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معاون رفاه وزيرکارورفاه اجتماعي گفت :اگرصندوقهاي بازنشستگي و وزارت تعاون درحوزه
واگذاري وخروج ازبنگاهداري اقدام الزم ومناسبي را انجام ندهند ،سازمان خصوصي سازي
و وزارت اقتصاد وارد عمل خواهد شد.به گزارش فارس ،احمد ميدري گفت :صورت مسئله
واگذاري بنگاه هاي زيان آور و خروج از بنگاهداري براي وزارت تعاون مشخص است ،تنها
معاون وزيررفاه خبرداد :بايد روش هاي رسيدن به هدف را مشخص کرد؛ ضمن اينکه بايد ساختار مشخصي براي
خروج از بنگاهداري در صندوقهاي بازنشستگي تابعه ايجاد کرد تا بر اساس اين ساختار
اولتيماتوم
مشخص ،بنگاهها واگذار و خروج از بنگاهداري اتفاق افتد.وي گفت :از آذرماه  96که کميته
وزارت کاربه
ساماندهي بنگاههاي اقتصادي در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي شکل گرفته تمام
اختيارات هيئت امناي صندوق هاي بازنشستگي در اين حوزه به کميته مذکور واگذار
صندوق بازنشستگي
شده است و بر همين اساس معتقديم که همه واگذاريها بايد از اين کانال و از اين طريق

اجتماعي

انجام شود.وي افزود :اگر صندوقهاي بازنشستگي و وزارت تعاون در حوزه واگذاري و خروج
از بنگاهداري اقدام الزم و مناسبي را انجام ندهند قطعاً با توجه به سياستهاي دولت،
سازمان خصوصي سازي و وزارت اقتصاد وارد عمل شده و نسبت به واگذاري بنگاه ها
اقدام خواهند کرد به همين دليل ممکن است سرمايههاي در اختيار صندوقها که براي
اين صندوق ها ارزش فراواني دارد دچار خسارت شود و به ارزش واقعي و درست خود
واگذار نشود.ميدري اظهار داشت :براي صندوقهاي بازنشستگي حفظ ارزش دارايي ها
که همان سرمايههاي بازنشستگان است اهميت فراواني دارد به همين دليل خروج از
بنگاهداري بايد با حساسيت و دقت ويژهاي انجام شود.ميدري تصريح کرد :امانتداري
صراحت و شفافيت در زمينه واگذاري بنگاه هاي اقتصادي صندوق هاي بازنشستگي در
اولويت سياست هاي اين وزارتخانه است.

خبر »

دستيار رئيس جمهوردرحقوق شهروندي تأکيد کرد:

شيوع افسردگي وکاهش سن آسيب هاي
اجتماعي دانشآموزان دختر

»
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سالم زاده هشدارداد:
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معاون خدمات شهري شهرداري تهران:

مصرف خودسرانه ريتالين توسط دانشجويان درفصل امتحانات

تهران براي عيد سعيد فطرآماده مي شود
معاون خدمات شهري شهرداري تهران با بيان اينکه تهران براي عيد سعيد فطرآماده
مي شود ،ازتمهيدات شهرداري براي برگزاري هرچه باشکوه تر نمازعيد سعيد
فطرخبرداد.به گزارش خبرنگارما ،مجتبي يزداني ،با بيان اينکه هماهنگي هاي الزم
درخصوص جانمايي محل استقرارنيروهاي آتش نشان ،اورژانس شرکت شهرسالم
واکيپ هاي شهربان صورت گرفته است ،گفت60:دستگاه خودروي عملياتي و135نفر
نيروي سازمان آتش نشاني درمحل هاي تعيين شده مستقرخواهند شد .نيروهاي
انضباط شهري نيزدر 7پهنه در محدوده پيراموني مصلي به استعداد 205نيروي
انساني 74 ،دستگاه موتورمستقرمي شوند.يزداني با توضيح اينکه با برنامه ريزي هاي
انجام شده نظافت ،پاکيزه سازي وجمع آوري پسماند ونگهداشت درمحدوده
مصلي ومحوطه پيرامون آن توسط سازمان مديريت پسماند و با همکاري مناطق
با  473نفرنيروي خدمات شهري مجهزبه کليه تجهيزات وامکانات صورت
مي گيرد ،عنوان کرد:همچنين پهنه بندي محوطه پيرامون مصلي جهت جمع آوري
پسماند خشک توسط مناطق 22گانه با به کارگيري نيروها وتجهيزات الزم انجام
خواهد شد.وي اظهارکرد :رسيدگي ويژه به امورنگهداشت شهربويژه درمحورهاي
منتهي به مصلي شامل شست و شو ،نظافت وپاکيزه سازي کليه المان ها ،احجام،
جداول ،نرده هاي ترافيکي ،گاردريل ،پل ها ،اليروبي انهار ،شست و شو ،تخليه ورفع
عيوب مخازن،هماهنگي جهت گل آرايي جايگاه نمازعيد سعيد فطروگلکاري ،ترميم
فضاي سبزوکاشت گل هاي فصلي وساماندهي فضاي سبزداخل محوطه مصلي
ازديگراقدامات انجام شده دراين راستا مي باشد.يزداني تصريح کرد :اکران طرح هاي
فرهنگي متناسب با عيد سعيد فطربا محوريت فرمايشات مقام معظم رهبري وتهيه
ونصب بنردرسطح شهر روي بيلبوردها وسازه هاي پرتابل و اطراف مصلي ازجمله
اقدامات سازمان زيباسازي ومناطق درروزعيد سعيد فطرمي باشد.

عضو شوراي اسالمي شهرتهران:

يک هزارميليارد تومان ازآراي کميسيون
ماده ۱۰۰مربوط به ۱۵۰نفراست
عضوشوراي شهرتهران گفت :براساس گزارش ارائه شده ،يک هزارميليارد
تومان ازآراي کميسيون ماده ۱۰۰مربوط به حدود ۱۵۰نفراست.به گزارش
فارس ،افشين حبيبزاده در تذکرات پيش ازدستورعلني شوراي شهرتهران،
اظهارداشت :پيروآخرين گزارش دريافتي ازاداره کميسيون هاي ماده 100که
با درخواست بنده تهيه شده است ،مؤديان حدود يکهزار و 500ميليارد تومان
درپروندههاي بيش از 500ميليون ريال به شهرداري بدهکارهستند .وي با بيان
اينکه حدود يک هزارميليارد تومان اين جرايم مربوط به حدود 150نفراست،
گفت :با توجه به مشکالت مالي که شهرداري تهران با آن مواجه است ،الزم
است که شهرداري تهران اقدام جدي وعاجل جهت اخذ جرايم به عمل آورده
ونتايج آن را به شوراي اسالمي شهرتهران گزارش دهد.

معاون مرکزملي فضاي مجازي:

رئيس انجمن متخصصين داروسازي باليني ايران ضمن
هشداربه مصرف خودسرانه ريتالين توسط دانشجويان
گفت :مصرف خودسرانه اين دارومي تواند عالوه برايجاد
وابستگي درافراد ،عوارض متعددي بهويژه برسيستم
قلبي عروقي ومغزگذارد.به گزارش فارس ،جمشيد
سالم زاده اظهارکرد :ريتالين ازآن دسته ازداروهايي
است که صرفا در داروخانه هاي منتخب که توسط
معاونتهاي غذا وداروي دانشگاههاي علوم پزشکي

رتبه جهاني پيام رسان هاي ايراني افزايش يافت

انتخاب ميشوند بايد توزيع شود وبيماران براي
دريافت آن پس ازتشکيل پرونده درمعاونت هاي غذا
ودارو نيازمند ارائه مدارک ومستنداتي نظيرنسخه
ومدارک شناسايي به داروخانه مي باشند.وي گفت:
داروخانه ها اين دارو را بهصورت سهميهاي دريافت
ميکنند وميبايست طبق نسخهاي که به آنها ارائه
شده دارو را به بيمارتحويل دهند .به اين ترتيب
ريتاليني که به صورت غيرمجاز دردسترس دانشجويان
قرارميگيرد منشا ومنبع مشخصي ندارد .ممکن است
واردات قاچاق داشته باشد يا نمون ه تقلبي باشد ويا
داروي اصلي توسط سوداگران بيمارنما ازچرخ ه توزيع
قانوني خارج و راهي بازارهاي غيرمجازشود.سالم زاده
خاطرنشان کرد :درهرصورت ،مصرف خودسرانه اين
دارومي تواند عالوه برايجاد وابستگي درافراد ،عوارض
متعددي بهويژه برسيستم قلبي عروقي وسيستم عصبي
مرکزي ورفتارهاي اجتماعي آنها بگذارد.

معاونمحتوايمرکزمليفضايمجازيکشورازسقوط۷۶۵
پله اي رتبه جهاني پيام رسان تلگرام پس از
مسدود سازي درايران وصعود پرشتاب رتبه جهاني
پيامرسانهاي بومي خبر داد.به گزارش مهربه نقل
ازمرکز ملي فضاي مجازي کشور ،اميرخوراکيان گفت:
بررسي ترافيک دامنههاي پيامرسان تلگرام براساس
آماررتبهبندي ترافيک وبسايت الکسا درسه ماه گذشته
نشان ميدهد که دامنه ( Telegram.orgمربوط به
تلگرام وب) با  ۳۳رتبه کاهش در رتبهt.me ،۳۰۰
با ۱۱۴رتبه کاهش در رتبه ۶۰۰وtelegtram.me
با ۷۶۵رتبه کاهش در رتبه ۲۳۲۸درترافيک جهاني
قرارگرفته اند.وي تصريح کرد :دامنه telegram.me
که به نرمافزارموبايلي تلگرام اختصاص داشته واززمان
رصد آن ،رتبه ۱۷۳هزارمي جهان درسال ۲۰۱۵را
داشته است ،درمدت سه سال به رتبه ۱۵۲۰ارتقا
پيدا کرده بود اما با مسدودسازي تلگرام درايران

زاهدي:

درتاريخ  ۱۱ارديبهشت ،ميزان بازديد و ارجاع به اين
دامنهها با شيب بيشتري کاهش پيدا کرده وبه رتبه
پايينتراز  ۲۳۲۸درتاريخ ۱۹خردادماه رسيده است.
معاون محتواي مرکزملي فضاي مجازي تاکيدکرد:
درمقايسه آماررتبه جهاني الکسا ،پيامرسانهاي داخلي
روندرشدبسيارپرشتابترينسبتبهتلگرامدرآغازفعاليت
داشتهاند که بسياراميدبخش ونشان ازاقبال کاربران
به اين خدمت بومي است.

نوبخت:

حقوق شاغلين وبازنشستگان تا قبل ازعيد فطرپرداخت مي شود

سخنگوي دولت گفت :قبل ازعيد فطرهمه حقوق
شاغلين وبازنشستگان را در رابطه با يارانهها پرداخت
ميکنيم .علي رغم اينکه رقم سنگيني است اما تاکيد
رئيسجمهوربرپرداخت آن است که در روزهاي آينده
قبل ازعيد فطرهمه حقوق ها را با درصد افزايش
پرداخت خواهيم کرد.به گزارش مهر ،محمدباقرنوبخت
درنشست خبري افزود :دولت خود را براي عيد
فطرآماده کرده است که بهترين تبريک دولت به ملت،
پرداخت بخشي از معوقات است.وي با بيان اينکه
عالوه برافزايش حقوق بازنشستگان خود را موظف
به جبران فاصله دريافتها ميدانيم ،اظهارداشت :از
آنجايي که دولت اختيار دارد ١٠درصد به هررديفي
افزايش دهد ،امسال مجلس ٢١٠٠ميليارد تومان براي
بازنشستگان درنظرگرفت که دولت خود فاصله٢١٠٠
ميليارد تومان تا ٣٤٠٠ميليارد تومان را تقبل کرد.
امسال مجموعا ٣٤٠٠ميليارد تومان بين بازنشستگان
توزيع ميشود.نوبخت ادامه داد :دولت ازاينکه يارانهها
را به مردم ومعوقات بازنشستگان را پرداخت ميکند
خوشحال است .هرسال تعدادي به بازنشستگان افزوده
که در يک مرحله به آنها پاداش بازنشستگي پرداخت

برادر معزز و والئي

جناب آقاي دكتر حسن كربالئي

با حمد و سپاس به درگاه حضرت دوست رداي سنگر فرهنگي بر قامت
رعناي حضرتعالي تحت توجهات يگانه ناجي عالم بشريت حضرت
بقيها...االعظم(عج) خجسته باد.

زنجان  :فرهنگي  -تقوي

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه شركت
تعاوني تهيه و توزيع آهنآالت واحد مركز عملكرد
سال ( 1396نوبت دوم)

بدينوسيله از كليه اعضاي محترم دعوت ميشود به منظور شركت در جلسه مجمع
عمومي ساليانه نوبت دوم كه راس ساعت  9:30صبح روز يكشنبه مورخ 1397/04/10
مجموعه فرهنگي شهداي انقالب اسالمي (يادمان هفتم تير) واقع در خيابان شهيد
مصطفي خميني نرسيده به چهارراه سرچشمه كوچه شهيد صيرفيپور برگزار
ميگردد ،با در دست داشتن كارت ملي حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرس
 -2تصميمگيري درباره ترازنامه و حساب سود و زيان عملكرد سال 1396
 -3تصميمگيري درباره نحوه تقسيم سود
 -4تصويب آييننامه حقالزحمه و پاداش هيات مديره
 -5گزارش تغييرات اعضاء و سرمايه شركت در سال 1396
 -6طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي سال 1397
 -7تعيين خط مشي آينده شركت
 -8انتخابات بازرسان قانوني
 -9تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهيهاي شركت
تذكر  :1اعضايي كه داوطلب عضويت در بازرسي شركت ميباشند ميتوانند حداكثر تا
 15روز قبل از تشكيل مجمع درخواست كتبي خود را به تعاوني تسليم فرمايند.
تذكر  :2به موجب ماده  19آييننامه نحوه تشكيل مجامع عمومي ،تعداد آراء وكالتي
هر عضو حداكثر  3راي و هر شخص غيرعضو تنها يك راي خواهد بود .لذا اعضاي
متقاضي اعطاي نمايندگي ،الزم است به همراه نماينده خود با در دست داشتن مدارك
شناسايي در تاريخ دوشنبه  1397/03/28از ساعت  10الي  14در محل شركت حاضر
شوند تا پس از احراز هويت و تاييد وكالت ،برگه ورود به مجمع دريافت دارند.
تاريخ انتشار97/3/23 :
هيات مديره
خ ش97/3/23 :

اطالعيه

به اطالع ميرساند شركت تعاوني كاميونداران صداقت كالردشت به شماره ثبت
 49و شناسه ملي 10760140111در شرف انحالل ميباشد .چنانچه اشخاص حقيقي
و حقوقي از اين تعاوني مطالباتي دارند الزم است حداكثر ظرف مدت  15روز پس
از انتشار اطالعيه به آدرس ذيل مكاتبه و با شماره تلفنهاي  09111958806و
 09111959505تماس بگيرند.
تاريخ انتشار97/3/23 :
مدير هيات تصفيه  -مريدعلي ازوجي
خ ش97/3/23 :

دعوت به همكاري

يك مركز روزانه آموزشي توانبخشي سالمندان در شهر زنجان در نظر دارد از يك
نفر واجد شرايط به صورت تماموقت و داراي مدرك دكتراي طب فيزيكي ،پزشك
عمومي و يا دارندگان مدرك كارشناسي ارشد در رشتههاي (فيزيوتراپي  -كار
درمان  -مددكار حرفهاي و ساير رشتههاي توانبخشي) از طريق مصاحبه به عنوان
مسئول فني مركز دعوت به همكاري مينمايد .لذا از واجدين شرايط خواهشمند
است ظرف مدت سه روز با تلفن 09195244749تماس حاصل فرمايند.

اصالحيه سطر هفتم آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي
ساليانه (نوبت اول) شركت سرمايهگذاري سليم به شماره ثبت
 239408شناسه ملي 10102801961

پيرو آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبت اول) منتشره در روزنامه
رسالت مورخ  1397/3/22عبارت مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبت اول) در سطر
هفتم آگهي فوق الذكر صحيح مي باشد.

هيئت مديره شركت سرمايهگذاري سليم (سهامي عام)

ميشود.رئيس سازمان برنامه وبودجه اظهارداشت:
درسال ٩٧تاکنون ٣٤٠٠ميليارد تومان فقط براي
پاداش بازنشستگي  ٤١هزارنفرازفرهنگيان و٢٠٠٠
ميليارد تومان نيزمربوط به ساير دستگاههاست .تصميم
گرفتيم درنيمه اول سال پاداش بازنشستگي فرهنگيان
را پرداخت کنيم و عالوه برآن حدود ٨٥٠٠ميليارد
تومان نيزبايد به گندمکاران پرداخت کنيم .وي

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
نوبت دوم شركت تعاوني مسكن كاركنان
شبكه بهداشت و درمان مهاباد به شماره ثبت99 :
شناسه ملي10861790497 :

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوقالعاده نوبت دوم شركت
تعاوني مسكن كاركنان شبكه بهداشت و درمان مهاباد راس ساعت  18بعدازظهر
روز چهارشنبه مورخ  1397/4/6در محل سالن اجتماعات مركز بهداشت شهرستان
مهاباد واقع در بلوار توحيد روبروي اداره آموزش و پرورش تشكيل ميگردد .لذا
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 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 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 .جلسه با حضور نصف به عالوه يك
اعضا يا نمايندگان تاماالختيار آنان رسميت خواهد يافت.
دستورجلسه:
اتخاذ تصميم درخصوص تمديد مدت فعاليت شركت تعاوني مربوط به ماده 6
اساسنامه
هيات مديره شركت تعاوني مسكن
تاريخ انتشار97/3/23 :
كاركنان بهداشت و درمان مهاباد
خ ش97/3/23 :
رئيس هيات مديره :صالحالدين اميرعشايري
997
نايبرئيس هيات مديره :جعفر چاروق
منشي هيات مديره :حسن حقدوست
عضو اصلي هيات مديره :نصرالدين شيخزاده
عضو اصلي هيات مديره :سعيد سعدوني

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساالنه (نوبت اول)
شركت تعاوني توليدي  -توزيعي رازي البرز

جلسه مجمع عمومي عادي ساالنه (نوبت اول) شركت تعاوني توليدي  -توزيعي رازي
البرز راس ساعت  13/30روز چهارشنبه مورخ  97/4/13در مسجد عليبنابيطالب(ع)
موسسه سرمسازي رازي تشكيل ميگردد .لذا از كليه اعضاي محترم دعوت به
عمل ميآيد شخصا در جلسه فوق حضور به هم رسانده و يا وكيل/نماينده خود
را كتبا معرفي نمايند.
* به موجب ماده  18آييننامه نحوه تشكيل مجامع عمومي؛ تعداد آراء وكالتي هر
عضو حداكثر  3راي و هر شخص غيرعضو تنها يك راي خواهد بود.
* اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي ،ميبايست به همراه نماينده خود حداكثر تا
تاريخ  1397/03/29در محل دفتر تعاوني به نشاني زير اين برگه ،حاضر و پس از
احراز هويت و تاييد وكالت ،برگه ورود به مجمع را دريافت دارند.
* داوطلبان تصدي سمتهاي هيات مديره و بازرسي "به موجب ماده ( )2دستورالعمل
نحوه نظارت بر انتخابات تعاونيها" موظفند؛ حداكثر ظرف مدت هفت ( )7روز از
انتشار اين آگهي ،فرم پيوست را تكميل و به همراه مدارك درخواستي ،تحويل
دفتر تعاوني نمايند.
* اين مجمع با نصف به عالوه يك رسميت يافته و مصوبات آن در صورت عدم مغايرت
با ضوابط قانوني ،براي كليه اعضاء اعم از حاضر و غايب ،نافذ و معتبر خواهد بود.
* دستورجلسه:
 )1استماع و تصويب گزارشات هيات مديره و بازرس/بازرسان
 )2ارائه و تصويب گزارش تغييرات اعضاء و ميزان سرمايه ايشان در شركت تعاوني
و تصميم گيري درباره رقم حداقل سهام
 )3رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ترازنامه و حساب سود و زيان و تقسيم سود
ويژه سال  1396پس از قرائت گزارش بازرس
 )4انتخاب اعضاء اصلي و عليالبدل هيات مديره و بازرس/بازرسان
 )5تصويب بودجه سال  1397و تعيين خط مشي آتي شركت
 )6تصويب دستورالعمل حقوق ،مزايا و پاداش هيات مديره ،كاركنان و اتخاذ تصميم
در مورد حقالزحمه بازرس/بازرسان (برابر بند  6ماده  3آييننامه نحوه تشكيل مجامع
عمومي و تبصره  3ماده 22و تبصره 2ماده  26اساسنامه شركت)
 )7اتخاذ تصميم درخصوص تامين منابع مالي براي ايجاد ،مشاركت در ساخت و يا
بهرهبرداري از سايت توليد فرآورده بيولوژيكي و يا آزمايشگاه طبي/تشخيصي از
طريق فروش امالك بالاستفاده شركت همچون( :زمين آبرساني حصارك "پالك
ثبتي  ،"144/4747زمين جنب تعاوني "پالك ثبتي  5285ناحيه  3كرج و ساختمان
اهواز "پالك ثبتي  1141/279بخش سه اهواز
آدرس :كرج ،حصارك ،بلوار شهيد بهشتي ،روبروي درب اصلي موسسه تحقيقات
واكسن و سرمسازي رازي  -پالك  82كد پستي 3198895134-5 :تلفن-85 :
 - 02634682555-65-75فكس0263468259 :
Website: www.tttrazi.ir
Email: info@tttrazi.ir
تاريخ انتشار97/3/23 :
خ ش97/3/23 :
دكتر محمد ابراهيمي  -رئيس هيات مديره

درپاسخ به سوالي پيرامون افزايش بي رويه قيمت
خودرو ،خاطرنشان کرد :حجم بااليي ازنقدينگي
درکشوروجود دارد که مي تواند دربانک ها قراربگيرد
و واسطه اي براي سرمايه گذاري باشد .به هردليلي
اگراحساس شود که اين نقدينگي درکوتاه مدت سود
بيشتري دربازارديگري حاصل مي شود ،عده اي پول
خود را ازشبکه بانکي خارج وبه آن بازار مي برند.

كالسه پرونده96/12190 :

دستيار ويژه رئيس جمهوردرحقوق شهروندي با اشاره به شيوع افسردگي،
خودزني وکاهش سن آسيب هاي اجتماعي دربين دختران ،گفت :اجراي
طرحهاي ورزشي براي دختران دانشآموزضروري است .به گزارش فارس،
شهيندخت موالوردي درجلسه ستاد عالي تشکيالتي گسترش وارتقاي
فعاليتهاي تربيتبدني و ورزش دانشآموزان دخترکشور ،درباره اجراي
طرح آموزش تربيتبدني به آموزگاران پايه ،اظهارکرد :عدم امکانات الزم
براي ورزش دختران ،محدوديتهايي را براي فعاليتهاي تربيت بدني
دختران ايجاد کرده است.وي افزود :اميدواريم با اجراي طرحهاي ورزشي
درمدارس ،هردانشآموزدختربتواند يک يا 2مهارت ورزشي را فرا گيرد
وادامه دهد.موالوردي اضافه کرد :شيوع افسردگي ،خودزني و کاهش سن
آسيبهاي اجتماعي دربين دختران از جمله مواردي است که اجراي چنين
طرح هايي را ضروري ميسازد وازابتال به آنها جلوگيري کند.وي ادامه داد:
دانش آموزان دختر بايد قبل ازاينکه به تحصيل علم بپردازند ،مهارت ورزش
کردن را بياموزند تا ناهنجاري هاي جسمي کاهش يابد.

وي با بيان اينکه درهرصورت دستگاه هاي نظارتي
افزايش قيمت خودرو را پيگيري کنند ،اظهارداشت:
وظيفه دستگاه هاي نظارتي است وبايد پيگيري کنند
ببينند چه اتفاقي افتاده که افزايش قيمت ايجاد شده
است.سخنگوي دولت درخصوص اصالح نظام بانکي
واعتراض علما به نظام بانکي ربوي گفت :دغدغه
بزرگان وعلما نسبت به نظام بانکي دغدغه به حقي
است .يکي ازدستورکارهاي شوراي عالي سه قوه
بحث نظام بانکي است .ازيک سوبه بانک ها اعالم مي
کنيم براي سرمايه گذاري ،سود خود را پايين بياورند.
دولت چندين برنامه براي بانک ها داشته که بخشي
ازآن سال گذشته اجرا شد.نوبخت ادامه داد :افزايش
سرمايه هاي دولت نزد بانک ها ازجمله ديگراقدامات
بود .درتعامل با قواي ديگرسعي مي کنيم مشکالت
نظام بانکي را برطرف کنيم.نوبخت پيرامون اظهارات
نخست وزيررژيم صهيونيستي اظهارداشت :سخنان
نتانياهوآنچنان پووچ وبيهوده است که به جزيک
تبسم پاسخ ديگري ندارد .رژيمي که دانشمندان
ما را ترورمي کند ،مي خواهد به ما کمک کند! آيا
اين قابل باوراست؟

دعوتنامه هيات تشخيص
نوبت سوم  -خوانده

تعرضي به دانشآموزان مدرسه
غرب تهران نشده است
رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اينکه هيچ تعرضي
به دانشآموزان غرب تهران نشده است ،گفت :طبق گزارش مراجع
ذيصالح کارخالف شئونات صورت گرفته ولي تعرضي به دانشآموزان
نشده است .محمدمهدي زاهدي درگفتگوبا ايسنا اظهارکرد :روز گذشته
گزارشي به کميسيون آموزش وتحقيقات ارائه شد که اين گزارش
ازسوي مراجع ذيصالح بوده مبني براينکه تعرضي به دانشآموزان
نشده است .وي درعين حال گفت :کار خالف شئونات صورت گرفته
ولي آنطورکه در رسانهها بخصوص رسانههاي معاند آمده ،نيست .آنها
قضيه را به گونهاي ديگرترويج داده وبزرگنمايي کردند.رئيس کميسيون
آموزش وتحقيقات مجلس درپاسخ به اين پرسش که ناظم متعرض به
دانشآموزان درفيلم به تعرض خود اعتراف کرده ،گفت :اين فرد درفيلم
چنين چيزي را نگفته وحتي دراعترافاتش نيزچنين چيزي نيست.وي
گفت که کارخالف شرع همچون نشان دادن فيلمهاي مستهجن به
دانشآموزان صورت گرفته اما تعرضي نشده است.زاهدي تاکيد کرد
که کميسيون همچنان درحال پيگيري اين موضوع است.

شهردارتهران:

تکميل خط  ۷مترو ۲۷۰۰ميليارد
تومان اعتبار نيازدارد
شهردارتهران با اشاره به اينکه خط  ۷مترودرنيمه اول سال ۹۸به
طورکامل آماده بهرهبرداري ميشود ،گفت :بيش از ۲۷۰۰ميليارد براي
تکميل اين خط اعتبارنيازاست.به گزارش فارس ،محمدعلي افشاني
دربازديد ازخط  7مترو با اشاره به اينکه پروژه خط  7متروشامل22
ايستگاه بوده است ،گفت :اين پروژه قب ً
ال با  7ايستگاه افتتاح شد که
نواقصي هم داشت .افشاني با تأکيد براين موضوع که توسعه قطارشهري
اولويت شهرداري تهران خواهد بود ،گفت :حمل ونقل عمومي نقش
مهمي درکاهش آلودگي هوا دارد .شهردارتهران با بيان اينکه درچند
روزآينده پنج کيلومترازخط  7متروآماده افتتاح ميشود ،گفت :من
با احتياط حرف ميزنم واعالم ميکنم تا نيمه اول سال 98خط  7به
طورکامل مورد بهرهبرداري قرارميگيرد.

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوقالعاده/عادي
ساليانه شركت جنوب بتن منطقه آزاد چابهار به
شماره ثبت  693به شماره ملي 10980180076

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت جنوب بتن منطقه آزاد چابهار با مسئوليت
محدود دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي فوقالعاده در شركت كه راس
ساعت  11صبح روز  1397/04/2در محل شركت به نشاني مجتمع انبارهاي منطقه
آزاد فاز يكم خيابان دريا خيابان كارگر جنوبي فاز يكم شركت بيستون موتور
تشكيل ميگردد حضور به هم رسانيم تا با در دست داشتن معرفينامه در روز و
ساعت مقرر حضور به هم رسانيد.
دستور جلسه-1:انتخاب مديران -2اصالح اساسنامه
تاريخ انتشار97/3/23 :
هيات مديره شركت جنوب بتن
خ ش97/3/23 :

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
نوبت اول شركت تعاوني مصرف طالب و دانشجويان
علوم ديني مهاباد به شماره ثبت 356 :شناسه ملي:
10862134467

تذكر:
 خوانده ميبايست اصل كارت شناسايي و روزنامه رسمي را همراه خود داشتهباشد.
 اگر نماينده طرفين در جلسه شركت نمايند ،همراه داشتن معرفينامه كتبيتاماالختيار و كارت شناسايي معتبر الزامي است.
 خواهشمند است كليه مدارك مورد استناد خود را براي طرح در جلسه هياتتشخيص همراه داشته باشيد.
تاريخ انتشار97/3/23 :
د ت97/3/23 :
داود روشننيا  -سرپرست اداره تعاون
مالف12361 :
كا و رفاه اجتماعي شمالشرق تهران
آگهي پذيرهنويسي سهام شركت خاوران نيرو نصر (سهامي خاص)
به شماره ثبت 24891
نظر به اينكه طبق صورتجلسه مجمع عمومي فوقالعاده مورخ  97/2/10افزايش
سرمايه شركت از مبلغ يك ميليون ريال به مبلغ دو ميليارد ريال و افزايش تعداد
سهام از  100سهم ده هزا ريالي بانام به دويست هزار سهم دههزار ريالي بانام از طريق
واريز نقدي مورد تصويب قرار گرفته است .لذا به سهامداران مهلت داده ميشود
ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتشار آگهي جهت پذيرهنويسي سهام جديد به
بانك ملت شعبه ابوذر غفاري مراجعه و مبلغ افزايش يافته را به حساب سپرده
مخصوص به شماره  8368626076واريز نمايند .عدم مراجعه در مهلت مقرر به
منزله انصراف از پذيرهنويسي بوده و حق تقدم در پذيرهنويسي به سهامدار ديگر
واگذار خواهد گرديد .براي سهام جديد امتياز خاصي در نظر گرفته نشده است
مبلغ اسمي سهام همان مبلغ اوليه يعني ده هزار ريال ميباشد.
تاريخ انتشار97/3/23 :
خ ش97/3/23 :
هيات مديره شركت

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
شركت زرين دام گلپا (سهامي خاص)
بدينوسيله از سهامداران محترم شركت زرين دام گلپا سهامي خاص (ثبت )717
دعوت به عمل ميآيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده شركت
كه راس ساعت  10صبح روز سه شنبه مورخ  1397/04/05در محل ساختمان اداري
شركت به آدرس كيلومتر  5جاده خوانسار جنب كارخانه آسفالت ،كشتارگاه صنعتي
زرين دام گلپا تشكيل ميگردد ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع:
 -1انتخاب مديران
 -2انتخاب بازرسان
تاريخ انتشار97/3/23 :
خ ش97/3/23 :
هيات مديره

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول شركت
تعاوني مصرف طالب و دانشجويان علوم ديني مهاباد راس ساعت  10صبح روز شنبه
مورخ  1397/04/16در محل سالن اجتماعات مركز بزرگ اسالمي واقع در خيابان
شيخ بابا جنب مسجد شهيد شهريكندي 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 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 شركت 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:
 )1استماع گزارش هيات مديره و بازرسان
 )2طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سال 1396
 )3طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه سال مالي 1396
 )4اتخاذ تصميم درخصوص تقسيم سود و زيان سال 1396
 )5طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي هزينههاي مالي سال
1397
 )6انتخاب يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس عليالبدل به علت اتمام مدت
ماموريت آنان
 )7انتخاب سه نفر عضو اصلي هيات مديره و دو نفر عضو عليالبدل هيات مديره
به علت اتمام مدت ماموريت آنان
تاريخ انتشار97/3/23 :
هيات مديره شركت تعاوني مصرف طالب و
خ ش97/3/23 :
دانشجويان علوم ديني مهاباد
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آگهي ابطال قرارداد تخصيص زمين شهرك صنعتي

بنا بر تقاضاي جانشيني بانك صنعت و معدن شعبه فوالد و اجراي مفاد مصوبه
شماره /156//31266ه مورخ  69/5/9هيات محترم وزيران و تبصره  8ماده يك
قانون تسهيل اعطاء تسهيالت بانكي ،كاهش هزينههاي طرح و تسريع در اجراء
طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآئي بانكها مصوب  86/4/13دفترچه
قرارداد (نسخه متقاضي) به شماره  417-2225مورخ  1387/07/30قطعات تخصيص
داده شده به شماره  119مساحت كلي  1500مترمربع به طرفيت شركت آتيهسازان
عصر صنعت ايدهآل از اراضي شهرك صنعتي عباسآباد از اين تاريخ از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
تاريخ انتشار97/3/23 :
اداره حقوقي شركت شهركهاي
خ ت97/3/23 :
صنعتي تهران

