
 س���رویس خب���ر: پیکر 
شهید سردار عبدالرسول استوار 
محمودآب���ادی از جانبازان دفاع 
مقدس و همرزمان شهید سپهبد 
قاسم س���لیمانی در مراسمی با 
حضور فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در شیراز تشییع 

شد.
پیکر این شهید دیروز پس از 
اقامه نماز در حرم مطهر حضرت 
احمد بن موسی شاهچراغ )ع( با 
حضور سردار سالمی فرمانده سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، سردار 
پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه 
و برخی از مس���ئوالن استانی بر 
دس���تان مردم شیراز و همرزمان 
شهید تشییع و در گلزار شهدای 
دارالرحمه این شهر به خاک سپرده 

شد.
 شهید س���ردار عبدالرسول 
اس���توار محمودآب���ادی متولد 
شهرس���تان کوار ، از فرماندهان 
هشت سال دفاع مقدس و همرزم 

شهید سپهبد س���لیمانی، بامداد 
۱۶آذر پس از ۴۰سال پاسداری و 
تحمل درد عوارض شیمیایی به 
شهادت رسید. مسئولیت آموزش 

و اطالعات نیروی زمینی س���پاه، 
موسس نیروی ویژه صابرین سپاه، 
فرماندهی قرارگاه مدینه منوره در 
جنوب کشور و فرماندهی قرارگاه 

حمزه سید الشهدا در شمال غرب 
کشور از جمله عرصه های خدمت 
همرزم حاج قاسم سلیمانی پس از 

دوران دفاع مقدس بوده است.

مشهد- خبرنگار اطالعات: 
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
کش���ور از اجرای تفاهمنامه های 
تامی���ن مس���کن ایثارگران در 
۲۲اس���تان کش���ور همزمان با 

۲۲بهمن خبر داد.
س���عید اوحدی در حاشیه 
سفر به مشهد در جمع خبرنگاران 
افزود: در دوره اخیر مدیریتی در 
این بنیاد تاکنون ۲۳س���فر استانی 
برای دیدار با خانواده معظم شهدا 

و انعقاد تفاهمنامه های مس���کن 
و س���ایر پروژه های اقتصادی با 
اس���تانداری های سراسر کشور 
 انجام ش���ده اس���ت که تالش 
 می ش���ود تا پایان سال سفر به 

۳۱ استان کشور انجام شود.
وی ب���ا بیان این که در این 
سفر ۲تفاهمنامه بین بنیاد شهید و 
استانداری خراسان رضوی منعقد 
خواهد شد، ادامه داد: البته اکنون 
طرح های تامین زمین و مسکن 

در برخی استان ها اجرایی شده 
و در برخی دیگر هم آماده سازی 

زمین انجام گرفته است.
مع���اون رئیس جمهوری و 
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
گفت: در قالب نخستین تفاهمنامه، 
تامین زمین برای مسکن پنج هزار 
ایثارگر خراس���ان رضوی منعقد 
خواهد ش���د که این عدد بسیار 
قابل توجه است.همچنین موضوع 
س���اماندهی گلزارهای شهدای 

خراس���ان رضوی  در قالب این 
تفاهمنام���ه  بین بنیاد ش���هید و 
استانداری خراسان رضوی بررسی 

خواهد شد.
وی ادامه داد: در تفاهمنامه 
دیگری موضوع ایجاد سه هزار 
فرصت ش���غلی برای خانواده 
 ش���هدا و ایثارگران با پش���توانه 
وزارتخان���ه های رفاه و صنعت، 
مع���دن و تج���ارت بین بنیاد و 
نهادهای استانی منعقد می شود.

کرم���ان –خبرنگار اطالعات: مدیر کل 
بنیاد حفظ آثار ونش���ر ارزشهای دفاع مقدس 
استان کرمان گفت :  9 مقبره شهید گمنام در 
مجموعه  های نظامی، انتظامی و امنیتی استان 
هس���تند و بقیه در مراکز آموزشی قرار دارند 
که س���اخت این یادمان ها به عهده خود این 

مجموعه ها است.
سرهنگ مهدوی فرد با بیان این که سال 
۶۲ نخستین شهدای گمنام در گلزار شهدای 
شهر کرمان به خاک سپرده شدند ادامه داد: دفن 
شهدای گمنام درپی درخواست های محلی، 
دانشگاهی یا دیگر مجموعه ها انجام می شود 
که توس���ط معتمدین و مسئوالن شهرستانی، 
دانش���گاهی و یا نظامی هماهنگ می شود و 

به دست ما می رسد.
ویب���ا بیان این که ۱۰۰ یادمان ش���هید 
گمنام در اس���تان داریم که این ش���هدا در 
مجموعه شهرها، روس���تاها، مراکز نظامی، 
انتظامی و امنیتی، دانشگاهی، مراکز آموزش 
عال���ی و حوزه  های علمیه به خاک س���پرده 
ش���ده اند،ادامه داد: ما در مجموعه استان در 
جلسه کمیته تخصصی شهدای گمنام استان 
این درخواس���ت ها را بررسی، مصوب و به 
تهران ارس���ال می کنیم که پس از تأئید شهید 
گمن���ام به این مجموعه ها واگذار و در مکان 
مشخص شده خاکسپاری آنها انجام می شود 

که ساخت یادمان این شهدا به عهده مجموعه 
درخواست کننده است.

مهدوی فرد با بیان این که با فرمانداران و 
مجموعه های شهرستانی هماهنگی هایی انجام 
شده تا از بودجه شهرستانی برای ساماندهی 
گلزارشهدای گمنام آن شهرستان تخصیص 
داده شود، ادامه داد: پارسال فرمانداران همت 

خوبی در این حوزه داشتند.
وی با بیان این که امسال بودجه ساخت 
و ساز یادمان های شهدا در اختیار پیمانکاران 
شهرس���تانی قرار می گیرد افزود: مسئوالن 
شهرستان و هیات امنای شهدای گمنام باید 
این یادمان ها را تعیین تکلیف کنند و ساخت 

و ساز ها را انجام دهند.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار ونشر ارزشهای 
دفاع مقدس استان کرمان با بیان این که چند 
راهکار برای تکمیل فاز نخست یادمان شهدای 
گمنام در استان وجود دارد، تاکید کرد: تکمیل 
فاز دوم یادمان های ش���هدای گمنام استان در 

مرحله بعدی قرار دارد.
وی در ادامه گفت : س���اخت ۳۶ یادمان 
در 75 نقطه ای که ش���هدای گمنام در آنجا 
به خاک سپرده شده اند، انجام شده است  و 
ساخت بقیه یادمان های شهدای گمنام استان 

در حال انجام است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس اس���تان کرمان با بیان این که اجرای 
یادمان شهدا با پیشرفت فیزیکی صفر درصد 
در استان خیلی کم است و چیزی در حدود 
۱۰ تا ۱5 درصد این گلزارها را شامل می شود، 
تاکید کرد: دلیل این مساله این است که شهدای 
گمنام در مکان هایی به خاک سپرده شدند که 
این نقاط دچار مش���کل بودند که مجبور به 
جابه جایی مقبره این شهدا شدیم و ساخت و 
س���از جدید در حال انجام است. وی با بیان 
این که همت خوبی در استان برای ساخت و 
ساز یادمان شهدای گمنام وجود دارد، افزود: 
در مجموع در استان جایی که مشکلی وجود 
داشته باشد و کوتاهی در ساخت یادمان شهدا 

انجام شده باشد نداریم.

 بررسي جدايي ري از تهران در ديدار  جمعي از
 نمايندگان مجلس با آيت اهلل ري شهري

 شهرري - خبرنگار اطالعات: جمعي از نمایندگان مجلس شوراي 
اس���المي به منظور بررس���ي طرح جدایي ري از تهران، با آیت اهلل ري 

شهري دیدار و گفتگو کردند.
در دیدار قوي، خضریان، توانگر، یزدیخواه و ش���اکري نمایندگان 
مجلس که با هدف بررسي جدایي ري از تهران صورت گرفت.، آیت 
اهلل ري ش���هري، تولیت آستان مطهر حضرت عبدالعظیم حسني)ع(  بر 
ضرورت  کارشناسي طرح و جمع بندي نتایج متخصصان امر در همه 

جوانب تأکید کرد..
آیت اهلل محمدي ري ش���هري، در این جلسه گفت: مردم شهرري 
همواره در سالیان متمادي دچار مشکالت متعدد معیشتي و محرومیت ها 
بوده اند ولي در س���خت ترین ش���رایط در مسیر نظام، انقالب و والیت 
مداري، محکم و اس���توار حرکت کرده اند، اما علیرغم تاکیداتي داد که 
به نمایندگان و مسئوالن ادوار مختلف مجلس داشته ایم، نسبت به حل 

مشکالت این مردم شریف غفلت شده است.  
تعداد گلخانه هاي گلستان به 105 واحد مي رسد

  گرگان � خبرنگار اطالعات: رئیس سازمان جهادکشاورزي استان گلستان  
از ۲ باب گلخانه در حال فعالیت شهرستان گرگان دیدن کرد و گفت: توسعه 
گلستان از سال 9۶ با همراهي دستگاه هاي مرتبط، رشد چشمگیري داشته و سطح 
گلخانه هاي استان به ۲8۰ هکتار رسیده و در حال حاضر 55 هکتار گلخانه در 

حال بهره برداري و تولید و 5۰ هکتار گلخانه هم در حال ساخت است. 
مختار مهاجر افزود: پیش بیني مي شود در آینده نزدیک با ارایه خدمات فني 
و تسهیالت بانکي به بیش از ۳۰۰ هکتار از عرصه هاي متقاضي کشت گلخانه اي 

و احداث آن ها، به تولید باالیي در کشت محصوالت سبزي و صیفي، انواع گل 
و گیاهان زینتي دست یابیم. وي یادآور شد: کشت گلخانه اي از مزایاي عمده اي 
نسبت به کشت در فضاي باز برخوردار است که از جمله به بهره وري ۱۰ برابري 
مصرف آب نسبت کشت فضاي باز، اشتغال زایي 5۰ برابري نسبت به محصوالت 

زراعي و تولید ۱۰ برابري در واحد سطح مي توان اشاره کرد. 
    افزايش 50 درصدي توليد دانه روغني کنجد در   پلدشت

ارومی���ه � خبرنگاراطالعات:مدیر زراعت س���ازمان جهاد کش���اورزي 
آذربایجان غربي با اعالم افزایش 5۰ درصدي تولید کنجد از مزارع پلدش���ت، 
گفت: امسال کشاورزان پلدشتي، ۶۶۰ تن دانه روغني کنجد از سطح مزارع این 

شهرستان برداشت کردند.
علي عیدي افزود: امسال به دلیل استقبال زیاد کشاورزان از این محصول، 
۶95 هکتار از اراضي شهرستان پلدشت زیر کشت کنجد رفته بود که نسبت به 

سال گذشته 5۰ درصد افزایش داشته است.
عملکرد تولید این محصول به طور میانگین۱۲۰۰ کیلوگرم در هر هکتاراست 
و قیمت هر کیلوگرم کنجد در بازار مصرف نیز۳۰ تا ۴۰ هزار تومان اس���ت، 
بیش از ۲۰۰ نفر از زارعین شهرس���تان در زمینه تولید این محصول مش���غول 

فعالیت هستند.  
 اتحاديه  مکمل شرکت هاي تعاوني يزد است

یزد � خبرنگار اطالعات: سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان یزد 
اتحادیه تعاوني ها را مکمل شرکت هاي تعاوني خواند و گفت: همکاري اتحادیه 
تعاوني هاي صادرکننده اس���تان با اتاق تعاون باعث پیش���رفت و رونق بخشي 

تعاوني ها مي شود.
عماد تشکري با اشاره به این که مردم استان یزد سرمایه هاي زیادي دارند 
که متاسفانه این سرمایه ها سرگردان است، در دیدار با اعضاي اتحادیه تعاوني هاي 
صادرکننده استان افزود: اتحادیه ها مي توانند نواقص شرکت هاي تعاوني را رفع 
کنند و با یکپارچه سازي و هماهنگي شرکت هاي تعاوني در رسته هاي مشابه باعث 

رونق و صادرات محصوالت تعاوني ها به خارج از کشور شوند.   

 س���رویس شهرستان ها: »ماندن بر سر دو راهی 
اقتصاد و س���المت«، این شاید اصلی ترین دلیل برای 
پایداری شهر مشهد در  وضعیت هشدارِ کرونا و تمدید 

تعطیلی ها باشد.
 »در هیچ نقطه خراس���ان رضوی وضعیت سفید 
نداریم«؛ این را سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
اعالم  می کند و از مردم اس���تان به ویژه مش���هدی ها 
می خواهد تا برای غلبه بر بحران کرونا بیش از گذشته 

همکاری کنند.
 دکتر رحیمی از کاهش میزان مراجعات مردم به 
مراکز منتخب تست کرونا و کاهش ۳۲ درصدی این 
آمار نسبت هفته گذشته خبر می دهد و می گوید: در 
هفته اول آذر ماه امس���ال ۲5۰۰ نفر به مراکز منتخب 
کرونا مراجعه داشتند  که این میزان در هفته دوم این 
ماه با کاهش ۳۲ درصدی  به ۱7۰۰ نفر رسیده است.

 به گفته وی این کاهش آمار به معنای رسیدن به 
نقطه ایده آل نیست، بلکه همچنان مردم باید به اجرای 
محدودیت های س���خت عمل کنند تا باردیگر آمارها 

روند صعودی به خود نگیرد.
در عین حال هر چند دانش���گاه علوم پزش���کی 
مش���هد از پلمب روزان���ه ۱۰۰واحد صنفی هم خبر 
م���ی دهد، اما همچنان مغازه ها به ویژه در بلوارهای 
اصلی شهر مانند عبدالمطلب، جمهوری اسالمی، مفتح، 
 امام خمینی)ره(، امامت به ش���کل نیمه باز و اغلب با 

کرکره های نیمه افراشته فعالند.
 به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند که 
نقض قانون تعطیلی اصناف در مش���هد یکی از دالیل 
موفق نبودن اجرای کامل محدودیت ها و رس���یدن به 
وضع مناسب است . کسبه اما روایت دیگری از دالیل 
س���رپیچی از پروتکل های بهداش���تی دارند . آنها در 
گفتگو با خبرنگار اطالعات بر این موضوع تاکید می 
کنند که وقتی بانک ها باز هستند، چک ها  برگشت 
می خورد و برای این که بتوانند اجاره  را  تامین کنند، 
ناچارند جریمه س���رپیچی از اجرای محدودیت ها را 

هم بپردازند.

 »واحدی« یکی از کسبه بلوار امام خمینی)ره( در 
همین باره تاکید می کند:  همان اندازه که کرونا تاثیر 
در زنده ماندن و سالمت جامعه دارد،  اقتصاد هم در 
زندگی و ادامه حیات خانواده ها تاثیر دارد.هیچ وقت 
یک کارمند، فردی را که شغل آزاد دارد درک نمی کند. 
مش���کل آنجاست که کارمندان برای اصناف و مشاغل 

آزاد تصمیم می گیرند و راهکار می دهند!

 ادامه تشکیل تجمعات و صف های طویل!
  از دالیل احتمالی  دیگر تداوم ش���یوع کرونا 
می توان به تشکیل تجمعات  و صف های طویل در 
این روزها اش���اره کرد که نمونه های آن را می توان 
در خیابان نخریسی، بلوار فالحی، بلوار جانباز و چند 
فروشگاه بزرگ در مشهد مشاهده کرد. در این باره با 
چند نفر از شهروندان در یکی از صفوف به گفتگو 
می نشینیم. مرد جوانی که داخل صف خرید گوشت 
مرغ ایس���تاده اس���ت، می گوید: از اول برج تاکنون 
 58۰ ه���زار تومان خرج کرده ام ولی هنوز نه  برنج 
خریده ام و نه مرغ .از هر میوه ای فقط ۳یا ۴ عدد 

می خریم، آیا  مسئوالن از وضع  و مشکل معیشتی 
م���ردم خبر ندارند، اکنون در این ش���رایط اقتصادی 
می توان انتظار داش���ت که محدودیت ها به خوبی 

رعایت شود؟
 یک مرد میانسال هم می گوید: دیگر مرغ هم 
نمی توان خرید، برنج هم به کیلویی ۳8 هزار تومان 

رسیده است.

 یک خانم هم که معلم است، می گوید: َگشتی 
داخل شهر بزنید تا متوجه مردم و نحوه خرید مردم 
بش���وید، اینقدر سفره های مردم کوچک شده است 
 ک���ه برای هر کاالیی که ۱۰۰۰تومن ارزانتر باش���د، 
ساعت ها  داخل صف می ایستند که همین موضوع 
سبب شیوع کرونا می شود. یعنی فشارهای اقتصادی 
سبب شده است تا مردم کمتر به فکر کرونا باشند، آن 
پدری که پول خرید یک لقمه نان برای خانواده اش 
را ندارد، ترجیح می دهد از کرونا بمیرد تا ش���رمنده 

زن و بچه اش نباشد.
یکی از شهروندان ساکن منطقه طالب هم درباره 

شلوغی بانک ها می گوید: این منطقه جمعیت زیادی 
دارد ولی به رغم این موضوع فقط  یک بانک دارد و 
آن هم یک روز در میان باز است،لذا مسلم است که 
باید شلوغ باشد. متاسفانه باید مدت زیادی در شلوغی 

بانک معطل شویم تا نوبتمان شود.
 محمدی از دیگر ش���هروندان مشهد است از 
س���رویس دهی اتوبوس ها گالیه مند است و تاکید 
می کند: به جای این که تعداد اتوبوس ها را بیشتر 
کنند تا مردم در این اوضاع کرونا با فاصله از یکدیگر 
بشینند، به نظر می رسد تعداد اتوبوس ها کمتر هم 
شده اند،چون معتقدند مردم نباید زیاد در شهر رفت 
و آمد کنند! پس با این شرایط وضع معیشتمان چه 

می شود؟
 وضع نامناسب حاشیه نشینان

 اما این تفاصیل مش���مول حال افرادی اس���ت 
 که در ش���هر مش���هد س���کونت دارند و به نسبت 
حاشیه نشینان،وضع مالی بهتری دارند اما وقتی به مناطق 
حاشیه ای شهر می رویم،یادمان می رود که برای تهیه 
گ���زارش از نحوه اعمال محدودیت ها به این منطقه 
آمده ایم. مشکالت معیشتی مردم در برخی از مناطق 
حاشیه ای به حدی است که هستند افرادی که برای 
خرید نان هم در مضیقه اند. اکنون چگونه می توان از 
این مردم کم برخوردار، انتظار داشت ضوابط بهداشتی 

را برای جلوگیری از ابتال به کرونا رعایت کنند!
تخلفات را گزارش کنید

 بنا به این گزارش در این ش���رایط و در حالی 
که فعال بودن بس���یاری از مغازه ها برای مس���ئوالن 
هویدا اس���ت روابط عمومی معاونت بهداشتی استان 
خراسان رضوی از مردم می خواهد تخلف کسبه را 
در رعایت محدودیت ها،اطالع رسانی کنند !که این 
درخواست در حالی است که کرکره های نیمه باز مغازه 
ها،کامال در مناطقی از شهر قابل مشاهده است و اصال 
 نیازی به گزارش مردم ندارد و کافی است مسئوالن 

نظارت ها را اعمال و تقویت کنند.
زهره رنگ آمیز
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دو گانه  معیشت و سالمت در مشهد
اخبار شهرستان ها

اخبار كوتاه  

39 يادمان شهدای گمنام در کرمان ساخته می شود

تشييع پيکر همرزم حاج قاسم سليمانی در شيراز با حضور فرمانده کل سپاه

اجرای 22 تفاهمنامه تامين مسکن ايثارگران در 22 استان

ايمن سازی نقاط بحراني خطوط 
انتقال آب در قم 

قم �  خبرنگار اطالعات: مدیرعامل ش���رکت آب و فاضالب اس���تان قم از 
ایمن سازي نقاط بحراني خطوط انتقال آبرساني استان با اعتباري افزون بر ۴ میلیارد 

ریال خبر داد.
علي جان صادق پور با اشاره به نقش حیاتي خطوط انتقال آبرساني ۱5 خرداد 
و مجتمع آبرساني 8۰ روستا براي تأمین آب مورد نیاز شهر قم و روستاهاي اطراف، 
گفت: با توجه به قرار گرفتن این خطوط در مسیر رودخانه هاي فصلي، نگهداري 

و ایمن سازي آن ها اهمیت بسزایي دارد.
وي به بارش هاي اواخر سال 97 و اوایل سال 98 اشاره کرد و یادآور شد: در 
پي این بارش ها، سیالب هایي جاري و منجر به آبشستگي برخي از نقاط خطوط 
انتقال آبرساني شد. صادق پور با بیان اینکه شسته شدن خاک اطراف لوله هاي آب، 
احتمال شکستگي آن ها را افزایش مي دهد، اظهار داشت: ۲۰ نقطه از خط انتقال ۱5 
خرداد در مسیر رودخانه هاي فصلي وجود دارد که سبب آبشستگي اطراف لوله و 

جاده دسترسي خط انتقال شده است.
وي با اش���اره به اولویت بندي صورت گرفته در خصوص ایمن س���ازي نقاط 
بحراني خطوط انتقال، اذعان داشت: دو نقطه بحراني از خط ۱5 خرداد و 5 نقطه 
بحراني از خط انتقال مجتمع آبرساني 8۰ روستا شناسایي و به منظور ایمن سازي این 

نقاط برنامه ریزي الزم انجام شده است.
صادق پور اعتبارات ایمن س���ازي نقاط بحراني و اولویت دار خط ۱5 خرداد 
و خط مجتمع آبرساني 8۰ روستا افزون بر ۴ میلیارد و ۳۱۶ میلیون ریال اعالم و 
خاطرنشان کرد: با توجه به پیش بیني بارش هاي فراوان در پاییز و زمستان سال جاري 
سعي شده است که هر چه سریع تر عملیات ایمن سازي نقاط بحراني شروع شود. 
وي با بیان اینکه عملیات اجرایي ایمن سازي نقاط اولویت دار خط انتقال ۱5 خرداد 
از ابتداي مهرماه آغاز شد و در کمتر از سه ماه به پایان رسید، گفت: ۳  نقطه از نقاط 
بحراني و اولویت دار خط انتقال مجتمع آبرساني 8۰ روستا نیز ایمن سازي شده است 

و عملیات اجرایي ۲ نقطه دیگر تا ۱۰ روز آینده به پایان مي رسد.

 شركت عمر�� ش��هر جديد هشتگر� �� نظر ���� با �س���تنا� به صو�تجلسا� 
كميته ���يابى قيمت ها� كا�شناسى تعد�� 28 قطعه  باكا�بر� تجا�� � ���شى ��قع 

�� شهرجديد هشتگر� به شر� جد�� �يل �� طريق فر�خو�� عمومى �قد�� نمايد.
نحو� خريد �سنا� فر�خو��: 

��كليه متقاضيا� خريد �عو� به عمل مى �يد بامر�جعه به س���ايت سامانه تد��كا� 
��لت به ���� www.setadiran.ir به شما�� فر�خو�� 2099001290000012 
� مر�جعه حضو�� به ش���ركت عمر�� شهر جديد هش���تگر� (��حد ���بط عمومى) 
�� ��� چها�ش���نبه مو�� 99/09/19 لغايت ��� چها�شنبه مو�� 10/03/ 99 جهت 

��يافت �سنا� �قد�� نمائيد. 
 مهلت ���ئه پاكت ها � با�گذ��� پيش���نها�ها �� سايت �� ��� پنج شنبه 99/10/04 

لغايت ��� چها�شنبه مو�� 99/10/17ساعت 16:00 مى باشد.
-تبصر� 1: ��صو�تيكه تضمين شركت �� مز�يد� به صو�� ضمانت نامه بانكى باشد 
���ئه �صل ضمانت نامه تا �ما� با�گشايى پاكت ها به ����� پيما� � �سيدگى به ���� 
ش���هرجديد هش���تگر� – فا� 2 – محله 4 – خيابا� نيايش – خيابا� شهيد مسيح 
صالحى – پال� 49 – كدپس���تى 3361959383 ضر��� �ست � عد� ���ئه �صل 

ضمانت نامه به منزله �نصر�� �� شركت �� مز�يد� مى باشد.

جلسه با�گشايى پاكت ها ��� شنبه مو�� 99/10/20 ساعت 10:00 ���تا� كنفر�نس مى باشد.
-تبصر� 2: چنانچه �ش���خا� (�عم �� حقيقى � حقوقى ) چك برگشتى نز� شركت 

عمر�� ��شته باشند حق شركت �� فر�خو�� �� ند��ند.
-تبصر�3: ���ئه هرگونه �سنا� � چك غير ش���ركت كنند� �� فر�خو�� مو�� قبو� 

نمى باشد � مد��� ال�� جهت �ثبا� موضو� بايد ���ئه گر��.
نو� � مبلغ تضمين شركت �� فر�خو�� :

�صل فيش يا ضمانت نامه بانكى (بابت سپر�� شركت �� فر�خو��) موضو� �گهى �� به حسا� 
 IR940100004001036906374199 ش����ما�� 4001036906374199 � شبا
بانك مركز� (س����اتنا)به نا� تمركز�جو� سپر�� ش����ركت عمر�� شهر جديد هشتگر� 
� شناسه ���يز حس����ا� 975285110112345678901234567890 ���يز � ���ئه 
شو�. (پيش����نها� �هندگا� بايد ضمانت نامه �� معا�� 5% قيمت پايه كا�شناسى نقد� 

بابت هر قطعه �� به عنو�� سپر�� شركت �� مز�يد� تحويل نمايند).
قيمت فر�� �سنا� فر�خو�� 000�500 �يا�(پانصد هز�� �يا�) مى باشد.

 همچنين �ي���ن فر�خ���و�� ��پاي���گا� �ينترنتى ش���ركت عمر�� ب���ه ����
 www.hashtgerd.ntdc.ir �همچنين ��س���امانه تد��كا� �لكتر�نيك ��لت 

به نشانى www.setadiran.ir قابل مشاه����د� مى باشد.
 نقد 50%الباقى 36 ماهه   قيمت كارشناسى نقدى (ريال) مساحت كل شماره قطعه منطقه ناحيه فاز رديفكاربرى 

تجارى 

124-1505/1113,059,050,000,00010,594,156,250
224-1505/2113,369,650,000,00011,296,531,250
3114-18-1513/210013,500,000,00015,803,437,500
4114-18-1513/310013,500,000,00015,803,437,500
5114-18-1496/2958,500,000,0009,950,312,500
6114-18-1496/3958,500,000,0009,950,312,500
7114-18-1496/4958,500,000,0009,950,312,500
8111-P224/2124,5013,072,500,00015,302,995,313
9111-P224/312613,230,000,00015,487,368,750
1018-47/19814,700,000,00016,905,000,000
1118-47/29814,700,000,00016,905,000,000
12115-46/594,5013,230,000,00015,487,368,750
1318-911/78411,760,000,00013,766,550,000
1418-911/118411,760,000,00013,766,550,000
1524-153430039,000,000,00044,850,000,000
1623-27/3220,5020,947,500,00024,521,667,188
1733-38/1220,5022,050,000,00025,812,281,250
18117-67-410515,750,000,00018,437,343,750
19117-67-510515,750,000,00018,437,343,750
2023-1039/192,0010,620,000,00012,432,037,500
2123-1039/292,0010,220,000,00011,963,787,500
2223-1039/398,2810,880,000,00012,736,400,000
2323-1039/498,2911,320,000,00013,251,475,000
2431-4279-292,2510,147,500,00011,878,917,188
2524-4280-293,510,752,500,00012,587,145,313
2613-G119-711617,516,000,00020,504,667,500
2713-G119-811617,516,000,00020,504,667,500

-V-219477,56108,000,000,000-2841ورزشى

�سترسى �سا� به 
�يستگا�  متر��

سپهبد قاسم سليمانى
شهر جديد هشتگر�

فراخوان فروش عمومى
 به شماره 99-09-11  

در شهر جديد هشتگرد (نوبت اول)

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت ايران مشعل 
(سهامي خاص) به شماره ثبت 43614 و شناسه ملي 10100889740

بدينوسيله �� كليه سهامد���� شركت �عو� مي شو� تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� شركت كه ساعت 
10 صبح مو�� 99/9/30 �� محل �فتر مركز� ش���ركت به نش���اني: تهر��� خيابا� �كتر بهشتي� نرسيد� به كا��سي فر� 

پال� 182 طبقه 2� كدپستي 1577953616 با �ستو� جلسه به شر� �ير تشكيل مي گر�� حضو� به هم �سانيد:
1� تصويب تر�� مالي � حسا� سو� � �يا� مربو� به سا� مالي 1398

2� �نتخا� �عضا� هيأ� مدير� 
3� �نتخا� با��سين

4� تعيين ميز�� حق حضو� �عضا� هيأ� مدير� 
5� تعيين ���نامه كثير�النتشا� 

هيأ� مدير� شركت �ير�� مشعل 

آگهى تصميمات مجمع
 صندوق سرمايه  گذارى اختصاصى بازارگردانى كوشا الگوريتم

ثبت شده به شماره 11407 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
تصميما� مجمع صند�� سرمايه گذ��� �ختصاصى با���گر��نى كوشا �لگو�يتم مو�� 1399/09/04 ساعت 11:00 

به شر� �ير مى باشد: 
 1. صو�ت ها� مالى صند�� بر�� سا� مالى منتهى به 1399/06/31 تصويب گر�يد.

 2. "مؤسسه حسابرسى ��مو�� كا���" مجد��� به عنو�� حسابر� صند�� �نتخا� گر�يد.
 3. ���نامه "عصر �قتصا�" به عنو�� ���نامه كثير�النتشا� صند�� �نتخا� گر�يد.

 https://kooshafund.ir ���� همچنين جهت �طال� �� مش���ر�� تصميما� مجمع به تا�نما� صند�� ب���ه  
مر�جعه فرمائيد.

آگهى تغييرات شركت پويا انديشان رسام رايان شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 460850 و شناسه ملى 14004415111

به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1399/04/10 تصميما� �يل �تخا� 
شد: مركز �صلى ش���ركت به: �ستا� تهر�� - منطقه 15� شهرستا� تهر��� بخش مركز�� شهر 
تهر��� محله ����نتين-ساعى� خيابا� شهيد خالد �سالمبولى� كوچه �هم� پال� 3� طبقه ��� 

كد پستى1511787814 �نتقا� يافت � ما�� مربوطه �� �ساسنامه �صال� گر�يد.
سا�ما� ثبت �سنا���مال� كشو�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� تهر�� (1027194)

شركت تجهيزات ايمني راهها
((آگهي مناقصه عمومي شماره 99/11)) (مرحله دوم)

موضو� مناقصه:
�حد�� سر��� ������ بهسا�� � نوسا�� ساختما� ����� � محوطه سا�� شركت ��قع �� كر� 

محل ��يافت �سنا�: كر� � بعد �� ميد�� �ستاند��� � شركت تجهيز�� �يمني ��هها
جهت ��يافت �سنا� مبلغ 500/000 �يا� به شما�� حسا� 0100873962007 بانك صا���� به نا� 

شركت تجهيز�� �يمني ��هها ���يز گر��.
مهلت تحويل �سنا�: هفت ��� پس �� ��� �گهي

تلفن تما�: 02636703945

 ش���ركت پتر�ش���يم������ى ج���م  �� نظ���ر ���� تامي������ن
"  Micro    Motion"    Mass   Flow    and    Density   meterÓ
مطابق با مشخصا� فني � �س����تاند��� بر �سا� شر�يط مند�� �� مد��� � 
�سنا� مناقصه � �� طريق مناقصه عمومي �  به تامين كنند� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد. 

JPC - 990817 :شما�� مناقصه   -
- �ستگا� نظا�� : ����� تعمير��

- مبلغ تضمين شركت �� مناقصه: 400,000,000�يا� ( چهل ميليو� توما� )
- ساير �طالعا� � جزئيا� مربو� �� �سنا� مناقصه مند�� مي باشد. (شايا� �كر 

�ست منشا ��� خا�جي مي باشد)
-��يافت �س��نا�: پيمانكا��� ��جد شر�يط مي تو�نند پس �� �نتشا� �گهي �� 
سايت پتر�ش���يمي جم به ���� www.jpcomplex.com تا پايا� �قت 

����� ���  سه شنبه مو�� 99/09/25  �قد�� نمايند.
�سنا� مناقصه بايستي توس����ط �شخا� مجا� تكميل� �مضا � ممهو� شو� � حد�كثر 
تا پايا� �قت ����� ��� س����ه شنبه مو�� 99/10/09  به نشاني �فتر مركز� : تهر��� 
خيابا� تو�نير� خيابا� نظامي گنجو�� ��بر�� شهر���� منطقه 6� پال� 27�  طبقه 
همكف – �بيرخانه محرمانه حر�ست تحويل گر��.  بديهي �ست به پيشنها�هايى كه 

پس �� سر�سيد تحويل گر�� هيچگونه ترتيب �ثر� ���� نخو�هد شد.
- تلفن تما� : 021-88656482-7 

-نمابر:  88656489 – 021           
���بط عمومي شركت پتر�شيمي جم

وم
ت د

نوب آگهي مناقصه عمومي
 JPC - 990817 

مجتمع پتروشيمي جم 
شركت پتر�ش���يمى جم  �� نظر ���� « تامين تر�نسفو�ماتو� 2400 كيلو�لت 
�مپر برند TESAR » مطابق با مش���خصا� فني � �ستاند��� بر �سا� شر�يط 
مند�� �� مد��� � �س���نا� مناقصه � �� طريق مناقصه عمومي �  به تامين كنند� 

��جد شر�يط ��گذ�� نمايد. 
JPC- 980132 :شما�� مناقصه   -

- �ستگا� نظا�� : ����� تعمير�� بر� � تهويه
- مبلغ تضمين شركت �� مناقصه: 1,000,000,000 �يا� ( 100,000,000 توما� )

- ساير �طالعا� � جزئيا� مربو� �� �سنا� مناقصه مند�� مي باشد. 
- ��يافت �س���نا�: پيمانكا��� ��جد ش���ر�يط مي تو�نند پس �� �نتشا� �گهي �� 
سايت پتر�ش���يمي جم به ���� www.jpcomplex.com تا پايا� �قت 

����� ���سه شنبه  مو�خه 99/10/02 �قد�� نمايند.
�س���نا� مناقصه بايستي توسط �ش���خا� مجا� تكميل� �مضا � ممهو� شو� � 
 حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� شنبه مو�� 99/10/20به نشاني �فتر مركز� : 
تهر��� خيابا� تو�نير� خيابا� نظامي گنجو�� ��بر�� ش���هر���� منطقه 6� 
پال� 27�  طبقه همكف – �بيرخانه محرمانه حر�س���ت تحويل گر��.  بديهي 
�ست به پيشنها�هايى كه پس �� سر�سيد تحويل گر�� هيچگونه ترتيب �ثر� 

���� نخو�هد شد.
- تلفن تما� : 021-88656482-7 

- نمابر:  88656489 – 021           
���بط عمومي شركت پتر�شيمي جم

وم
ت د

نوب آگهي مناقصه عمومي 
 JPC-980132

مجتمع پتروشيمي جم 

ت دوم
نوب

شركت پتر�ش��يمى جم �� نظر ���� تأمين LEVEL       CONTROL      VALVE      مو�� 
نيا� خو� �� بر �سا� شر�يط مند�� �� مد��� � �س���نا� � �� طريق مناقصه� به تأمين كنند� ��جد 

شر�يط ��گذ�� نمايد.
99-PJD-966124 :شما�� مناقصه  - 

- مبلغ تضمين شركت �� مناقصه:000/ 000/ 300 (سيصد ميليو�) �يا�
- ساير �طالعا� � جزئيا� مربو� �� �سنا� مناقصه مند�� مي باشد.

- شركت پتر�ش���يمي جم �� �� يا قبو� هر يك يا تما� پيشنها�ها بد�� �نكه محتا� به �كر �ليل 
باشد مختا� �ست.

- ��يافت �سنا�: تأمين كنندگا� ��جد شر�يط مي تو�نند پس �� �نتشا� �گهي �� سه نوبت� نسبت 
به ��يافت �س���نا� مناقصه حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� سه ش���نبه (ساعت 15:00) مو�خه 

99/09/25 �� طريق سايت پتر�شيمي جم بخش مناقصه � مز�يد� �قد�� نمايند.
- تحويل كليه پاكت ها: �سنا� مناقصه بايستى توسط �شخا� مجا� تكميل� �مضا � ممهو� شو� 
� نمايند� ش���ركت با �� �ست ��شتن معرفينامه � كا�� شناس���ايي حد�كثر تا پايا� �قت ����� 
��� ش���نبه (ساعت:16:00) مو�خه 99/10/27� به نش���اني �فتر مركز�: تهر��� خيابا� تو�نير� 
خيابا� نظامي گنجو�� ��بر�� ش���هر���� منطقه 6� پال� 27� ��حد حر�ست (طبقه همكف) 

�قد�� نمايند.
- ال�� به �كر �ست كليه شركتهايي كه تمايل به شركت �� مناقصه ���ند مي بايست نسبت به تحويل 
پاكت ها� �لف� �� �� � به صو�� يكجا � �� پاكت ها� جد�گانه � ��بسته � ممهو� به مهر مناقصه گر 

�� مهلت مقر� �قد�� نمايند.
- به پيشنها�هايى كه پس �� �ين تا�يخ ���ئه گر�� هيچگونه ترتيب �ثر� ���� نخو�هد شد.
- تنها �� صو�� تأييد پيشنها�ها� فني� نسبت به با�گشايي پاكت ها� مالي �قد�� مي گر��.

- تلفن تما� : 021-88656482-7 
- نمابر: 88656489 – 021

���بط عمومي شركت پتر�شيمي جم

آگهي مناقصه عمومي 
دو مرحله اي خريد

 LEVEL CONTROL VALVE 

مجتمع پتروشيمي جم

ت دوم
نوب

            SAMSON"   THREE    WAY ش��ركت پتر�ش��يمى جم �� نظر ���� تأمي���ن
DIVERTING    VALVEمو�� نيا� خو� �� بر �س���ا� شر�يط مند�� �� مد��� � �سنا� � 

��طريق مناقصه� به تأمين كنند� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد.
99-PJS-981588 :شما�� مناقصه  - 

- مبلغ تضمين شركت �� مناقصه:000/ 000/ 400 (چها�صد ميليو�) �يا�
- ساير �طالعا� � جزئيا� مربو� �� �سنا� مناقصه مند�� مي باشد.

- شركت پتر�ش���يمي جم �� �� يا قبو� هر يك يا تما� پيشنها�ها بد�� �نكه محتا� به �كر �ليل 
باشد مختا� �ست.

- ��يافت �س��نا�: تأمين كنندگا� ��جد ش���ر�يط مي تو�نند پس �� �نتشا� �گهي �� سه نوبت� 
نسبت به ��يافت �سنا� مناقصه حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� سه شنبه (ساعت 16:00) مو�خه 

99/09/25 �� طريق سايت پتر�شيمي جم بخش مناقصه � مز�يد� �قد�� نمايند.
- تحويل كليه پاكت ها: �سنا� مناقصه بايستى توس���ط �شخا� مجا� تكميل� �مضا � ممهو� شو� � 
نمايند� شركت با �� �ست ��شتن معرفينامه � كا�� شناسايي حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� سه شنبه 
(س���اعت:16:00) مو�خه 99/10/16� به نش���اني �فتر مركز�: تهر��� خيابا� تو�نير� خيابا� نظامي 

گنجو�� ��بر�� شهر���� منطقه 6� پال� 27� ��حد حر�ست (طبقه همكف) �قد�� نمايند.
- ال�� به �كر �ست كليه شركتهايي كه تمايل به شركت �� مناقصه ���ند مي بايست نسبت به تحويل 
پاكت ها� �لف� �� �� � به صو�� يكجا � �� پاكت ها� جد�گانه � ��بسته � ممهو� به مهر مناقصه گر 

�� مهلت مقر� �قد�� نمايند.
- به پيشنها�هايى كه پس �� �ين تا�يخ ���ئه گر�� هيچگونه ترتيب �ثر� ���� نخو�هد شد.

- تنها �� صو�� تأييد پيشنها�ها� فني� نسبت به با�گشائي پاكت ها� مالي �قد�� مي گر��.
- تلفن تما� : 021-88656482-7 

- نمابر: 88656489 – 021
 ���بط عمومي شركت پتر�شيمي جم

آگهي مناقصه عمومي
 دو مرحله اي خريد

  SAMSON"    THREE    WAY    DIVERTING     VALVE 

مجتمع پتروشيمي جم

ت اول
نوب

شركت پتر�شيمى جم �� نظر ���� تأمين
   PARTS FOR CHECK VALVES,CARBON STEEL 
مو�� نيا� خو� �� بر �سا� شر�يط مند�� �� مد��� � �سنا� � �� طريق مناقصه� 

به تأمين كنند� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد. 
99-PJS-972142 :شما�� مناقصه  -

- مبلغ تضمين ش��ركت �� مناقص��ه: 1/200/000/000 �يا� (يك ميليا�� � 
��يست ميليو� �يا�)

- ساير �طالعا� � جزئيا� مربو� �� �سنا� مناقصه مند�� مي باشد.
- شركت پتر�شيمي جم �� �� يا قبو� هر يك يا تما� پيشنها�ها بد�� �نكه محتا� 

به �كر �ليل باشد مختا� �ست.
- ��يافت �سنا�: تأمين كنندگا� ��جد شر�يط مي تو�نند پس �� �نتشا� �گهي �� 
�� نوبت� نسبت به ��يافت �سنا� مناقصه حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� سه شنبه 
(ساعت 16:00) مو�خه 99/10/2 �� طريق سايت پتر�شيمي جم بخش مناقصه 

� مز�يد� �قد�� نمايند.
- تحويل كليه پاكت ها: �سنا� مناقصه بايستى توسط �شخا� مجا� تكميل� �مضا � 
ممهو� شو� � نمايند� شركت با �� �ست ��شتن معرفينامه � كا�� شناسايي حد�كثر 
تا پايا� �قت ����� ��� سه ش����نبه (ساعت:16:00) مو�خه 1399/10/23� به نشاني 
�فتر مركز�: ته����ر��� خيابا� تو�نير� خيابا� نظامي گنجو�� ��بر�� ش����هر���� 

منطقه 6� پال� 27� ��حد حر�ست (طبقه همكف) �قد�� نمايند.
- ال�� به �كر �ست كليه شركتهايي كه تمايل به شركت �� مناقصه ���ند مي بايست 
نسبت به تحويل پاكت ها� �لف� �� �� � به صو�� يكجا � �� پاكت ها� جد�گانه � 

��بسته � ممهو� به مهر مناقصه گر �� مهلت مقر� �قد�� نمايند.
- به پيش���نها�هايى كه پس �� �ين تا�يخ ���ئه گ���ر�� هيچگونه ترتيب �ثر� ���� 

نخو�هد شد.
- تنها �� صو�� تأييد پيشنها�ها� فني� نس���بت به با�گشائي پاكت ها� مالي 

�قد�� مي گر��.
- تلفن تما� : 021-88656482-7 

- نمابر: 88656489 – 021
���بط عمومي شركت پتر�شيمي جم

آگهي مناقصه عمومي
 دو مرحله اي خريد

 PARTS FOR CHECK VALVES,CARBON STEEL
مجتمع پتروشيمي جم

آگهى فراخوان عمومى يك مرحله اى
 به شماره 54-9-99/م(نوبت اول)

شركت عمر�� شهر جديد هشتگر� �� نظر ���� با �ستنا� به مصوبا� هيئت مدير� 
نس���بت به برگز��� فر�خو�� عمومي يك مرحله �� جهت �نتخا� پيمانكا� به منظو� 
�جر�� ساختما� كتابخانه �� شهرجديد هشتگر� با مبلغ به عد�: 93,126,936,648 
�يا� � به حر��: نو� � س���ه ميليا�� � صد � بيست � شش ميليو� � نهصد � سى � شش 
هز�� � ششصد � چهل � هشت �يا� بر �س���ا� قانو� برگز��� مناقصا� به شر� �يل 

�قد�� نمايد.
نحو� خريد �سنا� مناقصه: 

    ��كليه پيمانكا��� �عو� به عمل مى �يد بر�� ��يافت �س���نا� شركت �� فر�خو�� �� 
تا�يخ 99/09/19 لغايت 99/09/30 به س���امانه تد��كا� �لكتر�نيك ��لت به نشانى 
https://setadiran.ir مر�جعه نمايند. �خرين مهلت با�گذ��� �س���نا� مناقصه �� 
سايت مذكو� تا ساعت 16:00 ���يك شنبه مو�� 99/10/14 مى باشد. �سنا� ���يابى 
�� ساعت 11:00  ��� ��شنبه مو�� 99/10/15 �� محل سالن جلسا� �� طريق سامانه 

تد��كا� �لكتر�نيك ��لت با�گشايى مى شو�. 
- مبلغ فر�� �س���نا� مناقصه 1,000,000�يا� به حر�� ي���ك ميليو� �يا� � قابل 

پر��خت �� طريق سايت مى باشد.
نو� � مبلغ تضمين شركت �� فر�يند ��جا� كا� :   

- �صل فيش يا تضمين شركت �� فر�يند ��جا� كا� به مبلغ  4,562,538,733 �يا� �� به 
 حسا� شما�� 4001036906374199  (IR 940100004001036906374199 شبا)
 بانك ملى به نا� شركت عمر�� ش���هر جديد هشتگر� ���يز � �� سايت با�گذ��� شو�. 
�� صو�� عد� �مكا� ��يافت يا با�گذ��� �س���نا� �� سايت با پشتيبانى سامانه تما� 
حاصل فرماييد. ���ئه �صل ضمانتنامه ش���ركت �� فر�يند ��جا� كا�� تا يك ساعت قبل 
�� با�گشايى به ����� پيما� � �سيدگى ش���ركت (به ����:شهر جديد هشتگر� فا� 2 

محله 4 خيابا� نيايش خيابا� شهيد مسيح صالحى� پال� 49) �لز�مى �ست. 
- عد� ���ئه �صل ضمانتنامه تا تا�يخ فو� به منزله �نصر�� �� فر�خو�� مى باشد.

- ���ندگا� گو�هينامه صالحيت �� سو� سا�ما� برنامه � بو�جه با حد�قل �تبه 5 �بنيه 
� ��شتن ظرفيت كا�� � �يالى ���� �� �شته مربوطه � ���ندگا� گو�هينامه صالحيت 

�يمنى صا�� شد� توسط ����� تعا��� كا� � �فا� �جتماعى.
ضمنا ���ئه شناسه مالى � كد �قتصا�� شركت � جهت ��يافت �سنا� �لز�مى مى باشد. �گهى 
�ين مناقصه �� پاي����گا� �ينترنتى ملى مناقص����ا� (https://iets.mporg.ir/) � پايگا� 
�ينترنتى شركت عمر�� به ���� www.hashtgerd-ntoir.gov.ir � سامانه تد��كا� 

�لكتر�نيك ��لت (https://setadiran.ir/setad/cms) قابل مشاهد� مى باشد.

آگهى تغييرات شركت ميكال پروتئين پارس سهامى خاص
 به شماره ثبت 518844 و شناسه ملى 14007217286

به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 
1399/06/25 تصميما� �يل �تخا� ش���د: �مير خد����� �بيا�نى به كد 
ملى 0440267846 به س���مت �ئيس هيا� مدير� - فاطمه خد����� 
�بيا�نى به كد ملى 0039339017 به س���مت نايب �ئيس هيا� مدير� 
- نيما خد����� �بيا�نى به كد ملى 0453711782 به سمت مدير عامل 
بر�� مد� �� سا� �نتخا� گر�يدند. كليه �سنا� � ����� بها��� � تعهد ��� 
شركت با �مضا� منفر� �مير خد����� �بيا�نى �ئيس هيئت مدير� يا فاطمه 
خد����� �بيا�نى نايب �ئيس هيئت مدي���ر� � يا نيما خد����� �بيا�نى 

مدير عامل� همر�� با مهر شركت ����� �عتبا� مى باشد . 
سا�ما� ثبت �سنا���مال� كشو�
 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� تهر�� 
(1027196)

آگهى تغييرات شركت ايران مارپيچ سهامى خاص
 به شماره ثبت 1369 و شناسه ملى 10101044698 

به �ستنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 1399/07/06 تصميما� �يل 
�تخا� شد: - محمد مهد� عطائى فر به ش���ما�� ملى 0056340801 به سمت با��� �صلى � محمد 
�ضا �شيد� به شما�� ملى 0450244067 به س���مت با��� على �لبد� بر�� مد� يكسا� �نتخا� 
گر�يدند. - ���نامه كثير�النتش���ا� �طالعا� جهت ��� �گهى ها� ش���ركت �نتخا� گر�يد. - تر�� 
مالى منتهى به 1398/12/29 به تصويب �س���يد. - سيد �حمد موسو� با كد ملى 0043556205 به 
س���مت �ئيس هيئت مدير� � محمد كاظم نيكنا� با كد ملى 0043584667 به س���مت نائب �ئيس 
هيئت مدير� � محمد حس���ن حميدين با كد ملى 0039009823 به سمت عضو هيئت مدير� � نجف 
نجد با كد ملى 1229518002 به سمت عضو هيئت مدير� � �ضا كاظمينى با كد ملى 1229226419 
به س���مت مدير عامل � عضو هيئت مدير� بر�� مد� �� سا� �نتخا� گر�يدند. � حق �مضا كليه ����� � 
�سنا� بها��� � تعهد ��� ش���ركت با �مضا مدير عامل يا �ئيس هيئت مدير� � يكى �� �عضا� هيئت مدير� 

همر�� با مهر شركت � ����� عا�� با �مضا مدير عامل همر�� با مهر شركت معتبر �ست
 حجت �له قلى تبا� 
سرپرست ����� ثبت شركت ها �موسسا� غير تجا�� شهرستانها� �ستا� تهر��
سا�ما� ثبت �سنا� � �مال� كشو�
 ����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� تهر��
 مرجع ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� �با� كريم (1027198)


