سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به اين مطلب که تمرد ازدستورپليس جرم محسوب ميشود ،گفت:
البته طبيعي است که پليس هم بايد طبق قانون برخورد کند.به گزارش فارس ،محسني اژه اي
درنشست خبري خود درپاسخ به اين سوال که موضع قوه قضائيه درباره انتشارتصاويربرخورد
گشت ارشاد با دختران چيست؟ آيا خرسند است؟ گفت :نه ما خرسند نيستيم.وي افزود:
سخنگوي دستگاه قضاء :نيروي انتظامي شبانه روزدرتالش براي تامين امنيت کشوراست.اژهاي گفت :درکشورما تمرد
ازدستورپليس جرم است وجرم بدي ازلحاظ قانون ومنطق است واين قابل تعقيب است.وي
تمرد از
ادامه داد :افرادي عالوه برتمرد آن را اشاعه مي دهند ،اگربرنامه ريزي شده باشد وازآن فيلمي
دستورپليس
هم منتشرکنند که بدتراست.اژهاي گفت :اما طبيعي است پليس هم بايد مطابق قانون برخورد
کند ،اگرازقانون تخلف کند او هم قابل تعقيب است.سخنگوي قوه قضائيه درخصوص برخورد
جرم است
قضائي با تخلف درفضاي مجازي داخلي گفت :ورود به حريم خصوصي افراد شرعاً ،قانوناً واخالقاً
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اجتماعي

رئيس شوراي شهرتهران:

شوراهادرسراسرکشورتشريفاتيهستند
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ملکشاهي:

» خبر

عملکردها درمبارزه با قاچاق کاال ،ناموفق بوده است

يکي ازعوامل داعش دردادگاه:

ماهي  ۵۰دالرحقوق ميگرفتم

متهم اصلي پرونده حمله تروريستي به مجلس شوراي اسالمي با بيان اينکه ماهي
 ۵۰دالرحقوق مي گرفتم ،گفت :بستن کمربند انتحاري ازقوانين داعش است وبه
اوگفته شده بوده که بايد نظاميها را بکشد.به گزارش مهر ،روزگذشته متهم «س.م»
اولين متهم پرونده حمله داعش به مجلس شوراي اسالمي پس ازحضوردرجايگاه
متهم دردفاع ازخود خطاب به قاضي صلواتي رئيس شعبه ۱۵دادگاه انقالب گفت:
سابقه کيفري نداشتم وداماد خواهرم مرا به داعش برد .زماني که وارد داعش شدم
بعد از ۳روزقصد بازگشت داشتم ،خواستم ازسوريه فرارکنم مرا کناريک جنازه
دار زده بردند وگفتند هرکس ازما جدا شود خود وخانوادهاش را نابود ميکنيم.
نميگويم مجرم نيستم ،يکباربه صورت غيرقانوني به مدت ۲۵روزبه افغانستان
رفتم.س.م گفت :درهويجه سوريه  ۲۰روزآموزش تئوري داشتيم وبعد از۲۰
روزآموزش نظامي ديديم .يک هفته هم آموزش کاربا کالشينکف را گذراندم
وبعد ازآن مسلح شدم وماهي  ۵۰دالرحقوق ميگرفتم.قاضي صلواتي خطاب به
متهم گفت :سه تروريست تا بن دندان مسلح را به تو تحويل دادند تا آنها را وارد
کشورکني .تروريستهاي حرم امام خميني (ره) و مجلس شوراي اسالمي با يک
پرايد که به نام مستعارامين حسيني خريداري شده بوده است به تهران آمدهاند.
امين حسيني نام مستعارس.م است که با همين نام براي وي شناسنامه جعلي
نيزگرفتهاند .متهم با نام «ابوانصار» درجبهههاي کرکوک حضورداشت.

يزداني :مراسم بزرگداشت ارتحال حضرت
امام خميني(ره) بايد مطلوب تر برگزارشود

بخش اجتماعي :معاون خدمات شهري شهرداري تهران ازتمهيدات ويژه
شهرداري تهران براي برگزاري باشکوه مراسم بيست ونهمين سالگرد ارتحال
ملکوتي حضرت امام خميني(ره) خبردادوگفت :فعاليتهاي مراسم ارتحال
حضرت امام خميني(ره) بايد مطلوب تربرگزارشود .به گزارش روابط عمومي
معاونت خدمات شهري شهرداري تهران ،مجتبي يزداني درجلسه براتخاذ
تمهيدات ويژه براي برگزاري هرچه باشکوه ترمراسم سالگرد ارتحال ملکوتي
حضرت امام خميني(ره) تاکيد کرد وگفت :جلسات هماهنگي از ابتداي
امسال آغازوبه شکل مستمر برگزار و حيطه وظايف ما همانند سالهاي
گذشته تعيين شده است.يزداني با بيان اينکه مجموعه شهرداري تهران
با تمامي توان وامکانات آماده خدمات رساني به زائرين در مراسم بيست
و نهمين سالگرد ارتحال امام خميني(ره) است ،گفت :طي روزهاي آتي با
آقاي حق شناس ،رئيس کميسيون فرهنگي واجتماعي شوراي شهرتهران
جلسه اي برگزارخواهد شد که دراين نشست هماهنگيهاي الزم درخصوص
اقدامات شهرداري تهران دراين مراسم مطرح خواهد شد.وي بر اهميت و
نقش حوزههاي حمل و نقل عمومي و فرهنگي واجتماعي تاکيد کرد وگفت:
اين دوحوزه نقش بسيارمهمي دارند وبايد تمامي اقدامات وفعاليتها مطلوب
ترازسالهاي گذشته برگزار شود.

رئيس کميسيون حقوقي وقضائي مجلس با بيان اينکه
عملکردها درمبارزه با قاچاق کاال ناموفق بوده است ،گفت:
درزمينه مبارزه با قاچاق کاال خأل قانوني خاصي نداريم
وتا به حال هم ازمجلس چيزي نخواستهاند که معطل
قانونگذاري مانده باشند.اللهيارملکشاهي درگفتگوبا مهر،
با اشاره به ابعاد حقوقي وقضائي موضوع حمايت ازکاالي
ايراني ،اظهارداشت :يکي ازمسائلي که درزمينه تحقق يا عدم
تحقق حمايت ازکاالي ايراني وتوليد ملي بسيارمؤثراست،

نحوه مقابله ما با کاالي قاچاق است.وي افزود :اگربرخورد
ما با پديده قاچاق کاال يک برخورد دقيق وجدي باشد
ومانع ازورود کاالي قاچاق به کشورشود ،با توجه به۲۰
ميليارد دالرحجم فعلي قاچاق ،قطعاً جلوگيري ازاين
پديده باعث رونق توليد ملي وکارخانهها و کارگاههاي
ما خواهد شد؛ اين هم وظيفه مسئولين قضائي وانتظامي
است و هم وظيفه ماست که اگرضعفي درقانون است،
آن را برطرف کنيم .هرچند به نظرمن براي اين مسئله
به اندازه کافي قانون داريم وکمبودي وجود ندارد.وي
درباره ميزان موفق عمل کردن دستگاه قضائي به ويژه
سازمان تعزيرات حکومتي درزمينه مقابله با کاالي قاچاق
تصريح کرد :با درنظرگرفتن مجموع فعاليتها درنيروي
انتظامي ،شعب تعزيرات حکومتي وستاد مبارزه با قاچاق
کاال ،ميتوانيم بگوييم که عملکرد آنها ناموفق بوده است؛
اگراين عملکرد موفق بود ،نبايد کاالي قاچاق به اين ميزان
درکشورمشاهده ميشد.

قاضي عسک ر:

هزينههاي ارزي حج ۹۷با ارزمبادلهاي پرداخت ميشود
نمايندهوليفقيهدرامورحجوزيارتگفت:افزايشقيمتحج
براي زائران سخت بود ،برهمين اساس قرارشد هزينههاي
ارزي حج سال جاري با ارزمبادلهاي پرداخت شود.به گزارش
مهر ،حجتاالسالم سيد علي قاضي عسکر با بيان اينکه
درسال جاري کارهاي حج ۹۷زودترآغازوفرصت بيشتري
براي کارهاي آموزشي و توجيهي فراهم شده است ،اظهار
داشت :اميدواريم نتايج اين جلسات نيزبرگزاري حجي
مطلوب همچون سال گذشته باشد.وي افزود :با عنايت
خداوند متعال واهل بيت(ع) فضاي تند سال گذشته را
پشت سرگذاشتيم و الحمدهلل حج قبلي در کمال امنيت
و عزت زائران برگزار شد و ما نيز به اهدافي که درمسائل
فرهنگي داشتيم رسيديم.قاضي عسکربا اشاره به اينکه
حج امسال نيزهمچون سالهاي قبل جدا ازروابط سياسي
پيگيري خواهد شد ،عنوان کرد :آنها نيزاين مسئله را
پذيرفتهاند ،به همين جهت تنشي درمذاکرات حج به
وجود نيامده است.وي با بيان اينکه درمدينه ساختمانهاي

کاهش جمعيت درمعرض ازدواج
جديد ساخته نشده به همين دليل با محدوديت هايي
روبه روهستيم ولي با عنايت خداوند درهمان روزهاي
نخست توانستيم اجاره هتلها را به موقع انجام دهيم،
خاطر نشان کرد :نبايد آرامش سال قبل موجب فريب
ما بشود حتما الزم است مراقبتها نسبت به سال قبل
بيشترشود چراکه ما ازاتفاقات پيش روخبرنداريم هرچند
قرائن وشواهد اين مسئله را تاييد ميکند که وضعيت حج
امسال حداقل مثل حج سال گذشته باشد.

حمله سايبري به  11بانک اصلي کشور

رئيس پليس فتاي کشورگفت :به۱۱بانک از ۳۲بانک کشورحمله سايبري
شده است وبانکهايي مدنظربودند که بيشترين مشتري را دارند.به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ سردار کمال هاديانفر ،اظهارکرد :ازسال
ش داشته است ،اما
ن ميزان جرايم سايبري 900درصد افزاي 
 90تاکنو 
به طورکلي درايران به ازاي  1400نفريک جرم اما درهند به ازاي يک
ميليارد و 300نفرجمعيت 57فقره جر م وجود دارد.وي بيان کرد :ما در
ي را درکشورشاهد هستي م که درصد
روزبيش از 6ميليون حمله سايبر 
زيادي ازآنها دفع ميشود وبخش زيادي ازحمالت مربوط به کاربران
ي درسال96
است.سردارهاديانفر ادامه داد 7 :هزارو 525حمل ه سايبر 
ي به سامانه وزيرساختهاي
شناسايي شده است که 296حمله جد 
حساس رخ داده که درواقع 58درصد آنها ازسوي آمريکا وچين صورت
ت
ت مالي بوده است ودراولوي 
گرفته وهدف حمله آنها بانکها ومؤسسا 
ي زيرساختها ،مخابرات وتوزيع برق وگاز بوده است وخوشبختانه
بعد 
هموار ه ما اين حمالت را ساماندهي کردهايم.وي افزود :با توجه به
حمالت سايبري ممکن است اختالالتي درنظام پولي ومالي به وجود آيد
که الزم است بانکها دراين زمينه توجه بيشتري کنند ،چراکه حمله
ي به 11بانک از 32بانک که مشتري بيشتري دارند صورت گرفت
سايبر 
که ما دراين زمينه تذکرات الزم را دادهايم وازمرکز افرا گزارشهايي
ت
دريافت کردهايم؛ تالش ما مقابل ه با نفوذ به سيستمهاست که با جرأ 
ميتوان گفت که تاکنون آسيب جدي به زيرساختهاي کشوروارد

نشده ومحافظت از زيرساختهاي کشوردردستورکارقرارگرفته است.
سردارهاديانفربا اشاره به اينکه درطول 6سال گذشته درزمينه جراي م
سايبري نزديک به 120هزارفقره پرونده تشکيل شده است ،گفت:
بيش از 86درصد پروندهها کشف ورسيدگي شده است.وي با تأکيد
براستفاده ازپيامرسانهاي داخلي گفت :امروزمديرتلگرا م به روسي ه رفته
ودرآنجا به عنوان ششمين نفراز  600نفرثروتمن د شناخته شده است
ي درتلگرا م بايستد ،چراکه معتقد
وحاضرنيست درمقابل گروه تکفير 
ت را ترويج نميکنند.وي بيان کرد :پيشبيني
است اين گروه خشون 
ميکنيم تا  2018بيش از 186ميليارد دالراطالعات مردم درتلگرام
فروخت ه شود که ما تأکيد داريم ازپيامرسانهاي داخلي که نگهدارند ه
اطالعات در داخل کشورهستند ،استفاده شود.سردار هاديانفربا بيان
اينکه بيشترجرايم در تلگرام رخ ميدهد وتقريباً 20درصد جراي م
دراينستاگرام صورت ميگيرد ،گفت :به طورمثال ميتوانيم به دوپرونده
ي در استان
درزمين ه تلگرا م اشاره کني م که يکي از آنها پرونده قتل 
ق تلگرام با همکالسي قديمي خود
ي بود که فردي ازطري 
مرکز 
دوباره آشنا شده و با آن دست به يکي کرده وهمسرخود را به قتل
رسانده است که بايد بگويم اگرما اين پيامرسان را رص د ميکرديم
هيچگا ه اين اتفاق نميافتاد.وي ادامه داد :برخي ازافراد که درآمدي
ازتلگرا م دارند ،جوبياعتمادي را درفضاي مجازي داخلي مانند سروش
ن را ايجاد ميکنند ويک بازي به راه انداختهاند که همين جا
وبيسفو 

شهرداري مراغه به استناد مصوبه شماره 312ش/ش مورخ  96/12/24شوراي اسالمي محترم شهر در نظر دارد پروژه تعريض پل ميدان دژباني شهر مراغه را به شماره فراخوان
 200975376000002به شركتهاي واجدالشرايط و داراي صالحيت از معاونت محترم راهبردي رياست جمهوري كه داراي حداقل پايه ( )5راه و باند و يا حداقل پايه ( )4ابنيه هستند،
واگذار نمايد لذا كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصهگران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)
به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است كه مناقصهگران در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبتنام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را
جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ  97/2/10روز دوشنبه ميباشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت  14روز يكشنبه تاريخ 97/2/16
مهلت زماني ارائه پيشنهاد :ساعت  13روز پنجشنبه تاريخ 97/2/27
زمان بازگشايي پاكتها :ساعت  17بعدازظهر روز شنبه مورخ 97/2/29
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتها:
آدرس :آذربايجانشرقي  -شهرستان مراغه  -خيابان قدس  -شهرداري مركزي مراغه  -واحد امور قراردادها  -طبقه همكف  -اتاق شماره  25تلفن 041-37217728
اطالعات تماس ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه مركز تماس021-41934 :
ت نام 88969737 :و 85193768
دفتر ثب 
رديف

عنوان پروژه

مبلغ اعتبار اوليه (ريال)

اعتبارات:

مدت اجرا (به ماه)

مبلغ تضمين (سپرده به ريال)

رسته براساس:

1

پروژه تعريض پل ميدان دژباني
شهر مراغه

12/802/915/303
ريال

از اعتبارات عمراني
(ذيحسابي) و داخلي

 8ماه

 42/105/832ريال

حداقل پايه ( )5راه و
باند و يا ( )4ابنيه

 -1شهرداري به استناد بند  5ماده  5آييننامه مالي شهرداريها در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 -2سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مناقصه و عقد قرارداد با نفر اول مناقصه مسترد نخواهد شد ضمنا در صورت انصراف هر يك از شركتكنندگان سپرده آنان به
ترتيب به استناد ماده  8آييننامه مالي شهرداريها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 -3هزينه درج آگهي مناقصه در دو نوبت آگهي بر عهده برندگان مناقصه ميباشد.
 -4ساير جزئيات و اطالعات در اسناد مناقصه قيد شده است.
 -5دارا بودن حداقل پايه ( )5راه و باند و يا حداقل پايه ( )4ابنيه و ظرفيت خالي باقيمانده آماده به كار است.
 -6شركتهايي كه در سامانه ستاد ايران ثبتنام نمودهاند و داراي شرايط الزم (رتبه و صالحيت حداقل پايه ( )5و راه و باند و يا ( )4ابنيه) و كد ميباشند حق شركت در مناقصه
فوقالذكر را دارند.
 -7متقاضيان جهت شركت در مناقصه و كسب اطالعات بيشتر به سامانه تداركات الكترونيكي دولت ستاد به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمايند.
تاريخ انتشار97/02/10 :
خ ش97/02/10 :

شهردار مراغه  -احمدي

آگهي مزايده عمومي
نوبت اول

مجموعه ورزشي تختي تهران در نظر دارد در راستاي اجراي ماده  5قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آييننامههاي اجرايي
آن اماكن ورزشي تحت پوشش خود را با شرايط مندرج در اسناد مزايده و مطابق مقررات مربوطه و با شرايط اختصاصي به صورت اجاره
يكساله به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايد.
شرايط و نحوه شركت در مزايده:
 -1محل دريافت اسناد :تهران  -بزرگراه بسيج  -بلوار هجرت  -مجموعه ورزشي تختي
 -2مبلغ تضمين شركت در مزايده :به مبلغ  10درصد قيمت پايه كارشناسي جدول اماكن ورزشي ميباشد كه ميبايست فقط به صورت
ضمانتنامه بانكي در وجه اداره كل ورزش و جوانان استان تهران باشد.
 -3اماكن مورد اجاره:
 )1زمين فوتبال شماره يك (قيمت پايه كارشناسي=  580/000/000ريال)
 -4مهلت دريافت اسناد مزايده :از روز سهشنبه  97/02/11لغايت پايان وقت اداري روز چهارشنبه  97/02/19با ارائه درخواست يا
معرفينامه معتبر به مجموعه ورزشي تختي تهران مراجعه نمايند.
 -5آخرين مهلت ارائه پيشنهادات :متقاضيان ميبايست حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه  97/02/29اسناد فراخوان را تكميل و
در قالب پاكت مهر و الك شده به مجموعه ورزشي تختي در ازاي دريافت رسيد تحويل نمايند.
 -6موعد بازگشايي اسناد فراخوان :در تاريخ  97/02/31كليه پاكات متقاضيان در محل اداره كل ورزش و جوانان استان تهران بازگشايي
خواهد شد.
 -7هزينه دو نوبت آگهي بر عهده برنده مزايده ميباشد.
 -8اين آگهي هيچگونه تعهدي براي دستگاه ايجاد نمينمايد و مزايدهگزار در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار ميباشد.

مجموعه ورزشي تختي تهران

رئيس شوراي شهر تهران با بيان اينکه تمام شوراها در سراسرکشورتشريفاتي
هستند ،گفت:شوراها به لحاظ نظارتي هم مشکل دارند.به گزارش فارس،
محسن هاشمي دربرنامه گفتگوي ويژه خبري با اشاره به سالروزشوراها گفت:
اين نهاد هنوزدرقالب هاي اجرايي شکل نگرفته ونورس است.به گفته وي،
شوراها سه وظيفه برنامه ريزي ،قانون گذاري و نظارت را برعهده دارند که
هنوزهيچ يک ازاينها به طورکامل محقق نشده است.به اعتقاد هاشمي ،يکي
از مشکالت ناشي ازعدم انطباق تصميمات کشوري با وظايف واختيارات
شوراهاست.وي ادامه داد :تمام شوراها درسراسرکشورتشريفاتي هستند.نبايد
به شورا به صورت تبليغاتي و تشريفاتي نگاه شود.اين عضو شوراي شهرتهران
گفت :شوراها به لحاظ نظارتي هم مشکل دارند.وي با بيان اينکه شوراها بايد
تخصصي شوند گفت :الزمه تخصصي شدن شوراها افزايش تعداد اعضا براي
استفاده از تخصص هاي مختلف است .رئيس شوراي شهرتهران گفت :شوراها
بايد تخصص در مسائل اجتماعي ،برنامه ريزي ،حمل ونقل داشته باشند.به
اعتقاد هاشمي ،دولتهاي ما نخواستهاند اختيارات خود را به يک نهاد ميانه
مثل شورا و به عنوان پل ارتباطي با مردم بدهند ،علت آن هم اين است که
هنوز دولت و مجلس به اين مسئله حساس نشدهاند.

مديرکل آمارثبت احوال کشورخبرداد:

سردارهاديانفرخبرداد:

آگهي مناقصه عمومي تعريض پل ميدان دژباني شهر مراغه
(مرحله دوم  -نوبت اول)

تاريخ انتشار نوبت اول97/02/10 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/02/11 :
خ ت97/02/9 :

درست نيست وحرام است.وي ادامه داد :درموارد استثنا هم قانون به شدت سختگيراست.
محسني اژهاي همچنين درپاسخ به سوالي درخصوص اينکه فرارکاوه مدني چگونه بوده است
واينکه آيا پرونده داشته يا نه ،گفت :گزارشاتي بود که اين فرد درمظان اتهام است.وي گفت:
معاون ذيربط وزارت اطالعات ۳۰بهمن ۹۶ازدادستان تقاضاي رسمي کرد ممنوعالخروجي
کاوه مدني برطرف شود وپس ازآن اين فرد ،بطورقانوني ازکشورخارج شد.محسني اژهاي
درخصوص دستگيري فردي به نام عباس عدالت وارتباطش با شبکه جاسوسي گفت :اينکه
اتهام اين فرد امنيتي است وبازداشت است ،تاييد مي کنم اما ازبيان جزييات به دليل محدوديت
قانوني معذورهستم.وي درپاسخ به اينکه شنيده شده است12پرونده براي شهردارسابق تشکيل
شده است ،گفت :تا جايي که من ميدانم اين فرد يک پرونده داشت.اژهاي گفت :پرونده
اسفنديارمشايي وبرادررئيس جمهوردردادسرا ودرحال رسيدگي است.

خبر »

بايد بگوييم سروش زيرنظرصدا وسيماست وبه اين شکل نيست که
ما تمام اطالعات شهروندان را دائماً رصد کنيم.وي با اشاره به اينکه
بانک مرکزي و وزارت اطالعات به زودي ارزمجازي را تولي د ميکند،
گفت :درحوزه کسب وکارپليس فتا و وزارت ارتباطات همکاري خوبي
خواهند داشت تا افراد براي کسب وکارخود به آنجا مراجعه کنند.وي
درادامه افزود :درسال 96بيش از 39هزارفقره جرم سايبري در108
کد وکالس ه پليسي ثبت شده که بيش از  32هزارفقره پرونده آن
کشف شده است ،به اين معنا که 84درصد پروندهها کشف شده
است.سردارهاديانفر به رشد 10برابري جراي م اشاره کرد وگفت:
ي
ي ما ميافزايد ،زيرا هر چه جلوت ر ميرويم پيچيدگ 
اين امربرنگران 
جرايم بيشتر ميشود؛ در حال حاضر بيش از  63مدل پول مجازي
ي پنهانکننده هويت
در جهان است و انواع فيلترشکنها و ابزارها 
وجود دارد که در اين ميان تعداد زيادي از افراد قرباني شده و اين امر
س فتا ناجا ارزش ريالي پروندههاي
در حال افزايش است.رئيس پلي 
متشکل در سال  96را اعالم کرد وگفت :ارزش ريالي پروندهها بالغ
بر يک تريليون و  427ميليون و  867ميليارد ريال است.وي ادامه
داد :در پروندههاي کشف شده ،پولي که از متهمان گرفته شده بالغ
بر  931ميليارد ريال است که ارزش ريالي پروندهها در سال 96
نسبت به سال  95افزايش  75درصدي داشته است که  20درصد
هم پروندههاي مکشوفه وجود داشته است.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه
(نوبت اول) شركت تعاوني مسكن مهر شماره 7
شهرستان ساوجبالغ

به اطالع اعضاي محترم شركت تعاوني ميرساند مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده (نوبت اول) اين شركت
تعاوني راس ساعت  10صبح روز يكشنبه مورخ  97/3/13در محل پروژه واقع در شهر جديد هشتگرد  -فاز
 - 7تعاوني مسكن مهر  7بلوك  C1طبقه اول (دفتر تعاوني) تشكيل ميگردد حضور به هم رسانيد.
يادآوري ميشود:
 -1در صورتي كه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد ميتواند حق حضور و اعمال راي از سوي خود را به
نماينده تاماالختيار خود واگذار نمايد در اين صورت هيچ كس نميتواند نمايندگي بيش از سه ( )3عضو
را بپذيرد و هر شخص غيرعضوتنها يك( )1راي خواهد داشت .اضافه ميشود برگههاي نمايندگي مزبور با
امضاي اكثريت هيات مديره و بازرس تعاوني معتبر خواهد بود .بدين منظور عضو متقاضي اعطاي نمايندگي
بايد حداكثر ظرف مدت  7روز از تاريخ انتشار اين آگهي به همراه نماينده خود با در دست داشتن مدارك
مويد عضويت در تعاوني و كارت شناسايي معتبر در محل تعاوني حاضر و پس از احراز هويت طرفين،
عضويت متقاضي و اهليت نماينده ،برگه نمايندگي مربوطه توسط اكثريت هيات مديره و بازرس تعاوني
تاييد و برگه ورود به مجمع عمومي براي نماينده صادر گردد.
 -2اعضايي كه تمايل به كانديداتوري هيات مديره/بازرسان را دارند درخواست كتبي (فرم مشخصات)
حداكثر ظرف مدت ( )7روز از تاريخ انتشار آگهي دعوت مجمع عمومي با همراه داشتن مدارك الزم (كپي
صفحات شناسنامه  -مدرك تحصيلي ،تخصصي و تجربي  -كارت ملي  -كارت پايان خدمت (آقايان) و (2
قطعه عكس) به دفتر تعاوني تحويل نمايند.
 -3ورود اعضاء به محل برگزاري مجمع عمومي با ارائه مستندات الزم ازجمله ورقه سهام ،گواهينامه موقت
و يا كارت عضويت و يا دفترچه عضويت و نمايندگان و وكالء همراه با برگه نمايندگي و وكالتنامه رسمي و
يكي از مدارك دال بر اثبات عضويت اعضاء الزامي خواهد بود.
 -4اين 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 گزارش هيات مديره و بازرسان
 -2طرح و تصويب صورتهاي مالي سال 1396
 -3طرح و تصويب بودجه سال 1397
 -4انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل بازرس/بازرسان
تاريخ انتشار97/2/10 :
خ ش97/2/10 :
هيات مديره تعاوني مسكن مهر شماره  7ساوجبالغ
پيرو درج آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبت اول) شركت تعاوني مسكن مهر كارگري شماره
 14اروميه در روزنامه رسالت مورخه  97/2/3شماره ثبت  9415ميباشد كه اشتباها  9378درج شده
است بدينوسيله اصالح ميگردد.
ضمنا پاراگراف سوم نيز به شرح ذيل اصالح ميگردد.
الزم به ذكر است كليه كانديداهاي عضويت در سمت بازرسي و هيات مديره بايستي حداكثر ظرف مدت يك هفته
بعد از تاريخ انتشار آگهي مذكور مدارك شناسايي ذيل را با مراجعه به دفتر شركت واقع در خيابان سرداران
روبروي مسجد مهديالقدم كوي مقدم پالك  61طبقه سوم تحويل نموده و رسيد دريافت نمايند.
تاريخ انتشار97/2/10 :
هيات مديره شركت
خ ش97/2/10 :
456
تعاوني مسكن مهر كارگري شماره  14اروميه
اصالحيه آگهي مسكن مهر نهاوند
پيرو آگهي چاپ شده در روزنامه رسالت مورخ  97/1/23نام مالك پروژه چنگيز دكامي صحيح
ميباشد.
تاريخ انتشار97/02/10 :
خ ش97/02/10 :

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده (نوبت اول)
شركت تعاوني مسكن مهر معلم اروميه شماره ثبت8943

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي ف وقالعاده نوبت اول شركت تعاوني مسكن مهر معلم اروميه
راس ساعت  16روز پنحشنبه مورخ  97/02/27در محل سالن امام علي(ع) ناحيه  2اروميه 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  3راي 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 هياتمديره بررسي و تاييد گردد و در غير اين صورت
وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانههاي رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه -1 :اتخاذ تصميم درخصوص تمديد مدت فعاليت تعاوني به استناد ماده  6اساسنامه
تاريخ انتشار97/2/10 :
هيات مديره شركت تعاوني مسكن مهر معلم اروميه
خ ش97/2/10 :
رئيس هيات مديره اكبر هاشمي نجفآباد
387

نايبرئيس فرمان اردشيري  -منشي هيات مديره حسن عظيمي

پيرو درج آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول شركت تعاوني مسكن مهر نسيم فجر اروميه
به شماره ثبت  9693در روزنامه رسالت مورخه  97/1/26دستورجلسه به شرح ذيل اصالح ميگردد.
 -1انتخاب يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس عليالبدل به علت استعفا
 -2انتخاب سه نفر هيات مديره اصلي و يك نفر عضو عليالبدل هيات مديره به علت استعفا
تاريخ انتشار97/2/10 :
خ ش97/2/10 :
462
هيات مديره شركت تعاوني مسكن مهر نسيم فجر اروميه

مديرکل آماروجمعيت ثبت احوال کشوربا اشاره به کاهش جمعيت درمعرض
ازدواج گفت :براساس آمارها طالق ،رشددو درصدي داشته است و 85درصد
طالقها درافراد کمتراز 40سال رخ داده است.به گزارش فارس ،محمد باقر
عباسي درحاشيه صدمين جلسه شوراي اجتماعي کشورگفت :واقعيت اين
است که رشد طالق ازلحاظ ثبتي نسبت به سال گذشته رشد چنداني نداشته
است ،يعني 181هزارطالق درسال 96ثبت کردهايم که اين آماردرسال ،95
 181هزارو 500واقعه بوده است.وي ادامه داد :سال به سال ازلحاظ کمي
وعددي با کاهش ازدواج روبهرو هستيم به همين دليل از لحاظ علمي و فني
نيز منطقي نيست که ازدواجهايي که در يک سال رخ ميدهد وطالقهايي
که در آن سال رخ ميدهد را تقسيم کنيم.عباسي خاطرنشان کرد :منطقي
نيست ازدواجها وطالقهايي که رخ ميدهد تقسيم شود وبگوييم درمقابل
هر 5ازدواج يک طالق اتفاق ميافتد .ازسال 91تا 96فقط  7درصد ازدواجها
به طالق رسيده است اما اگرازدواجها وطالقهاي سال 91را برهم تقسيم
کنيم ،اين عدد به 18درصد ميرسد.عباسي با اشاره به اينکه قرارشده جزئيات
بيشتري ازوضعيت ازدواج و طالق دراختياررسانهها قرارگيرد گفت 85 :درصد
طالقها مربوط به افراد زير 40سال است.

رئيس جامعه متخصصان داخلي مطرح کرد:

شيوع بيماريهاي روحي و رواني درکشور
رئيس جامعه پزشکان داخلي ايران با اشاره به آمارشيوع بيماريهاي روحي
ورواني درکشورازمسئوالن خواست که نسبت به ايجاد امکانات درماني
وبيمارستان براي اين بيماران اقدام کنند.به گزارش ايسنا ،دکترايرج خسرونيا،
گفت :طبق آماري که اخيرا از سوي وزارت بهداشت منتشرشده است۲۲
درصد ازافراد جامعه و ۳۰تا  ۳۲درصد افراد کالنشهرهايي مانند تهران
دچار مشکالت روحي و رواني هستند و اين ميزان در زنان تا  ۳۶درصد
هم ميرسد .بايد بدانيم که اين آمار به اين معني است که ازهر ۱۰نفر
ممکن است سه نفردچار مشکالت روحي  -رواني باشند وهمچنين اين
افراد ممکن است درجامعه مهارتها و شغلهايي را اعم از پزشکي ،مهندسي
و ...برعهده بگيرند.وي با بيان اينکه بنابراين بايد طبق اين آمارها يک سوم
بيمارستانهايمان را به بيمارستانهاي روانپزشکي اختصاص دهيم ،افزود:
اين درحالياست که درحال حاضرتعداد بيمارستانهاي روانپزشکي بسيار
کم است و در برخي شهرستانها اصال چنين بيمارستانهايي نداريم.

تندگويان:

برخي آسيبهاي کنوني جوانان
از خارج کشور هدايت ميشود
معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بيان اينکه در حوزه جوانان
با مسائل نوپديد زيادي مواجه هستيم ،گفت :زماني مشکالت حوزه جوانان مسائل
مربوط به اعتياد و برخي جرايم همچون سرقتها بود اما اکنون با مسائل و اتفاقاتي
مواجهيم که از خارج کشورهدايت مي شوند.
به گزارش ايسنا ،محمدمهدي تندگويان در مراسم رونمايي از منشور گروه مشاوران
نخبه جوان اظهار کرد :اکنون اين سوال مطرح است که چرا به راحتي به جوانان
اعتماد نمي کنيم؟ .همه ما حاصل اين انقالبيم اما نميدانم چه دليلي دارد که در
حوزه انتصابات و حوزههاي اجرايي به سختي به جوانان اعتماد ميکنيم؟ که اميدوارم
در انتصابات و ارتقاي درجه به جوانان اعتماد بيشتري شود.

طرح ترافيک ازشنبه ۱۵ارديبهشت آغازخواهد شد
سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران در اطالعيه اي اعالم کرد که طرح
ترافيک در سال جاري از روز شنبه  ۱۵ارديبهشت با رعايت دقيق قانون و مصوبات
مراجع ذيربط آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري مهر ،شهرداري تهران با هماهنگي پليس راهور با هدف برخورد
شهروندمدارانه و تسهيل شرايط براي عموم ،تصميم گرفته است در دو هفته آغازين
اجراي طرح ترافيک  ۹۷حتياالمکان زمينهاي فراهم کند که کسي جريمه نشود .از
اين رو ،در صورتي که برخي افراد تردد غيرمجاز داشته باشند ،براي بار اول با ارسال
پيامک به آنها ،به ايشان فرصت داده خواهد شد که با ثبتنام و شارژ حساب تا پايان
ارديبهشت ،جلوي جريمه شدن خود را بگيرند .بديهي است اين برخورد ارشادي
با هدف زمينهسازي براي تشويق به رفتار قانوني به جاي تعجيل در برخورد فوري
صورت ميگيرد و به معناي عدم اجراي قانون درباره متخلفان نهايي نيست.طرح
ترافيک جديد با ايجاد زمينه تردد قانوني براي آحاد شهروندان و تسهيل دريافت
مجوز ،انگيزه نقض قانون را از بين برده است و در مقابل ،شرايط را براي کنترل عبور
و مرور در محدوده طرح ،مهيا ساخته است .از اين رو ،در صورتي که خودرويي بدون
ثبتنام و دريافت مجوز وارد محدوده طرح ترافيک شود ،طبق قانون هم جريمه
خواهد شد و هم بدهي او بابت عوارض تردد به حساب خودرو منظور و از طرق
قانوني دريافت خواهد شد.

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده شركت آرين
و همكاران (سهامي خاص) به شماره ثبت 45499
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت به عمل ميآيد تا در جلسه مجمع عمومي فوقالعاده كه در
ساعت  9صبح روز دوشنبه مورخ  1397/02/24در آدرس :تهران  ،بزرگراه صدر ،خروجي كاوه جنوب،
تقاطع رزمجوبين و فتح ،بنبست نصر ،پالك  ،3طبقه اول ،واحد  3و كد پستي ( 1939754551محل دفتر
رياست هيات مديره) تشكيل ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
نقل و انتقال سهام شركت
تاريخ انتشار 97/2/10 :هيات مديره شركت آرين و همكاران (سهامي خاص)
خ ش97/2/10 :

سيد جواد حسيني رئيس هيات مديره

آگهي دعوت سهامداران براي تشكيل مجمع عمومي
عادي به طور فوقالعاده شركت پوياسازه دورانتاش
(سهامي خاص) به شماره ثبت 1741
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت پوياسازه دورانتاش سهامي خاص به شماره ثبت  1741و شناسه ملي
 10860628020دعوت به عمل ميآيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده كه در مورخ
يكشنبه  97/2/30روز يكشنبه در محل دفتر شركت به آدرس مجتمع تجاري مادر واقع در بلوار پيامآوران
تقاطع آفرينش طبقه سوم ساعت  11صبح تشكيل ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1بررسي مشكالت و بدهيهاي مالي شركت و ارائه راهكار و نظرات سهامداران
 -2تقسيم وظايف اعضاي شركت و تعيين زمانبندي جلسات هيات مديره
 -3چشمانداز شركت و برنامهريزي درخصوص حل مسائل و مشكالت شركت شامل اخذ تسهيالت براي تكميل
كارهاي شركت و تصميمگيري الزم درخصوص نحوه چگونگي اداره شركت و برنامهريزي آينده
تاريخ انتشار97/2/10 :
خ ش97/2/10 :
هيات مديره شركت پوياسازه دورانتاش

