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 9کشته
و ۲7مجروح
در واژگوني
اتوبوس حامل
دانشجويان

بخش اجتماعي :در حادثه واژگوني اتوبوس حامل دانشجويان که روزگذشته دردانشگاه علوم
وتحقيقات رخ داد 9 ،تن جان باختند و ۲7نفرمصدوم شدند که البته يک تن ازفوتيها در بيمارستان
وهفت تن نيز درصحنه جان باختند .به گزارش خبرنگارما ،به گفته زارعنژاد مشاور وزيربهداشت،
مصدومان اين حادثه به بيمارستانهاي امام خميني(ره) ،شريعتي ،حضرت رسول(ص) ،عرفان
ونيايش انتقال يافتند .هفت تن از اين مصدومان بستري دربيمارستانها بدحال هستند .دوتن از
آنها دربيمارستان حضرت رسول(ص) تحت عمل جراحي قراردارند وپنج تن ديگرنيز در آي سي يو
بيمارستانهاي امام(ره) وشريعتي تحت مراقبتهاي ويژه قراردارند .بنابراين گزارش پس ازاين
حادثه که درحوالي ساعت ۱۲:۲۰دقيقه روزگذشته به وقوع پيوست اخباري ازسوي معاون دانشگاه
آزاد مبني برسکته راننده منعکس شد که رئيس روابط عمومي اورژانس تهران با رد اين ادعا با بيان
اينکه راننده اتوبوس مذکورفوت کرده است اما اينکه سکته کرده است مورد تاييد نيست ،گفت :اين

اجتماعي

موضوع بايد بررسي شود ونظرنهايي درمورد وضعيت راننده اتوبوس ازسوي سازمان پزشکي قانوني
اعالم مي شود.درهمين ارتباط حجت االسالم منتظري دادستان کل کشورطي دستوري ازدادستان
تهران خواست که به موضوع رسيدگي کند .همچنين سردارمهماندار رييس پليس راهورتهران بزرگ
با اعالم اينکه برخورد شديد با پايه بتني ازداليل شدت حادثه واژگوني اتوبوس دانشگاه آزاد بوده
است ،گفت :علت حادثه دردست بررسي است وبه زودي اعالم ميشود.وي افزود :به دليل اينکه
بخشهايي ازمعابردانشگاه درارتفاعات با شيب تند قراردارد ،اين اتوبوس ازقسمتهاي شمالي به
سمت جنوب درحرکت بوده که درانتهاي مسيردربخشي از راه از مسيرخارج ميشود و وارد فضاي
سبز محوطه دانشگاه ميشود ،حدود 90متردرفضاي سبز قل ميخورد و به دليل اينکه درشيب
تند قرارگرفته بود و پس ازآن با پايه بتني که تأسيسات آب ازآن عبورميکرده برخورد کرده ،بخش
عمدهاي ازاتوبوس ازبين ميرود وتنها انتهاي اتوبوس باقي ميماند.
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خبر
وام ازدواج همان  ۱۵ميليون تومان ماند

»

رسالت بررسي م يكند:

ازدواج؛ آسيبهاي اجتماعي و قانوني كه هرگز اجرايي نشد

رسول خاني
ازدواج در اسالم داراي تقدس و جايگاه ويژهاي است
تا جايي كه رسول اكرم (ص) در اين خصوص فرموده
است،كسي كه همسر اختيار كند نيمي از دين خود را
محفوظ داشته و بايد مراقب نيم ديگر باشد.
رسول خدا (ص) موانع غيرشرعي ،اخالقي و غيرانساني
را كه مانع ازدواج جوانان شود مذموم دانسته و تأكيد
فرمودهاند كه هزينههاي ازدواج را اعم از مهر و ساير
موارد سبك و آسان بگيريد تا مانعي بر سر ازدواج جوانان
پيدا نشود .اين در حالي است كه اكنون در كشور ما
اشتغال و مسكن از مشكالت اساسي پيشروي جوانان
براي ازدواج است كه در كنار آن ميتوان نگراني از
آينده مبهم ،فقر فرهنگي و اقتصادي ،مهاجرت پسران
از روستاها و افزايش تمايل دختران به تحصيل و ...
نيز نام برد كه در كاهش ازدواج و افزايش سن ازدواج
تأثيرگذار هستند .بر اساس اظهارنظر كارشناسان در حال
حاضر در كشور حدود  13ميليون جوان در سن ازدواج
داريم كه موفق به ازدواج نشدهاند .سن ازدواج در كشور
نيز هرسال رو به افزايش است .اين سن اكنون براي
دختران  27سال و براي پسران به باالي  29سال
رسيده است .اين امر هرچند كاركردهايي همچون
فرصت بيشتر براي ارتقاي سطح علمي و شغلي در
پي دارد اما موجب بروز مشكالت عديده روحي براي
جوانان و ناهنجاريهاي اجتماعي در سطح وسيع
خواهد شد .در اين خصوص رضا احمدي جوان  28ساله
در گفتوگو با خبرنگار ما با بيان اينكه تاكنون موفق
به ازدواج نشده است ،گفت :تحصيالت خود را در
رشته برق به پايان رساندهام اما اكنون با يك خودروي
پرايد كه با كمك پدرم و بهصورت اقساط تهيهکردهام
در اسنپ مشغول كار هستم .درآمدم كفاف اقساط
خودرو و استهالك آن را ميدهد .البته قدري هم
پسانداز كرده بودم تا شايد براي ازدواج هزينه كنم
كه متأسفانه طي چهار ماه گذشته اين پسانداز ارزش
خود را از دست داد و اكنون با آن پول حتي نميتوانم
به ازدواج فكر كنم.
فرهاد كبيري خود را دانشجوي رشته صنايع غذايي
معرفي ميكند و به خبرنگار ما ميگويد :سالها بايد
درس بخوانم و پسازآن هم بايد به فكر يك شغل
باشم كه اگر آن را هم بيابم ،با حقوق امروزي تنها

ميتوانم مخارج اوليه زندگي فردي خود را تأمين
كنم .وي افزود :چند سال بايد کارکنم تا بتوانم هزينه
يکخانه استيجاري را تهيه كنم .مخارج ازدواج هم
كه سر به فلك كشيده است ،پس تصميم گرفتهام
فكر ازدواج را از سرم دور كنم.
خانم غالمي  26ساله نيز به خبرنگار ما ميگويد :در
رشته ادبيات تحصيل كردم اما اكنون در مطب يك
پزشك مشغول كار هستم .خرج پدر و مادر خانهنشينم
را من ميدهم كه شامل کرايهخانه هم ميشود .حاال
چگونه ميتوانم فرصتي براي زندگي خود داشته باشيم
و به ازدواج فكر كنم.
بنابراين گزارش ،بسياري از جوانان بابيان كلماتي مانند؛
بيخيال آقا ازدواج يعني چه ،صحبتش هم نكن ،مگر
ديوانهام ازدواج كنم!! و  ...پاسخ خبرنگارما را دادهاند.
مشكل ازدواج جوانان ما هرسال حادتر ميشود و مربوط
به امسال و سال گذشته نيست 13 .سال پيش قانون
تسهيل ازدواج جوانان در مجلس شوراي اسالمي به
تصويب رسيد تا شايد باري از مشكالت ازدواج را از
دوش جوانان بردارد .اما اين درخت كه قرار بود با شاخ
و برگ خود سايه گاه آرامشي براي جوانان فراهم نمايد
هيچگاه به بار ننشست و ابتر ماند.
چندي پيش رستموند رئيس سازمان امور اجتماعي
كشور از عدم پيشرفت اين قانون به داليل مختلف
خبر داد و گفت؛ قانون تسهيل ازدواج جوانان را در
مجلس پيگيري خواهيم كرد.
دراينارتباط سلمان خدادادي رئيس كميسيون اجتماعي
مجلس شوراي اسالمي در گفتوگو با رسالت ،بابيان
اينكه يكي از مشكالتي كه در بحث آسيبهاي اجتماعي
داريم ،ازدواج جوانان است ،گفت :اين موضوع در حدي
است كه موردتوجه رهبر معظم انقالب قرارگرفته و بحث
ابالغ سياستهاي نظام در ارتباط با خانواده  4بند از
 16بند ابالغيه براي دستگاهها مربوط به ازدواج جوانان
بود كه اهميت اين موضوع را نشان ميدهد.
وي افزود :مجلس در سال  84يعني  13سال قبل
قانون تسهيل ازدواج جوانان را باهدف توانمندسازي
جوانان براي تشكيل خانواده تصويب كرد .اين قانون
شامل مباحثي همچون تسهيالت مسكن و تسهيالت
رفاهي جهت ازدواج آسان است.
خدادادي افزود :بر اساس اين قانون دولت مكلف بود

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده شركت توليدي و
بازرگاني انديشه كار توس
(سهامي خاص) به شماره ثبت 9968
به شناسه ملي 10380256993

به موجب اين آگهي از كليه سهامداران شركت فوق و يا نمايندگان قانوني آنان
دعوت به عمل ميآيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده شركت
كه راس ساعت  12ظهر روز يكشنبه مورخ  97/10/16در محل قانوني شركت به
نشاني :مشهد  -خيابان فدك شمالي بعد از كارخانه رب شيفته مقابل ابر گوارشگي
تشكيل ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده عبارت است از:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني شركت
 -2انتخاب بازرسين و روزنامه محلي شركت
 -3انتخاب اعضاي هيات مديره جديد
 -4كليه موارد پيشبينينشده در مجمع
تاريخ انتشار97/10/5 :
خ ش97/10/5 :
هيات مديره شركت

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده شركت حمل و نقل
داخلي كاالي اقتصاد بار توس
به شماره ثبت 46335

اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري مشهد
آگهي ثبتي

آلودگي هوا جان ۴۵۷۳نفر را گرفت

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده

وي گفت :اكنون همين عدم برنامهريزي و عدم توجه
به قانون كه شايد بخشي به دليل وضعيت اقتصادي
كشور وكمبود منابع مالي در دولت باشد ،سن ازدواج
براي پسران  29سال و براي خانمها  27سال شده
است بهطوريکه ميتوان گفت سن ازدواج به بعد
از جواني جوانان رسيده است .رئيس كميسيون
اجتماعي مجلس ،گفت :اگر جواني از پس مخارج
زندگي برآيد حتماً رو به ازدواج ميآورد اما وقتي
اين جوان خودش را هم نميتواند اداره كند چگونه
به سمت ازدواج برود.
خدادادي در پايان بابيان اينكه اكنون بيشتر طالقها
در كشور در سه سال ابتدايي زندگي زوجين است
كه آسيبهاي زيادي به همراه دارد ،افزود :توسعه
کسبوکار ،ايجاد اشتغال ،تشويق سرمايهگذاري بهويژه
سرمايهگذاري خارجي ميتواند در حل اين مشكالت
كمك كند ضمن آنكه فرهنگ اجراي قوانين بايد در
ميان دستگاهها و مسئوالن نهادينه شود.

دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:

تمام معتادان متجاهرکشورتا پايان سال
جمعآوري ميشوند
دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدرازجمعآوري معتادان متجاهروخياباني
تا پايان امسال از سراسر کشورخبرداد وگفت :مطالبه همه مسئولين
مردم وافکارعمومي اين است که با اين پديده علني برخورد الزم صورت
گيرد.به گزارش فارس ،سرداراسکندرمؤمني درمراسم مبادله تفاهمنامه
همکاري ستاد مبارزه با مواد مخدروسازمان زندانها در اردوگاه حرفهآموزي
وکاردرماني فشافويه اظهارداشت :ظرفيت اردوگاه فشافويه بهمنظورنگهداري
معتادان متجاهربه پنج هزارنفرافزايش مييابد.وي با بيان اينکه ۷۰درصد
زندانيان کشورمربوط به جرائمي هستند که با مواد مخدر درارتباط است
افزود ۵۵ :درصد طالقها نيزناشي از مصرف مواد مخدراست وآسيبهاي
خانمانسوزمواد مخدربهعنوان يکي ازمهمترين آسيبهاي اجتماعي بر کسي
پوشيده نيست.وي با بيان اينکه توليد مواد مخدردر افغانستان  ۵۰برابر
رشد داشته و به ۱۰هزارتن رسيده است ،گفت :همجواري با افغانستان
يکي ازمعضالت مبارزه با اين مواد افيوني است.

هيات موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي

آگهي تغييرات شرکت ماد بناي سردشت سهامي خاص به شماره
ثبت  100و شناسه ملي  10861741160به استناد صورتجلسه مجمع
عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ  1397/09/20تصميمات
ذيل اتخاذ شد  -1 :خانم اوين خضري کدملي  2889823040به
سمت بازرس اصلي و آقاي جمال فربه کدملي  2871895708به
سمت بازرس علي البدل براي مدت يک سال مالي انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربايجان غربي مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غيرتجاري سردشت ()327584

برابر راي شماره  139760301021004490مورخ  1397/09/18هيات اول
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فيروزكوه تصرفات
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي كريم خياط ارشادي فرزند رحيم به شماره
شناسنامه  1177صادره از تهران در ششدانگ يك قطعه باغ محصور
شده با احداث بنا در آن به مساحت  7114/94مترمربع پالك  49فرعي از
 63اصلي واقع در انزها فيروزكوه خريداري برابر مبايعهنامه عادي مورخ
 1385/06/26از حسن پازوكي محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود در صورتي كه
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند
ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/9/20 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/10/5 :
د ت 97/9/20 :احمد رحيمي  -رئيس ثبت اسناد و امالك فيروزكوه

برابر راي شماره  139760301021004107مورخ  1397/08/24هيات اول/موضوع
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فيروزكوه تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي
حسين ساالريه فرزند عباسعلي به شماره شناسنامه  153صادره از قائمشهر در
قسمتي از يك قطعه زمين مزروعي غيرمحصور به مساحت  933مترمربع مشاع
از  4295/55مترمربع ششدانگ پالك  150فرعي از  109اصلي واقع در دريابك
فيروزكوه خريداري برابر مبايعهنامه عادي از پري ساالريه محرز گرديده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود در صورتي
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند
از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و
پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را
به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/9/20 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/10/5 :
د ت97/9/20 :
احمد رحيمي  -رئيس ثبت اسناد و امالك فيروزكوه

شركت توسعه كشت و صنعت نگين سرخ
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده 13
قهستان (سهامي عام)
آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبت شده به شماره 60555
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده 13
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي
آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و
و شناسه ملي 14006531171
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
فاقد سند رسمي
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت توسعه كشت و صنعت نگين سرخ
قهستان (سهامي عام) ثبت شده به شماره  60555و شناسه ملي 14006531171
دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده كه در روز
سهشنبه  97/10/18راس ساعت  14به نشاني :مشهد ،بزرگراه شهيد كالنتري،
خيابان آبادگران ،برج اداري آفتاب طبقه  4واحد  22كد پستي 9176983486
برگزار ميگردد ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب اعضاي هيات مديره
 -2ساير مواردي كه به موجب قانون تجارت در صالحيت مجمع عمومي عادي به
طور فوقالعاده ميباشد.
تاريخ انتشار97/10/5 :
خ ش97/10/5 :
هيات مديره

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب شهره ملك خويان فرزند حميد رضا به
شماره شناسنامه  ٢٤٠٦صادره از اصفهان در مقطع كارداني ناپيوسته رشته
كامپيوتر  -نرم افزار فارغ التحصيل سال  ١٣٨٢صادره از دانشگاه آزاد اسالمي
واحد ميمه مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد .از يابنده تقاضا مي شود
اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد ميمه به نشاني اصفهان بعد از
مورچه خورت ميمه دانشگاه آزاد ارسال نمايد.

مزايده محدود 97 -115

شركت پايبند آب كوشا در نظر دارد
دستگاههاي مشروح زير را از طريق مزايده به فروش برساند
تراكتور (نيوهلند  ،TM155آبي)

تعداد
3

سال ساخت

نام دستگاه

ترنچر (كششي )DTR200

2

2014

اسكريپر (ليزري )DME3900

1

آمبوالنس

1

مينيبوس

1

شركت اليسير
الخدماتتجاريه

2005
2007
2008

لذا از متقاضيان تقاضا ميگردد در صورت تمايل شركت در مزايده با شماره تماسهاي زير تماس حاصل نمايند.

031-33246570
09109424363

فوقالعاده استثنايي پاسداران

خت 97/10/5-152

مشاركت در ساخت
زمين باير به مساحت  9000مترمربع
به ابعاد  90 ،100داراي كاربري
تجاري ،پذيرايي ،اداري ،مسكوني
با پهنه  S214با تراكم %550
با مصوبه كميسيون ماده پنج شهرداري
09121777706

اهداي
خون
اهداي
زندگي

Easy Trading
Service
واقع در مسقط عمان
 60درصد سهام آن واگذار
ميشود
تاريخ ثبت 2016
نوع شركت :االولي (ممتاز)
فعاليت :بازرگاني
 3حساب بانكي فعال
ارتقاي مجوز فعاليت به دوساله
2018
قابليت دريافت اقامت براي
دو نفر با خانوادههايشان
قيمت 16 :هزار ريال عماني

09125476237

خت 97/10/5-151

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوقالعاده مورخ  1397/06/21تصميمات
ذيل اتخاذ شد:
 .1شركت مذكور در تاريخ فوق منحل اعالم گرديد و آقاي عليرضا صفالر 0939807866
به سمت مدير تصفيه براي مدت دو سال انتخاب شدند .نشاني محل تصفيه استان
خراسان رضوي ،شهر مشهد ،بلوار خيام ،بلوار ارشاد ،بين پيام و وحدت ،ساختمان
شماره  ،88طبقه  ،2واحد  ،4كد پستي 9185837431 :ميباشد.
با ثبت اين مستند تصميمات انحالل انتخاب شده توسط متقاضي در سوابق الكترونيك
شخصيت حقوقي مرقوم ثبت و در پايگاه آگهيهاي سازمان ثبت قابل دسترس
ميباشد.
تاريخ انتشار97/10/5 :
سازمان ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوي
خ ش97/10/5 :
اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري مشهد

ضمن ايجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان ،اساسنامه
آن را ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون
تهيه و براي تصويب به مجلس ارائه كند و سپس
به تصويب هيئتوزيران برسد .تشكيل اين صندوق
مهمترين بخش براي تأمين منابع قانون تسهيل ازدواج
جوانان بود كه هيچگاه عملي نشد.
رئيس كميسيون مجلس شوراي اسالمي با تأكيد بر
اينكه دستگاههاي مختلفي در اين قانون موردتوجه
قرارگرفتهاند ،گفت :بر اساس اين قانون وظايف مختلفي
همچون تسهيالت آسان و مسكن جوانان شامل وام
قرضالحسنه ،وام مسكن ،مشاوره و آموزش و  ...بر عهده
دستگاههاي مختلف ازجمله قوه قضائيه ،دستگاههاي
دولتي ،نهادهاي عمومي ،شهرداريها و  ...گذاشتهشده
است كه بسياري از آنها يا اجرايي نشده و بهصورت
ناقص به مرحله اجرا درآمده است.
خدادادي گفت :بهطور مثال در قانون تسهيل ازدواج
جوانان ،قوه قضائيه موظف شده تا در همه شهرستانها

يك شعبه براي اختالف جوانان ايجاد كند اما اكنون اين
شعب در هيچ جاي كشور تشكيل نشده است.
وي افزود :در بحث مشاوره هم ،براي اين كار از جوانان
مبالغي را دريافت ميكنند كه بسياري از زوجين در
ابتداي زندگي قدرت پرداخت آن را هم ندارند ،كه ما
در مجلس دنبال آن هستيم تا اين هزينه را هم دولت
پرداخت كند .رئيس كميسيون اجتماعي مجلس ادامه
داد :در بحث مسكن ارزانقيمت نيز كه به عهده دولت
بوده است تاكنون قدمي برداشته نشده و اگر برنامهريزي
هم انجام شد ،نتيجهاي در پي نداشت.
خدادادي بيان داشت :آنچه مسلم است قوه مجريه و
قوه قضائيه و ديگر دستگاهها طي اين  13سال كارهاي
الزم را آنطور كه بايد انجام ندادهاند .به همين دليل
مجلس در آذرماه گزارش بررسي اجراي قانون تسهيل
ازدواج جوانان را جهت رسيدگي به تخلفات قانوني
مسئوالن را تهيه و پس از قرائت در صحن مجلس
براي رسيدگي به قوه قضائيه ارسال كرد.
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آگهي انحالل شركت اشراق گستر شرق
شركت سهامي خاص به شماره ثبت  36009و
شناسه ملي 10380515098

شهردارتهران:

شهردارتهران درباره ارائه گزارش وضعيت سالمت شهروندان تهراني ،گفت:
 ۴۵۷۳نفربه دليل افزايش ذرات  ۲/۵ميکرون ،جان خود را ازدست دادند.
به گزارش فارس ،پيروزحناچي دربازديد ازايستگاه دولتآباد واقع در خط
 ۶متروته ران اظهارداشت :درته ران ساالنه  ۵۷هزارنفرفوت ميکنند که
 ۱۲۰۰نفرناشياز حوادث وسوانحاست ۴۰۰ ،نفرنيز به دليل عدم رعايت مسائل
ايمني جان خود را از دست ميدهند.شهردارته ران اظهارداشت ۹/۳ :درصد
تهرانيان ديابت دارند که  ۵۳درصد آنها اطالعي از ديابت نوع ۲خود ندارند.
ويافزود :درحال حاضر پايينترين سطح ليست سالمندان را درته ران داريم
واين افراد وضعيت خوبي ندارند ۵۰ .درصد جمعيت ته ران کلسترول باال دارند
و ۳۰درصد نيز تريگليسيرين دارند.وي ادامه داد :ازهرپنج تهراني
يک نفرفشارخون دارد که در مجموع يک ميليون و ۷۰۰هزارنفرازشهروندان با
اين بيماري مواجه هستند و ۳۶درصد هم شيوع پرفشاري دارند.شهردارته ران
اظهارداشت :ازهر هشت تهراني يک نفر فشارخون باال دارد که از آن مطلع
نيست و ۱۴۰۰سکته قلبي دراثرفشار خون داشتهايم.حناچي درباره ذرات
کمتر از  ۲/۵ميکرون نيزگفت ۴۵۷۳ :نفربه دليل ذرات  ۲/۵ميکرون جان
ت دادهاند و ۱۴۹۴نفرنيز به علت بيماري تنفسي وآلودگي هوا
خود راازدس 
به بيمارستان مراجعه کردند.وي گفت :در حال حاضر ميزان ذرات معلق
درشهر ته ران کاهش يافته ولي  ۳/۱برابر نرم جهاني است.
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از كليه سهامداران شركت دعوت ميگردد تا در جلسه مجمع عمومي عادي به
طور فوقالعاده شركت كه در روز چهارشنبه مورخ  1397/10/19ساعت  8در محل
قانوني شركت واقع در بزرگراه آسيايي  -حاشيه جاده شهرك صنعتي توس برگزار
ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
انتخاب مديران شركت
انتخاب بازرسان شركت
تاريخ انتشار97/10/5 :
خ ش97/10/5 :
هيات مديره شركت

وام ازدواج جوانان در بودجه سال  ۱۳۹۸همان  ۱۵ميليون تومان ماند
ونسبت به امسال تفاوتي نداشت .به گزارش ايسنا ،آن طور که درقيمت
اول ماده واحده بودجه سال  ۱۳۹۸آمده ،وام ازدواج زوجهاي ايراني درسال
آينده  ۱۵ميليون تومان درنظرگرفته شده که نسبت به امسال تغييري
نکرده است .آن طور که درتبصره  ۱۶اليحه بودجه  ۹۸آمده ،بانک مرکزي با
هدف آنچه حمايت از ازدواج جوانان عنوان شده ،موظف است کليه بانکها
ومؤسسات اعتباري کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود ازمجموع کليه
منابع دراختيار پسانداز ،جاري وسپرده قرضالحسنه بانکها درپرداخت
تسهيالت قرضالحسنه مشارکت کنند وتسهيالت قرضالحسنه ازدواج را
در اولويت نخست پرداخت قراردهند .تسهيالت قرضالحسنه ازدواج براي
هريک از زوجها درسال  ۱۵۰ ،۱۳۹۸ميليون ريال با دوره بازپرداخت پنج
ساله است .طبق آنچه درقسمت اول ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۸آمده،
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مکلف است گزارش عملکرد اين بند
را هر 6ماه يکباربه کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي ارائه کند.

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي
برابر راي شماره  139760301021004108مورخ  1397/08/24هيات اول/موضوع
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فيروزكوه تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي
علي ساالريه فرزند عباسعلي به شماره شناسنامه  16صادره از قائمشهر در قسمتي
از يك قطعه زمين مزروعي به مساحت  933مترمربع مشاع از  4295/55مترمربع
ششدانگ پالك  150فرعي از  109اصلي واقع در دريابك فيروزكوه خريداري برابر
مبايعهنامه عادي از پري ساالريه محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص نسبت
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي
تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/9/20 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/10/5 :
د ت97/9/20 :
احمد رحيمي  -رئيس ثبت اسناد و امالك فيروزكوه

