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عضوکميسيون قضائي وحقوقي مجلس ،با بيان اينکه سه هزار قاچاقچي مواد مخدردرنوبت اعدام
قراردارند ،کاهش اين نوع مجازات را عامل ممانعت ازتبعات منفي درزندگي خانواده اين مجرمان
دانست.محمدعلي پورمختاردرگفت و گوبا خانهملت ،درواکنش به اظهارات رئيس پليس مبارزه
با مواد مخدرناجا مبني براينکه تعداد محمولههاي قاچاق درپي اجراي تعديل مجازات اعدام
براي قاچاقچيان افزايش يافته است ،گفت :اين امري طبيعي است که وقتي قانوني تصويب شود
ومجازات مندرج درآن تشديد يا تخفيف داده شود ،افراد خود را با آن تطبيق داده وازنکات موجود
درآن استفاده کنند.وي ،با اشاره به ضعف عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر ،ادامه داد :متاسفانه
ستاد مبارزه با مواد مخدرفقط عملکرد خود را محدود به مبارزه عملي ازطريق نيروي انتظامي
کرده وهيچ اقدامي درجهت پيشگيري وکاهش آماروسن معتادان به مواد مخدريا تعيين مشوق
براي تحقق آن انجام نداده است ،واين درحالي است که آمارمعتادان روبه گسترش بوده وحتي

اجتماعي

خروج بيش از ۴۵۰۰بيمارتاالسمي ازپوشش بيمهاي
بيماران خاص

وزيركشور:

انتقال آب از درياي عمان با اولويت
پيگيري شود
وزيرکشوربا تاکيد برضرورت دراولويت قرارگرفتن موضوع آب شرب درسال۹۸
گفت :موضوع استقراردستگاههاى آبشيرينکن وهمچنين انتقال آب ازدرياي
عمان حتماً با اولويت توسط دستگاه مسئول پيگيري شود.به گزارش خبرگزاري
صدا وسيما ،جلسه بررسي آخرين وضعيت خشکسالي کشوربه رياست عبدالرضا
رحماني فضلي وزيرکشوربرگزارشد.رحمانيفضلي دراين جلسه ضمن تاکيد
برضرورت ارائه پيشنهادات وروش هاي نوين جهت مقابله با وضعيت موجود
خشکسالى ومصرف بهينه آب درکشوراظهار داشت :انجام اقدامات فرهنگي به
خصوص فرهنگ سازي درمصرف بهينه آب دردستورکاردستگاه هاي متولي
قراربگيرد تا بتوانيم به کمک مردم با وضعيت خشکسالي موجود مقابله کنيم.
وي با تاکيد برضرورت دراولويت قرارگرفتن موضوع آب شرب درسال ۹۸تصريح
کرد :موضوع استقراردستگاه هاى آب شيرين کن وهمچنين انتقال آب ازدرياي
عمان حتما با اولويت توسط دستگاهي مسئول پيگيري شود.

رئيس انجمن بيماران تاالسمي ايران گفت :طي سه سال
گذشته بيش از 4500بيمارتاالسمي ازپوشش بيمهاي
بيماران خاص خارج شدهاند.يونس عرب رئيس انجمن
بيماران تاالسمي ايران درگفت و گوبا فارس ،افزود:
سازمان هاي بيمهگربه بهانه کم کردن هزينههاي خود
وبرخالف تصميم شوراي عالي بيمه اقدام به خارج کردن
تعدادي ازبيماران ازليست پوشش بيمهاي کردهاند که
دراين بين ظاهرا ً از بيماران خاص قشرمظلومتري پيدا

مشاورامورزنان شهرداري تهران ازبرگزاري سيزدهمين نمايشگاه از ۱۵تا ۲۲
شهريورماه خبرداد وگفت :هدف ما توانمندسازي بانوان و ارائه دستاوردهاي آنان
است ودراين شرايط سخت اقتصادي رايزني کرديم که محصوالت با تخفيف
 ۳۰تا ۳۵درصد ارائه شود .به گزارش خبرنگارما ،فاطمه راکعي ،افزود:ازآنجايي که
اين نمايشگاه با بودجه شهرداري تهران برگزارنميشود مبالغي را درحد غرفه سازي
وارائه خدمات ازغرفهداران اخذ کرديم.وي گفت :هرچند نگاهمان به توانمندسازي
بانوان وارائه دستاوردهاي آنان است ،با اين حال ازسايربرندهاي معروف نيزدعوت
شده است که دراين نمايشگاه شرکت کنند.مشاورشهردارتهران دراموربانوان گفت:
اهدافي که به طورخاص درنمايشگاه امسال مورد توجه قراردارد ارتقاء نقش زنان
درتوليد بوده وامسال با توجه به تاکيدات رهبري وتقويت وحمايت توليد ملي
يکي ازسياستهاي ما درنمايشگاه امسال همين موضوع خواهد بود.راکعي تصريح
کرد :گسترش توليدات متنوع دراين نمايشگاه يکي ازبرنامههايي است که مورد
توجه قراردارد که عالوه برحضورتوليدکنندگان پوشاک وصنايع دستي ،توليدات
ديگري نيزدراين نمايشگاه عرضه خواهد شد.دراين نمايشگاه به دنبال عرضه
پوشاک توليدي زنان ايراني درسطح منطقه وکشورهاي منطقه هستيم وتالش
ميکنيم که توليدات زنان سرپرست خانواده را درسطح جهان معرفي کنيم.وي
با اعالم بازگشت ستاد توان افزايي بانوان به حوزه امورزنان گفت :درجلسه شوراي
اداري به صورت شتاب زده وبدون حضوربنده تصميم گرفتند که درراستاي چابک
سازي ستاد توان افزايي بانوان را ازامورزنان جدا کنند که اين مساله جاي نقد
داشت وسرانجام توانستيم اين مشکل را مرتفع کنيم.

فرمانده انتظامي استان اصفهان ازدستگيري اعضاي باند بزرگ جعل مدارک
تحصيلي وشناسايي دفاترآنان در ۶استان کشورتوسط کارآگاهان پليس
آگاهي اين فرماندهي خبرداد .به گزارش تسنيم به نقل ازپايگاه خبري
پليس ،سردارمهدي معصوم بيگي با بيان اينکه جاعالن درزمينه مدرک
ديپلم ،ليسانس ،فوق ليسانس ،دکترا ،پزشکي ،دندانپزشکي وطب سنتي
فعال بودند ،افزود :سرانجام با تالش شبانه روزي کارآگاهان مخفيگاه اين
باند دريکي ازمناطق شهر اصفهان شناسايي وطي يک عمليات ضربتي
 5نفرازاعضاي اصلي آن دستگير شدند.سردارمعصوم بيگي ،خاطرنشان کرد:
دربازرسي ازمخفيگاه متهمان 9دستگاه لپ تاپ 3 ،دستگاه رايانه2 ،دستگاه
پرينتر2 ،دستگاه اسکنر ويک دستگاه زيراکس رنگي بزرگ ومجهز ،به همراه
 86مدرک آماده تحويل و 200مدرک خام جعل شده کشف شد.وي همچنين
ازشناسايي دفتراين جاعالن در 2نقطه ازاستان تهران وهمچنين دفاترآنان
دراستانهاي اصفهان ،مازندران ،البرز ،فارس وخوزستان خبرداد وگفت :با
هماهنگي مقام قضائي اقدامات الزم نسبت به بسته شدن اين دفاترانجام
گرفته است.وي تصريح کرد :تاکنون بيش از 10نفرازهمدستان و دالالن
مرتبط با اين باند دستگيرشده وتالشها براي دستگيري سايرافراد مرتبط
با باند مذکورنيزهمچنان دردستورکارکارآگاهان است.سردارمعصوم بيگي از
شناسايي واحضار 100نفري که مدارک تحصيلي ،پزشکي و طب سنتي
جعلي خود را ازاين باند دريافت کرده بودند ،خبرداد وگفت :با بررسيهاي
به عمل آمده مشخص شد متهمان ازاين طريق توانسته بودند درمجموع24
ميليارد ريال درآمد کسب کنند.

خطرتبديل شدن نظام مهندسي به يک دستگاه
بوروکراتيک آلوده به رانت

رئيس شوراي شهرتهران نسبت به خطرتبديل شدن
نظام مهندسي به يک دستگاه بوروکراتيک آلوده به رانت
خبرداد.به گزارش مهر ،محسن هاشمي ،گفت :نظام
مهندسيمرجعتضمينکيفيتصنعتساختمانمحسوب
مي شود ،صنعتي که مطابق با برآوردهاي رسمي ۳۰
درصد ازسرمايه ملي را به خود اختصاص داده و ۱۳درصد
ازاشتغال را به طورمستقيم وحدود ۲۰درصد ازمجموعه
اشتغال کشوررا به طورمستقيم وغيرمستقيم تامين مي
کند.وي تصريح کرد :نرخ مشارکت بسيارپايين درانتخابات
نظام مهندسي که تنها درحد ۱۰درصد مي باشد ،يکي
ازعالئم هشداردهنده فاصله گرفتن نظام مهندسي با ماهيت
مدني ومردم نهاد خود مي باشد.وي افزود :درحوزه جامعه
نيزوضعيت مقبوليت واعتماد به نظام مهندسي ،شرايط
مطلوبي ندارد ونارضايتي وبي اعتمادي قابل توجهي به
رعايت کيفيت واخالق حرفه اي توسط مهندسان ناظردربين
ساکنان وسازندگان وجود دارد.هاشمي گفت :به نظرمي

جمهوردربرهه حساسي قراردارند وبايد همه همت خويش را درتدبيرامورواصالح
معيشت مردم به کارگيرند وديگرقوا هم با همه مقدورات دراين هدف به
کمک دولت بشتابند .مقام معظم رهبري هم همواره تاکيد کرده اند که
امروز ،روزکارمسئوالن است وازهيچ جهادي نبايد فروگذارکرد .رئيس قوه
قضائيه به برخي اظهارات درپي استجازه رئيس قوه قضائيه ازرهبرمعظم
انقالب اشاره کرد وگفت :درکشوردرماه هاي اخيربراثرفشارهاي دشمن
وسودجويي برخي افراد ،تالطمهايي دربازار ارز ،سکه ،طال و ...پديد آمد
وطبيعتاً موجب نگراني مردم شد .برخورد ما با مفاسد اقتصادي نيزهيچ گاه
متوقف برامرخاصي نبوده وجريان داشته اما دراين شرايط احساس شد که
بايد براي تسريع دررسيدگي ها ،برخي صالحيت ها وتشريفات رسيدگي ها
تغييرکند.آيت اهلل آملي الريجاني افزود :برخي پس ازاين استجازه وپاسخ
رهبرمعظم انقالب ،شروع کردند به ايراد گرفتن واتهام زدن وتوهين کردن
که چرا دستگاه قضائي با وجود اين همه قوانين ومقررات ،براي برخورد با
مفاسد اقتصادي ازمقام معظم رهبري اجازه گرفته است .عربها تعبيرکوتاهي
ذر َک َجه ُلک» .اصل همه اين اتهامات وتوهين ها بريک
دارند که مي گويد « ُع ُ
اساس باطل است وآن اينکه ما براي برخورد با مفاسد استجازه کرده ايم
در حاليکه چنين نسبتي کامال کذب وخالف ونوعي فرافکني است.آيت اهلل
آملي الريجاني با ابرازتاسف ازاينکه برخي با انتقاد ازدستگاه قضائي تالش
دارند براي خود اسم ورسمي دست وپا کنند وعمارت سلطاني برپا سازند،
يادآورشد :شايد کسي بپرسد اساسا دليل شما براي تسريع دررسيدگي ها

مديرکل دفترامورآسيب ديدگان اجتماعي بهزيستي خبر داد:

شناسايي بيش از10هزارکودک کار

مديرکل دفترامورآسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي کشورگفت :آماري ازتعداد کودکان
کاربه طوردقيق موجود نيست ولي حدود ۱۰هزارو ۵۰۰نفرازاين کودکان را درمراکز خود شناسايي
کرديم .رضا جعفري درگفت و گوبا فارس ،گفت :کودکان کاردرمعرض آسيب هاي بسيارقراردارند
وبه دليل فقرونداري به کارهاي سخت ،کاذب وحقيرانه وآسيب رسان در خيابان مانند دستفروشي،
حمل بار ،گلفروشي وآجرپزي،زباله گردي وجمع آوري ضايعات وغيره  ...مشغول مي شوند.وي
افزود :کودکان خياباني کساني هستند که خيابان را به عنوان محل کارشان انتخاب ميکنند اما
معموال ارتباطشان با خانواده قطع نيست وحتي اگربه شکل مستمرومنظم به خانه رجوع نکنند
اما با اين حال معموال پس ازمدتي به خانهشان ميروند اما کودکان خيابان ،کودکاني هستند
که محل کاروزندگيشان خيابان است.جعفري گفت :آماري ازتعداد کودکان کاربه طوردقيق
موجود نيست ولي حدود ۱۰هزارو ۵۰۰نفر از اين کودکان را درمراکزخود شناسايي کرديم.
مديرکل دفتر امورآسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي کشورافزود :ازاين تعداد ،شمارآن
دسته ازکودکان کارکه درخيابان زندگي ميکنند محدود است وحدود ۵درصد آمارما را تشکيل
مي دهد .اما کودکان کاري که خانواده دارند وبه خانه برميگردند ۹۵درصد هستند وشناسايي
کودکاني که درکارگاههاي زيرزميني کارميکنند درحيطه وظايف ادارات کاراست.جعفري گفت:
براساس مطالعه انجام شده برروي نمونه ۵۰۰نفردراستان تهران ،نزديک به ۳۰.۵درصد ازکودکان
کاروخيابان دختربوده و ۶۹/۵درصد ازآنها پسرهستند.وي درمورد آيين نامه ساماندهي کودکان
کارمصوبه هيئت دولت گفت :متاسفانه برخي مسئوالن کودکان کار را عارضه شهري مي دانند
وسعي برحذف آنها دارند ،اما رويکرد ما کاهش آسيب است ومعتقديم تا عوامل به طور ريشهاي
رفع نشوند شايد فردا کودک ازجاي بدتري سردربياورد.جعفري تصريح کرد :نتايج بررسيهاي
بهزيستي نشان ميدهد  ۳۳/۸درصد ازاين کودکان بين يک تا چهارساعت درخيابان مشغول به
کار هستند 52/1 .درصد از آنها بين چهارتا هشت ساعت و ۱۳درصد از آنها بيش ازهشت ساعت
درخيابان به سرميبرند وکارميکنند.وي درباره حمايت ازمدارس خاص براي آموزش کودکان
کارگفت :با جداسازي اين کودکان چندان موافق نيستيم .اين کودکان بايد مانند سايرکودکان در
مدارس معمولي درس بخوانند.

آگهي فروش

باتوجه به بازنشستگي و از دست دادن شرايط
عضويت آقايان :غالمرضا عباسي ( عضو اصلي از
بخش صنعت ) و مسعود نيازي ( عضو اصلي از بخش
حرفه ) از هيئت مديره كانون عالي انجمن هاي
صنفي كارگران ايران ،جايگزيني آقايان آرش احمدي
(از بخش صنعت) و سيد ابوالفضل اشرف منصوري
(از بخش حرفه) از اعضاي علي البدل  ،بعنوان اعضاي
اصلي هيئت مديره تا تاريخ  98/7/24مورد تاييد
مي باشد.
فرزاد يوسفي
مدير كل سازمان هاي كارگري وكارفرمايي

خت 97/6/13-42

آماده همكاري با آژانسها و شركتهاي معتبر (انگليسي)  -هماهنگي
احيايي

مقاطع فوالدي

شركت فوالدين تراش آمل آمادگي دارد شمش فوالدي

با مقطع  120*120ميليمتر و با طول  6متر و به ميزان

تقريبي ماهيانه  2000تن به قيمت بورس كاال و ارائه
فاكتور رسمي ،به فروش رساند .عالقمندان ميتوانند

جهت كسب اطالع بيشتر و هماهنگي الزم با واحد
فروش شركت به شماره تلفن  011-44203232و
داخلي  447تماس حاصل نمايند.

تاريخ انتشار97/6/13 :
خ ش97/6/13 :

بزرگترين طرح اشتغال روستايي

آموزش و نگهداري انواع نهال و گل و گياه آپارتماني
به پيك دوچرخه و موتوري و منشي در تهران نيازمنديم

خت 97/6/13-44

دارالترجمه الف

88324998
09190780105

نشده است.رئيس انجمن بيماران تاالسمي ايران ادامه داد:
بيمهها اعالم کردهاند که بيماران مبتال به تاالسمي که
تزريق خون انجام نميدهند از ليست پوشش بيمهاي
حذف شوند درصورتي که اين کودکان از 10سال پيش
تاکنون به جاي تزريق خون داروي خوراکي مصرف
ميکنند وهزينه دولت را به شدت کاهش دادهاند.عرب
تصريح کرد :اين بيماران نيازمند مراقبتهاي بيمارستاني
ودرمواقعيبستريشدندربيمارستانهاهستندکهاگرتحت
پوشش بيمه قرارنداشته باشند توان پرداخت اين هزينهها
را ندارند ودرآن زمان اعالم ميکنند که به جاي مصرف
کردن دارونيازبه تزريق خون داريد.وي ،گفت :هزينه تهيه
هرقرصي که به جاي خون مصرف ميشود حدود300
هزارتومان است که همين موضوع هزينه سنگيني را به
خانوادهها تحميل کرده است.عرب گفت :بيمهها براساس
قانون اجازه ندارند که خارج ازتصميم شوراي عالي بيمه
اقدام به خارج کردن بيماران ازپوشش بيمهها کنند.

بخش اجتماعي :رئيس قوه قضائيه بابيان اينکه صرف برخورد قضائي
مشکالت اقتصادي حل نمي شود ،تاکيد کرد :مشکل اقتصادي را بايد با
تدبيراقتصادي حل کرد والبته همه مشکالت نيزناشي ازسوءتدبيرنيست.
بخشي ازآن هم به جنگ اقتصادي تمام عياردشمن بازمي گردد که اميدواريم
قدرت ،اقتداروحضورمردم درصحنه وعزت ملت ،موجب فائق آمدن برمشکالت
شود اما همه بايد کارهرقوه را درچارچوب وظايف خود ببينيم وانتظارناصحيح
ازدستگاه ها نداشته باشيم.به گزارش روابط عمومي قوه قضائيه ،آيت اهلل
آملي الريجاني درجلسه مسئوالن عالي قضائي با اشاره به فرمايش هاي
مقام معظم رهبري درديدارهيئت دولت ،اين بيانات را براي دولت وسايرقوا
بسيار راهگشا دانست وگفت :جان کالم رهبرمعظم انقالب دراين ديداروساير
سخنراني هايشان به ويژه براي فائق آمدن برمشکالت اقتصادي ،اتکا به
استعدادهاي دروني وقطع اميد ازکشورهاي ديگراست .البته اين قطع اميد
به معناي قطع مذاکره وتعامل نيست اما نبايد چشم اميدمان به مساعدت
وکارآنها باشد.رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه جمهوري اسالمي تسليم فشارهاي
دشمنان نخواهد شد ،گفت :ايران دربرجام ،منطق ،اقتداروتالش خود براي
تعامل با جهان را نشان داد اما بدعهدي آمريکا دراين ماجرا ،به افکارعمومي
دنيا ثابت شد .آمريکا مطمئن باشد که مردم ما همانند 40سال گذشته،
دربرابرفشارها مقاومت خواهند کرد وازاين عقبه تاريخي نيزبه سالمت عبور
مي کنند.آيت اهلل آملي الريجاني ،مقاومت مردم را نافي مسئوليت مسئوالن
دربه کارگيري تدبيربراي رفع مشکالت ندانست واظهار کرد :امروزدولت ورئيس

آگهي تغيير سمت هيئت مديره
كانون عالي انجمن هاي صنفي
كارگران ايران

تاريخ انتشار 97/6/13
خ ش 97/6/13

»

رئيس شوراي شهرتهران هشدارداد:

رسد الزمه احياي جايگاه واقعي نظام مهندسي بازگشت به
جايگاه مدني وپرهيزازپيوند زدن خود با بروکراسي اداري
است.وي تصريح کرد :اصراربرسلب اختيارات شهروندان
براي انتخاب مهندس ناظرنتوانسته به بهبود کيفيت
ساخت منجر گردد وموجب ايجاد رانت وتخلف شده است،
درحالي که ماهيت مدني اقتضا دارد نظام مهندسي به جاي
تصدي گري وايجاد امضاي طاليي ،جنبه هاي نظارتي
ورسيدگي به شکايات شهروندان را درخود تقويت کند.

صرف برخورد قضائي ،مشکالت اقتصادي حل نمي شود

سردارمعصوم بيگي :

شبکه بزرگ جعل مدارک تحصيلي
و پزشکي منهدم شد

دستورپيگيري ماجراي بريده شدن
گوش کودک کار صادر شد

رئيس قوه قضائيه:

راکعي:

نمايشگاه زنان وتوليد ملي
از ۱۵شهريور برگزار مي شود

معاون امورمناطق شهرداري منطقه: ۳

سه شنبه  13شهريور 1397
 23ذي الحجه  4-1439سپتامبر - 2018سال سي و سوم-شماره 9303

رئيس انجمن بيماران تاالسمي ايران خبرداد:

» خبر

درسطح مدارس هم گزارش هايي ازاعتياد دانش آموزان ارائه مي شود.وي يادآورشد :هم اکنون
سه هزارنفربه جرم قاچاق مواد مخدر درنوبت اعدام هستند ودرگذشته هم تعداد زيادي به اين
جرم اعدام شدند ،ما براي بررسي نتايج اين نوع مجازات جلسات متعدد ومفصلي درکميسيون
تشکيل داديم ،اما نتيجه اين نوع مجازات نشان مي دهد که تاثيري درکاهش اين جرم نداشته
است.پورمختار ،تصريح کرد :مسئوالن ستاد مبارزه با مواد مخدرهميشه درآن ايام با کاهش مجازات
اعدام براي قاچاقچيان مواد مخدرمخالف بودند ودرشرايط کنوني هم چنين ادعاي بي اساسي
دارند ،کما اينکه ازآنها خواستيم اطالعات وآماري ازنتايج اين قانون ارائه دهند تا مشخص شود
چند درصد باعث کاهش ارتکاب اين جرم وخروج افراد ازفرآيند قاچاق مواد مخدرشده است ،اما
هيچ آماري ارائه ندادند .وي ،تاکيد کرد :بيترديد اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر نتايج خوبي
را به همراه داشته ومانع ازتخريب وجهه ايران درعرصه بينالمللي نيزشده است.

خبر »

پوراسماعيل 09114462100-09386392100
بابل جاده قديم باال احمد كيلومتر  2جاده بازيار مزرعه نمونه

چيست؟ اين سوالي است که قابل پاسخ دادن است .تسريع دررسيدگي ها
با توجه به شرايط اقتصادي کشور ،يک تصميم مديريتي براساس خواست
مردم ومصلحت کشوربوده است زيرا تالطم دربازار ،عالوه برايجاد نگراني
براي مردم ،موجب برخي سودجويي ها شده بود واعتماد مردم را هدف
مي گرفت .ما حتي گزينه هاي ديگري مانند ارائه اليحه به مجلس يا
درخواست طرح دو فوريتي ازناحيه نمايندگان مجلس را بررسي کرديم اما
ازآنجا که احتمال داديم زمانبرباشد يا مشخص نباشد که خروجي آن چه
خواهد بود ،منتظرنمانديم .گزينه ديگرنيزطرح موضوع ورسيدن به راهکار
درجلسه شوراي عالي اقتصادي سران قوا بود که متاسفانه درآنجا هم با
موانعي برخورد کرد ونهايتا تنها راه تسريع دررسيدگي ها را استجازه ازمقام
معظم رهبري ديديم.رئيس قوه قضائيه گفت :جهت پيشگيرانه برخوردهاي
قضائي مشخص است اما مشکالت اقتصادي با برخوردهاي صرفا قضائي حل
نمي شود .وقتي بستراقتصادي نادرست باشد ،عده اي به دنبال سودجويي
ورانت خواري خواهند بود .بايد اين بسترها با تدبيردستگاه هاي اجرايي وهمه
قوا به سامان شود.آيت اهلل آملي الريجاني با اشاره به برخي انتقادات محتمل
ازرسيدگي هاي قوه قضائيه به پرونده هاي اقتصادي اظهارکرد :ممکن است
عده اي راه بيفتند وبگويند مگرفالن متهم چقدرسوءاستفاده کرده بود که
با اين کيفيت به جرم اورسيدگي کرده ايد؟ نبايد فراموش کرد که دستگاه
قضائي به دنبال ارتزاق نظام رسانه اي ازفعاليت هاي خود نيست و وظيفه
خود را صرفا حسب شرع وقانون انجام مي دهد.

آگهي تغييرات شرکت افق صدر شايان تجارت با مسئوليت
محدود به شماره ثبت  58676و شناسه ملي  14004650901به
استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ1397/05/25
تصميمات ذيل اتخاذ شد :موارد زير به موضوع فعاليت شرکت
ماده  2اساسنامه اضافه شد :خدمات و بسته بندي ,صنايع
تبديلي ,اجراي کليه طرح هاي بازيافت انواع زباله و پسماندهاي
صنعتي و غذايي ,جمع آوري ,انتقال و بازيافت ضايعات شهري
و صنعتي و توليدي  ,طراحي و تجهيز و راه اندازي خطوط
توليد کارخانجات بازيافت .ثبت موضوع فعاليت به شرح مذکور
به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد و در صورت
لزوم پس از کسب مجوزهاي الزم از مراجع ذيصالح امکانپذير
مي باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري اصفهان ()235768

اطالعيه

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
فوقالعاده (نوبت دوم) شركت سهامي عام
نافع فرهنگيان خوي (به شماره ثبت )985

نظر به اينكه جلسه عمومي عادي فوقالعاده ساالنه نوبت اول مندرج در
آگهي شماره  404مورخه  97/5/22تعداد اعضاي شركتكننده در جلسه
به حدنصاب الزم به اكثريت مقرر اساسنامه مصوب شركت نرسيد (طبق
ماده  27اساسنامه) لذا جلسه مذكور رسميت نيافت.
بدينوسيله به اطالع اعضاي محترم ميرساند كه جلسه نوبت دوم روز
دوشنبه مورخه  1397/7/2ساعت  6بعدازظهر در محل هنرستان شهيد
رجائي واقع در ميدان شيخ نوايي تشكيل ميگردد .لذا از كليه اعضاي
محترم تقاضا ميشود در تاريخ و ساعت تعيين شده در مجمع مزبور
حضور به هم رسانند و يا برابر ماده  26اساسنامه حق راي خود را كتبا
به يك نماينده تاماالختيار خود از ميان اعضا واگذار نمايند و ضمنا هر
عضو ميتواند عالوه بر راي خود حداكثر  2راي با وكالت كتبي رسمي (و
يا تنظيمي در دفتر شركت قبل از روز جلسه) داشته باشد و برابر تبصره
 2ماده فوق همراه داشتن دفترچه عضويت ،ارائه فتوكپي شناسنامه و
كارت ملي عضو و موكلين الزامي است( .ضمنا برابر اعالم ثبت شركتها و به
استناد اصل  141قانون اساسي هيات مديره الزاما بايد از بين بازنشستگان
عضو شركت انتخاب گردد)
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرسان قانوني درخصوص عملكرد
شركت در سال مالي 1396
 -2طرح و تصويب ترازنامه و صورتحسابهاي مالي سال 1396
 -3طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي هزينههاي سال
1397
 -4انتخاب هيات مديره اصلي ( 5نفر) عليالبدل ( 2نفر) به مدت دو سال
 -5انتخاب بازرسان اصلي ( 2نفر) و عليالبدل ( 1نفر) به مدت يك سال
"اين آگهي به منزله دعوت رسمي از كليه اعضاي محترم شركت تلقي
ميگردد".
تاريخ انتشار97/6/13 :
خ ش97/6/13 :
هيات مديره شركت سهامي عام نافع فرهنگيان خوي
2032
 )1مدير آموزش و پرورش و هيات مديره شركت :محمود شرفي
 )2معاون پشتيباني و هيات مديره شركت :غالمرضا نظرعليلو
 )3رئيس هيات مديره شركت :بهروز اسدزاده
 )4نايبرئيس :رضا نصيري  )5منشي :محرم حسنعليزاده

معاون امورمناطق ومحيط زيست شهرداري منطقه  ۳تهران گفت:
دستورپيگيري ماجراي بريده شدن گوش کودک کار را صادرکردهايم
وچنانچه اتهام گفتهشده اثبات شود به شدت با آن برخورد خواهيم کرد و
پرونده را به مراجع قضائي ارجاع ميدهيم.به گزارش فارس ،فيلمي درفضاي
مجازي دررابطه با بريده شدن گوش يک کودک زبالهگرد منتشر شد.در
اين فيلم کودک زبالهگرد اذعان ميکند که پيمانکاران شهرداري منطقه
 ،3بخشي ازگوش اورا بريدهاند.عدالت اميرزاده درگفت و گوبا فارس ،درپي
انتشاراين فيلم توضيح داد :تاکنون مراجعهاي به شهرداري بابت اين موضوع
نداشتهايم وما هم ازطريق شبکههاي مجازي ازاين اتفاق باخبرشدهايم.وي
ادامه داد :دستور پيگيري ماجرا را صادر کردهايم و بايد کودک را شناسايي
کنيم و پس از مطلع شدن از جزئيات ماجرا ميتوانيم نسبت به آن اقدام
کنيم .اميرزاده گفت :تالش کردهايم تا کودک کار را پيدا کنيم اما هنوز
موفق نبودهايم و از شهروندان ميخواهيم اگر از مکان زندگي اين کودک
خبري دارند به ما اطالع دهند.معاون امور مناطق شهرداري منطقه سه
افزود :چنانچه اتهام گفته شده اثبات شود به شدت با آن برخورد خواهيم
کرد و پرونده را به مراجع قضائي ارجاع ميدهيم.وي گفت :اما هنوز اين
کودک کار شناسايي نشده و تا زماني که آن را پيدا نکردهايم نميتوانيم
از جزئيات ماجرا باخبر شويم.

عمليات پليس براي دستگيري
 ۴۲۸معتاد وخرده فروش درتهران
رئيس پليس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ از جمعآوري ودستگيري
 ۴۲۸معتاد متجاهروخرده فروش مواد مخدردرتهران خبرداد.سرهنگ
محمد بخشنده درگفت و گو با ايسنا ،دراين باره گفت :با تالش همکارانم
در پليس مبارزه با مواد مخدر پايتخت روز گذشته طرحي به مرحله
اجرا درآمده و در جريان آن ۲۹۰معتاد متجاهر جمع آوري و ۱۳۸
خرده فروش موادمخدر نيز دستگيرشدند.بخشنده با بيان اينکه اين طرح
در راستاي پاکسازي معابروبزرگراههاي شهرتهران ازحضورمعتادان متجاهرو
مواد فروشان به اجرا درآمد ،گفت :ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر موفق
شدند درمناطق خاوران ،فرحزاد ،کن ،مولوي ،راه آهن ،شوش ،نظام آباد،
خاک سفيد وميدان امام حسين ،اين طرح را اجرا کنند.بخشنده افزود:
معتادان متجاهر جمع آوري شده به مراکز ترک اعتياد منتقل خواهند
شد و خرده فروشان نيز پس از تشکيل پرونده براي ادامه روند رسيدگي
به جرم روانه دادسرا خواهند شد.

ثبتنام ۱۶۰هزاربازنشسته کشوري
براي وام ضروري
مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري ازپرداخت وام ضروري
بازنشستگان ازاول مهرماه خبرداد وگفت :تا اين لحظه حدود
 ۱۶۰هزاربازنشسته براي دريافت وام  ۵ميليوني ثبتنام کرده و
مهلت آنها براي ثبتنام فقط تا پايان شهريورماه است.جمشيد تقي
زاده درگفت و گوبا فارس با بيان اينکه ازمهرماه پرداخت وام انجام
ميشود افزود :درپايان شهريورماه همه بازنشستگاني که ثبتنام
کردند آنهايي که شرايط الزم را دارند درمدت 48ساعت به انها اعالم
ميشود و وامهايشان به تدريج پرداخت ميشود چراکه مشکلي
ازنظرپرداخت نداريم.وي گفت2 :هزارميليارد تومان براي400
هزارنفربازنشسته درنظر گرفته شده که به هرنفر 5ميليون تومان
وام ضروري با 4درصد کارمزد داده مي شود.

آگهي انحالل شرکت طراح سازان نبض اصفهان شرکت سهامي خاص به
شماره ثبت  52788و شناسه ملي  14004410588به استناد صورتجلسه
مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1397/05/24تصميمات ذيل اتخاذ شد
 :شرکت فوق منحل گرديد و مهدي نبي حسين آبادي به شماره ملي
 1292744278سمت مدير تصفيه انتخاب شد نشاني محل تصفيه به
آدرس  :اصفهان خيابان حمزه اصفهاني ابتداي خيابان فرهنگيان بن بست
شکوفه ساختمان کهربا طبقه همکف و کدپستي  8158853177تعيين
گرديد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غيرتجاري اصفهان ()235810

تاسيس شرکت سهامي خاص فاتحان عرصه نور درتاريخ 1397/06/03
به شماره ثبت  904به شناسه ملي  14007798247ثبت و امضا ذيل
دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم
آگهي ميگردد .موضوع فعاليت :شبکه گازرساني شهري ،تاسيسات
مکانيکي و هيدرومکانيکي سد ها ونيروگاههاي آبي ،سيستم هاي
سرد کننده ساختمان  ،تأسيسات وتجهيزات ساختمان ( آب ،برق ،
گاز وفاضالب) وجمع آوري وانتقال زباله وفاضالب ،عمليات ساختماني
وعمراني تأسيسات وتجهيزات تصفيه خانه هاي آب و فاضالب  ،وسايل
انتقال (آسانسور  ،پله برقي )  ،سيستم هاي خبر وهشداردهنده ،
تجهيزات آشپزخانه و سلف سرويس و رختشويخانه  ،سيستم هاي
ارتباطي  ،شبکه هاي رايانه اي ساختمان  ،ماسه پاشي (سندپالست) ،
حفاظت کاتودي  ،پوشش الينينگ  ،و ايستگاههاي پمپاژآب وفاضالب
کوچک ونظاير آن ،تونل هاي آب و سازه هاي هيدروليکي ،شبکه هاي
توزيع آب  ،خطوط انتقال آب،شبکه هاي آبياري وزهکشي ،سازه هاي
دريايي وساحلي  ،احداث حوضچه ها واستخرهاي پرورش ماهي ها وساير
آبزيان در زمينه بخش  itcشامل رشته هاي مخابرات صوتي وتصويري
وداده اي  ،ساخت ايستگاههاي اصلي انتقال دهنده وتوزيع کننده ،
شبکه هاي زير ساختي و خدماتي شامل پستي  ،مخابراتي  ،شبکه
هاي انتقال سيمي  ،بي سيم  ،راديو  ،تلويزيون و شبکه هاي ماهواره
،اينترنت و اينترانت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع
ذيربط مدت فعاليت  :از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي  :استان
اصفهان  -شهرستان نائين  -بخش مرکزي  -شهر نائين-محله شهيد
رجايي-کوچه شماره 8-خيابان بهار-پالک 6-طبقه همکف -کدپستي
 8391817166سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ 100000000
ريال نقدي منقسم به  100سهم  1000000ريالي تعداد  100سهم آن بي نام
عادي مبلغ  100000000ريال توسط موسسين طي گواهي بانکي شماره
 850مورخ  1397/05/22نزد بانک بانک ملي ايران شعبه نائين با کد
 3491پرداخت گرديده است اعضا هيئت مديره خانم زهرا ابراهيم زاده
به شماره ملي 1240032722و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 2
سال خانم پريسا طيب نائيني به شماره ملي 1240060688و به سمت نايب
رئيس هيئت مديره به مدت  2سال آقاي محسن افتخاري فر به شماره
ملي 1249509254و به سمت مديرعامل به مدت  2سال آقاي حسين
محمدي به شماره ملي 1249974526و به سمت عضو هيئت مديره به
مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کليه اوراق و اسناد بهادار از قبيل چک
 ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمي  ،و همچنين کليه نامه هاي
عادي و اداري با امضا رئيس هيئت مديره خانم زهرا ابراهيم زاده همراه
با مهر شرکت معتبر مي باشد  .اختيارات مدير عامل  :طبق اساسنامه
بازرسان خانم الهه کاظمي جزن آبادي به شماره ملي  1249955777به
سمت بازرس علي البدل به مدت يک سال مالي آقاي مرتضي جعفري
تودشکي به شماره ملي  5659560628به سمت بازرس اصلي به مدت
يک سال مالي روزنامه کثير االنتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت
تعيين گرديد .ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه
فعاليت نمي باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري نايين ()235726

