
ش�ش جلس�ه دادگاه پنج تا ش�ش س�اعته، 
300س�اعت بررس�ي، 10هزار صفح�ه ارزيابي 
در پرونده حس�ين هدايتي! آخرين دفاعيات 
متهم رديف اول و دوم تمامي نداش�ت. يك بار 
موس�وي نژاد عليه هدايتي و بار ديگر هدايتي 
عليه موسوي نژاد! در حالي كه هدايتي آخرين 
دفاع خود را انج�ام داده بود، اما ب�از هم طبق 
درخواس�تش، زماني تقريباً يك س�اعته براي 
بيان گفته هاي وي اختصاص يافت.»اموالي در 
خارج از كشور ندارم، بيشتر از 10سال است كه از 
كشور خارج نشدم، اصليت حكم براي خداست، 
از بيان خدمات نوكري ام مي گذرم، من بدهكارم 
نه اخاللگر؛ اخاللگر س�ربازان ترامپ در ايران 
هستند كه در گوشه و كنار مس�ئوليت دارند، 
آقازاده نيستم، كارگر زاده ام، پدرم كارخانه  دار 
بود، اصرار داريد بگوييد توليدكننده نيس�تم، 
بازگش�ت من به دامن اقتص�اد را فراهم كنيد، 
 ژن خوب براي كارگران س�فره هاي خالي است 
نه آقازاده ها، عملكردم ش�فاف است، قضاوت 
با مردم و بچه محل ها، آخرين س�نگر سكوت 
است، سنگ كساني را به سينه زدم كه با همان 
سنگ مرا زدند، اقتدار دستگاه قضا نيست همه 
را زنداني كند!« جمالتي كه قاضي مسعودي مقام 

آنها را بيانيه تلقي كرد تا يك دفاعيه  با صراحت 
بيان داشت: دوستدار نظام كسي است كه قانون 
را اج�را كند، ب�ه تعهداتش عمل كن�د، به حق 
خود قانع باش�د و مردم را بدبين به نظام نكند. 
اگر به واس�طه از بين رفتن سفره هاي ديگران، 
سفره ما رنگي شود، دوستداري باقي نمي ماند!

روزگذشته دادگاه آخرين رس��يدگي به اتهامات 
حس��ين هدايتي و س��اير متهمان اي��ن پرونده با 
شنيدن آخرين دفاعيات سيدمهدي موسوي نژاد 
آغاز شد؛ موسوي نژاد در قرائت دفاعيه پاياني خود 

مطالبي را بيان كرد كه طبق تذكر تكرار مكررات 
و نفي ديگران بود. وي در بخشي با جمالت لفظي 
به حس��ين هدايتي از او به عنوان »بازيكن خائن« 
ياد كرد كه اين امر هم با واكن��ش قاضي مبني بر 

توهين نكردن مواجه شد. 
 شعبه بانك سرمايه در ويالهاي شخصي 

موسوي نژاد در پاسخ به س��ؤال قاضي درباره علت 
بيان مطالب بي رب��ط و طفره رفت��ن از نقش خود 
گفت: بخش��ايش به من گفت، اي��ن مطالب را در 
دادگاه بيان كنم.  قاضي اين پرونده با صراحت تأكيد 

كرد:»بخشايش بي جا كرده است.« همين جا بود كه 
قاضي مسعودي مقام با طرح پرسش مالقات هاي 
متهمان خارج از بانك س��رمايه خط��اب به متهم 
گفت: »مس��ئوالن بانك ها در ويالها و خانه ها چه 
مي كنند كه نمي توانند در مح��ل كار خود انجام 
دهند؟ آيا ويالي ش��ما ش��عبه اي از بانك سرمايه 
است؟ چرا زيرزميني در كشور عمل مي كنيم؟! به 

اين دليل كه فساد است.«
نماينده دادستان در پاسخ به دفاعيات موسوي نژاد 
و انتساب اتهامات به هدايتي گفت: بانك سرمايه از 
پرونده هايي تشكيل شده كه مجرميت افراد مرتبط 
با آن كاركشته هاي حوزه بانكي هستند و با زيركي 

خاص اموال را غارت كرده اند. 
بعد از اخذ آخرين دفاع ساير متهمان و وكالي آنها، 
طبق درخواست هدايتي بازهم نوبت به وي رسيد 
تا دفاعي��ات پاياني خود را قرائ��ت كند؛ دفاعياتي 
كه در پايان آن قاضي معتقد بود، بيانيه اس��ت تا 

متن دفاعيه!
 قول تكراري هدايتي 

حس��ين هدايتي باز هم قول قبلي خ��ود را تكرار 
كرد و اين اطمين��ان را داد تا قب��ل از صدور رأي 
تسويه حس��اب كند. طبق گفته قرماني، نماينده 
دادستان اصل بدهي هدايتي ۵۸۶ميليارد تومان 
بوده كه تنها 1۵ميليارد تومان آن را تسويه كرده 
است. اين در حالي است كه پيش از اين نيز نماينده 
دادستان احتساب بدهي هدايتي را با اعمال سود 
آن ه��زار و ۵۰۰ ميلي��ارد و ۶۰۰ ميلي��ون تومان 

ارزيابي كرده بود. 
 بگذاريد اموالم را بفروشم!

هدايتي ادعا داشت كه برگزاري دادگاه هاي علني 
مانع از فروش اموال و كارخانه هاي وي شده است؛ 
چراكه تأكيد بر مشكل دار بودن آنها در رسانه باعث 
ش��ده خريداران اعتماد نكنن��د. وي تأكيد كرد: 

»بگذاريد اموالم را بفروشم.«
مطابق آنچه در ابتدا گفته ش��د، هدايتي خود را 
توليدكننده مي دانس��ت و حتي در اين راس��تا از 
زندان اوين به دانشگاه غيرانتفاعي تعبير كرد كه 
در حال فعاليت كنار آنهاست و بازگشت هركدام 
موجب نشاط كشور در ش��رايط اقتصادي كشور 
مي شود! اين در حالي بود كه بعد از  دفاع هدايتي، 
نماينده دادستان هم خطاب به وي گفت: طوري 
صحبت كرديد ك��ه گويي ما روزن��ه اقتصادي را 
زنداني كرديم! ش��ما جز صدمه ب��ه نظام چه كار 
كرديد كه مي گوييد توليد دارم! با پول مردم براي 
خود چهره سازي كرديد و ما اينجا فرياد مظلومان 

را سر مي دهيم!
طبق گفته قاضي مسعودي مقام، رأي متهمان به 

زودي صادر خواهد شد. 
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قاضي به هدايتي: بيانيه خواندي، نه دفاعيه! 
هدايتي: آخرين سنگر من سكوت است !

پس از هجوم سيل 

زهرا چيذري
اس�تان هاي   گزارش  2 ب�ه 

شمالي و غربي حاال 
نوبت به استان هاي جنوبي و شرقي كشور رسيده 
است تا با لشكر سيالب رو به رو شوند. روزگذشته 
با ورود سامانه جديد بارش�ي از جنوب كشور و 
طغي�ان رودخانه ه�ا، در برخ�ي مناطق جنوب 
سيستان و بلوچستان، جنوب كرمان، هرمزگان، 
غرب خراس�ان رضوي و غرب خراسان جنوبي 
سيالب جاري شد و خساراتي را به وجود آورد. 
بارش هاي سيل آس��اي باران از ش��نبه در برخي 
استان هاي جنوبي، جنوب ش��رقي و شمال شرقي 
كشور آغاز و ديروز بر شدت آن افزوده شد و موجب 
سيالب، ايجاد اختالل در زندگي مردم و خسارت 
به زيرس��اخت هاي راه ها و منازل مس��كوني شد. 
معاون اول رئيس جمهوري در تماس هاي تلفني با 
استانداران هرمزگان، سيستان و بلوچستان، كرمان 
و خراس��ان رضوي و جنوبي بر آمادگي همه جانبه 
در استان هاي درگير با س��يل و مناطق در معرض 
طغيان رودخانه ها تأكيد كرد و خواستار آماده باش 

دستگاه هاي امدادي تا هر زمان الزم شد. 
 سيل سوم در شرق و جنوب 

در هرمزگان به علت بارش ش��ديد باران و طغيان 
رودخانه زيارتعلي بخش رودخانه شهرستان رودان 
از توابع اس��تان هرمزگان راه ارتباطي 14روستا به 
مركز اين بخش قطع شده است. مسير دسترسي به 
بندر شهيدرجايي بزرگ ترين بندر كانتينري ايران 
در غرب بندرعباس به دليل آبگرفتگي شديد بسته 
است. سيالب هفت مس��ير ارتباطي كرمان را هم 
بست و مسير ارتباطي اصلي ارزوئيه – حاجي آباد 
و ارزوئيه – چيل آباد )راه روستايي( از صبح ديروز 
به علت طغيان رودخانه دو كمپ بسته شده است. 
با قطع ش��دن اين مس��ير راه ارتباطي 1۶ روس��تا 
بسته ش��د و اين تعداد روستاها جمعيتي افزون بر 
2هزار نف��ر دارند. همچنين س��يالب راه ارتباطي 
3۰روستاي شهرستان جيرفت را با جمعيت 1۰هزار 
نفر مسدود كرد. طغيان رودخانه هاي محلي سبب 
بسته شدن س��ه مس��ير اصلي و فرعي در جنوب 
استان سيستان و بلوچستان شد. 1۰۰خانوار ساكن 
حاشيه رودخانه هاي چابهار در پي تشديد بارندگي 
و احتمال وقوع سيالب، در سرسراهاي ورزشي شهر 
اسكان داده شدند. چهار سد استان خراسان رضوي 
سرريز شده و چهار سد ديگر در آستانه سرريز شدن 
قرار دارند. هشت رودخانه در خراسان رضوي نيز به 

دليل بارش ها، سيالبي شده است. 
در خراس��ان جنوبي نيز بر اثر بارندگ��ي و طغيان 
رودخانه ها پنج راه ارتباطي مس��دوده شده است. 

ناصر نيك نيا، مدير دفتر بهره برداري و نگهداري از 
تأسيسات آب شركت آب منطقه اي خراسان جنوبي 
گفت: »در پي بارندگي هاي 72س��اعت گذش��ته، 
حدود 2ميليون متر مكعب روان آب وارد سدهاي 
مخزني استان ش��د.« بنابر اعالم سازمان پزشكي 
قانوني با درگذشت پنج نفر در حوادث سيل استان 
خوزستان و يك نفر در استان ايالم، كشته هاي سيل 

اخير در كشور به 7۶نفر رسيد. 
 حاكميت دنباله دار خشكسالي در ايران 

پس از پاي��ان تعطيالت نوروزي مجلس ش��وراي 
اسالمي روزگذشته وزراي راه، كشاورزي، كشور و 
نيرو به همراه مس��ئوالني همچون رئيس سازمان 
هواشناسي و رئيس جمعيت هالل احمر به مجلس 
رفتند تا درباره اقدام��ات خود به اعضاي خانه ملت 
توضيحاتي را ارائه دهند. ب��ا تمام بارش هاي اتفاق 
افتاده در بهار امسال، سحر تاجبخش رئيس سازمان 
هواشناسي تأكيد كرد:»كش��ور هنوز تحت تأثير 
خشكسالي است.« وي سيالب هاي اخير را ناشي 
از پيامدهاي تغيير اقليم و گرم شدن جهاني، دانست 
و ورود به دوران ترس��الي را رد كرد. بن��ا به تأكيد 
تاجبخش سازمان هواشناس��ي 72ساعت قبل از 

سيل هاي اخير اطالعيه صادر كرده بود. 
 اولويت پيشگيري از خسارات جاني

وزير كشور هم با اشاره به درگيري 2۵استان كشور در 
حادثه سيل تأكيد كرد:»در هدفگذاري صورت گرفته 
خس��ارات جاني را اولين هدف خود قرار داديم و با 
جابه جايي جمعيت در 2۵۰ روس��تا و بخش هايي 
از شهرها خس��ارات جاني را به حداقل رسانديم.« 
به گفته وي از زمان وقوع سيل، با كمك نيروهاي 
نظامي و انتظامي، امنيت در مناطق به شكل كامل 
برقرار اس��ت.  وزير كش��ور با بيان اينكه سيلي كه 
امسال در كش��ور رخ داد، مربوط به دوره هاي 2۰۰ 
تا 2۵۰ساله است، گفت:»دستگاه ها آمادگي الزم 
براي مديريت بارندگي هاي ارديبهشت ماه همراه با 

ذوب برف ها را داشته باشند.«
 خسارات بخش هاي راه،  كشاورزي و نيرو

به گفته محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي تا به 
امروز بيش از 14هزار كيلومتر از راه هاي كشور در 
بيش از ۶هزار و ۸۰۰ نقطه كشور دچار آسيب شده و 

72۵ پل به طور كامل تخريب شده است. 
رضا اردكانيان، وزير نيرو هم با بي��ان اينكه در پي 
بارش ها و سيل اخير مجموعاً 2 هزار و 1۰۰ ميليارد 
تومان خسارات به تأسيسات وارد شده است، گفت: 
»در حال حاضر 1/۵ درصد روستاها متأثر از سيل، 

قطعي برق و قطعي آب شرب هستند.«
محمود حجتي، وزير جهاد كش��اورزي هم برآورد 
خسارات در بخش كشاورزي در جريان سيل اخير 

را 13هزار ميليارد تومان دانست. 
 گزارش بيماري نداشتيم

باال آمدن فاضالب ها و آب هاي روان به خصوص در 
مناطق گرمسيري همچون خوزستان نگراني هايي 

را درباره سالمت مردم به وجود آورده است. محمد 
اسماعيل مطلق، مشاور معاون بهداشت در مديريت 
كاهش خطر باليا با اشاره به آسيب حدود 7۶۰مركز 
درمان��ي، بهداش��تي و خانه بهداش��ت در مناطق 
سيل زده مي افزايد:»در حال حاضر ۶31 واحد كه 
خسارت جزيي ديده بودند در حال خدمت رساني به 
حادثه ديدگان هستند و براي جبران 12۹واحدي كه 
خسارت غيرقابل جبران ديده اند، تعدادي كانكس به 
منطقه ارسال شده و خدمت رساني در چادرها و از 

طريق ارائه سيار خدمات در حال انجام است.«

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------
 محمد باق�رزاده توئيت كرد: چ��را قيمت ه��ا در خيابان 3۰تير 
تهران اينقدر زياد است؟ يك دليل اينكه فروشنده ها ماهانه بين 1۹تا 
3۰ميليون تومان به پيمانكار ش��هرداري اج��اره پرداخت مي كنند؛ 

نوشيدني 1۹و غذا 3۰هزار. 
-----------------------------------------------------

 شاهراه با انتشار اين عكس توئيت كرد: به فرياد مردم رسيدن 
و آرام كردن مصيبت ديدگان از كفاره گناهان بزرگ است. حكمت 24 

نهج البالغه  اميرالمؤمنين )ع(. 
-----------------------------------------------------

 رس�ول ش�كري نيا با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: رئيس 
كميس��يون انرژي مجلس گفته، دوماه قبل وقوع سيل رو پيش بيني 
كرده بوديم و رسماً به رئيس جمهور نامه زديم، ايشون هم ارجاع داد به 
وزير نيرو، ولي هيچ اقدامي صورت نگرفت؟! معني اين حرف در بهترين 
حالت يعني سهل انگاري! ابزار نظارتي مجلس، استيضاح و گزارش به 

قوه قضائيه براي همين روزهاست. 
-----------------------------------------------------

 ناهيد تاج الديني توئيت كرد: با آنكه حقآبه زيست محيطي تاالب 
گاوخوني 17۶ميليون متر مكعب است، اما اكوسيستم طبيعي آن براي 
رسيدن به كاركرد واقعي نياز به حدود 3۰۰ ميليون متر مكعب دارد، 
ولي امروز به واس��طه بارندگي هاي اخير تنها 1۰ميليون متر مكعب به 
تاالب رسيده است، مطالبه حقآبه زيست محيطي گاوخوني همچنان 

پابرجاست. 
-----------------------------------------------------

 احمد دستاران با انتشار اين عكس توئيت كرد: سيل هم زيبايي 
داره. لرس��تان، معموالن، افرينه، دمرود افرينه، خانه در آبي پس��رك 
دوچرخش رو نوبتي مي داد به بچه هاي ديگه اي كه دوچرخش��ون رو 

آب با خودش برده. 
-----------------------------------------------------

 عليرض�ا وهاب زاده با انتش�ار اين عكس توئي�ت كرد: چند 
ساعتي داخل اين چادرها مهمان مردم دشت آزادگان بودم، از خاطرات 
مي گفتند و اينكه قباًل هم اردوگاه  رو زمان جنگ تجربه كردن؛ برام پتو 
پهن كرد، پشتي گذاش��ت، اصرار مي كرد و مي گفت براي ما خوبيت 
نداره مهمان روي زمين باشه. دلم مي خواد حالشون رو بگم، اما احساس 

سوختن به تماشا نمي شود... 
-----------------------------------------------------

  اروين با انتشار اين عكس توئيت كرد: نماد دختران انقالب 
ما دختران ناقض قوانين كش��ور نيس��ت. نماد دختران انقالب ما 
روسري سفيد نداره. به هركاريم دست نميزنه تا پناهندگي بگيره. 
لباس��ي تماماً گلي به تن داره و براي ياري به هموطنانش از جون 
مايه گذاشته. اين بانو خانم سهيال گلستاني، بهترين بازيكن فوتبال 

ساحلي بانوان. 
-----------------------------------------------------

 حس�ام احمدي با انتش�ار اين عك�س توئيت ك�رد: درود به 
شرفتون. اينا همون جوان هايي هس��تن كه ما فكر مي كنيم نسبت به 

همه جي بي تفاوتن. اينو ببين تا آخرش بخون...

عليرضا سزاوار

ارتقاي 28پله اي 
دندانپزشكي ايران  در جهان

هفته اي كه در آن قرار داريم، هفته دندانپزشكي است. در 15سال 
اخير جايگاه ايران در زمينه دندانپزشكي 28رتبه ارتقا يافته است. 
براساس آمار پايگاه اطالعاتي اس��كوپوس، رتبه دندانپزشكي ايران 
در س��ال 2۰۰2 در جايگاه 4۰؛ در سال 2۰1۵ در جايگاه 1۶جهان 
و در س��ال 2۰1۸ در جايگاه 12 قرار داشته است؛ اين يعني 2۸ پله 

افزايش در 1۵ سال!
اسكوپوس)Scopus( معتبرترين پايگاه استنادي است كه اطالعات 
حدود ۶۰ميليون س��ند را در خ��ود جمع آوري ك��رده  واطالعات 
محصوالت حدود ۵هزار ناشر علمي را از سراسر جهان در خود جاي 
داده  است. در مجموع اسكوپوس اطالعات 1۶هزار و ۵۰۰مجله علمي 
پژوهشي را در خود نمايه كرده؛ اسكوپوس يكي از محصوالت الزوير 

)بزرگ ترين انتشارات علمي جهان( است. 
توليدات علمي نمايه شده نويسندگان ايراني در حوزه دندانپزشكي 
در پايگاه اسكوپوس از سال 2۰1۰ رو به افزايش بوده است. همچنين 
دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي 
به ترتيب به عنوان پركارترين دانش��گاه هاي كش��ور در اين زمينه 

بوده اند. 
بيشترين مقاالت در طي سال هاي اخير هم مربوط به همكاري هاي 
علمي چهار نويسنده اي بوده اس��ت كه پس از آن هم مقاالت سه  و 

پنج نويسنده اي در جايگاه هاي بعدي قرار گرفته اند. 
پيشرفت هاي حوزه دندانپزشكي فقط منحصر به رشد مقاالت علمي 
هم نيس��ت. به طور نمونه به رغم اعمال برخي تحريم ها، در زمينه 
تأمين لوازم و تجهي��زات مرتبط با حوزه دندانپزش��كي ديجيتال، 
ايران توانسته است همگام با كشورهاي پيشرو به پيشرفت هاي قابل 

توجهي دست يابد. 
از ميان فناوري هاي ديجيتالي كه در دس��ترس دندانپزشكان قرار 
گرفته اس��ت، مي توان به مواردي همچ��ون راديوگرافي ديجيتال، 
نسخه ها و قرار مالقات هاي الكترونيكي، نمايش رايانه اي مشكالت 
دنداني به بيمار، راهنماهاي جراحي مبتن��ي بر فناوري ديجيتال، 
تصويربرداري براي قراردادن ايمپلنت و قالب گيري ديجيتال اشاره 
كرد.  فناوري هاي ديجيتال، مش��اوره با بيماران و همكاري با ديگر 
متخصصان دندان را با اطالعات فوري و دقيق تر و با س��رعت بيشتر 
نسبت به سال هاي گذش��ته امكان پذير كرده اس��ت. عالوه بر اين، 
كيفيت مراقبت از طريق افزايش تش��خيص و دقت، ترميم را بهبود 

بخشيده است. 
به عنوان مثال درگذشته براي ساخت يك روكش دنداني، چندين 
بار روكش به البراتوار ارجاع داده مي ش��د تا مورد تأييد قرار گيرد، 
اما امروز با دس��تگاه هاي ديجيت��ال مي توان از ش��كل دهان و فك 
بيمار اسكن گرفت و بعد از نيم س��اعت روكش را تحويل بيمار داد.  
همچنين اكنون با پيشرفت تكنولوژي هاي اين حوزه، بازسازي فك 
با كمك اين تجهيزات قابل طراحي است و در مرحله اجرا نيز ميزان 

دقت بااليي دارد. 
در رابطه با دندانپزش��كي دو موضوع اصلي وج��ود دارد؛ يكي بحث 
درماني و ديگري بح��ث زيبايي اس��ت. در رابطه با ه��ر يك از اين 
سرفصل ها و پيشرفت هايش بحث هاي كالن و جامعي وجود دارد.  
در بحث زيبايي هم دس��تاوردها متعدد اس��ت. حداقل نس��بت به 
كش��ورهاي هم جوار و هم منطقه گام هاي بزرگ تري برداشته شده 
اس��ت. خدمات زيبايي كه خود داراي شاخه هاي متعددي است در 
ايران بسيار پيشرفت كرده و حتي در زمينه تجهيزات دندانپزشكي 
نيز پيشرفت هاي متعددي رخ داده اس��ت؛ تجهيزاتي كه در برخي 
از كلينيك ها مورد اس��تفاده قرار مي گيرد، كمياب و با فناوري باال 
هستند. با همه اين پيش��رفت هاي علمي و دانشگاهي، اما مديريت 
در حوزه سالمت دندان ضعيف است و ايرانيان 4۰۰ ميليون دندان 

پوسيده دارند !

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى
خرید و چاپ 20 میلیون جلد دفترچه بیمه سالمت ایران

نوبت اول

سازمان بیمه سالمت ایران در نظر دارد مناقصه عمومى یک مرحله اى خرید و چاپ 20 میلیون جلد دفترچه بیمه 
سالمت ایران به شماره 2098001120000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1398/1/26 مى باشد.

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 16 روز سه شنبه تاریخ 1398/02/3
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 16 روز شنبه تاریخ 1398/02/14
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 روزسه شنبه تاریخ 1398/02/17

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف 
آدرس: شهرك غرب، بلوار ایوانک، خیابان فالمک شمالى، نبش درخشان پالك 1 و تلفن 96881822.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکزتماس 27313131 
دفتر ثبت نام:88969737 و85193768
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آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادي در شرکت هاي سهامی خاص 
آگهــی دعــوت ســهامداران بــه مجمــع عمومــی عــادي نوبــت اول شــرکت فنــی مهندســی آذرافــروز نجــف آبــاد ســهامی خــاص ثبــت شــده بــه شــماره 2323 و 
شناســه ملــی 10260218398 جهــت تشــکیل مجمــع عمومــی عــادي. بدینوســیله از کلیــه ســهامداران شــرکت فنــی مهندســی آذر افــروز نجــف آبــاد ســهامی 
خــاص ثبــت شــده بــه شــماره 2323 دعــوت می شــود کــه در جلســه مجمــع عمومــی (عــادي ســالیانه) نوبــت اول کــه در ســاعت 00: 8 صبــح روز شــنبه مــورخ 
1398/2/7در آدرس نجــف آبــاد، خیابــان منتظــري شــمالی، جنــب انبــار خیریــه قمــر بنــی هاشــم دفتــر احمدیــان تشــکیل می گــردد حضــور بــه هم رســانند. دســتور 
جلســه: 1. انتخــاب اعضــاي هیــات مدیــره 2. انتخــاب بازرســین3. انتخــاب روزنامــه کثیراالنتشــار 4. تصویــب تــراز و حســاب ســود و زیــان ســاالنه و تعییــن پاداش 
هیــات مدیــره و بازرســین  هیــات مدیــره شــرکت: 1. مصطفــی حجتــی نجــف آبــادي 2. کریــم نورمحمــدي نجــف آبــادي 3. محمــد حســین صالحــی نجــف آبــادي

نماي نزديک

29 كيفرخواست متهمان بانك سرمايه
قاضي مسعودي مقام در بخشي از دادگاه در خصوص رأي پرونده بانك سرمايه گفت: اين دادگاه بدون 
دليل و مستند رأي صادر نخواهد كرد، در 1۵1صفحه رأيي كه براي سه نفر از اعضاي هيئت مديره بانك 
سرمايه صادر كرديم، تمام سؤاالت را پاسخ داديم. وي همچنين حكم سه متهم بانك سرمايه را قطعي 
اعالم كرد و با تأكيد بر اجرايي شدن طي روزهاي آينده گفت: پرونده آقاي رضوي آمده است تا بعد از 
پرونده پتروشيمي به آن ورود كنيم.  امير قهرماني نماينده دادستان در راستاي بررسي متهمان پرونده 
بانك سرمايه نيز گفت: هشت كيفرخواست قباًل صادر شده بود و 21 كيفرخواست نيز اخيراً صادر شده 
است كه همه اين پرونده ها براي رسيدگي به دادگاه ويژه مفاسد اقتصادي ارسال مي شود. با صدور اين 

كيفرخواست ها ديگر پرونده اي درباره مديران بانك سرمايه در دادسرا وجود ندارد.

حميدرضا نيك عهد |  جوان

نيره ساري 
  گزارش  یک

سيل سوم رسيد


