رئيس دستگاه قضا خبر داد:

بازداشت افراد
درگيردرپروند ه
مؤسسات مالي غيرمجاز
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رئيس قو ه قضائيه ازبازداشت افراد درگيردرپروند ه مؤسسات مالي غيرمجازخبرداد وگفت:
بسياري ازافراد درگيردرپروندههاي مربوط به مؤسسات مالي غيرمجازدرزندان به سرميبرند
اما نبايد فراموش کرد که صرف زنداني شدن مسئوالن ومديران اين مؤسسات ،مشکلي را
ازمردم حل نميکند.به گزارش تسنيم به نقل ازروابط عمومي قوه قضائيه ،آيتاهلل صادق
آملي الريجاني درجلسه مسئوالن عالي قضائي،تأکيد کرد :قوه قضائيه براي کمک به
مردم وحمايت ازآنان به ميدان آمده وتالش کرده تا اموال مالباختگان مؤسسه اعتباري
فرشتگان بازگردانده شود ومورد حيف وميل قرارنگيرد .برهمين اساس طي همکاري
بسيارخوبي که با مجلس ودولت صورت گرفته ،تالش شده تا سقف 200ميليون تومان
به همه سپردهگذاران تا اين مبلغ يا باالترپرداخت شود که با اين تدبير ،مشکل 98درصد
سپردهگذاران حل ميشود .البته رقم سپردههاي دودرصد باقي مانده نيزقابل توجه است

اجتماعي

» خبر

رهبرمعظم انقالب:

سردارمويدي :نرخ شيوع مصرف
موادمخدردرکشور 5/39درصد است

قائم مقام دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدرگفت :نرخ شيوع مصرف مواد
مخدردرکشور 5/39درصد است و مصرف ترياک همچنان درصدرمواد مخدراست.
به گزارش ايسنا ،علي مويدي ،گفت :درسال ، 94براساس پيمايش تنوع مواد
در مصرف مواد روانگردان که با مشارکت دفترتحقيقات ستاد مبارزه با مواد
مخدروسازمان بهزيستي دربين جمعيت هدف  ۵۲ميليون نفر و در حجم
نمونه ۶۰هزارنفردرکليه مراکز استانها مورد مطالعه و از هر استان  ۵شهرستان
مورد بررسي قرار گرفت ،نرخ شيوع اعتياد  5/39درصد دربين جمعيت 15
الي 64سال اعالم شد.وي افزود :از اين ميزان ،نرخ شيوع مصرف مواد مخدر
در دانشآموزان مقطع متوسطه دوم در سال تحصيلي  2/1 93-94درصد،
دانشجويان دانشگاههاي دولتي  5.6درصد و در جامعه کارگري محيطهاي
صنعتي در سال  22/3 ، 93درصد است.

اميرخجسته:

تغييردرمتنقانونکسرخدمتفرزندان
ايثارگران ،بدعتي غيرقابل توجيه است

»

سه شنبه  23آبان 1396
 25صفر  14-1439نوامبر - 2017سال سي و دوم-شماره 9083

مجيد فراهاني 15 :درصد از تهرانيها درسه هزارمتر
بافت فرسوده زندگي ميکنند

دستگاهها با همه توان به ياري
آسيبديدگان بشتابند

رهبرانقالب درپيامي تاکيد کردند که سپاه وبسيج ،با نظم وسرعت به آواربرداري
وانتقال مجروحان زلزله کمک کنند ودستگاههاي دولتي هم ه توان خود را براي
ياري آسيب ديدهها به کارگيرند.به گزارش مهربه نقل ازپايگاه اطالع رساني دفترمقام
معظم رهبري؛ متن پيام حضرت آيت اهلل خامنه اي به شرح زيراست:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
با تأسف واندوه فراوان خبرزمينلرزه درغرب کشوررا که به جانباختن جمعي
ازهمميهنان عزيزوزخمي شدن جمعي بيشترانجاميده وخسارات بسياري پديد
آورده است ،دريافت کردم .وظيف ه مسئوالن آن است که درهمين اولين ساعات
با هم ه ه ّمت وتوان به ياري آسيبديدگان بويژه درزيرآوارماندگان بشتابند و
با بهرهگيري سريع ازهم ه امکانات موجود ،از افزايش تلفات جلوگيري کنند.
ارتش وسپاه وبسيج ،با نظم وسرعت به آوار برداري وانتقال مجروحان کمک
کنند ودستگاههاي دولتي چه نظامي وچه غير نظامي هم ه توان خود را براي
ياري آسيب ديدهها و خانوادههاي آنان به صحنه آورند.اينجانب ازاعماق دل ،اين
حادث ه تلخ ومصيبتباررا به ملّت ايران بخصوص به مردم عزيزاستان کرمانشاه
وبويژه به خانوادههاي مصيبتزده تسليت عرض مي کنم ومتضرعانه ازخداوند
متعال مي خواهم که اين محنت ورنج را ماي ه جلب رحمت وفضل خود قراردهد
وبرصبروپايداري ومقاومت ملّت عزيزمان بيفزايد .ازهم ه کسانيکه مي توانند
به نحوي درسبک کردن بارمصيبت وجبران خسارت مؤثرباشند درخواست
مي کنم که به ياري آسيبديدگان بشتابند.
والسالم عليکم و رحمه اهلل
س ّيد علي خامنهاي
 ۲۲آبان ۱۳۹۶

که بايد براي آن چارهانديشي کرد واهميت قضيه اقتضا ميکند دستگاههاي مربوطه به
فکرحل اين مشکل باشند.آملي الريجاني با بيان اينکه يکي ازوظايف اصلي بانک مرکزي
نظارت بر بانکها ومؤسسات مالي واعتباري است ،اظهارکرد :نبايد مؤسسات غيرمجازداشته
باشيم يا مؤسسات مالي درکشوررها باشند .البته برخي قوانين نيزدچارنقيصههايي بود
که اين کاستيها رفع شده است ودرحال حاضربانک مرکزي مسئول نظارت بربانکها
ومؤسسات مالي است که بايد اين نظارتها مستمروقاطعانه باشد.رئيس قوه قضائيه با
تأکيد برضرورت نظارت بربانکها ومؤسسات مجازنيزخاطرنشان کرد :سرمايهگذاري
مستقيم بانکها دربسياري ازاموراقتصادي خالف مصلحت وشايد هم خالف قانون
باشد .بانکها نبايد مستقيماً وارد کسب وکارشوند بلکه بايد واسطهاي براي رونق توليد
وکسب وکاردرکشورباشند.

عضوشوراي شهرتهران با بيان اينکه15درصد ازشهروندان
تهراني در 3هزارمتربافت فرسوده زندگي ميکنند،
گفت :درصورتي که زلزلهاي باالي 5ريشتردرتهران
اتفاق بيفتد قطعاً آمارکشتهها وتلفات انساني که به
وقوع ميپيوندد درقرن فعلي بيسابقه خواهد بود.
مجيد فراهاني درگفتگوبا فارس گفت :متأسفانه
آمادگي الزم براي مقابله با بحران وحوادث طبيعي
درتهران را نداريم.وي افزود :بايد اقدامات پيشگيرانه

درسطح شهربه گونهاي باشد وشرايط به نوعي تنظيم
شود که شهردرمقابل زلزله بيمه شود.فراهاني با اشاره
به اينکه 15درصد مردم در 3هزارمتربافت فرسوده
زندگي ميکنند ،گفت :درصورتي که زلزلهاي باالي
5ريشتردراين قسمت اتفاق بيفتد قطعاً آمارکشتهها
وتلفات انساني که درتهران به وقوع ميپيوندد در
قرن فعلي بيسابقه خواهد بود.وي با اشاره به اينکه
بايد ايمنسازي بافت فرسوده دراولويت قراربگيرد،
اظهارداشت :شهرداري تهران بودجه الزم براي نوسازي
بافت فرسوده را ندارد ودولت بايد دراين زمينه
وارد عمل شود و با کمک سايردستگاهها هرچه
سريعتربافتهاي فرسوده درمناطق،17 ،12 ،11
 18و 15شهرتهران نوسازي شود.
وي بيان داشت :ما ازيک حيث آمادگي پيشگيرانه
بحران کام ًال ضعيف هستيم ومهمترين مسئله نظارت
برساختوسازهاي فعلي درشهرتهران است.

به اطالع اعضاي هيات مديره و سهامداران شركت صنايع شني مهر عود درخشان (سهامي خاص) ميرساند
در تاريخ  96/9/5ساعت  10صبح جلسه مجمع عمومي عادي براي رسيدگي به گزارش بازرسان  -رسيدگي
به قرارنامه و سود و زيان مالي و صورت دارايي و مطالبات و ديون شركت و صورتحساب عملكرد سال 1396
تشكيل خواهد گرديد محل تشكيل جلسه شهرك صنعتي خرمدره دفتر مديريت شركت فوالد آلياژي آرمان
زنجان خواهد بود لذا جهت رسيدگي به موارد فوقالذكر در تاريخ مقرر در اين جلسه حضور يابيد.
تاريخ انتشار96/8/23 :
بازرس اصلي  -بازرس عليالبدل
خ ش96/8/23 :

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده نوبت اول
شركت تعاوني مسكن مهر محلي شماره  7اروميه

به شماره ثبت 9325

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوقالعاده نوبت اول شركت تعاوني مسكن مهر محلي شماره
 7اروميه راس ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ  96/09/15در محل دفتر شركت واقع در اروميه :خيام
جنوبي  -جنب پاساژ خرم  -كوچه تربيت  -پالك  - 5طبقه  - 2واحد  10تشكيل ميگردد .از عموم
سهامداران و اعضاي محترم دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر
در محل تعيين شده حضور به هم 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 اعضا يا غيراعضا 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 تا يك روز قبل از تشكيل مجمع به
غير از ايام تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم و توسط هيات مديره بررسي و تاييد گردد و در غير اين صورت
وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانههاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 -1اتخاذ تصميم درخصوص تمديد مدت فعاليت شركت طبق مقررات بخش تعاون
تاريخ انتشار96/8/23 :
خ ش96/8/23 :
 3214هيات مديره شركت تعاوني مسكن مهر محلي شماره  7اروميه

وحيد مطلبي مغانجوقي  -فردين شاهمحمدي اوصالو  -مسعود شيخي

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده نوبت دوم
شركت تعاوني مسكن پيام مهاباد به شماره ثبت122 :
شناسه ملي10862085300 :
بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوقالعاده نوبت دوم شركت مسكن پيام مهاباد راس ساعت
 10صبح روز سهشنبه مورخ  1396/09/07در محل كانون تربيتي فجر واقع در خيابان اقبال الهوري تشكيل
ميگردد .از عموم سهامداران و اعضاي محترم دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل
در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور به هم 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 اعضا يا غيراعضا 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 تا يك
روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط بازرس بررسي و
تاييد گردد و در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانههاي
اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 )1اتخاذ تصميم درخصوص تغيير و اصالح مفاد اساسنامه مورد عمل و تصويب اساسنامه جديد منطبق با قانون
اصالح مواردي از قانون بخش تعاون مصوب مورخ 1293/02/17
 )2اتخاذ تصميم درخصوص تمديد مدت فعاليت مربوط به ماده شش اساسنامه شركت تعاوني
تاريخ انتشار96/8/23 :
هيات مديره شركت تعاوني مسكن پيام مهاباد
خ ش96/8/23 :
رئيس هيات مديره :بيژن دمكري
3222

نايبرئيس هيات مديره :سيدحسين نمكي
منشي هيات مديره :علي سلطاني

خواهان رونوشت حصروراثت محرمعلي بيات فرزند محبت بشرح دادخواست تقديمي ثبت شده به كالسه
 9609982601001151از اين دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان
محبت بيات به ش.ش  319به تاريخ  96/7/29در اقامتگاه دائمي خود بدرود حيات گفته ورثه حين الفوت
آن مرحوم منحصر است به :
-1محرمعلي بيات فرزند محبت به ش.ش  1341-320فرزند متوفي
-2علي بيات فرزند محبت به ش.ش  1354-411فرزند متوفي
 -3حيدرعلي بيات فرزند محبت به ش.ش  1358-461فرزند متوفي
 -4صفي اله بيات فرزند محبت به ش.ش 1360-480فرزند متوفي
-5پرويز بيات فرزند محبت به ش.ش 1364-7فرزند متوفي
-6گلي بيات فرزند محبت به ش.ش  1344-321فرزند متوفي
 -7آذر بيات فرزند محبت به ش.ش  1348-335فرزند متوفي
 -8سلبي بيات فرزند محبت به ش.ش 1349-336فرزند متوفي
 -9زهرا بيات فرزند محبت به ش.ش  1352-337فرزند متوفي
 -10گلشن بيات فرزند خيراله به ش.ش  1322-612همسر متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا چنانچه شخصي
اعتراضي دارد و يا وصيتنامهاي از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يكماه به اين شورا تقديم
دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
		        قاضي حوزه شماره يك شوراي حل اختالف شهرستان زنجان
مالف 1165

 50هزارمعلم ،کالسي براي تدريس ندارند

بالگردهاي هالل احمر منتقل شدهاند وکارآواربرداري نيزانجام ميشود.
سخنگوي سازمان مديريت بحران کشورنيزگفت :نيروهاي امدادي
ازاستانهاي معين به مناطق زلزلهزده بالفاصله حاضرشدند واکنون
اين استانها براي ارسال وسايل مورد نيازدرآمادهباش هستند.بهنام
سعيدي  ،گفت 19 :فروند بالگرد به منطقه اعزام شده و 3فروند هواپيما
براي جابجايي مصدومان درمنطقه حاضراست .وي گفت140 :دستگاه
آمبوالنس و 3دستگاه اتوبوس آمبوالنس خدمات درماني الزم را به
مصدومان و زلزلهزدگان ارائه ميدهند.
سردارسعيد منتظرالمهدي سخنگوي نيروي انتظامي هم ازآماده باش
پليس درمناطق زلزله زده خبرداد وگفت :يگانهاي مختلف نيروي
انتظامي با حضوردرمناطق زلزله زده اقدامات خود براي خدمت به
زلزله زدگان وامدادرساني به آنان را دردستورکارقرارداده است.درهمين
ارتباط وبه دليل وسعت تخريب حادثه فوق ارتش وسپاه پاسداران
ازلحظات اوليه وقوع زلزله به کمک زلزلهزدگان کرمانشاه شتافتند.
اميرکيومرث حيدري فرمانده نيروي زميني ارتش با اشاره به آخرين
وضعيت امدادرساني به زلزلهزدگان گفت :ارتش وسپاه درکنارهم به
امدادرساني مناطق زلزله زده غرب شتافتهاند وازاولين ساعات اين حادثه
تلخ ،درکنارمردم حضورداشتند.وي افزود :تيپهاي واکنش سريع وامداد
ونجات ،هوانيروزوتيم مجهزپزشکي ازارتش با حضوردرمنطقه ،بخش
بسيارعظيمي ازماموريت خود را آغازکردهاند .همچنين سرلشکرمحمدعلي
جعفري فرمانده کل سپاه پاسداران گفت :خانههاي روستايي مناطق

آگهي دعوت سهامداران شركت گروه مهندسي
توسعه سبز سبزوار جهت تشكيل مجمع عمومي
فوقالعاده به طور همزمان

بدينوسيله از كليه شركاء/سهامداران شركت گروه مهندسي توسعه سبز سبزوار سهامي خاص به شماره ثبت
 2321و شناسه ملي  10860235974دعوت به عمل ميآيد تا در جلسه مجمع عمومي فوقالعاده شركت
كه در ساعت  9صبح مورخ  96/09/10و جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده كه در ساعت 11
صبح در محل شركت تشكيل ميشود حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع فوقالعاده
 -1تغيير محل شركت
دستورجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
 -1انتخاب هيات مديره
 -2انتخاب بازرسين
 -3انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
هيات مديره
تاريخ انتشار96/8/23 :
خ ش96/8/23 :

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
شركت تعاوني مرزنشينان بخش كوهسار سلماس
شماره ثبت ()249
بنا به تصويب جلسه شماره  653مورخ  96/08/17هيات مديره شركت تعاوني مرزنشينان بخش كوهسار
سلماس وفق مقررات آييننامه نحوه تشكيل مجمع عمومي و مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت
اول شركت تعاوني مرزنشينان بخش كوهسار در تاريخ  96/09/25ساعت  10:30صبح در محل دفتر
شركت تعاوني واقع در سلماس خيابان سعدي روبروي مدرسه شهيد داهيم تشكيل خواهد شد ،از كليه
نمايندگان منتخب در بخش كوهسار دعوت ميشود در جلسه براي تصميمگيري درخصوص دستورجلسه
حضور به هم رساند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب  5نفر هيات مديره عضو اصلي و  2نفر عليالبدل براي مدت  3سال كه از تاريخ انتشار روزنامه به
مدت  7روز مدارك مورد نياز را شامل كپي شناسنامه  -كپي كارت ملي  -آخرين مدرك تحصيلي  -كپي
كارت پايان خدمت  -تكميل فرم نامزدي به دفتر شركت تعاوني تحويل و رسيد اخذ شود.
 -2انتخاب  3نفر بازرس اصلي و  1نفر عليالبدل براي مدت يك سال مالي به سمت بازرس كه بايستي از
تاريخ انتشار روزنامه به مدت  7روز مدارك مورد نياز شامل كپي شناسنامه  -كارت ملي  -كپي كارت پايان
خدمت  -كپي آخرين مدرك تحصيلي  -تكميل فرم نامزدي به دفتر شركت تعاوني تحويل نمايد.
تاريخ انتشار96/8/23 :
خ ش96/8/23 :
هيات مديره شركت تعاوني مرزنشينان بخش كوهسار
3208

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي شركت ارمغان
جوانه پويا زاگرس به شماره ثبت  11583و

شناسه ملي 14004621990

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت به عمل ميآيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي كه راس ساعت
 9صبح روز شنبه  1396/9/4در محل شركت واقع در شلمزار خيابان احمدآباد كوچه  10منزل شخصي
حبيباله حمزه برگزار ميگردد حضور به هم رسانيد.
دستورجلسه:
 -1انتخاب مديران
 -2انتخاب بازرسان
 -3انتخاب روزنامه
 -4ساير مواردي كه در صالحديد شركت باشد
تاريخ انتشار96/8/23 :
خ ش96/8/23 :
هيات مديره شركت
آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقايان -1محرمعلي سليمي فرزند رحيم و  -2علي
ابراهيمي فرزند رضي اله  -3اسماعيل ابراهيم خاني فرزند اروجعلي و خانم زينب حسني فرزند قاسم
خواهان آقاي علي اسم خاني دادخواستي به طرفيت خوانده آقايان علي ابراهيمي و غيره به خواسته الزام
به تنظيم سند رسمي مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه  9609982401000561شعبه
10دادگاه عمومي حقوقي شهرستان زنجان ثبت و وقت رسيدگي مورخ  96/9/25ساعت  10/30تعيين كه
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آيين دادرسي مدني به علت مجهولالمكان بودن خوانده
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه
پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و
ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
مالف 1166
مدير دفتر دادگاه حقوقي شعبه  10دادگاه عمومي حقوقي شهرستان زنجان-اجلي

آگهي استخدام

شركت ستاره سبز منطقه آزاد چابهار به يك نفر مسئول فني در رشته صنايع غذايي
جهت كار در واحد توليدي و بسته بندي برنج نياز دارد.تلفن 054-35312339
اداره نظارت و ارزيابي مواد خوراكي و آشاميدني
آرايشي و بهداشتي منطقه آزادچابهار

پروانه ساخت شربت گلسرخ به شماره  5516مورخه 80/10/16
مربوط به شركت آذين شوشتر به شماره ثبت  319با برند تجاري
مجيد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

نماينده مردم همدان وفامنين درمجلس شوراي اسالمي گفت :ابالغيه ستاد کل
نيروهاي مسلح درخصوص اجراي قانون کسرخدمت فرزندان ايثارگران اقدامي
مثبت ،اما تغييردرمتن قانون بدعتي غيرقابل توجيه است.اميرخجسته درگفتگوبا
ايسنا درواکنش به ابالغيه ستاد کل نيروهاي مسلح درخصوص اجرايي شدن
قانون کسر خدمت فرزندان ايثارگران گفت :ابالغ فرمان اجرايي شدن اين قانون
اگرچه اقدامي مثبت ونشان ازهمکاري گسترده بين نيروهاي مسلح وارکان
قانون گذاري کشوراست ،اما اضافه شدن بند جديد وسهميه بندي اين قانون براي ساالنه
 ۲۰هزارنفرازمشمولين بدعتي غيرقابل توجيه است که الزم است ستاد کل
نيروهاي مسلح نسبت به اصالح آن اقدام کند.وي در ادامه ضمن طرح سواالتي در
خصوص اضافه کردن سقف سهميه ساالنه براي مشمولين گفت :درصورت اجرايي
شدن اين قانون واضافه کردن غيرقانوني ميزان سقف محدود براي مشمولين چه
کسي پاسخگوي آن دسته ازافراد که حائزامتيازالزم نمي شوند وحق ايشان ضايع
مي گردد ،خواهد بود؟ آيا درزمان جنگ تحميلي واعزام رزمندگان نيزصحبت
ازسقف محدود وحضورافراد به صورت سهميه بندي وجود داشت؟

سردارکمالي خبرداد

آموزش حداقل يک مهارت فني
به سربازان در طول خدمت

حقوق ميگيرند.عضوکميسيون برنامه وبودجه
مجلس تصريح کرد :عامل مهم مشکالت بودجهاي
آموزش وپرورش اين است که بهينهسازي هزينهها
صورت نگرفته است وتا زماني که اين مشکل حل
نشود ،اوضاع بودجهاي آموزش و پرورش اصالح
نميشود.مصري گفت :بودجهاي که امسال براي
آموزش و پرورش تعيين شده است اگر کام ً
ال
تخصيص پيدا کند ،بودجه مناسبي است.

 407کشته و بيش از ۶700زخمي درزمينلرزه  ۷/۳ريشتري غربکشور

بخش اجتماعي :حادثه زمينلرزه ۷/۳ريشتري درمنطقه سرپل
ذهاب و قصر شيرين واقع دراستان کرمانشاه کرمانشاه وکمي بعد
پسلرزه ۴.۶ريشتري حوالي مرزايران وعراق که يکشنبه شب بوقوع
پيوست براساس آمارارائه شده تا کنون407کشته وبيش از۶700
زخمي برجاي گذاشته است .به گزارش خبرنگارما،شدت اين زلزله
به قدري بود که دراستانهاي همدان ،اراک ،زنجان ،اهواز ،ايالم،
سنندج ،کرمانشاه ،تبريز ،اروميه ،اردبيل وچند شهرديگراحساس شده
ودربسياري ازاستانهاي غربي کشورآسيبهايي وارد کرده است اما
به گفته مسئوالن اکنون خسارتهاي مالي برآورد نميشود وتنها
برآورد خسارتهاي جاني بررسي ميشود .همچنين به علت وقوع زلزله
وکشته شدن تعداد زيادي ازمردم استان کرمانشاه ،استاندارکرمانشاه با
هماهنگي دفترامام جمعه سه روزدراين استان عزاي عمومي اعالم کرد.
سجادي نماينده هالل احمردرکرمانشاه نيز ازتوزيع چادر ،پتووکنسرو
بين حادثه ديدگان زلزله غرب کشورخبرداد.وي با اشاره به حضور
 ۳۰۰نيروي عملياتي هالل احمرکرمانشاه درمناطق زلزله زده اظهارکرد:
تا کنون ۵۳۰نيروي عملياتي از استانهاي مختلف دعوت شدهاند
همچنين ۱۵۰دستگاه خودروي عملياتي وآمبوالنس به اين مناطق
اعزام شدند ۴۱۰۰ .چادر ۱۰ ،هزارپتوو ۱۷۰هزارکنسرونيزبين افراد
حادثه ديده توزيع شده است.وي ادامه داد :شهرستانهاي سرپل
ذهاب ،قصرشيرين ،جوانرود ،ثالث باباجاني ،ازگله ،داالهو ،اسالمآباد
وگهواره جزومناطق آسيبديده هستند تا االن نيز ۱۱۵مصدوم توسط

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي شركت صنايع
شني مهر عود درخشان (سهامي خاص)
به شماره ثبت 9215

عضو کميسيون ب رنامه وبودجه مجلس:

عضوکميسيون برنامه وبودجه مجلس گفت50 :
هزارمعلم داريم که کالسي براي آنها وجود ندارد
اما ازآموزش وپرورش حقوق ميگيرند.عبدالرضا
مصري درگفتگوبا فارس علت عدم تخصيص بودجه
تعيينشده به آموزش وپرورش را عدم تحقق منابع
پيشبينيشدهدولتدانستواظهارداشت:مکانيسم
تخصيص بودجه دراختياردولت است وسخنگوي
دولت بايد دراين خصوص پاسخگوباشد؛ به نظر
ميرسد اگرمنابع بودجهاي محقق ميشد طبيعتاً
تخصيص صورت ميگرفت.وي افزود :بسياري
ازمعلمان با حداقلها زندگي ميکنند واگر حقوق
آنها درزمره مطالبات برود ،ظلم مضاعف است.
مصري با بيان اينکه دربهترين شرايط بودجهاي
هم گاهي ،برخي مديران ازوالدين پول ميگيرند،
خاطرنشان کرد 50 :هزار معلم داريم که کالسي
براي آنها وجود ندارد اما ازآموزش وپرورش

خبر »

زلزلهزده عمدتاً تازهسازبوده وکارآواربرداري به زودي تمام ميشود.
وي ،درباره نيازهاي مردم اين مناطق اظهارداشت :بيشترين نياز به
چادراست وهمچنين آب وغذا که اين امکانات ازاستانهاي اطراف
وکرمانشاه در راه است .هالل احمروامکانات سپاه را هم بسيج کرديم
تا نيازهاي مردم تأمين شود وتا ديشب چادرها رسيد وتوزيع شد.وي
با اشاره به اينکه کانون زمين لرزه دشت ذهاب ومنطقه داالهو بوده
که تعدادي ازروستاهاي شمال سرپل ذهاب تخريب شده است ،گفت:
تعداد تلفات به باالي 300نفررسيده است وتعداد ديگري ممکن است
هنوززيرآوارمانده باشند.رئيس سازمان امداد ونجات هم با اشاره
به اينکه نهادهاي ارتش وسپاه براي نظمبخشي درتوزيع اقالم با
هالل احمرهمکاري ميکنند ازعدم کمبود درمناطق زلزلهزده خبرداد
وگفت :وسعت مناطق حادثهديده زياد است ولي هيچ نقطهاي بدون
ارزيابي امدادي وجود ندارد.مرتضي سليمي ادامه داد :اسکان ابتدايي
آغازشده است.همچنين مسعود شريفي مديرکل راه وشهرسازي استان
کرمانشاه با اعالم اينکه هنوزآماردقيقي ازميزان خرابي ساختمانها
دردسترس نيست ،گفت :نيروهاي اعزامي اداره راه و شهرسازي به
منظوررفع مشکل تردد نيروهاي هالل احمرازهمان ساعات اوليه
درحال آواربرداري و بازکردن مسيرهاي کوهستاني ازجمله محورپاتاق
درسرپل ذهاب ،گردنه سياه طاهردرمحورثالث جوان رود ،محوربايگان
درشهرستان پاوه وهمچنين محورهاي ياسوج به مريوان و روانسربه
پاوه هستند که اين مسيرها بيشترين ريزش را داشتند.

رئيس اداره سرمايه انساني سربازستاد کل نيروهاي مسلح از آموزش حداقل يک
مهارت فني به سربازان در طول مدت خدمت سربازيشان خبر داد.سردارموسي
کمالي درگفتگو با ايسنا ،با اشاره به رويکرد جديد ستاد کل نيروهاي مسلح
درقبال ارائه آموزش به سربازان اظهارکرد :براساس تصميمات اتخاذ شده تمامي
سربازان وظيفه درطول خدمتشان بايد مهارتي را ياد بگيرند وحداقل يک مهارت
فني را تا پيش از پايان خدمت فرا گرفته باشند.رئيس اداره سرمايه انساني
سربازستاد کل نيروهاي مسلح با بيان اينکه اين آموزشها زمينه اشتغال سربازان
پس از پايان دوره سربازي را هموارتر ميکند ،گفت :در همين راستا قرارگاه
مهارت آموزي سربازان و ستاد کل نيروهاي مسلح تشکيل شده و برنامه ريزي
دراين زمينه انجام شده است.وي با اشاره به مقررات و آئيننامه مصوب ستاد
کل نيروهاي مسلح اظهار کرد :براين اساس آموزشهاي فني وحرفهاي همچنان
براي سربازان ادامه مييابد .همچنين مقررشده تا بسترهاي الزم همچون انجام
هماهنگيها ،امضاي تفاهمنامهها ،برگزاري همايشها ،تجهيزکارگاهها و ...براي
ايجاد تحول وجهش در دانش سربازان در سال آتي فراهم شود.وي همچنين
با اشاره به سربازاني که پيش ازاعزام به خدمت سربازي داراي مهارت خاصي
بوده اما فاقد گواهينامه تخصصي بودند ،گفت :براي اين افراد نيز پس از پايان
خدمت گواهي تخصصي رسمي صادر خواهد شد.

پزشکي قانوني خبرداد:

سيرصعودي مصرف مواد مخدردرزنان

رئيس اداره ارزيابي پزشکي قانوني استان تهران از افزايش مصرف مواد مخدر
در زنان خبرداد.دکترآرش ساالري درگفتگو با مهر در خصوص مصرف مواد
مخدر در زنان گفت :در بررسي هاي انجام شده به نسبت گذشته ،شاهد
افزايش مصرف مواد مخدر زنان هستيم.وي افزود :آنچه امروزدرجامعه هم
مي بينيم مويد همين مطلب است چرا که متاسفانه قبح مصرف در بين زنان
از بين رفته است.رئيس اداره ارزيابي پزشکي قانوني استان تهران تصريح کرد:
هرروزشاهد افزايش مصرف سيگاردرزنان جامعه هستيم که اين مسئله ناشي از
تغييرات اجتماعي و فرهنگي است .اين موضوع هشدار اجتماعي است که نشان
مي دهد مصرف سير صعودي داشته است.ساالري در خصوص مصرف
مشروبات الکلي در جامعه هم گفت :متاسفانه آمار مصرف مشروبات الکلي هم در
چند سال اخير در جامعه افزايش پيدا کرده است .نمونه گيريهاي انجام شده
هم مويد باال رفتن اين آمار در هر دو جنس است.رئيس اداره ارزيابي عملکرد و
رسيدگي به شکايات استان تهران در خصوص آمار مسموميت هاي دارويي در
استان تهران گفت :ميزان آمار مسموميت هاي دارويي منجر به فوت و آنچه به
پزشکي قانوني ارجاع داده مي شود به طور کلي کم است.

