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اعالمحکماعدامبرایروحاهللزم؛

حکمدادگاه«آمد»

| نفیسه امامی|
ادامه از صفحه اول
زم که تالشهای زیادی در انتشار اخبار نادرست
از ایران و به اصطالح خود افشا گریهایی علیه
نظام داشت ،در  ۲۲مهرماه  ۹۸توسط سازمان
اطالعات سپاه دستگیر شد و همزمان در کانال
تلگرام «آمدنیوز» ،پیامی مبنی بر دستگیری زم
با لوگوی سپاه پاسداران منتشر شد که نشان
میداد این سازمان کنترل کانال «آمدنیوز» را در
اختیار گرفتهاست.
عبدالصمدخرمشاهیوکیلدادگستریوحقوقدان
در گفتوگو با «رسالت» ،با اشاره به حکم روحاهلل
زم ،ریشه مجازات و عنوان مجرمانه را در فقه و
جزایاسالمیدانستو گفت:مجموعهاقداماتی
کهزمانجامدادهموضوعماده286قانونمجازات
اسالمی میشود .این ماده بسیار گسترده است
و بخشی از آن که بهعنوان جرائم علیه امنیت
داخلی در سطح وسیع مطرح میشود ،شامل

ی گردد.
حال زم م 
ویبابیاناینکهعنوانمجرمانهافسادفیاالرض
دارای دو ویژگی است ،افزود :اول اینکه افساد
فیاالرض گسترده باشد و اخالل شدید در نظم
عمومیایجاد کند.موارددیگرینیزشاملفحشا،
ی گردد.
تخریب و پخش مواد سمی در جامعه م 
اتهاماتزمشاملاخاللدرامنیتملیشدهاست
و بخشی از اقدامات وی مشمول این ماده شده
و برخی از اقدامات او مشمول افساد فیاالرض
نمیشود و برای آنها مجازات حبس در نظر
گرفته شده است.
خرمشاهیادامهداد:در ماده206قانونمجازات
اسالمی تبصرهای وجود دارد که ا گر شخص قصد
اخاللشدیددرنظمعمومینداشتهباشدمشمول
افسادفیاالرضنمیشود.مجازاتافسادفیاالرض
بسیار مفهوم گستردهایداردوبامحاربهمتفاوت
است .قصد مقابله با نظام و تشویق مردم به
آشوبهاییدر سال گذشتهر خداده،از مجموعه

اتهامات نسبت داده شده به زم است.
ویبابیاناینکهرایزمقابلیتفرجامخواهیدارد،
افزود:حققانونیزمووکیلاوست کهفرجامخواهی
داشته باشند و وکیل او بتواند ثابت کند که قصد
زم مجرمانه نبوده است و مشمول عنوان افساد
فیاالرض نمیشود و دالیل علیه او بهاندازه کافی
نیست .هر عنوان مجرمانهای باید دارای دالیل
کافیباشدوعناصرثالثهبرایجرمبایدوجودداشته
باشد تا ثابت کند او با قصد ،نیت و اراده اخالل در
سطح گسترده را انجام داده است.
این وکیل باسابقه دادگستری اضافه کرد :ازنظر
دادگاه دالیل و مدارک برای انتساب جرم به زم
کافیبودهاست،اماشایدمرجعباالتریعنیدیوان
عالی کشور بر این حکم نقص و ایراد وارد کند و یا
این حکم را تایید کند .دیوان عدالت اداری باید
رای را تایید کند تا قابلیت اجرا داشته باشد .تصور
ی کنماینپروندهبسیار ویژهموردتوجهوبررسی
م 
قرار گرفته ،زیرا با عنایت به حساسیت موضوع و
انعکاس زیادی که در جامعه داشته مورد توجه
افکار عمومی قرار گرفته است.
خرمشاهیبااشارهبهمجازاتحبسبرایروحاهلل
زم گفت :ا گر حکم داده شده به وی تایید شود با
وجود در نظر گرفته شدن مجازات حبس ،حکم
اشد مجازات یعنی اعدام اجرا خواهد شد.
این حقوقدان درباره زمان رسیدگی به فرجام

خواهی پرونده افزود :ا گر قرار باشد بهطور عادی
بهاینپروندهرسیدگیشود،در حدودچهار تاپنج
ماهآیندهزمانبرایرسیدگیصرفخواهدشد،اما
ا گر بهطور ویژه به آن رسیدگی گردد ،ظرف یک تا
دو ماه آینده حکم نهایی اعالم میشود .در بحث
اعاده دادرسی ا گر حکم قطعی شود در ماده 478
راه دیگری نیز وجود دارد که محکوم علیه از رئیس
ی کند.
قوهقضائیهدرخواستبازنگریبهپروندهرام 
این مسئله به خواست زم و وکیل او بازمی گردد تا
چنین درخواستی را داشته باشند.
خرمشاهی با اشاره به اینکه  10ماه از دستگیری زم
تااعالمحکماوزمان گذشتهاست ،گفت:احتمال
میرود گذشتاینمدتزمانبهدلیلجمعآوری
دالیلوتحقیقاتبیشتردراثباتجرمزمبههمراه
شرکایجرموافرادی کهباویمعاونتداشتهاند،
ی کند دادگاه درباره جرم
باشد .عدالت اقتضاء م 
انتسابی ،تحقیقات اولیه را جمعآوری کند و نظر
کارشناسانوشهودرابگیردومدارکالزمرابررسی
کند .در مورد پرونده زم مدارک غیر قابل انکاری
وجود دارد اما شاید برای مسائل دیگر تحقیقات
بیشتری صورت بگیرد.
*وکیل مدافع زم :بهحکم اعدام اعتراض
ی کنیم
م 
دبیر دریا بیگی وکیل مدافع زم نیز در گفتوگو با
«رسالت»دربارهحکماعدام کهبرایموکلشداده

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عرضه مدیریت نمیشود
بازار ارز با

ی کنیم
شدهاست ،گفت:مابهاینحکماعتراضم 
و این حکم صد در صد مورد تایید ما نیست .من
بهطور قطع اعالم فرجام خواهی برای موکلم
خواهم کرد و مراتب اعتراض خود را به رای صادر
ی کنم.
شده اعالم م 
ویاضافه کرد:اسنادومدارکقابلقبولومهمی
درباره پرونده آقای زم را در اختیار داریم که در
دیوان عالی کشور مطرح خواهیم کرد تا بتواند
در رای مجدد برای پرونده تأثیرگذار باشد .ما در
ی کنیم و
فرجام خواهی دفاعیات خود را مطرح م 
دالیل قابل قبول و محکم خود را به دستگاه قضا
اعالم مینماییم.
دریا بیگی با اظهار امیدواری در تغییر رای توسط
دیوان عالی کشور بیان کرد :ما امیدوار هستیم
دیوان بعد از شنیدن دالیل ما با توجه به رافت
اسالمی با پرونده آقای زم برخورد کند و در رای
خود تجدیدنظر نماید.
وکیل مدافع روحاهلل زم تصریح کرد :از حکم اعدام
برای موکلم رضایت ندارم ،زیرا هیچ وکیلی از حکم
ی کند.
اعدام احساس رضایت نم 
وی در پایان در پاسخ به این سوال که چه دالیل و
مدارکی را برای تغییر در حکم اعدام برای زم دارید
کهتا کنونارائهنکردهاید ،گفت:دالیلومستندات
ی کنم و ا کنون امکان
خود را در دادگاه مطرح م 
رسانهای کردن آنها را ندارم.

ادامه از صفحه اول
دو.رئیسبانکمرکزی،در ابتدایدورهمسئولیت،خطقرمز
خودراارزشپولملیوثباتنرخارزعنوان کرد.چندیپیش،
دکتر همتی اعالم کرد سیاست اصلی بانک مرکزی ،تأمین ارز
برای کاالهایاساس���یاس���ت،اینیعنیاولویتحساستری
برای دولت پیشآمده و عمال ،سیاست اصلی از حفظ نرخ ارز
به تأمین کاالهای اساسی حتی به قیمت گران شدن ارز تغییر
ک���ردهاس���ت.هم���انروز،تحلیلفعاالناقتص���ادیبراینقرار
گرفت که دولت عمال سیگنال خرید ارز داده است.
از همان روز ،نهتنها نرخ ارز ثابت نماند و روند افزایشی پیدا
ک���رد،تأمی���نارزب���رای کااله���ایاساس���یهمبهخط���رافتاد.
هرچن���د بان���ک مرک���زی ت�ل�اش دارد تا باعرضههای س���نگین
در ب���ازار،ن���رخارزراثاب���تن���گاهدارد،ام���اچنینسیاس���تیدر
بلندم���دت ،قطع���ا پای���دار نخواهد ماند و ب���ا تنگناهای ارزی
کش���ور،ش���دنیهمنیس���ت.
سه.شاید کمیعجیببهنظربرسداماویروس کرونا،در حوزه
مدیریتبازارارزبه کمکدولتآمدهاست.درشرایطفعلی،به
دالیل مختلف ازجمله کاهش مبادالت تجاری و قطع کامل
سفرهای خارجی ،تقاضای واقعی ارز در بازار پایینتر از سطح
عادی است و ا گر دولت نمیتواند چنین وضعیتی را مدیریت
کند،معلومنیس���ت کها گرتقاضایارزاز س���ویمردموفعاالن
اقتصادی به وجود بیاید ،چه خواهد کرد .هرچند باید گفت
دکترهمتینسبتبهاسالفخود،عملکردبهتریداشته،اما
حفظ ارزش پول ملی و ثبات ارز ،تابع عوامل متعددی اس���ت
کهبرخیاز آنهااز عهدهبانکمرکزیخارجاس���ت.تأس���فآور
ن کهدولتفعلی،آنچهرادر 7س���ال گذش���ته کاش���ته،امروز
ای 
ی کند.
درو م 

علیرضابیگیازعللشایعاتمطرحشدهعلیهمجلسیازدهمدراینمدتکوتاهمیگوید:

شایعهپراکنان به دنبال ناامید کردن مردم
|حانیه مسجودی|
۷خردادسالجاری،یازدهمیندورهازمجلسشورای
اسالمی بهصورت رسمی آغاز به کار کرد و ا کنون تنها حدود
یک ماه از آن می گذرد موضوع جالبتوجه این روزها نیز
عدم تناسب همین مدتزمان اندک و شایعات ایجادشده
است .در ادامه با احمد علیرضا بیگی ،عضو کمیسیون امور
داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسالمی به گفتوگو
پرداختیم.
*کسانی که فرصتهای مجلس دهم را از دست دادند،
نا کارآمدی خود را گردن دیگران میاندازند
احمد علیرضا بیگی ،عضو کمیسیون امور داخلی کشور و
شوراهای مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با« رسالت »در
موردشایعاتمنتشرشدهعلیهمجلسفعلیبیان کرد :کسانی
کهفرصتهایمجلسدهمراازدستدادندوامروزموردمذمت

مردمقرارگرفتهانددرتوجیهناکامیوناکارآمدیخودمیخواهند
بگویندتقصیرازمانبودهومجلسیازدهمنیزهمینسرنوشت
راپیدا کردهاست.اینافرادمیخواهندغیاثیمعالفارقانجام
دهند کهاوضاعمجلسیازدهمبهشدتاز مجلسدهمبدتر
است و در این مدت کوتاه به موضوعاتی بهمراتب ناز لتر از
مجلسدهمپرداختهاست.اینافرادبنادارندمردمراناامید
وموردسرزنشقرار دهند کهچرارأیدادید!ویافزود:در این
دوره از انتخابات شاهد بودیم که بخش قابلتوجهی از مردم
ی گیری
کشور در انتخابات شرکت نکردند و بخشی که در رأ 
ً
شرکت کردند عمدتا افراد متعهد در قبال جمهوری اسالمی
ایران بودند که علیرغم نارضایتیهای بسیار به دلیل عالقه
بهنظام و کشور خود پای صندوقهای رأی آمدند و با امید به
نجات کشور در انتخابات مجلس یازدهم شرکت کردند .این
بخش از مردم امید بسیاری به مجلس دوختند اما عدهای

تالش دارند که مردم را ناامید کنند و باورهایشان را از بین
ببرند .در کنار این رسانههای خارجی نیز به شایعات دامن
میزنند و در این تبلیغات سوء خبرهایی دروغین منتشر و
جنگ روانی راه میاندازند.
ش دارند مشکالت کشور را فراتر از سه قوه
*عدهای تال 
نشان دهند
ی کند که تالش این افراد برای تبرئه
علیرضابیگی تصریح م 
کردنمجلسدهماستتانوکپیکاناتهامهابهجاییباالتر
از قوا گرفته شود .ا گر نامه موسویخوئینی را نیز مالحظه
کنیم میبینیم که او نیز تالش دارد تا مشکل را فراتر از سه قوه
ل گیری و
مطرح کند .این مسائل در امتداد هم در حال شک 
رخداد است که ضرورت حرکت مجاهدانه و تالش مجلس
را بیشازپیش مورد تأ کید قرار میدهد تا مردم بتوانند آثار
و نشانههای تعهد و دلبستگی مجلس یازدهم به تحقق

جلسه كمیته منابع درآمدی شهرداری كوهسار برگزار شد
جلسه کمیته منابع درآمدی شهرداری کوهسار با محوریت بررسی موضوع افزایش
سطح درآمد و جذب بودجه حدا کثری با حضور مهندس عظیمی شهردار  ،مهندس
جمعدار اعضایشورایاسالمیشهر،مهندسحشمیپور معاونت،حسینیریاست
واحد تشخیص و وصول درآمد های شهرداری کوهسار برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری کوهسار  :جلسه کمیته منابع درآمدی شهرداری
کوهسار با حضور مهندس عظیمی شهردار  ،مهندس جمعدار اعضای شورای
اسالمی شهر مهندس حشمی پور معاونت  ،حسینی ریاست واحد تشخیص و
وصول درآمدهای شهرداری کوهسار مهندس جمعدار دبیر کمیته درآمدی ،و
مسئولین واحدهای مربوطه درآمدی  ،با محوریت بررسی موضوع افزایش سطح
درآمد و جذب بودجه حدا کثری برگزار شد .در ابتدا دبیر کمیته درآمدی مهندس
ا کبر جمعدار گزارشی از مصوبات جلسه قبل را قرائت و خواستار توضیح روند اجرایی
پروندههای در دست اقدام توسط مسئول مربوطه شدند.مهندس مجید عظیمی
شهردار در این جلسه برای چند مین بار بر ضرورت تشکیل جلسات با هدف ارتقای
درآمدزایی منطقه و پیگیری هر چه بیشتر و سریعتر وضعیت مطالبات تا کید کرد.
وی با اشاره به بدهی پروندههای کمیسیون ماده  ۱۰۰به شهرداری کوهسار عنوان
کرد :شهرداری مکلف است هر چه زودتر نسبت به اخذ طلب خود از این پرونده ها
اقدام کند.شهردار کوهسار در ادامه افزود :ارائه آمار بدهکاران  ،شناسایی و معرفی
همه واحدهای تجاری غیر مجاز سطح شهر برای تهیه گزارش کارشناسی و ارجاع به
کمیسیونمادهصدجهتاخذتصمیموهمچنینشناساییتمامیتخلفاتساخت
و سازها در دستور کار قرار گرفت.
وی در ادامه افزود :وصول به موقع درآمدهای پیشبینی شده ،مدیریت منطقه را در
ارائهخدمات کارآمدومکفیونیزتحققاهداف،برطبقبرنامههایتدوینشدهیاری
ی کندلذابسیارضروریبهنظرمیرسد،عواملمؤثردرمعوقشدنمطالباتشهرداری
م 
شناسایی شده و راهکارهایی جهت چگونگی وصول آن پیشنهاد و اجرا شود.
مهندس مجید عظیمی شهردار کوهسار در جلسه کمیته درآمدی بر تالش همه

جانبه بخشهای مختلف برای وصول درآمدهای مصوب و رویکرد مشارکت محوری
در موضوعات درآمدی تأ کید کرد.
وی افزود :در میان بخشهاى مختلف مدیریت شهرى ،تامین منابع مالى و درآمدى
شهردارى اهمیتویژهاىداردزیراازیکسو کسبدرآمدشهردارى تاثیرعمدهاىدر
ارائه خدمات به شهروندان دارد و از سوى دیگرفقدان درآمد کافى نه تنها سبب عدم
ً
ایجادخدماتضرورىدر شهرمیشودبلکهاساسااجراىتمامىطرحهاوبرنامههاى
شهرى را با مشکل مواجه خواهد نمود.
ویهمچنینبررسیپروندههایدردستاقدامرادراولویتبندیمطالباتبرحسب
زمانوتاریخازراههایرسیدنسریعتربهمطالباتدانستهو گفت:بایددرنحوهتامین
منابع و رفع مشکالت شهر همگی با هم و با تبادل نظر و کمک به یکدیگر تالش کنیم.
عظیمی با بیان اینکه باید بستر الزم جهت اعتمادسازی مردم به مجموعه شهرداری
ایجاد شود ،تصریح کرد :یکی از راهکارهای افزایش درآمد ،تعامل و همکاری دو سویه
شهروندانباشهرداریاست کهنتیجهآنعالوهبر کسب درآمدبیشتربرایشهرداری
وارائه خدمات شهری مناسبتر به همشهریان است.

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یك مرحلهای
تهیه مصالح و اجرای پروژه تكمیل هدایت آبهای سطحی
بلوار شاهد و بلوار والیت – نوبت دوم
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای پروژه تكمیل هدایت آبهای سطحی بلوار
شاهد و بلوار والیت) به شماره  2099005674000021را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید .كلیه مراحل برگزاری مناقصه
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا كت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به
آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذكور و
دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/04/04می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18روز پنجشنبه تاریخ 1399/04/12
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19روز دوشنبه تاریخ 1399/04/23
زمان بازگشایی پا كت ها :ساعت  17روز سهشنبه تاریخ 1399/04/24
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پا كت ها الف :آدرس سیرجان،
میدان انقالب ،شهرداری مركزی ،امو رقراردادها ،تلفن034-41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : -مركز تماس 021 -41934
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768
تاریخ انتشار نوبت اول 99/4/4
تاریخ انتشار نوبت دوم99/4/11 :
خ ش99/4/4 :

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

مطالباتمردمراحسومشاهده کنند.عضو کمیسیونامور
داخلی کشور وشوراهامعتقداستدر کنار تمامایناتفاقات،
نا کارآمدیهاو کاستیهادر دنیایحقیقیبیشازپیشخود
را نشان میدهد و مردمی که با هزار امید بهپای صندوقهای

رأیآمدندنیززیرچنینبمبارانتبلیغاتیقرارگرفتهاند.مردم
ی کنند کهتحرکجدیدیرادرعرصهمجلس،همدر
مطالبهم 
ن گذاریوهمدرعرصهنظارتومقابلهبانا کارآمدی
حوزهقانو 
و کاستیها ببینند.

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
منتهی به 1398/12/29
شركت كشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان
(سهامی عام) به شماره ثبت 112
و شناسه ملی 10101892894
بدینوسیله از صاحبان سهام شركت كشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان و یا
نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل میآید تا در جلسه مجمع عمومی عادی
سالیانه صاحبان سهام كه راس ساعت  10:30روز یكشنبه مورخ  99/4/22در محل
كیلومتر16جادهقوچان ،بعداز نیروگاهتوس(شركتصنایعمهتابخراسان)تشكیل
میگردد ،حضور به هم رسانند.
ضمنا با عنایت به ابالغیه شماره  104/31مورخ  1398/12/20ستاد ملی مدیریت
بیماری كرونا و ابالغیه شماره /440/050ب 98/مورخ  1398/12/26سازمان بورس
اوراق بهادار ،در راستای رعایت بهداشت و حفظ سالمت سهامداران محترم ،تا
اطالع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شركتها صرفا با حضور حدا كثر  15سهامدار
حقیقی و حقوقی مقدور بوده كه با توجه به محدودیت تعیینشده برای برگزاری
مجمع ،امكان حضور مجازی سهامداران فراهم و دسترسی از طریق آدرس لینك
 http://www.aparat.com/Tabarok_ir/liveامكانپذیر میباشد.
دستورجلسه:
-1استماع گزارشهیاتمدیرهوبازرسقانونیشركتدرخصوصعملكردسالمالی
منتهی به 1398/12/29
 -2بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29
 -3انتخاب حسابرس و بازرس اصلی وعلیالبدل برای سال مالی منتهی به
1399/12/30
 -4اتخاذ تصمیم درخصوص تقسیم سود
 -5تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیاتمدیره
 -6انتخاب روزنامه كثیراالنتشار و محلی جهت درج آ گهیهای شركت
 -7تصویب معامالت موضوع ماده  129قانون تجارت
 -9سایر موارد در صالحیت مجمع
تاریخ انتشار99/4/11 :
هیاتمدیره شركت كشت و صنعت بهاران گلبهار
خ ش99/4/11 :
خراسان (سهامی عام)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شركت كیانرنگین (سهامی خاص)
به شماره ثبت  76و شناسه ملی 10100016895
بدینوسیلهاز كلیهسهامداران محترمویانمایندگانقانونیآنهادعوتمیشود كهدر
جلسهمجمععمومیعادیسالیانهشركت كهراسساعت8صبحروزسهشنبهمورخ
 1399/04/31در محل قانونی شركت تشكیل میگردد ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هیاتمدیره و بازرس قانونی شركت
 -2طرح و تصویب بیالن مالی عملكرد سال 1398
 -3انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علیالبدل برای سال مالی 1399
 -4انتخاب روزنامه كثیراالنتشار برای سال مالی جاری
 -5طرح سایر مواردی كه در صالحیت مجمع عادی سالیانه باشد
تاریخ انتشار99/4/11 :
هیاتمدیره شركت
خ ت99/4/11 :

*مجلس یازدهم کسانی را که قصد دارند مردم را ناامید
کنند ،ناامید خواهد کرد
ن که مجلس تا هفته گذشته بیشتر
این نماینده با تشریح ای 
درگیرچینشرسمیخودبودتابتواندمسئولیتهارادر حوزه
ی کند کههفتهپیش
ن گذاری کشورمشخص کند،بیانم 
قانو 
رو آغاز به کار قطعی مجلس با تمام ترکیب و تکالیف مربوط به
مناسکومسئولیتهاست.درنتیجهمردممنتظراینهستند
کهاز مجلسحرکتیتوفندهدر راستایمطالباتشانراببینند.
حتیمردمی کهدر انتخاباتشرکتنکردهاندنیزانتظار دارند
کهاینمجلسبتوانددررویاروییبانا کارآمدیهاو گر ه گشایی
ازمشکالتمردم،بهطورجدیایفاینقش کند.علیرضابیگی
در پایان یادآور شد که مردم کوچک شدن سفرههای خود را
ی کنند و فشار ناشی از سوء تدبیر
هرروز با تمام وجود حس م 
در اداره کشور را میبینند .در بسیاری از زمینهها نیز شاهد
بیمسئولیتی و فرار از پاسخگویی دستگاه اجرایی کشور
هستند ،بنابراین انتظار دارند که قوه مقننه بهعنوان ناظر بر
عملکرد قوه مجریه و به نمایندگی از آحاد ملت باقدرت عمل
کند .مجلس یازدهم کسانی را که قصد دارند مردم را ناامید
کنند ،ناامید خواهد کرد.

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
منتهی به  1398/12/29شركت نوشپونه
مشهد (سهامی عام) به شماره ثبت  6717و
شناسه ملی 10380225279
بدینوسیله از صاحبان سهام شركت نوشپونه مشهد (سهامی عام) و یا نمایندگان
قانونیآنهادعوتبهعملمیآیدتادر جلسهمجمععمومیعادیسالیانهصاحبان
سهام كه راس ساعت  11:30روز یكشنبه مورخ  99/4/22در محل كیلومتر  16جاده
قوچان ،بعد از نیروگاه توس (شركت صنایع مهتاب خراسان) تشكیل میگردد،
حضور به هم رسانند.
ضمنا با عنایت به ابالغیه شماره  104/31مورخ  1398/12/20ستاد ملی مدیریت
بیماری كرونا و ابالغیه شماره /440/050ب 98/مورخ  1398/12/26سازمان بورس
اوراق بهادار ،در راستای رعایت بهداشت و حفظ سالمت سهامداران محترم ،تا
اطالع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شركتها صرفا با حضور حدا كثر  15سهامدار
حقیقی و حقوقی مقدور بوده كه با توجه به محدودیت تعیینشده برای برگزاری
مجمع ،امكان حضور مجازی سهامداران فراهم و دسترسی از طریق آدرس لینك
 http://www.aparat.com/Tabarok_ir/liveامكانپذیر میباشد.
دستورجلسه:
-1استماع گزارشهیاتمدیرهوبازرسقانونیشركتدرخصوصعملكردسالمالی
منتهی به 1398/12/29
 -2بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29
 -3انتخاب اعضای هیاتمدیره
 -4انتخاب حسابرس و بازرس اصلی وعلیالبدل برای سال مالی منتهی به
1399/12/30
 -5اتخاذ تصمیم درخصوص تقسیم سود
 -6تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیاتمدیره
 -7انتخاب روزنامه كثیراالنتشار و محلی جهت درج آ گهیهای شركت
 -8تصویب معامالت موضوع ماده  129قانون تجارت
 -9سایر موارد در صالحیت مجمع
تاریخ انتشار99/4/11 :
هیاتمدیره شركت نوشپونه مشهد (سهامی عام)
خ ش99/4/11 :
آ گهی ماده  3قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی شهرستان سیاهكل
نظر به اینكه در اجرای مواد  18 ،17 ،15 ،3قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آییننامه اجرایی آن متقاضی ذیل با
ارائه اسناد و مدارك عادی و اسناد مشاعی درخواست صدور سند مالكیت نموده
و پرونده مورد نظر در هیات موضوع قانون مذكور مصوب  1390/09/20مجلس
شورای اسالمی مطرح نهایتا منجر به صدور رای جهت اخذ سند مالكیت گردیده
است لذا مراتب به استناد ماده  3قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15روز جهت
عمومی آ گهی میگردد.
قریه كلسر سیاهكل سنگ اصلی  31بخش  16گیالن
 :1پالك  4590مفروز از  88در مالكیت آقای مازیار شیبانی دیارجانی ششدانگ یك
قطعه زمین به مساحت  2/02مترمربع از مالكیت آقای اماناله عضدی
لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكین مشاع نسبت به اصل و حدود
و مفروزی پالك فوق واخواهی داشته باشد میتوانند از تاریخ انتشار آ گهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد شهرستان سیاهكل تحویل و ظرف مدت
یك ماه به مراجع قضایی صالحه دادخواست تسلیم و گواهی آن را به اداره متبوعه
تحویل نماید در غیر این صورت پس از تقاضای مدت مذكور برابر مقررات نسبت به
صدور سند مالكیت نیز مراجع متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول99/4/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/4/25 :
رئیس ثبت اسناد و امالك
دش99/4/11 :
شهرستان سیاهكل – همایون فالحتكار

