رئيس مجلس شوراي اسالمي انتقاد کرد که چرا جلسات هماهنگي اقتصاد
مقاومتي تاکنون با حضور معاون اول رئيسجمهور،معاون اول قوه قضائيه و
نايب رئيس مجلس برگزار نشده است.به گزارش فارس،نماينده دولت ضمن،
گزارش آماري از افزايش توليد در بخشهاي مختلف ارائه کرد و در ادامه
علي الريجاني رئيس مجلس خطاب به نماينده دولت عنوان کرد که قرار
بود جلسات هماهنگي اقتصاد مقاومتي با حضور معاون اول رئيسجمهور،
معاون اول قوه قضائيه و نايب رئيس مجلس برگزار شود.بر اساس اين گزارش
الريجاني در پاسخ گفت :قانون ابهام نداشته ،اعالم شده است که ستادي با
حضور معاون اول دو قوه و نايب رئيس مجلس تشکيل شود ،اگر ابهام داشت
در دو سه سال گذشته از ما سؤال ميکرديد.الريجاني گفت :در اين رابطه

» خبر
در صحن علني مجلس قرائت شد؛

تذکر  ۲۷۶نماينده به رئيسجمهور
در مورد وضعيت اقتصادي کشور
 ۲۷۶نماينده در تذکرات جداگانه به رئيسجمهور ،نسبت به کاهش
ارزش پول ملي ،افزايش ثبت سفارش واردات کاال و عدم نظارت بر
قيمت خودرو انتقاد کردند.به گزارش مهر ،در پايان جلسه علني
ديروز مجلس شوراي اسالمي تذکرات کتبي نمايندگان به مسئوالن
اجرايي کشور قرائت شد.بر اين اساس مجيد کيانپور نماينده درود
و ازنا در مجلس شوراي اسالمي به عالوه  ۷۱نماينده در تذکري به
رئيسجمهور ،نسبت به کاهش ارزش پول ملي اعتراض کردند.در اين
تذکر آمده است :کاهش ارزش پول ملي  ۲/۵برابر بوده و امروز هر هزار
تومان به اندازه  ۴۰۰تومان ارزش دارد.عالوه بر اين ،مجيد کيانپور به
عالوه  ۷۲نماينده در تذکري به رئيسجمهور و وزراي اقتصاد ،صنعت،
معدن و تجارت و جهاد کشاورزي نسبت به عدم نظارت بر ثبت کاال
در سامانهها و افزايش دو برابري ثبت سفارش نسبت به مدت مشابه
سال گذشته اعتراض کرده و اين امر را موجب ايجاد رانت خواندند.
همچنين مجيد کيانپور به عالوه  ۶۵نماينده در تذکري به رئيسجمهور
و وزير ارتباطات و فناوري اطالعات ،خواستار ارائه خدمات اينترنت
پرسرعت شده و بر عدم نظارت به کيفيت اينترنت و عدم نظارت مؤثر
بر نرخ اينترنت انتقاد کردند.عالوه بر اين ،مجيد کيانپور و  ۶۷نماينده
در تذکري به رئيسجمهور و وزير صنعت ،معدن و تجارت نسبت به
ت
عدم نظارت به عملکرد خودروسازان داخلي و افزايش دو برابر قيم 
خودروهاي داخلي و خارجي اعتراض کردند.

کواکبيان:

خجالت ميکشم بگويم از دولت
حمايت کردم
عضو فراکسيون اميد مجلس گفت :باتوجه به وضعيت وخيم
اقتصادي خجالت ميکشم بگويم از اين دولت حمايت کردم.به
گزارش مهر ،در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسالمي در
جريان بررسي کليات اليحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال
و ارز مصطفي کواکبيان نماينده تهران در مخالفت با کليت اين
اليحه گفت :اين اليحه يک سال پيش در مجلس بررسي شده
است ،وضعيت جديد کشور مي طلبد اين موضوع با توجه به شرايط
جديد مورد بررسي قرار گيرد.عضو فراکسيون اميد تصريح کرد:
به عنوان نماينده مردم ،خدا را شاهد ميگيرم با توجه به وضعيت
اقتصادي خجالت ميکشم بگويم از اين دولت حمايت کردم.وي
با بيان اينکه وضع مبارزه با قاچاق کاال و ارز وخيم است ،اظهار
داشت :شب ميخوابيم و روز بلند مي شويم قيمت دالر افزايش
يافته است .معلوم است در اين شرايط عده اي تشويق به قاچاق
ارز ميشوند.کواکبيان با اشاره به افزايش  ۲۰ميليوني قيمت خودرو
گفت :با اين لوايح نمي توان وضعيت را سامان داد.وي اظهار داشت:
اسکله هاي غيرقانوني در اين اليحه ديده نشده است .منظورم
سپاه نيست ،آنها اگر چيزي وارد مي کنند براي مسائل دفاعي
خودشان است.عضو کميسيون امنيت ملي گفت :ما سرمنشاهاي
اصلي را فراموش کرده و به افراد جزيي ميپردازيم .ان شاءاهلل
آمارهاي دولت درست باشد و نرخ قاچاق از  ۲۵ميليون دالر به
 ۱۵ميليون دالر رسيده باشد اما وضعيت جامعه به گونه اي است
که اين آمارها درست به نظر نميرسد.کواکبيان اظهار داشت:
گزارش هايي داريم که سازمان گمرکات به قاچاق قانوني کاال کمک
مي کند.وي افزود :پيش از اين مي گفتند جمشيد بسم اهلل باعث
قاچاق ارز و گراني آن شده است امروز ديگر از جمشيد بسم اهلل
خبري نيست.

»

تخلف صورت گرفته ،توضيحات شما اشکال عدم اجراي قانون را رفع نکرده
است .در سطح قوه مجريه جلساتي برقرار شده ،اما قرار بود جلساتي براي
هماهنگي قوا تشکيل شود؛ قانون به دولت ابالغ شده بود و بايد اجرا ميشد.
نماينده دولت در پاسخ به الريجاني گفت :اين قانون در عمل اجرا شده است
اما داراي ابهاماتي بود که مشخص نبود چه کسي مسئول اين کار است و
دبيرخانه بايد در کجا تشکيل شود.نماينده دولت پاسخ داد :تلقي دولت اين
بود که ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي نهادسازي خوبي است که ميتواند
اهداف ستاد هماهنگي اقتصاد مقاومتي را محقق کند .ما عم ً
ال قانون را در اين
چارچوب با دعوت از نايب رئيس مجلس و معاون اول قوه قضائيه اجرا کرديم
و دولت اقداماتش را انجام داد.

رئيس مجلس :

چرا جلسات هماهنگي
اقتصاد مقاومتي
برگزار نشده است

سياسي
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اعتراف ديرهنگام نوبخت به افزايش 60درصدي نرخ برخي كاالها:

باالخره گراني به پاستور رسيد

باالخره گراني به پاستور رسيد.مهمترين بحث
هيئت دولت ديروز موضوع گراني در كشور بود.
نوبخت سخنگوي دولت نيز در گفتگوي ويژه خبري
سه شنبه شب اعتراف كرد افزايش  50تا 60
درصدي نرخ برخي كاالها را تكذيب نمي كنم و قبول
مي كنم كاستي هايي در اقتصاد كشور وجود دارد.
رئيس دفتر رئيسجمهور با تأکيد بر اينکه رئيسجمهور
خواست همه دستگاههاي ذيربط به موضوع گراني
ورود کنند ،گفت :از سوي ديگر اجناسي که در
انبار مانده به سرعت در اختيار مردم قرار گيرد.به
گزارش فارس محمود واعظي در جمع خبرنگاران
درباره جلسه هيئت دولت اظهارداشت:موضوعات
مختلفي در دولت مطرح شد و مصوباتي داشتيم
که مهمترين بحت درباره گراني بود.وي برهمين
اساس تصريحکرد:شاهد بوديم حتي بخشهايي که
ارز  4200ميگيرند محاسبات دقيقي براي قيمت
جاري ندارند.واعظي با تأکيد بر اينکه رئيسجمهور

خواستند همه دستگاههاي ذيربط به موضوع گراني
ورود کنند ،افزود:از سوي ديگر اجناسي که در انبار
مانده به سرعت دراختيار مردم قرار گيرد.رئيسدفتر
رئيسجمهور خطاب به خودروسازي داخلي ،گفت:
خودروسازها خودروها را با قيمت مصوب در اختيار
مردم قرار دهند.وي ادامه داد :گراني از موضوعات
جدي است که آقاي روحاني ،وزرا و مسئوالن ذيربط
را مسئول کرده و هفته آينده (دوشنبه) ايشان
جلسهاي را براي تصميمگيري در مورد اين موضوع
برگزار خواهد کرد .واعظي درباره گراني سکه نيز
يادآورشد :قرار شده است بحثهاي الزم در مورد
اين موضوع صورت گيرد و تصميمهايي در اين
رابطه اتخاذ شود.وي درباره تخصيص ارز نيز افزود:
ما ارز  4200توماني را به کساني که ثبت سفارش
ميکنند ،واگذار ميکنيم و در اين زمينه مشکلي
نداريم.واعظي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه چه
اولويتها و برنامههايي براي مقابله با گراني داريد،

نماينده مردم اصفهان :

اظهارداشت :اولويتها تعيين شده اما تصميمات بايد
بعد از مشورت با اصناف ،توليدکنندگان ،اتاق بازرگاني
و بخش خصوصي گرفته شود تا همه نسبت به اين
تصميمات اقناع باشند .اين گفتگوها شروع شده است
و رئيسجمهور هم از وزرا خواستهاند همت جدي
داشته باشند و کار را خود بر عهده بگيرند.رئيس

دفتر رئيسجمهور درباره برگزاري جلسات روساي سه
قوه براي حل مشکالت ،گفت :از طرف دولت از رهبر
انقالب تشکر و قدرداني ميکنم که دستور برگزاري
جلسه سران قوا براي حل مشکالت اقتصادي را دادند
که دو جلسه هم تاکنون تشکيل شده و جلسه سوم
هم در آينده نزديک تشکيل ميشود.

آلمان دنباله رو سياست هاي آمريکا نباشد

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
ساليانه (نوبت اول)

بدينوسيله به اطالع كليه سهامداران شركت تعاوني مصرف كاركنان اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو
مشهد به شماره ثبت  33000و شناسه ملي  10380482029ميرساند كه جلسه مجمع عمومي عادي در
ساعت  18روز پنجشنبه مورخ  1397/4/14در محل سالن اجتماعات اداره كل ثبت واقع در تقاطع بلوار
خيام و چهارراه ارشاد برگزار ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرس شركت
 -2طرح و تصويب صورتهاي مالي سال 1396
 -3طرح و تصويب سال بودجه پيشنهادي سال 1397
 -4انتخاب بازرسين اصلي و عليالبدل به مدت يك سال
 -5انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيلت مديره براي سه سال مالي
در صورتي كه حضور عضوي در جلسه مذكور ميسر نباشد ميتواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه
به عضو ديگر يا نماينده تاماالختيار واگذار نمايند در اين صورت هر عضو عالوه بر راي خود تا سه راي
باوكالت و غيرعضو فقط يك راي باوكالت ميتواند داشته باشد.از اعضايي كه مايلند كانديداي بازرس
باشند حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ صدور اين آگهي به دفتر شركت تعاوني مراجعه و درخواست
كتبي خود را ارائه نمايند.
تاريخ انتشار97/3/24 :
خ ش 97/3/24 :هيات مديره شركت تعاوني مصرف كاركنان اداره ثبت

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
(نوبت اول)
بدينوسيله به اطالع كليه سهامداران شركت تعاوني مصرف كاركنان اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو مشهد
به شماره ثبت  33000و شناسه ملي  10380482029ميرساند كه جلسه مجمع عمومي فوقالعاده در ساعت
 17الي  18روز دوشنبه مورخ  1397/4/4در محل سالن اجتماعات اداره كل ثبت واقع در تقاطع بلوار
خيام و چهارراه ارشاد برگزار ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1طرح و تصويب اساسنامه جديد منطبق با آخرين اصالحات قانون بخش تعاوني
در صورتي كه حضور عضوي در جلسه مذكور ميسر نباشد ميتواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه به
عضو ديگر يا نماينده تاماالختيار واگذار نمايند در اين صورت هر عضو عالوه بر راي خود تا سه راي باوكالت
و غيرعضو فقط يك راي باوكالت ميتواند داشته باشد.
تاريخ انتشار97/3/24 :
خ ش 97/3/24 :هيات مديره شركت تعاوني مصرف كاركنان اداره ثبت

آگهي مزايده (مرحله دوم)

حسب پرونده اجرايي كالسه  950059اجراي احكام مدني بخش حسنآباد ياسوكند موضوع محكوميت
وراث مرحوم هدايتاهلل شوكتي در حق آقاي يداهلل شوكتي موضوع فروش يك قطعه باغ با معروفيت
دورقبه به مساحت  18000مترمربع واقع در حسنآباد ياسوكند داراي سند ثبتي و با توجه به محكوميت
نامبردگان حسب اجراييه مذكور توقيف گرديده و طبق نظريه كارشناسي به قيمت پايه  400000000ريال
تعيين قيمت گرديده است .تاريخ اجراي مزايده  1397/04/21از ساعت  10لغايت  12ظهر با حضور در
واحد اجراي احكام دادگاه عمومي حسنآباد ياسوكند ميباشد مراتب جهت اطالع عموم براي شركت در
مزايده مذكور اعالم ميگردد.
تاريخ انتشار97/3/24 :
خ ت97/3/24 :

اميراحمدي  -قاضي اجراي احكام دادگاه عمومي ياسوكند

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
نوبت اول

مجمع عمومي نوبت اول شركت تعاوني مصرف بالل حبشي در ساعت  10صبح روز جمعه مورخه  97/4/8در
محل مسجد امام سجاد به آدرس :خ آيتاهلل كاشاني مسجد امام سجاد برگزار ميشود .از كليه اعضا دعوت
ميشود شخصا يا وكالتا جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين جلسه حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 گزارش هيات مديره و بازرسان طرح و تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي سال  94تا 96 انتخاب اعضاي هيات تصفيه ،نشاني و مدت هيات تصفيهتاريخ انتشار97/3/24 :
خ ش97/3/24 :
هيات مديره

نشان داد که موضوع پيمان حفاظت از محيط
زيست ،خروج از برجام و پس گرفتن امضاي
آمريکا از بيانيه گروه جي 7نمونه هاي آن است.
چنين دولتي به راحتي توافقات و تعهدات

آگهي دعوت مجامع عمومي فوقالعاده
و عادي به صورت فوقالعاده شركت
انرژي كاوش پرشيا (سهامي خاص)
به شماره  354443و شناسه ملي
( 10104046244نوبت دوم)
با توجه به حدنصاب نرسيدن حضور سهامداران در جلسه اول ،مجامع عمومي فوقالعاده و عادي به صورت
فوقالعاده شركت (نوبت دوم) به ترتيب راس ساعت  10و  12صبح روز دوشنبه چهارم تيرماه هزار و سيصد
و نود و هفت در محل قانوني شركت واقع در تهران بلوار دريا مابين مطهري و پاكنژاد پالك  158طبقه
زيرزمين تشكيل ميگردد .از كليه سهامداران يا وكالي قانوني آنها دعوت ميشود كه در جلسه مزبور
حضور و نسبت به موضوعات ذيل اتخاذ تصميم به عمل آيد.
الف) دستورجلسه مجمع عمومي فوقالعاده:
 -1بررسي و تصميم راجع به انحالل شركت
 -2انتخاب مدير و محل و زمان تصفيه
 -3عنداللزوم تغيير بعضي از مواد اساسنامه
 -4تمامي مواردي كه به نحوي تصميم راجع به آن در صالحيت مجمع عمومي ف وقالعاده باشد
ب) دستورجلسه مجمع عادي به صورت فوقالعاده:
 -1استماع گزارش هيات مديره
 -2تعيين اعضاي هيات مديره (عنداللزوم)
 -3تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهيهاي شركت
 -4بررسي و تصميم راجع به عملكرد ،فعاليت و موضوع شركت
 -5بررسي و تصميم راجع به نحوه فروش ماشينآالت و تجهيزات
 -6بررسي و تصميم راجع به مطالبات و ديون شركت
 -7تمامي مواردي كه به نحوي تصميم راجع به آن در صالحيت مجمع عمومي عادي باشد
تاريخ انتشار97/3/24 :
خ ت97/3/24 :
هيات مديره

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
ساليانه (نوبت دوم) شركت تعاوني
مصرف فرهنگيان شهرستان شوط
به شماره ثبت 234

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم شركت تعاوني مصرف فرهنگيان شوط
راس ساعت  17/30مورخه  97/04/09روز شنبه در محل كانون فرهنگي راضيه واقع در خيابان مطهري
شمالي روبروي بيمارستان قديم تشكيل ميگردد .از عموم سهامداران و اعضاي محترم دعوت ميشود
جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در محل تعيين شده حضور به هم رسانند .با توجه به مفاد 19
آييننامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتي كه حضور عضو در مجمع ميسر نباشد ميتواند حق راي
خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تاماالختيار وي از ميان اعضا يا غيراعضا واگذار نمايد.
در اين صورت هر عضو ميتواند عالوه بر راي خود حداكثر سه ( )3راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها
يك ( )1راي باوكالت داشته باشد .توضيح اينكه وكالتنامهها بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذكور
تا يك روز قبل از تشكيل مجمع و به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شركت تعاوني تنظيم شده و توسط
هيات مديره/بازرسان بررسي و تاييد گردد و در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي
با تاييد يكي از دفترخانههاي رسمي رسيده باشد.
توجه :حضور توام عضو و نماينده تاماالختيار وي در مجمع عمومي ممنوع است.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرسان
 -2طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سال 1396
 -3اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود و زيان سال 1396
 -4طرح و تصويب گزارش تغييرات اعضا و سرمايه سال 1396
 -5طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي هزينههاي سال مالي 1397
 -6طرح و تصويب پاداش هيات مديره و بازرسان كاركنان تعاوني براساس تبصره ( )3ماده  36قانون
بخش تعاون
 -7اتخاذ تصميم در مورد انتخاب روزنامه كثيراالنتشار به عنوان روزنامه عليالبدل
 -8انتخاب  3نفر عضو اصلي بازرس و دو نفر بازرس عليالبدل به علت اتمام ماموريت براي يك سال
مالي
تاريخ انتشار97/3/24 :
هيات مديره شركت
خ ش97/3/24 :
تعاوني مصرف فرهنگيان شهرستان شوط
1061
آقاي بهنام مافي به نشاني مجهولالمكان نظر به اينكه طالق شماره  9609978312301971پرونده
كالسه  9509988312301283بين شما و شهناز حيدري قطعي گرديده در اجراي دستور رياست شعبه
 8دادگاه تبصره ماده  35قانون حمايت خانواده به شما اخطار ميگردد حداكثر  10روز پس از نشر اين
آگهي به آدرس كرمانشاه بلوار ارشاد 4راه آتشنشاني دفتر طالق  36مراجعه نماييد .در صورت عدم
حضور ،طالق طبق مقررات ثبت ميگردد.
تاريخ انتشار97/3/24 :
سردفتر طالق  36كرمانشاه
خ ش97/3/24 :

خبر »

اقتصاد مقاومتي با گفتار درماني محقق نميشود

قاليباف در ديدار سفير آلمان در تهران:

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار
با سفير آلمان در تهران ،خواستار مشارکت
سازنده اروپا در ايران و عدم همراهي با دولت
بدعهد آمريکا شد.
محمدباقر قاليباف عصر ديروز با ميشائيل کلور
برشتولد سفير آلمان در محل مجمع تشخيص
مصلحت نظام ديدار کرد .در اين ديدار ،قاليباف
با اشاره به اينکه در ذهن مردم ايران ،جايگاه
صنعت و تجارت آلمان ،برجسته و قابل مالحظه
است گفت :اين سابقه قابل اعتنا و سازنده از
آلمان در افکار عمومي ايرانيان ،اين انتظار را
ايجاد کرده است که آلمان دنباله رو سياست هاي
آمريکاعليهملتمانباشدواتحاديهاروپاسياستهاي
مستقل خود را در سرمايه گذاري و توسعه
روابط اقتصادي با ايران دنبال کند.
وي به بدعهدي آمريکا در موضوع برجام اشاره
کرد و گفت :آقاي ترامپ در موضوعات مختلف،
بي اعتباري خود و تعهدات آمريکا را به جهان
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بين المللي را با بهانه و بي بهانه ،نقض و
بي اعتبار مي کند.
قاليباف گفت :سياست ايران در مواجهه با
تحقير توافقات بين المللي از جانب آمريکا ،اخذ

تضمين هاي الزم از ديگر طرف هاي حاضر در
توافق برجام است و بر اساس منافع ملي خود،
از سرمايه گذاري و مشارکت اقتصادي ديگر
کشورها و گسترش مبادالت تجاري استقبال
مي کنيم.
ميشائيل کلور برشتولد ،سفير آلمان در تهران با
اشاره به سفرهاي خود به مناطق مختلف کشور
گفت :من به اغلب استان هاي ايران سفر کرده ام،
ايران براي اروپايي ها ناشناخته است و نياز
است که ايران به مردم اروپا شناسانده شود.
وي خطاب به دکتر قاليباف گفت :در طول
ماموريت ديپلماتيک خود در تهران ،مطالب
زيادي از دوران مديريت شهري شما شنيده ام
و اخبار آن را دنبال کرده ام .آلمان تمايل دارد
در توسعه اقتصادي ايران ،مشارکت داشته باشد
و نقش محوري نهاد تصميم ساز مجمع تشخيص
مصلحت نظام را در ارتقاي روابط دو کشور،
مفيد ارزيابي مي کنيم.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
ساليانه به طور فوقالعاده شركت
جهاد نصر لرستان (سهامي خاص)

بدينوسيله از كليه صاحبان سهام يا نمايندگان قانوني آنها دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي عادي
ساليانه به طور فوقالعاده شركت جهاد نصر لرستان (سهامي خاص) به شماره ثبت  1313و شناسه ملي
 10861265291در روز يكشنبه مورخ  1397/04/10راس ساعت  14كه در محل سالن اجتماعات سازمان
جهاد كشاورزي استان لرستان واقع در خرمآباد  -خيابان انقالب  -جنب مصلي الغدير  -سازمان جهاد
كشاورزي برگزار ميگردد ،حضور به هم رسانيد.
الزم به ذكر است برگ ورود به جلسه شخص سهامدار الزاما با ارائه كارت ملي و برگ ورود به جلسه شخص
وكيل با ارائه وكالتنامه و كارت ملي موكل ،قبل از تشكيل جلسه در محل مذكور ارائه ميگردد .ضمنا هر
شخص سهامدار ميتواند حداكثر وكالت  5نفر را بر عهده گيرد.
دستورجلسه:
 .1استماع گزارش عملكرد هيات مديره درخصوص سال مالي منتهي به 1396/09/30
 .2استماع گزارش بازرس قانوني و حسابرس مستقل شركت درخصوص گزارش عملكرد هيات مديره و
صورتهاي مالي منتهي به  1396/09/30و اتخاذ تصميم درخصوص آن
 .3تصميمگيري درخصوص تصويب صورتهاي مالي منتهي به 1396/09/30
 .4تصميمگيري درخصوص سود قابل تقسيم سال مالي منتهي به  1396/09/30مربوط به تاريخ 1395/10/01
تا 1396/09/30
 .5تصميمگيري درخصوص تعيين پاداش هيات مديره و حقالزحمه بازرس
 .6انتخاب بازرس قانوني (اصلي و عليالبدل) و حسابرس مستقل شركت
 .7انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
 .8تصميمگيري درخصوص تفويض اختيار به اعضاي هيات مديره جهت خريد و فروش امالك و اموال
غيرمنقول شركت طي مدت  2سال
سهامداران محترمي كه تمايل دارند به عنوان عضو ناظر يا منشي در جلسه شركت نمايند الزم است درخواست
كتبي خود را حداكثر تا روز سهشنبه مورخ  1397/04/05به امور سهام شركت ارائه نمايند.
تاريخ انتشار97/3/24 :
خ ش 97/3/24 :هيات مديره شركت جهاد نصر لرستان (سهامي خاص)

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
ساليانه نوبت اول شركت تعاوني
اعتبار كاركنان گمركات استان
آذربايجانغربي به شماره ثبت4840 :

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول شركت تعاوني اعتبار كاركنان گمركات
استان آذربايجانغربي راس ساعت  10صبح روز يكشنبه  97/04/24در محل سالن اجتماعات گمرك اروميه
تشكيل 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 با توجه به مفاد ماده  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 و توسط هيات مديره بررسي
و تاييد گردد و در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانههاي
اسناد رسمي رسيده باشد .ضمنا كليه كانديداهاي عضويت در سمت بازرسي بايستي حداكثر تا ظرف مدت
يك هفته بعد از انتشار آگهي مذكور مدارك شناسايي خود را با مراجعه به دفتر شركت واقع در گمرك
اروميه تحويل شركت نموده و رسيد دريافت كنند.
دستورجلسه:
 )1استماع گزارش هيات مديره و بازرسان
 )2طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سال 96
 )3طرح و تصويب سود و زيان سال 96
 )4طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه سال 96
 )5طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي هزينههاي سال 97
 )6انتخاب يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس عليالبدل به علت اتمام مدت ماموريت به مدت يك
سال مالي
 )7افزايش حق عضويت ماهيانه از  600000ريال كنوني تا  1000000ريال
 )8تصميمگيري درخصوص تعيين روزنامه جهت درج آگهيهاي بعدي شركت تعاوني
تاريخ انتشار97/3/24 :
خ ش97/3/24 :
هيات مديره شركت
1082

تعاوني اعتبار كاركنان گمركات استان

اصالحيه

پيرو درج آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبت اول) شركت تعاوني شماره  18صيد ماهي ماكو
به شماره ثبت  262مورخه  1397/3/21در روزنامه رسالت
دستورجلسه:
بند دوم  -بند سوم و بند چهارم سال مالي  96و بند پنجم سال مالي  97صحيح ميباشد كه از قلم افتاده
بدين وسيله اصالح ميگردد.
تاريخ انتشار97/3/24 :
هيات مديره شركت
خ ش97/3/24 :
1081
تعاوني شماره  18صيد ماهي ماكو

نماينده مردم اصفهان گفت :اقتصاد مقاومتي با گفتار درماني محقق نميشود.
به گزارش تسنيم ،حسن کامران نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي
اسالمي در نشست علني ديروز مجلس پس از قرائت گزارش کميسيون ويژه
حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل  44قانون اساسي در خصوص
نحوه اجراي قانون نحوه پيگيري تحقق سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي با
بيان اينکه مشکل کارگروه ،ستاد و شورا نيست ،گفت :امروز سه قوه داير است
اما باير؛ متاسفانه اقدامي براي بهبود توليد انجام نميشود فقط جلسه تشکيل
ميشود و در واقع به گفتار درماني تبديل شده است.وي با انتقاد از اينکه در
بودجه امسال مجلس و دولت  39هزار ميليارد تومان به بودجه تحميل کردند،
افزود :اين رقم در آينده به  100هزار ميليارد تومان ميرسد.کامران با بيان
اينکه بايد به علم هنر بپيونديم از کاهش  420هزار کارآفرين در کشور انتقاد
کرد و اظهار داشت :اشتغال دائم بايد در دستورکار قرار گيرد .اقتصاد مقاومتي
در شعار تحقق نمييابد و در واقع اصل  44غارت و چپاول است.اين نماينده
مردم در مجلس دهم با يادآوري اينکه تمامي اظهارات امروز گفتاردرماني است
و آثار آن به مردم نميرسد ،تصريح کرد :متاسفانه تنها هزينههاي جاري افزايش
يافته ،اقتصاد مقاومتي را بايد از خود شروع کرد و ضمانت اجرايي نيز بايد در
دستورکار قرار گيرد .مسئوالن بايد به خود سخت بگيرند و وقتي ميتوانند از
اقتصاد مقاومتي صحبت کنند که خود آن را باور داشته باشند.

نعمتي:

هيچ نمايندهاي به جامجهاني روسيه نميرود

رئيس کميته سفرهاي خارجي مجلس ضمن ابراز مخالفت با اعزام نمايندگان
به مسابقات جامجهاني روسيه ،گفت :هيچ نمايندهاي به جامجهاني روسيه
نميرود.بهروز نعمتي رئيس کميته سفرهاي خارجي مجلس در گفتگو با
تسنيم با اشاره به حواشي ايجاد شده پيرامون سفر تعدادي از نمايندگان
مجلس به جامجهاني روسيه ،گفت :مجلس برنامهاي براي اعزام هيچکدام از
نمايندگان مجلس به جامجهاني روسيه ندارد.وي با بيان اينکه تاکنون هيچ
درخواستي از هيچکدام از کميسيونها يا فراکسيونهاي مجلس براي اعزام
نمايندگان به جامجهاني روسيه در کميته سفرهاي خارجي ارسال نشده
است ،اظهار داشت :ما در کميته سفرهاي خارجي مجلس هيچ تصميمي
براي اعزام نمايندگان به جامجهاني روسيه نداريم.رئيس کميته سفرهاي
خارجي مجلس ضمن ابراز مخالفت با اعزام نمايندگان به مسابقات جامجهاني
روسيه ،گفت :شرايط اقتصادي و بودجه عمومي کشور طوري نيست که بشود
با خرجهاي اضافي ،بار مضاعف به آن تحميل کرد.سخنگوي هيئترئيسه
مجلس در پايان خاطرنشان کرد :در شرايط فعلي کشور بايد به فکر حل
مشکالت مردم باشيم و از پرداختن به مسائل حاشيهاي و مخارج اضافي نيز
پرهيز شود ،خواسته مردم و افکار عمومي نيز همين است.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
ساالنه نوبت اول شركت
تعاوني مسكن مهر شماره  5خوي

جلسه مجمع عمومي عادي ساالنه نوبت اول شركت تعاوني مسكن مهر شماره  5خوي در ساعت  12روز
پنجشنبه مورخه  97/04/14در محل پروژه مسكن مهر شماره  5خوي واقع در انتهاي جاده آغچه قشالق
تشكيل ميگردد .از عموم اعضاي محترم دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در
روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور به هم رسانند و يا با توجه به مفاد اساسنامه وكالي خود
را كتبا معرفي نمايند .الزم به توضيح اينكه براساس مفاد ماده  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 اعضا يا غيراعضا واگذار نمايد در اين صورت هر عضو شركت ميتواند
عالوه بر راي خود حداكثر سه راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت داشته باشد و كليه
وكالتنامههاي عادي بايد از زمان انتشار آگهي تا  24ساعت قبل از برگزاري مجمع در ساعات اداري در
محل اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي شهرستان خوي و با حضور طرفين وكالتنامه تنظيم شود تا پس از
احراز هويت طرفين ،عضويت متقاضي و اهليت نماينده ،به تاييد نماينده اداره مستقر در محل رسيده و
ورقه ورود به مجمع دريافت نمايند.
دستورجلسه:
 انتخاب سه نفر عضو هيات تصفيه با توجه به مصوبه مجمع عمومي فوقالعاده با دستورجلسه انحاللشركت براي مدت دو سال
تاريخ انتشار97/3/24 :
خ ش97/3/24 :
اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي شهرستان خوي
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بدينوسيله از كليه سهامداران شركت بستهبندي فرآوردههاي گوشتي قرقاول آمل سهامي خاص به شماره ثبت
 2690به شناسه ملي  10760260155دعوت به عمل ميآيد تا در جلسه مجمع عمومي فوقالعاده شركت كه
در ساعت  14مورخ  1397/04/06و جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه كه در ساعت  16مورخ 97/4/6به
نشاني آمل كالكسر دوراهي اوجيآباد روبروي پايگاه خندق تشكيل ميشود حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومي فوقالعاده
 -1كاهش تعداد اعضاي هيات مديره
دستورجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه:
 -1انتخاب بازرسان اصلي و عليالبدل  -2انتخاب اعضاي هيات مديره  -3انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
 -4تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان
تاريخ انتشار97/3/24 :
نايبرئيس هيات مديره
خ ش97/3/24 :

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
نوبت اول

شركت تعاوني اعتبار كاركنان
شبكه بهداشت و درمان شهرستان بوكان
به شماره ثبت  119و شماره شناسه ملي
10220007806
بنا به تصويب هيات مديره (مصوب جلسه مورخه  )1397/03/22جلسه مجمع عمومي فوقالعاده نوبت اول
شركت تعاوني اعتبار كاركنان شبكه بهداشت و درمان شهرستان بوكان راس ساعت  17/30روز پنجشنبه
مورخه  1397/04/07در محل سالن اجتماعات ستاد مركز بهداشت شهرستان بوكان واقع در ابتداي
خيابان سردار عزيزخان مكري ساختمان مركز بهداشت تشكيل 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 با توجه به مفاد ماده  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 .توضيح اينكه
وكالتنامههاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذكور تا يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از
ايام تعطيل بعدازظهر از ساعت  16لغايت  18در محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط هيات مديره/هيات
بازرسي بررسي و تاييد گردد و در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي
از دفترخانههاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 .1تغيير ،اصالح و تطبيق مفاد اساسنامه مورد عمل و تصويب اساسنامه جديد منطبق با قوانين و مقررات
بخش تعاون و دستورالعمل اجرائي تاسيس ،فعاليت و نظارت بر شركتهاي تعاوني اعتبار مصوب جلسه مورخ
 1396/03/09شوراي پول و اعتبار
 .2تغيير آدرس مكان دفتر و كد پستي محل فعاليت تعاوني براساس مفاد بند  6-1مكان استقرار و فعاليت
تعاوني موضوع ماده  6اساسنامه
هيات مديره شركت
تاريخ انتشار97/3/24 :
خ ش97/3/24 :
تعاوني اعتبار كاركنان شبكه بهداشت و درمان
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