خبر

هادي غفاري:

اصالحطلبان مردم را متقاعدکردند
به روحاني رأي دهند
عضو مجمع نيروهاي خط امام(ره) گفت :اصالحطلبان مردم را متقاعد کردند
به روحاني رأي دهند.حجتاالسالم هادي غفاري در گفتوگو با خبرنگار حوزه
احزاب خبرگزاري تسنيم ،درباره اظهارات اخير محمود واعظي رئيس دفتر
روحاني که گفته بود "با اصالحطلبان در انتخابات  96ائتالف نداشتيم" ،اظهار
داشت :ما منتي بر کسي نميگذاريم اما  90درصد آراء روحاني به فعاليت
اصالحطلبان مربوط بود.اين فعال سياسي اصالحطلب خاطرنشان کرد :من
خودم بهعنوان يک اصالحطلب قديمي به بيش از  20شهرستان براي تبليغ
روحاني سفر کردم.وي با بيان اينکه موج انتخابات بهنفع روحاني نبود ،گفت:
اصالحطلبان اين موج را بهنفع وي تغيير دادند ،بهخصوص در شمال کشور
و خوزستان و سيستان و بلوچستان ،مردم را متقاعد کرديم که به حسن
روحاني رأي دهند و اين ناشي از تالش اصالحطلبان بود.

»

معاون هماهنگکننده کل سپاه پاسداران:

سخنگوي جبهه پيروان خط امام و رهبري گفت :موشکهاي بالستيک ربطي به برجام و
اروپاييها ندارد.سيد کمال سجادي در گفتوگو با خبرنگار حوزه احزاب و تشکلهاي گروه
سياسي باشگاه خبرنگاران جوان ،در واکنش به اظهارات اخير وزارت خارجه فرانسه مبني بر
اينکه ايران بايد فورا تمام فعاليتهاي مرتبط با موشکهاي بالستيک خود را متوقف کند،
گفت :در طول مذاکرات برجام ،فرانسه نقش پليس بد را بازي ميکرد و اکنون هم دوباره همان
نقش را به نوعي ايفا ميکند.وي تصريح کرد :ديپلماتهاي ما نبايد به لبخندهاي اروپاييها
و آمريکاييها و وعدههايي که آنها ميدهند ،اعتماد کنند چراکه اگر به تاريخ مراجعه کنيم،
ميبينيم که اروپاييها در بزنگاهها و موقعيتهاي حساس به طرف آمريکاييها رفتند و از آنها
حمايت کردند.سجادي گفت :آنها اول از سياستهاي آمريکا و دوم از منافع خودشان حمايت
ميکنند ،حتي اگر در مذاکرات وعدهاي ميدهند يا سفرهايي به ايران دارند ،اما خلف وعده

معاون هماهنگکننده کل سپاه پاسداران گفت :ايران با وجود دشمنيهاي بسيار
در اوج اقتدار است.به گزارش ايرنا سردار علي فدوي در آيين پاياني هشتمين دوره
مسابقات سراسري قرآن خانواده سپاه در مشهد گفت :دشمنان ما خود اذعان
مي کنند که با تمام امکانات و تجهيزات نظامي و تاکتيکي تاکنون نتوانسته اند
در برابر ايران اسالمي به اقدامي دست بزنند و هر روز ضعيف تر مي شوند.
وي بيان کرد :توطئه ها و دشمني هايي که با ايران اسالمي از زمان پيروزي
انقالب اسالمي تاکنون شده و همچنان ادامه دارد ،در هيچ جاي تاريخ سابقه
نداشته است و شياطين کوچک و بزرگ در صفي متحد همه دشمني هايي
که مي توانستند نسبت به ملت ايران انجام دادند ،ولي به اهداف خود نرسيدند.
وي با اشاره به اينکه اقتدار ملت ايران مقابل توطئه هاي دشمنان را بايد در
قواعد قرآني جست و جو کرد ،گفت :قرآن چهل سال است که در دل ،زبان
و عمل همه دلدادگان انقالب اسالمي جاي دارد و اگر انسان بر محور قرآن
حرکت کند در همه امور پيروز و موفق خواهد بود.

آزاديخواه:

بودجه فرهنگي  ۲۱درصد
کاهش يافته است
سخنگوي کميسيون فرهنگي مجلس از کاهش  21درصدي بودجه فرهنگي
در سال آتي خبر داد.حجتاالسالم احد آزاديخواه در گفتوگو با خبرنگار
پارلماني خبرگزاري رسا ،درباره ميزان بودجه فرهنگي سال آينده ،بيان
داشت :بنده و ساير همکارانم در کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي
معتقد هستيم که بودجه فرهنگي اختصاص يافته از سوي دولت براي سال
آينده بسيار فاجعه آميز است.وي ادامه داد :بودجه فرهنگي سال  ۹۸نسبت
به ميزان بودجه در سال جاري حدود  ۲۱درصد کاهش پيدا کرده است.عضو
فراکسيون روحانيت مجلس شوراي اسالمي با استناد به بودجه اعالم شده از
سوي دولت ،بيان داشت :اين ميزان از کاهش بودجه در حوزه فرهنگ بسيار
نگران کننده است.آزاديخواه بيان داشت :بيشترين کاهش در بودجه سال
آتي متوجه بخش «فرهنگ و دين» شده است .وي با بيان اينکه متاسفانه
مرکز مديريت حوزههاي علميه خواهران با بيشترين کاهش در تخصيص
بودجه مواجه شده است .مرکز مديريت حوزههاي علميه برادران و همچنين
سازمان تبليغات اسالمي نيز جزء نهادهايي هستند که دولت بودجه آنها را
کم کرده است گفت :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي نسبت به سال گذشته
تنها با افزايش یک درصدي بودجه مواجه بوده و تمامي نهادهاي حوزوي
بودجه کاهشي را تجربه خواهند کرد.

سجادي:

موشکهاي بالستيک
ربطي به برجام و
اروپاييها ندارد

سياسي
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حانيه مسجودي
عضو کميسيون امنيت ملي در گفتوگو با رسالت:
برنامه موشکي ما به هيچ کشوري ربط ندارد
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس
شوراي اسالمي در مورد اظهارات اخير مقامات فرانسه
مبني بر اينکه ايران هرچه سريعتر فعاليت موشکي
خود را متوقف کند ،گفت :برنامه موشکي و دفاعي
ما به مقامات فرانسه و ديگر کشورها ربطي ندارد و
فرانسويها اشتباه ميکنند در اين زمينه مداخله و
موضعگيري ميکنند.
مرتضي صفاري ،عضو کميسيون امنيت ملي و سياست
خارجي مجلس شوراي اسالمي در مورد اظهارات اخير
دولتفرانسهدربارهموشکهايبالستيکايراندرگفتوگو
با رسالت گفت :چنين اظهاراتي ،دخالت در امور داخلي
ايران است و بايد محکوم شود ،نحوه سيستم دفاعي
هر کشور به تصميم مسئوالن آن کشور مربوط است،
برنامه موشکي و دفاعي ما به مقامات فرانسه و ديگر
کشورها ربطي ندارد و فرانسويها اشتباه ميکنند در
اين زمينه مداخله و موضعگيري ميکنند.
وي با اشاره به ادعاي سخنگوي وزارت خارجه فرانسه
مبني بر اينکه برنامه موشکي ايران مطابق با قطعنامه
 ۲۲۳۱شوراي امنيت سازمان ملل (قطعنامه تأييد
برجام) نيست ،افزود :آنها متن دقيق قطعنامه ۲۲۳۱
شوراي امنيت سازمان ملل را نميدانند ،هيچ جاي
اين قطعنامه اشارهاي به اين نکرده است که ايران حق
ساخت موشک ندارد.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در

ايران با وجود دشمنيهاي بسيار
در اوج اقتدار است

آنها تمامي ندارد و اين خلف وعدهها عليالدوام در طول رابطه با ايران ادامه دارد.وي ادامه
داد :صرف مذاکره با اروپاييها ايرادي ندارد ،اما اينکه دلخوش باشيم و برنامههاي اقتصادي
و سياسي خود را به وعدههاي تو خالي اروپاييها مخصوصا انگليس و فرانسه موکول کنيم،
اشکال دارد.وي با بيان اينکه اروپاييها سابقه بدي در وعدههايشان دارند ،گفت :با وجود اينکه
اروپاييها ميدانند مسئله دفاعي ما مسئله امنيتي و ملي کشور ماست و ما از آن نميگذريم،
اما بازهم آن را مطرح ميکنند.سجادي تاکيد کرد :موشکهاي بالستيک ما ربطي به برجام و
آنها ندارد ،همانطور که موشکهاي بالستيک آنها به ما ربطي ندارد.وي با بيان اينکه دخالت
فرانسه در مسائل موشکي ما عالمتي براي آمريکاييهاست ،گفت :اروپاييها ميخواهند به
آمريکاييها نشان دهند که با آنها هستند؛ چرا که آمريکاييها ميخواهند ايران وسيله دفاعي
نداشته باشد و از مسائل دفاعي خود دست بکشد.

خروس بیمحل

پايان بابيان اينکه دخالت مقامات فرانسه هيچ ارزشي
ندارد ،گفت :بلکه در اين قطعنامه اشارهکرده توليد
موشکهايي که قابليت حمل کالهک هستهاي دارند
ممنوع است ،برنامه موشکي ايران دفاعي است و
حامل کالهک هستهاي نيستند و اين دخالتها هيچ
ارزشي ندارند.
قناد باشي ،کارشناس بينالملل در گفتوگو
با رسالت :دولت فرانسه اين روزها لب ه پرتگاه
خطرناکي ايستاده است
در ادامه جعفر قناد باشي ،کارشناس ارشد مسائل
بينالمللي و خاورميانه در همين خصوص در گفتوگو
با رسالت گفت :مقامات فرانسه بايد قبل از اظهارنظر
يکبار ديگر قطعنامه را مطالعه ميکردند و از درست
بودن بيانشان اطمينان حاصل ميکردند.

فالحتپيشه:

آمريکا بهدنبال جنگ رواني است
رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت :آمريکا بهدنبال
جنگ رواني است.حشمتاهلل فالحتپيشه در گفتوگو با ايسنا در واکنش به
اظهارات اخير وزير امور خارجه آمريکا مبني بر برگزاري اجالس ضد ايراني در
لهستان گفت :برگزاري اجالس ضد ايراني در لهستان اقدام انفعالي آمريکاست.
پمپئو وزير خارجه آمريکا افسر ارشد اطالعاتي است که وظيفهاش پوشاندن
شکستهاي آمريکا در حوزه عملي در قالب يکسري جنگهاي رواني است که
اين سياست را در قبال جمهوري اسالمي ايران در پيش گرفته است.وي توضيح

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده شركت معدني
سنگ آهن نيشابور (سهامي خاص)
به شماره ثبت 25967

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت فوق دعوت ميشود در
جلسه مجمع عمومي فوقالعاده مورخه  1397/11/06در ساعت
 11صبح در محل قانوني شركت واقع در مشهد ،بخش مركزي،
سجادشهر ،كوچه ميالد چهار ،خيابان بنفشه ،پالك صفر ،طبقه
اول ،واحد شرقي ،شركت معدني سنگ آهن نيشابور تشكيل
ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب اعضاي جديد هيات مديره
 -2تعيين بازرسين شركت
 -3تعيين روزنامه كثيراالنتشار
تاريخ انتشار97/10/23 :
هيات مديره شركت
خ ش97/10/23 :

آگهي ابالغ وقت دادرسي و
دادخواست و ضمائم به

كالسه پرونده3/1024/97 :
وقت رسيدگي 97/11/27 :ساعت  10صبح
خواهان :دوستعلي احساني
خوانده :فرزاد متان كپوري
خواسته :مطالبه طلب
خواهان دادخواستي تسليم شوراي حل اختالف نموده كه جهت
رسيدگي به شعبه سوم شوراي حل اختالف ارجاع گرديده و وقت
رسيدگيتعيينشدهبهعلتمجهو لالمكانبودنخواندهبهدرخواست
خواهان و دستور شورا و به تجويز ماده  73قانون آيين دادرسي
مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي ميشود
تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي ظرف يك ماه به دفتر شورا
مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه نهم دادخواست و
ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگي حضور
به همرساند چنانچه بعد ابالغي به وسيله آگهي الزم شود فقط
يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
تاريخ انتشار97/10/23 :
مدير دفتر شعبه سوم شوراي حل اختالف
خ ش97/10/23 :
قائمشهر

آگهي دعوت به مجمع عمومي/عادي
به طور فوقالعاده (نوبت اول)

جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده شركت تعاوني آبران
تازهكند آخوند دو هزار و پانصد و شصت وشش به شماره ثبت
( 10860066689نوبت اول) در ساعت  16روز جمعه مورخه 97/11/26
در محل مسجد جامع واقع در روستاي تازهكند آخوند برگزار خواهد
شد .از كليه اعضاي شركت تعاوني دعوت ميشود در ساعت مقرر
حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1گزارش هيات مديره بازرس
 -2رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره تراز (بيالن) و حساب سود و
زيان و گزارشهاي مالي هيات مديره و بازرسان مربوطه به سالهاي
96-95-94-93-92-91-90
 -3تعيين خط مشي و برنامه آتي شركت
 -4تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي سال 98
 -5انتخابات هيات مديره و بازرسان براي مدت قانوني
 -6اتخاذ تصميم نسبت به تغييرات اعضا و سرمايه
تذكرا  -افرادي كه عالقمند به ثبتنام داوطلبي در سمتهاي هيات
مديره و بازرسي ميباشند ميتوانند حداكثر تا  7روز بعد از نشر
آگهي فرمهاي مربوطه را تكميل و مدارك خود را به تعاوني تحويل
و رسيد دريافت نمايند.
تذكر  - 2افرادي كه قصد دارند براي حضور در مجمع عمومي
وكيل خود را اعزام نمايند ميبايست از ساعت  8تا  18مورخه
 97/11/25با حضور توام وكيل در دفتر تعاوني حضور يافته و ورقه
حضور در مجمع را به نام وكيل در حضور هيات مديره و بازرس
دريافت دارند .توضيح اينكه به وكالتنامههاي غيررسمي ترتيب
اثر داده نخواهد شد.
تاريخ انتشار97/10/23 :
خ ش97/10/23 :
هيات مديره شركت/اتحاديه تعاوني

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل مجمع
عمومي عادي (به طور فوقالعاده) شركت
نساجي پارتيان (سهامي خاص) به شماره
ثبت  90089و شماره ملي 10101344630

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود تا در جلسه
مجمع عمومي عادي (به طور فوقالعاده) كه در ساعت  10:30صبح 10
روز پس از تاريخ انتشار در آدرس تهران ،خيابان ايرانشهر جنوبي،
كوچه مهزاد ،پالك  2طبقه اول كد پستي  1581643513تلفن
 88322735تشكيل ميگردد حضور به همراه رسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب اعضاي هيات مديره
 -2انتخاب بازرسين
تاريخ انتشار97/10/23 :
رئيس هيات مديره شركت
خ ت97/10/23 :

خبر
حجتاالسالم ب يريا:

وي افزود :متأسفانه در اروپا تبليغات و جوسازيهاي
رسانهاي بر دولت فرانسه هم اثر گذاشته و آنها هم
بدون مراجعه به متن قطعنامه اظهارنظر ميکنند که
اين بيتوجهيها باعث بياعتمادي به دولت فرانسه
خواهد شد.
اين کارشناس با تأکيد بر اينکه جمالت فرانسويان مانند
اظهارات نتانياهو است ،بيان داشت :متن قطعنامه واضح
است و اشارهاي دراينباره نکرده است ،اگر اظهارات
فرانسويان را دقيقتر نگاه کنيم مشخص ميشود که
منظور و جملهبنديهايشان مانند اظهارات نتانياهو و
مقامات اسرائيلي است.
قناد باشي بابيان اينکه شرايط کنوني و آشفتگي
داخلي ،باعث شده فرانسويها نتوانند اظهارات درستي
در امور سياست خارجه داشته باشند ،گفت :وقتي دولت

داد :در حال حاضر آمريکاييها با رسوايي ،منطقه را ترک ميکنند خودشان
هم اذعان دارند که در شکل دادن داعش نقش اصلي داشتند و در بيرون راندن
داعش و شکست آن برخي کشورها همچون ايران و روسيه موفق عمل کردند.
آمريکا در شرايطي که موضوع خروج از منطقه را مطرح ميکند و جايي در
منطقه ندارد ،برگزاري اجالس در لهستان را بيان کرده که اين يک جنگ رواني
است ،چون آمريکا جايي در عمق استراتژيک ايران و منطقه ندارد و تنها براي
جبران شکستهاي عملياتياش اين موارد را بيان کرده است.رئيس کميسيون
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاکيد کرد :در چنين شرايطي ميتوان در
قالب ديپلماسي عمومي پاسخ داد چون آمريکا بسياري از معاهدات بينالمللي از
جمله برجام را بر هم زد و اقدام غيرقانوني انجام داد که اين در حوزه بينالمللي
مشهود است .ايران بايد سياستهاي همسو با جامعه بينالملل را دنبال کرده و
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فرانسه از ادبيات اسرائيليها استفاده کند ،بايد منتظر
شورش و اعتراض هم در کشورش باشد ،به فرانسه حق
ميدهيم که در شرايط وانفساي کنوني و اعتراضهاي
مردمي نتواند بهدرستي اظهارنظر کند و موضعگيري
غير کارشناسي کند.
وي ادامه داد :اگر حقوقدانان و مسئوالن فرانسه
براي يکبار هم که شده به متن قطعنامه مراجعه
کنند متوجه ميشوند اظهاراتشان بدون سند و خالف
قطعنامه  ۲۲۳۱است.
اين کارشناس بينالملل با اشاره به اينکه اروپائيان
الگويي مبني بر منافع خودشان را در برجام دنبال
نميکنند ،تأکيد کرد :اين روزها اروپا بهشدت مشغول
مشکالت داخلي است و اروپائيان براي برجام از الگويي
که به منافعشان توجه کرده باشد پيروي نميکنند
چراکه به دنبال جلب نظر آمريکا هستند.
بنابراين رفتار فرانسويان ناشي از ترس حمايت نشدن در
اعتراضات داخلي است ،بهطور مثال ماکرون پايگاههاي
داخلياش تضعيفشده و کمتر از  ۳۰درصد پايگاه
فعال مردمي دارد ،به همين دليل ضعف اروپاييها
سبب چنين موضعگيريهايي ميشود ،اما فرانسه از
اين اظهارات درصدد اين است نظر آمريکا ،اسرائيل
و اربابان رسانهاي را براي حمايت در برابر اعتراضات
داخلي جلب کند.
جعفر قناد باشي در پايان بابيان اينکه فرانسه اين
روزها در لب ه پرتگاه خطرناکي است ،گفت :آنها اميد
به اين دارند که دستکم بتوانند در سياست خارجي
به نفع کشورشان عمل کنند.

راهبردهاي متناسب با ثبات در منطقه را در پيش بگيرد.فالحتپيشه با تاکيد
بر اينکه اجالس لهستان ميتواند به صحنه شکست آمريکاييها تبديل شود،
اظهار کرد :قطعا برگزاري اين اجالس از سوي سياستمداران اروپايي و محافل
سياسي و رسانهاي آمريکا مورد انتقاد قرار خواهد گرفت ،چون آمريکا با چنين
اقداماتي تنها بيثباتي در منطقه را دامن ميزند.وي در واکنش به ميزباني لهستان
براي برگزاري اجالس ضد ايراني ،گفت :لهستان از کشورهاي اروپايي و محل
اقدامات اطالعاتي و امنيتي آمريکا در زمان جنگ سرد بود و بعد از آن هم به
پايگاهي تبديل شد .آمريکا از ضعفهاي چنين کشورهايي در عرصه بينالمللي
براي برگزاري چنين همايشهايي استفاده ميکند.رئيس کميسيون امنيت ملي
و سياست خارجي مجلس گفت که الزم است ايران برخورد قاطع با لهستان
داشته باشد و اين برخورد فراتر از گاليه ساده صورت گيرد.

ابالغ سند الگوي پيشرفت ،پاسخ دندانشکني
به ياوهگوييهاي دشمنان است
معاون پژوهش مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) گفت :ابالغ سند
الگوي پيشرفت پاسخ دندانشکني به ياوهگوييهاي دشمنان است.
حجتاالسالم ناصر سقاي بيريا در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري رسا ،با اشاره به
ابالغ سند الگوي پيشرفت ايراني -اسالمي توسط رهبر معظم انقالب ،اظهار کرد:
ابالغ اين سند پيام آور اميدواري و روشني بخش آينده است و پاسخ دندان شکني
به ياوه گويي هاي دشمنان انقالب اسالمي است.
وي با بيان اينکه در همه کشورها مشکالت وجود دارد و منحصر به کشور ما
نيست ،عنوان کرد :بايد به شاخص هاي رشد توجه کرد ،رشد کشور در چهل سال
گذشته نسبت به قبل از انقالب بسيار چشمگير بوده و اصال قابل مقايسه با آن
دوره نيست اما به اين معنا هم نيست که کشور در بهترين شرايط قرار دارد.
عضو هيئت علمي مؤسسه امام خميني(ره) با اشاره به شاخص هاي رشد کشور
در عرصه هاي مختلف ،ابراز داشت :کشور در زمينه هاي مختلف نه تنها نسبت
به قبل از انقالب بلکه نسبت به کشورهاي منطقه هم در جايگاه مناسبي قرار
دارد و به عنوان کشوري موفق شناخته مي شود.
وي با بيان اينکه دشمنان از الگو شدن ايران براي کشورهاي منطقه هراس دارند،
اظهار داشت :غربي ها بر اين باورند که اگر انقالب اسالمي چهل سالگي خود
را به سالمت پشت سر بگذارد ديگر نمي توان آن را متوقف کرد؛ بنابراين تمام
سعي و تالش و امکانات خود را براي فشار به ايران به کار گرفتند.

حس نبيگي:

اقدامات آمريکا براي فريب مردم ايران
فايدهاي ندارد
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت :اقدامات آمريکا
براي فريب مردم ايران فايدهاي ندارد.
ابوالفضل حسنبيگي در گفتوگو با ايسنا ،در واکنش به صحبتهاي اخير
وزير امور خارجه آمريکا مبني بر اينکه ميخواهيم با تحريمها ،زندگي مردم
ايران را بهتر کنيم ،گفت :آمريکا در طول يک قرن گذشته با در پيش گرفتن
سياست چماق و هويج به دنبال فريب افکار عمومي و کسب منافع خود بوده
است و از هر ظلمي به هر کشوري فروگذار نکرده است .اين کشور براي رسيدن
به اهدافش به جمالت و کلمات پناه آورده و در لواي آن ،ظلم و تجاوز به
کشورها تحميل ميکند.وي با بيان اينكه اقدامات آمريکا براي فريب مردم
ايران فايدهاي ندارد يادآور شد :آمريکا به نام استفاده از بمبهاي شيميايي
عليه عراق جنگ راه انداخت و با همين جمله به دنبال مجوز از سازمان ملل
براي ظلم در حق مردم عراق بود ،حال آنکه خود دولتمردان آمريکا ميدانند
که ميتوانستند بدون جنگ صدام را برکنار کنند.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده شركت مرواريد
به طور فوقالعاده نوبت اول (مرحله
سرزمين خورشيد به شماره ثبت  909و دوم) شركت تعاوني مرزنشينان 12082
شناسه ملي 14003267006
بشيوه پاطاق
جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت اول شركت

مرواريد سرزمين خورشيد (سهامي خاص) به شماره ثبت 909
و شناسه ملي  14003267006در ساعت  10صبح روز پنجشنبه
 1397/11/11در محل تاالر قصر شيرين واقع در تايباد ،بلوار شاداب،
بعد از پارك سعدي برگزار ميشود .لذا از كليه سهامداران محترم
دعوت ميگردد در جلسه مذكور حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب اعضاي اصلي هيات مديره
 -2انتخاب بازرسين اصلي و عليالبدل براي مدت يك سال مالي
 -3تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهيهاي شركت
تاريخ انتشار97/10/23 :
هيات مديره شركت مرواريد سرزمين
خ ش97/10/23 :
خورشيد

آگهي تصميمات هيات مديره
شركت كود و بازيافت طبيب انرژي سقز
با توجه به تصميم هيات مديره شركت كود و بازيافت انرژي سقز به
شماره ثبت  1118و شناسه ملي  10862033056ثبت شده در اداره
ثبت شركتهاي شهرستان سقز درخصوص كاهش اختياري سرمايه
شركت ،تصميماتي را اتخاذ نمود و تصميم مذكور مستند به ماده 190
قانون تجارت در تاريخ  1397/08/10به انضمام گزارش وضع مالي
شركت از ابتداي سال مالي تاكنون با عنايت به اينكه تراز مالي تا
اين تاريخ تنظيم نگرديده به بازرس محترم شركت اعالم و ايشان
نيز طي نامهاي مورخ  1397/08/15بالمانع بودن كاهش اختياري
سرمايه شركت را از طريق كاهش مبلغ اسمي سهام تاييد نمودهاند.
لذا مجمع عمومي فوقالعاده در تاريخ  1397/09/26با حضور اكثريت
اعضا تشكيل و گزارش بازرس محترم براي كليه حاضرين قرائت
گرديد كه پس از شور و بررسيهاي به عمل آمده ،مجمع با راي
موافق اكثريت ،كاهش اختياري سرمايه شركت از طريق كاهش
مبلغ اسمي سهام شركت به شرح زير را تصويب نمود.
 -1مبلغ اسمي هر سهم وضع موجود  300/000/000ريال تعداد 100
سهم ارزش كل سهام  300/000/000/000ريال
 -2مبلغ اسمي هر سهم (پس از كاهش سرمايه)  50/000ريال تعداد
سهام  100سهم ارزش كل سهام  5/000/000ريال
بدينوسيله مراتب فوق در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار رسالت
كه روزنامه مجاز انتشار آگهيهاي شركت ميباشد آگهي ميگردد
تا چنانچه شخص يا اشخاصي نسبت به تصميمات متخذه اعتراضي
دارند يا مدعي تضييع حقي از خود ميباشند برابر قوانين و مقررات
جاري از طريق مراجع قانوني اقدام و مراتب را به هياتمديره اعالم
فرماييد.
تاريخ انتشار97/10/23 :
مديرعامل  -محمد مرادي
خ ش97/10/23 :

جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت اول (مرحله
دوم) شركت تعاوني مرزنشينان  1082بشيوه پاطاق راس ساعت 9
صبح روز پنجشنبه مورخ  1397/11/25در محل كانون شهيد باهنر
برگزار ميگردد .به آدرس سرپلذهاب خيابان  16متري دانش كانون
شهيد باهنر تشكيل ميگردد .لذا از كليه نمايندگان انتخاب شده
روستا دعوت ميشود با همراه داشتن كارت عضويت راس ساعت
مقرر در محل مذكور حضور به هم رسانيد و يا وكيل و نماينده خود
را كتبا معرفي نماييد.
ضمنا از كليه داوطلبان كه قصد ثبتنام جهت تصدي هيات مديره يا
بازرس دارند به موجب ماده  2دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات
تعاونيها موظفند حداكثر ظرف مدت  7روز از تاريخ انتشار اين
آگهي دعوت به شركت تعاوني مراجعه تا نسبت به تكميل فرم
داوطلبي اقدام گردد .در غير اين صورت اعضاي هيات مديره
تعاوني هيچگونه اعتراضي را قابل قبول نميداند.
دستورجلسه:
 .1گزارش عملكرد تعاوني توسط هيات مديره و بازرس
 .2تصويب صورتهاي مالي شركت در سال  1396و نحوه تقسيم
سود ويژه و بودجه سال جاري شركت
 .3ارائه گزارش تغييرات اعضاء و سرمايه شركت تعاوني
 .4انتخاب اعضاي اصلي هيات مديره و عليالبدل
 .5انتخاب اعضاي اصلي بازرس و عليالبدل
 .6نحوه پرداخت پاداش ساليانه هيات مديره براساس درصدي كه
در جلسه مجمع عمومي نمايندگان تعيين ميكند
 .7پرداخت حق جلسه بازرس شركت
 .8پرداخت حق ماموريت مديرعامل و هيات مديره در شهرستانها
و استانها
 .9تقسيم برنج يا هر گونه كااليي از سود سهميه ارزي شركت
 .10بهكارگيري يك نفر منشي جهت فعاليت در شركت
 .11اجازه تصميمگيري جهت نحوه واردات سهميه ارزي سالهاي
 96و 97
 .12صادرات كاال به كشورهاي همسايه
 .13فروش نيسان سايپا كه از رده خارج ميباشد
 .14آواربرداري ساختمان شركت كه به علت زلزله تخريب گرديده
است
 .15اجازه نوسازي ساختمان شركت و يا تعمير آن
تاريخ انتشار97/10/23 :
هيات مديره شركت تعاوني  1082مرزنشينان
خ ش97/10/23 :
بشيوه و پاطاق

