اخبار داخلی
شهادت مأمور مرزبان دردرگيري
با اشرار مسلح

سرويس شهرستانها :فرمانده مرزباني
استان کردستان با اشاره به درگيري مرزبانان
هنگ مرزي بانه با اشرار مسلح گفت :اشرار
مسلح قصد اقدامات خرابکارانه در داخل
کشور را داشتند.
يكشنبه شب مرزبانان هنگ مرزي بانه
منظور
هنگام گشت در نقطه صفر مرزي به
تأمين امنيت و جلوگيري از ورود اشرار و
قاچاقچيان مسلح به خاک کشور در منطقه
مرزي سراب با اشرار مسلح درگير شدند.
سردار کيومرث شيخي فرمانده مرزباني استان کردستان اظهار داشت:
مرزبانان با اشرار مسلح درگير شدند.در اين درگيري يک مرزبان به شهادت
کردخردي اهل مالير بود.
رسيد .اين مرزبان شهيد به نام ابوذر حمزه
هايي از اشرار مسلح پيدا
فرمانده مرزباني کردستان اضافه کرد :سرنخ
ايم و آنان تحت تعقيب هستند.
کرده

 بازديد رئيس قوه قضائيه از دادسراي
ناحيه  10تهران

هاي
س���رويس خبر :رئيس قوه قضائيه به صورت سرزده از بخش
مختلف دادسراي ناحيه 10تهران ديدن کرد.
هاي مختلف
االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسي از بخش
حجت
دادس���راي ناحيه 10تهران ديدن کرد .رئيس دستگاه قضا در اين بازديد
هاي قضايي و کارکنان
از نزديک با برخي از مراجعان و همچنين مقام
دادسرا ديدار و گفتگو کرد و با رسيدگي به تعدادي از مشکالت حقوقي
هاي الزم را صادر كرد.
و قضايي ،دستور

س���رويس شهرس���تانها :همزمان با سفر
جمهوري و کاروان دولت تدبير و اميد به
رئيس
اس���تان بوشهر با حضور وزير بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکي  47طرح بهداشتي و درماني
افتتاح ياعمليات اجرايي آنها آغاز شد.
وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي در
ها در
آيين افتتاح وآغاز عمليات اجرايي اين پروژه
بيمارستان زينبيه شهر خورموج مرکز شهرستان
دش���تي گفت 26 :طرح از اين ش���مار شامل
هاي بهداشت ،مراکز
کلينيکهاي تخصصي ،خانه
جامع س�ل�امت ،مرکز تصوير برداري ،اورژانس
برداري
اي و اقامتگاه پزشکان است که به بهره
جاده
رسيد.

رئيس قوه قضائيه خواستار اقدام قضايي حقوقدانان جهان عليه تروريسم شد

س���رويس خبر :رئيس قوه قضائيه با
محکوم کردن مجدد عمليات تروريس���تي
اخي���ر عليه نمازگزاران در نيوزيلند ،از همه
قضات و حقوقدانان جهان دعوت کرد که با
محوريت دستگاه قضايي جمهوري اسالمي،
به نهضت حقوقي مقابله با تروريس���م و
نژادپرستيبپيوندند.
 حجت االسالم والمسلمين سيدابراهيم
رئيسي در جلسه مسئوالن عالي قضايي با اشاره
به حادثه تلخ تروريستي اخير در نيوزيلند ،اين
اقدام ضدانساني را موجب جريحه دار شدن
وجدان عمومي جهان دانست و بار ديگر با
محکوم کردن اين عمليات نژادپرستانه عليه
دفاع و بيگناه در
مسلمانان و نمازگزاران بي
يک کشور مدعي حقوق بشر ،اظهار داشت:
اين اقدام نژادپرستانه عليه مسلمانان با اقدامات
هاي تکفيري و تروريستي
افراط گرايانه گروه
نظير داعش که به نام اسالم دست به نفرت
زنند،
پراکني ،ترور و وحش���ت آفريني مي
هاي زيادي دارد و همگي دستاورد
شباهت
اي است که
هاي اسالم هراسانه
شوم پروژه
هاي غرب طراحي و از سوي
در انديشکده
ها به مرحله
هاي آنها با پشتيباني دولت
رسانه
آيد.
اجرا در مي
وي با بيان اين که صرف ابراز تاسف و
اعالم محکوميت در پي وقوع چنين حوادثي

کافي نيست ،بر ضرورت اقدامات عملي و
ملموس در اين زمينه تاکيد کرد و گفت :از
همه قضات ،حقوقدانان و طرفداران حقيقي
کنيم
حقوق بشر در سراسر جهان دعوت مي
که با همکاري و تبادل نظر ،به يک اجماع
قدرتمند دست يابند و با پيوستن به نهضت
حقوقي مقابله با نژادپرستي ،تروريسم و افراط
هايي جدي در اين عرصه بردارند
گرايي ،گام
و دستگاه قضايي جمهوري اسالمي نيز به
ترين مجموعه قضايي کشوري
عنوان عالي
که از قربانيان اصلي تروريسم و خشونت در
جهان است ،اين آمادگي را دارد که محور اين
هاي جهاني
نهضت و هماهنگ کننده تالش
در اين حوزه باشد.
رئيس دستگاه قضا با تبريک ايام پربرکت
ماه رج���ب و ميالد حضرت اميرالمومنين
علي (ع) ،اضافه کرد :خوشا به حال کساني
که در اين ايام ،توفيق اعتکاف و مناجات به
درگاه حق تعالي را دارند.
بحمداهلل ،به برک���ت انقالب و نظام
مقدس جمهوري اس�ل�امي ،اين تجمعات
تر
تر و باشکوه
معنوي س���ال به سال پررنگ
به ويژه با حضور پرشور نسل جوان برگزار
ش���ود و همگي بايد ضمن شکرگزاري
مي
نس���بت به اين نعمت عظيم ،بستر زماني
ملکوتي اين ايام پرفيض را به عنوان فرصتي

آغاز اجراي  47پروژه بهداشت و درمانی در بوشهر
دکتر سعيد نمکي افزود 21 :پروژه نيز شامل
اي و شهري ،اقامتگاه پزشکان،
مراکز اورژانس جاده
ها و مراکز
مراکز جامع سالمت ،توسعه بيمارستان
درماني است كه عمليات اجرايي آنها آغاز شد.
وي اضافه کرد :کلينيک تخصصي مرحوم
دکتر عبدالحس���ين حاجياني بيمارستان زينبيه
خورموج با زير بناي 950متر مربع و اعتبار 25
ميليارد ريال که توسط خانواده حاجياني از خيرين
شهر خورموج تامين اعتبار شد ،به بهره برداري
او گفت :براي ساخت و تجهيز اين مراکز
رسيد.
بهداشتي و درماني  608ميليارد ريال شامل100
ميلي���ارد ريال کمک خيران و  508ميليارد ريال
اعتبارات دولتي هزينه شده است.

نمکي به خدمات نظام مقدس اس�ل�امي
و مقابس���ه آن با قبل از انقالب اش���اره کرد و
افزود :ما در س���ال  1357تنها 30درصد پوشش
واکسيناسيون داش���تيم اما امروز به 100درصد
پوشش واکسيناسيون رسيده است.
وي تاکيد کرد :ش���مار مراکز بهداشتي و
درماني کشور از  1030مورد در سال  57به بيش
از  18هزار خانه بهداشت و مرکز رسيده است.
وزير بهداش���ت ،درمان و آموزش پزشکي
اضافه کرد :سال  57از هر هزار کودک 120نفر
در يک سالگي و  174نفر در پنج سالگي فوت
دهم در
شدند و امروز اين آمار به کمتر از يك
مي
هزار نفر رسيده است.

حسين هدايتي :حقوق کيروش ،پول لباس تيم ملي
م
و پاداش بازيکنان را من داد 

سرويس خبر :متهم اخالل در
نظ����ام اقتصادي و از بدهکاران کالن
بانکي درآخرين جلس����ه دادگاهش
روش و پول
گفت :تاج ،حقوق کي
گرفت.
لباس تيم ملي را از من مي
حسين هدايتي افزود :تاج عالوه
بر اين 5 ،هزار دالر پاداش اعضاي تيم
ملي را هم از من گرفت.
وي افزود :در قرض الحس����نه
جاويد از سال  65به هزاران نفر وام
ام اما خودم امروز به خاطر دريافت
داده
يک وام با وثيقه ،زنداني هستم.
هدايت����ي 250 :ميليارد به 14
فدراس����يون ورزشي دادم 2/5ميليون
دالر به تاج دادم.
متهم اخالل در نظام اقتصادي و
از بدهکاران کالن بانکي گفت:گفته
ش����ده  30ميليارد تومان به ورزش
ام که اشتباه است بلکه  250ميليارد
داده

تومان به  14فدراسيون ورزشي براي
ام.
توسعه ورزش کمک کرده
هدايت����ي در ادامه ارائه آخرين
دفاعيات خود در شعبه سوم دادگاه
ويژه مفاسد اقتصادي اظهار کرد65 :
ميليارد و  500ميليون تومان به س����ه
نفر دادم که اس����ناد آنها را به دادگاه
اند
ام و ضابطان قول داده
ارائ����ه کرده
آنه����ا را وصول کنند؛  13ميليارد و
 650ميليون تومان هم به يقيني بابت
کردم
ام و فکر مي
ها داده
خريد شرکت
ها درست هستند اما بعدا ً
اين شرکت
فهميدم که اسناد آنها صوري است و
هاي
يقيني بايد جواب دهد چرا شرکت
ص����وري و قالبي به ما معرفي کرده
است که امروز گرفتار شويم .خودمان
توانستيم شرکت ثبت کنيم و گرفتار
مي
اين مشکالت نشويم.
وي گفت :در شعبه  1064اتهام

سرويس حوادث :قاضي پرونده
بانك سرمايه ،حکم سه متهم اصلي
آن را صادر کرد.
مس����عودي مقام ،رئيس دادگاه
پرونده بانک س����رمايه در اين مورد
گفت :علي بخشايش مديرعامل سابق
بانک سرمايه ،پرويز کاظمي رئيس
س����ابق هيات مديره بانک سرمايه
و محمدرضا توس����لي عضو سابق
حقوقي بانک سرمايه هر کدام به 20
سال زندان ،تحمل  74ضربه شالق
در انظ����ار عمومي و انفصال دائم از
خدمات دولتي محکوم شدند.
وي در رابط����ه با بقيه متهمان
هادي رضوي بعد
گفت :جلسه دادگاه
شود و پرونده ساير
از عيد انجام مي
مديران و ارکان اعتباري هنوز از دادسرا
ارسال نشده است.
مسعودي مقام درباره اظهارات
مرجان ش����يخ االس��ل�ام در پرونده
پتروش����يمي گفت :طبيعي است که
تمام متهمان دفاعياتي دال بر بيگناهي
دهند .وثيقه  2نفر از متهمان
ارائه مي
تشديد شد که يکي از آنها حمزه لو
وي افزود :شماري ديگر از افراد
است.
شان در دادسرا مفتوح است و
پرونده

همچنين اقداماتي هم که انجام گرفته
بايد مورد ارزيابي قرار بگيرد ،شايد
مداخله بعضي از اين اشخاص به واقع
مس����تندي دال بر جرم بودن نداشته
باش����د و ممکن است برخي جرم
باشد ،ممکن است بعضي معاونت به
آنها تفهيم شده باشد و در تحقيقات
مشخص شود که مراتب باالتري مانند
مباشرت و مشارکت منتسب به آنها
شود و قطع ًا يکسري افراد هستند که
شايد تحقيقي راجع به آنها نشده که
تذکراتي را دادگاه خواهد داد.
هاي
وي افزود :در رابطه با بحث
پولشويي و غيره هم بايد در دادسرا
و دادگاه کيفري مورد رسيدگي قرار
بگيرد که ما دس����تور رديابي آن را
خواهيم داد.
مسعودي مقام درباره اين که آيا
االسالم
براي بازگشت مرجان شيخ
آل آقا اقداماتي از سوي پليس اينترپل
يا اقدامات ديگري انجام گرفت است
ي����ا خير؟ گفت :ما اقداماتي را انجام
داديم و بخشي هم دادسرا انجام داده
است و قطع ًا بعضي از اقدامات مستلزم
يکس����ري قوانين و مقررات استرداد
مجرمين است.

حکم  3متهم بانک سرمايه صادر شد

اخبار کوتاه
مأمور متخلف پلیس راهور بازداشت شد

سرویس خبر :دادستان نظامی تهران گفت :سرباز وظیفه پلیس راهور که
یک شهروند را مورد ضرب و جرح قرار داده بود ،به دستور دادسرای نظامی
تهران احضار و بازداشت شد .
ترکی افزود :به دنبال انتشار ویدئویی از ضرب و جرح یک شهروند توسط
مأمور پلیس راهور ناجا در شهر تهران ،دادستان نظامی به عنوان مدعی العموم وارد
این موضوع شد و در ارتباط با این حادثه ،پرونده ای در دادسرای نظامی تهران
تشکیل و متهم پس از تحقیقات اولیه با قرار تأمین روانه بازداشتگاه شد .

تخريب سقف خانه قديمي 2 ،کودک را به كشتن داد

سرويس حوادث :سخنگوي سازمان اتش نشاني تهران از تخريب سقف
يک خانه قديمي و جان باختن دو کودک  8و  12ساله افغان خبر داد.
نشانان پس
سيد جالل ملکي افزود :حادثه در جاده ورامين رخ داد و آتش
دادند.
شدگان را تحويل عوامل اورژانس 
از آواربرداري اجساد كشته

ت
توفان «آيداي» در موزامبيک و زيمبابوه  100قرباني گرف 

س���رويس حوادث :توفان «آيداي» پس از موزامبيک ،زيمبابوه را هم در
نورديد و سبب کشته شدن بيش از 100نفر شد.
ها نفر ،مصدوميت
اين توفان ويرانگر عالوه بر 100کشته ،موجب مفقودي ده
ها شده است.در
ها و پل
نزديک به 200نفر و ويراني تعداد زيادي از ساختمان
شدگان مربوط به مناطق شرقي اين کشور هستند.شرايط
زيمبابوه بيشتر کشته
گيري اين
نامساعد ج ّوي مانع از کمک رساني به موقع شده و منشاء شکل
است.
توفان بزرگ ،اقيانوس هند 
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ﺷ���ﻮ��ﻫﺎ� ﺣﻞ �ﺧﺘﻼ� ��� ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮ�� ��ﺛﻪ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
�ﻧﻬﺎ � �ﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ� ﻃﻠﺒﻲ �� ﻣﺘﻮﻓﻲ ���ﻧﺪ � ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﺣﻘﻲ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻪ ﻣﺘﻮﻓﻲ ����
�� �ﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮ�� ﺑﺪﻳﻬﻲ �ﺳﺖ ﺑﻪ ��ﻋﺎﻫﺎ� ﺑﻌﺪ� ﺗﺮﺗﻴﺐ �ﺛﺮ ���� ﻧﺨﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
�ﺋﻴﺲ ﺷﻮ��� ﺣﻞ �ﺧﺘﻼ� ﺷﻤﺎ��  2ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ� ﺳﻴﺮﺟﺎ�
ﻋﻠﻲ �ﺣﻤﺪ�
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براي خدمت هر چه بيشتر به مردم عزيزمان
مغتنم بشماريم.
رئيس قوه قضائيه که در نخستين جلسه
مسئوالن عالي قضايي در دوران تصدي خود
گفت ،در ادامه با ابراز قدرداني
س���خن مي
از اعتم���اد مقام معظم رهبري،از زحمات و
هاي همه مس���ئوالن قضايي در طول
تالش
ادوار پس از پيروزي انقالب اسالمي بويژه
آيت اهلل آملي الريجاني تقدير کرد و افزود :بي
هاي
ترديد امروز عبور از مشکالت و چالش
پيش روي دستگاه قضايي ،نيازمند همکاري
هاي قضات دلسوز،
ها و تالش
همه بخش
دغدغه مند و متدين است و از سوي ديگر،

سردار محمدیان:میزان نزاع در استان البرز  3برابر آمار کشوری است
وي به در مورد وضع دارو در س���ال 98
اظهارداشت :با تمهيدات انجام شده هيچ مشکل
و کمبودي در زمينه دارو در سال آينده نداريم و
سعي خواهد شد همه داروهاي مورد نياز به ويژه
داروي بيماران خاص تامين و در دسترس همه
بيماران قرار گيرد.
وزارت بهداش��ت ب��ه تکميل اورژانس
کند
اي بوشهر کمک مي
عمومي وهسته
وزير بهداش���ت ،درمان و آموزش پزشکي
اي
گفت:پيشرفتساختاورژانسعموميوهسته
بوشهر با سرعت خوبي در دست اجراست اما
کند
کمبودهايي دارد که اين وزارتخانه کمک مي
تا با سرعت تکميل و افتتاح شود.

متخلفان چهارشنبهسوري تا پايان
تعطيالت بازداشت خواهند بو د

تحصيل مال از طريق نامشروع به بنده
تفهيم و هفتم خرداد  97قرار صادره
تشديد شد که براي اظهارنظر به شعبه
يک دادگاه کيفري يک استان تهران
رفت اما متاس����فانه منجر به اتهامات
مذکور در کيفرخواست شده است
و اين موضوع با امر اس����تجازه مقام
معظم رهبري در خصوص تشکيل
هاي ويژه مصادف شد.
دادگاه
متهم اضافه کرد:از کميس����يون
هاي مجلس
حقوقي و مرکز پژوهش
در اين رابطه اس����تعالم گرفتم و آنها
گفتند که اين موضوع مشمول استجازه
قاضي مسعودي مقام خطاب
شود.
نمي
اند
به متهم گفت :آقاياني که نظر داده
نامه،قانون آيين دادرسي کيفري
آيين
و قانون مجازات اسالمي را بخوانند.
در اين رابطه نظريه مکتوب را ارائه
دهند.

حل مشکالت کشور نيز به همکاري همه قوا
ها بستگي دارد؛ چنانکه رهبر معظم
و دستگاه
انقالب اسالمي نيز در پيام غني و پرمحتواي
خود بر اين مهم تاکيد کردند.
سال شكست دشمنان
رئيسي ،سال  97را سال شکست دشمنان
جمهوري اس�ل�امي دانست و اظهارداشت:
ب���ا حضور آگاهانه مل���ت بزرگ ايران در
هاي داهيانه
هاي مختلف تحت رهبري
عرصه
مقام معظم رهبري ،سال  97را در حالي به
رسانيم که دشمنان جمهوري اسالمي
پايان مي
هاي بسيار پيچيده امنيتي ،ايذايي،
در طراحي
اقتصادي و رواني عليه کش���ورمان متحمل
هاي سنگيني شدند و مردم بزرگ
شکست
ايران نيز بيش از هر زمان ديگري نشان دادند
که در مسير ايستادگي و مقاومت ،عزم جدي
و راسخ دارند.
رئيس قوه قضائيه با قدرداني از دشمن
شناسي ،زمان شناسي و موقعيت شناسي ملت
ايران ،اين آگاهي را در کنار رهنمودهاي مقام
هاي شکست
ترين مولفه
معظم رهبري از مهم
دشمن دانست و افزود :مردم بزرگوار ما به
دانند که ايستادگي مقتدرانه در برابر
خوبي مي
دشمنان ،جز از طريق اتکال به خدا و اعتماد
به نفس ميسر نيست و اين نسخه شفابخشي
اس���ت که همواره مورد تاکيد رهبر معظم

انقالب اسالمي نيز قرار گرفته است.
او با اشاره به فرمايشات اخير مقام معظم
هاي مهم از جمله
رهبري و اشاره به دوگانه
حرکت اميدوارانه و فعاالنه اضافه کرد :امروز
حرکت اميدوارانه و دوري از ياس و نااميدي
و همچنين حضور فعال و پرهيز از هرگونه
انفعال براي همه مردم و مس���ئوالن کشور،
مسير صحيحي است که از سوي رهبر معظم
انقالب ترسيم شده است و قضات ،کارکنان
و مسئوالن قضايي نيز با تبعيت از اين پيام
بلند و توصيه راهگشا ،تمام تالش خود را
براي تحقق حرکت اميدوارانه و فعاالنه در گام
دوم انقالب ،به کار خواهند بست.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به در پيش
بودن ايام نوروز ،پيشاپيش آغاز سال جديد را
به همه هموطنان تبريک گفت و با تاکيد بر
ضرورت توجه جدي به اقدامات پيشگيرانه
هاي امنيتي و انتظامي و همچنين
دس���تگاه
هاي شبانه روزي دستگاه قضايي در
تالش
قالب کش���يکهاي برنامه ريزي شده ،ابراز
ها
اميدواري ک���رد که مجموعه اين تالش
موجب امنيت خاطر و آرامش هر چه بيشتر
مردم عزيز در روزهاي آغاز س���ال جديد
در اين جلسه در مورد راهکارهاي تحول
شود.
در رويه جديد مديريت قضايي ،نظرات مطرح
شد و مورد بررسي قرار گرفت.

س���رويس حوادث :افرادي که در چهارشنبه پايان سال قصد ناامني داشته
باشند ،تا پايان عيد در بازداشت خواهند بود.
سردار رحيمي درباره اقدامات پليس چهارشنبه سوري گفت :از مردم خوب
شود و کمتر شاهد
کنم ،زيرا هر سال وضع چهارشنبه پايان سال بهتر مي
تشکر مي
زا هستيم.
حوادث ناگوار در خصوص انفجار ترقه و مواد آتش
ريزي که از فصل زمستان انجام داديم مراکز تهيه توزيع
وي گفت :طبق برنامه
زاي خطرناک تحت کنترل بوده و اقدامات بسيار خوبي روي آن
و توليد مواد آتش
رئيس پليس تهران گفت :چهل نفر از کساني که دست به تهيه
انجام شده است.
و توزيع مواد محترقه خطرناک زده بودند ،در اين مدت دستگير شدند.
او افزود :بالغ بر  5ميليون و 660هزار انواع مواد محترقه خارجي و  11ميليون
انواع مواد محترقه دست ساز داخلي کشف شد.
وي گفت :يک انبار نيز که در آن  9تن اکليل سرنج به منظور تهيه مواد محترقه
دپو شده بود شناسايي شد و افرادي در اين رابطه دستگير شدند.
س���ردار رحيمي افزود 29 :مرکز هم اقدام به دپو مواد محترقه وخطرناک
ش���نبه در نقاط مختلف
وي گفت :پليس از ظهر سه
کرده بود که پلمب ش���د.
شهر تهران مستقر خواهد شد و کساني که قصد ناامن کردن و ايجاد رعب و
هايي که اقدام به
شوند و همچنين خودرو
وحشت را داشته باشند بازداشت مي
هاي گذشته تا پايان عيد در پارکينگ
ترقه پراني کنند نيز توقيف و همانند سال
متوقف خواهند شد.

ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﻧﻮﺑﺖ ��� ﻓﺮ�� ﭘﺴﺘﻪ ﺧﺸﻚ

ﺷ�ﺮﻛﺖ ﻛﺸ�ﺖ � ﺻﻨﻌﺖ � ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻴﺮ � ﮔﻮﺷ�ﺖ ﻣﺤﻴﺎ� �� ﻧﻈﺮ ���� ﻣﻘﺪ�� ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺣﺪ�� 30ﺗﻦ
ﻣﺤﺼﻮ� ﭘﺴ���ﺘﻪ ﺧﺸﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ� ﺳ���ﺎ� ﺟﺎ�� �� �� ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺑﻪ ﻓﺮ�� �ﺳ���ﺎﻧﺪ .ﻟﺬ� �� ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ�
�ﻋﻮ�ﻣﻲﮔﺮ�� �� ﺗﺎ�ﻳﺦ ﻧﺸﺮ �ﮔﻬﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ��ﻳﺪ � �ﺧﺬ ����� ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺑﻪ �ﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰ� ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﻪ ����� :ﺳﺘﺎ� ﻗﺰ�ﻳﻦ� ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  15ﺟﺎ�� ﻗﺪﻳﻢ �ﺑﻴﻚ ﺑﻪ ﻗﺰ�ﻳﻦ� �ﻫﺴﺘﺎ� ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ﺷﺮﻗﻲ� ﺟﺎ�� ��ﮔﺮ�
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻛﺸﺎ���� ﻛﻮﺛﺮ .ﺗﻠﻔﻦ � 02166282060 :ﻓﻜﺲ  02832938932ﺗﻤﺎ� ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ� ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰ�ﻳﺪ� ��� ﺳ���ﺎﻋﺖ  11ﺻﺒﺢ ��� ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  �� 1398/01/27ﻣﺤﻞ �ﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰ�
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺤﻴﺎ� ﺑﺮﮔﺰ�� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.

�ﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ�� ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ ��� �ﻳﺮ�� )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎ�(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺛﺒﺖ  � 3246ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10100211173
ﺑﻪ �ﺳ����ﺘﻨﺎ� ﺻﻮ�ﺗﺠﻠﺴ����ﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻪﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﻣﻮ�� 1397/10/01
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎ� �ﻳﻞ �ﺗﺨﺎ� ﺷﺪ� :ﻗﺎ� ﻓﺮﻫﺎ� �ﻓﺮ�ﺳﻴﺎﺑﻲ ﻓﺮ�ﻧﺪ �ﻧﻮ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﻣﻠﻲ 2691451402
ﺑﻪ ﺟﺎ� �ﻗﺎ� ﺷ����ﻮ�� ﺧﺪ�� ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎ��� ﻋﻠﻲ�ﻟﺒﺪ� ﺑﺮ�� ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺪ� ﺗﺼﺪ� ﺑﺎ��ﺳﺎ�
ﺷ����ﺮﻛﺖ ﻣﻨﺼﻮ� ﮔﺮ�ﻳﺪ��� .ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ�ﻻﻧﺘﺸﺎ� �ﺳ����ﺎﻟﺖ ﺟﻬﺖ ��� �ﮔﻬﻲﻫﺎ� ﺷﺮﻛﺖ
�ﻧﺘﺨﺎ�ﮔﺮ�ﻳﺪ.
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ ��� �ﻳﺮ�� )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎ�(
�ﮔﻬﻲ �ﻋﻮ� ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﻧﻮﺑﺖ ���
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎ�ﻧﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎ� ﺳﻨﻘﺮ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺛﺒﺖ  � 96ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10660006126
ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻧﺘﺸﺎ�97/12/28 :
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ �ﻃﻼ� ﻛﻠﻴﻪ �ﻋﻀﺎ� ﻣﺤﺘﺮ� ﺷ���ﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎ�ﻧﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎ� ﺳﻨﻘﺮ ﻣﻲ�ﺳﺎﻧﺪ
ﺟﻠﺴ���ﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﻧﻮﺑﺖ ��� ��� ﺳﺎﻋﺖ  ��� 16ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ  �� 98/1/18ﻣﺤﻞ
ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎﻟﻦ ﻛﺎﻧﻮ� ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺳ���ﻨﻘﺮ ﻧﺮﺳﻴﺪ� ﺑﻪ ﻣﻴﺪ��  15ﺧﺮ��� ﻛﻮﭼﻪ ��ﻟﻔﺠﺮ9
ﺑﺮﮔﺰ�� ﻣﻲﮔﺮ�� �� .ﻛﻠﻴﻪ �ﻋﻀﺎ� ﻣﺤﺘﺮ� ﺷ���ﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎ�ﻧﻲ �ﻋﻮ� ﻣﻲﺷ���ﻮ� ﺷﺨﺼﺎ� � ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ�
ﺗﺎ��ﻻﺧﺘﻴﺎ� �� ﻣﺠﻤﻊ ﺣﻀﻮ� ﺑﻪ ﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻦﻣﻨﻈﻮ� ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ �ﻋﻄﺎ� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﻳﺪ
ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﻇﺮ� � �� ��� 10ﻧﺘﺸ���ﺎ� �ﻳﻦ �ﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮ�� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ� ﺧﻮ� � ﺑﺎ �� �ﺳﺖ ��ﺷﺘﻦ ﻣﺪ��
ﻣﻮﻳﺪ ﻋﻀﻮﻳﺖ �� ﺗﻌﺎ�ﻧﻲ � ﻛﺎ�� ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ �� ﻣﺤﻞ �ﻓﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎ�ﻧﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎ ﭘﺲ ��
�ﺣﺮ�� ﻫﻮﻳﺖ ﻃﺮﻓﻴﻦ )ﻋﻀﻮﻳﺖ � �ﻫﻠﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ�( ﺑﺮﮔﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮ� ﺗﻮﺳ���ﻂ ﻣﻘﺎ� ﻣﺬﻛﻮ�
ﺗﺎﻳﻴﺪ � ��ﻗﻪ ���� ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺮ�� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ� ﺻﺎ�� ﮔﺮ�� .ﺗﻮﺟﻪ :ﺗﻌﺪ�� ���� �ﻛﺎﻟﺘﻲ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ
ﺳﻪ ��� � ﻫﺮ ﺷ���ﺨﺺ ﻏﻴﺮﻋﻀﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ��� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ�� .ﻳﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎ ﺣﻀﻮ� �ﻛﺜﺮﻳﺖ �ﻋﻀﺎ�
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎ�ﻧﻲ ﻣﺴﻜﻦ �ﺳﻤﻴﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ � ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻲ ﻛﻪ �� �ﻳﻦ ﻣﺠﻤﻊ �ﺗﺨﺎ� ﻣﻲﺷﻮ� .ﺑﺮ�� ﻛﻠﻴﻪ
�ﻋﻀﺎ� )�ﻋﻢ �� ﻏﺎﺋﺐ � ﻣﺨﺎﻟﻒ( ﻧﺎﻓﺬ � ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ�.
�ﺳ�ﺘﻮ� ﺟﻠﺴ�ﻪ �1 :ﺗﺼﻮﻳﺐ �ﺳﺎﺳ���ﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑ���ﺎ �ﺧﺮﻳﻦ �ﺻﻼﺣﺎ� ﻗﺎﻧ���ﻮ� ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎ��
 �2ﺗﻐﻴﻴﺮ ���� ﺷﺮﻛﺖ.
�ﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺎ� ﻣﺪﻳﺮ� ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎ�ﻧﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎ� ﺳﻨﻘﺮ

»�ﮔﻬﻲ �ﺣﻀﺎ�«
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳ����ﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﭘﻮ�ﻳﺎ ���ﻟﻔﻘﺎ�� ﻓﺮ�ﻧﺪ ﻋﻠﻲﻣﺤﻤﺪ �� ��ﺳ����ﺘﺎ� ﻣﺎ��  174ﻗﺎﻧﻮ�
�ﺋﻴﻦ����ﺳ����ﻲ ���ﮔﺎ�ﻫﺎ� ﻋﻤﻮﻣﻲ � �ﻧﻘﻼ� �� �ﻣﻮ� ﻛﻴﻔﺮ� �ﺑﻼ� ﻣﻲﮔﺮ�� ﻛﻪ ﻇﺮ� ﻣﺪ�
ﻳﻚﻣﺎ� �� ﺗﺎ�ﻳﺦ ﻧﺸ����ﺮ �ﻳﻦ �ﮔﻬﻲ ﺟﻬﺖ �ﺳ����ﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ �ﺗﻬﺎ� ﺧﻮ� )ﻛﻼﻫﺒﺮ����( ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ
���ﻳﺎ�� ���ﺳ����ﺮ�� ﻋﻤﻮﻣﻲ � �ﻧﻘﻼ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ� ﺗﻨﮕﺴﺘﺎ� ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ �� ﻏﻴﺮ �ﻳﻦ ﺻﻮ��
�ﻓﻖ ﻣﻮ��  407 � 406ﻗﺎﻧﻮ� ﻣﺬﻛﻮ� �� ﺧﺼﻮ� ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻘﺘﻀﻲ �ﺗﺨﺎ� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ�ﺿﺎ ﻏﻼﻣﻲ
���ﻳﺎ� ���ﺳﺮ�� ﻋﻤﻮﻣﻲ � �ﻧﻘﻼ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ� ﺗﻨﮕﺴﺘﺎ�

سرويس خبر :فرمانده انتظامي
اس���تان البرز با بيان اين كه تراکم
جمعيت اين استان  11برابر کشور
است و از نظر مهاجرت رتبه اول را
کشور را دارد افزود :در استان البرز
ها س���کونت دارندو
از تمام قوميت
اي در آن ايجاد
طبيعت ًا نقاط حاشيه
سازي اين نقاط
شود که براي سالم
مي
اقداماتي انجام داديم اما متاسفانه آمار
نزاع در استان باال و دو تا سه برابر
آمار کشوري است.
سردار عباس���علي محمديان
درنشست خبري به ضرورت نگاه
ملي به استان البرز اشاره كردو گفت:
استان البرز در مسير عبور  14استان
کشور قرار دارد.
وي ادامه داد :اين استان بين14
تا  18درصد از ترافيک کل کش���ور
را دارد ،نوروز  55 ،97ميليون سفر
و عبور خودرو را از مقابل دوربين
ش���مارش خودرو در البرز شاهد
بوديم و در طول س���ال 557 ،96
ميليون تردد در استان البرز ثبت شده
هاي اين استان
است .اما زيرساخت
متناسب با رشد سفرها نيست.
س���ردار محمديان اضافه کرد:
ادامه اتوبان ش���هيد همت و شهيد
خرازي قرار اس���ت شهر کرج را
ب���ه عنوان کمربندي دور بزند و به
اتوبان کرج ـ قزوين متصل شود که
منجر به کاهش ترافيک در اس���تان
او افزود :رانندگاني که
شود.
البرز مي
در اي���ن ايام قصد عبور از کرج و
ج���اده چالوس را دارند بايد هنگام
صدر کافي را داشته
رانندگي س���عه
باش���ند ،ويژگي جاده چالوس اين

ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻧﺘﺸﺎ�97/12/28 :
�ﮔﻬﻰ �ﻋﻮ� ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮ� �ﻟﻌﺎ�� ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮ�
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎ�ﻧﻰ ﻣﺴﻜﻦ ﺧﻠﺒﺎﻧﺎ� � ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﭘﺮ���ﻫﻮ�ﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﺟﻤﻬﻮ�� �ﺳﻼﻣﻰ �ﻳﺮ��
ﺷﻤﺎ�� ﺛﺒﺖ � 400447:ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10320511295
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪ� ﺣﺼﻮ� ﺣﺪ ﻧﺼﺎ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮ� �ﻟﻌﺎ�� ﻧﻮﺑﺖ �� � ﻣﻮ�� 1397/12/26
� ﻋﺪ� �ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺬﻛﻮ� ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ �ﻋﻀﺎ� ﻣﺤﺘﺮ� ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎ�ﻧﻰ ﻣﺴﻜﻦ
ﺧﻠﺒﺎﻧﺎ� � ﻣﻬﻨﺪﺳ���ﻴﻦ ﭘﺮ���ﻫﻮ�ﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﺟﻤﻬﻮ�� �ﺳﻼﻣﻰ �ﻳﺮ�� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺛﺒﺖ  400447ﻳﺎ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎ� ﺗﺎ� �ﻻﺧﺘﻴﺎ� �ﻧﺎ� �ﻋﻮ� ﻣﻰ ﮔﺮ�� ﺗﺎ �� ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮ� �ﻟﻌﺎ�� ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮ �
�� ��� ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮ�� 98/01/18ﺳﺎﻋﺖ 14:00ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ  :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺬﻳﺮ�ﻳﻰ ﻫﻤﺎ ��ﻗﻊ �� ﺟﺎ��
ﻣﺨﺼﻮ� ﻛﺮ� ﺑﻠﻮ�� ﻓﺮ��ﮔﺎ�ﻣﻬﺮ�ﺑﺎ� ﺟﻨﺐ ������ ﻣﺮﻛﺰ� ﻫﻤﺎ ﺑﺮﮔﺰ�� ﻣﻰ ﮔﺮ��ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
�ﻋﻀﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ���ﺋﻪ �ﻛﺎﻟﺖ ���ﻧﺪ� �ﻛﻴﻞ � ﻣﻮﻛﻞ �� ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻧﺘﺸ���ﺎ� �ﻳﻦ �ﮔﻬﻰ ﺗﺎ  24ﺳﺎﻋﺖ
ﻗﺒﻞ �� ﺑﺮﮔﺰ��� ﻣﺠﻤﻊ �� ﺳﺎﻋﺎ� ����� ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ � ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ �ﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ �ﻗﺪ��
ﻧﻤﺎﻳﻨ���ﺪ � .ﻛﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪ�� � ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ �ﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� � ﺑﺎ��� ﺧﻮ�ﻫﺪ �ﺳ���ﻴﺪ  .ﺗﻌﺪ�� ����
�ﻛﺎﻟﺘﻰ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ  � ��� 3ﺷ���ﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ��� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ� .ﺑﺮﮔﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ
ﻣﺮﺑﻮ� ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎ� ﻣﺬﻛﻮ� ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﻪ � ���� ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺮ�� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ� ﺻﺎ�� ﮔﺮ��.
ﺿﻤﻨﺎ� ﻳﺎ����� ﻣﻰ ﺷﻮ� �ﻳﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎ ﺣﻀﻮ� ﻫﺮ ﺗﻌﺪ�� �� �ﻋﻀﺎ �ﺳﻤﻴﺖ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ � ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻰ ﻛﻪ
�� �� �ﺗﺨﺎ� ﻣﻰ ﺷ���ﻮ� ﺑﺮ�� ﻛﻠﻴﻪ �ﻋﻀﺎ �ﻋﻢ �� ﻏﺎﻳﺐ � ﻣﺨﺎﻟﻒ � ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺎﻓﺬ � ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮ�ﻫﺪﺑﻮ�.
�ﺳﺘﻮ� ﺟﻠﺴﻪ (1 :ﻋﺰ� �ﺣﺪ� �� �ﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ�
�ﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎ� ﻣﺪﻳﺮ�

�ﮔﻬﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﻋﻤﻮﻣﻲ
)ﻧﻮﺑﺖ ���(
ﻣﺰ�ﻳﺪ�ﮔﺰ�� :ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺎ�� �ﻏﺎﻟﺴﻨﮓ ﻛﺮﻣﺎ�.
ﻣﻮﺿﻮ� ﻣﺰ�ﻳﺪ�:
 �1ﻓﺮ��  5000ﺗﻦ �ﻏﺎﻟﺴﻨﮓ ﺣﺮ��ﺗﻲ 0� 150
ﻣﻌﺪ� �ﺑﻨﻴﻞ
� �2ﺟﺎ�� ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ �ﻓﺎﻫﻲ ﻣﺮﺣﻮ� ﻛﺎﺷﻴﮕﺮ
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﺎﻟﻦ �ﻣﻔﻲﺗﺌﺎﺗﺮ � ﺳ���ﺎﻟﻦﻫﻤﺎﻳﺶ � �  VIPﺳﺎﻟﻦﻏﺬ�ﺧﻮ��
� ﺳ���ﺎﻟﻦ ﭘﺬﻳﺮ�ﻳﻲ � �ﺗﺎ� ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ � �ﻓﺘﺮ � �ﻧﺒﺎ� � ﺳ���ﺎﻳﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﻫﻤﺮ�� ﺑﺎ
ﺗﺠﻬﻴﺰ�� � ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ� ﻣﻮﺟﻮ� ﺑﻪ ﻣﺪ�  5ﺳﺎ� ﻛﺎﻣﻞﺷﻤﺴﻲ.
ﻣﻬﻠﺖ ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳﻨﺎ� �� :ﺗﺎ�ﻳﺦ ﻧﺸﺮ �ﮔﻬﻲ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﻣﻮ�ﺧﻪ 98/01/11
ﻣﺤ�ﻞ ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳ�ﻨﺎ� :ﺑﻠﻮ�� ﺷ���ﻬﻴﺪ �ﻳﺖ � ...ﺻﺪ�ﻗﻲ � ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺎ��
�ﻏﺎﻟﺴﻨﮓ ﻛﺮﻣﺎ� � �ﻣﻮ� ﻗﺮ�����ﻫﺎ ﺳﺮﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺮ�ﺳﺎﻧﻲ.
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﺰ�ﻳﺪ�:
��ﻳﻒ  �1ﻣﺒﻠﻎ � 1/800/000/000ﻳﺎ� �
��ﻳﻒ  �2ﻣﺒﻠﻎ �531/000/000ﻳﺎ�.
ﺗﺎ�ﻳﺦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺎﻛﺖﻫﺎ :ﻣﻮ�ﺧﻪ 98/1/24
ﺗﺎ�ﻳﺦ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﺎﻛﺖﻫﺎ :ﻣﻮ�ﺧﻪ 98/01/ 25
ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ �� �ﺳ�ﻨﺎ�� 200/000 :ﻳﺎ� ﺑﻪ ﺣﺴﺎ� 31482107
ﺑﺎﻧﻚ �ﻓﺎ� ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪ�ﻗﻲ.
ﺿﻤﻨﺎ� �ﻳﻦ �ﮔﻬﻲ �� ﺳﺎﻳﺖ � �� www.coal.kr.irﺳﺘﺮ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎ�03432117726 :
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺎ�� �ﻏﺎﻟﺴﻨﮓ ﻛﺮﻣﺎ�

�ﮔﻬﻲ ﻓﺮ�ﺧﻮ�� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ� �ﺳﺘﺎ� ﺧﺮ�ﺳﺎ� ﺷﻤﺎﻟﻲ

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ �� ﻣﺮﺣﻠﻪ�� ) 97/07 � 97/06 � 97/05ﺗﻮ�� ﺑﺎ ���ﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ(

���

�ﻳﻦ ﺷ���ﺮﻛﺖ �� ﻧﻈﺮ ���� ﻧﺴ���ﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻ �� ﻣﺤﻞ �ﻋﺘﺒﺎ��� ﺗﻤﻠﻚ ����ﻳﻲﻫﺎ� �ﺳﺘﺎ� �� ﺳﺎ�  �1397ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎ� �ﻳﺮ �ﻗﺪ�� ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻟﺬ� �� ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎ�
��ﺟﺪ ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻋﻮ� ﻣﻲﮔﺮ�� ﺟﻬﺖ ��ﻳﺎﻓﺖ� ﺗﻜﻤﻴﻞ � ﺗﺤﻮﻳﻞ �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺷﺮ� �ﻳﺮ �ﻗﺪ�� ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
*ﺷﺮ� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎ�:
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :97/05ﺧﺮﻳﺪ ﭼﺮ�� �� �� �� ��� 80
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :97/06ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﺑﻞ ﺧﻮ�ﻧﮕﻬﺪ�� 4*50+25+25
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :97/07 :ﺧﺮﻳﺪ �ﻧﻮ�� ﺗﻴﺮ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﭼﻬﺎ�ﮔﻮ�
*ﻣﻬﻠﺖ ﻓﺮ�� �ﺳ�ﻨﺎ�� � ﺗﺤﻮﻳﻞ �ﺳ�ﻨﺎ� �� :ﺗﺎ�ﻳﺦ  97/12/27ﺗﺎ ﺗﺎ�ﻳﺦ  98/1/8ﺑﻮ�� � ﺗﺎ�ﻳﺦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺎﻛﺖﻫﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ ﺳ���ﺎﻋﺖ  ��� 12:00ﻳﻚﺷﻨﺒﻪ 98/1/18
ﻣﻲﺑﺎﺷ���ﺪ � ﺗﺎ�ﻳﺦ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﺎﻛﺖﻫﺎ� �ﻟﻒ � � ﺳﺎﻋﺖ  ��� 13:00ﭼﻬﺎ�ﺷﻨﺒﻪ  1398/1/21ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ�� ﻣﺤﺘﺮ� �ﺳﻨﺎ� �� �� ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪ��� �ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻚ
 �� http://setadiran.irﻗﺒﺎ� ���ﻳﺰ ﻣﺒﻠﻎ �500/000ﻳﺎ� ﺑﻪ ﺣﺴ���ﺎ� ﺳﭙﺮ�� ﺳﭙﻬﺮ ﺻﺎ���� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��  0101806120009ﺑﻪ ﻧﺎ� ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺳﺎﻳﺮ ���ﻣﺪﻫﺎ� �ﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ�
�ﺳﻨﺎ� �� ��ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
»ﻣﺒﻠﻎ � ﻧﻮ� ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷ���ﺮﻛﺖ �� ﻓﺮ�ﻳﻨﺪ ��ﺟﺎ� ﻛﺎ� :ﺑﺮ�ﺑﺮ �ﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻨﺎ� ��ﻟﺘﻲ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﭼﺮ�� �� �� �� ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ � 600/000/000ﻳﺎ� � ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﺑﻞ ﺧﻮ�ﻧﮕﻬﺪ�� � 2/500/000/000ﻳﺎ� � ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﺮﻳﺪ �ﻧﻮ�� ﺗﻴﺮ ﺳ���ﻴﻤﺎﻧﻲ � 1/400/000/000ﻳﺎ� ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ )ﻓﺮ�ﻳﻨﺪ ��ﺟﺎ� ﻛﺎ�( ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ ﻛﺎ�ﻓﺮﻣﺎ � ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮ�� �ﺟﻪ ﻧﻘﺪ� ���ﻳﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎ� )ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰ�( ﺷﻤﺎ��  4001131707146258ﺑﻪ ﻧﺎ� ﺗﻤﺮﻛﺰ �ﺟﻮ� ﺳﭙﺮ�� �ﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ���ﺋﻪ ﮔﺮ��.
���� :ﺧﺮ�ﺳﺎ� ﺷﻤﺎﻟﻲ� ﺑﺠﻨﻮ��� ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ﻏﺮﺑﻲ� ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ� �ﺳﺘﺎ� ﺧﺮ�ﺳﺎ� ﺷﻤﺎﻟﻲ� �ﻣﻮ� ﺗﺪ��ﻛﺎ� )ﺗﻠﻔﻦ (058�31777413
ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ� ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺮ�� � �ﻣﻀﺎ�� ﻣﺸﺮ��� ﻣﺨﺪ�� � ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ �� �ﻧﻘﻀﺎ� ﻣﺪ� ﻣﻘﺮ� �� ﻓﺮ�ﺧﻮ�� ��ﺻﻞ ﻣﻲﮔﺮ��� ﻣﻄﻠﻘﺎ� ﺗﺮﺗﻴﺐ �ﺛﺮ ���� ﻧﺨﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺎﻳﺮ �ﻃﻼﻋﺎ� � ﺟﺰﺋﻴﺎ� ﻣﺮﺑﻮ� �� �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻨﺪ�� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

���ﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ� �ﺳﺘﺎ� ﺧﺮ�ﺳﺎ� ﺷﻤﺎﻟﻲ

است که چهار الين خودرو داخل
شوند.
يك ورودي آن مي
فرماندهانتظامياستانالبرزگفت:
آمده به خاطر بارش برف و
بارها پيش
کوالک و ريزش بهمن جاده چالوس
مسدود شده است که رانندگان بايد
براي تردد در اين جاده زنجيرچرخ،
لباس گرم و مواد خوراکي الزم همراه
خود داشته باشند.
وي ادام���ه داد :زماني که جاده
کنيم حوادث
چالوس را يکطرفه مي
به دليل عدم ش���ناخت رانندگان از
ش���ود به طور
جاده چند برابر مي
مثال دو دستگاه خودرو عبوري هفته
گذشته پس از يکطرفه شدن جاده
چالوس ،به پايين از جاده س���قوط
کردند.
وي افزود :بخش زيادي از جاده
چالوس تحت پايش تصويري قرار
دارد ومام���وران پليس راه ،راهور و
هاي
هاي کالنتري به دوربين
گشت
انفرادي روي لباس مجهز شدند.
هاي
او گفت :يکي از نيازمندي
هايي است
جاده چالوس ايجاد کمپ
که مردم در آن استراحت کنند هنوز
اي���ن امکانات تعبيه نش���ده اما در
طول مس���ير دو مکان براي اسکان
اضطراري درنظر گرفته شده است که
توان نسبت
در صورت بروز حادثه مي
به اسکان اضطراري اقدام کرد.
فرمانده انتظامي اس���تان البرز
درپاسخ به سوال خبرنگارمادرباره
آمار وقوع س���رقت دراين استان با
بيان اين که س���ال  ،97چهار درصد
هاي خشن در استان البرز
س���رقت
کاهش يافته اس���ت گفت :افزايش

تلفن

13

22226090

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

نكتهاي در تكميل جنايات پزشك احمدي

ه���اي ضميمه ادب و هنر روزنامه اطالعات درباره
در يك���ي از مقاله
خان آمده بود كه او فرخي يزدي و اسعد
ي جالد رژيم رضا
پزشك احمد 
بختياري از مخالفان س���لطنت پهلوي را به وس���يله تزريق آمپول هوا در
زندان به قتل رسانده است .گفتني است كه پزشك احمدي اين جنايت
الدوله فيروز و تيمورتاش وزير معزول
را در مورد دكتر تقي اراني ،نصرت
رضاشاه هم در زندان قصر تكرار كرده و سپس به عراق گريخته بود كه با
تالش دختر تيمورتاش در آن كشور دستگير و به ايران بازگردانده و پس
از محاكمه معدوم شد.
جواد اصغر زاده شبستري
اگزواماي تشكيل وزارت بازرگاني

برنامه دولت براي تش���كيل وزارت بازرگاني اگر به فعاليت ارگاني
مقتدر براي ساماندهي دادو ستدهاي تجاري و تنظيم و ساماندهي اصولي
بازار بيانجامد اقدامي بسيار خوب و ارزشمند است و در غير اين صورت
اي نخواهد داشت.
المال نتيجه
جز اتالف بيت
به
تلفن به خط ارتباطي
تقاضاي ساكنان شهرك اكباتان از شهرداري و شركت مترو

هاي فاز
هاي هايپر ماركت و ايستگاه مترو دو طرف خيابان
بر اثر فعاليت
 2شهرك اكباتان شلوغ و به پاركينگ خودروهاي مسافران مترو و مشتريان
هاي فاز
فروشگاه مزبور تبديل شده و رفت و آمد را براي ساكنان مجتمع
كه قطعه زمين بزرگي در محوطه پشت
آن
 2بسيار سخت كرده است ،حال
تواند مشكل
ايستگاه مترو وجود دارد كه تبديل آن به پاركينگ خودروها مي
ساكنان فاز  2اكباتان را كاهش دهد.
خانم شهروند ساكن شهرك اكباتان
قدرداني از زحمات مسئوالن مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ

هاي خرد در اين استان داشتيم
سرقت
و البته در مقايس���ه يا سال گذشته،
 13درصد احساس امنيت مردم در
استان البرز بيشتر شده است.
سردار محمديان ادامه داد :در
طول يک س���ال گذشته که توفيق
خدمت در اين اس���تان را داشتم،
اشراف بر جرم و مجرمان را به وجود
ها از  73درصد
آورديم ،کشف قتل
به 130درصد در س���ال  97رسيده
اس���ت ،حتي قتلي که هفت سال
پيش به نتيجه نرس���يده بود ،کشف
شد و س���ال  97فقط يک پرونده
قتل از  47پرونده کش���ف نشده در
کرج داريم.
وي با اشاره به پرونده دختربچه
اي که چندي پيش در کرج
سه ساله
ربوده شده بود ،گفت :اين دختربچه
در ي���ک بازار روز در محالت کرج
ربوده شد که حدود دو ماه و نيم به
روزي پرونده پيگيري
صورت شبانه
شد تا اين که متهم پرونده شناسايي
و بعد مش���خص شد پدر و مادر
اند ،اين
دختربچه کودک آزاري كرده
كودك تحويل بهزيستي شد.

�ﮔﻬﻰ �ﻋﺎﻳﺖ ﺣﻖ ﺗﻘﺪ� ﺳﻬﺎﻣﺪ����
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮ�ﻛﻴﻤﻴﺎ� �ﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ )ﺳﻬﺎﻣﻰﺧﺎ�(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺛﺒﺖ  � 286713ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10103260093
ﺑﻪ �ﺳ����ﺘﻨﺎ� ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮ� �ﻟﻌﺎ�� ﻣﻮ��  1395/12/15ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ �ﻓﺰ�ﻳﺶﺳ����ﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻚ ﻫﺰ�� � ﻳﻜﺼﺪ � ﺳ����ﻰ ﻣﻴﻠﻴﺎ�� �ﻳﺎ�
) (1�130�000�000�000ﻣﻨﻘﺴ����ﻢ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎ�� � ﻳﻜﺼﺪ � ﺳﻰ ﻣﻴﻠﻴﻮ�
) (1�130�000�000ﺳ����ﻬﻢ ﺑﺎ ﻧﺎ� ﻋﺎ�� ﻳﻚﻫ����ﺰ�� �ﻳﺎﻟﻰ �� ﻃﺮ� ﻣﻘﺮ� ��
ﻗﺎﻧﻮ�ﺗﺠﺎ�� � ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ �ﺧﺘﻴﺎ� �ﻋﻄﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻫﻴﺄ� ﻣﺪﻳﺮ� ﺑﺮ�� ﻋﻤﻠﻰ ﻛﺮ��
�ﻓﺰ�ﻳﺶﺳ����ﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎ�� ﻳﺎ ﺑﻪ �ﻓﻌﺎ�� �� �ﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ
ﻣﻮ��  1397/12/22ﻫﻴﺄ� ﻣﺪﻳﺮ� ��ﻳﺮ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ �ﻓﺰ�ﻳﺶﺳ����ﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺼﻮ�
ﻣﺠﻤﻊ� ﺳ����ﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺸﺘﺼﺪ � ﻧﻮ� � ﻫﺸﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎ�� � ﺷﺸﺼﺪ �
ﭘﻨﺠﺎ� ﻣﻴﻠﻴﻮ� � ﺳﻴﺼﺪ � ﻧﻮ� � ﺳﻪ ﻫﺰ�� �ﻳﺎ� ) (898,650,393,000ﻓﻌﻠﻰ
ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺰ�� � ﺻﺪ � ﺳﻰ ﻣﻴﻠﻴﺎ�� �ﻳﺎ� ) (1�130�000�000�000ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ
ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎ�� � ﻳﻜﺼﺪ � ﺳﻰ ﻣﻴﻠﻴﻮ� ﺳﻬﻢ ﺑﺎ ﻧﺎ� ﻋﺎ�� ﻳﻚ ﻫﺰ�� �ﻳﺎﻟﻰ �� ﻣﺤﻞ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ� ﻧﻘﺪ� ﺣﺎ� ﺷﺪ� ﺳ����ﻬﺎﻣﺪ���� �� ﭘﺎﻳﺎ� ﻣﻬﻠﺖ �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ��
ﻣﻮ��  �1398/03/17ﻳﺎ ���ﻳﺰ ﻧﻘﺪ� ﺳﻬﺎﻣﺪ���� �� ﻣﻬﻠﺖ �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
� �� ﻃﺮﻳﻖ ﺻﺪ�� ﺳ����ﻬﺎ� ﺑﺎ ﻧﺎ� ﻋﺎ�� ﺟﺪﻳ����ﺪ �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ .ﻟﺬ� ﻫﺮﻳﻚ ��
ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﺑﻪ ���� ﻫﺮﻳﻚ ﺳ����ﻬﻤﻰ ﻛﻪ ���� ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻌﺎ�� 0/257441
ﺳ����ﻬﻢ ﺣﻖ ﺗﻘﺪ� ﺧﺮﻳﺪ �� �� ﻇﺮ� ﻣﺪ�  ��� 81ﺗﺎ ﺗﺎ�ﻳﺦ 1398/03/17
���ﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ���ﻳﺰ ﻣﺎﺑﻪ �ﻟﺘﻔﺎ�� ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ� ﺧﻮ� ﺗﺎ ﺳ����ﻘﻒ ﻣﻴﺰ�� ﺗﺨﺼﻴﺺ ����
ﺷ����ﺪ� ﺑﻪ ﺣﺴﺎ� ﺷﻤﺎ��  75352072ﺑﻪ ﻧﺎ� ﺷ����ﺮﻛﺖ ﻧﺰ� ﺑﺎﻧﻚ �ﻓﺎ� ﺷﻌﺒﻪ
ﻣﻴﺮ��ﻣﺎ� ﻛﺪ � 152ﻗ����ﺪ�� ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻧﻤﻮ�� � ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻰ ���ﻳﺰ� �� ﺑﻪ ﻫﻤﺮ��
ﻓﺮ� ﮔﻮ�ﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺣﻖ ﺗﻘﺪ� ﺧﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺸ����ﺎﻧﻰ ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ��ﺳﺎ� ﻣﻰﮔﺮ��
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ� ﻣﻬﺮ � �ﻣﻀﺎ� ﮔﺮ�� � �� ﻗﺒﺎ� �ﺧﺬ �ﺳ����ﻴﺪ � ﻗﺒﻞ �� ﭘﺎﻳﺎ� ﻣﻬﻠﺖ�
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮ��� ﺧﻴﺎﻳﺎ� �ﻟﻴﻌﺼﺮ� ﺑﺎﻻﺗﺮ �� �ﺣﻴﺪ �ﺳﺘﮕﺮ���
ﻧﺒﺶﻛﻮﭼﻪﻧﺎﺻﺮ�� ﭘﻼ�  �2551ﺑﺮ� ﻛﻴﺎ�� ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺸﺘﻢ� ��ﺣﺪ  6ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻳﺎ����� ﻣﻰﺷ����ﻮ� ﻣﻬﻠﺖ ﭘﺬﻳﺮ� ﻧﻮﻳﺴ����ﻰ �� ﺗﺎ�ﻳﺦ  1397/12/28ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎ�
�ﻗﺖ����� ﻣﻮ��  1398/03/17ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ� � ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻧﻤﻰﮔﺮ�� � �� ﺻﻮ��
ﻋﺪ� ��ﻳﺎﻓﺖ ﻓﺮ� ﮔﻮ�ﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺣﻖ ﺗﻘﺪ� ﻇﺮ�  �� ��� 20ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻧﺘﺸ����ﺎ� �ﻳﻦ
�ﮔﻬﻰ ﺳ����ﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﻰﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺑﺮ�� �ﺧﺬ ��ﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ �ﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰ� ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ � �� ﺣﻖ ﺗﻘﺪ� ﺧﻮ� �ﺳﺘﻔﺎ�� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻫﻴﺄ� ﻣﺪﻳﺮ� ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮ�ﻛﻴﻤﻴﺎ� �ﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎ�(

�ﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ��
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ� ﺷﻤﺲ ﺳﺮﺧﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎ�
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺛﺒﺖ  � 306ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10860165612
ﺑﻪ �ﺳﺘﻨﺎ� ﺻﻮ�ﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮ� ﻣﻮ��  1397/10/23ﺗﺼﻤﻴﻤﺎ��ﻳﻞ
�ﺗﺨﺎ� ﺷﺪ:
� ﺳﻤﺖ �ﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮ� ﺑﻪ ﻗﺮ�� �ﻳﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮ�ﻳﺪﻧﺪ:
�ﻗﺎ� �ﺣﻤﺪ ﻣﺸﺎﻳﺨﻲ ﺑﻪ ﻛﺪﻣﻠﻲ  1219594059ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ �� ﺷﺮﻛﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ� ��ﻳﻦ ﻣﺎ� ﺗﺎ� ﮔﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ �ﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄ�ﻣﺪﻳﺮ�
�ﻗﺎ� �ﻓﺸﻴﻦ ﻣﺮﺷ���ﺪﻳﺎ� ﺑﻪ ﻛﺪﻣﻠﻲ  1062675894ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ��
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ �ﻳﮋ� �ﻗﺘﺼﺎ�� ﺳﺮﺧﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮ�� ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄ�ﻣﺪﻳﺮ�
�ﻗﺎ� ﺳﻴﺪﺣﺴ���ﻴﻦ ﻋﺒﺪ�ﻟﺨﺎﻟ���ﻖ���� ﻛﺪﻣﻠ���ﻲ  0931284732ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ �� ﺷ���ﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ���ﻌﻪ � ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ �ﻧﺮ�� ﭘﺎ�ﺳﻴﺎ� ﺑﻪ ﻋﻨﻮ��
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ � ﻧﺎﻳﺐ �ﺋﻴ���ﺲ ﻫﻴﺄ�ﻣﺪﻳﺮ� ﺗﺎ ﺗﺎ�ﻳﺦ  1399/10/22ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﮔﺮ�ﻳﺪﻧﺪ.
ﻛﻠﻴﻪ ����� � �ﺳ���ﻨﺎ� ﺗﻌﻬﺪ��� ﻣﺎﻟﻲ �� ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻚﻫﺎ� ﺑﺮ���� ﺳ���ﻔﺘﻪﻫﺎ
ﺑﺎ �ﻣﻀﺎ� ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ )�� ﻏﻴﺎ� ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ �ﻗﺎ� ﻣﺤﻤﺪﺣﺴ���ﻴﻦ ��ﺑﺮ�
�ﺧﺖ ﻋﻔﻴﻔﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﻣﻠﻲ  (0940319160ﺑﻪ �ﺗﻔﺎ� ﻳﻜﻲ �� �ﻋﻀﺎ � ﺑﻪ
ﻫﻤﺮ�� ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮ�� � ﻣﻜﺎﺗﺒﺎ� ����� ﺑﺎ �ﻣﻀﺎ� ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ � ﻳﺎ
�ﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ �� ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺻﻮ�� ﻣﻲﭘﺬﻳﺮ�.
� �ﺧﺘﻴ���ﺎ��� ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮ� ﺑﻪ ﺷ���ﺮ� ﺻﻮ�ﺗﺠﻠﺴ���ﻪ ﺑ���ﻪ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺗﻔﻮﻳﺾﮔﺮ�ﻳﺪ.
ﺑﺎ ﺛﺒﺖ �ﻳﻦ ﻣﺴ���ﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎ� ﺗﻔﻮﻳﺾ �ﺧﺘﻴ���ﺎ��� ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮ� ﺑﻪ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣ���ﻞ� ﺗﻌﻴﻴﻦ �ﺿﻌﻴ���ﺖ ﺣﻖ �ﻣﻀﺎ�� �ﻧﺘﺨﺎ� � ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳ���ﻤﺖ
ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮ�� ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ��� ﺗﻌﻴﻴﻦ ���ﻧﺪﮔﺎ� ﺣﻖ �ﻣﻀﺎ �ﻧﺘﺨﺎ�
ﺷﺪ� ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ �� ﺳ���ﻮ�ﺑﻖ �ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺮﻗﻮ�
ﺛﺒﺖ � �� ﭘﺎﻳﮕﺎ� �ﮔﻬﻲﻫﺎ� ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ �ﺳﺘﺮ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
�����ﻛﻞ ﺛﺒﺖ �ﺳﻨﺎ� � �ﻣﻼ� �ﺳﺘﺎ� ﺧﺮ�ﺳﺎ� �ﺿﻮ�
ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ � ﻣﺆﺳﺴﺎ� ﻏﻴﺮﺗﺠﺎ�� ﺳﺮﺧﺲ

هاي قضايي و سالمت اجتماعي،
جا دارد از زحمات خالصانه معاونت
رياست واحد خدمات و اشتغالزايي و مديريت محترم مجتمع ندامتگاه تهران
بزرگ به دليل كمك به آزادي و رفع مشكالت پرونده تعداد قابل توجهي
از زندانيان بند مالي تشكر و قدرداني شود .اميد است رياست محترم سازمان
هاي كشور نسبت به تشويق اين عزيزان همت گمارد.
زندان
از مددجويان بند مالي ندامتگاه
مفسدان فراري اقتصادي را به كشور بازگردانند

متأسفانه گهگاه شاهد اخبار فسادهاي كالن و غير قابل تصور مالي هستيم
ها به قدري است كه ديگر
ها به بهانه دورزدن تحريم
و مبالغ كالهبرداري
االرض  3هزار ميلياردي به دست فراموشي سپرده شده است!
مفسد في
هاي
در ص���ورت مبارزه با مفاس���د اقتصادي و جلوگي���ري از راه
المال به خزانه ملي و صرف
خواري ،پولشويي و برگشت تمامي بيت
رانت
آن براي عمران و آباداني كشور ،شاهد فقر و بيكاري در كشور نخواهيم
بود ،اميدواريم مسئوالن با كمك نيروهاي مقتدر وزارت اطالعات و سربازان
زمان(عج) بتوانند جلوي فرار مفسدان اقتصادي را بگيرند و امكان
گمنام امام
بازگرداندن آنان به كشور را فراهم كنند.
هموطن
نگهبانان براي پارك خودروها پول ميگيرند!

مدتي است نگهبانان برج نگار واقع در خيابان وليعصر(عج) كوچه
تالش با مسدود كردن محدوده پارك خودروها مقابل ساختمان پزشكان،
كنند .از مأموران
رانندگان را به پرداخت  10هزار تومان حق پارك ملزم مي
راهنمايي و رانندگي و كالنتري  103گاندي تقاضا داريم با متخلفان برخورد
قانوني كنند.
اسداهلل اميد
چرا داروهاي توليد داخل كمياب است؟

كه توليد داخلي
مدتي است داروي آب سياه چشم (گلوكوم) با اين
است ،كمياب شده است .از مسئوالن وزارت بهداشت و درمان درخواست
داريم كه حداقل بر توزيع ،قيمت و رفع كمبود داروهاي ضروري كه در
شود ،نظارت بيشتري داشته باشند.
كشور توليد مي
بيمار تحت درمان گلوكوم
بانوان  50ساله به باال نياز به اجازهنامه همسران نداشته باشند!

به منظور تمديد اعتبار پاس���پورت خود و همس���رم به اداره گذرنامه
مراجعه كرديم ،متأس���فانه همس���رم با وجود  75سال سن براي خروج از
نامه محضري من نياز دارد! براي اصالح
كشور همچنان به داشتن موافقت
احترامي به هويت بانوان س���المند ،پيش���نهاد
اين قانون و جلوگيري از بي
كنم كسب اجازه همسر براي خروج از كشور صرف ًا براي بانوان كمتر
مي
گونه برخوردها نوعي توهين به شخصيت و
از  50ساله اعمال شود .اين
جايگاه بانوان سالمند است!
صمدي
قدرداني از يك پزشك حاذق و دلسوز

جا دارد از دكتر حميدرضا صفري كه در بهبود بيماري ديابت و كاهش
هاي درماني مفيدي را
ميزان قند خونم زحمات بسياري كشيدند و روش
هاي روز
انجام دادند ،تشكر و قدرداني كنم براي ايشان سالمت و موفقيت
افزون را خواهانم.
جهاندار فيروزي
لزوم پيشگيري از نزاعهاي خياباني

هاي خياباني و برخوردهاي فيزيكي افراد بخصوص اراذل و اوباش
نزاع
كنند ،رعب و وحشت شديدي در ميان مردم و
كه از سالح سرد استفاده مي
كند .مدتي پيش نزاع  2فرد خاطي با يك رانندة
بخصوص كودكان ايجاد مي
هاي خيابان مولوي باعث تجمع مردم و ترافيك
تاكسي در يكي از محله
سنگين در آن محدوده شد و متأسفانه مأموران  2خودروي گشت پليس هم
بدون توجه به نزاع از محل درگيري دور شدند ،در حالي كه مبارزه با اراذل
هاي خياباني برعهدة نيروي انتظامي است.
و اوباش و جلوگيري از اغتشاش
رود كه تمامي مأموران خدوم و زحمتكش نيروي انتظامي خود را
انتظار مي
بيش از پيش مسئول برقراري نظم و آرامش در جامعه بدانند.
محمدتقي حاجي

پاسخمسئوالن

پاسخ سازمان بوستانها و فضاي سبز شهر تهران درباره كاشت درخت
در سطح شهر

احتراما ،در پاسخ به پيام مردمي مندرج در روزنامه اطالعات مورخه
 ،1397/12/18با موضوع «طرح كاشت درخت در تمامي سطح شهر به اجرا
رساند:
درآيد» ،ضمن تشكر از توجه شهروند محترم به استحضار مي
شهري
با عنايت به برنامه ساالنه كاشت درخت در فضاهاي سبز درون
شود،
هاي پيرامون شهر تهران كه مقدمات آن از خردادماه آغاز مي
و عرصه
هاي
اين س���ازمان عالوه بر كاش���ت صدها هزار اصله نهال در بوستان
ها و همچنين در قالب طرح
ها ،حاشيه بزرگراه
جديداالحداث ،معابر ،لچكي
توسعه كمربند سبز پيرامون شهر تهران ،جهت جلب مشاركت شهروندان
و تشويق آنان به غرس نهال در اين ايام ،اقدام به توزيع نهال رايگان و
همچنين ثبت درخواس���ت اين عزيزان و كاشت درختان درخواستي در
نمايد.
حياط منازل مي
محمد مختاري ـ مديرعامل سازمان
علي
پاسخ شهرداري منطقه  2درخصوص زمين بدون استفاده خيابان شادمان

احترام ًا ،با عنايت به درخواست شهروندان محترم مندرج در روزنامه
اطالع���ات مورخه  97/12/25مبني بر «لزوم تعيين تكليف زمين بدون
رساند:
استفاده خيابان شادمان» ،به استحضار مي
هاي
الذكر در اختيار جهاد و بانك كشاورزي بوده و اتومبيل
محل فوق
حمل موارد مربوط به بانك كشاورزي در آن تردد دارند؛ فلذا با توجه به
عدم مالكيت شهرداري بر روي زمين مذكور ،اقدامي از سوي اين منطقه
باشد.
شهرداري متصور نمي
ليال سماواتي ـ سرپرست روابط عمومي
پاسخ شهرداري منطقه  3در خصوص ساختمان نيمهتمام خيابان ارمغان غربي

ب���ا عنايت به پيام من���درج در روزنامه اطالعات مورخه 97/12/20
تمام قديمي واقع در
انديشي براي يك ساختمان نيمه
تحت عنوان «چاره
رساند:
عصر ،نبش ارمغان غربي» به اطالع مي
خيابان ولي
ملك فوق داراي پروانه تغيير نقشه جهت احداث  7طبقه زيرزمين
به انضمام همكف (تجاري) و  16طبقه روي همكف (اداري) است كه
عمليات ساختماني آن در مرحله سقف طبقه دهم از طرف مالك به مدت
طوالني متوقف شده كه از طريق شهرداري ناحيه  2منطقه  3جهت ادامه
هاي متعدد صادر
كار و رعايت نكات ايمني مجاورين و گذر ،اخطاريه
و ابالغ ش���د ،وليكن تاكنون هيچگونه اقدامي از سوي مالك براي ادامه
عمليات ساختماني و يا پيگيري انجام نشده است .لذا شهرداري اين منطقه
طي مكاتبه با واحد حقوقي در حال پيگيري قضايي است.
خواه ـ رئيس اداره روابط عمومي
محمدحامد نوري
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