» خبر

محمد جواد الريجاني:

در کشور ما دموکراسي براساس
عقالنيت اسالمي است
محمدجواد الريجاني با بيان اينکه حق استماع و عدالت اداري
موضوع چهارمين دور گفتگوي حقوق بشري ايران و ايتاليا ،گفت:
در کشور ما دموکراسي براساس عقالنيت اسالمي است.به گزارش
مليت به نقل از ميزان ،چهارمين دور گفتگوهاي قضائي و حقوق
بشري جمهوري اسالمي ايران و ايتاليا با حضور دکتر محمد جواد
الريجاني دبير ستاد حقوق بشر کشورمان و هيئت ايتاليايي در تهران
برگزار شد.محمدجواد الريجاني ضمن خيرمقدم به هيئت ايتاليايي
اظهار کرد :ما راجع به بحث حقوق بشر گفتگوهاي متعددي با
دنيا داريم ،مثال با برخي از کشورها مثل اتريش ما حقوق بشر را
بر اساس تفکرات ديني دنبال ميکنيم.وي با بيان اينکه اين مدل
چند ويژگي دارد ،ادامه داد :اول اينکه ما ميآييم و يک موضوع
قضائي و حقوقي را انتخاب ميکنيم که در بحث حقوق بشر مهم
باشد ،سپس قوانين دو کشور و حتي مکانيزمهاي اجرا را هم
مقايسه ميکنيم.الريجاني اظهار کرد :ما در اين مدل يک قدم
آن طرفتر هم رفتهايم ،ايتاليا يک سيستم مدني-سياسي دارد؛
يعني دموکراسياش بر اساس عقالنيت سکوالر ليبرال است .اما
در کشور ما دموکراسي براساس عقالنيت اسالمي است.وي گفت:
حال سوال جدي اين است که تا چه حد قوانين ما که براساس
عقالنيت اسالمي است به مکانيزمهاي حقوق بشري نزديک است.
دبير ستاد حقوق بشر گفت :ضمن اينکه قوانين را مرور کرده و
چالشها را بررسي ميکنيم بلکه ميخواهيم ببينيم که قوانين
بر مبناي خود چه ويژگيهايي دارند که اميدواريم در اين دور از
گفتگوها به اهداف خود برسيم.

نقويحسيني:

اروپاييها به ماندن ما در برجام نياز دارند
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با تاکيد بر
اينکه با خروج آمريکا ديگر برجامي وجود ندارد که ايران بخواهد
در آن بماند گفت :قطعا اروپاييها احتياج دارند که ما در برجام
بمانيم.سيدحسين نقوي حسيني در گفتگو با ايسنا ،در واکنش به
اظهارنظر اخير عراقچي معاون وزير خارجه مبني بر اينکه برجام
در  ICUاست ،اظهار داشت :از نظر بنده به عنوان يک تحليلگر
ن زمان که آمريکا از برجام
سياسي ،برجام تمام شده است هما 
خارج شد ،برجام کانلميکن شد ،لذا ادامه تالش براي حفظ برجام
بي حاصل است .ما اين صحبتها را بر اساس استدالل ،منطق و
دليل بيان ميکنيم آن هم اينکه اروپاييها قادر به جبران خسارات
عليه ما نيستند .آنها نميتوانند تضمينهاي الزم را بدهند که خالف
نظر آمريکا به تعهدات برجام عمل ميکنند.وي با بيان اينکه ديگر
برجامي وجود ندارد گفت :برجامي نيست که در آن ايران باشد يا
نباشد ،آمريکا نظام برجام را بر هم زد و اروپاييها همراهي کردند
لذا اکنون زماني است که بايد به قانون مصوب مجلس عمل کنيم.
در اين قانون آمده که اگر عضوي برجام را نقض کرد جمهوري
اسالمي ايران حق انجام اقدامات بعدي را دارد.اين عضو کميسيون
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينکه نقض آشکار
برجام بر اساس قانون مصوب مجلس صورت گرفته است گفت :ما
قبل از برجام شرايط بسيار بدتري را داشتيم که آن را پشت سر
گذاشتيم .آن زمان همه کشورهاي غربي عليه ما منسجم شدند اما
باز هم ما راه خود را طي کرديم .اکنون که آمريکاييها اصال قادر
به بسيج همه کشورها عليه ما نيستند لذا ما کوتاهي و نقض برجام
نکرديم ،اين کار را آمريکاييها انجام دادند .در شرايط فعلي هم اين
اروپاييها هستند که نياز دارند تا ما را در برجام نگه دارند.

»

رئيس پيشين سازمان انرژي اتمي گفت  :اروپا به دنبال خريد زمان است .وي با اشاره
به خروج آمريکا از برجام با تاکيد بر اينکه آمريکا از ابتدا در برجام نبوده که بخواهد از
آن خارج شود ،گفت :آمريکا و اروپاييها در حال نقش بازي کردن هستند و قرار شده
که آمريکاييها تحريمهاي خود را بيشتر کنند ،انگليسيها مسئول موضوع يمن ،بحرين
و خليجفارس شده و فرانسه مسئول امور مربوط به منطقه و موشکي جمهوري اسالمي
ايران شده است.فريدون عباسي در گفتگو با ايسنا درباره تاکيدات مقام معظم رهبري
مبني بر لزوم حفظ وحدت در داخل و جلوگيري از بروز اختالف به ويژه بعد از خروج
آمريکا از برجام با تاکيد بر اينکه اختالف هيچ گاه خوب نيست ،اظهار کرد :ممکن است
در داخل سليقهها مقداري با يکديگر تفاوت داشته باشد که اين اشکالي ندارد و مسيري
مطلوب است که سليقهها به نقد گذاشته شود و بهترين راه براي اداره جامعه ،حفظ

عزت مردم و افزايش رفاه آنها انتخاب شود.وي با بيان اينکه بايد در تراز انقالب اسالمي
حرکت کنيم ،خاطرنشان کرد :اگر سليقههاي مختلف سياسي و جناحي به اصل انقالب
اسالمي چنگ بزنند و خود را با آن تنظيم کنند ،در سياستهاي داخلي و خارجي اختالف
چنداني به وجود نميآيد اما اگر آنها اصل انقالب را فراموش کنند و با پيگيري الگوهايي
به ويژه غربي بخواهند جامعه را اداره کنند باعث بروز اختالف در کشور خواهند شد.رئيس
پيشين سازمان انرژي اتمي معتقد است :در کشور ما يک جناح لجباز داريم که زماني
که از اصل انقالب فاصله ميگيرند،دموکراسي را علم ميکنند و با علم کردن آزادي و
راي مردم ميخواهند نظرات ديکتاتورمابانه خود را در جامعه اشاعه دهند .آنها اصل نقد
و همانديشي و تفکر درباره اينکه چه چيز به نفع جامعه است را قبول ندارند و ميگويند
يا حرف من يا اگر غير از اين باشد شلوغبازي ميکنيم و رفراندوم برگزار شود.

فريدون عباسي:

اروپا به دنبال
خريد زمان است
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دهقان:

ترديدهاي دولت اجازه شکسته شدن سد تحريمها را نداد
نايب رئيس فراکسيون واليي مجلس ،اعتقاد به مذاکره
با غرب و آمريکا به عنوان تنها راه حل ،اجراي سياست
تحميل عقب نشيني و منافع افرادخاص در گراني ها
را عوامل ترديد دولت درمقابله باتحريم ها خواند.محمد
دهقان در گفتگويي با خبرنگار مهر با انتقاد از ترديد
مسئوالن کشور در خصوص مقابله با تحريمهاي دشمنان
گفت :هر مشکلي با اراده مسئوالن  ،قابل حل است چراکه
هيچ مشکل الينحلي در کشور وجود ندارد.نماينده مردم
چناران و طرقبه در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينکه
کارشناسان راهکارهاي دقيق و علمي براي برونرفت
از اوضاع فعلي دارند ،گفت :راهکارهاي برونرفت از
مشکالت اقتصادي کام ًال مسجل است .وضعيت موجود
نه تنها بنبست نيست ،بلکه فرصت طاليي است براي
اينکه حرکت کشور به سمت درو نزايي اقتصادي شکل
گيرد.نايب رئيس فراکسيون نمايندگان واليي مجلس
اظهار داشت :سالهاي طوالني است که سياستمداران
و سياستگذاران کشور اينگونه تصور ميکنند که

تنها راهحل مشکالت اقتصادي کشور اين است که
نظام جمهوري اسالمي مشکالت خود را با آمريکا حل
کند .حتي زماني که هيچ مذاکرهاي با آمريکا صورت
نگرفته بود و مذاکرات با اروپا وجود داشت ،برخي
مذاکرهکنندگان معتقد بودند که مذاکره با اروپا فايدهاي
ندارد و براي حل مشکالت بايد با آمريکا مذاکره کنند.
امروز که آمريکا از برجام خارج شده است ،همان افراد
به دنبال مذاکره با اروپا براي حل مشکالت هستند.وي
تصريح کرد :هيچکس مخالف اين نيست که مشکالت ما
با اروپا و آمريکا حل شود ،اما امام خميني (ره) معتقد
بودند و مقام معظم رهبري معتقدند که مشکل ايران
با آمريکا حل نخواهد شد ،چون آمريکا قابل اعتماد
نيست .آمريکا رذلتر و پستتر از آن است که به
تعهدات خود عمل کند.نماينده مردم طرقبه و چناران
در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به تالش دولت براي
مذاکره با اروپا گفت :امروز هم کسي مخالف مذاکره با
اروپا نيست؛ مشکل اينجاست که مشکالت ما حتي با

س رلشکر صفوي:

مذاکره اروپا نيز حل نخواهد شد .وقتي آمريکا مخالف
برجام است ،اروپا هيچگاه تبادل مالي هزار ميليارد
دالري خود با آمريکا را فداي تبادل مالي  ۱۵ميليارد
دالري خود با ايران نخواهد کرد.با مشروط کردن حل
مشکالت اقتصادي کشور به مذاکره با اروپا به شدت
مخالف هستيم دهقان افزود :با اين وجود هم ما مخالف

آگهي مجمع عمومي عادي ساليانه
نوبت اول شركت تعاوني مصرف
فرهنگيان ناحيه  1اردبيل شماره ثبت
1378/4/5-2366

جلسه مجمع عمومي (نوبت اول) راس ساعت  6بعدازظهر روز چهارشنبه
مورخه  97/5/10در محل شركت تعاوني واقع در خيابان سعدي جنب
دبيرستان دخترانه بهار (ابومسلم سابق) برگزار خواهد شد .از كليه سهامداران
محترم جهت شركت در اين مجمع دعوت به عمل ميآيد.
دستور مجمع عمومي:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرسان
 -2طرح و تصويب ترازنامه صورتهاي مالي و حساب سود شركت در
سال مالي 1396
 -3پاداش هيات مديره ،مديرعامل ،بازرسان و كاركنان
 -4تصميمگيري درخصوص ادامه عضويت در اتحاديه تعاونيهاي مصرف
فرهنگيان استان
 -5اتخاذ تصميم درخصوص تقسيم سود
-6انتخاب بازرسان شركت
 -7طرح و تصويب تغييرات اعضا و سرمايه
 -8طرح و تصويب دستورالعمل حقوق و مزايا و پاداش و حقالجلسه هيات
مديره و موضوع تبصره  3ماده  36قانون بخش تعاوني
اعضاي محترم جهت شركت در اين مجمع طبق مقررات جديد سازمان
ثبت اسناد و امالك بايد:
 -1كپي شناسنامه از صفحه اول و توضيحات و كپي كارت ملي به همراه
داشته باشند.
 -2در صورت داشتن وكالت كتبي از طرف ساير اعضاي شركت بايد دفترچه
عضويت كپي شناسنامه به شرح بند  1و كپي كارت ملي موكل خود را كه
در قيد حيات ميباشد ارائه نمايند.
 -3شركت در مجمع با دفترچه اعضاي تعاوني كه در قيد حيات نميباشند
و به رحمت ايزدي پيوستهاند ممنوع ميباشد و وراث محترم در صورتي
ميتوانند در مجمع شركت نمايند كه ورقه حصر وراثت به همراه وكالتنامه
محضري از ساير وراث ارائه نمايند .ارائه مدرك شخصي (كپي شناسنامه و
كارت ملي) وراث الزامي است.
 -4داوطلبان عضويت و نمايندگي شركت در بازرسان تا سه روز قبل از
مجمع مهلت دارند با مراجعه حضوري به محل شركت تعاوني و پر نمودن
فرم مربوطه و ارائه مدارك الزم (كپي شناسنامه تمام صفحات  -كپي كارت
ملي  -گواهي عدم سوء پيشينه) ثبتنام نمايند.
تاريخ انتشار97/4/5 :
هيات مديره شركت تعاوني مصرف
خ ش97/4/5 :
فرهنگيان ناحيه  1اردبيل

مجمع همگاني ساليانه انجمن زرتشتيان شريفآباد
اردكان يزدمقيم مركز (اشا) (نوبت اول)
مجمع همگاني ساليانه انجمن زرتشتيان شريفآباد نوبت اول در روز شنبه
 1397/4/16راس ساعت  10بامداد در ساختمان اشا واقع در تهرانپارس
تشكيل ميگردد .در صورتي كه حدنصاب قانوني حاصل نگرديد نوبت دوم
در روز آدينه  1397/4/29راس ساعت  10بامداد در ساختمان اشا تشكيل
ميگردد .از كانديداي بازرس درخواست ميشود حداكثر تا 1397/4/15
به دبيرخانه اشا مراجعه و ثبتنام نمايند.
دستورجلسه مجمع:
 -1گزارش ساليانه عملكرد هيات مديره و ارائه بيالن و تراز مالي سال 96
 -2گزارش بازرس قانوني
 -3انتخاب بازرس اصلي و عليالبدل
تاريخ انتشار97/4/5 :
رئيس هيات مديره انجمن زرتشتيان
خ ت97/4/5 :
شريفآباد اردكان يزد مقيم مركز (اشا)

مذاکره با اروپا نيستيم ،اما با اين موضوع مخالف بوديم
که دولت حل مشکالت کشور را موکول به تفاهم با
آمريکا کند؛ اين کار را زيانبار ميدانستيم .با مشروط
کردن حل مشکالت کشور به مذاکره با آمريکا و گره
زدن سرنوشت اقتصاد کشور به کلمات ريز و درشت
اوباما و ترامپ ،مخالف بوده و هستيم.

مذاکره با سنگ و چوب بهتر از مذاکره با ترامپ است
وي با اشاره به لزوم تغيير وزراي دولت تصريح کرد :بعضي آقايان
مسئولين ،احساس ميشود که خستهاند و در فضاي روان و شفاف
که همه پارامترهاي پيراموني به نفعشان باشد ،به خوبي ميتوانند
کار کنند اما در جايي که مطالبه و چالشي باشد خسته ميشوند.
قطعا اين دسته از مسئولين بايد تغيير کنند.دبيرکل جامعه اسالمي
مهندسين ادامه داد :در برخي کشورهاي دنيا ،گاهي روسايجمهور
کل کابينه را عوض ميکنند ،البته ما چنين انتظاري از رئيسجمهور
نداريم اما اگر دو نفر هم احساس خستگي کنند ،شايد به ديگران
تسري دهند .در دولتي که قرار است قرارگاه اقتصادي را اداره کند،
وزرا بايد شادابتر و باانگيزهتر باشند.باهنر گفت :ما پيشنهادي به
رئيس جمهور نداريم اما ماندن برخي مسئولين ،حتي يک روز هم
مي تواند مشکل ساز شود .شنيدهام برخي خودشان اصرار به رفتن
دارند اما رئيس دولت مخالفت ميکند.وي با اشاره به فرارسيدن
هفته قوه قضائيه اظهار داشت :قوه قضائيه با کار وسيعي که دارد و
عموما مردم با آثار و فعاليت هاي اين قوه درگير هستند .حاال شايد
عملکرد دستگاه قضائي مثبت يا منفي باشد که به هرحال طبيعي
است.باهنر گفت :قوه قضائيه با ورود به پرونده دانه درشتها ،تحرک
خوبي از خود نشان داده و در مجموع نسبت به گذشته بهتر بوده
است .البته تا اصالح کامل عملکرد دستگاه قضا راه دور و درازي

آگهي دعوت مجمع فوقالعاده

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت سروش سالمت پاسارگاد دعوت به
عمل ميآيد جهت شركت در مجمع فوقالعاده شركت راس ساعت  18عصر
روز چهارشنبه  97/4/20در محل شركت به آدرس اليگودرز شهرك الغدير
خيابان ياس مجتمع پاسارگاد طبقه چهارم حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
انحالل شركت
تاريخ انتشار97/4/5 :
خ ش97/4/5 :
هيات مديره شركت

آگهي دعوت نوبت سوم مجمع عمومي
عادي به طور فوقالعاده موسسه
مجتمع مسكوني الهيه به شناسه ملي
()10100348302

متعاقب تقاضاي بيش از  %20از مالكان واحدهاي اختصاصي مجتمع مسكوني
الهيه از هيات مديره مجتمع مزبور طي اظهارنام ه ارسالي براي دعوت مجمع
عمومي عادي به طور فوقالعاده و عدم اجابت تقاضاي مذكور ظرف ( )10روز
پس از وصول تقاضا ،در اجراي بند «ج» و تبصره ذيل ماده ( )8اساسنامه
موسسه مذكور ،از مالكان واحدهاي اختصاصي مجتمع مسكوني الهيه دعوت
به عمل ميآيد در مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده موسسه مجتمع
مسكوني الهيه به شناسه ملي  10100348302كه در ساعت  6بعدازظهر
مورخه  97/4/20در شهر تهران ،محله الهيه ،خ گلنار ،خ ماهرو ،انتهاي
بنبست شاهين پناهي ،مجتمع مسكوني الهيه ،سالن اجتماعات برج B
تشكيل ميشود حضور به هم رسانند.
بديهي است حضور در جلسه مجمع منوط به احراز مالكيت با ارائه اصل
سند رسمي مالكيت و احراز هويت با ارائه اصل كارت ملي است.
مالكان مشاع يك واحد اختصاصي و مالكاني كه ميخواهند به شخص ديگري
براي حضور در جلسه مجمع وكالت دهند ميتوانند در اجراي تبصرههاي
ذيل ماده ( )8اساسنامه شخصا به دفتر مجتمع مراجعه و با ارائه اسناد
مالكيت و هويت خود ،شامل اصل سند رسمي و كارت ملي ،فرم وكالتنام ه
عادي براي حضور در جلسه مجمع را دريافت دارند.
شايان ذكر است ،به تصريح تبصره ( )2ماده ( )8اساسنامه «هر شخص ميتواند
به نمايندگي حداكثر دو نفر از مالكان در جلسه مجمع شركت كند»
دستورجلسه مجمع عبارت است از:
انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل هيات مديره ،خزانهدار و بازرسان
موسسه
تاريخ انتشار97/4/5 :
رضا خاكسار به وكالت
خ ت97/4/5 :
از بيش از  %20مالكين مجتمع مسكوني الهيه
اعالم ورشكستگي و تصفيه
به اطالع كليه بدهكاران و بستانكاران از شركت تعاوني توليدي آزموده به
شماره ثبت  1008كه برابر دادنامه شماره  9709972330400056مورخه
 97/2/17شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي دامغان ورشكسته اعالم گرديده
و آقاي مجتبي مشدئي به عنوان مدير تصفيه و آقاي عليمحمد مستشيري
به عنوان ناظر محكمه انتخاب گرديدهاند كه مراتب در تاريخهاي 97/3/1
و  97/3/12در روزنامه آفرينش و در روزنامه رسمي آگهي گرديده است.
بدينوسيله از كليه بدهكاران و بستانكاران درخواست ميگردد ظرف سي
روز اسناد و مدارك طلب يا بدهي خود را به مدير تصفيه تسليم تا متعاقبا
جلسه تعيين تكليف اموال برگزار گردد.
آدرس محل تصفيه :دامغان ،ميدان فرهنگ ،ضلع جنوبي ميدان ،دفتر
وكالت دكتر خواجهزاده
تلفن09121312359:و09123315061
مدير تصفيه
دكتر مجتبي مشدئي
تاريخ انتشار 97/4/5 :خ ش97/4/5 :

خبر »

هيچ موضوعي در منطقه
بدون مداخله ايران حل نميشود

باهن ر:

دبير کل جامعه اسالمي مهندسين ،گفت :نميدانم چه استداللي
وجود دارد که به نام ايران پيشنهاد مذاکره با آمريکا ميدهند؛ شايد
مذاکره با سنگ و چوب بهتر از مذاکره با ترامپ باشد.به گزارش
مهر ،محمدرضا باهنر در نشست خبري با اشاره به سيزدهمين
کنگره اين تشکل در روز  ۷تيرماه اظهار داشت :در طول  ۲۶سالي
که جامعه اسالمي مهندسين تاسيس شده است ،تالش کردهايم
همواره مسائل تشکيالتي و قانوني را رعايت کنيم .در همين بازه،
هر دو سال يک بار ،معموال حوالي روز  ۷تيرماه در تهران مجمع
عمومي برگزار ميکنيم.وي افزود :در اين مجمع ،دبيرکل از عملکرد
دو سال گذشته جامعه اسالمي گزارش ميدهد .برنامه و پيشنهادي
براي دو سال آينده فعاليت جامعه داريم که بايد به تصويب اعضاي
مجمع برسد .اگر اصالحاتي در اساسنامه يا مرامنامه داشته باشيم،
تنها مرجعي که ميتواند اقدام کند ،مجمع عمومي خواهد بود.
بيانيه تشريحي هم پيرامون مسائل روز ارائه خواهيم کرد.باهنر
گفت :در اواخر مجلس نهم ،قانون احزاب به صورت اصولي اصالح و
اجراي آن به دولت و وزارت کشور ابالغ شد .احزابي که قبال مجوز
گرفته بودند ،موظفند خود را با اين قانون تطبيق دهند .اميد داريم
با اجراي دقيق اين قانون ،تا پايان سال  ۹۷احزاب و تشکلها سر و
سامان بيشتري بگيرند و احزابي باقي بمانند که اهل فعاليت هستند.
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وجود دارد.وي افزود :معاون اول قوه قضائيه نشستها و پرسش و
پاسخ هاي خوبي داشته است اما اميدواريم که رئيس قوه هم بتواند
شرايط را براي برگزاري نشست هاي اينچنيني فراهم کند تا
اينگونه مطرح نشود که رئيس قوه يک طرفه به قاضي رفته است.
باهنر با اشاره به نظريه عده اي مبني بر تالش مجلس براي طرح
عدم کفايت رئيسجمهور ،اظهار کرد :تقريبا براي همه آحاد مردم
مشخص شده که ما جنگي تمام عيار با استکبار جهاني داريم .زماني
به تعبير رهبري ،مباشر اين جنگ ،وزارت دفاع آمريکا بود .جنگ هاي
ديگري هم راه افتاده است که يکي از آنها جنگ اقتصادي است که
فرماندهي آن از وزارت دفاع آمريکا به وزارت خزانهداري اين کشور
منتقل شده است.رئيس جبهه پيروان خط امام و رهبري تصريح
کرد :هيچ نقطه قابل اتکايي در اعتماد به هيات حاکمه آمريکا براي
افکار عمومي جهان باقي نمانده است .فرقي هم ميان جمهوري خواه
و دموکرات وجود ندارد ،آمريکاييها هميشه قلدرمابانه رفتار کرده
اند .اين کشور از تعهدات خود يکجانبه خارج شده و زير امضاي
خود ميزند؛ از پيمان محيط زيستي گرفته تا برجام.باهنر گفت:
اخيرا آمريکا به طور يکجانبه از شوراي حقوق بشري هم خارج
شد .هنوز رد پاي مذاکره با کره شمالي پاک نشده بود که آمريکا
تحريم هاي جديد را عليه اين کشور تصويب کرد.

آگهي دعوت مجمع عمومي ساليانه
شركت تعاوني سهام عدالت شهرستان
بوكان به شماره ثبت  - 647نوبت اول
بنا به تصويب هيات مديره جلسه مرحله اول نوبت اول مجمع عمومي ساليانه شركت تعاوني سهام
عدالت شهرستان بوكان وفق مقررات ماده  9آييننامه نحوه تشكيل مجمع عمومي دومرحلهاي
براي انتخاب نمايندگان اعضا در مرحله دوم براي تصميمگيري درخصوص دستورجلسات به شرح
زير راس ساعت و روز مقرر در كليه حوزههاي انتخاباتي برگزار ميگردد .از عموم سهامداران و
اعضاء محترم دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر
در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا اينكه با توجه به مفاد  19آييننامه نحوه تشكيل
مجامع عمومي در صورتي كه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد ،ميتواند حق راي خود را
به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تاماالختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد
در اين صورت هر عضوي ميتواند عالوه بر راي خود حداكثر حق سه راي باوكالت و هر شخص
غيرعضو تنها يك راي باوكالت داشته باشد .توضيحا اينكه وكالتنامههاي عادي بايستي يك
روز بعد از انتشار آگهي مذكور تا يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل
دفتر شركت تنظيم شده و توسط بازرسان بررسي و تاييد گردد و در غير اين صورت وكالتنامه
رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانههاي اسناد رسمي رسيده باشد.
 -1محل تشكيل جلسه بخش مركزي حوزه شهر بوكان شامل اعضاي (افراد تحت پوشش كميته
امداد ،بهزيستي ،كاركنان دولت ،بنياد شهيد و امور ايثارگران و ساير گروههاي مشمول) جهت
انتخاب  35نفر نماينده اصلي و  12نماينده عليالبدل در ساعت  11صبح روز دوشنبه مورخ
 97/04/16واقع در شهر بوكان سالن تبليغات اسالمي
 -2محل تشكيل جلسه بخش مركزي حوزه بهي فيضالهبيگي شامل اعضاي (افراد تحت پوشش
كميته امداد ،بهزيستي ،كاركنان دولت ،بنياد شهيد و امور ايثارگران و ساير گروههاي مشمول)
جهت انتخاب  30نفر نماينده اصلي و  10نماينده عليالبدل در ساعت  11صبح روز يكشنبه
مورخ  97/04/17واقع در مسجد بزرگ روستاي يكشوه.
 -3محل تشكيل جلسه بخش مركزي حوزه ايل تيمور شامل اعضاي (افراد تحت پوشش كميته
امداد ،بهزيستي ،كاركنان دولت ،بنياد شهيد و امور ايثارگران و ساير گروههاي مشمول) جهت
انتخاب  30نفر نماينده اصلي و  10نماينده عليالبدل در ساعت  11صبح روز سهشنبه مورخ
 97/04/19واقع در مسجد بزرگ روستاي شهريكند
 -4محل تشكيل جلسه بخش سيمينه حوزه آختاچي شرقي شامل اعضاي (افراد تحت پوشش
كميته امداد ،بهزيستي ،كاركنان دولت ،بنياد شهيد و امور ايثارگران و ساير گروههاي مشمول)
جهت انتخاب  25نفر نماينده اصلي و  9نماينده عليالبدل در ساعت  11صبح روز چهارشنبه
مورخ  97/04/20واقع در مسجد بزرگ روستاي جوانمرد
 -5محل تشكيل جلسه بخش سيمينه حوزه آختاچي محالي شامل اعضاي (افراد تحت پوشش
كميته امداد ،بهزيستي ،كاركنان دولت ،بنياد شهيد و امور ايثارگران و ساير گروههاي مشمول)
جهت انتخاب  25نفر نماينده اصلي و  9نماينده عليالبدل در ساعت  11صبح روز پنجشنبه
مورخ  97/04/21واقع در مسجد جامع شهر سيمينه
مدارك الزم جهت حضور در مجمع -1 :كارت شناسايي معتبر (شناسنامه و كارت ملي ،كارت
عضويت)  -2اصل نمايندگي تاماالختيار براي شركت در جلسه مجمع مرحله اول همچنين
مرحله دوم مجمع عمومي ساليانه نوبت اول شركت تعاوني راس ساعت  10صبح روز يكشنبه
 97/05/07در محل دفتر شركت تعاوني سهام عدالت شهرستان بوكان واقع در انتهاي خيابان
شهيد بهشتي طبقه باال اداره تعاون سابق تشكيل خواهد شد لذا از كليه نمايندگان اعضاي
منتخب دعوت ميشود در جلسه براي تصميمگيري درخصوص جلسات زير حضور يابند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرسان
 -2طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سال 1396-1395-1394-1393
 -3اتخاذ تصميم در مورد سود و زيان سالهاي 1396-1395-1394-1393
 -4طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه مالي سال 1396-1395-1394-1393
 -5طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي هزينههاي سال مالي 97
 -6انتخاب سه نفر بازرس اصلي و  3نفر عليالبدل به علت اتمام مدت ماموريت يك سال
مالي
 -7طرح و تصويب حقالزحمه بازرس/بازرسان
 -8انتخاب  5نفر هيات مديره اصلي و دو نفر عليالبدل به علت اتمام ماموريت
 -9اتخاذ تصميم درخصوص تعيين روزنامه براي درج آگهيهاي بعدي شركت
ضمنا كليه كانديداهاي عضويت در سمت بازرسي و هيات مديره بايستي حداكثر تا ظرف مدت
يك هفته بعد از انتشار آگهي مذكور لغايت  97/04/12و مدارك شناسايي ذيل را با مراجعه به
دفتر شركت واقع در انتهاي خيابان شهيد بهشتي طبقه باال اداره تعاون سابق تحويل شركت
نموده و رسيد دريافت دارند .مدارك شامل :فتوكپي شناسنامه و كارت ملي ،آخرين مدرك
تحصيلي ،كپي كارت پايان خدمت و يا معافيت دائم براي آقايان ،گواهي عدم سوءپيشينه
كيفري ،تكميل فرم كانديداي عضويت در هيات مديره و بازرسي
تاريخ انتشار97/4/5 :
هيات مديره شركت تعاوني
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خ ش97/4/5 :

سهام عدالت شهرستان بوكان

اطالعيه تاسيس كانون انجمنهاي صنفي كارگري
نقاشان ساختماني استان تهران به استناد ماده  131قانون كار و آييننامه مصوب 89/08/03
هيات وزيران كانون انجمنهاي صنفي با عنوان فوق در شرف تاسيس ميباشد .كليه انجمنهاي
صنفي با موضوع فعاليت در حرفه مزبور در صورت تمايل به عضويت از تاريخ انتشار اين اطالعيه
ظرف مدت يك هفته درخواست كتبي خود را به همراه گواهي صحت و يا تجديد انتخابات
و گواهي ثبت داراي اعتبار و همچنين صورتجلسه مصوب مجمع عمومي جهت عضويت در
كانون را به نشاني فلكه دوم تهرانپارس ،ابتداي خ جشنواره ،پ  235طبقه دوم و يا به شماره
 77723713ارسال يا فكس نمايند.
تاريخ انتشار97/4/5 :
هيات موسس -1 :اصغر ساماني
خ ت97/4/5 :
 -2سعيد محمدي  -3جمشيد طالبي

دستيار و مشاور عالي فرمانده معظم کل قوا با تاکيد بر اينکه دشمنان چه
بخواهند و چه نخواهند حرف اول و آخر را جمهوري اسالمي ميزند ،گفت:
هيچ موضوعي در منطقه بدون مداخله ايران حل نميشود و آمريکا در حال از
دست دادن متحدان است.به گزارش آنا ،سردار سرلشکر سيد يحيي صفوي در
جمع پيشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس اظهار داشت :دولت صهيونيستي در
آمريکا حاکم است ،ترامپ فردي نا آرام و جنگ طلب است و من بعيد ميدانم
با کره و چين به نتيجه برسند.وي با بيان اينکه دشمنان چه بخواهند و چه
نخواهند حرف اول و آخر را جمهوري اسالمي ميزند ،اضافه کرد :هيچ موضوعي
در منطقه بدون مداخله ايران حل نميشود .آمريکا در حال از دست دادن
متحدان است و امروز همه قدرت آ ن در مباحث اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي
و نظامي در حال از بين رفتن است.دستيار و مشاوره عالي فرمانده معظم کل
قوا افزود :در برنامه ششم توسعه موقعيت ما در منطقه مشخص شده و حتي
برنامه استان فارس نيز تا سال يک هزار و  ۴۰۰مشخص شده است.صفوي با
بيان اينکه به ندرت ميتوان منطقهاي پر اهميتتر از غرب آسيا را پيدا کنيم
که قدرتهاي فرامنطقهاي دچار رقابت براي حضور در آن نشده باشند ،تصريح
کرد :تا  ۱۲سال آينده غرب آسيا پر مسئلهترين منطقه خواهد بود و جمهوري
اسالمي به عنوان قدرت منطقهاي وزنه اقتصادي و سياسي خواهد بود.دستيار
و مشاور عالي فرمانده معظم کل قوا با اشاره به اينکه دشمنان ايران قوي شدند
يا ضعيف ،ادامه داد :پس از جنگ تحميلي هيچ کشور همسايه تهديدي براي
کشور ما نيست ،بلکه تهديدهاي موجود براي ما فرامنطقهاي است.

خانزادي:

زيردريايي فاتح به زودي
رونمايي خواهد شد

فرمانده نيروي دريايي ارتش گفت :زيردريايي فاتح که اولين زيردريايي کالس
متوسط ساخت جمهوري اسالمي ايران است بزودي رونمايي خواهد شد.به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان امير دريادار حسين خانزادي فرمانده نيروي دريايي
ارتش جمهوري اسالمي ايران ديروز دوشنبه  4تيرماه از جديدترين ناوشکن
ساخته شده براي نداجا به نام ناوشکن دنا خبر داد.وي در همين زمينه تصريح
کرد :اين ناوشکن که توسط سازمان صنايع دريايي وزارت دفاع ساخته شده،
بزودي به ناوگان دريايي ارتش در آبهاي جنوب کشور ملحق خواهد شد.به
گفته امير دريادار خانزادي دنا جديدترين شناور ساخته شده از کالس موج
است.فرمانده نيروي دريايي ارتش درباره ساخت ناوشکن «سهند» نيز توضيح
داد :کار ساخت اين ناوشکن با انجام تست هاي دريايي رو به پايان بوده و تا
پايان آذرماه سال جاري به همراه ناو «دنا» عملياتي خواهد شد.

آگهي مزايده عمومي

شركت تعاوني توزيع نيروي برق راهيان رفسنجان در نظر دارد تعدادي
از ماشينآالت مستعمل و انواع لوازم شبكه و كابل و سيم و آهنآالت
اسقاط و لوازم شبكه مازاد خود را از طريق مزايده عمومي به فروش
برساند .تاريخ خريد اسناد و بازديد از شنبه  1397/4/9لغايت دوشنبه
 1397/4/11به مدت  3روز و مهلت تحويل اسناد تا پايان وقت اداري
سهشنبه 1397/4/12و همچنين تاريخ بازگشايي اسناد مزايده چهارشنبه
 1397/4/13ساعت  11متقاضيان جهت شركت در مزايده و خريد اسناد
با پرداخت مبلغ  50/000/000ريال بابت ضمانت شركت در مزايده به
حساب  52349226بانك رفاه به نام شركت تعاوني توزيع نيروي برق
راهيان رفسنجان و ارائه فيش پرداختي به دفتر شركت راهيان واقع
در رفسنجان خيابان شهيد چمران امور برق رفسنجان طبقه دوم
مراجعه فرمايند .شركت راهيان برق رفسنجان در رد يا قبول يك يا
كليه پيشنهادات مختار ميباشد.
تلفن تماس از ساعت  8الي  03434250251 - 14و 03434262335
تاريخ انتشار97/4/5 :
رئيس هيات مديره
خ ش97/4/5 :

مناقصه عمومي
نوبت دوم

شهرداري مالرد در نظر دارد پروژه احداث پروژه پارك مشاهير فاز  2را
از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط طبق شرايط
مشروحه ذيل واگذار نمايد:
 -1دارا بودن رتبه  5ابنيه از سازمان مديريت و برنامهريزي  -2سپرده
شركت در مناقصه به ميزان  1/000/000/000ريال كه ميبايست همراه
اسناد مناقصه تحويل گردد -3 .برندگان اول ،دوم و سوم مناقصه
هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد
شد -4 .كليه متقاضيان واجد شرايط ميتوانند پس از انتشار آگهي
با ارائه معرفينامه و مجوز معتبر جهت دريافت اسناد مناقصه و كسب
اطالعات بيشتر از تاريخ  97/4/5لغايت  97/4/7از ساعت  9لغايت
 12/30به امور قراردادهاي شهرداري مالرد مراجعه و از تاريخ 97/4/5
لغايت ساعت  12مورخ  97/4/16پيشنهادهاي خود را تحويل دبيرخانه
شهرداري مالرد نمايند .زمان گشايش پيشنهادها در ساعت  14/30مورخ
 97/4/16ميباشد -5 .هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -6متقاضيان ميبايست جهت دريافت اسناد مناقصه معرفينامه (به
همراه كارت شناسايي ملي) و اصل فيش واريزي به مبلغ  500/000ريال
به حساب شماره ( 100790829443بانك شهر به نام شهرداري مالرد)
تحويل امور قراردادها نمايند.
 -7برآورد  20/000/000/000ريال و محل اجرا بلوار رسول اكرم روبروي
شهرداري مالرد باشد .مدت اجرا 6 :ماه و ساير اطالعات و جزئيات در
اسناد مناقصه درج گرديده است .شهرداري در رد يا قبول هر يك از
پيشنهادها مختار است.
تاريخ انتشار نوبت اول97/3/29 :
تاريخ انتشارنوبت دوم97/4/5 :
خ ش97/3/29 :

علي سلگي  -شهردار مالرد

