جليلي:

مافياي کنکور
به آموزش و پرورش
جهت ميدهد
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رئيس موزه علوم وفناوري ايران بابيان اينکه مافياي کنکوربه آموزش وپرورش جهت ميدهد،
گفت :ازمشکالت اساسي آموزش وپرورش وجود مديران سياستزده وتصميمات عجوالنه
آنها درتغييرسيستمهاي آموزشي است؛ کسي که ميخواهد آموزش ببيند بايد قدري آزادي
عمل داشته باشد که الزمه آن پذيرش آموزش غيررسمي درکنار آموزش رسمي است.به
گزارش ايسنا ،سيفاهلل جليلي دردهمين کنفرانس آموزش شيمي با بيان اينکه آموزش
عين آمادهسازي جامعه براي پذيرش يک فرهنگ جديد است وبايد براي رسيدن به جامعه
پايدارآموزش صحيح داشت ،هدف اصلي ازآموزش را کسب سواد دانست وتاکيد کرد :سواد
خواندن ونوشتن علم تنها بخشي ازاين آموزش است .اين درحالي است که سواد توانايي
شناسايي درتغيير ،خلق ،ارتباط ومحاسبه است و با سواد کسي است که بتواند ايده جديد
ارائه کند.وي ادامه داد :شخصي با سواد است که توانايي درک وپاسخ به فعاليتهاي اجتماعي،

اجتماعي

» خبر

فرهنگي ،علمي وتاريخي ،اقتصادي ومحيطي را داشته باشد .ساختارآموزشي مناسب ،کليد
آموزش مناسب سواد ومهارتهاي زندگي است.رئيس موزه علوم و فناوري ايران برخي
ازمشکالت سيستم کنوني آموزش وپرورش را کنکورمحوربودن آموزش درمدارس ،کتب
درسي ،مديريت نامناسب ومديران سياستزده ،نگرشهاي جهتداربه آموزش ،آموزشهاي
اجباري ودروس اجباري ،تصميمات عجوالنه وبدون مطالعه وآموزش ،مهارت محورنبودن
آموزش درمدرسه ودانشگاه ،رشد بيرويه مدرک گرايي و رشد تحصيالت تکميلي بدون
پشتوانه عنوان کرد وافزود :مافياي کنکوربه آموزش وپرورش جهت ميدهد واين بزرگترين
خيانت به ساختارآموزشي ماست.جليلي ازتصميمات عجوالنه مسئولين براي عوض کردن
سيستمهاي آموزشي انتقاد کرد وافزود :مدرسه ودانشگاه ،دانشآموزودانشجو را به عنوان
شهروند تربيت نکرده ومهارتهاي زندگي را به آنها آموزش نميدهند.

خبر »
۲۵هکتارازپارک ملي تندوره
براثرآتش سوزي عمدي خاکسترشد

»
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رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس:

وزير ارتباطات:

مابه التفاوت قيمت دارو بايد از شرکت هاي بيمه گر دريافت شود

امضاهاي طاليي نميگذارند
دولت الکترونيکي پيش رود
وزيرارتباطات وفناوري اطالعات گفت :دولت الکترونيکي راهکاري براي
جلوگيري ازفساد است اما امضاهاي طاليي نميگذارند که دولت الکترونيکي
آن گونه که بايد پيش رود.
به گزارش فارس ،محمد جواد آذري جهرمي ازدستهايي که نميگذارند
دولت الکترونيکي پيش رود انتقاد کرده وگفته :دولت الکترونيکي پايان
فرآيندهاي مافياپرور وامضاهاي طاليي فسادزا است.وي درتوئيتي نوشت:
دولت الکترونيکي هم معنا با مکانيزاسيون امورات داخلي سازمان ها يا
ايجاد يک وبسايت اطالع رساني يا احداث مرکزداده وخريد تجهيزات
گران قيمت سخت افزاري براي دستگاه ها (که خود فسادي ديگربه حساب
ميآيد) نيست .اتصال فرآيندهاي بين دستگاهي وامکان نظارت دستگاهها
بريکديگرمطلوب نظر است.وي همچنين با هشتگ گزارش_به_مردم
اعالم آمادگي کرده که «اگرسيماي ملي وقت کافي دهد ،به تشريح
اين فرآيندهاي مافياپروروامضاهاي طاليي فسادزا پرداخته وبراي مردم
توضيح دهم ،چگونه دولت الکترونيکي راهکاري براي جلوگيري ازفساد
است وچرا دولت الکترونيکي آن گونه که بايد پيش نميرود».

 10کشته وپنج مصدوم آخرين گزارش
از وضعيت حادثه مشهد
رئيس اداره حوادث و مديريت بحران دانشگاه علوم پزشکي مشهد
آخرين وضعيت مصددومان حادثه ريزش سه ساختمان درمشهد را
اعالم کرد و از 10کشته و 5مصدوم ،آخرين گزارش از وضعيت حادثه
مشهد خبرداد.
شهرام طاهرزاده درگفت و گوبا ايسنا ،با اشاره به آخرين وضعيت مصدومان
حادثه ريزش و تخريب سه ساختمان در شهرک شهيد رجايي مشهد،
اظهار کرد :در اثر اين حادثه در مجموع  ۱۵نفر کشته و مصدوم شدند
که از اين تعداد  ۸نفر زن و  ۷نفر مرد بودند .وي با اشاره به کشته
شدن  ۱۰تن در اين حادثه تاکنون ،ادامه داد :از اين تعداد  ۶نفر فوتي
در صحنه حادثه بوده و  ۴نفر از مصدومان نيز در هنگام انتقال به مراکز
درماني فوت کردند؛ از اين افراد  ۶نفر مرد و  ۴نفر زن بودند.رئيس اداره
حوادث و مديريت بحران دانشگاه علوم پزشکي مشهد تصريح کرد :بر
اين اساس در حال حاضر  ۵نفر از مصدومان اين حادثه در بيمارستان
تحت درمان هستند.
وي در خصوص شدت جراحات مصدومان اين حادثه و احتمال افزايش
تلفات ،بيان کرد :شدت حادثه و تروماي مصدومان باال بوده و بستگي
به انجام روند درمان دارد.

رئيس کميسيون بهداشت ودرمان مجلس با بيان اينکه
قيمت دارونبايد ثابت باشد ومابه التفاوت قيمت بايد
ازشرکت هاي بيمه گردريافت شود ،گفت:بايد موانع را
ازسر راه داروسازان برداريم.به گزارش فارس ،حسينعلي
شهرياري ،اظهارکرد :مواد اوليه داروازهند وچين وارد
ايران مي شود ولي کيفيت داروي ما با بقيه کشورها
فرق ميکند ،مواد اوليه اي که به کشورهاي اروپايي
مي رود با ايران به دليل توانايي مالي فرق مي کند.
شهرياري با بيان اينکه من معتقدم که قيمت دارونبايد

ثابت باشد ومابه التفاوت قيمت بايد ازشرکت هاي
بيمه گر دريافت شود ،ادامه داد :من هنگامي که اين
پيشنهاد را دادم همان موقع با واکنش هايي منفي
مواجه شدم.وي اضافه کرد :بايد موانع را ازسرراه
داروسازان برداريم ،ولي موضوع مهم اين است وقتي
ژل تزريقي درليست دارويي به حساب مي آيد اين
مسئله باعث بروزمشکالتي درديگربخش ها ميشود.
شهرياري تاکيد کرد :اوراقي که بابت پرداخت مطالبات
داده مي شود باعث ضررداروسازان است ومن نامه اي
به رئيس مجلس داده تا مطالبات دارويي وبهداشت به
ريال پرداخت شود.وي عنوان کرد :مجلس پيشنهاد داده
سهم نه بيست وهفتم درحساب جداگانه اي بيايد وما
درخواست داشتيم که اين پول صرف دارو ودرمان شود
که متاسفانه من متوجه شدم تنها ۸۰ميليارد تومان
به اين حساب ريخته شده است.شهرياري ،ياد آوري
کرد :دراين کشورحقوق به ريال به مردم مي دهند
ولي هزينهها به دالرازمردم گرفته مي شود.

معاون مرکز ملي فضاي مجازي:

ميانگين زمان استفاده ازفضاي مجازي درايران هفت ساعت است
معاون مرکزملي فضاي مجازي با بيان اينکه ميانگين
استفاده ازفضاي مجازي دردنيا چهارساعت درروزاست،
اظهارکرد :درايران اين عدد باالي هفت ساعت است
واين درحالي است که بايد بدانيم ازاين فضا با چه
سبک وسياقي وتا چه ميزاني استفاده کنيم.به
گزارش فارس ،اميرخوراکيان درهمايش آسيبهاي
نوپديد درفضاي مجازي؛ فرصتها وتهديدها گفت:
فضاي مجازي درعرصههاي مختلف ،مانند انرژي،
راه وحمل ونقل ،فضاي مجازي بسيارتعيين کننده
است.خوراکيان اضافه کرد :قانون گذاري ،تأمين
عدالت وحقوق مردم درفضاي مجازي مورد تأکيد
است وامروزبايد اين قوانين را براساس مدلي که
درفضاي مجازي با آن روبهروهستيم ،مورد بازنگري
قراردهيم.وي به ديپلماسي فضاي مجازي اشاره
کرد وادامه داد :آمريکاييها اساساً معتقد به رعايت
حقوق کشورهاي ديگرنيستند وآنچه منافعشان ايجاب
ميکند را درفضاي مجازي دنبال ميکنند.خوراکيان

دستگيري فروشنده حرفهاي
نقشه گنج در تهران
با بيان اينکه پنج درصد اقتصاد بازي هاي يارانهاي،
ايراني است ،ادامه داد :درحوزه رسانههاي اجتماعي
وضعيتمان نسبت به دنيا وضعيت خوبي نيست
ومصرف کننده هستيم وقبل ازفيلترتلگرام 60،درصد
مردم ازآن استفاده ميکردند.وي با بيان اينکه فضاي
مجازي باعث تشديد آسيبهاي اجتماعي ميشود،
گفت :برخي آسيبها منحصربه خود فضاي مجازي
وماهيتي است وبه عنوان مثال درچين کمپهاي
ترک اعتياد فضاي مجازي وجود دارد.

دادگاه حميد باقري درمني برگزار شد

کالهبرداري از شرکت نفت جي ،بيمه ايران و بانک گردشگري

جلسه رسيدگي به اتهامات حميد باقري درمني متهم فساد اقتصادي به اتهام
کالهبرداري ازشرکت نفت جي ،بيمه ايران وبانک گردشگري ازصبح ديروزبه
صورت علني درشعبه ۱۵دادگاه انقالب به رياست قاضي صلواتي برگزارشد.به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ قاضي صلواتي درابتداي جلسه گفت :در۴
جلسه قبل کيفرخواست ۳۲۵صفحهاي دادسرا توسط نماينده دادستان قرائت
شد وحدود ۴سال به طول انجاميد که پرونده ۱۵۵جلد و ۳۳نفرمتهم دارد
که ۵نفرازمتهمان فراري هستند.قاضي صلواتي دربيان اتهامات متهم رديف
اول پرونده حميد باقري درمني گفت :اتهام وي شامل افساد في االرض ازطريق
کالهبرداري با ايجاد شبکه چند نفري با وصف سردستگي ازشرکت نفت جي به
ميزان ۳۲۲ميليون و ۳۴۳هزارو ۳۳۶کيلوگرم قير ،مشارکت درشروع کالهبرداري
ازشرکت بيمه ايران با وصف سردستگي ،مشارکت درکالهبرداري با ايجاد شبکه
چند نفري ازبانک ملي ايران با وصف سردستگي به مبلغ ۴۱ميليارد و۵۰۰
ميليون تومان است.وي ادامه داد :همچنين مشارکت درشروع کالهبرداري
با وصف گردشگري به مبلغ ۹ميليارد تومان ،مشارکت درشروع کالهبرداري
ازبانک گردشگري ،مشارکت درشروع کالهبرداري ازشرکت صرافي اقتصاد
نوين با مبلغ ۷۰ميليارد و ۴۰۲ميليون و ۸۰۰هزارتومان ،مشارکت درشروع
به کالهبرداري ازشرکت سامان مجد به مبلغ ۵۷ميليارد و ۲۷۱ميليون و
 ۴۰۰هزارتومان ،توهين به کارمند دولت وپرداخت رشوه ازجمله اتهامات اين
فرد است.رئيس دادگاه گفت :با توجه به اينکه در ۴جلسه گذشته کيفرخواست
قرائت شده از وکال ميخواهم درجايگاه حاضرشوند.ابتدا وکيل مدافع شرکت نفت

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور
فوقالعاده نوبت دوم شركت تعاوني اعتبار
كاركنان شبكه بهداري مهاباد به شماره ثبت:
 58شناسه ملي14003181324 :
بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
نوبت دوم شركت تعاوني كاركنان شبكه بهداري مهاباد راس ساعت 17
بعدازظهر روز يكشنبه مورخ  1397/06/18در محل سالن اجتماعات مركز
بهداشت شهرستان مهاباد واقع در بلوار توحيد تشكيل ميگردد .از عموم
سهامداران و اعضاء محترم دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم راجع به
موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم
رسانند و يا با توجه به مفاد ماده  19آييننامه نحوه تشكيل مجمع 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
اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد در اين صورت هر عضوي ميتواند عالوه
بر راي خود حداكثر حق سه راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك
راي باوكالت داشته باشد .توضيحا اينكه وكالتنامههاي عادي بايستي يك
روز بعد از انتشار آگهي مذكور و تا يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير
از ايام تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط هيات مديره تاييد
گردد و در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به
تاييد يكي از دفترخانههاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرسان
 -2طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سال 1396
 -3اتخاذ تصميم درخصوص تقسيم سود و زيان سال مالي 1396
 -4طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه سال مالي 1396
 -5طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي هزينههاي مالي
سال 1397
 -6اتخاذ تصميم درخصوص افزايش سقف تسهيالت اعطايي به اعضاي
شركت تعاوني
 -7انتخاب يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس عليالبدل به علت
اتمام مدت ماموريت آنان
هيات مديره شركت
تاريخ انتشار97/6/4 :
تعاوني اعتبار كاركنان شبكه بهداري مهاباد
خ ش97/6/4 :
رئيس هيات مديره :نصرالدين شيخزاده
1911
نايبرئيس هيات مديره :ابراهيم تاالوي
منشي هيات مديره :نسرين سينا
عضو اصلي هيات مديره :منصور اسودي
عضو اصلي هيات مديره :مهين داوديان

آگهي مجمع عمومي عادي تعاوني مسكن
كاركنان شهرداري انديشه (نوبت دوم )

بدينوسيله از كليه اعضا تعاوني مسكن دعوت مي شود در جلسه مجمع
عمومي عادي نوبت دوم شركت تعاوني مسكن كاركنان شهرداري انديشه
كه راس ساعت  14/30روز يكشنبه مورخ  97/6/25در محل فرهنگسراي
امام علي (ع) تشكيل ميگردد شركت نمايند.
دستور جلسه
 -1استماع گزارش ها هيئت مديره و بازرس
 -2طرح و تصويب صورتهاي مالي سال 96
 -3انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل بازرسان
 -4پيشنهاد خريد زمين وياليي يا آپارتمان در محدوده استان تهران،
استان البرز ،استان خراسان رضوي ،استانهاي گيالن و مازندران
 -5خريد دفتر براي تعاوني در محدوده شهرداري
 -6بررسي وضعيت پروژه هاي در حال اجراي تعاوني اعم از پروژه هاي
وليعصر پارميس و زمينهاي فاز  5و 6
تاريخ انتشار97/6/4 :
محمدرضا مولوي فر -مديرعامل
خ ش97/6/4 :

جي درجايگاه حاضرشد وگفت :صدورچک بالمحل وارائه اسناد جعلي ودريافت
صدها هزارتن قيربدون پرداخت ريالي اقداماتي است که ازسوي باقري درمني
درقبال شرکت جي انجام شده است.وي افزود :درمني با پوشش فجرگسترنوين
وهمکاري با مجيد درمني برادرش وسيد محمد جزايري ازشرکت جي صدها
هزارتن قيرگرفته است ،بدون اينکه ضمانت نامهاي بدهد.وکيل مدافع شرکت
جي ادامه داد :باقري درمني پااليشگاه پرنده آبي که ۴۲ميليارد تومان ارزش
داشت را به سه برابرارزش واقعي آن يعني ۱۲۵ميليارد تومان به عنوان ضمانت
معرفي کرده است.وي افزود :با رسيدن سررسيد ضمانت نامهها به شرکت بيمه
ايران مراجعه کرديم که متوجه شديم اسناد ارائه شده به بيمه ايران جعلي
هستند وبيمه ايران ازپرداخت بدهي 10ميليارد توماني استنکاف کرد.نظري
گفت :شرکت آريا برج هرم با مديريت عليرضا نصيري به بانک ملي اسناد
ضمانت نامه را ارائه کرده که جعلي هستند و بانک ملي هم از پرداخت بدهي
استنکاف کرد.وي افزود :به گفته باقري درمني به مديران سابق شرکت جي
شمش طال وخودروهاي لوکس داده شده است وباقري سرکرده گروه بوده
وشبکه کالهبرداري تشکيل داده وازبانک ملي وشرکت جي کالهبرداري کرده
وبه افساد في االرض متهم شده است وخسارت جبران ناپذيري به شرکت جي
تحميل کرده است.وي گفت۳۲۲ :هزارتن قيربا ازرش ۱۴۵ميليون دالردرسال۹۱
به باقري داده شده است.درادامه وکيل بانک ملي با اذن قاضي درجايگاه
حاضرشد وگفت :بانک ملي دردومحورشکايتهاي خود را اعالم ميکند اوالً
تضمينهاي جعلي ودوماً ضمانت نامههاي جعلي منتسب داده شده به بانک

آگهي دعوت مجمع عمومي
فوقالعاده (نوبت اول)
شركت تعاوني گلسراي امين نامدار

قالعاده(نوبتسوم)شركتتعاونيگلسراي
جلسهمجمععموميفو 
امين نامدار زنجان روز شنبه مورخه  1397/6/17راس ساعت
 16در محل تاالر كوثر به نشاني روبهروي دادگستري تشكيل
خواهد گرديد .لذا از كليه اعضاي محترم دعوت ميشود در تاريخ
و ساعت مقرر براي اتخاذ تصميم نسبت به موارد مشروحه ذيل
در مجمع مزبور حضور به هم رسانند يا وكيل و نماينده قانوني
خود را با توجه به ماده  19آييننامه نحوه تشكيل مجامع ،از
بين اعضاء يا خارج از اعضاي شركت معرفي نمايند.
دستورجلسه:
 -1تطبيق اساسنامه شركت با آخرين اصالحيه بخش
تعاون
 -2الحاق به موضوع فعاليت و اصالح ماده  3اساسنامه
هيات مديره شركت تعاوني
تاريخ انتشار97/6/4 :
گلسراي امين نامدار
خ ش97/6/4 :
علياكبر اوجاقلو  -معرفتاله جوزي
ن اصل
اكبر خيبرشك 

شماره نامه اداره ثبت139730406185006364 :
تاريخ نامه اداره ثبت1397/4/11 :

آگهي تاسيس

تاسيس شركت سهامي خاص نسيم خدمت شرق در تاريخ  1397/04/11به شماره ثبت  64947به شناسه
ملي  12007690925ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم
آگهي ميگردد .موضوع فعاليت :تهيه ،تركيب ،توزيع و فروش انواع داروها و مواد بيولوژي مخصوص دام
خدمات سرويسهاي راديويي و خدمات تجهيزات راديويي امور داللي ،حقالعملكاري و نمايندگي تجاري
خريد و فروش كليه اموال منقول امور خدمات نظافتي اشتغال و به عهدهگيري امور نمايشگاه عمومي و
انبارهاي عمومي ارائه خدمات ورزشي و انجام هر گونه خدمات ورزشي از جمله تاسيس باشگاه ورزشي
و برگزاري دورههاي تربيت مربي در رشتههاي مختلف ،بارگيري ،تخليه يا ترخيص كاال ،خدمات اينترنت،
توزيع اينترنت و انتقال ديتا خدمات عمومي تلفن ثابت و خدمات مخابراتي ارتباط همراه بينالمللي
ماهوارهاي ،واردات ،صادرات ،توليد  ،بستهبندي ،فرموليزاسيون و توزيع و فروش انواع سموم دفع آفتها
و بيماري گياهي ،واردات محصوالت كشاورزي از قبيل بذر ،پياز ،قلمه ،پيوند ،ريشه ،ميوه ،نهال يا تخم
گياهان ،تصدي به امور حمل و نقل ريلي بار و مسافر و خدمات تعمير ،نگهداري و سرويس خطوط حمل
و نقل ريلي ،توليد محصوالت كشاورزي و ارائه خدمات به كشاورزان از قبيل تامين نياز توليدكنندگان
كشاورزي ،توليد محصوالت دامي  -كشاورزي ،مسطح نمودن زمينهاي كشاورزي ،مشاوره و برگزاري
دورههاي كشاورزي ارائه خدمات پستي مرسوالت داخلي،توزيع و فروش تمبرهاي پستي و يادبود ،خدمات
حمل و نقل درونشهري از آژانس اتومبيل يا پيك موتوري ،طراحي و توسعه بازيهاي رايانهاي و سرگرمي،
خدمات انتقال ديتا از طريق ماهواره خدمات امدادي و كمكهاي اوليه ،فعاليتهاي بازاريابي غيرهرمي
و غيرشبكهاي امور مرتبط با مراكز معاينه فني اتومبيل و موتورسيكلت ،طراحي ،اجرا ،فروش و خدمات
تجهيزات ادوات ايمني و آتشنشاني ،صندوقهاي حمايت از گسترش بخش كشاورزي فعاليتهاي مرتبط
با نظام مهندسي در زمينههاي پروژههاي سدسازي و شهرسازي تصدي به امر ساخت سردخانه و مجتمعهاي
كشاورزي يا مجتمع پرورش حيوانات و آبزيان عمليات ساخت و ساختمان در اموري همچون راه ،ساختمان
و يا شبكههاي آبرساني ،ارائه خدمات در رابطه با آبرساني ،گازرساني و برقرساني ارائه خدمات و اداره
سالنهاي نمايش ،برگزاري مراسم و جشنها و كنفرانسها فعاليتهاي كاريابي و ارائه تسهيالت به كارجويان
و مشاوره روابط كارگر و كارفرما تصدي كليه امور مرتبط با ترابري دريايي ،تخليه ،بارگيري و بازرسي كشتي
و كاالي كشتيها،انتشار و توزيع نشريه و يا تصدي به امر مطبوعاتي بازرسي كنترل كيفيت ،بازرسي كاال
و مشاوره فعاليتهاي مرتبط با تجارت الكترونيك به صورت غيرهرمي و غيرشبكهاي مشاوره و نظارت بر
اجراي پروژههاي انفورماتيكي و شبكه دادهها ،توليد و ارائه خدمات سختافزاري رايانه ،توليد و پشتيباني
نرمافزارهاي سفارش مشتري ،ارائه و پشتيباني بستههاي نرمافزاري و خدمات مرتبط در صورت لزوم پس
از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت :از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي :استان
خراسان رضوي  -شهرستان مشهد  -بخش مركزي  -شهر مشهد  -خيام  -خيابان خيام جنوبي  [31پيام
 - ]1بلوار خيام جنوبي  -پالك  - 0طبقه همكف  -كد پستي  9185837715سرمايه شخصيت حقوقي
عبارت است از مبلغ  10000000ريال نقدي منقسم به  10000سهم  1000ريالي تعداد  10000سهم آن با نام
عادي مبلغ  10000000ريال توسط موسسين طي گواهي بانكي شماره  7129897202مورخ 1397/3/29
نزد بانك پستبانك شعبه مركزي با كد  1398پرداخت گرديده است .اعضاي هيات مديره آقاي غالمرضا
الچينيان به شماره ملي  0939553627و به سمت رئيس هيات مديره به مدت  2سال آقاي ابوالفضل
طاريبخش به شماره ملي  0940583100و به سمت نايبرئيس هيات مديره به مدت  2سال آقاي حسن
نوروزي شيرغان به شماره ملي  6359491801و به سمت عضو هيات مديره به مدت  2سال و به سمت
مديرعامل به مدت  2سال دارندگان حق امضا :حق امضا كليه اسناد و اوراق تعهدآور بانكي و اوراق عادي
و اداري با امضاي مديرعامل و نايبرئيس هيات مديره همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود .اختيارات
مديرعامل :طبق اساسنامه بازرسان آقاي محمدرضا قاسمي به شماره ملي  0790305569به سمت بازرس
عليالبدل به مدت يك سال مالي آقاي محمدمهدي بوسعيدي به شماره ملي  0937695262به سمت
بازرس اصلي به مدت يك سال مالي روزنامه كثيراالنتشار رسالت جهت درج آگهيهاي شركت تعيين گرديد.
ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نميباشد.
تاريخ انتشار97/6/4 :
ش 970411139188478
خ ت97/6/4 :

اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري مشهد

مديرکل حفاظت محيط زيست خراسان رضوي از آتش سوزي
عمدي حدود ۲۵هکتارازمراتع پارک ملي تندوره توسط عده اي
سودجوخبرداد.به گزارش فارس ،تورج همتي ازآتش سوزي عمدي
حدود  ۲۵هکتار از مراتع پارک ملي تندوره توسط عده اي سودجو
خبرداد و گفت :پيرو گزارش واصله مبني بر مشاهده شعله هاي آتش
دربخشي ازمراتع پارک ملي تندوره درگز موسوم به تختي موري ،
مامورين يگان حفاظت محيط زيست درگز بالفاصله به محل اعزام
شدند.وي ضمن اشاره به وسعت زياد آتش سوزي و درخواست کمک
ازسايرارگان ها ودوستداران محيط زيست گفت :دربررسي هاي اوليه
محرزشد علت آتش سوزي عمدي بوده وتحقيقات ويژه اي دراين
خصوص آغازشد وبه همت محيط بانان ،قرقبانان ودوستداران محيط
زيست آتش تا ساعت ۹صبح کام ً
ال مهارشد.همتي گفت :متاسفانه حدود
 ۲۵هکتارازبهترين پوشش گياهي پارک ملي تندوره درگزشامل مراتع
کالس يک وتعدادي درختچه جنگلي درآتش سوخت ودربررسي هاي
اوليه عمدي بودن آتش سوزي مشخص شده که اقدامات الزم جهت
شناسايي عامل يا عاملين آن صورت پذيرفته است.

ملي است.وي ادامه داد :يکي ازمواردي که مورد شکايت است اينکه ۵۵فقره
فرم خام ضمانت نامه هم ازبانک خارج ومفقود شده است و عالوه براين ،متهم
تسهيالت بانکي ازبانک ملي اخذ کرده وکماکان ازپرداخت بدهي خودداري
کرده است که صدورحکم و راي منصفانه را ازدادگاه خواستارم.درادامه وکيل
بانک گردشگري درجايگاه حاضرشد وگفت :سرمايه بانک به مبلغ ۳۲ميليارد
تومان ودرواقع يک هشتم سرمايه بانک با صدوريک ضمانت نامه ازبين رفته
است استدعا دارم که راي مناسب درجهت احقاق حقوق ما صادرشود.همچنين
وکيل شرکت صرافي اقتصاد نوين درجايگاه حاضرشد وگفت:رقم ۱۳۵ميليارد
و ۸۵۰ميليون تومان ازما کالهبرداري شده است ومواردي همچون احرازصحت
انتساب صدور ضمانت نامه به رئيس شعبه بانک ملي ،صدورضمانت نامه به
عنوان يکي ازموضوعات فعاليت بانک ملي ،عدم تاثيرتخلفات حادث درجريان
فرآيند صدورضمانت نامه ،حقوق اشخاص ثالث طبق مقررات ومصوبات بانک
مرکزي ،نفوذ واعتبارات بانک دربرابراشخاص ثالث ،مسئوليت شخص حقوقي
بانک مستند به ماده ۳۵قانون پولي بانکي کشوروامکان قانوني رجوع اشخاص
ثالث ،تحصيل ضمانت نامهها توسط ذي نفع (صرافي بانک اقتصاد نوين)
ازطريق يک معامله مشروع و قانوني مورد تاييد بانک مرکزي بوده است تقاضا
ميشود ضمن رسيدگي به عناوين اتهامي تصميم مقتضي را صادرفرماييد تا
بانک ملي مکلف به پرداخت آن شود.درپايان قاضي صلواتي ختم جلسه را
اعالم کرد وگفت :تاريخ جلسه بعدي که ادامه تفهيم اتهام متهم رديف اول
است به زودي اعالم خواهد شد.

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل
مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
شركت سيمين ترابر سمنان
(مسئوليت محدود) شماره ثبت 3730
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود تا در جلسه
مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده كه در روز يكشنبه ساعت
 8مورخ  97/06/18در محل قانوني شركت واقع در شهرك صنعتي
شرق سمنان جنب كارخانه عقابافشان ساختمان سابق شركت حمل
ن صنعتبر تشكيل ميگردد حضور به همراه رسانند.
و نقل آسا 
دستورجلسه:
 -1انتخاب هيات نظار
 -2انتخاب و تعيين سمت مديران
 -3تعيين دارندگان حق امضاء
 -4انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
 -5تصويب صورتهاي مالي
تاريخ انتشار97/6/4 :
هيات مديره
خ ش97/6/4 :

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل مجمع
عمومي فوقالعاده
شركت سيمين ترابر سمنان (مسئوليت محدود)
شماره ثبت 3730
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود تا در جلسه
مجمع عمومي فوقالعاده كه در روز يكشنبه مورخ  97/06/18در
محل قانوني شركت واقع در شهرك صنعتي شرق سمنان جنب
ن
كارخانه عقابافشان ساختمان سابق شركت حمل و نقل آسا 
صنعتبر تشكيل ميگردد حضور به همراه رسانند.
دستورجلسه ساعت  10صبح :نقل و انتقال سهمالشركه (سند صلح)
دستورجلسه ساعت  12ظهر :افزايش سرمايه
دستورجلسه ساعت  14ظهر :كاهش سرمايه
تاريخ انتشار97/6/4 :
هيات مديره
خ ش97/6/4 :

آگهي ابالغ اجرائيه
بدينوسيله به آقاي بهزاد ميالدي الري فرزند محمد به نشاني :تهران
طرشت بلوار شهيد صالحي ك آزاده پ  4واحد  12ابالغ ميگردد :خانم
مريم نيكپور به استناد سند شماره  32054دفترخانه شماره  465تهران
جهت وصول  200سكه تمام بهار آزادي كه متعاقبا به نرخ روز محاسبه
خواهد شد عليه شما مبادرت به صدور اجرائيه نموده و پرونده اجرايي به
كالسه  9700314در اين اداره تشكيل شده و در جريان است .لذا با توجه
به اينكه ابالغ اجرائيه به شما در آدرس متن سند ميسر نشده ،مراتب از
طريق درج در روزنامه به شما ابالغ ميگردد مقتضي است حداكثر ظرف 10
روز از تاريخ انتشار اين آگهي نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نماييد
در غير اين صورت عمليات اجرايي عليه شما ادامه خواهد يافت.
تاريخ انتشار 97/6/4 :رئيس اداره پنجم اجراي اسناد رسمي  -علينژاد
د ت97/6/4 :
مدير اداره پنجم اجراي اسناد رسمي تهران -
مالف14890 :
بايرامعلي علينژاد

فردي که قصد فروش چند نقشه از گنجهاي مدفون در يکي از
شهرستانهاي حاشيه تهران را داشت پس از ۱/۵ماه اقدامات اطالعاتي
شناسايي ودستگيرشد.به گزارش تسنيم ،به دنبال گزارشهايي ازمخبرين
و کسب اطالعاتي از فعاليت فردي که مدعي فروش دستگاه گنجياب
ونقشههاي دفينه وگنج دريکي ازشهرستانهاي اطراف تهران است،
ماموران اطالعات کالنتري  106نامجو ،دربررسيهاي انجام شده
دريافتند که اين فرد پيش ازاين دريکي ازشهرستانهاي حاشيه تهران،
اقدام به حفاريهايي به منظورکشف دفينههاي تاريخي وقبرهاي کهن
وقديمي کرده و قصد فروش بخشي از اطالعات و محلهاي شناسايي
شده که مدفن ،دفينههاي ارزشمند است را دارد.
پس از 45روززيرنظرداشتن اين متهم و شناسايي عوامل مرتبط با وي،
نهايتاً ماموران پليس پايتخت موفق شدند با جلب اعتماد اين فرد و طي
يک قرارصوري به بهانه خريد دستگاه گنج ياب و مذاکره بر سر نقشه
گنج ،او را ازمخفيگاه خود خارج ودرعملياتي هماهنگ در شرق تهران
دستگير کنند.درپيگيري اين پرونده ،ماموران پليس 2متهم 32و 24ساله
را دستگيرکردند وموفق شدند فيلمها و تصاويري از محلهايي که اين
افراد پيش از اين اقدام به حفاري براي استخراج اين دفينهها کرده
بودند را کشف کنند.

بانوي بروجني ،نجاتبخش
جان هفت بيمار شد
مسئول هماهنگ کننده تيم پيوند اعضاي دانشگاه علوم پزشکي
وخدمات درماني چهارمحال وبختياري گفت :بانوي بروجني نجات
بخش جان هفت بيمار شد.زهرا سياح درگفت و گوبا ايسنا ،افزود :خانم
 40ساله اهل بروجن هفته گذشته به دليل سکته مغزي دربيمارستان
بروجن بستري شد ومتاسفانه تالش پزشکان و پرسنل مراقبتهاي
ويژه بروجن بينتيجه ماند.وي گفت :پس ازانتقال بيمار به بيمارستان
آيتاهلل کاشاني شهرکرد مرگ مغزي وي تاييد شد و با ايثار خانواده
اين خانم بروجني ،کبد وکليهها ونسوج اين بانو ،جداسازي وبه بيماران
نيازمند عضو اهدا شد.مسئول هماهنگ کننده تيم پيوند اعضاي دانشگاه
علوم پزشکي و خدمات درماني استان خاطرنشان کرد :کبد وکليههاي
اين خانم به شيرازبراي اهدا به سه بيمارونسوج وي به تهران براي
چهاربيمارنيازمند ارسال شد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
شركت زرين سهام سبز (سهامي خاص)
بدينوسيله از صاحبان سهام و يا نمايندگان قانوني آنها در شركت
زرين سهام سبز (سهامي خاص) به شماره ثبت  802دعوت به عمل
ميآيد در جلسه فوق كه در تاريخ  1397/06/15روز پنجشنبه ساعت
 11صبح در شركت واقع در محل شركت به آدرس :اصفهان  -بلوار
دانشگاه نرسيده به سهراه حكيم نظامي كوچه شهيد روحاني پالك
 2تشكيل ميگردد حضور به هم رسانيد.
دستورجلسه مجمع عمومي عادي :انتخاب مديران ،انتخاب بازرس،
روزنامه كثيراالنتشار
تاريخ انتشار97/6/4 :
هيات مديره
خ ش97/6/4 :

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده (نوبت اول)
شركت تعاوني گلسراي امين نامدار

جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده (نوبت اول) شركت
تعاوني گلسراي امين نامدار زنجان روز شنبه مورخه 1397/6/31
راس ساعت  17در محل تاالر كوثر به نشاني روبهروي دادگستري
تشكيل خواهد گرديد .لذا از كليه اعضاي محترم دعوت ميشود
در تاريخ و ساعت مقرر براي اتخاذ تصميم نسبت به موارد مشروحه
ذيل در مجمع مزبور حضور به هم رسانند يا وكيل و نماينده قانوني
خود را با توجه به ماده  19آييننامه نحوه تشكيل مجامع ،از بين
اعضاء يا خارج از اعضاي شركت معرفي نمايند.
دستورجلسه:
 -1گزارش هيات مديره و بازرس درخصوص عملكرد سال 1396
 -2بررسي و تصويب صورتهاي مالي سال 1396
 -3انتخاب بازرس اصلي و عليالبدل براي سال مالي 1397
توضيح :اعضاي محترمي كه كانديداي تصدي سمت بازرس اصلي
و عليالبدل تعاوني ميباشند ،بايد حداكثر ظرف مدت يك هفته
از تاريخ انتشار آگهي جهت تكميل فرم درخواست مربوطه به دفتر
شركت مراجعه فرمايند .بديهي است به درخواستهاي پس از موعد
ترتيب اثر داده نخواهد شد.
هيات مديره شركت تعاوني
گلسراي امين نامدار
تاريخ انتشار97/6/4 :
علياكبر اوجاقلو  -معرفتاله جوزي
خ ش97/6/4 :
اكبر خيبرشكن اصل

اصالحيه
ي اراك چاپ شده در روزنامه رسالت مورخ
در آگهي مناقصههاي عمومي شهردار 
 97/6/3صفحه  14شماره حساب 100973333338 :صحيح ميباشد.
تاريخ انتشار97/6/4 :
شهرداري اراك
خ ش97/6/4 :
اصل سند و برگ سبز سواري  405مدل  1394به شماره انتظامي 119-17ط 12و
شماره موتور 124K0700653و شماره شاسي NAAM01CE7FR220893متعلق
به اينجانب بهرام يارمحمدي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كليه مدارك سواري پژو  405مدل  83رنگ يشمي به شماره موتور 2003732
و شماره شاسي  IN81005997و شماره پالك ايران 738-14ط 98به نام امير
مرزوقي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

