
دولت با ناکارآمدي هايي که از خود نشان داده، 
توليدکنندگان مرغ به رغم استفاده از خوراک 
و ان�رژي ارزان ب�ه بهانه هاي مختل�ف مرغ را 
گران و دس�تگاه هاي تنظيم ب�ازار را تهديد و 
تحقي�ر مي کنند. آقاي�ان تا دي�روز از کاهش 
جوجه ريزي و کاهش توليد س�خن مي گفتند 
و در مقاب�ل کاه�ش قيم�ت م�رغ مقاوم�ت 
مي کردند، ام�ا اکنون که قرار ش�ده به منظور 
کنترل قيمت ه�ا، مرغ وارد ش�ود، مي گويند 
ک�ه افزايش ۸ درص�دي در توليد داش�ته ايم 
و 10درص�د قيم�ت م�رغ را ارزان مي کني�م. 
صنعت مرغداري جزو صنايعي است كه مرغدار 
در مدت ۴۵ روز مي تواند س��ود و اصل س��رمايه 
خود را برداش��ت كن��د و خريد و ف��روش كاالي 
توليدي شان نيز هميش��ه رونق دارد، اما فعاالن 
اين صنعت هميش��ه از معترضان هستند و مدام 

به افزايش هزينه هاي توليد نق مي زنند. امس��ال 
نيز با افزايش قيمت خوراك طي��ور مرغداران از 
كاهش جوجه ري��زي و توليد س��خن گفته و در 
مقابل مصوبات تنظيم بازار مقاومت كرده و مانع 
از كاهش قيمت ها مي ش��وند. اكن��ون كه دولت 
تصميم گرفته به منظور تنظيم بازار مرغ وارد كند، 
توليد كنندگان واكنش نشان داده و معترضند. در 
اين خصوص، رئيس انجمن پرورش دهندگان مرغ 
گوشتي با بيان اينكه نيازي به واردات مرغ نيست، 
گفت: ارزي كه مي خواهند صرف واردات كنند را 
به توليدكنندگان بدهند و م��ا همان ميزان مرغ 
را ۱۰ درصد ارزان ت��ر تحويل مي دهيم. نيازي به 

واردات مرغ به كشور نداريم. 
وي با بيان اينك��ه واردكنن��دگان صاحب رانت 
هستند و دولت نيز در اين زمينه عجوالنه تصميم 
مي گيرد، گف��ت: همان ارزي را ك��ه مي خواهند 

صرف واردات مرغ كنند، به توليدكنندگان داخلي 
بدهند و ما همان ميزان مرغ را ۱۰درصد كمتر از 
نرخي كه قرار اس��ت وارد كنند، ب��ه آنان تحويل 
مي دهيم.  رئيس انجم��ن پرورش دهندگان مرغ 
گوشتي با اشاره به اينكه ميزان جوجه ريزي در دي 
ماه امسال نسبت به دي ماه سال گذشته، حدود 
۱۵درصد افزايش يافته اس��ت، افزود: در دي ماه 
سال قبل ميزان جوجه ريزي ۱۰۰ميليون قطعه 
بوده كه دي ماه امسال اين عدد به ۱۲۵ ميليون 
قطعه رسيده است.  يوسفي افزود: ميانگين توليد 
در ۱۰ ماهه ۹۷ نس��بت به سال گذشته حدود ۸ 
درصد رشد داشته اس��ت.  وي در بخش ديگري 
از س��خنان خود در واكنش به سخنان دبيرستاد 
تنظيم بازار مبني بر اينكه قيمت منطقي مرغ ۱۱ 
هزار و ۵۰۰ تومان اس��ت، گفت: مس��ئوالن بايد 
توضيح بدهند برچه اساس��ي آناليز قيمت انجام 

مي دهند؟ هم اكنون قيمت جوجه يكروزه بيش 
از ۴ هزار تومان است و با شرايطي كه نهاده هاي 
دامي دارد نرخ منطقي مرغ ۱۳هزار و ۵۰۰ تا ۱۴ 
هزارتومان است.  يوس��في اضافه كرد: مسئوالن 
تنظيم بازار قيم��ت مرغ را براس��اس نهاده هاي 
دولتي محاسبه مي كنند، درحالي كه نهاده هايي 
كه شركت پشتيباني امور دام توزيع مي كند براي 
تنظيم بازار كافي نيست و توليدكنندگان بخش 
عمده نياز خود را ناچارند از بازار آزاد تهيه كنند. 

وي گفت: به عنوان مثال بنده روز ش��نبه ذرت را 
۱۵۵۰ تومان تحويل در بندر، خريداري كرده ام، 
درحالي كه نرخ دولتي اين محصول ۱۳۵۰ تومان 
است.  يوسفي درباره اينكه آيا درباره واردات مرغ 
به كش��ور با تش��كل هاي توليدي مشورت شده 
اس��ت؟ افزود: خير، هيچوقت با ما درباره مسائل 

مشورت نمي كنند. 

  اليح�ه نوپ�ك ک�ه ب�ا ه�دف مج�ازات 
کارت�ل اوپ�ك در کنگ�ره امري�کا در ح�ال 
نهاي�ي ش�دن اس�ت، زن�گ خط�ر را براي 
اين س�ازمان پي�ر به ص�دا درآورده اس�ت. 
هفته گذش��ته، كميته حقوقي س��نا، قانوني را 
تصويب كرد ك��ه به وزارت دادگس��تري اياالت 
متحده اجازه مي دهد اعض��اي اوپك را به دليل 
دس��تكاري قيمت نفت م��ورد پيگ��رد قضايي 
قرار داده و مج��ازات كند. اين ط��رح كه نوپك 
ناميده شده، با در نظر گرفتن استقالل كشورها، 
دولت هاي عضو اوپك را به دليل زيرپا گذاشتن 

مقررات ضدانحصار مجازات مي كند. 
در دولت هاي پيش��ين نيز طرح هاي مش��ابهي 
در كنگره مط��رح يا تصويب ش��ده اس��ت. اما 
رؤساي جمهور قبلي ) از هر دو  حزب دموكرات 
يا جمهوري خواه( مخالف مج��ازات دولت هاي 
اوپك بوده اند. آنها بيش از هر چيز از آسيب ديدن 

روابط واشنگتن و رياض بيمناك بوده اند. 
اما ش��رايط كنوني متفاوت اس��ت. ترامپ بارها 
توييت هايي خشمگين عليه اوپك منتشر كرده 

و  اين س��ازمان را به دليل قيمت ب��االي بنزين 
سرزنش نموده اس��ت. اين رويكرد باعث شده تا 
نماين��دگان كنگره با تالش بيش��تري به دنبال 
تصويب قانون نوپك باشند. به نظر مي رسد پس 
از فاجعه سالخي جمال خاشقچي، روزنامه نگار 
منتقد عربس��تاني و ايجاد بي اعتمادي گسترده 
نسبت به ش��يوخ رياض در واش��نگتن، انگيزه 
بيش��تري براي تصويب اين قان��ون پديد آمده 
اس��ت.  از نظر تئوري، با تصوي��ب قانون نوپك، 
اعضاي سازمان اوپك با ريس��ك مصادره اموال 
و دارايي هايشان در خاك اياالت متحده روبه رو 
خواهند ش��د. به عنوان مثال، شركت آرامكوي 
س��عودي مالك ش��ركت موتي��وا اينترپرايز به 
عنوان مالك پااليشگاه پورت آرتور، بزرگ ترين 

پااليشگاه امريكاست. 
براس��اس گزارش فايننش��ال تايمز، با تصويب 
قانون نوپك، زنگ خط��ر براي اوپك و همچنين 
ش��ركت هاي بين المللي نفتي داراي پروژه هاي 
نفتي در كشورهاي مختلف عضو اوپك نواخته 

خواهد شد. 

ش��ركت هايي نظير بي پي و اكس��ون موبيل در 
كشورهاي عضو اوپك نظير عراق يا نيجريه داراي 

پروژه هاي اكتشاف و توليد هستند. 
اين كش��ورهاي عضو اوپك در ص��ورت اعمال 
مجازات هاي واش��نگتن بايد جرايم س��نگيني 
پرداخت كنند. در گزارش اين روزنامه اعالم شده 
كه غول هاي نفتي در كنار اتاق بازرگاني امريكا 
و انس��تيتوي نفت امريكا در حال البي در برابر 

تصويب قانون  نوپك هستند. 
كارشناس��ان بازار انرژي معتقدند يكي از داليل 
تصميم قط��ر براي خ��روج از اوپ��ك از ابتداي 
س��ال جاري )در كن��ار رقابت ه��اي سياس��ي 
و منطق��ه اي با عربس��تان ( وج��ود دارايي هاي 
چش��مگير دولت اين كش��ور در خاك امريكا و 
جلوگيري از قرار گرفتن آنه��ا در برابر مقررات 

ضدانحصار بوده است. 
مديران ش��ركت قطر پتروليوم، در كنار اكسون 
موبيل، چندي پي��ش اعالم كردن��د به صورت 
مشترك پروژه گلدن پاس ال ان جي را در تگزاس 

اجرا خواهند كرد. 

جان مك مونيگل، تحليلگر ارشد سياست گذاري 
ان��رژي در بنياد هژي��ه در گفت وگو ب��ا رويترز 
مي گوي��د: قيمت ه��اي پايين نفت در ش��رايط 
كنوني از ضرورت تصويب اين قانون كاسته است. 
بدين ترتيب شانس تصويب اين قانون را در دولت 

ترامپ بايد اندك دانست. 
به هر ترتيب، با كسب اكثريت اعضاي سنا توسط 
دموكرات ه��ا، اين قانون از ش��انس بااليي براي 
تصويب برخوردار شده و اكثريت نمايندگان با آن 
موافق هستند. كميسيون حقوقي سنا اين طرح 
را در روز ۷ فوريه تصويب كرده اس��ت. در واقع، 
هم اكنون نمايندگان هر دو  حزب اياالت متحده 
از حاميان تصويب قانون نوپك هس��تند. چنين 
اتفاق نظري در چند دهه اخير، بي سابقه است. 

س��ناتور چ��وك گراس��لي، از نماين��دگان 
جمهوري خ��واه معتقد اس��ت: اعض��اي اوپك 
بايد بدانند واش��نگتن خواه��ان توقف اقدامات 

ضدرقابت آنهاست. 
در اين ش��رايط، بايد دانس��ت ك��ه نمايندگان 
ايالت هاي نفتي چن��دان تمايلي به تصويب اين 
قانون ندارند. آنها معتقدن��د با اين اقدام، قيمت 

نفت برنت افزايش زيادي خواهد داشت. 
با تصوي��ب احتمالي اين قان��ون، اوپك نخواهد 
توانست براي اعضايش سهميه هاي توليد در نظر 
بگيرد تا قيمت نفت افزايش يابد. تداوم فعاليت 
ائت��الف نفتي اوپك پ��الس نيز ك��ه از حمايت 
گسترده روسيه برخوردار اس��ت، با ترديدهاي 

زيادي روبه رو خواهد شد. 
اعضاي اين ائتالف از ماه ها پيش، در حال رايزني 
براي تبديل آن ب��ه يك مجمع هس��تند. البته 
حتي در صورت تصويب قانون  نوپك، هر يك از 
كشورهاي اوپك مي توانند به دلخواه خود، توليد 
كشورشان را براي دستيابي به اهداف راهبردي 
مورد نظر، كاه��ش يا افزايش دهن��د، اما امكان 
رايزني با ساير كش��ورها براي دستكاري ميزان 

توليد و افزايش قيمت ها، از بين خواهد رفت. 
اوپك با تصوي��ب قانون نوپك، مهم ترين ابزار 
خود را در دستكاري تاكتيكي قيمت ها توسط 
اعضايش از دست خواهد داد. فراموش نكنيد 
كه اوپك هيچ��گاه در اياالت متحده محبوب 
نبوده است. من معتقدم اگر اين قانون تصويب 
شود، ميليون ها راننده امريكايي به دليل ارزان 
شدن بنزين از وي حمايت خواهند كرد. حتي 
اگر س��هامداران اكس��ون موبيل با از دست 
رفتن دارايي هايشان در عراق، با كاهش سود 

روبه رو  شوند!
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»نوپك« کنگره براي مقابله با  اوپك
قانونگذاران امريکايي درصدد نهايي کردن طرحي هستند که اعضاي اوپك را مورد پيگرد قانوني قرار دهند

وحيدحاجيپور
گزارشیک

مرغ وارد نكنيد، قيمت ها را ۱۰ درصد ارزان مي كنيم 
ناکارآمدي دستگاه هاي تنظيم بازار موجب تهديد و تحقير آنها توسط فعاالن بازار مرغ شده است

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شرکت 

104849484پتروشيمي جم
1328329بانك پاسارگاد

10944521داروپخش )هلدينگ 
10050478سيمان قائن 
15328729كارتن ايران 

193692داروسازي كوثر
2970141داروسازي امين 

3121148سيمان اروميه 
6970330فروسيليس ايران 

2683127كارخانجات توليدي شيشه رازي 
6703317قندلرستان 

2430114مهركام پارس 
104849سيمان كردستان

12124553حمل ونقل بين المللي خليج فارس
12358559پتروشيمي جم

4555206س.صنايع شيميايي ايران
3541160آبسال 

2960133شكرشاهرود
13349597قنداصفهان 

5809257قندمرودشت 
5022221كويرتاير
8783386الميران

6061266معادن منگنزايران 
91240سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

4734206كشت وصنعت پياذر
103644بانك سينا

5317224سيمان فارسنو
154365سرمايه گذاري پرديس
16356682صنايع خاك چيني ايران 

127653فنرسازي زر
5841242فرآورده هاي نسوزپارس 

164367بانك تجارت
7559307كاشي پارس 
161664سيمان تهران 

5724226گروه مپنا)سهامي عام(
2932115صنايع كاغذسازي كاوه 

5212203افست 
126949بانك صادرات ايران

11153430فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
202478كاشي سعدي 

108841سرمايه گذاري خوارزمي
6807253 سالمين 

11099406فراورده هاي نسوزايران 
115042بانك پارسيان 
129147بيمه پارسيان

161958صنايع ريخته گري ايران 
165659سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 

16446585پارس خزر
4613162قندنيشابور

183464پست بانك ايران
3806132قندثابت خراسان 

4478153توليدي چدنسازان
11993404گلوكوزان 

4848160المپ پارس شهاب 
7588250صنايع جوشكاب يزد
3155103صنايع الستيكي سهند

294895كارت اعتباري ايرانكيش
4684150بهنوش ايران 

184257بيمه ما
216967نيرومحركه 
266182بانك ملت

95129سيمان شرق 
4728142سيمان غرب 

103431بيمهالبرز
3629107كاشي الوند
10435302قندهكمتان 

190155سرمايه گذاري آتيه دماوند
235468كابل البرز

3535100گروه صنعتي بارز
172248بيمه آسيا
9689268جام دارو

171346سيمان داراب 
330788بين المللي محصوالت پارس 

265569پمپ سازي ايران 
212653فرآورده هاي نسوزآذر

241059سيمان صوفيان 
6887167داده گسترعصرنوين-هايوب

245959صنايع آذرآب 
277962ايران ياساتايرورابر

98722سيمان سپاهان 
92320سرمايه گذاري مسكن 

216746بيمه دانا
11828249كربن ايران 

249951تجارت الكترونيك پارسيان
481297پتروشيمي شازند
119224ماشين سازي اراك 

261552نوسازي وساختمان تهران 
424682كشاورزي ودامپروي مگسال 

238745لعابيران 
260047سيمان هگمتان 

122521سرمايه گذاري صنعت ومعدن 
184131سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 

375163ايران تاير
223136 پگاه آذربايجان غربي 

10667170پارس دارو
7032112كارخانجات داروپخش 

458671گروه صنعتي سپاهان 
24075367سيمان بهبهان 

446668البرزدارو
191529توريستي ورفاهي آبادگران ايران

171024حمل ونقل توكا
297041سرمايه گذاري ساختمان ايران

150320ليزينگ خودروغدير
323643ايران ارقام 

468560توسعه معدني و صنعتي صبانور
431554گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

114614سرمايه گذاري شاهد
259731بانك خاورميانه

11309134كشت وصنعت چين چين
21765255گروه صنعتي پاكشو

714083كارخانجات قندقزوين 
300733سيمان خزر

ــورخ 1397/11/8 و  ــره م ــت مدی ــه هیئ ــتناد صورتجلس ــه اس ب
نامــه شــماره 8413 مــورخ 1397/11/10 انجمــن صنفــى شــرکتهاى 
ــاذ  ــل اتخ ــات ذی ــان تصمیم ــى خراس ــن الملل ــل بی ــل و نق حم
ــد  ــل داراى ک ــر عام ــه ســمت مدی ــا عباســى ب ــاى آری شــد: آق
ملــى 0652377408 آقــاى قاســم مالیوســفى بــه ســمت رئیــس 
هیئــت مدیــره داراى کــد ملــى 0749871075 آقــاى نــور محمــد 
فیــض محمــدى بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره داراى کدملــى 
ــو  ــمت عض ــه س ــوروزى ب ــب ن ــد نائ ــاى محم 0749548169 آق
ــلمان  ــاى س ــر 91884148 و آق ــد فراگی ــره داراى ک ــت مدی هیئ
مــال یوســفى بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره داراى کــد ملــى 
0749854596 بــراى مــدت نامحــدود انتخــاب گردیدنــد وکلیــه 
ــا عباســى  ــا امضــاء آقــاى آری اســناد و مــدارك و اوراق بهــادار ب
ــر مــى باشــد.  ــا مهــر شــرکت معتب (مدیرعامــل) همــراه ب

آگهى تغییرات شرکت کیان راه ترابر سپهر شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 56906 و شناسه ملى 14005515147

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مشهد (381880)

ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــى مى گــردد. موضــوع: بنابــر نامــه شــماره 
17756مــورخ 1397/10/11 اداره تعــاون کارورفــاه اجتماعــى نیشــابور تأمیــن و اداره واحــد خدمــات بهداشــتى درمانــى در زمینــه بهداشــت، درمــان و 
دارو ارائــه خدمــات بهداشــتى و پیشــگیرى ، تشــخیص و درمانــىـ  توانبخشــى و ارتقــاء ســالمت بــه مراجعیــن و اعضــا بــر اســاس مجــوز دریافتــى و 
تعرفــه و اســتانداردها و دســتورالعمل هــاى ابالغــى از ســوى وزارت بهداشــت و درمــان و آموزش پزشــکى تأمیــن امکانــات بهداشــتى ، درمانى مورد 
نیــاز شــرکت اعــم از وســائل، تجهیــزات و امــوال منقــول و غیــر منقول تجهیــز واحدهــاى بهداشــتى، درمانــى واگذار شــده از ســوى وزارت بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکى از محــل تســهیالت دریافتــى و ســرمایه شــرکت ارائــه خدمــات حمایــت، پشــتیبانى و تدارکاتــى بــه مراکــز پزشــکى، 
بهداشــتى و توانبخشــیارائه خدمــات حمایــت، پشــتیبانى و تدارکاتــى ویــژه بــه جانبــازان و معلولیــن ارائــه خدمــات نظارتــى، کارشناســى و مدیریتــى 
بــه ســازمانها و نهادهــاى دولتــى و غیردولتــى در زمینه هــاى پزشــکى ، بهداشــتى و توانبخشــى تهیــه و تولیــد و توزیــع وســائل، تجهیــزات، ملزومــات 
ــى در داخــل شهرســتان، کل کشــورو ســایر کشــورها  ــه خدمــات بهداشــتى و درمان ــه و ارائ ــى فراهــم نمــودن زمین ــى و داروئ بهداشــتى ـ درمان
تأســیس درمانــگاه، داروخانــه، آزمایشــگاه، ســونوگرافى، فیزیوتراپــى، رادیولــوژى و کلیــه خدمــات پزشــکى و آزمایشــگاهى پــس از اخــذ مجــوز الزم 
وثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذو صــدور پروانــه فعالیــت نمى باشــد. مــدت: از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــى: 
اســتان خراســان رضــوى، شهرســتان نیشــابور ، بخــش مرکــزى، شــهر نیشــابور، شــهرك بهــدارى، کوچــه پاســتور 1، بلــوار جانبــازان، پــالك 14، طبقــه 
همکــف کدپســتى 9318913481 ســرمایه شــخصیت حقوقــى: 14,000,000 ریــال مى باشــد.که نامــه شــماره 367 / 1904 مــورخ 1397/10/5بانــک توســعه 
تعــاون شــعبه نیشــابورپرداخت شــده اســت اولیــن مدیــران: آقــاى ســیدمجید احمــدى ســلیمانى بــه شــماره ملــى 0791186148 و بــه ســمت عضو 
هیئــت مدیــره - عضــو علــى البــدل آقــاى علــى اصغــر ســیدآبادى بــه شــماره ملــى 1061056031 و بــه ســمت مدیرعامــل و به ســمت منشــى هیئت 
مدیــره آقــاى محمــد قائمــى بــه شــماره ملــى 1062011759 و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره - عضــو علــى البــدل آقــاى ســید ابوالقاســم رضــوى 
بــه شــماره ملــى 6449192674 و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره آقــاى ابوالقاســم شــوریابى بــه شــماره ملــى 6449301716 و بــه ســمت 
رئیــس هیئــت مدیــره دارنــدگان حــق امضــا: کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت بــا امضــاى ثابــت آقــاى علــى اصغــر ســیدآبادى 
(مدیــر عامــل) و بــا امضــاى آقــاى ابوالقاســم شــوریابى (رئیــس هیئــت مدیــره) و درغیــاب آقــاى ابوالقاســم شــوریابى (رئیــس هیئــت مدیــره) بــا 
امضــاى آقــاى ســید ابوالقاســم رضــوى (نائــب رئیــس هیئــت مدیــره ) همــراه بــا مهــر شــرکت داراى اعتبــار مــى باشــد. ضمنــا کلیــه نامــه هــا و 
اوراق عــادى بــا امضــاى آقــاى علــى اصغــر ســیدآبادى (مدیرعامــل) و مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود. اختیــارات مدیــر عامــل: طبــق اساســنامه 
مهــدى چنارانى5749072568بــه ســمت بــازرس اصلــى وســمیرا ســیدآبادى 1050384776بــه ســمت بــازرس علــى البــدل شــرکت بــراى مــدت 

یکســال مالــى انتخــاب شــدند. 

تاسیس شرکت تعاونى سفیران سالمت سبز نیشابور درتاریخ 1397/11/25
به شماره ثبت 4935 به شناسه ملى 14008148047 

                                                                                                 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نیشابور (381878)

ــات  ــورخ 1397/11/12 تصمیم ــره م ــت مدی ــه هیئ ــتناد صورتجلس ــه اس ب
ذیــل اتخــاذ شــد: کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل 
ــا امضــاء مدیرعامــل  ــروات، قراردادهــا و عقوداســالمى ب چــک، ســفته، ب
آقــاى ســید منصــور صدراالشــرافى یــا بــا امضــاء رئیــس هیــأت مدیــره 
خانــم طیبــه موســتوفى افشــار همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــى باشــد. 

آگهى تغییرات شرکت مهندسى سمان شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 7219 و شناسه ملى 10380230283 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مشهد (381877)

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــى فــوق العــاده مــورخ 
1397/8/7 و نامــه شــماره 97/411100 مــورخ 1397/11/6 اداره فرهنــگ 
ــد :  ــاذ ش ــل اتخ ــات ذی ــوى تصمیم ــان رض ــالمى خراس ــاد اس و ارش
ــت  ــا پرداخ ــى 0064017745 ب ــد مل ــل ک ــن خســروى اصی ــاى رامی آق
مبلــغ 10000000 ریــال و آقــاى علــى اصغــر دریادل کــد ملــى 0942808241 
ــره  ــه در زم ــدوق موسس ــه صن ــال ب ــغ 10000000 ری ــت مبل ــا پرداخ ب
شــرکا در آمدنــد در نتیجــه ســرمایه موسســه از مبلــغ 1000000ریــال به 
ــزان ســهم  ــال افزایــش یافــت و اســامى شــرکا و می ــغ 21000000 ری مبل
الشــرکه هریــک بــه شــرح ذیــل مى باشــد: 1. خانــم اکــرم الســادات 
زعفــرى نــژاد بینــا داراى مبلــغ900000ر ریــال ســهم الشــرکه 2. مرضیــه 
ــت  ــده بی ــال ســهم الشــرکه 3. وحی ــغ 50000 ری ــدل زاده داراى مبل عب
اللهــى داراى مبلغ50000ریــال ســهم الشــرکه 4. آقــاى رامیــن خســروى 
اصیــل داراى مبلــغ 10000000 ریــال ســهم الشــرکه 5. آقــاى علــى اصغــر 

ــال ســهم الشــرکه.  ــغ 10000000 ری ــادل داراى مبل دری

آگهى تغییرات فرهنگى هنرى عطار نیشابورى شرق موسسه 
غیر تجارى به شماره ثبت 984 و شناسه ملى 10380110011 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مشهد (381879)

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــى فــوق العــاده مــورخ 1396/12/3 
و نامــه شــماره 108609 مــورخ 1397/6/1 اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــى 
ــک  شهرســتان مشــهد و نامــه شــماره 97/176520مــورخ 1397/5/23 بان
مرکــزى جمهــورى اســالمى ایــران تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: اساســنامه 
جدیــد شــرکت بــا 63 مــاده و36 تبصــره مــورد تصویــب قــرار گرفــت. 

آگهى تغییرات شرکت اعتبار تاکسیرانى مشهد شرکت تعاونى 
به شماره ثبت 8746 و شناسه ملى 10380245088 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مشهد (381876)

بهنازقاسمي
گزارش2

توزيع گوشت منجمد برزيلي متوقف شد
توزيع گوش�ت يخي در ميادين و فروش�گاه ها به دالي�ل نامعلوم 

متوقف شد. 
به گزارش مشرق، در پي باال رفتن قيمت گوشت، گوشت يخي تنظيم 
بازاري در فروشگاه ها و ميادين ميوه و تره بار شهر توزيع مي شد كه در 
حال حاضر توزيع آن را متوقف كرده اند.  اين گوش��ت يخي برزيلي با 
قيمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۲۹ هزار تومان توزيع مي شد كه بدون 
هيچ توضيحي، توزيع آن متوقف شده است. برخي مي گويند به علت 

ذخيره سازي اين توزيع متوقف شده است. 
---------------------------------------------------

همزمان با رهاشدگي بازارها
سازمان حمايت 

سرگرم برگزاري همايش ميلياردي!
س�ازمان حماي�ت از مصرف کنن�دگان ک�ه در اوج گراني ه�اي 
اخي�ر خ�ودرو، گوش�ت، م�رغ، رب و حت�ي پوش�ك، ترجي�ح 
داده س�کوت کن�د و ب�ا اي�ن س�کوتش از هم�ه حماي�ت کند، 
اال مصرف کننده و م�ردم، حاال قص�د دارد با برگزاري همايش�ي 
ميلياردي، حس�ن ختامي داش�ته باش�د براي س�ال پرکار خود!

به گزارش تسنيم، افزايش نرخ ارز از ابتداي تابستان ۹۷، بهانه خوبي 
براي افزايش قانوني و چند برابر غيرقانوني قيمت انواع كاالها و خدمات 
ش��د؛ در اين بين هم مردمي كه روزانه و حتي ساعتي، شاهد افزايش 
افسارگسيخته قيمت كاالها از پوشك و رب  گوجه فرنگي گرفته تا گوشت 
و مرغ بودند، منتظر اقدام فوري دولت در كنترل گراني ها و برخورد با 
گرانفروشان بودند، اما س��ازمان حمايت از مصرف كنندگان به عنوان 
پيش��اني دس��تگاه هاي دولتي در حمايت از حقوق مصرف كنندگان 
نشان داد بيشتر از آنكه ناظر باش��د نظاره گر است و تنها نام حمايت از 
حقوق مصرف كننده را يدك مي كش��د و بازار را به حال خود رها كرده 
است.  روزهايي كه قيمت گوش��ت و مرغ و برخي ديگر از كاالها سر به 
فلك كشيده است و برخي واحدهاي توليدي و اصناف، به ويژه متخلفان 
نيشخند را تحويل مردم و مسئوالن مي دهند و هرطور كه مي خواهند 
قيمت تعيين مي كنند، سازمان حمايت در تدارك همايش ملي رعايت 
حقوق مصرف كنندگان است، همايشي كه به نظر مي رسد هزينه چند 
ميلياردي از جيب بيت المال خارج مي كند تا چند برند خاص را به عنوان 

حامي و رعايت كننده حقوق مصرف كننده معرفي كنند. 
سازمان حمايت و انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان به جاي 
برگزاري همايش هاي تش��ريفاتي و غيرضروري، بايد براي حمايت از 
حقوق مصرف كنندگان تالش كنند؛ گراني و گرانفروشي افسارگسيخته 
بيداد مي كند، فرياد مردم به آسمان رسيده و ناكارآمدي مسئوالن در 
حدي است كه حتي نمي توانند براي تأمين و توزيع مناسب گوشت و 

مرغ كه از اقالم كاالي اساسي است، اقدام كنند. 
مردم همچنان و ه��ر لحظه اميد دارند كه مس��ئوالن ب��راي كاهش 
قيمت هاي نجومي كاري كنند و در اين شرايط ويژه  كه تعبير به جنگ 
اقتصادي مي  شود بايد ش��اهد تالش جهادي مس��ئوالن باشيم، ولي 
خبرها حاكيست سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان در تدارك 
همايش ميلياردي در ۹ اسفند با عنوان همايش ملي حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان و متعاقباً انجمن ملي در ت��دارك همايش ديگري با 
عنوان رضايتمندي مشتري هستند.  انتظار مي رفت مسئوالن دولتي 
س��ازمان حمايت و تش��كل مردمي انجمن حمايت دغدغه مشترك 
مصرف كنندگان را داشته باشند و با مشاركت هم اقداماتي اساسي براي 
رفع يا كاهش دغدغه مصرف كنندكان انجام دهند، ولي ظاهراً برگزاري 
همايش براي آنها مهم تر است كه هر يك مس��تقاًل براي برگزاري آن 
رقابت مي كنند.  اي كاش به جاي تشكيل جلسات مكرر براي برگزاري 
همايش هاي تش��ريفاتي، جلس��ات كاربردي براي حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان تشكيل مي شد؛ وقتي براي مردم و مصرف كنندگان 
كاري نشده اس��ت، چرا همايش برگزار مي شود؟ همايش چه بهره اي 
دارد كه تالش ويژه و چندماهه براي برگزاري آن مي شود؟ اگر همايش 
براي رعايت حقوق مصرف كنندگان اس��ت، نظ��ر، رضايت و حمايت 
مصرف كنندگان چگونه حاصل ش��ده اس��ت كه خود مردم بي اطالع 
هستند؟ دستگاه هاي نظارتي و قوه قضائيه چه نظارتي براي حمايت از 
حقوق مردم دارند؟ پشتوانه شهرس��تاني و استاني براي معرفي كردن 
فالن ش��ركت به عنوان »برند برتر« ملي چيست؟ چرا آن چاي فروش 
آذربايجاني كه براس��اس اعتقاد و مردم داري خ��ود در كم ترين حجم  
هم حق الناس را رعايت مي كند، نبايد به عن��وان »برند برتر« انتخاب 
شود؟ مردمي كه قرار است به نام آنها جش��نواره برگزار كنيد در كدام 

نظرسنجي شركت و برند برتر را انتخاب كرده اند؟
آقايان مسئول در ظاهر حامي مصرف كننده، كمر مردم زير بار گراني و 
گرانفروشي و تخلفات روزافزون خم شده است، در اين شرايط بحراني 

به جاي همايش هاي نمايشي به فكر كمك به مردم باشيد.


