
 

   

   

  ٢٥/٠٤/١٣٩٨  تاريخ:

  ١١٩-٩٨شماره: 

 داردپيوست: 

  لوكزامبورگو  كيبلژ ،رانيا عيو صنا ياتاق بازرگانعضو محترم 

  مجمع عمومي عادي ساالنه و مجمع فوق العادهبرگزاري  موضوع:

  با سالم،

ساالنه و مجمع فوق العاده اين اتاقاز جنابعالي دعوت بعمل مي "احتراما شترك آيد تا در مجمع عمومي عادي  شنبه مورخ  م كه در روز دو
سالن اجتماعات  ١٤:٣٠ساعت راس  ٢٨/٠٥/١٣٩٨ شاني تهران، خيابان طالقاني، در  شاورزي ايران به ن صنايع، معادن و ك اتاق بازرگاني، 

  گردد، حضور يابيد.موسوي، ساختمان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران طبقه اول برگزار ميشهيد نبش خيابان 

  مجمع عمومي عادي ساالنه:تور جلسه دس
سي  ◉ ستماع و برر سال ا سابق ١٣٩٧گزارش عملكرد  سط هيئت مديره  سال تو سال مالي  صورت هاي  صويب و يا رد تراز و  ، ت

 ١٣٩٧و  ١٣٩٦
سي  ◉ ستماع و برر شكالتي كه از دورها سائل و م شين بجا مانده و راهكارها و گزارش حقوقي هيئت مديره از م هاي برنامههاي پي

 اجرايي هيئت مديره
 ماهه هيئت مديره ٦استماع و بررسي گزارش عملكرد  ◉
 انتخاب بازرس اصلي و علي البدل ◉
 انتخاب روزنامه كثيراالنتشار ◉
  كه در حيطه وظايف مجمع عمومي عادي ساالنه باشد. يمواردساير بررسي و اتخاذ تصميم در  ◉

  

  :١٦:٣٠ساعت  ،مجمع فوق العادهدستور جلسه 
سنامه جديد اتاق مشترك ◆ سا صنا يبازرگان تصويب ا شوراي عالي  ٢٧/١١/٩٧ابالغي و مصوب  ،لوكزامبورگو  كيبلژ ،رانيا عيو 

 نظارت
  نفر ٥به  ٩تصويب تغيير تعداد اعضاي هيئت مديره از  ◆

  

  :لوكزامبورگو  كيبلژ ،رانيا عيو صنا يبازرگان شرايط حضور در مجمع عمومي ساالنه و مجمع فوق العاده اتاق مشترك
 باشد.، اصالتا و صرفا با وكالت رسمي مجاز ميحضور در مجامع ذكر شده 
 مديرعامل يا يكي از اعضاي هيات مديره ، لوكزامبورگو  كيبلژ ،رانيا عيو صنا يبازرگان اي حقوقي اتاق مشتركضدرخصوص اع

 با ارائه و تسليم معرفي نامه رسمي شركت و روزنامه رسمي گواه بر عضويت در هيئت مديره، مي تواند در مجامع حضور يابد.
 بايست كارت شناسايي به همراه داشته باشند.كليه اعضاي شركت كننده مي 

  
، با شناسه .……………………………، از شركت ..…………………، با سمت ..………………………اينجانب 

  نمايم.، در مجامع فوق الذكر شركت مي..………………………ملي 

  شماره موبايل                                                                                            امضاء مديرعامل

  تاريخ                                                              ايميل                                       

  

  با سپاس از حضور شما                                                                                                                

 لوكزامبورگو  كيبلژ ،رانيا عيو صنا يبازرگانمشترك اتاق هيئت مديره                                                                                  



 

   

July 15, 2019 

Dear members of the Iran, Belgium & Luxembourg Chamber of Commerce & Industries 

Subject: Holding The Annual General Assembly and The Extraordinary Assembly 

With respects, you are invited to attend The Annual General Meeting and The Extraordinary Meeting of this 
joint room which will be held on Monday, 19/08/2019 at 14:30 in the hall of the Iranian Chamber of Commerce, 
Industry, Mines and Agriculture at the first floor of Building of Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines 
and Agriculture,  Shahid Mousavi Street, Taleghani Ave, Tehran. 

Ordinary General Assembly Annual Meeting Agenda: 

- Hearing and reviewing the former Board of Directors performance report of year 2018 and reviewing, 
approving or rejecting the balance sheets and statements of the fiscal years of 2017 and 2018 

- Hearing and reviewing the board's legal report of issues and problems that have been left out of 
previous periods and the board's executive strategies and plans. 

- Hearing and reviewing the 6-month performance report of the board 
- Election of the main and alternative auditors 
- Choosing a multitudinous published Newspaper 
- Review and decision on other matters that are within the scope of the General Assembly's annual 

general duties. 

Extraordinary Meeting Agenda, at 16:30: 

- Approval of the new Statute of the Iran, Belgium & Luxembourg Chamber of Commerce & Industries, 
approved and declared by the Supreme Supervisory Council of 16/02/2019 

- Approving the change in the number of board members from 9 to 5 people 

Terms and conditions for attending the Annual General Assembly and the Extraordinary Meeting of the Iran, 
Belgium & Luxembourg Chamber of Commerce & Industries: 

- Attending the aforementioned assemblies is authorized, originally and exclusively, by official 
representation. 

- Regarding the members of the Iran, Belgium & Luxembourg Chamber of Commerce & Industries, the 
Managing Director or a member of the Board of Directors may attend the meetings with the 
presentation and submission of the official notice of the company and the official Introduction letter 
certifying membership on the board. 

- All attendees should have an ID card. 

I am ………………. as the ……………………. of ………………….. Company, with national ID: …………………. and I will 
attend in the aforementioned assemblies. 

Mobile number:                                                                        Managing Director signature: 

Email:                                                                                          Date:                                   

  

Sincerely, 

Board of Directors- Iran, Belgium & Luxembourg Chamber of Commerce & Industries 
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برادران ريخته گران به 15 سال حبس 
محکوم شدند

س���رويس خبر:  نماينده دادس���تان تهران گفت: حکم بهروز و فيروز 
ريخته گران به تحمل 15 سال حبس قطعي شد. 

رسول قهرماني پيش از برگزاري جلسه متهمان بانک سرمايه درباره 
محکوميت قبلي بهروز ريخته گران يکي از متهمان بانک س���رمايه افزود: 
ريخته گران پيش از اين به اتهام اخالل در نظام اقتصادي در شعبه 15 دادگاه 
انقالب اسالمي به رياست قاضي صلواتي به 15 سال حبس محکوم شدند 
اما حکم صادره مورد فرجامخواهي قرار گرفت و پرونده به يکي از شعب 

ديوان عالي کشور ارسال شد. 
وي ادامه داد: اين شعبه حکم بدوي را نقض  کرد اما بعد از آن رئيس 
وقت قوه قضائيه براساس مشورت مشاوران خود اعمال ماده 477 کرده و 
پرونده براي رسيدگي مجدد به شعبه ديگري در ديوان عالي کشور ارجاع 
ش���د. او اضافه کرد: در نهايت ش���عبه جديد ديوان عالي کشور راي بدوي 
شعبه 15 دادگاه انقالب اسالمي را تاييد کرد بنابراين 15 سال حبس برادران 

ريخته گران قطعي است. 

 توضيح پليس درباره حادثه تيراندازي 
در خيابان ولي عصر)عج( 

س���رويس حوادث: پلي���س درباره تيراندازي ش���بانه در خيابان 
ولي عصرتهران توضيحاتي داد. 

به گزارش پايگاه خبري پليس به نقل از مرکز اطالع رساني پليس 
پايتخت ساعت 21 يکشنبه شب خبر شليک دو گلوله در تقاطع ولي 
عصر � لبافي نژاد توسط شهروندان به مرکز فوريت هاي پليسي 110 اطالع 
داده شد. با حضور ماموران در محل مشخص شد، گلوله ها توسط راننده 
خودرو پژو پارسي که در کنار خيابان پارک شده بود، شليک شده اند. 

در بررسي هاي بيشتر مشخص شد اين فرد، راننده يکي از نمايندگان 
مردم اصفهان در مجلس ش���وراي اس���المي بوده که دو گلوله از سالح 
کمري وي شليک و موجب مصدوم شدنش از ناحيه پا شد که مصدوم 
با هماهنگي اورژانس به بيمارستان انتقال يافت.الزم به ذکر است هنگام 
حادثه نماينده مردم اصفهان در محل حضور نداشته و موضوع در حال 

پيگيري است. 

اعضاي بدن دانش آموز کامياراني به 8 نفر 
جان دوباره بخشيد

س���رويس شهرستان ها: اعضاي بدن علي صفري نوجوان 12 ساله 
کامياراني که بر اثر خونريزي دچار مرگ مغزي شده بود، پس از رضايت 
خانواده اهدا شد تا هشت نفر از بيماران فرصت زندگي دوباره به دست 
آورند.  اين بيمار 9 تير جاري در خانه دچار سردرد شديد شد و توسط 
خانواده اش به بيمارستان سيناي کامياران استان کردستان منتقل و از آنجا 
به بيمارس���تان کوثر سنندج اعزام شد. بعد از تشخيص خونريزي مغزي 
در بيمارستان کوثر و عمل جراحي، به خاطر وخامت حال به بيمارستان 
فيروزگر تهران و از آنجا به بيمارستان حضرت رسول )ص( انتقال يافت. 
در اين بيمارستان مرگ مغزي وي تاييد و در همان جا با رضايت خانواده، 

اعضاي بدن او به بيماران نيازمند اهدا شد. 

چند نکته درخور توجه خوانندگان گرامی

تلفن                             22226090

ایمیل  خط ارتباطي :

 توجه  خوانندگان محترم را در ارتباط با پيام های تلفنی به نکات زير جلب می    کنيم:
*  موضوع پيام ها جنبه های خصوصی، حقوقی و يا قضايی نداشته باشد.

*  پيام ها مختصر و دقيق باشد و از تکرار آن ها خودداری شود.
*  خوانندگان محترم شهرستانی در پيام هايشان، نام شهرستان مربوطه را بيان فرمايند .

با تشکرـ سرويس ارتباطات مردمی* چاپ پيام ها بر اساس نوبت  است.

ضرورت تأمين فضا و تجهيزات آموزشی در کشور 
به گفته وزير محترم آموزش و پرورش به دليل کمبود مدرسه در 
اس���تان تهران امکان 3 شيفته ش���دن برخي مدارس وجود دارد که به اين 
ترتي���ب دوباره ب���ه دوران بحران دهه 70 برمي گرديم که به دليل کمبود 
فضاي آموزش���ي مدارس 3  ش���يفته شده بود. بنابراين با توجه به کمبود 
امکانات و تجهيزات آموزشي، فرهنگي و بهداشتي، تبليغات در مورد لزوم 
افزايش جمعيت کشور در اين برهه از زمان معنا ندارد. اميدوارم مسئوالن 
براي رفاه و آسايش خانواده ها در مورد تأمين فضا و تجهيزات آموزشي 

اقدامات اساسي انجام دهند. 
دبير آموزش و پرورش 

برگزاري کنکور سراسري در دانشگاه پيام نور »وزوان« 
شهر»وزوان« استان اصفهان از دانشگاه پيام  نور برخوردار است، با اين 
حال داوطلبان کنکور هر سال براي شرکت در آزمون سراسري دانشگاه ها 
مجبور به پيمودن کيلومتر ها راه و  رفتن به ديگر شهرها هستند. از مسئوالن 
س���ازمان سنجش کشور تقاضا داريم براي هماهنگي و برگزاري کنکور 

سراسري در دانشگاه پيام نور »وزوان« اقدامات الزم را انجام دهند. 
رضا رصافـ  وزوان اصفهان

گاليه از کاهش صفحات و افزايش آگهي هاي اطالعات!
به دليل کمبود کاغذ و مشکالت ارز تخصيصي به روزنامه ها صفحات 
روزنامه  اطالعات از 20 به 12 صفحه تقليل يافته اس���ت و خوانندگان 
روزنامه به دليل عالقه مندي و کمک به بهبود اوضاع اقتصادي روزنامه 
کاهش صفحات آن را همراه با قيمت سابق پذيرفتند. اما متأسفانه مدتي 
است که حدود نصف حجم روزنامه به آگهي ها و به اصطالح درآمدزايي 
اختص���اص يافت���ه و در مجموع فقط 6 صفحه مطالب خواندني و مفيد 
براي خوانندگان روزنامه باقي مانده است! اميدواريم مسئوالن روزنامه در 
هيچ دوره اي غناي محتوا و ارزش هاي فرهنگي روزنامه اطالعات را فداي 

درآمدزايي و آگهي هاي آن نکنند. 
خواننده روزنامه اطالعاتـ  سراب )آذربايجان شرقي( 
توضيح خط ارتباطي: با تشکر از احساس و عواطف اين خواننده 
محترم يادآور مي ش���ود: ايش���ان ضميمه هايی  را که هر روز در 8 صفحه 

همراه روزنامه منتشر مي شود ، ناديده گرفته اند. 
لزوم مبارزه با پديده ويرانگر پولشويي

با توجه به يادداشت پر نکته و خواندني سردبير روزنامه اطالعات 
با عنوان پولشويي، به نظر من براي مبارزه با اين پديده ويرانگر اقتصادي 
بهتر است اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبه نمايندگان 
مجلس در مورد الحاق ايران به کنوانسيون تأمين مالي تروريسم و پولشويي 
را تأييد کنند و با دوري جستن از جريان هاي سياسي در اين خصوص 

که به نفع ملت و کشورمان است، تصميم بگيرند. 
تلفن به خط ارتباطي 

فقط کارشناسان درباره مسايل حقوقي نظر دهند
در چاپ پيام ه���اي خوانندگان روزنامه که جنبه هاي حقوقي دارد 
بايد بيشتر دقت شود از جمله خانمي که اظهارنظر کرده بود در صورت 
ص���دور حکم در مورد يک پرونده در يک محکمه، درباره آن در ديگر 
محاکم قضايي نبايد رأي ديگري صادر ش���ود، موضوعي است که بايد 
کارشناسان قوه قضائيه درباره اش نظر بدهند، چرا که اظهار عقيده افراد 
غير کارشناس درباره مسايل حقوقي مي تواند در جامعه هرج و مرج و 

اختالالتي ايجاد کند. 
كارشناس حقوقي

حتي يك سکه هم بابت مهريه نمي توانم بپردازم!
از هفده���م فروردي���ن ماه 94 به دليل عدم توانايي پرداخت مهريه 
همسرم به زندان افتاده ام و با اين که تاکنون 4 بار به شعبه 2 دادگاه شهر 
قدس اعس���اريه داده ام و استعالم هم گرفته اند که اموالي براي پرداخت 
مهريه ندارم، هنوز از زندان آزاد نشده ام، دادگاه هم حکم داده است که 
بار اول معادل 2 عدد سکه پول نقد بپردازم و سپس هر 6 ماه يک سکه 
هم پرداخت کنم که آن هم در توانم نيست! از مسئوالن محترم ستاد ديه 

کشور و خيرين تقاضاي کمک دارم.
محسن چناريـ  اندرزگاه 1 سالن 5 اوين

پروژکتورهاي زمين بازي شهرداري تا صبح روشن است
در انتهاي خيابان 23 ولنجک شهرداري ناحيه 2 منطقه1 زمين فوتبال 
گل کوچک ساخته که پروژکتورهاي پرمصرف برق آن از شب تا صبح 
روشن است، همچنين کارگران ساختماني تا پاسي از شب در اين محل 
بازي مي کنند و فرياد و عربده مي کشند که مزاحم خواب و استراحت 
همس���ايگان است. از ش���هرداري منطقه مي خواهيم از ساعت 10 شب 
پروژکتورهاي اين زمين ورزشي را خاموش و فعاليت آن را تعطيل کند 
تا ضمن صرفه جويي در مصرف برق و المپ هاي گران قيمت، آرامش به 

خانه هاي مردم بازگردد.
از ساكنان ولنجك

متکديان خردسال چهره شهر را زشت کرده اند
ده ها کودک عمدتاً خارجي از شمال پل سيدخندان تا پارک شريعتي 
را پاتوق کرده اند و به گدايي و فال فروشي مشغولند و بزرگترهايشان هم 
در پياده روها به کفشدوزي و دستفروشي  می پردازند که حضور اين چنينی 

آنان، چهره محل يادشده را زشت کرده است.
شهروندي از خيابان دكتر شريعتي

صندوق کارآفريني اميد جريمه ها را ببخشد
از صندوق کارآفريني اميد تقاضا مي ش���ود جريمه کس���اني را که 
وام هايش���ان را تسويه کرده اند، اما نتوانسته اند طرح هايي را که برايشان 

تسهيالت گرفته اند اجرا کنند، ببخشند.
دريافت كننده تسهيالت صندوق كارآفريني اميد ـ همدان

هر بار به رژيم صدام بيشتر لعنت مي فرستم
به عنوان برادر يک ش���هيد دفاع مقدس از اين که پس از گذش���ت 
س���ال ها همچنان پيکرهاي مطهر شهداي گمنام را از عراق به کشورمان 
بازمي گردانند، هر بار بيش از دفعه قبل متوجه جنايات گسترده صدام ملعون 

و حزب بعث عراق مي شوم و به اين ستمکاران لعنت مي فرستم.
برادر شهيد

اهداي عضو از بيمار مرگ مغزي خالف شرع نيست
در ش���رايطي که بسياري از خانواده ها با اهداي عضو عزيزان دچار 
مرگ مغزي خود با جان و دل موافقت مي کنند، معلوم نيست که چرا 
برخي ها اين کار انساني را خالف شرع مي دانند؟ آن کس مرتکب خالف 
شرع مي شود که اجازه نمي دهد قلب و کليه و ديگر اندام هاي بيمار مبتال 
به مرگ مغزي که اميدي به زندگي اش نيست، به ديگر انسان ها زندگي 

دوباره ببخشد.
شهروندي از تهران

همسان سازي حقوق بازنشستگان يك رؤيا است؟
مسئوالن محترم لطفاً پاسخ دهند که همسان سازي حقوق بازنشستگان 

کشوري باالخره تحقق مي يابد يا فقط يک رؤيا است؟
بازنشسته كشوريـ  خلخال

تشکر از راه اندازي پويش »صاحبخانه خوب«
از ش���بکه 3 س���يما به دليل راه اندازي پويش »صاحبخانه خوب« 
سپاسگزارم و اميدوارم نه فقط صاحبخانه هاي محترم منصف باشند، بلکه 

کسبه هم گران فروشي نکنند و اجناس غيراستاندارد به مردم نفروشند.
خانم شهروند از تهران

تأخير در صدور فيش حقوق بازنشستگان
تا پيش از اين مي توانستيم فيش هاي حقوقي يک ماهه خود را 15 
روز بع���د از م���اه بعدي از کافي نت ها دريافت کنيم و از ريز آن ها مطلع 
ش���ويم، اما اآلن عليرغم گذش���ت نزديک به 4 ماه از سال فيش حقوقي 

ارديبهشت 98 را ارائه مي دهند.
بازنشسته كشوريـ  كرج

پاسخ مسئوالن

 پاسخ شهرداري منطقه 11 دربارة تخليه زباله در اماکن متروکه
پيرو درج پيام شهروند محترم در آن روزنامه مورخه 17 تير با عنوان 
»شهرداري مغازه هاي متروکه را نظافت کند« به استحضار مي رساند: با توجه 
به محصوربودن ملک، امکان بازديد و يا هرگونه اقدام اجرايي در رابطه 
با نظافت و جمع آوري زباله مقدور نمي باشد؛ ليکن نظر به درخواست 
شهروند محترم مراتب در دستور کار ناحيه يک شهرداري منطقه11 جهت 
انعکاس به مقام محترم قضايي قرار گرفته است. ضمن اين که با توجه به 
اهميت مشارکت شهروندان براي حفظ بهداشت محيط و وجود مخازن 
زباله به تعداد کافي در خيابان ها و معابر، الزم اس���ت ش���هروندان نيز از 

ريختن هرگونه زباله به داخل امالک متروکه خودداري نمايند.
علي اسماعيل زاده ـ مدير روابط عمومي

سرويس خبر:رئيس قوه قضائيه در جلسه شوراي 
عالي قضايي بر ضرورت پايبندي شرکت ها به تعهدات 
خود و حقوق مردم تاکيد کرد و گفت: اگر س���ازماني 
به خود اجازه دهد که تعهدش نس���بت به مشتري را 
به صورت يکطرفه نقض کند، در واقع مرتکب نقض 
حقوق عامه شده است. مثال فرض کنيم يک شرکت 
خودروسازي متعهد شده است که خودرو را با قيمت 
مش���خص در زمان مشخص به مشتري تحويل دهد. 
اگ���ر به صورت يکطرفه و با ميل خود قيمت و زمان 
تحوي���ل خودرو را تغيير دهد، اقدامش خالف حقوق 

عامه است.
 حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسي ادامه 
داد: تأکيد ما از ابتدا بنا به فرموده مقام معظم رهبري، 
رعايت عزت قضات شجاع و مقتدري بوده است که 
در مقابل نفوذها ايستادگي کرده و به حق و عدل حکم 
مي کنند. بر همين اس���اس، دستورالعمل جامع کرامت 
در 33 ماده و تبصره به همه زيرمجموعه هاي دستگاه 
قضايي ابالغ شد تا ضمن حفظ عزت قضات شريف، 
از کرامت کارکنان، ارباب رجوع، شاکي، متهم و محکوم 

نيز صيانت و پاسداري شود.
وي گفت: دستگاه قضايي به هيچ عنوان مستلزم 
بي احترامي به ارباب رجوع، متهم و محکومان نيست.  
رئيسي با تأکيد بر ضرورت نظارت علي الدوام بر 
دستگاه ها از جانب مديران افزود: مديريت بدون نظارت 
معنا ندارد. خصوصا بخش هاي مختلف اجرايي که امروز 
در خط مقدم مبارزه با فساد و ناهنجاري هستند بايد 

نظارت را جدي بگيرند. 
رئيس دس���تگاه قضا با تأکيد بر لزوم اجراي هر 
چه بهتر قانون احترام به آزادي هاي مش���روع و حفظ 
حقوق شهروندي، افزود: نظارت به هيچ عنوان به معناي 
بي اعتمادي نيست بلکه به معناي تضمين اجراي قانون 
و تداوم اعتماد است. براين مبنا، هرگز نبايد نظارت را 
مزاحمت، ايجاد مانع يا مچ گيري تلقي کرد. اصل نظارت 
براي صيانت از افراد است و اين نظارت نيز در وهله 

اول بر عهده مديران قرار دارد. 
دسترسی مردم به عدالت

رئيس قوه قضائيه همچنين در جلس���ه با روساي 
کميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسالمي گفت: 
بايد ساز و کاري فراهم کنيم که مردم بتوانند براي احقاق 
حق خود به راحتي به عدالت دسترسي داشته باشند و 

درباره حق خود دادخواهي و تظلم کنند.
رئيس���ي افزود: بايد به گونه اي کار شود که اگر 
کسي در هر منطقه از کشور و در هر استاني نتوانست 
به مسئوالن مربوط دسترسي يابد، بتواند به راحتي به 
عدالت دسترسي پيدا کند و اگر کسي پول نداشت وکيل 

بگيرد واقعاً بتواند حقش را پيگيري کند.
وي درب���اره گزارش ه���اي تحقيق و تفحص در 
مجلس افزود: بايد در مجلس شوراي اسالمي نمايندگان 
گزارش هاي تحقيق و تفحص را به خوبي و محکمه 
پسند تهيه کنند و بدين منظور بعد از تهيه گزارش ها 
بايد به افراد حقوقدان در مجلس داده شود تا با زبان 
حقوقي و مستند تنظيم شود تا در قوه قضائيه زودتر 
به نتيجه برس���د زيرا قرار اس���ت قاضي بر اساس آن 

تصميم بگيرد.

رئيس قوه قضائيه گفت: درباره گزارش هاي تحقيق 
و تفحص مجلس مقرر کرده ايم که همه اين گزارش ها 

بازنگري شوند.
وي درباره مسأله بورسيه ها گفت: در نتيجه پيگيري 
ديوان عدالت اداري نس���بت به برخي موارد تشخيص 
حق داده ش���ده است و در اين چارچوب با بورسيه ها 

جلسه داشتيم.
رئيس قوه قضائيه درباره ضرورت اجراي احکام 
دي���وان عدالت اداري تاکيد کرد: قانونگذار مقرر کرده 
است کسي  که از اجراي حکم ديوان استنکاف کند بايد 
مورد تعقيب قرار بگيرد و اين به منظور ايجاد ضمانت 

اجرا به منظور احقاق حقوق مردم است.
وي درباره ماده 100 که درباره شهرداري هاس���ت 
گف���ت: بايد ببينيم واقع���اً اين ماده براي جلوگيري از 
تخلفات در شهرسازي يا تامين بودجه شهرداري هاست؟! 
و واقعاً قرار قانونگذار اين بوده اس���ت؟! ما در حال 
پيگيري وضع ماده 100 هستيم تا اين موضوع در مجلس 

به صورت اليحه بررس���ي شود تا معلوم شود که ماده 
100 براي جلوگيري از تخلفات در قانون شهرس���ازي 

است نه تامين بودجه شهرداري ها.
رئيس���ي به ضرورت نظارت بر بازداشتگاه هاي 
مختلف تاکيد کرد و افزود: ما بر اساس قانون حقوق 
شهروندي خود را به نظارت دائمي در بازداشتگاه هاي 

مختلف مکلف کرده ايم. 
وي درباره آيين نامه مربوط به اموال مسئوالن هم 
افزود: در اين باره هم اساس کار آن است که از مديران 

و مسئوالن صيانت شود تا کسي نتواند به سهولت به 
آنان اتهام بزند.

نيازمند مديران خالق
رئيسي گفت: در شرايط کنوني کشور ما از مديران 
مبتکر و ش���جاع که در شرايط تحريم کشور را پيش 
مي برن���د واقعاً حماي���ت مي کنيم زيرا به مدير خالق 

سخت نيازمنديم.
رئيس قوه قضائيه درباره فضاي مجازي گفت: اين 
فضا حس���ن هاي زيادي دارد که بايد از آن در جهت 
تسهيل امور استفاده شود اما اگر اين فضا مديريت نشود، 
مشکالتي ايجاد مي کند و نبايد اجازه دهيم که فضاي 
مجازي به خانه امن و حياط خلوتي براي مجرمان تبديل 
شود.درباره سيل هاي اخير هم آسيب شناسي را در دستور 

کار داريم و با قوت پيگيري مي کنيم.
وی افزود: درباره مس���ائل فرهنگي و آسيب هاي 
اجتماعي هم که واقعا زيبنده نظام اسالمي نيست بايد 
علت ه���ا را دنبال کرد.مواد مخدر علت بس���ياري از 

ناهنجاري اجتماعي، اخالقي و جرم و جنايت در جامعه 
است.همچنين قاچاق کاالي سازمان يافته از علت هاي 
بسياري از مشکالت اقتصادي کشور است بنابراين همه 
قوا و دستگاه ها براي حل مسائل و مشکالت بايد علت ها 

را جستجو و برطرف کنند.
رئيسي درباره برخي اخبار منتشره مبني بر اهداي 
عض���و زنداني هاي اعدامي گفت: در اين باره نه هيچ 
اقدام���ي انجام گرفته نه هيچ تصميمي گرفته ش���ده 

است.  
برقراري صلح و سازش

معاون اول قوه قضائيه گفت: شورا هاي حل اختالف 
با بهره گيري از ظرفيت هاي مردمي روي برقراري صلح 

و سازش متمرکز شوند.
حجت االس���الم والمسلمين غالمحسين محسني 
اژه اي در مراس���م تکريم و معارفه روساي مرکز امور 
ش���ورا هاي حل اختالف کشور افزود: در برخورد با 
مجرمان هميشه بايد بدانيم که از جنبه تربيتي موضوع 
نبايد غافل ش���د و در برخورد با آن ها بايد با زباني 
صحبت کرد که تربيت شوند و شرمنده تکرار تخلفات 

خود باشند. 
وي برقراري صلح و سازش را از مهم ترين اهداف 
تشکيل شورا هاي حل اختالف خواند و گفت: ثواب و 

نتيجه اين کار بسيار باالتر از حکم قاضي است.
محسني اژه اي افزود: هيچ وقت بنا نداشتيم شورا هاي 
حل اختالف به سازماني اداري تبديل شود که بخواهد 
از بودجه عمومي استفاده کند و همه هدف ما اين بود 
که اين شورا ها با حضور خيرخواهان و دلسوزان به امر 

صلح و سازش بپردازند.
وي اضافه کرد: ما قدري از اين فلس���فه فاصله 
گرفته اي���م و اگر از ظرفيت هاي مردمي و از تجارب 
همه فرهنگيان و معلمان بازنشس���ته در شورا هاي حل 
اختالف استفاده شود بسياري از پرونده ها در شورا هاي 
حل اختالف خاتمه پيدا مي کند و به دس���تگاه قضايي 

وارد نمي شود.
همچنين ضرب و ش���تم و توهين بيشترين عامل 
ايجاد پرونده هاي قضايي اس���ت که قطعاً با صلح و 

سازش رفع مي شود.
اژه اي گفت: از رئيس جديد شورا هاي حل اختالف 
درخواس���ت مي کنم مطالعه جدي داشته باشد تا ببينند 
چگونه مي توان از ظرفيت هاي مردمي بيش از اين در 
ش���ورا هاي حل اختالف استفاده کرد.در اين مراسم از 
خدمات 10 ساله حجت االسالم والمسلمين محمدمهدي 
احمدي ميانجي، قدرداني و حجت االسالم والمسلمين 
حکمتعل���ي مظفري به عنوان رئيس جديد مرکز امور 

شورا هاي حل اختالف معرفي شد. 

رئيس قوه قضائيه: خودروسازان موظفند به تعهداتشان عمل كنند

هيچ خللی در سفر مونسان به قزوين ايجاد نشده است
 سرويس شهرستان ها: معاون سياسی، امنيتی و اجتماعی استاندار قزوين 
گفت: در پی بروز حادثه در دهکده طبيعت هچ خللی در ادامه سفر معاون رئيس 

جمهوری به استان ايجاد نشده است و برنامه ها اجرا می شود.
منوچهر حبيبی درباره سفر علی اصغر مونسان، معاون رئيس جمهوری و 
رئيس سازمان ميراث فرهنگی به استان قزوين گفت: در سفر دو روزه معاون 
رئيس جمهوری به استان قزوين و هنگام بازديد از دهکده طبيعت که ظهر ديروز 
انجام گرفت، پس از ورود مسئول دهکده به داخل قفس شيرها شاهد حمله 
يک قالده شير به وی بوديم که خوشبختانه با مداخله بهنگام مأموران و مربيان 
حيوانات، اين حادثه کنترل شد.مونسان به منظور بازديد از چند طرح گردشگری 
از قبيل مجتمع تفريحی بامسان، دهکده طبيعت، عمارت کاله فرهنگی، بنای 
به استان قزوين سفر کرده است.سفر به الموت و نشست با  عالی قاپو و… 
سازمان های مردم نهاد استان قزوين در حوزه گردشگری و ميراث فرهنگی از 

ديگر برنامه های سفر دو روزه اوست.
اختصاص 1/5 ميليارد دالر اعتبار براي ايجاد اشتغال روستائيان

سرويس شهرستان ها: معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رئيس جمهوري 

گفت: از سال گذشته، يک و نيم ميليارد دالر اعتبار صندوق توسعه ملي براي 
ايجاد اشتغال روستاييان کشور در حال تخصيص و اجراست. 

دکترمحمد اميد در فاروج افزود:  در کشور 38 هزار روستاي باالي 20 خانوار 
از نعمت برق و آب و 85 درصد از راه روستايي برخوردار هستند. 

وي ادامه داد: روس���تاهاي باالي 20 خانوار کش���ور از فضاي آموزشي و 
بهداشتي برخوردارند. اميد با اعالم اينکه جمعيت روستايي خراسان شمالي بيشتر 
از ميانگين کشوري است گفت: باتوجه به شرايط خاص اين استان الزم بود 

توجه خاصي به آن شود. 
به گفته او پيش بيني مي شود با مجموع هزينه کرد 18 هزار ميليارد تومان 

مي توان 300 هزار فرصت شغلي در روستاهاي کشور ايجاد کرد.
محاکمه 11 کارمند وزارت صنعت  

سرويس خبر:  جلسه رسيدگي به پرونده11تن از متهمان صنعت پتروشيمي 
در شعبه سوم دادگاه رسيدگي به جرائم اخاللگران اقتصادي به رياست قاضي 
مس���عودي مقام برگزار شد.   حسيني نماينده دادستان تهران در آغاز جلسه به 
قرائت کيفرخواست پرداخت و گفت: متهمان اين پرونده 11 نفر هستند که 
8 نفر مربوط به اداره صنعت و معدن استان لرستان و 3 نفر نيز کارمندان وزارت 
صنعت هستند. وي افزود: اين افراد مبادرت به تخصيص مواد اوليه پتروشيمي 
به افراد و شرکت هايي مي کردند که يا فعاليت توليدي نداشتند، يا فعال نبودند 

يا از طريق شرکت هاي صوري تاسيس شده بودند. 
اين افراد در مجموع80 هزار تن مواد اوليه پتروشيمي را در بازار آزاد به 

فروش رسانده اند. 
مالقات مردمي دادستان تهران در روز چهارشنبه هر هفته  

سرويس خبر:  شهروندان مي توانند روزهاي چهارشنبه هر هفته با دادستان 
تهران و معاونان وي مالقات کنند. اصحاب پرونده در دادسراي تهران، خانواده 
زندانيان و افرادي که داراي پرونده در اجراي احکام کيفري هستند، مي توانند 
هر چهارشنبه از نزديک با دادستان عمومي و انقالب تهران يا معاونان وي ديدار 

کنند و مشکالت خود را رو در رو با ايشان در ميان بگذارند. 
اين مالقات روزهاي چهارش���نبه از ساعت 9 صبح در سالن اجتماعات 
دادسراي کارکنان دولت )ناحيه 28( به آدرس ميدان پانزده خرداد - جنب راديو- 

طبقه دوم، با حضور دادستان يا مسئولين قضايي دادسرا انجام خواهد شد. 
نخس���تين جلس���ه از اين سلس���له مالقات ها صبح فردا 26 تير برگزار 

مي شود. 
دستگيري عامل آتش سوزي عمدي مزارع کشاورزي  

سرويس شهرستان ها:  فرمانده انتظامي کرمانشاه از دستگيري عامل آتش 
سوزي عمدي در يکي از روستا هاي اين شهرستان که اقدام به آتش زدن سه 
هکتار از اراضي کشاورزي کرده بود، خبر داد. سرهنگ حسين براري افزود: متهم 

در بازجويي هابه آتش زدن مزارع کشاورزي اعتراف و هدف خود را از اين کار 
اختالف شخصي با يکي از کشاورزان روستا اعالم کرد. 

  داعشي ها در انتظار محاکمه دستگاه قضا
سرويس خبر:  وابسته هاي به داعش که در پي حمله به مجلس شوراي 
اس���المي و حرم مطهر امام خميني)ره( بازداش���ت ش���دند، بزودي محاکمه 

مي شوند. 
حجت االسالم والمسلمين غضنفر آبادي، رئيس دادگاه هاي انقالب اسالمي 
با بيان اين مطلب افزود: به غير از آن پرونده ها، پرونده هايي هم داشتيم که به 
قصد عمليات  انتحاري قصد ورود به کشور را داشته يا در مرزهاي ما يا داخل 
کشور قبل از انجام عمليات انتحاري دستگير شده اند؛ حتي بعضي از آنها افراد 
خارجي هستند که اينجا آمده اند تا اين ملت را به خاک و خون بکشند پس 
اين فکر خبيثانه و آدم ُکشي آن ها واقعاً وجود دارد شايد واقعاً در توان آن فرد 
نيست اما گاهي در اطراف آدم هايي هستند که قصد دارند به خاطر اختالفاتي 
که با مردمان اهل س���نت ايجاد مي کنند اين مردمان را در مرزهاي کش���ور به 

شهادت برسانند. 
غضنفرآبادي درباره پرونده محيط زيس���تي ها هم گفت: اين پرونده براي 
رسيدگي بيشتر به دادگاه انقالب ارجاع داده شد و در دست بررسي است و به 

زودي متهمان اين پرونده محاکمه مي شوند.  

اخبار کوتاه

جلسه رئیس قوه قضائیه با روسای کمیسیون های تخصصی مجلس

آگهي دعوت از بستانكاران شركت توسعه رايانه سرمد (در حال تصفيه) نوبت سّوم
پير� �گهي �نحال� ش����ركت توس����عه ��يانه س����رمد (�� حا� تصفيه) به ش����ما�� ثب����ت 376905 � 
شناسه ملي10320273530 منتشر� �� ���نامه �سمي شما�� 21506 مو�� 1397/10/20 � �� �جر�� 
ما�� 225 اليحه �صالحي قانو� تجا��� بدينوس����يله �� كليه بستانكا��� � �شخا� حقيقي � حقوقي كه 
��عايي عليه شركت توسعه ��يانه سرمد (�� حا� تصفيه) ���ند �عو� مي شو� ظر� شش ما� �� تا�يخ �نتشا� 
��لين نوبت �ين �گهي� به نش����اني تهر�� بلو�� �يت �هللا كاشاني� نبش خيابا� عقيل� پال�374� بر� �لبر�� 
طبقه8 ��حد41� كدپس����تي: 1481846633 مر�جعه � ��عا� خو� �� كتبا� با �خذ �س����يد به مديرتصفيه 

تسليم نمايند. بديهي �ست پس �� �نقضا� مد� مذكو� هيچگونه ��عايي پذيرفته نخو�هد شد.
مدير تصفيه شركت توسعه ��يانه سرمد (�� حا� تصفيه) قاسم عبد�لهي سر��

آگهى مزايده دام 
ش�ركت سهامى خا� كشت � صنعت � مجتمع شير � گوش�ت محيا� قصد فر�� تعد��� ��� 

ما��� �� �� طريق مز�يد� ���� .((پر��خت ��يعه �لز�مى �ست ))
 متقاضي���ا� جهت هماهنگ���ى � با��ي���د � ��يافت بر� ش���ر�يط مز�يد� با ش���ما�� تلفن ها�

61-66282060-021 تما� حاصل فرمايند . 
زمان مزايده :ساعت11 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/05/07

محل برگز��� مز�يد� : كيلومتر 16 جا�� قديم تهر�� كر� جنب ش���هر���� خيابا� س���ولير�� 
كيلومتر 2 جا�� ��نا� ��حد ��� �صيل  شركت  كشت � صنعت � مجتمع شير � گوشت محيا� 

 تلفكس : 66284140

آگهى مجمع عمومى عادى ساالنه و مجمع عمومى فوق العاده
اتاق مشترك بازرگانى و صنايع ايران و بلژيك لوكزامبورگ

به شماره ثبت 3160 و شناسه ملى 10100208686
�� �عض���ا� محتر� �تا� مش���تر� با��گان���ى � صنايع �ير�� � بلژي���ك لوكز�مبو�� 

�عو� به عمل مى �يد تا �� مجامع �يل شركت نمايند.
مجم�ع عمومى عا�� س�االنه (نوبت ���) ��� ��ش���نبه م���و��  1398/05/28 
ساعت14:30 با �ستو�كا�: - �س���تما� � بر�سى گز��� حقوقى هيئت مدير� �� مسائل 
 � مش���كالتى كه �� ���� ها� پيش���ين بجا ماند� � ���ئه ��هكا�ها � برنامه ها� �جر�يى. 
- �س���تما� � بر�س���ى گز��� عملكر� � مالى منتهى به س���ا� 1396� 1397توسط 
هيئت مدير� س���ابق. - �نتخا� با��� �صلى � على �لبد�. - تعيين ���نامه كثير�النتشا� 
� س���اير مو���� كه �� صالحيت مجمع باش���د. به نش���انى تهر��� خيابا� طالقانى� 

ساختما� �تا� با��گانى� صنايع� معا�� � كشا���� �ير�� برگز�� مى گر��.
مجم�ع عموم�ى ف�و� �لعا��(نوبت ���) ��� ��ش���نبه م���و��  1398/05/28 
س���اعت16:30 با �س���تو�كا�: - تصويب �ساسنامه جديد �تا� مش���تر� با��گانى � 
 صناي���ع �ير�� � بلژيك لوكز�مبو�� �بالغى � مصو� 97/11/27 ش���و��� عالى نظا��. 
- تصويب تغيير تعد�� �عضا� هيئت مدير� �� 9 به 5 نفر. به نشانى تهر��� خيابا� طالقانى� 

ساختما� �تا� با��گانى� صنايع� معا�� � كشا���� �ير�� برگز�� مى گر��.
هيئت مدير� �تا� مشتر� با��گانى � صنايع �ير�� � بلژيك لوكز�مبو��

آگهي ابالغ راي
�� �جر�� ما�� 73 � تبصر� ما�� 302 قانو� �يين ����سي مدني به خانم حو�يه تنها فر�ند حسنعلي 
به ش���ما�� ملي 12952338 كه به علت غيبت غيرموجه � به �س���تنا� ��� ص���ا��� �� هيا� بد�� 
�سيدگي به تخلفا� ����� به شما�� 8133 مو�� 98/2/17 به مجا��� �خر�� �� �ستگا� متبو� محكو� 
گر�ي���د� �بال� مي گر��� جهت ��يافت ��� � �� صو�� �عتر�� به ��� صا���� ظر� مد� يك ما� �� 
�نتشا� �ين �گهي به �مو� ����� � تشكيال�  ����� محل خدمت خو� مر�جعه نمايند. بديهي �ست پس �� 

�نقضا� �ين مهلت ��� مذكو� ��يت شد� تلقي خو�هد شد.
����� ���بط عمومي � �طال� �ساني 
����� كل �مو�� � پر��� شهرستانها� �ستا� تهر��

آگهى تغييرات شركت آسانبر آخار سير سهامى خاص 
به شماره ثبت 21154 و شناسه ملى 10200267153

 به �ستنا� صو�تجلسه مجمع عمومى فو� �لعا�� مو�� 1397/04/24 تصميما� �يل �تخا� شد : ���� 
 شركت به نشانى: �ستا� ���بايجا� شرقى � شهرستا� تبريز � بخش مركز� � شهر تبريز� �ليعصر جنوبى � 
خيابا� �ليعصر جنوبى � كوچه 12متر� ش���هيد عبا� س���جاجيد � پ���ال� 0 � طبقه همكف 

كدپستى 5167646746 تغيير يافت � ما�� مربوطه �� �ساسنامه بشر� مذكو� �صال� گر�يد. 
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� ���بايجا� شرقى

 ����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� تبريز 
(471321)

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده
شركت پلي اتيلن گستران البرز(سهامي خاص) 

به شماره ثبت 365193 و شناسه ملي 10104102234
بدينوس����يله �� كليه سهامد���� محتر� �عو� مي شو� �� جلسه مجمع عمومي فو� �لعا�� 
ش����ركت كه س����اعت 9 صبح ��� ش����نبه مو�� 1398/05/05 �� محل شركت ��قع �� 
تهر��� باالتر �� مي����د�� �نك� بر� نگا�� طبقه20� ��حد9� كدپس����تي 1969833669 

تشكيل مي گر��� خو� يا نمايند� قانوني �يشا� حضو� به هم �سانند.
هيئت مدير��ستو� جلسه: � �صال� مو�� 35 � 55 �ساسنامه

آگهي دعوت سهامداران شركت صنعتي پيشگام (سهامي خاص)
ثبت شده به شماره 46083 و شناسه ملي 10100913146 

جهت تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه
بدينوس���يله �� كليه سهامد���� شركت �عو� مي ش���و� تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� ساليانه كه 
�� س���اعت 8 صبح ��� يكش���نبه مو�� 98/5/13 �� ���� تهر��� خياب���ا� توحيد � نيايش غربي 

� خو� شمالي پال� 51 تشكيل مي گر��� حضو� بهم �سانند.
�ستو� جلسه: 1) �نتخا� با��سين. 2) �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� شركت. 3) تصويب تر�� � حسا� 
س���و� � �يا� ساالنه � تعيين پا��� هيا� مدير� � با��س���ين 1397. 4) بر�سي �ضعيت �قتصا�� � 

هيئت مدير� شركت صنعتي پيشگا��مو� مالي � ساير مو���. 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى نوبت دوم
شركت ورزافزار (سهامى خاص)

به شماره ثبت 81822 و شناسه ملى 10101264725
مجمع عمومى عا�� نوبت ��� �ين شركت به �ليل �ينكه حضو� �عضا� �� تا�يخ 98/04/24 به حدنصا� 
نرس���يد� لذ� �عضا� حاضر تصويب نمو�ند ضر��تا� مجمع عمومى نوب���ت ��� �� تا�يخ98/05/05 
س���اعت10 صبح �� محل خيابا� مطهر�� بعد �� خيابا� س���ر�فر��� پال� 235� طبقه ���� ��حد3 
تش���كيل شو�. �س�تو� جلس�ه: �نتخا� هيا� مدير�� با��سا� � ساير موضوعاتى كه مطر� مى شو�� 

مى باشد. �� سهامد���� �عو� مى شو� �� جلسه حضو� بهم �سانند.
هيا� مدير� شركت ����فز��

آگهى تغييرات 
شركت بيمه پاسارگاد سهامى عام 

به شماره ثبت 290070 و شناسه ملى 10103270201
 به �س���تنا� صو�تجلسه مجمع عمومى عا�� س���اليانه مو�� 1398/03/20 
� مجو�ش���ما�� 98/602/39262 م���و�� 1398/3/28 بيم���ه مرك���ز� 
جمهو�� �س���المى �ير�� تصميما� �يل �تخا� ش���د : تر�� نامه � حس���ا� 
س���و� � �يا� س���ا� مالى منتهى به 1397/12/29 مو��تصويب قر�� گرفت. 
مؤسس���ه حسابرس���ى � خدما� مديري���ت ��يا �هيافت با شناس���ه ملى 
10380076460 به عنو�� با��� �صلى � مؤسس���ه حسابرس���ى ��يمند � 
همكا��� با شناس���ه ملى10100505999 به عنو�� با��� على �لبد� بر�� 
مد� يكس���ا� مالى �نتخا� گر�يدند ���نامه كثير�النتشا� �طالعا� به عنو�� 

���نامه شركت بر�� ��� �گهى ها �نتخا� گر�يد .
 سا�ما� ثبت �سنا���مال� كشو� 
����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� تهر�� 
(527147)

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
شركت سيمان پرديس (سهامي خاص)

 ثبت شده به شماره 228868 و شناسه ملي 10102699952
بدينوس����يله �� كليه س����هامد���� �عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� 
به طو�فو� �لعا�� ش����ركت كه ��� ساعت 9 صبح ��� يكش����نبه مو�� 98/5/6 �� محل 
قانوني ش����ركت به ����: تهر�� � � سهر���� شمالي � � خرمشهر � � مرغا� � پال�7 
طبقه چها�� جنوبي تش����كيل مي گر�� حضو� به هم �سانند. �ستو� جلس�ه: � �نتخا� 

هيئت مدير� شركت سيما� پر�يسمدير�� � �عضا� هيئت مدير�

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه
انجمن صنفي متخصصين تجهيزات پزشكي كشور

بدينوس����يله مجمع عمومي عا�� س����اليانه �نجمن صنفي متخصصين تجهيز�� پزش����كي كش����و� �� تا�يخ 
سه ش����نبه8مر���ما� سا� جا�� �� س����اعت 14 �لي 16 �� محل سالن �مفي تئاتر ��نش����گا� علمي � كا�بر�� 
خاتم �النبيا� ��قع �� تهر��� فرمانيه� خيابا� �يباجي ش����مالي� خيابا� شهيد محمد نو�يا�� خيابا� ���مينا� كو� 
پريس����ا� كو� نا�گل پال� 2 برگز�� خو�هد ش����د �� كليه �عضا� �نجمن �عو� به عمل مي �يد تا �� �ين مجمع 
حضو� به هم �سانند. �ستو� جلس�ه: 1� �ستما� گز��� هيا� مدير� � با��� 2� �نتخا� �عضا� هيا� مدير� � 
با��� 3� تعيين ميز�� حق عضويت ساالنه � تصويب تر��نامه 4� تعيين خط مشي كلي �نجمن 5� تعيين ���نامه 

كثير�النتشا� 6� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع مي باشد.
�ئيس �نجمن صنفي متخصصين تجهيز�� پزشكي كشو�

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
شركت نمايندگي بيمه ايمن البرز(سهامي خاص)   (در حال تصفيه)

شماره ثبت 166991 و شناسه ملي 10102095207
بدينوس����يله �� كليه س����هامد���� محتر� شركت نمايندگي بيمه �يمن �لبر�(س����هامي خا�) (�� حا� تصفيه) 
�عو� مي گر�� �� جلس����ه مجمع عمومي ع����ا�� به طو� فو� �لعا�� منتهي به 1397/12/29� كه ��� ش����نبه 
مو��1398/05/05 ساعت 9 صبح �� محل: تهر�� � ميد�� ����نتين� خيابا� �حمد قصير� خيابا� پنجم� پال�11� 

طبقه چها�� برگز�� مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه: 1� �ستما� گز��� مدير تصفيه � ناظر بر عمليا� تصفيه 2� بر�سي صو��  خالص ���� ����ئيها

3� �نتخا� ناظر بر عمليا� تصفيه 4� �نتخا� مدير تصفيه 5� ساير مو���
مدير تصفيه

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
شركت پخش تيدي (سهامي خاص) (در حال تصفيه)
شماره ثبت 187369 و شناسه ملي 10102294228

بدينوس����يله �� كليه سهامد���� محتر� شركت پخش تيد�(س����هامي خا�) (�� حا� تصفيه) �عو� مي گر�� 
�� جلس����ه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� منتهي به 1397/12/29� كه ��� شنبه مو�� 1398/05/05 
س����اعت11 صبح �� محل: تهر�� � ميد�� ����نتين� خيابا� �حم����د قصير� خيابا� پنجم� پال�11� طبقه چها�� 

برگز�� مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه: 1� �ستما� گز��� مدير تصفيه � ناظر بر عمليا� تصفيه 2� بر�سي صو��  خالص ���� ����ئيها

3� �نتخا� ناظر بر عمليا� تصفيه 4� �نتخا� مدير تصفيه 5� ساير مو���
مدير تصفيه

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
شركت بازرگاني و پخش آرين و البرز(سهامي خاص) (در حال تصفيه)

شماره ثبت 229520 و شناسه ملي 10102706098
بدينوس����يله �� كليه سهامد���� محتر� ش����ركت با��گاني � پخش ��ين � �لبر�(سهامي خا�) (�� حا� تصفيه) 
�عو� مي گر�� �� جلس����ه مجمع عمومي ع����ا�� به طو� فو� �لعا�� منتهي به 1397/12/29� كه ��� ش����نبه 
مو��1398/05/05 س����اعت 10 صبح �� محل: تهر�� � ميد�� ����نتين� خياب����ا� �حمد قصير� خيابا� پنجم� 

پال�11� طبقه چها�� برگز�� مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه: 1� �ستما� گز��� مدير تصفيه � ناظر بر عمليا� تصفيه 2� بر�سي صو��  خالص ���� ����ئيها

3� �نتخا� مدير تصفيه 4� �نتخا� ناظر بر عمليا� تصفيه  5� ساير مو���
مدير تصفيه

آگهي مناقصه عمومي (نوبت دوم) 
ش�ركت كش�ا���� � ��مپ�ر��� فج�ر �صفه�ا� (س�هامي خا�) ��نظر���� 
عمليا� ها� مش���ر�حه �ي���ل �� ��حد نطنز (��م���د��� �حمت �ب���ا�) �� �� طريق 
مناقصه عمومي به پيمانكا� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد. لذ� متقاضيا� � شركت ها� ����� 
صالحيت مي تو�نند جهت با��يد �� محل� �خذ �سنا� مناقصه � يا كسب �طالعا� بيشتر 
�� ساعا� ����� به ���� �يل مر�جعه � پيشنها��� خو� �� �� پاكت ��بسته به �بيرخانه 

�فترمركز� شركت تحويل نمايند. 
* �جا�� سه �ستگا� لو�� 

* �جا�� حد�قل چها� �ستگا� خو��� حمل شير به كا�خانجا� لبني 
* �جا�� �� �ستگا� كاميو� جهت حمل كو� �ستگا� كو� ��� ��خل گا����� 

* �ج�ا�� حد�قل س�ه �س�تگا� كاميو� جه�ت حمل � نق�ل كو� (تر � خش�ك) �� 
گا����� به ��حد چها�ميل ���ستا� 

تا�يخ برگز��� مناقصه: 1398/05/06 ��� ساعت 10 صبح 
مهلت با��يد � �ما� ��يافت �سنا� مناقصه:  تا ساعت 16 مو�� 1398/05/05 
مهلت ���ئه پيشنها�: �� تا�يخ �نتشا� �گهي تا ساعت 9 صبح مو�� 1398/05/06 

مح�ل برگز��� مناقصه: شهرس���تا� نطنز� كيلومتر 15 جا�� قديم نطنز � �صفها�� 
��ستا� �حمت �با� 

تلفن: 54335314 � 031                        فاكس: 54335313 � 031

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه ( نوبت اول )
شركت تعاونى اعتبار كاركنان موسسه جهاد نصر 

بدينوس���يله �� كليه �عضا� محتر� � صاحبا� س���ها� ش���ركت تعا�نى �عتبا� كا�كنا� 
موسسه جها� نصر �عو� بعمل مى �يد تا �� مجمع عمومى عا�� ساليانه (نوبت ���) �ين 
شركت تعا�نى كه ��� ساعت 14 ��� سه شنبه مو�� 1398/05/15 �� محل ساختما� 
موسس���ه جها� نصر ��قع �� ميد�� �نك خيابا� بر�يل خيابا� شهيد شمس الهيجانى � 

پال� 2 تشكيل مى شو� � حضو� به هم �سانند . 
�س�تو� جلسه :  1. �س���تما� گز��� هيأ� مدير� � با���. 2. �سيدگى � �تخا� تصميم 
��خصو� صو�تها� مالى 1397. 3. �نتخا� با��� �صلى � على �لبد�. 4. طر� � تصويب 

بو�جه پيشنها��. 5. �فز�يش سرمايه شركت. 6. تعيين ���نامه كثير�النتشا�.
ي�ا����� :  �ل���ف) �عضايى كه مايل به كانديد ش���د� �� �نتخابا� هيأ� مدير� � با��� 
مى باشند �� تا�يخ �نتشا� �گهى به مد�   7 ��� ��خو�ست كتبى خو� �� به �فتر شركت تعا�نى 
�عتبا� ���ئه � �س���يد ��يافت نمايند .  � ) هريك �� �عضا كه �� حضو� �� مجمع عمومى فو� 
معذ��يت ���ند مى تو�نند حق حضو� � �عما� ��� خو� �� طي �كالتنامه هايي به ش���خص 
يا �شخا� �يگر ��گذ�� كنند �� �ين صو�� �كيل � موكل حد�كثر 2 ساعت قبل �� برگز��� 
مجمع مذكو� �� محل فو� � يا �فتر شركت حضو� يافته تا پس �� �حر�� هويت طرفين بر� 

�كالت �� �خذ � �مضا كنند . تعد�� ���� �كالتى هر عضو حد�كثر سه ��� خو�هد بو� .
هيأ� مدير� شركت تعا�نى �عتبا� كا�كنا� موسسه جها� نصر

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى نوبت اول
شركت تعاونى سينا ياران نور ايرانيان 

شماره ثبت 312426شناسه ملى 10103489207
جلس���ه مجمع عمومى عا�� ساليانه نوبت ��� ش���ركت تعا�نى سينا يا��� نو� �ير�نيا� 
��� ساعت 15 ��� چها�ش���نبه مو�� 1398/05/16 �� محل تهر�� به ����: خيابا� 
شهيد مطهر� – ساختما� ش���ما�� يك بانك سينا سالن �جتماعا� تشكيل مى گر��. 
لذ� �� كليه �عضا� �عو� مى شو� ��� ساعت مقر� �� محل مذكو� حضو� به هم �سانيد 
� يا �كيل / نمايند� خو� �� كتبا معرفى نماييد. ضمنا به �طال� مى �س���اند كه به موجب 
ما��19 �ئين نامه نحو� تش���كيل مجامع عمومى تعد�� ���� �كالتى هر عضو حد�كثر 3 
��� � هر شخص غير عضو تنها يك ��� خو�هد بو�. � �عضا� متقاضى  �عطا� نمايندگى 
مى بايست به همر�� نمايند� خو� حد�كثر تا ت�ا�يخ 1398/05/15 �� محل �فتر تعا�نى 

حاضر تا پس �� �حر�� هويت � تاييد �كالت� برگه ���� به مجمع �� ��يافت ���ند.
�ستو� جلسه:

- �ستما� گز��� هيئت مدير� ��خصو� عملكر� مالى منتهى به 1397/12/29
- �ستما� گز��� با��� شركت � تاييد گز��� مربوطه

- �س���تما� گز��� حسابر� مستقل �� خصو� صو�تها� مالى � عملكر� سا� منتهى 
به 1397/12/29

- بر�سى � تصويب صو�تها� مالى منتهى به 1397/12/29
- تصميم گير� �� ��بطه با �فز�يش ���� �سمى سها�

- تصميم گير� �� ��بطه با �فز�يش سرمايه شركت �� طريق تجديد ���يابى ����يى ها
- تعيين � �نتخا� موسسه حسابرسى مستقل �صلى � على �لبد�
- تعيين ���نامه كثير �النتشا� جهت ��� �گهى شركت تعا�نى

- تعيين پا��� هيئت مدير� بر�� عملكر� سا� مالى منتهى به 1397/12/29
- تعيين � �نتخا� با��� �صلى � على �لبد�

- ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومى عا�� ساالنه مى باشد
���طلبا� تصد� سمت با��سى به موجب ما��(2) �ستو� �لعمل موظفند حد�كثر ظر� 

يك هفته �� �نتشا� �گهى �عو� فر� ���طلبى �� تكميل � تحويل �فتر تعا�نى نمايند.
هيئت مدير� شركت تعا�نى سينا يا��� نو� �ير�نيا�

(اصالحيه)
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه

شركت شيشه سازي مينا (سهامي عام)
شماره ثبت11117 و شناسه ملي 

10100442415
پي���ر� �گهي منتش���ر� �� ���نام���ه �طالعا� �� 
���سه شنبه مو�� 18تيرما� 1398 به شما��27324 
بدينوس���يله به �طال� كليه س���هامد���� محتر� � 
نمايندگا� قانوني �نا� مي �ساند كه ساعت برگز��� 
جلسه مجمع عمومي عا�� س���اليانه �ين شركت 
�� س���اعت 10 صبح ��� يكشنبه 1398/04/30 به 
س���اعت 14 هما� ��� تغيير يافت. مكا� � س���اير 

�ستو��� جلسه به قو� خو� باقيست.
هيئت مدير� 
شركت شيشه سا�� مينا (سهامي عا�)

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول
شركت تعاونى سينا ياران نور ايرانيان

شماره ثبت 312426 شناسه ملى 10103489207
جلسه مجمع عمومى فو� �لعا�� نوبت ��� شركت تعا�نى سينا يا��� نو� �ير�نيا� 
 ��� س���اعت 15 ��� ش���نبه مو�� 1398/05/05 �� محل تهر�� به ����:
خيابا� شهيد مطهر� – ساختما� شما�� يك بانك سينا – سالن �جتماعا� 
تش���كيل ميگر�� . لذ� �� كليه �عضا� �عو� ميشو� ��� ساعت مقر� �� محل 

مذكو� حضو� بهم �سانيد � يا �كيل / نمايند� خو� �� كتبا معرفى نماييد.
�ستو� جلسه:

- تصويب �صالحا� شر� فعاليت شركت �� �ساسنامه ( ما��3 )
-  تصويب تغيير ���� �فتر مركز� شركت تعا�نى

- بر�س���ى � تصميم گير� �� ��بطه با �فز�يش جذ� سهامد���� � � �گذ��� 
سها� به ��بستگا� سهامد���� فعلى( ما�� 12 �ساسنامه )

هيئت مدير� شركت تعا�نى سينا يا��� نو� �ير�نيا�

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه و مجمع عمومي فوق العاده 
شركت سهامي خاص بهار (بيمارستان آبان)

شماره ثبت: 11883 شماره ملي: 10100465018
بدينوسيله �� كليه سهامد���� بيما�ستا� �با� يا نمايندگا� قانوني �يشا� �عو� مي شو� 
�� مجمع عمومي عا�� س���اليانه � مجمع عمومي فو� �لعا�� ��� پنج ش���نبه98/5/3 
س���اعت13:30 كه �� محل قانوني شركت � به نش���اني تهر��� خيابا� كريم خا� �ند� 

خيابا� �با� جنوبي پال�46 برگز�� مي گر��� حضو� به هم �سانند.
توضيح: به �ليل به حد نصا� نرسيد� مجمع قبلي به تا�يخ 98/4/20 �� تا�يخ 98/5/3 

تشكيل مي گر��.
* �ستو��� جلسه مجمع عمومي عا�� ساليانه:

� �س���تما� گز��� هيئت مدير� � با��� قانوني شركت ��خصو� �سيدگي به عملكر� 
� تصويب تر�� منتهي به سا� مالي 1397/12/29

� بر�سي عملكر� هيئت مدير� �� ���� قبل
� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�

� ساير مو���� كه �� صالحديد مجمع مي باشد.
* �ستو��� جلسه مجمع عمومي فو� �لعا��:

بر�سي� �صال� � �فع �بهاما� مو�� 10� 11� 12� 13 � 15 �� �ساسنامه
هيئت مدير�

آگهي مزايده (نوبت دوم)
�ين ش���ركت ��نظر ���� يك قطعه �مين با كا�بر� تجا�� �� به متر��2075 مترمربع ��قع �� تهر��� 
�سالمشهر� ش���هر� ������ ميد�� �ما� خميني� جنب ساختما� مهرگا� �� طريق مز�يد� عمومي به 
فر�� برساند. �س���نا� مز�يد� �� ����� فر�� شركت جهت �سترسي عمو� قر�� ���� � مهلت تحويل 
پيشنها�ها �� پاكت ها� مهر � مو� ش���د� به �بيرخانه شركت ��قع �� تهر��� بلو�� �فريقا� پايين تر �� 
�ستگر��� خيابا� بنيسي� پال�46� طبقه ���� حد�كثر تا ساعت 16:30 مو�� 98/05/02 مي باشد. 
هزينه ها� ��� �گهي � كا�شناس���ي به عهد� برند� مز�يد� خو�هد بو�. شركت �� �� يا قبو� هر يك �� 

«شركت ساختماني � شهرسا�� �����»پيشنها��� مختا� �ست.
تلفن: 88655049�021� 88655038�021

آگهي مزايده (نوبت دوم)
�ين ش���ركت ��نظر ���� �قال� ما��� بر نيا� ساختماني� تأسيساتي� سرمايشي � گرمايشي � ... خو� �� 
��طريق مز�يد� عمومي به فر�� برس���اند. �سنا� مز�يد� �� ����� فر�� شركت جهت �سترسي عمو� 
قر�� ���� � مهلت تحويل پيش���نها�ها �� پاكت ها� مهر � مو� شد� به �بيرخانه شركت ��قع �� تهر��� 
بلو�� �فريقا� پايين تر �� �س���تگر��� خيابا� بنيس���ي� پال�46� طبقه ���� حد�كثر تا ساعت16:30 
 مو��98/05/02 مي باش���د. هزينه ها� ��� �گهي � كا�شناس���ي به عهد� برند� مز�يد� خو�هد بو�. 

شركت �� �� يا قبو� هر يك �� پيشنها�ها مختا� �ست.
«شركت ساختماني � شهرسا�� �����»
تلفن: 88655049 � 021� 88655038 � 021
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