کاميابي:

40هزارپزشک عمومي
دررشته خود
فعاليت نميکنند
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رئيس انجمن پزشکان عمومي ايران با اشاره به اينکه از 80هزارنفرپزشک عمومي 40هزارنفربه
کارهاي ديگرميپردازند وفعاليت حرفهاي نميکنند ،گفت :اين مسئله سبب شده که پزشکان
عمومي به سمت موضوعات زيبايي ،ترک اعتياد وطب کارروند.به گزارش فارس ،عباس کاميابي،
اظهارداشت :برخي ازدوستان وهمکاران پزشک فضاهاي بينابيني را به فضاهاي عمومي بسط
ميدهند واين مسئله سبب شده که به سياهنمايي درجامعه پزشکي دامن زده شود وگاهي
درفضاي مجازي موضوعاتي مطرح ميشود که با واقعيت متفاوت است .وي افزود :پزشکان
عمومي نقش مهمي درسالمت داشته ولي به اين قشرازجامعه درحوزه سالمت چندان
توجه نشده است .ازطرفي تخصصگرايي درکشورفعاليت پزشکان عمومي را محدود کرده
وحيطه صالحيت پزشکان عمومي درحال تهديد است .کاميابي با بيان اينکه تکثررشتههاي
تخصصي وفوقتخصصي درکشورداريم عنوان کرد :درتشکيالت ستادي با محدوديت مواجه

اجتماعي

» خبر

 70درصد زنان ،قائل به عفاف وحجاب هستند

معاون توانبخشي بهزيستي استان تهران:

۲۵هزارمعلول تهراني چشم انتظار
دريافتخدماتهستند

تامين اجتماعي اعالم کرد:

فرمانده ناجا گفت 70 :درصد خانمهاي محترم جامعه
قائل به عفاف وحجاباند وحتي کساني که پوشش را
رعايت نکرده وظواهراسالمي را مراعات نميکنند نيزامنيت،
آسايش وآرامش را درپناه عفاف وحجاب م يدانند.به گزارش
فارس ،سردارحسين اشتري درآيين اختتاميه سومين
جشنواره چادرهاي آسماني گفت :امروزپرداختن به عفاف
وحجاب چه براي خواهران وچه برادران امري ضروري است.
سرداراشتري ادامه داد :بايد بگوييم اکثريت مردم جامعه

رفع همپوشاني سه ميليون بيمهگر
معاون بيمه اي سازمان تامين اجتماعي از رفع همپوشاني سه ميليون بيمه
شده ميان سه صندوق وسازمان بيمه گرخبرداد وگفت :تعداد همپوشاني ها
از ۶ميليون به ۳ميليون نفررسيده است.محمدحسن زدا درگفت وگوبا مهر با
اشاره به اينکه تعداد همپوشاني ها بيش از ۶ميليون و ۲۰۰هزارنفربود ،گفت:
براساس توافق نامه اي که ميان سازمان تامين اجتماعي ،سازمان بيمه سالمت
وصندوق بيمه روستاييان وعشايربه امضا رسيده است همپوشاني ازاين سازمانها
دردستورکارقرارگرفته است.وي گفت :مشکل قانوني دراين خصوص وجود دارد
که آن نيزبايد رفع شود و با رفع اين مشکل مي توانيم تمامي همپوشاني هاي
بيمه اي درسازمانهاي بيمه گر را برطرف کنيم.وي گفت :به طورمثال فردي که
دفترچه بيمه نيروهاي مسلح را دارد ودر سازمان تامين اجتماعي نيزدفترچه بيمه
دريافت کرده است وقانون اين اجازه را به آنها داده است اما دررفع همپوشاني ها
بايد فرد يکي از دفترچه بيمه ها را حذف وفقط تحت پوشش يک سازمان بيمه
گرباشد.زدا درپاسخ به اين سوال که آيا بيمه شده مي تواند به انتخاب خود يک
دفترچه را حذف کند ،گفت :خيراين امکان ندارد وبايد بيمه شده اصلي صندوق
يا سازماني که هست باقي بماند ودفترسازمان ديگررا تحويل دهد.وي با اشاره
به اينکه بايد به جايي برسيم که هر ايراني يک دفترچه بيمه داشته باشد گفت:
برخي ازقوانين نيازبه اصالح قانوني دارند که اميدواريم با همکاري سازمانها
ودستگاه هاي مذکور بتوانيم به جايي برسيم که اين رفع همپوشاني به سرعت
انجام ومشکالت قانوني برطرف شود.معاون بيمه اي سازمان تامين اجتماعي
گفت :بيمه شدگان مطمئن باشند درطرح رفع همپوشاني هيچ بيمه شده اي
بدون دفترچه باقي نمي ماند.

رئيس اداره محيط زيست شهر تهران خبرداد:

سرازيرشدن ۴۰۰ميليون مترمکعب
ب سطحي به جنوب تهران
آ 

»

پنج شنبه  21تير 1397
 28شوال  12-1439جوالي - 2018سال سي و سوم-شماره 9260

فرمانده ناجا:

معاون توانبخشي بهزيستي استان تهران ازوجود ۲۵هزارمعلول پشت نوبتي
خبر داد و گفت :اين افراد شناسايي شدهاند ومنتظردريافت خدمات هستند.
پرستومنصوري درگفت وگوبا فارس گفت :به طورکلي 17هزارمددجوي معلول
درمراکزنگهداري ازمعلوالن نگهداري ميشوند.وي گفت 9 :هزارنفرازمددجويان
معلول يارانه ويژه مراکزنگهداري ازمعلوالن را دريافت مي کنند.منصوري در مورد
قطع يارانه برخي از مددجويان گفت :برخي از مددجويان و معلوالن يارانه شان
از طريق وزارت رفاه حذف شده که اين موضوع مربوط به دهک بندي هاي
خود وزارتخانه است و ربطي به سازمان بهزيستي ندارد اما براساس رايزني هاي
سازمان بهزيستي آخرين گزارش ها را درمورد افرادي که نبايد يارانه شان
حذف مي شد به بهزيستي کشور اعالم کرده ايم که اميدواريم مشکل
برخي افراد برطرف شود.

هستيم وازطرفي امروزه اقالم وداروها همچنين آزمايشهايي که يک پزشک عمومي ميتواند
تجويزکند درحال محدود شدن است .رئيس انجمن پزشکان عمومي ايران اعالم کرد :از80
هزارنفرپزشک عمومي 40هزارنفرازآنها به کارهاي ديگرميپردازند وکارحرفهاي نميکنند .اين
درحالي بوده که چرخه پرشتاب تربيت پزشک را شاهد هستيم .همچنين بسياري ازپزشکان
عمومي براي تامين معيشت خود به سراغ موضوعات زيبايي،ترک اعتياد وطب کاررفته که
اين مسئله بايد مدنظرقرارگيرد .وي ضمن انتقاد ازبخشنامههاي محدود کننده گفت :برخي
ازسياستها با اجرا متفاوت بوده ورفع اين مشکالت امري ضروري است .کاميابي ،گفت:
درمورد طرح تحول واينکه درست عمل کرده اي بايد گفت خير؛ نقد وجود دارد .رئيس
انجمن پزشکان عمومي ايران افزود :با اجراي طرح تحول اختالف درآمد پزشکان متخصص
وعمومي بيشترشد وپزشکان عمومي دراين زمينه نصيب وبهرهاي نداشتند.

خبر »

بخش اجتماعي :درپي حادثه تصادف اتوبوس
مسافربري درترمينال سنندج با تانکرحامل مواد
سوختي که منجربه کشته ومجروح شدن تعدادي
ازهموطنانمان شد دراستان کردستان سه روزعزاي
عمومي اعالم شد .به گزارش خبرنگارما ،يک
تانکرحامل سوخت که ازبلواردکترحسيني به سمت
پايين درحال حرکت بود درجلو ترمينال با يک
دستگاه اتوبوس برخورد کرد و بعد ازانفجارموجب
آتشسوزي اتوبوس و کشته شدن چند سرنشين
اتوبوس شد .دراين ارتباط سردارمحمد حسين
حميدي درگفت وگويي درخصوص برخورد يک
دستگاهتانکرحملقيربااتوبوسمسافربريسنندج–
تهران ،اظهارداشت :اين حادثه درساعت۱۲:۳۰
بامداد روزچهارشنبه درشهر سنندج رخ داد که
دراثرآن ۱۱نفر ازمسافران اين اتوبوس جان خود را
از دست داده و ۶نفرمجروح شدند .وي با اعالم اينکه
علت حادثه در دست بررسي است ،گفت :احتماال
نقص فني نفتکش و تردد درساعت غيرمجازآن
علت اين حادثه باشد.همچنينمجتبي خالدي
سخنگوي سازمان اورژانس روزگذشته با اعالم
آخرين آمارقربانيان ومجروحان تصادف اتوبوس

ما اعتقاد قلبي به عفاف وحجاب دارد و وظيفه حاکميت
است که روي اين اکثريت کارکند .وي با اعالم اين مطلب
که 26دستگاه رسمي وظيفه دارند درحوزه عفاف وحجاب
کارکنند تصريح کرد :دراين راستا مصوبات شوراي عالي
انقالب فرهنگي درحوزه عفاف وحجاب مشخص است؛
 300مصوبه در اين خصوص تدوين وبه دستگاهها ابالغ
شده؛ البته اين براي چند سال گذشته است؛ ما بايد
دنبال کنيم وتوقعمان فقط اين نباشد که ناجا ورود کند.
فرمانده ناجا تصريح کرد :البته اگردستگاههاي ديگربه
وظايف خود عمل نکنند ناجا حتما به وظيفه خود عمل
ميکند اما بايد مطالبه مردم ومسئولين ازسايرنهادهايي
که قانونا وظيفه دارند نيز پيگير شوند؛ يک تعداد نامه
و دستورالعمل که کفايت نميکند بايد پاي کاربيايند.
سرداراشتري تاکيد کرد :براساس پيمايشي که صورت
گرفته بيش از 70درصد خانمهاي محترم با قائل به
عفاف وحجاب هستند.

مسافربري با نفتکش درسنندج ازادامه عمليات
جستجو براي يافتن مفقودين احتمالي خبرداد.
خالدي گفت :حوالي ساعت ۱۰دقيقه بامداد
ديروزحادث ه تصادف اتوبوس با تانکرحامل مواد
نفتي و وانت اعالم شد که موجب حريق اين
سه خودروشده بود وبالفاصله نيروهاي اورژانس
به محل اعزام شدند.وي افزود :متاسفانه دراين

عملياتي حفاظت و مديريت پلنگ ايراني منعقد و به مدت دو سال نيز
ادامه داشت.

عملکرد شهرداري هشتگرد در ناحيه ينگي امام قابل تقدير است
در جلسه اي که با حضور دکتر امير بهمني شهردار هشتگرد  ،آقاي حسين جوادان رئيس
شورا  ،آقاي علي جوادي رئيس کميسيون عمران شوراي شهر  ،فرمانده پايگاه بسيج شهيد
امين دهقان  ،مسئول و کارشناس مرکز بهداشت ناحيه ينگي امام و جمعي از معتمدين و
اهالي شهرک ينگي امام تشکيل شد از زحمات پرسنل شهرداري تجليل و ضمن رسيدگي به
مشکالت  ،راهکارهاي الزم براي رفع کمبودها و ارتقاء خدمات رساني بهتر به شهروندان
بررسي شد.
حسين جوادان رئيس شوراي اسالمي شهر و رئيس کميسيون فرهنگي شورا در اين جلسه
ضمن تشکر از زحمات پرسنل اين ناحيه گفت :طي ماههاي اخير خدمات خوب و قابل توجهي
در اين شهرک انجام گرفته و رضايت شهروندان گوياي اين موضوع مي باشد.
وي گفت :هرچند مشکالت مالي و هزينه هاي باال گريبانگير اکثر شهرداريهاي کشور
شده ليکن انجام امور فرهنگي با هزينه اندک مي تواند در جهت رضايت شهروندان
موثر واقع گردد.
جوادان افزود :ايجاد نشاط شهروندي با برگزاري مراسمات مختلف و پر نمودن اوقات
فراغت دانش آموزان با اجراي برنامههاي مختلف فرهنگي و ورزشي ميتواند زمينه را
براي مشارکت شهروندان فراهم کنند و ما نيز به عنوان نمايندگان مردم در سنگر شورا آماده
دريافت پيشنهادات آنها در اين زمينه بوده و همکاري الزم را به عمل خواهيم آورد.
رئيس شورا با اشاره به پيشينه فرهنگي  ،مذهبي و تاريخي شهرک ينگي امام و وجود
امامزاده و نيز کاروانسرا و تپه باستاني آن را نمادي براي هشتگرد دانست که مي بايست
برنامه ريزي الزم جهت بهسازي و بهره برداري از اين ظرفيت انجام پذيرد .
استفاده از توان پايگاه بسيج  ،همکاري با مرکز بهداشت در خصوص اطالع رساني به
شهروندان در جهت پيشگيري از بيماريهاي مختلف و بهداشت فردي و جامعه و برگزاري
هفته فرهنگي از جمله موارد مطرح شده توسط وي بوده است.
رئيس شورا در ادامه از پيگيري جدي شوراي شهر در خصوص اسقرار پليس ،پايگاه اورژانس
 ،پد هلي کوپتر و ايستگاه آتش نشاني در اين شهرک خبر داد و افزود :اميدوارم با مساعدت
مسئولين محترم و همکاري فرماندار محترم شهرستان اين موضوع محقق گردد.
علي جوادي عضو شورا و رئيس کميسيون عمران شوراي اسالمي شهر نيز که در اين
جلسه حاضر بود ضمن تقدير از تشکيل جلسه ،انجام کارهاي فرهنگي را در اين شهرک
از جمله نيازهاي ضروري دانست و گفت :پيشنهاد اينجانب اجراي برنامه هاي گوناگون
جهت اقشار مختلف اعم از شهروندان ايراني و اتباع و اجراي برنامه هاي مشترک در
اين شهرک مي باشد و اميدواريم تا با تالش شهردار محترم و پرسنل شهرداري و حمايت
اعضاي محترم شورا محقق گردد.
رئيس کميسيون عمران شورا به برنامههاي آتي عمراني در اين شهرک اشاره کرد و گفت:
بهسازي و تعمير ميدان انقالب شهرک از جمله موارد مهمي است که ضمن تسهيل در ترافيک
در راستاي زيباسازي ورودي شهرک انجام خواهد شد.
وي اشاره اي به برنامه ترميم نوار حفاري و لکه گيري آسفالت معابر شهر کرد و افزود:
بنا بر پيشنهاد شهردار محترم و بررسي انجام شده در شوراي اسالمي شهر  ،عمليات
لکه گيري آسفالت کليه مناطق شهر منجمله شهرک ينگي امام با اولويت بندي معابر اصلي
شروع گرديده و در حال انجام مي باشد.
دکتر امير بهمني ،شهردار هشتگرد نيز ضمن خدا قوت به پرسنل ناحيه ينگي امام از
خدمات ارائه شده طي ماههاي اخير تجليل کرد و گفت :خوشبختانه با تالش شبانهروزي
پرسنل و حمايتهاي اعضاي محترم شورا ،عليرغم وجود سختي ها و موانع فراوان در
اين ناحيه کارهاي خوبي انجام شده است و بي شک انجام کارهاي جهادي و عملياتي در
مدت زمان کم ،داراي نقايصي مي باشد که اميد داريم با حمايتهاي مسئولين و اعضاي
محترم شورا برطرف گردد.
شهردار از اهالي قدرشناس شهرک ينگي امام تشکر کرد و گفت :بي شک وجود اين
شهروندان عزيز موجب دلگرمي مجموعه شهرداري و شوراي شهر براي تالش روز افزون
مي باشد و در اين راه از نظرات تمامي شهروندان استفاده خواهيم کرد.
مديريت شهري هشتگرد در سنوات گذشته براي عمران و آباداني شهر ونيز شهرک ينگي
امام زحمات زيادي کشيده اند که بايد قدردان اين زحمات باشيم ولي ميتوان گفت که

پنج ميليون ايراني ديابت دارند
معاون اجتماعي وزيربهداشت گفت :درحال حاضرپنج
ميليون ايراني به بيماري ديابت مبتال هستند وبه همين
تعداد نيزافرادي درآستانه ابتال به اين بيماري هستند.به
گزارش ايسنا ،دکترمحمد هادي ايازي اظهارکرد :حدود
نيمي ازجمعيت مبتال به ديابت ازبيماري خود مطلع
نيستند.وي عنوان کرد :نا آگاهي ازبيماري ديابت سبب
بروزنابينايي ،معلوليت وقطع عضو ميشود که هم براي
خود آنها ،خانواده وجامعه مشکالتي را به همراه دارد.
ايازي تصريح کرد :حدود ۷۰هزارنيکوکاردر ۶۰۰سازمان
مردم نهاد درحوزه سالمت فعاليت دارند و  ۸۷۵خيريه
سالمت ۴۰۰ ،درمانگاه خيريه و ۴۰بيمارستان خيريه
درسطح کشور وجود دارد.معاون اجتماعي وزيربهداشت
با اشاره به افزايش بيماريهاي غيرواگيرداردرجامعه
افزود :اجتماعي شدن سالمت از اولويتهاي وزارت
بهداشت در دولت دوازدهم است .درمقوله اجتماعي
شدن سالمت ،نقش ومشارکت مردم بسيارموثراست

اعالم سه روزعزاي عمومي درکردستان

پرداخت خسارت جاني ناشي از حمله يک قالده پلنگ توسط بيمه "ما"
خسارت جاني يك ميليارد و  682ميليون ريالي ناشي از حمله يک قالده
پلنگ از سوي بيمه "ما" پرداخت شد.
به گزارش روابط عمومي بيمه "ما" ،در پي حمله يک قالده پلنگ به
آقاي خرم منش در منطقه جعفرآباد از توابع شهرستان گرگان و اعالم
آن از سوي بيمه گذار  ،بيمه "ما" کارشناسان متخصص خود را به محل
وقوع حادثه اعزام کرد تا ضمن دلجويي از فرد آسيب ديده ،ابعاد حادثه
را بررسي کنند .بر اساس اين گزارش ،پس از بررسي کارشناسان و اعالم
راي نهايي پزشکي قانوني ،چک خسارت به مبلغ  168ميليون تومان به
آقاي جواد خرم منش تقديم شد.
گفتني است بيمه نامه جامع پلنگ ايراني در تاريخ  26اسفند ماه 1394
بر اساس تفاهم نامه سه جانبه ميان سازمان حفاظت محيط زيست،
شرکت بيمه "ما" و صندوق ملي محيط زيست در راستاي برنامه ملي

معاون وزير بهداشت:

تا حدودي اين شهرک از نظرها دور بوده و توجه ويژه به آن از اولويت هاي کاري ما
خواهد بود.
وي به برنامه هاي آتي شهرداري و شورا در اين شهرک اشاره کرد و گفت كه تصميم
داريم تا با همکاري ساير دستگاهها و اهالي  ،اولين همايش پياده روي را در اين شهرک
برگزار کنيم.
شهردار هشتگرد در ادامه به برنامههاي فرهنگي آتي شهرداري اشاره و افزود :توجه به
فرهنگ و نشاط شهروندي يکي از موضوعات مهم شهرداري هشتگرد خواهد بود و اين
برنامهها به صورت عادالنه در تمامي محالت اجرا خواهد شد .برنامه ريزي جهت اجراي
نمايشگاه محلي  ،همکاري با ساير ادارات از جمله پايگاه بسيج و شبکه بهداشت  ،هيئت
امناي مساجد و سازمان هاي مردم نهاد از ديگر موارد مطرح شده توسط شهردار بود و
دستور پيگيري آنها نيز در اين جلسه صادر گرديد.
شهردار اشاره اي به مشکالت موجود در نقاط مختلف شهر کرد و موضوع ساماندهي فاضالب
را از جمله موارد مهم در بحث بهداشت شهر دانست که پيگيري الزم از طريق شوراي محترم
شهر و شهرداري در جريان بوده و اظهار اميدواري کرد که با همکاري اداره آبفا و ساير
دستگاههاي مرتبط و حمايت فرماندار محترم موضوع پيگيري و ضمن ساماندهي آن از
پساب حاصل از تصفيه فاضالب براي آبياري فضاهاي سبز استفاده خواهيم نمود .
موضوع ساماندهي سگهاي ولگرد از جمله موارد مطرح شده توسط حاضرين بوده است
که شهردار از برنامه هاي اين مجموعه خبر داد و گفت كه طي فراخواني از کليه شهروندان
و دوستداران محيط زيست وعالقمندان به حيوانات دعوت شده است تا پيشنهادات خود را
براي ساماندهي سگهاي ولگرد ارايه نمايند و شهرداري پس از بحث و بررسي نظرات و
پيشنهادات و اخذ مجوزات الزم جهت اجراي آنها اقدام خواهد نمود.
اسماعيل فيروز زارع ،فرمانده پايگاه بسيج شهيد امين دهقان نيز از تالشهاي شهردار محترم
و پرسنل شهرداري تشکر کرد و اظهار رضايت شهروندان را از اقدامات انجام شده حاصل
نظر ويژه مديريت شهري به ناحيه و حضور شبانه روزي پرسنل شهرداري دانست .
فيروز زارع از آمادگي پايگاه بسيج براي انجام برنامه هاي مختلف فرهنگي و ورزشي در
شهرک خبر داد و گفت  :بسيجيان اين ناحيه همراه با مديريت شهري خواهد بود و اميدواريم
بتوانيم با همکاري يکديگر منش خير براي شهروندان شهرک باشيم .
سرکار خانم دکتر باباپور مسئول مرکز بهداشت و درمان شهرک ينگي امام و خانم دکتر
جوادي از کارشناسان اين مرکز نيز ضمن اظهار نظر در خصوص مسائل بهداشتي از آمادگي
اين مرکز براي حضور در مراسمات و برنامه هاي شهرک و انجام تست قند خون رايگان و
نيز همکاري در آموزشهاي شهروندي خبر دادند.
در ادامه حاضرين ضمن ديدار با ساکنين  ،از پايگاه بسيج شهيد امين دهقان بازديد
کردند.
از مصوبات اين جلسه برگزاري همايش پياده روي ،اجراي برنامه جشن در اين شهرک و
برگزاري نمايشگاه محلي در حاشيه مراسم بوده است .

حادثه ۱۱نفرفوت کردند و ۹نفربه مراکزدرماني
اعزام شدند .خالدي بااشاره به احتمال افزايش
آمارقربانيان حادثه همچنين گفت :عالوه بر11
قرباني حادثه که هويتشان مشخص شده بود،
تاکنون 11کيسه حاوي بقاياي اجساد جمع آوري
شده ازمحل حادثه براي تشخيص هويت به پزشکي
قانوني تحويل شده است .دراين ارتباط چياکو

واين موضوع به افزايش سواد سالمت وسبک زندگي
مناسب کمک ميکند.وي با بيان اينکه وزارت بهداشت
به تنهايي متولي امرسالمت نيست ،گفت :مشارکت مردم
درحوزه سالمت سبب کاهش بيماريها وهزينههاي درمان
ميشود.ايازي با اشاره به ضرورت آموزش سبک زندگي
به مردم گفت:براي اجتماعي شدن سالمت درمرتبه
نخست بايد مردم خود به فکرسالمت باشند وآنگاه
دستگاهها دراين حوزه همياري داشته باشند.

کريمي يکي ازدوراننده اتوبوس که دربيمارستان
کوثرسنندج بستري شده است درگفت وگويي اظهار
کرد :به محض خروج ازترمينال يک تانکرسوخت
با پالک کرمانشاه از پشت به اتوبوس برخورد
کرد که همزمان با صداي انفجارتانکرسوخت،
اتوبوس نيزدچارحريق شد .پس ازاين حادثه
استاندارکردستان به همراه فرمانده نيروي انتظامي
وشهردارسنندج درمحل اين حادثه حضوريافت
وبا ناگوارخواندن اين سانحه ،به خانواده متوفيان
اين حادثه تسليت گفت.بهمن مرادنيا عنوان کرد:
ازامروزبرايتعريضوبرطرفکردنمشکالتکمربندي
دکترحسيني اقدام خواهد شد تا ديگرشاهد چنين
حوادثي نباشيم.استاندارکردستان گفت :درباره
آمارکشتهشدگان ديشب هيچ پنهان کاري انجام
نشده و تعداد قطعي کشتهها 11نفراست.همچنين
پايگاه اطالعرساني استانداري کردستان ،اعالم
کرد :درپي حادثه تصادف اتوبوس مسافربري با
تانکرنفتکش درشهرسنندج که منجربه کشته
ومجروح شدن تعدادي از هموطنانمان شده
است سه روزدراستان کردستان عزاي عمومي
اعالم شده است.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه
سهامداران شركت توليدي و صنعتي انرژي
كشور (سهامي خاص) ثبت شده به شماره
 47242و شناسه ملي 10100924560

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود تا در جلسه
مجمع عمومي عادي ساليانه كه در ساعت  10مورخ يكشنبه 97/4/31
در محل كارخانه به آدرس تهران  -كيلومتر  7جاده قم  -باقرشهر
 خيابان چلهدوان  -خيابان انرژي  -كد پستي  1813159341بادستورجلسه ذيل ،حضور به هم رسانند.
 -1بررسي گزارش هيات مديره و تصويب تراز و حساب سود و
زيان سال مالي 1396
 -2انتخاب بازرس
 -3انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
تاريخ انتشار97/4/21 :
هيات مديره شركت
خ ت97/4/21 :

رئيس اداره محيط زيست شهرتهران با اشاره به اينکه ساالنه حدود ۴۰۰ميليون
مترمکعب آبهاي سطحي به سمت جنوب پايتخت سرازيرميشود ،گفت که
براي حل اين مشکل با همکاري دستگاههاي مختلف طرح ساماندهي آبهاي
سطحي تهران تهيه شده است.محمد حسين بازگيردرگفت وگوبا ايسنا افزود:
بخشي آبهاي سطحي جاري شده ،حاصل رود درههاي شمال تهران ومسيلهايي
است که ازارتفاعات تهران آب ميگيرند مانند مسيل جاجرود ،گالبدره ،دربند،
فرحزاد ،اوين -درکه و رودخانه کن .بخشي ديگرنيزحاصل نزوالت وسرريزهاي
داخل خيابانها است که عموما به آلودگيهاي سطح خيابان وپسماندهاي رها
شده درسطح شهرآغشته ميشوند.وي ادامه داد :فاضالبهاي خانگي نيزبه اين
آبهاي سطحي وارد ميشود ودرمجموع کل اين آب آلوده به جنوب تهران
سرازيرميشود.بازگيربا گفت :ازسوي شهرداري واداره آب منطقهاي طرحي
براي ساماندهي آبهاي سطحي تهران تهيه شده است .براساس اين طرح
آبهاي سطحي تهران با تکميل شبکه فاضالب مديريت ميشوند عالوه براين
احداث دوتصفيهخانه بزرگ براي تصفيه اين آبها درنظرگرفته شده است.
وي با اشاره به اينکه مجوز احداث اين سدها گرفته شده است ،اظهارکرد :با
احداث اين سدها وتصفيه فاضالب مشکل آبهاي آلودهاي که وارد اراضي
کشاورزي جنوب ميشوند نيزحل خواهد شد.

جهش ۱۰پلهاي ايران در رتبهبندي
شاخص جهاني نوآوري

براساس تازهترين گزارش سازمان جهاني مالکيت فکري ( )WIPOبراي
رتبهبندي کشورها درشاخص جهاني نوآوري ،جمهوري اسالمي ايران درسال
جديد ميالدي ،جهش ۱۰پلهاي داشته است.به گزارش فارس ،رتبهبندي
شاخص جهاني نوآوري درسال 2018منتشرشد وبرهمين اساس ،جمهوري
اسالمي ايران با جهشي قابل توجه از رتبه  75درسال 2017به جايگاه65
درسال 2018رسيده است .اين درحالي است که رتبه ايران دراين شاخص
در سال  106 ،2015بوده است.شاخص جهاني نوآوري نام گزارشي است
که هرساله توسط سازمان جهاني مالکيت فکري( )WIPOمنتشرميشود
ودرآن به رتبه بندي کشورها ازمنظرنوآوري ميپردازد.

استاندار تهران عنوان کرد:

بي توجهي به پيوستهاي اجتماعي
در طرحهاي عمراني و صنعتي

استاندارتهران با تاکيد برلزوم بهرهگيري ازمطالعات اجتماعي براي اجراي
پروژههاي عمراني گفت :متأسفانه ما هنوزدرطرحها به پيوستهاي اجتماعي
که بايد ضميمه طرحهاي عمراني وصنعتي باشد؛ توجه نکردهايم.به گزارش
ايسنا،محمدحسينمقيميدرجلسهمشترکستادفرهنگيواجتماعيمديريت
وساماندهي آسيبهاي اجتماعي ،با اشاره به اينکه در کشورما هنوزطرحها
وپيوستهاي اجتماعي يا درنظرگرفته نميشود يا اصال وجود ندارد ،افزود:
توسعه را با سرعت پيش رفتيم و ازمسائل اجتماعي وزيست محيطي غافل
شديم .بايد مطالعاتي که انجام شده به کاربگيريم و وضعيت موجود را شناسايي
کنيم ودرمرحله بعد نسبت به رفع مشکالت اقدام کنيم .نميتوانيم جمعيت
مهاجرت کرده به تهران را خارج کنيم اما ميتوانيم درتهران وسايرشهرها
با شناسايي مشکالت نسبت به رفع آنها اقدام کنيم .استاندارتهران گفت:
مطالعات اجتماعي ومطالعاتي که با انسانها سروکاردارند نميتواند همه ابعاد
شرايط موجود وعوامل ايجاد اين شرايط را درکشورنشان دهد اما اين به آن
معنا نيست که همه کارهايي که درکشورانجام شده نبايد اجرا ميشد ،بلکه
به اين معناست که بايد درکنارکارهاي انجام شده اقدامات ديگري انجام
ميشد.وي افزود :کشورهاي پيشرفته طبق امکانات ،برنامه ريزي کردهاند
و با دستيابي به 80درصد آن برنامه موفق شدهاند.

برنامه مراسم نماز جمعه  22تيرماه 97
در مصلي امام خميني(ره)

نماز عبادي  -سياسي جمعه  22تيرماه به امامت حجتاالسالم
والمسلمين ابوترابيفرد و سخنراني آقاي دكتر غالمعلي افروز،
عضو محترم هيات علمي دانشگاه تهران و آقاي دكتر انوشيروان
محسني بندپي ،معاون محترم وزير و رئيس سازمان بهزيستي
كشور در مصلي تهران برگزار ميشود.
برنامه پيش از خطبهها ،از ساعت  11:45با زيارت آلياسين آغاز و
با تالوت آياتي از كالما ...مجيد توسط آقاي داوود الچيناني ادامه
مييابد و در ادامه آقاي دكتر محسني بندپي ،به مناسبت "هفته
بهزيستي" و آقاي دكتر افروز ،پيرامون تحكيم خانواده با موضوع
"مباني روانشناختي انتخاب همسر مطلوب" سخنراني مينمايند.
تاريخ انتشار97/4/21 :
روابط عمومي ستاد نماز جمعه تهران
خ ت ر97/4/21 :

قابل توجه اعضاي محترم داراي پروانه
اشتغال به كار مهندسي كانون مهندسين بابل

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل
مجمع عمومي عادي ساليانه شركت
سمنان تيهو (سهامي خاص) به شماره
ثبت 1296

همكار ارجمند سركار خانم مهندس/جناب آقاي مهندس
با احترام و عرض ادب و سپاسگزاري از همراهي جنابعالي ،از آنجايي
كه در نظر است اولين مجمع عمومي عادي كانون در سال جاري
نوبت اول راس ساعت  15روز شنبه مورخ  97/05/06در محل
سالن اجتماعات كانون مهندسين بابل برگزارگردد .خواهشمند
است ترتيبي اتخاذ فرماييد تا در وقت مقرر در محل يادشده
حضور به هم رسانيد.
دستورجلسه:
 -1تالوتي چند از كالماله مجيد
 -2گزارش هيات مديره
 -3گزارش خزانهدار
 -4گزارش بازرس
 -5تصويب ترازنامه سال  96و بودجه سال 97
تاريخ انتشار97/4/21 :
جالل نورالهزاده
خ ش97/4/21 :
رئيس هيات مديره كانون مهندسين بابل

اينجانب غالمعلي خدايي ميالني مالک خودروي سواري پژو پارس مدل 1390به
شماره انتظامي 987-35ب  53و به شماره شاسي NAAN51FA3BK230215
و به شماره موتور13490000112به علت فقدان اسناد فروش تقاضي رونوشت المثني
اسناد مذکور را نموده است .لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودرو مذکور دارد
ظرف  10روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر  14جاده مخصوص
تهران -کرج شهرک پيکانشهر ساختمان سمند طبقه  1مراجعه نمايد بديهي است
پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط اقدام خواهد شد.

دعوتنامه اولين مجمع عمومي عادي
نوبت اول سال 1397

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت سمنان تيهو (سهامي
خاص) دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه كه
در روز سهشنبه ،مورخ  1397/5/2راس ساعت  10صبح در محل
قانوني شركت سمنان تيهو به آدرس بلوار وليعصر ،پالك  36تشكيل
ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1تصويب تراز مالي و صورتهاي مالي سالهاي  1395 ،1394و
1396
 -2انتخاب بازرسين
 -3انتخاب و تعيين سمت مديران و حق امضاء
 -4انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
 -5افزايش سرمايه شركت و تعيين خط مشي آينده شركت
تاريخ انتشار97/4/21 :
اعضاي هيات مديره شركت سمنان تيهو
خ ش97/4/21 :

