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رئیس شورای شهر تهران مطرح کرد :

لزوم حضور سمنهای حامی حیوانات در مناقصات نگهداری از سگهای بدون صاحب

رئیــس شــورای شــهر تهــران از ســازمانهای مــردم
نهــاد فعــال در حــوزه حیوانــات دعــوت کــرد تــا در
مــورد نگهــداری از س ـگهای بالصاحــب بــه شــهرداری
کمــک کننــد.
محســن هاشــمی در گفتوگــو بــا ایســنا ،در مــورد
چرایــی اســتفاده از پیمانــکار بدســابقه در امــر نگهــداری

ســگهای بیصاحــب در ســازمان ســاماندهی مشــاغل
گفــت :جمــع آوری ســگها ،موضوعــی نیســت کــه
پیمانــکار فعــال زیــادی داشــته باشــد؛ بگونــهای کــه
حتــی دیــده شــده وقتــی شــرکت ســاماندهی مشــاغل
مناقصــهای بــرای جــذب پیمانــکار برگــزار میکنــد،
تعــداد پیمانــکاران متقاضــی آنقــدر کــم اســت کــه حتــی
مجبــور میشــوند بــا پیمانــکار قبلــی کــه شــاید ســابقه
خوبــی هــم نداشــته باشــد ،همــکاری کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد بخــش خصوصــی در زمینــه
حیوانــات شــهری فعالتــر شــود ،گفــت :الزم اســت از

ســازمانهای مــردم نهــاد فعــال در حــوزه حیوانــات
دعــوت کــرد تــا در مــورد نگهــداری سـگهای بالصاحــب
بــه شــهرداری کمــک کننــد.
هاشــمی ادامــه داد :پیشــنهاد میشــود کــه ســمنهای
فعــال در حــوزه حمایــت از حیوانــات و بــه خصــوص
ســگها بــا تشــکیل شــرکت و طــی کــردن مراتــب
قانونــی در مناقصــات شــرکت کننــد تــا حداقــل
پیمانکارانــی کــه کارشــان بیشــتر جنبــه ســودجویی دارد
تــا حمایــت از حیوانــات ،از گردونــه پیمانــکاری شــهرداری
حــذف شــوند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری:

فروش تولیدات دانشبنیانها  ۳۰درصد افزایش یافت

معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری و رئیــس
بنیــاد نخبــگان کشــور گفــت :میــزان فــروش تولیــدات
و فرآوردههــای شــرکتهای دانشبنیــان بــه همــت
نخبــگان علمــی  ۳۰درصــد در ســال  ۹۷افزایــش یافــت.
ســورنا ســتاری در حاشــیه آییــن افتتــاح نخســتین مرکز
رشــد واحدهــای فنــاور خیرســاز کشــور در شــهمیرزاد
اســتان ســمنان ،در گفــت و گــو بــا خبرنــگاران ،افــزود:
فــروش تولیــدات شــرکتهای دانــش بنیــان در ســال

گذشــته  ۳۰درصــد افزایــش یافــت و امســال نیــز رونــد
افزایشــی فــروش محصــوالت شــرکتهای دانــش بنیــان
ادامــه دارد .وی تاکیــد کــرد :تعــداد شــرکتهای دانــش
بنیــان در حــال افزایــش اســت و اکنــون تعــداد آن بــه
چهــار هــزار و  ۵۰۰شــرکت رســیده اســت.
ســتاری ادامــه داد :دانــش بنیانهــا  ۱۴۰نــوع خدمــت
دریافــت میکننــد .وی تصریــح کــرد :اقــدام خیــران
اســتان ســمنان در ســرمایهگذاری در زمینــه فنــاوری
ســتودنی اســت و ایــن اقــدام وظیفــه دولــت را بیشــتر
کــرده اســت ،بایــد الگــو و فرهنــگ اســتفاده از ظرفیــت
خیــران در تقویــت زیرســاختهای فنــاوری در سراســر
کشــور ترویــج یابــد.

معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری و رئیــس
بنیــاد نخبــگان کشــور گفــت :در کشــور نمونههایــی از
مشــارکت خیــران در زمینــه فنــاوری وجــود دارد ،امــا
میــزان مشــارکت خیــران اســتان ســمنان بــاال اســت و از
صفــر تــا  ۱۰۰در ایجــاد ایــن مرکــز در شــهمیرزاد نقــش
آفرینــی کردنــد و بایــد ایــن الگویــی بــرای کشــور باشــد.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری و رئیــس
بنیــاد نخبــگان کشــور بــه منظــور افتتــاح نخســتین
مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور خیرســاز کشــور در
شــهمیرزاد ،شــرکت در شــورای ادارای اســتان و بازدیــد
از چنــد واحــد تولیــدی دانــش بنیــان بــه اســتان
ســمنان ســفر کــرد.

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی:

دانشگاهها میتوانند کشور را از واردات قطعات صنعتی بینیاز کنند

معــاون صنایــع کوچــک ســازمان صنایــع کوچــک و
شــهرک هــای صنعتــی ایــران گفــت :طراحــی ،تامیــن
و تولیــد قطعــات صنعتــی اقدامــی بســیار مهــم اســت و
مراکــز رشــد و شــرکت هــای دانــش بنیــان دانشــگاهی
در هــم افزایــی بیشــتر بــا واحدهــای صنعتــی مــی تواننــد
کشــور را از واردات قطعــات صنعتــی بــی نیــاز کننــد.
اصغــر مصاحــب بــا حضــور در مرکــز رشــد و شــرکت هــای
دانــش بنیــان دانشــگاه فردوســی مشــهد افــزود :مراکــز
رشــد و شــرکتهای دانــش بنیــان دانشــگاهها از قطــب
هــای ایــده پــرداز ،خــاق و نــوآور کشــور هســتند کــه
بایــد واحدهــای صنعتــی در حــوزه قطعــات خــودرو از ایــن
ظرفیــت بــزرگ بیشــتر اســتفاده کننــد.
وی اضافــه کــرد :طــرح هــای شــاخص و بســیار خوبــی

در مراکــز رشــد و شــرکتهای دانــش بنیــان دانشــگاهها
طراحــی شــده کــه مــی توانــد در حــوزه قطعــات خــودرو
کمــک مطلوبــی بــه قطعــه ســازان کنــد.
معــاون ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرکهای صنعتــی
ایــران گفــت :طــی چنــد ســال اخیــر ارتبــاط دانشــگاههای
کشــور بــا بخــش صنعــت عمیــق تــر شــده و شــاهد
اثربخشــی ایــن موضــوع در حــوزه تولیــد هســتیم.
مصاحــب افــزود :زمانــی ایــده و طــرح مفیــد اســت کــه
ارزش افــزوده ایجــاد کنــد و در جهــت رویکــرد کارآفرینانــه
بــه کار رود تــا در نهایــت منجــر بــه تولیــد و اشــتغال
شــود.
مرکــز رشــد فنــاوری دانشــگاه فردوســی مشــهد بــا در
اختیــار داشــتن چهــار بــاب ســاختمان در حــال بهــره
بــرداری بــه مســاحت هــزار و  ۶۰۹متــر مربــع و هــزار
متــر مربــع فضــای در حــال آمــاده ســازی از ســال ۱۳۸۶
بــا انعقــاد تفاهــم نامــه هایــی بــا پــارک علــم و فنــاوری
خراســان و اخــذ مجــوز مرکــز رشــد از وزارت علــوم،

تحقیقــات فنــاوری شــروع بــه فعالیــت کــرد.
ایــن مرکــز بــا ارائــه خدمــات حمایتــی ،از ایجــاد و
توســعه حرفــه هــای جدیــد توســط کار آفرینــان در قالــب
واحدهــای نــو پــای صاحــب ایــده در زمینــه هــای مختلــف
کــه منتهــی بــه فنــاوری دانــش بنیــان شــود پشــتیبانی
مــی کنــد.
ایــن واحــد هــا بــرای حضــور موثــر و مســتقل در صحنــه
توســعه اقتصــادی فناورانــه در ســطوح ملــی و فــرا ملــی
آمــاده مــی شــوند.
دســتاوردهای مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور دانشــگاه
فردوســی مشــهد شــامل ایجــاد زمینــه اشــتغال مســتقیم
 ۶۲۰نفــر ،اشــتغال غیــر مســتقیم بیــش از ســه هــزار نفــر،
تولیــد  ۲۳۵محصــول فناورانــه ،ثبــت  ۵۵عنــوان اختــراع،
عضویــت در کارگروههــای تخصصــی اســتان و دانشــگاه،
شــرکت در بیــش از  ۱۳نمایشــگاه و جشــنواره ملــی و
منطقــه ای نظیــر نمایشــگاه تولیــدات داخــل ،نمایشــگاه و
جشــنواره علــم تــا عمــل و جشــنواره شــیخ بهایــی اســت.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران:

ایران با کشورهای منطقه میراث مشترک گرانبهایی در دانش و هنر دارد
تنشهــای قدرتطلبــی اســت ،هســتند ایجــاد امــکا ن
گفتگــوی میــان فرهنگــی ،کنــش بســیار پویــا و فعاالنـهای
در تأکیــد بــر نیــاز کشــورها و جوامــع بــه تســاهل
و همگرایــی بــا یکدیگــر اســت .وی افــزود :کشــف و
شناســایی میــراث مشــترک فرهنگهــا ،یــادآور تاریخچــه
نــه چنــدان دور زیســت و تعامــل ســازنده و صلحمــدار
ملتهــا و بازگشــت بــه دوران تبــادل میــان فرهنگــی،
مهمتریــن اهــرم مقابلــه بــا خشــونت و جنگطلبــی اســت.
رئیــس ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی ایــران ،ادامــه
داد :کشــورهای منطقــه از ایــران ،افعانســتان ،پاکســتان،
هندوســتان تــا آذربایجــان ،ازبکســتان ،قزاقســتان،
تاجیکســتان و ترکیــه در دورههــای مختلــف تاریخــی
بــه شــکلهای گوناگــون در دوســتی و اتحــاد بــا
یکدیگــر بودهانــد و از قبــل همیــن دوســتی میــراث
بســیار گرانبهایــی در زبــان ،دانــش و هنــر بــه اشــتراک
گذاشــتهاند .بروجــردی گفــت :گــذرگاه تجــاری جــاده
ابریشــم ،نمونــه برجســتهای از تعامــل دیرین ـه کشــورهای

منطقــه بــا یکدیگــر اســت کــه در مســیر مبــادالت تجــاری،
بخــش زیــادی از عناصــر میراثــی خــود را بــا یکدیگــر
ســهیم شــدهاند یــا بــه هــم منتقــل کردهانــد .بنابرایــن
ازدیــاد و تقویــت مناســبات فرهنگــی میــان ایــن کشــورها،
در عیــن تحقــق توســعه پایــدار درون کشــوری ،بیآنکــه
میــراث نس ـلهای آینــده آنهــا را بــه خطــر انــدازد ،منجــر
بــه برقــراری فرهنــگ صلــح و دوســتی نیــز خواهــد بــود.
وی ادامــه داد :میــراث مســتند ،ســرمایه معنــوی مکتــوب
بشــریت اســت کــه در محملهــای متعــدد ملمــوس و
منقــول ،تاریــخ زیســت انســان ،از آغــاز تــا بــه امــروز را
دربرمیگیــرد .هــر بخــش شناســایی و معرفــی شــده ایــن
میــراث ،نشــانی بــر ارادهمنــدی فرهنگهــا ،کشــورها و
دولتهــا در اتحــاد و اشــتراک جهانــی اســت .متأســفانه
بخــش زیــادی از ایــن میــراث ،در اعصــار مختلــف بــه
تــاراج رفتــه یــا در جنگهــا یــا بالیــای طبیعــی تخریــب
و نابــود شــده اســت .حفاظــت از ایــن میــراث و انتقــال آن
بــه نســلهای آینــده وظیفــه همگانــی ماســت.

مدیرکل دفتر حقوقی امالک و حمایت قضایی وزارت آموزشوپرورش :

مدیــرکل دفتــر حقوقــی امــاک و حمایــت قضایــی
وزارت آموزشوپــرورش در پاســخ بــه اینکــه «بنیــاد
شــهید اعــام میکنــد تــا  13شــهریور بــرای خریــد
مــدارس زمــان وجــود دارد» ،عنــوا ن کــرد :آنهــا مســیر
خــود را دنبــال میکننــد و بــا وجــود اینکــه توافــق
شــده اســت و مــا هــم پیشــنهاد خریــد را ارائــه کردهایــم
بــاز هــم ایــن مســیر را دنبــال میکننــد و انتظــار ایــن
اســت کــه بنیــاد شــهید هــم بــه مــا بــرای فراهمکــردن
زمینههــای تعلیــم و تربیــت فرزنــدان ایــران کمــک
کنــد تــا ایــن موضــوع ختــم بــه خیــر شــود.
وی در پایــان خاطرنشــانکرد :امیدواریــم موضــوع
ختــم بــه خیــر شــود و طــی مذاکراتــی کــه بــا
مســئوالن بنیــاد شــهید داشــتیم بــه مــا قــول
همــکاری دادنــد و کارشناســی هــم انجــام شــده و
پیشــنهاد خریــد آمــوزش و پــرورش هــم دریافــت
شــده اســت و امیدواریــم بــه پــای توافــق برویــم و اگــر
دوســتان همــکاری کننــد تــا  15شــهریور وضعیــت
ایــن دو مدرســه پلمــپ شــده نیــز تعییــن تکلیــف
میشــود.

رئیــس ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی ایــران ،گفــت:
کشــورهای منطقــه از ایــران ،افعانســتان ،پاکســتان،
هندوســتان تــا آذربایجــان ،ازبکســتان ،قزاقســتان،
تاجیکســتان و ترکیــه در دورههــای مختلــف تاریخــی
بــه شــکلهای گوناگــون در دوســتی و اتحــاد بــا
یکدیگــر بودهانــد و از ق َِبــل همیــن دوســتی میــراث
بســیار گرانبهایــی در زبــان ،دانــش و هنــر بــه اشــتراک
گذاشــتهاند.
اشــرف بروجــردی در آییــن افتتاحیــه «دومیــن نشســت
منطقــهای بــرای شناســایی و تبــادل میــراث مســتند»
کــه در اندیشــگاه کتابخانــه ملــی برگــزار شــد ،اظهارکــرد:
در شــرایطی کــه بخشهــای مختلــف جهــان درگیــر
بحرانهــای متعــدد زیســت محیطــی ،فرهنگــی و

پیشنهاد خرید مدارس پلمب شده را به بنیاد شهید ارائه کردیم

مدیــرکل دفتــر حقوقــی امــاک و حمایــت قضایــی
وزارت آموزشوپــرورش بــا اشــاره بــه اینکــه پیشــنهاد
خریــد دو مدرســه پلمــب شــده پایتخــت را بــه بنیــاد
شــهید ارائــه کردیــم ،گفــت :امیدواریــم تــا  ۱۵شــهریور
وضعیــت ایــن دو مدرســه تعییــن تکلیــف شــود.
منصــور اردســتانی در گفتوگــو بــا خبرنــگار
خبرگــزاری تســنیم دربــاره آخریــن وضعیت دو مدرســه
پلمــپ شــده شــهر تهــران و اینکــه آیــا نمیتــوان ایــن
دو ملــک مصــادرهای را بهصــورت رایــگان در اختیــار
آموزشوپــرورش بــه منظــور تحصیــل دانشآمــوزان
قــرار داد ،اظهــا ر کــرد :بنیــاد شــهید بــه اعتبــار
اینکــه مالکیــت ایــن امــوال غیرمنقــول بــه نمایندگــی
از ولیفقیــه بــرای خدمترســانی بــه ایثارگــران
در اختیــارش قــرار گرفتــه اســت ،میگویــد مجــاز
نیســتیم هــر ملکــی را رایــگان در اختیــار بگذاریــم.

وی افــزود :آموزشوپــرورش بــرای ایــن دو ملــک
کــه مشــمول حکــم قضایــی بــوده و پلمــپ شــدهاند،
پیشــنهاد خریــد ارائــه کــرده اســت چــرا کــه بنیــاد
شــهید واگــذاری ایــن مــدارس را بهصــورت رایــگان
یــا بــه اعتبــار دولتــی بــودن ماننــد قواعــدی کــه بیــن
دســتگاههای دولتــی وجــود دارد ،نمیپذیــرد و بــر
ایــن موضــوع اصــرار دارد کــه حتمــاً بایــد ایــن دو
مدرســه را بخریــم البتــه مــا پیشــنهاد خریــد را ارائــه
کردهایــم و در دســتور کار اســت و بــهزودی تعییــن
تکلیــف میشــود.
اردســتانی گفــت :بایــد وضعیــت را بــه هیئــت
کارشناســی ارائــه دهیــم و هماکنــون در چارچــوب
توافقــات انجــام شــده بــا بنیــاد شــهید عمــل میکنیــم
و نظــر هیئــت کارشناســی را کــه گرفتیــم بــر همــان
اســاس اقــدام خواهــد شــد.

معاون وزیرکار و رفاه اجتماعی :

تحریم ها هیچ واحد تولیدی را تعطیل نکرده است
معــاون اقتصــادی و برنامهریــزی وزیــر تعــاون ،کار و
رفــاه اجتماعــی گفت:باوجــود تحریمهــا و مشــکالت
اقتصــادی امــا اجــازه نــداده ایــم هیــچ واحــد تولیــدی
تعطیــل شــود و تــاش شــده تــا واحدهــا فعــال و چرخــه
اقتصــادی رونــق داشــته باشــد.
علــی ســرزعیم بــه مناســبت روز تعــاون در نشســت بــا
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه بوشــهر
افــزود :پرداخــت پیمانــکاران بــه کارگــران از طریــق
روابــط کار رصــد میشــود و هرجــا مشــکلی وجــود
داشــته باشــد بــه طــور یقیــن وارد و از حقــوق کارگــران
دفــاع میشــود .وی در خصــوص عملکــرد بانکهــا
بیــان کــرد :ایــران کشــور بان ـکداری اســت و تکیــه بــه
بانکهــا داریــم و نمونــه آن بانــک رفــاه کارگــران اســت
کــه باتوجــه بــه جمعیــت  ۴۰میلیونــی زیــر پوشــش
ایــن وزارتخانــه ایــن بانــک بهعنــوان پشــتوانه بهشــمار
مــیرود امــا بانــک توســعه تعــاون دیگــر مجموعــه
اقتصــادی اســت کــه در راســتای پرداخــت تســهیالت
بــه طرحهــای اشــتغالزا و فعــال کــردن و پشــتیبانی از
تعاونیهــا فعالیــت میکنــد.

ســرزعیم اظهارداشــت :ورود بــه بازارهــای جهانــی روز بــه
روز ســخت تــر میشــود و اکنــون در شــرایط تحریــم
ایــن دشــواری بــه مراتــب بیشــتر اســت ولــی بــا ایــن
حــال چنانچــه امــروز بــه بازارهــای جهانــی ورود شــود
شــرایط آغــاز فراینــد ایــن ورود ســهل تــر از  ۱۰ســال
آینــده اســت.
معــاوناقتصــادی وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
گفــت :بــا وجــود اینکــه در شــرایط تحریــم کل اقتصــاد
بــا رکــود مواجــه شــده صــادرات غیرنفتــی و طرحهــای
گردشــگری امســال رشــد قابــل توجهــی پیــدا کــرده
اســت .وی افــزود :در حــوزه پرداخــت هــای وامهــای
اشــتغال روســتایی نیــز آمــار اشــتغال در روســتاها
افزایــش یافتــه بــه نحــوی کــه ســال گذشــته  300هــزار
شــغل در ایــن بخــش ایجــاد شــد.
ســرزعیم گفــت :همچنیــن در ارتبــاط بــا فعالیــت
تعاونــی هــا بایــد روح صــادرات محصــوالت در تعاونیهــا
دمیــده شــود کــه تــا در کنــار تامیــن نیازهــای داخلــی
توجــه ویــژهای بــه بازارهــای خارجــی شــود.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه بوشــهر

نیــز گفــت :باتوجــه بــه شــرایط ســخت اقتصــادی حاکــم
بــر جامعــه  ,آســیب پذیــر بــودن کارگــران در چنیــن
شــرایطی بایــد پرداخــت حقــوق و مطالبــات آنــان بــه
وقــت باشــد.
آیــت اهلل غالمعلــی صفایــی بوشــهری یادآورشد:اســتان
بوشــهر دارای  ۲جغرافیــای ثابــت و ســیال جمعیتــی
اســت کــه بــه واســطه صنایعــی کــه در اختیــار دارد
کارگــران بــرای بــه کار انداختــن چــرخ تولیــد و صنعــت
از مناطــق دوردســت بــه ایــن اســتان میآینــد و دچــار
مشــکالتی میشــوند بــه همیــن دلیــل پرداخــت
بهموقــع حقــوق و دســتمزد آنــان بایــد بــه وقــت باشــد.
وی بیــان کرد:همانطــور کــه در زمــان بحــران بــا مدیریت
منابــع امــکان پرداخــت حقــوق کارگــران وجــود دارد
نبایــد اجــازه داد ایــن قشــر از جمعیــت در برخــی از
مواقــع در عــذاب باشــند.

تاکید یک وکیل دادگستری بر اهمیت آزادی مطبوعات در امر مبارزه با فساد
یــک وکیــل دادگســتری گفــت :اولیــن و مهمتریــن اقــدام
در زمینــه مبــارزه بــا فســاد ،آزادی مطبوعــات بــرای
انتشــار ایــن مــوارد و مصونیــت خبرنــگاران از تعقیــب و
تهدیــد اســت.
محمدحســین آقاســی در گفتوگــو بــا ایســنا ،دربــاره
ضــرورت مبــارزه بــا فســاد بــه جــای مفســد ،گفــت:
بایــد آزادی کامــل بــرای گفتوگــو و بررســی و انتشــار
مــوارد فســاد و درج آن در روزنامــه و کســانی کــه فســاد
اقتصــادی را بــه خبرنــگاران اطــاع میدهنــد وجــود
داشــته باشــد .وی بــا بیــان اینکــه آزادی مطبوعــات ،نکتــه
مهمــی در جلوگیــری از اشــاعه فســاد و بــه وجــود آمــدن
آن اســت ،گفــت :در ایــن چنــد ســال دیدیــم کــه بــا
بــاز شــدن راهــی بــرای افشــاگریها در فضــای مجــازی
بســیاری از مفاســد کشــف و افشــا و مطــرح شــد و چــه
بســا مقاماتــی کــه از آن اطــاع نداشــتند بــا پــی بــردن
بــه عمــق ایــن مســایل و گســتردگی مفاســد تصمیــم
گرفتنــد کــه بــا آن برخــورد شــود.

آقاســی یــادآور شــد :ایــن طــور نیســت کــه در گذشــته
اینگونــه مفاســد نبــود گرچــه کمتــر از االن بــود امــا
کســی جــرات افشــای آن را نداشــت و مــا در عمــل دیدیــم
افــرادی کــه در بعضــی از مــوارد افشــاگری مــی کردنــد و
منبــع انتشــار مشــخصی داشــتند دســتگیر و تعقیــب و بــا
آنهــا برخــورد مــی شــد.این وکیــل دادگســتری ادامــه داد:
اولیــن و مهمتریــن اقــدام در ایــن زمینــه کــه بایــد مــورد
توجــه قــرار گیــرد ،آزادی مطبوعــات بــرای انتشــار ایــن
مــوارد و مصونیــت خبرنــگاران از تعقیــب و تهدیــد اســت.
آقاســی بــا تاکیــد بــر اهمیــت اســتقالل قاضــی و مراجــع
تحقیــق ،گفــت :قضاتــی کــه بــه ایــن پروندههــا رســیدگی
مــی کننــد بایــد تلفــن شــان قطــع باشــد و ارتباطشــان
بــا صاحبــان قــدرت قطــع باشــد تــا کســی نتوانــد آنهــا
را تهدیــد کنــد .مراجــع تحقیــق نیــز بایــد تحقیقــات را
انجــام دهنــد و هیــچ کــس نتوانــد آنهــا را تهدیــد کنــد.
لــذا مهمتریــن عنصــر و عامــل بــرای جلوگیــری از تکــرار
ایــن مســایل و جلوگیــری از تجــری ســایرین بــه ارتــکاب

اعمــال مشــابه برخــورد قضایــی بــدون تــرس و اندیشــه
اســت زیــرا وقتــی قاضــی مــی خواهــد بــه ایــن پروندههــا
رســیدگی کنــد از گوشــه و کنــار تلفنهــا و توصیــه هایــی
بــه او مــی شــود و برخــی هــم متاســفانه ایــن تهدیدهــا
در کارشــان تاثیــر مــی گــذارد و نمــی تواننــد کارشــان را
انجــام دهنــد و برخوردهــای قانونــی را در پیــش بگیرنــد.
وی در پایــان گفــت :بهتریــن کمــک رســانه هــا ایــن اســت
خبرنگارانــی کــه بــا بررســی میدانــی مفاســد را کشــف و
مفســدین را شناســایی مــی کننــد ،مجــاز باشــند تــا انــرا
منتشــر کننــد و کســی متعــرض بــه آنهــا نشــود و در ایــن
صــورت دســتگاه قضایــی میتوانــد از طریــق یــک سیســتم
بســیار گســترده رســانه ای و انتشــار در روزنامــه هــا بــه
مفاســد پــی ببــرد و ســرنخ هایــی را بدســت اورد تــا بتوانــد
کارش را انجــام دهــد.

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت اعالم کرد :

فراخوان 7میلیون نفر فاقد بیمه به دفاتر پیشخوان
مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســامت دربــاره مهلــت تعییــن
شــده بــرای مراجعــه افــراد فاقــد پوشــش بیمــه بــه دفاتــر
پیشــخوان و همچنیــن نحــوه عملکــرد آییننامــه ارزیابــی
وســع در جهــت پوشــش بیم ـهای افــراد ،توضیــح داد.
مهنــدس طاهــر موهبتــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره
بــه آییننامــه بیمــه پایــه اجبــاری ســامت و ارزیابــی وســع
در هیــات وزیــران ،گفــت :طبــق بنــد الــف مــاده  ۷۰برنامــه
ششــم توســعه مقــرر شــده اســت تــا آحــاد جامعــه ایرانیــان
بــه طــور اجبــاری تحــت پوشــش بیمــه ســامت گیرنــد .باید
تمــام کســانی کــه فاقــد پوشــش بیم ـهای هســتند اعــم از
افــراد نیازمنــد ،روســتاها ،شــهرهای زیــر  ۲۰هــزار نفــر و...
نســبت بــه بیمــه شــدن خــود اقــدام کننــد.
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم ارائــه خدمــات بــه شــکل برخــط

ادامــه داد :برخــورداری از یارانــه دولــت در بخــش بیمــه
ســامت طبــق آییــن نامــه ارزیابــی وســع کــه طــی
هفتههــای گذشــته بــه تصویــب دولــت رســید ،صــورت
میگیــرد .پــس از ابــاغ آییننامــه ،ســازمان بیمــه ســامت
ظــرف مــدت  ۴۵روز تــا دو مــاه مهلــت دارد فرایندهــای
الزم جهــت اجــرای ایــن آییــن نامــه را انجــام دهــد و پــس
از ایــن مــدت اســت کــه مهلــت مقــرر شــش مــاه منظــور
میشــود .وی افــزود :دهکهــای درآمــدی ۱و  ۲و  ۳و
یــا بــه عبارتــی افــرادی کــه تــا  ۴۰درصــد حداقــل حقــوق
مصــوب شــده توســط وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
را دریافــت میکننــد ،بایــد ارزیابــی وســع شــده تــا بــرای
اســتحقاق دریافــت بیمــه ســامت رایــگان ارزیابــی شــوند.
بــر همیــن اســاس کســانی کــه در ایــن ســه دهــک درآمــدی

قــرار دارنــد حــق بیمهشــان بــه طــور صــد در صــدی
توســط دولــت پرداخــت خواهــد شــد.
موهبتــی ادامــه داد :گــروه دومــی کــه بــرای ارزیابــی
وسعشــان اقداماتــی صــورت میگیــرد ،افــرادی هســتند کــه
 ۴۰درصــد حداقــل حقــوق را دریافــت میکننــد و در دهــک
درآمــدی  ۴قــرار دارنــد ۵۰ .درصــد حــق بیمــه ایــن دهــک را
نیــز دولــت پرداخــت میکنــد .امــا افــرادی کــه حقوقشــان
باالتــر از حداقــل حقــوق مصــوب اســت ،صــد در صــد ســرانه
حــق بیمــه خــود را خودشــان پرداخــت میکننــد.

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص پارســیان معمــار
ســپید کرمــان درتاریــخ  06/09/1397بــه شــماره ثبــت
 15798بــه شناســه ملــی  14007967401ثبــت و امضــا ذیــل
دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت
اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :انجــام کلیــه
امــور طراحــی ،محاســبه ،نظــارت و اجــرای پــروژه هــای مختلف
عمرانــی در زمینههــای ســاختمانی  ،راهســازی  ،پلســازی ،
ســازهها و بناهــای آبــی -انجــام کلیــه امــور تاسیســاتی - -تهیــه
مــواد و مصالــح و لــوازم و قطعــات (هــر نــوع کاالی مــورد نیــاز
در ســاختمان) چــه بــه صــورت ایجــاد کارخانــه و صــادرات و
واردات  ،خریــد و فــروش ایــن نــوع محصــوالت –راه انــدازی
و نصــب کلیــه تجهیــزات واحدهــای تولیــدی و خدماتــی
کلیــه امــور مربــوط بــه تعمیــرات و نگهــداری ابنیــه ،ماشــینآالت و تجهیــزات صنعتــی و تاسیســاتی -انجــام پــروژه هــای
معمــاری و دکوراســیون داخلی-انجــام پــروژه هــای ،GIS
شهرســازی و طراحــی شــهری -اجــرای کلیــه خدمــات شــهری
اعــم از مبلمانهــای شــهری رنــگ آمیــزی جــداول و جــدول
کشــی -شــرکت در نمایشــگاههای بیــن المللــی تخصصــی و
غیــر تخصصــی داخــل و خــارج کشــور -شــرکت در مناقصــات

و مزایــدات -دریافــت و کســب تســهیالت ،اعتبــار از طریــق
وام یــا مشــارکت مدنــی بــا بانکهــا و ســایر ســازمانهای
تأمیــن کننــده منابــع مالــی (داخلــی و خارجــی) -انجــام کلیــه
امــور عملیــات بازرگانــی شــامل خریــد ،فــروش ،صــادرات و
واردات کلیــه کاالهــای مجــاز درصــورت لــزوم پــس از اخــذ
مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ
ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان کرمــان ،
شهرســتان کرمــان  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر کرمــان ،نامجــو
 ،کوچــه نامجــو  ، 2خیابــان نامجــو  ،پــاک  ، 0طبقــه همکــف
کدپســتی  7619738165ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت
اســت از مبلــغ  1000000ریــال نقــدی منقســم بــه 100
ســهم  10000ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا نــام عــادی
مبلــغ  1000000ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی
شــماره  1-45294مــورخ  30/08/1397نــزد بانــک ملت شــعبه
قائم(عــج) کرمــان بــا کــد  45294پرداخــت گردیــده اســت
اعضــا هیئــت مدیــره آقــای امیرحســین بیرامــی بــه شــماره
ملــی 2980244074و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه
مــدت  2ســال آقــای صالــح نــوش زاده برزگــری بــه شــماره
ملــی 2980263729و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره

بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال
آقــای امیــر میــر اســدی بــه شــماره ملــی 3100204409و بــه
ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال دارنــدگان حــق
امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت و
همچنیــن اوراق عــادی و اداری بــه امضــای آقــای صالــح نــوش
زاده برزگــری بــه ســمت مدیرعامــل و نائــب رئیــس هیئــت
مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت و در غیــاب مدیــر عامــل بــا
امضــاء آقــای امیــر حســین بیرامــی بــه ســمت رئیــس هیئــت
مدیــره بــا ارائــه وکالــت نامــه رســمی مــدت دار همــراه بــا مهــر
شــرکت معتبــر مــی باشــد .اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق
اساســنامه بازرســان خانــم الهــام اســمعیلی کرمانــی بــه شــماره
ملــی  2980242926بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت
یــک ســال مالــی آقــای عطــاء اســمعیلی کرمانــی بــه شــماره
ملــی  3111471802بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک
ســال مالــی روزنامــه کثیــر االنتشــار اعتــدال جهــت درج آگهــی
هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور
بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان اداره ثبــت
شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری کرمــان ()580359

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود تکویــن
ســازه ســدید درتاریــخ  07/02/1398بــه شــماره ثبــت
 540407بــه شناســه ملــی  14008294572ثبــت و امضــا
ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر
جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت
:فعالیــت نظــام مهندســی و طراحــی پــروژه هــای ســازهای
و ســاخت تجهیــزات مــورد اســتفاده در پیمانــکاری ،خریــد ،
فــروش  ،واردات و صــادرات کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی
 ،طراحــی  ،محاســبه  ،نظــارت و اجــراء کلیــه پــروژه هــای
عمرانــی اعــم از فلــزی و بتنــی و ابنیــه ســبک و ســنگین و
تاسیســات مربوطــه  ،طراحــی و اجــرای تزئینــات و دکوراســیون
داخلــی  ،بازســازی ابنیــه ،نقشــه بــرداری ،جــی آی اس،
شــرکت در نمایشــگاه هــا و غرفــه آرایــی ،برگــزاری ســمینار
و همایــش و کنفرانــس ،شــرکت در مناقصــات و مزایــدات

دولتــی و خصوصــی ،اخــذ وام و تســهیالت بانکــی بــه صــورت
ارزی و ریالــی  ،اخــذ و اعطــای نمایندگــی  ،انعقــاد قــرارداد
بــا کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی درصــورت لــزوم پــس
از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت
 :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان
تهــران  ،شهرســتان تهــران  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر تهــران،
دســتغیب  ،کوچــه شــهید اصغــر زینــل نــژاد  ،کوچــه شــهید
علــی عبــاس جاللــی  ،پــاک  ، 7طبقــه همکــف  ،واحــد 1
کدپســتی  1349934611ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت
اســت از مبلــغ  1000000ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه
هــر یــک از شــرکا آقــای محمــد علــی داســتان دیزنــاب بــه
شــماره ملــی  0063609274دارنــده  900000ریــال ســهم
الشــرکه خانــم راضیــه معینــی بــه شــماره ملــی 0078100194
دارنــده  100000ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره

آقــای محمــد علــی داســتان دیزنــاب بــه شــماره ملــی
0063609274و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود
و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود خانــم
راضیــه معینــی بــه شــماره ملــی 0078100194و بــه ســمت
رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق
امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل
چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا ،عقــود اســامی و همچنیــن
کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء مدیرعامــل همــراه بــا
مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق
اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار اعتــدال جهــت درج آگهــی
هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور
بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
ســازمان ثبــت اســنادوامالک کشــور اداره ثبــت شــرکت هــا و
موسســات غیرتجــاری تهــران ()586286

