
9اخبار داخلی 5 رمضان  1441ـ  29  آوریل 2020ـ   سال نود و چهارمـ   شماره 27546 چهارشنبه 10  اردیبهشت 1399ـ 

پاسخ سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهرداري تهران درباره مبارزه با 
پشه هاي ناقل بيماري 

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

 درخصوص ممنوعيت مستحدثات در بوستان ها و فضاي سبز شهر
در پاس����خ به پيام مردمي مندرج در روزنامه اطالعات مورخه 
99/1/23 با موضوع »پارك فقط براي فضاي سبز باشد« به استحضار 
مي رساند: بر اساس بخشنامه ابالغي به مناطق 22  گانه شهرداري، ساخت 
هرگونه مس����تحدثات در بوس����تان ها و فضاي سبز شهر تهران ممنوع 

مي باشد  و با متخلفين برخورد قانوني به عمل خواهد آمد. 
 پيرامون تعطيلي بوستان هاي تهران

در پاس����خ به پيام مردمي مندرج در روزنامه اطالعات مورخه 
99/1/24 با موضوع »تعطيلي پارك ها تصميم درستي نبود« به استحضار 
مي رس����اند: تعطيلي بوستان ها بر اساس مصوبات ستاد ملي مبارزه با 
بيماري كرونا جهت حفظ سالمت شهروندان محترم صورت پذيرفته 
اس����ت و هم اكنون بر اساس مصوبات ستاد مذكور، مجدداً نسبت به 

بازگشايي بوستان ها اقدام گرديد. 
علي محمد مختاريـ  مديرعامل سازمان 

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

از اتمام سقف طبقه اول جمع آوري مي شود. 
علي طهماسبيـ  رئيس روابط عمومي 

پاسخ مسؤوالن

حفظ درختان ميوه از بارش و بادهاي شديد بهاري
هر س���ال در چنين روزها و هفته هايي بارش هاي شديد باران و 
تگرگ و وزش باد متأسفانه بخش قابل توجهي از محصوالت ميوه 
باغ ه���ا را از مي���ان مي برد و موجب ضرر و زيان باغداران، پرداخت 
هزينه خس���ارات بيمه محصوالت كشاورزي و باغي از سوي دولت 
و در نهايت افزايش قيمت ميوه مي ش���ود كه به ضرر مردم است كه 
در اي���ن ميان برخ���ي از باغداران ابتكارهايي به خرج مي دهند و در 
اين فصل درختان ميوه خود را به وس���يله نايلون، چادر و يا پارچه 
مي پوشانند تا از گزند باد و باران و سرما در امان بمانند، بهتر است 
وزارت جهاد كش���اورزي با ارائه كمك و راهنمايي هاي كارشناسي و 
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
من هم مثل آن خواننده اي كه تأكيد كرده بود به روزنامه اطالعات 
و مطال���ب اش در هر جهت اعتم���اد و اطمينان دارد، فكر مي كنم و 
از اين كه درد  دل ها و مش���كالت ما را به خوبي و درس���تي بازتاب 

مي دهد سپاسگزارم.
خانم هموطن از تهران 

آيا كرونا بر رفتار خانواده هاي ايراني بي تأثير بوده است؟
در ش���رايطي كه مردم حدود 2 ماه است كه در قرنطينه خانگي 
بسر مي برند و بسياري از افراد خانواده ها و به خصوص كودكان در 
محيط هاي كوچك آپارتمان ها از ادامه اين وضع خسته و حتي كالفه 
شده اند، چگونه وزير محترم كشور خالف نظر كارشناسان اعالم كرده اند 
كه شيوع ويروس كرونا و خانه نشيني خانواده ها آثار منفي بررفتار آنان 
و از جمله افزايش اختالفات زناشويي در كشور نداشته است و 98 

درصد خانواده ها در اين خصوص مشكلی ندارند؟
تلفن به خط ارتباطي

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

موردنظرشان را بخرند.
خانم شهروند از منطقه 7 شهرداري

بازار خريد و فروش جوجه هاي يك روزه تأسيس   شود
خوب است مركزي مانند بورس كاالي كشاورزي براي بازاريابي 
و خريد و فروش جوجه هاي يك روزه مازاد برنياز مرغداري ها فعال 
ش���ود تا با برقراري ارتباط فروشندگان و خريداران جوجه ها ضمن 
پيش���گيري از معدوم س���اختن آن ها به افزايش توليد گوشت مرغ و 

تخم مرغ در كشور كمك كند.
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 
را دور از ش���هر و در محيط���ي آرام در نظر بگيرند و آزمايش هاي 

خاص را در بيمارستان ياد شده انجام دهند.
اميرحسين رحيم پور

افزايش حق عائلمندي و اوالد به بازنشستگان  هم تعلق گيرد
ب���ا توجه به افزايش 50 درصدي كم���ك هزينه عائله مندي و 
حق اوالد كاركنان شاغل در دستگاه هاي دولتي ضرورت دارد كه اين 
افزايش براس���اس قانون مديريت خدمات كش���وري به بازنشستگان 

هم تعلق گيرد.
بازنشسته كشوريـ  كرج

در انتظار پاسخ وزارت آموزش و پرورش هستيم
روزنامه اطالعات زحمت مي كش���د و پيام هاي مردم را در خط 
ارتباطي چاپ مي كند، اما متأسفانه اغلب اوقات مسئوالن پاسخي به 
خواست ها و انتقادهاي آنان نمي دهند. از جمله در انتقاد به دريافت 
ش���هريه از والدين دانش آموزان مدارس غيرانتفاعي در دوران تعطيلي 
اي���ن مدارس، انتظار مي رود ك���ه وزارت آموزش و پرورش الاقل 
داليل آن را اعالم كند و والدين را منتظر دريافت پاس���خ تقاضاي 

خود نگه ندارد. 
يگانهـ  شهر قدس )قلعه  حسن خان(

مجريان تلويزيون وسط سخنان كارشناسان نپرند!
بيش���تر مجريان برنامه هاي شبكه هاي تلويزيون متأسفانه يكسره 
به ميان سخنان كارشناسان مدعو برنامه  هايشان مي دوند و رشته كالم 
آنان را قطع مي كنند. از صدا و سيما انتظار مي رود يا كارشناسان را 
به برنامه هايش���ان دعوت نكنند و يا از مجريان برنامه ها بخواهند كه 
حرف هاي كارشناس���ان را پي در پي قطع نكنند و اجازه دهند كه آنان 

سخنان شان را كامل بيان دارند و به نتيجه برسانند.
بيننده تلويزيون

لزوم پرداخت وام هاي اضطراري به فرهنگيان
از وزارت آموزش و پرورش تقاضا مي ش���ود نسبت به پرداخت 
وام هاي ضروري به فرهنگيان اقدام كنند و در غير اين صورت داليل 

عدم اعطاي اين وام ها را اعالم دارند.
فواد كاسبـ  سنندج

تلفن 22226090

ایمیل خط ارتباطي :

چند نکته درخور توجه خوانندگان گرامی
 توجه  خوانندگان محترم را در ارتباط با پيام های تلفنی به نكات زير جلب می    كنيم:

*  موضوع پيام ها جنبه های خصوصی، حقوقی يا قضايی نداشته باشد.
*  پيام ها مختصر و دقيق باشد و از تكرار آن ها خودداری شود.

*  خوانندگان محترم شهرستانی در پيام هايشان، نام شهرستان مربوطه را بيان كنند .
* چاپ پيام ها بر اساس نوبت  است.

با تشکرـ سرويس ارتباطات مردمی

دادستان كل كشور: خطر اعتياد دركشوركمتر از كرونا نيست
سرويس خبر: دادستان كل كشور گفت: ستاد مبارزه با 
موادمخدر يكی از مهمترين وظايفش اين است كه سهم هر 
دستگاهی را در حوزه مبارزه مشخص و متعاقب آن مطالبه 
كند و اگر دستگاهی به وظايفش عمل نكند، به عنوان متخلف 

به دستگاه قضايي معرفی كنند تا برخورد كنيم.
حجت االس���الم والمسلمين محمدجواد منتظری در 
نشست تخصصی ويدئوكنفرانسی معاونان، مشاوران، مديران 
كل ستاد و دبيران شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر استان ها 
افزود: دستگاه ها و مقاماتی كه مكلفند كار هايی را انجام دهند 
و ترك فعل كنند؛ مرتكب جرم شده اند و اگر ستاد مبارزه 
با موادمخدر اعالم كند كه فالن مقام و مس���ئول در انجام 
وظيفه كوتاهی كرده است دستگاه قضايی آمادگی دارد آن ها 

را تحت تعقيب قرار دهد.
دادستان كل كشور با بيان اين كه بايد لباس مبارزه با 
موادمخدر را به طور جدی تر به اندام كسانی كه مسئوليت 
دارند، بپوشانيد، ادامه داد: دولت بايد اقدامات الزم را در اين 
زمينه انجام دهد. سئوال من اين است كه در چند جلسه از 
جلس���ات مبارزه با مواد مخدر كه در سال برگزار می شود، 

رئيس اين ستاد حضور دارد؟
منتظری گفت: چه طور برای جلوگيری از ورود ويروس 
كرونا همه مكلف می شوند فاصله گذاری را رعايت كنند، 
اما درباره  موضوع خانمان برانداز اعتياد جدی نمی گيريم؟ 
در صورتی كه اگر دستگاه های مختلف به وظايفشان درست 

عمل كنند شاهد ريشه كن شدن اعتياد خواهيم بود.
دادستان كل كشور با تاكيد بر اين كه خطر اعتياد كمتر 
از شيوع كرونا نيست، افزود: اغلب مبتاليان به بيماری كرونا، 
افراد ميانس���ال به باال ، اما اغلب افرادی كه اعتياد دارند، 

جوان هستند.
دادستان كل كشور در ادامه با بيان اين كه در ماه مبارك 
رمضان آمار جرائم كاهش پيدا می كند، افزود: اين امر ما را 
وادار می كند از نظر جامعه شناسی و روانشناسی مطالعه ای 
داشته باشيم تا ببينيم علت اين كه در ماه رمضان آمار جرائم 

كاهش پيدا می كند، چيست؟
لزوم اصالح قوانين در حوزه مبارزه با مواد مخدر  
دادستان كل كشور گفت: قطعاً حضور در صحنه مبارزه 

با مواد مخدر می تواند آثار خوبی داشته باشد. در سال 98در 
حوزه كش���فيات ، كاهش شمار شهدا، افزايش شناسايی و 
مصادره اموال و همچنين استرداد اموال قاچاقچيان اقدامات 
كامالً مناسب بوده است. اساسی ترين نكته در حوزه مبارزه با 
قاچاق مواد مخدر اين است كه اساس و بنيان كار متناسب 
با شرايط باشد. قانونی كه چند سال قبل برای مبارزه با مواد 
مخدر به تصويب رسيد، امروز نمی تواند نياز ما را رفع كند  

لذا بايد با توجه به مجموعه مؤلفه هايی كه در جامعه وجود 
دارد، قانون اصالح شود. دادستان كل كشور تأكيد كرد: مبارزه 
با مواد مخدر موضوعی اس���ت كه به چند دستگاه مربوط 
می شود و اگر تمامی دستگاه ها پای كار مبارزه با مواد مخدر 
بيايند، می توانيم به سرعت با اين پديده خانمان سوز مقابله 
كنيم اما اگر عملكرد دستگاه ُكند باشد، نبايد انتظار موفقيت 
داشته باشيم. منتظری اظهار داشت: ما اشراف الزم را داريم و 
می بينيم چه دستگاه هايی بيش از وظايفشان در حوزه مبارزه با 

مواد مخدر اقدام و چه دستگاه هايی كم كاری می كنند.
دادستان كل كشور گفت: معتاد به عنوان مجرم شناخته 

نمی شود. وقتی ما به معتاد می گوئيم يك بيمار است، بنابراين 
وظيفه داريم او را درمان كنيم و بايد همگی برای مبارزه به 
ميدان بيائيم. چرا ما نسبت به بالی خانمان سوز اعتياد اهتمام 
الزم را نداريم؟ آيا نمی دانيم كسی كه گرفتار اين درد می شود 
و به دام اعتياد می افتد، شرف و حيثيتش گرفته می شود و اين 
موضوع آثار سويی در جامعه ايجاد می كند؟ اين بال دامنگير 
بس���ياری از افراد جامعه شده و البته اين موضوع دستاورد 

اس���تعمار است. امروز شمار معتادان و افرادی كه آلوده به 
مصرف مواد مخدر هستند، زيبنده ايران نيست.

منتظري  تأكيد كرد: آلودگی به مواد مخدر، امروز برای 
جامعه ما يك آلودگی قابل توجه است كه بايد اهتمام بيشتری 

برای مقابله با آن داشته باشيم.
دادس���تان كل كش���ور در ادامه تاكيد كرد: چرا بايد از 
مرزهای ما اين مقدار مواد مخدر رد شود؟ طبق آمار 950تن 
مواد مخدر در ايران كش���ف شده است. اين سئوال مطرح 
می شود كه چه مقدار مواد مخدر وارد و چه مقدار توزيع 

شده كه 950تن آن كشف شده است؟

كشف ۹۵۰تن موادمخدر در كشور
دبير كل س���تاد مبارزه با موادمخدر هم دراين نشست 
گفت: پارس���ال با كش���ف 950تن موادمخدر و افزايش 
20درصدی، عملكرد بی س���ابقه ای در تاريخ مبارزه با مواد 
مخدر در ايران به ثبت رسيد كه با تقدير سازمان ملل هم 

روبرو شد.
اسكندر مومنی افزود: از اين ميزان كشفيات 800تن را 
نيروی انتظامی، 10۷تن را سربازان گمنام وزارت اطالعات 
و 29تن را بسيج كشف كرد كه اين ميزان كشفيات غير از 
پيش سازهاست كه اگر پيش ساز ها را هم اضافه كنيم ميزان 

كشف بيشتر می شود.
وی اين ادعا را كه در ميان فوت ش���دگان و مبتاليان 
به كرونا هيچ فرد معتادی نبوده است، تكذيب كرد و گفت: 
در جهان حدود 300ميليون مصرف كننده موادمخدر وجود 
دارد و س���االنه 450هزار نفر بر اثر سوء مصرف موادمخدر 
جان خود را از دس���ت می دهند كه اين عدد در آمريكا 

۷0هزار نفر و در ايران 3تا 4هزار نفر است.
وی عملكرد نظام درمانی و ستاد مبارزه با موادمخدر 
را خوب توصيف كرد و گفت: بيش از 9هزار مركز درمان 
سرپايی، متحرك و ايستگاه های شبانه داريم كه به حدود يك 

و نيم ميليون نفر خدمت می دهند.
دبير كل س���تاد مبارزه با موادمخدر افزود: در آمريكا 
29ميليون نفر معتاد وجود دارد كه 11درصد جمعيت اين 
كشور را به خود اختصاص می دهد و اين رقم در ايران حدود 

5درصد است كه از نظر ما همين 5درصد هم باالست.
مومنی با بيان اين كه هيات بين المللی كنترل موادمخدر 
به طور رس���می و كتبی از اقدامات ايران در حوزه درمان، 
نگهداری معتادان و ايجاد سرپناه برای آن ها قدردانی كرده 
است، ادامه داد: قبل از شيوع بيماری كرونا به دستور رئيس 
جمهوري در مرداد پارسال بودجه ای معادل 500ميليارد ريال 
برای بيمه معتادان اختصاص داده شد كه نشان دهنده توجه 

جمهوری اسالمی به امر درمان معتادان است.
وی گفت: كشف بيش از 950تن موادمخدر در تاريخ 
ايران بی س���ابقه بود كه ما در همين باره ش���اهد افزايش 

20درصدی كشف در مقايسه با سال 9۷بوديم.   

فرمانده نيروی زمينی ارتش: حضور 
ايران در فضا گسترش می يابد 

س���رويس خبر:  فرمانده نيروی زمينی ارتش پرتاب ماهواره نظامی 
ايران به فضا را اقدامی غرورآميز و دشمن شكن دانست و تاكيد كرد: اين 
اقدام جای خالی كشورمان در فضا را تثبيت كرد كه اين حضور گسترش 

خواهد يافت.
امير كيومرث حيدری در ستاد لشكر 58 ذوالفقار درشاهرود در مورد 
تهديد نيروهای نظامی ايران در خليج فارس گفت : اين يك جوس���ازی 
رسانه ای  برای سرپوش گذاشتن رعب و وحشت آمريكا از نيروهای نظامی 
ايران است. نيروهای نظامی كشورمان هميشه فعاليت های محوله شان را 
بدون ماجراجويی انجام می دهند و نيروهای آمريكايی و همه دنيا ، ايران 

اسالمی و اقتدار آن را می شناسند و به آن اذعان دارند.
حيدري بزرگترين دستاورد نيروی زمينی ارتش را ايستادگی روی پای 
خود برشمرد و ادامه داد:نزاجا در عرصه های سايبری ،ضد تانك ،فاوا و 
آنچه كه برای جنگ های آينده مورد نياز است، به توانمندی های بزرگی 

دست يافته است. 
به گزارش ايرنا، فرمانده نيروي زميني ارتش در ادامه با بيان اين كه 
تجهيزات و عملكرد اين لشكر متناسب با رصد تهديدات آينده دشمنان 
تغيير يافته اس���ت، ادامه داد:  لش���كر 58ذوالفقار در شاهرود يكی از تكيه 
گاه های مهم  نيروی زمينی ارتش اس���ت كه به لش���كر متحرك هجومی 
تغيير وضع داده است و در آينده نزديك اين  لشكر در رزمايش بزرگی 

شركت خواهد كرد.
حي���دري در ادام���ه با بيان اين كه  80 هزار نفر از نيروهای ارتش در 
حوزه مقابله با ويروس كرونا در صف مدافعان سالمت به خدمت رسانی 
مشغولند، تاكيد كرد: نيروی زمينی ارتش در مقابله با بيماری كرونا در 24استان 
و214شهر كشور فعال است. نيروهای ارتش برای بيماريابی در نقاطی كه 
مردم در روستاها و شهر كمتر دسترسی برای آزمايش های تشخيص اين 
ويروس داشتند، به سراغ مردم رفتند و كمك های الزم را ارائه كردند. 

وی با بيان اين كه در هركجا كه الزم بود بيمارستان صحرايی برای 
بيماران كرونايی ايجاد شد و در پنج شهر هنوز بيمارستان صحرايی مستقر 
است، ادامه داد: 1091تخت نقاهتگاهی ارتش هنوز در برخی شهر ها فعال 

است. همچنين به تناسب نياز ، نقاهتگاه هايی فعال است.
بنا به اين گزارش، حيدري  در س���فر به ش���اهرود با حضور در 
 بين نيروهای لش���كر 58ذوالفقار از نزديك با دس���تاورد های نظامی و 

توانمندی های  اين لشكر قرار گرفت و از تالش های آنها تقديركرد.

توقيف خودروهای با جريمه بيش از 
۱۰ميليون ريال

سرويس خبر:  رئيس مركز 
اجرائيات پلي����س راهور گفت: 
رانندگان����ی كه مي����زان خالفی 
خودروش����ان بيش از 10ميليون 
ريال اس����ت، نسبت به پرداخت 
آن اقدام كنند چرا كه براس����اس 
 قان����ون اي����ن خودروها توقيف 

می شوند.
سرهنگ محمدحسن ابراهيم 
پور افزود: براس����اس تبصره ماده 
8قانون رس����يدگی به تخلفات 
رانندگی آن دسته از رانندگانی كه 
مبلغ جرائم رانندگی آن ها بيش 
از 10ميليون ريال باشد، مشمول 
 توقي����ف فيزيكی و سيس����تمی 

می شوند.
وی ادامه داد: برابر اين قانون 
رده های عملياتی درون و برون 
ش����هری پليس راهور به محض 
مش����اهده چنين خودروهايی، 
موظف به توقيف وسيله نقليه در 
سراسر كشور هستند  كه رانندگان 
می توانند از طريق سامانه اينترنتی 
راه����ور 120و س����امانه پيامكی 
1101202020و همچنين مراجعه 

حضوری به دفاتر پليس +10از 
ميزان خالفی خودرو خود مطلع 

شوند. 
رئيس مركز اجرائيات پليس 
راهور گفت: رانندگان وس����ايل 
نقليه ای ك����ه مرتكب تخلفات 
رانندگی حادثه ساز می شوند عالوه 
ب����ر اعمال جريمه رانندگی نمره 
منفی اخذ می كنند و در سوابق 
گواهينامه رانندگی آنان در سامانه 

اجرائيات ثبت می شود.
ابراهي����م پور اف����زود: در 
صورت تكرار تخلفات يادشده و 
به حدنصاب رسيدن 30نمره منفی 
در مرحله اول گواهينامه آنان به 
مدت سه ماه ضبط و از رانندگی 

محروم می شوند.
همچنين برابر تبصره 2ماده 
هفت همي����ن قانون در صورتی 
ك����ه متخلف به م����دت ۶ماه از 
زمان آخري����ن تخلف منجر به 
نم����ره منفی مرتكب هيچيك از 
تخلف����ات راهنمايی و رانندگی 
 نش����ود همه نمرات منفی بی اثر 

می شود . 

رسيدگی مجدد به پرونده  دكتر نجفی در دادگاه كيفری
 س���رويس حوادث: پرونده محمدعلی نجفی ش���هردار اسبق تهران 14 
ارديبهش���ت در شعبه 10 دادگاه كيفری يك استان تهران رسيدگی مجدد می 

شود.
وكيل مدافع متهم در اين باره افزود: پرونده موكلم به ش���عبه 10 دادگاه 
كيفری يك استان تهران به رياست قاضی متين راسخ ارجاع شده است و  در 

14 ارديبهشت  مجددا در شعبه مذكور رسيدگی خواهد شد.
حميدرضا گودرزی پيش از اين گفته بود ديوان عالی كشور رای صادره 
قبلی را نقض كرده و پرونده برای رسيدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع 
ش���ده اس���ت. براساس اين گزارش، در دور اول رسيدگی به پرونده نجفی سه 
جلسه دادگاه در سال 98 در شعبه 9 دادگاه كيفری يك تهران به رياست قاضی 
محمدی كش���كولی برگزار شد. پس از اعالم محكوميت نجفی به قصاص و 
حبس، خانواده ميترا استاد همسردوم نجفي از قصاص گذشت كردند اما وكيل 
نجفی به رای صادره اعتراض كرد. نجفی براساس آخرين حكم صادره به ۷ 

سال و 9 ماه حبس تعزيری محكوم شده بود.
 تشييع پيکر شهدای خلبان هوا ناجا  

سرويس خبر: مراسم تشييع پيكر شهيدان خلبان سرگرد علی عيدی و 
س���روان امير اسالمی ملكی باحضور جانشين معاون هماهنگ كننده و معاون 
نيروی انسانی ناجا و خانواده و همرزمان اين دو شهيد درستاد فرماندهي هواناجا 

برگزار شد.
س���ردارمحمد شرفی جانشين معاون هماهنگ كننده ناجا در حاشيه اين 
مراسم ، با بيان اين كه نيروی انتظامی ، مسئوليت های گوناگونی را در سنگرهای 
مختلف و با لباس و رويكردهای خاص بر عهده دارد ، افزود: ماموران يگان 
هواپيمايی ناجا با انگيزه و سختكوشی در همه يگان های نيروی انتظامی در 

حال ايفای نقش و انجام ماموريت های محوله هستند.

سردارمحمد شرفی تاكيد كرد: افسران يگان هواپيمايی ناجا در كنار نيروی 
مرزبانی به مبارزه با مواد مخدر و سوداگران مرگ می پردازند و در برخی نقاط 
هم به كمك نيروی راهور و در بعضی موارد ماموريت های رزمی، شناسايی و 
آموزشی را انجام می دهند. همچنين از لحاظ ماموريت های پشتيبانی و آموزشی 
افسران يگان هواپيمايی ناجا تحت عنوان "امداد و نجات" به كمك هموطنان 
در زمان وقوع حوادثی مانند وقوع سيل و زلزله  كه جان آنها به خطر می افتد، 
می شتابند. بنا به اين گزارش سوم ارديبهشت هواپيمای اين دو شهيد هنگام  
بازگشت از ماموريت به تهران در آسمان جنگل های متل قو استان مازندران 

دچار سانحه شد و سقوط كرد.
برخورد تريلر با اتوبوس ۱3 قربانی گرفت

سرويس حوادث:برخورد دو دستگاه تريلربنز  و اتوبوس با يكديگر در 
محور ماهيرود - سربيشه 13 كشته و 8 مصدوم به جا گذاشت.

عليرضا رضايی رئيس پليس خراسان جنوبی گفت: اين حادثه ساعت ۶ و 

40 دقيقه صبح ديروز رخ داد و يك دستگاه تريلر حامل بار پياز در كيلومتر ۷5 
محور سربيشه- ماهيرود  با اتوبوس حامل مسافران روستای ماهيرود برخورد 

كرد كه  قربانيان 11 سرنشين و دو نفر راننده و كمك راننده اتوبوس بودند.
وی با بيان اين كه اتوبوس از روستای النو به سمت سربيشه در حركت 
بود، تاكيد كرد: مصدومان به بيمارستان علی بن ابيطالب )ع( شهر سربيشه اعزام 

شدند كه حال عمومی شماري  از آنها وخيم گزارش شده است.
  يك كشته در تصادف تريلر و نيسان در تهرانسر 

سرويس حوادث: رئيس مركز اورژانس تهران از تصادف يك دستگاه تريلر با 
نيسان در تهرانسر خبر داد و گفت: اين حادثه يك كشته و 2مصدوم داشت.

پيمان صابريان گفت: حوالی س���اعت ۶صبح ديروز پس از اعالم حادثه 
تصادف در مسير بزرگراه آزادگان به سمت شهرك راه آهن ورودی تهرانسر 
به سامانه 115تكنسين های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند در اين سانحه 
رانندگی بدليل برخورد ش���ديد تريلر با نيسان ،راننده 24ساله خودرو سواری 
در محل حادثه جان باخت. رئيس اورژانس تهران ادامه داد: دوسرنشين ديگر 
خودرو نيسان كه از نواحی مختلف بدن دچار مصدوميت شده بودند پس از 
انجام اقدامات اوليه درمانی توسط تكنسين های اورژانس به بيمارستان شهيد 
فياض بخش منتقل شدند. به گفته وی علت اين تصادف از سوی كارشناسان 

پليس راهور تحت بررسی قرار دارد.
مرگ  2 كارگر مخزن چرخ كننده مقوا

سرويس حوادث:  دو كارگر جوان هنگام  كار در قسمت چرخ كننده 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 19 ويالشهر به همراه نيروهاي امدادي به 
محل اعزام شدند. سرهنگ محمد حسين باباكالني افزود: در بررسي ها مشخص 
شد 2 كارگر جوان هنگام كار در قسمت چرخ كننده مقوا ، به علت سقوط داخل 
مخزن اين دستگاه جان باختند. وی با بيان اين كه اجساد اين دو كارگر به پزشك 

قانونی منتقل شد، تاكيد كرد: علت اين حادثه در حال بررسی است.

اخبار کوتاه

آگهی
شركت كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامى عام)

به شماره ثبت 16233 شناسه ملى 10260371718
�� �جر�� مصوبه مجمع عمومى عا�� س���اليانه صاحبا� سها� شركت كشت � 
��� گلدشت نمونه �صفها� (سهامى عا�) �� خصو� برنامه �ما� بند� پر��خت 
سو� سها� سا� مالى منتهى به 29 �سفند 1398 به �طال� كليه �شخا� حقيقى 
� حقوقى كه تا �ما� برگز��� مجمع عمومى عا�� ساليانه� سهامد�� �ين شركت 

مى باشند به شر� �ير �عال� مى گر��:
تا�يخ پر��ختشر���يف

�� 15 مهرما� 1399 لغايت�� 1 سهم تا 000�30 سهم1
 15 �با� ما� 1399

�� 16 �با� ما� 1399 لغايت�� 001�30 سهم تا 000�300 سهم2
 15 ��� ما� 1399

�� 16 ��� ما� 1399 لغايت�� 001�300 سهم به باال3
 15 �� ما� 1399

س���هامد���� محتر� �� مهلت تعيين شد� با �� �ست ��شتن كا�� ملى � �صل 
بر� سها� به هر يك �� ش���عب بانك ملت �� سر�سر كشو� مر�جعه � سو� سها� 
خو� �� ��يافت نمايند. س���هامد���� حقيقى كه �سترس���ى به بانك �� ند��ند 
�همچنين س���هامد���� حقوقى مى تو�نند �� مهلت تعيين شد� شما�� حسا� 
بانكى خو� �� با ��خو�ست كتبى به �مو� سها� شركت ��سا� تا طى مهلت قانونى 

نسبت به ���يز سو� سها� �قد�� گر��. 
تلفن تما� ��حد سها�: 95014610-031 ��خلى 243� فاكس 021-42695451

ساعت پاسخگويى ��حد س���ها� �� ساعت 8 �لى 12 ���ها� شنبه تا چها�شنبه 
مى باشد.

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

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه
شركت كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامى عام)

به شماره ثبت 16233 شناسه ملى 10260371718
عملكرد سال مالى منتهى به 29 اسفند 1398

به �طال� كليه سهامد���� گر�مى مى �ساند جلسه مجمع عمومى عا�� ساليانه 
�ين شركت �� س���اعت 10:00 صبح چها�شنبه مو�� 1399/02/31 �� محل 
شركت كشت � ��� گلدشت نمونه �صفها� (س���هامى عا�) به ���� �صفها� 
– پليس ��� شاهين شهر- كاش���ا�� كيلومتر 8 جا�� علويجه� سمت چپ جا�� 
�ختصاصى برگز�� مى گر��. به �س���تحضا� مى �ساند حسب �بالغيه ستا� ملى 
مبا��� با كر�نا � س���ا�ما� بو�� ����� بها��� مجمع با حضو� سهامد���� عمد� 
� حد�كثر 15 نفر 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.irبصو�� غير حضو��� 
سو�ال� � 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�النتشا�.

* تعيين حق حضو� �عضا� غيرموظف هيئت مدير�.
* ساير مو���.

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

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام
شركت كارگزاري نگاه نوين (سهامي خاص)

ثبت شده به شماره 226216 شناسه ملي 10102673831
بدين �سيله �� كليه س���هامد���� محتر� �عو� مي شو�� تا �� جلسه مجمع عمومي فو� �لعا�� 
�ين شركت� كه �� ساعت 10 ��� ش���نبه مو�� 1399/02/20 �� محل شركت كا�گز��� نگا� 
نوين به نشاني: تهر��� ميد�� �لي عصر� ��بر�� سفا�� عر��� نبش كوچه نصر� ساختما� 637� 
طبقه3� ��حد 304 تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانيد. �ستو� جلسه: 1� �فز�يش سرمايه. 

2� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي فو� �لعا�� مي باشد.
هيأت مديره شركت كارگزاري نگاه نوين (سهامي خاص)

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي 
ساليانه صاحبان سهام شركت تهيه 
و توزيع مواد ريخته گري و قطعات 

صنعتي ايران (سهامي خاص) به شماره 
ثبت 1716 شناسه ملي 10100932995

بدينوسيله �� كليه صاحبا� س���ها� � يا نمايندگا� قانوني �نها �عو� مي شو� 
تا �� مجمع عمومي عا�� س���اليانه شركت كه �� س���اعت 11 ��� شنبه 20 
���يبهش���ت ما� 1399 به ����: كيلومتر 15 شهيد لشكر� (جا�� مخصو� 
كر�) ��بر�� شركت سايپا (ش���ركت ماليبل سايپا) تشكيل مي گر��� حضو� 

به هم �سانند.
�س�تو� جلسه: 1� �ستما� گز��� حس���ابر�� با��� قانوني � هيئت مدير� 
��با�� عملكر� س���ا� مالي منتهي ب���ه 29 �س���فندما� 1398. 2� تصويب 
صو�� ها� مالي منتهي به 29 �سفندما� 1398. 3� �نتخا� حسابر� � با��� 

قانوني. 4� تعيين ���نامه �سمي. 5� ساير مو���.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
 شركت قند پانيذفام (سهامي عام) 

ثبت شده به شماره 263392 و 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 
1399/02/21 ��� ساعت 9 صبح �� نشاني: �ستا� تهر�� � شهر تهر�� � خيابا� 
�ما� خميني(��) � بعد �� ميد�� حسن �با� � ��بر�� سا�ما� ثبت �حو�� كشو� � 
خيابا� شهيد مر��� (باستيو� شرقي) � پال�2 � ساختما� مركز� سا�ما� �تكا 

� طبقه ششم �  �تا� جلسا� تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانيد.
�ستو� جلسه:

1� �نتخا� �عضا� هيئت مدير�
2� ساير مو��� كه �� صالحيت مجمع مي باشد.

شركت قند پانيذ فامـ  هيئت مديره

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�� 98/247133 مو�� 98/12/20 � مستند 
به صو�تجلس���ه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1398/12/04 محل شركت �� ���� قبلى 
به "�ستا� �لبر� �شهرستا� �ش���تها���بخش مركز���هستا� صحت �با�� ��ستا شهر صنعتى 
�شتها���محله شهر� صنعتى �ش���تها�� خيابا� گلنو� 1�خيابا� گلفا� 3�پال� 0 �  قطعه 
B2563 طبقه همكف كد پس���تى 3188115473  " �نتقا� يافت � �� ����� ثبت �س���تا� �لبر� 

(�شتها�� ) تحت شما�� 1274 به ثبت �سيد� �ست. 

آگهى مناقصه
به �ط��ال� 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� 17 پال� 2 طبقه 2 �فتر مركز� شركت شكر شاهر�� تلفن02188701392

* حد�كثر �ما� تحويل �س��نا� مناقصه به همر�� �س��يد فيش ���يز� مبلغ 
سپر�� پايا� �قت ����� 99/2/18 مى باشد.

* بر�� ش��ركت �� مناقصه مى بايست مبلغ يكصد ميليو� �يا� (100/000/000 
�يا�) كه �لز�ما� 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 

�عال� خو�هد شد.
* هزينه ��� �گهى بر عهد� برند� مناقصه مى باشد.

شركت تو�يع نير�� بر� شير��(سهامي خا�)

آگهي مناقصه شماره 107ـ99
ش�ركت تو�يع ني�ر�� ب�ر� ش�ير�� �� نظر ���� خريد 7000 �ستگا� 
كنتو� تكفا� �يجيتالي با پو�� RS485 � ��پو� 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� ����� 

صالحيت خريد��� نمايد.
1� تا�يخ فر�� �سنا� ���يابي كيفي � مناقصه: �� تا�يخ 99/02/13 تا تا�يخ 99/02/17 �� ساعا� 

����� 7:30 لغايت 14 مي باشد.
2� محل فر�� �س���نا� ���يابي كيفي � مناقصه: ش���ير�� � مي���د�� ����� � �بتد�� خيابا� جها� 
سا�ندگي � نبش كوچه 3 � شركت تو�يع نير�� بر� شير�� � �مو� تد��كا�� چنانچه مناقصه گر� �� 
طريق شبكه  �طال� �س���اني معامال� تو�نير � يا �� سايت شركت تو�يع نير�� بر� شير�� نسبت به 
تهيه �سنا� مناقصه �قد�� � تمايل به ش���ركت �� مناقصه مذكو� �� ����� مي بايست حد�كثر تا تا�يخ 
99/02/17 با ��سا� نامه �� طريق نمابر شما�� 032291589 �مو� تد��كا� �� مطلع نمايد� �� غير 
�ينصو�� مسئوليت عد� �گاهي �� تغيير�� بعد� به �جو� �مد� �� �سنا� مناقصه به عهد� مناقصه گر 

مي باشد � شركت تو�يع نير�� بر� شير�� �� �ين خصو� هيچ گونه مسئوليتي ند���.
3� به پيشنها�ها� فاقد �مضا� مش���ر��� مخد�� � پيشنها�هايي كه بعد �� �نقضا� مد� مقر� �� 

فر�خو�� ��صل مي شو�� مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.
4� مبلغ تضمين ش���ركت �� مناقصه: به عد� 763/330/000 �يا� �ست كه مي بايست به صو�� 
يكي �� مو��� ضمانت نامه بانكي � يا ضمانت نامه ها� صا��� �� سو� موسسا� �عتبا�� غيربانكي كه 
����� مجو� فعاليت �� سو� بانك مركز� جمهو�� �سالمي �ير�� هستند� �صل فيش ���يز �جه نقد� 
ضمانت نامه صا��� توسط موسس���ا� بيمه گر ����� مجو� ال�� بر�� فعاليت � صد�� ضمانت نامه �� 
سو� بيمه مركز� �ير��� گو�هي خالص مطالبا� قطعي تاييد شد� �� سو� �مو� مالي مناقصه گز��� 
چك تضمين ش���د� بانكي به نفع مناقصه گز�� تهيه � ���ئه گر��. به پيش���نها�ها� فاقد سپر��� 

سپر�� ها� مخد��� سپر�� ها� كمتر �� ميز�� مقر�� چك شخصي ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.
5� مهلت تحويل �س���نا� ���يابي كيفي � پيشنها�ها (پاكت  �لف� �� �) به صو�� جد�گانه: حد�كثر 
تا پايا� ساعت ����� ��� ش���نبه مو�� 99/03/03 مي باشد. به پيشنها�هايي كه بعد �� موعد مقر� 

تحويل گر�� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.
6� تا�يخ �عال� نتايج ���يابي كيفي به كميسيو� مناقصه 99/03/10 مي باشد.

7� تا�يخ با�گشايي پاكتها ساعت 11 ��� يكشنبه تا�يخ 99/03/18 مي باشد.(���ئه نمونه حد�كثر تا 
تا�يخ تحويل پاكتها �لز�مي مي باشد.)

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 هزينه ها� شركت �� مناقصه به عهد� پيشنها� �هند� (مناقصه گر) 

مي باشد � مناقصه گز�� هيچ تعهد� �� �ين خصو� ند���.
8� مد� �جر�: 4 ما�.

9� ساير �طالعا� � جزئيا� مربوطه �� �ساسنامه مناقصه مند�� �ست.
متقاضيا� بر�� كسب �طالعا� بيشتر مي تو�نند به ش���بكه �طال� �ساني معامال� تو�نير به نشاني 
iets.mporg.ir � www.tavanir.org.ir � �� س���ايت ش���ركت تو�يع نير�� بر� ش���ير�� 
به نشاني www.shirazedc.co.ir مر�جعه � يا با شما�� تلفن 32299685 �مو� تد��كا� تما� 

شركت توزيع نيروي برق شيرازحاصل نمايند.

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 

شركت خوراك دام پارس (سهامى عام)
به شماره ثبت 11035 و شناسه ملى 10100440067

براى سال مالى منتهى به 1398/09/30
بدينوس���يله به �طال� صاحبا� سها� محتر� ش���ركت خو��� ��� پا�� (سهامى عا�) 
مى �س���اند جلس���ه مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� (نوبت ���) �ين شركت �� 
ساعت 10:00 صبح ��� يكشنبه مو�� 1399/02/21 �� محل كا�خانه �ين شركت ��قع 
�� كيلومتر 10 جا�� مخصو� تهر�� كر� ��ب���ر�� �نگ ها�يلوكس برگز�� مى گر��. 
به �س���تحضا� مى �ساندحسب �بالغيه س���تا� ملى مبا��� با كر�نا � سا�ما� بو�� ����� 
به�����ا��� مجمع ب������ا حضو� س���هامد���� عمد� � ح��د�كثر 15 نفر برگز�� خو�هد 
شد� لذ� با تشكر �� سه�����امد���� حقيقى� ��خو�ست مى گر�� ضمن مش��������اهد� 
همزما� جلسه مجمع �� ط�����ريق پي�������ا� �س���ا� �ينست�������اگر�� به ���� 
(http://www.instagram.com/parsanimalfeedco) به صو�� غير حضو�� 
سو�ال� � نظر�� خو� �� مطر� تا نسبت به پاسخگويى �� مطابق ضو�بط مجامع �قد�� گر��.

�ستو� جلسه:
1- �ستما� گز��� هيئت مدير� � با��� قانونى

2- تصويب صو�� ها� مالى سا� مالى منتهى به 1398/09/30
3- �نتخا� حسابر� � با��� قانونى

4- �نتخا� ���نامه كثير �النتشا�
5- �نتخا� �عضا� هيئت مدير�

6- تعيين حق حضو� �عضا� غير موظف هيئت مدير�
7- تعيين پا��� هيئت مدير�

8- �تخا� تصميم نسبت به تقسيم سو�
9- ساير مو���

هيئت مديره شركت خوراك دام پارس (سهامى عام)

آگهى لغو مجمع عمومى عادى ساليانه 
صاحبان سهام شركت خوراك دام پارس 

(سهامى عام) به شماره ثبت 11035 و شناسه ملى 10100440067
پير� �گه���ى منتش���ر� �� ���نامه �طالعا� به ش���ما�� 
27541 مو�� 1399/02/04 مجمع عمومى عا�� ساليانه 
بدينوس���يله به �طال� كليه سهامد���� شركت خو��� ��� 
پا�� مى �ساند مجمع عمومى عا�� ساليانه �ين شركت 
�� ساعت 10 ��� سه ش���نبه مو�� 1399/02/16 برگز��  
نمى گر�� � تا�يخ جديد برگز��� مجم���ع متعاقبا� �عال� 

مى گر��.
هيئت مديره شركت خوراك دام پارس
 (سهامى عام)

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده شركت مهندسى راه و ساختمان حشمت رود 
(سهامى خاص) به شماره ثبت 217496 و شناسه ملى 10102588380

بدينوس���يله �� كليه س���هامد���� محتر� شركت �عو� مى ش���و� تا �� جلسه مجمع 
عمومى فو� �لعا�� كه �� تا�يخ 99/02/22 س���اعت 10 �� محل شركت ��قع �� تهر�� 
خيابا� �نك بين خيابا� �فتا� � خيابا� ������ پال� 57 طبقه 4 ��حد 19 با كد پس���تى 

1994833394 تشكيل خو�هد شد� حضو� به هم �سانند.
هيات مديره شركت�ستو� جلسه مجمع :  �فز�يش سرمايه

آگهي دعوت به برگزاري مجمع عمومي فوق العاده و مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده شركت جهاد دريا

 (سهامي خاص) به شماره ثبت 78602 و 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 1399/02/21 ��� يكش���نبه ساعت 10 �لي 12 ��محل قانوني 
شركت به نشاني: تهر��� شهر���� بلو�� فر��نه� خيابا� �مير� (هشتم)� 

پال� يك� طبقه ��� برگز�� مي گر��� 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)

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� مي شو� 
تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� ساليانه نوبت ��� كه ��� ساعت 10صبح ��� سه شنبه مو�� 
1399/2/30 ��قع �� �فتر شركت برگز�� مي گر��� حضو� بهم �سانند. (كانديد�� تصد� سمت 
هيئت مدير� � با��سي ش���ركت بايس���تي جهت ثبت نا� مد��� خو� �� تا 7 ��� بعد �� �نتشا� 
 �گهي به �فتر شركت تحويل نمايند.) �ستو� جلس�ه: 1� �نتخا� �عضا� هيئت مدير� جديد.

2� �نتخا� با��سين جديد. 3� تصميم گير� �� خصو� صو�تها� مالي سا� 1398.
هيئت مديره شركت طبرستان بار آمل (سهامي خاص)

آگهي ابالغ رأي كميته انضباطي كاركنان بانك ملت
آقاي عليرضا روئين فر (418756) فرزند محمدناصر

نظر به �ينكه به موجب ��� ش���ما�� 3/ �2�/ 4 مو�� 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�� 73 قانو� �ئين ����سي مدني مر�تب �� يك نوبت 

�� ���نامه كثير�النتشا� �گهي � سپس ال�� �الجر� مي گر��.
واحد امور انضباطي و روابط كار

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده شركت آذر درمان ساز 
(سهامي خاص) به شماره ثبت 222148 و 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 8 صبح ��� سه شنبه 
1399/02/23 �� ����: ته���ر��� بلو�� 35 متر� قيطريه پال� 30 طبقه 4 تش���كيل 

مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه مجمع عمومي فو� �لعا��:  1� تصميم گير� �� مو�� �نحال� شركت

هيئت مديره

آگهي دعوت از بستانكاران شركت پخش محصوالت پارس  كندر(سهامي خاص)
به شماره ثبت 202680 و شناسه ملي 10102443892 (نوبت اول)

پير� �گهي منتشر� �� ���نامه �سمي ش���ما�� 20135 مو�� 1393/02/03 � شما�� 21852 مو�� 
1399/01/05 � �� �جر�� ما�� 225 قانو� تجا�� بدينوس���يله �� كليه بستانكا��� �حتمالي شركت 
پخش محصوال� پا�� كند� ��حا� تصفيه �عو� مي ش���و� ظر� مد� 6 ما� �� تا�يخ �نتشا� ��لين 
�گهي با �� �س���ت ��ش���تن مد��� مربو� به ��عا� خو� جهت تصفيه حس���ا� به مدير تصفيه 
شركت به نش���اني: تهر��� خيابا� �ير�نشهر� خيابا� س���پند� پال� 1� طبقه 2� ��حد غربي كدپستي: 

1584639416 مر�جعه نماييد.
مدير تصفيه شركت پخش محصوالت پارس كندر  - محمد مرزبان 


