دریچه
توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران
انجام شد؛

قدردانی از همدردی و همراهی
مسئوالن استانی

فعالیت بیش از  ۳هزار واحد صنعتی گیالن در ایام کرونا

افزایش  ۲۰درصدی مصرف آب در کرج

رشت /گروه استانها :رئیس سازمان صمت گیالن با اشاره به اینکه امروز توسعه تولید و ایجاد اشتغال از هیچ عبادتی کمتر نیست،
گفت :بیش از سه هزار واحد صنعتی و  ۱۱۰هزار واحد صنفی در ایام کرونا خدماترسانی کردند .فرهاد دلقپوش در همایش دست یاریگر
با هدف جلب کمکهای مومنانه بخش صنعت گیالن ،اظهار کرد :تعصب و نوع دوستی مدیران بخش تولید استان در بحرانهای اخیر
ستودنی و شایسته تحسین است .وی با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی بخشهای تولید و صنعت ،افزود :در این شرایط اقتصادی
کشور؛ توسعه تولید و ایجاد اشتغال از هیچ عبادتی کمتر نیست .وی عنوان کرد :تحریمهای ظالمانه و نوسانات ارزی کم بود ،ویروس
کرونا نیز مزید بر علت دشواری در تولید و تجارت شد ولی علیرغم دشواریها ،چرخ تولید از حرکت باز نماند.

کرج  /گروه استانها :مدیر آبفای شهرستان کرج گفت :از نیمه دوم تیرماه امســال مصرف آب در شهرستان کرج به طور متوسط
 ۱۵تا  ۲۰درصد افزایش داشته است .شهرام حافظ ضمن اشاره به ضرورت مدیریت مصرف آب در بخشهای مختلف از جمله در حوزه
خانگی ،اظهار کرد :در چهار سال گذشته هیچگونه افزایشی در میزان سهمیه آب از سد طالقان نداشتهایم ،از طرفی در نقاط مختلف شهر
چاههای آب زیادی در گذشته حفر شده است و دیگر جایی برای حفر چاههای جدید نیست .وی بیان کرد :در منطقهای مانند مهرشهر
حتی در سطح برخی از پارکهای شهر چاههای آب حفر کردهایم .وی با تاکید بر اینکه از سال گذشته  ۲۰درصد به جمعیت کمالشهر
افزوده شده است ،گفت :در ماهدشت نیز طی این بازه زمانی جمعیت شهر با افزایش  ۱۰درصدی مواجه بوده است.
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مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان:

وقف یک باب منزل مسکونی برای
سالمندان
همدان /مریم بیگدلو

news@ naslefarda.net

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان از وقف
یک باب منزل مسکونی در همدان خبر داد و اظهار
کرد :منزلی دو طبقه با  ۲۰۰مترمربع مساحت در
شهر همدان به ارزش هشــت میلیارد تومان برای
ساخت خانه سالمندان وقف شــد .حجتاالسالم
حاجیرضا زینالعابدینی با بیان اینکه این وقف در
منطقه دو همدان بر بلوار  ۷۵متری انجام شده که
بسیار مرغوب و با موقعیت عالی است ،گفت :واقف
خیراندیش خانم «اقدس عظیمــی» آن را با نیت
راهاندازی خانه سالمندان وقف کرده است و ارزش
این ملک  ۸۰میلیارد ریال اســت .مدیرکل اوقاف و
امور خیریه استان همدان به اهمیت وقف اشاره کرد و  
گفت :موضوع وقف عالیترین مقوله است که میتواند
به مانایی انسان منجر شود و بهترین و ماندگارترین
مصداق صدقه جاریه است.
معاون عمران حمل و نقل و ترافیک
شهرداری مشهد اعالم کرد:

پیشرفت فیزیکی پروژه پارکینگ
بزرگ آزادی
مشهد  /زهرا آخوندی

z.a.naslefarda.1359@gmail.com

معاون عمران حمــل و نقل و ترافیک شــهرداری
مشــهد گفت :پروژه پارکینگ و پایانه بزرگ آزادی
به سرعت درحال اجراســت و در حال حاضر بیش
از 65درصد پیشرفت فیزیکی داشته است .خلیلاله
کاظمی در این خصوص افزود :پــروژه پارکینگ و
پایانه بزرگ آزادی که بــه دلیل معارضات با تاخیر
چند ماهه روبهرو شده بود پس از رفع معارضات به
صورت سه شیفت و با سرعت درحال اجراست .وی
اضافه کرد :این پروژه  17خردادماه  98در پاسخ به
درخواست شهروندان و با هدف رفع کمبود پارکینگ
و همچنین کاهش آلودگی هوا به دلیل پایانه اتوبوس
در مجاورت بوستان ملت آغاز شد .کاظمی تصریح
کرد :با توجه به تاخیرات به وجــود آمده در اجرای
پروژه به دلیل معارضات و تاکیدات شهردار مشهد
برجبران تاخیرات کار به صورت سه شیفت از سوی
پیمانکار درحال انجام و تاکنون بخشی از تاخیر رفع
شده است.
مدیر کل انتقال خون یزد:

یزدیها در کرونا ،بیماران را
تنهانگذاشتند

یزد /گروه استانها :مدیرکل انتقال خون استان
یزد گفت :با همت و استقبال مردم یزد برای اهدای
خون ،انتقال خون ایام سخت و خاص کرونا را پشت
سر میگذارد .نقی تقوائی در یک برنامه تلویزیونی
از تالشهای شــبانهروزی کارکنــان انتقال خون
جهت تهیه خون سالم برای بیماران تقدیر کرد و با
اشاره به وضعیت اهدای خون در زمان شیوع کرونا،
گفت :مشکل بزرگ ما این بود که مسئوالن توصیه
میکردند در خانه بمانیم ولی ما توصیه میکردیم
بابت کارهای غیرضروری از منزل خارج نشوید ولی
برای امر ضروری مثل اهدای خون به یکی از مراکز
انتقال خون جهت اهدای خون مراجعه کنند و برای
کمک به بیماران این اداره کل را یاری کنند چون نیاز
به خون و فرآوردههای آن همیشگی است.
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مرحله سوم محور نایین انارک خور -طبس با حضور وزیر راهوشهرسازی افتتاح شد

امنترشدنجادههایاستان

عکس :ایرنا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران طی پیامی از
همدردی و همراهی مسئوالن استانی ،اعضای هیئت
علمی ،دانشجویان ،مدیران و کارکنان دانشگاه و کادر
بهداشتی و درمانی استان مازندران قدردانی و تشکر
کرد .متن پیام سیدعباس موسوی به شرح زیر است:
باسالم خدمت همه بزرگواران .روزهای دشواری بود،
چند هفتهای که پدر در بستر بیماری و در بیمارستان
بود ،در دو راهی سختی حیران بودم؛ از یک سو  نگران  
سالمتی مردم خوب مازندران  و از سوی دیگر دلواپس
پدری که چشم به راه فرزند پزشک خود بود .حداکثر
تالشم را کردم تا حتی همکاران هیئت رئیسه هم
درگیر دغدغههای خانوادگیام  نشــوند .نهایتا پدر
علیرغم همه تالشهای قابــل تقدیر همکاران ،با
تسلیم مشیت خداوند ،به جوار قرب الهی سفر کرد.
بیشک در این شرایط که امکان برگزاری مراسم به
شکل معمول وجود ندارد ،ابراز لطف دوستان غنیمت
بزرگی است .بدینوسیله با کمال احترام و قدردانی،
از بذل محبتها و الطاف خالصانه تمام دوســتان
خاضعانه سپاسگزاری میکنم و اذعان دارم که زبان
قدردانی و شکرگزاری تمام و کمال در برابر محبتها
و عنایات اعزه ،قاصر است.
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مرحله سوم محور نایین انارک خور-طبس
و باند دوم محور اصفهان-اردستان با حضور
وزیر راهوشهرسازی افتتاح و به بهرهبرداری
رســید .این طرح بزرگ و ملــی به لحاظ
افزایش ایمنی در تردد و جلوگیری از وقوع
تصادفهای رخبهرخ یکی از اولویتدارترین
طرحهای راهسازی اداره کل راهوشهرسازی
استان اصفهان محســوب میشود و دارای
چند مرحله اســت که مرحله اول و دوم آن

در گذشته به بهرهبرداری و مرحله سوم آن
از ایستگاه راهآهن تا ابتدای شهر «انارک» با
حضور وزیر به بهرهبرداری رسید.
صرفهجویی سوخت و زمان
سفر با افتتاح آزادراه
«محمد اســامی» وزیر راهوشهرسازی در
آیین افتتــاح و بهرهبرداری از قطعه ســوم
باند دوم محور نایین انــارک خور-طبس
با تاکید بر اینکه آزادراه کنارگذر شــرقی
اصفهان یکــی از مهمتریــن پروژهها بوده
است که تأثیر بســزایی در کنترل ترافیک
کریدور شــمال-جنوب درناحیه مرکزی
کشور خواهد داشت گفت :با افتتاح این محور

گشــایش بزرگی درتردد مردم استانهای
جنوبی و شــمالی اصفهان ایجاد میشود.
وی با بیان تأثیر مهم افتتاح این آزادراه در
صرفهجویی ســوخت و زمان ســفر گفت:
کنارگذر شرقی اصفهان از طرحهایی است
که به ســرعت درمدار قرار خواهد گرفت و
در هفتههای آتی توســط رئیسجمهوری
به صورت ویدئوکنفرانس افتتاح میشــود.
اسالمی از ترمیم هشــت هزار کیلومتر از
راههای شریانی کشور در سه ماهه نخست
سال جاری خبر داد .وی با اشــاره به اراده
دولت برای توســعه زیرساختهای حمل
و نقل کشــور گفت :توسعه زیرساختهای

قم
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم خبر داد:

الزام تبدیل خودروهای حمل کننده پسماندهای جزء عمرانی
ساختمانی از سنتی به مکانیزه
قم /محمد توکلی

tavakoli.m.1987@gmail.com

مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند
شــهرداری قم از الزام سازمان در راستای
تبدیــل خودروهــای حمــل کننــده
پســماندهای جزء عمرانی ساختمانی از
سنتی به مکانیزه خبر داد .سیدعبداله میرابراهیمی اظهار کرد :براساس قانون مدیریت پسماند،
ذخیرهسازی پسماند یکی از ارکان اصلی مدیریت پسماند محسوب میشود.
وی با بیان اینکه پسماندهای جزء عمرانی ســاختمانی حاصل از تغییرات نوسازی ،مازاد مصالح
ساختمانی و ساخت و ساز است ،گفت :براساس قانون مدیریت پسماند و همچنین ماده  ۲۰قانون
هوای پاک ،انباشت پسماند در معابر و زمینهای باز ،جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده است.
میرابراهیمی با اشاره به اینکه شهروندان باید نسبت به ذخیرهســازی پسماندهای جزء عمرانی
ســاختمانی اقدام کنند ،تصریح کرد :سازمان مدیریت پسماند براســاس اصل  ۴۴قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران و تبصره ذیل ماده  ۷قانون مدیریت پسماند در نظر دارد از پتانسیل بخش
خصوصی استفاده کند ،به همین منظور خودروهای سنتی شاغل در این حوزه باید به خودروهای
مکانیزه قابل حمل مخازن ذخیرهسازی پسماند تبدیل وضعیت شوند .مدیرعامل سازمان مدیریت
پسماند شهرداری قم از آمادگی سازمان جهت ثبتنام از داوطلبان واجد شرایط برای فعالیت در این
زمینه اشاره کرد و گفت :پس از تکمیل ظرفیت خودروهای حمل مخازن این دسته از پسماندها،
تردد و حمل و نقل پسماند توسط خودرو غیرمجاز بوده و براساس قانون مدیریت پسماند از فعالیت
آن جلوگیری به عمل خواهد آمد.
مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر اظهار کرد:

بازدید از غار علیصدر همراه با پروتکلهای بهداشتی
همدان – گروه استانها
news@ naslefarda.net

مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر با بیان
اینکهبرایپذیرشگردشگراندرغارعلیصدر
در ایام تعطیالت برنامهریزی شــده است،
اظهار کرد :بازدید گردشگران و مسافران از غار
علیصدربارعایتپروتکلهایبهداشتیانجاممیشود.مهدیمجیدیبااشارهبهاینکهدرابتدایورودمسافران
بهمجموعهغارعلیصدرودرگیشهبلیتفروشی،ماسکرایگاندراختیارمسافرانوگردشگرانقرارمیگیرد،
گفت :مسافران باید با ماسک در غار حضور و تردد داشته باشند .مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر با بیان
اینکههشدارهاییبرایرعایتنکاتبهداشتیدرمحلترددافرادنصبشدهتامسافرانبارعایتآنهادرامان
باشند ،گفت :اجازه هیچگونه تجمع در غاربه افراد داده نمیشود و نفرات با رعایت فاصلهگذاری فیزیکی از غار
دیدنمیکنند.ویبااشارهبهاینکهکارکنانشرکتعلیصدرنیزدورههایآموزشیالزمراسپریکردهاندتابا
رعایت نکات ذکر شده سالمت مسافران تامین شود ،افزود :گندزدایی تجهیزات غار علیصدر به صورت روزانه
انجام میشود .مجیدی همچنین با بیان اینکه ویالهای اقامتی عباسآباد در روزهای شنبه تا سهشنبه برای
تماممراجعانتخفیف ۵۰درصدیخواهدداشت،یادآورشد:درروزهایپایانیهفته ۳۰درصدتخفیفبرای
اقامت افراد در این ویالها لحاظ میشود .وی در پایان اضافه کرد :شرایط برای گذراندن ایام تعطیالت در غار
علیصدرفراهمشدهامامسافرانهمبایدرعایتمواردبهداشتیرامدنظرداشتهباشند.

حمل و نقل در سه مرحله اساسی در دست
اقدام است که نخستین مرحله آن توسعه
آزادراههاست .وی ادامه داد :اکنون دو هزار
و  ۴۰۰کیلومتــر آزادراه در کشــور وجود
دارد و تا پایان دولت روحانی ۵۱۸کیلومتر
دیگر نیز به این رقم اضافه میشود .اسالمی،
راهآهن را محور سوم توسعه زیرساختهای
حمل و نقل کشور دانست و افزود :طرحهای
مربوط به این محور نیز در دســت توسعه
قــرار دارد و اکنون جمع خطــوط اصلی و
فرعی راهآهن کشور ۱۴هزارکیلومتر است
و هزار و ۴۰۰کیلومتر خــط اصلی و هزار و
۲۰۰کیلومتر خط فرعی نیز تا پایان ســال
آینده به این رقم افزوده خواهد شد.
وی ادامه داد :در این برنامه سه استان دیگر
یعنی اردبیل ،کردستان و آذربایجانشرقی
(از مسیر جدید) به راهآهن سراسری متصل
میشوند .اســامی تاکید کرد :نکته مهم
این است که توانستهایم ســهم راهآهن را
در حمل و نقل بار کشــور افزایش دهیم به
طوری که نسبت به سال ۹۷شاهد ۲درصد
افزایش حجم بار جابهجا شده توسط راهآهن
هستیم.
جاده «طریقالرضا» به بزرگراه
2بانده تبدیل میشود
درمراســم افتتاح ایــن محــور مدیرکل
راهوشهرسازی اســتان اصفهان نیز با اشاره
به اینکه این طرح ملی به طول ۲۵۶کیلومتر
درحوزه استحفاظی استان اصفهان قراردارد
اظهارداشــت :این طرح در کریدور شمال
به جنوب و شــرق به غرب واقعشــده که
جاده «طریقالرضا» (مســیر بین اصفهان
و خراســانرضوی) را به بزرگــراه دو بانده
تبدیل میکند« .علیرضاقاریقرآن» افزود:

استانها

Provinces

طرح محور ناییــن انارک خور-طبس یکی
از اولویتدارترین طرحهای راهسازی اداره
کل راهشهرسازی استان اصفهان محسوب
میشود که در سال۱۳۸۹عملیات اجرایی
آن از ســمت نایین شروع شــد .وی ادامه
داد :این طرح دارای چند مرحله اســت که
مراحــل اول و دوم آن درمجموع با هزینه
۱۱۰میلیــارد ریال به بهرهبرداری رســید
و مرحله ســوم آن که از ایستگاه راهآهن تا
ابتدای شهر انارک است به طول ۴۰کیلومتر
بــوده و از این میزان تاکنــون ۳۲کیلومتر
آن به بهرهبرداری رســید و هشت کیلومتر
باقیمانــده آمــاده بهرهبــرداری اســت.
مدیرکل راهوشهرسازی اســتان اصفهان
اضافه کرد :این بخش شــامل کیلومتر۳۰
الی ۳۸محور با هزینــه ۱۰۰میلیارد ریال،
۲۰۰هزارمترمکعب خاکریزی۱۷ ،هزار تن
آسفالت و یک دستگاه پل راهآهن با دهانه
۲۶متر در این محور تکمیل شده است .وی
با بیان اینکه مرحله چهارم طرح مربوط به
مسیر مشجری تا ســه راهی چوپانان است
خاطرنشان کرد :طول این مسیر ۳۰کیلومتر
اســت که مطالعات آن انجام شده و پس از
تامیناعتبار و انتخــاب پیمانکار ،عملیات
اجرایی آن شــروع خواهد شد .شایان ذکر
است با حضور وزیر راهوشهرسازی عملیات
آسفالت محور اردســتان-اصفهان نیز آغاز
شد .آســفالت محور اردســتان-اصفهان
بسیار حایز اهمیت اســت زیرا محور اصلی
به شــمار میرود اما یک بانده بودن و نقاط
حادثهخیــزی که بــه خاطر هندســه راه
وجود داشــت و قوسهای عمودی و افقی
آن ،خود بــه خود نیاز به ترمیم احســاس
میشد.

کوتاه از استانها
 مدیرکل بهزیستی مازندران خبر داد:

پوشش صددرصدی حق پرستاری

مازندران  /الهه امیری
news@ naslefarda.net

مدیرکل بهزیستی اســتان مازندران با اشاره به
جمعیــت  1139نفری معلــول ضایعه نخاعی
تحت پوشش خدمات بهزیستی مازندران گفت:
از تیرماه سالجاری شاهد پوشش صددرصدی
حق پرستاری و افزایش صددرصدی کمک هزینه
تامین لوازم بهداشتی افراد دارای آسیب نخاعی
اســتان بودیم .فرزاد گوهردهی افزود :از تیرماه
سالجاری کلیه افراد پشــت نوبت دریافت حق
پرستاری ضایعه نخاعی در استان ماهیانه مبلغ
 5540000ریال کمک هزینه حق پرســتاری
معلوالن ضایعه نخاعی دریافــت میکنند .وی
تصریح کرد :افــراد دارای ضایعه نخاعی گردنی
ماهیانه مبلغ دو میلیون ریــال ،معلوالن ضایعه
نخاعی سینهای  1800000ریال و برای معلوالن
ضایعه نخاعی کمری مبلغ  1600000ریال واریز
میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم خبر داد:

بازگشت قم به وضعیت قرمز

قم /گروه استانها :رئیس دانشگاه علوم پزشکی
قم گفت :قم در وضعیت قرمز است و نگران تکمیل
ظرفیت بیمارستانها هستیم .محمدرضا قدیر
گفت :به دلیل رعایت نکردن اصول بهداشــتی
شاهد بازگشت استان قم به وضعیت قرمز هستیم.

ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدي ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﻮرخ 1399/05/15
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﺧﻮزﺳﺘﺎن ) ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم (
ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  -3199ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10101138294

ﭘﯿﺮو آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﻨﺪرج در روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﺻﻨﻌﺖ  ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  1570ﻣﻮرخ
 1399/05/02و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  27612ﻣﻮرخ  1399/05/02ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﺧﻮزﺳﺘﺎن ) ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم ( ﺑﺮاى ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ  1398/12/29رأس ﺳﺎﻋﺖ 08/30
ﺻﺒﺢ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1399/05/15ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه  ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ  ،ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
 ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺳﺎزى  ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار و دارﻧﺪﮔﺎن 76/24درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﻪ ﺷﺮح ﻟﯿﺴﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ در اﻫﻮاز ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ  10ﺟﺎده اﻫﻮاز ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﻰ )ره(  ،ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﺧﻮزﺳﺘﺎن  -دوﯾﺴﺖ
دﺳﺘﮕﺎه  -ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼما ...ﻣﺠﯿﺪ و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻻزم  ،ﻫﯿﺌﺖ
رﺋﯿﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ در اﺟﺮاي ﻣﺎده  101ﻻﯾﺤﻪ اﺻﻼﺣﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﺼﻮب اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  1347و ﻣﺎده  22اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮح
ذﯾﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ  :آﻗــﺎي ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪى ﻣﻮﻣﻦ زاده ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﻰ1189371146
ﻧﻈـﺎر ﻣﺠﻤﻊ  :آﻗﺎﯾﺎن ﻋﻠﻰ داراﺑﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﻰ 4559864365و اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎدرى ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﻰ1289433070
ﻣﻨﺸﻰ ﻣﺠﻤﻊ  :آﻗــﺎي ﻋﻠﻰ اﺻﻐﺮ ﻣﺸﻬﺪى زاده ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﻰ1755382960
ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ و اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارﺷﺎت ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺷﺮﮐﺖ  ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﻰ ﺑﺸﺮح ذﯾﻞ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدﯾﺪ :
 -1ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺻﻮرتﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﺗﻠﻔﯿﻘﻰ ﮔﺮوه و ﺷﺮﮐﺖ اﺻﻠﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ  1398/12/29ﻣﺸﺘﻤﻞ
ﺑﺮ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ،1398/12/29ﺻﻮرت ﺳﻮد )زﯾﺎن( ،ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ و ﺻﻮرت
ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي ﻧﻘﺪي ﺑﺮاى ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ.
 -2ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﻗﺎم ﻧﮕﺮ آرﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10100617632ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺴﺘﻘﻞ و
ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﺻﻠﻰ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﯾﺎ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10380076460ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺎزرس ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮاى ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 1399/12/30اﻧﺘﺨﺎب و اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮔﺮدﯾﺪ.
 -3ﺑﺎزرﺳﺎن اﻋﻢ از اﺻﻠﻰ و ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﻌﻬﺪ و اﻗﺮار ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ داراى ﺳﻮء ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﮐﯿﻔﺮى ﻧﺒﻮده و
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖﻫﺎى ﻣﻨـﺪرج در اﺻﻞ 141ﻗﺎﻧـﻮن اﺳﺎﺳﻰ و ﻣـﻮاد111و 147ﻻﯾﺤﻪ اﺻﻼﺣﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﺸﻤﻮل ﻫﯿﭻ ﯾﮏ
از ﺑﺎزرﺳﺎن ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
 -4روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى دﻧﯿﺎى اﻗﺘﺼﺎد ،ﺻﻨﻌﺖ  ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻰ ﺑﻌﻨﻮان روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮاى
ﺳﺎل 1399اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ.
 -5ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده  129ﻻﯾﺤﻪ اﺻﻼﺣﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺑﺸﺮح ﯾﺎدداﺷﺖ  39ﺻﻮرتﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻮرد ﺗﻨﻔﯿﺬ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
 -6ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ از ﻣﺤﻞ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎل ﺟﺎرى ﺷﺮﮐﺖ اﺻﻠﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 33,395,871ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﻘﺮرﻧﻤﻮد ،ﻣﺒﻠﻎ
 10,095,809,410,000رﯾﺎل ) ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺳﻬﻢ  530رﯾﺎل ( ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد ﻣﻮاد  239و  240ﻻﯾﺤﻪ اﺻﻼﺣﻰ
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﺼﻮب 1347ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران و ﻣﺒﻠﻎ 5,000ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل )ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎداش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه در وﺟﻪ
اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد .
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺟﻠﺴﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  10و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﺬاﮐﺮات  ،ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﺑﻪ آﻗﺎى رﺿﺎ ﭘﻮپ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺗﻮﮐﯿﻞ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ وﮐﺎﻟﺖ
دادﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ اﯾﻦ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و اﻣﻀﺎء ذﯾﻞ دﻓﺎﺗﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .

ﻫﯿﺌـﺖرﺋﯿﺴـﻪ ﻣﺠﻤـﻊ

