اخبار داخلی

سردار سليماني :دفاع از نظام
دفاع از دين است

كرمان ـ خبرنگار اطالعات:
فرمانده نيروي قدس سپاه گفت:
دفاع از نظام ،دفاع از دين است و
اين قابل تفكيك نيست.
س���ردار سرلش���كر قاسم
س���ليماني در جمع مداحان استان
الزه���را(س) كرمان اظهار
در بيت
داش���ت :بيش از  4000مداح در
استان وجود دارد كه اين موضوع
از ثمرات فرهنگي انقالب و كاري
ارزنده و مهم است.
فرمانده نيروي قدس س���پاه
تاكيد كرد :نفس اين كه يك نوجوان و جوان قدم در اين راه بگذارد و
خود و جسم و روح خود را با شعار اهل بيت(ع) تمرين دهد ،تأثير
دار و وسيع دارد و تاثير بر يك نفر ندارد ،حداقل آن اين است
دامنه
كند.
يك خانواده را متاثر مي
وي با بيان اين كه مجالس و حفاظ قرآن هر قدر توس���عه يابد
كند ،ادامه داد :وقتي كسي روح
جامعه در ابعاد فرهنگي عمق پيدا مي
كند ،قرآن باشد يا معارف و مدح اهل
خود را با موضوعي عجين مي
بيت(ع) ،مانند ورود به يك مجلس گذرا نيس���ت و پايداري در او
شود.
ايجاد مي
او تاكيد كرد :مداحان در اين زمينه كار جدي كنند و مردم بايد
به اين موضوعات و استفاده از مضامين بلند توجه كنند ،مداح وقتي
خواهد ترويج يك موضوع كند ،خود بايد از همه متأثرتر باشد.
مي

رئيس جديد قوه قضائيه ،امسال معرفي ميشود

سرويس خبر:معاون اول قوه قضائيه گفت :رئيس جديد قوه قضائيه
شود و کار خود را
تا پايان امس���ال و پيش از آغاز س���ال جديد معرفي مي
کند.
آغاز مي
اي در خصوص گزينه رئيس قوه
اژه
المسلمين محسني
االسالمو
حجت
قضائي���ه گفت :براي معرفي رئيس جديد قوه قضائيه ،زمان زيادي نمانده
است.
سخنگوي قوه قضائيه در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت:
ها و از جمله قوه قضائيه همراه و پا به پاي مردم در مقابل
همه دس���تگاه
مفسدان و خالفکاران با تمام توان ايستادگي کرده و اجازه دست درازي به
دهد.
المال را به مفسدان نمي
بيت
او در خصوص آزادي مرتضوي دادستان سابق تهران از زندان گفت:
اين خبر تکذيب شد و وي همچنان در زندان است.
ک���ه با توجه به عفو برخي از محکومان قضايي ،آيا
وي درب���اره اين
مرتضوي هم شامل عفو شده است ،گفت :من خبر ندارم.

اخبار کوتاه
تجمع اعتراضآميز پيش خريداران پروژههاي مسكوني نور و
ياس سوهانك در برابر مجلس
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دادستان تهران 300 :ملک مؤسسه فرشتگان توقيف شد

سرويس خبر :دادستان عمومي و انقالب
ته���ران از توقيف 300ملک ش���امل امالک
تجاري ،اداري ،ويال و باغ مربوط به موسسه
فرشتگان(کاسپين) خبر داد و گفت :چهار متهم
اين پرونده در بازداش���ت هستند و به خاطر
شناسايي اموال اين موسسه هنوز کيفرخواست
صادر نشده است.
عباس جعفري دولت آبادي با اش���اره
به چگونگي تش���کيل اين موسس���ه افزود:
هاي يک ميليون نفر از
تاکنون تکليف سپرده
گذاران مشخص شده و منتظر شناسايي
سپرده
اموال هستيم تا تکليف 630هزار نفر باقيمانده
از سپرده گذاران مشخص شود.
وي درباره مزايده اموال منقول و غيرمنقول
کشف شده گفت :پس از کشف اين 300فقره،
همکاران دادسرا و هيات تسويه اين موسسه
اعالم کردند که اموال ديگري از اين موسسه
وجود دارد که مشغول شناسايي آن هستند.
 تکخواني درجشنواره فيلم فجر
جعف���ري دولت آبادي درباره مس���اله
تکخواني در مراس���م افتتاح سي و هفتمين
جشنواره فيلم فجر گفت :بناي ما در مرحله
اول پيشگيرانه است ولي اگر گزارشي ارسال
کنيم .به عنوان نمونه نخستين
ش���ود اقدام مي
ها درباره
گزارشي که از سوي يکي از دستگاه
همخواني در جشنواره فيلم فجر براي ما ارسال
شد ،آن را به دادسراي فرهنگ و رسانه ارجاع
هاي قانع
داديم و بايد منتظر باشيم .چون توجيه

اي از وزارت ارشاد نشنيديم.
کننده
پولشويي در سينما
هاي مشکوک در
دادستان تهران درباره پول
خواستم در اين زمينه نام
سينما گفت :من نمي
کسي را به ميان بياورم ولي مهمترين مصداق
در اين زمينه همان کسي است که اسم برده
ش���ده که در اين زمينه وام کالني گرفته و
در اين مس���ير خرج شده است .همان سريال
خانگي معروفي که توليد شد ولي منحصر به
اين مورد نيست.
جعف���ري دولت آب���ادي اضافه کرد:
هايي در دادسراي فرهنگ و رسانه داريم
پرونده
ولي چون هنوز اتهاماتش���ان به کيفرخواست
منجر نشده و به دادگاه نرفته است ،از آوردن
اي
اسم معذور هستم ولي قبول داريم که عده
کنند .چندين
در حوزه س���ينما پولشويي مي
پرونده در دادسرا مفتوح است که منتظر گزارش
تکميلي هستيم ولي چون با آبروي افراد ارتباط
دارد ،بايد مستند باشد.
آمار خودروهاي وارداتي
دادستانتهرانازپروندهوارداتخودروهاي
هاي مهم مفاسد
خارجي به عنوان يکي از پرونده
اقتصادي ياد کرد که در ش���عبه ويژه دادسرا
تشکيل شده و درباره آمار متفاوت خودروهاي
اين پرونده گفت :در روزهاي اول اعالم شد
که ش���ش هزار خودرو به صورت غيرقانوني
هاي ما تا  11هزار دستگاه
ترخيص شده که رقم
افزايش يافت.

هايي که پليس فتا
وي اف���زود :گزارش
و وزارت صنعت ،معدن و تجارت و س���اير
ها داده بودند از شش هزار تا  11هزار
دستگاه
در نوسان است که به دنبال علت اين تفاوت
هستيم.دادستان تهران اضافه کرد :بخشي از اين
پرونده در بندرعباس است که پنج بازداشتي
دارد و پرونده اصلي  23بازداشتي دارد که در
مجموع  28نفر هستند.
وي افزود :در اين پرونده معروف واردات
خودروهاي خارجي  33نفر متهم هستند که
چهار مقام دولتي در پرونده اصلي و يک مقام
دولتي در پرونده بندرعباس بازداشت هستند.
جعف���ري دولت آب���ادي گفت :تعداد
دهد که اين پرونده
هاي ما نشان مي
بازداشتي
بسيار مهم است .البته يکي از متهمان به نام

فرشته تنگستاني که از متهمان مهم پرونده بود،
قبل از تشکيل پرونده از کشور خارج شد.
قط��ع س��هميه گوش��ت وارداتي
هايمتخلف
فروشگاه
دادستان تهران گفت :سهميه مراکز توزيع
ها را تغيير
اقالم اساس���ي که برچسب قيمت
کنند يا در توزيع اقالم
دهند يا گرانفروشي مي
مي
كنند ،بايد قطع شود.
اساسي اخالل مي
جعفري دولت آبادي در سومين نشست
کميته مقابله با گرانفروشي در بررسي داليل
هاي مربوط
عمده گرانفروشي بر اساس گزارش
هاي مشترک دادستاني تهران و
به بازديد اکيپ
ها از مراکز عرضه اقالم اساسي که
ساير دستگاه
در دو هفته گذشته به سرپرستي معاونان دادستان
انجام گرفته است ،گفت :مشکالت برخي از
ها ،اش���کاالت موجود در عرضه و
مرغداري
تقاض���ا ،نرخ ارز ،کاهش واردات برخي اقالم
اساسي ،قاچاق دام زنده ،افزايش تقاضا به دليل
ها ،افزايش
فضاي رواني جامعه ،تنوع قيمت
هاي دامي ،صادرات برخي
قيمت شير و نهاده
اقالم کاالهاي اساسي ،احتکار ،کمبود عرضه
گذاري
برخي کاالهاي اساس���ي و عدم قيمت
کاالهاي عرضه شده از عمده داليلي است که
ها نقش داشته است.
در افزايش قيمت
 وي،فقدان س���ازوکار الزم براي احراز
هاي
هويت خريداران ،س���ودجويي شرکت
هاي وارداتي و عدم
کنن���ده گوش���ت
توزيع
گذاري ،فروش گوشت در بازار آزاد
برچسب

سردفتر و مرتکبان ازدواج دختر  11ساله ايالمي مجرم هستند

سرويس خبر :دبير مرجع ملي
کنوانسيون حقوق کودک با اشاره
ب���ه ماده 50قانون حمايت خانواده
گفت :ازدواج دختران کمتر از 13
سال بدون حکم رشد دادگاه ،جرم
و قابل تعقيب کيفري اس���ت و
دادستاني بايد سردفتر و مشارکت
کنندگان اين ازدواج را تحت پيگرد
قرار دهد.
محمود عباسي در واکنش به
ازدواج دختر بچه ايالمي ،خواستار

تعقيب و مجازات مرتکبان ،معاونان
کنندگان اين ازدواج
و مش���ارکت
غيرقانوني به ويژه سردفتر ازدواج
رسمي شد.
توجه���ي م���ردم و
وي بي
ها به عنوان
مسئوالن به ويژه دادستان
العموم را به اين امور موجب
مدعي
گستاخي افراد در برابر نقض قوانين
هاي زودهنگام
و مقررات و ازدواج
دانست.
عباسي اظهار داشت :بايد جلو

ديروزبه صورت غيرعلني در شعبه  15دادگاه انقالب به رياست قاضي صلواتي
و با حضور مستشار دادگاه برگزار شد.

دستگيری عامالن حادثه تروريستي ماهشهر

رفتارهاي غيرقانوني را گرفت .وقتي
پندارد
قانونگذار عملي را جرم مي
معنا و مفهوم آن به نمايش گذاشتن
اراده عمومي جامعه و از طرفي به
اعتبار تاييد آن قانون توسط شوراي
نگهبان اراده شارع مقدس است.
رها تحت حمايت قانون قرار
گرفت
مدير کل بهزيس���تي ايالم
گفت :بعد از مراجعه و بررس���ي
موضوع توسط کارشناسان اورژانس

اجتماعي و با حکم دادستان ايالم
اين دختر بچه از قيد شوهر بزرگسال
خارج و تحويل بهزيستي شد.
که رها
زهرا همتي با ذکر اين
متولد فروردين سال  85است ادامه
داد:نتيجه بررسي کارشناسان اعزامي
که رها نيز آن را تاييدکرده نش���ان
خاطر و
ده���د که اين ازدواج به
مي
به ازاي بدهي پدر به مرد  44ساله
انجام شده هر چند شوهر رها اين
موضوع را انکار کرده است.

محکومیت سارقان مسلح جايگاههاي سوخت کرمان به اعدام

هاي سوخت کرمان به جرم
س����رويس شهرستانها :سارقان مسلح جايگاه
محاربه به اعدام محکوم شدند.
احمد قرباني رئيس دادگاه انقالب اسالمي کرمان در تشريح جزئيات اين
حكم اظهار داشت :اعضاي اين شبكه 17فروردين  97شبانه به جايگاه سوخت
آفتاب کرمان حمله کرده و با تيراندازي و ايجاد رعب و وحشت و تهديد پرسنل
مشغول به کار در آن جايگاه ،وجوه موجود را سرقت كردند و گريختند.
او گفت :متهمان در دومين عمليات مسلحانه خود 12ارديبهشت امسال
مجددا ً به همان روش قبلي به جايگاه س���وخت وليعصر(عج) کرمان حمله
کرده و اقدام به سرقت مسلحانه كردند و نيز مجددا ً  19ارديبهشت شبانه به
منزل يکي از شهروندان کرمان رفتند و بعد از تيراندازي و تهديد اهالي منزل،
اموال آنان را به يغما بردند.
وي ادامه داد :بعد از دستگيري متهمان ،يک قبضه سالح جنگي کالشينکف
مورد استفاده در محلي درزيرخاک ،کشف شد.
قرباني اضافه کرد :متهمان كه  2نفر هستند در شعبه اول دادگاه انقالب
اس�ل�امي کرمان محاکمه ش���دند و با عنوان محاربه به مجازات اعدام محکوم
شدند.

س����رويس شهرس����تانها :فرمانده انتظامي خوزستان گفت :عامالن حادثه
تروريستي کالنتري  13شهرستان ماهشهر با تالش نيروهاي انتظامي و امنيتي
استان دستگير شدند.
زاده افزود :در پي حادثه تروريستي ماهشهر پليس
س����ردار حيدر عباس
هاي اطالعاتي موفق شد  9نفر از
اطالعات و امنيت عمومي خوزستان با تالش
عامالن اصلي و مرتبط اين حادثه را شناسايي و دستگير کند.
وي اظهار داشت :عوامل پليس اطالعات و امنيت عمومي استان توانستند
 2قبضه سالح جنگي به کار رفته و خودرويي را که در عمليات تروريستي
مورد استفاده قرار گرفته بود شناسايي و کشف کنند.
او گفت :در تحقيقات تکميلي از متهمان اصلي و مرتبطان ،اعتراف کردند
امسال آنها به چند مقر نظامي و انتظامي در استان تعرضاتي داشتند که تحقيقات
تکميلي متعاقبا به اطالع عموم مردم خواهد رسيد.
اي بندرامام
اهلل خامنه
بام����داد هفتم بهمن جاري اي����ن افراد در بلوار آيت
خميني(ره) شهرستان ماهشهر خودرو گشت کالنتري  13اين شهرستان را با
سالح کالشينکف مورد هدف قرار دادند.
نسب در محل حادثه
در اين حادثه يک مامور وظيفه به نام محمدرضا رفيعي
نظر صفري نيز پس از انتقال به بيمارستان ،به
به شهادت رسيد و ستوان يکم اهلل
دليل شدت جراحات وارده به درجه رفيع شهادت نائل آمد.

هند :بر اثر آتش سوزي هتلي در منطقه 'کارول باغ' در مرکز دهلي نو در
هندوستان 17 ،نفر کشته و پنج نفر دچار سوختگي شدند.پليس و نيرويهاي
آتش نشاني توانستند 50نفر را از اين هتل خارج کنند.
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ﺛﺒﺖ ﺷﺪ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��  � 13232ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14005034576
ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� )ﻧﻮﺑﺖ ���(
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ �ﻳﻨﻜﻪ �� ﺟﻠﺴ���ﻪ ﻣﺠﻤ���ﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� )ﻧﻮﺑ���ﺖ ���( ﻣﻮ�� 1397/11/19
ﺣﺪﻧﺼﺎ� ﺳ���ﻬﺎ� ﻻ�� ﺟﻬﺖ �ﺳﻤﻴﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮕﺮ�ﻳﺪ� ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ �� ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﺷﺮﻛﺖ �ﻋﻮ� ﻣﻲﺷﻮ�
ﺗﺎ �� ﺟﻠﺴ���ﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� )ﻧﻮﺑﺖ ���( ﻛﻪ �� ﺳﺎﻋﺖ  12ﻣﻮ�� �� 1397/12/06
ﻣﺮﻛﺰ �ﺻﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ���� ﺳﺎ�� ﺑﻠﻮ�� ﭘﺎﺳ���ﺪ���� ﻛﻮﭼﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺮ�ﻣﻲ ��ﻫﺒﻨﺪ ����� ﻛﻮﭼﻪ ﺻﺒﺎ ﭘﻼ�5
ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ 4813934633ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮ��� ﺣﻀﻮ�ﺑﻪﻫﻢ�ﺳﺎﻧﻨﺪ� .ﺳﺘﻮ� ﺟﻠﺴﻪ� �1 :ﻧﺘﺨﺎ� ﻣﺪﻳﺮ�� )�ﻋﻀﺎ�
ﻫﻴﺄ� ﻣﺪﻳﺮ�( � �2ﻧﺘﺨﺎ� ﺑﺎ��ﺳﺎ� )�ﺻﻠﻲ � ﻋﻠﻲ�ﻟﺒﺪ�( � �3ﻧﺘﺨﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ�ﻻﻧﺘﺸﺎ�
ﻫﻴﺄ� ﻣﺪﻳﺮ� ﺷﺮﻛﺖ

�ﮔﻬﻲ �ﻋﻮ� ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻪﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� �ﻋﻀﺎ� �ﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻲ
ﻛﺎ�ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎ� ��ﻏﻦ �ﻳﺘﻮ� � �ﻳﺘﻮ� ﺷﻮ� �ﻳﺮ��
�� ﻛﻠﻴ����ﻪ �ﻋﻀﺎ� ﻣﺤﺘ����ﺮ� �ﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔ����ﻲ ﻛﺎ�ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨ����ﺪﮔﺎ� ��ﻏﻦ �ﻳﺘﻮ� �
�ﻳﺘﻮ�ﺷﻮ� �ﻳﺮ�� �ﻋﻮ� ﻣﻲﺷﻮ� ��� ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﻣﻮ��  1397/12/25ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ
��ﺟﻠﺴ����ﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻪﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� �� ﻣﺤﻞ ﻣﺮﻛﺰ� �ﻧﺠﻤﻦ ��ﻗﻊ �� ﺗﻬﺮ�� �
ﺧﻴﺎﺑﺎ�ﻛﺎ�ﮔﺮﺷﻤﺎﻟﻲ � ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﻳﺎ��ﻫﻢ )ﺷﻬﻴﺪ ﺧﺠﺴﺘﻪ( � ﭘﻼ� 2ﺣﻀﻮ� ﺑﻪﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻴﺪ.
�ﺳ�ﺘﻮ� ﺟﻠﺴ�ﻪ� �1 :ﺳ����ﺘﻤﺎ� ﮔﺰ��� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ�  �2ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺮ�� ﻋﻤﻠﻜﺮ� ﻣﺎﻟﻲ �ﻧﺠﻤﻦ
� �3ﻧﺘﺨﺎ� ﺑﺎ��ﺳﺎ�  �4ﺗﻌﻴﻴﻦ ���ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ�ﻻﻧﺘﺸﺎ�  �5ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮ���
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ�

��ﻧﻮﺷﺖ �ﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮ ���ﺛﺖ
�ﻗﺎ� �ﺿﺎ ﺳ�ﺎ�ﺑﺎ� ����� ﺷﻨﺎﺳ���ﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ��  52ﺑﻪ ﺷﺮ� ���ﺧﻮ�ﺳ���ﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ� � �� 643/97ﻳﻦ ���ﮔﺎ�
��ﺧﻮ�ﺳ���ﺖ ﮔﻮ�ﻫﻲ ﺣﺼﺮ ���ﺛﺖ ﻧﻤﻮ�� � ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ���� ﻛﻪ ﺷﺎ����� ﻓﺎﻃﻤﻪ �ﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮ�ﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ
ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳ���ﻨﺎﻣﻪ  �� 67ﺗﺎ�ﻳﺦ � 97/11/13ﻗﺎﻣﺘﮕﺎ� ��ﺋﻤﻲ ﺧﻮ� ﺑﺪ��� �ﻧﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪ ��ﺛﻪ ﺣﻴﻦ�ﻟﻔﻮ� �� ﻣﺮﺣﻮ�
ﻣﻨﺤﺼﺮ �ﺳ���ﺖ ﺑﻪ �1 :ﺣﺴﻴﻦ ﺳ���ﺎ�ﺑﺎ� )ﻫﻤﺴﺮ( ﺑﻪ ﺷ���ﻤﺎ�� ﻣﻠﻲ  �2 .6229686961ﻣﺤﻤﺪ�ﺿﺎ ﺳﺎ�ﺑﺎ� ﺑﻪ
ﺷ���ﻤﺎ�� ﻣﻠﻲ � �3 .6229870657ﺷﺮ� ﺳ���ﺎ�ﺑﺎ� ﺑﻪ ﺷ���ﻤﺎ�� ﻣﻠﻲ  �4 .6229862931ﺳﻌﻴﺪ ﺳﺎ�ﺑﺎ� ﺑﻪ
ﺷ���ﻤﺎ��ﻣﻠﻲ� .6229690896ﻳﻨﻚ ﺑﺎ �ﻧﺠﺎ� ﺗﺸﺮﻳﻔﺎ� ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ��ﺧﻮ�ﺳ���ﺖ ﻣﺰﺑﻮ� �� �� ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ� �ﮔﻬﻲ
ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴ���ﻲ �ﻋﺘﺮ�ﺿﻲ ���� � ﻳﺎ �ﺻﻴﺖﻧﺎﻣﻪ �� ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻧﺰ� �� ﺑﺎﺷﺪ �� ﺗﺎ�ﻳﺦ ﻧﺸﺮ �ﮔﻬﻲ ﻇﺮ� ﻳﻚ ﻣﺎ� ﺑﻪ
���ﮔﺎ� ﺗﻘﺪﻳﻢ ���� ��ﻻ ﮔﻮ�ﻫﻲ ﺻﺎ�� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
�ﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ��� ﺷﻮ��� ﺣﻞ �ﺧﺘﻼ� ﻣﻴﻤﻪ

��ﻧﻮﺷﺖ �ﮔﻬﻲ ﺣﺼﺮ ���ﺛﺖ
�ﻗﺎ� ﺑﻬﺮ�� ﻛﺮ�ﻣﺖ �ﺑﺎﺟﻠﻮ ����� ﺷﻨﺎﺳ���ﻨﺎﻣﻪ ﺷ���ﻤﺎ��  170ﺑﻪﺷ���ﺮ� ���ﺧﻮ�ﺳ���ﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ
� �� 97/67�/701465ﻳﻦ ﺷ���ﻮ�� ��ﺧﻮ�ﺳ���ﺖ ﮔﻮ�ﻫﻲ ﺣﺼﺮ ���ﺛﺖ ﻧﻤﻮ�� � ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ���� ﻛﻪ
ﺷ�ﺎ����� ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ� ﭼﭽﻜﻠﻮ� ﻣﻨﺼﻮ� ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳ���ﻨﺎﻣﻪ  �� 203ﺗﺎ�ﻳﺦ � 97/10/25ﻗﺎﻣﺘﮕﺎ�
��ﺋﻤﻲ ﺧﻮ� ﺑﺪ��� �ﻧﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘﻪ ��ﺛﻪ �� ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ �ﺳ���ﺖ ﺑﻪ � 1 :ﺣﺴ���ﻴﻦ  � 2ﺣﺴﻦ � � 3ﻗﻴﻪ
)ﻛﺮ�ﻣﺖ �ﺑﺎﺟﻠﻮ ﻓﺮ�ﻧﺪ�� ﺑﻬﺮ�� � ﻓﺮ�ﻧﺪ�� ﻣﺘﻮﻓﻴﻪ(  � 4ﺑﻬﺮ�� ﻛﺮ�ﻣﺖ �ﺑﺎﺟﻠﻮ ﻓﺮ�ﻧﺪ ﻋﻠﻲ ﻫﻤﺴ���ﺮ ﻣﺘﻮﻓﻴﻪ.
�ﻳﻨﻚ ﺑﺎ �ﻧﺠﺎ� ﺗﺸﺮﻳﻔﺎ� ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ��ﺧﻮ�ﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮ� ﺑﻪ �ﺳﺘﻨﺎ� ﻣﺎ��  362ﻗﺎﻧﻮ� �ﻣﻮ� ﺣﺴﺒﻲ �� �� ﻳﻚﻧﻮﺑﺖ
�ﮔﻬﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻲ �ﻋﺘﺮ�� ���� � ﻳﺎ �ﺻﻴﺖﻧﺎﻣﻪ �� ﻣﺘﻮﻓﻲ ﻧﺰ� �� ﺑﺎﺷﺪ �� ﺗﺎ�ﻳﺦ ﻧﺸﺮ �ﮔﻬﻲ ﻇﺮ�
ﻳﻚ ﻣﺎ� ﺑﻪ ﺷﻮ�� ﺗﻘﺪﻳﻢ ���� ��ﻻ ﮔﻮ�ﻫﻲ ﺻﺎ�� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ� .ﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  67ﺷﻮ��� ﺣﻞ �ﺧﺘﻼ� ���ﻣﻴﻪ

�ﮔﻬﻲ ﻣﺰ�ﻳﺪ�
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻨﺤﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ� �ﻳﺴ�ﻨﺪﮔﻲ � ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ ﻗﺪ� �ﺻﻔﻬﺎ� )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎ�( �� ﺣﺎ� ﺗﺼﻔﻴﻪ
�� ﻧﻈﺮ ���� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻘﺪ��� �� �ﻣﻮ�� ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮ� ﺧﻮ� �� ﺷﺎﻣﻞ :ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ� ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ� ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ�
ﻓﺮ�ﺷ���ﮕﺎ� � ﻧﺎﻧﻮ�ﻳﻲ ﻣﺠﺎ�� ��� ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ� � ﻣﻘ���ﺪ��� �ﻣﻴﻦ ﺧﻮ� �� ﺑﻪ ﻣﺪ� ﻣﺤﺪ�� ﺑﻪ ﺻﻮ�� �ﺟﺎ�� ﺑﻪ
�ﺷﺨﺎ� ��ﺟﺪ ﺷ���ﺮ�ﻳﻂ �� ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰ�ﻳﺪ� ��ﮔﺬ��ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﺑﻪ ﻣﺪ� �� ��� �� ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻧﺘﺸﺎ� �ﮔﻬﻲ
ﺟﻬﺖ ﺑﺎ��ﻳﺪ � ��ﻳﺎﻓﺖ ﺷ���ﺮ�ﻳﻂ �� ﺳ���ﺎﻋﺖ � 9ﻟﻲ  12ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ �ﺻﻔﻬﺎ� ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  10ﺟﺎ�� ﺗﻬﺮ��
��ﺑﻪ��� ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻗﺪ� ﺗﻠﻔﻦ 09131577589 :ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ� �ﻳﺴﻨﺪﮔﻲ � ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ ﻗﺪ� �ﺻﻔﻬﺎ�
ﻳﻌﻘﻮ� ﻣﺤﻤﺪ�

هاي معظم شهدا ،جانبازان و پاسداران بازنشسته مجلس
جمعي از خانواده
شوراي اسالمي با تجمع در برابر مجلس ،خواستار تحويل واحدهاي مسكوني
ها در
هاي نور و ياس در منطقه س����وهانك تهران ش����دند اين خانواده
پروژه
هاي
پالكاردها و شعارهاي خود اعالم كردند كه هيات پيگيري ساخت پروژه
مزبور شانزدهم ارديبهشت  92با اعالم شماره حساب بانكي براي واريز پيش
پرداخت خريد واحدهاي مس����كوني در بلوار ارتش ،وعده دادند كه جمعي
از نمايندگان و كاركنان مجلس را  2سال بعد در آنجا صاحب خانه خواهند
كرد ،اما متأسفانه تاكنون از تحقق آن خبري نشده است.
تجمع كنندگان همچنين يادآوري كردند در اين مدت كس����اني كه با
اند و حتي
حقوق بازنشستگي و كارمندي مجبور به پرداخت اجاره خانه شده
اند ،با مشكالت
هايشان را فروخته
بعضي از آنان به اميد صاحبخانه شدن منزل
هاي مس����كوني نور و ياس
اند .پيش خريداران پروژه
رو بوده
اي روبه
عديده
ها و
س����وهانك همچنين خواس����تار تسريع در رسيدگي به پرونده اين پروژه
احقاق حق خود شدند.

برگزاري سومين جلسه محاکمه متهمان جاسوسي از مراکز نظامي

س����ومين جلسه محاکمه متهمان جاسوسي از مراکز نظامي کشور صبح

�ﮔﻬﻲ ﻣﺰ�ﻳﺪ� ���

آتش سوزي در يك هتل دهلينو  17قرباني گرفت

ﻣﻨﺎﻗﺼ���ﻪ
)ﻧﻮﺑﺖ ���(

��ﻳﻒ

ﺷﺮ� ﻋﻤﻠﻴﺎ�

ﻣﺒﻠﻎ �ﻋﺘﺒﺎ� ﺑﻪ �ﻳﺎ�

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮ�� ﺑﻪ �ﻳﺎ�

ﺻﻼﺣﻴﺖ

1

ﺧﺮﻳﺪ� ﺳﺎﺧﺖ� ﺗﺠﻬﻴﺰ � ﺗﺤﻮﻳﻞ �� �ﺳﺘﮕﺎ� ﺧﻮ���� ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺣﺮﻳﻖ
ﺟﻬﺖ ﺳﺎ�ﻣﺎ� �ﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ

30/000/000/000

1/500/000/000

ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ� ﺳﺎ�ﻧﺪ�
ﺧﻮ���ﻫﺎ� �ﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ

 �1ﺳ���ﭙﺮ�� ﺷ���ﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ �� ���ﻫﺎ� �ﻳﻞ ���ﺋﻪ ﮔﺮ�� .ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ
ﻣﻌﺎ�� ﻣﺒﻠﻎ ﻓﻮ� ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪ� � ��� 90ﻋﺘﺒﺎ� ��ﺷ���ﺘﻪ � ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷ���ﺪ � ﻳﺎ ���ﻳﺰ ﻓﻴﺶ
ﻧﻘﺪ� ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﻮ� ﺑﻪ ﺣﺴ���ﺎ�  700786948623ﺑﺎﻧﻚ ﺷﻬﺮ �2 .ﺑﺮﻧﺪﮔﺎ� ﻧﻔﺮ ��� � ���
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺮﮔﺎ� ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ �ﻧﻌﻘﺎ� ﻗﺮ����� ﻧﺸ���ﻮﻧﺪ ﺳ���ﭙﺮ�� �ﻧﺎ� ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺿﺒﻂ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
 �3ﺷﻬﺮ���� ﻛﺮ� �� �� ﻳﺎ ﻗﺒﻮ� ﻫﺮ ﻳﻚ �� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎ� �ﺳﺖ �4 .ﻣﺒﻠﻎ �500/000ﻳﺎ�
ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ �ﺳﻨﺎ� ﺑﻪ ﺣﺴﺎ�  700785313795ﻧﺰ� ﺑﺎﻧﻚ ﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮ���� ���ﻳﺰ � �ﺳﻴﺪ
�ﻧﺮ� ���ﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ �5 .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ �� ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻧﺘﺸﺎ� �ﮔﻬﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ �ﺳﻨﺎ�ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ
����� �ﻣﻮ� ﻗﺮ�����ﻫﺎ � ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ ��ﻗﻊ �� ﻣﻴﺪ�� ﺗﻮﺣﻴﺪ � ﺑﻠﻮ�� ﺑﻼ� ﺷ���ﻬﺮ���� ﻛﺮ� ﻃﺒﻘﻪﻫﻔﺘﻢ
ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ �� �6 .ﻫﺮ ﺻﻮ�� ﻣﺪ��� ﻣﻨﺪ�� �� �ﺳ���ﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻼ� ﻓﺮ�� �ﺳ���ﻨﺎ�
� ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ� ﻋﻘﺪ ﻗﺮ����� ﺧﻮ�ﻫﺪﺑﻮ� �7 .ﺗﻮﺿﻴﺢ �ﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ �� ﺳ���ﭙﺮ�� ﺷ���ﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻛﻠﻴﻪ �ﺳ���ﻨﺎ� � ﻣﺪ��� ﻣﺮﺑﻮ� ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎ��� ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻧﺰ� ﺷﻬﺮ���� ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ.
 �8ﻻ�� ﺑﻪ �ﻛﺮ �ﺳ���ﺖ ﻫﻨﮕﺎ� ﺧﺮﻳﺪ �ﺳ���ﻨﺎ� ���ﺋﻪ ﭘﺮ��ﻧﻪ ﺑﻬﺮ�ﺑﺮ����� ﻣﻌﺮﻓﻲﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﻬﻮ� ﺑﻪ
ﻣﻬﺮ � �ﻣﻀ���ﺎ� ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ� ���ﻧﺎﻣﻪ �ﺧﺮﻳﻦ �ﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ�� �ﻋﻀﺎ� ﺷ���ﺮﻛﺖ� ﻛﺪ �ﻗﺘﺼﺎ��

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ

) 1�17�97/77ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ��( ﻧﻮﺑﺖ ���

� �1ﺳﺘﮕﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰ�� :ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ� �ﺳﺘﺎ� �ﻟﺒﺮ�
 �2ﻣﻮﺿﻮ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ� :ﻧﺠﺎ� ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ� ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ� ﻧﺼﺐ � ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎ�� ﻟﻮ��� �ﻧﺪ���ﮔﻴﺮ�
�ﻧﺸﻌﺎﺑﺎ� ﻋﺎ�� � �ﻳﻤﺎﻧﺪ� �� ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ� 97�98
 �3ﺷﺮ�ﻳﻂ ﻻ�� :ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ� ����� �ﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪ� ﻣﻌﺘﺒﺮ )ﺣﺪ�ﻗﻞ  5ﻧﻴﺮ�( �� ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ � ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ�ﻳﺰ�
ﻛﺸﻮ� � ���� ﺑﻮ�� ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮ�ﻳﻂ ﻣﻨﺪ�� �� �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
 �4ﻣﻬﻠﺖ ﺧﺮﻳﺪ � ﻣﺤﻞ ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ �� ﺗﺎ�ﻳﺦ  97/11/24ﻟﻐﺎﻳﺖ
 97/11/30ﺑﺎ ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﺑﻪ �� ﺳ���ﺎﻳﺖﻫ���ﺎ� ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ� �ﺳ���ﺘﺎ� �ﻟﺒﺮ� ﺑﻪ ﻧﺸ������ﺎﻧﻲ
 � www.aepdc.irﺷ���ﺮﻛﺖ ﺗﻮ�ﻧﻴﺮ ﺑ���ﻪ ﻧﺸ���ﺎﻧﻲ  � www.tender.tavanir.org.irﻳﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎ�
�ﻃﻼ��ﺳﺎﻧﻲ ﻣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎ� ﻛﺸﻮ�� ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ � http://iets.mporg.irﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �� ﻣﺸﺎﻫﺪ� � �ﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 �5ﻣﺪ��� ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﺟﻬﺖ ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ��� :ﺋﻪ ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ���ﻳﺰ ﻣﺒﻠﻎ 327/000
�ﻳﺎ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺣﺴﺎ�  0101520152006ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎ���� �ﻳﺮ�� ﺑﻪ ﻧﺎ� ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ� �ﺳﺘﺎ� �ﻟﺒﺮ�
)ﻃﻲ ﻣﺪ� �ﻣﺎ� ﻗﻴﺪ ﺷﺪ� �� ﺑﻨﺪ �4ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻴﺶ ���ﻳﺰ� ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺎ� ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ(.
 �6ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺑﻪ ﺷﺮ� ﻣﻨﺪ�� �� �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 �7ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷ��ﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺑﻪ ﺷﺮ� ﻣﻨﺪ�� �� �ﺳ���ﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ��
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳ���ﭙﺮ�� ﻣﺬﻛﻮ� �� ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻳﺎ ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻰ ���ﻳﺰ� ﺑﻪ ﺣﺴﺎ� ﻓﻮ��ﻻﺷﺎ�� � ﻳﺎ
ﭼﻚ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ � ﻳﺎ ﺿﺒﻂ �� ﺣﺴﺎ� ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ� ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ ﻧﺰ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰ�� ���ﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 �8ﻣﻬﻠﺖ � ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ :ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﺗﺎ �ﺧﺮ �ﻗﺖ ����� ﻣﻮ��  97/12/13ﺑﻪ �ﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ �ﻣﻮ� ﺗﺪ��ﻛﺎ� ��ﻗﻊ �� ﻛﺮ�
ﺑﻠﻮ�� ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ � ﭘﻞ ����ﮔﺎ� � �ﺑﺘﺪ�� ﺑﻠﻮ�� �ﻣﺎ� �ﺿﺎ � �ﻣﻮ� ﺗﺪ��ﻛﺎ� ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ� �ﺳﺘﺎ� �ﻟﺒﺮ� ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
� �9ﻣﺎ� ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﺎﻛﺖﻫﺎ� �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺳﺎﻋﺖ  ��� 15:00ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ�� 97/12/14
� �10ﻣﺎ� �ﻋﺘﺒﺎ� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ� ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ�� �� :ﺗﺎ�ﻳﺦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ� ﺑﻪ ﻣﺪ� ﺳﻪ ﻣﺎ�
* ﺑﺪﻳﻬﻲ �ﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ� ﻓﺎﻗﺪ �ﻣﻀﺎ� ﻣﺸﺮ��� ﻣﺨﺪ�� � ﻳﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ �� ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮ� ��
�ﻳﻦ ﻓﺮ�ﺧﻮ�� ��ﺻﻞ ﻣﻲﮔﺮ�ﻧﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎ� ﺗﺮﺗﻴﺐ �ﺛﺮ ���� ﻧﺨﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
* ﻫﺰﻳﻨﻪ �ﮔﻬﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪ� ﺑﺮﻧﺪ� ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
* ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻮﻇﻒ �ﺳ����ﺖ �� ﺻﻮ�� ﮔﺮﻓﺘﻦ �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �� ﺳ����ﺎﻳﺖﻫﺎ� ﻣﺬﻛﻮ� ﻓﻴﺶ ﭘﺮ��ﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ
�ﺳ����ﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �� ﻇﺮ� ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮ� �� ﺑﻨﺪ � 4ﻳﻦ �ﮔﻬﻲ ﭘﺲ �� ﻗﻴﺪ ﺷﻤﺎ�� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ� ﻧﺎ� � ���� � ﺷﻤﺎ�� ﺗﻤﺎ�
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ ﺑﺮ ��� ﻓﻴﺶ ﻣﺬﻛﻮ� ﺿﻤﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ �ﻓﺘﺮ �ﻣﻮ� ﺗﺪ��ﻛﺎ� ﺑﺎ ﺷ����ﻤﺎ�� ﺗﻠﻔﻦ  026�32524444ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ�� ﻧﻤﺎﺑﺮ �� 026�32525353ﺳﺎ� � �ﺻﻞ �� �� ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮ�� ﻣﺪ��� ﭘﺎﻛﺖ )�( �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ��ﺳﺎ� ﻧﻤﺎﻳﺪ.
* ﺑﺪﻳﻬﻲ �ﺳﺖ �� ﺻﻮ�� ﻋﺪ� ��ﺳﺎ� ﻳﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺧﺮﻳﺪ �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ � ﺛﺒﺖﻧﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ ��
ﻟﻴﺴﺖ ﺧﺮﻳﺪ���� �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ� ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺮ�� ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮ ﻋﻬﺪ� ﺷﺨﺺ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ�.

���ﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ� �ﺳﺘﺎ� �ﻟﺒﺮ�

 % 100ﻧﻘﺪ

�ﻟﺰ�ﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ �9 .ﺷ���ﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎ� �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺮ�ﻫﺎ � �ﻃﻼﻋﺎ� ﻣﻮ��
��ﺧﻮ�ﺳﺖ ﺷﻬﺮ���� �� ﺗﻜﻤﻴﻞ � ﺑﻪ ﻫﻤﺮ�� ﺳﺎﻳﺮ �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �� ﭘﺎﻛﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮ�� �ﻫﻨﺪ.
 �10ﺳﺎﻳﺮ �ﻃﻼﻋﺎ� � ﺟﺰﺋﻴﺎ� �� �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻨﺪ�� �ﺳﺖ �11 .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ��
ﭘﺎﻛﺖﻫﺎ� ﻣﺠﺰ� )�ﻟﻒ � � � �( ﻻ� � ﻣﻤﻬﻮ� ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺷ���ﺮﻛﺖ ﺷﺪ� � ﭘﺲ �� �ﻟﺼﺎ� ﻫﻮﻟﻮﮔﺮ��
ﺑ���ﺮ ��� ﭘﺎﻛﺖ � � � ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎ� �ﻗﺖ ����� ��� ﻳﻚﺷ���ﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  97/12/5ﺑﻪ ���� ﻛﺮ� �
ﻣﻴﺪ�� ﺗﻮﺣﻴﺪ � ﺑﻠﻮ�� ﺑﻼ� �ﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷ���ﻬﺮ���� ﻛﺮ� ﺗﺤﻮﻳﻞ ���� ﺷﻮ� �12 .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ�
�ﺳ���ﻴﺪ� �� ﻣﻮ�� �� 97/12/6ﻛﻤﻴﺴﻴﻮ� ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼ� ﺷ���ﻬﺮ���� ﻛﺮ� )�ﻓﺘﺮ ﺷﻬﺮ���(
���ﺳﺎﻋﺖ 13/30ﻣﻄﺮ� � ﭘﺲ �� ﺑﺮ�ﺳﻲ � ﻛﻨﺘﺮ� ﺑﺮﻧﺪ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �ﻋﻼ� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
�� ﺿﻤﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭼﺎ� �ﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ� ﺑﺮﻧﺪ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
* ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ �ﻃﻼﻋﺎ� ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ�� ﺗﻠﻔﻦ  026� 35892443 � 35892418ﺗﻤﺎ� �
ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ  www.karaj.irﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
����� �ﻣﻮ� ﻗﺮ�����ﻫﺎ � ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ
ﺷﻬﺮ���� ﻛﺮ�

�ﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ

) 1�17�97/74ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ��(

ﻧﻮﺑﺖ ���

� �1ﺳﺘﮕﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰ�� :ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ� �ﺳﺘﺎ� �ﻟﺒﺮ�
 �2ﻣﻮﺿﻮ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ� :ﻧﺠﺎ� ﻋﻤﻠﻴﺎ� ﺑﻬﻴﻨﻪﺳ���ﺎ�� ﺷ���ﺒﻜﻪﻫﺎ� ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ� ﭘﺮ���ﻫﺎ�
��ﺳﺘﺎﻳﻲ �� ﻣﺤﺪ��� ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ� ﻓﺮ�ﻳﺲ � ﻧﻈﺮ�ﺑﺎ�
 �3ﺷﺮ�ﻳﻂ ﻻ�� :ﺷ���ﺮﻛﺘﻬﺎ� ����� �ﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪ� ﻣﻌﺘﺒﺮ �� ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ � ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ�ﻳﺰ� ﻛﺸﻮ�
)ﺣﺪ�ﻗﻞ �ﺗﺒﻪ � 5ﺷﺘﻪ ﻧﻴﺮ�(
 �4ﻣﻬﻠﺖ ﺧﺮﻳﺪ :ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ �� ﺗﺎ�ﻳ���ﺦ  97/11/24ﻟﻐﺎﻳﺖ  97/11/30ﺑﺎ ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪ��ﻛﺎ� �ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻜﻲ ��ﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ � www.setadiran.irﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �� ﻣﺸﺎﻫﺪ�
� �ﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 �5ﻣﻬﻠﺖ � ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺎﻛﺖ �ﻟﻒ :ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ��� 16:00ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮ�� 97/12/12
ﺑﻪ �ﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ �ﻣﻮ� ﺗﺪ��ﻛﺎ� ��ﻗﻊ �� ﻛﺮ� ﺑﻠﻮ�� ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ � ﭘﻞ ����ﮔﺎ� � �ﺑﺘﺪ�� ﺑﻠﻮ�� �ﻣﺎ� �ﺿﺎ
� �ﻣﻮ� ﺗﺪ��ﻛﺎ� ﺷ���ﺮﻛﺖ ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ� �ﺳﺘﺎ� �ﻟﺒﺮ� ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ���) .ﺋﻪ ﭘﺎﻛﺎ� »�« � »�«
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ �� ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎ�ﮔﺰ��� �� ﺳﺎﻳﺖ  www.setadiran.irﺻﻮ�� ﭘﺬﻳﺮ�(.
 �6ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ � 2/992/904/230ﻳﺎ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 �7ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ � 149/645/212ﻳﺎ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ��
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳ���ﭙﺮ�� ﻣﺬﻛﻮ� �� ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ � ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰ�� ﻳﺎ ﻓﻴﺶ
ﺑﺎﻧﻜﻲ ���ﻳﺰ� ﺑﻪ ﺣﺴﺎ� ﻧﺴﻴﻢ ﺷﻤﺎ�� ) 4001124307145523ﺣﺴﺎ� ﺗﻤﺮﻛﺰ �ﺟﻮ� ﺳﭙﺮ��
ﺑﻮ�ﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ� �ﺳ���ﺘﺎ� �ﻟﺒﺮ�(ﺑﻪ ﻧﺎ� ﺧﺰ�ﻧﻪ ﻧﺰ� ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰ� ﺟﻤﻬﻮ��
�ﺳﻼﻣﻲ � ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ �ﻓﻖ ﺟﺪ�� ﺷﻤﺎ��  4ﻣﺎ�� � 6ﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼ� ��ﻟﺘﻲ
���ﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
� �8ﻣﺎ� ﮔﺸ��ﺎﻳﺶ ﭘﺎﻛﺖﻫﺎ� �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ��� :ﺳ���ﺎﻋﺖ �� ��� 14:00ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ��
97/12/13
� �9ﻣﺎ� �ﻋﺘﺒﺎ� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ� ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ�� �� :ﺗﺎ�ﻳﺦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ� ﺑﻪ ﻣﺪ� ﺳﻪ ﻣﺎ�
* ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎ� ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﺷ���ﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �� ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪ��ﻛﺎ� �ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻜﻲ
��ﻟﺖ ﺑﻪ ���� �� � www.setadiran.ir :ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮ�ﺧﻮ�� ﺷﻤﺎ�� 200975221000014
�ﻗﺪ�� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

���ﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ� �ﺳﺘﺎ� �ﻟﺒﺮ�

ﺷ�ﺮﻛﺖ ﺳ�ﻴﻤﺎ� ﺑﻬﺒﻬ�ﺎ� ��ﻧﻈﺮ ���� ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎ� � ﻋﻤﻠﻴﺎ�
ﺑﻨﺪ�� � ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻛﻠﻴﻨﻜﺮ � ﺳﻴﻤﺎ� ﻓﻠﻪ ﺻﺎ���ﺗﻲ ﺧﻮ� �� ��ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎ� ��ﺟﺪ ﺷﺮ�ﻳﻂ ��ﮔﺬ�� ﻧﻤﺎﻳﺪ� ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ�
ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ��ﺣﺪ ﻓﺮ�� ﺟﻬﺖ �ﻃﻼ� �� ﻣﻴﺰ��
ﻛﺎ� � ﻣﺤﻞ �� � ﺟﻬﺖ ��ﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮ� ﺷ���ﺮ�ﻳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �� ﻃﺮﻳﻖ
ﺳ���ﺎﻳﺖ ﺑﻬﺒﻬﺎ� ﺑﻪ ����  www.behcco.irﻣﺮ�ﺟﻌﻪ � ﻣﻬﻠﺖ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺎﻛﺖﻫﺎ ﺗﺎ ﺳ���ﺎﻋﺖ  14ﻣﻮ�ﺧﻪ  97/11/30ﺑﻪ ﻧﺸ���ﺎﻧﻲ
ﺑﻬﺒﻬﺎ� � ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 10ﺟﺎ�� ﺳﻴﻤﺎ� ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ 6367154654ﺑﻪ
��ﺣﺪ �ﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎ� ﺑﻬﺒﻬﺎ� ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻻ�� ﺑﻪ �ﻛﺮ �ﺳﺖ �� ﻳﺎ ﻗﺒﻮ� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ �� �ﺧﺘﻴﺎ��� �ﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻤﻨﺎ� ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺴﻮ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ � ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭼﺎ� �ﮔﻬﻲ ﺑﺮﻋﻬﺪ�
ﺑﺮﻧﺪ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎ� �� 06152723031�5ﺧﻠﻲ 310� 280
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎ� ﺳﻴﻤﺎ� ﺑﻬﺒﻬﺎ�

�ﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ

) 1�17�97/73ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ��(

شرايط زندان قرچک کام ً
ال عادي است

كه زنان در
سرويس خبر :رئيس كل دادگستري استان تهران با تاكيد بر اين
کل کشور بيشترين امتياز را براي عفو دارند ،گفت :شرايط زندان قرچک کام ً
ال
عادي است و هيچ مشکل خاصي نداريم.
غالمحسين اسماعيلي با اشاره به موافقت رهبر معظم انقالب با عفو بيش
از  50هزار نفر از زندانيان در سراسر کشور گفت :همان طور که رئيس قوه
هاي خود مطرح کرد ،پيشنهاد چنين عفوي به مقام معظم
قضائيه در صحبت
رهبري ارائه شد و ايشان نيز به برکت چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي
شود شامل بيش از  50هزار نفر از زندانيان و
با اين عفو گسترده که برآورد مي
وي افزود :بعد از موافقت مقام معظم رهبري با
محکومان شود ،موافقت کردند.
هاي اجراي احکام و
اعطاي اين عفو به محکومان ،همکاران قضايي ما در واحد
ها و دواير اجراي احکام دادسرا بسيج شدند که با
نظارت زندان در تمام زندان
سرعت هرچه بيشتر شرايط عفو اعالم شده را با وضع محکومان انطباق دهند
شدند،
و در همين راستا يکشنبه گذشته ،جمعي از محکومان که شامل عفو مي
شود و
مانده در اسرع وقت اين عفو اعمال مي
هاي باقي
آزاد شدند و در روز
کنيم با توجه به شرايط اعالم شده اين موضوع موجب آزادي شمار
فکر مي
اند ،ولي تفضل ،عنايت و رأفت نظام
زيادي از زندانياني که مرتکب جرم شده
هاي آينده از زندان
ها در روز
ها شده است ،خواهد شد و آن
اسالمي شامل آن
شوند.
آزاد مي
رئيس كل دادگستري استان تهران در پاسخ به اين سؤال که در دو سه
روز اخير اخباري منتشر شده که زندانيان زن در زندان قرچک به اين موضوع
اند و بر اثر پرتاب گاز اشکآور
ها نشده اعتراض کرده
که اين عفو شامل آن
اند ،گفت :اين يک
هاي زندانيان ،شماري از زنان زنداني آسيب ديده
در سلول
اي است که از سوي بيگانگان انجام گرفته بود ،چرا که شرايط
فضاسازي رسانه
عفو کام ً
ال مشخص است و در شرايط اعالم شده براي عفو ،بيشترين عنايت و
توجه به زنان زنداني شده است چنانکه هر کجا شرايطي براي عفو آقايان ذکر
تري براي زنان زنداني در نظر گرفته شده است.
شده است ،شرايط آسان
اي مشمول عفو قرار
که زنان سرپرست خانوار نيز به گونه
وي با بيان اين
هاي سنگين هستند،
اند ،افزود :اين عفو شامل زناني که داراي محکوميت
گرفته
شود و اگر در شرايط عفو گفته شده که مردان با محکوميت سنگين،
نيز مي
بايد 10س���ال زندان طي کرده باش���ند ،اين رقم ،براي زنان هشت سال در نظر
گرفته شده است .در مورد شرايط سني مشموالن عفو نيز شرايط بهتري براي
ها به مراتب
زنان در نظر گرفته ش���ده اس���ت و شرايط سني عفو براي خانم
وي افزود :مطمئن هستم که بيشترين آزادي را از زندان
تر از آقايان است.
پايين
قرچک خواهيم داشت.
�ﮔﻬﻲ �ﻋﻮ� ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ��
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎﺷﻲ ﻛﺎﺷﺎ� )ﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎ�(
ﺑﻪﺷﻤﺎ�� ﺛﺒﺖ  � 1763ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10861928193
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳ����ﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺳ����ﻬﺎﻣﺪ���� �ﻋﻮ� ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ�ﻳﺪ �� ﺗﺎ�ﻳﺦ ��ﺷ����ﻨﺒﻪ 97/12/6
ﺳﺎﻋﺖ �� 14:00ﻣﺤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷ����ﺮﻛﺖ ��ﻗﻊ �� ﺗﻬﺮ��� ﺑﻠﻮ�� ﻣﻴﺮ��ﻣﺎ� ��ﺑﻪ ��� ﺑﺮ� ��ﻳﻦ
ﺷﻤﺎ��  193ﺑﺎ ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ  1919614196ﺣﻀﻮ� ﺑﻪﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ.
�ﺳﺘﻮ� ﺟﻠﺴﻪ� � :ﻧﺤﻼ� ﺷﺮﻛﺖ � � .ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮ��� �ﻳﮕﺮ ﻛﻪ �� ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻴﺄ� ﻣﺪﻳﺮ� ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎﺷﻲ ﻛﺎﺷﺎ�

ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﻧﻮﺑﺖ ��� ﻓﺮ�� ﭘﺴﺘﻪ ﺧﺸﻚ

ﺷ�ﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ � ﺻﻨﻌﺖ � ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻴﺮ � ﮔﻮﺷ�ﺖ ﻣﺤﻴﺎ� �� ﻧﻈﺮ ���� ﻣﻘﺪ�� ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺣﺪ��  20ﺗﻦ
ﻣﺤﺼﻮ� ﭘﺴﺘﻪ ﺧﺸﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ� ﺳﺎ� ﺟﺎ�� �� �� ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﻧﻮﺑﺖ ��� ﺑﻪ ﻓﺮ�� �ﺳﺎﻧﺪ .ﻟﺬ� �� ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ�
�ﻋﻮ� ﻣﻲﮔﺮ�� �� ﺗﺎ�ﻳﺦ ﻧﺸﺮ �ﮔﻬﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ��ﻳﺪ � �ﺧﺬ ����� ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺑﻪ �ﻓﺘﺮﻣﺮﻛﺰ� ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﻪ ����� :ﺳﺘﺎ� ﻗﺰ�ﻳﻦ� ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  15ﺟﺎ�� ﻗﺪﻳﻢ �ﺑﻴﻚ ﺑﻪ ﻗﺰ�ﻳﻦ� �ﻫﺴﺘﺎ� ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ﺷﺮﻗﻲ� ﺟﺎ�� ��ﮔﺮ�
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻛﺸ���ﺎ���� ﻛﻮﺛﺮ .ﺗﻠﻔﻦ � 02166282060 :ﻓﻜﺲ  02832938932ﺗﻤﺎ� ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ� ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰ�ﻳﺪ� ��� ﺳ���ﺎﻋﺖ  11ﺻﺒﺢ ��� ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  �� 1397/12/07ﻣﺤﻞ �ﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰ�
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺤﻴﺎ� ﺑﺮﮔﺰ�� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ � ﺻﻨﻌﺖ � ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻴﺮ � ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺤﻴﺎ�

»�ﮔﻬﻲ �ﺻﻼﺣﻴﻪ«

ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎ� ﺳﻴﻤﺎ� ﺑﻬﺒﻬﺎ�

ﺷ�ﻬﺮ���� ﻛﺮ� �� ﻧﻈﺮ ���� ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮ�ﺟﻪ ﻣﺼﻮ� ﺷ���ﻮ��� �ﺳﻼﻣﻲ ﺷ���ﻬﺮ ﭘﺮ��� ﻣﻨﺪ�� �� ﺟﺪ�� �ﻳﻞ �� �� ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎ���
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زده در
از سوي پيمانکاران و مشاهده گوشت يخ
هاي
هاي سطح شهر ،ورود کاميون
برخي قصابي
حمل گوش���ت بدون پلمب به محل عرضه
که امکان س���وء استفاده و خروج گوشت از
دهد ،دپو مرغ و
ها را در مسير افزايش مي
آن
ها و عدم
گوشت تنظيم بازار در برخي فروشگاه
عرضه به متقاضيان ،ناچيز بودن سهميه برخي
ها ،حضور طوالني مردم در صفوف
فروشگاه
عرضه گوشت ،اختصاص يک خودرو حمل
گوش���ت به چند منطقه که موجب تاخير در
شود ،نامشخص بودن ميزان سهميه
توزيع مي
مراکز عرضه ،تقاضاي زياد و عرضه محدود
در مناطق جنوبي و مرکزي ،عدم اختصاص
ها و
داران و کبابي
سهميه به اتحاديه رستوران
هاي گرم وارداتي
انقضاي تاريخ مصرف گوشت
آس���ياي ميانه ،را از جمله اموري دانست كه
هاي متولي قرار گيرد
بايد مورد توجه دستگاه
تا ساماندهي و رفع شوند.
او از معاونان دادسرا خواست که در بازديد
هاي بزرگ چنانچه گرانفروشي و
از فروشگاه
تخلفات عديده مشاهده کردند ،با گرانفروشان،
گونه اغماضي
مفسدان و متخلفان بدون هيچ
برخورد نمايند.
آبادي از پليس و نهادهاي
جعفري دولت
هاي
امنيتي خواست که با اشراف اطالعاتي عقبه
هاي بزرگ توزيع گوشت را شناسايي
شرکت
هاي دولتي تاکيد کرد که با
کنند و به دستگاه
بيايند.
مديريت مطلوب ،بيشتر پاي کار 
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ایمیل خط ارتباطي :

چند نکته درخور توجه خوانندگان گرامی

می كنيم:
های تلفنی به نكات زير جلب 
توجه خوانندگان محترم را در ارتباط با پيام
ها جنبه های خصوصی ،حقوقی و یا قضایی نداشته باشد.
* موضوع پیام

* پیام ها مختصر و دقیق باشد و از تکرار آن ها خودداری شود.

* خوانندگان محترم شهرستانی در پیام هایشان ،نام شهرستان مربوطه را بیان فرمایند .

ت است.
اساس نوب 
* چاپ پيام ها بر
با تشكرـ سرويس ارتباطات مردمی

مساحت بيشتر ملك به معناي پرداخت هزينه بيشتر تعميرات است

هاي
پله
براي رفع مش���كل شهروندي كه درباره هزينه رنگ آميزي راه
ساختمان خود در روزنامه اطالعات سئوال كرده بود ،با توجه به مشكالتي كه
خود در اين زمينه داشتم ،با دريافت نظر چند كارشناس قوه قضائیه دريافتم
شود و هزينه آن
ها جزو تزئينات ساختمان محسوب نمي
كه نقاشي راه پله
ها است .يعني هزينه به نسبت
مشمول بند اول ماده  220قانون تملك آپارتمان
شود ،و در نتیجه هركس سهم
واحد اختصاصي به كل مساحت بنا محاسبه مي
ملك او از كل بنا بيشتر باشد هزينه تعميرات او نيز بيشتر است.
مدير مجتمع مسكوني
چرا عادل فردوسيپور مسابقات آسيايي را گزارش نكرد؟

پور كه
انگيز عادل فردوسي
هاي فوتبالي جذاب و هيجان
جای گزارش
ترين گزارشگران ورزشي صدا و سيما است ،در مسابقات
يكي از برجسته
هاي آسيا بسيار خالي بود .اميدواريم مسئوالن صدا و سيما در مقابل
فوتبال ملت
هاي
ها مقاومت كنند و نگذارند كه افراد باتجربه و كاربلد در زمينه
شايعه پراكني
گوناگون ورزشي و بخصوص فوتبال به راحتي كنار گذاشته شوند.
هاي ورزش فوتبال
از عالقمندان گزارش
پور مجري برنامه تلويزيوني
خ��ط ارتباطي :اگر چه عادل فردوس���ي
ها را گزارش كرد.
مسابقات فوتبال آسيا نبود ،اما  2مسابقه اين بازي
از بستر زايندهرود بكاهند

رود براي حفظ اثر
هاي پياپي و كاهش آب زاينده
با توجه به خشكسالي
پل و نيز كاهش گرد و خاك در نيمه اول سال كه رود كام ً
ال
و سه
باستاني سي
خشك است ،به مسئوالن شهرداري اصفهان و سازمان حفاظت محيط زيست
رود بكاهند.
ريزي و مهندسي دقيق از بستر زاينده
شود كه با برنامه
پيشنهاد مي
پل و
اجراي اين طرح باعث رونق و توسعه فضاي سبز در اطراف سي و سه
شود.
هاي سرد و باراني سال مي
نيز تجمع بيشتر آب باران و برف در ماه
شهروندي از اصفهان
مردم براي حفظ استقالل كشورشان همپيمان ميشوند

ها براي حفظ استقالل و مقابله با دشمنان خارجي كشورشان
مطمئن ًا ملت
شوند ،اما اگر آحاد مردم به اين باور برسند
پيمان مي
با يكديگر متحد و هم
ها
که بروز مشکالت اقتصادی ،بيكاري جوانان ،و تعطيلي بسياري از كارخانه
تدبيري و تداخل برخي از تصميمات مسئوالن و دولتمرداني است
ناشي از بي
كه به فكر كسب قدرت بيشتر هستند ،از ميزان صبر و تحمل آنان كاسته
ها
ها ،دغدغه
شود .اميدوارم حفظ آسايش ،رفاه و امنيت ملت از اولويت
مي
و تصميمات مسئوالن باشد.
تلفن به خط ارتباطي
اسامي خبرنگاران روزنامه را هم چاپ كنيد

رود كه اسامي خبرنگاراني
از مسئوالن تحريريه روزنامه اطالعات انتظار مي
كنند و عكس آنها
ها ش���ركت مي
هاي خبري و يا مصاحبه
كه در نشس���ت
شود ،را بنويسند .مث ً
ال عكس چند نفر از
در صفحه اول روزنامه چاپ مي
ماه بدون معرفي
خبرنگاران و مديران روزنامه در كنار آقاي ظريف در  13بهمن
آنها چاپ شده است ،حال آن كه بسياري از خوانندگان روزنامه اطالعات
مشتاق شناختن نويسندگان و خبرنگاران روزنامه هستند.
خواننده روزنامه اطالعات
عمليات مرمت آرامگاه شيخصدوق سريعتر انجام گيرد

كه بيشترين مرحله بازسازي و مرمت آرامگاه شيخ صدوق
با توجه به اين
چند س���الي اس���ت در حال اجرا است و براي اتمام كار وقفه طوالني مدت
ايجاد ش���ده اس���ت .از مسئوالن سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و نيز
رود كه براي تكميل پروژه و بازسازي آرامگاه
شهرداري شهرري انتظار مي
و نيز مرمت برج طغرل اقدامات سريعتري انجام دهند .طوالني شدن زمان
ب ديدن
بازسازي آثار تاريخي عالوه بر اتالف منابع مالي باعث تخريب و آسي 
شود.
بافت اصلي بناهاي تاريخي مي
مندان به حفظ ميراث فرهنگي
از عالقه
چهكسي آجيل  200هزار توماني را دوست ندارد

شود آجيل كيلويي  200هزار توماني را دوست نداشت؟ چاپ
مگر مي
گزارش «داليلي براي دوست داشتن بيشتر آجيل» در ضميمه  13بهمن ماه
روزنامه اطالعات با توجه به قيمت نجومي آجيل و خشكبار و حذف باالجبار
آنها از س���بد تغذيه اكثر خانوارها ،منطقي و درس���ت نبود .از نويسندگان و
گزارشگران روزنامه انتظار داريم كه در چاپ مطالب و نكات سالمت و تغذيه،
با توجه به شرايط نابسامان اقتصادي اقشار مردم ،دقت بيشتري داشته باشند.
شيرازي
دربارة مربيگري كيروش كملطفي نكنند!

هاي
عليرغم اينكه حضور تيم ملي فوتبال كشورمان در فينال جام ملت
آسيا خالي بود و باعث ناراحتي اكثر مردم شد ،ولي نبايد تالش و پشتكار
روش ،س���رمربي خوب و قدرتمند س���ابق تيم ملي فوتبال را
بازيكنان و كي
ناديده بگيريم .متأسفانه برخي از مربيان داخلي كشورمان با انتقادهاي شديد و
غيرمنطقي خود  8سال به خدمات و زحمات مربي خارجي تيم ملي فوتبال
روش تيم ملي  3دوره در
لطفي كردند ،در صورتي كه با وجود آقاي كي
كم
جام جهاني حضور پيدا كرد .اميدواريم براي  4سال آينده در نبود سرمربي
جهاني
ملي ،يكي از همين مربيان پرادعا بتوانند افتخار حضور در جام
سابق تيم
 2020را نصيب تيم ملي فوتبال كشورمان كند.
طرفدار ورزش فوتبال
با وجود كمبود كاغذ اين تغييرات جايز نبود!

يكي از خوانندگان قديمي روزنامه پرطرفدار اطالعات هس���تم كه از
هاي روزنامه انتقاد دارم .آيا
تغييرات ايجاد ش���ده در صفحات اول ضميمه
جايگزين ش���دن عكس و يا طرحي بزرگ به جاي مطالب خواندني مانند
پذير است و با وجود
مقاله آقاي عليرضا خاني درباره دكتر صديقي ،توجيه
گراني و كمبود كاغذ اين گونه اتالف آن مقرون به صرفه است؟ اميدوارم
هاي
شدن بيشتر خواست
اندركاران روزنامه اطالعات درصدد اجرائي
دس���ت
خوانندگان روزنامه باشند!
خوانندة روزنامه اطالعات
شهرداري منطقه  2مشكل ترافيك را حل كند

در ضلع جنوبي كوي ذوالفقاري واقع در خيابان ش���ادمان ،قطعه زمين
بزرگي در تملك بانك و يا جهاد كشاورزي است .كه چند سالي است بدون
آمد
تو
اس���تفاده رها ش���ده و حصار زمين ،ترافيك سنگين و مشكالت رف 
وجود آورده است .از شهرداري منطقه  2درخواست بررسي
شهروندان را به
و رفع معضل ترافيك خيابان مزبور را داريم.
از اهالي خيابان شادمان
سهامداران پديدة كيش بالتكليف هستند

دليل تغيير و تحوالت اجراي پروژه پديدة كيش ،مدتي است كه سهامداران
به
اند و در
از معامالت شركت و سود سهام خود هيچ اطالعاتي را دريافت نكرده
رضوي كه سهامدار شركت مزبور
اين ميان برخي از بازنشستگان استان خراسان
هستند و توان پيگيري مشكالت سهام خود را ندارند ،از استاندار محترم خراسان
رضوي تقاضا دارند ترتيبي اتخاذ كنند تا سهامداران بازنشسته بتوانند اطالعاتي
دربارة ميزان سود سهام و چگونگي دريافت آن به دست آوردند.
از سهامداران پديده كيش ـ مشهد مقدس
كسبه شهر قدس ،شبها امنيت ندارند

خان) بعد
حسن
مدتي است كه امنيت و آسايش كسبه شهر قدس (قلعه
شتم آنان توسط سارقان به مخاطره
بو
از تاريكي هوا به دليل سرقت و ضر 
افتاده اس���ت و عليرغم مراجعه كس���به محل به كالنتري منطقه و گزارش
آوري سارقان
تخلفات دزدان متاسفانه تاكنون اقدامي براي حفظ امنيت و جمع
صورت نگرفته است .از نيروي انتظامي درخواست داريم كه براي رفع معضل
هاي خود در ابتداي شب براي در
كسبه شهر قدس كه مجبور به بستن مغازه
ماندن از سارقان هستند ،اقدام كنند.
امان
از كسبه شهر قدس

پاسخمسئوالن

پاسخ شهرداري منطقه  13درباره سد معبر بازارچه شهرستاني

باسالم ،در پاسخ به مطلب مندرج در آن جريده وزين مورخه 16/11/97
در خصوص «س���د معبر بازارچه شهرستاني» ضمن تشكر از شهروندان
رساند:
محترم در خصوص اعالم مشكالت محلي و شهري ،به آگاهي مي
بنا بر گزارش كارشناسي ،با صدور حكم قضايي جهت برخورد با سد معبر
و بساط گستري به درخواست شهرداري ناحيه يك منطقه  ،13به زودي ،با
شود.
همكاري نيروي انتظامي با متخلفان در اين زمينه برخورد مي
مرتضي فالح خورسند ـ رئيس روابط عمومي
پاسخ شركت مترو درخصوص راهبران قطارها

احترام ًا خواهشمند است درخصوص مطلب مندرج در آن روزنامه،
مورخه  1397/11/16با عنوان « به راهبران قطارهاي مترو تذكر دهند»،
پاسخ زير به چاپ برسد؛
ضمن تشكر از اين مسافر محترم و نيز آن روزنامه وزين ،به اطالع
رس���اند زمان حركت و سرعت قطارها توسط سيستم ايمني سير در
مي
شود ،اما بعضي مواقع به علت حفظ موارد ايمني و
شبكه مترو كنترل مي
از جمله فاصله مطمئن دو قطار ،اين سيستم منجر به فعال شدن ترمز و
طلبيم.
شود كه از اين بابت از مسافران گرامي پوزش مي
تكان قطار مي
الملل
محسن محمديان ـ مشاور مديرعامل و مدير ارتباطات و امور بين

