افشارخبرداد:

کشف  ۳۷۰تن
مواد مخدر در
پنج ماه گذشته
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سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدرازکشف ۳۷۰تن مواد مخدردر ۵ماهه نخست سال جاري
خبرداد وگفت :دوميليون و 800هزارنفربه صورت تفنني يا دائمي مصرف کننده انواع مواد
مخدردرکشورهستند.به گزارش مهر ،پرويزافشاردرنشست خبري ،با اشاره به کشف بيش از
 ۳۷۰تن مواد مخدردر ۵ماهه نخست امسال گفت :اين رقم مدت زمان مشابه سال قبل
۱۲درصد افزايش يافته است.وي درخصوص تعداد معتادان کشورتاکيد کرد :تخمين بنده به
عنوان يک کارشناس آن است که ازمجموع دو ميليون و ۸۰۰هزارنفرمصرف کننده انواع مواد
مخدر ،نيمي ازآنها معتاد قطعي به مصرف اين مواد هستند.وي اظهارداشت :حدود ۳۰درصد
معتادان دردنيا زن هستتند ،درحالي که ميزان استعمال اين مواد درکشورما دربين زنان
پايين است وحدود هشت تا ۱۰درصد ازکل معتادان کشور زن هستند.وي به گزارش رسمي
سازمان ملل متحد توليد مواد مخدردرکشورافغانستان اشاره کرد وافزود :براساس برآوردها

اجتماعي

» خبر

زلزله کرمانشاه سه کشته و ۲۴۳مصدوم
برجاي گذاشت

زلزله بامداد ديروزکرمانشاه سه کشته و ۲۴۳مصدوم داشته است ،گزارشهايي
ازتخريب برخي واحدهاي تازهسازازسوي مسئوالن اعالمشد وکدر شدن آب
دربرخي شهرستانها باال رفته است.به گزارش مهر ،بامداد يکشنبه زلزلهاي
به بزرگي ۵.۹ريشترتازهآباد ازتوابع استان کرمانشاه را لرزاند .اين زلزله درعمق
 ۸کيلومتري زمين رخ داد وشدت آن بهاندازهاي بود که اغلب شهرستانهاي
کرمانشاه آن را احساس کردند و به بيرون ازمنزل هجوم آوردند.عالوه برکرمانشاه،
اغلب ساکنان شهرستانهاي استان ايالم وشهرستان کوهدشت دراستان لرستان
هم اين زمينلرزه را احساس کردند.سردارتقي مهري ضمن ابرازهمدردي با
حادثه ديدگان زلزله کرمانشاه افزود :محورهاي مواصالتي منطقه زلزله زده که
براثرريزش کوه دربرخي مناطق مسدود شده بود با تالش کارکنان پليس راه
وراهداري بازگشايي گرديده ودرحال حاضرتردد دراين محورها به حالت عادي
بازگشته است.مهرداد ساالري معاون هماهنگي امور عمراني استاندارکرمانشاه
اظهارداشت :اغلب واحدهاي مسکوني درمناطقي که متاثراززلزله بامداد ديروزشد.
داراي بافت قديمي است که درپي اين زلزله ۵/۹ريشتري ۵۰۰واحد مسکوني
تخريب شدند.وي با بيان اينکه اين واحدها تخريبي نوع ۲تشخيص داده شدهاند
که بايد به صورت کامل تخريب وبازسازي شوند ،گفت :همچنين چهارواحد
نيز به طورکامل تخريب شدهاند.

رئيس شوراي شهرتهران:

نتوانستيم انتظارات شهروندان را برآورده کنيم

رئيس شوراي شهرگفت :ازهمه شهروندان عذرخواهي ميکنم ،چرا که آنطورکه
شهروندان جامعه انتظارداشتند با توجه به آن رأيي که به اعضاي شوراي پنجم
دادند ،نتوانستيم پاسخگوي انتظارات آنها باشيم.به گزارش مهر ،محسن هاشمي
درجلسه علني شوراي پنجم شهرتهران وپس ازانتخاب به عنوان رئيس اين
شورا درسال دوم افزود :دربخش نگهداشت شهرداري موفق عمل شده ودربخش
سرمايه گذاري کمي ضعف وجود داشت که يکي ازداليل اصلي آن نبود ثبات
درمديريت شهري بود.هاشمي ادامه داد :بدهي به سيستم بانکي ،رکود اقتصادي
وتحريم هاي اقتصادي نيزدربه نرسيدن به هدف گذاري معين شده درسرمايه
گذاري درشهرتاثيرگذاربود که البته فعاليت هاي خوبي دراين زمينه در حال
انجام است.رئيس شوراي شهر تهران با اشاره به بيانات رهبري مبني بر مشارکت
مردم در اقتصاد گفت :بسته هاي اقتصادي مشخصي بايد از سوي معاونت هاي
شهرداري به شورا ارسال و سرمايه هاي انباشته و گسيل شده به سمت بازار
سکه و طال را بايد به سوي پروژه هاي شهري تهران روانه کنيم.به گفته هاشمي،
تهران با بيش از  ۱۴ميليون جمعيت در روزوامکانات و وسعتش فرصتي مناسب
براي سرمايه گذاري است.وي با بيان اينکه بايد درسال دوم تالش مضاعفي انجام
شود ،خاطرنشان کرد :ازشهروندان به دليل هر نوع کمبود ونقص در عملکرد
شوراي شهربا توجه به انتظارات بحق آنها عذرخواهي مي کنم.

توليد مواد مخدرامسال به ۹هزارتن مي رسد واين درحالي است که براساس برخي گزارشها
اين رقم ممکن است به ۱۲هزارتن نيزبرسد.سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدربا بيان اينکه
توليد ومصرف مواد مخدر صنعتي ومحرک جديد درحال افزايش است ،تاکيد کرد :سال
گذشته حدود ۷۰۰نوع مواد مخدرجديد دردنيا شناسايي شد که طبق گزارشهاي سازمان
ملل اين رقم درحال رسيدن به عدد ۷۵۰است .افشاربا بيان اينکه شيوع اعتياد درمدارس
بسيارپايين است توضيح داد :برخي به اشتباه عنوان ميکنند که سن اعتياد پايين نيامده
است .سن وابستگي به مواد مخدردرکشورما بين ۲۱تا ۲۴سال قراردارد وهمچنين سن تجربه
اولينبارازمواد مخدرکاهش يافته است که بايد دراين زمينه اطالعرساني وآموزشهاي بيشتري
براي نوجوانان مدنظرقرارگرفته شود .افشارادامه داد :همچنين ۲/۱درصد دانش آموزان مقطع
دوم متوسطه تجربه يکبارمصرف مواد مخدردرزندگي داشتند.
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رئيس کميته بودجه شوراي شهرتهران عنوان کرد:

افزايش شکاف طبقاتي درپايتخت

»
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معاون اجتماعي بهزيستي کشورخبرداد:

رئيس سازمان اداري واستخدامي کشور:

نيمي از استانداران بازنشستهاند

رئيس سازمان اداري واستخدامي با بيان اينکه ۱۱۵
مقام بازنشسته داريم ،يعني کساني که درسطح معاون
وزير ،استانداروهمترازان آنها هستند ۹۴ ،نفربا استفاده
ازمزاياي ايثارگري سرکار آمده اند که درمجموع۲۲۰
نفربايد ازخدمت دردولت خارج شوند ،گفت :طبق آماروزارت
کشور ۱۴استانداربازنشسته داريم ،درکل نصف استانداران
ما بازنشسته هستند14،نفرمعاون استاندار 5،نفرفرماندارو4
نفرسفيربودند .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،جمشيد

پرسه مجرمان و بيماران حاد رواني درلباس متکدي

انصاري درگفتوگوي ويژه خبري با اعالم اينکه زماني که
امنيت کامل سامانه ثبت حقوق ومزايا تاييد شد ،دسترسي
به اين سامانه براي عموم مردم ودستگاههاي نظارتي فراهم
ميشود ،گفت :براساس اين سامانه ،دستگاه هاي داخلي
بايد افرادي را مشخص مي کردند که ما نحوه کارواستفاده
ازسامانه را به آنها آموزش مي داديم .همچنين دامنه
ماده ۲۹تنها دولت را شامل نمي شود وتمام دستگاه هاي
اجرايي را دربرميگيرد.انصاري با بيان اينکه امروزنزديک
 ۶۰۰دستگاه مقررات خود و ۴۲۰دستگاه اسامي
کارکنان خود را دراين سامانه وارد کرده اند ،گفت:
درمجموع دوهزارو 109کاربربراي آموزش بايد دراين
سامانه حضورداشته باشند .همچنين هزارو 130دستگاه
بايد نقطه ورود اطالعات دراين سامانه را داشته باشند
که تا کنون ۶۲۶دستگاه مقررات استخدامي خود را
وارد کرده اند .ورود اطالعات پرداخت به عهده ذي
حسابان است.

معاون اجتماعي بهزيستي کشوربا بيان اينکه بهزيستي
مسئولساماندهيمتکدياننيستازپرسهمجرمانوبيماران
حاد رواني درلباس متکدي خبرداد وگفت :گاهي برخي
افراد که مجرم هستند با چهره متکدي ظاهرميشوند که
بايد احرازهويت شوند ،گاهي هم بيماري رواني حاد دارند
که بايد 10روز قرنطينه وغربالگري شوند وسپس با حکم
قاضي به سازمانهاي متولي سپرده شوند.حبيباله فريد
درگفتوگوبا فارس ،گفت :طبق قانون ساماندهي متکديان
دراجرا با شهرداري است ومحوريت آن با استانداري
وفرمانداريها انجام ميشود .وي ادامه داد :شهرداريها
بايد اسکان موقت متکديان را فراهم کنند اين افراد بايد
احرازهويت شده وسابقه جرم نداشته باشند .همچنين نبايد
افرادي که به عنوان متکدي سروسامان داده ميشوند بيماري
حادي داشته باشند.فريد گفت :پس ازاينکه ساماندهي
وجمعآوري مرحله اول انجام ميشود دستگاههاي مربوطه
به تناسب متکدياني که با آنها سروکاردارند آنها را ساماندهي

پزشکي قانوني کشوراعالم کرد:

ميکنند يعني بيماريها ،عفونتها وشرايط قابل انتقال
بيماري بايد برطرف شود ،اين افراد دوران نقاهت خود
را بگذرانند وسپس تحويل سازمانها داده شوند.وي
گفت :گاهي اين افراد مجرم هستند و با چهره تکدي
ظاهرميشوند بنابراين بايد احرازهويت برايشان انجام گيرد،
گاهي بيماري رواني حاد دارند که بايد درمراکز 10روز
نگهداري شده وغربالگري شوند وسپس با حکم قاضي
به مراکزنگهداري سپرده شوند.

محسني اژهاي:

قاضي سعادت به انفصال دائم شغل قضائي محکوم شد

سخنگوي قوه قضائيه با اعالم اسامي دونفرازقضات متخلف تصريح کرد:
رئيس شعبه  ۱۰۵دادگاه کيفري  ۲اصفهان به نام محمود سعادت فرزند
حسينعلي به اتهام فساد اخالقي پروندهاش دردادگاه عالي قضائي مطرح
شد وبه سلب صالحيت قضائي وانفصال دائم ازشغل قضائي محکوم
گرديد که اين راي ،چون اعتراض شده بود درتاريخ 22مرداد امسال
قطعي شد.به گزارش خبرگزاري ميزان ،حجتاالسالم محسني اژهاي
درنشست خبري تصريح کرد ۵۴ :نفربه انفصال دائم و ۹۳نفربه انفصال
موقت ازمشاغل دولتي محکوم شدند۹ .نفر تبعيد شدهاند که تبعيد
آنها يک سال تا هفت سال بوده است وحدود ۷۰نفرنيزبه شالق محکوم
شدهاند .وي با بيان اينکه دردستگاه قضائي قضات بسيارخدوم وزحمتکشي
داريم ،افزود :اما درعين حال متاسفانه افراد بسياربسيارمعدود ونادري
هم هستند که دچارفساد ميشوند؛ حال ممکن است اين فساد ،فساد
مالي ،اخالقي يا ...باشد.وي گفت :قبال اعالم کرده بوديم کساني ازفعاالن
دستگاه قضائي که محکوم ميشوند يا طبق قانون ازآنها سلب صالحيت
صورت ميگيرد ،آنها را معرفي خواهيم کرد .محسني اژهاي افزود :مدتي
اينها را هشداروانذار ميدهيم واگراصالح نشدند وافرادي واقعا مورد اتهام
قرارگرفتند وثابت ومحرزشد وحکمشان قطعي گرديد يا سلب صالحيت
قضائي آنها احرازشد ،اسامي آنها را اعالم خواهيم کرد.وي با اعالم اسامي
دونفرازقضات متخلف تصريح کرد :رئيس شعبه ۱۰۵دادگاه کيفري۲
اصفهان به نام محمود سعادت فرزند حسينعلي به اتهام فساد اخالقي

پروندهاش دردادگاه عالي قضائي مطرح شد وبه سلب صالحيت قضائي
وانفصال دائم ازشغل قضائي محکوم گرديد که اين راي ،چون اعتراض
شده بود درتاريخ 22مرداد امسال قطعي شد.
معاون اول دستگاه قضا دربيان مشخصات قاضي متخلف ديگرنيزافزود:
مجيد شکاري فرزند خسرو رئيس شعبه ۱۰۲۴دادگاه کيفري ۲تهران
به اتهام فساد مالي (اخذ رشوه) دردادگاه عالي محکوميت پيدا کرد
وحکمش قطعي شد وبه سلب صالحيت قضائي وبازخريدي محکوم
گرديد وراي نيزقطعي است .محسني اژهاي با اشاره به ورود دستگاه
قضائي به عنوان مدعيالعموم به موضوع "شعا ِرمکتوب درتجمع قم"
افزود :در دادسراي ويژه روحانيت پروندهاي تشکيل شد ودنبال ريشهيابي
قضيه وهمچنين بررسي ابعاد مختلف ماجرا هستند.
سخنگوي قوه قضائيه افزود :اتفاقي در روزهاي گذشته درقم افتاد که
درآنجا مطالبي گفته شد وشعارهايي داده شد وشعاري نوشته شد
که ازناحيه بسياري ازافراد اين حرف محکوم و رد گرديد.محسني
اژهاي افزود :دستگاه قضائي بهعنوان مدعي العموم اين موضوع را
دردستورکارخود قرارداد ،دردادسراي ويژه روحانيت پروندهاي تشکيل
شد ودنبال بررسي و ريشهيابي قضيه وهمچنين بررسي ابعاد مختلف
ماجرا هستند .سيستم اطالعاتي نيزاين موضوع را دنبال ميکند که
انشاءاهلل قضيه روشن وتصميم مقتضي اتخاذ گردد .وي درادامه با اشاره
به آمار ۳۱۱نفري افرادي که دررابطه با فساد مالي محکوم شدهاند،

رئيس کميته بودجه شوراي شهرتهران از شکاف ميان مناطق شمالي و
جنوبي پايتخت گاليه کرد.به گزارش ايسنا ،مجيد فراهاني درتذکرپيش
ازدستورخود درجلسه شوراي شهر تهران با بيان اينکه عدم تحقق توزيع
عادالنه منابع و تفاوت نرخ توسعه يافتگي ميان 22منطقه پايتخت سبب
عميقتر شدن شکاف شمال وجنوب تهران شده به گونهاي که منطقه  17و15
حائزرتبه 21و 22توسعه يافتگي درميان مناطق ديگرهستند ،گفت :شوراي
شهرپنجم درآستانه دومين سال فعاليت خود است وما مسئول هستيم تا سرانه
متوازن و متعادلي را براي مردم در بودجه پايتخت ايجاد کنيم.وي اظهارکرد:
شهرداري تهران براساس ماده 140برنامه پنج ساله دوم به منظورکاهش
فاصله وشکاف ميان مناطق شمالي و جنوبي شهرتهران ،موظف است که
نسبت به توزيع متعادل وعادالنه منابع درآمدي دربودجههاي سنواتي درسطح
مناطق اقدام کند تا شهرعدالت محورومحروميت زدا تحقق يابد.فراهاني گفت:
امروزدرشرايطي هستيم که فشاراقتصادي بر بدنه مستضعف جامعه نمايان شده
واين درحالياست که هنوزتکاليف ماده  140برنامه پنج ساله دوم شهرداري
محقق نشده است که ازاين بابت ازمردم عذرخواهي ميکنم واميدواريم با
اقدام به موقع شهردارتهران دربودجه تقديمي سال 98اين روند تبعيضي
وتفاوت که بعضا در مناطق شتاب ايجاد کرده است ،حل شود.

بيان داشت :ازاين ۳۱۱نفرکه البته کل آمارمحکومان اقتصادي نيست،
کساني محکوم به اعدام ،حبس ابد۲۵ ،سال حبس ۲۰،سال حبس،
 ۱۵سال حبس ۱۰،سال حبس۵ ،سال حبس يا کمترشدهاند.معاون
اول دستگاه قضا ادامه داد :درخصوص مفاسد مالي درهمين سالهاي
اخير ۶نفربهعنوان مفسد فياالرض محکوم به اعدام شده بودند که
ازاين ۶نفردونفرآنها اعتراض کردند وديوان عالي کشورحکم آنها را
نقض کرد ومحکوميت آنها ازاعدام نقض شد ودادگاه تجديدنظرحکم
اين دونفررا به ۲۰سال حبس تبديل کرد.سخنگوي قوه قضائيه افزود:
از 4اعدامي ديگر ،حکم درمورد يک نفراجرا شد ،يک نفردرحال
اجراي سايرمسائل است که اگر آن موارد تمام شود حک ِم نهايي اجرا
ميگردد ودونفرازآنها نيزدرخواستي کرده بودند که اين درخواست
درحال بررسي است ودرحال حاضراين سه نفرنيزحکمشان قطعي
است واگر اعاده دادرسي آن دونفرهم پذيرفته نشود ،بايد اجرا شود.
محسني اژهاي يادآورشد :يک نفربه ۲۵سال حبس درمورد مسائل
مالي محکوم شده .سه نفردررابطه با مفاسد مالي به حبس ابد محکوم
شدهاند۱۴ .نفربه ۲۰سال حبس محکوم شدهاند که البته اين افراد
رد مال ،جزاي نقدي ،بعضا شالق وانفصال ازخدمت هم دارند.وي
سايرمحکوميتهاي محکومان مالي را به اين ترتيب اعالم کرد۲۰ :سال
حبس ۱۴نفر ۵ ،تا ۱۰سال حبس ۹۵نفر۱۰ ،تا ۱۵سال حبس ۳۶نفر،
 ۱تا  ۵سال حبس ۱۲۴نفر ،يک سال حبس وکمترنيز ۳۴نفر.

خالصه آگهي مزايده نوبت اول

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان مالرد در نظر دارد اراضي زراعي موقوفه حاجمالعلي كني را از طريق
مزايده كتبي به منظور زراعت براي يك دوره يك ساله به اجاره واگذار نمايد (به مساحت  100هكتار).
متقاضيان محترم ميتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر و مالحظه آگهي تفصيلي تا آخر وقت اداري روز
شنبه  1397/06/24به دبيرخانه اين اداره واقع در شهرستان مالرد ،بلوار رسول اكرم ،بلوار الغدير ،انتهاي
بلوار شهرك اداري ،اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان مالرد مراجعه نمايند.
تاريخ انتشار97/6/5 :
خ ش97/6/5 :
اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان مالرد

خالصه آگهي مزايده نوبت اول

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان مالرد در نظر دارد يك واحد مرغداري از رقبات موقوفه زينتالسلطنه
را از طريق مزايده كتبي براي يك دوره يك ساله به اجاره واگذار نمايد ..متقاضيان محترم ميتوانند جهت
كسب اطالعات بيشتر و مالحظه آگهي تفصيلي تا آخر وقت اداري روز شنبه  1397/06/24به دبيرخانه اين
اداره واقع در شهرستان مالرد ،بلوار رسول اكرم ،بلوار الغدير ،انتهاي بلوار شهرك اداري ،اداره اوقاف و
امور خيريه شهرستان مالرد مراجعه نمايند.
تاريخ انتشار97/6/5 :
اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان مالرد
خ ش97/6/5 :

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
نوبت اول شركت تعاوني مسكن مهر
محلي شماره  12مهاباد به شماره ثبت:
 1216شناسه ملي10861987420 :
بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوقالعاده نوبت اول شركت تعاوني مسكن مهر محلي شماره
 12مهاباد راس ساعت  10صبح روز يكشنبه مورخ  1397/06/18در محل احداث پروژه  140واحدي شركت
تعاوني مسكن مهر محلي شماره  12مهاباد واقع در كوي سيدآباد 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 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 .توضيح 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 هياتمديره 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:
اتخاذ تصميم درخصوص تمديد مدت فعاليت شركت تعاوني مربوط به ماده  5اساسنامه
تاريخ انتشار97/6/5 :
هيات مديره شركت تعاوني
خ ش97/6/5 :
1927
مسكن مهر محلي شماره  12مهاباد

رئيس هيات مديره :جميله خوشرو
ت مديره :اسماعيل خضري
نايبرئيس هيا 
منشي هيات مديره :امير بهزادنسب

آگهي دعوت سهامداران شركت نصر شادگان
(سهامي خاص) ثبت شده به شماره  291و شناسه
ملي  10420047300جهت تشكيل مجامع
عمومي عادي ساليانه و عمومي فوقالعاده

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه كه در ساعت
 10صبح روز شنبه مورخ  97/06/17و همچنين مجمع عمومي فوقالعاده در ساعت  16همان روز در محل
قانوني شركت تشكيل ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه:
 -1انتخاب اعضاي هيات مديره
 -2انتخاب بازرسين
 -3تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال 1396
دستورجلسه مجمع عمومي فوقالعاده:
تغيير موضوع فعاليت شركت
حبيباهلل عامريان
تاريخ انتشار97/6/5 :
خ ش97/6/5 :
مديرعامل شركت نصر شادگان

در آگهي منتشره مورخه  97/6/4شركت تعاوني گلسراي امين نامدار در متن آگهي اشتباها نوبت سوم
ذكر شده كه به نوبت اول اصالح ميگردد.
هيات مديره
تاريخ انتشار97/6/5 :
خ ش97/6/5 :

رشد مرگ هاي حوادث رانندگي
درچهار ماه نخست امسال

پزشکي قانوني کشوراعالم کرد :در 4ماهه نخست امسال 5هزارو 497نفردرحوادث
رانندگي کشور جان خود را از دست دادند که نسبت به مدت مشابه سال
گذشته  2/5درصد رشد داشته است.به گزارش فارس ،سازمان پزشکي قانوني
کشوراعالم کرد :در 4ماهه نخست امسال  5هزار و  497نفر در حوادث رانندگي
کشورجان خود را ازدست دادند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2/5
درصد رشد داشته است که براساس آمارها 4 ،هزارو 281نفرازتلفات تصادفات
 4ماهه نخست امسال را مردان ويکهزارو 216نفررا نيززنان تشکيل دادهاند.
استانهاي داراي بيشترين تلفات حوادث رانندگي به ترتيب ،فارس با ،483
تهران با  399وخراسان رضوي با  377کشته بودند .همچنين استانهاي
ايالم با  ،46کهگيلويه و بويراحمد با 73ويزد با 74کشته ،کمترين ميزان
تلفات را دربين استان هاي کشوردراين بازه زماني داشته اند.

ورودپنج هزار دوچرخه اشتراکي
از فردا در پايتخت

معاون حمل ونقل وترافيک شهرداري تهران ازتوزيع  5000دوچرخه
اشتراکي ازروزسه شنبه درپايتخت خبرداد.به گزارش ايسنا ،محسن
پورسيدآقايي درحاشيه جلسه شوراي شهر تهران با بيان اينکه يک فوريت
الحاق تبصرهاي به ماده  4اليحه تعيين نرخ عوارض با رأي اکثريت آراء به
تصويب رسيد ،گفت :اين تبصره درمورد ساماندهي آژانسها و خودروهاي
حمل باراست ودرگذشته مصوباتي در خصوص ساماندهي جداگانه اين وسايل
حمل ونقلي وجود داشت اما حاال دراين اليحه ساماندهي وطرح ترافيک
متصل شده است که براين اساس آژانسها و وانت بارها ميبايست براي
استفاده ازتخفيف درپرداخت عوارض ،سفرهاي خود را در سامانه ثبت کنند.
وي با بيان اينکه شاهد هستيم که افرادي از طرح ترافيک آژانسها استفاده
ميکنند اما حتي يک روز هم در آژانسها فعال نيستند ،تصريح کرد :حاال با
اجراي اين طرح که تنها يک فوريت آن به تصويب رسيده اين مشکل حل
ميشود .وي با بيان اينکه روز سه شنبه  5000دوچرخه اشتراکي وارد پايتخت
ميشود ،تصريح کرد :درحال حاضرنسل جديدي ازدوچرخههاي اشتراکي روز
سه شنبه رونمايي ميشود که افراد ميتوانند ازاين دوچرخهها استفاده کرده
وبعد ازاتمام سفر دوچرخه را در هر خياباني رها کنند.

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
نوبت سوم شركت تعاوني مسكن
كاركنان جهاد كشاورزي زنجان

بنا به تصميم هيات مديره شركت ،مجمع عمومي فوقالعاده نوبت سوم تاريخ  97/6/17روز شنبه ساعت 4
بعدازظهر در نمازخانه ساختمان شماره  2سازمان جهاد كشاورزي واقع در خيابان امام تشكيل ميگردد.
بدينوسيله از اعضا يا وكالي آنها دعوت به عمل ميآيد راس ساعت تعيين شده جهت شركت در مجمع مزبور
حضور به هم رسانند .الزم به ذكر است همراه داشتن كارت عضويت براي ورود به جلسه الزامي بوده و
شركت افرادي كه كارت عضويت به همراه نداشته باشند مقدور نخواهد بود.
دستورجلسه:
 -1گزارش هيات مديره از اتمام عمليات تعاوني مسكن
 -2تصميمگيري درخصوص انحالل شركت تعاوني مسكن جهاد كشاورزي
تاريخ انتشار97/6/5 :
هيات مديره شركت تعاوني
خ ش97/6/5 :

مسكن كاركنان جهاد كشاورزي زنجان

آگهي دعوت مجمع عمومي نوبت دوم
دعوت به تشكيل مجمع عمومي نوبت
دوم شركت تعاوني توسعه و عمران
شهرستان نير

زمان :روز پنجشنبه  97/6/15ساعت  3بعدازظهر مكان :مسجد جنتسراي شهر نير
دستورجلسه:
 -1گزارش عملكرد يكساله توسط هيات مديره
 -2تصويب افزايش يا كاهش سرمايه
 -3تصويب بودجه ساالنه و تراز مالي
 -4انتخاب بازرس
تاريخ انتشار97/6/5 :
هيات مديره تعاوني توسعه و عمران شهرستان نير
خ ش97/6/5 :

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده شركت تعاوني
مسكن جهاد كشاورزي زنجان

بنا به تصميم هيات مديره شركت ،مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت دوم تاريخ  97/6/17روز
شنبه ساعت  5بعدازظهر در نمازخانه ساختمان شماره  2سازمان جهاد كشاورزي واقع در خيابان امام تشكيل
ميگردد .بدينوسيله از اعضا يا وكالي آنها دعوت به عمل ميآيد راس ساعت تعيين شده جهت شركت در
مجمع مزبور حضور به هم رسانند .الزم به ذكر است همراه داشتن كارت عضويت براي ورود به جلسه الزامي
بوده و شركت افرادي كه كارت عضويت به همراه نداشته باشند مقدور نخواهد بود.
دستورجلسه:
 -1ارائه گزارش فعاليت شركت در سالهاي 94-95-96
 -2ارائه گزارش بازرسين شركت و تصويب ترازنام ه مالي سالهاي 94-95-96
 -3انتخاب هيات تسويه
هيات مديره شركت تعاوني
تاريخ انتشار97/6/5 :
خ ش97/6/5 :
مسكن كاركنان جهاد كشاورزي زنجان

آگهي دعوت سهامداران جهت تشكيل
جلسه مجمع عمومي عادي به طور
فوقالعاده شركت كارتنسازي بهار
اميد (سهامي خاص) به شماره ثبت
 434و شناسه ملي 10380063308

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت فوق دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
در ساعت  9صبح مورخه  97/6/17در آدرس تربت حيدريه ميدان  22بهمن تشكيل ميگردد حضور به
هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومي عادي:
اتخاذ تصميم درخصوص:
 -1انتخاب اعضاي هيات مديره و مديران
 -2انتخاب بازرسين
 -3انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
 -4ساير موارد
تاريخ انتشار97/6/5 :
هيات مديره شركت
خ ش97/6/5 :

