آقاجاني عنوان کرد:

برخورد با
بيمارستانهاي
تعطيل درنوروز

10

معاون درمان وزارت بهداشت با اعالم برخورد با بيمارستانهاي تعطيل درنوروز ،ازفعاليت
س تمامي بيمارستانهاي کشوردرايام نوروزخبرداد.به
بخش مراقبت هاي ويژه واورژان 
گزارش مهر ،دکترمحمد آقاجاني گفت :با دستوروزيربهداشت به تمامي دانشگاههاي
علوم پزشکي تکليف شده که همه اورژانس ها ،بخشهاي مراقبت ويژه همه بيمارستانها
در تعطيالت نوروزفعال باشد.وي ادامه داد :درتعطيالت نوروزبه تمامي ۹۰۰بيمارستا ن
کشوراعم ازدولتي ،خصوصي ،خيريه وعمومي غيردولتي تکليف شده است که بخشهاي
اورژانس وهمه بخشهاي مراقبت ويژه شامل« آي سي يو» « ،سي سي يو» و« ان آي
سي يو» « پي آي سي يو» ونيزبخش هاي دياليزبه طورکامل بازباشد.آقاجاني افزود :اين
بخشهاي بيمارستاني درهمه بيمارستانهاي کشوردرايام نوروزبدون کاهش ظرفيت وبه
طورکامل مانند روزهاي عادي فعاليت ميکنند .اتاقهاي عمل بيمارستانها نيزبه ميزاني

اجتماعي

که نيازباشد درتعطيالت نوروزفعال خواهند بود.وي گفت :درتمامي بيمارستانهاي وزارت
بهداشت درتمام شيفت هاي کاري ايام نوروزحتي شيفت شب حتما يک پزشک متخصص
حضوردارد و ۸۰۰پزشک متخصص براي حضوردرشيفت شب بيمارستانهاي دولتي آمادهباش
هستند.معاون وزيربهداشت ،تاکيد کرد :براي ارائه خدمات سرپايي وغيراورژانسي به مردم
نيزکلينيکهاي ويژه تخصصي دانشگاههاي علوم پزشکي دربسياري ازشهرها بنا به نيازبا
بخشي ازظرفيت خود بازخواهند بود واگرشهري مسافرپذيرباشد ونيازوجود داشته باشد،
کلينيکهاي ويژه به اندازه نياز درايام نوروزبازهستند.وي اظهارداشت :با توجه به دستورالعمل
وزارت بهداشت درمورد خدمات اورژانسي هيچگونه تعلل وتاخيري درارائه خدمات دراورژانس
پيش بيمارستاني و بيمارستاني درسراسرکشورازهيچ مرکزدولتي وغيردولتي پذيرفته نيست
ودرصورت کم کاري وتعلل درهرمرکزي با افراد مسئول برخورد ميشود.

سخنگوي قوه قضائيه:

موضوع حقوق هاي نجومي بايد
تا انتها پيگيري شود

»
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وزيراطالعات:

» خبر

هوشيارخبرداد:

شاخص امنيت در اروپا کاهش يافته است

رئيس اورژانس کشوراعالم کرد:

کاهش ۴۰درصدي مصدومان چهارشنبه آخرسال

رئيس اورژانس کشورگفت :آمارمصدومان چهارشنبه آخر سال نسبت به مشابه
سال قبل ۴۰درصد کاهش داشت.پيرحسين کوليوند درگفتگوبا فارس ،اظهارداشت:
براساس آخرين بررسيها آمارمصدومان چهارشنبه آخرسال 2351نفر بوده که که
نسبت به سال گذشته 40درصد کاهش داشته است.وي افزود :به طورکلي600
ي شدهاند که اکنون  422نفرهنوزدربيمارستان وتحت نظرپزشکان
نفربستر 
هستند.رئيس اورژانس کشورخاطرنشان کرد2 :نفردراين حوادث جان خود
را ازدست دادهاند که يکي ازجانباختگان 23ساله ازاصفهان و ديگري 14ساله
ازتهران بودهاند.

شهردارتهران خبرداد:

مسافرگيري درخط 7متروازاواخرفروردين96

شهردارتهران گفت :کارمسافرگيري درخط 7مترودراواخرفروردين ماه 96آغازخواهد
شد.به گزارش فارس ،محمد باقرقاليباف ،درحاشيه مراسم تست گرم خط  7متروي
تهران تاکيد کرد :امروز (چهارشنبه)که تست يکي ازمهم ترين خطوط تهران انجام شد
براي من يک روزبسيارافتخارآميزاست چرا که خط هفت ازنظرفني ،جزء پيچيده ترين
وعميق ترين خطوط متروي تهران به شمارمي رود.وي تاکيد کرد :به صورت
متوسط درخط هفت متروي تهران 30مترزيرزمين هستيم واين خط اززيرهمه
خطوط عبورمي کند؛ اين درحالي است که جنس زمين وخاک دراين مسيربه نحوي
بود که عبورتونل بسيارسخت است ومشاوران نيزدرمطالعات اوليه ،احداث تونل را
سخت مي دانستند.شهردارتهران با اشاره به عبورخط هفت متروتهران ازقديمي ترين
محالت شهرووجود تاسيسات بسيارقديمي درطول مسيراين خط ،تاکيد کرد :خط
هفت ازمنتها اليه شرق دراستاديوم تختي شروع شده وازمناطق مرکزي ومحروم
شهرعبورمي کند .درادامه به اتوبان آهنگ ،ميدان قيام ،خيابان مولوي واتوبان نواب
مي رسد .ازاتوبان نواب نيزاين خط به سمت شمال تا پل گيشا ،بوستان گفتگو ،برج
ميالد وميدان صنعت امتداد مي يابد.قاليباف طول خط هفت مترورا 30کيلومتربا22
ايستگاه عنوان کرد وگفت :اين خط همه خطوط مترورا قطع کرده وارتباطات ما را
به صورت کامل برقرارمي کند.

حقوق اسفندماهبازنشستگان کشوري واريزشد

حقوق اسفندماه تمام بازنشستگان کشوري ،به حسابهايشان واريزشد
واين افراد ميتوانند حقوق اسفندماه خود را دريافت کنند.به گزارش روابط
عمومي صندوق بازنشستگي کشور،محمود اسالميان ،مديرعامل صندوق
گفت :صندوق بازنشستگي کشوري ،مصمم بود حقوق اسفندماه بازنشستگان
کشوري را درابتداي همين هفته پرداخت نمايد ،که کسري پرداختها
مانع ازاين امرشد.وي افزود :با دستوررئيس جمهور وپيگيريهاي مجدانه
چند روزگذشته  ،کسري حقوق بازنشستگان کشوري تأمين وپرداخت
شد.اسالميان گفت :عيدي بازنشستگان کشوري نيزپيش ازاين با حقوق
بهمن ماه آنان پرداخت شده بود.

وزير اطالعات گفت :ما درکشورهاي مختلف ازجمله
همسايگان ،برخي کشورهاي دورتروحتي اروپا شاهد
اقدامات تروريستي بوديم وشاخص امنيت دراين کشورها
کاهش پيدا کرده است.به گزارش فارس ،حجت االسالم
سيد محمود علوي دربرنامه گفتگوي ويژه خبري،
افزود :اما درجمهوري اسالمي ايران همانطور که مقام
معظم رهبري فرمودند امنيت بي بديلي حکمفرماست
که اين امنيت ازيک سوحاصل همدلي وهمافزايي

آغازبرگزاري100هزارتورتهرانگردي براي ايام نوروز

وتعامل دستگاههاي موثربرامنيت کشورمانند سپاه،
بسيج ودستگاههاي ديگرمرتبط بوده که به نوبه خود در
برقراري امنيت اثرگذاربودند.علوي درخصوص موضوع
حضورافراد دوتابعيتي دربين مديران کشورگفت :بعضيها
گفتند مديران دوتابعيتي داريم ،بنده اعالم کردم که
ما دربين مديران دولتي ،مديردوتابعيتي نميشناسيم.
با صداي بلند ميگوييم درکشورهيچ مديردوتابعيتي
نميشناسيم .يک زمان مديردوتابعيتي داشتيم که
شخصي نخبه وداماد يکي ازشخصيتهاي ارزشمند
کشوربود چون دوتابعيتي بود ،مجبورشد ازسمتش استعفا
کند.وي با اشاره به نامه منتظري دادستان کل کشوربه
وزارت اطالعات گفت :وي اص ًال اهل بازيهاي سياسي
نيست واگربه تشخيصي برسد آن را مطرح ميکند
واگرجواب منطقي ارائه شود آن را ميپذيرد .حال
اسامي 16نفرازافرادي که به عنوان مديران دوتابعيتي
ميدانستند را براي من فرستادند.

بخش اجتماعي :رئيس ستاد گردشگري شهرداري
تهران ازآغازبرگزاري100هزارتورتهرانگردي از25اسفند
تا15فروردين خبرداد.به گزارش خبرنگارما ،فرزاد
هوشياردرنشست باخبرنگاران گردشگري را
مهم ترين ابزاردراختيارمديريت شهري دانست که
مي تواند عالوه برنقش موثري که درايجاد اشتغال
دارد؛ هويت اجتماعي ،سبک زندگي ايراني واسالمي
وتاريخ وفرهنگ ساکنان شهرتهران را نيزدربرگيرد.
وي افزود :امروزدرتهران بيش از100هزارشغل مرتبط
با گردشگري وجود دارد وبا توجه به افزايش
 200درصدي مهمانهاي خارجي درسال 2016مي
توان آينده خوبي را براي رونق اين صنعت پيش بيني
کرد.هوشيارخاطرنشان کرد :درايام نوروزسال جديد،
برگزاري تورهاي ويژه گردشگري به خانواده شهدا
وخانوادههايمحروم،خدماتتفريحيوگردشگريرايگان
صورت مي گيرد.وي افزود :روزانه يک تورتهرانگردي

با ظرفيت ۴۰نفر ،درقالب طبيعت گردي ،اماکن
تاريخي ومذهبي درهرمنطقه درنظرگرفته شده
ودستورالعمل هاي الزم جهت برنامه ريزي به مناطق
ابالغ وبا توجه به صالحديد ونظرمعاونين اجتماعي
مناطق ،اجرايي مي شود.رئيس ستاد گردشگري
شهرداري تهران تاکيد کرد :از25اسفند ( ديروز)
تا  15فروردين 700نفردرشهرداري تهران مشغول
برگزاري 100هزارتورتهرانگردي هستند.

سردار شرفي خبرداد:

دستگيري 1437مرد و زن درچهارشنبهسوري
پليس پيشگيري ناجا درباره آمارخسارات جاني حوادث
چهارشنبه سوري ازدستگيري 1389مرد و 48زن
درچهارشنبهسوري امسال خبرداد وگفت :ازاين تعداد
 959نفربه مراجع قضائي معرفي شده ومابقي با اخذ
تعهد آزاد شدند.به گزارش ايسنا ،سردارمحمد شرفي
درباره حوادث چهارشنبهسوري امسال گفت :امسال زمان
استفاده ازمواد محترقه کاهش يافت.وي ازدستگيري1389
مرد درچهارشنبهسوري امسال خبرداد وگفت :از اين
تعداد 923نفربه مراجع قضائي معرفي شده ومابقي بااخذ
تعهد آزاد شدند.سردارشرفي همچنين ازدستگيري 48زن
دراين شب خبرداد وافزود :ازاين تعداد نيز 12نفربا اخذ
تعهد آزاد شده ومابقي به مراجع قضائي معرفي شدند.به
گفته وي درآماردستگيريها نيزشاهد کاهش نسبت به
مدت مشابه درسال قبل بودهايم.رئيس پليس پيشگيري
ناجا درباره آمارخسارات جاني حوادث چهارشنبه سوري
گفت 185:نفردربيمارستانبستريشدندو 1093نفرنيزبه
شکل سرپايي درمحل درمان شدند .همچنين دوتن
نيزجان خود را ازدست دادند که يکي ازآنها درتهران

آگهي دعوت مجمع عمومي  عادي نوبت اول
جلسه مجمع عمومي عادي نوبت اول شركت تعاوني توليد شن و ماسه پادنا راس ساعت  10روز سهشنبه مورخ
 96/1/15در محل دفتر شركت به آدرس :سميرم پادنا جاده كهنگان جنب پل فلزي تشكيل ميگردد.
لذا از كليه اعضا دعوت ميشود با در دست داشتن كارت و يا دفترچه عضويت راس ساعت مقرر در محل
مذكور حضور به هم رسانيد و يا وكيل و نماينده خود را كتبا معرفي نماييد.
* ضمنا به اطالع ميرساند كه به موجب ماده  19آييننامه نحوه تشكيل مجامع عمومي ،تعداد آراي وكالتي
هر عضو حداكثر  3راي و هر شخص غيرعضو تنها يك راي خواهد بود.
دستورجلسه:
 گزارش هيات مديره و بازرس بازرسان تصميمگيري نسبت به مسائل مالي سالهاي  91-92-93-94-95و سالهاي گذشته تعيين تكليف نشده ارائه گزارش تغييرات اعضا و سرمايه شركت تعاوني انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل هيات مديره و بازرسان تعيين خط مشي آينده شركت تعاونيداوطلبان تصدي سمتهاي هيات مديره و بازرسي به موجب ماده ( )3دستورالعمل موظفند حداكثر ظرف
يك هفته از انتشار آگهي دعوت فرم داوطلبي را تكميل و تحويل دفتر تعاوني نمايند.
تاريخ انتشار95/12/26 :
هيات مديره شركت
خ ش95/12/26 :

تعاوني توليد شن و ماسه و تيرچه بلوك پادنا سميرم

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور
فوقالعاده ويژه اعضاي پروژه  166واحدي
فراز شركت تعاوني مسكن فرهنگيان زنجان
به شماره ثبت  577نوبت اول

با توجه به بند  4-2صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ  87/5/4و مصوبه جلسه  95/10/30اتاق تعاون
و به تصميم هيات مديره ،مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده (نوبت اول) شركت تعاوني مسكن فرهنگيان
زنجان به شماره ثبت  577در تاريخ  96/1/18روز جمعه ساعت  10صبح در محل كانون فرهنگي سهروردي
زنجان واقع در خيابان پروين اعتصامي جنب شير پاستوريزه تشكيل خواهد گرديد .لذا بدينوسيله از اعضاي
پروژه فراز دعوت ميشود در تاريخ و ساعت تعيين شده براي اتخاذ تصميم نسبت به موارد مشروحه ذيل در
مجمع مزبور حضور به هم رساند و يا از تاريخ انتشار آگهي تا مورخه  96/1/17در زمان ساعات اداري (به
جز ايام تعطيل) با توجه به ماده  19نحوه تشكيل مجامع با در دست داشتن كارت عضويت و مراجعه به دفتر
شركت به همراه موكل خود و دريافت و تكميل فرم وكالتي كه توسط شركت تنظيم گرديده حق حضور خود
در جلسه را به نماينده تاماالختيار خود از بين اعضا يا خارج از اعضاي شركت واگذار نمايند .خاطرنشان
ميشود به وكالتنامههاي عادي كه در دفتر شركت تاييد نگرديده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
دستورات جلسه:
 -1ادامه ساخت و ساز پروژه با اخذ وام بانكي براساس ضوابط و شرايط موجود بانكي
 -2ادامه ساخت و ساز پروژه با آورده اعضا بدون اخذ وام براساس برآورد قيمت تمام شده
 -3فروش پروژه با وضعيت موجود براساس قيمت كارشناسي و مزايده با منظور نمودن بدهيهاي
پروژه
تاريخ انتشار95/12/26 :
هيات مديره تعاوني مسكن فرهنگيان زنجان
خ ش95/12/26 :

آگهي دعوت مجمع عمومي ف وقالعاده نوبت اول

مجمع عمومي فوقالعاده نوبت اول شرك تعاوني توليد شن و ماسه پادنا در ساعت  9روز سهشنبه مورخه
 1396/1/15در محل دفتر شركت به آدرس :سميرم پادنا جاده كهنگان جنب پل فلزي برگزار ميشود.
از كليه اعضا دعوت ميشود شخصا يا وكالتا جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين جلسه
حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 طرح و تصويب اساسنامه جديد تعاوني منطبق با اصالحات به عمل آمده در قانون بخش تعاون95/12/26
انتشار:
تاريخ
هيات مديره شركت تعاوني توليد شن و ماسه و تيرچه
خ ش95/12/26 :

بلوك پادنا سميرم

آگهي دعوت سهامداران جهت تشكيل
مجامع عمومي عادي ساليانه و
به طور فوقالعاده شركت كشت و
صنعت فرحرود فيروزكوه
(سهامي خاص) به شماره ثبت  486و
شناسه ملي 01010006789

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي فوقالعاده شركت كه در
ساعت  14روز سهشنبه مورخ  1396/1/15در آدرس محل قانوني شركت (واقع در فيروزكوه خيابان
پاسداران جنب دفترخانه شماره  )2تشكيل ميشود حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع فوقالعاده:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني شركت و تصويب تراز و حساب سود و زيان شركت
 -2انتخاب اعضاي هيات مديره شركت
 -3انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
 -4تعيين بازرس اصلي و عليالبدل
هيات مديره شركت
تاريخ انتشار95/12/26 :
خ ت95/12/26 :
كشت و صنعت فرحرود فيروزكوه (سهامي خاص)

وديگري دراصفهان جان خود را ازدست داد.وي اضافه
کرد :برابر آمارها دراين شب 46نفرازعوامل اورژانس،
پليس وآتشنشاني نيزدرسراسرکشورمصدوم شدهاند.
سردارشرفي درابتداي اين نشست درباره عملکرد پليس
پيشگيري درطول ۱۱ماه گذشته تصريح کرد :در اين

آگهي اخطار اجرايي
مشخصات محكومعليه -1 :خانم لعل پري رخشاني فرزند نظرمحمد و آقايان  -2محمدپارسا بامري پاد
فرزند فريدون  -3فريدون بامري پاد مجهولالمكان
مشخصات محكومله :آقاي طيب سلطانينژاد فرزند عيسي ساكن بافت بلوار اميركبير روبروي دانشگاه
مديريت و اقتصاد
محكومبه :به موجب دادنامه شماره /1114ش 95/9/24-شوراي حل اختالف شماره يك شهرستان ارزوئيه
به شماره كالسه پرونده  855/1/95كه قطعيت يافته است محكومعليه محكوم است به تهيه مقدمات و
پرداخت كليه هزينههاي انتقال سند با توجه به بيعنامه پيوست فيمابين خواهان و خواندگان كه مسئوليت
هر گونه تخلف شرعي و قانوني و هزينههاي انتقال سند و اصل سند ارائه شده كه به نام لعل پري رخشاني
فرزند نظرمحمد به شماره  193087461ميباشد عينا در يكي از دفاتر اسناد رسمي جهت انتقال سند و
تعويض پالك به استناد ماده  19آييننامه اجرايي ماده  189قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي،
فرهنگي محكومعليه مكلف است پس از ابالغ اين اخطار اجرايي ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا
گذارد و يا ترتيبي براي پرداخت محكومبه و يا انجام تعهد و مفاد راي بدهد در غير اين صورت پرونده جهت
اقدام قانوني براي اجراي احكام دادگاه يا دادگستري محل تحويل خواهد شد.
عوض بهاري
تاريخ انتشار95/12/26 :
د ش 95/12/26 :رئيس شوراي حل اختالف شماره يك شهرستان ارزوئيه

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل مجمع عمومي عادي
ساليانه در شركت صائينگستر زنجان سهامي خاص
آگهي دعوت سهامداران شركت صائينگستر زنجان
سهامي خاص ثبت شده به شماره  3709و شناسه ملي
 10460070363جهت تشكيل مجمع عمومي عادي

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي (عادي ساليانه) كه در
ساعت  10مورخ  1396/01/8در آدرس :زنجان بخش مركزي دهستان بناب  -كيلومتر  22زنجان
تهران شركت صائينگستر زنجان كد پستي  4516134954تلفن  35853516تشكيل ميگردد حضور
به همراه رسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب اعضاي هيات مديره
 -2انتخاب بازرسين
 -3انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
 -4تصويب تراز و حساب سود و زيان ساالنه
تاريخ انتشار95/12/26 :
هيات مديره شركت
خ ش95/12/26 :
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره  139460319013001162مورخ  1394/10/28هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بافت تصرفات مالكانه
بالمعارض متقاضي آقاي حسين رنجبر شورآبادي فرزند غالمحسين به شماره شناسنامه  13صادره از بافت
ششدانگ يك باب خانه به مساحت  382/20مترمربع پالك  319فرعي از  1882اصلي مفروز و مجزي
شده از پالك اصلي مذكور واقع در بافت بلوار اميركبير خيابان مسجدالنبي كوچه  20قطعه يك بخش 40
كرمان خريداري از مالك رسمي خانم سيما پرنده غيبي 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 قضائي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول95/12/26 :
تاريخ انتشار نوبت دوم96/1/20 :
د ش95/12/26 :
وهب نعمتي  -رئيس ثبت اسناد و امالك
مالف461 :

آگهي دعوت سهامداران جهت تشكيل
مجامع عمومي عادي ساليانه و
به طور فوقالعاده شركت كشت و
صنعت فرحرود فيروزكوه
(سهامي خاص) به شماره ثبت  486و
شناسه ملي 01010006789

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي فوقالعاده شركت كه در
ساعت  14روز سهشنبه مورخ  1396/1/15در آدرس محل قانوني شركت (واقع در فيروزكوه خيابان
پاسداران جنب دفترخانه شماره  )2تشكيل ميشود حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع فوقالعاده:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني شركت و تصويب تراز و حساب سود و زيان شركت
 -2انتخاب اعضاي هيات مديره شركت
 -3انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
 -4تعيين بازرس اصلي و عليالبدل
هيات مديره شركت
تاريخ انتشار95/12/26 :
خ ت95/12/26 :
كشت و صنعت فرحرود فيروزكوه (سهامي خاص)

مدت دستگيري قاچاقچيان کاال پنج در صد افزايش
داشته است.وي با بيان اينکه  18درصد ازدستگيري
معتادان نيز متعلق به پليس بوده است ،گفت :جيببري
در کشور پنج درصد کاهش داشته است ولي درسرقت
دوچرخه رشد ۵درصدي ودرسرقت احشام شاهد رشد۲۵

درصدي بودهايم.رئيس پليس پيشگيري ناجا افزود :پليس
در  ۶۳درصد ازمأموريتها در کمتر از  10دقيقه در محل
حادثه حضور داشته است ودرزمان وقوع جرائم خشن
در ۸۰درصد ازپروندهها پليس کمتراز  10دقيقه بعد
ازاعالم حادثه در محل حادثه حضوريافته است.سردار
شرفي با بيان اينکه آمارها ميانگين کل کشوراست ،گفت:
ت است.وي
آمارها در تهران دربرخي شاخصها متفاو 
همچنين ازرصد رفتارمأموران کالنتريها واپراتورهاي
 ۱۱۰ازسوي بازررسي ناجا خبر داد وافزود :درصورت
عدم رسيدگي به درخواستها ازسوي مأموران يا اپراتورها
ويا همچنين درصورت تماس با ۱۱۰وتأخيردرارسال
مأمورانتظامي ،شهروندان ميتوانند انتقادات خود را با
۱۹۷در ميان بگذارند.رئيس پليس پيشگيري ناجا با
اشاره به برنامههاي پيش روي پليس در سال  96اظهار
کرد :پايش مناطق حاشيه نشين وگسترش نظارت
تصويري دراين مناطق وهمچنين نقش دوربين روي
لباس مأموران گشتي وخودروهاي پليس پيشگيري
ازجمله اين برنامههاست.

آگهي دعوت شركت توليدي آرد قلندرآباد
فريمان (سهامي خاص) ثبت شده به شماره
 530و شناسه ملي 10380300350
جهت تشكيل مجمع عمومي عادي به طور
فوقالعاده

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت توليدي آرد قلندرآباد فريمان سهامي خاص به شماره ثبت  530دعوت
به عمل ميآيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده كه در ساعت  10صبح مورخ 96/2/1
در محل شركت به نشاني فريمان  -كيلومتر  15جاده فريمان  -تربت جام  -روبروي پمپ بنزين تشكيل
ميشود حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
 انتخاب بازرسينتاريخ انتشار95/12/26 :
هيات مديره شركت
خ ش95/12/26 :

آگهي دعوت مجامع عمومي فوقالعاده و عادي
شركت شهرك صنعتي معدني و انرژي و
صنايع وابسته كاويان گناباد (سهامي خاص)
به شماره ثبت 59102

بدينوسيله از كليه سهامداران دعوت ميگردد تا در جلسات فوقالذكر كه به شرح ذيل تشكيل ميگردد
حضور به هم رسانند.
مجمع عمومي فوقالعاده
زمان و مكان تشكيل 1396/01/14 :راس ساعت  12در محل :مشهد ميدان توحيد خيابان سنائي
سنائي  20پالك  33طبقه اول واحد يك
دستورجلسه:
 -1تغيير آدرس
 -2ساير موارد پيشبيني نشده
مجمع عمومي عادي
زمان و مكان تشكيل 1396/01/14 :راس ساعت  13در محل مشهد :ميدان توحيد خيابان سنائي سنائي
 20پالك  33طبقه اول واحد يك
دستورجلسه:
 -1انتخاب بازرسين جديد
 -2ساير موارد پيشبيني نشده
تاريخ انتشار95/12/26 :
هيات مديره شركت
خ ش95/12/26 :
آگهي حق تقدم درخصوص افزايش سرمايه در شركت توليدي آيدين گچ زنجان (سهامي خاص)
ثبت شده به شماره  7444شناسه ملي 10460107573
به اطالع كليه سهامداران شركت توليدي آيدين گچ زنجان (سهامي خاص) ثبت شده به شماره 7444
ميرساند كه با عنايت به مصوبه مجمع عمومي فوقالعاده مورخ  1395/12/11و تفويض اختيار عملي
نمودن افزايش سرمايه به هيات مديره ،نظر به اينكه مقرر است سرمايه شركت از مبلغ  1/000/000ريال به
مبلغ  3/000/000/000ريال منقسم به  300/000سهم  10/000ريالي بانام از محل تبديل مطالبات نقدي
حاصل شده اشخاص از شركت افزايش يابد از كليه سهامداران محترم شركت درخواست ميشود از تاريخ
نشر اين آگهي به مدت  60روز از حق تقدم خود استفاده نموده و در صورت داشتن هر گونه مستندي كه
طبق مفاد  185و  187قانون تجارت منجر به صدور سهام از طريق مطالبات حال شده اعضا گردد به هيات
مديره و بازرسين شركت به آدرس زنجان اتوبان زنجان تبريز ،كيلومتر  90شركت توليدي ايدين گچ زنجان
ارائه تا اقدام قانوني به عمل آيد.
بديهي است پس از انقضاء مهلت مقرر هيات مديره ميتواند با توجه به تفويض اختيار حاصله از مجمع
عمومي فوقالعاده مورخ  1395/12/11نسبت به افزايش سرمايه از محل مطالبات حال شده اعضا طبق
مستندات قانوني اقدام الزم به عمل آورد.
تاريخ انتشار95/12/26 :
هيات مديره شركت
خ ش95/12/26 :
آگهي ابالغ  نظريه كارشناسي
شماره بايگاني شعبه950918 :
شماره پرونده9509983647200293 :
با توجه به اينكه در پرونده كالسه  -950918دستور فروش ملك به شماره ثبت  2/2870صادر گرديده؛
اكنون ملك مذكور توسط كارشناس به مبلغ  2/000/000/000ريال ارزيابي گرديده است بدينوسيله به
خوانده مجهولالمكان -1 :محمدرضا علوي  -2خانم رضوان محمديان فرزند ابالغ ميگردد كه ظرف
مهلت سه روز با حضور در شعبه  1اجراي احكام حقوقي شهرستان شهرضا با مشاهده نظريه كارشناسي هر
گونه اعتراض يا مطلبي نفيا يا ثباتا دارند كتبا ارائه نمايند.
تاريخ انتشار95/12/26 :
منشي اجراي احكام شعبه  1دادگاه عمومي
د ش95/12/26 :

حقوقي شهرستان شهرضا

آگهي احضار متهم
در پرونده كالسه  950977اين شعبه متهم منوچهر عبدي مفرد فرزند عزيزاله متهم هستند به سرقت يك
دستگاه گوشي تلفن همراه ايسوز به شماره  357490062189545بنا بر شكايت آقاي محمد هاشمي و
متهم مجه ولالمكان و پرونده مقيد به وقت رسيدگي به تاريخ  1396/02/10ساعت  9صبح گرديده است.
لذا در راستاي مادتين  115و  180قانون آيين دادرسي كيفري با توجه به مجهولالمكان بودن نامبرده يك
نوبت در يكي از روزنامههاي كثيراالنتشار آگهي ميگردد تا نامبرده در وقت مقرر مذكور جهت دفاع از
اتهام انتسابي از خود حاضر گردد در غير اين صورت به استناد مادتين  217و  218آيين دادرسي كيفري
مبادرت به صدور راي غيابي مينمايد.
تاريخ انتشار95/12/26 :
مدير دفتر شعبه  102كيفري
د ش95/12/26 :

دو دادگستري اليگودرز  -محمدي

خبر »

سخنگوي قوه قضائيه گفت:مسئوالن نظام درهرکجا وهرمقامي که
هستند نبايد گمان کنند که پيگيريها فقط يک يا دوهفته است .بايد
موضوعاتي همچون حقوق هاي نجومي تا انتها پيگيري شود.به گزارش مهر،
حجت االسالم محسنياژهاي گفت :يکي ازمسائل ديگري که بايد به آن
توجه کنيد ،دسيسههاي شيطان است که قسم خورده که انسان را ازراه
بهدرکند و ازهمه طرف برانسان هجمه بياورد وفقط يک دسته ازبندگان
خاص خداوند هستند که ازاومصون اند .معاون اول قوه قضائيه با اشاره
به جايگاه رهبري درمرام ومسلک شخصي خود گفت :به نظرم حتي
ديدن رهبري ازدورنيزمفيد است .من معتقدم وباورقطعي دارم که ديدن
شخص آقا حتي ازدورهم مفيد است من تمام سعي خودم را ميکنم که
درکالس خارج ازفقه ايشان حضورداشته باشم واگرامکان مالقات حضوري
نباشد سعي ميکنم درجايي بنشينم که بتوانم ايشان را ازدورنظاره کنم.
وي افزود :هدف من ازرفتن به کالس هاي رهبري سه چيزاست؛ اوال
اينکه ايشان را مالقات بکنم ،دوماً اينکه ازنصايح واحدايثي که رهبري
قبل ازشروع درس خود ميگويند استفاده کنم زيرا براي من خيلي مهم
است که شخصي به مانند رهبري که به زمان ومسائل روزشناخت کافي
دارند ما را توصيه کنند وانشااهلل که اين توصيهها درما اثرگذارباشد وهدف
سوم من استفاده ازدرس خارج ازفقه ايشان است.

خدمات مترودرروزهاي پنجشنبه
وجمعه آخرسال
مديرعامل شرکت بهرهبرداري متروگفت :به منظورسهولت تردد مسافران
درمسيرهاي منتهي به بهشت زهرا(س) درپنجشنبه وجمعه آخرسال،
فاصله گذرحرکت قطارها درخط يک از ساعت 9تا ،20هر 5دقيقه
خواهد بود.به گزارش خبرنگارما ،محمد احمدي بافنده با اشاره به اينکه
درپنجشنبه وجمعه ( 26و 27اسفند) ،حرکت قطارها درسايرخطوط
( 4،3،2و  )5همانند روزهاي تعطيل است ،گفت :آمادگي براي اعزام
قطارهاي فوقالعاده وجود دارد.وي ازکاهش فاصله گذرحرکت قطارها
درروز 29اسفند خبرداد وگفت :دراين روزفاصله گذر حرکت قطارها
درخط 1و 2متروي تهران ازساعت 9تا 18هر 6دقيقه يکباراست.احمدي
بافنده با بيان اينکه دراين روزفاصله گذرحرکت قطارهاي خط  3از20
به 15دقيقه ميرسد ،افزود :درخط 4نيزقطارها ازساعت 9صبح تا 14با
فاصله گذر 6دقيقه حرکت ميکنند وازساعت 14تا پايان مسافرگيري،
فاصله گذر 8دقيقه خواهد بود.

پايه حقوق کارگران ۹۳۰هزارتومان شد
با تصويب شوراي عالي کارحداقل دستمزد کارگران ومشموالن
قانون کاراز ۸۱۲هزارتومان به ۹۳۰هزارتومان افزايش يافت.به
گزارش ايسنا ،اعضاي شوراي عالي کاردرنشست تعيين مزد ،به
رياست علي ربيعي وزيرکاربرگزار شد ،حداقل دستمزد سال آيند ه
ميليونها کارگرايراني ومشمول قانون کاررا ،مشخص کردند.براين
اساس ،ازفروردين  ،96حداقل دستمزد کارگران درفيش حقوقي
با افزايش ۱۴/۵درصدي اعمال خواهد شد.افزايش ۱۲درصدي
سايرسطوح مزدي براي حداقلبگيران بهاضاف ه روزانه ۶۷۶۸ريال،
ازديگرمصوبات اين جلسه بود.براين اساس ،حداقل دستمزد روزانه
از ۲۷۰هزارو ۷۲۲ريال به ۳۱۰هزارريال افزايش پيدا کرد.مصوب ه
افزايش ۱۴/۵درصدي دستمزد سال ۱۳۹۶طي روزهاي آينده
براي اجراء به ادارات کل کاروواحدهاي مشمول قانون کارابالغ
خواهد شد.

آگهي فقدان سند مالكيت
خانم راضيه رضائينژاد (مالك) با تسليم دو برگ استشهاديه محلي مصدق كه تحت شماره  12496مورخ
 95/06/09دفتر اسناد رسمي  709تهران و برگ تقاضاي وارده به شماره  45748مورخ  95/06/10مدعي
فقدان سند مالكيت ششدانگ اعياني احداثي در شش دانگ يك قطعه زمين موقوفه به مساحت دويست و
پنجاه مترمربع پالك ثبتي يك هزار و سيصد و شانزده فرعي از  122اصلي واقع در حصارك كن شميران
بخش يازده تهران انتقالي از اداره اوقاف و امور خيريه شمالغرب تهران طبق سند رسمي  14423مورخ
 88/11/30دفترخانه  709تهران كه ذيل صفحه  368دفتر  847ثبت  297008به شماره چاپي 0164369
الف  88به نام خانم راضيه رضائينژاد ثبت و اسناد مالكيت آن صادر و تسليم گرديده است .سپس نامبرده
به علت نامعلوم سند مالكيت خود را مفقود نموده و درخواست صدور سند مالكيت المثني نمودهاند .لذا
مراتب به استناد ماده  120آييننامه قانون ثبت در يك نوبت آگهي ميشود تا چنانچه كسي مدعي انجام
معامله نسبت به ملك مرقوم غير از اسناد فوق و يا وجود سند مالكيت مذكور نزد خود باشد از تاريخ نشر
اين آگهي ظرف مدت  10روز به اين منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند
معامله تسليم و رسيد دريافت نماييد تا مورد رسيدگي قرار گيرد به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالكيت
ترتيب اثر داده نخواهد شد .پس از انقضاي مهلت مزبور و نرسيدن واخواهي نسبت به صدور سند مالكيت
المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تاريخ انتشار95/12/26 :
د ت95/12/26 :
مالف21260 :
ناصري  -كفيل اداره ثبت اسناد و امالك كن

آگهي دعوت مجامع عمومي فوقالعاده
و عادي شركت فوالد كاويان گناباد
(سهامي خاص) به شماره ثبت 28405
بدينوسيله از كليه سهامداران دعوت ميگردد تا در جلسات فوقالذكر كه به شرح ذيل تشكيل ميگردد
حضور به هم رسانند.
مجمع عمومي فوقالعاده
زمان و مكان تشكيل 1396/01/14 :راس ساعت  8صبح در محل :مشهد ميدان توحيد خيابان سنائي
سنائي  20پالك  33طبقه اول واحد يك
دستورجلسه:
 -1تغيير آدرس
 -2كاهش تعداد اعضاي هيات مديره
 -3تصميمگيري و تصويب خط مشي آينده شركت
 -4ساير موارد پيشبيني نشده
مجمع عمومي عادي
زمان و مكان تشكيل  1396/01/14راس ساعت  10صبح در محل :مشهد ميدان توحيد خيابان سنائي سنائي
 20پالك  33طبقه اول واحد يك
دستورجلسه:
 -1انتخاب هيات مديره جديد
 -2انتخاب بازرسين جديد
 -3تصويب صورتهاي مالي سالهاي  93و  94و 95
هيات مديره
 -4ساير موارد پيشبيني نشده
تاريخ انتشار95/12/26 :
خ ش95/12/26 :

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده شركت قلم بيكيار
(سهامي خاص) شماره ثبت 537
شناسه ملي 10101041448

در ساعت  10صبح مورخ  1396/1/26جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده شركت قلم بيكيار
(سهامي خاص) در محل دفتر مركزي به آدرس شهرك پرديس (دماوند) فاز يك ،ميدان عدالت ،جنب
مجتمع تجاري آسمان مجتمع هنرستاني فني نمونه ،بلوك  ،2طبقه  3تشكيل ميگردد .از كليه سهامداران
شركت دعوت ميشود شخصا يا توسط وكالي منصوب خود در جلسه مزبور حضور به هم رسانند و نسبت به
موضوعات ذيل اتخاذ تصميم نمايند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب اعضاي هيات مديره
 -2انتخاب بازرسين
تاريخ انتشار95/12/26 :
خ ت95/12/26 :
رئيس هيات مديره

آگهي مجمع عمومي فوقالعاده شركت
چوب زيست سناباد به شماره ثبت
 26513و شناسه ملي 10380419266
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت چوب زيست سناباد به شماره ثبت  26513و شناسه ملي 10380419266
دعوت ميشود در مورخه پنجشنبه  1396/1/17ساعت يك بعدازظهر در جاده مشهد فريمان ،شهرك
صنعتي كاويان ،بلوار صنعت ،صنعت سه محل سابق شركت در مجمع فوقالعاده شركت با دستور كار انحالل
شركت حضور به هم رسانند.
تاريخ انتشار95/12/26 :
مديرعامل شركت چوب زيست سناباد
خ ت95/12/26 :

محمد طهرانيان شهباز

