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انتقال هوايي قلب اهدايي از يزد به تهران
سرويس حوادث:  رئيس اورژانس کشور از انتقال هوايي قلب اهدايي از 

يزد به تهران در کم ترين زمان و نجات جان پسرجواني خبر داد.
پيرحس����ين کوليوند افزود: با گزارش مرگ مغزي پسر24 ساله اي در 
يزد،رضايت خانواده او مبني بر اهداي اعضاي بدن فرزندش����ان اعالم شد. 
قلب اين بيمار مرگ مغزي بايد براي انجام عمل پيوند به تهران منتقل مي شد 
وب����ه همي����ن منظور و با توجه به زمان طاليي که براي انتقال قلب وجود 
داشت و همچنين تجربه اي که از انتقال قلب پيوندي از رشت به تهران را 
داشتيم بالفاصله مقدمات کار براي انتقال قلب اين بيمار مرگ مغزي از يزد 

به تهران فراهم شد. 
وي گفت: اين دومين باري بود که از اورژانس هوايي کش����ور براي 
انتقال اعضاي پيوندي از يک استان به استان ديگر استفاده مي شد. با يک 
پرواز خود را به شهر يزد رسانديم و پس از تحويل  قلب،با بالگردي که 
در بيمارس����تان يزد آماده بود به فرودگاه مراجعه کرده و س����پس از آنجا با 
فالکوم به فرودگاه مهرآباد آمديم و با توجه به کم بودن زمان، قلب اهدايي 
را دوباره با بالگرد اورژانس به بيمارستان شهيد رجايي انتقال داديم و به يک 

مرد جوان پيوند زده شد.   

5/7 ميليون واحد مسکوني فرسوده درکشور 
بازآفريني مي شود

سرويس شهرستانها: معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شرکت 
بازآفريني شهري گفت: 5 ميليون و 700 هزار واحد مسکوني فرسوده در 543 
شهر کشور شناسايي شده که درحال بازآفريني است.سيدمحمد پژمان، وسعت 
سکونتگاه هاي بافت فرسوده کشور را 140 هزار هکتار برآورد کرد و گفت: 
13 درصد آن بازآفريني شده که بخش عمده آن در يک دهه گذشته بوده 
است.وي ميزان اعتبار مورد نياز براي بازآفريني بافت هاي فرسوده شهري را 
500 هزار ميليارد ريال اعالم کرد و گفت: براي اين کار به مشارکت جدي 

سرمايه گذاران خصوصي و مالکان واحدهاي فرسوده نياز است.
معاون وزير راه و شهرسازي در دستور کار قرار گرفتن عمليات بازآفريني 
100 هزار واحد مسکوني غيرمقاوم و فرسوده در کشور در امسال خبر داد و 
افزود: با تشکيل هيات هاي بازآفريني محلي، عمليات بازسازي امسال رونق 
خواهد گرفت.پژمان، تعداد محله هاي داراي سکونتگاه هاي سست و غيرمقاوم 
و نياز به بازآفريني را 2 هزار و700 محله دانست و گفت: يکهزار و 100 
هکتار از بافت فرسوده شهري در 18 شهر چهارمحال وبختياري قرار دارد.

وي از تشکيل هيات اجرايي بازآفريني شهري در استان هاي کشور خبر 
داد و اضافه کرد: انعقاد نخستين هيات اجرايي بازآفريني متشکل از معاون 
هماهنگي امور عمراني استاندار، شهردار مرکز استان، مديرکل راه و شهرسازي 

چهارمحال و بختياري با استاندار منعقد شد. 

تلفن                             22226090

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

مسئوالن از سفره هاي رنگارنگ غذا بپرهيزند 
با فرا رسيدن ماه مبارك رمضان متأسفانه برخي از سازمان هاي دولتي 
و غير دولتي براي افطار کارکنان و ميهمانان خود سفره هاي رنگارنگ غذا 
مي چينند و از بهترين و گران قيمت  ترين آنها استفاده مي کنند که ضرورت 
دارد هزينه اين سفره هاي تجمالتي صرف کمک به محرومان و نيازمندان 

جامعه شود. 
خانم شهروند از تهران 

احترام سالمندان را به نوجوانان بياموزند 
همراه با دوس���تم که خانم مس���ني است، پا درد دارد و با عصا راه 
مي رود براي خريد به فروشگاه بزرگي رفته بوديم و با اين که سرپا ايستاده 
بوديم، يک دختر نوجوان جايش را به دوستم نداد و وقتي هم که از روي 
صندلي برخاست، دختر بچه اي بالفاصله جاي او نشست! چرا خانواده ها 
و مدارس ضرورت احترام به بزرگس���االن را به فرزندان و دانش آموزان 
نمي آموزند و آيا گمان نمي کنند نس���ل بي مسئوليتي را که امروز تربيت 
مي کنند، فردا که خودشان هم به دوران پيري و سالمندي رسيدند، مانند 

امروز ما با آنان رفتار خواهند کرد؟
خانم سالمند نگران تربيت فرزندان 

چرا از اين گوينده قديمي راديو يادي نشده است؟
در مطلب »ضرورت اصالح تاريخ تأسيس راديو« نوشته آقاي حسن 
فرازمند که در ضميمه ادب و هنر 10 ارديبهشت ماه روزنامه اطالعات چاپ 
شده متأسفانه اسمي از مرحوم محمود سعادت که سال ها در راديو تالش 
کرد، برده نشده بود. ايشان از معلمان و استادان برجسته کشور بودند که 
سال ها در ساختمان  ارگ راديو، گوينده اخبار بود. اميدوارم در ادامه مطلب 
سرگذشت واقعي راديو ، نويسنده محترم در مورد اين گوينده توانا و ديگر 
هنرمندان راديو که سال ها براي رونق آن تالش کردند، قلمفرسايي کند.
شنونده قديمي برنامه هاي راديو
خط ارتباطي: آنچه چاپ شده، نگاهي گذرا به تاريخچه راديو قبل از 
تأسيس استوديوي آن در سال 1319 خورشيدي است و در ادامه هنرمنداني 

هم که پس از آن سال وارد راديو شدند، معرفي خواهند شد.
قبرستان هاي قديمي مرمت و بازسازي شود

گويا قرار است آرامگاه اتباع لهستان که در جريان جنگ جهاني دوم 
به ايران پناه آورده و پس از مرگ در تهران به خاك سپرده شده بودند، 
مرمت و بازسازي شود، اما اي کاش اين بازسازي در مورد قبرستان قديمي 
واقع در ابن  بابويه، اطراف مقبره شيخ صدوق نيز به جاي تخريب مورد 
توجه قرار گيرد و بازسازي شود. متأسفانه قبور بسياري از متوفيان، در اين 
محل بدون اطالع و هماهنگي با خانواده هايشان تخريب شده و از ميان 
رفته اس���ت، آن هم در شرايطي که اکثر خانواده ها براي زيارت اهل قبور 
و نيز اميد اينکه در آينده از آن قبرها بتوانند براي خودشان استفاده کنند، 

سال ها به اين آرامستان رفت و آمد داشته اند.
از صاحبان قبور قديمي ابن بابويه

تمرکز بر پردرآمدها براي دريافت ماليات هاي واقعي 
وزارت دارايي به جاي تمرکز بر مشاغل جزء و کم درآمد بهتر است 
تالش هايش را براي دريافت ماليات هاي واقعي از صنوف پردرآمد مانند 
فروش���ندگان آهن آالت، طالفروشان، برج سازان و امثال آنان متمرکز کند. 
من کساني را در بازار آهن  مي شناسم که مدتي پيش از يکي از شهرها 
به تهران آمده اند و با افزايش بيرويه قيمت آهن آالت، در مدت کوتاهي 

ميلياردها تومان سود برده اند. 
تلفن به خط ارتباطي 

محوطه پارکينگ باشگاه پيام تاريك است
به بهانه  صرفه جويي در مصرف برق در پارکينگ باشگاه پيام شرکت 
مخابرات شب ها فقط يک شعله المپ روشن است که تاريکي محوطه 
آن موجب زمين خوردن و آسيب ديدگي بازنشستگان سالمند استفاده کننده 

سرويس خبر: حجت االسالم والمسلمين 
غالمحسين محسني اژه اي معاون اول رئيس 
قوه قضائيه ديروز در مراسم تکريم و معارفه 
روساي سازمان پزشکي قانوني کشور گفت: 
دشمن جنگ گس���ترده اي را در چهل ساله 
گذشته عليه جمهوري اسالمي ايران به راه 
انداخت، مردم چهل سال آزمايش پس دادند و 
از جنگ هاي مختلف نه تنها شکست نخوردند 

بلکه پيروزمندانه قدم برداشتند.
وي اضافه کرد: امروز مجاهدان آبديده 
را با کدام ناو مي خواهند به هراس بيندازند 
و ب���ا کدام تحريم مي خواهند مردم را از پا 
درآورند؟ به قول خودشان مي خواهند تحريم 
فلج کننده اي را به ملت ايران تحميل کنند، ما 
با صداي بلند اعالم مي کنيم خوش���حاليم از 
اين که کساني که در طول ساليان گذشته با 
جنگ هاي نيابتي به سراغ مجاهدان و جبهه 
مقاومت در منطقه آمدند خود مي خواهند به 

ميدان بيايند البته مي ترسند. 
محس���ني اژه اي افزود: غزه را ببينيد؛ 
چه ميزان از نقشه را به خود اختصاص داده 
است، امروز آمريکا و صهيونيست درجنگ 
درمانده اند اما مي خواهند با ملت بزرگ ايران 
و جبهه مقاومت منطقه روبه رو ش���وند. اين 
ستون پنجم در داخل کشور و بلندگوهايي 
که در مکان هاي مختلف پمپاژ مي شوند، بايد 

بدانند با چه افرادي روبه رو هستند. 
وي با بيان اين که مردان بزرگ از مواجهه 
با انسان هاي ضعيف ابا ندارند، اضافه کرد: به 
ملت مي گويم به جوي که در فضاي مجازي 
ايجاد مي شود، توجه نکند، امروز از نيروهاي 
سه گانه هوايي، زميني و دريايي ارتش قوي 
جمهوري اسالمي ايران و سه نيروي زميني، 
دريايي و هوايي جسور و شهادت طلب سپاه 
پاسداران بهره منديم، نگاه به اختالف نظرها 
نکنيد اما دش���منان بدانند تمام ما در مقابل 
دش���من خارجي و شيطان بزرگ يکصدا 

هس���تيم، اگر روزي اتفاقي افتاد، عالوه بر 
20 ميليون بسيجي، ملت در مقابل تهديدات 

مي ايستد. 
معاون اول قوه قضائيه گفت: دشمنان 
يک بار همه توان خود را با همه سالح هاي 
شيميايي ميکروبي و نظامي با همراهي اذناب 
خود در هشت سال دفاع مقدس امتحان کرد 

اما مردم ما مقاوم تر شدند.
نظريه هاي پزشکي قانوني 

معاون  اول قوه قضائيه در ادامه با تاکيد 

اين که بخش���ي از گاليه مردم از قوه قضائيه 
مربوط به سازمان پزشکي قانوني است گفت: 
اعتماد مردم و قاضي به نظر پزشکي قانوني 
اس���ت و بايد از الفاظ دوپهلو در نظريه ها 

جلوگيري شود.
محسني اژه اي افزود: در برخي موارد اگر 
نظر پزشکي قانوني نباشد، قاضي نمي تواند 
در ميزان ديه و ارش نظرش را اعمال کند، 
در پ���اره اي از موارد در صورت عدم کمک 
پزش���کي قانوني دستگاه قضايي با مشکل 
مواجه مي شود. در قصور رخ داده، بدون نظر 
پزشکي قانوني با مشکل مواجه مي شويم، اين 

س���ازمان نه تنها در پرونده هاي کيفري بلکه 
در س���اير پرونده ها مانند سيل، زلزله، برخي 
آتش س���وزي ها نقش بي بديلي ايفا مي کند، 
امروز شهيدي که ساليان سال مفقود االثر بود، 
با استفاده از امکانات اين سازمان شناسايي 

مي شود. 
معاون اول قوه قضائيه خطاب به رئيس 
جديد سازمان پزشکي قانوني گفت: ترتيبي 
اتخاد کنيد تا مجموعه همکاران بتوانند به شما 
دسترسي پيدا کنند، اين کار مشکلي است اما 

براي موفقيت خود شما بسيار موثر است. 
وي ادامه داد: دقت، س���رعت و صريح 
بودن نظريه هاي پزش���کي قانوني فوق العاده 

مورد اهميت است. 
محس���ني اژه اي تاکيد کرد: مي توانيم از 
ظرفيت متخصصان خارج از پزشکي قانوني 
اس���تفاده کنيم، بايد تالش کنيم و ببينيم چه 
اندازه از ظرفيت خارج از س���ازمان پزشکي 

قانوني مي توان بهره برد. 
متولي اصلي برخورد با گراني ها 

معاون اول قوه قضائيه درحاش���يه اين 
مراسم در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره 

اقدامات قضايي براي مهار گراني ها گفت: بايد 
در مقابله با گراني تمام دستگاه هاي مسئول 
به طور جدي وارد عمل ش���وند و دستگاه 
قضايي به تنهايي نمي تواند تمام گرانفروشي ها 

را حل و فصل کند.   
وي اضافه کرد: مقابله اساسي در مقابل 
گراني ها متول���ي دارد و دولت، صنوف و 
تعزيرات حکومتي بايد نقش اساس���ي خود 
را در اي���ن زمينه ايفا کنند، قوه قضائيه در 
بخش هايي از جمله احتکار عمده و قاچاق 
عمده وظيفه ذاتي دارد، اما در غير اين موارد 
دولت بايد پيشقدم شود و قانونگذار وظيفه 
را به عهده دولت گذاشته است، اما حتي در 
اموري که مربوط به قوه قضائيه نيست حاضر 

به کمک به دولت هستيم. 
محسني اژه اي گفت: البته دادستان کل 
کش���ور با همکاري تعزيرات، ستادهايي در 
استان ها تش���کيل داده اند و تالش هايي در 
اين زمينه انجام گرفته اس���ت، اما چنانچه 
دستگاه هاي مسئول به طور جدي وارد عمل 
نشوند، دستگاه قضايي به تنهايي نمي تواند 

تمام گران فروشي ها را حل و فصل کند. 
وي درب���اره تخلفات انجام گرفته در 
فضاي مجازي کشور با تأکيد بر اين که قوه 
قضائيه به ش���دت مدافع اين است که کل 
کشور از فناوري هاي جديد، استفاده صحيح 
کند، گفت: دشمن، تروريست ها و برخي از 
ش���بکه هاي مافيايي امروز از فضاي مجازي 
استفاده مي کنند که اين امر مايه افزايش جرم 
و جنايت ش���ده و ناامني را در کشور ايجاد 

مي کند. 
او ادامه داد: امروز مسائل اخالقي بعضا 
در طبقه جوان، نوجوان و حتي کودکان تحت 
تأثي���ر فضاي مجازي قرار مي گيرد که بايد 
تمام دستگاه هاي مسئول مخصوصا شوراي 
عالي فضاي مجازي که سياست آن برعهده 
رئيس جمهوري است، عنايت بيشتري براي 

ساماندهي برخي امور و مسائل داشته باشد. 
مع���اون اول قوه قضائيه با بيان اين که 
فضاي مجازي رها شده به ضرر کشور است، 
افزود: قوه قضائيه به دنبال جلوگيري از بروز 

جرائم است. 
شايسته ساالري، مهم تر از جوان گرايي 
دکتر احمد شجاعي رئيس سابق سازمان 
پزشکي قانوني گفت: در اسالم جوان گرايي 
نداريم و شايسته س���االري داريم، بايد ببينيم 
فرد توان آن مسئوليت را دارد يا خير. عدم 
به کارگيري بازنشستگان تفکر غلطي است، 
در حالي که افراد بايد بر اساس توانمندي به 

کار گرفته شوند.
وي در مراس���م تکريم و توديع خود 
اضافه کرد: بايد به سمتي برويم که جايگاه ها 
در جمهوري اسالمي جايگاه خدمت باشد 
ت���ا افرادي که واقعاً نيت خدمت دارند، در 

ميدان باقي بمانند.  
رئيس سابق پزشکي قانوني کشورگفت: 
بان���ک هويت ژنتيک با کمک قوه قضاييه، 
نيروي انتظامي و سازمان زندان ها راه اندازي 
شد و در اين بانک 90 هزار نمونه بيولوژيک 
و 16 ه���زار پروفاي���ل ژنتيکي از مجرمان 

نگهداري مي شود.
دکتر عباس مسجدي آراني رئيس جديد 
پزشکي قانوني کشور هم در مراسم معرفي 
خود گفت: بيش از دو ميليون نظر کارشناسي 
در سال توسط سازمان پزشکي قانوني رقم 
مي خورد و اين سازمان به طور غيرمستقيم 

در نظام سالمت کشور ارتباط دارد 
وي به برنامه هاي پيش رو براي سازمان 
پزش���کي قانوني کشور اشاره کرد و افزود: 
چابکس���ازي مديريتي براي تکريم مردم، 
جلوگيري از تحميل هزينه هاي غيرضروري 
ب���ه مراجعان، برقراري ارتباط الکترونيک با 
پليس، بيمه ها و دادگاه ها براي کاهش اطاله 

 دادرسي از جمله برنامه  هاي پيش رو است. 

اژه ای: اعتماد مردم و قاضي به نظر پزشكي قانوني است

س���رويس شهرستان ها: معاون س���المت دامپزشکي گلستان بيماري 
»براکسي« بر اثر مصرف علوفه يخ زده را علت اصلي مرگ 160 رأس کل 

و ميش در پارك ملي گلستان اعالم کرد.
محمدحسين مسلمي اظهار داشت: بعد از اعالم تلف شدن تعدادي 
از کل و ميش هاي پارك ملي گلستان به اداره کل دامپزشکي، کارشناسان 
در منطقه حضور پيدا کردند و به بررس���ي هاي ميداني و نمونه گيري از 

الشه ها پرداختند. 
وي با اشاره به ارسال نمونه هاي اوليه به مرکز ملي تشخيص بيماري ها 
گفت: همان زمان مواردي درخصوص بروز برخي بيماري هاي همه گير از 
جمله ش���اربون و غيره مطرح ش���د. اما بعد از آن اتفاق، تلفات ديگري در 

کل و ميش ها در منطقه پارك ملي مشاهده نشد.
او ادامه داد: با توجه به شواهد موجود مطمئن بوديم که بيماري همه گير 
در منطقه رخ نداده و مرکز ملي تشخيص بيماري ها نيز علت مرگ کل و 

ميش هاي پارك ملي گلستان را بيماري » براکسي« اعالم کرد. 
وي گفت:براکسي يک بيماري غيرواگير اما کشنده است و عامل آن 
نوعي باکتري بي هوازي است که به طور طبيعي تعداد محدودي از آن در 
دستگاه گوارشي نشخوارکنندگان وجود دارد اما بر اثر عواملي مانند خوردن 
علوفه يخ زده يا علوفه تيغ دار که در شکمبه حيوان ايجاد خراش و زخم 
مي کند؛ تکثير شده و توليد سم مي کند و در نهايت موجب مسموميت و 

مرگ حيوان مي شود. 
مس���لمي علت اصلي بروز اين بيماري را مصرف کل و ميش ها از 
علوفه يخ زده اعالم کرد که سبب آسيب به دستگاه گوارش و در نهايت 

مصرف علوفه يخ زده عامل مرگ 160 رأس 
کل و ميش در پارک ملي گلستان اعالم شد سرويس خبر:مديرکل پيشگيري هاي انتظامي و امنيتي 

معاون���ت اجتماعي و پيش���گيري از جرم قوه قضائيه از 
ناامن س���ازي 100 بازار خريد و فروش اموال مسروقه در 

کشور تا برچيده شدن کامل آنها خبر داد. 
رضا مسعودي فر، با اشاره به اين که برهم زدن بازارهاي 
خريد و فروش اموال مسروقه در سال 97 اجرا شده است، 
افزود: اينها بازارهايي هستند که به صورت غيررسمي شکل 
گرفته و س���ارقان و مالخرها به دور هم جمع مي شوند و 

اموال مسروقه را خريد و فروش مي کنند.
وي با اشاره به شناسايي بيش از 100 بازار مالخري در 
کل کشور گفت: برخي از اين بازارها با همکاري شهرداري ها 
و پليس آگاهي ناامن ش���ده است و امسال نيز تا حصول 
اطمينان از برچيده شدن اين محل هاي امن براي خريد و 

فروش اموال مسروقه ادامه خواهد يافت. 
شركت هاي ليزينگي غيرمجاز  

مدير کل پيش���گيري هاي امنيتي � انتظامي معاونت 
اجتماعي قوه قضائيه تاکيدکرد: شرکت هاي ليزينگي غير 
مجاز بيش از شرکت هاي مجاز فعاليت دارند که مشکالت 
زيادي را به اقتصاد کشور تحميل مي کنند و بايد با جديت 

رصد شوند.
مس���عودي فر در نشست کارگروه ملي پيشگيري از 
جراي���م پولي بانکي افزود: قوانين متعددي وجود دارد که 
مکلف کرده فعاليت هر موسس���ه، صندوق يا شخصيت 
حقوق���ي که کاربانکداري انجام مي دهد، با نظارت بانک 
مرکزي باش���د، اما شاهد ظهور و بروز فعاليت موسسات 
غيرمجاز بوديم حتي اين موسسات کار بانکداري را هم انجام 
مي دادند. اين مستشار قضايي گفت: آخرين قانون تصويب 
شده در رابطه با فعاليت شرکت هاي ليزينگ، قانون برنامه 
ششم بود که زيرنظر بانک مرکزي فعاليت کنند، اما اخيرا 
ناجا اعالم کرده است تعداد ليزينگ هاي غيرمجاز بيشتر از 
تعداد ليزينگ هاي مجاز است. در جلسه با وزارت جهاد 
کشاورزي اعالم شد شرکت هاي تعاون روستايي با قدمت 
50 ساله کار تامين اعتبار و گاهي بانکداري انجام داده و 

مشکالتي را موجب مي شوند. وي گفت: بخش قابل توجه 
مشکالت، موسسات غيرمجاز است و نبايد اين بستر فراهم 
شود تاصندوق ها، کار بانکي انجام دهندو کشور را دچار 

مشکل کنند و حاکميت با مالطفت مشکل را حل کند. 
نظارت بر بانک ها ضعيف است 

معاون وزير دادگستري در امور حقوق شهروندي هم 
دراين نشست با اشاره به اين که نظارت در بانک ها ضعيف 
اس���ت گفت: بر اساس حقوق شهروندي مردم حق دارند 

بدانند در بانک ها چه مي گذرد. 
محمود عباسي افزود: اجراي دولت الکترونيک بايد 
در عرصه هاي مختلف مشاهده شود و بحث شفافيت و 

نظارت همه حقوق شهروندي مردم است. 
معاون وزير دادگستري در امور حقوق شهروندي گفت: 
در سال هاي گذشته با چالش هاي زيادي در بحث موسسات 
مالي غيرمجاز مواجه شده ايم به طوري که هزينه هايي بر 
بودجه عمومي دولت تحميل کرد و سرريز اين مشکالت 
را با وجود پرونده هاي متعدد در قوه قضائيه شاهد بوديم. وي 
افزود: تشکيل کارگروه ويژه براي پيگيري روند فعاليت هاي 

بانکي در کشور، اگرچه ديرهنگام، اما ضروري است. 
خأل هاي قانوني  

نماينده ديوان محاسبات کشورهم دراين نشست گفت: 
150هزار ميليارد تومان معوقه و مطالبات کالن بانکي در 

دست چند نفر بدهکار است.
نخعي افزود: وجود اين بدهي هاي بانکي نشان مي دهد 
که س���امانه اي منسجم براي بررسي تسهيالت گيرندگان 
وجود ندارد و اين بدهکاران به صورت مداوم تسهيالت 

گرفته اند. 
وي گفت: اگر بدهکار بانک، امکان دريافت تسهيالت 
از ساير بانک ها را نداشته باشد، شاهد چندين بار گرفتن 
تس���هيالت توس���ط يک نفر با وجود معوقه هاي بانکي 
نمي بوديم. نخعي گفت: خالء هاي قانوني مانند بحث قانون 
ورشکس���تگي موجب شده است بدهکاران از اين حربه 

سود ببرند. 

برچيدن بازارهاي خريد و فروش اموال مسروقه  
سرويس خبر: دادگاه رسيدگي به اتهام هاي يکي از 
بدهکاران اصلي بانک سرمايه و 30 متهم ديگر در پرونده 

تخلفات بانک سرمايه هفته آينده برگزار مي شود. 
مسعودي مقام رئيس شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي 
به پرونده اخاللگران و مفسدان اقتصادي با بيان اين خبر، 
افزود: »سيدهادي رضوي« و »احسان دالويز« دو نفر از 
تسهيالت گيرندگان بانک سرمايه و 29 نفر از مديران 

وقت اين بانک در اين دادگاه محاکمه مي شوند.
وي گفت: متهم رضوي بيش از 107 ميليارد تومان 

تسهيالت از بانک سرمايه دريافت کرده است. 
مسعودي مقام ادامه داد:بر اساس کيفرخواست، اتهام 
رضوي اخالل در نظام اقتصادي با اخذ تسهيالت بانکي 

از طريق نامشروع است. 
پرونده بانک س���رمايه 400 متهم دارد و بر اساس 
مستندات پرونده بيش از 14 هزار ميليارد تومان از سرمايه 

فرهنگيان کشور به يغما رفته است.
27 اسفند سال گذشته اعضاي هيات مديره بانک 
س���رمايه، علي بخشايش، پرويز کاظمي و محمدرضا 
توس���لي هرکدام به 20 سال حبس، تحمل 74 ضربه 
ش���الق در انظار عمومي و محروميت دائم از مشاغل 
دولتي محکوم ش���دند.در مرحله دوم رسيدگي به اين 
پرونده؛ حسين هدايتي و 10 متهم ديگر در 6 جلسه و 
در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به پرونده اخاللگران 
ارزي و اقتصادي محاکمه شدند و هنوز حکم اين متهمان 

صادر نشده است. 
به گفته رسول امير قهرماني نماينده دادستان؛ اصل 
بدهي هدايتي 586 ميليارد تومان بوده که با احتس���اب 
سود پول، در حال حاضر به يک هزار و پانصد ميليارد 
و 600 ميليون تومان رسيده است که اين متهم فعال 15 

ميليارد تومان پس داده است. 

سرويس شهرستان ها:  کتيبه 
تاريخي سر در مسجد جامع لشت 
نش���ا که مربوط به دوران قاجاريه 

است سرقت شد.
مديرکل مي���راث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري گيالن   
با تاکيد بر اين که قدمت مس���جد 
جامع لش���ت نشا و کتيبه تاريخي 
به س���رقت رفته مربوط به دوره 
قاجاريه اس���ت گفت: اين مسجد 
ثبت ملي شد ولي کتيبه سر در آن 

ثبت نشده بود!
شهرود امير انتخابي با اشاره 
به اين که حدود 150 بناي تاريخي 
گيالن در اختيار دستگاه هاي اجرايي 

محاکمه 31 متهم پرونده بانك سرمايه از هفته آينده  

 سرقت کتيبه تاريخي سر در مسجد جامع لشت نشا 
نظير شهرداري، اوقاف و امور خيريه 
است که اداره کل ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري فقط بر 
آن ها نظارت دارد، افزود:قرار بود 
کتيبه تاريخي سر در مسجد جامع 
لشت نش���ا به صورت امانت به 

تفاهمنامه اي مسئوليت نگهداري و 
حفظ اين اثر تاريخي بر عهده هيات 
امناي مس���جد قرار گرفت.وي با 
اشاره به ارزش معنوي کتيبه سرقت 
شده گفت: از طريق مراجع قضايي 
پيگير سرقت کتيبه تاريخي سر در 

شركت ملى گا� �ير��
شركت مجتمع گا� پا��  جنوبي 

تقاضاي شمارة AD-9741882 مناقصة شمارة R1-98/005 شماره تقاضا و مناقصه 
خريد BASKET STRAINER-GASKET RUBBER (فقط محصوالت ساخت داخل قابل قبول مي باشد) شرح مختصر اقالم درخواستي 

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار به ميزان -/450/000/000 ريال مي باشد. مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار 
مبلغ برآورد مناقصه -/9/000/000/000 ريال پيش بيني مي گردد مبلغ برآورد مناقصه 

يكي از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين شماره 123402/ت 5659 هـ  مورخه 94/09/22 هيات وزيران نوع تضمين 
98/03/25تاريخ تحويل اسناد به واجدين شرايط 

98/04/26آخرين مهلت ارائه پيشنهادات 
98/05/06 تاريخ گشايش پاكات فني 
98/05/20 تاريخ گشايش پاكات مالي 

استان بوشهر، عسلويه، منطقة ويژه اقتصادي انرژي پارس، شركت مجتمع گاز پارس جنوبي، فاز 1ـ  تداركات و امور كاالي پااليشگاه اول آدرس مناقصه گزار 
(تلفن: دشتي زاده 07731314335 فاكس 07737325410) كارشناس خريد و تلفن پاسخگويي به سؤاالت 

مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت WWW.SPGC.IR مراجعه نمايند.

شماره مجوز: 735 . 1398آگهي فراخوان مناقصه عمومي 

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 

پااليشگا� ��� شركت مجتمع گا� پا��  جنوبي �� نظر ���� �قال� مو�� نيا� خو� �� با شر�يط �يل �� طريق مناقصه عمومي تامين نمايد: 
(��سا� ���مه � �سنا� ���يابي كيفي توسط مناقصه گر�� �لز�مي مي باشد)

� نوبت ���

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساالنه 
صاحبان سهام شركت شير پاستوريزه پگاه خراسان (سهامي عام)

به شماره ثبت531 و شناسه ملي 10861934614
بدينوس���يله �� كليه س���هامد���� محتر� يا نمايندگا� قانوني �يش���ا� 
�عو� مي شو�� تا با همر�� ��شتن �صل ��قه سها� � يا �عالميه خريد سها�� 
�صل كا�� ملي� صرفا �كالتنامه �سمي � محضر� (بر�� �شخا� حقيقي) 
� معرفي نامه معتبر با �مضا� مجا� (تعهد���) � مهر شخص حقوقي (بر�� 
�شخا� حقوقي) � همچنين كپي بر�بر �صل شد� شناسنامه �كا�� ملي 
�شخا� حقيقي � نمايندگا� �شخا� حقوقي با عنايت به �لز�� ����� ثبت 
شركت ها � موسس���ا� غيرتجا��� �� جلسه مجمع عمومي عا�� ساالنه 
�ين شركت� كه �� ساعت 10 صبح ��� سه شنبه مو�� 1398/02/31 �� 
محل شركت صنايع ش���ير �ير�� به نشاني: تهر��� خيابا� �فريقا� نرسيد� 
 به چها���� حقاني(جها� كو��)� نبش خيابا� بيس���ت � سو�� پال�60
سالن �جتماعا� طبقه منفي يك تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانند. 
متذكر مي شو� �كالتنامه عا�� سهامد���� حقيقي (غيرمحضر�) به �ليل 
عد� �مكا� �حر�� �عتبا� � صحت �عطا� �كالت� قابل پذير� نخو�هد بو�.

�ستو� جلسه:
- �ستما� گز��� فعاليت هيأ� مدير� � گز��� با��� قانوني � حسابر� 

مستقل شركت بر�� عملكر� سا� مالي منتهي به 1397/12/29
- بر�س���ي � �تخا� تصميم ��جع به صو�� ها� مالي� شامل تر��نامه � 

حسا� سو� � �يا� منتهي به 1397/12/29 � سو� قابل تقسيم
- �نتخ���ا� حس���ابر� � با��� قانون���ي �صل���ي � علي �لبد� بر�� 

سا� مالي1398 � تعيين حق �لزحمه �يشا�. 
- �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� بر�� سا� مالي 1398.

- تعيين حق حضو� �عضا� غيرموظف � پا��� هيئت مدير�.
- �تخا� تصميم نس���بت به ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي 

هيأ� مدير� عا�� ساالنه مي باشد.
شركت شير پاستو�يز� پگا� خر�سا� (سهامي عا�)

آگهي دعوت به مجمع فوق العاده 
صاحبان سهام شركت شيرپاستوريزه پگاه خراسان (سهامي عام) 

به شماره ثبت 531 و شناسه ملي 10861934614 
بدينوس���يله �� كليه س���هامد���� محتر� يا نمايندگا� قانوني �يش���ا� 
�عو� مي شو�� تا با همر�� ��شتن �صل ��قه سها� � يا �عالميه خريد سها�� 
 �كالتنامه �سمي � محضر� (بر�� �شخا� حقيقي) 

�

�صل كا�� ملي� صرفا
� معرفي نامه معتبر با �مضا� مجا� (تعهد ���) � مهر شخص حقوقي (بر�� 
�شخا� حقوقي) � همچنين كپي بر�بر �صل شد� شناسنامه � كا�� ملي 
�شخا� حقيقي � نمايندگا� �شخا� حقوقي با عنايت به �لز�� ����� ثبت 
شركت ها � موسسا� غيرتجا��� �� جلسه مجمع فو� �لعا�� �ين شركت� 
كه �� ساعت 11 صبح ��� سه شنبه مو�� 1398/02/31 �� محل شركت 
صنايع شير �ير�� به نشاني: تهر��� خيابا� �فريقا� نرسيد� به چها���� حقاني 
(جها� كو��)� نبش خيابا�  بيست � س���و�� پال� 60 � سالن �جتماعا� 
طبقه منفي يك تش���كيل مي  گر��� حضو� به  هم �سانند. متذكر مي  شو� 
�كالتنامه عا�� س���هامد���� حقيقي (غير محضر�) به �ليل عد� �مكا� 

�حر�� �عتبا� � صحت �عطا� �كالت� قابل پذير� نخو�هد بو�.
�ستو�جلسه: 

�لحا� � �صال� موضو� فعاليت شركت 
«هيأ� مدير� شركت شير پاستو�يز� پگا� خر�سا� (سهامي عا�)»

ش�ركت صفائيه يز� (هتل پا�س�يا� صفائي�ه ي�ز�) �� نظر ���� بر�� جذ� سرمايه گذ�� 
جهت �نجا� پر��� س���اخت � بهر� بر���� �� مجموعه ���شي تفريحي خو� بر�سا� شر�يط � 

طر� قر����� �� طريق برگز��� فر�خو�� عمومي يك مرحله �� �قد�� نمايد. 
�� متقاضيا� محتر� �عو� به عمل مي �يد �� تا�يخ �نتش���ا� �ين �گهي تا پايا� �قت ����� ��� 
��شنبه 98/02/30 با مر�جعه به محل هتل به نشاني يز� � صفائيه � خيابا� تيمسا� فالحي 
� هتل صفائيه (�مو� مالي) نس���بت به ��يت محل � ��يافت فر� ش���ر�يط شركت �� مز�يد� 

�قد�� نمايند. 
با�گشايي پاكا� پيش���نها�� ��� ساعت 10 صبح ��� چها�شنبه 98/03/01 طبق برنامه 

�مانبند� شد� �� محل �فتر مديرعامل شركت �نجا� مي گر��.
ضمنا� �گهي �نتشا� يافته �� طريق سايت ها� �يل قابل ��يت مي باشد. 
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بديهي �ست به پيشنها��� ��صله پس �� موعد مقر� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد. 

شركت صفائيه يز�

آگهي فراخوان عمومي يك مرحله اي




