
به �طال� مي �ساند به �س���تنا� مصوبه مجمع عمومي فو� �لعا�� شركت سرمايه گذ��� 
�عتال� �لبر� سهامي عا�� مو�� 1400/07/28 � مجو� شما�� 116�004/778790 مو��  
  1400/07/10    سا�ما� بو�� � ����� بها���� مقر� گر�يد سرمايه شركت �� طريق صد�� 
س���ها� جديد �� مبلغ      1,150,000,000,000�يا� به مبلغ 2,050,000,000,000 

�يا�� منقسم به 2,050,000,000 سهم 1,000�يالي به شر� �ير �فز�يش يابد: 
1� سرمايه فعلي شركت: 1,150,000,000,000�يا�
2�  مبلغ �فز�يش سرمايه: 900,000,000,000�يا�

3� مبلغ سرمايه پس �� �فز�يش: 2,050,000,000,000�يا�
4� ���� �سمي هر سهم:  1,000 �يا� 

5� تعد�� سها� عرضه شد�:  900,000,000 سهم
6� نو� سهم:  عا�� با نا�

7� محل �فز�يش سرمايه: �فز�يش سرمايه ش���ركت �� محل � به تفكيك �ير �نجا� 
خو�هد  شد: 

 * 900,000,000,000�يا� �� محل مطالبا� حا� شد� سهامد���� � ����� نقد�
8� موضو� �فز�يش سرمايه:   

�صال� ساختا� مالي � جلوگير� �� خر�� نقدينگي 
9� به هر صاحب س���هم� �� ���� هر 100 سهم متعلقه �� تا�يخ 28 /1400/07 تعد�� 
78 حق تقد� خريد س���هم جديد تعلق مي گير�. بديهي �س���ت تعد�� �قيق س���ها� � 
حق تقد� ها� متعلقه هر س���هم �� گو�هينامة حق تقد� محاسبه � به سهامد���� �عال� 

خو�هد شد. 
10� س���هامد���ني كه ظر� مد� هفت ��� �� تا�يخ �نتشا� �گهي به علت تغيير ���� � 
يا به هر �ليل� گو�هينامه حق تقد� خ���و� �� ��يافت ننمايند� مي تو�نند جهت ��يافت 

گو�هينامه مربوطه به ���� مند�� �� بند 12 �ين �گهي مر�جعه نمايند. 
11� مهلت �ستفا�� �� حق تقد� �� خريد سها� جديد� 60 ��� �� تا�يخ �نتشا� �ين �گهي 

مي باشد. 
12� سهامد���� محترمي كه تمايل به �ستفا�� �� حق تقد� خو� ���ند� حسب مو�� بايد 

بر �سا� مو��� بيا� شد� �ير �قد�� نمايند:
* س���هامد���ني كه به موجب گو�هي حق تقد� خريد سها� جديد� فاقد مطالبا� بو�� 
� يا مطالبا� �نا�� بها� س���ها� جديد �� تأمين نمي  كند� مي بايست ظر� مهلت مقر� 
بها� س���ها� يا مابه �لتفا�� �� �� �� طريق شناس���ه پر��خت كه شامل كد ملي بر�� 
�شخا� حقيقي � شناس���ه ملي بر�� �شخا� حقوقي مي باش���د� به حسا� شما�� 
83000000485009 �ين ش���ركت نز� بانك پا�سيا� شعبه حافظ شمالي كد 1039 
���يز � �س���يد بانكي مربوطه �� به �نضما� گو�هينامه حق تقد� خريد سها� جديد� ظر� 
مهلت �س���تفا�� �� حق تقد�� با پست سفا�شي به نشاني: تهر��� خيابا� �نقال�� خيابا� 
�ستا� نجا� �للهي� بن بست نيكخو��� پال�2� طبقه4 كدپستي 1599914737� �مو� 
سها� شركت س���رمايه گذ��� �عتال� �لبر� ��سا� نمو�� � يا مد��� �� به ����: تهر��� 
خيابا� �نقال�� خيابا� �ستا� نجا� �للهي� بن بست نيكخو��� پال�2� طبقه4 كدپستي 
1599914737� �مو� سها� شركت سرمايه گذ��� �عتال� �لبر� تحويل � �سيد ��يافت 

نمايند. 
* سهامد���ني كه به موجب گو�هينامه حق تقد� خريد سها� جديد� ����� مطالبا� به 
ميز�� بها� س���ها� جديد مي باشند� مي بايست ظر� مهلت مقر� ضمن تكميل گو�هي 

حق تقد�� مبني بر �عال� مو�فقت با تبديل مطالبا� به سرمايه� مر�تب �� با پست سفا�شي 
به نشاني: تهر��� خيابا� �نقال�� خيابا� �ستا� نجا� �للهي� بن بست نيكخو��� پال�2� 
طبقه4 كدپستي 1599914737� �مو� سها� شركت سرمايه گذ��� �عتال� �لبر� ��سا� 
نمو�� � يا مد��� �� به ����: تهر��� خيابا� �نقال�� خيابا� �ستا� نجا� �للهي� بن بست 
نيكخو��� پال�2� طبقه4 كدپستي 1599914737� �مو� سها� شركت سرمايه گذ��� 

�عتال� �لبر� تحويل � �سيد ��يافت نمايند. 
تذكر: عد� ��س���ا� مستند�� يا� شد� يا عد� ���يز بها� �سمي� به منزله عد� �ستفا�� 

�� حق تقد� مي باشد. 
13� ��صو�� عد� تمايل به مش���ا�كت �� �فز�يش سرمايه� سهامد���� مي تو�نند �� 
مهلت تعيين شد� بر�� پذير� نويسي نسبت به ��گذ��� حق تقد� خو� ��طريق فر�بو�� 
�ير�� �قد�� نمايند. با توجه به قابليت معامله مكر� حق تقد� خريد س���ها� ش���ركت� 
خريد���� نهايي مي بايست قبل �� پايا� مهلت پذير� نويسي نسبت به ���يز بها� سها� 
جديد � ��سا� مستند�� به شر� بند 12 �قد�� نمايند. بديهي �ست �� صو�� عد� ��سا� 

مستند�� يا� شد� يا عد� ���يز بها� �سمي� سها� جديد به �نها تعلق نخو�هد گرفت. 
14� حق تقد� س���هامد���ني كه �� مهلت مقر� �� حق تقد� خو� �س���تفا�� ننمو�� �ند � 
همچنين پا��  سهم ها� �يجا� شد�� توسط شركت �� طريق فر�بو�� �ير�� عرضه � مبلغ 
حاصل �� فر�� پس �� كسر هزينه ها � كا�مز� متعلقه به حسا� بستانكا�� سهامد���� 

منظو� خو�هد شد. 
نكا� مهم:  

* مسئوليت صحت � قابليت �تكا� �طالعا� �گهي پذير� نويسي بر عهد� ناشر �ست. 
* ناشر� شركت تأمين سرمايه� حسابر�� ���� يابا� � مشا���� حقوقي ناشر� مسئو� 
جبر�� خس���ا�� ����� به سرمايه گذ���ني هستند كه �� �ثر قصو�� تقصير� تخلف � يا به 
�ليل ���ئه �طالعا� ناقص � خال� ��قع �� عرضه ��ليه كه ناشي �� فعل يا تر� فعل �� ها 

باشد� متضر� گر�يد� �ند.  
* ثبت ����� بها��� نز� سا�ما� بو�� � ����� بها���� به منظو� حصو� �طمينا� �� �عايت 
مقر��� قانوني � مصوبا� س���ا�ما� بو��  � ����� بها��� � شفافيت �طالعاتي بو�� � به 
منزله تأييد مز�يا� تضمين سو����� � يا توصيه � سفا�شي ��مو�� شركت ها يا طر� ها� 

مرتبط با ����� بها��� توسط سا�ما� نمي باشد.  
* با توجه به �ما� برگز��� مجمع عمومي عا�� ساليانه شركت� �ين �فز�يش سرمايه تا 

تا�يخ برگز��� مجمع نز� مرجع ثبت شركت ها به ثبت نخو�هد �سيد. 
تذكر: باتوجه به عد� ثبت �فز�يش سرمايه شركت تا تا�يخ برگز��� مجمع عمومي عا�� 

ساليانه به ���ندگا� حق تقد� سو� تعلق نخو�هد گرفت. 
* ساير �فر��� كه تمايل به  خريد حق تقد� عرضه شد� �� فر�بو�� �ير�� �� ���ند جهت 
كسب �طالعا� بيشتر �� خصو� فعاليت شركت� مي تو�نند به سايت �ينترنتي شركت 
به ����  http://www.etelainvest.ir   مر�جعه � يا با ش���ما�� تلفن 88729469 

تما� حاصل نمايند.  
* گز��� توجيهي هيأ� مدير� �� خصو� �فز�يش س���رمايه� گز��� با��� قانوني 
�� �ين خصو� � همچنين بيانيه ثبت س���ها� جديد �� س���ايت �ينترنتي شركت به 
 ���� http://www.etelainvest.ir    � سيستم جامع �طال� �ساني ناشر�� به ����

  www.Codal.ir  �� �ستر� مي باشد. 
هيـأت مديـره

آگهي پذيره نويسي افزايش سرمايه شركت سرمايه گذاري اعتالء البرز(سهامي عام)  
ثبت شده به شماره 70764 و شناسه ملي 10101156935 

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده 
شركت دوده صنعتي پارس (سهامي عام) 

به شماره ثبت 55649 و شناسه ملي 10101007595 
بدينوسيله �� كليه سهامد���� محتر� شركت ���� صنعتي پا�� (سهامي عا�) �عو� مي گر�� 
�� جلس���ه مجمع عمومي فو� �لعا�� صاحبا� سها� كه ��� ساعت 10:00 صبح ��� يكشنبه 
مو�� 1400/08/30� �� محل �فتر مركز� ش���ركت ��قع �� تهر��� خيابا� �فريقا� نرسيد� به 

پل مير��ما�� كوچه سپيد�� پال� 12 تشكيل مي گر�� حضو� به هم �سانند. 
دستورجلسه: 

1� تصميم گير� �� خصو� �فز�يش سرمايه 
2� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي فو� �لعا�� مي باشد. 

حسب �بالغيه ها� س���تا� ملي مبا��� با كر�نا � سا�ما� بو�� � ����� بها��� �� خصو� 
شر�يط برگز��� مجامع� به �ستحضا� سهامد���� گر�مي مي �ساند مجمع با حد�كثر 15 نفر 
برگز�� مي گر��. لذ� ضمن تش���كر �� سهامد���� حقيقي محتر� ��خو�ست مي گر�� با عد� 
حضو� فيزيكي �� محل برگز��� مجمع� هيئت مدير� �� �� برگز��� مجمع به شيو� �بالغي 
ستا� ملي مبا��� با كر�نا يا�� نمو�� � نسبت به مشاهد� �نالين مجمع �� طريق پيوندها� 

�يل � طر� سو�ال� خو� به صو�� مكتو� �� طريق سامانه مربوطه �قد�� فرمائيد.
www.dsp.co.ir 

هيات مديره شركت دوده صنعتي پارس (سهامي عام) 

آگهي برگزاري مجمع عمومي فوق العاده و مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
�� �عضا� پيوس���ته �نجمن �ير�ني مطالعا� منطقه �� �عو� مي شو� �� مجمع عمومي فو� �لعا�� � مجمع 

عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� چها�شنبه 10 ��� 1400 �� ساعت 16 � 15 � 17 � 16 شركت فرماييد.
دستور كار مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده:

تصويب تر�� مالي� �نتخا� هيئت مدير�� �نتخا� با��سا�� تصويب ��� �ند��� شعب �صفها� � خر�سا� 
�ضو�� هر موضو � �يگر� �� �ختيا� مجمع 

دستور كار مجمع عمومي فوق العاده: تصويب �صالحا� �ساسنامه
���طلبا� عضويت �� �نتخابا� هيئت مدير� به سايت �نجمن مر�جعه فرمايند.

irsa.org.ir شيو� برگز���: غيرحضو�� � توضيح �� سايت
هيئت مديره انجمن علمي ايراني مطالعات منطقه اي

آگهى مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده ساليانه
 شركت تعاونى توليدى و توزيعى كاركنان آب و خاك كشور( در حال تصفيه) نوبت اول

بدينوسيله �� كليه �عضا� محتر� �عو� به عمل مى �يد ش���خصا يا �كالتا �� مجمع ساالنه هيا� تصفيه كه ��� ساعت 10 
صبح ��� چها�شنبه مو�� 1400/09/03 به نشانى :كر� جا�� محمدشهر شركت توسعه خدما� مهندسى �� � خا� پا�� 
تشكيل مى گر��� حضو� به هم �سانند. �� صو�تى كه حضو� عضو� �� مجمع ميسر نباشد با توجه به ما�� 19  �يين نامه نحو� 
تشكيل مجمع عمومى � هر عضو مى تو�ند حد�كثر �كالت سه نفر � غير عضو حد�كثر برگه ها� �كالت يك نفر �� به عهد� بگير�. 

برگه ها� �كالت با �مضا� هيا� تصفيه � مهر شركت معتبر خو�هد بو�. 
دستور جلسه : 1-گز��� س���االنه هيا� تصفيه. 2- گز��� مالى س���االنه. 3- تعيين � تكليف قطعه �مين شما�� 558. 

4- تمديد مد� �ما� هيا� تصفيه. 5- تصميم �� مو�� �ستمز� هيا� تصفيه. 
هيات تصفيه شركت تعاونى توليدى و توزيعى 
كاركنان آب و خاك كشور ( در حال تصفيه)

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه 
انجمن صنفي زنان مدير كارآفرين 

به شماره ثبت 271ـ3/2ـ32  و شناسه ملي 14003176704 
بدينوس���يله �� �عضا� محتر� �نجمن يا نمايند� قانوني �نا� �عو� مي شو� تا �� جلسه مجمع عمومي 
عا�� ساليانه كه �� تا�يخ 1400/09/09 ��� ساعت 11 به صو�� مجا�� �� فضا� كانكتيم برگز�� 

خو�هد شد حضو� به هم �سانند. 
دستورجلسه:  1� �ستما� گز��� عملكر� هيا� مدير� � با��� � تصويب �نها. 2� گز��� خز�نه ��� � تر�� 
مالي منتهي به پايا� س���ا� مالي �نجمن � تصويب �نها. 3� تصويب ميز�� حق عضويت ساليانه. 4� تعيين 

���نامه كثير�النتشا�. 5� �نتخا� �عضا� �صلي � علي �لبد� هيا� مدير� � با��سين 
هيئت مديره انجمن زنان مدير كارآفرين 

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده ساليانه انجمن صنفي زنان مدير كارآفرين 
به شماره ثبت 271ـ3/2ـ32  و شناسه ملي 14003176704 

بدينوس���يله �� �عضا� محتر� �نجمن يا نمايند� قانوني �نا� �عو� مي ش���و� تا �� جلسه مجمع عمومي 
فو� �لعا�� ساليانه كه �� تا�يخ 1400/09/09 ��� ساعت 10 برگز�� خو�هد شد حضو� به هم �سانند. 

دستورجلسه: 
� مقر� شد كه يك بند به شر� �يل به ما�� 12 �ساسنامه تحت عنو�� تبصر� 1 �ضافه گر��. 

1� هيا� مدي���ر� مي تو�ند هر �ما� كه �يجا� نماي���د مجامع عمومي �� به صو�� غيرحضو�� 
(مجا��) برگز�� نمايد. 

هيئت مديره انجمن زنان مدير كارآفرين 

�ينجانب فريد شيرواني فر�ند بهز�� به كدملي 2161882201 
به عنو�� يك مس��لما� شيعه �ثني عش��ر� بر خو� ��جب 
��نستم نس��بت به هر گر�� � �س��ته �� كه �� مقابل نظا� 
جمهو�� �س��المي قر�� ���� �� جمله فرقه ضاله بهائيت كه 
��بسته به �س��تكبا� جهاني �مريكا� �نگليس � صهيونيست 

جهاني �ست� �عال� �نزجا� � بر�ئت كنم.

آگهـى منـاقصـه
شركت �ير�� چو� �� نظر ���� بخشى �� نير�� �نسانى مو�� نيا� 
خو� �� توسط ش���ركت ها� خدماتى مو�� تاييد ����� كا� � �مو� 

�جتماعى تامين نمايد. 
ل���ذ� متقاضيا� محتر� مى تو�نند جهت ��يافت �س���نا� مناقصه 
حد�كثر 10 ��� پس �� �نتش���ا� �گهى ب���ه ����: تهر��- ميد�� 
صنعت- بل���و�� خو��ين- باالتر �� چه���ا���� هرمز��- مجتمع 
�تى س���نتر- شركت �ير�� چو� مر�جعه � �سنا� �� ��يافت نمايند 
� يا جهت كسب �طالعا� بيشتر با شما��  021-88376503-6 

��خلى  125تما� حاصل نمايند. 
شر�يط شركت �� مناقصه: 

1- سپر�� شركت �� فر�يند ��جا� كا� مبلغ 2,500,000,000 �يا� 
تعيين شد� � به صو�� ضمانت نامه بانكى � چك �مز��� �� �جه 

شركت �ير�� چو� ���ئه خو�هد شد. 
2- شركت �� قبو� يا �� يك يا كليه پيشنها�ها مختا� �ست. 

3- تا�يخ تو�ي���ع �����  1400/08/22 لغايت پايا� �قت �����  
1400/08/29 مى باشد. 

4- مهلت تحويل پاكت ها 1400/08/23 لغايت پايا� �قت �����  
1400/08/30 مى باشد.

 5- تا�يخ با�گش���ايى پاكا� س���اعت 10 صبح ��� ��ش���نبه 
01 /1400/09 �� محل �فتر مركز� شركت مى باشد. 
6- هزينه چا� �گهى به عهد� برند� مناقصه مى باشد. 

7- هزينه تحويل �س���نا� مناقصه مبلغ 000�400 �يا� به شما�� 
حس���ا� 100813633152  بانك شهر به نا� شركت توليد� � 

صنعتى �ير�� چو� مى باشد.
ايـران چـوب

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه نوبت اول 
شركت تعاونى مسكن مهر اميريه يك (در حال تصفيه)

بدين �س���يله �� كليه �عضا� شركت تعا�نى �عو� مى ش���و� �� جلسه مجمع عمومى عا�� ساليانه 
نوب���ت ��� جهت تمديد مهلت قانونى هيئت تصفيه ش���ركت تعا�نى مس���كن مه���ر �ميريه يك  
(�� حا� تصفيه) �� ��� جمعه مو�� 1400/9/5 ��� س���اعت 11 صبح �� �فتر تعا�نى ( صفا �شت- 
ش���هر� مهر– بلو�� شا� فرس���ا 4 -كو� الله 19-بلو� 353-طبقه ���-��حد 1 ) برگز�� مى شو� 

شركت نمايند.
�ستو� جلسه:  1- �ستما� گز��� كتبى هيئت تصفيه   2- �نتخا� �عضا� هيئت تصفيه   3- تمديد 

با تشكر - مدير اجرائى شركت تعاونىمهلت قانونى هيئت تصفيه

1� �ستگا� مناقصه گز��: شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� �لبر�
2� ش��ر�يط ال��: كليه ش���ركتها� ��جد صالحيت �نجا� فعاليت ها� مرتبط با تو�يع بر� 
(مشر�� به ��شتن گريد5 نير� � تاييد صالحيت �يمني �� ����� كا� � �مو� �جتماعي) � همچنين 

موسسا� حقوقي مرتبط با فعاليت حقوقي مي تو�نند �� �ين مناقصه شركت كنند.
3� مهلت خريد � محل ��يافت �سنا� مناقصه: متقاضيا� مي تو�نند �� تا�يخ 1400/8/22 لغايت 
1400/8/26 با مر�جعه به ��گا� www.setadiran.ir نسبت به خريد � ��نلو� �سنا� �قد�� نمايند.

4� مبلغ تضمين شركت �� مناقصه: به شر� مند�� �� �سنا� مناقصه � جد�� فو� مي باشد 
كه مناقصه گر�� بايستي س���پر�� مذكو� �� بصو�� ضمانتنامه بانكي يا فيش بانكي ���يز� به 
حسا� شما�� 0102795126006 نز� بانك ملي شعبه �مو�� � پر��� كر� � يا چك بانكي 

تضميني � يا ضبط �� حسا� مطالبا� تاييد شد� مناقصه گر نز� مناقصه گز�� ���ئه نمايند.
5� محل تحويل پيشنها���: �بيرخانه �مو� تد��كا� ��قع �� كر� � بلو�� طالقاني شمالي 

� باالتر �� پل ����گا� � �بتد�� بلو�� �ما� �ضا(�) � طبقه ���
6� �ما�  �عتبا� پيشنها� قيمت مناقصه گر��: �� تا�يخ تحويل پيشنها� بمد� سه ما�

* بديهي �س���ت به پيشنها�ها� فاقد �مضا�� مشر��� مخد�� � يا پيشنها��تي كه پس �� 
مهلت مقر� �� �ين فر�خو�� ��صل مي گر�ند مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.

* ساير �طالعا� � جزئيا� مربو� �� �سنا� مناقصه مند�� �ست.
* هزينه �گهي � كا�مز� سامانه ستا� بر عهد� برند� مناقصه مي باشد.

روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان البرز

شركت توزيع نيروي برق استان البرز
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (نوبت اول)

شما�� مناقصه
مبلغ تضمين شركت مبلغ پايه مناقصه (�يا�)موضو� مناقصه شما�� فر�خو�� �� سامانه ستا�

�� مناقصه (�يا�)
تا�يخ تحويل 

پاكت ها 
تا�يخ با�گشايي 

پاكت ها

1400132
20000052210000132

بر�نسپا�� فعاليت حقوقي �� �مينه 
ساعت: 1.046.000.00014 13.200.000.000مبا��� با بر� ها� غيرمجا�

1400/9/9
ساعت: 09:30
1400/9/10

شناسايي هويت10شهيد واالمقام دفاع 
مقدس خراسان رضوي و اصفهان  

سرويس خبر: هويت 10شهيدواالمقام دفاع مقدس اهل مشهد در خراسان 
رضوي واصفهان با آزمايش هاي دي. ان. اي، تعيين و خبرشناسايي آنان به 

خانواده هاي چشم انتظارشان اطالع داده شد.  
مدير روابط عمومي بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان رضوي گفت: 
پيکر مطهر اين شهيدان پيش از اين به عنوان شهداي گمنام در حوزه علميه 
بيرجند، بهشت زهرا)س( تهران و در شهر راز و جرگالن خراسان شمالي 

دفن شده بود که از طريق تطبيق ژنتيکي با خانواده هايشان، شناسايي شد .
 مهدي طوريان افزود: مسئوالن بنياد شهيد و امور ايثارگران منطقه 2 مشهد 
با حضور در منزل شهيدان حسين بابايي، عليرضا مرتضوي و محمدحسن 
صادق خبر تعيين هويت اين شهدا را به اطالع خانواده هاي آنان رساندند .

بر اس���اس اعالم بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان رضوي شهيد 
واالمقام حسين بابايي اول خرداد 1343 در مشهد متولد شد و سوم خرداد 
1361 به مقام رفيع ش���هادت نائل ش���د و پيکر مطهرش در حوزه علميه 
شهرستان بيرجند طي مراسمي در اول اسفند 1396 و همزمان با سالروز 

شهادت حضرت زهرا)س( به خاک سپرده شد .
ش���هيد واالمقام عليرضا مرتضوي هم در 15 مرداد 1342 در مش���هد 
متولد شد و 28 تير 1367 به مقام رفيع شهادت نايل آمد و پيکر مطهرش 
12 دي ماه 1390 در قطعه 50 بهش���ت زهراي تهران و در جوار ش���هداي 

مدافع حرم ايراني به خاک سپرده شد .
شهيد واالمقام محمدحسن صادق نيز ششم فروردين 1317 در مشهد 
متولد ش���د و در 15 اس���فند 1362 به مقام رفيع شهادت نايل آمد و پيکر 
مطهرش 22 اسفند 1393 همزمان با روز شهدا در شهر »راز وجرگالن« از 

توابع استان خراسان شمالي به خاک سپرده شد .
 شناسايي هويت 7 شهيد گمنام در استان اصفهان

به گزارش پايگاه فرهنگي و اطالع رساني تفحص شهدا، 7 شهيد گمنام 
استان اصفهان از طريق انجام آزمايش  DNA  شناسايي شدند. اين شهداي 
عزيز در سال هاي گذشته، پس از عدم شناسايي عليرغم تالش هاي انجام 

شده به عنوان شهيد گمنام در شهرها و دانشگاه ها دفن شده بودند . 
شهيد محمدرضا شفيعي، فرزند نعمت اله، متولد 1344 جمعي لشکر 8 
نجف اشرف از فالورجان به جبهه اعزام شد و در تاريخ 5 دي 1365 در 
عمليات رمضان در پاسگاه زيد به فيض شهادت نائل آمد و پيکر پاکش 
در منطقه بر جاي ماند. پيکر مطهر اين شهيد به عنوان شهيد گمنام در سال 

1399 در بهداري نيروي زميني تهران دفن شد. 
شهيد مهدي سلطاني قمبواني، فرزند عبداله، متولد 1340، از اصفهان 
به جبهه اعزام ش���د و در تاريخ 5 دي 1365 در عمليات کربالي 4 در 
ام الرصاص به فيض ش���هادت نائل آمد و پيکر پاکش در منطقه بر جاي 
ماند. پيکر مطهر اين شهيد به عنوان شهيد گمنام در سال 1392 در چابکسر 
گيالن دفن شد.  شهيد محسن اسماعيلي پژوه، فرزند کريم، متولد 1345، از 
اصفهان به جبهه اعزام شد و در تاريخ 23 تير 1361 در عمليات رمضان 
به فيض ش���هادت نائل آمد و پيکر پاکش در منطقه بر جاي ماند. پيکر 
مطهر اين شهيد به عنوان شهيد گمنام در سال1397 در قائم شهر دفن شد.  
شهيد خليل فلک رفعت، فرزند محمد، متولد 1344، جمعي لشکر 14 امام 
حس���ين)ع( از اصفهان به جبهه اعزام ش���د و در تاريخ 28 دي 1361 در 
عمليات رمضان به فيض شهادت نائل آمد و پيکر پاکش در منطقه بر جاي 
ماند. پيکر مطهر اين شهيد به عنوان شهيد گمنام در سال 1398 در دانشگاه 

دولتي بجنورد دفن شد. 
شهيد محمد بديعي، فرزند حبيب اله، متولد 1350، از کاشان به جبهه 
اعزام شد و در تاريخ 24 فروردين 1367 در تک دشمن در والفجر 8 به 
فيض شهادت نائل آمد و پيکر پاکش در منطقه بر جاي ماند. پيکر مطهر 
اين شهيد به عنوان شهيد گمنام در سال 1395 در شهر »زهکلوت« کرمان 
دفن شد.  شهيد حسين حاجي زادگان بيدگلي، فرزند قدرت اله، متولد 1350، 
از آران و بيدگل به جبهه اعزام شد و در تاريخ 28 فروردين 1367 در تک 
دشمن در فاو به فيض شهادت نائل آمد و پيکر پاکش در منطقه بر جاي 
ماند. پيکر مطهر اين شهيد به عنوان شهيد گمنام در سال 1393 در هنديجان 

خوزستان دفن شد. 
شهيد رسول قاسمي، فرزند غالمعلي، متولد 1349، جمعي لشکر 8 
نجف اشرف از نجف آباد به جبهه اعزام شد و در تاريخ 10 خرداد 1367 
در تک دشمن در فاو به فيض شهادت نائل آمد و پيکر پاکش در منطقه 
بر جاي ماند. پيکر مطهر اين شهيد به عنوان شهيد گمنام در سال 1393 در 

ماسوله استان گيالن دفن شد. 
پس از سال ها چشم انتظاري، خبر شناسايي اين 7 شهيد به خانواده ايشان 

اطالع داده شد و اين خانواده ها از چشم انتظاري درآمدند. 
 پيکر مطهر شهيد تازه تفحص شده به شهرکرد منتقل نمي شود

خانواده شهيدتازه شناسايي شده رستم علي بابايي شهرکي تصميم گرفتند 
که مزار شهيد در شهر بردخون بوشهر بماند و به شهرکرد منتقل نشود. 

مادر شهيد رستم علي بابايي شهرکي بعد از 33 سال دوري و چشم 
انتظاري، با اينکه ديگر توان راه رفتن نداشت، با ويلچر به ديدار فرزندش 
که به عنوان شهيد گمنام در گلزار شهداي شهر بُردِخون بوشهر خاکسپاري 

شده بود، رفت.  
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تشكيل كالس هاي حضوري در شرايط حاضر منطقي نيست
برنامه آغاز سال جديد تحصيلي مدارس و دانشگاه هاي کشور از 
اول آذرماه از سوي دولت محترم، در شرايطي که با احتمال شيوع دوباره 
کرونا مواجه هستيم، به صالح نظام آموزشي کشور و مردم نيست، زيرا 
با حضور حدود 30 دانش آموز در يک کالس بدون رعايت پروتکل هاي 
بهداشتي و نبود دستگاه تب سنج، ضدعفوني نشدن دانش آموزان و تهويه 
نامناسب کالس ها در مدارس دولتي، تشکيل حضوري کالس ها منطقي به 
نظر نمي رسد. آموزش و پرورش بايد نظارت بيشتري در مورد بازگشايي 
مدارس ياد شده که تعداد دانش آموزان بيشتري نسبت به مدارس غيردولتي 

دارند، داشته باشند.
پدر دانش آموز مدرسه دولتي 

دولت حق بيمه تكميلي بازنشستگان را بپردازد 
سازمان بازنشستگي کشوري بدون هماهنگي با بازنشستگان براي 
بيمه تکميلي، مبالغي را از مستمري آنان کسر مي کند، حال آن که برخي 
از آنان خواهان بيمه تکميلي نيستند و شرکت بيمه نيز اعالم کرده است 
که براي اعالم انصراف، ش����خص بازنشسته شخصاًً بايد اقدام کند، آيا 
دريافت حق بيمه تکميلي تحميل هزينه هاي مضاعف به اين قشر از 
افراد جامعه محسوب نمي شود و بهتر نيست پرداخت اين هزينه را هم 

دولت تقبل کند؟
فرهنگي بازنشسته 

فرم حق تقدم سهام را براي سهامداران بفرستند 
از دست اندرکاران صفحات اقتصادي روزنامه اطالعات که به اخبار 
بازار بورس اوراق بهادار، نحوه سرمايه گذاري در آن و مشکالت اين بازار 
مي پردازند تشکر مي کنم و انتظار دارم که درباره عدم ارسال حق تقدم 
سهام براي سهامداران بورس و مشخص شدن تکليف سهام عدالت افراد 
متوفي نيز خبر و گزارش هايي را منتشر کنند. چرا برخي از شرکت هاي 
بورسي که به دليل صعود شاخص هاي بورس افزايش سرمايه داشته  اند، 
با توجه به اولويت سهامداران خود، براي ارسال فرم گواهي حق تقدم 

سهام و يا تحويل آن در شرکت ها اقدام نمي کنند؟
رضاييانـ  سهامدار بورس اوراق بهادار 

افزايش ساعات طرح ترافيك هوا را آلوده تر مي كند! 
افزايش ساعات طرح ترافيک با هدف کاهش ترافيک در ساعت 
پيک رفت و آمد در خيابان ها، هيچ اثر مثبتي براي کاهش حجم ترافيک 
و تعداد خودروها در سطح شهر تهران نداشته است، ضمن آن که اين 
افزايش در ساعات اوليه صبح و يک ساعت زودتر از ساعت 8 و 30 
دقيقه قبلي، هواي شهر را آلوده تر مي کند و شهرونداني که وسايل نقليه 
عمومي را براي رفت و آمد انتخاب مي کنند، در ساعت 8 تا 9 صبح با 
آلودگي شديدتر هوا مواجه مي شوند که با بازگشايي مدارس بر حجم 
ترافيک و آلودگي هوا افزوده مي شود و آمار مرگ و ميرهاي ناشي از 

آن افزايش مي يابد. 
شهروندي از تهران 

با جريمه ناچيز زمين خواران مشكلي  حل نمي شود 
اي مس����ئوالن عزيز کش����ور و به ويژه محيط زيست و جنگل ها و 
مراتع، خواهش مي کنم به داد اين خاک مملکت برسيد. در روستاهاي 
دورافتاده استان هاي شمالي کشور به راحتي و با پرداخت هزينه هاي بسيار 
اندک اراضي کشاورزي را تغيير کاربري مي دهند و به ويالهاي لوکس 
و الکچري بدل مي کنند و با خيالي آسوده در فضاي مجازي به فروش 
آن ها به قيمت  هاي گزاف مي پردازند. چرا هيچکس به داد جنگل ها، مراتع 
و زمين هاي کش����اورزي که سرمايه هاي ملي و طبيعي کشورمان است، 
نمي رسد و به جاي برخورد قاطع و قانوني با زمين خواران، به دريافت 
جريمه هاي ناچيز از آنان اکتفا مي شود؟ اميد است مسئوالن براي مقابله 

با زمين  خواري در جاي جاي ايران اقدام کنند. 
از ساکنان روستاي »چماز کالي« آمل )مازندران( 

دولت مقابله با حقوق هاي نجومي را از خود شروع كند 
پرداخت حقوق هاي نجومي به مديران رده باال و تعيين پاداش هاي 
غيرمعمول از سوي برخي از اين مديران براي کارکنان خود، قدرت طلبي 
از هر راه خالف را در کشور رواج مي دهد و بعد از سال ها مهار مفسدان 
اقتصادي و مقابله با رانت خواران را دش����وارتر مي کند. پيشنهاد مي شود 
دولت سيزدهم براي جلوگيري از افزايش اين گونه نابرابري ها در کشور 
ابتدا مقابله با حقوق هاي نجومي مسئوالن دولتي را آغاز کند، تا حداقل 
درصد قابل توجهي از اين پرداختي ها به خزانه برگردد و براي جبران 

کسري بودجه دولت مورد استفاده قرار گيرد. 
عرب سرخيـ  خواننده روزنامه اطالعات

تأخير در پرداخت حقوق بازنشستگان سازمان هواپيمايي كشوري
به رغم گذش����ت نيمي از آبان ماه بازنشستگان سازمان هواپيمايي 
کشوري هنوز موفق به دريافت حقوق هاي خود نشده اند. حدود يک 
سال است که بازنشستگان اين سازمان اين مشکل را دارند و مسئوالن 
س����ازمان هم در اين مورد پاس����خگو نيستند، حال آن که حتي جريمه 
ديرکرد پرداخت حقوق بازنشستگان هم بايد در اين مدت محاسبه و 

پرداخت شود!
بازنشسته سازمان هواپيمايي کشوری

ضرورت تسريع در پرداخت وام  وديعه مسكن
وجود 2 ضامن رس����مي و داشتن چک صيادي براي دريافت وام 
وديعه مسکن از مهمترين موانع دريافت اين وام توسط مستاجران است 
و درکنار ارائه قولنامه و کد رهگيري، ارائه سند ملک استيجاري نيز به 
شرايط قبلي اضافه شده است که اغلب مالکان از ارائه آن سرباز مي زنند. 
با افزايش نرخ اجاره بها در هر فصل از سال ، امکان دريافت وام وديعه 
مسکن با شرايط بانک هاي عامل به نظر من وجود ندارد و نوعي سرکار 
گذاشتن مستاجران است که در چنين شرايطي کارکنان دستگاه هاي دولتي 
و حتي خود کارکنان بانک ها عليرغم دريافت حقوق هاي مکفي ، شرايط 

آسانتري براي دريافت اين وام ها را دارند.
متقاضي وام وديعه مسکن  

چگونگي رعايت پروتكل هاي بهداشتي در خوابگاه ها 
مسئوالن آموزش کشور براي بازگشايي تمامي مدارس و دانشگاه ها 
از اول آذرماه عزم خود را جزم کرده اند و با تحميل دستورالعمل هاي 
خود در مورد رعايت پروتکل هاي بهداشتي به مدارس و دانشگاه ها، گويا 
فقط درصدد اجراي اين دستورات هستند! بايد از مسئوالن محترم وزارت 
علوم پرسيد که براي حفظ جان و سالمت دانشجويان در خوابگاه ها چه 
تدابيري انديشيده اند و فاصله گذاري هاي اجتماعي و رعايت پروتکل هاي 
بهداشتي در خوابگاه هاي دانشجويي باتوجه به اين که درصد قابل توجهي 

از مردم هنوز واکسن نزده اند، چگونه مي تواند اجرا شود؟
دانشجويي از قم 

مسئوالن مراقب دالالن اعزام نيروي كار به خارج باشند
خبر آمادگي ايران براي اعزام نيروي کار به فنالند در ش����رايطي 
که با آمار بااليي از جوانان تحصيلکرده بيکار در کشور مواجه هستيم، 
اميدبخش بود، اما با اعالم نشدن شرايط و چگونگي اعزام و قرعه کشي 
نيروي کار جوان و متخصص در رش����ته هاي گوناگون، اميد است با 
راه ه����اي خالف قانون اين اعزام ها و عوامل آن ها برخوردهاي قانوني 
صورت گيرد تا مسئوالن واقعاً بتوانند براي اشتغال شماري از جوانان 

کشورمان اقدام کنند.
تلفن به خط ارتباطي

ضرورت جلوگيري از افزايش قيمت دارو
افزايش قيمت دارو و لوازم بهداش����تي در کنار هزينه هاي ويزيت 
پزشکان براي بسياري از مردم نگران کننده شده است. پرداخت هزينه هاي 
دارو براي بيماراني که داروهاي روزانه مصرف مي کنند، مشکل است و 
به عنوان مثال قيمت داروي ضدتشنج که مصرف آن براي بيماران بسيار 
ضروري است،  در مدت 2 ماه 3 برابر افزايش داشته است. از وزارت 
بهداشت و درمان انتظار مي رود که براي کاهش هزينه هاي دارو و درمان 

به خصوص براي اقشار ضعيف و کم درآمد جامعه اقدام کنند.
بيماري از نظرآباد )استان البرز(

 

پاسخ شهرداري منطقه 5  درباره فضاي سبز مجتمع الله
باس����الم، در پاسخ به پيام مردمي مندرج در روزنامه اطالعات 
مورخه 1400/8/10 با عنوان »شهرداري منطقه5 مانع تخريب فضاي 
سبز شود«؛ بدينوسيله به اطالع مي رساند: تعدادي از درختان مجتمع 
الله که بر اثر کوتاهي س����اکنان مجتمع به جهت عدم رس����يدگي و 
آبياري خش����ک شده اند، مورد بازديد کارشناس فضاي سبز ناحيه3 
جنوبي قرار گرفت، در س����امانه نهال ثبت و رأي کميس����يون ماده 7 

آنها نيز ابالغ شد.
شهرام اسديـ  سرپرست اداره روابط عمومي

ایمیل خط ارتباطي :
چند نکته درخور توجه خوانندگان گرامی

 توجه  خوانندگان محترم را در ارتباط با پيام های تلفنی به نکات زير جلب می    کنيم:
*  موضوع پيام ها جنبه های خصوصی، حقوقی يا قضايی نداشته باشد.

*  پيام ها مختصر و دقيق باشد و از تکرار آن ها خودداری شود.
*  خوانندگان محترم شهرستانی در پيام هايشان، نام شهرستان مربوطه را بيان کنند .

با تشکرـ سرويس ارتباطات مردمی* چاپ پيام ها بر اساس نوبت  است.

تلفن 22226090)با کد تهران 021(

پاسخ مسؤوالن

سرويس خبر: رئيس قوه قضائيه  با اشاره به آثار 
روانی و تربيتی صلح و سازش گفت: اگر اختالفات و 
تنازعات با گذشت و صلح منجر به صلح و سازش شود، 
هم خود شاکی و اوليای دم به آرامش می رسند و هم 
کسی که محکوم بوده است، هميشه ممنون طرف مقابل 
خواهد بود و به جای انتقامجويی به فکر آن می افتد که 

لطف و محبت او را جبران کند.
حجت االس����الم والمسلمين محسنی اژه ای در 
همايش سفيران صلح شورای حل اختالف قوه قضائيه 
افزود:  مردم ما مردمی متدين ، با عاطفه و اهل گذشت 
هستند و اگر کوتاهی نکنيم و فرهنگ صلح و سازش 
را در جامعه گسترش دهيم و آثار و برکات آن را تبيين 

کنيم، اکثرمردم پذيرای آن خواهند بود.
وی صلح و سازش را بسيار ارزشمند دانست و 
گفت: صلح و سازش آنقدر واالست که اگر انسان در 
اصالح ذات البين مرتکب گناه کبيره شود خداوند از 

گناه بنده مصلح خود می گذرد.
محسنی اژه ای با بيان اين که گاهی برکت و خيری 
که در صلح و سازش وجود دارد در يک حکم قضايی 
نيست، بر لزوم تبيين برکات مادی و معنوی صلح و 

سازش از تريبون ها و رسانه ها تأکيد کرد.
رئيس قوه قضائيه گفت: اگر فردی مرتکب جرمی 
ش����د يا به کس����ی توهين کرد و طرف مقابل به حق 
ش����کايت کند و فرضاً دادگاه برای مجرم حکم ضربه 
شالق صادر کند، فردی که شالق می خورد تا مدت ها 
دچار عقده و کينه می شود و چه بسا نفسانيت او را به 

سوی انتقام جويی ببرد.
 محسنی اژه ای افزود: اگر فردی محکوم به قصاص 
بود و حکم شرع و قانون درباره او اجرا شد، هم برای 
اطرافيانش عوارض دارد و در روحيه و فکر آن ها تأثير 
منفی می گذارد و هم ش����اکی و اوليای دم عموما به 

آرامش نمی رسند.
وی ادام����ه داد: گاهی هيچ يک از طرفين دعوا از 
حکمی که صادر می ش����ود راضی نيستند و هر کدام 

می گويند که اين حق ما نبوده است يا حق بيشتری برای 
خود قائل هستند، اما اگر اختالفات منجر به صلح و 
سازش شود کسی که گذشت می کند حتی اگر به لحاظ 
مادی اندکی ضرر کند برای خدا و آسايش وجدان خود 

از تصميمش احساس رضايت می کند. 
رئيس قوه قضائيه تاکيد کرد: اگر فرض کنيم کسی 
برای شکسته شدن يک آيينه خودرودعوا کند و پرونده ای 

تشکيل و حکمی صادر شود ممکن است نزاع ادامه يابد 
و پرونده ديگری تشکيل شود که هم سبب می شود هزينه 
و زمان زيادی صرف رسيدگی به پرونده شود و هم از 
رفت و آمد زياد روحش آزرده می شود که می توان با 

صلح و بخشش از اين هزينه ها جلوگيری کرد.
وی بر لزوم استفاده عالمانه و هنرمندانه از شيوه ها و 
روش های جديدتر، موثرتر و کوتاهتر برای تحقق صلح 
و سازش در جامعه تأکيد کرد و گفت: اگر هنرمندان ، 
نويسندگان ، مداحان و روحانيون با بيان زيبا و با زبان 

هنر و با ساخت يک فيلم و مستند آثار و برکات صلح 
و س����ازش را از ديدگاه عقالنی تبيين کنند و با کمک 
متعمدان جامعه، صلح و س����ازش به فرهنگ عمومی 
تبديل ش����ود از تشکيل بسياری از پرونده های قضايی 

پيشگيری می شود.
استفاده از صلح ياران

محسنی اژه ای ، استفاده بيشتر از ظرفيت های مردمی 

را هم مورد تأکيد قرار داد و با بيان اين که هنوز نتوانسته 
ايم از ظرفيت های مردمی در حد قابل قبولی بهره ببريم 
از صلح ياران خواست تا بررسی و تدبير کنند که چگونه 
می توان از ظرفيت  معتمدان در اصناف و اقشار مختلف 

برای حل دعاوی و اختالفات بهره برد.
رئيس دستگاه قضا تأکيد کرد: اگر بخواهيم يک 
دستگاه اداری ديگری به موازات دستگاه قضايی برای 
صلح و س����ازش در جامعه بوجود آوريم شايد آنگونه 
ک����ه صلح ياران در جامعه اثرگذارند، کارآمدی الزم را 

نداشته باشد. 
محسنی اژه ای با تأکيد بر لزوم ارتقاء دانش حقوقی 
صلح ياران، از مرکز توس����عه شورا های حل اختالف 
خواست که با انتشار جزوات و فيلم های آموزشی صلح 
ياران را با مقررات و قوانين و ارفاقات پيش بينی شده 

در قانون آشنا کنند.
ميانگين رسيدگی به پرونده ها ۳۵روز است

حجت االس����الم  والمسلمين صادقی رئيس مرکز 
توس����عه حل اختالف قوه قضائي����ه هم  با بيان اين 
که ش����ورا ها با هدف سرعت و سهولت در رسيدگی 
به پرونده های مردم، اقدام به رس����يدگی های قضايی 
هم می کنند، افزود: ميانگين رس����يدگی به پرونده ها در 
شورا های حل اختالف 35روز است که بسيار کمتر از 

زمان رسيدگی به پرونده ها در دادگاه هاست.
وی با بيان اين که در سال 99يک سوم پرونده های 
قابل س����ازش ختم به سازش شدند، افزود: در 6ماهه 
نخس����ت امسال آمار سازش در پرونده ها به 38درصد 
رسيده و طبق هدفگذاری طراحی شده، بناست که در 

نيمه دوم سال اين رقم به مرز 45درصد برسد .
رئيس مرکز توس����عه حل اختالف قوه قضائيه با 
اشاره به نجات 590نفر از چوبه دار در سال گذشته به 
واسطه اقدامات خالصانه ريش سفيدان و بزرگان، گفت: 
در سال 99بيش از 20هزار نفر به واسطه اقدامات سفيران 

صلح از مجازات زندان رهايی پيدا کردند.
به گفته رئيس مرکز توسعه حل اختالف استان های 
اردبيل و هرمزگان در حوزه متوسط زمان رسيدگی و 
استان های زنجان و همدان در حوزه مصالحه رتبه های 

برتر کشور را در اختيار دارند.
در اين مراسم، روسای کل دادگستری های استان های 
فارس، اردبيل، زنجان و خراس����ان رضوی و همچنين 
سلطان پور صلح يار اس����تان چهارمحال و بختياری، 
ميرزاعلی صلح يار استان گلستان و رجبی صلح يار حوزه 
فرهنگ و هنر به نمايندگی از تمامی سفيران صلح کشور 

لوح يادبود از رئيس قوه قضائيه دريافت کردند.

دعوت محسنی اژه ای  برای  استفاده از روش های عالمانه و هنرمندانه در صلح و سازش   

پليس گمرک تهران راه اندازي مي شود
سرويس حوادث: رئيس پليس امنيت اقتصادي تهران بزرگ با اشاره به 
راه اندازي پليس گمرک در اکثر مبادي ورودي استان هاي مرزي کشور، گفت: در 

آينده نزديک، پليس گمرک در تهران نيز راه اندازي خواهد شد .
 س����رهنگ علي ولي پور گودرزي دراين باره که کدام يک از اين موارد، 
کمبود در تامين و توزيع کاال، داللي و واسطه گري و ضعف در مديريت بازار 
در شکل گيري بازار سياه بيشترين نقش را دارد اظهار داشت: نمي توان گفت 
فقط يکي از اين موارد موجب ش����کل گيري بازار س����ياه است، بلکه هر سه 
 مورد تأثيرگذار است، اما به همت مسئوالن خوشبختانه در کشور کمبود کاال 

وجود ندارد.
 وي درباره بازار سياه داروهاي کرونا گفت: عده اي به اين دارو ها دسترسي 
داشتند و در مقطع خاص زماني اين دارو ها را با قيمت کالن به مردم  فروختندواين 
افراد سبب شدند قيمت دارو در کشور سرسام آور افزايش يابد که پليس در 
اين خصوص چند طرح را اجرا و چند نفر از سر شبکه هاي بازار سياه دارو 
را شناسايي و دستگير کرد  . وي افزود: مقدار داروهايي که از اين افراد کشف 
کرديم قابل توجه بود و بالفاصله پس از کشف با معاونت غذا و داروي وزارت 
بهداشت و درمان هماهنگ کرديم و دارو هايي را که قابل استفاده بود، تحويل 

گرفتند و دارو هايي که فاسد شده بود، از چرخه مصرف خارج شد .
 ولي پور اضافه کرد: کمبودي در بازار دارو نداريم و با توجه به همسو بودن 
ناجا، پليس امنيت اقتصادي و قوه قضائيه، افرادي که شناسايي شدند با قرار 
بازداشت موقت در اختيار مقامات قضايي قرار دارند. ما همچنان در حال نظارت 
هستيم و اميدواريم ديگر شاهد چنين مواردي در کشور مان نباشيم  . رئيس پليس 
امنيت اقتصادي تهران در مورد اينکه چگونه مي شود کااليي که هنوز وارد بازار 
اصلي نشده است در بازار سياه مي بينيم و آيا بخشي از اين اتفاقات مربوط به 
مبادي ورودي و گمرک کشور نيست، افزود: از مردم تقاضا مي کنم در چنين 
مواردي که کااليي را در بازار سياه مشاهده مي کنند، با پليس 110 تماس بگيرند، 
پليس بدون فوت وقت، ورود و اعالم جرم و با اين افراد برخورد قانوني مي کند. 
پشتوانه ما مردم و اطالعات آن ها در خصوص چنين مواردي است و اگر مردم 

اطالع رساني کنند، ما کم کاري نمي کنيم .

معرفی  رئيس جديد سازمان زندان ها  
سرويس خبر: رئيس قوه قضاييه درحکمي غالمعلي محمدي را به رياست 

جديد سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور منصوب کرد. 
غالمعلي محمدي رئيس جديد سازمان زندان ها، معاونت ديوان عالي کشور 

و معاونت حوزه رياست قوه قضاييه را در سوابق خود دارد.  
 استقرار ۲5 قاضی در سازمان اموال تمليكی 

سرويس خبر: تيمی متشکل از 25 نفر از قضات دادسرا های مختلف استان 
تهران با هدف بررسی پرونده های قضايی بالتکليف، در سازمان اموال تمليکی 

مستقر شدند.
قاضی پسنديده نماينده دادستان تهران در اين باره گفت: برای بررسی بيشتر 
پرونده های بالتکليف در سازمان اموال تمليکی به همراه 25 قاضی در سازمان 
اموال تمليکی مستقر شده ايم تا علت رسوب اين پرونده ها مشخص شود؟ و 
همچنين بررسی کنيم که آيا اين پرونده ها در تعيين تکليف قضايی مشکل دارند 
يا در سازمان تعزيرات بايد تعيين تکليف شوند و يا اين که سازمان اموال تمليکی 
به وظيفه خود عمل نکرده است؟ وی تاکيد کرد: برخی از اين پرونده ها تعيين 
تکليف قضايی ندارند يا احکام آن ها از سوی تعزيرات صادر نشده است. در 
مواردی هم هر 2 اقدام از سوی قوه قضائيه و تعزيرات انجام گرفته؛ اما سازمان 
اموال تمليکی اقدامی نکرده اس���ت. پس���نديده  در مورد زمان به نتيجه رسيدن 
پرونده ها گفت: تعيين تکليف پرونده های رسوبی در سازمان اموال تمليکی بزودی 
مشخص می شود؛ البته آمار اعالم شده صحيح نيست، اما در هر صورت دستور 

تسريع رسيدگی به موارد ياد شده صادر شده است.
جستجوي سنگ يشم 4 قرباني گرفت  

نيشابور- خبرنگار اطالعات: جستجو براي »سنگ يشم« جان 4 نفر را 
در نيشابور استان خراسان رضوي گرفت.

فرمانده انتظامي شهرستان نيشابور گفت: بر اثر خفگي در داخل غاري 
در بخش »ميان جلگه« شهرستان نيشابور، 4 نفر جان باختند و 2 نفر مصدوم 
شدند . سرهنگ عليرضا حسينعلي زاده افزود: در پي اعالم مرکز فوريت هاي 
110 مبني بر يک مورد حادثه در ارتفاعات روستاي »چاه نسر« بخش »ميان 
جلگه« شهرستان نيشابور بالفاصله مأموران انتظامي پاسگاه عشق آباد به همراه 

ماموران امدادي آتش نشاني و هالل احمر به محل اعزام شدند .
وي افزود: با حضور مأموران انتظامي و امدادي در محل حادثه که در 
يک نقطه صعب العبور بود در بررسي ها مشخص شد، که 6 نفر براي جستجوي 

»سنگ يشم« در داخل غاري اقدام به حفاري با دستگاه هيلتي کرده اند .
 حسينعلي زاده اظهار داشت: با توجه به روشن بودن موتور برق در مکان 
مذکور و انتشار گاز تعداد 4 نفر دچار خفگي و فوت و 2 نفر ديگر مصدوم 

شدند که به وسيله اورژانس به مراکز درماني انتقال يافتند.
مهارآتش در ساختمان شماره ۲ شوراي شهر تهران

سرويس حوادث: مديرعامل سازمان آتش نشاني شهر تهران از مهارآتش 
س���وزي در س���اختمان شماره دو شوراي ش���هر تهران و بررسي علت آن 

خبرداد. 
مهدي داوري افزود: به دنبال وقوع يک فقره آتش سوزي در ساختمان 
شماره 2 شوراي اسالمي شهر تهران ماموران آتش نشاني از 3 ايستگاه آتش 
نشاني به محل حادثه اعزام شدند که با اقدام به موقع ماموران آتش سوزي 

مهار شده است. 

سيد جالل ملکي سخنگوي آتش نشاني نيز درباره جزئيات اين حادثه 
گفت:  حوالي ساعت 10 و 15 دقيقه صبح ديروزحادثه آتش سوزي در ساختمان 
شماره 2 شوراي شهر تهران به سامانه 125 اطالع داده شدوآتش نشانان در کمتر 
از 3 دقيقه در محل حاضر شدند.  وي با بيان اينکه محل آتش سوزي يک اتاق 
اداري در طبقه دوم ساختمان شوراي شهر تهران بود، گفت:  اين اتاق حدود 
12 مترمربع مساحت داشت و شعله آتش در حال سرايت به سقف کاذب و 
اتاق هاي کناري بود که با اقدام به موقع آتش نشانان، از آن جلوگيري و دقايقي 
بعد شعله هاي آتش به طورکامل خاموش شد. وي اضافه کرد:  ساختماني که 
جلس���ات صحن ش���ورا در آن برگزار مي شود، ساختمان شماره يک بوده و 

ساختمان شماره 2 در مجاورت آن قرار دارد. 
  هالكت ۲ قاچاقچي مسلح در جاسك

س���رويس حوادث:فرمانده انتظامي هرمزگان از کشف يک تن و 400 
کيلوگرم ترياک و کشته شدن 2 نفر از بزرگترين اشرار مسلح جنوب کشور 

در عمليات منسجم پليس در شهرستان جاسک خبر داد .
 س���ردار غالمرضا جعفري افزود: افراد سابقه دار اين شبکه قصد انتقال 
محموله س���نگين موادمخدر از جنوب کشور و منطقه جاسک را داشتند و 
تيم هاي عملياتي پليس براي مقابله به منطقه برکوه در جاده جاسک � ليردف 
اعزام شدند . وي ادامه داد: خودروي لندکروز قاچاقچيان توسط مأموران در اين 
جاده شناسايي شد و اشرار که خود را در تنگنا و محاصره مأموران ديدند، 
اقدام به تيراندازي به سمت آنان کردند و سعي داشتند با تيراندازي هاي مداوم 

به سمت ارتفاعات فرار کنند .  
به گفته فرمانده انتظامي هرمزگان، از متهمان، 3 قبضه اسلحه جنگي به 
همراه 194 تيرکالشينکف، 79 تير سمينوف و تجهيزات مخابراتي و ارتباط 

ماهواره اي کشف شد . 
وي با بيان اينکه در بازرس���ي از خودروي قاچاقچيان يک تن و 400 
کيلوگرم مواد مخدر از نوع ترياک کشف شد، اظهار داشت: طي بررسي هاي 
صورت گرفته مشخص شد که اين 2 شرور به هالکت رسيده از بزرگترين 
اشرار جنوب کشور بودند که سابقه چندين مورد درگيري هاي مسلحانه و 

حمل محموله هاي سنگين مواد مخدر را در پرونده دارند.

اخبار  کوتاه


