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رئيس سازمان نظام پرستاري:

تعرفه پرستاري ۱۲سال است خاک ميخورد

گزارش رسالت از بررسي علمي محصوالت تراريخته؛

صدای محصوالت تراریخته کمکم به گوش میرسد

وحيد باللي
ادامه از صفحه اول
دکتر ابراهيم پورجم استاد دانشگاه تربيت مدرس و
رئيس سابق دانشکده کشاورزي است .او تحقيقات
زيادي درباره محصوالت تراريخته انجام داده و مي
تواند از لحاظ علمي اين محصوالت را به صورت کامل
شرح دهد؛
آقاي دکتر ،امروز سخن بسياري از تراريخته
است بسياري از کارشناسان ،مخالفان سر سخت
محصول هستند و برخي ديگر موافق صددرصد،
از لحاظ علمي محصول تراريخته را شرح داده و
بگوييد مخالف تراريخته هستيد يا موافق؟
مواد تراريخته بر  2پايه استوار هستند :برنج و ذرت
که اين دو بر پايه  BTاست BT ،هم يک سم بوده
و محصول را هر کاري کنند محصولي از  BTاست.
اين سم دايوسايت بوده يعني همه چيز را از بين
مي برد ،زماني که اين سم را در يک محصول قرار
داديم مشخص نيست بر سر ميليونها موجود که در
يک گياه وجود دارد چه باليي مي آيد ،وقتي گياه
هم کاشته مي شود زماني که برداشت مي شود اين
گياه يک کارخانه توليد سم بوده و سم هاي بسياري
را همراه خود دارد .بنابر اين استفاده از مواد تراريخته
بسيار خطرناک بوده و توصيه بنده اين است که از
اين محصوالت استفاده نشود .ميزان سم در يک دانه
نکته اي ديگري است اما بنده روي محيط زيست
بسيار حساس بوده و اگر اين محصوالت وارد شده
و در خاک کشت شوند انتقال ژن صورت گرفته و
محصوالت زراعي آلوده شده و از آن به بعد تمام
گياهان در کشور سم توليد مي کنند.
آيا تحقيقاتي صورت گرفته که اين سم چقدر
روي بدن انسان آثار سوء دارد؟
متاسفانه اين قضيه مسکوت مانده است ،تحقيقات
جزئي در اين باره صورت گرفته ،بحث عملکرد اين
محصوالت روي سالمت انسان در تخصص بنده نيست
اما به عنوان يک گياه پزشک مي گويم اين محصوالت
روي ژن هاي محصوالت زنده گياه که هيچ سم ديگري
تاثيري ندارد ،اثر گذاشته و باعث دگرگوني آن مي شود
پس زماني که روي موجودات زنده گياه تاثير گذاشته
ميتواند در بدن انسان نيز تاثيرات مخربي داشته باشد.
در اين باره حتي  5مقاله علمي نيز پيدا نمي کنيد که
بررسي خطرات محصوالت تراريخته را بر روي سالمت
انسان بررسي کرده باشد ،فقط برخي کارشناسان سالمت
انسان مطالعات کمي در اين باره انجام داده و گفته اند
تاثير مخربي روي سالمت انسان باقي مي گذارد.
معاون غذا و داروي وزارت بهداشت در مصاحبه اي
گفته بودند بعد از تائيد سازمان بين المللي «افسا»
محصوالت تراريخته وارد کشور مي شوند ،نظرتان
در اين باره چيست؟
نگراني بنده و کارشناسان ديگر نيز همين موضوع است،
ما براي آگاهي از سالمت محصوالت تراريخته به تائيد

يک سازمان بين الملي اعتماد مي کنيم که شايد خود
آن سازمان در اين واردات سهيم باشد و از اين موضوع
سودي ببرد ،بايد يک تيم از کارشناسان داخلي ميزان اين
محصوالت تراريخته ،درصد تراريختگي را بررسي کرده و
بعد ازآن روي سالمت آن اظهار نظر کنيم ،بايد يک تيم
تحقيقاتي به سرعت شکل مي گرفت و با آزمايش چند
موش آزمايشگاهي خطر اين محصوالت تست مي شد،
چرا اين کارها صورت نمي گيرد؟  10سال موافقان و
واردکنندگان تراريخته روي اين محصوالت در حال
چانه زني هستند ولي يک طرح تحقيقاتي دقيق که
نشان بدهد اين محصول خطري براي سالمت انسان
و محيط زيست ندارد را ارائه نداده اند.
نماتدها بزرگترين جانوران پرسلولي دنيا هستند و
درصد و پراکندگي آنان در سطح دنيا بسيار زياد است،
مي گويند محصوالت تراريخته بر روي محيط زيست
تاثيري ندارد اما يک نمونه تحقيق روي اين نماتدها
انجام نداده اند ،بايد کاشت محصوالت تراريخته تا زماني
که اين اطمينان حاصل شود در کشور ممنوع باشد،
همانگونه که در ابتدا گفتم پايه اين محصوالت بر سم
 BTاست و هر محصول ديگري نيز توليد شود اين
سم را در خود دارد ،مسئوالن مي گويند اين سم در
يک محصول کم بوده و خطري ندارد اما وقتي يک
محصول در تناژ باال کشت مي شود سم ها افزايش
چشمگيري خواهند داشت .وقتي  2ميليون هکتار در
کشور زير کشت اين محصول رود آثار سوء و زيانباري
براي خاک و محيط زيست کشور خواهد داشت ،در
هند هم هشت سال پيش محصوالت تراريخته کشت
شده و بعد از هشت سال متوجه شده اند خاک هايي
که زير کشت اين محصول رفته اند غير قابل کشت
شده اند و ديگر نمي توان از آن استفاده کرد .بنده با

تکنولوژي مخالف نيستم و از تکنولوژي هاي کشاورزي
(امروز تراريخته تکنولوژي درجه  2محسوب مي شود و
دانشجويان کارشناسي کشاورزي هم ساختار اين محصول
را مي شناسند) استقبال مي کنم به شرطي که خطري
براي محيط زيست و انسان نداشته باشد.
متاسفانه ذرت تراريخته از آمريکا وارد مي شود ،اين
ذرت در بسياري از مراکز شهري و متروها تحت عنوان
ذرت مکزيکي به مردم عرضه مي شود .اسناد گمرک
نشان مي دهد واردات از کشورهايي که محصوالت
تراريخته توليدميكنند صورت مي گيرد.
آيا راه هاي ديگري براي تجاري سازي محصوالت
کشاورزي وجود ندارد ،يعني تنها راه تجاري سازي
و سودآوري کشاورزي ايجاد و کشت محصوالت
تراريخته است؟
هزاران راه براي تجاري سازي محصوالت کشاورزي
وجود دارد ،برخي مي خواهند اين گونه جلوه دهند
که جز تراريخت راهي براي تجاري سازي محصوالت
کشاورزي نيست .ميزان کاشت تراريخت در کل دنيا
 190ميليون هکتار بوده در حالي که سطح کل
کشت محصوالت کشاورزي دنيا باالي  2ميليارد
هکتار است؛ يعني تنها  10درصد سطح کشت دنيا
مربوط به محصوالت تراريخت است.
 90درصد سطح کشت دنيا را رها کرده ايم و در پي
وارد کردن و بومي سازي فناوري هاي آنان نيستيم و
تنها روي  10درصد محصوالت پافشاري مي کنيم؟
به نمايندگان مجلس هم بارها اين نکته را گفته ايم.
نکته اي که در اين ميان وجود دارد تفاوت قيمت
محصوالت تراريخت با محصوالت غيرتراريخت بوده و
محصوالت تراريخته  30تا  40درصد ارزان تر است،
متاسفانه بسياري از واردکنندگان ،محصوالت تراريخته

را وارد کرده و آن را به عنوان محصوالت غيرتراريخته
به مردم عرضه مي کنند .وقتي به اسناد واردات گمرک
نگاه کنيد متوجه خواهيد شد که همان ميزان ذرت
که از آمريکا وارد شده از روسيه هم وارد شده در
حاليکه ذرت آمريکايي تراريخته و ذرت روسي
غيرتراريخت بوده ولي متاسفانه با يک قيمت به
مردم عرضه مي شوند ،اين سود  30تا  40درصدي
به جيب چه کساني مي رود؟ اين موضوع باعث شده
واردکنندگان شوق بسياري براي واردات محصوالت
تراريخته به داخل کشور داشته باشند.
اين ظلمي است که به مردم کشور وارد شده
در حالي که ما مي توانيم از همان کشوري که
محصوالت تراريخت توليد مي کند محصوالت
غيرتراريخت را خريداري کنيم به عنوان مثال از
کشور برزيل که سوياي تراريخته وارد مي کنيم
مي توانيم سوياي غيرتراريخته وارد کنيم.
واردکنندگان محصوالت تراريخته البي ها و
رسانه هاي بسياري دارند که اين محصوالت
را تبليغ مي کنند آيا به همين علت سودآوري
اين محصوالت زياد است؟
بله وقتي که پول بسياري از واردات اين محصول به
جيب مي زنند طبيعي است که بخواهند اين روال
ادامه داشته باشد و هزينه ها و البي هاي بسياري
مي کنند ،واردات اين محصوالت در يک سال  5ميليارد
دالر است 30 ،درصد آن چيزي در حدود  1/5ميليارد
دالر خواهد شد مگر اين پول ،پول کمي است؟ با
اين پول مي توانند بسياري را با خود همراه کرده و
البي هاي بسياري را راه بيندازند ،متاسفانه مسئوالن
بررسي اين محصوالت از زير مسئوليت خود شانه
خالي مي کنند ،وزارت جهاد کشاورزي در اين باره چه

آگهي فقدان سند مالكيت
آقاي اسفنديار منصوريه به موجب وكالتنامه 91/02/21-22004
دفترخانه  962تهران وكيل ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع
در طبقه همكف قطعه اول تفكيكي به مساحت  63/59مترمربع
به پالك ثبتي  63930فرعي از  38اصلي مفروز و مجزي شده از
 16874فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش  12تهران به انضمام
شش دانگ پاركينگ مسكوني قطعه يك به مساحت  10/8مترمربع
واقع در سمت جنوبشرقي طبقه زيرزمين اول به قدرالسهم ازعرصه
و ساير مشاعات و مشتركات ذيل شماره  13876صفحه  204دفتر
 101به شماره چاپي  226749به نام حسين منصوريه ثبت و صادر و
تسليم شده است سپس مالك فوت نموده و به موجب گواهي حصر
وراثت  90/09/08-471/791/90شعبه  791شوراي حل اختالف
تهران وراث حينالفوت وي عبارتند از محرم و اسفنديار و داود
و صفيه و محبوبه و طيبه همگي منصوريه فرزندان متوفي و خانم
مالحت نصيبي نوري همسر متوفي ميباشد حال وكيل وراث با
ارائه دو برگ استشهاديه كه به امضاء شهود رسيده است و ذيل
آن طي شماره  917632و  487815توسط دفترخانه  599تهران
گواهي امضاء گرديده مدعي است كه اصل سند مالكيت به علت
سرقت مفقود گرديده است و تقاضاي صدور المثني سند مالكيت
ملك مذكور را نموده لذا مراتب به استناد ماده  120آييننامه قانون
ثبت در يك نوبت آگهي ميشود تا چنانچه كسي مدعي انجام
معامله نسبت و يا در اختيار داشتن سند مالكيت نزد خود باشد
ظرف مدت  10روز از انتشار اين آگهي به اين منطقه مراجعه و
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت اقدام نمايد بديهي
است در اين صورت پس از تنظيم صورتمجلس اصل سند مالكيت
به ارائهكننده مسترد خواهد شد و صدور المثني سند مالكيت
منوط به ارائه دادنامه از مراجع ذيصالح قضايي خواهد بود و پس
از انقضاء مدت مذكور و عدم هر گونه اعتراض اين منطقه نسبت
به صدور المثني سند مالكيت اقدام خواهد نمود.
جشان  -كفيل ثبت خاوران تهران
تاريخ انتشار97/10/23 :
د ت 97/10/23 :مالف20044 :

آگهي تغييرات شرکت ساخت گستر چهارمحال سهامي خاص به شماره ثبت
 4019و شناسه ملي  10680037159به استناد صورتجلسه مجمع عمومي
عادي بطور فوق العاده مورخ  1397/09/10تصميمات ذيل اتخاذ شد  :آقاي
محمدرضا کيواني هفشجاني به شماره ملي  ، 4620760501آقاي مهدي
حسيني باالم به شماره ملي  ، 1287062490آقاي عبدالقدير کيواني به
شماره ملي  ، 4620773018خانم آمنه کيواني هفشجاني به شماره ملي
 ، 4622563193آقاي فرشيد دهقاني به شماره ملي  1290627614و آقاي
حميدرضا مزروعي به شماره ملي  1287023797به سمت اعضاي اصلي
هيئت مديره براي مدت دوسال انتخاب گرديدند  .ترازنامه و حساب سود
و زيان شرکت منتهي به  1396/12/29بررسي و مورد تصويب قرار گرفت
 .موسسه آگاه تراز مدبر به شناسه ملي  10260569878به عنوان بازرس
اصلي و خانم بتول حسن زاده سورشجاني به کدملي  4622185581به
عنوان بازرس علي البدل شرکت براي مدت يک سال مالي انتخاب گرديدند
 .روزنامه محلي امروز و کثير االنتشار رسالت جهت چاپ آگهي هاي شرکت
تعيين گرديد  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختياري
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري شهرکرد ()346783

آگهي ابالغ اجراييه كالسه 9702869
بدينوسيله به آقاي مجتبي شهبازي فرزند حميد به شماره شناسنامه
 1283صادره از تهران به نشاني پاكدشت خيابان محيط زيست
جنوبي كوچه ياس پ  68واحد  5ابالغ ميگردد كه خانم عطيه
بوربور فرونآباد به استناد سند نكاحيه  5036مورخ 1394/07/03
دفتر ازدواج  195تهران جهت وصول تعداد  14عدد سكه طالي
تمامبهار آزادي مهريه خود مبادرت به صدور اجرائيه نموده پس
از تشريفات قانوني اجرائيه صادر و به كالسه  9702869در اين
اجراء مطرح ميباشد لذا طبق ماده  18آييننامه اجرائي مفاد اسناد
رسمي به شما ابالغ ميگردد از تاريخ انتشار اين آگهي كه تاريخ
ابالغ اجرائيه محسوب است ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت
بدهي خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهي ديگري
عمليات اجرائي طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
رئيس اداره پنجم اجراي اسناد رسمي تهران  -علينژاد
تاريخ انتشار97/10/23 :
د ت 97/10/23 :مالف20034 :

آگهي تغييرات شرکت ساخت گستر چهارمحال سهامي خاص
به شماره ثبت  4019و شناسه ملي  10680037159به استناد
صورتجلسه هيئت مديره مورخ  1397/09/10تصميمات ذيل اتخاذ
شد  :آقاي محمدرضا کيواني هفشجاني به کدملي 4620760501
به سمت مدير عامل و عضو هيئت مديره آقاي مهدي حسيني
باالم به کدملي  1287062490به سمت رئيس هيئت مديره آقاي
فرشيد دهقاني به کد ملي  1290627614به سمت نايب رئيس
هيئت مديره آقاي عبدالقدير کيواني به کدملي 4620773018
به سمت عضو اصلي هيئت مديره خانم آمنه کيواني هفشجاني
به کدملي  4622563193به سمت عضو اصلي هيئت مديره آقاي
حميدرضا مزروعي به کدملي  1287023797به سمت عضو اصلي
هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديدند  .کليه اوراق و
اسناد مالي و تعهد آور بانکي از قبيل چک سفته بروات و قراردادها
با امضاي مدير عامل و مهر شرکت معتبر مي باشد .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان چهارمحال وبختياري اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غيرتجاري شهرکرد ()346782

آگهي تغييرات شرکت فرش نقش خاک کاشان سهامي خاص
به شماره ثبت  4796و شناسه ملي  10980219180به استناد
صورتجلسه هيئت مديره مورخ  1397/04/24تصميمات ذيل اتخاذ
شد - :آقاي محمد اسماعيل پور به شماره ملي  0075618826به
سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل ،آقاي مصطفي اميدي به
شماره ملي  6199730070به سمت نايب رئيس هيئت مديره و
آقاي پوريا سرداري زاده به شماره ملي  0068612028به سمت
عضو هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديدند - .کليه
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک ،سفته،
بروات ،قراردادها و عقود اسالمي با امضاي رئيس هيئت مديره و
مديرعامل (محمد اسماعيل پور) به تنهايي به همراه مهر شرکت
يا در نبود ايشان با امضاي نايب رئيس هيئت مديره به تنهايي به
همراه مهر شرکت داراي اعتبار مي باشد .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
کاشان ()345620

مي کند؟ مسئوالن وزارت بهداشت تنها به تأييد
يک موسسه بين المللي اکتفا کرده اند؟
نياز کشور مي تواند از 90درصد مزارع غيرتراريخت تامين
ميشود ،در حالي که امروز با يک قيمت محصوالت
غيرتراريخت و تراريخت به کشور وارد شده و از لحاظ
هزينه هيچ تفاوتي براي مردم ندارد.
اين موضوع بحث امنيت غذايي ميليون ها ايراني
است اگر يک درصد احتمال دهيم که اين
محصوالت براي سالمتي انسان خطر دارد نبايد
از آن استفاده کنيم ،متاسفانه بيمارستان هاي
کشور مانند خيابان ها مملو از جمعيت است ،چرا
 10سال پيش با وجود تکنولوژي هاي کمتر اين
ميزان بيماري در کشور وجود نداشت؟
آقاي دکتر اين محصوالت چند سال است که
به کشور وارد مي شود؟
بنا به گفته واردکنندگان اين محصوالت  30سال
است که به کشور وارد مي شود ،متاسفانه در طول
اين  30سال هيچ نظارتي براي سنجش سالمت اين
محصوالت روي انسان انجام نشده است و اين امر
بسيار عجيب و تاسف بار است ،يک بار از يکي از
مسئوالن اسبق وزارت کشاورزي در اين باره سوال
کردم به صراحت گفت واردکنندگان به ما اطالع نداده
بودند که اين محصوالت تراريخت است.
زماني که بحث کاشت محصوالت تراريخت به ميان
آمد ،واردات آن هم «لو» رفت ،متاسفانه به جاي
پاسخگويي شفاف به مردم واردات غيرقانوني خود را
سندي کرده اند که اين واردات خطري براي مردم
ندارد ،بايد بررسي مي شد که پر شدن بيمارستان
هاي ايران از مريض به چه ميزان به اين محصوالت
مربوط بوده؟ بيماريهاي ناشناخته بسيار شده ،طبق
گفته پزشکان بسياري از بيماري هاي انسان ريشه در
بحث خوراک دارد و به معده مربوط مي شود ،ولي
هيچ وقت اين بررسي ها انجام نشده است.
اين واردکنندگان باقدرتي که در طول اين ساليان
به دست آوردهاند به مخالفان محصوالت تراريخت،
تروريست گفتهاند که با شلوغکاري و شانتاژ اذهان
عمومي مردم را از مسئله اصلي و مجرم بودن خود
دور کنند.
اگر در پايان نکتهاي داريد بفرماييد.
هيچ کشوري به مردم خود اجازه استفاده مستقيم
از محصوالت ترا ريخته را نميدهد ،در هيچ کشوري
برنج ترا ريخته استفاده نميشود و تنها روغن ،آنهم
در شرايطي خاص استفاده ميشود .امروز ذرت
تراريخت براي مصرف بنزين و گازوئيل و علوفه
دام در دنيا استفاده ميشود اما در اين کشور به
مردم مستقيم ذرت تراريخت در مرکز شهر تهران
به خورد مردم ميدهيم و به آن افتخار ميکنيم
بايد دستگاههاي نظارتي بهويژه وزارت بهداشت به
اين مسئله ورود کرده و يکبار براي هميشه اين
موضوع را حل کنند.

تاسيس شرکت سهامي خاص توسعه انرژى سرو رايا درتاريخ
 1397/10/15به شماره ثبت  2555به شناسه ملي 14008058142
ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير
جهت اطالع عموم آگهي ميگردد .موضوع فعاليت :خدمات مشاوره
 ،طراحى مهندسى  ،تامين کاال و اجراي کليه عمليات تأسيساتي ،
ساختماني  ،پشتيباني  ،نصب  ،راه اندازي  ،بهره برداري  ،نگهداري
و اداره پروژه هاي نفت وگاز و پتروشيمي و پااليش صنايع پايين
دستي  ،آب و نيرو  ،انرژى هاى تجديد پذير و معادن به غير از نفت
و گاز و پتروشيمي در داخل و خارج از کشور شامل پااليشگاه و
پتروشيمى  ،تاسيسات سرچاهى  ،واحدهاى بهره بردارى  ،نمکزدايى
و شيرين سازى  ،خطوط لوله انتقال  ،ايستگاه هاى تقويت/تقليل
فشار و تلمبه خانه ها  ،تاسيسات ان جي ال  ،نيروگاه  ،معادن و
کارخانه هاي صنعتي  ،ارائه خدمات بازرسي مهندسي و بازرسى
فنى  ،کليه عمليات بازرگانى مجاز در خصوص کاالهاى مجاز  ،اخذ
و اعطاى نمايندگيهاى داخلى و خارجى  ،اخذ وام و اعتبار از بانک
ها و موسسات مالى داخلى و خارجى .درصورت لزوم پس از اخذ
مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت  :از تاريخ ثبت به
مدت نامحدود مرکز اصلي  :استان قزوين  ،شهرستان البرز  ،بخش
مرکزي  ،شهر الوند ،مير داماد غربي  ،خيابان حکمت پنجم  ،خيابان
ابن سيناشمالي  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپستي 3431949576
سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ  10000000ريال
نقدي منقسم به  100سهم  100000ريالي تعداد  100سهم آن با نام
عادي مبلغ  10000000ريال توسط موسسين طي گواهي بانکي
شماره  199مورخ  1397/04/05نزد بانک ملت شعبه تيراژه با
کد  6726.4پرداخت گرديده است اعضا هيئت مديره خانم مريم
احمدي راد به شماره ملي 0061775185و به سمت عضو هيئت
مديره به مدت  2سال آقاي مسعود بابازاده بنفشه درق به شماره
ملي 0083336400و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت
 2سال و به سمت مديرعامل به مدت  2سال آقاي محمد نعيمي به
شماره ملي 5599307956و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت
 2سال دارندگان حق امضا  :کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور
شرکت از قبيل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها و عقود اسالمي با
امضاي مشترک آقايان محمد نعيمى (رئيس هيئت مديره) و مسعود
بابازاده بنفشه درق (مديرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر مي
باشد .ساير نامه هاي عادي و اداري با امضاي هريک از ايشان به
تنهايي همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد .اختيارات مدير عامل :
طبق اساسنامه بازرسان آقاي علي رضا گيالنيان صادقي به شماره
ملي  4322871909به سمت بازرس علي البدل به مدت يک سال
مالي آقاي مرتضي رسولي به شماره ملي  5599307891به سمت
بازرس اصلي به مدت يک سال مالي روزنامه کثير االنتشار رسالت
جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين گرديد .ثبت موضوع فعاليت
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان قزوين مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري قزوين-البرز ()346076
آگهي تغييرات شرکت کوثر ماهان زاگرس سهامي خاص به شماره ثبت
 1783و شناسه ملي  10861796473به استناد صورتجلسه مجمع
عمومي فوق العاده مورخ  1397/01/15تصميمات ذيل اتخاذ شد  :شعبه
شرکت واقع در استان فارس  -شهرستان شيراز  -بخش مرکزي  -شهر
شيراز-چمران -خيابان بهارنو  -بلوار چمران  -پالک  0-طبقه همکف
 وکدپستي  7194815644تاسيس گرديد  .در نتيجه ماده مربوطه دراساسنامه شرکت بدين شرح اصالح گرديد .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان چهارمحال وبختياري مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
لردگان ()346784

رئيس سازمان نظام پرستاري ضمن انتقاد از خاک خوردن  ۱۲ساله تعرفه
پرستاري در مجلس گفت :توجه نکردن به رفع مشکالت پرستاري سبب
مهاجرت اين قشر نخبه جامعه شده است.اصغر دالوندي در مراسم بزرگداشت
روز پرستار ،افزود :رهبر معظم انقالب تأکيد ک ر دهاند به مجلسيها که اگر
قانوني را تصويب ميکنيد بايد بر اجراي آن هم نظارت داشته باشيد؛ بنابراين
تعرفه پرستاري هم بايد مدنظر مسئوالن قرار گيرد.وي گفت :طرح تحول
سالمت عليرغم عظمتي که داشته است ،خدمات القايي را به همراه داشته
و اين مسئله سبب بروز مشکالتي شده است .بايد به  ۲۰سال پيش برگرديم
که بهورزان با دو سال سابقه روي بهورزي تمرکز داشتند و با خدمات ارزان
شاخص سالمت را توسعه دادند.وي در ادامه اضافه کرد :تخصصگرايي به
شکل کنوني به کار نميآيد و اکنون به کارشناسان پرستاري و پزشکان
عمومي ،نياز داريم و تغيير سبک زندگي بايد مورد توجه باشد.دالوندي
اظهار داشت :نگاه ما در کشور ضريب پرستاري به تخت است ،درحاليکه
در دنيا نگاه جمعيت پرستار به جمعيت مردم در نظر گرفته شده است و
اين نگاه غلط بوده و از طرفي تا کي قرار است به سمت ساخت بيمارستان
پيش رويم.وي افزود :سياستهاي غلط کنوني سبب مهاجرت بسياري از
مردم از روستاها به شهر و حاشيه شهرها شده است و مشکالت زيادي را
به همراه داشته است.دالوندي گفت:عدم جذب پرستاران در سالهاي اخير
باعث بروز مشکالت زيادي شده است از طرفي تعداد بسياري از پرستاران
نخبه به کشورهاي ديگر مهاجرت ک ر دهاند.

حناچي :اخذ عوارض از تونلهاي
شهري واقعيت ندارد
شهردار تهران در خصوص اخذ عوارض از تونلهاي شهري گفت :اين موضوع
صحت ندارد و از رسانهاي که اين موضوع را منتشر کرده است گله مند هستم.
به گزارش ايسنا ،پيروز حناچي با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به
سوالي مبني بر اخذ عوارض از تونلهاي شهري گفت :در حال حاضر برخي
مسائل در حوزه کارشناسي مطرح ميشود و در همين حوزه کارشناسان
مختلفي اظهار نظر ميکنند اما بي ترديد زماني چنين موضوعاتي عملياتي
مي شود که شهرداري نسبت به ارسال اليحه اقدام کند و موضوع در شورا
مطرح و مورد بررسي قرار گيرد و نهايتا شورا آن را بپذيرد تا اجرايي شود.
وي افزود :هنگامي که هيچ يک از اين اتفاقات نيفتاده پس موضوع خاصي
مطرح نيست و از رسانهاي که اين موضوع را منتشر کرده است گله مند
هستم چرا که اساسا اين موضوع واقعيت ندارد.

دادستان تهران خبرداد:

رسيدگي به پرونده   20شرکت پيشفروش خودرو
جعفري دولت آبادي آمار پروندههاي در حال رسيدگي با موضوع پيشفروش
خودرو در دادسراي تهران را در مجموع  20فقره با  5هزار و  100شاکي و
مطالبات دو هزار ميليارد توماني اعالم کرد و بر ضرورت پيشگيري از وقوع
چنين اتفاقاتي در حوزه پيشفروش خودرو تاکيد کرد.به گزارش فارس،
جعفري دولت آبادي با اشاره به نارضايتي مردم از وضعيت پيش فروش
خودرو ،شاخصههاي پروندههايي از اين دست در قوه قضائيه را در چهار محور
مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت :اوال تعداد شکات اين پروندهها زياد و رو
به تزايد است؛ ثانيا در اين پرونده ها ،وقتي سلب اعتماد از اقدام شرکتهاي
فروشنده خودرو صورت گرفت ،مراجعه شکات به قوه قضائيه شدت ميگيرد؛
ثالثا سود زيادي براي متهمان حاصل شده است؛ و نکته آخر ،سخت شدن
روند رسيدگي به اين پروندها ،کمبود دارايي و اموال متهمان و پيچيدگي
و طوالني شدن تحقيقات سبب مراجعات مکرر شکات است.

آگهي تغييرات شرکت حمل و نقل باربري سعادت بار
بوکان سهامي خاص به شماره ثبت  243و شناسه ملي
 10220015165به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق
العاده مورخ  1397/08/10و نامه شماره 57/40932
مورخ  1397/10/10اداره کل راهداري و حمل و نقل
جاده اي استان اذربايجان غربي تصميمات ذيل اتخاذ
شد  - 1 :محل شرکت در واحد ثبتي بوکان به آدرس
استان آذربايجان غربي  ،شهرستان بوکان  ،بخش
مرکزي  ،شهر بوکان ،دانشگاه  ،خيابان ( 16متري) ،
خيابان (44متري)کوي بهداري  ،پالک  ، 0طبقه همکف
کدپستي  5951344200 :تغيير يافت و ماده مربوطه در
اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان آذربايجان غربي مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غيرتجاري بوکان ()346713
آگهي تغييرات شرکت خدمات بيمه اي محصوالت کشاورزي ياس زرد
سهامي خاص به شماره ثبت  1449و شناسه ملي  10980017055به استناد
صورتجلسه هيئت مديره مورخ  1397/09/10تصميمات ذيل اتخاذ شد :
 - 1آقاي سوران خالدي نسب فرزند بشماره ملي  2909670570بسمت
عضو و مديرعامل وآقاي کرم روحي بشماره ملي  2909444988بسمت
عضو و رئيس هيات مديره و آقاي فتاح رحمن پورقره قشالق بشماره ملي
 2909226719بسمت عضو و نائب رئيس هيات مديره و آقاي آرش صادق
زاده بشماره  2909710882بسمت عضو اصلي هيات مديره و آقاي بهمن
روحي بشماره ملي  2909947531بسمت عضو اصلي هيات مديره شرکت
بمدت دو سال و آقاي بهمن روحي بشماره ملي  2909947531بسمت
منشي هيات مديره بمدت يک سال انتخاب وتعيين شدند –2 .کليه اوراق
و اسناد تعهدآور بانکي و چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسالمي
با امضاء مديرعامل آقاي سوران خالدي نسب و رئيس هيات مديره آقاي
کرم روحي توام با مهر شرکت معتبر مي باشد وهمچنين اوراق عادي و
مکاتبات اداري با امضاء مديرعامل آقاي سوران خالدي نسب توام با مهر
شرکت معتبر مي باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربايجان
غربي مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري نقده ()346028

آگهي تغييرات شرکت فرش نقش خاک کاشان سهامي خاص
به شماره ثبت  4796و شناسه ملي  10980219180به استناد
صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1397/04/24
تصميمات ذيل اتخاذ شد - :آقاي محمد اسماعيل پور به
شماره ملي  ،0075618826آقاي مصطفي اميدي به شماره
ملي  6199730070و آقاي پوريا سرداري زاده به شماره ملي
 0068612028به عنوان اعضاي هيئت مديره براي مدت دو
سال انتخاب شدند - .آقاي سيامک حسابي کارسيداني به
شماره ملي  2739628862به سمت بازرس اصلي وآقاي
فرشيد فالح مجد به شماره ملي 2721635026به سمت بازرس
علي البدل براي مدت يک سال مالي انتخاب شدند - .روزنامه
کثيراالنتشار رسالت جهت نشر آگهي هاي شرکت انتخاب
شد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري کاشان ()345621

