رئيس ديوان عدالت اداري:

28هزار و  407مصوبه
شوراها غيرقانوني
اعالم شد

10

رئيس ديوان عدالت اداري گفت :براساس آماري که ازکميسيون شوراهاي مجلس
داريم ،اعضاي کميسيون ازنيمه دوم سال ۹۵تا پايان سال ۹۶ظرف حدود يک سال
ونيم ،درشهرهاي مختلف کشور ۲۸هزارو ۴۰۷مصوبه شوراها را غيرقانوني اعالم کردند.
به گزارش فارس ،حجت االسالم محمدکاظم بهرامي درنشست هم انديشي هيئت
عمومي ديوان عدالت اداري وکميسيون امورداخلي کشوروشوراهاي مجلس شوراي
اسالمي گفت :بخش قابل توجهي ازوقت وانرژي ديوان عدالت اداري صرف بررسي
شکايات مردم ازمصوبات شوراهاي اسالمي شهرها وشهرداريها ميشود وبه همين
دليل براي مهارريشهاي اين مسائل بايد فکري کرد.وي افزود :شهرداريها وشوراهاي
شهربراي تأمين هزينههاي خود به تخلفات ساختماني و وضع عوارض وابسته اند که
هردوي اين روشهاي تأمين مالي ،با اشکاالتي مواجه است به عنوان مثال دربسياري

اجتماعي

» خبر

قدرت خريد مزدبگيران  ۳۰درصد کاهش يافت

تقي زاده عنوان کرد:

ضرورت برخورداري بازنشستگان
از بسته هاي حمايتي همانند شاغلين

مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري گفت :درراستاي تکريم ازجايگاه
بازنشستگان ضرورت دارد اين قشرهمانند شاغلين ازبسته هاي حمايتي،
تسهيالت رفاهي وبانکي برخوردار شوند.به گزارش روابط عمومي صندوق
بازنشستگي کشوري ،جمشيد تقي زاده درمراسم گراميداشت روزخانواده وتکريم
بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي استان آذربايجان شرقي ،اظهارداشت:
درراستاي تکريم ازجايگاه بازنشستگان ضرورت دارد اين قشر همانند شاغلين
ازبسته هاي حمايتي ،تسهيالت رفاهي وبانکي برخوردارشوند.تقي زاده يکي
ازاصلي ترين خدمات اين سازمان را تعهد پرداخت مستمري بازنشستگي
وتأمين درمان بيمه شدگان دانست وگفت :سازمان تامين اجتماعي هم اکنون
سه ميليون و ۱۰۰هزارمستمري بگيرتحت پوشش دارد که اين آماربا احتساب
خانواده آنها به پنج ميليون و ۲۰۰هزارنفرمي رسد .براساس گزارش هاي
ارائه شده اين سازمان ماهانه ۴هزار و ۲۰۰ميليارد تومان مستمري معادل
يک چهارم برابريارانه اي است که دولت هرماه پرداخت مي کند که اين
نشان مي دهد سازمان تأمين اجتماعي به رغم مشکالت اقتصادي همچنان
به تعهدات خود دربرابرذينفعان پايبند ومتعهد است.وي با ابرازاميدواري به
اينکه با اجراي قانون همسان سازي که دربرنامه ششم توسعه برآن تأکيد
شده است مشکالت معيشتي بازنشستگان کاهش يابد ،افزود :البته درماده
۱۴برنامه ششم توسعه مکانيسم مالي اجراي قانون همسان سازي نيزذکرشده
ودولت بايد ساالنه ۱۰درصد ازبدهي خود را به تأمين اجتماعي پرداخت کند
که اگرمحقق شود گام جدي درراستاي بهبود وضعيت حقوقي بازنشستگان
برداشته خواهد شد.

رئيس سازمان اداري واستخدامي کشورگفت :در
خوش بينانهترين حالت قدرت خريد مزدبگيران ما بيش
از ۳۰درصد کاهش يافته وبايد اقدام الزم دراين رابطه
انجام دهيم.به گزارش مهر ،جمشيد انصاري با اشاره
به مشکالت اخيراقتصادي درکشوروکاهش ارزش پول
ملي اظهارکرد :درشرايط حاضرقدرت خريد مزدبگيران
بيشترازبقيه اقشارکاهش يافته است ،تفاوتي ندارد که اين
مزدبگيران ،کارمندان دولت باشند يا کارگران وبازنشستگاني

پروژه هاي شهري شمال تهران سرعت مي گيرد

پروژه هاي شهري شمال تهران با هدف آماده سازي بسترمنطقه براي آغازسال
تحصيلي جديد با سرعت بيشتري به اجرا مي رسد.به گزارش روابط عمومي
شهرداري منطقه يک ،حبيب اله تاجيک اسماعيلي شهردارمنطقه يک درجلسه
شوراي معاونين با بيان مطلب فوق اظهارداشت  :پروژه ادامه بزرگراه شهيد صياد
شيرازي ،پل هاي غيرهمسطح بزرگراه شهيد چمران ،احداث بلوار 35متري شهيد
افتخاري و ...درمسيراتمام با معارضين ملکي مواجه شدند که با انجام تعامالت
الزم با مالکين وبرنامه ريزي اصولي ،معارضين موجود در حال تملک وآزادسازي
قراردارند تا پروژه شرياني ۳۵متري ادامه بزرگراه صياد به طول يک هزارو 800مترتا
تقاطع بزرگراه ارتش تا آغازسال تحصيلي جديد بازگشايي شود ودر اجراي پروژه۳۵
متري شهيد افتخاري نيزتسريع الزم صورت پذيرد.وي ساماندهي معابرعبوري
وايمن سازي مسيرتردد شهروندان را ازديگرالزامات اجرايي درروزهاي پاياني
تابستان دانست وتصريح کرد :آسفالت مورد نيازجهت لکه گيري ،ساماندهي معابر و
روان سازي تردد وسايل نقليه تامين شده است واکيپ هاي عملياتي درحال فعاليت
درنواحي ده گانه منطقه يک هستند تا عبورومرورخودروها با آغازمهرماه با ايمني
وتسهيل بيشتري انجام شود.

سومين جلسه رسيدگي به اتهامات اخاللگران درنظام اقتصادي ازطريق
واردات موبايل با ارزدولتي و فروش به قيمت گزاف دربازارصبح
ديروزدرشعبه اول دادگاه ويژه رسيدگي به اتهامات اخاللگران درنظام
اقتصادي به رياست حجت االسالم والمسلمين موحد برگزارشد.به
گزارش فارس ،درابتداي جلسه قاضي موحد گفت :دراين جلسه
شکايات عليه تعداد ديگري ازمتهمان اخالل به نظام اقتصادي
کشورازطريق اخالل درنيازمنديهاي عمومي برگزارشده است که
با گرفتن ارزدولتي و واردات تلفن همراه که آن را باالترازقيمت
عادي دربازاربه فروش رساندند که موجب اخالل درتوزيع تلفن
همراه درکشورشدند.درادامه جلسه ،حسيني نماينده دادستان
تهران بيان داشت :نوسانات اخيربازارارز وتاثيرآن دربازارموجب
اخالل درتوزيع نيازمنديهاي عمومي شد .دولت درزمان تحريمها
براي ثبات قيمت کاالها ارزمورد نيازرا به قيمت دولتي ومبلغ
 4200تومان براي شرکتهاي خصوصي اختصاص داد.نماينده
دادستان تهران اظهارکرد :فعاليت مجرمانه برخي ازافراد باعث شد
تا امکان استفاده درست از ارزتخصيص يافته دولتي فراهم نشود
واين افراد ازطريق افزايش خودسرانه قيمتها وانجام معامالت سوري
باعث شدند ارزتخصيص يافته عمال به ثبات قيمت دربازارموبايل
منجرنشود.وي درادامه به قرائت نام متهمان پرداخت واساميآنها را
به اين شرح اعالم کرد -1 :حميد ميرزايي زرينکالهي ،متولد ،56

تأمين کاالهاي اساسي درقالب وجه نقد وکوپن الکترونيکي
سرپرست وزارت رفاه ازارائه دوبسته حمايتي به مردم
خبرداد وگفت :تأمين کاالهاي اساسي به عنوان اولين
برنامهحمايتيدرنظرگرفتهشدهکهيابهصورتشارژکارت
يا درقالب کوپن الکترونيکي ارائه ميشود.به گزارش
فارس ،انوشيروان محسني بندپي ،با اشاره به اينکه
جزئيات اين بسته حمايتي دريکي ،دوهفته آينده
مشخص واعالم ميشود ،گفت :اين کاالهاي اساسي
شامل برنج ،مرغ ،گوشت ،روغن ،لبنيات وغيره ميشود
البته اين برنامه هنوزدرحد ايده است شايد در روستاها
به صورت شارژکارت وکارا کارت ارائه نشود وبه صورت
نقدي به يارانه روستاييان اضافه گردد.سرپرست وزارت
رفاه گفت :برنامه دوم حمايت اجتماعي است از 5دهک
اول جامعه تا حمايتهاي مالي ازآنها انجام شود .وي
گفت :اقشارمتوسط روبه پايين ،بازنشستگان حداقلبگير،
مستمريبگيران تحت پوشش بهزيستي ،کميته امداد
ونهادهاي حمايتي گروهي هستند که دراين برنامه

ل
مديرعامل شرکت خصوصي پارستل قشم ،متهم است به اخال 
درنظام توزيع نيازمنديهاي عمومي مردم ازطريق گرانفروشي به
صورت کالن با تحصيل وجه به مبلغ 47ميليارد و 649ميليون
ريال -2.علياصغرکاوياني فرزند ابوالقاسم ،مديرعامل شرکت خصوصي
کاريا همراه متهم است به اخال ل درنظام توزيع نيازمنديهاي عمومي
مردم ازطريق گرانفروشي به صورت کالن با تحصيل وجه به مبلغ
 23ميليارد و 708ميليون ريال -3.مجيد فالحي فرزند محمد،
ل
مديرعامل شرکت خصوصي مديا پردازش متهم است به اخال 
درنظام توزيع نيازمنديهاي عمومي مردم ازطريق گرانفروشي به
صورت کالن با تحصيل وجه به مبلغ 15ميليارد و 555ميليون
ريال -4.محمد مرادي فرزند مرتضي ،مديرعامل شرکت خصوصي
ارتباط همراه ويژن ،متهم است به اخال ل درنظام توزيع نيازمنديهاي
عمومي مردم ازطريق گرانفروشي به صورت کالن با تحصيل وجه به
مبلغ 13ميليارد و 476ميليون ريال -5.جعفربهشتي فروتن فرزند
ل
منوچهر ،مديرعامل شرکت خصوصي ايما همراه ،متهم به اخال 
درنظام توزيع نيازمنديهاي عمومي مردم ازطريق گرانفروشي به
صورت کالن با تحصيل وجه به مبلغ 13ميليارد و 221ميليون
ريال -6.سيدمحمد کاوياني فرزند سيدرسول ،مديرعامل شرکت
ل درنظام توزيع
خصوصي همراه تجارت بزرگمهر متهم است به اخال 
نيازمنديهاي عمومي مردم ازطريق گرانفروشي به صورت کالن با

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل
مجمع عمومي فوقالعاده نوبت اول
شركت متين راه بهبهان (سهامي خاص)
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که دريافتي ثابتي دارند .وي تاکيد کرد :اگردراين شرايط
همدلي وهمراهي کارکنان دولت نباشد ،نميتوانيم اميدي
به پيشبرد باورمندانه برنامههاي توسعه وحل مشکالت
مردم داشته باشيم .دولت بايد راه همدل وهمراه کردن
کارکنان خود را به ويژه درراستاي ارتقاي قدرت خريد آنها
درپيش بگيرد واين کاررا با همکاري نهادهاي ديگروشرکاي
اجتماعياش براي کارگران وبازنشستگان نيزانجام دهد.
انصاري با بيان اين که بايد چنين نگاهي درباره مجموعه
نيروي کارکشوروجود داشته باشد ،يادآورشد :محاسبات
وبرآوردهاي اوليه نشان ميدهد که درخوش بينانهترين
حالت قدرت خريد مزدبگيران ما بيش از ۳۰درصد کاهش
يافته وبايد اقدام الزم دراين رابطه انجام دهيم.وي گفت:
هفته دولت فرصت مناسبي است که بيش ازهرزمان
ديگري به کارکنان دولت ونقش وجايگاه نيروي انساني
آن درتوسعه کشورپرداخته شود درحالي که دراين دوره
بيشتربه عملکرد دولت پرداخته مي شود.

محسني بندپي خبرداد:

قرارميگيرند.بندپيگفت:البتهرقمحمايتيهنوزمشخص
نيست اما قراراست مبلغي که کمک ميشود وجزئيات
برنامه درهيئت دولت به تصويب برسد.سرپرست وزارت
رفاه با بيان اينکه برخورداري هشت دهک ازکاالهاي
ضروري وبرخورداري همه جامعه ازبرنامه تأمين کاالي
اساسي هنوزهم درحد بحث کارشناسي است ،گفت:
اينکه گفته شده خط فقر 5ميليون تومان است بايد
ازسوي مرکزآماراعالم شود.

تحصيل  ۱۲۵ميليارد وجه نامشروع توسط هشت متهم

بدينوسيله از كليه اعضاي تعاوني مسكن دعوت ميشود در
جلسه مجمع عمومي عادي نوبت اول شركت تعاوني مسكن
كاركنان شهرداري انديشه كه راس ساعت 14:30روز چهارشنبه
مورخ  97/07/04در محل فرهنگسراي امام علي(ع) تشكيل
ميگردد شركت نمايند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرس
 -2طرح و تصويب صورتهاي مالي سال 96
 -3انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل بازرسان
 -4پيشنهاد خريد زمين وياليي با آپارتمان در محدوده
استان تهران ،استان البرز ،استان خراسان رضوي ،استانهاي
گيالن و مازندران
 -5خريد دفتر براي تعاوني در محدوده شهرداري
 -6بررسي وضعيت پروژههاي در حال اجراي تعاوني اعم از
پروژههاي وليعصر پارميس و زمينهاي فاز  5و 6
جهت ثبتنام داوطلبان تصدي بازرسي حداكثر يك هفته بعد
از انتشار آگهي روزنامه ميباشد .كانديداها ميبايست مدرك
تحصيلي كارداني يا باالتر مرتبط مالي را داشته باشند و با در
دست داشتن مدارك هويتي به دفتر تعاوني مسكن شهرداري
در وقت معين مراجعه نمايند.

در  3ماه انگليسي با مدرس
 NATIVEخصوصي فقط
بانوان
(محدوده جنتآباد)
09120994281
Native-english.speakers

»

سومين جلسه رسيدگي به پرونده متهمان بازار ارزعنوان شد

آگهي مجمع عمومي عادي
تعاوني مسكن كاركنان
شهرداري انديشه
(نوبت اول)

مكالمه روان

قاضي عسکر :پيش نويس از سرگيري
اعزام عمره تحويل عربستان شد

يك شنبه  11شهريور 1397
 21ذي الحجه  2-1439سپتامبر - 2018سال سي و سوم-شماره 9301

رييس سازمان استخدامي کشور :

تاريخ انتشار97/6/11 :
خ ش97/6/11 :

ازموارد ،وضع عوارض بهطورغيرقانوني صورت ميگيرد؛ بهطوريکه؛ با شکايات مردم
ظرف سال گذشته هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ۵۵۴مصوبه ومقرره مربوط به
وضع عوارض را باطل کرد.رئيس ديوان عدالت اداري ادامه داد :همچنين براساس آماري
که ازکميسيون شوراهاي مجلس داريم ،اعضاي کميسيون ازنيمه دوم سال  ۹۵تا پايان
سال ۹۶ظرف حدود يک سال ونيم ،درشهرهاي مختلف کشور ۲۸هزار و  ۴۰۷مصوبه
شوراها را غيرقانوني اعالم کردند.حجت االسالم بهرامي با نام بردن ازبرخي عوارض
مصوب شوراها افزود :درحال حاضر ۱۷نوع عوارض مختلف ازسوي شوراهاي شهرو
روستا ازمردم اخذ ميشود که موجبات نارضايتي عدهاي از شهروندان و روستانشينان
را فراهم آورده است .به عالوه ،کميسيونهاي ماده  ۱۰۰شهرداريها هم مشکالت
بسياري را براي مردم ايجاد ميکنند که موجب شکايت بسياري ميشود.

خبر »

آگهي دعوت سهامداران شركت متين
راه بهبهان (سهامي خاص)
ثبت شده به شماره  1990و شناسه ملي
 10420192473جهت تشكيل مجمع
عمومي فوقالعاده

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود تا در جلسه مجمع
عمومي فوقالعاده كه در ساعت  9مورخ  97/6/26در آدرس :محل شركت
تشكيل ميگردد حضور به همراه رسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب اعضاي هيات مديره
 -2انتخاب بازرسين قانوني
 -3ساير مواردي كه در صالحيت اين مجمع باشد.
 -4تغيير روزنامه
تاريخ انتشار97/6/11 :
هيات مديره
خ ش97/6/11 :

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
(نوبت اول) شركت تعاوني مسكن
اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان
اروميه به شماره ثبت 9381
بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوقالعاده (نوبت اول)
شركت تعاوني مسكن اعضاي نظام مهندسي ساختمان اروميه راس ساعت
 16بعدازظهر روز پنجشنبه مورخ  97/6/22در محل سالن اجتماعات اداره
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي شهرستان اروميه واقع در فلكه مدرس 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 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
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 تعاوني 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 رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 -1طرح و تصويب اصالح ماده  47اساسنامه
 -2طرح و تصويب تمديد مدت زمان فعاليت تعاوني براي  5سال به علت
اتمام مدت در اساسنامه
تاريخ انتشار97/6/11 :
خ ش97/6/11 :
هيات مديره تعاوني مسكن نظام مهندسي
1997

اصالحيه

باتوجه به نقص در متن آگهي چاپ شده سازمان سيما ،منظر و فضاي سبز
شهري شهرداري اراک در روزنامه رسالت تاريخ 1397/06/05.شماره9297
آگهي مذکور کم لم يکن مي ياشد.

تحصيل وجه به مبلغ  5ميليارد و 21ميليون ريال -7.فريدون امين
ل
آقايي ،مديرعامل شرکت هماهنگپردازهوشمند ،متهم به اخال 
درنظام توزيع نيازمنديهاي عمومي مردم ازطريق گرانفروشي به
صورت کالن با تحصيل وجه به مبلغ  3ميليارد و 631ميليون
ريال -8.اميرميثم گياهي ،فرزند حبيب ،مديرعامل شرکت توسعه
ل درنظام توزيع نيازمنديهاي
سرمايه گروه آروند ،متهم است به اخال 
عمومي مردم ازطريق گرانفروشي به صورت کالن با تحصيل وجه به
مبلغ  3ميليارد و  245ميليون ريال -9.مسعود ابراهيمي گندمي،
فرزند ميکائيل ،مديرعامل شرکت خصوصي رايانشناس ايرانيان
ل درنظام توزيع نيازمنديهاي عمومي مردم
متهم است به اخال 
ازطريق گرانفروشي به صورت کالن با تحصيل وجه -10.رضا
افتخاري فرزند احد ،مديرعامل شرکت خصوصي پرشين الماس
ل درنظام توزيع
سيستم ،داراي مدرک کارشناسي متهم به اخال 
نيازمنديهاي عمومي مردم ازطريق گرانفروشي به صورت کالن با
تحصيل وجه -11.سيدمهدي ياسيني فرزند سيدحسن ،مديرعامل
ل درنظام توزيع
شرکت خصوصي توسعه اقتصاد توان متهم به اخال 
نيازمنديهاي عمومي مردم ازطريق گرانفروشي به صورت کالن با
تحصيل وجه -12.فرخ اسکندرينژاد فرزند نادر ،مديرعامل شرکت
دلفاهمراه پردازشرق ،متهم به اخال ل در نظام توزيع نيازمنديهاي عمومي
مردم ازطريق گرانفروشي به صورت کالن با تحصيل وجه.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده (نوبت اول) شركت
تعاوني مسكن مهر  72مشهد

جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده شركت تعاوني مسكن مهر
 72مشهد (منحله) راس ساعت  9صبح روز  1397/6/23در محل تاالر
عدل واقع در ميدان عدل خميني(ره) برگزار ميگردد .از كليه اعضاء
دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين جلسه
حضور به هم رسانند .اعضاي محترمي كه امكان حضور آنها در جلسه
مذكور مقدور نميباشد ميتوانند حق راي خود را به موجب وكالتنامه
كتبي به فرد ديگري واگذار نمايند .در اين صورت تعداد آراي وكالتي هر
عضو حداكثر سه راي و هر فرد غيرعضو تنها يك راي خواهد بود .اعضاي
متقاضي اعطاي نمايندگي به همراه وكيل مورد نظر بايد از ساعت  17تا
 18روزهاي يكشنبه و سهشنبه  18و  1397/6/20به محل دفتر شركت
تعاوني واقع در گلبهار  -بلوار جمهوري  -جمهوري  - 28نبش سهراه
اول  -پروژه مهر  - 72دفتر هيات تصفيه مهر  72مراجعه تا پس از تاييد
وكالتنامههاي مزبور توسط مقام مجاز ورقه ورود به جلسه مجمع براي
فرد نماينده صادر گردد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات تصفيه و ناظر  -2طرح و بررسي صورتهاي مالي
 96و حسابرسي  -3تصويب بودجه پيشنهادي سال  97هيات تصفيه
 -4تعيين تكليف اعضاي بدهكار  -5تصميم درخصوص استفادهكنندگان
غيرمجاز از پاركينگهاي مسقف  -6طرح و بررسي نحوه اخذ پايانكار و
انجام مراحل بعدي تا صدور سند رسمي
تاريخ انتشار97/6/11 :
هيات تصفيه تعاوني مهر 72
خ ش97/6/11 :
اصالحيه
پيرو درج آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت دوم
شركت تعاوني مبادالت مرزي بازرگان (در حال تصفيه) مورخه 97/6/7
در روزنامه رسالت به شماره ثبت  445صحيح ميباشد كه اشتباها 225
چاپ شده بدينوسيله اصالح ميگردد.
تاريخ انتشار97/6/11 :
هيات تصفيه شركت تعاوني مبادالت
خ ش97/6/11 :
مرزي بازرگان (در حال تصفيه)
1938

نماينده ولي فقيه درامورحج وزيارت گفت :پيش نويس ازسرگيري
اعزام زائران ايراني به عمره مفرده تحويل مسئوالن حج عربستان
شد.به گزارش مهر ،حجت االسالم سيد علي قاضي عسکراظهارداشت:
درصورت پذيرش شرايط ما به خصوص حفظ عزت وکرامت زائران
ايراني همانند حج تمتع توسط مسئوالن کشورميزبان ،پس ازمشورت
با برخي مسئوالن مربوطه درکشوراميدواريم بتوانيم اين مهم را نيزبه
انجام برسانيم.وي درخصوص نحوه برگزاري حج امسال گفت :با توجه
به ارائه آموزش هاي الزم به زائران ايراني پيش ازاعزام به حج ودقت
ومراقبت هاي آنان در طول ايام مناسک و رعايت مقررات وقوانين ،
امسال حجي به مراتب بهترازسالها ي گذشته به انجام رسيد.

جعفري سدهي اعالم کرد:

شناسايي ۱۰هزار و ۵۰۰کودک کار
مديرکل دفترامورآسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي کشورگفت:
تحقيقي که آمارهمه کودکان کار را دريک سرشماري احصا کرده باشد،
نداريم اما 10هزارو 500نفرازاين کودکان را درمراکزخود شناسايي کرديم.
به گزارش فارس ،رضا جعفري سدهي دربرنامه تلويزيوني پرسشگر ،با بيان
اينکه کودکان کاربه دليل فقراقتصادي به کارهاي حقيرانه و آسيبرسان
درخيابان اعم ازدستفروشي ،حمل بار ،گلفروشي و ...مشغول ميشوند،
افزود :تحقيقي که آمارهمه کودکان را دريک سرشماري احصا کرده
باشد ،نداريم ،اما خودمان 10هزارو 500نفرازاين کودکان را درمراکزخود
شناسايي کرديم.جعفري ادامه داد :ازاين تعداد ،شمارآن دسته ازکودکان
کارکه درخيابان زندگي ميکنند ،محدود است وحدود 5درصد آمارما را
تشکيل ميدهد اما کودکان کاري که خانواده دارند وبه خانه برميگردند،
 95درصد آمارما هستند؛ البته شناسايي بچههايي که درکارگاههاي
زيرزميني کارميکنند درحيطه وظايف ادارات کاراست.

ماهانه 10جسد در تهران موميايي ميشود
مديرکل پزشکي قانوني استان تهران ازموميايي ميانگين 10جسد در پايتخت
به صورت ماهانه خبرداد.مسعود قاديپاشا درگفتوگوبا فارس ،درارتباط با
موضوع موميايي اجساد ،اظهار داشت :درصورتي که درخواستي ازسوي خانواده
متوفي براي انجام موميايي باشد ،اين اقدام درپزشکي قانوني انجام ميگيرد.
وي افزود :اکثراجسادي که موميايي ميشوند در واقع روندي براي ارسال به
خارج بوده ودرواقع برخي ازاجساد که قراراست درخارج ازکشوردفن شوند،
جهت تابعيت ازقانون حمل ونقل اجساد ،موميايي ميشوند که اکثراجساد
موميايي شده مربوط به کشورهاي آسيايي واروپايي است.

ايران به پروتکل ريشهکني تجارت
غيرقانوني محصوالت دخاني پيوست
معاون بهداشت وزيربهداشت ازپيوستن ايران به پروتکل
ريشه کني تجارت غيرقانوني محصوالت دخاني خبرداد.به گزارش
ايسنا ،دکترعليرضا رئيسي با اعالم اين خبر ،گفت :در پي تصويب
قانون الحاق جمهوري اسالمي ايران به پروتکل ريشه کني تجارت
غيرقانوني محصوالت دخاني درمجلس شوراي اسالمي وتأييد
شوراي نگهبان درسال ۱۳۹۴با پيگيريهاي وزارت بهداشت و
وزارت امورخارجه ،سند تصويب جمهوري اسالمي ايران ازسوي
سازمان ملل متحد مورد پذيرش قرارگرفت وايران به عنوان
چهل وهشتمين کشورجهان ،رسما به عضويت پروتکل ريشه کني
تجارت غيرقانوني محصوالت دخاني درآمد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده و فوقالعاده شركت
كشت و صنعت سناباد (سهامي خاص)
به شماره ثبت 7656

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت فوق دعوت ميشود در جلسه مجمع
عمومي عادي به طور فوقالعاده مورخه  1397/06/24در مركز اصلي شركت
واقع در محل مشهد ،كيلومتر  12جاده سيمان ،سمت چپ ،نرسيده به
قاليشويي ابريشم در ساعت  17برگزار ميگردد ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1تعيين اعضاي هيات مديره
 -2تعيين بازرسان اصلي و عليالبدل
 -3انتخاب روزنامه محلي
همچنين مجمع عمومي فوقالعاده شركت نيز در همان تاريخ در همان
مكان در ساعت  18برگزار خواهد گرديد.
 .1افزايش سرمايه
تاريخ انتشار97/6/11 :
هيات مديره شركت
خ ش97/6/11 :
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره  97/5/3-139760317001001736هيات سوم موضوع قانون
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر
در واحد ثبتي ناحيه يك اهواز تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي
عادل شريفي فرزند حميد شماره شناسنامه  0كد ملي  1741796113صادره
اهواز در قسمتي از پالك  2775/973باقيمانده بخش  9اهواز به مساحت
 191/60مترمربع خريداري شده موضوع سهمي آقاي عباس لويمي (مالك
رسمي) كه طي ارائه قولنامههاي عادي و وكالتنامه معالواسطه به متقاضي
منتقل شده محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله پانزده روز 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 مرجع
قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .ضمنا صدور
سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول97/6/11 :
97/6/27
تاريخ انتشار نوبت دوم:
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك
د ش97/6/11 :
ناحيه يك اهواز  -اكبر افشين
آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به
كالسه پرونده2/386/97 :
وقت رسيدگي 97/7/11 :ساعت  9صبح
خواهان :عباسعلي صيادزاده
خواندگان :جواد شريفي  -شبنم ملكزاده
خواسته :مطالبه طلب
خواهان دادخواستي تسليم دادگاههاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي
به شعبه دوم حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگي تعيين شده به
علت مجهولالمكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به
تجويز ماده  73قانون آيين دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد
كثيراالنتشار آگهي ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي ظرف يك ماه
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست
و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگي حضور به هم
رسانند .چنانچه بعدا ابالغي به وسيله آگهي الزم شود فقط يك نوبت منتشر
و مدت آن ده روز خواهد بود( .جهت استماع گواهي گواهان)
تاريخ انتشار97/6/11 :
مدير دفتر شعبه دوم شوراي حل اختالف
خ ش97/6/11 :
قائمشهر

