
اخبار داخلی

تشکیل پلیس ویژه برای رسیدگی به 
امور انتظامی کودکان 

سرويس حوادث: رئيس پليس پيشگيري تهران بزرگ درباره نحوه 
فعاليت ها و وظايف پليس اطفال توضيحاتي بيان کرد و گفت: پليس 
اطفال براي رسيدگي به جرائم کودکان 5 و 7 ساله و امثال آنان نيست، 

بلکه براي رسيدگي به امور انتظامي کودکان تشکيل شده است .
  با تصويب و ابالغ قانون جديد آئين دادرسي کيفري در سال 1392 
بود که تش����کيل پليس ويژه اطفال در دستورکار قرار گرفت و بناشد تا 
اليحه مربوط به آن، نگارش و تدوين شود. اليحه اي که فرآيند تدوين 
آن، مدت ها به طول انجاميد و سرانجام به گفته محمدرضا حيدرهايي، 
سرپرست دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي کشور »اليحه 
پليس ويژه اطفال با 6 فصل و 49 ماده در کميسيون قضايي مجلس به 
تصويب رسيد  و به نظر مي رسد اين اليحه تا پيش از پايان سال 1401 
براي ارائه به صحن مجلس آماده شود«.  وي البته در پاسخ به اين سوال 
که تاکنون در مراحل بررسي، تغييراتي در مواد اليحه ايجاد شده است، 
گفته بود: »فعال در حال بررسي اليحه هستيم و ممکن است باتوجه به 
نظر اعضاي کميسيون قضايي مجلس در برخي از بندها تغييراتي ايجاد 
شود، اما تاکنون تغيير اساسي در مواد اليحه ايجاد نشده است و اکنون 

فقط در حال بررسي تکاليف دستگاه ها در اين اليحه هستيم«.  
با آنکه اين اليحه هنوز به تصويب نرسيده است، اما پليس پايتخت 
از همان ايام تصميم به ايجاد سازوکاري به نام »پليس اطفال« در اين 
مجموعه گرفت تا امور انتظامي مربوط به کودکان کمتر از 18 سال در 
اين بخش مورد رسيدگي قرار بگيرد. سرهنگ جليل موقوفه اي، رئيس 
پليس پيشگيري تهران بزرگ در گفتگو با ايسنا در اين باره گفت: همانطور 
که مي دانيد ما در مجموعه پليس پيشگيري و در سطح کالنتري ها دواير 
مشاوره و مددکاري را داريم که تحت نظارت معاونت اجتماعي فعاليت 
دارند. بالغ بر 90 درصد کل پرونده ها به جز مواردي مانند اراذل و اوباش 
و سرقت که قابل صلح و سازش نيستند، به اين مراکز ارجاع و خوشبختانه 
در آنجا بيش از 80 درصد پرونده هاي ارجاعي به صلح و سازش ختم 
مي شود و در واقع در اين مراکز افراد آموزش ديده و کارشناسان علوم 
انساني حضور دارند و به درستي افراد را راهنمايي مي کنند   . وي ادامه 
داد: حاال ما در همين مراکز »پليس اطفال« را راه اندازي کرده ايم و طبق 

قانون افراد زير 18 سال، کودك محسوب مي شود.  
رئيس پليس پيش���گيري تهران بزرگ با بيان اينکه در اين پليس، 
اطفال مي توانند در جايگاه، شاکي، متهم، نيازمند کمک و گمشده باشند، 
گفت: خوشبختانه تاکنون پليس اطفال ما اقدامات قابل توجهي انجام 

داده است و دستاوردهاي خوبي هم داشته ايم. 

سرويس خبر: پرونده آبگيری 
سد »چم شير« با شناسايي 140 اثر 
تاريخي در 160 محوطه باس���تاني 
کاوش ش���ده در حوضه آبگير سد 

وارد مرحله تازه ای شد.
چم ش���ير در 25کيلومت���ری 
جنوب ش���رقی شهر دوگنبدان در 
اس���تان کهگيلويه و بويراحمد و 
روی رودخان���ه زهره در مراحل 
پايانی ساخت قرار دارد و شمارش 
معکوس برای آبگيری آن نگرانی ها 
را درباره تکرار يک فاجعه دوچندان 
کرده است؛ سدی که روی سازند 
گچساران، يعنی همان سازندی که 
سد گتوند روی آن بنا شده، ساخته 

شده است.
 اعالم خبر آبگيری اين س���د 
طی هفته های گذشته خبرساز شده 
اس���ت، چرا که هم فعاالن محيط 
زيست نسبت به افتتاح آن هشدار 
داده اند و هم کنش���گران ميراث 
فرهنگی با توج���ه به وجود آثار 
باس���تانی متعلق به دوره ساسانيان 
خواستار عدم آبگيری آن شده اند.

اکنون پس از ماه ها هش���دار 
کارشناس���ان، کشف آثار تاريخی، 
پرونده آبگيری اين س���د را وارد 

مرحله تازه ای کرده است.
مدير پروژه و ناظر کاوش هاي 
نجات بخش���ي س���د و نيروگاه 
»چم شير« ديروز از شناسايي 140 
اثر تاريخي در 160 محوطه باستاني 
کاوش ش���ده در حوضه آبگير سد 

چم شير خبر داد. 
به گزارش ايس���نا به نقل از 
روابط عمومي پژوهش���گاه ميراث 

 فرهنگي و گردشگري، محمدحسين 
عزي���زي خرانقي با بيان اين که اين 
پروژه با انجام کاوش در 16 محوطه 
فرهنگي � تاريخي شناسايي شده 
در اين محدوده آغاز ش���ده است، 

افزود: س���د و نيروگاه »چم شير« 
در اس���تان کهگيلويه و بوير احمد، 
شهرستان گچساران روي رودخانه 
زهره، مراحل پاياني ساخت خود را 
سپري مي کند و کارفرماي اين طرح 
شرکت آب و نيروي ايران است. 

اي���ن باستان ش���ناس افزود: 
محدوده مخزن اين س���د تاکنون 2 
بار مورد بررسي باستان شناسي قرار 
گرفته و به طور کلي      140 اثر 
فرهنگي � تاريخي در آن شناسايي 

شده است. 
وي ادامه داد: در س���ال هاي 

1395 و 1398، 30 محوطه از ميان 
محوطه هاي شناسايي شده توسط 
مدير پيشين کاوش هاي نجات بخشي 
سد و نيروگاه چمشير انتخاب شد 
و مورد گمانه زني به منظور تدقيق 

وجود نهش���ته هاي فرهنگي، قرار 
گرفت. 

عزيزي خرانق���ي گفت: در 
سال هاي گذشته 9 محوطه به پيشنهاد 
و انتخاب مدير پروژه پيشين مورد 
کاوش باستان شناسي قرار گرفته بود 
و در سال جاري با توجه به نزديکي 
زمان مقرر آبگيري، پژوهشگاه ميراث  
فرهنگي و گردش���گري در توافقي 
با پروژه چمش���ير، 16 تيم کاوش 
باستان شناسي را در منطقه به منظور 
نجات بخشي محوطه هاي  کاوش 
پيشنهادي، همچون 9 محوطه قبل، 

مستقر کرد. 
مدير پروژه و ناظر کاوش هاي 
نجات بخشي سد و نيروگاه چمشير 
با بيان  اين که استقرار و مديريت 16 
تيم کاوش به صورت همزمان نياز 

به هماهنگي باالي پژوهشگاه ميراث  
فرهنگي و گردشگري و مسئوالن 
پروژه سد و نيروگاه چمشير داشت، 
تاکيد کرد: خوشبختانه اين برنامه 
صورت پذيرفت و گروه هاي انتخاب 
شده از نيمه آذر ماه امسال در منطقه 
مستقر شدند و کاوش نجات بخشي 
در محوطه هايي انتخاب و آغاز شد 

که تاکنون ادامه دارد. 
  وي با بيان اين که از 16 گروه 
کاوش، 6 گروه از همکاران پژوهشکده 
باستان شناسي و ميراث فرهنگي و 
10 گروه از پژوهش���گران آزاد به 

صورت پيماني مش���غول حفاري 
هستند، گفت: قديمي ترين محوطه 
از بين محوطه هاي انتخاب ش���ده، 
داراي نهشته هاي فرهنگي از دوره 
اي���الم )عيالم( ميانه و جديدترين 
آن ها به دوران متأخر اس���المي، باز 

مي گردند. 
عزيزي خرانقي افزود: بيشتر 
محوطه ه���ا داراي يک يا دو َرج 
معماري س���نگي خشکه چين و 
گاهي موارد مالت ِگل اس���ت و 
به صورت کل���ي به جز محوطه 
ايالم���ي، ما بقي محوطه ها عموما 
اس���تقرارهاي کوچ شيني از دوران 
ميانه تا متأخر اسالمي هستند و در 
مواردي حتي سفال هاي شاخص 
براي تاريخ گذاري نسبي از کاوش 
برخي محوطه ها به دس���ت نيامده 

است. 
از س���وي ديگر با توجه به 
ماهيت محوطه، آثار فرهنگي منقول 
از جمله س���فال، به صورت بسيار 
معدودي در کاوش ها يافت مي شود 
و همين موضوع، تاريخ گذاري دقيق 
محوطه ها را در اين مرحله بس���يار 

دشوار مي کند. 
وي با اش���اره به اين که اين 
کاوش ها ت���ا اواخر دي ماه طول 
خواهد کش���يد، اف���زود: هرچند 
کاوش در برخ���ي محوطه ه���ا 
همچنان ادامه خواهد داش���ت، با 
توجه به حساس���يت هايي که در 
مورد کاوش هاي نجات بخشي سد 
و نيروگاه چم ش���ير به وجود آمده 
است، پژوهشگاه ميراث  فرهنگي و 
گردش���گري در نظر دارد تا پس از 

پايان کاوش هاي ميداني، در همايشي 
از سرپرستان گروه هاي کاوش براي 
ارائه دستاوردهاي پژوهشي، دعوت 
کن���د که زمان و نحوه برگزاري آن 
از طريق روابط عمومي پژوهشگاه، 

اطالع رساني خواهد شد. 
اين درحالي است که شهرام 
زارع، مدير پيشين پروژه مطالعات 
باستان شناس���ي نجات بخشي سد 
چم ش���ير گفته ب���ود: در محدوده 
آبگير سد چمشير بيش از 140 اثر 
و محوطه شناسايي شده است که 
همه آن ها پس از آبگيري کامل سد، 

زير آب خواهند رفت. 
پيش از اين باستان شناسان با 
کاوش در حوضه سد »چم شير« فرضيه 
استقرار فصلی زمستانی، تفرجگاه يا 
دسکره ساسانی را مطرح کرده بودند. 
کاوش های پيشين باستان شناسان در 
اين محوطه ب���ه آثاری با قدمت 
بي���ش از 16 تا 10 هزار س���ال از 
دوره های فراپارينه سنگی و همچنين 
دوره های نوس���نگی، عيالم ميانه و 

اسالمی رسيده بود.
آبگيري سد چم شير به اختالفي 
ميان فعاالن و دوس���تداران ميراث 
فرهنگي و محيط زيست و همچنين 
مقامات استاني کهگيلويه و بويراحمد 
و وزارت نيرو بدل شده است. نظر 
فعاالن محيط زيست اين است که 
با آبگيري اين سد فاجعه سد گتوند 
بار ديگر تکرار خواهد شد و نه فقط 
آب مصرفي زمين هاي زراعي، شور 
مي ش���ود، که بسياري از گونه هاي 
گياهي و جانوري منطقه هم از ميان 

خواهد رفت. 

عیالمیان از بستر حوضه آبگیر سد »چم شیر« برخاستند
9 یکشنبه 18 دی  1401ـ  15 جمادی الثانی 1444ـ   8 ژانویه 2023ـ   سال نود و هفتمـ   شماره 28301

چند نکته درخور توجه خوانندگان گرامی

تلفن                             22226090

ایمیل  خط ارتباطي :

 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 کنند .

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

وقتي به مهرباني و سخاوت ایرانیان بیشتر پي بردم 
با خواندن پيام خواننده محترمي که يک بطر آب را 6 هزار تومان 
خريده بود تا قرص خود را با آن بخورد، به ياد سفر چند سال قبل به 
ترکيه افتادم که در فرودگاه آنکارا و انتظار براي عزيمت به استانبول به 
ش���دت تش���نه و کالفه شدم، اما تنها غرفه  اي که در آنجا باز بود، براي 
آب فقط پول ترکيه اي را مي خواست و هر قدر خواهش و اصرار کردم، 
نپذيرفت که دالر بگيرد با ديدن اين صحنه به ياد محبت و عاطفه و 
ميهمان نوازي ايرانيان افتادم و اين که حتي اگر غريبه اي بيمار يا س���الم 
از ما کمکي بخواهد، س���خاوتمندانه و در اس���رع وقت در اختيارش 
مي گذاريم. معتقدم آن خواننده محترم هم از قيمت 6 هزار توماني آب 
بسته بندي خيلي ناراحت نباشد و از اين که در ميان هموطنان اش زندگي 

مي کند، خدا را شکر گويد! 
خانم خواننده روزنامه اطالعات 

معلوالن متوسط هم از قانون کسري کار بهره مند شوند 
معلوالن تحت پوشش سازمان بهزيستي به 3 گروه متوسط، شديد 
و خيلي شديد تقسيم شده اند که من در رديف متوسط هستم. در بند 28 
قانون جامع حمايت از معلوالن، آنان با يک ساعت تأخير مي توانند در 
محل هاي کارشان حاضر شوند و به همين دليل جريمه کسر از حقوق 
ش���امل حالشان نمي شود، اما متاسفانه اين بند شامل معلوالن متوسط 
نمي شود و اين در حالي است که بيشترين معلوالن در اين گروه قرار 
گرفته اند و براي رفتن از محل زندگي به محل هاي کارشان در ترافيک 
سنگين محدوديت ها و مشکالت بسياري دارند و کارفرمايان به دليل 
ديررسيدن کمتر از يک ساعت به محل کار هم ما را جريمه مي کنند. از 
نمايندگان مجلس و دولت محترم مي خواهيم که ما را هم به مشمول 

بند 28 قانون جامع حمايت از معلوالن قرار دهند.
سليماني پيروز

خدمات مراکز درماني نیروهاي مسلح افزایش یابد
براي ترميم يکي از دندان هاي همسرم در يکي از مراکز درماني و 
بهداشتي نيروهاي مسلح اقدام کردم و با پرداخت بيش از يک ميليون 
تومان هزينه و رفت و آمدهاي بس���يار، هنوز مراحل درمان دندان او 
تمام نشده است. به نظر من مدتي است که خدمات دهي مراکز درماني 
نيروهاي مسلح بخصوص به بازنشستگان متأسفانه بسيار محدود شده 

است، از مسئوالن ذي ربط تقاضاي پيگيري اين موضوع را دارم.
بازنشسته نيروي زميني ارتش

تعطیلي دانشگاه ها به صالح دانشجویان نیست
در ش���رايطي که در دوران ش���يوع کرونا کارشناسان از مشکالت 
آموزش هاي آنالين و کاهش ميزان سطح آموزش و يادگيري دانشجويان 
در تمامي مقاطع تحصيلي گاليه مند بودند و شرايط آن زمان به گونه اي 
بود که امکان تشکيل کالس هاي حضوري وجود نداشت، چرا در زمان 
آلودگي هوا نيز دوباره آن برنامه اش���تباه تکرار مي ش���ود  و همزمان با 
مدارس، بعضي از دانشگاه ها نيز تعطيل مي شوند؟ تأخير در برگزاري 
امتحانات منجر به تحميل هزينه هاي بيش���تر به دانشجويان غيربومي و 

ترم هاي آخر است که بايد براي جبران آن فکري شود.
دانشجوي ترم آخر دانشگاه

تزریق ُدز یادآور کرونا را اجباري کنند
حال که بار ديگر با  ش���يوع س���ويه هاي جديد کرونا در کشورو 
به قولي در دنيا مواجه ش���ده ايم و بس���ياري از مردم نکات بهداشتي و 
اس���تفاده از ماسک را رعايت نمي کنند، مي طلبد که مانند دوران شيوع 
ش���ديد کرونا در 2 سال گذشته تزريق ُدز يادآور آن براي تمامي افراد 
کشور اجباري شود، از وزارت بهداشت و درمان نيز انتظار مي رود که 
دوباره مراکز تزريق واکس���ن کرونا را احيا کند تا از ش���يوع دوباره آن 

پيشگيري به عمل آيد.
شهروند بازنشسته از تهران

بنیاد ملي بیماري هاي خاص در کشور تاسیس شود 
دوستاني که در خانواده هايشان بيماران خاص دارند، پيشنهاد مي کنند 
بنياد مرتبط با اين عزيزان به »بنياد ملي بيماري هاي خاص« ارتقاء پيدا 
کند و در مورد اين بيماري ها و با هدف پيش���گيري از ابتال به آن  ها، 
براي هر ايراني پرونده اي تشکيل شود تا از اين طريق وزارت بهداشت 
و درمان با غربالگري و پيگيري پرونده هاي هموطنان، بهتر بتواند تمامی 
مبتاليان به بيماري هاي خاص را شناسايي کند و تحت پوشش خدمات 

حمايتي قرار دهد.
صابرـ  قائم شهر )استان مازندران( 

شبکه هاي سیما پارازیت دارد 
در شرايطي که استفاده از ماهواره هاي معاند فارسي زبان به آساني 
ممکن است، برنامه هاي شبکه هاي سيما يا هميشه قطع است و يا پارازيت 
دارد و مرتب قطع و وصل مي ش���ود. دلخوشي ما تماشاي مسابقه هاي 

فوتبال از تلويزيون بود که گويا قيد آن را هم بايد بزنيم!
شهروند ساكن خيابان سهروردي 

آقاي سردبیر یادداشت خود را تجدید چاپ کند!
س���ردبير محترم روزنامه اطالعات چندي پيش يادداشتي با عنوان 
»آموزش و پرورش ما به کجا مي رود؟« نوشته که در روزنامه چاپ شده 
بود، تقاضايم از آقاي سردبير اين است که در صورت امکان يادداشت 
مزبور را دوباره چاپ کند و يا در همين ارتباط مقاله ديگري بنويسد، 
تا شايد اوضاع آشفته آموزش و پرورش در کشورمان تا حدي بهبود 

و ارتقاء يابد!
فرهنگي بازنشسته 

رفع فیلترینگ از مطالبات اصلي مردم است 
متاسفانه روزنامه ها و از جمله اطالعات در برابر فيلترينگ  فضاي 
مجازي سکوت کرده اند و بهتر است پاسخ دهند که اگر موافق فيلترينگ 
فضاي مجازي هستند، داليل آن را بنويسند و اگر مخالف هستند، چرا 
آن را نشان نمي دهند؟ رفع فيلترينگ از فضاي مجازي از مطالبات اصلي 
اکثريت مردم است و مسئوالن بايد به آن پاسخ مثبت دهند و بگويند 
که آيا توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور بدون استفاده از فضاي مجازي 

و فناوري ارتباطات چگونه امکان پذير است!
هموطن 

مردم همیشه آب آشامیدني همراه داشته باشند 
به شهروندي که از گراني آب بسته بندي شکايت کرده بود پيشنهاد 
مي کنم هنگام خروج از خانه يا محل کار هميشه يک بطر کوچک آب 
همراه داشته باشد تا به هنگام تشنگي و يا مصرف بعضي داروها بتواند 

از آن استفاده کند.
تلفن به خط ارتباطي 

در استادیوم هاي ورزشي را بر روي تماشاچیان فوتبال بگشایند 
بعد از 2 س���ال محروميت تماش���اچيان فوتبال براي حضور در 
اس���تاديوم هاي ورزشي به دليل شيوع کرونا در کشور، در حال حاضر 
نيز حدود 4 ماه است که دوباره درهاي استاديوم ها بر روي عالقه مندان 
به مسابقات فوتبال بسته است و به داليل گوناگون از ورود تماشاچيان 
به استاديوم ها جلوگيري مي شود که انتظار مي رود مسئوالن فدراسيون 
فوتبال براي ورود تماشاچيان به استاديوم هاي ورزشي و ديدن مسابقات 

تالش کنند.
از عالقه مندان فوتبال 
قطعات یدکي در برخي از نمایندگي هاي خودروسازان وجود ندارد 
خودروي س���ايناي خود را براي تعويض قطعه اي خراب به يکي 
از نمايندگي هاي شرکت سايپا بردم، تا بتوانم از امتياز گارانتي آن هم 
استفاده کنم، اما متاسفانه بعد از 2 هفته هنوز آن را به دليل نبود موجودي 
قطعه مورد نظر در شرکت، تحويل نداده اند، حال آنکه قطعه ياد شده 
در بازار آزاد موجود است! اين گونه برخورد و بي توجهي ها به وقت و 
درخواست مراجعان به نمايندگي هاي شرکت هاي خودروساز به فراواني 

ديده و موجب نارضايتي مشتريان آن ها مي شود. 
مشتري شركت سايپا 
تولید کنندگان از بسته بندي هاي شیك و پرهزینه محصوالت بپرهیزند 
قيمت تنقالت بسته بندي مانند چيپس، پفک، بيسکويت و کيک و 
حبوبات بسته بندي بسيار افزايش يافته است و اغلب توليد کنندگان نيمي 
از داليل افزايش قيمت ها را گراني مواد اوليه بس���ته بندي بيان مي کنند 
که در اين ش���رايط بهتر اس���ت شرکت هاي توليدي به جای استفاده از 
بسته بندي هاي شيک و پرهزينه، برکيفيت محصوالت خود بيفزايند و فقط 

براي صادرات از شيک ترين و مدرنترين بسته بند ي ها استفاده کنند.
تلفن به خط ارتباطي 

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده  شركت فرابرد داده هاى ايرانيان
(سهامى خاص) به شماره ثبت 494764 و شناسه ملى 14005982496

    بدينوس���يله �� كليه سهامد���� شركت فر�بر� ���� ها� �ير�نيا� (سهامى خا�) �عو� مى شو� تا �� 
جلسه مجمع عمومى فو� �لعا�� شركت كه ساعت 15 ��� چها�شنبه مو�� 1401/10/28 �� ����: 
تهر��� خيابا� س���هر���� شمالى� خيابا� سر��� پال� 24 تشكيل مى گر��� حضو� به هم �سانند. 

حضو� �كال يا نمايندگا� سهامد���� محتر� با ���ئه �كالتنامه يا برگه نمايندگى ميسر خو�هد بو�.
�ستو� جلسه: تصميم گير� �� خصو� ��غا� ش���ركت فر�بر� ���� ها� �ير�نيا� � شركت  توسعه 

فنا��� ��تباطا� پاسا�گا� ��يا� (فنا� تلكا�) به شناسه ملى 10103807145 
هيات مديره شركت فرابرد داده هاى ايرانيان (سهامى خاص)

مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه خيريه و حسينيه 
ميرعباس موسوي، دولت آبادي هاي مقيم تهران

��� جمعه 1401/10/30 ساعت 20 �� محل مؤسسه برگز�� مي گر��. 
دستور جلسه:

� �نتخا� هيأ� �منا � هيأ� مدير� 
هيأت مؤسس خيريه و حسينيه ميرعباس موسوي 
دولت آبادي هاي مقيم تهران

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت سهامي خاص پيشگامان سالمت اروميه
 به شماره ثبت 1203 1و شناسه ملي 10220162366

بدينوسيله �� كليه سهامد���� محتر� شركت س���هامي خا� پيشگاما� سالمت ���ميه يا نمايندگا� قانوني 
�نها �عو� مي ش���و� �� جلسه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� كه �� ��� جمعه ��� ساعت 10 مو�� 
1401/10/30 �� محل �فتر شركت ��قع �� ���ميه خيابا� مولو�2 خيابا� فر��سي2 بيما�ستا� ميال� ���ميه 
 تشكيل خو�هد شد حضو� به هم �سانند.دستور جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده:� �ستما�
 قر�ئت گز��� هيئت مدير� � با��� قانوني ش���ركت � تصويب تر��نامه � حس���ا� سو� � �يا� � صو�� ها� 
مالي منتهي به �سفند 1399� �نتخا� �عضا� هيأ� مدير� � با��� �صلي � علي �لبد� شركت � تصميم گير� 
�� ��بطه با نحو� تأمين سرمايه ���مه � تكميل پر��� � تغيير مالكيت پر��نه بهر� بر���� �� شخصيت حقيقي به 

حقوقي � ساير مو���� كه �� صالحيت هيئت مدير� مي باشد.
هيئت مديره شركت سهامي خاص پيشگامان سالمت اروميه

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده
 شركت دامينه مهرگسترسپاهان (سهامى خاص) 

ثبت شده به شماره 34153 و شناسه ملى 10861762949
بدينوس���يله �� كليه سهامد���� ش���ركت فو� �عو� مى گر�� �� جلسه مجمع عمومى 
عا�� به طو� فو� �لعا�� كه �� تا�يخ 1401/12/01 س���اعت 8 صبح به ���� �صفها�� 
بز�گر�� ��� �هن� نرسيد� به پل كليشا�� جنب نمايندگى سايپا�يز��كوچه مهرگستر� 

شركت ��مينه مهرگسترسپاها� برگز�� مى گر�� حضو� بهم �سانيد.
 هيئت مديره�ستو� جلسه: �نتخا� �عضا� هيئت مدير�

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده
 شركت سرمايه گذارى نيرو (سهامى عام) 

شماره ثبت 122447 و شناسه ملى 10101659507
جلسه مجمع عمومى فو� �لعا�� صاحبا� سها� شركت سرمايه گذ��� 
نير� (س���هامي عا�)� حس���ب �بالغيه  ش���ما�� 12020227 مو�� 
1401/06/21 مديريت نظا�� بر نها� ها� مالى سا�ما� بو�� � ����� 
بها���� ��� س���اعت 10:00صبح ��� چها�شنبه مو�� 1401/11/05 
�� محل مركز همايش���ها � س���اختما� س���ا�ما� مديريت صنعتى 
 به ����: تهر�� � خيابا� ش���يخ بهايى جنوبى � شهر� ��لفجر� خيابا�

 �ير�� شناسى� خيابا� نهم � پال� 6 برگز�� مى گر��.
دستور جلسه:

 1. �صال� ما�� 58 �ساس���نامه شركت 2. ساير مو���� كه �� صالحيت 
هيئت مديرهمجمع عمومى فو� �لعا�� مى باشد.

 شركت سرمايه گذارى نيرو (سهامي عام)

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه (نوبت اول)
شركت عمران و سازندگى استان قزوين (سهامى عام)
به شماره ثبت 9706 و شناسه ملى 10861480172

�� �جر�� ما�� 20 �ساسنامه شركت بدينوسيله �� كليه صاحبا� سها� شركت 
عمر�� � سا�ندگى �ستا� قز�ين (سهامى عا�)  �عو� به عمل مى �يد �� جلسه 
مجمع عمومى عا�� س���اليانه كه  ��� پنجش���نبه مو�� 1401/10/29 ��� 
ساعت 11 �� محل سالن مهند� بهشتى� معا�نت صنايع �ستى �ستا� قز�ين 
به نشانى: قز�ين� خيابا� نا��� ش���مالى� نرسيد� به ميد�� ميرعما�� �بتد�� 
خيابا� �سالت� كوچه ياسين� جنب خانه تا�يخى ��عى برگز�� مى گر��� حضو� 
بهم �سانند. �� سهامد���� گر�مى� �كال يا نمايندگا� محتر� قانونى �نا� �عو� 
به عمل مى �يد به منظو� ��يافت بر� ��� ���� به جلس���ه با �� �ست ��شتن 
كا�� مل���ى� �كالتنامه يا بر� نمايندگى معتبر �� ��� مجمع به محل برگز��� 

مجمع مر�جعه نمايند.
باعنايت به مصوبا� س���تا� ملى مديريت بيما�� كر�ن���ا � مطابق با �بالغيه 
شما�� 166547 مو�� 1400/10/04 سا�ما� بو�� � ����� بها��� حضو� كليه 
س���هامد���� به شر� �عايت شيو� نامه بهد�ش���تى جديد � ���ئه كا�� ��كسن 
� س���اير مو��� مند�� �� �بالغيه مذكو� بالمانع مى باشد. ��ضمن �� �سته �� 
س���هامد���� محتر� كه �مكا� حضو� �� مجمع �� ند��ند ميتو�نند با مر�جعه به 
سايت ش���ركت به ���� www.Qazvindc.com �قد�� به مشاهد� �نالين 

مجمع � مطر� نمو�� سو�ال� خو� نمايند.
دستور جلسه:

1- شنيد� گز��� عملكر� هيئت مدير� بر�� ���� مالى كه �� 1401/06/31 
پايا� مى يابد.

2- ش���نيد� گز��� با��� قانونى � حسابر� شركت بر�� عملكر� ���� مالى 
كه �� 1401/06/31 پايا� مى يابد.

3- تصويب تر��نامه � حس���ا� سو� � �يا� مربو� به عملكر� ���� مالى كه �� 
1401/06/31 پايا� مى يابد.

4- �نتخا� حسابر� � با��� قانونى بر�� يك سا� مالى
5- �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�

6- ساير مو��� قابل طر� �� حيطه �ختيا��� مجمع عمومى عا�� ساليانه
هيئت مديره 
شركت عمران و سازندگى استان قزوين (سهامى عام)

آگهى مزايده  عمومى 
  فروش ضايعات فلزى و غير فلزى

 متعلق به شركت قند اصفهان 
شركت قند �صفها� (سهامى عا�)��نظر ���� نسبت به فر�� �قال� �يل �� طريق مز�يد� 
عمومى �قد�� نمايد . متقاضيا� شركت �� مز�يد� مى تو�نند جهت با��يد �� �قال� ضايعاتى 
� ��يافت �سنا� مز�يد� �� تا�يخ �نتشا� �گهى به مد� 7 ��� كا�� �� ساعا� ����� به محل 

شركت ��قع ��خيابا� جى شرقى� سه ��� ��غو�نيه ��حد فر�� مر�جعه نمايند. 
�خرين مهلت تحويل پاكا� � پيش���نها��� قيمت � پايا� �قت ����� يكشنبه 

مو�� 10/25/ 1401 �� محل �بيرخانه شركت قند �صفها� مى باشد.
تا�يخ گشايش پاكا� : ��� ��شنبه مو�� 1401/10/26

شما�� ها� تما� جهت �طالعا� بيشتر 11-35210810 - 031 ��خلى 351 
� 09126832687  ��حد فر�� ( ساعت 8 صبح لغايت 13 � 15 �لى17 )

مقد��شر���يف
200 تنضايعا� �هن �ال�1
15 تنضايعا� چد�2
15 تنضايعا� �ينا� / �لكتر�موتو� بد�� پوسته3
1 تنضايعا� �ستيل 4316
3 تن ضايعا� گونى � پالستيك � نايلو�5
5 تنضايعا� نو�� نقاله6
10تنضايعا� الستيك سيمى � نخى 7
2تنضايعا� پلى پر�پيلن8
1تنضايعا� لوله پليكا � پلى �تيلن9

    500كيلوگر��غا� �كتيو (كربن فعا�)10
 شركت قند اصفهان ( سهامى عام )

شركت سهامى قند اصفهان

تا�يخ �نتشا�: 1401/10/18
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت دوم

 شركت اويسي ياران قم (سهامي خاص)
 به شماره ثبت 8495 و شماره ملي 10860168940

با توجه به حدنصا� نرس���يد� س���هامد���� �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� مو�� 
1401/10/13 بدينوسيله �� كليه س���هامد���� شركت � يا نمايندگا� قانوني �نا� �عو� مي گر�� تا �� 
جلس���ه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� نوبت ��� كه �� ساعت 11 صبح مو�� 1401/11/01 �� 

محل شركت تشكيل مي گر�� حضو� به هم �سانيد. �ستو� جلسه: � �نتخا� �عضا� هيئت مدير� 
هيئت مديره

�قا� سعيد شهرستانكي فر�ند خا� محمد مجهو� �لمكا� همسر شما 
خانم �هر� فشتنقي فر�ند محمد�ضا طبق شما�� بايگاني 0100704 �� 
شعبه ��� ���گا� خانو��� سبز��� تقاضا� طال� نمو�� �ست� لذ� به شما 
7 ��� مهلت قانوني ���� مي شو� پس �� نشر  �گهي به �فترخانه مر�جعه 
نمائيد �� غير �ين صو�� �فق مقر��� قانوني �فتا� خو�هد شد. ����: 

سبز���� بيهق غربي� ��بر�� مد�سه فخريه
هادي قائمي منش سردفتر طالق7 سبزوار

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه 
شركت پردازش اطالعات مالى نوانديشان افزار(سهامى خاص) 
به شماره ثبت 524371 و شناسه ملى 14007485158 

بدينوس����يله �� كليه سهامد���� محتر� ش����ركت پر���� �طالعا� مالى نو�نديشا� 
�فز��(سهامى خا�) يا نمايندگا� قانونى �نها �عو� به عمل مى �يد تا �� مجمع عمومى 
عا�� ساليانه  �ين شركت كه ��� ساعت 14:00 ��� چها�شنبه مو�� 1401/10/28� 
�� محل قانونى ش����ركت ��قع �� تهر��� ميد�� ����نتين� بلو��بيهقى� پال�26� طبقه 
منفى1� ��حد3(كدپستى 1514835717) برگز�� مى گر��� حضو� به هم �سانند.  
�ستو� جلس��ه:  1.  �ستما� گز��� هيئت مدير� �� خصو� عملكر� سا� منتهى 
به 1401/06/31   2.  �س����تما� گز��� حسابر� مستقل � با��� قانونى شركت �� 
خصو� عملكر� سا� مالى منتهى به 1401/06/31   3.  بر�سى � تصويب صو�� ها� 
مالى�تر��نامه � س����و� � �يا� ش����ركت منتهى به 1401/06/31   4.  تعيين پا��� 
هيئت مدير�   5.  تعيين حق حضو� �عضا� غيرموظف هيئت مدير�  6.  تصميم گير� 
��مو�� تقس����يم سو�  7.  تعيين حق �لزحمه حسابر� مستقل  8.  ساير مو���� كه به 

موجب قانو� تجا�� �� صالحيت مجمع عمومى عا�� ساليانه مى باشد.
هيئت مديره

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه صاحبان سهام
شركت كارگزارى دنياى نوين (سهامى خاص)

به شماره ثبت 244925 و شناسه ملى 10102855894 
بدينوسيله �� كليه سهامد���� محتر�� �كيل يا نمايند� قانونى صاحبا� سها� شركت 
كا�گز��� �نيا� نوين (س����هامى خا�) �عو� مى گر�� تا �� جلسه مجمع عمومى 
عا�� ساليانه صاحبا� سها� �ين شركت كه �� ��� چها�شنبه  مو�� 1401/10/28 
ساعت 15  �� محل �فتر شركت ��قع �� تهر��� جر��� بلو�� ستا��� پال� 75� طبقه 

��� با �ستو� جلسه �يل برگز�� مى گر��� حضو� به هم �سانند.
�س��تو� جلسه :  1. �ستما� گز��� هيأ� مدير� بر�� عملكر� سا� مالى منتهى به  
1401/06/31   2. �ستما� گز��� حسابر� � با��� قانونى بر�� عملكر� سا� مالى 
منتهى به 1401/06/31   3. بر�س����ى � تصويب صو�� ها� مالى شامل: صو�� سو� 
��يا� � ص����و�� �ضعيت مالى�صو�� تغيير�� �� حقو� مالكانه  � صو�� جريانها� 
نقد� سا� مالى منتهى به 1401/06/31   4. تعيين حسابر� � با��� قانونى  �صلى 
� على �لبد� شركت بر�� س����ا� مالى منتهى به 1402/06/31 � تعيين حق �لزحمه 

��   5. �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�
هيأت مديره

آگهى مناقصه عمومى (نوبت دوم)
ش��ركت س��يما� خز� �� نظر ���� نس���بت به خريد 36 ع���د� ��� غلطك 
�س���يا� مو�� خا� ATOX50 بر �س���ا� �طالعا� فنى � نقشه ها� مربوطه� 
�� طري���ق مناقصه عمومى �ق���د�� نمايد. لذ� �� كليه ��جدين ش���ر�يط �عو� به 
 عمل مى �يد جهت ��يافت نقش���ه � �طالعا� فنى به �� س���ايت سيما� خز� 
www.khazarcement.ir مر�جعه � حد�كث���ر �� تا�يخ چا� �گهى به مد� 
7 ��� كا�� پيشنها� فنى � مالى � نيز كپى �سنا� � مد��� � ���مه شركت مشتمل 
بر سو�بق مرتبط با موضو� مناقصه مزبو� �� با قيد مد� �ما� تحويل � ساير شر�يط 
�يگر به صو�� پاكت ��بسته � ال� � مهر شد� �� با�� �مانى �عال� گر�يد� به نشانى 
كا�خانه: لوش���ا�� كيلومتر 80 جا�� قز�ين – �شت� كد پستى 4453147198 
��حد حر�ست تحويل � يا به شما�� فاكس 34604317-013 �بيرخانه حر�ست 

كا�خانه ��سا� فرمايند.
- پيشنها��� قيمت با متغيرها� مالى � �مانى بر�سى � تصميم گير� مى شو�.

- تأ�يه پيش پر��خت �� ��� ضمانت نامه بانكى به هما� مبلغ �نجا� خو�هد ش���د. 
بديهى �س���ت ضمانت نامه فو� پس �� تحويل كامل كاال به فر�ش���ند� مستر� 

مى گر��.
- با توجه به �ما� بر بو�� بر�س���ى �ستعال� ها � �عال� برند� مناقصه� مقتضى �ست 
�عتبا� پيشنها� قيمت پس �� پايا� مهلت مناقصه (�ستعال�) حد�قل بر�� يك ما� 

كا�� ��� گر��.
- هزينه ��� �گهى مناقصه به عهد� برند� مناقصه مى باشد � شركت �� �� يا قبو� 

هر يك �� پيشنها��� مختا� �ست. 
- �� صو�� نيا� به �طالعا� فنى � با��گانى مربو� به مناقصه با شما�� تلفن ها� 
5-34603501-013 ��خل���ى 353 ��حد �فتر فنى – ��خلى ها� 300 � 351 

��حد با��گانى شركت تما� حاصل فرمايند.  
شركت سيمان خزر (سهامى عام)

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
 انجمن علوم و فناورى هاى شيميايى ايران

 ثبت شده به شماره 39697 و شناسه ملى 14006187685
بدين �س����يله �� كليه �عضا� پيوس����ته �نجمن �عو� به عمل مى �يد �� جلس����ه مجمع عمومى عا�� به طو� 
فو� �لعا�� �نجمن كه ��� پنجشنبه مو�� 1401/11/6 س����اعت 10 صبح �� محل سالن همايش ها� ��نشگا� 
پيا� نو� به ���� مينى س����يتى� بلو�� ��تش� خيابا� نخل� س����ا�ما� مركز� ��نشگا� پيا� نو� تشكيل مى گر��� 
حضو� به هم �س����انند.  �ستو�جلس��ه:  1-  گز��� عملكر� س����اليانه �نجمن   2-  گ����ز��� با��� �نجمن  
3-  تصويب تر�� مالى س����ا� 1400  4-  تصويب سند ��هبر�� 5 ساله � سند �جر�يى ساليانه  5-  �نتخا� �عضا� 

هيا� مدير� � با��سا�
هيات مديره انجمن

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى
 به طور فوق العاده صاحبان سهام 

 شركت پاالز موكت ( سهامى خاص ) 
ثبت شده به شماره   24129 و شناسه ملى 10100695943

 بدينوسيله �� كليه سهامد���� شركت پاال� موكت  ( سهامى خا�) 
�عو� مى گ���ر��. جهت ش���ركت �� مجمع عمومى  عا��  بطو� 
فو� �لعا�� شركت پاال� موكت ( سهامى خا� ) ��� ساعت  9 صبح 
��� پنج ش���نبه مو�� 1401/10/29 �� محل �فتر مركز� شركت 
پ���اال� موكت ��قع �� تهر�� .  خيابا� ميرعما� �  كوچه 14 � پال� 8 � 

طبقه ����   حضو� بهم �سانند.
�ستو� جلسه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا��:

1-  �ستما� گز��� هيئت مدير� � با��� قانونى بر�� عملكر� سا� 
مالى منتهى به 1400/12/29

2-  بر�سى � تصويب حسابها� سا� مالى منتهى به 1400/12/29
3-  �نتخا� با��� �صلى � على �لبد�  بر�� س���ا� مالى منتهى به 

1401/12/29
4-  �نتخا� ���نامه كثير �النتشا� 

هيئت مديره شركت پاالز موكت

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى(نوبت دوم)
شركت سرمايه گذارى كشاورزى ايران (سهامى عام)
به شماره ثبت 138101 و شناسه ملى 10101811903 

بدينوسيله �� سهامد���� محتر� يا نمايندگا� قانونى �نها �عو� مى شو� نظر به �ينكه مجمع عمومى 
عا�� نوبت ��� مو�� 1401/10/17 به علت عد� حصو� حد نصا� قانونى� �سميت نيافت لذ� مطابق 
ما�� 87 قانو� تجا�� جلسه مجمع عمومى عا�� نوبت ��� �ين شركت با هما� �ستو� جلسه به شر� 
�يل ��� ساعت12:30���چها� شنبه مو��1401/10/28�� محل: �لنجك ميد�� شهيد شهريا�� 
(��نشجو) بلو�� ��نشجو خيابا� شهيد �عر�بى جنب ��نشگا� شهيد بهشتى � مجتمع فرهنگى ���شى 
س���بز � برگز�� ميگر�� حضو� بهم �سانيد. مزيد بر �ستحضا� �� �عايت پر�تكل ها� بهد�شتى �� ���� 
�فر�� مش���كو� � مبتال به كر�نا جلوگير� به عمل مى �يد. بر �سا� ما�� 99 قانو� تجا�� بر� ���� 
به جلسه �� س���اعا� ����� ���سه شنبه مو��1401/10/27�� محل قانونى شركت (�مو� سها�) به 
نشانى: تهر�� خيابا� فلس���طين شمالى پال� 518 طبقه پنجم با ���ئه �صل ����� سها� � كا�� ملى 
تحويل خو�هد ش���د. �فق ما�� 102 قانو� تجا�� تسليم بر� ���� به جلسه مجمع بر�� نمايندگا� 
�شخا� حقيقى منو� به ���ئه �كالت نامه معتبر � �صل بر� سها� � بر�� نمايندگا� �شخا� حقوقى 

���ئه معرفى نامه �سمى با �كر شناسه ملى � كا�� ملى نمايند� ال�� ميباشد.  
�ستو� جلسه: 1- �س���تما� گز��� هيا� مدير� � با��� قانونى شركت   2- �تخا� تصميم نسبت 
به تصويب تر��نامه � صو�� ها� مالى مربو� به س���ا� مالى منته���ى به 1401/06/31  3-�نتخا� 
با��� قانونى � حس���ابر� مستقل .  4- �نتخا� ���نامه كثير �النتشا�.  5-�نتخا� �عضا� هيا� مدير�   

6- ساير مو���
هيات مديره شركت سرمايه گذارى كشاورزى ايران (سهامى عام)

آگـهـي منـاقصـه
درمانگاه شبانه روزي شاهد
شركت متد (سهامي خاص)

��حدها� مناقصه: فيزيوتر�پي � ���يولو�� � سونوگر�في � �ند�نپزشكي
محل مناقصه: تهر�نپا�� خيابا� جشنو��� چها���� سيد�لشهد�

�ما�: 18 �� �لي 21 ��
جهت با��يد � ���ئه بسته پيشنها�� خو� به ���� فو� مر�جعه فرماييد.

تلفن هماهنگي: 4 � 77780761

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده شركت توسعه بازرگاني 
بين المللي آيدا چابهار به شماره ثبت 2431 و شناسه ملي 14005471256
بدين �سيله �� كليه صاحبا� محتر� س���ها� يا نمايندگا� قانوني �نها �عو� مي شو� �� جلسه 
مجمع عمومي فو� �لعا�� (نوبت ���) ش���ركت مذكو�� كه �� تا�يخ 1401/10/30 ��� ساعت 
11 صبح به �قت �ير�� �� محل شهرس���تا� چابها�� منطقه  ���� تجا��� هتل بين �لمللي ليپا� به 
كدپس���تي 9971778365 برگز�� مي گر�� شركت فرمايند. �ستو� جلسه:  1� نقل � �نتقا� 

سها�  2 � �صال� موضو� �ساسنامه شركت  3 � �فز�يش سرمايه شركت  4 � ساير مو���
هيئت مديره شركت توسعه بازرگاني بين المللي آيدا چابهار

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساالنه صاحبان سهام
شركت كارگزاري ارديبهشت ايرانيان (سهامي خاص)

سال منتهي به 1401/06/31
ثبت شده به شماره 25590 و شناسه ملي 10260463521

بدينوس����يله �� كليه س����هامد���� محتر�� �كيل يا نمايند� قانوني صاحب سهم شركت 
كا�گز��� ���يبهشت �ير�نيا� �عو� مي ش����و� تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� ساالنه 
صاحبا� سها� كه ��� ساعت 10 صبح ��� پنج ش����نبه مو�� 1401/10/29 به نشاني 
تهر�� ميد�� ����نتين� �بتد�� خيابا� �حمد قصير� پال�49� طبقه چها��� ��حد1 برگز�� 

مي گر�� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه: 1)�س����تما� گز��� عملكر� هيأ� مدير� � حسابر� مستقل � با��� 
قانوني بر�� س����ا� مالي منتهي به 1401/06/31  2) تصويب صو�� ها� مالي بر�� سا� 
مالي منتهي به 1401/06/31  3) �نتخا� حس����ابر� مس����تقل � با��� قانوني � تعيين 
حق �لزحمه �نها بر�� سا� مالي منتهي به 1402/06/31  4) �نتخا� �عضا� هيأ� مدير� 
 بر�� مد� 2 س����ا�  5)تعيين ���نامه  �سمي كثير�النتشا� جهت ��� �گهي ها� شركت.

6) تعيين حق حضو� �عضا� غيرموظف هيأ� مدير�  7) تعيين پا��� هيأ� مدير�  8) س���اير 
مو���� كه تصميم گير� ��جع به �نها �� صالحيت مجمع عمومي عا�� ساالنه مي باشد.

هيأت مديره شركت كارگزاري ارديبهشت ايرانيان (سهامي خاص)

کشف آثار تاریخی عیالمیان در بستر حوضه آبگیر »چم شیر«

تخریب کنندگان منطقه حفاظت شده 
بیستون به مراجع قضایی معرفی شدند

سرويس خبر: رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان کرمانشاه گفت: 
تخريب کنندگانی که در منطقه حفاظت شده بيستون اين استان اقدام به تخريب 

و ساخت و ساز غيرمجاز کرده بودند، به مراجع قضايی معرفی شدند.
 محمدحسين فالحتی  در گفتگو با ايرنا افزود: در پی گشت و کنترل و 
پايش مناطق تحت مديريت شهرستان کرمانشاه، يک اکيپ که در حال تخريب 
اراضی ملی و تغيير کاربری آن به زمين هاي کش���اورزی بودند، با هوشياری 

محيط بانان اين اداره شناسايی شدند.
وی افزود: اين افراد با يک دستگاه تراکتور در حال از ريشه در آوردن 
بوته های گون زيادی بودند که توسط محيط بانان نسبت به توقيف تراکتور 
آنان و معرفی متخلفان به دستگاه قضايی اقدام شد. فالحتي تاکيد کرد: در پی 
ساخت و ساز غيرمجاز در منطقه حفاظت شده بيستون توسط سودجيان، اين 
اداره در اجرای دستور مقام قضايی و با همکاری نيروهای نظامی نسبت به 

تخريب يک سازه غيرمجاز در اين منطقه حفاظت شده اقدام کرد.
وي گفت: بر اساس قانون هرگونه ساخت و ساز در مناطق تحت مديريت 
استان کرمانشاه ممنوع است و در صورت مشاهده، بنا بر ضوابط و مقررات 

نسبت به تخريب و برخورد با عامالن آن اقدام خواهد شد.
وی همچنين از شناسايی و دستگيری يک اکيپ از شکارچيان غيرمجاز 
در منطقه حفاظت شده بيستون خبر داد و گفت: اين شکارچيان قبل از شروع 
به ش���کار، شناس���ايی و دستگير شدند که از اين افراد 2 قبضه سالح برنو و 
ساچمه زنی، 50 عدد فشنگ برنو و 5 عدد فشنگ ساچمه  اي کشف و ضبط 
شد. وی از مردم طبيعت دوست شهرستان کرمانشاه خواست که در صورت 
مشاهده هر گونه تخلف زيست محيطی مراتب را با شماره تلفن گويای 1540 

يا 38236733 در ميان بگذارند.

یك کشته و 2 مجروح در حادثه تیراندازی  
شرکت نفت و گاز گچساران

سرويس حوادث: در پی تيراندازی در اداره شيميايی شرکت نفت و 
گاز گچساران، يک نفر کشته و 2 نفر مجروح شدند.

  فرمانده انتظامی شهرس���تان گچس���اران  هم در تشريح جزئيات اين 
حادثه گفت: در پی وقوع يک فقره تيراندازی و گزارش به پليس 110ماموران 
انتظامی کالنتری 11به محل مورد نظر اعزام ش���دند و مشاهده کردند يک 
نفر از کارمندان ادارات با سالح ساچمه زنی اقدام به تيراندازی به سمت 
همکاران خود کرده که همين موضوع منجر به مجروح ش���دن 3 نفر از 
کارکنان شده است. مجروحان   توسط عوامل اورژانس به بيمارستان انتقال 

يافتند اما يک نفر از آنها در بيمارستان جان باخت
به گزارش ايسنا، سرهنگ خادميان با بيان اين که علت حادثه ناشی از  
اختالفات اداری بوده است، اظهار داشت: ضارب پيش از اين مرتکب غيبت 
در محل کارش می شد و منظم سرکار حاضر نمی شد که مسئول اداری 
مربوطه گزارش غيبت هايش را ثبت و ارائه می کرد ولی نتيجه ای نداشت 

و نهايتا اين موضوع در مکاتبه ای به اهواز اعالم شد.
وی تاکيد کرد: ديروز وقتی اين فرد در محل حضور يافت به او گفته 
شد که بايد تسويه حساب کند که اين فرد با کرايه تاکسی، به محل نگهداری 
سالحش رفت و در حالی که  سالح ساچمه زنی کوچک خود را داخل 
کيف گذاشته بود، به محل بازگشت.وی ابتدا 2 نفر را مقابل اداره مصدوم 
کرد و سپس مسئول اداری که مکاتبات غيبتش را انجام می داد  ، هدف 
گلوله قرار داد. فرمانده انتظامی شهرستان گچساران تاکيد کرد: فرد خاطی 
خود را به کالنتری 11معرفی و سالح ساچمه زنی را هم تحويل داده است 
که تحقيقات تکميلی با همکاری مراجع قضايی برای روشن شدن ابعاد اين 

حادثه در دست بررسی است.

حمله سارقان به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي اهواز  
س����رويس حوادث: دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز خواستار 
پيگيري جدي حادثه حمله سارقان به دانشجويان خوابگاهي اين دانشگاه شد. 

با توجه به حمله شنبه شب 16 دي ماه سارقان به 4 نفر از دانشجويان 
دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز واقع در منطقه گلستان، دکتر 
محمد حسين سرمست، رئيس دانشگاه علوم پزشکي با دستوري فوري 
به مديريت حراس���ت و معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه، خواستار 

پيگيري جدي اين حادثه شد. 
به گزارش ايسنا، به دنبال همکاري دانشجويان و سرپرستان خوابگاه 
تعدادي از س���ارقان دس���تگير و به نيروي انتظامي تحويل داده شدند و 

پيگيري هاي قانوني در اين زمينه در حال انجام است. 
در اين حادثه 2 نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اهواز مجروح 
شدند، اما خوشبختانه پس از مراجعه به مرکز درماني و درمان سرپايي با 
سالمت از بيمارستان مرخص شدند.  چندي پيش هم يک دانشجوي عراقي 

دانشگاه علوم پزشکي اهواز بر اثر حمله سارقان، درگذشت.  
بازداشت۸ کارمند به اتهام فساد مالی در لردگان

سرويس حوادث:دادستان لردگان استان چهارمحال و بختياري گفت: 
8 کارمند رشوه بگير در لردگان بازداشت و روانه زندان شدند.به گزارش 
خبرگزاری مهر، اسماعيل باقری اظهار کرد: تيمی 8 نفره که با اخذ رشوه 
و مبال����غ اضاف����ه در قبال صدور مجوزها از مردم اخاذي می کردند، پس از 
بررسی های قضائی بازداشت و روانه زندان شدند.وی افزود: با تالش دادستانی 
لردگان و پليس امنيت اقتصادی چهارمحال و بختياری باند ارتشا و تحصيل 
مال از طريق نامشروع در يکی از ادارات شهرستان لردگان شناسايی شد.

جوان گیالنی محکوم به اعدام از چوبه  دار رهایي یافت
سرويس حوادث: يک جوان محکوم به اعدام و قصاص نفس در گيالن 
با تالش دادستانی استان به مناسبت سالروز شهادت سپهبد قاسم سليمانی از 
چوبه دار نجات يافت.  اين جوان محکوم به قصاص نفس از سال ها پيش 
به دليل جنايت بر نفس در زندان بسر مي برد و اوليای  دم پرونده راضی 
به گذشت از قصاص نمی شدند. سيدمهدی فالح ميری گفت: به مناسبت 
سالروز شهادت سردار دل ها حاج قاسم سليمانی، تالش اعضای دادستانی 
گيالن برای جلب سازش در پرونده ها و گذشت شکات نتيجه داد و در 

اين پرونده اوليای دم از اجرای قصاص اين جوان منصرف شدند.
وی ادامه داد: اوليای دم با وساطت و تالش دادستانی گيالن به حرمت 
خون شهيد سليمانی از حق اجرای قصاص خود گذشت و محکوم پرونده 
پس از س���ال ها انتظار از قصاص نفس رهايی يافت و فرصت مجددی 
برای ادامه زندگی به وی داده شد. فالح ميری خاطرنشان کرد: در چنين 
مواردی اولياء دم با اقدام خداپسندانه و کريمانه خود عالوه بر عفو قاتل، 

زمينه ترويج فرهنگ گذشت و ايثار در جامعه را فراهم می کنند.
 هفت تیرکشي کودك 6 ساله به معلم خود در ویرجینیاي آمریکا  

يک کودك   6   ساله در ايالت ويرجينياي آمريکا به سمت معلم خود 
تيراندازي و وي را راهي بيمارستان کرد .

 به گزارش ايسنا، به گفته مقامات پليس ايالتي، اين حادثه تصادفي نبوده 
است   . اين تيراندازي در يک مدرسه ابتدايي رخ داد، مظنون اين حادثه يک 
پسربچه 6 ساله است و فرد ديگري به غير از معلمش هم زخمي نشده 
است   . در پي وقوع اين تيراندازي نيروهاي پليس ايالتي به محل وقوع اين 
حادثه اعزام شدند، با اين حال اين مقامات پليس تاکنون درباره علت وقوع 
آن، گزارشي منتشر نکرده اند  . به گزارش راشاتودي، هنوز مشخص نيست که 

اين پسربچه چگونه توانسته است به سالح دسترسي داشته باشد  .

اخبارکوتاه


