خبر

هر كس با كتابها آرام گيرد ،هيچ آرامشي را از دست نداده است

امام علي (ع):

سريال خاک گرم از  23بهمن
روي آنتن شبکه يک

اوقات شرعي

پنجشنبه 97/11/18

اذان ظهر12:18:
اذان مغرب17:56:

پخش مجموعه تلويزيوني "خاک گرم" ،محصول جديد شبکه يک به کارگرداني
جواد ارشاد سرابي از سه شنبه  23بهمن آغاز مي شود.به گزارش روابط عمومي
شبکه يک ،در خالصه داستان اين درام اجتماعي آمده است :طي انجام مراحل
حفاري در ارگ قديم بم ،باستان شناسان با کشف جديدي روبهرو مي شوند
که به دليل حساسيت موضوع ،از پروفسور برومند براي سرپرستي سايت
دعوت مي شود که در خالل آن ماجراهاي بسياري اتفاق مي افتد .ارگ قديم
بم ،راين ،باغ موزه هرندي ،خانه گفتمان ،فهرج ،چايخانه حمام وکيل و خانه
تاريخي خرم از لوکيشن هاي اصلي سريال خاک گرم درکرمان هستند .دانيال
حکيمي ،فرشته سرابندي ،بهرام ابراهيمي ،شهروز ابراهيمي ،رضا توکلي ،رحمان
باقريان ،معصومه آقا جاني ،مريم خدارحمي ،ريحانه رضي ،شيوا خسرو مهر،
علي کهن ،فرزاد باقري ،آسيه سلطاني ،مريم گودرزي ،مريم اسالمي ،دانيال
ابراهيمي ،علي نفيسي ،رضا ايرانمنش ،حبيب گوهر گزي و بهزاد فراهاني در
اين سريال ايفاي نقش خواهند کرد .مجموعه تلويزيوني "خاک گرم" در
 30قسمت 40دقيقه اي توليد شده و هر شب پس از بخش خبري ساعت
 21روي آنتن مي رود.

هشتمين دوره آموزشي «کلک خيال»
برگزار شد
کارگاههاي شعرخواني ،نقد شعر و آموزش هشتمين دوره آموزشي «کلک خيال»
به مدت  3روز با حضور اساتيد ،شاعران برجسته و دانشجويان برگزيده بخش
شعر و ترانه جشنواره بين المللي سيمرغ برگزار شد .به گزارش روابط عمومي
دهمين جشنواره بين المللي سيمرغ؛ هشتمين دوره آموزش «کلک خيال» با
حضور بيش از  250شاعر جوان از سراسر کشور از  12تا  14بهمن ماه در مجتمع
فرهنگي آدينه برگزار شد 25.نفر از شرکت کنندگان در هشتمين دوره آموزشي
«کلک خيال» ،برگزيدگان رشته شعر و ترانه از بخش ادبي نهمين جشنواره
بين المللي سيمرغ بودند.
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اذان صبح5:34 :
طلوع آفتاب6:59 :

صاحب امتياز :بنياد رسالت
مدير مسئول :محسن پيرهادي
سردبير :مسعود پيرهادي
نشاني :تهران
خيابان استاد نجات اللهي جنوبي
خيابان شهيد اسماعيل محمدي -پالک1
کد پستي1599976711:
تلفن88910806-10:
نمابر88900587:
نشاني اينترنتWWW.RESALAT-NEWS.COM :
چاپ:گلريز تلفن66795442:

WWW.RESALAT-NEWS.COM
روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران

پنجشنبه18بهمن 1397اول جمادي الثاني 7 1440فوريه  2019سالسيوچهارم شماره9430

حجت االسالم سيد مهدي خاموشي:

محسن تنابنده:

پول کثيف جزء جداييناپذير صنعت سينماست

حرف زدن در رابطه با پول و پول کثيف راهي
به جايي نميبرد ،چون جزء الينفک نيمه
صنعت رو به رشد سينماست .فيلم «قسم» را
در سينماي هنرمندان ديديم؛ فيلمي از محسن
تنابنده که بعد از «گينس» در مقام کارگرداني
فيلمي را براي سينماي ايران ساخته است.
در حاشيه اکران با او همکالم شديم .تنابنده
درباره «قسم» به خبرنگار خبرگزاري تسنيم

گفت :براي من هميشه تماشاگر مهم بوده و
تالش ميکنم کاري را بسازم كه مخاطب
دوست داشته باشد« .قسم» در عين انديشه و
معناگرايي ،جذاب هم هست .خيلي خوشحالم در
جشنوارهاي پا گذاشتهام که همه فيلمها متنوع
و قابل احترامند و با آثاري رقابت ميکنم که
همه براي سينماي ايران دستاوردهاي بزرگي
به شمار ميروند.تنابنده در پاسخ به اين سوال
که سينما در سالهاي اخير با انحصارطلبي و
اعمال نفوذ دفاتر سينمايي مواجه شده ،تصريح
کرد :حقيقت ماجرا اين است که وقتي به سمت
شبه صنعتي شدن سينما حرکت ميکنيم و
گردش مالي اين حرفه يا نيمچه صنعت باال
ميرود به مفهوم عاميتر وقتي پول بيشتري
در سينما در گردش است طبيعتاً يک بخشي
فساد هم با خودش به همراه ميآورد.

نسل سوم ،انقالب اسالمي را حفظ ميکند
نماينده ولي فقيه و رئيس سازمان اوقاف و امور
خيريه با حضور در ميان دانش آموزان مدرسه
علوم و معارف اسالمي شهيد مطهري گفت:
رجاي واثق دارم که نسل سوم ،انقالب اسالمي
را حفظ مي کند.به گزارش خبرگزاري مهر،
حجت االسالم سيد مهدي خاموشي گفت :در
حکومت اسالمي بين ملت و حاکميت بايد تعامل
وجود داشته باشد .امام (ره) همان ابتداي راه
جريان انديشه خود را به نگاه عمومي و مقبوليت
عامه گذاشت و به جريان سازي براي مطالبه
دين خواهي مردم پرداخت.رئيس سازمان اوقاف و
امور خيريه از شهيد حججي به عنوان پرچم خيلي
بلند شهداي عصر حاضر ياد کرد و افزود :امثال
ُون.
السابِق َ
السابِق َ
ُون َّ
شهيد حججي ها مصداق « َو َّ
أُولئ َ
ون» هستند .خيلي بايد راه عرفاني
ِک ال ْ ُمق ََّرب ُ َ
و معرفتي طي کنيم که به شهيد حججي برسيم.

وي در بخش ديگري از سخنانش تاکيد کرد :جبهه
حق استقامت ،عقل و تدبير ،مديريت صحيح،
راهکار موثر و اميد به خدا دارد .جبهه باطل هم
تعريف خاص خودش را دارد .انقالب اسالمي در
جبهه سازي جهاني بسيار موفق بوده است.خاموشي
بخش پاياني سخنان خود را به پاسخگويي به
پرسش هاي دانش آموزان در زمينه ساحت هاي
مختلف انقالب اختصاص داد.

حسن بياتاني

محسن رضواني

نقل زَ َم َ
خشري ست كه روزي ابولهب

يك سنگريزه جانب احمد روانه كرد
ريگي  -به طول و عرض نخود -در َك َفش گرفت
پيشاني نبي خدا را نشانه كرد
ّتبت يدا أبي لهب از آسمان رسيد
فور ًا لهيب خشم الهي زبانه كرد
فرمود :هر دو دست وي از تن بريده باد
نفرين بر آنكه اين عمل ظالمانه كرد
يك دست او فقط به كمين نبي نشست
خشم خدا به دست دگر هم كمانه كرد
با اين حساب ،كيفر اهل سقيفه چيست؟
حق كسي كه حمله بر اين آستانه كرد؟
قرآن اگر هنوز مي آمد چه مي نوشت؟
در وصف آنكه خون به دل "اهل خانه" كرد
با مصطفي نكرد در آنجا ابولهب
با فاطمه هرآنچه كه اهل زمانه كرد
دشمن ،تقاص الت و هبل را ازو گرفت
كار علي و باغ فدك را بهانه كرد
با هر دو دست ،بست و شكست و كشيد و كشت
جان بتول را هدف تازيانه كرد
"آتش به آشيانه ي مرغي نمي زنند"
نفرين بر آن كه شعله در اين آشيانه كرد

سوگواره فاطمي

وجود آب شرط تداوم زندگي است
شركت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان

روابط عمومي شركت آبفا سيستان و بلوچستان

فراخوان مناقصه عمومي يكمرحلهاي  -نوبت دوم

شركت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد قانون برگزاري مناقصات  -مصوب  1383مجلس شوراي اسالمي از محل اعتبارات
طرحهاي عمراني ،به منظور اجراي پروژهاي مطابق مشخصات زير از كليه پيمانكاران حقوقي واجد شرايط ،جهت شركت در مناقصه دعوت به عمل
آورد.
 -1كارفرما :شركت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان
 -2موضوع مناقصه :عمليات اجرايي بخش دوازدهم از خطوط فرعي شبكه توزيع آب شهر زاهدان (شهرك جهاد)
 -3دستگاه نظارت :شركت مهندسين مشاور بندآب
 -4مبلغ برآورد اوليه( 12/842/877/474:دوازده ميليارد و هشتصد و چهل و دو ميليون و هشتصد و هفتاد و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و چهار)
ريال
 -5مدت اجراي كار( 10 :ده) ماه شمسي
 -6رشته و پايه پيمانكار :اشخاص حقوقي داراي گواهينامه صالحيت پيمانكاري در رشته آب (حداقل پايه )5
 -7مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه:
( 650000000ششصد و پنجاه ميليون ريال)
نوع تضمين - :رسيد بانكي واريز وجه نقد ب -ضمانتنامه بانكي و يا ضمانتنامههاي صادره از سوي موسسات اعتباري غيربانكي كه داراي مجوز فعاليت
از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هستند به نفع كارفرما
 -8تاريخ و مهلت تهيه و تحويل اسناد مناقصه:
مهلت تهيه اسناد مناقصه به مدت پنج روز از انتشار نوبت اول آگهي ميباشد.
مهلت تحويل اسناد مناقصه از آخرين روز توزيع اسناد ده روز ميباشد.
لذا شركتهاي واجد شرايط ميتوانند پس از چاپ نوبت اول آگهي با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
و با پرداخت مبلغ ( 200000دويست هزار) ريال ،اسناد مناقصه را دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه و در مواعد زماني مندرج در سامانه ،مدارك
الزم شامل پاكات (الف)( ،ب) و (ج) را مطابق با شرايط مناقصه تهيه و به صورت فايلهاي  pdfدر سامانه فوق بارگذاري نمايند.

تاريخ انتشار نوبت اول97/11/17 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/11/18 :
خ ش97/11/17 :

دفتر قراردادها
شركت آب و فاضالب استان سيستان و بلوچستان

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي

نوبت دوم

شماره38/97/8 :

اداره كل راهآهن منطقه شمالغرب در نظر دارد بنا بر آييننامه اجرايي بند ج ماده  12قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي كيفي مناقصهگران واجد
شرايط و داراي صالحيت جهت دعوت به مناقصه به شرح زير اقدام نمايد.
 -1شرح مختصر موضوع مناقصه :بازسازي سكوي يك خرمدره
 -2مناقصهگزار :اداره كل راهآهن منطقه شمالغرب
 -3آدرس :زنجان  -انتهاي خيابان سعدي جنوبي  -ساختمان اداري  -اداره كل راهآهن منطقه شمالغرب
 -4دستگاه نظارت :گروه نظارت ساختمان و تاسيسات
 -5مدت و محل انجام 8 :ماه  -اداره كل راهآهن منطقه شمالغرب (ايستگاه خرمدره)
 -6ميزان تضمين انجام تعهد :معادل پنج درصد مبلغ كل قرارداد پس از انتخاب برنده مناقصه
 -7مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي :حداكثر تا ساعت  14روز دوشنبه مورخ 97/11/22
 -8مهلت و محل تحويل اسناد تكميل شده :حداكثر تا ساعت  14روز دوشنبه مورخ 97/12/06
 -9شركتكنندگاني كه داراي حداقل رتبه  5ابنيه از معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري باشند حق شركت در مناقصه را خواهند داشت.
 -10دريافت اسناد ارزيابي كيفي از طريق سايت  www.setadiran.irميباشد.
كليه شركتكنندگان موظف به ثبتنام در سايت فوق و اعالم شناسه كاربري خود در اسناد ارزيابي كيفي ميباشند.
 -11برآورد هزينه اجراي كار 7/532/003/661 :ريال براساس فهرست بهاي سال  1397ابنيه
 -12هزينه چاپ آگهي روزنامه و سايت ستاد به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -13مدت اعتبار ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار سه ماه بوده و اين مدت براي سه ماه ديگر بنا به درخواست كتبي كارفرما قابل تمديد ميباشد.
 -14بخشنامه شماره  97/01/27-51605/26ديوان محاسبات كشور درخصوص خريد كاالي ايراني:
 خريد كاالي خارجي كه مشابه توليد داخلي دارد توسط پيمانكار ممنوع است. قيمتها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد. -15شركتكنندگان بايستي كليه اسناد و مدارك مربوط را از طريق سايت  www.setadiran.irارسال و اصل مدارك ،ممهور به مهر و امضاي شركت به
صورت فيزيكي به دبيرخانه امور اداري اداره كل راهآهن منطقه شمالغرب تحويل گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/11/17 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/11/18 :
خ ش97/11/17 :

اداره كل راهآهن منطقه شمالغرب

رهنماي طريق

دير آمدم...دير آمدم ...در داشت مي سوخت
هيئت ،ميان "واي مادر" داشت مي سوخت
ديوار دم مي داد؛ در بر سينه مي زد
محراب مي ناليد؛ منبر داشت مي سوخت
جانکاه :قرآني که زير دست و پا بود
جانکاه تر :آيات کوثر داشت مي سوخت
آتش قيامت کرد؛ هيئت کربال شد
باغ خدا يک بار ديگر داشت مي سوخت
ياد حسين افتادم آن شب آب مي خواست
ناصر که آب آورد سنگر داشت مي سوخت
آمد صداي سوووت؛ آب از دستش افتاد
عباس زخمي بود اصغر داشت مي سوخت
سربند يازهراي محسن غرق خون بود
سجاد ،از سجده که سر برداشت ،مي سوخت
بايد به ياران شهيدم مي رسيدم
خط زير آتش بود؛ معبر داشت مي سوخت
برگشتم و ديدم ميان روضه غوغاست
در عشق ،سر تا پاي اکبر داشت مي سوخت
ديدم که زخم و تشنگي اينجا حقيرند
گودال ،گل مي داد و خنجر داشت مي سوخت
شب بود و بعد از شام برگشتم به خانه
ديدم که بعد از قرن ها در داشت مي سوخت
ما عشق را پشت در اين خانه ديديم
زهرا در آتش بود؛ حيدر داشت مي سوخت
به اطالع ميرساند اينجانب مرتضي دماوندي و عبداله دماوندي و حسين دماوندي مالك قسمتي از پالك
ثبتي فاقد شماره فرعي از سنگ  - 34اصلي واقع در قريه السمچشمه به نشاني فيروزكوه  -السمچشمه
 جنب باغ آقاي سليميفرد و باغ آقاي حسين آروئي متقاضي تعيين بستر و حريم در داخل و يا مجاورتپالك ثبتي فوقالذكر ميباشم و حسب اعالم امور آب فيروزكوه براساس ضوابط و مقررات جاري تعيين
بستر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشاعي به امور آب و تكميل پرونده ميباشد لذا از كليه مالكين
مشاعي تقاضا ميشود با در دست داشتن مدارك مالكيت خود ظرف مدت  10روز از تاريخ انتشار آگهي امور
آب فيروزكوه به نشاني فيروزكوه ،بلوار بسيج ،روبهروي ترمينال مراجعه نمايند .بديهي است عدم مراجعه
مالكين مشاعي ظرف مهلت مقرر فوق نافي اقدامات شركت آب منطقهاي تهران (امور آب فيروزكوه) نبوده
و بستر و حريم اعالمي براي كليه مالكين مشاعي الزمالرعايه ميباشد.
تاريخ انتشار97/11/18 :
د ش97/11/18 :

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوقالعاده و عادي به طور فوقالعاده
از سهامداران شركت سيمان مهر ماكو (سهامي خاص) به شماره ثبت  652دعوت ميشود تا در جلسه مجمع
عمومي عادي به طور فوقالعاده راس ساعت  8صبح مورخ  97/11/29و جلسه مجمع عمومي فوقالعاده
راس ساعت  9صبح مورخ  97/11/29در محل شركت واقع در روستاي قزلداغ حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
انتخاب اعضاي هياتمديره و بازرسين
تصويب ترازنامه حساب سود و زيان
انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
ساير موارد مطرح در مجمع
دستورجلسه مجمع عمومي فوقالعاده
افزايش يا كاهش سرمايه
تاسيس شعبه
انتقال پرونده ثبتي شركت به منطقه آزاد ماكو
انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
ساير موارد مطرح در مجمع
حداكثر تاريخ چاپ تا مورخ  97/11/18باشد
هياتمديره
تاريخ انتشار97/11/18 :
خ ش1431         97/11/18 :

شركت ذوب و نورد آلومينيوم تكستاره مباركه
(ثبت  1516عليآباد كتول)
آگهي (نوبت دوم) دعوت مجمع عمومي عادي
بهطورفوقالعاده شركت ذوب و نورد آلومينيوم تكستاره
مباركه سهامي خاص ثبت شده به شماره  1516عليآباد كتول

با توجه به اينكه جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده (نوبت اول) مورخ  1397/11/13به علت
به حدنصاب نرسيدن سهامداران ،جلسه تشكيل نگرديد .بدينوسيله از كليه سهامداران شركت فوق دعوت
ميگردد در جلسه مجمع عمومي عادي به طور ف وقالعاده نوبت دوم كه در ساعت  8صبح روز 1397/11/28
به آدرس عليآباد كتول  -شهرك صنعتي  -ميدان كاج  -خيابان تالش شرقي  -خيابان تالش 11
كد پستي  4946151387برگزار ميگردد حضور به هم رسانيد.
دستورجلسه:
انتخاب مديران  -بازرسان  -روزنامه كثيراالنتشار و تصويب تراز مالي
تاريخ انتشار97/11/18 :
خ ش 97/11/18 :رئيس هياتمديره (دعوتكننده)  -خانم مريم نيكنام

آگهي حق تقدم درخصوص افزايش سرمايه
شركت سيمان مهر ماكو سهامي خاص ثبت شده به شماره 652
و شناسه ملي 10862061949

به اطالع كليه سهامداران شركت سيمان مهر ماكو سهامي خاص ثبت شده به شماره  652ميرساند با
عنايت به مصوبه مجمع عمومي فوقالعاده مورخ  97/07/13و تفويض اختيار عملي نمودن افزايش
سرمايه به هياتمديره ،نظر به اينكه مقرر است سرمايه شركت از مبلغ  270/000/000/000ريال به مبلغ
 500/000/000/000ريال منقسم به  500/000/000سهم  1000ريالي بانام از مطالبات حال شده صاحبان
سهام و در صورت عدم تكافو از محل آورده نقدي به مبلغ اسمي سهام افزايش يابد لذا مراتب به اجراي مواد
 166و  169اليحه اصالحيه قانون تجارت جهت اطالع كليه سهامداران محترم اعالم و از آنان درخواست
ميگردد از تاريخ نشر اين آگهي به مدت  60روز نسبت به استفاده از حق تقدم متعلقه كه به ميزان 100
درصد (به ازاي هر يك سهم يك سهم حق تقدم) ميباشد اقدام و در صورت استفاده از محل واريز نقدي
نسبت به واريز وجوه مربوطه به ميزان متعلقه مذكور به حساب جاري  0100038588000شركت نزد بانك
صنعت و معدن شعبه مركزي تهران واريز و فيش مربوطه به آدرس شركت واقع در جنب روستاي قزلداغ و
به كد پستي  58631-57386تسليم نمايد بديهي است پس از انقضاء مهلت مقرر ،هياتمديره ميتواند
سهام باقيمانده را به ساير متقاضيان واگذار نمايد.
تاريخ انتشار97/11/18 :
هياتمديره شركت
خ ش4132        97/11/18 :

اطالعيه
قابل توجه شهروندان گرامي

تعرضهعوارضيمحليسال 1398شهرداريفيروزكوهبهتصويبشورايمحترماسالميشهرفيروزكوهواستانداري
محترم تهران رسيده ،جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت شهرداري فيروزكوه مراجعه فرماييد.
تاريخ انتشار97/11/18 :
جعفر پرج  -شهردار فيروزكوه
خ ش97/11/18 :

انسان كامل چه ويژگيهايي دارد؟ آيا
اصوالً پس از معصومين (ع) ميتوان به
درجاتي مشابه آنان دست يافت؟
انسان كامل همان كسي است كه در لسان
قرآن «عبدصالح» ناميده شده است و در مقام
تسليم محض در برابر خداوند متعال است.
يكي از حكمتهاي حضور ائمه اطهار(ع)
در بين مردم ،پيروي و الگو گرفتن آنها
از اعمال و رفتار اهل بيت (ع) است؛ در
نتيجه در عين حال كه هيچ كس در جايگاه
آنان قرار نميگيرد و آنان هميشه امام بر
خلق هستند ،ولي همه مردم ميتوانند مراتب آنها را با تبعيت از آنان
تحصيل نمايند؛ يعني اگر امام در مقام رضاست ،ديگران با هدايت او به
مقام رضا برسند؛ پس امام ،امام اهل رضاست و ديگران مأموم او .اگر
امام در مقام تسليم است ،ديگران به راهنمايي او به مقام تسليم رسيده
و امام ،امام آنها در اين مرتبت و مقام است.

فرازي از فدکیه
علت خاموشي و خيانت انصار دربارۀ «خالفت»
(س)
و «فدک» در بيان حضرت فاطمه
آگاه باشيد من چنين مي بينم که شما رو به راحتي گذارده ايد و عافيت طلب
شده ايد .کسي را که از همه براي زعامت و اداره امور مسلمين شايسته تر بود
دور ساختيد و به تن پروري و آسايش در گوشه خلوت تن داديد و از فشار و
تنگناي مسئوليت ها به وسعت بي تفاوتي روي آورديد .آري ،آنچه را از ايمان
و آگاهي در درون داشتيد ،بيرون افکنديد و آب گوارايي را که نوشيده بوديد،
به سختي از گلو برآورديد! اما فراموش نکنيد خداوند مي فرمايد« :اگر شما
و همه مردم روي زمين کافر شويد ،به خدا زياني نمي رسد ،چرا که خداوند
بي نياز و شايسته ستايش است».
بدانيد و آگاه باشيد من آنچه را بايد بگويم ،گفتم .با اين که بخوبي مي دانم
ترک ياري حق با گوشت و پوست شما آميخته و عهدشکني ،قلب شما را
فرا گرفته است .ولي چون قلبم از اندوه پر بود و احساس مسئوليت شديدي
مي کردم ،کمي از غم هاي دروني ام بيرون ريخت و اندوهي که در سينه ام
موج مي زد ،خارج شد تا با شما اتمام حجت کنم و عذري براي احدي باقي
آن شما،
نماند ،اکنون که چنين است اين مرکب خالفت و آن فدک ،همه از ِ
محکم بچسبيد .ولي بدانيد اين مرکبي نيست که راه خود را بر آن ادامه دهيد؛
پشتش زخم و کف پايش شکسته است! داغ ننگ بر آن خورده و غضب خداوند
عالمت آن است و رسوايي ابدي همراه آن و سرانجام به آتش برافروخته خشم
الهي که از دل ها سر بر مي کشد ،خواهد پيوست! فراموش نکنيد آنچه را انجام
ميدهيد ،در برابر خداست .آنها که ستم کردند ،بزودي مي دانند که بازگشتشان
به کجاست .و من دختر پيامبري هستم که شما را در برابر عذاب شديد انذار
کرد ،آنچه از دست شما بر مي آيد ،انجام دهيد .ما هم انجام مي دهيم و انتظار
بکشيد ،ما هم منتظريم.

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده
شرکت کشت و صنعت اگدام
(سهامي خاص) ثبت شده بشماره20689
و شناسه ملي 10100662362

بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت دعوت بعمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي فوق العاده که رأس
ساعت  9صبح مورخ  1397.11.29در محل دفتر مرکزي شرکت تشکيل مي گردد  ،حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :
-1افزايش سرمايه و اصالح ماده مربوطه در اساسنامه
تاريخ انتشار97/11/18 :
هيئت مديره شرکت کشت و صنعت
خ ت97/11/18 :

اگدام (سهامي خاص)

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده
شرکت كشت و صنعت و دامپروري شير وگوشت گل
اميد  (سهامي خاص) ثبت شده به شماره  104217و
شناسه ملي 10100229215
بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت دعوت بعمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي فوق العاده که رأس
ساعت  10صبح مورخ  1397.11.29در محل دفتر مرکزي شرکت تشکيل مي گردد  ،حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :
-1افزايش سرمايه و اصالح ماده مربوطه در اساسنامه
تاريخ انتشار 97/11/18 :هيئت مديره شرکت كشت و صنعت و دامپروري
خ ت97/11/18 :

شير و گوشت گل اميد (سهامي خاص)

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده نوبت سوم
شركت تعاوني مسكن مهر محلي شماره سه اروميه
به شماره ثبت 9352

بنا به تصويب هياتمديره جلسه مجمع عمومي فوقالعاده نوبت سوم شركت تعاوني مسكن مهر محلي شماره
سه اروميه راس ساعت  11صبح روز پنجشنبه مورخ  1397/12/09در محل سالن اجتماعات اداره تعاون ،كار
و رفاه اجتماعي شهرستان اروميه واقع در فلكه مدرس اول بلوار شهيد رجايي 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 عضو 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 هياتمديره بررسي و تاييد گردد در غير اين صورت
وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانههاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 -1اتخاذ تصميم درخصوص انحالل شركت
تاريخ انتشار97/11/18 :
هياتمديره شركت
خ ش97/11/18 :
4128
تعاوني مسكن مهر محلي   شماره سه اروميه

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
 (نوبت اول) شركت توسعه صنعتي بوكان (سهامي عام)
به شماره ثبت  - 562شناسه ملي 10861682050

بدينوسيله به اطالع اعضاي محترم شركت توسعه صنعتي بوكان (سهامي عام) ميرساند مقرر است جلسه
مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت اول شركت در ساعت  15روز چهارشنبه مورخه 1397/12/01
در محل :استان آذربايجانغربي ،شهرستان بوكان ،سالن كوثر واقع در چهارراه شهرداري ،روبهروي بانك
رفاه تشكيل ميگردد .لذا از عموم اعضاء و سهامداران شركت دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميمات 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 است 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 .كليه وكالتنامههاي عادي بايد از زمان انتشار آگهي تا  24ساعت قبل از برگزاري مجمع و
در ساعت اداري در محل دفتر شركت واقع در خيابان استاد هيمن (يكشوه) روبهروي كفش شهروندان،
ساختمان حاجمحمود يوسفي كد پستي  5951876658و با حضور طرفين وكالتنامه تنظيم شود تا پس از
احراز هويت طرفين ،عضويت متقاضي و اهليت نماينده به تاييد بازرس شركت رسيده و برگه ورود به مجمع
دريافت نمايد .همراه داشتن كارت ملي براي حضور در جلسه الزامي ميباشد.
دستورات جلسه -1 :استماع گزارش هياتمديره و بازرسان شركت
 -2طرح و تصويب صورتهاي مالي سالهاي  1395و  1396پس از استماع گزارش هياتمديره و بازرسان
 -3اتخاذ تصميم نسبت به سود و زيان سال مالي سالهاي  1395و 1396
 -4طرح و تصويب بودجه سال جاري ()1397
 -5انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل هياتمديره
 -6انتخاب بازرسان اصلي و بازرس عليالبدل
تاريخ انتشار97/11/18 :
هياتمديره شركت توسعه صنعتي بوكان
خ ش97/11/18 :
4130

