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نماينده مردم زاهدان درمجلس شوراي اسالمي درخصوص مشکل آلودگي هواي
کالنشهرها گفت :مشکل نداشتن قانون ونيازبه قانونگذاري نيست .دولت بايد به وظيفه
حسينعلي شهرياري :خود عمل کند که نميکند.حسينعلي شهرياري درگفتگوبا ،درخصوص آلودگي هواي
کالنشهرها وبه خصوص تهران گفت :درخصوص آلودگي هوا مشکل نداشتن قانون
دولت دربحث ونيازبه قانونگذاري نيست .دولت بايد به وظيفه خود عمل کند که نميکند.شهرياري
با اشاره به اينکه رسيدگي به مشکالت وچالشهايي ازجمله جايگزيني خودروهاي
آلودگي هوا
فرسوده ،استانداردسازي خودروها و توليد بنزين با استانداردهاي الزم مواردي است
به وظايف خود که متاسفانه آنچنان که بايد محقق نشده گفت :به همين داليل همواره در زمستان با
وارونگي هوا موضوع آلودگي هوا براي برخي مناطق وازجمله شهر تهران به يک معضل
عملنمي
کند جدي تبديل ميشود.شهرياري درادامه با اشاره به اينکه برخي مواقع صنايع خودروسازي

اجتماعي

» خبر

کودک آزاري ها اعالم نميشود

قاضي عسك ر:

پنج اسفند ،هيئت ايراني براي مذاكره
به عربستان مي رود

دادستان اراک خبرداد:

کشته شدن  6نفردرجريان تيراندازي
به اعضاي دوخانواده

دادستان عمومي وانقالب اراک ازکشته شدن  6نفردرجريان تيراندازي به اعضاي
دوخانواده دراين شهرخبرداد وگفت :حادثه حوالي ساعت 5صبح ديروز رخ داده
وعالوه بر کشته شدن 6نفر 2 ،نفرنيززخمي شدهاند.به گزارش ايسنا ،حسيني
طاهري با اعالم اينکه قاتل پس ازوقوع جنايت ازمحل حادثه گريخته وتالش ها
براي دستگيري او ادامه دارد ،گفت :ريشه اين حادثه به اختالف قبلي ميان اين
خانواده ها برمي گردد ،بهطوري که سال گذشته اين فرد به اتهام ايراد صدمه
بدني عمدي درجريان يک نزاع دستگيروروانه زندان ميشود.دادستان اراک با
اعالم اينکه درآن درگيري متاسفانه يک نفربه قتل مي رسد ،گفت :عامل حادثه
روزگذشته ،پس ازآن درگيري به جرم ايراد صدمه بدني عمدي دستگيروروانه
زندان مي شود وپس ازيک سال ،درتاريخ دهم ديماه امسال با قراروثيقه دويست
ميليون توماني آزاد مي شود.وي افزود :براساس تحقيقات واطالعات اوليه ،اين
شخص پس ازآزادي ،از سوي خانواده وبستگان به عنوان عامل ايجاد نابساماني
ومشکالت درخانواده مورد شماتت قرارمي گيرد وفشارنيزازسوي خانواده مقتول
درگيري سال گذشته به خانواده آنها بوده که بايد ازشهراراک کوچ کنند وبروند،
مجموعه اين فشارها وبگومگوها گويا موجب سکته پدرمتهم ودرنهايت وارد آمدن
فشارروحي مضاعف روي متهم ودرنتيجه حمله مسلحانه به خانواده هاي مرتبط
وشاهد درحادثه سال قبل وکشته شدن  6نفرمي شود.حسيني طاهري تاکيد کرد:
قاتل با يک اسلحه کالشينکف ابتدا به سراغ خانواده اي مي رود که درماجراي
سال قبل به عنوان شاهد با پليس همکاري کرده بود .درآنجا با شليک گلوله
 4نفررا به قتل مي رساند وسپس به سراغ خانواده اي مي رود که درجريان نزاع
سال قبل يک نفرازآنها توسط فرد همراه اوکشته شده بود .درآنجا نيزپدرومادرآن
خانواده را به قتل مي رساند ودراين ميان دونفرنيزمجروح مي شوند.

مديرکل پزشکي قانوني استان تهران با بيان اينکه
بسياري ازکودک آزاري ها اعالم نمي شود ،گفت:
براساس محل ونوع جراحت ،اين پديده شناسايي
مي شود.مسعود قادي پاشا درگفتگوبا مهردرخصوص
پديده کودک آزاري گفت :با بررسي شکل ،محل ونوع
جراحت ،کودک آزاري ها شناسايي مي شود وپس
ازاين تشخيص به مراجع قضائي کمک مي کنيم
تا کودک آزاري ها پيگيري قضائي شود.وي افزود:

»

دربسياري ازموارد خانواده اعالم به بچه آزاري
نمي کنند بلکه کارشناسان براساس معاينات
پزشکي ،اين مسئله را کشف مي کنند.قادي
پاشا با بيان اينکه درکودک آزاري ادعايي وجود
ندارد ،گفت :با توجه به اينکه آزارواذيت کودک
توسط خانواده ،قيم وسرپرست وي انجام مي
شود به همين دليل موارد کودک آزاري اعالم
نمي شود.وي با اشاره به قول مديريت بحران به
پزشکي قانوني ،اظهارداشت :در بازديد مسئوالن
سازمان مديريت بحران ازمرکز تشخيص آزمايشگاه
کهريزک قولهاي مساعدي مبني براختصاص
اعتباري براي تجهيزسوله مديريت بحران مطرح
شد وقرارشد ۵۰درصد هزينه تجهيزسوله مديريت
بحران پرداخت شود.قادي پاشا ،گفت :تجهيزسوله
بحران ازواجبات است تا اگرحادثه اي رخ داد
مشکلي براي احرازهويت نداشته باشيم.

معاون اجتماعي وفرهنگي شهردارتهران اعالم کرد:

شناسايي 13هزارمتکدي و بيخانمان درپايتخت
معاون اموراجتماعي وفرهنگي شهرداري تهران
ازفعاليت 3692گشت فوريتهاي اجتماعي پايتخت
درسه شيفت 8ساعته درطول شبانه روزخبرداد وگفت:
با اجراي طرح ساماندهي متکديان طي پنج ماه
گذشته 13هزارو 352نفرازمتکديان وبي خانمانها
را شناسايي وبه مراکزتابعه ارجاع شدهاند.به گزارش
ايسنا ،مجتبي عبداللهي با اشاره به آسيبهاي اجتماعي
شهرتهران گفت :وضعيت کودکان کاروخيابان با توجه
به مسائل جامعه بهويژه شهرتهران مناسب نيست
واين کودکان ازجايگاه حقيقي وحقوقي شايسته خود
برخوردارنيستندالبتهشهرداريتهراناقداماتگستردهاي
را دراين راستا انجام داده اما به تنهايي نمي تواند تمام
موضوعات را دراين زمينه به سرانجام برساند.وخاطرنشان
کرد :هم اکنون درسطح شهر تهران کودکان بسياري
هستند که توسط باندها وگروه هاي خاص بهکارگيري
مي شوند ودرشرايط نامناسب وبا تحمل فشارهاي

مناسب سازي 22بوستان شهرتهران
براي استفاده معلوالن تا دهه فجر

روحي رواني باال زندگي مي کنند که اين موضوع در
جامعه درقالب معضالت اجتماعي چون تکدي گري،
دستفروشي ،بزهکاري و ...بروزوظهوردارد .عبداللهي
شناسايي افراد نيازمند را ازاهم وظايف قرارگاه جهادي
برشمرد وگفت :بناداريم ظرفيت هاي مختلف را براي
رسيدگي به نيازمندان و فقرزدايي درکالنشهر تهران
به عنوان يکي ازرويکردهاي مهم توسعه اجتماعي
شهربسيج کنيم.

تعطيلي مدارس در روزهاي ناسالم هوا از روي ناچاري است

رئيس مرکزسالمت ومحيط کار وزارت بهداشت گفت:
تعطيلي مدارس راه حل اساسي براي حل مشکالت
آلودگي هوا نيست ،بلکه مقطعي و کوتاه مدت است
تا کودکان ونوجوانان بيشتردچارآسيب نشوند ودرواقع
ازروي ناچاري اين تصميم گرفته ميشود .به گزارش
فارس ،خسروصادق نيت درپاسخ به اين سؤال که
آيا تعطيلي مدارس تنها چاره مشکل آلودگي هوا
است بيان داشت :مسلماً چاره اساسي نيست بلکه
مقطعي وکوتاه مدت به شمار ميرود تا کودکان
ونوجوانان بيشتردچارآسيب نشوند وسالمتي آنها
به خطرنيفتد چرا که سالمتي آنان ازهرمسئلهاي
مهمتراست ودرواقع از روي ناچاري اين تصميم
گرفته ميشود وگرنه اين راه حل اساسي نيست.
رئيس مرکزسالمت ومحيط کار وزارت بهداشت ادامه
داد :آلودگي هوا در 6شاخص بررسي ميشود اما
بايد بدانيم درروزهايي که آلودگي هوا درحد ناسالم
اعالم ميشود به دليل اقدامات انجام شده معموالً
روي 5شاخص مونوکسيد کربن ،دي اکسيد گوگرد،
دي اکسيد نيتروژن ،ازن وذرات زير 10ميکرون
درحد پاک وسالم است.صادق نيت اظهارکرد :نگراني

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوقالعاده
نوبت دوم شركت تعاوني خدماتي گردشگري و تفريحي
غار آبي سهوالن مهاباد راس ساعت  10صبح روز جمعه
مورخ  1395/11/08در محل مسجد سهوالن تشكيل
ميگردد .از عموم سهامداران و اعضاي محترم دعوت
ميشود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل
در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور به
هم 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
اعضا يا غير اعضا واگذار نمايد در اين صورت هر عضوي
ميتواند عالوه بر راي خود حداكثر  3راي باوكالت و هر
شخص غيرعضو تنها يك راي با وكالت 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 اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 -1اتخاذ تصميم درخصوص تصويب اساسنامه جديد
مصوب  1393/02/31مطابق با قانون بخش تعاون
هيات مديره شركت تعاوني خدماتي
گردشگري و تفريحي غار آبي سهوالن
رئيس هيات مديره :امينمحمود مينه -
نايبرئيس هيات مديره :اسعد مازوجي -
منشي هياتمديره :شاهو افسر
عضو اصلي هيات مديره :شمال مازوجي  -عضو
اصلي هيات مديره :خالد غفوري

جدي ما درروزهاي ناسالم درشهر تهران به دليل
ذرات دوونيم ميکرون است که بيشتر به دليل
سوخت مواد سوختي فسيلي توسط وسايل نقليه
ايجاد ميشود و دليل اصلي آلودگي هوا به شمار
ميرود.وي ادامه داد :هراقدامي که بتواند فرايند
اين سوخت را بهترکرده يا آلودگي کمتري ايجاد

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده (نوبت اول)

بدينوسيله به اطالع كليه اعضاي محترم شركت تعاوني مسكن
آموزش و پرورش استان قم (در حال تصفيه) ميرساند مجمع
عمومي عادي به طور فوقالعاده (نوبت اول) شركت تعاوني راس
ساعت  10صبح روز دوشنبه  95/11/25در محل دفتر تعاوني
و به آدرس قم فلكه رسالت بعد از تونل خيابان دورشهر به
طرف عطاران دست راست طبقه فوقاني ظروف يك بار مصرف
ذوالفقاري برگزار ميگردد .خواهشمند است جهت تصميمگيري
درخصوص دستورجلسه مشروحه ذيل راس ساعت و تاريخ
مقرر حضور به هم رسانند .ضمنا طبق قانون تعاون هر يك از
اعضا ميتوانند استفاده از حق خود را براي حضور و دادن راي
در اين مجمع به يك نماينده تاماالختيار خود از ميان اعضا
يا خارج از اعضا واگذار نمايند( .حضور عضو و يا نماينده او
تواما در مجمع ممنوع است) ضمنا اعضايي كه داوطلب سمت
مديران هيات تصفيه هستند ميتوانند از تاريخ انتشار آگهي
به مدت يك هفته جهت ثبتنام به دفتر تعاوني به آدرس
فوق مراجعه و ثبتنام نمايند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات تصفيه شركت
 -2تصويب عملكرد مالي هيات تصفيه تا تاريخ 95/11/19
(سالهاي مالي  94و )95
 -3تمديد مهلت انحالل و تصفيه شركت
 -4انتخاب اعضاي هيات تصفيه
تاريخ انتشار95/10/23 :
خ ش95/10/23 :

هيات تصفيه شركت تعاوني

سهامداران محترم شركت تعاوني مصرف
فرهنگيان گنبدكاووس (اخطار دوم)

به استناد بند  4شرايط عمومي عضويت مندرج در ماده 12
اساسنامه شركت تعاوني مصرف فرهنگيان گنبدكاووس مصوب
 ،1393/10/11حداقل سهام مورد نياز براي عضويت ،خريد
 1000سهم  5000ريالي (معادل  5/000/000ريال) تعيين شده
است .عليرغم اطالعرساني قبلي از طريق اتوماسيون اداري
آموزش و پرورش گنبدكاووس و ارسال پيامك متاسفانه برخي
از سهامداران نسبت به تكميل سهام خود اقدام ننمودهاند .لذا
به استناد ماده  17اساسنامه ،پيرو اخطار اول ،براي بار دوم به
شما اخطار ميگردد از تاريخ انتشار اين آگهي  15روز فرصت
داريد چنانچه تاكنون موفق به تكميل سهام خود نشدهايد
نسبت به رعايت شرايط عمومي عضويت مقرر در اساسنامه
و تكميل سهام خود اقدام نماييد.
تاريخ انتشار95/10/23 :
خ ش95/10/23 :

شركت تعاوني مصرف فرهنگيان گنبدكاووس

کند مي تواند آلودگي هوا را کاهش دهد ازجمله
جايگزيني وسايل نقلي ه توليد کننده آلودگي با
وسايل نقليه سالمتر يا کاهش درتردد ،البته باد و
باران و تغييرات جوي تا حدي ميتواند آلودگي
را پاک سازي کند اما بهترين راه اين است که
منابع توليد آلودگي را اصالح وجايگزين کنيم.اين

باند فحشا وقاچاق دارودريک مجتمع مسکوني ۱۲واحدي درشمال تهران
شناسايي ومنهدم شد.به گزارش تسنيم ،اعضاي باند فساد وقاچاق دارودريکي
ازمناطق شمال تهران توسط نيروهاي اطالعات سپاه شمال تهران شناسايي
ودستگيرشدند.طبق مدارک موجود درپرونده ،مالک يک مجتمع مسکوني
12واحدي که درخارج ازکشوراست ،ملک خود را دراختيار فردي قرارداده
واين فرد ،تمام ساختمان را به مرکزفساد ،فحشا ودپوي داروي قاچاق تبديل
کرده بود و واحدهاي مسکوني اين مجتمع را به افراد مختلف اجاره ميداده
است.با ارائه گزارشهاي مردمي ،انجام تحقيقات اطالعاتي ازاين مجتمع
آغازشد وبعد ازاحرازقطعيت گزارشهاي واصله ،عوامل اين مرکزفساد که8
زن و 4مرد بودند شناسايي ودستگيرشدند .در اين مرکز فساد کنار داروهاي
قاچاق ،مقدار زيادي مشروبات الکلي نيز کشف شده است.با تکميل تحقيقات
اوليه ،پرونده براي رسيدگي به دادسراي ناحيه يک ارجاع شد.

يزداني خبرداد:

رئيس مرکزسالمت و محيط کار وزارت بهداشت:

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
نوبت دوم شركت تعاوني خدماتي
گردشگري و تفريحي غار آبي سهوالن
مهاباد به شماره ثبت 570 :شناسه ملي:
10980272956

تاريخ انتشار95/10/23 :
خ ش12715 95/10/23 :

انهدام باند فحشا و قاچاق دارو
در يك مجتمع مسكوني شمال تهران

پنج شنبه  23دي 1395
 13ربيع الثاني  12-1438ژانويه - 2017سال سي و دوم-شماره 8848

مديرکل پزشکي قانوني:

نماينده ولي فقيه درامورحج وزيارت درباره دعوت سعودي ازکشورمان براي
حضوردرمناسک حج تمتع امسال گفت :هيئت ايراني پنجم اسفندماه به
عربستان سفرميکند.به گزارش فارس ،حجت االسالم سيدعلي قاضي عسکرگفت:
درهمان تاريخي که مقامات عربستان اعالم کرده اند هيئت ايراني براي مذاکره
به کشورعربستان سفرخواهد کرد.روابط عمومي بعثه مقام معظم رهبري با اعالم
اين خبر اعالم کرد نماينده ولي فقيه درامورحج درباره اينکه هيئت ايراني درچه
تاريخي به عربستان سفرميکند ،خاطرنشان کرده هيئت ايراني پنجم اسفند ماه
به عربستان سفر ميکند وما اميدواريم بتوانيم مواضع خود را دراين ديدارتشريح
کرده و به نتيجه مشخص دست پيدا کنيم.

با ادعاي اينکه چند هزارکارگرداريم ازتمکين به وظايف قانوني شانه خالي ميکنند
گفت :البته اين موضوعي است که تنها به اين دولت مربوط نميشود.وي فشاروزارت
صنايع ومعادن براي پالک شدن بيش ازچهارصدهزارموتورسيکلت کاربراتوري را هم
يکي ازاقدامات خالف قانون اعالم کرد.نماينده مردم زاهدان مواجهه کشوربا تحريمها
وعدم امکان تامين منابع مالي را يکي ازداليل عدم پرداخت تکاليف اعتباري دولت
براي توسعه حمل ونقل عمومي کالنشهرها دانست.شهرياري با تاکيد برموافقتش با
انتقال بخشي ازتعطيالت تابستاني مدارس به زمستان گفت :بايد دراين خصوص
مطالعات کارشناسي الزم انجام شود زيرا اين کار درکاهش آلودگي هوا مؤثرخواهد بود.
وي همچنين درخصوص مصوبه مجلس براي کمک ساالنه دوميليارددالري دولت به
حمل ونقل عمومي کالنشهرها گفت :اين موضوع مهمي است وجاي پيگيري دارد.

خبر »

مسئول درپاسخ به اين که چه اقدامي براي اصالح
منابع توليد آلودگي هوا صورت گرفته است اذعان
داشت :دراين مورد محيط زيست براساس وظايف
خود اقدامات خوبي را انجام داده است ازجمله
قرارشد موتورسيکلتهاي کاربراتوري که عامل اصلي
يرود ازاول مهرماه توليد نشود
آلودگي هوا به شمارم 
وبه جاي آن انژکتوري توليد شود.وي تصريح کرد:
همچنين جايگزيني وسايل کاربراتوري قديمي که
هنوزدرسطح شهراستفاده ميشود به ويژه وسايل
نقليه عمومي وتاکسيهاي کاربراتوري که ميتوانند
صدها برابرماشين معمولي آلودگي توليد کنند با
توجه به ميزان ترددي که دارند ازديگراقدامات
بوده است.صادق نيت خاطرنشان کرد :بنابراين
شهاي مؤثري به شمارميرود
موارد ذکرشده رو 
که درحال پيگيري است واجراي آن تا پايان سال
جاري محقق خواهد شد وميتواند سالهاي آتي
درحد زيادي ازآلودگي هوا را کاهش دهد.وي دربيان
مضرات آلودگي هوا گفت :آلودگي هوا دربعضي افراد
به صورت حاد يا مزمن تأثيرگذاراست که عوارض
تنفسي وقلبي عروقي مهمترين آن است.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور
فوقالعاده نوبت دوم شركت تعاوني مسكن
مهر فراغ اروميه به شماره ثبت 9051

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور
فوقالعاده نوبت دوم شركت تعاوني مسكن مهر فراغ اروميه
راس ساعت  16روز پنجشنبه مورخ  1395/11/7در محل اروميه،
فلكه مدرس  -سالن اجتماعات اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
شهرستان اروميه تشكيل ميگردد .از عموم سهامداران و اعضاي
محترم دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات
ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور به هم
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 اعضا يا غير اعضا واگذار
نمايد در اين صورت هر عضوي ميتواند عالوه بر راي خود
حداكثر حق  3راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك
راي با وكالت 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 بازرس 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:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرس
 -2طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سال
1394
 -3طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي
هزينههاي سال مالي 1395
 -4انتخاب  3نفر هيات مديره اصلي و دو نفر عليالبدل
 -5انتخاب يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس عليالبدل
به علت اتمام مدت ماموريت
 -6طرح و تصويب حقالزجمه بازرس
 -7طرح و تصويب اخراج اعضايي كه به تعهدات خود عمل
نمينمايند ،برابر بند  2ماده  17اساسنامه
 -8طرح و تصويب جابجايي اعضايي كه در بلوك  5و  6تعيين
واحد شدهاند ولي به تعهدات خود عمل ننمودهاند
ضمنا كليه كانديداهاي عضويت در سمت هيات مديره و بازرس
بايستي حداكثر تا ظرف مدت يك هفته از تاريخ انتشار آگهي
مذكور مدارك شناسايي ذيل را با مراجعه حضوري به دفتر شركت
واقع در پنجراه ،خيابان مدني  ،2ابتداي زيرگذر ،ساختمان ماد،
طبقه دوم واحد  4تحويل نموده و رسيد دريافت دارند.
مدارك شامل :يك برگ كپي شناسنامه ،تصوير آخرين مدرك
تحصيلي ،كپي حكم كارگزيني ،تكميل فرم كانديداي عضويت
در سمت هيات مديره يا بازرس
تاريخ انتشار95/10/23 :
خ ش95/10/23 :
12719
هيات مديره شركت تعاوني مسكن مهر فراغ اروميه

بخش اجتماعي :معاون خدمات شهري شهرداري تهران ازمناسب سازي22
بوستان در مناطق شهرتهران براي استفاده معلوالن خبرداد وگفت :با
برنامه ريزيهاي انجام شده درهرمنطقه يک بوستان براي استفاده معلوالن
مناسب سازي مي شود واين پروژه تا دهه فجرامسال به اتمام خواهد رسيد.
به گزارش خبرنگارما ،مجتبي يزداني گفت :در راستاي دستورشهردارتهران
بسترسازي هاي الزم درخصوص امکان استفاده معلولين ازپارک هاي
شهرتهران فراهم شده است وطي آن 22پارک درمناطق 22گانه براي
استفاده معلوالن مناسب سازي مي شود.يزداني با بيان اين که خدماتي که
درشهرتهران ارائه مي شود ،بايد براي تمامي اقشارجامعه باشد ،خاطرنشان
کرد :درهمين راستا درهرمنطقه يک بوستان براي استفاده معلولين
مناسب سازي مي شود تا آنها نيزبتوانند ازاين امکانات بهره الزم را ببرند.وي
با بيان اين که مناسب سازي اين بوستانها درمناطق 22گانه با پيشرفت هاي
بسيارخوبي همراه بوده است ،خاطرنشان کرد:اين بوستانها به امکاناتي
چون ويلچر ،ست ورزشي ويژه معلولين ونيزاقداماتي چون ايجاد رمپ،
محوطه سازي ،مناسب سازي آبخوريها ،سرويس هاي بهداشتي ،نيمکت
و ...متناسب با نيازهاي معلولين مناسب سازي وتجهيزخواهد شد.

معاون محي ط زيست کشور اعالم کرد:

دستگاههاي دولتي داراي
بيشترين سهم تصرفات حريم ساحل

ط زيست کشورگفت :با توجه به اينکه دراستان
معاون دريايي حفاظت محي 
هرمزگان بيشترين تصرفات درحريم 60متري ساحل توسط دستگاههاي
دولتي درسالهاي گذشته صورت گرفته وبايد وضعيت اين اراضي روشن
ط زيست ساحل اين استان وارد نشود.پروين
شود تا آسيبي به محي 
فرشچي درگفتگوبا ايسنا ،افزود :طبيعت حريم 60متري دريا بايد حفظ
شود وهمه صنايع بهويژه نهادهاي دولتي درمرحله اول حفظ ونگهداري
آن کوشا باشند زيرا تا زماني که نهادهاي مختلف دولتي اين حريم را
رعايت نکردهاند چگونه ميتوانيم به بخش خصوصي اعتراض کنيم.وي
ت محيطي است ،گفت:
بابيان اينکه يکي ازدغدغههاي دولت مسائل زيس 
تصرف اين اراضي شناسايي وبه مراجعه ذي صالح معرفي واعالم شدند
و هماکنون نيزاين پروندهها درحال پيگيري است.فرشچي بابيان اينکه
زمانبندي خاصي براي بررسي و اعالم نتيجه اين پروندهها تعريفنشده
است ،اظهارکرد :پرونده تصرفات اراضي يا سازههاي غيرمجاز درحريم60
متري ساحل از زمان ارجاع تاکنون درحال پيگيري است.

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور
فوقالعاده و مجمع عمومي فوقالعاده
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت توليدي و صنعتي
پارس سفال بهبهان (سهامي خاص) به شماره ثبت  2103و
شناسه ملي  10420143224دعوت به عمل ميآيد تا در جلسه
مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده شركت در ساعت 10
مورخ  1395/11/03و جلسه مجمع عمومي فوقالعاده كه در
ساعت  11همان روز در محل اصلي شركت تشكيل ميشود
حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرسان شركت
 -2طرح و تصويب صورتهاي مالي مربوط به سال 1394
 -3انتخاب اعضاي هيات مديره
 -4انتخاب بازرسان اصلي و عليالبدل
 -5ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي
ميباشد.
دستورجلسه مجمع فوقالعاده:
 -1اتخاذ تصميم درخصوص اصالح آدرس و يا تغيير محل
شركت
 -2تغيير و اصالح اساسنامه
 -3ساير مواردي كه اتخاذ تصميم درخصوص آنها در صالحيت
مجمع عمومي فوقالعاده باشد.
تاريخ انتشار95/10/23 :
خ ت95/10/23 :
رياست هيات مديره

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور
فوقالعاده نوبت دوم شركت تعاوني خدماتي
گردشگري و تفريحي غار آبي سهوالن مهاباد به
شماره ثبت 570 :شناسه ملي10980272956 :
بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت دوم
شركت تعاوني خدماتي گردشگري و تفريحي غار آبي سهوالن مهاباد راس ساعت 15
بعدازظهر روز جمعه مورخ  1395/11/08در محل مسجد سهوالن تشكيل ميگردد .از
عموم سهامداران و اعضاي محترم دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات
ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور به هم 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 اعضا يا غير اعضا واگذار نمايد در اين صورت هر عضوي ميتواند
عالوه بر راي خود حداكثر  3راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي با وكالت
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 بازرس 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:
 -1انتخاب پنج نفر عضو اصلي هيات مديره و دو نفر عضو عليالبدل هيات مديره
به علت اتمام ماموريت آنها
تاريخ انتشار95/10/23 :
خ ش95/10/23 :
هيات مديره شركت تعاوني خدماتي
12714
گردشگري و تفريحي غار آبي سهوالن
رئيس هيات مديره :امينمحمود مينه  -نايبرئيس هيات
مديره :اسعد مازوجي  -منشي هياتمديره :شاهو افسر
عضو اصلي هيات مديره :شمال مازوجي
عضو اصلي هيات مديره :خالد غفوري

