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رئيس نوزدهمين همايش بينالمللي تازههاي قلب وعروق با اشاره به اينکه روزانه ۳۰۰نفر
درکشوربه دليل آنفارکتوس جان خود را ازدست ميدهند ،گفت :استعمال دخانيات ،نداشتن
خواب مناسب ،اضطراب مزمن ،ديابت وفشارخون باال از عوامل بروزبيماريهاي قلبي وعروقي
است.به گزارش فارس ،مسعود قاسمي ،اظهارداشت :ميزان شيوع بيماريهاي قلب وعروق
در مردان باالي 40سال در کشور 57درصد بوده ودرآبان ماه سال گذشته از 4هزارو766
نفرکه فوت کردهاند 441 ،مورد آن مربوط به ايست قلبي بوده است که در اين مدت
گازهاي ناشي از احتراق درآسمان کشور ،شدت بيشتري داشته است.وي افزود :ساالنه375
هزارنفردرکشورفوت ميکنند که 35هزارمورد آن ناشي ازسکتههاي قلبي و مغزي است ،البته
آمارايران نيزتقريباً مشابه آمارجهاني بوده وبه طورکلي ميتوان با پيشگيري آن را کاهش
داد.رئيس نوزدهمين کنگره بينالمللي تازههاي قلب وعروق بابيان اينکه فشار خون عامل

اصلي سکته مغزي و يکي از بزرگترين عاملها در بروز حوادث قلبي است ،گفت 40 :درصد
مرگها درايران به دليل مشکالت قلبي بوده که ازاين ميزان 20درصد مستقيم به دليل
سکته قلبي است.قاسمي اضافه کرد :روزانه  300مرگ ناشي از آنفارکتوس قلبي درکشور
رخ ميدهد که تهران رکورددارآن بوده وموقعيت سوقالجيشي اين شهر يا محبوس شدن
هواي تهران ،جمعيت باال وفعاليت پراسترس مردم ازجمله داليل آن است .قاسمي عنوان
کرد :افرادي که دچارفشارخون باال بوده تا آخرعمربايد درمان دارويي وتغذيهاي خود را
مدنظرقراردهند ،همچنين نامنظميهاي قلبي تحت کنترل باشد؛ چراکه اين نامنظمي لخته
درداخل قلب ايجاد کرده که ممکن است به مغزانتقال يافته وسبب سکته مغزي شود که
امروزه ميتوان اقدامات مؤثري جهت کمک به اين بيماران انجام داد.وي افزود :استعمال
قليان و دخانيات دربروزبيماريهاي قلبي بسيارتأثيرگذاراست.

خبر »

سواالت بي پاسخ ،ضرب وشتم
يک قانونگذار و يک خدمتگزار

مجيد ابهري دکتري علوم رفتاري واستاد دانشگاه،
عضو مرکزنخبگان مجمع تشخيص مصلحت نظام
الگوهاي رفتاري اصلي ترين مباني انتقال معيارها
وضوابط تربيتي درهرجامعه بوده و والدين ،آموزگاران
ومربيان دوستان هنجارفرستان (چهره هاي محبوب
هنري ورزشي فرهنگي)؛ دولتمردان ومسئولين
اصلي ترين نمادهاي رفتاري دراين زمينه
مي باشند .ازطرفي اقتدارنيروهاي حافظ امنيت
وجايگاه آنان دراين امرمهم ارتباط مستقيم ومنطقي
با امنيت اجتماعي وآرامش رواني جامعه دارد.پليس درهرکشورنشانه امنيت
وپناهگاه افراد درمعرض خطر بوده وشغلي محترم وقابل توجه است.احترام
به اين قشر زحمتکش وخدوم درحقيقت تکريم امنيت وقانونمداري بوده
وتنها هنجارشکنان وقانون گريزان با اين قشردرستيزوعناد مي باشند.
دراين مقوله قصدم دفاع ازشخصيت حقيقي پليس نيست بلکه ازشخصيت
حقوقي آن بعنوان پاسداران حريم امنيت وقانونمداري جامعه است.
پليس نيزانسان است وتاثيرپذير ازمشكالت خانوادگي ،اجتماعي
واقتصادي وممکن است درشرايط روحي ورواني خاص مثل همه ما
مرتکب رفتاري نا خوشايند گردد.دراينگونه مواقع برخورد هنجارفرستان
وگروههاي مرجع رفتاري بايد بهتر ،مثبت تر وانساني تر از ديگران بوده
ودرجايگاه همدردي وهمدلي موجب آرام گرداني روحي ورفتاري وي
باشيم .متاسفانه درمورد اخيرکه باعث تاسف وتاثراکثريت احاد جامعه
مخصوصا نخبگان علمي وفرهنگي واجتماعي گرديد؛ يکنفردرجايگاه
قانونگذاري باضرب وشتم يک خدمتگزار موجب وهن امنيت وانتظام
جامعه گرديد .به فرض محال(دراينمورد مامورهيچ خطايي نداشته)
وقوع خطا ازسوي مامورآيا امربهمعروف وروش نهي ازمنکرشکستن بيني
وي است؟ قانون شکنان وهنجارستيزان براساس تربيت صنفي خود
مامورين را دشمن پنداشته واحتمال هتک حرمت يا تهاجم به آنها را
دارند،تازه بعيد است که ضرب وجرح را به ادبيات لمپني و وندالي خود
چاشني سازند.اما مشاهده اينگونه رفتارخشن ازيک قانونگذارکه درمحل
عصاره فضايل ملت قراردارد موجب بهت وحيرت وتاسف است .اين مامور
درمقابل پرسش فرزندان واقوام خود مبني برهويت ضارب چه بايد
بگويد؟ ناظرين وتماشاگران اين منظره سخيف چه قضاوتي درموردشأن
و جايگاه نماينده وتربيت اجتماعي خواهند داشت؟ تخريب وتضعيف
روحيه مامورين که سپربالي مردم درمقابله با ويروسهاي ضد امنيتي
چه عواقبي براي جامعه خواهد داشت،؟ آيا اگرجاي اين دونفرعوض
ميشد قانون به راحتي ازموضوع چشم پوشي مي کرد؟ و دهها پرسش
فردي وجمعي که دراين مقوله مطرح مي باشند چه وقت وکجا با پاسخ
متين ومنطقي روبهرو خواهندشد؟

افتتاح سپرده پس انداز ويژه قرعه کشي
بدون نياز به مراجعه به شعبه
و از طريق سايت بانک انصار ميسر شد
امکان افتتاح سپرده پس انداز ،بدون نياز به حضور اوليه مشتريان
درشعب از طريق سايت بانک فراهم شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و تبليغات،با ايجاد اين قابليت
در سايت بانک متقاضيان افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز
مي توانند نسبت به افتتاح سپرده براي خود يا ساير اعضاي
خانواده،صرفاً با اطالع از مشخصات شناسنامه اي وکارت ملي
اين افراد،اقدام کنند.
سپرده هاي متقاضيان پس از ثبت نهايي در سايت به صورت
يکپارچه و سيستمي در شعبه سيما افتتاح مي گردد.سپس
متقاضيان (مشتريان جديد)به منظور دريافت خدمات بانکي
در شعب بانک انصار (کاربر سيما) حضور يافته و خدمات بانکي
براي ايشان فعال مي گردد.
اين گزارش مي افزايد،اين قابليت به منظور جذب مشتريان
جديد براي بانک بوده و مشتريان فعلي بانک براي افتتاح حساب
مي بايست از خدمات الکترونيک بانک(اينترنت بانک) استفاده
کرده يا به صورت حضوري به شعب بانک مراجعه کنند.
با راه اندازي اين امکان جديد که براي اولين بار در شبکه بانکي
توسط بانک انصار ايجاد شده است،بخش اعظمي از فرآيند
مراجعه اوليه به شعبه و تشريفات افتتاح حساب تسهيل شده
ومتقاضيان مي توانند به راحتي از طريق بستر اينترنت  ،در بانک
انصار افتتاح حساب کنند.اين قابليت مي تواند حجم ورودي
مشتريان جديد را به بانک افزايش داده و با مديريت صحيح
و مشتري مداري همکاران گرامي در شعب،مشتريان جديد با
ساير محصوالت و خدمات بانک آشنا شده و از خدمات مطلوب
بانک انصار استفاده کنند.

آگهي تبديل نوع سهام شركت آرد
خوشه طاليي سپيد
(سهامي خاص) به شماره
ثبت  10498و شناسه ملي
 10102005531از بينام به بانام -
نوبت دوم
نظر به اينكه طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوقالعاده مورخه
 96/5/10شركت مقرر گرديده است كليه سهام شركت از بينام
به بانام تغيير يابد لذا از كليه دارندگان سهام بينام شركت
دعوت ميگردد تا ظرف  6ماه از تاريخ نشر آگهي به محل قانوني
شركت واقع در مشهد ،خيابان احمدآباد ،مقابل بازار قسطنطنيه،
ساختمان معتمدي ،طبقه دوم ،واحد  8مراجعه نمايند .بديهي
است در صورت عدم مراجعه مهلت مقرر مطابق مواد  45و 44
اليحه اصالحي قانون تجارت اقدام ميگردد.
تاريخ انتشار نوبت اول96/5/16 :
تاريخ انتشار نوبت دوم96/5/22 :
تاريخ انتشار نوبت سوم96/5/28 :
خ ش96/5/16 :

هيات مديره

پروندهتفحصازتاميناجتماعيهرچهسريعترتعيينتکليفشود

عضوکميسيون اجتماعي مجلس برضرورت تسريع
دربررسي پرونده تحقيق وتفحص ازتامين اجتماعي
ازسوي رئيس سازمان تاکيد کرد.به گزارش فارس،
عليرضا محجوب ،درباره تکليف هيئت امناي سازمان
تامين اجتماعي به رئيس اين سازمان براي پيگيري
پرونده تحقيق وتفحص از تامين اجتماعي ،افزود:
بدون شک ما نمايندگان ازاين درخواست استقبال
مي کنيم؛ هيئت تحقيق وتفحص ازسازمان تامين

اجتماعي درمجلس نهم35 ،بند تخلفات را نوشته
بود که عمده اين تخلفات بايد ازسوي سازمان مورد
رسيدگي قرارمي گرفت وسپس در صورت لزوم دستگاه
قضا وارد عمل مي شد.وي ،ادامه داد :درعين حال
طبق قانون همه بندهاي مذکوربه دستگاه قضائي
نيزارسال شد وانتظارداشتيم بنا به درخواست جامعه
در بررسي اين پرونده تسريع صورت گيرد.اين نماينده
مردم درمجلس دهم ،تصريح کرد :دستگاه قضائي
اقداماتي انجام داد وبر اساس آن پرونده اي پيرامون
رسيدگي به تحقيق وتفحص ازسازمان تامين اجتماعي
تشکيل داد و مسئوالن مربوطه را دعوت کرد وما
نيزبارها توضيحاتي را دراين زمينه ارائه کرديم و
ازمتهمان نيزدرخواست توضيح داده شد.وي يادآورشد:
ما ازابتدا انتظارداشتيم سازمان تامين اجتماعي به
اين تخلفات رسيدگي کند ودرصورت لزوم پرونده به
دستگاه قضائي جهت بررسي ارسال شود.

رئيس سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي:

رسيدگي به۱۰۰هزار درخواست مشموالن
رئيس سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي درحاشيه
بازديد ازمعاونت وظيفه عمومي فرماندهي انتظامي
استان با بيان رسيدگي به۱۰۰هزاردرخواست
مشموالن ،از راه اندازي سامانه اينترنتي اعزام به
خدمت مشموالن در آينده نزديک خبرداد.به گزارش
پايگاه خبري پليس ،سرداربهرام نوروزي گفت :يکي از
برنامه هاي سازمان که در دستور کار همه استان ها
قرار گرفته ترغيب و تشويق مشموالن غايب براي
اعزام به خدمت نظام وظيفه است.وي با بيان اينکه
سازوکارهايي در دست اقدام است که ديگر مشمول
غايبي نداشته باشيم اظهار داشت :مشموالن بايد
از سوي مسئوالن ،خانواده ها ،معاونت هاي وظيفه
عمومي ورسانه ها به خصوص صدا و سيما نسبت
به خدمت مقدس سربازي ترغيب و تشويق شوند.
سردار نوروزي با اشاره به اينکه ماهانه  ۱۰۰هزار
درخواست با موضوعات پزشکي ،کفالت ،اعزام به

خدمت و  ...از طريق دفاتر خدمات الکترونيکي ثبت
و در حوزه وظيفه عمومي بررسي مي شوند افزود:
بسياري از مشموالن درخواست مي کنند که زودتر
از موعد تعيين شده به خدمت اعزام شوند که البته
به دليل ظرفيت کم پادگان ها اين امکان براي ما
وجود ندارد.وي درخصوص به کارگيري مشموالن
تحصيلکرده براساس تخصص ،گفت :سازوکارهاي
الزم دراين زمينه پيش بيني شده است.

11کشته ودومفقود آخرين آمارتلفات سيل در پنج استان
رئيس سازمان امدادو نجات هالل احمرازمرگ
 11نفرومفقود شدن دونفردرجريان وقوع سيل در
پنج استان خبرداد.رئيس سازمان امداد ونجات هاللاحمربا
تشريح آخرين جزييات امدادرساني به مناطق سيل زده
گفت :امدادرساني در دواستان خراسان رضوي وگلستان
ادامه دارد .ومتاسفانه تاکنون 11نفرفوت کردهاند و2
نفرنيزهمچنانمفقودهستند.مرتضيسليميدرگفتگوبا
ايسنا به تشريح جزئيات امدادرساني به مناطق سيلزده
کشورتا ساعت 6صبح ديروزپرداخت وگفت :درطول چند
روزگذشته به دليل سيل وآبگرفتگي برخي ازمناطق
کشور نيروهاي هاللاحمر به پنج استان گلستان ،ايالم،
خراسان رضوي ،خراسان شمالي وسمنان امدادرساني
کردهاندودرحالحاضرامدادرسانياستانهايخراسانرضوي
وگلستان همچنان ادامه داد.رئيس سازمان امداد ونجات
هاللاحمر با اشاره به اينکه مجموعا به 21شهروروستا
امدادرساني ميشود ،درمورد آخرين آمارجانباختگان
اين حادثه گفت :تاکنون درجريان اين اتفاق 11نفر فوت
کردهاند که هشت نفردرخراسان رضوي ،دونفردراستان
گلستان ويک نفردراستان خراسان شمالي جان خود را از
دست دادهاند.سليمي ادامه داد :همچنين دونفردر روستاي

شيرينآباد شهرستان عليآباد همچنان مفقود هستند.
رئيس سازمان امداد ونجات هاللاحمردرمورد خدمات
ارائه شده به حادثهديدگان نيزگفت :تاکنون با برپايي
11دستگاه چادر 96،نفراسکان اضطراري داده شدهاند
وهمچنين 33نفرپس ازنجات به مناطق امن منتقل
شدهاند.سليمي با اشاره به اينکه 79تيم عملياتي متشکل

شركت تعاوني مسكن كاركنان قرارگاه
پدافند هوايي خاتماالنبياء(ص) آجا

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
نوبت دوم

بدينوسيله از كليه اعضاي اين شركت تعاوني دعوت ميشود در مجمع عمومي عادي
ساليانه نوبت دوم ساعت  9صبح روز پنجشنبه مورخ  96/06/02كه در تهران  -افسريه
 تاالر قصر فيروزه  2تشكيل ميگردد حضور به هم رسانند .اگر عضوي نتواند در مجمععمومي حضور يابد ميتواند استفاده از حق خود در مجمع را به نماينده تاماالختيار
واگذار كند .تعداد آراي وكالتي هر عضو سه راي و شخص غيرعضو يك راي است.
تاييد نمايندگي با مديرعامل ميباشد .عضو متقاضي اعطاي نمايندگي بايد تا روز
ماقبل برگزاري مجمع با نماينده خود در دفتر تعاوني حاضر تا نمايندگي تاييد و ورقه
ورود به مجمع صادر گردد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و مديرعامل
 -2استماع گزارش بازرس قانوني ،ارائه و رسيدگي ترازنامه مالي سال  95تعاوني
 -3انتخاب يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس عليالبدل
 -4تصميمگيري درخصوص بودجهبندي سال  96و هزينههاي تعاوني و دستمزد كاركنان،
مديرعامل و بازرس
 -5تصميمگيري درخصوص عدم اخراج اعضايي كه نسبت به تكميل مبلغ واريزي در
خارج از موعد قانوني اقدام نمودهاند.
 -6تصميمگيري درخصوص نحوه نظارت بر ساخت پروژه چيتگر
 -7تصميمگيري درخصوص ميزان پاداش و حق حضور در جلسه اعضاي هيات مديره
و بازرس
تاريخ انتشار96/5/22 :
هيات مديره تعاوني
خ ت96/5/22 :
قرارگاه پدافند هوايي خاتماالنبياء(ص) آجا

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور
فوقالعاده (نوبت اول) شركت تعاوني توليد
خدمات و توزيع كاركنان گمركات آذربايجان
به شماره ثبت 3054
بنا به تصويب هيات مديره ،جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت اول
شركت تعاوني خدمات و توزيع كاركنان گمركات آذربايجان راس ساعت  9صبح روز
چهارشنبه مورخه  96/6/22در سالن اجتماعات گمرك اروميه تشكيل ميگردد .از عموم
سهامداران و اعضاي محترم دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل
در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور به هم رسانند با توجه به مفاد ماده
 19آييننامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتي كه حضور عضوي در مجمع ميسر
نباشد ،ميتواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تاماالختيار
از ميان اعضا يا غير اعضا واگذار نمايد و در اين صورت هر عضوي ميتواند عالوه بر راي
خود حداكثر حق سه راي با وكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي با وكالت داشته
باشد .توضيحا اينكه وكالتنامههاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذكور تا
يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم شده و
توسط هيات مديره بررسي و تاييد گردد و در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور
در مجمع بايستي با تاييد يكي از دفترخانههاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرس
 -2انتخاب سه نفر اعضاي اصلي هيات مديره و يك نفر عضو عليالبدل به علت اتمام
مدت ماموريت هيات مديره
تاريخ انتشار96/5/22 :
خ ش 96/5/22 :نادر عباسوند رئيس هيات مديره  -اسماعيل عباسپور حاجيالري
1763
عضوهيات مديره  -علي خليلزاده مديرعامل و نايبرئيس

از 312امدادگر مشغول فعاليت درمناطق سيل زده هستند
گفت :امدادگران تاکنون 395تخته پتو175،تخته موکت،
175ست شستشو وهمچنين 1539قوطي کنسروجات
ميان حادثهديدگان توزيع کردهاند .درهمين ارتباط
اسماعيل نجاررئيس سازمان مديريت بحران کشورنيزاز
احتمال افزايش شمارمفقوديها وجانباختگان خبرداد.

وي اظهارکرد :بنابرآمارها هشت نفردراستان خراسان
رضوي جان خود را ازدست دادند که دونفرشان در درهگز،
پنج نفرشان درکاللک و يک نفرشان درنيشابورفوت
شدهاند.وي اضافه کرد :در استان خراسان شمالي نيزيک
تن ودراستان گلستان نيز چهار نفرجان خود را ازدست
دادهاند که البته دونفرشان مفقود شدهاند اما شواهد حاکي
ازآن است که جان خود را ازدست دادهاند.رئيس سازمان
مديريت بحران کشوربا بيان اينکه احتمال افزايش تعداد
مفقوديها وجانباختگان سيل اخيروجود دارد ،گفت:
تعداد زيادي خودرو درمسيررودخانه قرارداشت که آبها
اينها را با خود برده وگمانهزنيهاي اوليه حاکي ازاين
است که 114خودرو را آب برده ودچارخسارت شدهاند
که ممکن است افرادي دراين خودروها حضورداشته
باشند بنابراين شهرونداني که احتمال ميدهند اقوام يا
آشنايانشان دراين حادثه مفقود شده باشند ،به عوامل
انتظامي مستقردرمحل مراجعه کرده ومشخصاتشان را
اعالم کنند .گفتني است؛ سازمان مديريت بحران ضمن
هشداربه ساکنان مناطق شمال شرقي کشور ،ازمسافران
خواست ازسفر جاده اي به مناطق کوهستاني استانهاي
شمالي وشمال شرقي خودداري کنند.

به موجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره  9610092427100317و شماره
دادنامه مربوطه  9609972427100085محكوم عليهم زهرا كرمي ،مطهره داودي ،عباس
داودي ،مينا داودي ،نادر داودي ،رستمعلي داودي ،بشير داودي همگي فرزند داداشعلي
محكوماند به انتقال رسمي نسق زراعي مرحوم داداشعلي داوودي فرزند علي ،به ميزان
 4/2سهم از  14سهم مشاع از  420سهم ششدانگ اراضي مزروعي روستاي يدي بالغ با
كسر ثمنيه سهم زوجه مرحوم داداشعلي داوودي به نام محكومله ،همچنين محكومعليه
آقاي بشير داوودي محكوم است به پرداخت مبلغ  700/000ريال بابت هزينه دادرسي
و پرداخت مبلغ  3/000/000ريال بابت هزينه كارشناسي مصروف در پرونده و 300/000
ريال بابت حقالوكاله وكيل در حق محكومله و پرداخت  450/000ريال بابت نيمعشر
دولتي در حق صندوق دولت كه وفق مقررات در دايره اجرا وصول خواهد شد.
محكومعليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه:
 -1ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراگذارد (ماده  35قانون اجراي احكام مدني)
 -2ترتيبي براي پرداخت محكوم بدهد -3 .مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء
محكومبه از آن ميسر باشد .چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف
سي روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول،
به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدي كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات
مالي و اعتباري ايراني يا خارجي دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاي مذكور و
كليه اموالي كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث
و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال
قبل از طرح دعواي اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نمايد واال
به درخواست محكومله بازداشت ميشود (مواد  8و  3قانون نحوه اجراي محكوميت
مالي  -4 .)1394خودداري محكومعليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از
اجراي حكم ،حبس تعزيري درجه هفت را در پي دارد( .ماده  34قانون اجراي احكام
مدني و ماده  20ق.م.ا و ماده  16قانون نحوه اجراي محكوميت مالي  -5 )1394انتقال
مال به ديگري به هر نحوه با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي كه باقيمانده اموال براي
پرداخت ديون كافي نباشد موجب مجازات تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي معادل
نصف محكومبه يا هر دو مجازات ميشود( .ماده  21قانون نحوه اجراي محكوميت مالي
 -6 .)1394چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محكومعليه
از زندان منوط به موافقت محكومله يا توديع وثيقه يا معرفي كفيل توسط محكومعليه
خواهد بود( .تبصره  1ماده  3قانون نحوه اجراي محكوميت مالي .)1394
تاريخ انتشار96/5/22 :
د ش96/5/22 :
مدير دفتر شعبه يك دادگاه عمومي دادگستري شهرستان ايجرود  -مونا عطائي
رئيس شعبه يك دادگاه عمومي دادگستري شهرستان ايجرود  -اميرعلي سليمي

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده شركت

سيمكابل نگين (سهامي خاص) به شماره ثبت  572و شناسه ملي  10102405201از كليه
سهامداران محترم دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
شركت مذكور كه از ساعت  8صبح روز شنبه مورخ  96/6/4در دفتر شركت به نشاني
گرگان ،شهرك صنعتي آققال ،سازندگي  ،4سازندگي شرقي  2كد پستي 4931171865
تلفن  01734533317تشكيل ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1بررسي و تصويب صورتهاي مالي منتهي به 1395/12/29
 -2انتخاب مديران و بازرس شركت
 -3تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهيهاي شركت
 -4ساير مواردي كه در صالحيت مجمع مزبور ميباشد.
تاريخ انتشار96/5/22 :
خ ش96/5/22 :
هيات مديره شركت سيم كابل نگين

وزارت نفت که معتقد است بدهي بابک زنجاني به اين مجموعه نزديک
به ۱۲تا ۱۳هزارميليارد تومان است ،با ارائه دادخواستي ازاين متهم پرونده
نفتي ،درخواست ضرروزيان کرد.غالمحسين صادقي صهاره وکيل شرکت
نفتي « اچ كي» وابسته به شرکت ملي نفت ايران که يکي ازشاکيان
بابک زنجاني محسوب ميشود با اعالم اين خبربه تسنيم گفت که
درخواست ضرروزيان اززنجاني به شعبه 15دادگاه انقالب ارائه شده
است.اين وکيل دادگستري با بيان اينکه عليه هرسه متهم اصلي پرونده
نفتي ( بابک زنجاني ،مهدي شمسزاده وحميد فالح هروي) درخواست
ضرر و زيان ارائه شده افزود :هنوزقاضي صلواتي در خصوص اين درخواست،
تصميمي اتخاذ نکرده است.

معاون امور اجتماعي وفرهنگي شهرداري ته ران خبرداد:

افتتاح پروژههاي مسجد 72تن
و 10مجموعه سينمايي باغ کتاب

معاون اموراجتماعي وفرهنگي شهرداري تهران ازافتتاح10مجموعه سينمايي
درباغ کتاب تهران درآيندهاي نزديک خبرداد وگفت :قراراست تا هفته
آينده مسجد 72تن واقع درميدان آزادي افتتاح شود.به گزارش فارس،
مجتبي عبداللهي درنشست خبري با اشاره به اقدامات شهرداري تهران
درسه حوزه شهر ،شهرداري وشهروند طي 12سال گذشته گفت :درسال
3 ،84هزارو 598مجموعه مذهبي ،فرهنگي ،ورزشي ،هنري ،خدماتي،
رفاهي وبانوان درپايتخت داشتيم که با ساخت 3هزارو 565مجموعه،
آمارمجموعه مذهبي ،فرهنگي و ورزشي به 7هزارو 163افزايش پيدا کرد.
وي با بيان اينکه از ميان مجموعههاي ساخته شده هزارو 98مربوط به
مساجد ،حسينيهها ،دارالقرآنها ونمازخانههاي عمومي است،عنوان کرد:
سال  3 ،84هزارو 102مجموعه مذهبي درتهران داشتيم که باساخت
هزارو 98مجموعه جديد "با محوريت حمايت ازمناطق جنوبي پايتخت"
تعداد مجموعههاي مذهبي به 4هزارو 200مجموعه افزايش پيدا کرد.
عبداللهي ادامه داد :در 12سال اخير 944مجموعه شامل سراي محله ،
فرهنگسرا  ،خانه فرهنگ وکتابخانه به شهرتهران اضافه شده است .به
اين معني که درسال 84تنها 183کتابخانه درپايتخت داشتيم که اين
آماراکنون با اضافه شدن 944مجموعه به هزارو 127کتابخانه افزايش
پيدا کرده است.عبداللهي احداث 7فرهنگسرا دردوره اخيرمديريت شهري
را ازديگردستاوردها معرفي وعنوان کرد :درسال  26، 84فرهنگسرا
درتهران فعال بود که اين تعداد درحال حاضربه  33فرهنگسرا رسيده
است.وي همچنين به توسعه زيرساخت هاي ورزشي درتهران پرداخت
وتصريح کرد :درابتداي اين دوره ازمديريت شهري 168مجموعه ورزشي
درتهران فعال بود که با ساخت 938مجموعه تعداد مجموعه هاي ورزشي
درپايتخت به هزارو 106مجموعه افزايش پيدا کرده است.عبداللهي گفت:
بنا برآمار موجود در 12سال اخير 54مجموعه ورزشي آبي توسط شهرداري
تهران ساخته شده و 159مجموعه ورزشي چندمنظوره به امکان ورزشي
وتفريحي پايتخت اضافه گشته است.وي با تاکيد براقدامات شهرداري تهران
درراستاي گسترش زيرساخت هاي فرهنگي وهنري درکالنشهرتهران
خاطرنشان کرد :درسال 84تنها 62سالن سينما وآمفي تئاتر فعال بود
که اين تعداد با ساخت  173مجموعه به  235سالن افزايش پيدا کرده
است .يادمان باشد سينما پرديس آزادي سالهاي متمادي سوخته بود
وشهرداري تهران با ورود به اين موضوع درقريب  20ماه اين مجموعه
را افتتاح کرد.عبداللهي درادامه گفت :درحال حاضرمراکزفراموزدرتهران
فعال است وموضوعات مربوط به بهداشت ودرمان شهروندان راپيگيري
مي کند .همچنين شهرداري تهران در 12سال اخير با تکيه بربحث
حضوراجتماعي بانوان 23شهربانو را راهاندازي کرد وتعداد مراکزکوثررا
از 4مرکزبه 82مرکز افزايش داد.به گفته وي 6بوستان ويژه بانوان بالغ
بر 73هکتاروسعت دارد.

مديرکل دفتر تأمين مسکن کميته امداد:

پنج هزار واحد مسکن مهر
به کميته امداد واگذارميشود

مديرکلدفترتأمينمسکنوامورمهندسيساختمانکميتهامدادگفت:پنجهزار
واحد مسکن مهر به کميته امداد واگذارميشود.به گزارش ايسنا ،ابراهيم
بازيان ،افزود :درسال گذشته ۲۰ ،هزارواحد مسکوني احداث و ۲۵هزارواحد
مسکوني ديگر تعميروبهسازي شد .وي افزود :طبق برنامه ششم توسعه
کميته امداد مقرر شده است امسال  ۳۰هزار واحد مسکوني براي مددجويان
حوزه شهري و روستايي خريده يا ساخته شود و ۴۵هزارواحد درمناطق
محروم ،مرزي وشهرهاي کوچک تعميروبهسازي شوند.وي ادامه داد:
دربرنامه ششم توسعه کميته امداد ۲۵۰هزارواحد مسکن روستايي ازمحل
تسهيالت کم بهره بايد بازسازي ومقاوم سازي و ۱۵۰هزار واحد مسکن
شهري ازمحل اعطاي زمين وتسهيالت بانکي تامين شود.وي با اشاره
به سياستهاي ابالغي اين نهاد در حوزه مسکن يکي از اقدامات کميته
امداد را ارائه خدمات بالعوض براي مناطق محروم و مرزي با جمعيت
زير  ۱۰۰هزار نفر اعالم کرد و افزود :همچنين ارائه خدمات معوض به
مددجويان امسال دردستورکارقرارگرفته است.

استانداردمليايمنيدرسيستمهايحملونقل
ريلي درون شهري کشوررونمايي شد
بخش ششم استاندارد ملي ايمني درسيستمهاي حمل و نقل ريلي
درون شهري کشور با عنوان الزامات مهندسي عوامل انساني درطراحي
مراکز کنترل ،درحاشيه هشتمين جلسه کميسيون تدوين استاندارد با
حضورمديرعامل شرکت بهرهبرداري متروي تهران و حومه رونمايي شد.به
گزارش ايسنا ،محمد احمدي بافنده ،نبود استاندارد را يکي از آسيبهاي
جدي صنعت مترو عنوان کرد و افزود :عمل به اين استاندارد ميتواند
باعث يکپارچه شدن سيستم ريلي درون شهري کشور و ارتقاي سطح
ايمني در آن شود.همچنين الزم نيست تمامي متروهاي کشور يک شکل
باشند اما ميتوان به يک توافق در ايجاد استاندارد رسيد تا از اين طريق
توليدکننده داخلي هم ترغيب شود در اين صنعت ورود پيدا کند.وي
افزود :صنعت مترو ظرفيت خوبي براي بومي سازي دارد و با يکپارچه
سازي قطعات مورد نيازاين ناوگان در کشور ميتوانيم گام مهمي در جهت
کمک به توليدات داخلي وتحقق اقتصاد مقاومتي برداريم.

احداث بوستان برادران شهيد بيات
(ره)
در بزرگراه يادگار امام
شهردار منطقه  10از احداث بوستان برادران شهيد بيات در بزرگراه
يادگار امام (ره) و افزايش سرانه فضاي سبز با اجراي طرح هاي توسعه اي
و اعمال تدابير ويژه خبر داد .به گزارش روابط عمومي شهرداري
منطقه  ،10عباس بابازاده با اعالم اين خبر گفت :فضاهاي سبز هم از
ديدگاه تامين نيازهاي زيست محيطي شهرنشينان و هم از نظر تامين
فضاهاي فراغتي و بستر ارتباط و تعامالت اجتماعي جايگاهي در خور
اهميت دارند ،از اين رو احداث و توسعه بوستان هاي سطح منطقه در
راستاي افزايش سرانه فضاي سبز در دستور کار قرار دارد.وي با اشاره
به پيگيري موضوع تبديل فضاهاي بي دفاع شهري به محيط هايي
براي استفاده بهينه شهروندان و فضاهاي عمومي خاطرنشان کرد:
بوستان برادران شهيد بيات در ورودي خيابان مالک اشتر به بزرگراه
يادگار امام(ره) واقع است و پيش از اين به عنوان يکي از فضاهاي
بي دفاع شهري به عنوان پارکينگ موقت مورد استفاده قرار مي
گرفت که هم اکنون اين پارکينگ به فضاي ديگري منتقل شده
است .شهردار منطقه افزود :طراحي بوستان برادران شهيد بيات به
اتمام رسيده و در دست اقدامات عمراني ،نصب تجهيزات و احداث
و کاشت فضاي سبز مي باشد.

