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مرکزآمارايران اعالم کرد سال ٦٩ ،۱۳۸۰درصد کارمندان دولت مرد و ٣١درصد زن بودهاند که
اين نسبت سال ٩٥به  ٥٩درصد مرد و ٤١درصد زن تغييريافته است.به گزارش فارس براساس
سالنامه آماري سال ،١٣٩٥کارمندان دولت تابع قانون خدمات کشوري وقانون کار ،درمجموع
 ٢/٣٤١/٧٢٦نفردرسال ١٣٩٥بودهاند ،که نسبت به سال ٦/١٣٨٠درهزاررشد داشته که ميتوان
گفت تغييرمحسوسي نسبت به تعداد کارکنان سال ٢/٣٢٨/٦٣٥( ١٣٨٠نفر) نداشته است.
درسال ٦٩ ،١٣٨٠درصد کارمندان دولت مرد و ٣١درصد زن بودهاند که اين نسبت درسال١٣٩٥
مرکزآمارايران؛
به ٥٩درصد مرد و ٤١درصد زن تغييريافته است.درسال ٤٣، ١٣٩٥درصد ازکارمندان دولت
 ۴۱درصد کارمندان درآموزش وپرورش١٨ ،درصد دروزارت بهداشت ،فعاليت ميکردند ،يعني ٦١درصد کارمندان
دولت دراين دو وزارتخانه و ٣٩درصد درمابقي دستگاههاي دولتي مشغول فعاليت بوده اند.
دولت ،زن هستند
درسال ،١٣٨٠کارکنان تابع قانون خدمات کشوري وسايرمقررات استخدامي ،ازنظرتحصيالت

اجتماعي

عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس:

داروگران نميشود

»

يك شنبه  30ارديبهشت 1397
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وزيرکارخبرداد:

» خبر

کارت اعتباري خريد براي کارگران بدون ضمانت بانکي

رئيس فراکسيون زنان مجلس:

سياست هاي ابالغي جمعيت کامال  اجرايي نشده است
رئيس فراکسيون زنان مجلس شوراي اسالمي با بيان اينکه سياستهاي ابالغي
جمعيت کامال اجرايي نشده است ،گفت :سياست هاي جمعيتي که ۴سال ازابالغ
آن مي گذرد سياستهاي بسيارخوب وجامعي است که اگراجرايي ميشد اثرات
بسيارخوبي داشت.به گزارش فارس ،پروانه مافي درجلسه شوراي فرهنگي اجتماعي
زنان وخانواده ،اظهارکرد :سياست هاي جمعيتي که 4سال از ابالغ آن مي گذرد
سياستهاي بسيارخوب وجامعي است که اگراجرايي ميشد اثرات بسيارخوبي داشت
اما به غيرازپژوهش براي اجراي آن بايد کارهاي ديگرنيزکرد.وي افزود :براي حمايت از
زوج هاي جوان ،توانمندسازي جوانان تازه ازدواج کرده و افزايش ازدواج چه کرده ايم؟
مافي اضافه کرد :ما چهار ماه است که فراکسيون خانواده را درمجلس راه اندازي
کرده ايم زيرا فراکسيون زنان نمي توانست به دليل حجم باالي کاردرحوزه زنان،
مسائل حوزه خانواده را پيش ببرد وبه دنبال کار پايه اي وريشه اي درحوزه خانواده
هستيم.رئيس فراکسيون خانواده گفت :سال 84قانون خوبي درحوزه تسهيل ازدواج
جوانان درمجلس تصويب شد که قانون بسيار خوبي است اما اجرايي نشده است ،ما
بايد پيگيرومطالبهگراجراي اين قوانين براي تسهيل ازدواج جوانان باشيم.

وزيرکارورفاه اجتماعي با اشاره به اجراي طرح اعطاي
کارت اعتباري خريد براي کارگران گفت :به دنبال روشي
براي تضمين بازپرداخت اين تسهيالت به کارگران
بدون ضمانت بانکي هستيم.علي ربيعي درگفتگوبا مهر،
اظهارداشت :تحوالتي که دربازار ارزصورت مي گيرد،
نبايد در زندگي روزمره مردم تاثيربگذارد؛ با سياستهايي
که دولت درپيش گرفته درنظر دارد ارزتک نرخي را
با زندگي مردم پيوند دهد اما نتوانستيم اين موضوع

درراستاي مجازاتهاي جايگزين حبس صورت گرفت

را به مردم توضيح دهيم .وزير کارورفاه اجتماعي
افزود :دربخش سياستهاي تشويقي ،افزايش قدرت
خريد کارگران وبازنشستگان درقالب کارت اعتباري
دردستورکارقراردارد که براي بازنشستگان اين طرح
آغازشده اما بايد مبلغ آن را افزايش دهيم ودامنه اجراي
اين طرح را گسترد هترکنيم.ربيعي با اشاره به اجراي
طرح کارت اعتباري براي کارگران نيزگفت :به دنبال
روشي براي تضمين بازپرداخت تسهيالت پرداختي
به کارگران در قالب اجراي اين طرح هستيم تا بدون
ضمانت نامه بانکي کارتهاي اعتباري دراختيارکارگران
قرارگيرد وازحقوق ماهانه آنها کسرشود.وي با بيان
اينکه يکي از راهکارهاي تضمين بازپرداخت تسهيالت
کارت اعتباري براي کارگران ،ميتواند تضمين ازسوي
کارفرمايان باشد ادامه داد :سعي ما بر اين است تا
نرخ سود بازپرداخت اين تسهيالت براي کارگران
بسيار پايين باشد.

فعاليت صنفي دربسترتلگرام ممنوع است
معاون قضائي دادستان کل کشورگفت :فعاليت صنفي
دربسترتلگرام ممنوع وبايد فعاليتها به شبکههاي
اجتماعي داخلي منتقل شود.به گزارش خبرگزاري
صداوسيما،عبدالصمدخرمآباديدرپياميکهدرپيامرسان
سروش آورده است :درجلسهاي که درمعاونت امورفضاي
مجازي دادستاني کل کشوربرگزارشده ،مقررشده است
که اگرواحدهاي صنفي به فعاليت صنفي يا تبليغاتي
درتلگرام ادامه دهند ،وزارت صنعت ومراجع صنفي
اقدامات قانوني الزم را بعمل آورند.دراين جلسه با تاکيد
براينکه فعاليت واحدهاي صنفي دربسترتلگرام موجب
ذخيره بخش عمدهاي ازدادههاي عظيم ()big data
کشوردرسامانههاي رايانهاي خارجي وسوء استفاده
بيگانگان ازاين دادهها خواهد شد ،مقررشد -۱ :مسئوالن
ذيربط در وزارت صنعت معدن تجارت واتاق اصناف ايران
واتحاديههاي امور صنفي به همه واحدهاي صنفي اعم
ازکسبوکارهاياينترنتيوغيراينترنتيسراسرکشوراعالم

و ابالغ نمايند" از هرگونه فعاليت تبليغاتي وخدماتي
درپيام رسان فيلترشده تلگرام اکيدا ً خودداري کنند
وفعاليتهاي خود را به شبکههاي اجتماعي بومي
منتقل کنند  -۲.در صورتي که واحدهاي صنفي پس
از اطالع رساني به فعاليت صنفي يا تبليغاتي خود
در بستر شبکه اجتماعي تلگرام ادامه دهند ،وزارت
صنعت معدن تجارت ومراجع صنفي اقدامات قانوني
الزم را بعمل آورند.

دستگيري شرور فراري تهران در 500متري مرز ايران و ترکيه

رئيس پليس پايتخت به تشريح شيوه دستگيري «وحيد.م» از اراذل و
اوباش سطح يک تهران پرداخت وگفت:اين فرد در 500متري مرزايران
وترکيه ودرخواب دستگيرشد.رئيس به گزارش فارس ،سردارحسين رحيمي
درحاشيه دستگيري «وحيد.م» که چهارشنبه هفته گذشته در يک مهماني
مجردي دوست خود را به قتل رسانده بود ،اظهار کرد:کاري بسيار ارزشمند
و رعدآسا توسط کارآگاهان توانمند درپليس آگاهي تهران بزرگ اتفاق افتاد
وشرورسطح يک ومعروف تهران که معروفترين شرور محسوب ميشود
ومعتقد بود همه چيز بايد به کام اوباشد ،دستگيرشد.وي درتوضيح جرم
اين فرد گفت :وي 24ساعت پس ازاينکه از زندان آزاد شده بود به مهماني
رفت که دوستانش براي او گرفته بودند در آن جشن بحثشان ميشود که
وحيد.م با استفاده از چاقو سه نفر را در جشن مورد اصابت قرار ميدهد که
يک نفرازآنها به نام «حسين.گ» جان خود را ازدست داده ودونفرديگربه
بيمارستان منتقل ميشوند البته مقتول هم به بيمارستان منتقل شد اما به
دليل شدت جراحات جان خود را از دست داد.رئيس پليس پايتخت ادامه
داد :وحيد.م بالفاصله از مهماني خارج ميشود و براي برداشتن مدارک خود
به منزل ميآيد سپس به سمت مرزهاي غربي ايران حرکت ميکند تا به
سمت کشورترکيه فرارکند .حرکت خود را به همراه چند نفرکه آنها هم
ازشروران سابقهدار بودند آغاز ميکند و به سراغ فردي ميرود که ميتواند
او را به صورت قاچاقي از مرز به سمت ترکيه رد کند.رحيمي با بيان اينکه
اين متهم سابقهداروهمراهانش تمامي شواهد وادله اوليه را کورکرده بودند

يک قاضي ،پزشک متخلفي را که به دليل بي احتياطي درامررانندگي منجربه ايراد
صدمه بدني غيرعمد شده بود به جاي سه ماه حبس به ويزيت رايگان 100بيماريتيم
وبدسرپرست محکوم کرد.محمدرضا عموزاد خليلي درگفتگوبا فارس اظهارکرد :هدف
ازمجازات جايگزين حبس اصالح وتربيت مجرم وعادت به زندگي اجتماعي است.وي
افزود :درشرع مقدس ما حبس آخرين راه براي اصالح مجرم شناخته شده وقانونگذارهم
درقانون مصوب سال 92در فصل دوم به مجازات جايگزين حبس پرداخته وقضات با
توجه به شخصيت ،وضعيت وشرايط متهم ازمجازات جايگزين حبس استفاده ميکنند.
قاضي شعبه 101دادگاه کيفري شهرستان گاليکش تصريح کرد :درهمين راستا بنده
چندي پيش يک پزشک را که به دليل بي احتياطي درامررانندگي منجربه ايراد
صدمه بدني غيرعمد به 3ماه حبس محکوم ميشد ،به ويزيت 100بيمار يتيم وبد
سرپرست به صورت رايگان محکوم کردم.وي با بيان اينکه استفاده ازمجازات جايگزين
به نفع مجرم ،جامعه وخانواده متهم است ،افزود :سال گذشته از 2هزارپروندهاي که
شخصاً مورد رسيدگي قراردادم دربيش از 200پرونده اقدام به صدورحکم جايگزين
حبس کردم.عموزادخليلي ادامه داد :براي مثال فردي که فرزند دانشجو ودختردم
بخت داشت اقدام به حفاري چاه غيرمجازکرده بود ،اگرما به اين فرد حکم حبس
ميداديم قطعاً وضعيت اقتصادياش بدترميشد ،به همين جهت وي را به کاشت
نهال وخريد کتاب با محوريت دفاع مقدس محکوم کرديم.قاضي شعبه 101دادگاه
کيفري شهرستان گاليکش تصريح کرد :سال گذشته 20هکتارازاراضي ملي توسط
مجرمان نهال کاري شد ودرهمين راستا شاهد کاهش 30درصدي جمعيت کيفري
وکاهش 25درصدي جرم ومجازات درشهرستان گاليکش بوديم.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
شركت اسكانگستر پالك هشت
به شماره ثبت 49573

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت اسكانگستر پالك هشت دعوت
ميشود تا در جلسه مجمع عمومي عادي شركت فوق كه در تاريخ 97/3/12
راس ساعت  19به آدرس :مشهد  -بلوار سجاد  -حامد جنوبي  -پالك
 - 132واحد  2تشكيل ميگردد ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب اعضاي هيات مديره
 -2انتخاب بازرسين
 -3ساير موارد پيشبينينشده
تاريخ انتشار97/2/30 :
خ ش97/2/30 :
هيات مديره شركت

تا پليس نتواند آنها را پيدا کند ،گفت :چند تيم فعاليت خود را در تهران و
کرج آغاز کردند که درنهايت يکي ازتيمها رد اورا دريکي ازاستانهاي غربي
پيدا کرد .درنهايت ماموران پليس آگاهي با ابالغ به سمت محل اختفاي
متهم حرکت کردند.رئيس پليس پايتخت با بيان اينکه وي در 500متري
مرز ايران وترکيه ودريک روستاي کوهستاني درمناطق صعبالعبورپنهان
شده بود ،گفت :ماموران پليس تهران بزرگ توانستند درکمتراز 24ساعت
محل اختفاي اين فرد را شناسايي کنند ودرحالي که دقايقي مانده بود تا
اوازمرزخارج شود وزماني که وي درپشت يک سنگ مشغول استراحت
و خواب بود او را دستگيرکردند.به گفته رحيمي اين فرد داراي 8فقره
سابقه زندان است و بارها به دليل اوباشگري و مزاحمت واقدامات ضد
امنيتي دستگير شده است.وي تاکيد کرد :آخرين بارمتهم را به دليل اينکه
درفضاي مجازي نسبت به ديگراوباشگران اقدام به لجنپراکني کرده بود
دستگير کردند .وي درآن زمان به نقاط شمالي کشورفرار کرده ودرآنجا
مخفي شده بود و وقتي که پليس امنيت رد اورا پيدا وبراي دستگيريآش
اقدام کرد با قمه وسالح سرد به سمت ماموران پليس حملهور شده بود
که ماموران با تبحر به پاي وي تير زدند و دستگيرش کردند .پس از
اين متهم يک ماه و نيم در زندان بود و در نهايت با وثيقه آزاد شده
است.رئيس پليس پايتخت ضمن هشدار به افرادي که به اوباشگري
اقدام ميکنند ،گفت :اراذل واوباش بدانند که گندهترين آنها نيز آخر
کارش اين بود و پليس قدرت خود را به رخ آنها ميکشد.رحيمي در

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده شركت صنايع
روشنايي آرم (سهامي خاص) به شماره
ثبت  402و شناسه ملي 10100058600
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت صنايع روشنايي آرم (سهامي
خاص) يا نمايندگان قانوني دعوت به عمل ميآيد تا در جلسه مجمع عمومي
عادي به طور فوقالعاده كه راس ساعت  10صبح يكشنبه مورخ 97/03/27
در محل قانوني شركت به نشاني تهران ،خيابان قائممقام فراهاني ،ميدان
شعاع ،پالك  81تشكيل ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1رسيدگي به كليه امور شركت صنايع روشنايي آرم وانتخاب هيات
مديره جديد
رئيس هيات مديره و مديرعامل
تاريخ انتشار 97/02/30 :شركت صنايع روشنايي آرم  -سهامي خاص
خ ت97/02/30 :
علياصغر باب رحمتي

اخطار اجرايي

مشخصات محكومعليه:
نام -1 :مسعود  -2فرهاد نام خانوادگي -1 :سرافراز  -2امروزيان
مشخصات محكومله:
نام :پري نام خانوادگي :محمدي نام پدر :احمد شغل -:نشاني محل اقامت :كاشان ،ميدان معلم ،ساختمان كرماني ،طبقه اول ،واحد اول ،با وكالت آقاي رضوانپور
محكومبه
به موجب راي شماره  951/96تاريخ  96/10/25حوزه سوم شوراي حل اختالف شهرستان(.....به موجب راي شماره..........تاريخ..............شعبه.........دادگاه عمومي).......كه قطعيت يافته است ،محكومعليه مكلف
است به :پرداخت مبلغ  200/000/000ريال بابت اصل خواسته و مبلغ  2/700/000بابت هزينه دادرسي وفق مقررات و حقالوكاله وكيل براساس نرخ شاخص بانك مركزي كه از طريق اجرا قابل محاسبه خواهد شد در حق
رئيس شوراي حل اختالف استان اصفهان
خواهان محكوم مينمايد راي غيابي است .هزينه اجرا به ميزان نيمعشر از محكومبه از محكومعليه قابل وصول ميباشد.
ماده  34قانون اجراي احكام:
همين كه اجرائيه به محكومعليه ابالغ شد ،محكومعليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكومبه بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفا محكومبه از آن ميسر
باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند ،بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد ،صريحا اعالم نمايد.
تاريخ ابالغ به محكومعليه...............:روز........ماه.............سال
مشخصات و امضاء گيرنده اخطار اجرايي:
مشخصات و امضاء مامور ابالغ:
تاريخ انتشار97/2/30 :
د ش97/2/30 :
نام پدر-:

معاون دادستان کل کشور:

رئيس پليس پايتخت خبر داد:

محکوميت يک پزشک به ويزيت
رايگان ۱۰۰بيمار يتيم وبدسرپرست

اداره كل راهآهن يزد

٢٠درصد پايينترازديپلم٢٩ ،درصد ديپلم٢١ ،درصد فوق ديپلم٢٧ ،درصد ليسانس٢ ،درصد فوق
ليسانس و١/٦درصد دکترا بودهاند که درسال ،١٣٩٥به٥درصد زيرديپلم١٧،درصد ديپلم١٥،درصد
فوق ديپلم٥٠ ،درصد ليسانس ،حدود ١٠درصد فوق ليسانس و٤درصد دکترا ،تغييريافته است.
درسال  ،١٣٩٥تحصيالت کارمندان وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري٢٦ ،درصد ليسانس١٩ ،درصد
فوق ليسانس٢٦ ،درصد دکترا؛ ووزارت بهداشت؛  ٤٤درصد ليسانس٣٨ ،درصد فوق ليسانس
و ١٢درصد دکترا وتحصيالت کارمندان وزارت خارجه ٣٣درصد ليسانس٣٦ ،درصد
فوق ليسانس و ٣/٦درصد دکترا ؛ وتحصيالت کارمندان وزارت صنعت ،معدن وتجارت  ٣٠درصد
ليسانس٦ ،درصد فوق ليسانس٧ ،درهزاردکترا؛ وتحصيالت کارمندان وزارت دادگستري ٥٥درصد
ليسانس١٠ ،درصد فوق ليسانس١/٦ ،درصد دکترا وتحصيالت کارمندان وزارت اقتصاد٤٨ ،
درصد ليسانس٨ ،درصد فوق ليسانس و ٣درهزاردکترا بوده است.

خبر »

شغل-:

نشاني محل اقامت :مجهولالمكان

آگهي دعوت به فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه عمومي
يكمرحلهاي شماره /97/1م  -نوبت اول

اداره كل راهآهن يزد در نظر دارد بنا بر آييننامه اجرايي بند ج ماده  12قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي كيفي مناقصهگران واجد شرايط جهت
دعوت به مناقصه به شرح زير اقدام نمايد .الزم به ذكر است كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از دريافت و تحويل اسناد ارزيابي تا تهيه ليست
پيشنهاددهندگان داراي صالحيت از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شد.
 -1موضوع مناقصه :عمليات بهسازي و نوسازي ساختمان و تاسيسات ايستگاه راهآهن يزد
 -2مدت و محل انجام :شش 6/ماه  -مطابق با اسناد مناقصه
 -3برآورد انجام عمليات موضوع مناقصه 19/808/064/989 :ريال (نوزده ميليارد و هشتصد و هشت ميليون و شصت و چهارهزار و نهصد و
هشتاد و نه ريال) با استفاده از فهارس/فهرست بهاي واحد پايه ابنيه سال 1397
 -4مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 990/403/249 :ريال (نهصد و نود ميليون و چهارصد و سه هزار و دويست و چهل و نه ريال) -
ضمانتنامه بانكي در وجه شركت راهآهن ج.ا.ا صادره يكي از بانكهاي مجاز كه حداقل سه ماه از آخرين تاريخ تحويل پيشنهادها اعتبار داشته و
براي  3ماه ديگر قابل تمديد باشد.
 -5ارائه تصوير برابر اصل شده تاييد صالحيت حداقل پايه /5پنج در رشته ابنيه و همچنين حداقل پايه /5پنج در رشته تاسيسات و تجهيزات
از سازمان مديريت و برنامهريزي كشور الزامي است.
 -6مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي :حداكثر تا ساعت  15:30روز دوشنبه مورخ 97/3/7
 -7مهلت ارسال اسناد تكميل شده ارزيابي كيفي :حداكثر تا ساعت  15:30روز سهشنبه مورخ 97/3/22
 -8هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -9پيشنهاددهندگان در صورت عدم عضويت قبلي ضروري است مراحل ثبتنام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي جهت
شركت در فراخوان را محقق سازند .شماره تماس سامانه ستاد021-41934 :
تاريخ انتشار نوبت اول97/2/30 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/2/31 :
خ ش97/2/30 :

اداره كل راهآهن يزد  -اداره تداركات و پشتيباني

پايان تاکيد کرد:درپرونده اين متهم به غيرازقتل «حسين.گ» يک قتل
ديگرهم وجود دارد.رحيمي درادامه به کليپي که درآن درگيري ماموران
منطقه 15شهرداري تهران وماموران پليس راهور را نشان ميداد ،اشاره
واضافه کرد :در اين کليپ نشان ميداد که ماموران سد معبر منطقه15
ماموران پليس راهوررا مورد تعرض وتوهين قرارداده بودند که بالفاصله با
هماهنگي دستگاه قضا اين افراد دستگيرشدند و تعدادي ازآنها ازپنجشنبه
گذشته دربازداشت پليس هستند و هم اکنون رسيدگي به پرونده آنها
آغاز شده است.رئيس پليس پايتخت ادامه داد :بر اساس قانون مجازات
اسالمي همه افراد بايد ازدستورات پليس تبعيت کنند ومقابله با انجام
ماموريتهاي پليس جرم محسوب ميشود به طوري که بين دو ماه تا
سه سال زنداني دارد چرا که پليس نماينده مردم و ضابط عام دستگاه
قضائي است ومسئوليت برقراري امنيت را برعهده دارد.وي با بيان اينکه
اجازه تعرض وبيحرمتي به ماموران را نميدهيم ،گفت :تمامي افرادي
که دراين کليپ هستند دستگيرشدند و با آنها برخورد خواهد شد.وي
با اشاره به اظهارات اخيروزيرارشاد مبنيبرممنوعيت استفاده ازاسامي
خارجي برسردراصناف گفت :براساس قانون اماکن ايشان به درستي اشاره
کرده استفاده ازعناوين خارجي برسردراصناف مغايرقانون است مگراينکه
مجوزهاي الزم را اخذ کنند .درغيراين صورت پليس اماکن برخورد الزم را
انجام خواهد داد البته تعدادي ازاصناف بدون پروانه مشغول به کارهستند
که اين وظيفه اتحاديهها است که اين موضوع را دنبال کنند.

آگهي دعوت سهامداران براي تشكيل مجمع
عمومي فوقالعاده در شركت سهامي خاص
آگهي دعوت سهامداران شركت متين روي
زنجان سهامي خاص ثبت شده به شماره
 6425و شناسه ملي 10460096655
جهت تشكيل مجمع عمومي فوقالعاده

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود تا در جلسه مجمع
عمومي فوقالعاده در ساعت  11مورخ 1397/03/10در آدرس زنجان  -شهرك
صنعتي روي خيابان بهرهوري  5شركت متين روي زنجان تشكيل ميگردد
حضور به همراه رسانند.
دستورجلسه:
 -1افزايش سرمايه
 -2ساير مواردي كه در صالحيت مجمع ميباشد
تاريخ انتشار97/2/30 :
خ ش97/2/30 :
هيات مديره شركت

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه شركت
پرشين سوشيانت آريا (سهامي خاص) به شماره
ثبت  284182و شناسه ملي 10103214396
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت پرشين سوشيانت آريا (سهامي
خاص) دعوت به عمل ميآيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه كه
راس ساعت  11صبح مورخ  1397/03/20در محل قانوني شركت تشكيل
ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1تصويب ترازنامه و سود و زيان سال مالي 1396
 -2تعيين روزنامه كثيراالنتشار
 -3انتخاب بازرس اصلي و بازرس عليالبدل
 -4ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي باشد
تاريخ انتشار97/2/30 :
هيات مديره
خ ت97/2/30 :

صورتجلسات شركت سهامي

آگهي حق تقدم درخصوص افزايش سرمايه در شركت كيمياكاال سهامي خاص

آگهي حق تقدم شركت كيميا كاال سهامي خاص ثبت شده
به شماره  144841شناسه ملي 10101877885

به اطالع كليه سهامداران ميرساند كه با عنايت به مصوبه مجمع عمومي
فوقالعاده مورخ  1396/02/29و تفويض اختيار عملي نمودن افزايش
سرمايه به هيات مديره ،نظر به اينكه مقرر است سرمايه شركت از مبلغ
پنج ميليارد ريال به مبلغ شصت و پنج ميليارد ريال منقسم به هزار سهم
شصت و پنج ميليون ريالي بانام از طريق مطالبات شركت از جاري شركاء
و يا آورده نقدي افزايش يابد لذا از كليه سهامداران شركت درخواست
ميشود از تاريخ نشر اين آگهي به مدت  60روز از حق تقدم خود نسبت
به افزايش سرمايه خود استفاده نمايند و مبلغ رسمي خريد سهام را به
حساب جاري شماره  2220800041310شركت نزد بانك سپه شعبه احمد
قصير واريز و فيش مربوطه را به دفتر شركت واقع در تهران خيابان شهيد
احمد قصير كوچه نهم پالك  24كد پستي  1513733711تسليم نمايد.
بديهي است پس از انقضا مهلت مقرر هيات مديره ميتواند سهام باقيمانده
را به ساير متقاضيان واگذار نمايد.
تاريخ انتشار97/02/30 :
خ ت97/02/30 :
هيات مديره شركت كيميا كاال

عضوکميسيون بهداشت ودرمان مجلس با اشاره به اجراي تمهيداتي براي
گران نشدن دارو ،گفت :واردکنندگان وتوليدکنندگاني که مستندات خود را
به سازمان غذا ودارو ارائه دهند ،ما به التفاوت نرخ ارز را دريافت ميکنند.به
گزارش فارس ،منوچهر جمالي سوسفي درخصوص برخي اخبارمبني برگراني
دارو به دليل افزايش ارز اظهارداشت :دولت با توجه به باال رفتن نرخ ارز تصميم
گرفت تا به کاالهاي اساسي و دارو ما به التفاوت نرخ ارز را پرداخت کند تا
واردکنندگان يا توليدکنندگاني که ماده اوليه وارد مي کنند با مشکلي مواجه
نشوند.وي ادامه داد :با پيگيري هاي صورت گرفته از سازمان برنامه و بودجه و
سازمان غذا ودارو دريافتيم که واردکنندگان و توليدکنندگاني که مستندات
خود را به سازمان غذا و داروارائه دهند ،ما به التفاوت نرخ ارز را دريافت
مي کنند .به اين ترتيب گراني دارونخواهيم داشت.جمالي درپاسخ به اين سوال
که برخي ازداروها در داروخانه ها گران شده يا داروخانه ها اعالم مي کنند
که داروها را گران ترازشرکت خريداري کرده اند ،خاطرنشان کرد :با توجه به
تمهيدات درنظرگرفته شده داروگران نشده است ،اما اين امکان وجود دارد
که داروخانه ،شرکت توزيع کننده يا واردکننده ،دارورا گران تربفروشند.وي
بيان کرد :به هرحال درهرصنفي تخلف وجود دارد وبايد با تخلف ها برخورد
شود ،اما براساس اقدام سازمان برنامه بودجه ،نبايد دارو گران شود تا فشاري
به مردم وارد نشود.

وزش تندبا د واحتمال ريزش تگرگ
درتهران و ۱۲استان
سازمان هواشناسي کشوربراي روزسهشنبه هفته جاري ،وزش تندبا د و احتمال
ريزش تگرگ درتهران و ۱۲استان کشور را پيشبيني کرد.به گزارش باشگاه
خبرنگاران پويا؛ سازمان هواشناسي کشوربا صدوراطالعيهاي اعالم کرد براساس
نقشههاي پيشبيني روزهاي دوشنبه وسهشنبه با گذرتدريجي يک سامانه
بارشي ازمناطق شمال غرب ،غرب ،ارتفاعات زاگرس مرکزي وارتفاعات البرز
مرکزي درساعات بعد از ظهرواوايل شب ،سبب رشد ناپايداري ورگبارو رعدوبرق
و وزش باد شديد موقت دربرخي نقاط بهشرح زير پيشبيني ميشود.دوشنبه
 :97/2/31رشد ابرهاي تندري در بعد ازظهرورگبار و رعدوبرق و وزش تندباد
موقت در استانهاي آذربايجان غربي ،آذربايجان شرقي و اردبيل.سهشنبه
 :97/3/1رشد ابرهاي تندري در بعد از ظهر ،رگبار و رعدوبرق ،وزش تندبادهاي
موقت و احتمال ريزش تگرگ در استانهاي آذربايجان غربي ،آذربايجان
شرقي ،اردبيل ،ارتفاعات البرز دراستانهاي البرزوتهران ،شمال زنجان وقزوين
ومناطقي از زاگرس مرکزي دراستانهاي چهارمحال وبختياري ،همدان ،مرکزي،
کردستان ،کرمانشاه ولرستان.

وجود سه هزارو 430نقطه حادث ه خيز در کشور
مديرکل پيشگيريهاي وضعي قوه قضائيه با اعالم وجود 3هزارو 430نقطه
حادثهخيزدرکشور ،گفت :سامانه اعالم نقاط حادثهخيز کشور از تاريخ
 15خردادماه قابل دسترسي افراد خواهد بود.عليرضا ساوري درگفتگوبا
فارس ،درخصوص آخرين وضعيت سامانه اعالم نقاط حادثهخيز،گفت:
اين سامانه از تاريخ  15خردادماه قابل دسترسي افراد خواهد بود و مردم
ميتوانند با مراجعه به اين سامانه ونصب اپليکيشن آن روي تلفنهاي
همراه خود نقاط حادثهخيز جادههاي کشور را شناسايي کنند.وي افزود:
براساس اين سامانه دارندگان خودرو يا کساني که اين اپليکيشن را
نصب ميکنند 800 ،مترمانده به نقاط حادثهخيزهشدارالزم را به راننده
ميدهد.ساوري تصريح کرد :همچنين در اين سامانه دوربينهاي کنترل
سرعت در نقاط حادثهخيز به روزرساني ميشود ضمن اينکه پيامکي
هم به رانندگاني ارسال ميشود که نسبت به هشدار سامانه بيتوجه
باشند و مرتکب تخلف ميشوند.وي از تشکيل بانک اطالعات درخصوص
رانندگان متخلف خبرداد وگفت :دراين بانک اطالعاتي رانندگاني که
بيش از 3باردرنقاط حادثهخيزمرتکب تخلف شده باشند جزء رانندگان
متخلف شناسايي ميشوند.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور
فوقالعاده (نوبت اول) شركت تعاوني
سهام عدالت شهرستان ساوجبالغ
به اطالع اعضاي محترم شركت تعاوني ميرساند مجمع عمومي عادي به
طور فوقالعاده (نوبت اول) اين شركت تعاوني راس ساعت  14شنبه مورخ
 1397/4/2در محل شركت تعاوني واقع در هشتگرد  -بلوار امام جنب
داروخانه دكتر ياسري  -شركت تعاوني سهام عدالت 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 غيرعضو تنها 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  15روز از تاريخ انتشار اين آگهي به همراه نماينده خود با در
دست داشتن مدارك مويد عضويت در تعاوني و كارت شناسايي معتبر در
محل دفتر 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 براي نماينده صادر گردد.
 -2اعضايي كه تمايل به كانديداتوري هيات مديره/بازرسان را دارند
درخواست كتبي (فرم مشخصات) را حداكثر ظرف مدت هفت ( )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 ( 2قطعه 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 سالهاي 96 ،95 ،94 ،93 ،92 ، 91 ،90
 -3طرح و تصويب بودجه سال 1397
 -4طرح و تصويب و تغييرات اعضاء و سرمايه تعاوني
 -5انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل هيات مديره و بازرسان
تاريخ انتشار97/2/30 :
رئيس هيات مديره
خ ش97/2/30 :
اصالحيه

پيرو درج آگهي شهرداري اراك مورخ  1397/2/29بدينوسيله اعالم

ميگردد رقم مناقصه عمومي رديف اول مبلغ  5/263/157/894ريال
صحيح ميباشد.
تاريخ انتشار97/2/30 :
خ ش97/2/30 :

