فالحت پيشه :

بستهپيشنهادياروپا
درباره برجام با تهديدات
آمريکا هموزن نيست

2

رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاکيد کرد :بسته پيشنهادي اروپاييها
درباره آينده برجام ،هنوز با تهديدات آمريکا هموزن نيست.حشمت اهلل فالحت پيشه در
توگو با خبرنگار مهر ،با اشاره به بسته پيشنهادي منتشر شده از سوي اروپايي ها در
گف 
خصوص آينده برجام ،اظهارداشت :اين بسته پيشنهادي به گونه اي است که هنوز همخواني
متقابل و متوازني با بسته تهديدي و تحريمي آمريکا ندارد.وي افزود :جمهوري اسالمي ايران
در حال حاضر با دو بسته در خصوص برجام مواجه است که يکي از آنها جنبه تهديدي و
تحريمي دارد و مربوط به آمريکاست و ديگري جنبه حمايتي و تشويقي دارد و متعلق به
اتحاديه اروپا است؛ ماحصل اين دو بسته و تقابل آنها ،آينده برجام و زنده ماندن يا نماندن آن
را مشخص خواهد کرد.رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح کرد:
بسته تهديدي آمريکا کام ًال مشخص است و از لحاظ مصداقي و زماني محتواي آن معلوم است

سياسي
»

که به عنوان مثال از  ۱۳آبان چه اقداماتي قرار است انجام دهند و برنامه آنها براي اثرگذاري
هوشمند تحريم ها چيست.فالحت پيشه ادامه داد :از سوي ديگر ،اروپايي ها مدعي حمايت
از برجام در ادامه کار هستند اما نه برنامه زماني و نه موضوعات کمي و مصداقي در بسته
پيشنهادي آنها مشخص نيست و هرچند به طور کلي اعالم کرده اند که در حوزه بانکي و
نفتي از ايران پشتيباني مي کنند ،اما مصاديق و کميت هاي اين موضوعات معلوم نيست و
اين بسته قطعاً هم وزن سياست هاي تهديدي آمريکا نيست.وي در ادامه در خصوص برنامه
کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در واکنش به روند مذاکرات برجامي با
اروپائي ها و بسته پيشنهادي آنها گفت :قانون اقدام متقابل و متناسب دولت ايران در اجراي
برجام تجميع کننده تمامي قوانين هسته اي از مجلس هشتم تاکنون است و بر اساس اين
قانون ،ما موظفيم که در گزارش هاي  ۶ماهه وضعيت اجراي برجام را اعالم کنيم.

اخبار برگزيده »

خروج سه ميليون و  500هزار سکه از کشور

»
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آي تاهلل سيداحمد خاتمي :

تدبير و اميد

ادامه از صفحه اول
ثانياً" ،تبيين"هاي مؤثر ،يک رابطه علت و معلولي را به عنوان مبناي
فعاليتها مطرح ميکنند" .تبيين"ها با دنياي واقعي در تعاملاند .دنيايي
که بازيگران آن در تصميمگيريهاي خود ،باورهاي اصولي (چراها) و
باورهاي مثبت (نحوه) را با هم ترکيب ميکنند .خروجي اين تصميمات،
به طور بالقوه ،خط سير "تبيين"ها را تغيير ميدهند .بنا بر اين" ،تبيين"ها
به طور قطع ،با "داستان"ها متفاوت هستند؛ داستانها مستقل از عوامل
بيروني و عيني پيش ميروند ،و به درد ايجاد آرامش از طريق گريز از
واقعيت ميخورند؛ در حالي که "تبيين"ها ،ضمن آن که هيچ عنصري از
حقيقت را براي دستيابي به يک "روايت هموار" مغفول نميدارند ،بلکه
از پايانهايي باز برخوردار هستند که جاي نقشآفريني "ملت" را براي
ساخت و ساز آينده ميگشايند .داستانها ،برداشتهاي ذهني از تصميمات
پي در پي شخصيتهاي تخيلي هستند ،در حالي که "تبيين"ها درباره
خود "ما" و نقش "ما" در پيشبرد تاريخ هستند .از اين قرار ،نرخ صحت
و دقت "تبيين"ها ،به گزينههايي که "ملت" در نهايت انتخاب ميکنند و
اقداماتي که انجام ميدهند بستگي دارد" .ما" هستيم که خروجي تاريخ
را تعيين ميکنيم ،و آنچه در اين انتخاب کردنها مهم است ،تدوين
استراتژيهاست .در نتيجه ،اين دو ويژگي ،براي موفقيت "تبيين"ها
کام ً
ال کافي نيستند و يک عنصر مکمل نياز هست؛ توفيق "تبيين"ها به
استراتژي نياز دارد و تدوين استراتژي بر عهده سياستمدار ارشد يا همان
"آقاي روحاني" است" .تبيين"ها زماني به رشد و بالندگي ميرسند که
سياستمدار ارشد در شکلدهي آنها عالي عمل کند .در جامعه متکي
بر داده و اطالعات امروز ،منابع مطمئن ذهني از محدوديت بيشتري
برخوردارند و از اين رو ارزشمندتر از منابع مادي محسوب ميشوند .به
همين علت ،ساخت "تبيين"هاي معنيدار که شيوه فکر کردن ،احساس
کردن و عمل کردن ما را دوباره شکل دهد ،مهمترين چالش استراتژيک
سياستمداران ارشد است .فراموش شدني نيست که در سال  ،1391و
هنگامي که "تحريمهاي فلج کننده" دولت اوباما راهاندازي شد ،چگونه
دولت دکتر محمود احمدينژاد با مشاركت تك تك وزرا با تحرک قابل
مالحظه ،فضاي رواني جامعه را آرام کرد تا سياستهاي اصالح دولت وقت
بتواند به درستي و با کمک "ملت" به پيش بروند ،طوري که ملت ،تا قبل
از اعالم نااميد کننده آقاي روحاني ،احساسي از "خزانه خالي" نداشتند.
نميدانم ،چرا؛ ولي واقعيت اين است که هر چند "آقاي روحاني" به نام
تدبير و اميد به قدرت رسيدند ،ولي از همان روز اول ،و با آواز خزانه خالي
و آوازهاي نااميد کننده ديگر ،دل مردم را خالي کردند .امروز ،ديگر حتي
هواداران آتشين "آقاي روحاني" در همين انتخابات خيلي اخير هم اذعان
ميکنند که اين دولت ،هر چه بود" ،دولت تدبير و اميد" نبود ،و کساني
همچون حميد رضا جالييپور ،بيهوده ميکوشند تا خطاي تاريخي خود
در حمايت از "آقاي روحاني" را با بالگردانهاي ديگر توجيه کنند .اين
دولت ،از درون و از جهت التزام به قواعد اصولي حکمراني با دشواري مواجه
است ،و بايد همه کمک کنيم تا مسير خود را تصحيح کند.

قدرت موشکي ،برگ برنده ايران است

يک عضو مجلس خبرگان رهبري گفت :قدرت
موشکي برگ برنده ايران است .وي افزود:در حال
حاضر دشمن جنگ تمامعيار سياسي و اقتصادي
را عليه ملت ايران به راه انداخته است.به گزارش
ايسنا ،آيتاهلل سيداحمد خاتمي در مراسم سالروز
شهادت امام جعفر صادق (ع) و يادواره شهداي
گمنام و ورزشکار شهرستان ابهر با اشاره به اينکه
غيبت صغراي امام زمان (عج)  ۷۰سال به طول
کشيد ،اظهار کرد :هماکنون ما در دوران غيبت
کبراي امام زمان (عج) هستيم که در اين دوره نايب
خاص مانند چهار نايب امام در دوران غيبت صغرا
نداريم و وليفقيه نايب عام حضرت وليعصر (عج)
است.امام جمعه موقت تهران با بيان اينکه حاکميت
اسالم در کشورمان يک فرصت بينظير است ،تاکيد
کرد :دنياي استکبار در زمان شکلگيري انقالب باور
نميکرد که انقالب اسالمي ايران رشد کرده و به مرز
 ۴۰سالگي خود برسد.وي با اشاره به دشمني آشکار

آمريکا با کشورمان در طي سالهاي اخير ،تصريح
کرد :در  ۵۰سال اخير آمريکا در  ۲۵کشور دخالت
مستقيم و در  ۲۵کشور نيز به صورت غيرمستقيم
دخالت نظامي کرده است.خاتمي با بيان اينکه امروز
کشور ما در عرصه اقتدار موشکي قدرت برجسته
منطقه است يادآور شد :قدرت موشکي ايران برگ
برنده ما و مايه هراس دشمنان است.امام جمعه
موقت تهران با اشاره به اينکه دشمنان در تالش
براي تامين امنيت رژيم صهيونيستي در منطقه
هستند ،يادآور شد :دشمن به خوبي ميداند اگر
بخواهد آسيبي به ايران بزند تلآويو و حيفا با خاک
يکسان خواهد شد.اين عضو مجلس خبرگان با تاکيد
بر اينکه کشور ما در حال جنگ سياسي و اقتصادي
تمامعيار با دشمنان است خاطرنشان کرد :به برکت
سرمايههايي مانند برخورداري از يک رهبر کاردان و
مردمي با درايت و فهيم قطعا کشور اين دوران را نيز
با موفقيت پشت سر خواهد گذاشت.وي با اشاره به

وعده غذايي  ۶۰۰هزار توماني يک مدير!

استراتژي امامان در سه دوره وضوح ،غيبت صغري
و غيبت کبري ،تصريح کرد :اساسيترين راهبرد
امامان در هر سه دوره ،حفظ اساس و کيان اسالم
بود.خاتمي با اشاره به تالشهاي بيوقفه امام باقر (ع)
و امام صادق (ع) براي حفظ دين مبين اسالم ،ادامه
داد :از زمان ارتحال نبي مکرم اسالم (ص) تا زمان

امام باقر (ع) و امام صادق (ع) خلفاي جور اجازه
تبيين اسالم را نداده بودند که اين دو امام بزرگوار
با تالش و از خودگذشتي بسيار اين خالء را پر کرده
و استقالل فرهنگي دين را تکميل کردند که اين کار
بزرگ ،دين را بيمه کرد و نه تنها تشيع ،بلکه جهان
اسالم مديون اين دو امام بزرگوار است.

احمد توکلي :

ق برخي مديران غيرقانوني پرداخت ميشود
حقو 

نماينده سابق مجلس با بيان اينکه حقوق برخي مديران معقول
نيست ،گفت :در شرايطي که مردم گرفتار هستند ،برخي از
حقوقها غيرقانوني پرداخت ميشود.به گزارش فارس،احمد توکلي
نماينده سابق مجلس و محمود صادقي نماينده فعلي مردم تهران
در مجلس در ميزگردي با موضوع بررسي فساد در کشور که در
محل خبرگزاري ايرنا برگزار شد ،به ارائه توضيحاتي درباره فساد
سازمانيافته و موضوعاتي از اين قبيل پرداختند.احمد توکلي در
ابتداي سخنان خود در اين ميزگرد در پاسخ به سؤالي مبني بر
اينکه آيا فساد سازمانيافته در کشور وجود دارد يا نه؟ توضيح
داد :فساد سازمانيافته تعريفهاي متفاوتي دارد ،يک تعريف اين
ل شده باشد ،در تعريف ديگري
است که تمام سيستم کشور مشک 
درباره فساد سازمانيافته گفته ميشود اگر بين  15درصد تا
 35درصد از مراجعين به واحدهاي حکومتي با رشوه کارهايشان را
پيش ببرند ،اين فساد،سيستماتيک است ،از نظر برخي از کشورها
اين رقم درصد بسيار بااليي است.وي افزود :وقتي نخبگان و دولت
در سيطره فاسدان قرار ميگيرند اين حالت فساد سيستمي نام
دارد ،يک تعريف ديگر هم بنده خودم دارم و آن اين است که
وقتي دستگاههاي مسئول مبارزه با فساد ناظر يا تهيهکننده
به درجاتي از فساد آلوده شوند ،ديگر سيستم از خودش دفاع

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت اول شركت
تعاوني اعتبار كاركنان شاغل و بازنشسته بهزيستي
استان زنجان

بنا به تصميم هيات مديره شركت جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت اول شركت تعاوني
اعتبار كاركنان شاغل و بازنشسته بهزيستي استان زنجان در تاريخ  1397/5/21روز يكشنبه ساعت  11صبح
در محل نمازخانه بهزيستي استان زنجان تشكيل خواهد گرديد.
لذا بدينوسيله از كليه اعضاي شركت دعوت ميشود در تاريخ و ساعت تعيين شده براي اتخاذ تصميم نسبت
به موارد مشروحه ذيل در مجمع مزبور حضور به هم رسانند و يا وكالي خود را با توجه به ماده  19آييننامه
نحوه تشكيل مجامع از بين اعضاء يا خارج از اعضاي شركت معرفي نمايند.
دستورجلسه:
 -1ارائه گزارش توسط هيات مديره از عملكرد شركت تعاوني در سالهاي 96 ،95 ،94 ،93
 -2ارائه گزارش توسط بازرس از عملكرد هيات مديره و صورتهاي مالي در سالهاي 96 ،95 ،94 ،93
 -3بررسي و تصويب صورتهاي مالي سالهاي 96 ،95 ،94 ،93
 -4انتخابات اعضاي اصلي و عليالبدل هيات مديره
 -5انتخاب بازرس اصلي و عليالبدل براي سال مالي 1397
 -6تصميمگيري درخصوص افزايش سرمايه شركت تعاوني از محل مطالبات حال شده
توضيح :اعضايي كه كانديداي تصدي سمت هيات مديره و بازرس شركت ميباشند بايد حداكثر ظرف مدت
يك هفته از تاريخ انتشار آگهي دعوت مجمع عمومي ضمن ارائه يك قطعه عكس  3×4و كپي شناسنامه
و حكم كارگزيني جهت تكميل فرم درخواست مربوطه به دفتر شركت مراجعه فرمايند .بديهي است به
درخواستهاي پس از موعد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تاريخ انتشار97/4/20 :
خ ش97/4/20 :
هيات مديره شركت

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل مجمع عمومي
عادي ساليانه شركت پردازش داده روياي ذهن
سهامي خاص
آگهي دعوت سهامداران شركت پردازش داده
روياي ذهن سهامي خاص ثبت شده به شماره
 11884و شناسه ملي 14007232996

جهت تشكيل مجمع عمومي عادي ساالنه

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه كه در ساعت
 8مورخ  1397/04/31در آدرس شهرك آزادگان انتهاي خيابان اصلي شهرك آزادگان ساختمان پارك
علم و فناوري دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه طبقه اول اتاق  112تلفن  02433154112تشكيل
ميگردد حضور به  هم رسانند.
دستورجلسه:
اتخاذ تصميم درخصوص:
 -1انتخاب اعضاي هيات مديره
 -2انتخاب بازرسين
 -3انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
 -4تصويب تراز و حساب سود و زيان ساالنه و تعيين پاداش هيات مديره و بازرسين
تاريخ انتشار97/4/20 :
هيات مديره شركت
خ ش97/4/20 :

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره  9760318020001018-97/4/5هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كالچاي تصرفات مالكانه
بالمعارض متقاضي آقاي علي قدس فرزند اسداله به شماره شناسنامه شماره ملي صادره از قزوين و كد
ملي  4322060668به صورت ششدانگ يك باب خانه و محوطه با حفظ منافع عمرائي مادامالحيات به
مساحت  321/90مترمربع پالك  41فرعي از  38اصلي مذكور واقع در قريه علياوسط محله بخش 29
گيالن خريداري از مالك رسمي خانم طوبي رمضاني زارع صاحبنق محرز گرديده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضائي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/4/20 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/5/3 :
د ش97/4/20 :
رئيس ثبت اسناد و امالك كالچاي
مالف407 :

نميکند ،همين گرفتاري کم هم باشد ،اين سيستم به اندازه کافي
به درستي از خودش دفاع نميکند و بنده به اين حد از فساد ،فساد
سيستماتيک ميگويم به همين دليل ميگويم اگر با اين فساد
مبارزه نشود روز به روز آلودهتر ميشويم.توکلي در بخش ديگري
از سخنانش تصريح کرد :فساد سازمانيافته ،شبکهاي است که
هواي يکديگر را دارند و اگر از مجلس بپرسيد چرا ميزان حقوق
و مزاياي مديران را طبق قانون برنامه ششم در سامانه بارگذاري
نميکنند ،ميگويند دولت هم اين کار را انجام نميدهد و اگر از
دولت هم بپرسيد چرا بارگذاري نميکنند ،ميگويند قوه قضائيه
هم اين کار را انجام نميدهد.نماينده سابق مجلس تصريح کرد:
حقوقها معقول نيست ،در شرايطي که مردم گرفتار مشکالت
اقتصادي هستند ،ديگر مسئوالن نميتوانند حقوق و مزاياي
مديران را بارگذاري کنند ،برخي از حقوق مديران نيز غيرقانوني
پرداخت ميشود به همين دليل سختشان است ميزان حقوق
را اعالم کنند.وي با بيان اينکه به لطف خدا فع ً
ال در سطوح باالي
مديريتي کشور گرفتار فساد نشديم ،گفت :ممکن است افراد پاکي
در مجلس کم و زياد شوند اما متأسفانه امروز اهميت فراجناحي
نيز در مجلس کم شده است به عنوان مثال نمايندهاي فردي
را ميخواهد پيش وزيري ببرد و حقالقدم ميگيرد يا برخي از

آگهي دعوت سهامداران شركت راه و ساختماني
پيمان راه مياندوآب (سهامي خاص) به شماره ثبت
 489به شناسه ملي  10980137580جهت تشكيل
مجمع عمومي فوقالعاده و مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي فوقالعاده ساعت  8و جلسه
مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده ساعت  10شركت راه و ساختماني پيمانراه مياندوآب (سهامي
خاص) به شماره ثبت  489به شناسه ملي  10980137580كه در مورخ  97/5/2در محل دفتر شركت
تشكيل ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومي فوقالعاده:
 اصالح تعداد اعضاي هيات مديره و ماده مربوطه در اساسنامهدستورجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
 انتخاب اعضاي هيات مديره انتخاب بازرسين انتخاب روزنامه كثيراالنتشارهيات مديره شركت
تاريخ انتشار97/4/20 :
راه و ساختماني پيمانراه مياندوآب
خ ش97/4/20 :

آگهي دعوت سهامداران براي تشكيل مجمع
عمومي عادي ساليانه شركت ايران فتوت
(سهامي خاص) به شماره ثبت  1665و
شناسه ملي 10460050248

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت ايران فتوت (سهامي خاص) دعوت ميشود تا در جلسه مجمع
عمومي عادي ساليانه كه در ساعت  9صبح مورخه  97/4/31در محل قانوني شركت واقع در زنجان كيلومتر
 20جاده ترانزيت زنجان  -تهران تشكيل ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرس/بازرسان
 -2تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي 1396
 -3انتخاب بازرسين
 -4ساير مواردي كه در صالحيت مجمع ميباشد
97/4/20
تاريخ انتشار:
هيات مديره شركت ايران فتوت
خ ش97/4/20 :

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
شركت آرافن نائين (سهامي خاص)

بدينوسيله اعالم ميگردد جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت آرافن نائين (سهامي خاص) ثبت شده به
شماره  104نائين در روز شنبه مورخ  1397/4/30راس ساعت  17در محل دفتر شركت واقع در شهرستان
نائين كيلومتر  3جاده اصفهان تشكيل ميگردد.
لذا از كليه سهامداران محترم دعوت ميگردد در جلسه مذكور حضور به هم رسانند.
دستورات جلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرس
 -2ارائه و تصويب صورتهاي مالي سال 1396
ي شركت
 -3تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگه 
 -4ساير موارد پيشنهادي مديران و سهامداران كه در صالحيت تصميمگيري در مجمع عمومي عادي
باشد.
تاريخ انتشار97/4/20 :
هيات مديره شركت آرافن نائين
خ ش97/4/20 :

آگهي دعوت مجمع عمومي به طور
فوقالعاده شركت حمل و نقل اعتماد جنوب
(سهامي خاص) به شماره ثبت 3570

از كليه سهامداران دعوت به عمل ميآيد كه مورخ  97/5/1ساعت  11صبح در مركز اصلي شركت حضور
به هم رسانيد.
دستورجلسه:
 -1انتخاب و تعيين هيات مديره
 -2انتخاب بازرسان
 -3تعيين وضعيت حق امضاء
 -4انتخاب روزنامه
 -5ساير مواردي كه در صالحيت مجمع ميباشد.
تاريخ انتشار97/4/20 :
رئيس هيات مديره
خ ش97/4/20 :

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از خروج
سه ميليون و  500هزار سکه از کشور در دو ماه اخير و انتقال آن
به سليمانيه عراق خبر داد .به گزارش الف ،جواد کريمي قدوسي
توگويي با بيان اينکه سعوديها
نماينده مردم مشهد و کالت در گف 
براي جنگ اقتصادي عليه ايران در سليمانيه عراق قرارگاه زدند،
گفت :سعودي ها  13نفر را مامور کردند که در بازار تهران هر چه
سکه و دالر آوردند ،خريداري کنيد .وي با بيان اينکه اين افراد
ماموريت داشتند که هر چه سکه و دالر در بازار تهران بوده را حتي
 20درصد باالتر از قيمت هم خريداري کنند ،افزود :سپاه سه نفر
از اين افراد را دستگير کرد .کريمي قدوسي اضافه کرد :مردم از
مسئولين مي خواهند که اين افراد محاکمه و مجازات شوند .وي
خطاب به مسئولين گفت :اين افراد را اعدام کنيد.
***

نمايندگان نفوذ را پيشفروش ميکنند به عنوان مثال فردي از
آنها در انتخابات حمايت ميکند و سپس آن نماينده در مجلس،
دِين خود را به آنان ادا ميکند.نماينده سابق مجلس در ادامه
سخنانش با انتقاد از عملکرد ارسالن فتحيپور رئيس کميسيون
اقتصادي در مجالس هشتم و نهم گفت :رئيس نابکار کميسيون
اقتصادي مجلس هشتم و نهم ذيصالحيت ولي خوشرو و کار همه
راه بينداز بود اما گزارشهاي کميسيون را تقديم صحن مجلس
نميکرد يا ارائه گزارشها را به تأخير ميانداخت يا ک ً
ال گزارش
نميداد و براي ما مشکل ايجاد ميکرد که خوشبختانه در انتخابات
مجلس دهم رد صالحيت شد.توکلي در بخش ديگري از سخنانش
در پاسخ به سؤالي درباره مواجهه جناحي با فساد و تسويه حساب
جناحي در زمينه فساد ،گفت :ما گرفتاري جناحي در کشور داريم،
به جاي اينکه يکديگر را متهم کنيم بهتر است براي مبارزه با
فساد با يکديگر همکاري کنيم ،اگر مبارزه با فساد را سياسي کنيم
سيستم فلج ميشود.وي در پايان خاطرنشان کرد :فساد به جايي
رسيده که مفسدين به هم چسبيدهاند و نميگذارد ساختار کشور
اصالح شود ،همان رئيس کميسيون اقتصادي مجالس هشتم و
نهم نميگذاشت ما کارمان را انجام دهيم و در جاهايي هم موفق
ميشد اما باالخره در جايي هم موفق نميشد.

آگهي دعوت مجمع نمايندگان اتاق تعاون
شهرستان مرند عادي به طور فوقالعاده
(نوبت اول)

در راستاي اجراي مفاد اساسنامه مورد عمل و بنا به مصوبه مورخه  97/04/20هيات رئيسه اتاق تعاون
شهرستان مرند،بدينوسيله به اطالع كليه اعضاي محترم مجمع نمايندگان اتاق تعاون شهرستان ميرساند:
جلسه مجمع نمايندگان اتاق تعاون  -عادي به طور فوقالعاده (نوبت اول) راس ساعت  17بعدازظهر روز
چهارشنبه مورخ  97/05/10در محل اتاق تعاون شهرستان واقع در :مرند خ شيخ رفيعيان  -روبروي خ
شهيد دينداري  -كد پستي  5416634383برگزار ميگردد .بدينوسيله از اعضاي محترم (نمايندگان
اتحاديههاي تعاوني با حوزه عمل شهرستان و نيز نمايندگي تعاونيهاي با فعاليت مشابه فاقد اتحاديه با
يشود تا با توجه به اهميت دستورجلسه در روز و ساعت مقرر در جلسه
حوزه عمل شهرستان) دعوت م 
مجمع حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1قرائت گزارش عملكرد هيات رئيسه و هيات بازرسي در سال مالي 1396
 -2طرح و اتخاذ تصميم در مورد ترازنامه و صورتهاي مالي منتهي به پايان سال مالي  1395و 1396
 -3طرح و اتخاذ تصميم در مورد برنامه و بودجه ساالنه پيشنهادي هيات رئيسه براي سال مالي 1397
 -4تعيين حقالجلسه و پاداش هيات رئيسه و حقالزحمه اعضاي اصلي هيات بازرسي منتخب مجمع
نمايندگان
 -5انتخاب دو نفر اعضاي اصلي و يك نفر بازرس عليالبدل هيات بازرسي براي سال مالي 1397
توضيحات -1 :اعضاي محترم مجمع نمايندگان ضروري است وفق ماده  59قانون بخش تعاوني نسبت به
تعيين نماينده خود براي حضور در جلسه حسب مورد با نامه رسمي و مهر تعاوني تا  2روز قبل از جلسه
مجمع به امور اداري اتاق تعاون شهرستان تحويل و رسيد دريافت نمايند .در مجمع نمايندگان از هر اتحاديه
و تعاونيها فقط يك نماينده شركت ميكند و هر نماينده داراي يك راي است.
 -2به موجب ماده  10دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونيها و اتاقهاي تعاون داوطلبان تصدي سمت
هيات بازرسي اتاق تعاون شهرستان موظفند حداكثر ظرف مدت هفت روز پس از انتشار آگهي دعوت مجمع
نمايندگان ،درخواست كتبي خود را (مطابق فرم مصوب انجمن مركزي نظارت بر انتخابات) تكميل و به همراه
مدارك الزم شامل -1 :روگرفت شناسنامه و كارت ملي -2 ،روگرفت كارت انجام خدمت وظيفه عمومي
يا معافيت از آن (آقايان) -3 ،برگ عدم سوء پيشينه (داوطلبان شركتهاي تعاوني كاركنان دولت شاغل
در دستگاههاي دولتي در صورت ارائه آخرين حكم استخدامي در سال مورد رسيدگي نياز به ارائه گواهي
عدم سوء پيشينه ندارند ليكن بازنشستگان بايد گواهي مذكور را تهيه و ارائه نمايند) -4 ،مدرك تحصيلي
الزم -5 ،مدارك مثبته مربوط به داشتن سابقه حداقل سه سال عضويت (در هيات مديره ،مديرعاملي،
هياترئيسه ،دبيري و دبيركلي و بازرسي شركتها و اتحاديههاي تعاوني و اتاقهاي تعاون ازجمله :آگهي
تغييرات ثبتي مبني بر انتخاب فرد) -6 ،معرفينامه مبني بر گواهي عضويت و دارا بودن حداقل بهاء اسمي
سهام در يكي از تعاونيهاي فعال شهرستان (براي داوطلبان تصدي سمت هيات رئيسه) به امور اداري اتاق
تعاون شهرستان تحويل و رسيد دريافت نمايند.
 -3داوطلبان فرصت دارند برگه عدم سوء پيشينه را حداكثر تا دو روز مانده به برگزاري جلسه مجمع ،
تحويل امور اداري اتاق تعاون شهرستان نمايند.
تاريخ انتشار97/4/20 :
خ ش97/4/20 :
هيات رئيسه اتاق تعاون شهرستان مرند

آگهي دعوت سهامداران براي تشكيل مجمع عمومي
فوقالعاده شركت پردازش داده روياي ذهن سهامي خاص
آگهي دعوت سهامداران شركت پردازش داده روياي ذهن
سهامي خاص ثبت شده به شماره  11884و شناسه ملي
 14007232996جهت تشكيل مجمع عمومي فوقالعاده
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي فوقالعاده در ساعت 14
مورخ  1397/04/31در آدرس شهرك آزادگان انتهاي خيابان اصلي شهرك آزادگان ساختمان پارك
علم و فناوري دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه طبقه اول اتاق  112تلفن  02433154112تشكيل
ميگردد حضور به  هم رسانند.
دستورجلسه:
اتخاذ تصميم درخصوص:
 -1تغيير و اصالح اساسنامه شركت
 -2تغيير سرمايه شركت
 -3انحالل شركت
تاريخ انتشار97/4/20 :
هيات مديره شركت
خ ش97/4/20 :

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه  شرکت
ذوب آهن اسنوند آذر(سهامي خاص) بشماره ثبت
 269232و شناسه ملي 10103075864

بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت دعوت بعمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه  که رأس
ساعت  9صبح مورخ  1397/04/31در محل دفتر مرکزي شرکت تشکيل مي گردد  ،حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :
 -1استماع گزارش هيأت مديره در خصوص عملکرد سال مالي منتهي به 1396/12/29
 -2استماع گزارش بازرس قانوني شرکت در خصوص عملکرد سال مالي منتهي به 1396/12/29
 -3تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي منتهي به 1396/12/29
 -4انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل
 -5انتخاب روزنامه کثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي شرکت

تاريخ انتشار97/4/20 :
خ ت97/4/20 :

هيئت مديره
شرکت ذوب آهن اسنوند آذر(سهامي خاص)

برنامه پايش ،کمپين«هزينه اضافي کجاست» را آغاز کرد و از مردم خواست
هرجا هزينه اضافي ديدند با ارسال عکس ،آن هزينه اضافه مربوط به سازمان ها،
شرکت ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي عمومي را منتشر کنند .در اين
برنامه مدارکي از ريخت و پاش ها و هزينه هاي اضافي مديران منطقه
آزاد اروند منتشر شد و مجري برنامه از سردار شمخاني که عضو هيئت
مديره اين منطقه آزاد است خواست اين هزينه هاي اضافي را بررسي و با
مديران متخلف برخورد کند .تعدادي از اسناد منتشره مربوط به بليت هاي
پرواز مدير حوزه مديرعامل سازمان منطقه آزاد اروند است ،اين شخص
فقط در سال  ۹۶بالغ بر  ۲۰۰ميليون ريال هزينه رفت و برگشت خود از
خوزستان به تهران را از اين سازمان گرفته است .اين رفت و برگشت ها به
خاطر پروازي بودن اين مدير است .همچنين در اسناد ديگري هزينه هاي
سرسام آور اقامت يک مدير منطقه آزاد اروند در هتل پارسيان آزادي
آبادان منتشر شد که گفته مي شود خانواده اين شخص به دليل اقامت در
کانادا ساليانه سه ماه به ايران مي ايند و در هتلي اقامت دارند که هزينه
اين اقامت بر دوش سازمان منطقه ازاد اروند است .طبق اسناد منتشر شده
هزينه برخي وعده هاي غذايي اين مدير به اتفاق همسر و فرزند خود حدود
 ۶۰۰هزار تومان پاي منطقه آزاد اروند افتاده است .نکته جالب اينکه حتي
هزينه تاکسي اين شخص و خانواده بر عهده هتل و سازمان منطقه آزاد اروند
بوده است .کيا داوود اسفندياري مجري برنامه پايش در اين باره گفت :اين
شخص اگر شيشليک هم خورده بود هزينه اش اينقدر نمي شد ،آيا هزينه
هر وعده غذايي اين شخص در خانه اش هم  ۶۰۰هزار تومان است؟ آقاي
رئيس جمهور گفته هزينه هاي اضافي را کم کنيم ولي گويا برخي ادارات
هزينه اضافي را اضافه تر مي کنند .وي افزود :همين االن مدير نجومي بگير
هم داريم ،مدير پروازي هم داريم ،مگر قرار نبود طبق مصوبه دولت ديگر
مدير پروازي نداشته باشيم؟ چرا به اين مصوبه دولت بي اعتنايي مي شود
و کسي از عدم اجرايش چيزي نمي گويد؟
***

وعده ما در دادگستري

سخنگوي شوراي نگهبان به برخي اظهارات و ادعاهاي مطرح شده
درباره اين شورا پاسخ داد .به گزارش ايسنا ،عباسعلي کدخدايي در
کانال خود نوشت :يک ادعا و يک پاسخ! مدتي است که برخي افراد
اظهارات و ادعاهاي اثبات نشدهاي نسبت به شوراي نگهبان مطرح
مينمايند ،بايد گفت که بهترين راه ،ارائه اسناد چنين ادعاهايي
به محکمه است که با متخلفان احتمالي برخورد شود ،چراکه اگر
شخصي اطالعاتي از جرم يا تخلفي داشته باشد و عامدا ً آن را پنهان
کند ،ميتواند خود نوعي تخلف محسوب شود .بنابراين بايد گفت
وعده ما در دادگستري تا با بررسي ادعاهاي مطرح شده نسبت به
صحت و سقم آنها راي قضائي حاکم باشد.
ادامه در صفحه 3

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل مجمع
عمومي عادي ساليانه شركت پزشكان سيناي
سمنان (سهامي خاص) به شماره ثبت 7189

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه كه در
روز يكشنبه مورخ  1397/4/31راس ساعت  21:30در محل سالن اجتماعات بيمارستان سيناي سمنان به
آدرس بلوار شهيد كيومرث نوروزي ،بيمارستان سينا تشكيل ميگردد ،شخصا و يا نماينده تاماالختيارشان
(همراه با وكالتنامه كتبي) در جلسه حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1ارائه گزارش بيالن عملكرد شركت
 -2استماع گزارش بازرسين ،بررسي و تصويب صورتهاي مالي سال  96شركت
ننامه داخلي مالي و معامالت شركت
 -3بررسي و تصويب آيي 
تاريخ انتشار97/4/20 :
هيات مديره شركت
خ ش97/4/20 :

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور
فوقالعاده شركت حمل و نقل اعتماد جنوب
(سهامي خاص) به شماره ثبت 3570

از كليه سهامداران شركت دعوت به عمل ميآيد كه در مورخ  97/5/1ساعت  10صبح در مركز اصلي
شركت حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1نقل و انتقال سهام
 -2ساير مواردي كه در صالحيت مجمع ميباشد.
تاريخ انتشار97/4/20 :
خ ش97/4/20 :
رئيس هيات مديره

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه
انجمن صنفي رانندگان ناوگان جادهاي
حمل كاالي شهرستان فيروزكوه (نوبت اول)
بدينوسيله از كليه اعضاي انجمن دعوت ميشود تا در جلسه مجمع عمومي عادي (ساليانه) نوبت اول كه در
روز جمعه مورخ  97/5/12راس ساعت  9صبح در سالن اجتماعات تعاوني كاميونداران فيروزكوه تشكيل
ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1گزارش هيات مديره و بازرسان
 -2ارائه بيالن مالي سال 96
 -3تعيين هيات مديره و بازرسان
 -4تعيين خط مشي آينده انجمن
هيات مديره انجمن صنفي
تاريخ انتشار97/4/20 :
خ ش 97/4/20 :رانندگان ناوگان جادهاي حمل كاالي شهرستان فيروزكوه

آگهي حق تقدم درخصوص افزايش
سرمايه در شركت توسعه معدن اشراق
(سهامي خاص) ثبت شده به شماره 9580
شناسه ملي 10460130129
به اطالع كليه سهامداران شركت توسعه معدن اشراق (سهامي خاص) ثبت شده به شماره  9580ميرساند
كه با عنايت به مصوبه مجمع عمومي فوقالعاده مورخ  1396/11/26و تفويض اختيار عملي نمودن
افزايش سرمايه به هيات مديره ،نظر به اينكه مقرر است سرمايه شركت از مبلغ  828/500/000ريال به
مبلغ  4/000/000/000ريال منقسم به  4/000/000سهم  1000ريالي بانام از طريق صدور سهام جديد و
از محل تبديل مطالبات حال شده سهامداران از شركت افزايش يابد از كليه سهامداران محترم شركت
درخواست ميشود از تاريخ نشر اين آگهي به مدت  60روز از حق تقدم خود استفاده نموده و در صورت
داشتن هر گونه مستندي كه طبق مفاد  185و  187قانون تجارت منجر به صدور سهام از طريق مطالبات حال
شده اعضاء گردد به هيات مديره و بازرسين شركت به آدرس زنجان  -ميدان رسل  -خيابان امامت 14 -
متري قائم  -پالك  - 11طبقه  - 2واحد  - 2طبقه فوقاني آژانس پارساگشت كد پستي 4513869879
ارائه تا اقدام قانوني به عمل آيد.
بديهي است پس از انقضاء مهلت مقرر هيات مديره ميتواند با توجه به تفويض اختيار حاصله از مجمع
عمومي فوقالعاده مورخ  1396/11/26نسبت به افزايش سرمايه از محل مطالبات حال شده اعضاء طبق
مستندات قانوني اقدام الزم به عمل آورد.
تاريخ انتشار97/4/20 :
خ ش97/4/20 :
هيات مديره شركت

