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مجلس دهم میانه رو خواهد بود

خاتمی:  »روحانی« نامزد 

اصالحات در انتخابات 96 

وام ازدواج 10 میلیون تومان شد

بخشودگی دیرکرد جرایم 
رانندگی در خرداد  

جاللی در پیکان، فرکی در سایپا

دو مربی اهوازی برای   
استقالل و فوالدخوزستان

رهبر جدید طالبان معرفی شد

هیبت اهلل آخوندزاده: 
مذاکره  نمی کنم  
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وظیفه ام حضور جدی در انتخابات ریاست مجلس است

عارف:کنارنمیکشم

الریجانی:  
درباره رییس 
مجلس دهم 

حساس نباشید
 این روزها

 داستان سرایی
 زیاد است

بدینوس�یله به اطالع کلیه اعضای شرکت تعاونی تولیدی، 
توزیعی کارآفرینان هفتمین بهش�ت نیشکر می رساند که 
جلس�ه مجمع عمومی عادی س�الیانه این ش�رکت راس 
ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1395/03/31 در محل 
س�الن اجتماعات شرکت کش�ت و صنعت نیشکر دهخدا 
برگزار می گردد. ضمنا اعضایی که تمایل دارند در س�مت 
هیات مدیره یا بازرس�ی انجام وظیف�ه نمایند ظرف مدت 
ی�ك هفته از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر ش�رکت تعاونی 
مراجعه نموده و نس�بت به تکمیل فرم های مربوطه اقدام 
نماین�د. از اعضای�ی که به هر دلیل قادر به حضور در مجمع 
عمومی نیستند تقاضا می شود از تاریخ انتشار این آگهی تا 
24 س�اعت قبل از برگزاری مجمع عمومی به آدرس دفتر 
تعاونی مراجعه و با دادن وکالت به یکی از اعضا تعاونی در 

تصمیم گیری ها شرکت نمایند.
امضاء و مشخصات هیات مدیره )مقام دعوت کننده(

1-  رئیس هیات مدیره: فرید هنرفر 2-  نایب رئیس هیات 
مدیره: ش�هرام حیدریان 3-  منشی هیات مدیره: مسعود 

شعبانی
دستور جلسه:

1- قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره در سال 94
2-  قرائت گزارش عملکرد بازرس در سال مالی 94

3-  طرح و تصویب صورت های مالی و ترازنامه سال 94
4-  گزارش تغییرات اعضا و سرمایه در سال 94

5-  تصمیم گیری در مورد تقسیم سود حاصله سال 94
6-  طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 95

7-  تعیی�ن حق�وق مدیرعامل و حق الزحم�ه بازرس برای 
سال مالی 95

8-  تعیی�ن درصدی از س�ود ویژه به عن�وان پاداش هیات 
مدیره و کارکنان

9-  انتخابات اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره وفق 
اساسنامه

10-  انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی 95
11-  تعیین خط مشی آتی شرکت

                                                           تاریخ انتشار: 95/03/06

آگهی  دعوت  مجمع عمومی عادی سالیانه  نوبت اول
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سکه به مدار یک میلیون تومان برگشت
گروه اقتصادی:  سکه تمام طرح جدید که در شیب نزولی قرار گرفته در بازار 

روز  گذشته  در مرز یک میلیون تومان ایستاد.
هر گرم طالی 18 عیار نزدیک به 102 هزار تومان فروخته شد. همچنین نیم سکه و 
ربع سکه به ترتیب 517 و 276 هزار تومان قیمت داشتند که نشان دهنده روند کاهشی 

نسبت به روز  سه شنبه است.هر اونس طالی جهانی نیز 1225 دالر داد و ستد  شد.
در ب��ازار ارز نی��ز دالر آمریکا 3465 تومان، یورو 3889 تومان، پوند انگلس��تان 

5055 تومان و یوان چین 539 تومان فروخته  شد.

تنبیه بدنی و خشونت در مدارس؛ 

معلمان خشن تر شده اند یا موبایل ها افشا می کنند؟
گ�روه جامع�ه:   ورود تکنولوژی به دس�ت دان�ش آموزان به م�دارس پرده از 

ماجرایی برداشته که تا کنون توسط آموزش و پرورش کتمان می شد. 
گرچه ورود هر نوع گوشی موبایل به مدارس ممنوع اعالم شده است اما اینک فیلم هایی 
که توسط دانش آموزان به هنگام تنبیه همکالسی هایشان ثبت و منتشر کرده اند آموزش و 

پرورش را در موضع پذیرش این واقعیت قرار داده که تنبیه بدنی نیز صورت می گیرد. 
به گزارش خبرآنالین، در حالی که ماجرای آزار و اذیت »ندا« در یکی از روس��تاهای 
اس��تان زنجان به بحث روز مطبوعات تبدیل ش��ده اس��ت و هنوز پاسخی قانع کننده به 
افکار عمومی داده نش��ده این پرس��ش مطرح اس��ت که آیا وقت آن نرسیده تا وزارت 
آموزش و پرورش با کمک متخصصان علوم اجتماعی به آس��یب شناس��ی وضعیت 
کالس های درس خود پرداخته و ش��رایط س��المت روحی معلمان را مورد توجه خود 
قرار دهد. انتش��ار فیلم مربوط به مدرس��ه ای در تهران تنها مورد منتش��ر شده از تنبیه 
بدنی نبوده و در اردیبهشت امسال فیلمی از تنبیه دانش آموزی در شهر شوش در استان 

خوزستان نیز نمونه دیگری از این وضعیت را پیش روی جامعه قرار داد.
غفلت آموزش و پرورش در سال های اخیر به وضعیت معلمان و تامین و تجهیز آنان به 
وسایل مدرن از یک سو و عدم به کارگیری سیستم های مبتنی بر تکنولوژی در کالس های 
درس سبب شده تا دانش آموزان از معلمان و اولیا مدارس در این زمینه سبقت گرفته و همین 

موضوع سبب بروز مشکالت و تعارضی جدید بین معلمان و دانش آموزان شود.
وقتی یک قاضی در پاکدشت ورامین ماجرای تنبیه غیرمتعارف معلم کالس دبستانی 
در آذرماه 1393 را پیگیری کرده و پس از تحقیق فراوان مشخص کرده معلم 4دانش آموز 
را وادار کرده دس��ت خود را در س��وراخ توالت کنند این وضع خود بیانگر آن اس��ت که 
موض��وع فق��ط به تنبیه بدنی محدود نمی ش��ود و روش هایی که ب��رای کنترل و مهار 

دانش آموزان به کار بسته شده سلیقه ای و فاقد یک روش علمی و مشخص است.
در چنین شرایطی وقتی علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش و 
رئیس ستاد پروژه مهر می گوید: در سال تحصیلی 95-94 بیش از 12 میلیون و 687 هزار و 
31 دانش آموز در مدارس ثبت نام ش��ده اند پرس��ش این اس��ت که آموزش و پرورش برای 
ساماندهی آموزش، کنترل و مهار این جمعیت برخاسته از جامعه چه تدابیر جدید و مدرنی دارد.


