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توپ بيماران
«ايبي»« ،اماس»
نقص ايمني و اوتيسم
درزمين بيمه سالمت

مدير كل درمان غير مستقيم سازمان تامين اجتماعي با بيان اينکه بيمه تخصيص داده شده
بيماران «ايبي»« ،اماس» ،نقص ايمني واوتيسم دراختياربيمه سالمت قرارميگيرد اظهارداشت:
دولت وظيفه دارد درآييننامهاي با پيشنهاد وزارت بهداشت وسازمان برنامه وبودجه کشور درمان
دارويي بيماران نقص ايمني« ،ايبي»« ،اماس» واوتيسم را مانند بيماران خاص محاسبه وپرداخت
کند.محمد خلخالي درگفتگوبا فارس ،در خصوص مشکالت بيپايان بيماران خاص ،گفت :بر
اساس بند «ز» تبصره  17قانون بودجه کل کشور که رديف بودجه بيماران خاص است ،دولت
وظيفه دارد در قالب آييننامهاي با پيشنهاد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي و سازمان
برنامه و بودجه کل کشور درمان دارويي بيماران نقص ايمني« ،اماس»« ،ايبي» و اوتيسم را نيز
مانند بيماران خاص محاسبه و پرداخت کند.وي افزود :بيمه تخصيص داده شده اين بيماريها
دراختياربيمه سالمت قرار ميگيرد و براي آنان دفترچه بيماري خاص صادرميشود .همچنين

اجتماعي

» خبر

شيوع هشت درصدي بيماري نارسايي قلبي درکشور

خأل يک نهاد مستقل درحوزه خانواده
احساس ميشود
نايب رئيس فراکسيون خانواده مجلس گفت :نهادهاي همعرض
درحوزه زنان وجوانان درکشور زياد هستند که هريک متولي بخشي
ازامورهستند اما نهايتاً دستگاهي که بستراجراي قوانين حوزه خانواده
باشد وجود ندارد واين يک خأل درکشوراست.علي وقفچي درگفتگوبا
فارس ،با بيان اينکه دغدغه اصلي ما ايجاد اشتغال براي جوانان
است ،اظهارداشت :تا زماني که بستر اشتغال براي جوانان فراهم
نشود زمينه تشکيل خانواده نيزايجاد نخواهد شد و خروجي اين
تجرد آسيبها وناهنجاريهاي اجتماعي خواهد بود به همين خاطربه
دنبال يک طرح جامع براي اشتغال هستيم.وي افزود :دردوجلسه
گذشته فراکسيون خانواده مجلس بحث جرمزدايي ازبرخي عناوين
مجرمانه است که همزمان درکميسيون قضائي نيز روي آن کار
ميشود و هدف آن کاهش تعداد زندانيان است که به جوانان
ونهاد خانواده کمک ميکند .وقفچي اضافه کرد :اگربراي هرفرد
ايراني يک شناسنامه مالي تشکيل دهيم ميتوانيم به ميزان قابل
توجهي ازافزايش جرائم مالي پيشگيري کنيم وبه تبع آن جرمزدايي
نيزانجام ميشود.وي ادامه داد :بايد نهادهاي اجتماعي همچون وکيل
خانواده ومشاورخانواده همچون پزشک خانواده در بين خانوادههاي
ايراني گسترش پيدا کند وفرهنگسازي دراين حوزه توسط نهادهاي
مسئول انجام شود.وقفچي تصريح کرد :نهادهاي همعرض درحوزه
زنان وجوانان درکشورزياد هستند که هريک متولي بخشي از امور
هستند اما نهايتاً دستگاهي که بستراجراي قوانين حوزه خانواده
باشد وجود ندارد واين يک خأل درکشوراست .اگر يک ارگان مستقل
درحوزه خانواده فعاليت کند قوانين اين حوزه بهتراجرا خواهد شد
وازهرج ومرج نيزجلوگيري خواهد شد.

رئيس کل محاکم انقالب استان تهران:

حکم داعشيها ظرف يک هفته
صادر ميشود
رئيس کل محاکم انقالب استان تهران گفت :با توجه به اعالم ختم
رسيدگي به پرونده  ۸نفرداعشي دادگاه حداکثر ظرف يک هفته
حکم مناسب را صادرخواهد کرد.حجت االسالم موسي غضنفرآبادي
درگفتگوبا فارس ،درخصوص روند صدورحکم براي هشت داعشي
متهم درپرونده حمله به مجلس شوراي اسالمي وحرم امام راحل
گفت :ختم رسيدگي به اين پرونده از سوي قاضي صلواتي اعالم
شد.وي افزود :در اينگونه موارد وقتي قاضي ختم رسيدگي را اعالم
ميکند بايد رأس يک هفته حکم مناسب با اتهامات را صادرکند.
رئيس کل محاکم انقالب تهران درپاسخ به اين سوال که دراتهامات
متهمان ازسوي قاضي عنوان ميشد که «آقاي  ..متهم به معاونت
درافساد في االرض مستحق اعدام ازطريق  » ....آيا اين به معناي
صدورحکم ازقبل يا قطعي بودن صدور حکم اعدام براي اين افراد
است يا خيرگفت :اين واژه «مستحق اعدام» چيزي است که ازسوي
دادستاني درهنگام صدورکيفرخواست مطرح شده است.وي افزود:
دادگاه با توجه به اسناد و مدارک و همچنين روند رسيدگي به
پرونده تصميم مي گيرد که اين نکته اشاره شده از سوي دادستاني
صحيح بوده و متهمين بايد به اعدام محکوم شود يا نه وحکم ديگري
بايد صادر شود.حجت االسالم غضنفرآبادي همچنين درپاسخ به
اين سوال که درابتداي رسيدگي به اين پرونده اشاره شده بود که
متهمان ۲۶نفرهستند اما دردادگاه شاهد محاکمه ۸نفربوده ايم
گفت :به محض ارجاع پرونده سايرمتهمان به دادگاه انقالب براي
آنها هم جلسه رسيدگي تشکيل خواهد شد.وي در پاسخ به اين
سوال که آيا لزوما سايرمتهمان درشعبه پانزدهم محاکمه خواهند
شد يا خيرگفت :الزامي به اين موضوع وجود ندارد .اگرسايرمتهمان
هم مرتبط با اين هشت نفرباشند در شعبه پانزدهم واگرمنفک باشند
شايد در شعبه ديگري محاکمه شوند.

درمحور زاهدان  -مشهد

واژگوني اتوبوس حامل دانش آموزان
دوکشته و ۲۰مصدوم برجاي گذاشت
سخنگوي اورژانس کشورازواژگوني اتوبوس حامل دانش آموزان با ۲کشته
و ۲۰مصدوم درمحور زاهدان -مشهد خبرداد.مجتبي خالدي درگفتگوبا
فارس گفت :اين حادثه درمحور زاهدان به مشهد به وقوع پيوسته است
که  2نفرازدانش آموزان جان خود را ازدست داد ه همچنين اين حادثه
منجربه مصدوميت 20نفرازآنها شد.خالدي تصريح کرد :براي انجام
عمليات نجات و انتقال مصدومان بالگرد اورژانس از منطقه به محل اعزام
شد همچنين  8دستگاه آمبوالنس و يک دستگاه اتوبوس آمبوالنس به
محل اعزام شدهاند.

انتقاد از برگزاري نمايشگاه هاي
پرمخاطب در داخل شهر تهران
رئيس کميسيون حمل ونقل وترافيک شوراي شهرتهران گفت  :برگزاري
نمايشگاه پر مخاطب برخالف مصوبه شوراي شهر است و اين موضوع
درشوراي شهربررسي خواهد شد .محمد عليخاني درگفتگوبا مهردرباره
صدورمجوز برگزاري نمايشگاه بين المللي خودرو برخالف مصوبه شوراي
شهر تهران گفت :وزارت صنعت نميتواند مجوزبرگزاري نمايشگاه بدهد
و فقط برگزار کننده نمايشگاه هستند .شوراي ترافيک يا شهرداري بايد
مجوز برگزاري نمايشگاه را بدهند.
وي با اشاره به مصوبه شورا درباره برگزاري نمايشگاهها درسطح شهرتهران
گفت :تصميمي درشوراي ترافيک گرفته شده بود که طي آن نمايشگاههاي
پرمخاطب نبايد درداخل شهرودرنمايشگاه بين المللي تهران برگزارشود.
شهرآفتاب هم به همين منظور ساخته شد.وي افزود :اکنون بدون
برگزاري نمايشگاه هم ،محدوده نمايشگاه بينالمللي شهر تهران داراي
تراکم ترافيک و مشکل ترافيکي است.
وقتي نمايشگاه برگزار ميشود ترافيک آن منطقه تشديد ميشود و به
همه معابر شهر هم سرايت ميکند .متأسفانه نميدانم مجوز برگزاري
اين نمايشگاه از کجا صادر شده اما برگزاري آن زحمات زيادي براي
پليس راهور وشهروندان تهران به ويژه ساکنان اين منطقه ايجاد ميکند.
عليخاني با اشاره به اين که با توجه به اينکه مديريت يکپارچه در تهران
نداريم ،فقط ميتوانيم از شهرداري سوال کنيم و ميخواهيم بدانيم چه
مرجعي براي برگزاري آن مجوزصادر کرده است و چرا مصوبه شورا
اجرا نميشود گفت  :اگر اين موضوع مشخص شود هر دستگاهي که
باشد اعالم خواهيم کرد.

 ۸۰درصد تهراني ها ساالنه
يک رويداد استرس زا تجربه ميکنند
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آقاجاني مطرح کرد:

وقفچي:

هزينههاي درمان آنان مانند بيماران خاص که پيش ازاين تحت پوشش سازمانهاي بيمهگربودند
پرداخت خواهد شد.خلخالي اظهارداشت :درحال حاضربيماران هموفيلي  ،A,Bتاالسمي ،دياليز،
پيوند کليه و سرطاني تحت پوشش قرار دارد وعالوه بر داروهاي تخصصي بيماريشان داروهاي
معمولي ويا حتي جراحيهاي ديگراين بيماران نيزتحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي است.
مديرکل درمان غيرمستقيم سازمان تأمين اجتماعي بيان داشت :بودجه بيماريهاي نقص ايمني،
«اماس» و «ايبي» واوتيسم دراختياربيمه سالمت قرارخواهد گرفت .درکشورما حدود 43ميليون نفر
تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قراردارند وبقيه نيزبراساس فعاليتي که درجامعه انجام ميدهند
تحت پوشش بيمههاي ديگرمانند سالمت ،کميته امداد ،نيروهاي مسلح ومتفرقه قرارميگيرند؛
به عبارتي ديگرافرادي که تحت پوشش بيمههاي ديگر هستند آن سازمان مسئوليت پوشش
بيمهاي را برعهده خواهد داشت وما وارد حوزههاي ديگرنميشويم.
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رئيس دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي با اعالم
شيوع  8درصدي بيماري نارسايي قلبي درکشور
به شيوع بيماري نارسايي قلبي درآسيااشاره کرد
واظهارداشت :بررسيهاي انجام شده نشان ميدهد2
تا 7درصد ازجمعيت اين قاره به اين بيماري مبتال
هستند .به گزارش فارس ،محمد آقاجاني با بيان اينکه
شيوع نارسايي قلبي روبه افزايش است ،توضيح داد:
شيوع اين بيماري درکشورما نسبت به سايرکشورهاي
آسيايي بيشتربوده به طوري که مطالعات نشان ميدهد

ميزان ابتال افراد به بيماري نارسايي قلبي به 8درصد
رسيده است.وي گفت :ازعلل اصلي بروزاين بيماري
ميتوان به آداب تغذيهاي نامناسب ،سبک زندگي
غربي وهمچنين مصرف سيگارودخانيات درکشورما
اشاره کرد.آقاجاني ادامه داد :درمان بيماري نارسايي
قلبي بسيارگران بوده به طوري که براي درمان هرفرد
به هزينهاي حدود دوبرابردرمان بيماري سرطان
نيازاست که اين موضوع تأثيرزيادي براقتصاد کشورما
گذاشته است.
آقاجاني گفت :ما اگربتوانيم با کنترل عوامل خطرمانند
چربيخون،فشارخونوهمچنينآگاهيبخشيدرزمينه
استعمال دخانيات فرهنگسازي مناسب انجام دهيم
ميتوانيم ازشيوع اين بيماري درکشوربکاهيم.وي
گفت:ميانگين بروزبيماري نارسايي قلبي درآسيا بين
2تا 8درصد گزارش شده که اميدواريم با برنامهريزيهاي
الزم بتوانيم اين ميزان را درکشورمان به حداقل
کاهش دهيم.

وزارت ورزش و جوانان اعالم کرد:

کاهش  ۹/۵درصدي ازدواج درسال۹۶

مديرکل دفتر برنامهريزي ونظارت برامورجوانان
وزارت ورزش وجوانان با اشاره به اينکه حدود نيمي
از طالقهاي ثبت شده در ۵سال نخست زندگي
مشترک رخ ميدهد ،ازکاهش حدود  ۹/۵درصدي
ثبت ازدواج درسال ۹۶نسبت به سال ۹۵خبرداد.سيد
جواد رضوي درگفتگوبا ايسنا ،با بيان اينکه حدود۱۱
درصد طالقهاي ثبت شده در ۱۰ماه نخست سال
گذشته ،با طول مدت کمترازيک سال ازآغاز زندگي
مشترک اتفاق افتادهاند ،گفت :حدود ۱۱درصد از
طالقها نيزبا طول مدت يک تا دوسال ازآغاز زندگي
مشترک رخ دادهاند .وي با اشاره به اينکه ۴۷درصد
ازطالقهاي ثبت شده نيزدرپنج سال اول زندگي به
وقوع پيوستهاند ،اظهارکرد :بنابراين ميتوان گفت
نزديک به نيمي ازطالقهاي ثبت شده مربوط به پنج
سال نخست زندگي مشترک هستند.به گفته رضوي،
ثبت ازدواجهاي سال ۹۶نسبت به ازدواجهاي سال،۹۵
حدود  ۹/۵درصد کاهش داشته وميزان طالقها

نيزحدود ۱درصد افزايش نشان ميدهد.رضوي با
اشاره به روند وقوع ازدواج وطالق طي سالهاي
گذشته نيزتصريح کرد :روند افزايش ميزان طالق
درسال ۹۶نسبت به سال ،۹۴نشان دهنده افزايش
حدود دودرصدي طالق درکشوراست.وي ،گفت:عوامل
اجتماعي ،فرهنگي واقتصادي برمقوله ازدواج و طالق
موثرهستند ،به همين دليل هماهنگي بين فعاليتهاي
هرسازمان براي ايجاد هم افزايي واثربخشي کارها،
ضروري است.

عدم برگزاري نمايشگاه کتاب درشهرآفتاب ،ايراد بزرگ و جدي است

عضوسابق شوراي شهرتهران با اشاره به اينکه وقت
و جان مردم تحت الشعاع تصميمات اعضاي شوراي
شهرقرارگرفته است ،گفت :عدم برگزاري نمايشگاه
کتاب درشهرآفتاب ايراد بزرگ وجدي است که بايد
به شهرداري تهران وشوراي شهرگرفته شود.اسماعيل
دوستي درگفتگوبا تسنيم با بيان اينکه مجموعه شهر
آفتاب ثروت هنگفتي براي شهرداري تهران است گفت :بي
ترديد مجموعه شهر آفتاب ثروت هنگفتي براي مجموعه
شهرداري به شمارميرود ،ثروتي که نبايد شهرداري
ازکنارآن به سادگي عبورکند .تعطيلي يا توقف استفاده
ازظرفيت نمايشگاه شهرآفتاب امرمعقول ومناسبي نيست
که درباره آن اظهارنظرنکرد .تضعيف يا عدم استفاده
ازنمايشگاه شهر آفتاب به منزله بي توجهي به سرمايه
مردمي وعدم اهتمام به کارگيري ظرفيتهاي مطلوب
دراستفاده شهروندان تهراني است ،ظرفيتهايي که متعلق
به شهرداري است ونه تنها شهروندان تهراني بلکه عموم
مردم ايران وحتي صاحبان صنايع و...مختلف ميتوانند
ازبرگزاري مجموعههاي خود درشهرآفتاب استفاده واز
آن ذي نفع شوند.وي با اعالم اينکه برگزاري نمايشگاه
کتاب درمصلي موجب تعجب همگان شد ادامه داد :عدم

برگزاري نمايشگاه کتاب درشهرآفتاب ايراد بزرگ وجدي
است که بايد به شهرداري تهران و شوراي شهرگرفته
شود؛ حتي اگرشهرآفتاب مشکالت محدود وناچيزي
هم دارد اعضاي شوراي شهربايد با رايزني با سايرنهاد ها
وازجمله متقاعد کردن وزارت ارشاد ،نمايشگاه کتاب
را همانند سال گذشته درشهرآفتاب برگزارميکردند.
برگزاري نمايشگاه کتاب درمصلي تعجب همگان وبنده
را برانگيخت که چرا با وجود برخورداري ازنمايشگاه

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
(نوبت سوم) شركت تعاوني اعتبار
كاركنان كميته امداد امام خميني(ره)
به شماره ثبت 10911

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوقالعاده "نوبت
سوم" شركت تعاوني اعتبار كاركنان كميته امداد امام خميني(ره)
آذربايجانغربي راس ساعت  14روز چهارشنبه مورخ  1397/03/02در
محل نمازخانه اداره كل كميته امداد امام خميني(ره) واقع در اروميه،
خيابان عمار ،پشت بيمارستان امام خميني(ره) 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
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 اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد در اين صورت
هر عضوي ميتواند عالوه بر راي خود حداكثر  3راي باوكالت و هر
شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت داشته باشد .توضيحا اينكه
وكالتنامههاي عادي بايد يك روز بعد از انتشار آگهي و تا يك روز قبل
از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم
شده و توسط هياتمديره/بازرس بررسي و تاييد گردد و در غير اين
صورت وكالتنامه رسمي مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانههاي
اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 -1تغيير و اصالح و تطبيق مفاد اساسنامه مورد عمل و طرح و تصويب
اساسنامه جديد منطبق با "دستورالعمل اجرايي ،تاسيس ،فعاليت
و نظارت بر شركتهاي تعاوني اعتبار" مصوبه جلسه 1396/03/09
شوراي پول و اعتبار
 -2تغيير و اصالح ماده  11اساسنامه مبني بر عضويت نيروهاي قراردادي
فاقد پست سازماني
تاريخ انتشار97/2/20 :
خ ش97/2/20 :
هيات مديره شركت تعاوني اعتبار كاركنان
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كميته امداد امام خميني(ره) آذربايجانغربي

اصالحيه

پيرو درج آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
ساليانه شركت سيمان شاهرود مورخه 97/2/19
روزنامه رسالت در متن آگهي روز شنبه 97/2/29
صحيح ميباشد.
تاريخ انتشار97/2/20 :
خ ش97/2/20 :

هيات مديره شركت سيمان

شهرآفتاب اين همه دچارسردرگمي شدهايم وچرا
نمايشگاههاي ما بايد همچنان در مصلي يا نمايشگاه
بين المللي برگزارشود؟دوستي با اشاره به اينکه وقت
وجان مردم تحت الشعاع تصميمات اعضاي شوراي
شهرقرارگرفته خاطر نشان کرد :بي شک بر شوراي
شهروشهرداري واجب والزم است که عزم خود را
در راستاي شفاف سازي و تغيير ديدگاه خود نسبت
به استفاده ازظرفيتهايي چون نمايشگاه شهرآفتاب

تغييردهند و نسبت به تعطيلي سايرنمايشگاهها به
فوريت اقدام کند .نمايندگان شوراي شهردروضعيتي
که تهران ازآلودگي هوا وافزايش خودروهاي روزانه رنج
ميبرد وترافيک بخش مهمي اززندگي مردم را مختل
واوقات بسياري را ازمردم پايتخت تلف ميکند چگونه
حاضربه تحميل هزينههاي سخت وسنگين به مردم
مي شوند که وقت وجان آنها دراثرترافيک وآلودگي
هوا تحت الشعاع قراربگيرد.وي با بيان اينکه اشکاالت
جدي برتصميم گيري هاي اعضاي شورا وارد است
تصريح کرد :بنا برمصوبهاي درشوراي چهارم قرار بر
برگزاري همه نمايشگاهها درمجموعه بزرگ شهرآفتاب
بود،اعتباربودجههاي هنگفت براي مترو ،خطوط اتوبوسراني
وساخت و توسعه شهرآفتاب براي استفاده عموم مردم
دربرگزاري نمايشگاه هاي مختلف داخلي وبين المللي
بوده نه منظورديگري! متاسفانه اشکال جدي بر
تصميم گيري هاي اخيراعضاي شورا ومديريت شهري
وارد است وعدم پاسخ دهي وتنويرافکارعمومي که چرا
با توجه به مشکالت ياد شده چنين تصميماتي اتخاذ
ميشود ومنافع شهروندي مورد نظراعضاي شوراي
شهرومديريت شهري قرارنميگيرد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
ساليانه (نوبت دوم) شركت تعاوني اعتبار
كاركنان كميته امداد امام خميني(ره)
آذربايجانغربي به شماره ثبت 10911
بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه "نوبت دوم"
شركت تعاوني اعتبار كاركنان كميته امداد امام خميني(ره) آذربايجانغربي
راس ساعت  15روز چهارشنبه مورخ  1397/03/02در محل نمازخانه اداره كل
كميته امداد امام خميني(ره) واقع در اروميه ،خيابان عمار ،پشت بيمارستان
امام خميني(ره) 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 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 اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد در اين صورت هر عضوي
ميتواند عالوه بر راي خود حداكثر  3راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها
يك راي باوكالت داشته باشد .توضيحا اينكه وكالتنامههاي عادي بايد يك روز
بعد از انتشار آگهي و تا يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در
محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط هياتمديره بررسي و تاييد گردد و در
غير اين صورت وكالتنامه رسمي مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانههاي
اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش اعضاي هيات مديره و بازرس
 -2طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سال 1396
 -3اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود و زيان سال 1396
 -4طرح  و تصويب گزارش تغييرات سرمايه مالي سال 1396
 -5طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي هزينههاي سال
مالي 1397
 -6اعمال تغييرات پيشنهادي در مادهي  ،5ماده  6و ماده  7آييننامه اجرايي
پرداخت وام
 -7انتخاب يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس عليالبدل به علت اتمام
مدت ماموريت به مدت يك سال مالي
 -8طرح و تصويب حقالزحمه بازرس
 -9طرح و تصويب دستورالعمل حقوق و مزايا ،پاداش و حق حضور در جلسات
هيات مديره موضوع تبصره  3ماده  36قانون اصالح موادي از قانون بخش
تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي ايران
 -10اتخاذ تصميم درخصوص تعيين روزنامه اصلي و روزنامه عليالبدل براي
درج آگهيهاي بعدي شركت
تاريخ انتشار97/2/20 :
هيات مديره شركت تعاوني اعتبار كاركنان
خ ش97/2/20 :
كميته امداد امام خميني(ره) آذربايجانغربي
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رئيس انجمن علمي پزشکي روان تني ايران گفت :طبق مطالعه اي
که سال 1395در 22منطقه تهران انجام شد 80/7 ،درصد شهروندان
تهراني ساالنه حداقل يک رويداد استرس زاي شديد را تجربه مي کنند
که اغلب در سه حوزه اقتصادي ،خانوادگي وسالمت است.به گزارش
فارس ،احمدعلي نورباال درهمايش انجمن علمي پزشکي روان تني
ايران اظهار داشت :اين مطالعه دريک جمعيت 6هزارنفره 6 ،گروه سني
ازجمله نوجوانان و افراد باالي 17سال وهردوگروه جنسي داراي وضعيت
اقتصادي باال ،متوسط وپايين ودرپنج بخش شمال ،جنوب ،شرق ،غرب
ومرکزتهران انجام شده است .وي افزود :همچنين  51/6درصد اين افراد
مرد و  48/4درصد زن 45/5 ،درصد مجرد 16/5 ،درصد بيکار58/2 ،
درصد شاغل و 38/1درصد مستاجرو 41/5درصد مالک منزل بودند.
رئيس انجمن روان تني ايران توضيح داد :نتايج اين مطالعه حاکي ازآن
بود که  45/6درصد تهراني ها فشار رواني ناشي ازوضعيت اقتصادي،
 28/8درصد فشار رواني ناشي ازوضعيت سالمتي و 25/7درصد نيزنگراني
ازآينده را تجربه کرده اند .نورباال افزود :ازاين افراد خواستيم که نظر
خود را در مورد وضعيت اقتصادي و سالمت خود بيان کنند که از اين
تعداد  24/4درصد اعالم کردند که در وضعيت متوسط اقتصادي قرار
دارند و  12/6درصد وضعيت سالمت خود را عالي و 36/9درصد خوب
اعالم کردند .وي گفت :نکته حائزاهميت درنتايج اين مطالعه اين بود
که تهراني ها بيشترازاينکه درمواجهه با حادثه استرس زا باشند ،نگران
آينده زندگي خود همچون نگراني ازآينده وضعيت مالي واقتصادي ،آينده
شغلي ،آينده فردي وخانوادگي ،آينده سالمتي ،بيماري ومصدوميت
ومعلوليت ،بي ثباتي اقتصادي ومرگ عزيزان بودند.

ابهري:

آسيبهاي اجتماعي ،بي متولي ترين
فرآيند موجود درکشور است
يک آسيب شناس اجتماعي با بيان اينکه آسيبهاي اجتماعي بي متوليترين
فرآيندهاي موجود درکشوراست،گفت :شوراي عالي اجتماعي تنها نهاد
فعال دراين خصوص است که بايد قدرت اجرايي بيشتري پيدا کند
ونهادهاي مرتبط را مورد بازخواست قراردهد.مجيد ابهري درگفتگوبا
فارس ،درباره عملکرد شوراي عالي اجتماعي کشور ،اظهارداشت :با توجه
به افزايش وگسترش آسيبهاي اجتماعي و تعدد مراکز سياستگذاري
و عدم هماهنگي بين اين نهادها ،آسيبهاي اجتماعي بي متوليترين
ي ادامه داد :سياستگذاريهاي سيلقهاي
فرآيندهاي موجود درکشوراست.و 
و جزيرهاي و دورازواقعيت باعث شده که دربسياري از اوقات حتي به
آمار درست در افراد درمعرض آسيبهاي اجتماعي دسترسي وجود
نداشته باشد .اين آسيبشناس اجتماعي با اشاره به تعداد معتادان در
جامعه ،يادآور شد :در مورد تعداد معتادان هنوز آمار درستي به تفکيک
مواد مصرفي ،نوع مصرف و شکل زندگي يعني معتادان کارتنخواب و
معمولي وجود ندارد.ابهري افزود :دليل اين موضوع اين است که در40
سال گذشته تالشي در جهت ايجاد بانک آسيبهاي اجتماعي صورت
ت و تجارب خود عدد و رقمي
نگرفته و هر کارشناسي بر اساس برداش 
در خصوص خودکشي ،سقط جنين ،کودکان و زنان خياباني و ...اعالم
ميکند .وي بيان داشت :شوراي عالي اجتماعي تنها نهاد فعال و موثر
در اين خصوص است که بايد قدرت اجرايي بيشتري پيدا کند و به
صورت ناظر و بازخواستکننده از  22سازمان ونهاد مرتبط برنامهها و
فعاليت آنها مورد بازخواست قرار دهد.اين آسيبشناس اجتماعي ابراز
داشت :در حال حاضر شوراي عالي اجتماعي وظيفه برنامهريزي ،نظارت
و تدوين قوانين مؤثر در اين باره را برعهده دارد که تنوع اعضاي حاضر
و عدم هماهنگي بين آنها باعث شده است جلسات ماهانه تأثير اجرايي
کمتري داشته باشد.

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي
ساليانه (نوبت دوم) شركت تعاوني مسكن
سازمان نظام مهندسي مهاباد شماره ثبت:
 674شناسه ملي10980259991 :
مطابق مفاد آييننامه نحوه تشكيل مجامع عمومي و ساير ضوابط مربوطه ،بنا
به تصويب هيات مديره و نظر به عدم رسميت مجمع نوبت اول ،جلسه مجمع
عمومي عادي ساليانه (نوبت دوم) شركت تعاوني مسكن سازمان نظام مهندسي
ساختمان مهاباد راس ساعت  17روز دوشنبه مورخ  1397/02/31در محل:
كارگاه ساختماني به آدرس :مهاباد ،مكريان ،خيابان روناس ،مجتمع مسكن
مهر ،روبروي پارك 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 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 اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد در اين صورت هر عضوي
ميتواند عالوه بر راي خود حداكثر  3راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها
يك راي باوكالت داشته باشد -1 .وكالتنامههاي عادي بايستي يك روز بعد
از انتشار آگهي و تا يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل با
حضور همزمان وكيل و موكل در محل دفتر شركت (ساعت  10الي  )11شركت
تنظيم شده و توسط هياتمديره بررسي و تاييد گردد .در غير اين صورت
وكالتنامه رسمي مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانههاي اسناد رسمي
رسيده باشد -2 .اين جلسه با حضور هر تعداد از كل اعضاء و سهامداران ضمن
رعايت تعداد هيات رئيسه رسميت خواهد يافت.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرس
 -2طرح ،بررسي و اخذ تصميم درخصوص ترازنامه و ساير صورتهاي مالي
سال 1394
 -3طرح ،بررسي و اخذ تصميم درخصوص ترازنامه و ساير صورتهاي مالي
سال 1395
 -4طرح ،بررسي و اخذ تصميم درخصوص ترازنامه و ساير صورتهاي مالي
سال 1396
 -5طرح ،بررسي و اخذ تصميم درخصوص گزارش تغييرات سرمايه سال
مالي 1396
 -6طرح ،بررسي و اخذ تصميم درخصوص بودجه پيشنهادي هيات مديره
براي هزينههاي سال مالي 1397
 -7طرح ،بررسي و اخذ تصميم درخصوص تغيير روزنامه اصلي و تعيين روزنامه
عليالبدل جهت درج آگهيهاي قانوني تعاوني
 -8انتخاب يك نفر بازرس اصلي و يك نفر عليالبدل براي يك سال مالي به
دليل اتمام مدت ماموريت بازرس فعلي
تاريخ انتشار 97/2/20 :هيات مديره شركت تعاوني مسكن نظام
خ ش97/2/20 :
مهندسي مهاباد
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