اخبار داخلی

فرمانده نیروی زمینی ارتش :حضور
ایران در فضا گسترش می یابد

س���رويس خبر :فرمانده نیروی زمینی ارتش پرتاب ماهواره نظامی
ایران به فضا را اقدامی غرورآمیز و دشمن شکن دانست و تاکید کرد :این
اقدام جای خالی کشورمان در فضا را تثبیت کرد که این حضور گسترش
خواهد یافت.
امیر کیومرث حیدری در ستاد لشکر  58ذوالفقار درشاهرود در مورد
تهدید نیروهای نظامی ایران در خلیج فارس گفت  :این یک جوس���ازی
رسانه ای برای سرپوش گذاشتن رعب و وحشت آمریکا از نیروهای نظامی
ایران است .نیروهای نظامی کشورمان همیشه فعالیت های محوله شان را
بدون ماجراجویی انجام می دهند و نیروهای آمریکایی و همه دنیا  ،ایران
اسالمی و اقتدار آن را می شناسند و به آن اذعان دارند.
حيدري بزرگترین دستاورد نیروی زمینی ارتش را ایستادگی روی پای
خود برشمرد و ادامه داد:نزاجا در عرصه های سایبری ،ضد تانک ،فاوا و
آنچه که برای جنگ های آینده مورد نیاز است ،به توانمندی های بزرگی
دست یافته است.
به گزارش ایرنا ،فرمانده نيروي زميني ارتش در ادامه با بیان این که
تجهیزات و عملکرد این لشکر متناسب با رصد تهدیدات آینده دشمنان
تغییر یافته اس���ت ،ادامه داد :لش���کر ۵۸ذوالفقار در شاهرود یکی از تکیه
گاه های مهم نیروی زمینی ارتش اس���ت که به لش���کر متحرک هجومی
تغییر وضع داده است و در آینده نزدیک این لشکر در رزمایش بزرگی
شرکت خواهد کرد.
حي���دري در ادام���ه با بیان این که  ۸۰هزار نفر از نیروهای ارتش در
حوزه مقابله با ویروس کرونا در صف مدافعان سالمت به خدمت رسانی
مشغولند ،تاکید کرد :نیروی زمینی ارتش در مقابله با بیماری کرونا در ۲۴استان
و۲۱۴شهر کشور فعال است .نیروهای ارتش برای بیماریابی در نقاطی که
مردم در روستاها و شهر کمتر دسترسی برای آزمایش های تشخیص این
ویروس داشتند ،به سراغ مردم رفتند و کمک های الزم را ارائه کردند.
وی با بیان این که در هرکجا که الزم بود بیمارستان صحرایی برای
بیماران کرونایی ایجاد شد و در پنج شهر هنوز بیمارستان صحرایی مستقر
است ،ادامه داد1091 :تخت نقاهتگاهی ارتش هنوز در برخی شهر ها فعال
است .همچنین به تناسب نیاز  ،نقاهتگاه هایی فعال است.
بنا به این گزارش ،حيدري در س���فر به ش���اهرود با حضور در
بین نیروهای لش���کر ۵۸ذوالفقار از نزدیک با دس���تاورد های نظامی و
توانمندی های این لشکر قرار گرفت و از تالش های آنها تقدیرکرد.

توقیف خودروهای با جریمه بیش از
۱۰میلیون ریال

سرويس خبر:رئیس مرکز
اجرائیات پلی����س راهور گفت:
رانندگان����ی که می����زان خالفی
خودروش����ان بیش از ۱۰میلیون
ریال اس����ت ،نسبت به پرداخت
آن اقدام کنند چرا که براس����اس
قان����ون ای����ن خودروها توقیف
شوند.
می
سرهنگ محمدحسن ابراهیم
پور افزود :براس����اس تبصره ماده
۸قانون رس����یدگی به تخلفات
رانندگی آن دسته از رانندگانی که
مبلغ جرائم رانندگی آن ها بیش
از ۱۰میلیون ریال باشد ،مشمول
توقی����ف فیزیکی و سیس����تمی
می شوند.
وی ادامه داد :برابر این قانون
رده های عملیاتی درون و برون
ش����هری پلیس راهور به محض
مش����اهده چنین خودروهایی،
موظف به توقیف وسیله نقلیه در
سراسر کشور هستند که رانندگان
می توانند از طریق سامانه اینترنتی
راه����ور ۱۲۰و س����امانه پیامکی
۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰و همچنین مراجعه

حضوری به دفاتر پلیس ۱۰+از
میزان خالفی خودرو خود مطلع
شوند.
رئیس مرکز اجرائیات پلیس
راهور گفت :رانندگان وس����ایل
ای ک����ه مرتکب تخلفات
نقلیه
شوند عالوه
ساز می
رانندگی حادثه
ب����ر اعمال جریمه رانندگی نمره
منفی اخذ می کنند و در سوابق
گواهینامه رانندگی آنان در سامانه
شود.
اجرائیات ثبت می
ابراهی����م پور اف����زود :در
صورت تکرار تخلفات یادشده و
به حدنصاب رسیدن ۳۰نمره منفی
در مرحله اول گواهینامه آنان به
مدت سه ماه ضبط و از رانندگی
محروم می شوند.
همچنین برابر تبصره ۲ماده
هفت همی����ن قانون در صورتی
ک����ه متخلف به م����دت ۶ماه از
زمان آخری����ن تخلف منجر به
نم����ره منفی مرتکب هیچیک از
تخلف����ات راهنمایی و رانندگی
نش����ود همه نمرات منفی بی اثر
می شود .
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دادستان كل كشور :خطر اعتياد دركشوركمتر از كرونا نيست

سرويس خبر :دادستان کل کشور گفت :ستاد مبارزه با
موادمخدر یکی از مهمترین وظایفش این است که سهم هر
دستگاهی را در حوزه مبارزه مشخص و متعاقب آن مطالبه
کند و اگر دستگاهی به وظایفش عمل نکند ،به عنوان متخلف
به دستگاه قضايي معرفی کنند تا برخورد کنیم.
حجت االس�ل�ام والمسلمین محمدجواد منتظری در
نشست تخصصی ویدئوکنفرانسی معاونان ،مشاوران ،مدیران
ها
کل ستاد و دبیران شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر استان
هایی را انجام دهند
ها و مقاماتی که مکلفند کار
افزود :دستگاه
و ترک فعل کنند؛ مرتکب جرم شده اند و اگر ستاد مبارزه
با موادمخدر اعالم کند که فالن مقام و مس���ئول در انجام
ها
وظیفه کوتاهی کرده است دستگاه قضایی آمادگی دارد آن
را تحت تعقیب قرار دهد.
دادستان کل کشور با بیان این که باید لباس مبارزه با
تر به اندام کسانی که مسئولیت
موادمخدر را به طور جدی
دارند ،بپوشانید ،ادامه داد :دولت باید اقدامات الزم را در این
زمینه انجام دهد .سئوال من این است که در چند جلسه از
شود،
جلس���ات مبارزه با مواد مخدر که در سال برگزار می
رئیس این ستاد حضور دارد؟
منتظری گفت :چه طور برای جلوگیری از ورود ویروس
شوند فاصله گذاری را رعایت کنند،
کرونا همه مکلف می
گیریم؟
اما درباره موضوع خانمان برانداز اعتیاد جدی نمی
های مختلف به وظایفشان درست
در صورتی که اگر دستگاه
عمل کنند شاهد ریشه کن شدن اعتیاد خواهیم بود.
دادستان کل کشور با تاکید بر این که خطر اعتیاد کمتر
از شیوع کرونا نیست ،افزود :اغلب مبتالیان به بیماری کرونا،
افراد میانس���ال به باال  ،اما اغلب افرادی که اعتیاد دارند،
جوان هستند.
دادستان کل کشور در ادامه با بیان این که در ماه مبارک
کند ،افزود :این امر ما را
رمضان آمار جرائم کاهش پیدا می
ای
کند از نظر جامعه شناسی و روانشناسی مطالعه
وادار می
داشته باشیم تا ببینیم علت این که در ماه رمضان آمار جرائم
کند ،چیست؟
کاهش پیدا می
لزوم اصالح قوانین در حوزه مبارزه با مواد مخدر
دادستان کل کشور گفت :قطع ًا حضور در صحنه مبارزه

تواند آثار خوبی داشته باشد .در سال ۹۸در
با مواد مخدر می
حوزه کش���فیات  ،کاهش شمار شهدا ،افزایش شناسایی و
مصادره اموال و همچنین استرداد اموال قاچاقچیان اقدامات
کام ً
ترین نکته در حوزه مبارزه با
ال مناسب بوده است .اساسی
قاچاق مواد مخدر این است که اساس و بنیان کار متناسب
با شرایط باشد .قانونی که چند سال قبل برای مبارزه با مواد
تواند نیاز ما را رفع کند
مخدر به تصویب رسید ،امروز نمی

گوئیم یک بیمار است ،بنابراین
شود .وقتی ما به معتاد می
نمی
وظیفه داریم او را درمان کنیم و باید همگی برای مبارزه به
سوز اعتیاد اهتمام
میدان بیائیم .چرا ما نسبت به بالی خانمان
شود
دانیم کسی که گرفتار این درد می
الزم را نداریم؟ آیا نمی
شود و این
افتد ،شرف و حیثیتش گرفته می
و به دام اعتیاد می
کند؟ این بال دامنگیر
موضوع آثار سویی در جامعه ایجاد می
بس���یاری از افراد جامعه شده و البته این موضوع دستاورد

هایی که در جامعه وجود
لذا باید با توجه به مجموعه مؤلفه
دارد ،قانون اصالح شود .دادستان کل کشور تأکید کرد :مبارزه
با مواد مخدر موضوعی اس���ت که به چند دستگاه مربوط
ها پای کار مبارزه با مواد مخدر
شود و اگر تمامی دستگاه
می
سوز مقابله
توانیم به سرعت با این پدیده خانمان
بیایند ،می
کنیم اما اگر عملکرد دستگاه ُکند باشد ،نباید انتظار موفقیت
داشته باشیم .منتظری اظهار داشت :ما اشراف الزم را داریم و
هایی بیش از وظایفشان در حوزه مبارزه با
بینیم چه دستگاه
می
کنند.
کاری می
هایی کم
مواد مخدر اقدام و چه دستگاه
دادستان کل کشور گفت :معتاد به عنوان مجرم شناخته

اس���تعمار است .امروز شمار معتادان و افرادی که آلوده به
مصرف مواد مخدر هستند ،زیبنده ایران نیست.
منتظري تأکید کرد :آلودگی به مواد مخدر ،امروز برای
جامعه ما یک آلودگی قابل توجه است که باید اهتمام بیشتری
برای مقابله با آن داشته باشیم.
دادس���تان کل کش���ور در ادامه تاکید کرد :چرا باید از
مرزهای ما این مقدار مواد مخدر رد شود؟ طبق آمار ۹۵۰تن
مواد مخدر در ایران کش���ف شده است .این سئوال مطرح
شود که چه مقدار مواد مخدر وارد و چه مقدار توزیع
می
شده که ۹۵۰تن آن کشف شده است؟

اخبار کوتاه
رسیدگی مجدد به پرونده دکتر نجفی در دادگاه کیفری

س���رويس حوادث :پرونده محمدعلی نجفی ش���هردار اسبق تهران ۱۴
اردیبهش���ت در شعبه  ۱۰دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی مجدد می
شود.
وکیل مدافع متهم در این باره افزود :پرونده موکلم به ش���عبه  ۱۰دادگاه
کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی متین راسخ ارجاع شده است و در
 ۱۴اردیبهشت مجددا در شعبه مذکور رسیدگی خواهد شد.
حمیدرضا گودرزی پیش از این گفته بود دیوان عالی کشور رای صادره
قبلی را نقض کرده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع
ش���ده اس���ت .براساس این گزارش ،در دور اول رسیدگی به پرونده نجفی سه
جلسه دادگاه در سال  ۹۸در شعبه  ۹دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی
محمدی کش���کولی برگزار شد .پس از اعالم محکومیت نجفی به قصاص و
حبس ،خانواده میترا استاد همسردوم نجفي از قصاص گذشت کردند اما وکیل
نجفی به رای صادره اعتراض کرد .نجفی براساس آخرين حكم صادره به 7
سال و  9ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
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ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺨﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺎرس ﻛﻨﺪر  -ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮزﺑﺎن

آﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ� ﺷﻴﺮ��)ﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎ�(

آﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﻤﺎره 107ـ99

ﺷ�ﺮﻛﺖ ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴ�ﺮ�� ﺑ�ﺮ� ﺷ�ﻴﺮ�� �� ﻧﻈﺮ ���� ﺧﺮﻳﺪ � 7000ﺳﺘﮕﺎ�
ﻛﻨﺘﻮ� ﺗﻜﻔﺎ� �ﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﭘﻮ�� �� � RS485ﭘﻮ� ﺗﺮﻣﻴﻨﺎ� ﺑﻪ ﻫﻤﺮ�� ﻗﺎ�
ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﺧ���ﻮ� �� �� ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺰ��� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ���ﻲ �� ﻣﺮﺣﻠﻪ�� ﻃﺒﻖ
�ﺳﺘﺎﻧﺪ���ﻫﺎ� ����� ﻧﻴﺮ�� ﻣﻠﻲ � ﺑﻴﻦ�ﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎ ﺷ���ﺮ�ﻳﻂ �ﻳﺮ �� ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎ� � ﻓﺮ�ﺷﻨﺪﮔﺎ� �����
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﺮﻳﺪ��� ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 �1ﺗﺎ�ﻳﺦ ﻓﺮ�� �ﺳﻨﺎ� ���ﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ � ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �� :ﺗﺎ�ﻳﺦ  99/02/13ﺗﺎ ﺗﺎ�ﻳﺦ  �� 99/02/17ﺳﺎﻋﺎ�
�����  7:30ﻟﻐﺎﻳﺖ  14ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 �2ﻣﺤﻞ ﻓﺮ�� �ﺳ���ﻨﺎ� ���ﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ � ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺷ���ﻴﺮ�� � ﻣﻴ���ﺪ�� ����� � �ﺑﺘﺪ�� ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺟﻬﺎ�
ﺳﺎ�ﻧﺪﮔﻲ � ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ  � 3ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ� ﺷﻴﺮ�� � �ﻣﻮ� ﺗﺪ��ﻛﺎ�� ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ� ��
ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ �ﻃﻼ��ﺳ���ﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼ� ﺗﻮ�ﻧﻴﺮ � ﻳﺎ ��ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ� ﺷﻴﺮ�� ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﻬﻴﻪ �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �ﻗﺪ�� � ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺷ���ﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺬﻛﻮ� �� ����� ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎ�ﻳﺦ
 99/02/17ﺑﺎ ��ﺳﺎ� ﻧﺎﻣﻪ �� ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﺎﺑﺮ ﺷﻤﺎ�� � 032291589ﻣﻮ� ﺗﺪ��ﻛﺎ� �� ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ� �� ﻏﻴﺮ
�ﻳﻨﺼﻮ�� ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻋﺪ� �ﮔﺎﻫﻲ �� ﺗﻐﻴﻴﺮ�� ﺑﻌﺪ� ﺑﻪ �ﺟﻮ� �ﻣﺪ� �� �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ � ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ� ﺷﻴﺮ�� �� �ﻳﻦ ﺧﺼﻮ� ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﻧﺪ���.
 �3ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ� ﻓﺎﻗﺪ �ﻣﻀﺎ� ﻣﺸ���ﺮ��� ﻣﺨﺪ�� � ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ �� �ﻧﻘﻀﺎ� ﻣﺪ� ﻣﻘﺮ� ��
ﻓﺮ�ﺧﻮ�� ��ﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮ�� ﻣﻄﻠﻘﺎ� ﺗﺮﺗﻴﺐ �ﺛﺮ ���� ﻧﺨﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
 �4ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷ���ﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺑﻪ ﻋﺪ� � 763/330/000ﻳﺎ� �ﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮ��
ﻳﻜﻲ �� ﻣﻮ��� ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ � ﻳﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎ� ﺻﺎ��� �� ﺳﻮ� ﻣﻮﺳﺴﺎ� �ﻋﺘﺒﺎ�� ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﻪ
����� ﻣﺠﻮ� ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ �� ﺳﻮ� ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰ� ﺟﻤﻬﻮ�� �ﺳﻼﻣﻲ �ﻳﺮ�� ﻫﺴﺘﻨﺪ� �ﺻﻞ ﻓﻴﺶ ���ﻳﺰ �ﺟﻪ ﻧﻘﺪ�
ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎ��� ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴ���ﺎ� ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ����� ﻣﺠﻮ� ﻻ�� ﺑﺮ�� ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ � ﺻﺪ�� ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ��
ﺳﻮ� ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮﻛﺰ� �ﻳﺮ��� ﮔﻮ�ﻫﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ� ﻗﻄﻌﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ� �� ﺳﻮ� �ﻣﻮ� ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰ���
ﭼﻚ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷ���ﺪ� ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰ�� ﺗﻬﻴﻪ � ���ﺋﻪ ﮔﺮ�� .ﺑﻪ ﭘﻴﺸ���ﻨﻬﺎ�ﻫﺎ� ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺮ���
ﺳﭙﺮ��ﻫﺎ� ﻣﺨﺪ��� ﺳﭙﺮ��ﻫﺎ� ﻛﻤﺘﺮ �� ﻣﻴﺰ�� ﻣﻘﺮ�� ﭼﻚ ﺷﺨﺼﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ �ﺛﺮ ���� ﻧﺨﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
 �5ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ �ﺳ���ﻨﺎ� ���ﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ � ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ )ﭘﺎﻛﺖ �ﻟﻒ� �� �( ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﺟﺪ�ﮔﺎﻧﻪ :ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ
ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎ� ﺳﺎﻋﺖ ����� ��� ﺷ���ﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  99/03/03ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ �� ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮ�
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮ�� ﺗﺮﺗﻴﺐ �ﺛﺮ ���� ﻧﺨﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
 �6ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻋﻼ� ﻧﺘﺎﻳﺞ ���ﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  99/03/10ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 �7ﺗﺎ�ﻳﺦ ﺑﺎ�ﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ��� 11ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﺗﺎ�ﻳﺦ  99/03/18ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ���).ﺋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﺗﺎ
ﺗﺎ�ﻳﺦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎ �ﻟﺰ�ﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ(.
ﺗﺒﺼﺮ� :ﺻﺮﻓﺎ� ﭘﺎﻛﺘﻬﺎ� ﭘﻴﺸ���ﻨﻬﺎ�� ﻛﻪ ﺣﺪﻧﺼﺎ� ﻧﻤﺮ� ���ﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ �� ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮ���ﻧﺪ ﺑﺎ�ﮔﺸﺎﻳﻲ
ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻲ �ﺳ���ﺖ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎ� ﭘﻴﺸ���ﻨﻬﺎ�� ﻛﻪ ﺣﺪﻧﺼﺎ� ���ﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ �� ﻛﺴﺐ ﻧﻨﻤﻮ���ﻧﺪ
ﺑﺎ�ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻧﺨﻮ�ﻫﺪ ﺷ���ﺪ � ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ� ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ� �ﻫﻨﺪ� )ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ(
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ � ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰ�� ﻫﻴﭻ ﺗﻌﻬﺪ� �� �ﻳﻦ ﺧﺼﻮ� ﻧﺪ���.
 �8ﻣﺪ� �ﺟﺮ� 4 :ﻣﺎ�.
 �9ﺳﺎﻳﺮ �ﻃﻼﻋﺎ� � ﺟﺰﺋﻴﺎ� ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ �� �ﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻨﺪ�� �ﺳﺖ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﺑﺮ�� ﻛﺴﺐ �ﻃﻼﻋﺎ� ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷ���ﺒﻜﻪ �ﻃﻼ��ﺳﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼ� ﺗﻮ�ﻧﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ
 �� � iets.mporg.ir � www.tavanir.org.irﺳ���ﺎﻳﺖ ﺷ���ﺮﻛﺖ ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻴﺮ�� ﺑﺮ� ﺷ���ﻴﺮ��
ﺑﻪﻧﺸﺎﻧﻲ  www.shirazedc.co.irﻣﺮ�ﺟﻌﻪ � ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ�� ﺗﻠﻔﻦ � 32299685ﻣﻮ� ﺗﺪ��ﻛﺎ� ﺗﻤﺎ�
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق ﺷﻴﺮاز

سردارمحمد شرفی تاکید کرد :افسران یگان هواپیمایی ناجا در کنار نیروی
مرزبانی به مبارزه با مواد مخدر و سوداگران مرگ می پردازند و در برخی نقاط
هم به کمک نیروی راهور و در بعضی موارد ماموریت های رزمی ،شناسایی و
آموزشی را انجام می دهند .همچنین از لحاظ ماموریت های پشتیبانی و آموزشی
افسران یگان هواپیمایی ناجا تحت عنوان "امداد و نجات" به کمک هموطنان
در زمان وقوع حوادثی مانند وقوع سیل و زلزله که جان آنها به خطر می افتد،
می شتابند .بنا به این گزارش سوم اردیبهشت هواپیمای این دو شهید هنگام
های متل قو استان مازندران
بازگشت از ماموریت به تهران در آسمان جنگل
دچار سانحه شد و سقوط کرد.
برخورد تريلر با اتوبوس  13قربانی گرفت

تشییع پیکر شهدای خلبان هوا ناجا

سرويس خبر :مراسم تشييع پيكر شهیدان خلبان سرگرد علی عیدی و
س���روان امیر اسالمی ملکی باحضور جانشین معاون هماهنگ کننده و معاون
نیروی انسانی ناجا و خانواده و همرزمان اين دو شهيد درستاد فرماندهي هواناجا
برگزار شد.
س���ردارمحمد شرفی جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا در حاشيه اين
مراسم  ،با بیان این که نیروی انتظامی  ،مسئولیت های گوناگونی را در سنگرهای
مختلف و با لباس و رویکردهای خاص بر عهده دارد  ،افزود :ماموران یگان
هواپیمایی ناجا با انگیزه و سختکوشی در همه یگان های نیروی انتظامی در
حال ایفای نقش و انجام ماموریت های محوله هستند.

ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ � ﻣﻮﺳﺴﺎ� ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎ�� �ﺷﺘﻬﺎ��
آﮔﻬﻰ ﺛﺒﺘﻰ
�ﮔﻬﻰ �ﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺷ�ﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮ� �ﭘﺎ��ﻧﺎ �ﺳﻴﺎ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺛﺒﺖ 341515
� ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10103928268ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ��  98/247133ﻣﻮ��  � 98/12/20ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﺻﻮ�ﺗﺠﻠﺴ���ﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮ� �ﻟﻌﺎ�� ﻣﻮ��  1398/12/04ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ �� ���� ﻗﺒﻠﻰ
ﺑﻪ "�ﺳﺘﺎ� �ﻟﺒﺮ� �ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ� �ﺷ���ﺘﻬﺎ���ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰ���ﻫﺴﺘﺎ� ﺻﺤﺖ �ﺑﺎ�� ��ﺳﺘﺎ ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﻰ
�ﺷﺘﻬﺎ���ﻣﺤﻠﻪ ﺷﻬﺮ� ﺻﻨﻌﺘﻰ �ﺷ���ﺘﻬﺎ�� ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﮔﻠﻨﻮ� �1ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﮔﻠﻔﺎ� �3ﭘﻼ�  � 0ﻗﻄﻌﻪ
 B2563ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﻛﺪ ﭘﺴ���ﺘﻰ � " 3188115473ﻧﺘﻘﺎ� ﻳﺎﻓﺖ � �� ����� ﺛﺒﺖ �ﺳ���ﺘﺎ� �ﻟﺒﺮ�
)�ﺷﺘﻬﺎ�� ( ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎ��  1274ﺑﻪ ﺛﺒﺖ �ﺳﻴﺪ� �ﺳﺖ.

آﮔﻬﻲ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮقاﻟﻌﺎده
ﺷﺮﻛﺖ ﻗﻨﺪ ﭘﺎﻧﻴﺬﻓﺎم )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم(
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  263392و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10103808034
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪ���� � ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ �ﻧﺎ� �ﻋﻮ� ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ�ﻳﺪ ﺗﺎ
�� ﺟﻠﺴ����ﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﺷﺮﻛﺖ �� ��� ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮ�ﺧﻪ
 ��� 1399/02/21ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ �� ﻧﺸﺎﻧﻲ� :ﺳﺘﺎ� ﺗﻬﺮ�� � ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮ�� � ﺧﻴﺎﺑﺎ�
�ﻣﺎ� ﺧﻤﻴﻨﻲ)��( � ﺑﻌﺪ �� ﻣﻴﺪ�� ﺣﺴﻦ �ﺑﺎ� � ��ﺑﺮ�� ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺛﺒﺖ �ﺣﻮ�� ﻛﺸﻮ� �
ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮ��� )ﺑﺎﺳﺘﻴﻮ� ﺷﺮﻗﻲ( � ﭘﻼ� � 2ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ� ﻣﺮﻛﺰ� ﺳﺎ�ﻣﺎ� �ﺗﻜﺎ
� ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺸﻢ � �ﺗﺎ� ﺟﻠﺴﺎ� ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮ��� ﺣﻀﻮ� ﺑﻪﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻴﺪ.
�ﺳﺘﻮ� ﺟﻠﺴﻪ:
� �1ﻧﺘﺨﺎ� �ﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ�
 �2ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮ��� ﻛﻪ �� ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺮﻛﺖ ﻗﻨﺪ ﭘﺎﻧﻴﺬ ﻓﺎم ـ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه
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ﺑﻪ �ﻃ��ﻼ� ﻛﻠﻴﻪ �ﺷ��ﺨﺎ� ﺣﻘﻴﻘ��ﻰ � ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﻰ �ﺳ��ﺎﻧﺪ� ﺷ��ﺮﻛﺖ
ﺷﻜﺮ)ﻗﻨﺪﺷﺎﻫﺮ��( �� ﻧﻈﺮ ���� ﺑﺎ�ﮔﻴﺮ� ﺷﻜﺮﺳﻔﻴﺪ � ﺻﻔﺎﻓﻰ ﺷﻜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ�
ﺧﻮ� �� �� ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎ� ��ﺟﺪ ﺷﺮ�ﻳﻂ ��ﮔﺬ�� ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻛﻠﻴﻪ �ﻓﺮ��
ﺣﻘﻴﻘﻰ � ﺣﻘﻮﻗﻰ ��ﺟﺪ ﺷ��ﺮ�ﻳﻂ ﻣﻰ ﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
�ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺑﺎ��ﻳﺪ ﺷ��ﺮ�ﻳﻂ ﻛﺎ� ﺑﻪ �ﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰ� ﺷ��ﺮﻛﺖ � ﻳﺎ ��ﺣﺪ �����
ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻧﺸ�ﺎﻧﻰ ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ� ﺷﺎﻫﺮ�� ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ �ﺳﺘﺎ� ﺳﻤﻨﺎ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ� ﺷﺎﻫﺮ�� ﻣﻴﺪ��
ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻴﺮ ﺟﺎ�� ��ﺳﺘﺎ� ﻣﻐﺎ� ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ ﻗﻨﺪ ﺷﺎﻫﺮ�� ��ﺣﺪ ����� ﺗﻠﻔﻦ 02332319000
ﻧﺸ�ﺎﻧﻰ �ﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛ�ﺰ� ﺷ�ﺮﻛﺖ :ﺗﻬﺮ�� ﻣﻴﺪ�� ����ﻧﺘﻴﻦ �ﺑﺘﺪ�� ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺑﺨﺎ�ﺳﺖ ﻧﺒﺶ
ﺧﻴﺎﺑﺎ�  17ﭘﻼ�  2ﻃﺒﻘﻪ � 2ﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰ� ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻜﺮ ﺷﺎﻫﺮ�� ﺗﻠﻔﻦ02188701392
* ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ �ﻣﺎ� ﺗﺤﻮﻳﻞ �ﺳ��ﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮ�� �ﺳ��ﻴﺪ ﻓﻴﺶ ���ﻳﺰ� ﻣﺒﻠﻎ
ﺳﭙﺮ�� ﭘﺎﻳﺎ� �ﻗﺖ �����  99/2/18ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
* ﺑﺮ�� ﺷ��ﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻜﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮ� �ﻳﺎ� )100/000/000
�ﻳﺎ�( ﻛﻪ �ﻟﺰ�ﻣ �ﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﻧﻘﺪ� �� ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺣﺴﺎ� 7447188645
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﻛﺰ� ﺷﺎﻫﺮ�� ���ﻳﺰ ﺷ��ﻮ� .ﺑﻪ ﻫﻤﺮ�� �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﮔﺮ��.
* ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ� ﻣﺒﻬﻢ ,ﻣﺸﺮ�� � ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻴﺶ ���ﻳﺰ� ﺗﺮﺗﻴﺐ �ﺛﺮ ���� ﻧﺨﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
* ﺳﭙﺮ�� ﻧﻔﺮ�� ��� � ﺳﻮ� ﺗﺎ �ﻧﻌﻘﺎ� ﻗﺮ����� ﺑﺎ ﻧﻔﺮ ��� ﻧﺰ� ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﻗﻰ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
* �� ﺻﻮ�� �ﻧﺼﺮ�� ﺑﺮﻧﺪ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺳﭙﺮ�� �� ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺮﻛﺖ ﺿﺒﻂ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
* ﺷﺮﻛﺖ �� �� � ﻳﺎ ﻗﺒﻮ� ﻫﺮ ﻳﻚ �� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎ� ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
* ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ� ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �� �ﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰ� ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻔﺘﻮ� � ﺑﺮﻧﺪ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
�ﻋﻼ� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
* ﻫﺰﻳﻨﻪ ��� �ﮔﻬﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪ� ﺑﺮﻧﺪ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ و دام ﮔﻠﺪﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺻﻔﻬﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  16233ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260371718
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ  29اﺳﻔﻨﺪ 1398

ﺑﻪ �ﻃﻼ� ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﮔﺮ�ﻣﻰ ﻣﻰ �ﺳﺎﻧﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎ�� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
�ﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ �� ﺳ���ﺎﻋﺖ  10:00ﺻﺒﺢ ﭼﻬﺎ�ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  �� 1399/02/31ﻣﺤﻞ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ � ��� ﮔﻠﺪﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ �ﺻﻔﻬﺎ� )ﺳ���ﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎ�( ﺑﻪ ���� �ﺻﻔﻬﺎ�
– ﭘﻠﻴﺲ ��� ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺷﻬﺮ -ﻛﺎﺷ���ﺎ�� ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  8ﺟﺎ�� ﻋﻠﻮﻳﺠﻪ� ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺟﺎ��
�ﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺑﺮﮔﺰ�� ﻣﻰ ﮔﺮ�� .ﺑﻪ �ﺳ���ﺘﺤﻀﺎ� ﻣﻰ �ﺳﺎﻧﺪ ﺣﺴﺐ �ﺑﻼﻏﻴﻪ ﺳﺘﺎ� ﻣﻠﻰ
ﻣﺒﺎ��� ﺑﺎ ﻛﺮ�ﻧﺎ � ﺳ���ﺎ�ﻣﺎ� ﺑﻮ�� ����� ﺑﻬﺎ��� ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎ ﺣﻀﻮ� ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﻋﻤﺪ�
� ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ  15ﻧﻔﺮ ﺑﺮﮔﺰ�� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ .ﻟﺬ� ﺑﺎ ﺗﺸﻜﺮ �� ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﺣﻘﻴﻘﻰ �ﺣﻘﻮﻗﻰ
��ﺧﻮ�ﺳ���ﺖ ﻣﻰ ﮔﺮ�� ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪ� ﻫﻤﺰﻣﺎ� ﺟﻠﺴ���ﻪ ﻣﺠﻤﻊ �� ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺗﺎ�
ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ���� http://Goldashtco.ir :ﺑﺼﻮ�� ﻏﻴﺮ ﺣﻀﻮ���
ﺳﻮ�ﻻ� � ﻧﻈﺮ�� ﺧﻮ� �� ﻣﻄﺮ� ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻰ �� ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮ�ﺑﻂ ﻣﺠﺎﻣﻊ
�ﻗﺪ�� ﮔﺮ��.
�ﺳﺘﻮ� ﺟﻠﺴﻪ:
* �ﺳﺘﻤﺎ� ﮔﺰ��� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� �ﺣﺴﺎﺑﺮ� � ﺑﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ.
* ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺻﻮ�� ﻫﺎ� ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ .1398/12/29
* �ﻧﺘﺨﺎ� ﺣﺴﺎﺑﺮ� � ﺑﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ.
* �ﻧﺘﺨﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ�ﻻﻧﺘﺸﺎ�.
* ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖ ﺣﻀﻮ� �ﻋﻀﺎ� ﻏﻴﺮﻣﻮﻇﻒ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ�.
* ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮ���.

ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ ودام ﮔﻠﺪﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺻﻔﻬﺎن)ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(

كشف ۹۵۰تن موادمخدر در كشور
دبیر کل س���تاد مبارزه با موادمخدر هم دراين نشست
گفت :پارس���ال با کش���ف ۹۵۰تن موادمخدر و افزایش
ای در تاریخ مبارزه با مواد
۲۰درصدی ،عملکرد بی س���ابقه
مخدر در ایران به ثبت رسید که با تقدیر سازمان ملل هم
روبرو شد.
اسکندر مومنی افزود :از این میزان کشفیات ۸۰۰تن را
نیروی انتظامی۱۰۷ ،تن را سربازان گمنام وزارت اطالعات
و ۲۹تن را بسیج کشف کرد که این میزان کشفیات غیر از
ها را هم اضافه کنیم میزان
پیش سازهاست که اگر پیش ساز
شود.
کشف بیشتر می
وی این ادعا را که در میان فوت ش���دگان و مبتالیان
به کرونا هیچ فرد معتادی نبوده است ،تکذیب کرد و گفت:
در جهان حدود ۳۰۰میلیون مصرف کننده موادمخدر وجود
دارد و س���االنه ۴۵۰هزار نفر بر اثر سوء مصرف موادمخدر
جان خود را از دس���ت می دهند که این عدد در آمریکا
۷۰هزار نفر و در ایران ۳تا ۴هزار نفر است.
وی عملکرد نظام درمانی و ستاد مبارزه با موادمخدر
را خوب توصیف کرد و گفت :بیش از ۹هزار مرکز درمان
های شبانه داریم که به حدود یک
سرپایی ،متحرک و ایستگاه
دهند.
و نیم میلیون نفر خدمت می
دبیر کل س���تاد مبارزه با موادمخدر افزود :در آمریکا
۲۹میلیون نفر معتاد وجود دارد که ۱۱درصد جمعیت این
دهد و این رقم در ایران حدود
کشور را به خود اختصاص می
۵درصد است که از نظر ما همین ۵درصد هم باالست.
مومنی با بیان این که هیات بین المللی کنترل موادمخدر
به طور رس���می و کتبی از اقدامات ایران در حوزه درمان،
ها قدردانی کرده
نگهداری معتادان و ایجاد سرپناه برای آن
است ،ادامه داد :قبل از شیوع بیماری کرونا به دستور رئیس
ای معادل ۵۰۰میلیارد ریال
جمهوري در مرداد پارسال بودجه
برای بیمه معتادان اختصاص داده شد که نشان دهنده توجه
جمهوری اسالمی به امر درمان معتادان است.
وی گفت :کشف بیش از ۹۵۰تن موادمخدر در تاریخ
ایران بی س���ابقه بود که ما در همین باره ش���اهد افزایش
۲۰درصدی کشف در مقایسه با سال ۹۷بودیم.

 40دقیقه صبح ديروز رخ داد و یک دستگاه تریلر حامل بار پیاز در کیلومتر 75
محور سربیشه -ماهیرود با اتوبوس حامل مسافران روستای ماهیرود برخورد
کرد كه قربانيان  11سرنشين و دو نفر راننده و کمک راننده اتوبوس بودند.
وی با بیان این که اتوبوس از روستای النو به سمت سربیشه در حرکت
ابیطالب (ع) شهر سربیشه اعزام
بود ،تاکید کرد :مصدومان به بیمارستان علی بن
شدند که حال عمومی شماري از آنها وخیم گزارش شده است.
يك كشته در تصادف تریلر و نیسان در تهرانسر

سرويس حوادث :رئیس مرکز اورژانس تهران از تصادف یک دستگاه تریلر با
نیسان در تهرانسر خبر داد و گفت :این حادثه یک کشته و ۲مصدوم داشت.
پیمان صابریان گفت :حوالی س���اعت ۶صبح ديروز پس از اعالم حادثه
تصادف در مسیر بزرگراه آزادگان به سمت شهرک راه آهن ورودی تهرانسر
به سامانه ۱۱۵تکنسین های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند در این سانحه
رانندگی بدلیل برخورد ش���دید تریلر با نیسان ،راننده ۲۴ساله خودرو سواری
در محل حادثه جان باخت .رئیس اورژانس تهران ادامه داد :دوسرنشین دیگر
خودرو نیسان که از نواحی مختلف بدن دچار مصدومیت شده بودند پس از
انجام اقدامات اولیه درمانی توسط تکنسین های اورژانس به بیمارستان شهید
فیاض بخش منتقل شدند .به گفته وی علت این تصادف از سوی کارشناسان
پلیس راهور تحت بررسی قرار دارد.
مرگ  2كارگر مخزن چرخ كننده مقوا

سرويس حوادث:برخورد دو دستگاه تریلربنز و اتوبوس با یکدیگر در
محور ماهيرود  -سربیشه  13کشته و  8مصدوم به جا گذاشت.
علیرضا رضایی رئیس پلیس خراسان جنوبی گفت :این حادثه ساعت  6و

سرويس حوادث :دو کارگر جوان هنگام كار در قسمت چرخ کننده مقوا
به علت سقوط داخل مخزن اين دستگاه جان باختند.
فرمانده انتظامي شهرستان نجف آباد گفت :در پي اعالم مركز فوريت هاي
پليسي مبنی بر يك حادثه منجر به مرگ در يكي از كارخانه هاي شهرك صنعتي
نجف آباد ،ماموران انتظامي كالنتري  19ويالشهر به همراه نيروهاي امدادي به
محل اعزام شدند .سرهنگ محمد حسين باباكالني افزود :در بررسي ها مشخص
شد  2كارگر جوان هنگام كار در قسمت چرخ کننده مقوا  ،به علت سقوط داخل
مخزن اين دستگاه جان باختند .وی با بیان این که اجساد این دو کارگر به پزشک
قانونی منتقل شد ،تاکید کرد :علت این حادثه در حال بررسی است.

آﮔﻬﻲ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺷﺮﻛﺖ آذر درﻣﺎن ﺳﺎز
)ﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  222148و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10102634060
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳ���ﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺳ���ﻬﺎﻣﺪ���� � ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ �ﻧﺎ� �ﻋ���ﻮ� ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ�ﻳﺪ ﺗﺎ
�� ﺟﻠﺴ���ﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﺷ���ﺮﻛﺖ ﻛﻪ ��� ﺳ���ﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ ��� ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ
 :���� �� 1399/02/23ﺗﻬ���ﺮ��� ﺑﻠﻮ��  35ﻣﺘﺮ� ﻗﻴﻄﺮﻳﻪ ﭘﻼ�  30ﻃﺒﻘﻪ  4ﺗﺸ���ﻜﻴﻞ
ﻣﻲﮔﺮ��� ﺣﻀﻮ� ﺑﻪ ﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ.
�ﺳﺘﻮ� ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� �1 :ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮ� �� ﻣﻮ�� �ﻧﺤﻼ� ﺷﺮﻛﺖ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ راه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺣﺸﻤﺖرود

آﮔﻬﻲ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻧﻮﺑﺖ اول ﺷﺮﻛﺖ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎر آﻣﻞ )ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ (736
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮ� ﺷﺮﻛﺖ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎ� ﺑﺎ� �ﻣﻞ )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎ�( �ﻋﻮ� ﻣﻲﺷﻮ�
ﺗﺎ �� ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻧﻮﺑﺖ ��� ﻛﻪ ��� ﺳﺎﻋﺖ 10ﺻﺒﺢ ��� ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ��
�� 1399/2/30ﻗﻊ �� �ﻓﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﮔﺰ�� ﻣﻲﮔﺮ��� ﺣﻀﻮ� ﺑﻬﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ) .ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ�� ﺗﺼﺪ� ﺳﻤﺖ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� � ﺑﺎ��ﺳﻲ ﺷ���ﺮﻛﺖ ﺑﺎﻳﺴ���ﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎ� ﻣﺪ��� ﺧﻮ� �� ﺗﺎ  ��� 7ﺑﻌﺪ �� �ﻧﺘﺸﺎ�
�ﮔﻬﻲ ﺑﻪ �ﻓﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ� (.ﺳﺘﻮ� ﺟﻠﺴ�ﻪ� �1 :ﻧﺘﺨﺎ� �ﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� ﺟﺪﻳﺪ.
� �2ﻧﺘﺨﺎ� ﺑﺎ��ﺳﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ �3 .ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮ� �� ﺧﺼﻮ� ﺻﻮ�ﺗﻬﺎ� ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎ� .1398
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎر آﻣﻞ )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص(

آﮔﻬﻲ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي
ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻬﻴﻪ
و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮاد رﻳﺨﺘﻪﮔﺮي و ﻗﻄﻌﺎت
ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﺛﺒﺖ  1716ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10100932995

)ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  217496و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10102588380
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳ���ﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺳ���ﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮ� ﺷﺮﻛﺖ �ﻋﻮ� ﻣﻰ ﺷ���ﻮ� ﺗﺎ �� ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮ� �ﻟﻌﺎ�� ﻛﻪ �� ﺗﺎ�ﻳﺦ  99/02/22ﺳ���ﺎﻋﺖ  �� 10ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ��ﻗﻊ �� ﺗﻬﺮ��
ﺧﻴﺎﺑﺎ� �ﻧﻚ ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎ� �ﻓﺘﺎ� � ﺧﻴﺎﺑﺎ� ������ ﭘﻼ�  57ﻃﺒﻘﻪ �� 4ﺣﺪ  19ﺑﺎ ﻛﺪ ﭘﺴ���ﺘﻰ
 1994833394ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ� ﺣﻀﻮ� ﺑﻪ ﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ.
�ﺳﺘﻮ� ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ � :ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ

آﮔﻬﻲ اﺑﻼغ رأي ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ
آﻗﺎي ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ روﺋﻴﻦﻓﺮ ) (418756ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻧﺎﺻﺮ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ �ﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ��� ﺷ���ﻤﺎ��  4 /�2� /3ﻣﻮ�� 98/11/30
ﺻﺎ��� �� ﺳﻮ� ﺷ���ﻌﺒﻪ ��� ﻛﻤﻴﺘﻪ �ﻧﻀﺒﺎﻃﻲ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻏﻴﺒﺖ ﻏﻴﺮﻣﻮﺟﻪ
� ﺗﺮ� ﻛﺎ� ﺑ���ﻪ ﺗﻨﺒﻴﻪ »�ﺧﺮ�� ﺑﺎ �ﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔ���ﺎ� ﻗﺎﻧﻮ� ﻛﺎ�« ﻣﺤﻜﻮ� ﺷ���ﺪ��ﻳﺪ ﻟﺬ� ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻣﺠﻬﻮ��ﻟﻤﻜﺎ� ﺑﻮ�� ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺮ ﻣﺎ��  73ﻗﺎﻧﻮ� �ﺋﻴﻦ ����ﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺮ�ﺗﺐ �� ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ
�� ���ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ�ﻻﻧﺘﺸﺎ� �ﮔﻬﻲ � ﺳﭙﺲ ﻻ���ﻻﺟﺮ� ﻣﻲﮔﺮ��.
واﺣﺪ اﻣﻮر اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ و رواﺑﻂ ﻛﺎر

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎ� ﺳ���ﻬﺎ� � ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ �ﻧﻬﺎ �ﻋﻮ� ﻣﻲﺷﻮ�
ﺗﺎ �� ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺳ���ﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ �� ﺳ���ﺎﻋﺖ  ��� 11ﺷﻨﺒﻪ 20
���ﻳﺒﻬﺸ���ﺖ ﻣﺎ�  1399ﺑﻪ ���� :ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  15ﺷﻬﻴﺪ ﻟﺸﻜﺮ� )ﺟﺎ�� ﻣﺨﺼﻮ�
ﻛﺮ�( ��ﺑﺮ�� ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﻳﭙﺎ )ﺷ���ﺮﻛﺖ ﻣﺎﻟﻴﺒﻞ ﺳﺎﻳﭙﺎ( ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮ��� ﺣﻀﻮ�
ﺑﻪﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ.
�ﺳ�ﺘﻮ� ﺟﻠﺴﻪ� �1 :ﺳﺘﻤﺎ� ﮔﺰ��� ﺣﺴ���ﺎﺑﺮ�� ﺑﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ � ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ�
��ﺑﺎ�� ﻋﻤﻠﻜﺮ� ﺳ���ﺎ� ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑ���ﻪ � 29ﺳ���ﻔﻨﺪﻣﺎ�  �2 .1398ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﺻﻮ��ﻫﺎ� ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ � 29ﺳﻔﻨﺪﻣﺎ� � �3 .1398ﻧﺘﺨﺎ� ﺣﺴﺎﺑﺮ� � ﺑﺎ���
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ �4 .ﺗﻌﻴﻴﻦ ���ﻧﺎﻣﻪ �ﺳﻤﻲ �5 .ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮ���.

آﮔﻬﻲ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده و ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻬﺎد درﻳﺎ
)ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  78602و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10101234449
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮ� ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻬﺎ� ��ﻳﺎ )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎ�(
� ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ �ﻧﺎ� �ﻋﻮ� ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ�ﻳﺪ ﺗﺎ �� ﺟﻠﺴ���ﺎ� ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� � ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ
ﻣﻮ�ﺧﻪ  ��� 1399/02/21ﻳﻜﺸ���ﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ � 10ﻟﻲ �� 12ﻣﺤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ :ﺗﻬﺮ��� ﺷﻬﺮ���� ﺑﻠﻮ�� ﻓﺮ��ﻧﻪ� ﺧﻴﺎﺑﺎ� �ﻣﻴﺮ� )ﻫﺸﺘﻢ(�
ﭘﻼ� ﻳﻚ� ﻃﺒﻘﻪ ��� ﺑﺮﮔﺰ�� ﻣﻲﮔﺮ��� ﺣﻀﻮ� ﺑﻬﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ.
�ﺳﺘﻮ� ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ��:
* �ﺗﺨﺎ� ﺗﺼﻤﻴﻢ �� ﺧﺼﻮ� ﻧﻘﻞ � �ﻧﺘﻘﺎ� ﺳﻬﺎ�
�ﺳﺘﻮ� ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ��:
* �ﻧﺘﺨﺎ� �ﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺄ� ﻣﺪﻳﺮ�
ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻬﺎد درﻳﺎ )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص(

آﮔﻬﻰ ﻟﻐﻮ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮراك دام ﭘﺎرس
)ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  11035و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10100440067
ﭘﻴﺮ� �ﮔﻬ���ﻰ ﻣﻨﺘﺸ���ﺮ� �� ���ﻧﺎﻣﻪ �ﻃﻼﻋﺎ� ﺑﻪ ﺷ���ﻤﺎ��
 27541ﻣﻮ��  1399/02/04ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎ�� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳ���ﻴﻠﻪ ﺑﻪ �ﻃﻼ� ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮ��� ���
ﭘﺎ�� ﻣﻰ �ﺳﺎﻧﺪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎ�� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ �ﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ
�� ﺳﺎﻋﺖ  ��� 10ﺳﻪ ﺷ���ﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  1399/02/16ﺑﺮﮔﺰ��
ﻧﻤﻰﮔﺮ�� � ﺗﺎ�ﻳﺦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﮔﺰ��� ﻣﺠﻤ���ﻊ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ� �ﻋﻼ�
ﻣﻰﮔﺮ��.
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮراك دام ﭘﺎرس
)ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(

ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ و دام ﮔﻠﺪﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺻﻔﻬﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  16233ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260371718

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده

آگهی

�� �ﺟﺮ�� ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎ�� ﺳ���ﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎ� ﺳﻬﺎ� ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ �
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تلفن 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 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 کنند .

ت است.
اساس نوب 
* چاپ پيام ها بر

با تشكرـ سرويس ارتباطات مردمی

حفظ درختان ميوه از بارش و بادهاي شديد بهاري

هاي شديد باران و
هايي بارش
هر س���ال در چنين روزها و هفته
تگرگ و وزش باد متأسفانه بخش قابل توجهي از محصوالت ميوه
برد و موجب ضرر و زيان باغداران ،پرداخت
ه���ا را از مي���ان مي
باغ
هزينه خس���ارات بيمه محصوالت كشاورزي و باغي از سوي دولت
ش���ود كه به ضرر مردم است كه
و در نهايت افزايش قيمت ميوه مي
دهند و در
در اي���ن ميان برخ���ي از باغداران ابتكارهايي به خرج مي
اين فصل درختان ميوه خود را به وس���يله نايلون ،چادر و يا پارچه
پوشانند تا از گزند باد و باران و سرما در امان بمانند ،بهتر است
مي
هاي كارشناسي و
وزارت جهاد كش���اورزي با ارائه كمك و راهنمايي
اختصاص بودجه دولتي ،در مورد ياد ش���ده به ياري باغداران كشور
بش���تابند و برنامه سراس���ري در مورد پوشش درختان ميوه در كشور
را اجرا كنند.
تلفن به خط ارتباطي
من هم به روزنامه اطالعات اعتماد كامل دارم

اي كه تأكيد كرده بود به روزنامه اطالعات
من هم مثل آن خواننده
كنم و
اش در هر جهت اعتم���اد و اطمينان دارد ،فكر مي
و مطال���ب
ها و مش���كالت ما را به خوبي و درس���تي بازتاب
از اين كه درد دل
دهد سپاسگزارم.
مي
خانم هموطن از تهران
آيا كرونا بر رفتار خانوادههاي ايراني بيتأثير بوده است؟

در ش���رايطي كه مردم حدود  2ماه است كه در قرنطينه خانگي
ها و به خصوص كودكان در
برند و بسياري از افراد خانواده
بسر مي
ها از ادامه اين وضع خسته و حتي كالفه
هاي كوچك آپارتمان
محيط
اند
اند ،چگونه وزير محترم كشور خالف نظر كارشناسان اعالم كرده
شده
ها آثار منفي بررفتار آنان
نشيني خانواده
كه شيوع ويروس كرونا و خانه
و از جمله افزايش اختالفات زناشويي در كشور نداشته است و 98
ها در اين خصوص مشكلی ندارند؟
درصد خانواده
تلفن به خط ارتباطي
روزنامهها را روي پل جوي آب پهن ميكنند!

ها را
هاي مطبوعاتي متأسفانه روزنامه
بعضي از فروش���ندگان دكه
دهند
به جاي طبقات مخصوص نصب ش���ده ،بر روي زمين قرار مي
شود .از جمله كيوسك
ها مي
ها و انتشار بيماري
كه موجب آلودگي آن
ها را روي پل جوي
واقع در خيابان خرمشهر ،خيابان نوبخت روزنامه
كنند
ها عبور مي
چيند كه رهگذران هم از كنار آن
آب كن���ار دك���ه مي
هاي
روي محل اس���تقرار دكه برس���ند و روزنامه و مجله
تا به پياده
موردنظرشان را بخرند.
خانم شهروند از منطقه  7شهرداري
بازار خريد و فروش جوجههاي يك روزه تأسيس شود

خوب است مركزي مانند بورس كاالي كشاورزي براي بازاريابي
ها فعال
هاي يك روزه مازاد برنياز مرغداري
و خريد و فروش جوجه
ها ضمن
ش���ود تا با برقراري ارتباط فروشندگان و خريداران جوجه
پيش���گيري از معدوم س���اختن آن ها به افزايش توليد گوشت مرغ و
مرغ در كشور كمك كند.
تخم
هموطن
پيشنهادي درباره اهدا كنندگان پالسماي خون

بهتر است براي كساني كه داوطلب اهداي پالسماي خون خود
براي كمك به بهبود بيماران مبتال به كرونا هستند ،بيمارستان خاصي
هاي
را دور از ش���هر و در محيط���ي آرام در نظر بگيرند و آزمايش
خاص را در بيمارستان ياد شده انجام دهند.
پور
اميرحسين رحيم
افزایش حق عائلمندي و اوالد به بازنشستگان هم تعلق گيرد

مندي و
ب���ا توجه به افزايش  50درصدي كم���ك هزينه عائله
هاي دولتي ضرورت دارد كه اين
اوالد كاركنان شاغل در دستگاه
حق
افزايش براس���اس قانون مديريت خدمات كش���وري به بازنشستگان
هم تعلق گيرد.
بازنشسته كشوري ـ كرج
در انتظار پاسخ وزارت آموزش و پرورش هستيم

هاي مردم را در خط
كش���د و پيام
روزنامه اطالعات زحمت مي
كند ،اما متأسفانه اغلب اوقات مسئوالن پاسخي به
ارتباطي چاپ مي
دهند .از جمله در انتقاد به دريافت
ها و انتقادهاي آنان نمي
خواست
آموزان مدارس غيرانتفاعي در دوران تعطيلي
ش���هريه از والدين دانش
رود ك���ه وزارت آموزش و پرورش الاقل
اي���ن مدارس ،انتظار مي
داليل آن را اعالم كند و والدين را منتظر دريافت پاس���خ تقاضاي
خود نگه ندارد.
خان)
يگانه ـ شهر قدس (قلعه حسن
مجريان تلويزيون وسط سخنان كارشناسان نپرند!

هاي تلويزيون متأسفانه يكسره
هاي شبكه
بيش���تر مجريان برنامه
دوند و رشته كالم
هايشان مي
به ميان سخنان كارشناسان مدعو برنامه
رود يا كارشناسان را
كنند .از صدا و سيما انتظار مي
آنان را قطع مي
ها بخواهند كه
هايش���ان دعوت نكنند و يا از مجريان برنامه
به برنامه
پي قطع نكنند و اجازه دهند كه آنان
در
هاي كارشناس���ان را پي
حرف
شان را كامل بيان دارند و به نتيجه برسانند.
سخنان
بيننده تلويزيون
لزوم پرداخت وامهاي اضطراري به فرهنگيان

ش���ود نسبت به پرداخت
از وزارت آموزش و پرورش تقاضا مي
هاي ضروري به فرهنگيان اقدام كنند و در غير اين صورت داليل
وام
ها را اعالم دارند.
عدم اعطاي اين وام
فواد كاسب ـ سنندج

پاسخ مسؤوالن

پاسخ سازمان بوستانها و فضاي سبز شهرداري تهران درباره مبارزه با
پشههاي ناقل بيماري

احترام ًا در پاسخ به پيام مردمي مندرج در روزنامه اطالعات مورخه
هاي ناقل بيماري» به
 99/1/24با موضوع «ضرورت مبارزه با پش����ه
هاي فضاي سبز به صورت
رساند :كنترل آفات و بيماري
استحضار مي
گيري از
مس����تمر و با روش مديريت تلفيقي عوامل خسارتزا و بهره
اقدامات قانوني ،زراعي ،فيزيكي ،مكانيكي ،اكولوژيكي ،بيولوژيكي و
پذيرد.
خطر در سطوح فضاي سبز صورت مي
نهايت ًا كاربرد سموم كم
درخصوص ممنوعيت مستحدثات در بوستانها و فضاي سبز شهر

در پاس����خ به پيام مردمي مندرج در روزنامه اطالعات مورخه
 99/1/23با موضوع «پارك فقط براي فضاي سبز باشد» به استحضار
گانه شهرداري ،ساخت
رساند :بر اساس بخشنامه ابالغي به مناطق 22
مي
ها و فضاي سبز شهر تهران ممنوع
هرگونه مس����تحدثات در بوس����تان
باشد و با متخلفين برخورد قانوني به عمل خواهد آمد.
مي
پيرامون تعطيلي بوستانهاي تهران

در پاس����خ به پيام مردمي مندرج در روزنامه اطالعات مورخه
ها تصميم درستي نبود» به استحضار
 99/1/24با موضوع «تعطيلي پارك
ها بر اساس مصوبات ستاد ملي مبارزه با
رس����اند :تعطيلي بوستان
مي
بيماري كرونا جهت حفظ سالمت شهروندان محترم صورت پذيرفته
اكنون بر اساس مصوبات ستاد مذكور ،مجددا ً نسبت به
اس����ت و هم
ها اقدام گرديد.
بازگشايي بوستان
علي محمد مختاري ـ مديرعامل سازمان
پاسخ شهرداري منطقه  2درباره پيادهروي خيابان ايوانك غربي

احترام ًا بازگش����ت به پيام مندرج در روزنامه اطالعات مورخه
گردد :با
 99/2/4بدينوس����يله پاس����خ منطقه  2به شرح ذيل اعالم مي
عناي����ت به درج پيام مردم����ي در روزنامه وزين اطالعات در تاريخ
روي انتهاي خيابان ايوانك غربي
 99/2/4درخصوص مشكالت پياده
رساند :در مكان مورد اشاره شهروند
در شهرك غرب به استحضار مي
بار محلي داير بوده است كه
دهه ميدان ميوه و تره
محترم ،بيش از يك
حسب تقاضاي شهروندان محترم به دليل فرسودگي ،سازمان مديريت
سازه اساسي در همان محل
بار مبادرت به احداث 
ميادين ميوه و تره
شود
رو نيز اعالم مي
و در همان متراژ نموده اس����ت درخصوص پياده
كه صرف ًا حصار كارگاهي به طور موقت در معبر استقرار دارد كه پس
شود.
آوري مي
از اتمام سقف طبقه اول جمع
علي طهماسبي ـ رئيس روابط عمومي

