حريرچي عنوان کرد:

بيماران ،قرباني
مراودات مالي
شرکتهاي
دارويي و پزشکان
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سخنگوي وزارت بهداشت بابيان اينکه طبق قانون هرگونه رابطه مالي شرکتهاي پزشکي
ودارويي با پزشکان ممنوع بوده وبايد با اين تخلفات برخورد قاطع صورت گيرد ،گفت:
اين موضوع يک قيچي دولبه است که قرباني آن بيماران هستند وعامل محرک اين قيچي
سودخواهي و قانع نبودن افراد چه ارائه کننده خدمات وچه شرکتهاي پرداخت کننده
به شمارميروند.به گزارش فارس ،ايرج حريرچي افزود :پيشگيري ازتخلفات وبرخورد با
متخلفان دراين زمينه بايد صورت گيرد وبراساس قانون هرگونه رابطه مالي شرکتهاي
تجهيزات پزشکي ودارويي حتي به صورت جزئي رفتارغيرحرفهاي محسوب شده وموجب
مجازات است.سخنگوي وزارت بهداشت ادامه داد :همانطورکه دراطالعيه وقوانين سازمان
نظام پزشکي آمده هرگونه رفتارسهمخواهانه ممنوع است.حريرچي افزود :اين موضوع يک
قيچي دولبه است که قرباني آن بيماران هستند وعامل محرک اين قيچي سودخواهي

اجتماعي

» خبر

استفاده از فيلترشکن موجب افزايش
آسيبهاي اجتماعي در نوجوانان ميشود

»

پزشکي قانونيخبرداد:

تعطيلي خط  ۷مترو تهران سياسي بود نه فني

رييس پليس پايتخت:

پول نقد  ،ارز و طال را درخانه
نگه نداريد
رئيس پليس پايتخت از روند صعودي سرقت ارزهاي خارجي ازمنازل شهروندان
خبرداد وگفت :به شهروندان توصيه ميکنم براي حفظ اموال باارزش حتما
ازصندوق امانات بانکها استفاده کنند.سردارحسين رحيمي درگفتگوبا ميزان
با اشاره به افزايش قيمت ارزونگهداري آن ازسوي شهروندان درمنازل گفت:
درسرقتهايي که طي هفتههاي اخيراتفاق افتاده متوجه شديم که حجم
ارزودالرهاي کشف شده ازسارقان بسيارزياد است.وي ادامه داد :دربازجوييهاي
اوليه ازمتهمان مشخص شد که متهمان اين مقدار ارزودالر را ازخانههاي
شهروندان به سرقت برده اند؛ وبازهم براي سرقت به همان آدرس مراجعه
کرده اند .اين بدان معناست که ميزان ارز درمنازل زياد شده وشهروندان بايد
براي اين موضوع فکري بکنند.رئيس پليس پايتخت با اشاره به اينکه پيشتر
نيزبه شهروندان درخصوص نگهداري از زيورآالت وطال وجواهروسکه درخانه
هشدارداده شده بود ،افزود :درحال حاضرشهروندان درخانههاي خود به اندازه
يک صرافي وطال فروشي ،طال ،جواهر وارزنگهداري ميکنند وهمين مسئله
باعث ميشود سارقان دريک دستبرد مقدار زيادي پول به جيب بزنند.

رئيس سازمان زندانها:

 30ميليارد تومان به نهادهاي دولتي
بدهي داريم

رئيس سازمان زندانها گفت :درحال حاضر حدود  30ميليارد تومان به نهادهاي
دولتي مانند ادارات آب ،برق ،گاز و  ...بدهي داريم .به اين سازمانها گفتهايم
هر موقع بودجه اختصاص يابد ،بدهيشان را پس ميدهيم.به گزارش فارس،
اصغرجهانگيردرحاشيه جشن گلريزان آزادي زندانيان جرايم غيرعمد درپاسخ
به سؤالي مبني براينکه آيا کسري بودجه سازمان زندانها درسال  97برطرف
شده است يا خير گفت :متاسفانه همچنان باالي هزارميليارد تومان کسري
بودجه داريم .وي دستگاه قضائي درباره بدهي سازمان زندانها به نهادهاي دولتي
مانند ادارات آب ،برق ،گاز و ...اظهارکرد :درحال حاضرحدود 30ميليارد تومان به
اين نهادها بدهي داريم .به اين سازمانها گفتهايم هر موقع بودجه اختصاص يابد،
بدهيشان را پس ميدهيم.رئيس سازمان زندانها درخصوص اعتبارات الزم براي
تکميل اردوگاههاي ويژه محکومان مواد مخدرافزود :دولت ساالنه براي 7اردوگاه
محکومان مواد مخدر بايد حداقل 80ميليارد تومان اعتبارتخصيص دهد که
معموالً يک سوم تخصيص مييايد وآن يک سوم نيزيا پرداخت نميشود يا زماني
پرداخت ميشود که عم ًال بابت نگهداي هزينه ميشود.جهانگيردرباره آخرين
وضعيت توليد خودرو ويژه حمل زندانيان اظهارکرد :يک نمونه ازاين خودروها
در اصفهان توليد و رونمايي شد و به دنبال اين هستيم اگر اعتبارات الزم جذب
شود ،بتوانيم توليد اين خودرو را به صورت انبوه پيگيري کنيم.

رئيس شوراي شهرچهارم با بيان اينکه تعطيلي
خط  ۷مترو تهران سياسي بود نه فني ،گفت :درآستانه
سومين ماه سال۹۷هستيم درحالي که همچنان
خط ۷راه اندازي نشده وابهامات وداليل سياسي پشت
آن همچنان عامل بسته شدن اين خط با اهميت در
حملونقلعموميپايتختاست.مهديچمراندرگفتگوبا
تسنيم با اشاره به تبعات بي توجهي به مساله حمل
ونقل عمومي شهرتهران درخصوص عدم راه اندازي

مرگ۱۱نفربر اثر مصرف قارچهاي سمي

خط  7متروي تهران به بهانههاي سياسي خاطرنشان
کرد :بي شک ريشه آلودگي هواي تهران درکمبود
ناوگان حمل ونقل شهري است که با جايگزين کردن
ناوگانهاي عمومي بخش قابل توجهي ازاين دغدغه
برطرف ميشود .متروبه عنوان يکي ازاصلي ترين خطوط
حمل ونقلي تهران در دوران مديريت شهري قاليباف مورد
توجه مديريت شهري واعضاي شوراي شهرقرارداشت
وقراربود که خطوط متروبا قوت و قدرت بيشتري به
بهره برداري برسد ,اين موضوع مورد توجه شوراي
چهارم ومديريت قاليباف بود که متاسفانه خط  7بعد
ازروي کارآمدن اعضاي شوراي پنجم تعطيل وعلي رغم
ادعاي راه اندازي آن تا چند ماه وتعويق آن به پايان سال
96درآستانهسومينماهسال97هستيمدرحاليکههمچنان
خط  7راه اندازي نشده وابهامات وداليل سياسي پشت
آن همچنان عامل بسته شدن اين خط با اهميت در
حمل ونقل عمومي پايتخت است.

مديربحران پزشکي قانوني گفت :در روزهاي اخير
۱۱نفردرکشوربا عالئم مصرف قارچهاي سمي جان
خود را ازدست دادند وبه پزشکي قانوني معرفي شدند
که آزمايشهاي الزم براي بررسيهاي تکميلي ازآنان به
عمل آمد.به گزارش خبرگزاري صدا وسيما؛ دکترمهرداد
علي بخشي با تأکيد براينکه آمارقطعي فوت به دنبال
مصرف قارچ هاي سمي متعاقبا اعالم مي شود ،افزود:
از 11فوتي با عالئم مصرف قارچهاي سمي 7نفرمرد
و 4نفرزن هستند که دراستانهاي کرمانشاه ،لرستان،
کردستان ،آذربايجان غربي ،مرکزي وهمدان جان
باخته اند.وي خاطرنشان کرد :براساس گزارشها ،محل
تهيه ومصرف قارچها دربيشترموارد دامنه ارتفاعات
وطبيعت پس ازبارندگي هاي اخيرودرمواردي نيزخريداري
قارچ به صورت فله اي ازفروشندگان ناشناس وبازارچه
هاي روستايي بوده است.بخشي با هشداردرباره مصرف
قارچهاي خودرو و وحشي که درطبيعت رشد مي کند

افزايش سن بازنشستگي شوخيبردار نيست
وخطرسمي بودن آنها  ،اظهارداشت :عالئم مسموميت
درقارچ هاي سمي 6تا 8ساعت پس ازمصرف بروزمي
کند که متأسفانه شاهد بوديم درمواردي مرگ افراد را
نيزبه دنبال داشته است.دراين ارتباط همچنين دکترگويا
رئيس مرکزمديريت بيماريهاي واگير وزارت بهداشت
نيز ضمن تاييد مرگ 11تن به دليل مصرف قارچهاي
سمي افزود :تا کنون بيش از 800نفربه علت مصرف
قارچهاي سمي دچارمسموميت شدهاند.

تعزيرات از حقوق مصرف کنندگان دفاع کند

رئيس قوه قضائيه ،باتاکيد بربرخورد قاطع وقانوني سازمان تعزيرات
حکومتي ودستگاه قضائي با افزايش نامتعارف قيمت کاالها ،گفت :به
هيچ عنوان اجازه نخواهيم داد که عدهاي سودجوازبرخي مشکالت
اقتصادي موجود سوء استفاده کنند واين فضا را بستري براي سودجويي
خود قراردهند.به گزارش روابط عمومي قوه قضائيه ،آيت اهلل آملي
الريجاني درجلسه مسئوالن عالي قضائي با تاکيد برتالش دستگاه
قضائي وسايردستگاهها درجهت حفظ حقوق عامه ،يکي ازمظاهرآن
را رسيدگي به وضع بازاربرشمرد واظهارکرد :قطعاً دولت محترم براي
اداره اقتصاد کشوربايد طرحهايي داشته باشد ،اما برنامههاي دولت،
مانع ازانجام وظايف دستگاه قضائي نيست.آيت اهلل آملي الريجاني
افزود :جمهوري اسالمي ميتواند برمشکالت اقتصادي فائق آيد ودولت
نيزدراين زمينه تالش ميکند ،اما سازمان تعزيرات حکومتي وقوه قضائيه
قطعاً درمقابل عدهاي سودجوکه قصد سوء استفاده ازبرخي شرايط را
دارند ،ازحقوق مردم دفاع خواهند کرد ودرشرايطي که کشوربا رکود
وپارهاي چالشهاي اقتصادي ديگرمواجه است مجال سوءاستفاده
عدهاي سودجورا نخواهند داد.وي خاطرنشان کرد :خوشبختانه دولت
با اتخاذ سياستهايي توانسته است ارز الزم را براي مصارف معين
ومورد نيازمردم تامين کند .البته شايد خألهاي کوچکي نيزدراين
زمينه وجود داشته باشد که برطرف ميشود وبراين اساس دليلي
ندارد که قيمت کاالها بويژه توليدات داخلي افزايش يابد.آيت اهلل

آملي الريجاني با بيان اينکه بي ترديد برخورد قضائي تنها راهکارحل
مشکالت نيست وبايد مسائل را به صورت ريشهاي برطرف کرد ،گفت:
با وجود اين ديدگاه ،اما دستگاه قضائي وسازمان تعزيرات حکومتي
بايد وظايف خود را براي پاسداشت حقوق مصرف کنندگان انجام
دهند .سازمان تعزيرات بايد رسيدگيها را توسعه دهد و با دالالن
وسودجوياني که موجب افزايش نامتعارف و کاذب قيمتها ميشوند
برخورد کند .دادگستريها ودادسراها نيزافرادي را که ازسوي سازمان
تعزيرات معرفي ميشوند مورد پيگرد قانوني قراردهند واجازه ندهند که
وجود برخي مشکالت اقتصادي ،بستري براي سودجويي عدهاي شود.
رئيس قوه قضائيه درادامه با اشاره به جنايات اخيررژيم صهيونيستي
درجريان انتقال سفارت آمريکا به بيت المقدس وبه شهادت رساندن
بيش از ۶۰فلسطيني ومجروح ساختن ۲۷۰۰تن ،مسبب ومسئول
اصلي اين اقدامات را آمريکا دانست که با نشان دادن چراغ سبزبه
صهيونيستها اين فجايع را رقم زده اند.آيت اهلل آملي الريجاني گفت:
مردم مظلوم فلسطين که درطول ۷۰سال گذشته دائماً در مبارزه
وآوارگي بوده اند به خوبي ميدانند که همچنان بايد به مقاومت
خود ادامه دهند وآمريکا نيزبداند که ديگر نميتواند بر جنايات رژيم
صهيونيستي واشغال سرزمين فلسطين توسط اين رژيم غاصب،
سرپوش بگذارند.آيت اهلل آملي الريجاني با بيان اينکه نمايشهاي
ظاهري آمريکا ديگرخريداري درسطح افکارعمومي جهان ندارد ،به

نوبت اول

مناقصهگزار :اداره كل كميته امداد امام خميني(ره) استان سيستان و بلوچستان
الف :موضوع و محل مناقصه و زمان اجراي كار:
احتراما اداره كل كميته امداد امام خميني(ره) سيستان و بلوچستان در نظر دارد نسبت به انجام امور حمل و نقل ،امور خدماتي(نظافت ،خدمات ،فضاي سبز،
تاسيساتَ ،آشپزخانه) و امور اداري و مالي ،روابط عمومي توسط شركتهاي واجدالشرايط كه داراي طرح طبقهبندي مشاغل و گواهي صالحيت انجام كار از
سوي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي را دارا ميباشد با رعايت دستورالعمل آييننامه برگزاري مناقصات عمومي يكمرحلهاي در سال  1397به شرح ذيل
اقدام نمايد.
ب :نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه:
توانايي ارائه تضمين سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانكي با مدت اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمديد تا سه ماه ديگر يا واريز نقدي به مبلغ
 53/000/000ريال بابت مناقصه خدماتي و مبلغ  36/000/000ريال بابت مناقصه خودرويي و مبلغ  10/000/000ريال بابت مناقصه روابط عمومي و اداري و مالي به
حساب شماره  010707333005بانك ملي شعبه زاهدان به نام حساب وجوه عمومي اعتبارات اختصاصي غيردولتي كميته امداد امام خميني(ره) استان س و
ب كه در زمان برگزاري مناقصه ميبايست ارائه گردد.
ج :مهلت و نشاني محل دريافت و تحويل استعالم به مناقصهگران:
تحويل فرمهاي تكميل شده به همراه مستندات تا  2هفته بعد از تاريخ درج نوبت دوم آگهي به آدرس سامانه خدمات تداركات الكترونيك دولت (ستاد) و
ثبتنام و دريافت اطالعات از سامانه  setadiran.irو سايت مناقصات كميته امداد امام خميني(ره)  http://iets.mporg.irيا به اداره پشتيباني كميته امداد
امام خميني(ره) واقع در زاهدان  -خيابان امام خميني(ره) غربي ،مقابل ورزشگاه شهيد بهشتي مراجعه نمايند.
د :تاريخ دريافت اسناد ،تسليم پيشنهادات ،بازگشايي پاكات
مهلت دريافت اسناد از تاريخ  1397/3/1لغايت  1397/3/6ميباشد.
مهلت تسليم پيشنهادات از تاريخ  1397/3/6لغايت  1397/3/20ميباشد.
ساعت ،روز و محل بازگشايي پاكات قيمت (ج) ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ  1397/3/23در محل اداره كل كميته امداد امام خميني(ره) استان س و
ب ميباشد و از كليه مناقصهگران يا نماينده رسمي آنان جهت شركت در جلسه بازگشايي پاكات دعوت به عمل ميآيد.
تلفن تماس جهت پاسخگويي 05433520003 :و 05433518030
آدرس :زاهدان  -خيابان امام خميني غربي روبروي ورزشگاه شهيد بهشتي  -اداره كل كميته امداد امام خميني(ره)
تاريخ انتشار نوبت اول97/3/1 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/3/2 :
خ ش97/3/1 :

اداره كل كميته امداد امام خميني(ره) استان سيستان و بلوچستان

به اندازهاي مصرف كنيم تا هميشه آب داشته باشيم
روابط عمومي شركت آبفا سيستان و بلوچستان

فراخوان ارزيابي كيفي مناقصهگران  -نوبت اول

شركت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد قانون برگزاري مناقصات  -مصوب  1383مجلس شوراي اسالمي و آييننامه اجرايي بند
(ج) ماده  12قانون از محل اعتبارات طرحهاي عمراني ،به منظور اجراي پروژهاي مطابق مشخصات زير از كليه پيمانكاران حقوقي واجد شرايط جهت شركت
در ارزيابي كيفي دعوت به عمل ميآيد:
 -1كارفرما :شركت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان
 -2موضوع مناقصه :عمليات اجرايي و احداث خط انتقال فاضالب تحت فشار از ايستگاههاي پمپاژ  Aبه  Bو از  Bبه  Cشهر چابهار
 -3دستگاه نظارت :شركت مهندسين مشاور طرح و تحقيقات آب و فاضالب
 -4مبلغ برآورد اوليه( 21200247903 :بيست و يك ميليارد و دويست ميليون و دويست و چهل و هفت هزار و نهصد و سه) ريال براساس فهرست بهاي شبكه
توزيع آب سال 1397
 -5مدت اجراي كار( 10 :ده) ماه شمسي
 -6رشته و پايه پيمانكار :اشخاص حقوقي داراي گواهينامه صالحيت پيمانكاري در رشته آب (حداقل پايه )5
 -7تاريخ و مهلت تهيه و تحويل استعالم ارزيابي كيفي:
مهلت تهيه استعالم ارزيابي كيفي پنج روز كاري از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهي ميباشد.
مهلت تحويل استعالم ارزيابي كيفي پس از آخرين روز توزيع اسناد چهارده روز ميباشد.
 -8نشاني تحويل استعالم ارزيابي:
زاهدان  -بلوار قلنبر  -شركت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان  -دفتر قراردادها  -تلفن )054( 33445213
لذا شركتهاي واجد شرايط ميتوانند پس از چاپ نوبت اول آگهي با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irبا
پرداخت ( 200000دويست هزار) ريال ،استعالم ارزيابي كيفي را دريافت و با توجه به مندرجات اسناد ارزيابي و در مواعد زماني مندرج در سامانه مدارك الزم را
مطابق با شرايط مندرج تهيه و به آدرس فوق تحويل نمايند.
آدرس وبسايتwww.abfasb.ir :
به پيشنهادهاي فاقد امضا ،مشروط ،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/3/1 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/3/2 :
خ ش97/2/31 :

دفتر قراردادها  -شركت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان

عضو هيئت رئيسه فراکسيون اميد با تاکيد براينکه افزايش آسيبهاي اجتماعي
براي جوانان ونوجوانان ازجمله اثرات مخرب استفاده ازفيلترشکن است ،گفت:
استفاده ازفيلترشکن ضمن افزايش حس کنجکاوي درنوجوانان ،آنها را براي
ورود به حريمهاي خاکستري درفضاي مجازي وسوسه ميکند.عليرضا رحيمي
درگفتگوبا ايسنا اظهارکرد :استفاده از فيلترشکن زمينه افزايش آسيبهاي
اجتماعي درجوانان ونوجوانان را افزايش ميدهد به گونهاي که آنها براي ورود
به حريمهاي خاکستري درفضاي مجازي وسوسه شده که اين خود زمينهساز
فروريختن هنجارهاي خانوادگي ،شخصي وشخصيتي درنوجوانان مي شود.وي
فيلترينگ را مهمترين عامل سوق دادن افراد به سمت استفاده ازفيلترشکن
دانست وگفت :اکثرمردم کاربرعادي فضاي مجازي هستند ،آنها تخصصي
درحوزه نرمافزار وبدافزارمخرب به لحاظ فني ندارند به همين دليل با استفاده
ازفيلترشکن ممکن است درمعرض آسيب وخسارت قرارگيرند.رحيمي تاکيد
کرد که استفاده ازفيلترشکن دربعد عمومي باعث ايجاد اختالالت نرمافزاري
وازدست دادن ديتا خواهد شد وازطرف ديگرمنجربه افزايش آسيبهاي
شخصيتي وروحي دربين نوجوانان ميشود.

معاون وزيررفاه:

رئيس قوه قضائيه:

آگهي مناقصه عمومي يكمرحلهاي

شركت آب و فاضالب
سيستان و بلوچستان

رحيمي:

سه شنبه اول خرداد 1397
 6رمضان  22-1439مي - 2018سال سي و سوم-شماره 9222

چمران:

اداره كل كميته امداد امام خميني(ره)
استان سيستان و بلوچستان

وقانع نبودن افراد چه ارائه کننده خدمات وچه شرکتهاي پرداخت کننده به شمارميروند.
وي درخصوص روش مقابله با اين گونه تخلفات گفت :دراين زمينه بايد پيشگيريهاي
الزم صورت گيرد وزمينه بروزچنين تخلفاتي را ازبين ببريم.سخنگوي وزارت بهداشت با
بيان اينکه قبل ازاجراي طرح تحول سالمت تجهيزات پزشکي هيچ گونه قيمتگذاري
نداشتند ،گفت :پس ازاجرايي شدن اين طرح قيمتگذاري صورت گرفت ودرسايت ثبت
شد وبيمارستانها خريدهاي خود را ازطريق سامانهاي که براي اين موضوع تعيين شده،
انجام ميدهند.حريرچي افزود:ازهفته آينده دراين خصوص بخشنامهاي براي بيمارستانهاي
خصوصي خواهيم داشت تا آنها هم ازاين طريق اقدام به خريد تجهيزات پزشکي کنند تا
رابطه مالي بين شرکت و بيمارستانها قطع شود .وي گفت :در اين زمينه بايد برخورد قاطع
با تخلفات صورت گيرد به طورمثال پروانه کارشرکتهاي متخلف لغوشود.

خبر »

ضعف وسرسپردگي برخي حکام کشورهاي اسالمي درمقابل آمريکا
ورژيم صهيونيستي اشاره کرد وافزود :گرچه اين سرسپردگيها موجب
تشجيع جنايتکاران شده تا به قول خودشان وارد معامله قرن شوند،
اما وجدانهاي بيدارميدانند که حساب مسلمانان ازحساب اين حکام
جداست وپيروزي قطعي ازآن ملت مظلوم فلسطين خواهد بود.وي،
يکي ديگرازپيامدهاي جنايات رژيم صهيونيستي ورفتارآمريکا درقبال
اين جنايات را آگاهي هرچه بيشترافکارعمومي جهان نسبت به برخورد
دوگانه غرب با موضوع حقوق بشر دانست وخاطرنشان کرد :طي فقط
چند روز ۶۰نفرازمردم مظلوم فلسطين به شهادت رسيده و ۲۷۰۰تن
مجروح شده اند ،اما خبري ازفريادهاي حقوق بشري که گوش فلک را
کرميکند ،نيست.آيت اهلل آملي الريجاني در ادامه با بيان اينکه مردم
ما همچنان درصحنه حضوردارند وازکشورخود دفاع ميکنند ،ايران
را سرزمين شهادت ،معنويت وايمان توصيف کرد وگفت :تصميمات
تاثيرتخيالت گروههاي
امروزدولت آمريکا نشان ميدهد که تحت
ّ
ضدانقالب وازجمله گروهک تروريستي منافقين دست به برخي اقدامات
ميزند ،اما نميداند که ملت ما درطول ۴۰سال اخيرهمواره درحال
مبارزه با اين توطئهها بوده اند و با اين دشمنيها ناآشنا نيستند.وي
تاکيد کرد :مردم ما هرگزدست ازدفاع ،اقتدار ومصالح خود برنخواهند
داشت .دشمن نيزبهتراست بداند دقيقاً ازنقطهاي ضربه خواهد خورد
که ازآن نقطه به دنبال باجگيري ازملت ايران باشد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
ساليانه نوبت اول شركت تعاوني
اتحاديه شركت تعاوني مسكن كاركنان
موسسه آموزشي و پژوهشي امام
خميني(ره) به شماره ثبت 1848

براساس تبصره  3ماده  33قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي ايران
بدينوسيله از كليه اعضاي شركت تعاوني/اتحاديه شركت تعاوني مسكن كاركنان
موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) دعوت به عمل ميآيد در جلسه
مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول كه راس ساعت  8صبح روز سهشنبه مورخ
 97/3/22با دستورجلسه ذيل در محل سالن آمفيتئاتر موسسه امام خميني(ره)
واقع در قم  -بلوار جمهوري تشكيل ميگردد ،حضور به هم رسانيد.
الزم به ذكر است داوطلبين عضويت در هيات مديره و بازرسي تعاوني ميبايستي
حداكثر ظرف مدت  7روز از تاريخ انتشار آگهي مجمع نوبت اول با در دست داشتن
مدارك الزم به محل دفتر تعاوني مسكن مذكور مراجعه و نسبت به تكميل و تحويل
فرم كانديداتوري اقدام نمايند.
ضمنا هر يك از اعضاء جهت معرفي نماينده تاماالختيار/وكيل خود به منظور حضور در
جلسه فوقالذكر و اعمال راي ميبايستي به اتفاق يكديگر (عضو و نماينده) حداكثر
تا تاريخ  97/3/21به محل دفتر تعاوني مسكن مراجعه تا پس از احراز هويت و تاييد
وكالتنامه ،ورقه ورود به جلسه جهت نماينده عضو صادر شود.
دستورجلسه:
 -1گزارش هيات مديره و بازرس
 -2تصويب صورتهاي مالي منتهي به سال 96
 -3تصويب بودجه پيشنهادي سال 97
 -4انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل هيات مديره و بازرس
 -5افزايش سرمايه شركت
تاريخ انتشار97/3/1 :
هيات مديره
خ ش97/3/1 :

آگهي دعوت به مجمع عادي به طور
فوقالعاده صاحبان سهام شركت
ستاره سپهر آبيدر (سهامي خاص)
به شماره ثبت  4900و شناسنامه ملي
1061008547

بدينوسيله از كليه صاحبان سهام شركت ستاره سپهر آبيدر (سهامي خاص) دعوت
ميشود كه در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده صاحبان سهام كه در
ساعت  15روز يكشنبه مورخ  1397/03/13در محل سنندج خيابان كوسه هجيج
روبروي شهرك كشاورز پروژه آپارتماني سپهر آبيدر تشكيل ميگردد حضور به
هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب اعضاي هيات مديره
تاريخ انتشار97/3/1 :
هيات مديره شركت ستاره سپهر آبيدر
خ ش97/3/1 :

معاون وزيررفاه با اشاره به بحراني شدن صندوق هاي بازنشستگي درکشورگفت:
بايد تالش کنيم دربار ه افزايش سن بازنشستگي ،اجماع سازي کنيم .اين
موضوع حياتي وشوخي بردار هم نيست.به گزارش فارس ،احمد ميدري گفت:
اگرفکري براي صندوقهاي بازنشستگي نشود درآينده نزديک با وضعيتي
بحراني روبه روميشويم.وي گفت :متوسط سن بازنشستگي درايران51 ،سال
است که با افزايش 20ساله سالهاي اميد به زندگي طي 30سال گذشته،
عمال فشاربرصندوقهاي بازنشستگي و بودجه دولت ،افزايش يافته است ،به
طوري که درسال 95تنها دوصندوق دولتي (بازنشستگي کشوري ونيروهاي
مسلح) معادل 37هزارميليارد تومان کسري داشته اند.ميدري افزود :ما بايد
تالش کنيم دربار ه افزايش سن بازنشستگي ،اجماع سازي کنيم .اين موضوع
حياتي وشوخي بردار هم نيست.وي ادامه داد :فرد درنظام اداري ايران ،به
طورمتوسط 22سال10 ،درصد حقوقش را مستمري ميدهد و 27سال
بازنشستگي ميگيرد .اين سيستم ،ژاپن را زمين زده است؛ ما که جاي خود
داريم .وضعيت ما مثل ژاپن است .آنها به رغم اين که در 67سالگي بازنشسته
ميشوند27 ،سال مستمري بازنشستگي ميگيرند.وي گفت :اميد به زندگي
درايران افزايش يافته وسن بازنشستگي کاهش پيدا کرده و واضح است که
اين سيستم بحران زا است .ايجاد تغييردراين وضعيت جرأت وجسارت بااليي
ميخواهد.ميدري براي رفع اين مشکل پيشنهاد داد :قرارنيست يکباره سن
بازنشستگي ازپنجاه سال به 65سال افزايش يابد .پيشنهاد ما اضافه شدن
سن بازنشستگي به ميزان شش ماه درهرسال است .البته ما پيش بيني
کرديم که مجلس زيربارسياسي باال بردن يک ساله نخواهد رفت وپيشنهاد
کرده ايم که مجلس موضوع را به دولت تفويض کند تا ما وارد مذاکره با
افکارعمومي وگروهها شويم.

آتش سوزي درپتروشيمي بندرامام
مهار شد
بنابراعالم شرکت پتروشيمي بندرامام آتش سوزي دراين مجتمع که صبح
ديروز رخ داده بود ،مهارشد.به گزارش ايسنا ،واحد وينيل کلرايد منومرشرکت
سهامي پتروشيمي بندرامام درساعت  ۷:۴۰بامداد ديروز ۳۱ ،ارديبهشت
ماه دچارآتش سوزي جزئي شد که اين حادثه درهمان لحظات اوليه تحت
کنترل نيروهاي آتش نشاني وامدادي شرکت قرارگرفت.
دراين حادثه يک نفردچارسوختگي جزئي شد که بالفاصله جهت مراقبتهاي
پزشکي به بيمارستان انتقال يافت.

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
نوبت سوم شركت تعاوني مسكن مهر
محلي شماره سه اروميه  -به شماره
ثبت 9352
بنا به تصويب هيات مديره ،جلسه مجمع عمومي فوقالعاده نوبت سوم شركت
تعاوني مسكن مهر محلي شماره سه اروميه راس ساعت  5عصر روز شنبه مورخه
 1397/03/12در محل مجتمع مسكوني مسكن مهر محلي شماره سه اروميه واقع
در اروميه  -شهرك فرهنگيان  -آخر شمالي 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 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  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 هيات مديره 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:
 -1اتخاذ تصميم درخصوص تمديد مدت فعاليت شركت به استناد تبصره ذيل
ماده  5اساسنامه
تاريخ انتشار97/3/1 :
خ ش97/3/1 :
هيات مديره شركت تعاوني
754
مسكن مهر محلي شماره  3اروميه

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده
و مجمع عمومي عادي بطور
فوق العاده شرکت بهار سامانه شرق
(سهامي خاص) ثبت شده
بشماره  228195و شناسه ملي
10102693349

بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت دعوت بعمل مي آيد تا در جلسات مجمع
عمومي فوق العاده و مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده که به ترتيب رأس ساعات
 9صبح و  10صبح مورخ  1397/ 03 / 13در محل دفتر مرکزي شرکت تشکيل
مي گردد  ،حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده ساعت  9صبح :
-1افزايش تعداد اعضاء هيات مديره و اصالح ماده مربوطه در اساسنامه
دستور جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ساعت  10صبح :
 -1انتخاب اعضاء هيات مديره و سمتها و صاحبان امضاء مجاز شرکت
تاريخ انتشار97/3/1 :
خ ت 97/3/1 :هيأت مديره شركت بهار سامانه شرق (سهامي خاص)

