حريرچي:

با متخلفين
افزايش قيمت
شير و لبنيات
برخورد جدي شود
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بخش اجتماعي :سخنگوي وزارت بهداشت با بيان اينکه با توجه به افزايش قيمت شيرولبنيات
شاهد حدود ۵۲هزارمورد شکستگي لگن مربوط به پوکي استخوان درافراد مسن و کاهش
سن پوکي استخواني دانش آموزان هستيم ،گفت :با متخلفين افزايش قيمت شيرولبنيات
برخورد جدي شود .به گزارش خبرنگارما ،دکترايرج حريرچي درنشست خبري ضمن واکنش
به آنچه که افزايش قيمت شديد شيرولبنيات درچند ماه اخيرخواند وهمچنين تبعات منفي
آن برسالمت افزود :ازدستگاههاي نظارتي درخواست ميکنيم با متخلفان ومسببين افزايش
قيمت لبنيات برخورد جدي کنند .حدود ۲/۲ميليون نفرازمردم کشوردچارپوکي استخوان
هستند.وي گفت :امروزه ميزان مصرف سرانه شيروفرآوردههاي لبني يکي از شاخصهاي
مهم توسعه اقتصادي اجتماعي است.
افزايش رشد ،ارتقاي هوش و قدرت فراگيري ،افزايش توان کاري ،افزايش طول عمروپيشگيري
ازکارافتادگي زودهنگام ازمزاياي مصرف روزانه شيرولبنيات است .شيربه دليل دارا بودن

اجتماعي

» خبر

حمله سايبري عليه ايران را از
مجامع بين المللي پيگيري مي کنيم

دستگيري 10نفراز مسئولين ،ليدرها
واعضاي فعال يک شبکه هرمي نوظهور
وزارت اطالعات 10نفرازمسئولين ،ليدرها واعضاي فعال يک شبکه هرمي
ن هاي تهران ،همدان واصفهان دستگيروتحويل مراجع
نوظهوررا دراستا 
قضائي داد.به گزارش ايسنا ،در اطالعيه وزارت اطالعات آمده است :سربازان
گمنام امام زمان(عج) درراستاي تأمين نظم وامنيت اقتصادي وجلوگيري
ازاخالل درنظام اقتصادي کشور ،ضمن شناسايي وبرخورد با يک شبکه
هرمي به نام (ورد وايد انرژي) تعداد 10نفرازمسئولين ،ليدرها واعضاي
فعال اين شبکه هرمي نوظهور را دراستانهاي تهران ،همدان واصفهان
دستگيروتحويل مراجع قضائي نمودند .اين شبکه هرمي درپوشش دوره هاي
ت هايي همچون
آموزشي مؤسسه کريتورآکادمي ،درگذشته با نام شرک 
ي جيامسي) ،ادروز و يونيفاندز و اخيرا ً با نام ورد وايد انرژي ،مردم را
(و 
فريفته وازاين طريق توانسته ميلياردها تومان کالهبرداري نمايد .شرکت مذکوربا
ت هاي
ادعاي دروغين سرمايهگذاري درارتقاء وپيشرفت انرژي سبزوسوخ 
زيستي وغيرفسيلي ،اقدام به جذب سرمايه افراد وانعقاد قرارداد صوري
با آنها نموده وازهمان سرمايه جمع شده مجدد به سرمايه گذاران سود
پرداخت مي نمود .شايان ذکراست استفاده از ارزهاي رمزنگارشده جهت
ش ها،
امورغيرقانوني وپولشويي ،ترغيب واغفال افراد ازطريق برگزاري هماي 
سمينارها ودور ه هاي آموزشي درخارج ازکشور ،خروج ارز از کشورواقدام به
ت هاي غيرقانوني ومخرب اين مجموعه
شبک ه سازي هرمي ،بخشي ازفعالي 
کالهبرداري واخالل گراقتصادي است .با عنايت به شکلگيري مجدد شبکه هاي
هرمي با ترفندهاي جديد وکالهبرداري آنها واحتمال مال باخته شدن
ح هايي
افراد ،مقتضي است مردم شريف ازهرگونه سرماي ه گذاري درطر 
ازاين قبيل ،خودداري ودرصورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را
به شماره  113منعکس نمايند.

استقرار بيش از پنج هزار
نيروي پليس در مشهد

»

وزيراطالعات خبرداد:

وجود پنج ميليون پرونده نزاع در دستگاه قضا

جهرمي:

وزارت اطالعات خبرداد:

سرداراشتري خبرداد:
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شريف ييزدي مطرح کرد:

وزيرارتباطات با اشاره به وقوع حمله سايبري عليه ايران ودفع موفق آن،
گفت :اين اقدام خصمانه را ازطريق مجامع بين المللي پيگيري مي کنيم.
به گزارش مهر ،روزگذشته معاون وزير ارتباطات ازحمله سايبري به برخي
زيرساخت هاي ارتباطي کشورازمبدا يک رژيم غاصب خبرداد وگفت :اين
حمالت با قدرت دفع شده است.دراين ارتباط ،محمدجواد آذري جهرمي
وزيرارتباطات درتوئيترنوشت :رژيمي که سابقه آن دربکارگيري سالح سايبري
درپرونده هايي چون استاکس نت مشخص است ،اين بارتالش داشت به
زيرساخت هاي ارتباطي ايران صدمه اي وارد کند.وي تاکيد کرد :البته به
لطف هوشياري تيم هاي فني ،دست خالي بازگشت.جهرمي گفت :اين اقدام
خصمانه را ازطريق مجامع بين المللي پيگيري مي کنيم.

ترکيبات خاص تنها ماده شناخته شده درطبيعت است که مي تواند بهطورمتعادل تمام
نيازهاي بدن شامل رشد ،تامين انرژي ،ساخت وترميم بافت ها را تأمين کند.وي ادامه داد:
با وجود اين که حدود ۶۰درصد مردم کشورما چاق يا داراي اضافه وزن هستند ومصرف
غذاهاي چرب وشورنظيرفست فودها و نيزمواد مضرشيرين نظيرنوشابهها درکشورشايع
هستند ،مصرف سرانه شيروفرآوردههاي آن درکشورما ۱۹۰گرم درروزاست که ازمقدار
توصيه شده ( ۲۵۰گرم) بسيارکمتراست.
حريرچي ،افزود :بيش از ۹۰درصد مردم کشورما کمترازحد نيازکلسيم دريافت ميکنند.
شيروفرآوردههاي آن بهترين منبع کلسيم هستند .کلسيم دررشد واستحکام دندانها
واستخوانها نقش اساسي دارد .بررسيهاي علمي حاکي از آن است که ۴۰درصد زنان
بالغ و  ۳۵درصد مردان بالغ کاهش تراکم استخوان دارند وحداقل  ۲/۲ميليون نفرازمردم
کشوردچارپوکي استخوان هستند.

يک جامعهشناس با اشاره به وجود ۵ميليون پرونده نزاع
درقوه قضائيه گفت :افزايش مجازات راهحل مناسبي
براي کاهش نزاع ودرگيري درجامعه است.عليرضا
شريفييزدي درگفتوگوبا آنا درخصوص افزايش
نزاع درجامعه واينکه با هراتفاقي افراد بهسرعت
نزاع را بهجاي روشهاي ديگربراي حل مشکل
خودشان انتخاب ميکنند اظهارکرد :درحال حاضر ۵
ميليون از ۱۵ميليون پرونده موجود دردستگاه قضائي
مربوط به موضوع نزاع ودرگيري است؛ يک سوم

دستگيري اعضاي ۱۱تيم تروريستي درايام راهپيمايي اربعين

ازپروندههاي موجود درقوه قضائيه مربوط به نزاع
است لذا فرهنگسازي دراين مورد بين مردم امري
ضروري به نظرميرسد وازطرفي به داليل مختلف
آستانه تحمل مردم پايين آمده وهموطنان با
کوچکترين موضوع با يکديگردرگيرميشوند.
وي با بيان اينکه اکثرمردم به زورميخواهند حق
خود را ازافراد بگيرند ،گفت :اگرقوانين بهطوردقيق
اجرا شود بسياري ازمشکالت بوجود نميآيد لذا
بخشي ازعوامل ايجاد نزاع ودرگيري بهدليل اجرايي
نشدن بهموقع قوانين است.اين جامعهشناس افزود:
اگرهزينه نزاع ودرگيري را باال ببريم دراين صورت
مردم بهراحتي با يکديگردرگيرنميشوند؛ بنابراين
يکي ازنکاتي که درکاهش نزاع در جامعه مفيد
واقع ميشود باال بردن مجازات براي افراد خاطي
دراين زمينه است .ازطرفي خشونت کالمي درجامعه
گسترش پيدا کرده ومتأسفانه بهدليل پايين بودن
سواد اجتماعي پرخاشگري درجامعه به يک امرعادي
تبديل شده است.

وزيراطالعات گفت :درايام برگزاري راهپيمايي اربعين،
دستگاه اطالعاتي توانست اعضاي ۱۱تيم تروريستي
را شناسايي و دستگيرکند.به گزارش خبرگزاري
صدا وسيما؛ حجتاالسالم سيد محمود علوي
درهمايش ملي پدافند غيرعامل اظهارداشت:
لزومي ندارد که آگاهانه وحتي ناآگاهانه با دشمن
همسوشويم زيرا اعتماد مردم و باورمردم به نظام
جمهوري اسالمي بايد براي ما سرمايه بزرگ باشد
ودرجمهوري اسالمي ايران 95درصد ازتوطئه هاي
تروريستي به دست سربازان گمنام امام زمان کشف
وخنثي مي شود.وي گفت :درهمين مراسم اربعين
امسال با درايت سربازان گمنام مردم ما 11تيم
تروريستي را درشهرهاي مختلف کشف کرديم وجلوي
اقدامات کورکورانه آنها را گرفتيم ضمن اينکه درچند
ماه اخيرما بيش از 300تيم تروريستي را خنثي
کرده ايم.وزيراطالعات افزود :درکمال تاسف ودربرخي
ازمواقع برخي ازخودي ها با دشمنان ما همراه
مي شوند وپدافند غيرعامل بايد چارچوب داشته

رئيسقوهقضائيهگفت:ضمنحمايتازسرمايهگذاري
سالم ،با انباشت ثروت بادآورده مقابله ميکنيم.
به گزارش باشگاه جوان؛ آيت اهلل آملي الريجاني
رئيس قوه قضائيه درجلسه مسئوالن عالي قضائي،
با تاکيد بر اينکه هيچ رأفتي در برخورد دستگاه
قضائي با مفسدان اقتصادي وجود نخواهد داشت،
به همه کساني که به فکر ثروتهاي بادآورده و
سوء استفاده از التهابات اقتصادي هستند ،هشدار
داد که قوه قضائيه به عنوان يکي از ارکان نظام به
سراغ آنها خواهد رفت و قطعاً مجازات خواهند
شد .رئيس قوه قضائيه با تاکيد براينکه هيچ رأفتي
دربرخورد دستگاه قضائي با مفسدان اقتصادي وجود
نخواهد داشت ،به همه کساني که به فکرثروتهاي
بادآورده وسوء استفاده از التهابات اقتصادي هستند
هشدارداد که قوه قضائيه به عنوان يکي ازارکان
نظام به سراغ آنها خواهد رفت وقطعاً مجازات
خواهند شد .وي  ،با اشاره به تالش هاي دشمن
براي ايجاد تالطم دربازارواقتصاد کشوربا هدف
ايجاد شکاف ميان مردم ونظام طي ماه هاي اخير،
گفت :درکناراين دشمني ها عده اي درداخل به
دنبال سودجويي وکسب ثروت هاي بادآورده بودند.

ما نيزبه اين افراد هشدارداديم که برخوردهايمان
جدي وقاطع خواهد بود .مجددا ً اعالم مي کنم که
دستگاه قضائي ضمن حمايت کامل ازسرمايه گذاري
سالم وبرخورد با افراد يا نهادهايي که به نحوي
بخواهند درمقابل اين قبيل سرمايه گذاري ها
موانعي ايجاد کنند ،به شدت با کساني که تالش
دارند ازرخنه هاي امنيتي واقتصادي براي تحصيل

آگهي تغييرات شرکت يکتا کيا احسان شرکت سهامي
خاص به شماره ثبت  12299و شناسه ملي 14007188206
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
مورخ 1397/07/02تصميمات ذيل اتخاذ شد  - :ترازنامه حساب
سود و زيان سال مالي  1396مورد تأييد و تصويب سهامداران
قرار گرفت - .نامبردگان ذيل به عنوان اعضاي هيئت مديره
براي مدت دو سال انتخاب شدند :خانم اکرم سبحاني کد ملي
2161715690و آقايان علي اصغر کيا کد ملي2122170948
و رضا سبحاني رودباري کد ملي  - 2259541933با رعايت
ماده  – 147اليحه اصالحي قسمتي از قانون تجارت :آقايان
صاحب تمسکني زاهدي کدملي  2120376425و پويان روزدار
کدملي  1754577741بعنوان بازرسان اصلي و علي البدل
شرکت براي مدت يکسال مالي انتخاب شدند - .روزنامه
کثيراالنتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت انتخاب
شد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري گرگان ()283086

آگهي تغييرات شرکت يکتا کيا احسان سهامي خاص به
شماره ثبت  12299و شناسه ملي  14007188206به استناد
صورتجلسه هيئت مديره مورخ  1397/07/02تصميمات ذيل
اتخاذ شد  - :خانم اکرم سبحاني کدملي  2161715690بعنوان
رئيس هيئت مديره .ـ آقاي علي اصغر کيا کدملي2122170948
بعنوان نايب رئيس هيئت مديره - .آقاي رضا سبحاني رودباري
کدملي 2259541933بعنوان عضو هيئت مديره .ومديرعامل
براي مدت دو سال انتخاب گرديدند که براساس مواداليحه
اصالحي قانون تجارت واساسنامه شرکت وظايف خود را
انجام دهند ومقرر شد کلية اسناد و اوراق بهادار وبانکي اعم
ازچک ،سفته ،بروات ،قراردادها ،عقود اسالمي و سايرنامه
هاي عادي واداري با امضاي ثابت رئيس هيئت مديره همراه
با مهرشرکت معتبرخواهد بود .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
گرگان ()283087

آگهي تغييرات شرکت آب محيط گلستان سهامي خاص به شماره ثبت 2514
و شناسه ملي  10700097904به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي
ساليانه مورخ  1397/04/23تصميمات ذيل اتخاذ شد - :تراز نامه حساب
سود وزيان سال مالي  1396شرکت مورد تأئيد و تصويب سهامداران قرار
گرفت- .با رعايت ماده  147-اليحه اصالحي قانون تجارت :آقايان ابراهيم
بياني کدملي  4879782343و عليرضا زاهدي مهر کدملي 2120424284
بسمت بازرسان اصلي و علي البدل شرکت براي مدت يکسال مالي انتخاب
شدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غيرتجاري گرگان ()282872

آگهي تغييرات شرکت بتون سازه ساحل بندرگز سهامي
خاص به شماره ثبت  1111و شناسه ملي  10861868430به
استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/07/21تصميمات
ذيل اتخاذ شد  - :آقاي مازيار احمدي ليواني شماره ملي
 2249967989بعنوان مدير عامل ورئيس هيئت مديره و
آقاي مهدي قلندري شماره ملي  2249805581بعنوان نايب
رئيس هيئت مديره و آقاي محمد اسماعيل مهتابي شماره
ملي  2170204441بعنوان عضو هيئت مديره براي مدت دو
سال انتخاب گرديدند - .کليه اسناد و اوراق بهادار و بانکي
با امضا منفرد نايب رئيس هيئت مديره همراه با مهر شرکت
معتبروساير نامه هاي اداري با امضا منفرد نايب رئيس هيئت
مديره همراه با مهر شرکت معتبرميباشد .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان گلستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري بندر گز ()283076

آگهي دعوت از بستانكاران و بدهكاران
و ساير اشخاص مرتبط به اموال تاجر
ورشكسته   -نوبت دوم

ورشكستگي آقاي محمد تقويزاده فرزند
رضا داراي كد ملي 1930084927
به عموم بستانكاران و بدهكاران و ساير اشخاصي كه اموالي از
تاجر ورشكسته كه حكم ورشكستگي آن به موجب دادنامه شماره
 9709976144200588مورخ  97/6/31از شعبه دوم عمومي (حقوقي)
دادگستري شهرستان دزفول صادر و تاريخ توقف  91/6/4اعالم شده
در اختيار دارند به شرح زير اعالم ميگردد.
 -1كليه بستانكاران و اشخاصي كه هر گونه ادعايي از ورشكسته فوق
دارند بايد اصل يا تصوير مصدق مدرك خود را ظرف مهلتهاي زير به
دفتر شعبه دوم حقوقي دادگستري دزفول تسليم نمايند.
مدت ارسال مدارك جهت بستانكاران مقيم دزفول يك ماه و ساير
نقاط ايران دو ماه و مقيم در كشورهاي بيگانه سه ماه ميباشد.
 -2كساني كه به ورشكستگي نامبرده بدهي دارند بايد ظرف مدت
مذكور خود را معرفي و بدهي خود را به صندوق سپرده دادگستري
دزفول واريز نمايند.
 -3كساني كه به هر عنوان اموال ورشكسته نامبرده را در اختيار
دارند ،مكلفند ظرف مدت دو ماه مذكور همان اموال را تحت اختيار
محكمه گذاشته وگرنه هر گونه حقي كه نسبت به آن دارند از آنان
سلب خواهد شد مگر اينكه عذر موجهي داشته باشند.
تاريخ انتشار نوبت اول97/8/10 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/8/15 :
دكتر عبدالحسين گنجعلي
خ ش97/8/10 :
مدير تصفيه تاجر ورشكسته

آگهي پذيرهنويسي شركت توليدي كيسه ستاره طاها
(سهامي خاص) به شماره ثبت  36673و شناسه ملي
10380522106

به اطالع كليه سهامداران شركت توليدي كيسه ستاره طاها سهامي خاص ثبت
شده به شماره  36673و شناسه ملي  10380522106ميرساند با عنايت به مصوبه
مجمع عمومي فوقالعاده مورخ  1397/08/13و تفويض اختيار عملي نمودن افزايش
سرمايه به هيات مديره ،نظر به اينكه مقرر است سرمايه شركت از محل افزايش
تعداد سهام از مبلغ  20/000/000/000ريال به مبلغ  50/000/000/000ريال و از 2/000/000
سهم به  5/000/000سهم  10/000ريالي بانام از محل آورده نقدي افزايش يابد .از كليه
سهامداران محترم شركت درخواست ميشود از تاريخ نشر اين آگهي به مدت 60
روز نسبت به استفاده از حق تقدم سهام خود به ميزان  250درصد (به ازاي هر
يك سهم  2/5سهم تعلق ميگيرد) استفاده نمايند و مبلغ رسمي خريد سهام را
به حساب جاري شماره  1738867442به نام شركت توليدي كيسه ستاره طاها
نزد بانك ملت شعبه قرهني مشهد واريز و فيش مربوطه را به دفتر شركت واقع در
مشهد  -بلوار خيام شمالي  -بعد از ميدان بهارستان  -سمت چپ  16 -متري اول
(خيام  )70ساختمان ستاره طاها كد پستي  9196991631تسليم نمايد.
بديهي است پس از انقضاء مهلت مقرر ،هيات مديره ميتواند سهام باقيمانده را به
ساير متقاضيان واگذار و نسبت به ثبت افزايش سرمايه اقدام نمايد.
تاريخ انتشار97/8/15 :
هيات مديره شركت
خ ش97/8/15 :

مال وانباشت ثروت بادآورده استفاده کنند مقابله
خواهد کرد.رئيس قوه قضائيه با اشاره به اقدامات
اخيردستگاه قضائي وصدوربرخي آرا دراين زمينه،
يادآورشد :هيچ رأفتي دربرخورد با مفسدان اقتصادي
نخواهد شد .البته روشن است که هيچکس به
لحاظ عاطفي ازاينکه يک شهروند جمهوري اسالمي
گرفتارعواقب اقدامات سوء خود شود ،خرسند

فرمانده نيروي انتظامي ازاستقرار 5هزارنيروي کمکي براي خدمترساني
به زوار امام رضا (ع) خبرداد وگفت :پيشبيني ميکنيم  5ميليون
زائربه حرم رضوي مشرف شوند.
به گزارش فارس ،سردارحسين اشتري درحاشيه مراسم تشييع سه شهيد
گمنام درستاد فرماندهي نيروي انتظامي ،اظهارداشت :ازچند ماه قبل
تصميم گرفتيم که تعدادي از شهداي بزرگواردفاع مقدس را درستاد
فرماندهي نيروي انتظامي به خاک بسپاريم تا برکتي براي ما باشد .وي
تصريح کرد :يکي ازشهدا 19ساله بوده ودرعمليات رمضان به شهادت
رسيده است؛ دوشهيد ديگرنيزيکي 22ساله وديگري 24ساله بودند که
در زبيدات عراق به شهادت رسيدند .وي گفت :امروزهمکاران من اين
شهيدان را درآغوش خود کشيدند و اميدواريم که راه شهداي عزيزادامه
پيدا کندوشرمنده آنها نباشيم .سرداراشتري به مراسم سالروزشهادت
امام رضا (ع) درمشهد پرداخت وگفت :پيشبيني ميکنيم 5ميليون
زائربه حرم رضوي مشرف شوند؛ همکاران بنده درجادهها ،مسيروشهرها
آماده ارائه خدمت به زوارهستند .فرمانده نيروي انتظامي خاطرنشان
کرد :بيش از 5هزارنيروي کمکي در کنار نيروهاي استاني درخدمت
زائران امام هشتم خواهند بود.

عضواصالح طلب شوراي چهارم:

باشد تا اين اتفاقات رخ ندهد ،پدافند بايد به وفاق
ملي برسد ونيازبه کاروتحقيق علمي دارد زيرا پدافند
يک تخصص است وبخشي ازتهديدها مربوط به حوزه
نظامي ما است.وزيراطالعات همچنين درباره آخرين
وضع مرزبانان ربوده شده گفت :مرزبانان ربوده شده
تا اين لحظه درسالمت هستند وفعاليتهاي زيادي
توسط ستاد کل نيروهاي مسلح وفرماندهي نيروي
زميني سپاه درارتباط با ارتش پاکستان صورت
گرفته است.

رئيس قوه قضائيه:

با انباشت ثروت بادآورده مقابله ميکنيم

خبر »

نمي شود اما دنياپرستي برخي افراد باعث مي
شود که با ترجيح منافع خود برمنافع مردم وبه
قيمت گرفتاري وعسروحرج يک ملت به چنين
سرنوشتي دچارشوند.آيت اهلل آملي الريجاني با
توصيه به افرادي که درانديشه سودجويي وبهره
مندي ازبرخي التهابات هستند ،تاکيد کرد :بهتراست
تا راه بازگشتي وجود دارد اين افراد ازتخلفات وجرائم
خود دست بردارند زيرا قطعاً دستگاه قضائي به
عنوان يکي ازارکان نظام با قاطعيت درمقابل
مفاسد اقتصادي ايستاده واجازه نمي دهد که
برخي با تالش براي کسب ثروت هاي بادآورده
منافع عموم مردم را به خطربيندازند .آيت اهلل
آملي الريجاني همچنين با بيان اينکه جمهوري
اسالمي امروزقدرتمندترازهميشه درمسيررشد
وبالندگي قراردارد ،به پيشرفتهاي صنعتي وعلمي
کشوردرعرصههاي گوناگون اشاره کرد و افزود :ايران
اسالمي حرف اول را درمنطقه ميزند وآمريکاييها
را با خفت روبهروکرده است .درمقابل چنين عزتي
شاهد رفتارحکام سعودي با آن ميزان ثروت يا به
قول آمريکا آن ميزان شيردهي هستيم که مدام
ازسوي آمريکا تحقيرميشوند.

برخي نامزدهاي شهرداري
آدرس شهرداري را هم بلد نيستند
عضواصالح طلب شوراي چهارم گفت :متأسفانه براي انتخاب شهرداربه
دنبال افرادي رفته اند که اگرآنها را درميدان بهارستان پياده کنند
آدرس شهرداري را بلد نيستند .تا کي ميخواهيم شعاردهيم ومدام
بگوييم برنامه برنامه .برنامه را درميدان انقالب هم ميفروشند.محمد
حقاني درگفتوگوبا فارس ،درخصوص انتخاب شهردارتهران گفت:
تعدادي اسامي اعالم شد .شوراي پنجم بعد ازدوانتخابي که داشت
ومتأسفانه به نتيجه نرسيد ،بايد دقت الزم را درانتخاب شهردارداشته
باشد.وي گفت :شورا هميشه درانتخابها عجله ميکند صرفاً به دنبال
نام ونشان ومسائل اينچنيني است.
درمديريت شهري شهردارواعضاي شوراي شهربايد شاخصها و معيارهاي
الزم را داشته باشد تا بتوانند نتيجه درستي بگيرند.وي با بيان اينکه
مديريت شهري وظايفي درزمينه اجرا وموضوعات قانوني درقبال
مردم دارد،گفت:اکثرآسيبهاي اجتماعي که درشهر تهران است
مانند کودکان کار ،زنان سرپرست،معتادين متجاهرودستفروشها
ازبيرون شهربه تهران تحميل ميشوند.
به گفته حقاني ،جمعيت تهران فقط 10ميليون و 12ميليون نيست
بايد تهران را با جمعيتهاي سيارش درنظر گرفت وبراي اين شهر
اقدامات کليدي انجام داد.عضو اصالحطلب شوراي چهارم گفت:
شهردارتهران ازنظرقدرت اجرايي درحد معاون اول رئيسجمهوراست
کارشهرداري ظهور و بروزش زياد است شهردارتهران بايد آشنايي به
مسائل شهروشهرداري داشته باشد وقدرت تعامل با قواي مختلف را
داشته باشد.وي درخصوص برخي گزينههاي مطرح براي شهرداري
ازخارج ازسازمان شهرداري گفت :نبايد براي شهرداري فردي را ازخارج
از بدنه شهرداري آورد بايد يکي ازمديران داخل شهرداري اين سازمان
عريض وطويل را مديريت کند.حقاني با بيان اينکه سالها درمديريت
شهري حضور داشتم گفت :اگرکسي ازداخل مجموعه اين سازمان را
اداره کند قطعاً موفقتراست وبايد فردي ازجنس خود شهرداري اين
کار را انجام دهد.وي ادامه داد:متأسفانه به دنبال اشخاصي ميرويم
که اگرآنها را درميدان بهارستان پياده کنيم آدرس شهرداري را بلد
نيستند .مديرشهربايد تمام کوچه پسکوچههاي تهران بشناسد و با
مردم دررفت وآمد باشد تا کي ميخواهيم شعاردهيم وهي بگوييم
برنامه برنامه .برنامه را درميدان انقالب هم ميفروشند.

آگهي تغييرات شرکت ساختماني آسمان گستر کامران سهامي خاص به شماره ثبت  8732و شناسه ملي  10340090202به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1397/08/10تصميمات ذيل اتخاذ شد  :موارد زير به موضوع شرکت الحاق و بدين نحو ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گرديد :انجام کليه امور پيمانکاري طراحي،محاسبه،اجرا،نظارت،مشاوره پروژه هاي عمراني اعم از آجري،سنگي،بتني وفلزي،فعاليت در
زمينه ساخت و احداث شهرکهاي مسکوني ،تجاري و اداري-جاده سازي،راه سازي،محوطه سازي،پل سازي،تونل سازي،خاکريزي و خاکبرداري،سد
سازي،تسطيح اراضي -بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و غيره شهري ،زير سازي،شن ريزي،آسفالت کشي و خط کشي،گارديل
بندي،سرعت گير و هرگونه پاکسازي مربوط به راه -خريد ملزومات،احداث سوله و اسکلت فلزي،نازک کاري و نماسازي،اقالم پيش ساخته،مخازن
بتني،مبلمان پارکي و شهرسازي،انواع سازه هاي پروتبيل از قبيل پارکينگ و آالچيق و اجراي طرح هاي صنعتي و تاسسيات شهري،سد هاي
خاکي و بتوني  ،بند هاي آبي تاسيسات برقي و مکانيکي ساختمان ها و کارخانجات صنعتي و نيروگاه ها سند بالست و جوشکاري و ساخت
انواع سازه هاي فلزي بازسازي ابنيه تزيينات داخلي و خارجي ساختماني انجام کليه امور پيمانکاري خريد و فروش واردات و صادرات کليه
کاالهاي مجاز بازرگاني ترخيص کاال از گمرکات داخلي و بين المللي  ،گشايش اعتبارات و ال سي نزد بانک ها  ،اخذ و اعطاي نمايندگي هاي
مجازبازرگاني،شرکت درنمايشگاههاوغرفه آرائي اخذ وام و تسهيالت از کليه بانکها و موسسات مالي و اعتباري انجام کليه امور پيمانکاري مربوط
به شبکه هاي گازرساني شهري  ،تأسيسات مکانيکي وهيدرومکانيکي سدها سيستمهاي سرد کننده ساختمان  ،تاسيسات وتجهيزات ساختمان
( آب  ،گاز  ،برق وفاضالب ) و انتقال زباله،تأسيسات وتجهيزات تصفيه خانه هاي آب وفاضالب کوچک  ،وسايل انتقال (آسانسور ،پله برقي و)....
سيستم هاي خبري هشدار دهنده  ،تجهيزات آشپزخانه وسلف سرويس ورختشوي خانه  ،سيستم هاي ارتباطي  ،شبکه هاي رايانه اي ساختمان
 ،ماسه پاشي (سند بالست ) حفاظت کاتدي  ،پوشش (الينک ) وايستگاههاي پمپاژ آب وفاضالب کوچک ونظاير آن امور پيمانکاري مربوط به
بندها  ،سدها وساختمان نيروگاه ها ي آبي  ،سازه هاي هيدروليکي وتونل هاي آب  ،مخازن آب وشبکه هاي توزيع آب  ،تأسيسات وتجهيزات
تصفيه خانه ها ي آب وفاضالب بزرگ خطوط انتقال آب  ،ايستگاههاي پمپاژآب وفاضالب بزرگ  ،شبکه هاي جمع آوري وانتقال فاضالب  ،کانالهاي
انتقال آب وشبکه هاي آبياري وزهکشي  ،سازه هاي دريايي وساحلي ،احداث حوضچه ها واستخرهاي پرورش وتکثير آبزيان وعمليات ساختماني
(سيويل ) تصفيه خانه هاي آب وفاضالب .دربرگيرنده امور پيمانکاري مربوط به تاسيسات و تجهيزات صنايع غذائي ،نساجي ،پوشاک،چرم ،چوب
و شيشه ،سلولوزي ،استخراج (بجز استخراج نفت وگاز ) وفرآوري ،ذخيره ،تبديل مواد خام پتروشيمي،شيميائي ،کاني غير فلزي ،صنايع سنگين،
معدني ،صنايع فلزي ( آهن و فوالد ،فلزي غيرآهني و فرآورده هاي فلزي )،کارخانجات ابزارآالت و ماشين ها و تجهيزات اندازه گيري و کنترل و
تاسيسات صنعتي جانبي ،توليد وسايل آزمايشگاهي ،دارويي،کارخانجات توليد وسايل حمل و نقل،تجهيزات ،خطوط انتقال مواد در کارخانجات،
بهينه سازي مصرف انرژي ،حمل و نقل درون شهري  .دربرگيرنده امور پيمانکاري مربوط به توليد ،توزيع و انتقال نيرو اعم از نيروگاه ها ،شبکه
هاي برق و تأسيسات برقي ،پست هاي توزيع والکترونيک عام و خاص ،سيستم هاي کنترل برق وابزار دقيق  .دربرگيرنده امور پيمانکاري مربوط
به بخش ICTمخابرات صوتي ،تصويري و داده ها ،ساخت ايستگاه هاي اصلي انتقال دهنده و توزيع کننده ،انواع شبکه هاي پستي ،شبکه
هاي انتقال سيمي ،بي سيم ،راديو ،تلويزيون ،و شبکه هاي ماهواره و نظاير امور پيمانکاري مربوط به مرمت آثار باستاني شامل حفاظت ومرمت
آثار فرهنگي وتاريخي اعم از حفاظت رفع خطر  ،پاکسازي  ،استحکام بخشي  ،مقاوم سازي  ،مرمت  ،بهسازي  ،بازسازي  ،نوسازي  ،واحيا آثار
منقول وغير منقول فرهنگي وتاريخي وساماندهي کالبدي منظري ابنيه  ،بافت ها ومحوطه هاي تاريخي مي باشد .تمامي امور پيمانکاري مربوط
به ساخت راه ها نظير راه هاي اصلي و فرعي ،بزرگراه ها ،آزاد راهها ،راه هاي ريلي ،باند فرودگاه ،سيستم هاي انتقال هوايي پايه دار ،تونل ها ،پل
ها ،راههاي زيرزميني و سيستم هاي حمل ونقل (تهيه ،نصب ،نگهداري و تعمير تجهيزات و راهداري و عمليات آسفالتي) .کليه امور پيمانکاري
مربوط به امورحمل ونقل شامل تامين خودرو وتامين راننده جهت ادارت وارگانهاي دولتي  ،تعميير ونگهداري تجهيزات ووسايل اداري (به غير
از امور رايانه ) خدمات فني خودرو  ،وکليه امور پيمانکاري اعم از حراست  ،نگهباني وحفظ  ،کليه امور آشپزخانه ورستوران شامل طبخ وتوزيع
غذا  ،اداره رستوران وبوفه  ،نگهداري وخدمات فضاي سبز ،خدمات باغباني ونگهداري فضاي سبز  ،خدمات عمومي شامل تنظيفات  ،نامه رساني
 ،پيش خدمتي  ،امور آبدارخانه  ،خدمات پاسخگويي تلفني  ،کليه امور تکثيرصحافي ،حروف چيني ،غلط گيري  ،خطاطي  ،تايپ وتکثير وساير
امور فني  ،انجام کليه امور تاسيساتي شامل تعمير ونگهداري وبهره برداري از تاسيسات برودتي وحرارتي  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
چهارمحال وبختياري اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري شهرکرد ()283007

آگهيتغييراتشرکتفرنادصنعتبرقگرگانسهاميخاص
به شماره ثبت 2948و شناسه ملي 10700104998به استناد
صورتجلسه هيئت مديره مورخ  1397/07/14تصميمات
ذيل اتخاذ شد  :ـ آقاي نويد رضايان کدملي2120381496
بعنوان رئيس هيئت مديره .ومديرعامل وآقاي محمد
شهراز کدملي 2122726326بعنوان نايب رئيس هيئت
مديره.وآقاي کيوان عموئي کدملي 2160103799بعنوان
عضو هيئت مديره .براي مدت دوسال انتخاب گرديدند
 .کلية اسناد و اوراق بهادار و بانکي اعم از چک ،سفته،
بروات ،قرارداد ها ،عقود اسالمي با امضاي رئيس هيئت
مديره ومديرعامل همراه بامهرشرکت معتبرخواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري گرگان ()283091

آگهي تغييرات شرکت فرناد صنعت برق گرگان سهامي خاص به شماره ثبت
 2948و شناسه ملي  10700104998به استناد صورتجلسه مجمع عمومي
عادي ساليانه مورخ  1396/04/24تصميمات ذيل اتخاذ شد  :ترازنامه
حساب سود و زيان سال مالي 1395مورد تأييد وتصويب مجمع قرارگرفت.
خانم مهري عليزاده گرمرودي کدملي2031592440وآقاي علي مازندراني
کدملي2110287128بعنوان بازرسان اصلي و علي البدل شرکت براي مدت
يکسال مالي انتخاب شدند .روزنامه کثيراالنتشار رسالت جهت درج آگهي
هاي شرکت تعيين شد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري گرگان ()283094

آگهي تغييرات شرکت عدالت روشن کارن سهامي خاص به شماره
ثبت  4967و شناسه ملي  10700136770به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ  1397/06/15تصميمات
ذيل اتخاذ شد  – :آقاي مهران گرومي با شماره ملي 2122581069
به عنوان بازرس اصلي  – 2آقاي محسن کريمي فيض آبادي با شماره
ملي  2122931833به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يک سال
مالي انتخاب گرديدند  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري گرگان ()283081

