خبر

دوست ندارم جوانى از شما (شيعيان) را جز بر دو گونه ببينم؛ يا دانشمند يا دانشجو.

امام صادق (ع):

رئيس سازمان مدارس استعدادهاي درخشان و دانشپژوهان جوان:

اوقات شرعي

پنجشنبه97/10/20

برخي مدارس براي افزايش سهم
المپياديهاي خود از پاي ه هفتم شروع ميکنند

اذان ظهر12:12:
اذان مغرب17:29:

جمعه 97/10/21

رئيس سازمان مدارس استعدادهاي درخشان و دانشپژوهان جوان
گفت :بعضي از مدارس براي اينکه سهم المپياديهاي خودشان را
بيشتر کنند از پايههاي هفتم و هشتم شروع به فعاليت ميکنند؛
از مديران ميخواهيم که متوسطه دوره اول را درگير اين فضا
نکنند.به گزارش فارس ،فاطمه مهاجراني رئيس سازمان مدارس
استعدادهاي درخشان و دانشپژوهان جوان در چهارمين جلسه
آسيب شناسي المپيادهاي علمي اظهار کرد :المپياد فقط تهران
نيست و بايد نقش دانشآموزان شهرستاني در المپيادها پررنگتر
شود.وي ضمن تغيير نام جلسه به بهبود فرآيند المپيادهاي علمي،
تصريح کرد :ما رسالت داريم کساني را که در حوزه المپيادهاي
علمي فعاليت ميکنند ،شناسايي کنيم.مهاجراني با بيان اينکه المپياد
يک رويداد ملي است ،افزود :بايد نگاه ما هم ملي باشد و از همه
ظرفيتهاي نهادها ،سازمانها و ذينفعان از جمله دبيرستانهاي
حلي در اين عرصه استفاده کنيم.

تهران

اصفهان

مشهد

قم

تبريز
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اذان صبح5:46 :
طلوع آفتاب7:14 :

محمدمهدي ايزدخواه کارشناس مسائل فرهنگي در حوزه اقتصاد
در کارگاه تجاريسازي محصوالت رسانه اي و ديجيتال جشنواره
«عمار» عنوان کرد که بازاريابي محصوالت فرهنگي را جدي بگيريد.
به گزارش خبرنگار مهر ،محمدمهدي ايزدخواه کارشناس مسائل
فرهنگي در حوزه اقتصاد در کارگاه تجاريسازي محصوالت رسانهاي
و ديجيتال در حاشيه اکرانهاي مرکزي نهمين جشنواره فيلم مردمي
«عمار» با بيان اينکه اغلب صنايع خالق و فرهنگي ،تجربهاي خاص
به مخاطب ميدهد ،گفت :حوزههاي هنرهاي تصويري مانند ديزاين،
ميراث فرهنگي و مدياهاي جديد ابعاد مختلفي از صنايع خالق
هستند ،تماشاي يک فيلم يا ديدن يک نقاشي احساسي منحصر
به فرد به مخاطب ميدهد که فقط يک بار اتفاق ميافتد و اين
امر مهمترين ويژگي صنايع خالق و فرهنگي است .صنايع خالق
و صنايع فرهنگي تفاوتي با يکديگر ندارد.ايزدخواه با بيان اينکه هر
صنعت ،يک مسير را براي تکامل خود طي ميکند ،عنوان کرد :در
صنايع مختلف ،مسير تکامل متنوع و برند ،بازاريابي و فروش سه
مسير براي رسيدن به تجاري سازي است.

با اتفاق نظر اعضاي شوراي سياستگذاري؛

مکان برگزاري نمايشگاه کتاب
سال آينده انتخاب شد

سخنگوي شوراي سياستگذاري سي و دومين نمايشگاه بينالمللي
کتاب تهران از انتخاب مصلي امام خميني (ره) به عنوان مکان
برگزاري نمايشگاه کتاب تهران خبر دادبه گزارش خبرگزاري
تسنيم دومين جلسه شوراي سياستگذاري سي و دومين نمايشگاه
بينالمللي کتاب تهران با رياست دکتر محسن جوادي؛ رئيس شوراي
سياستگذاري روز چهارشنبه( 19ديماه) در معاونت امور فرهنگي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي برگزار شد .ايوب دهقانکار؛ سخنگوي
شوراي سياستگذاري سي و دومين نمايشگاه بينالمللي کتاب
تهران درباره مصوبات اين جلسه گفت :نخستين مصوبه شوراي
سياستگذاري انتخاب مصلي امام خميني (ره) به عنوان مکان
برگزاري نمايشگاه کتاب تهران بود.

محمد گلريز:

تا نفس دارم براي انقالب و ايران ميخوانم

از آنجا که در آستانه چهلمين سال پيروزي انقالب
اسالمي هستيم ،من واقعا نگران موسيقي انقالب،
حماسي ،مقاومت و دفاع مقدس کشورمان هستم.
ما هرگز از پا نمينشينيم و تا نفس داريم براي
انقالب و ايران و اسالم و اهل بيت (ع) خواهيم
خواند .ما اين راه را ميرويم و هيچ برگشتي هم
براي من و امثال من ندارد .ما عاشق اين انقالب
معاون وزارت ارشاد خبر داد؛

استقبال  20هزار نفري
از آزمون حفظ و
مفاهيم قرآن

و مردم هستيم .اين مطلب را محمد گلريز اعالم
کرد .وي در گفتوگو با تسنيم گفت :اين نگراني نه
فقط از سوي من و قشر عظيمي از مردم جامعه که
بارها از جانب مقام معظم رهبري هم مطرح شده
است .چند وقت قبل هم در ديدار با مسئوالن
صدا و سيما و برخي هنرمندان ،تاکيد کردند
به مسائل انقالبي ،دفاع مقدس و مدافعان حرم
پرداخته شود.از نظر من بعضي از مسئوالن فرهنگي
تحت تاثير تبليغات دشمن قرار گرفتند .دشمن
هم بيکار ننشسته و با همه قوا به کشور ما از نظر
فرهنگي ميتازد .موسيقي هم يکي از هنرهاست
که بر فرهنگ کشور اثرگذار است .در حال حاضر
متاسفانه موسيقيهايي پخش ميشود که از نظر
متن ،ملودي و  ...در سطح پاييني است و مردم از
اين بابت معترض و ناراحت هستند.

حجتاالسالم ارزاني:

سرود  ۴۰هزار نفري کانونهاي مساجد  ۱۲بهمن اجرا ميشود
دبير ستادعالي کانون هاي فرهنگي و هنري
مساجد کشور گفت :به مناسبت چهلمين سالگرد
پيروزي انقالب اسالمي سرود 40هزار نفري اعضاي
کانون هاي فرهنگي هنري مساجد کشور در
 400نقطه از کشور در روز جمعه  ۱۲بهمن
ماه اجرا مي شود.به گزارش خبرگزاري فارس
حجت االسالم حبيبرضا ارزاني دبير ستاد عالي
کانونهاي فرهنگي و هنري مساجد کشور بيان
داشت :به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزي انقالب
اسالمي سرود  ۴۰هزار نفري اعضاي کانونهاي
فرهنگي هنري مساجد کشور در  ۴۰۰نقطه از
کشور اجرا ميشود.وي با اشاره به اينکه مقدمات
اين کار از چندماه گذشته تا کنون برنامهريزي شده،
تصريح کرد :پنج کميته فني و هنري ،ارتباطات و
اطالعرساني ،ساماندهي و شبکهسازي ،پشتيباني

مرتضي خدمتکار ،معاون ارتباطات و هماهنگي معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي از استقبال  ۲۰هزار نفري پس از يک هفته از آغاز ثبت نام آزمون حفظ و مفاهيم
قرآن خبرداد.مشاور ارتباطات و معاون هماهنگي معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئيات آزمون حفظ ومفاهيم قرآن
کريم گفت :آزمون حفظ و مفاهيم قرآن کريم از دهم دي ماه ثبت نامش آغاز شده و تا پنجم
بهمن ماه نيز ادامه خواهد داشت.وي با اشاره به اينکه تا کنون که يک هفته از آغاز ثبت

و کميته اجرايي و هماهنگي امور استانها در
ستادعالي شکل گرفته که کار برنامهريزي اين
رويداد عظيم را بر عهده دارند.حجتاالسالم
ارزاني گفت :بيش از يک هزار گروه سرود در
سامانه (جشنوارههاي جوانان مساجد) ثبتنام
شدهاند و در بانک اطالعات کانونها ساماندهي
شده و هويت دارند.

نام گذشته است ،ادامه داد ۲۰ :هزارنفر در اين آزمون ثبت نام کرده اند و طبق مقايسه اي
که در سال گذشته داشته ايم ،روند خوبي را شاهد بوديم و طبيعتاً هرچه جلوتر ميرويم
وبه زمان پاياني آن نزديک ميشويم هجمه و استقبال براي ثبت نام بيشتر خواهد شد.وي با
اشاره به اينکه تا کنون استان کرمانشاه بيشترين سهم ثبت نامي را به خود اختصاص داده
است ،ادامه داد :کرمانشاه بيشترين حجم ثبت نام در بخش استاني و در ميان شهرستان ها
قم و موسسه جامعه القرآن شاهرود نيز بيشترين سهم مشارکت را دارا شدند.

مهر /ميالد رفعت

بهشت زمستاني پرندگان
مهاجر در ايران
پارک ملي دريايي نايبند  ،در جنوب ايران و در استان بوشهر
و در  ۲۵کيلومتري بندر عسلويه  ،واقع شده و بيش از ۴۲
هزار هکتار مساحت دارد .اين منطقه زيستگاه جانوران
بسياري است و شامل چشم اندازهاي کم نظير ،جنگل هاي
حرا و درختان نادر ،مجتمع هاي مرجاني ،سواحل گوناگون
و مناظر طبيعي فوق العاده مي شود.
اين خليج زيبا که اولين پارک دريايي ايران است در سال۱۳۷۵
در گروه مناطق حفاظت شده قرار گرفت و به بهشت پرندگان،
جانوران و گياهان کمياب دريايي نيز شهرت دارد.
جنگلهاي حرا جزء با ارزشترين زيستگاههاي ساحلي
است و نقش زيست بومهاي خشکي و دريايي ايفا ميکند.
الزم به يادآوري است درختاني نظير انجير معابد با تنههاي
تنومند و درختان حرا (مانگروها و چندل) با داشتن ريشههاي
آويز در آب شناورند.آب هاي نايبند محل زندگي گونه هاي
مختلف پرندگان بومي و مهاجر از قبيل فالمينگو ،گيالنشاه،
پليکان سفيد ،سليم ،آبچليک ،کاکايي ،پرستوهاي دريايي،
اگرت پا خاکستري  ،ميباشد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه شركت
توليدي و صنعتي
ماشين ابزار قم "سهامي خاص" شماره ثبت 469

انجمن صنفي كارفرمايي شركتهاي پخش دارو و
مكملهاي انساني

به استناد ماده  131قانون كار و آييننامه مصوب هيات وزيران ،انجمن صنفي با
عنوان فوق در شرف تاسيس ميباشد.
كليه كارفرمايان در صنف مزبور در صورت تمايل به عضويت ،از تاريخ انتشار اين
اطالعيه ظرف  7روز ميتوانند درخواست كتبي خود را به نشاني :ميدان آزادي،
بزرگراه شهيد لشگري (جاده مخصوص) ،بين خيابان بيمه  3و  ،4پالك ( 43ساختمان
معراج) ،طبقه سوم يا شماره  44630538ارسال يا فاكس نمايند.
تاريخ انتشار97/10/20 :
هيات موسس:
خ ت97/10/20 :
 -1دكتر سيدابراهيم هاشمي (مديرعامل شركت سينا پخش ژن)
 -2دكتر وحيد هاشم بيك محالتي (مديرعامل شركت پوراپخش)
 -3دكتر محمدرضا اسدآبادي (مديرعامل شركت پخش رازي)
نماينده هيات موسس:

عليرضا نيكدل تلفن09128381322 :

اداره كل تامين اجتماعي استان قم
فرم شماره 3
(ابالغ راي كميته بدوي استاني)

احتراما ،اصل فرم شماره يك مربوط به خانم/آقاي جواد خير در جلسه مورخ
 1397/10/11كميته بدوي مشاغل سخت و زيانآور استان قم مطرح و از مجموع 4
(چهار) شغل مطرح شده ( 4چهار) شغل مورد تاييد قرار گرفته است ،جهت اقدامات
بعدي به پيوست ارسال ميگردد.
مشاغل تاييدشده (ب) :تكنسين مكانيك (شركت دوريز)  -كارگر فني تخصصي
تصفيهخانه (شركت كمندان)  -كارگر فني تخصصي تصفيهخانه (شركت نور)  -كارگر
فني تخصصي تصفيهخانه (شركت پيشتازان طبخ غذا)
رونوشت:
 -1معاونت محترم دانشگاه علوم پزشكي و مديريت درمان استان جهت استحضار
و اقدام مقتضي برابر ماده  3آييننامه
 -2شركت/كارگاه :دوريز ،كمندان ،نور ،پيشتازان طبخ غذا جهت اطالع و اقدام
مقتضي
 -3آقاي :جواد خير جهت اطالع
 اين راي به استناد تبصره  5ماده  8آييننامه اجرايي مشاغل سخت و زيانآورظرف  15روز قابل تجديدنظرخواهي در كميته تجديدنظر مشاغل سخت و زيانآور
ميباشد و در صورت عدم اعتراض هر يك از طرفين و قطعي و الزماالجرا شدن
راي مزبور به استناد تبصره  2ماده  16قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان
عدالت اداري ظرف  3ماه از تاريخ ابالغ براي اشخاص داخل كشور و ظرف  6ماه
از تاريخ ابالغ براي افراد مقيم خارج از كشور قابل فرجامخواهي در ديوان عدالت
اداري خواهد بود.
تاريخ انتشار97/10/20 :
تركزاده آراني  -مديريت تعاون ،كار و رفاه
خ ش97/10/20 :
اجتماعي شهرستان قم

اصالحيه

طبق آگهي مزايده ملك توقيفي به شماره كالسه  952427اجرايي طي راي صادره
از شعبه  14حقوقي همدان كه در تاريخ  97/10/2به چاپ رسيده نام محكومعليه
جعفر اسكندري صحيح ميباشد كه بدين وسيله اصالح ميگردد.
تاريخ انتشار97/10/20 :
خ ش97/10/20 :

هيپنوتيزم بيدار  -دكتر حريري

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت به عمل ميآيد تا در جلسه مجمع
عمومي عادي ساليانه كه در تاريخ  97/11/01روز دوشنبه راس ساعت  15در محل
كارخانه شركت به آدرس :استان قم  -شهرستان قم  -بخش مركزي  -شهر
قم  -محله ترمينال  -كوچه چهارم  -بلوار شهيد خداكرم تشكيل ميگردد
حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره درخصوص عملكرد سال مالي منتهي به
1397/9/30
 -2استماع گزارش بازرس قانوني درخصوص عملكرد سال مالي منتهي به
1397/9/30
 -3تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان عملكرد منتهي به 1397/9/30
 -4انتخاب اعضاي هيات مديره
 -5انتخاب بازرس اصلي و عليالبدل
 -6انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
 -7ساير مواردي كه در صالحيت مجمع باشد
تاريخ انتشار97/10/20 :
هيات مديره
خ ت97/10/20 :

آگهي پذيرهنويسي سهام شركت سامي ساز به
شماره ثبت  9499شناسه ملي 10380252460

به اطالع كليه سهامداران شركت سامي ساز (سهامي خاص) به شماره ثبت  9499و
شناسه ملي  10380252460ميرساند با عنايت به مصوبه مجمع عمومي فوقالعاده مورخ
 96/10/26و گزارش توجيهي هيات مديره مورخ  96/10/26و تاييد بازرس قانوني شركت
مورخ  96/10/20و تفويض اختيار عملي نمودن افزايش سرمايه شركت به هيات مديره
و با عنايت به اينكه مقرر است سرمايه شركت از مبلغ  24/000/019/200ريال منقسم به
57/600سهم  416/667ريالي بانام به مبلغ 54/000/043/200ريال منقسم به 129/600
سهم  416/667ريالي بانام از طريق واريز نقدي افزايش يابد لذا در اجراي ماده  169اليحه
اصالحي قانون تجارت از كليه سهامداران شركت درخواست ميشود از تاريخ نشر اين
آگهي به مدت  60روز از حق تقدم به نسبت به سهامشان استفاده نمايند و مبلغ اسمي
خريد سهام را به حساب سپردهاي تحت سپرده مخصوص بستانكاران اشخاص در
اجراي ماده  184قانون تجارت به شماره  0106380440003نزد بانك ملي شعبه مشهد
واريز و فيش مربوطه را به دفتر شركت واقع در مشهد ،شهرك صنعتي توس ،فاز يك،
تالش شمالي ،خيابان نهم ،شماره  461تسليم نمايند تا اقدامات مقتضي از طرف هيات
مديره اتخاذ گردد .بديهي است كه عدم پذيرهنويسي پس از انقضاي مهلت مقرر ،به
منزله انصراف از پذيرهنويسي بوده و حق مذكور به ساير سهامداران كه در پذيرهنويسي
شركت كردهاند يا عندالزوم اشخاص ثالث واگذار خواهد شد و نيز هيات مديره ميتواند
تصميمات مقتضي را در چارچوب مقررات اخذ نمايد.
تاريخ انتشار97/10/20 :
هيات مديره شركت سامي ساز
خ ش97/10/20 :

بنده فردي به ظاهر مذهبي هستم و
اطرافيانم بنده را داراي خط فكري مذهبي
قلمداد ميكنند؛ اما خودم ميدانم كه باطن
آلودهاي دارم كه با ظاهرم همخواني ندارد و
همواره تصورات نادرست و افكار منفي در ذهن
من وجود دارد .از اين حالت به شدت خسته
شدهام و دوست دارم باطني پاكيزه داشته
باشم و از شما راهنمايي ميخواهم.
افكاري كه به ذهن انسان ميآيد يا حاالتي كه در درون
آدمي ميگذرد ،چندان در اختيار او نيست؛ اما راهي
براي نفوذ در افكار و حاالت وجود دارد و آن طريقه
رفتار و عمل انسان است .اگر آدم بتواند كنترلي جدي بر اعمال و رفتار خود داشته
باشد ،اين حاالت و افكار رفتهرفته كمتر خواهد شد .پاك بودن اعمال انسان ،پاكي
حاالت دروني و افكار را به دنبال خواهد داشت؛ پس حتما بر درستي اعمال و رفتار
خودتان سرمايهگذاري كنيد و آنقدر آن را ادامه دهيد تا رسوبات بياحتياطيهاي
گذشته برطرف شود .فقط با مداومت است كه به نتيجه ميرسيد.

خبر
ساسان فالح فر طلبه مستندساز:

مردمي بودن مهمترين ويژگي «عمار» است

در پنجاه و يکمين سالگرد جهان پهلوان تختي؛

تازهترين تصوير از فيلم
«غالمرضا تختي» منتشر شد

تازهترين تصوير از فيلم سينمايي «غالمرضا تختي» به کارگرداني بهرام توکلي
منتشر شد.به گزارش روابط عمومي فيلم ،همزمان با پنجاه و يکمين سالگرد جهان
پهلوان تختي ،تازهترين تصوير از بازيگر نقش جواني جهان پهلوان تختي در فيلم
سينمايي «غالمرضا تختي» رونمايي شد.اين فيلم براي نخستين بار در سي و
هفتمين جشنواره فيلم فجر به نمايش گذاشته ميشود.کارگرداني فيلم «غالمرضا
تختي» را بهرام توکلي و تهيه کنندگي آن را سعيد ملکان بر عهده دارد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي و عادي
به طور فوقالعاده شركت پاك پرچ

مجمع عمومي عادي و عادي به طور فوقالعاده شركت پاك پرچ شماره ثبت
 1279ساعت  3-4و  4-5بعدازظهر روز سهشنبه  97/11/2در محل شركت،
كيلومتر  35جاده بروجن  -شهركرد تشكيل ميگردد .لذا از كليه سهامداران
محترم دعوت ميشود راس ساعت مقرر در مكان يادشده حضور به هم رسانند
يا با توجه به ماده  19آييننامه نحوه تشكيل مجامع عمومي نماينده خود را
معرفي نمايند.
دستورجلسه:
 -1ارائه گزارش هيات مديره در سال 96
 -2نقل و انتقال سهام
 -3تعيين اعضاي هيات مديره جديد و بازرسان
تاريخ انتشار97/10/20 :
عبدالغفار كرديان
خ ش97/10/20 :
مديرعامل و رئيس هيات مديره

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده شركت
توليدي كيسه ستاره طاها (سهامي خاص) به شماره
ثبت  36673و شناسه ملي 10380522106
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت فوقالذكر دعوت به عمل ميآيد تا در
جلسه مجمع عمومي فوقالعاده كه در ساعت  10روز پنجشنبه 1397/11/04
در محل قانوني شركت به آدرس مشهد  -بلوار خيام شمالي بعد از ميدان
بهارستان  -سمت چپ  16 -متري اول  -ساختمان عابدي تشكيل ميگردد،
حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع فوقالعاده:
 الحاق به موضوع شركت (ماده  2اساسنامه)تاريخ انتشار97/10/20 :
خ ش97/10/20 :
هيات مديره شركت

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده شركت
بيمارستان آريا (سهامي خاص) به شماره ثبت  10526و
شناسه ملي 10100425160
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت به عمل ميآيد تا در جلسه مجمع عمومي
عادي به طور فوقالعاده شركت كه در روز شنبه مورخ  1397/10/29راس ساعت  13در
محل قانوني شركت واقع در بلوار كشاورز ،نبش خيابان وصال شيرازي تشكيل ميگردد
حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1ابقاء يا تغيير هيات مديره
 -2انتخاب بازرسين
هيات مديره بيمارستان آريا
خ ت97/10/20 :
تاريخ انتشار97/10/20 :

شرکت تعاوني تهيه و توزيع بنکداران پارچه تهران شماره ثبت43515و شناسه ملي 10100888769

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت دوم

خت97/10/20-4

بدينوسيله از كليه اعضاي محترم دعوت ميشود تا در مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده نوبت
دوم كه در ساعت  12ظهر روز پنج شنبه مورخ  97/11/04در محل دفتر تعاوني واقع استان
تهران.بازار بزرگ.کوچه حمام چال.بن بست انصاري.پالک.5ساختمان 45کياني فرد.طبقه
اول.واحد.30کد پستي  1163783351تشكيل ميگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
 استماع گزارش هيات مديره و بازرس طرح و تصويب صورتهاي مالي سال  96و حساب سود و زيان شرکت تعاوني. تصميم گيري در خصوص طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره در سال.1398 انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره براي سه سال. انتخابات بازرس اصلي و علي البدل شرکت تعاوني براي يکسال مالي.توضيحات:
-1اگر حضور عضوي در مجمع عمومي ميسر نباشد ،ميتواند وكالتا" حق اعمال راي را به غير

رهنماي طريق

ساسان فالح فر طلبه جوان فيلمساز با اشاره به اينکه ايثار و فاطميون موضوع اصلي
توليد آثارش است ،تاکيد کرد که جشنواره فيلم «عمار» فرصت ديده شدن توسط
مردم را فراهم مي کند.ساسان فالح فر طلبه مستندساز در گفتوگو با خبرنگار
مهر با اشاره به اينکه آثاري که مي سازد درباره لشکر فاطميون است ،گفت:
پيش از اينکه با لشکر فاطميون آشنا شوم نگاه درستي نسبت به افغانستاني ها
نداشتم ،مانند بسياري از مردم که نگاه درستي به اين افراد ندارند ،اطالعات
دقيقي در مورد آنها نداشتم.اين مستندساز تاکيد کرد :شروع مستندسازي
من در اين زمينه با شهيد مهدي صابري از شهداي افغانستاني که در
بهشت معصومه(س) قم دفن شده است ،آغاز شد و نزديک به  ۴سال است که
در حوزه جبهه مقاومت و لشکر فاطميون مستند مي سازم.

نمايه

اطالعيه پذيرش عضو

عضو انجمن هيپنوتيزم باليني ايران
درمانهاي بدون دارو
درمان اضطراب  -افسردگي  -وسواس  -پانيك
www.Hypnotism Bidaar.com
 97و 44295596
09123989587

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران
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محمدمهدي ايزدخواه:

بازاريابي محصوالت فرهنگي را
جدي بگيريد

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:
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دهد و هر عضوي ميتواند وكالت حداكثر  3نفر و غير عضو  1نفر را بپذيرد و در اين صورت
تاييد نمايندگي تام االختيار با امضاي رئيس هيات مديره بهمراه بازرس تعاوني خواهد بود.
بدين منظور عضو متقاضي اعطاي نمايندگي بايد حداکثر  48قبل از روز برگزاري مجمع در
ساعات اداري به همراه نماينده خود و با در دست داشتن مدرک مويد عضويت در تعاوني و
کارت شناسايي معتبر در محل دفتر شرکت تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت طرفين ،عضويت
متقاضي و اهليت نماينده ،برگه نمايندگي مربوطه توسط مقام مذکور تاييد و ورقه ورود به مجمع
عمومي براي نماينده صادر گردد
-2مصوبات اين مجمع در صورت رسميت يافتن و عدم مغايرت با ضوابط قانوني براي كليه اعضا
اعم از حاضر و غايب نافذ و معتبر خواهد بود.
ضمن ًا يادآوري ميشود اين مجمع با حضور هر تعداد از اعضاء رسميت مي يابد و تصميماتي که درآن
اتخاذ ميشود براي کليه اعضاء ( اعم از غائب و مخالف و حاضر ) نافذ و معتبر خواهد بود .
تاريخ انتشار97/10/ 20 :

هيات مديره شرکت تعاوني

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به
طور فوقالعاده نوبت دوم
شركت تعاوني حمل و نقل كاميونداران
شهرستان كرج
بدينوسيله به اطالع كليه اعضاي محترم ميرساند جلسه مجمع عمومي
عادي به طور فوقالعاده نوبت اول به دليل عدم حصول حدنصاب نصف
به عالوه يك اعضاء تشكيل نگرديد و بدين جهت مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده نوبت دوم روز جمعه مورخ  1397/11/05ساعت  9صبح
در محل مسجد الزهرا واقع در كرج جاده محمدشهر شهرك مهندسي
زراعي تشكيل ميگردد.
توجه :در صورتي كه هر يك از اعضاء نتواند در مجمع عمومي فوق حضور
يابد ميتواند استفاده از حق خود را براي حضور و اعمال راي در مجمع
عمومي به يك نماينده تاماالختيار واگذار كند تعداد آراء وكالتي هر عضو
حداكثر سه راي و هر شخص غيرعضو تها يك راي خواهد بود و در اين صورت
تاييد نمايندگي تاماالختيار با علياصغر خلجزاده بازرس/يا سيدحسين
ميرعربشاهي رئيس هيات مديره تعاوني خواهدبود.
بدين منظور عضو متقاضي اعطاي نمايندگي بايد حداكثر ظرف مدت 10
روز از انتشار اين آگهي به همراه نماينده خود و با در دست داشتن مدرك
مويد عضويت در تعاوني و كارت شناسايي معتبر در محل دفتر شركت
تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت طرفين عضويت متقاضي و اهليت
نماينده برگه نمايندگي مربوطه توسط مقام مذكور تاييد و ورقه ورود به
مجمع عمومي براي نماينده صادر گردد.
ضمنا اعضايي كه تمايل به كانديداتوري پست بازرسي شركت تعاوني را
دارند ،ظرف مدت  10روز از تاريخ انتشار آگهي دعوت ،اسناد و مدارك
خود را به همراه فرم درخواست به مديريت تعاوني مهندس جهانبخش
احمدپور تحويل نمايند.
همچنين تصميماتي كه در اين مجمع با رعايت مقررات گرفته ميشود
براي كليه اعضاء اعم از حاضر و غايب معتبر خواهد بود.
تذكر  :1اين مجمع با عده حاضر رسميت خواهد يافت.
تذكر  :2احراز هويت جهت حضور در مجمع فقط با كارت ملي يا شناسنامه
صورت ميگيرد و ازحضور افراد بدون مدارك احراز هويت جلوگيري به
عمل خواهد آمد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرس
 -2رسيدگي و اتخاذ تصميم درخصوص صورتهاي مالي سال  1396و
بودجه سال جاري
 -3ارائه گزارش تغييرات اعضاء و سرمايه شركت تعاوني
 -4انتخاب بازرس اصلي و عليالبدل
تاريخ انتشار97/10/20 :
خ ش97/10/20 :
رئيس هيات مديره  -سيدحسين ميرعربشاهي

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
شركت آلتون دژ شرق (سهامي خاص)
به شماره ثبت 26488
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت فوق دعوت ميشود در جلسه
مجمع عمومي فوقالعاده مورخ  1397/11/02در ساعت  17در محل قانوني
شركت واقع در مشهد ،بلوار خيام شمالي ،خيام  ،52امير  ،40پالك 20
حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1الحاق موضوع
تاريخ انتشار97/10/20 :
خ ش97/10/20 :
هيات مديره شركت

