
 

   

   

  ٠٤/٠٦/١٣٩٨    تاريخ:

  ١٣٥BE-٩٨شماره:  

 دارد پيوست:  

  لوكزامبورگو  كيبلژ ،رانيا عيو صنا ياتاق بازرگانضو محترم ع

  مجمع عمومي عادي ساالنه و مجمع فوق العادهبرگزاري   موضوع:

  با سالم،

ـشنبه مورخ  ـسه كه در روز    مـشترك  آيد تا در مجمع عمومي عادي ـساالنه و مجمع فوق العاده اين اتاقاز جنابعالي دعوت بعمل مي  "احتراما
اتاق بازرگاني، صـنايع، معادن و كشـاورزي ايران به نشـاني تهران، خيابان طالقاني،  در سـالن اجتماعات    ١٥:٠٠سـاعت  راس    ٠٢/٠٧/١٣٩٨

  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
ي   ◉ تماع و بررـس ال  اـس ال    ١٣٩٧گزارش عملكرد ـس ال مالي ـس ورت هاي ـس ويب و يا رد تراز و ـص ابق، تـص ط هيئت مديره ـس توـس

 ١٣٩٧و    ١٣٩٦
ي   ◉ تماع و بررـس ائل و مشـكالتي كه از دورهاـس ين بجا مانده و راهكارها و  گزارش حقوقي هيئت مديره از مـس هاي  برنامههاي پيـش

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

  

  :١٧:٠٠ساعت  ،مجمع فوق العادهدستور جلسه 
نامه جديد اتاق مـشترك ◆ اـس ويب اـس نا  يبازرگان  تـص وب    ،لوكزامبورگو    كيبلژ  ،رانيا  عيو ـص وراي عالي   ٢٧/١١/٩٧ابالغي و مـص ـش

 نظارت
 نفر  ٥به    ٩تصويب تغيير تعداد اعضاي هيئت مديره از   ◆
  باشد.  وق العادهفكه در حيطه وظايف مجمع    يمواردساير  بررسي و اتخاذ تصميم در   ◆

  

  :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 مشتركضاع  صخصو  در

 با ارائه و تسليم معرفي نامه رسمي شركت و روزنامه رسمي گواه بر عضويت در هيئت مديره، مي تواند در مجامع حضور يابد.
 ركت كننده مي اي ـش ت  كليه اعـض و(داراي كارت بازرگاني معتبر  بايـس ويت معتبر  صدر خـص اي حقوقي) و يا كارت عـض اتاق    اعـض

 باشند.  كارت شناسايييقي) و  (در خصوص اعضاي حق، صنايع و معادن ايران  بازرگاني
  

.، 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                                                                                                                   

 لوكزامبورگ و    كيبلژ  ،رانيا   عيو صنا  يبازرگانمشترك  اتاق  هيئت مديره                                                                                    



                                                                  

 

                                                                 August 26, 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 Tuesday, 24/09/2019 at 15:00 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 7-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 17:00: 

- 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 
- Review and decision on other matters that are within the scope of the Extraordinary Meeting. 

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 





 قزوين- خبرنگار اطالعات: 
»ايران اس���المي از نظر سياسي، 
دفاعي و امنيت به جايگاهي رسيده 
که دولت آمريکا را در بن بس���ت 

قرار داده است .«
 دبير مجمع تشخيص مصلحت 
نظام با بيان اين مطلب در هشتمين 
يادواره ش���هيدان رجايي و باهنر و 
ش���هداي کارمند استان قزوين به 
جايگاه بزرگ ايران در منطقه اشاره 
کرد و گفت: جمهوري اسالمي يک 
دولت مش���روع است که توانست 
اس���تقالل و آزادي را براي ملت به 

ارمغان بياورد .
 محس���ن رضايي اف���زود : 
جمهوري اسالمي با نظر امام راحل 
شکل گرفت و دولت اسالمي روي 
کار آم���د و امروز به يک قدرت 
بزرگ در منطقه تبديل شده است .   
آمريکا انواع فشارهاي اقتصادي را بر 
ملت ايران تحميل و ناوهاي خود را 
به قصد ايجاد نگراني و بحران وارد 
آب هاي منطقه کرد اما هوشياري 
ايران در تنگه هرمز را مشاهده کرد 

و جرأت وارد شدن به تنگه هرمز 
را نداشت .

 وي ادام���ه داد: اين در حالي 
است که سرگرداني، ترديد، نگراني 
و بن بست به شدت دولت آمريکا 
را فرا گرفته اس���ت.    دبير مجمع 
تشخيص مصلحت نظام به ورود 
پهپاد آمريکايي براي شناس���ايي 
موقعيت نظامي ايران اشاره کرد و 
گفت: آمريکايي ها خواستند آمادگي 
ما را در بخش هاي مختلف آزمايش 
کنند اما اين پهپاد توسط رزمندگان 
سپاه سرنگون ش���د و دشمن را 

حيرت زده کرد .
  رضاي���ي در بخش ديگري 
از س���خنان خود عقب ماندگي 
در اقتصاد و فرهنگ را ناش���ي از 
دور بودن از نگاه جهادي دانست 
و اف���زود: در بخش هاي صنعت، 
کش���اورزي، توليد و اشتغال وضع 
خوبي نداريم و دانش���مندان بايد 
پاسخ دهند چرا وقتي در سياست، 
دفاع و عرصه هاي علمي توانسته ايم 
شاخ غول هاي بزرگ را بشکنيم؛ در 
صنعت و خودروسازي نمي توانيم 

موفق و خوب عمل کنيم. 
وي خواستار الگوبرداري از 
راه و از خود گذشتگي شهدا براي 
عبور از مشکالت شد و تأکيد کرد: 
به رغ���م همه توانمندي و اقتداري 
که در عرصه هاي نظامي، دفاعي و 
امنيت���ي داريم اما در حوزه اقتصاد 
کش���ور نياز به جه���اد داريم و با 
اقتصاد ليبرالي و س���رمايه داري به 
دليل جلوگيري از عدالت و پيشرفت 

مخالف هستيم  . 
 دبير مجمع تشخيص مصلحت 

نظام گفت: همواره رمز موفقيت ما 
در نگاه جهادي و ايثارگري در دفاع، 
امنيت و از خودگذشتگي بوده اما 
در اقتص���اد آن روحيه را نداريم و 
همچنان اقتصاد مقاومتي ضعيف 
است .       در اين مراسم از 63 خانواده 
شهيد جامعه کارمندي استان قزوين 

تقدير به عمل آمد. 
رضايي همچنين در حاشيه سفر 
خود به قزوين در جمع خبرنگاران 
درباره ادعاي رژيم صهيونيستي مبني 
ب���ر هدف قرار دادن مواضع ايران 
گفت: آمريکا و اس���رائيل قدرت 
حمله به مواضع ايران را ندارند و 
اين ادعاي رژيم صهيونيستي کذب 
اس���ت و به مراکز مشاوره اي ايران 

هم آسيبي وارد نشده است .
  وي همچنين در مورد تجاوز 
رژيم صهيونيستي به حريم هوايي 
سوريه و عراق تأکيد کرد: اقدامات 
اسرائيل و آمريکا در سوريه و عراق 
خالف مقررات بين المللي است که 
بزودي پاسخ آنها توسط مدافعان 

سوريه و عراق داده مي شود.

9اخبار داخلی
سرويس شهرستان ها: معاون علمي و فناوري 
رئيس جمهوري گفت: از ش���رکت هاي بيوتک 
عالوه بر توليد داروي انساني، براي ورود به عرصه 

توليد داروهاي دام و طيور حمايت مي کنيم.

سورنا ستاري در مراسم رونمايي از دارو  هاي 
تک برکسورف درکرج گفت: به ثمر نشستن و 
تجاري س���ازي اين طرح ها با همت محققان و 
حمايت ش���تاب دهنده ها رخ داده است و بايد 
از اي���ن پس بيش از پيش در اين راس���تا گام 

برداريم. 
او با اشاره به اهميت تأمين غذا، بهداشت 

و امنيت مردم هم گفت: غذا يکي از اصلي ترين 
نياز هاي مردم است. 

معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري با 
اشاره به گستردگي صنعت پرورش دام و طيور 

و اهميت آن براي تأمين غذاي مردم افزود: کشور 
در حال گس���ترش صنعت پرورش دام، طيور و 
ماهي اس���ت و نکته قابل توجه اين اس���ت که 
بع���د از واردات دام و طيور، تأمين نهاده، تأمين 
دارو براي زمان بيماري و بسياري مايحتاج ديگر 
هم ضروريست و بايد از داروهاي دام و طيور 

حمايت کنيم. 

وي با اشاره به ارزش اقتصادي قابل توجه 
فعاليت در اين عرصه افزود: از شرکت هاي بيوتک 
براي ورود به عرصه توليد دارو هاي دام و طيور 

حمايت مي کنيم. 
شانه س���از، معاون غ���ذا و داروي وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي هم با اشاره 
به اهميت س���اخت اين دارو براي کشور گفت: 
ساالنه مبلغي بين 4 و نيم تا 5 ميليون دالر براي 
واردات اين دارو هزينه مي ش���د که توليد اين 
دارو ميزان قابل توجهي از خروج ارز جلوگيري 
مي کند.وي با اشاره به فناوري بومي توليد اين دارو 
افزود: ارزش اقتصادي اين دارو نسبت به هزينه 
دستيابي به دانش توليد آن، قابل توجه است و 
ما امروز خوشحاليم که در اين زمينه ديگر نيازي 

به کشور هاي ديگر نداريم.
عاصمي نيا، مديرعامل شرکت دانش بنيان 
تکزيما دارو البرز هم در مورد مش���خصات اين 
دارو گف���ت: اين داروي »ه���اي تک« پس از 
گذراندن هفت سال از مراحل تحقيق و توسعه 
آزمايشگاهي به همت داروسازان صنعتي سازي 

شده و به بهره برداري رسيده است. 
چهار برند اصلي اين دارو در دنيا با منشاء 
حيواني گاو و خوک توليد و اين دارو در کشور 
ما با منشاء حيواني گاو توليد شده است که از نظر 
عملکرد فيزيکي و شيميايي شبيه برند هاي اصلي 
است و مي تواند جايگزين چهار برند وارداتي به 

داخل کشور شود. 

رونمايي از دارو هاي تک بركسورف در كرج

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 معرفي مزاياي دوچرخه سواري در رسانه هاي گروهي
دوچرخه سواري ورزشي مفيد و بدون کمترين ضرر به محيط زيست 
است و پايگاه دوچرخه هاي سالم و زيبا نمونه اي از خدمت ارزنده شهرداران 
و مطلوب شهروندان است. نمي دانم از کي و به وسيله کداميک از شهرداران 
ناحيه هاي مختلف يا شهردار کدام شهر اين فکر جالب و خدمت شايسته براي 
شهروندان را فراهم کرده است نمي دانم اين ابتکار از کيست و چگونه پديد 
آمده و رشد کرده است،  هرچه هست، به نظر من چند حسن و فايده دارد؛ 
اول آنکه تمرين و درسي است براي استفاده از دوچرخه که بهترين وسيله و 
کم هزينه و بي صدا و بدون آلودگي محيط زندگي است، ورزشي است بسيار 
مفيد و تقريباً تمامي اندام ها و اعضاي بدن را به خدمت مي گيرد و موجب 
فعاليت آنان مي ش����ود. به راحتي مي توان از يک پايگاه دوچرخه  را تحويل 

گرفت و پس از رفع نياز آن را در پايگاه ديگري تحويل داد.
فرسودگي آن کم است و در صورت لزوم به سادگي مي توان جايگزين 

کرد.
پيشنهاد مي کنم براي رغبت و استفاده بيشتر از آن در تمامي رسانه هاي 
گروهي مزاياي آن را يادآوري و استفاده از آن را به هموطنان عزيز توصيه 
کنند، زيرا استفاده از آن هم براي استفاده کننده مفيد و هم براي همشهريان 
محيط مناسب و فاقد آلودگي است، سزاوار است شهرداران امکان استفاده از 

اين خدمت ارزنده را در تمامي شهرستان ها فراهم کنند.
محمدحسن كريمي نژاد 
استاد پاتولوژي و ژنتيك دانشگاه علوم پزشکي تهران

ايرادي به انتخاب سوتيتر خبر بهره برداري از باغ هنر در تهران
به نظر من سوتيتر خبر آغاز بهره برداري از درياچه و باغ هنر در تهران، 
روزنامه اطالعات 28 مرداد98 به نقل از شهردار تهران و اين که »واگذاري 
350 هکتار از اراضي عباس آباد به شهرداري هديه رهبر معظم انقالب به مردم 
پايتخت است«، انتخاب نادرستي است و به جاي »هديه« يا »هبه« بايد مي نوشتيد 
»رهبر معظم انقالب با واگذاري 350 هکتار از اراضي عباس آباد به شهرداري 
موافقت فرموده اند.« اگر زميني جزو تيول و اموال نظام و حکومت باشد، هبه آن 
توسط مقام معظم رهبري به عنوان حکم حکومتي درست است، اما وقتي اين 
زمين به دولت يا نهاد يا شخص حقيقي و حقوقي خاصي تعلق داشته باشد، 
از آن به عنوان »هبه« يا هديه نمي توان ياد کرد، از اينرو بهتر بود مي نوشتيد 

زمين يادشده با موافقت رهبري به شهرداري واگذار شده است.
خواننده روزنامه اطالعات

تقاضا از صدا و سيماي مركز استان گيالن
روس����تاي »کيش رودبار« از توابع شهرستان فومن با حدود 200 خانوار 
جمعيت در دامنه کوه قرار دارد. اهالي اين روستا سال ها به دليل عدم نصب 
دکل گيرنده تلويزيون از تماشاي برنامه هاي شبکه هاي سيما محروم بودند که 
پس از مدتي اين دکل به وسيله صدا و سيماي استان گيالن � مرکز رشت 
نصب شد، اما چون محل آن در ارتفاع پايين بود و کارآيي الزم را نداشت، 
کمکي به اهالي روستا براي تماشاي برنامه هاي مورد عالقه شان نکرد که در 
نتيجه معدودي از روستاييان ناچار به نصب ماهواره شدند. از صدا و سيماي 
گيالن تقاضا داريم با انتقال دکل گيرنده با ارتفاع باال و مناسبتر، مشکل را 

حل کند.
دهقانـ  از اهالي روستاي كيش رودبار

استعمال دخانيات در پارك ها ممنوع شود
ممنوعيت استعمال دخانيات در برخي از مراکز و وسايل نقليه عمومي 
کاري مثبت و ثمربخش است، با توجه به آلودگي هوا و فزوني آالينده هاي 
آن بهتر است منع استعمال سيگار و قليان در پارک ها و فضاهاي سبز نيز اجرا 
شود. متأسفانه عده اي با سيگار کشيدن و راه اندازي دود قليان هواي نسبتاً پاک 

و تميز پارک ها را نيز آلوده مي کنند.
شهروندي از تهران

بالتكليفي پذيرفته شدگان آزمون قوه قضائيه
عليرغم اعالم اسامي پذيرفته شدگان آزمون کادر اداري قوه قضائيه، تاکنون 
نسبت به اشتغال آنان اقدامي نشده است. از سازمان برنامه و بودجه درخواست 

مي شود که تکليف جوانان در انتظار کار در قوه قضائيه را مشخص کنند.
از پذيرفته شدگان آزمون

لزوم دقت بيشتر در ويراستاري مطالب ضميمه فرهنگي
ترجمه گفتگو با »کلود پيکاسو« فرزند پابلو پيکاسو، ضميمه فرهنگي 
روزنامه اطالعات 23 مردادماه بس����يار ضعيف اس����ت. اگر مترجم محترم 
يکبار ديگر آن را بخواند، متوجه ضعف هاي ترجمه مي شود. انتظار مي رود 
ويراس����تاري مطالب ضميمه فرهنگي روزنامه اطالعات با دقت و وسواس 

بيشتري انجام گيرد.
خواننده روزنامه اطالعات 

جاده مروـ  اصفهان فاقد خط كشي است
در جاده پررفت و آمد و شلوغ اصفهان � مرو به دليل نبود خط کشي 
وسط جاده بخصوص شب ها تصادفات زيادي به وقوع مي پيوندد ، براي تامين 
امنيت مسافران از اداره کل حمل و نقل جاده اي و راهداري استان اصفهان 

تقاضا مي شود نسبت به خط کشي جاده مزبور اقدام کنند.
از اهالی روستاي »مرو« استان اصفهان

اختصاص نيمي از هزينه  وليمه حجاج به نيازمندان
در شرايطي که بسياري از افراد ضعيف و کم درآمد جامعه در مناطق محروم 
در سبد خانوار از خريد گوشت قرمز محروم هستند، متأسفانه گوشت 83 هزار 
رأس گوسفند قرباني شده در حج تمتع امسال به کشورمان بازگردانده نشد، 
در چنين شرايطي بهتر است نيمي از هزينه وليمه حجاج به وسيله سازمان هاي 

مورد اعتماد جمع آوري و در ميان خانواده هاي نيازمند توزيع شود.
هموطن

ايده هاي آموزشي مدارس محيط زيستي نقد و بررسي شود
به گفته رئيس سازمان حفظ محيط زيست گويا قرار است مدارس محيط 
زيستي تعطيل شوند، چرا که مي گويند نحوه آموزش در آن ها تأييد شده نيست. 
با توجه به هزينه هايي که براي احداث اين مدارس در اين چند سال صرف 
شده است و برنامه هاي زيست محيطي مناسب براي تعليم و تربيت داشته اند 
بهتر اس����ت قبل از تصميم گيري نهايي درباره انحالل اين مدارس، ايده هاي 
آموزشي و موفقيت هاي آن ها در سطوح کمي و کيفي نقد و بررسي شود و 

مورد ارزيابي کارشناسان قرار گيرد.
دبير آموزش و پرورش

برخورد با باغداران متخلف كوه هاي شهرك قائم
مدتي است که از ورود افراد به کوه هاي انتهاي شهرک قائم واقع در بزرگراه 
ارتش به دليل نظامي بودن منطقه جلوگيري مي شود، اما ورود سرمايه داراني 
که در آن محدوده باغ دارند برای استفاده از فضاي آنجا آزاد است! با توجه 
به اينکه منطقه نظامي است، اميدواريم قوه قضائيه با تخلفات باغداران اين 

منطقه نيز برخورد قانوني کنند.
از ساكنان شهرك قائم

رهاسازي فاضالب به جوي آب
در بزرگراه اشرفي اصفهاني حد فاصل مرکز تجاري تيراژه و باغ فيض 
فاضالب برج در حال ساخت را به جوي آب خيابان هدايت کرده اند و با 
کنده کاري که توسط وزارت نيرو در اين محل انجام شده، وضع ناهنجاري در 

محل مورد اشاره بوجود آمده است و بوي تعفن مردم را آزار می دهد.
شهروند ساكن غرب تهران 

تشكر از زحمات مديريت هنرستان نمونه دولتي
بر اثر تالش هاي مدير جديد هنرس����تان نمونه دولتي امام صادق)ع( 
در خيابان ري، منطقه12 تهران، تحوالت مثبت و محسوسي در اين واحد 
آموزشي به وجود آمده و به عنوان مثال در قسمتي از فضاي بدون استفاده 
هنرستان سالن هاي فوتبال دستي و تنيس روي ميز ايجاد شده و فنس هاي دور 
زمين فوتبال تعمير و پنجره هاي طبقات باالي هنرستان براي ايمني هنرآموزان، 

نرده گذاري شده است که بابت همه آن ها سپاسگزاريم.
پدر هنرجوي هنرستان

هشدار در مورد احتمال ريزش سقف فرسوده بازارچه
بازارچه سرپوشيده ميدان سرآسياب، خيابان واضحي فر، قديمي و فرسوده 
است و هر آن احتمال ريزش سقف آن وجود دارد. از شهرداري منطقه14 
انتظار مي رود براي پيشگيري از حوادث هرچه سريعتر نسبت به ايمن سازي 

بازارچه اقدام کند.
سبحان ميرزاخاني

قبوض كاغذي برق كوچكتر چاپ شود
چرا وزارت نيرو با حذف قبوض کاغذي مصرف برق در صدد ناراضي 
ک����ردن اغل����ب مردم برآمده و چ����را در اين مورد از قبل نظرخواهي نکرده 
است؟ شرکت هاي برق اگر پول مي خواهند بايد قبض يا رسيدهاي کاغذي 
آن را هم صادر کنند و اگر قصد صرفه جويي دارند، مي توانند با استفاده از 
فناوري هايي که در اختيار دارند، قطع قبوض کاغذي را کوچک کنند تا کاغذ 

کمتري مصرف شود.
مشترك برق خانگی

ايران، آمريكا را در بن بست قرار داده است
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دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: 

س���رويس شهرستان ها:   اس���تاندار ايالم از استقرار 8 بالگرد امدادي براي 
خدمات رساني در ايام اربعين در ايالم خبر داد.

قاسم سليماني دشتکي افزود: تونل هاي در نظر گرفته شده براي مسير اربعين 
پيشرفت هاي خوبي داشته و حفاري تونل اربعين هم به طور کامل انجام شده و 

مي توان از اين تونل درمواقع اضطراري استفاده کرد. 
وي با اشاره به ساخت پل هاي 55 و 56 در مسير جاده ايالم به مهران گفت: 
پل 55 و 3 کيلومتر تعريض جاده در روستاي گالن هم زيرساخت ها آماده شده و 
به اربعين خواهد رسيد. استاندار ايالم به تقاطع غير همسطح کنارگذر غربي مهران 
به پايانه برکت اشاره کرد و افزود: اين زيرگذر به دو بخش تقسيم شده است 
و 50درصد فاز اول آن انجام شده و حداکثر تا 5 مهرامسال آماده بهره برداري و 

کنارگذر غربي مهران نيز براي استفاده در ايام اربعين آسفالت خواهد شد. 
سليماني دشتکي از ساخت 600 چشمه سرويس بهداشتي در مهران خبر داد 
و افزود: از همه عوامل و مديران مرتبط، دفتر فني، ستاد بحران، خيرين، حمل و 
نقل و پايانه ها و ديگر ارگان ها تقدير و تشکر دارم که اقدامات خوبي انجام شده 

و پيشرفت هاي حوزه عمراني و زيرساختي هم به خوبي انجام شد. 
وي به اقدامات انجام گرفته در بخش خدمات اربعين اشاره داشت و اضافه 
کرد: اکيپ هاي هالل احمر مشخص شده است و 15 اکيپ برادران و 5 اکيپ 
خواهران نيز قرار ش���د اعزام ش���ود. وي افزود: 120 آمبوالنس و يک هواپيماي 
آمبوالنس نيز در منطقه مستقر خواهد شد. سليماني دشتکي اضافه کرد: بيش از 
8 جايگاه براي موکب هاي دائمي در نظر گرفته شده است و اين زمين ها به اتاق 
بازرگاني استان ها واگذار مي شود که موکب هاي دائمي در اين جايگاه ها ساخته 
خواهد شد. وي تأکيد کرد: دستگاه هاي اجرايي ميهمانسراهاي خود را در اختيار 

نيروهاي خدماتي و اعزام شده از استان هاي معين قرار دهند. 
 ايجاد 3 بيمارستان صحرايي  

رئيس قرارگاه اربعين استان کرمانشاه گفت: با توجه به تردد يک ميليون و 
200 هزار زائر از مرز رسمي خسروي، ارائه خدمات درماني به اين شمار زائر 
وظيفه سنگيني است که در اين رابطه سه بيمارستان تخصصي صحرايي در مرز 
خسروي و شهر قصرشيرين برپا مي شود.جعفر همتي در کميته بهداشت و درمان 
ستاد اربعين استان کرمانشاه در فرمانداري قصرشيرين افزود: اين بيمارستان ها با 
همکاري ارتش، سپاه و جمعيت هالل احمر با نظارت دانشگاه علوم پزشکي و 

کميته درمان برپا مي شود. 
وي ادامه داد: بيمارستان قصرشيرين و بيمارستان هاي سرپل ذهاب و مراکز 
درماني و همچنين 20درصد تخت هاي بيمارستاني استان کرمانشاه با تمام توان 

براي ارائه خدمات الزم به زائران اربعين تجهيز و آماده هستند. 

استقرار 8 بالگرد امدادي در ايام 
سرويس خبر: 27 کاميون پارچه، اربعين در ايالم

وسايل جانبي موبايل و دستگاه ماينر 
که از جنوب و غرب کشور وارد تهران 
شده بود، توسط مأموران پليس امنيت 

اقتصادي شناسايي و کشف شد.
س���ردار حسين رحيمي رئيس 
پليس تهران درباره کش���ف محموله 
بزرگ قاچاق توس���ط پليس امنيت 
اقتصادي تهران، گفت: اين محموله 
بزرگ کاالي قاچاق شامل 20 کاميون 
پارچه و هفت کاميون ش���امل بلور، 
کريستال، لوازم جانبي موبايل و 733 
دس���تگاه استخراج بيت کوين و پاور 
است. وي با اشاره به دستگيري چهار 
مته���م در رابطه با اين پرونده، اضافه 
کرد: اعضاي اين شبکه، کاالي قاچاق 
را از جنوب و غرب کشور به تهران 
وارد و در انبارهاي جنوبي پايتخت 

نگهداري مي کردند.او از برخورد جدي 
ب���ا قاچاقچيان کاال خبر داد و گفت: 
مسير اصلي بسياري از کاالهاي قاچاق 
تهران است و تالش مي کنيم ضمن 
مبارزه با قاچاقچيان، سرمايه گذاري در 

بخش توليد داخلي رونق پيدا کند. 
فرمان���ده انتظامي تهران بزرگ 
درباره اس���تفاده برخي سلبريتي ها 
از باديگارده���اي ش���خصي گفت: 
باديگاردهاي ش���خصي هيچگونه 

رسميت و مجوزي ندارند.
فرمانده انتظامي تهران بزرگ گفت: 
در روزهاي گذشته کنترل وسايل نقليه  
در حال عبور از خطوط ويژه اتوبوس 
در تهران، حتي آمبوالنس ها تشديد 
شده اس���ت و در صورت مشاهده 
مواردي مثل اس���تفاده سلبريتي ها از 
اين وسايل نقليه، متخلفان دستگير و 

خودرو متوقف مي شود. 
رحيمي افزود: خبري در فضاي 
مج���ازي مبني بر اس���تفاده برخي  
س���لبريتي ها )افراد مش���هور( براي 
تردد در خطوط ويژه با اس���تفاده از 
آمبوالنس هاي اجاره اي منتشر شد که 

انتقادات زيادي را در پي داشت. 
وي ادامه داد:  پس از اين ماجرا 
تمامي عبور و مرورهايي که در خطوط 
ويژه صورت مي گيرد توسط پليس 
رصد مي شوند و هيچ وسيله نقليه اي 
بدون مجوز حق عبور از اين خطوط 

را ندارد. 
رحيمي اظهار داشت:  خط ويژه 
براي عبور اتوبوس هاي تندرو است 
و وسايل نقليه ديگر ارگان ها با داشتن 
مجوزهاي الزم از اين خطوط براي 

تردد استفاده مي کنند. 

كشف 27 كاميون كاالي قاچاق در تهران

س����رويس شهرستان ها: فرمانده پليس راه با تأکيد بر 
اينکه علت 93درصد حوادث رانندگي در جاده هاي کشور 
عامل انس����اني است، گفت: با اين حال نبايد از استاندارد 

بودن جاده ها و وسايل نقليه غافل بود. 
سردار تيمور حسيني در جلسه حمل و نقل جاده اي در 
تبريز  مديريت خوب را در کاهش تصادفات جاده اي مؤثر 
دانست و گفت: به عنوان نمونه با اجراي طرح نوروزي و 
مديريت خوب کاهش قابل توجهي در تصادفات داشتيم. 

وي با بيان اينکه امروزه اجراي روش هاي س����نتي 
پاسخگوي جلوگيري از تصادفات نيست، افزود: بايد همه 
تالشمان را براي تقويت ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي به 
کار گيريم و امروزه يکي از عوامل انجام تخلف بي کيفرماني 
اس����ت و وقتي فردي به خاطر تخلف کيفر نمي بيند، به 

راحتي تخلف مي کند. 
حسيني با اشاره به خاموش شدن 22 دوربين کنترل 

جاده اي در آذربايجان شرقي توسط پيمانکار به خاطر بدهي 
گفت: پيمانکار به خاطر بدهي حق خاموش کردن دوربين را 
ندارد و بايد مطالبه اش را از طريق مراجع قانوني پيگيري 
کند و اگر به خاطر اين کار يک نفر کشته شود پيمانکار 

چه جوابي خواهد داد. 
وي اس����تفاده از تجهيزات هوشمند و دوربين را در 
کاهش مرگ و مير و تصادفات بسيار مؤثر دانست و افزود: 
در مورد نصب و تجهيز محورها بايد شتاب بيشتري در 
اس����تان ها انجام شود و بايد چشم اندازمان در کشور اين 
باشد که هيچ راه جديدي را در دستور کار قرار ندهيم بلکه 
تمامی اعتبارات را براي رفع نواقص و ايرادهاي جاده هاي 

موجود قرار دهيم. 
فرمانده پليس راه ناجا تأکيد کرد: بايد طراحي جاده ها 
و وسايل نقليه به گونه اي باشد که خطاي انساني را جبران 

کند و مانع مرگ و مير انسان شود. 

علت 93 درصد حوادث جاده اي خطاي انساني است

  

تجليل از پيرغالمان و خادمان حسيني در يزد
سرويس شهرستان ها: هفدهمين اجالس بين المللي 
تجليل از پيرغالمان و خادمان حسيني پنجم تا هشتم شهريور 

جاري به ميزباني استان يزد برگزار مي شود.
دبير اجرايي هفدهمين اجالس بين المللي تجليل از 
پيرغالمان و خادمان حسيني در جمع مسئوالن کميته هاي اين 
اجالس با اعالم آمادگي کامل استان يزد براي برگزاري اين 
رويداد مهم گفت: دبيرخانه هفدهمين اجالس پيرغالمان در 

تمامي شهر ها از دوماه پيش آغاز به کار کرده است. 
نباتي با اشاره به اينکه در اين دبيرخانه ها سعي بر اين 
شده که هر سال پيرغالمان جديد معرفي شوند، افزود: 600 
نفر از پيرغالمان امام حس���ين)ع( در اين دبيرخانه انتخاب 

شده اند که عموماً پيرغالمان باالي 50 سال سن هستند.
وي با اعالم اينکه امس���ال بيش از 20 کشور در اين 
اجالس حضور دارند، گفت: برگزاري دو نشست علمي نيز 
با حضور استادان مختلف از برنامه هاي ديگر اين اجالس 

در استان يزد است.
تحويل 110 واحد مسكوني به سيل زدگان عين 2

سرويس شهرستان ها: 110 واحد مسکوني متعلق به 
مردم سيل زده منطقه عين2 اهواز که به دنبال سيل فروردين 
امسال با خسارت هاي گسترده اي همراه بود، توسط گروه هاي 
جهادي سپاه ولي عصر)عج( و قرارگاه سازندگي و خدمت 
رساني بقيه اهلل)عج( تعمير و بازسازي و به مناسبت عيد غدير 

به مردم سيل زده اين منطقه تحويل شد. 
تولي���ت حوزه علميه بقيه اهلل)عج( گفت: وقت عمل 
به وعده ها فرا رس���يده و مس���ئوالن تحويل 110 واحد 
مس���کوني به سيل زدگان عين2 خوزستان بايد به تعهدات 
خود نسبت به مردم مناطق سيل زده اين استان عمل کنند.

حجت االسالم والمسلمين سعيد دسمي در آيين تحويل اين 
واحدهاي مسکوني به سيل زدگان گفت: سيل خوزستان 
خس���ارت  زيادي را به برخي مناطق به ويژه منطقه عين2 
اهواز وارد کرد، اما حضور گروه هاي جهادي، بس���يج و 
طالب از شهرهاي مختلف به ويژه نيروهاي قرارگاه حضرت 
بقيه اهلل)عج( در اين منطقه خدمات شاياني را براي مردم به 

همراه داش���ت. منطقه  عين2 در دو کيلومتري جنوب غرب 
اهواز، 20 فروردين امس���ال با شکسته شدن سيل بند زير 

آب رفت. 
سرقت بانک در فومن باسوراخ كردن ديوار  

س���رويس شهرستان ها:  سارقان به بانک ملي فومن 
دستبرد زدند.  سرپرست معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي 
گيالن گفت: متهمان از بانک ملي شعبه خيابان امام خميني 

شهر فومن 617 ميليون ريال سرقت کردند.
سرهنگ مجيد رسول زاده افزود: سارقان با ايجاد يک 
س���وراخ در ديوار پش���تي ساختمان بانک که به يک باغ 
مخروبه مشرف است وارد خزانه بانک شدند و اسکناس ها 
را سرقت کردند.وي علت موفقيت سارقان در سرقت بانک 
را ضعف سامانه امنيتي بانک، غيرفعال بودن حسگر خزانه، 
حضور نداشتن نگهبان، تعبيه نشدن دوربين مداربسته در 
پشت ساختمان بانک و وجود باغ متروکه مجاور ساختمان 
بيان کرد.او گفت: تالش پليس براي شناسايي و دستگيري 

سارق يا سارقان ادامه دارد.  
حسين هدايتي هنوز بخشي از بدهي  خود را 

تسويه نكرده است
س���رويس خبر:  حسين هدايتي، بدهکار کالن بانک 
سرمايه که در جلسات محاکمه خود مي گفت تا قبل از 
صدور حکم بدهي خود را تسويه مي کند، به رغم گذشت 
3 ماه از محکوميتش به 20 سال حبس، تاکنون هيچ بخشي 

از بدهي  خود را تسويه نکرده است.
سيامک مديرخراساني؛ وکيل مدافع هدايتي با اعالم 
اين خبر درباره آخرين وضع تسويه بدهي هدايتي با بانک 
سرمايه اظهار داشت: موکل من تالش هاي خود را براي 
تسويه بدهي انجام داده است اما تا کنون نتوانسته هيچ بخشي 
از بدهي خود را تس���ويه کند.او اضافه کرد: منتظر بوديم 
پرونده از سوي دادسرا براي رسيدگي به دادگاه ارسال شود 
اما فعالً به شعبه اي که اخيراً دستور قرار بازداشت پوري 
حسيني را صادر کرده، ارجاع شده تا احتماالً به صورت 
يک پرونده واحد براي رسيدگي به دادگاه ارسال شود. وي 
گفت: با اين کار، در رسيدگي به پرونده موکل که موثر در 
تسويه بدهي با بانک سرمايه است، وقفه مي افتد و تقاضا 

داريم هر چه زودتر اين پرونده تعيين تکليف شود.

اخبار کوتاه

ت دوم )
( نوب

شركت آتيه سـازان حافظ �� نظر ���� ش�ش ��نگ يك با� ملك 
مس�كونى ��قع �� �ستا� كرما� � شهرس���تا� كرما� � خيابا� �ستقال� 
كوچه ش���ما�� �� � به متر�� 494 مترمربع �� �� طريق مز�يد� عمومى به 

خريد�� ��جد شر�يط با �طالعا� �ير ��گذ�� نمايد .
محل ها� ��يافت �سنا�:

ته�ر��� خيابا� نلس���و� ماندال (�فريقا)� باالتر �� �س���فنديا�� بلو�� صبا� 
پال�15 طبقه ��� ��حد 6 � مديريت سرمايه گذ���

تلفن تما� 63472134 
كرم�ا�� خيابا� شهيد ناصر فوال�� ( عبا� صباحى )� خيابا� �بن سينا 

به سمت با� ملى نبش شمالى �� � شركت �تيه سا��� حافظ 
تلفن تما� : 32238762 � 32238758

�ما� ��يافت �س�نا� � با��يد �� محل : �� سه شنبه 98/06/05 لغايت 
چها� شنبه 98/06/13  ساعت 9 صبح �لى 15 

�ما� تحويل پاكت ها :  تا ساعت 15 ��� شنبه 98/06/23   
 �ما� � محل با�گشايى پاكت ها : ��شنبه 98/06/25 �� ساعت10صبح 

�� سالن جلسا� ستا� مركز� شركت �تيه سا��� حافظ (تهر��)
تضمين ش�ركت �� مز�يد� : مبل���غ 910,000,000 �يا� ���يز نقد� 
� يا ضمانت نامه بانكى با مد� �عتبا� س���ه ماهه � قابل تمديد به حسا� 
شما�� 3426327357 به نا� ش���ركت �تيه سا��� حافظ نز� بانك ملت 

شعبه گلستا� پاسد���� تهر��.
توجه:

1 � هزينه �گهى بر عهد� برند� مز�يد� خو�هد بو� .
2 � �ين شركت� �� قبو� � يا �� كليه  پيشنها�ها كامال� مختا��ست.

ت دوم )
( نوب

شركت آتيه سازان حافظ �� نظر ���� يك ��حد �پا�تما� مسكونى 
��قع �� �ستا� خو�ستا� � شهرستا� �هو��  بلو�� چمر�� به متر��95مترمربع 
�� �� طري���ق مز�ي�د� عمومى به خريد�� ��جد ش���ر�يط با �طالعا� �ير 

��گذ��نمايد.
محل ها� ��يافت �سنا�:

ته�ر��� خيابا� نلس���و� ماندال (�فريقا)� باالتر �� �س���فنديا�� بلو�� صبا� 
پال�15 طبقه ��� ��حد 6 � مديريت سرمايه گذ���

تلفن تما� 63472134 
�هو�� � كيانپا�� � خيابا� مر��� شرقى� پال� 47 � شركت �تيه سا��� حافظ 

تلفن تما� 33360043 � 33360983
 �ما� ��يافت �س�نا� � با��يد �� محل : �� سه شنبه 98/06/05 لغايت 

چها�شنبه 98/06/13  ساعت 9 صبح �لى 15 
�ما� تحويل پاكت ها :  تا ساعت 15 ��� شنبه 98/06/23   

 �ما� � محل با�گشايى پاكت ها : ��شنبه 98/06/25 �� ساعت10صبح 
�� سالن جلسا� ستا� مركز� شركت �تيه سا��� حافظ (تهر��)

تضمين ش�ركت �� مز�يد� : مبل���غ 325,000,000 �يا� ���يز نقد� 
� يا ضمانت نامه بانكى با مد� �عتبا� س���ه ماهه � قابل تمديد به حسا� 
شما�� 3426327357 به نا� ش���ركت �تيه سا��� حافظ نز� بانك ملت 

شعبه گلستا� پاسد���� تهر��.
توجه:

1 � هزينه �گهى بر عهد� برند� مز�يد� خو�هد بو� .
2 � �ين شركت� �� قبو� � يا �� كليه پيشنها��� كامال� مختا��ست.

ت دوم )
( نوب

شركت آتيه سازان حافظ �� نظر ���� يك ��حد �پا�تما� مسكونى 
 ��قع �� �س���تا� خر�س���ا� �ضو� �  شهرس���تا� مش���هد �  بلو�� �ضا 
به متر�� 138مترمربع �� �� طريق مز�يد� عمومى به خريد�� ��جد شر�يط 

با �طالعا� �ير ��گذ�� نمايد .
محل ها� ��يافت �سنا�:

ته�ر��� خيابا� نلس���و� ماندال (�فريقا)� باالتر �� �س���فنديا�� بلو�� صبا� 
پال�15 طبقه ��� ��حد 6 � مديريت سرمايه گذ���

تلفن تما� 63472134 
مش�هد� بلو�� �كيل �ب���ا� � بين �كيل �ب���ا� 22 � 24 جنب بانك �نصا� 

پال�526 شركت �تيه سا��� حافظ 
 تلفن تما� : 38648304 � 38657142 � 38657143

 �ما� ��يافت �س�نا� � با��يد �� محل : �� سه شنبه 98/06/05 لغايت 
چها� شنبه 98/06/13  ساعت 9 صبح �لى 15 

�ما� تحويل پاكت ها :  تا ساعت 15 ��� شنبه 98/06/23   
 �ما� � محل با�گشايى پاكت ها : ��شنبه 98/06/25 �� ساعت10صبح 

�� سالن جلسا� ستا� مركز� شركت �تيه سا��� حافظ (تهر��)
تضمين ش�ركت �� مز�يد� : مبل���غ 600,000,000 �يا� ���يز نقد� 
� يا ضمانت نامه بانكى با مد� �عتبا� س���ه ماهه � قابل تمديد به حسا� 
شما�� 3426327357 به نا� ش���ركت �تيه سا��� حافظ نز� بانك ملت 

شعبه گلستا� پاسد���� تهر��.
توجه:

1 � هزينه �گهى بر عهد� برند� مز�يد� خو�هد بو� .
2 � �ين شركت� �� قبو� � يا �� كليه  پيشنها�ها كامال� مختا��ست.

ت دوم )
( نوب

شركت آتيه سازان حافظ �� نظر ���� يك ��حد �پا�تما� تجا�� 
 (س�ندتك بر�) ��ق���ع �� شهرس���تا� �ي���ال�  بل���و�� ����� 
به مت���ر�� 176مترمربع �� �� طريق مز�ي�د� عموم�ى به خريد�� معتبر 

��جدشر�يط با �طالعا� �ير ��گذ�� نمايد.
  محل ها� ��يافت �سنا�:

ته�ر��� خيابا� نلس���و� ماندال (�فريقا)� باالتر �� �س���فنديا�� بلو�� صبا� 
پال�15 طبقه ��� ��حد 6 � مديريت سرمايه گذ���

تلفن تما� 63472134 
 �ي�ال� � �نته���ا� بلو�� سيد�لش���هد� � �بتد�� خيابا� قمر بنى هاش���م � 

شركت �تيه سا��� حافظ تلفن تما� 34 �لى 33311032
 �ما� ��يافت �س�نا� � با��يد �� محل : �� سه شنبه 98/06/05 لغايت 

چها�شنبه 98/06/13  ساعت 9 صبح �لى 15 
�ما� تحويل پاكت ها :  تا ساعت 15 ��� شنبه 98/06/23   

 �ما� � محل با�گشايى پاكت ها : ��شنبه 98/06/25 �� ساعت10صبح 
�� سالن جلسا� ستا� مركز� شركت �تيه سا��� حافظ (تهر��)

تضمين ش�ركت �� مز�يد� : مبل���غ 000�000�535 �يا� ���يز نقد� 
� يا ضمانت نامه بانكى با مد� �عتبا� س���ه ماهه � قابل تمديد به حسا� 
شما�� 3426327357 به نا� ش���ركت �تيه سا��� حافظ نز� بانك ملت 

شعبه گلستا� پاسد���� تهر��.
توجه:

1- هزينه �گهى بر عهد� برند� مز�يد� ميباشد .
2- �ين شركت� �� قبو� � يا �� كليه پيشنها�ها كامال� مختا� �ست.

اداره كل تأمين اجتماعي استان قم 
با س���ال�� �حت��ر�ما� �صل فر� ش���ما�� يك مربو� به �قا� فر��� كوچكي �� جلس���ه 
مو��98/4/11 كميته بد�� مش���اغل سخت � �يا� ��� �س���تا� قم مطر� � �� مجمو� 
يك شغل مطر� شد� (يك) ش���غل مو�� تأييد قر�� گرفته �ست. جهت �قد�ما� بعد� به 

پيوست ��سا� مي گر��. 
مشاغل تأييد شد� (�): جوشكا� (شركت �تانو�)

ترك زاده آرائي 
مدير شهرستان 

رونوشت:
1� معا�� محتر� ��نش���گا� علو� پزش���كي � مديريت ��ما� �ستا� جهت �ستحضا� � 

�قد�� مقتضي بر�بر ما�� �ئين نامه 
2� شركت �تانو� جهت �طال� � �قد�� مقتضي 

�ين ��� به �س���تنا� تبصر� 5 ما�� 8 �ئين نامه �جر�يي مش���اغل سخت � �يا� ��� ظر� 
15��� قابل تجديدنظرخو�هي �� كميته تجديدنظر مشاغل سخت � �يا� ��� مي باشد � 
��صو�� عد� �عتر�� هر يك �� طرفين قطعي � ال�� �الجر� ش���د� ��� مزبو� به �ستنا� 
تبصر� 2 ما�� 16 قانو� تشكيال� � �ئين ����سي �يو�� عد�لت ����� ظر� 3 ��� �� تا�يخ 
�بال� بر�� �ش���خا� ��خل كشو� � ظر� شش ما� �� تا�يخ �بال� بر�� �فر�� مقيم خا�� �� 

كشو� قابل فرجا� خو�هي �� �يو�� عد�لت ����� خو�هد بو�.

اطالعيه
با مو�فقت � تصميم مجم���ع عمومى فو� �لعا�� ش�ركت خانه س�ا�� بعثت ف�وال� كه �� تا�يخ  
98/05/26 برگز�� گر�يد � با ��خو�ست � تصميم هيا� مدير� شركت ها� ( بين �لمللى عالم ���� يكتا 
�هر�� صنعت سپاها�� يكتا نصب سپاها�� فوال� تند�� شن �برفت� كرپى بتن� ���نگ فوال�� نصب ����� 
سپاها� ) مبنى بر فر��  سها� خو� �� شركت خانه سا�� بعثت فوال�� لذ� �� متقاضيا� ��جد شر�يط 
خريد س���ها� كه �� شركت بعثت فوال� سهم ���ند �عو� به عمل مى �يد كه �� تا�يخ نشر �ين �گهى به 
مد� يك ما� تقاضا� كتبى خو� �� به نشانى فوال� شهر-  محله �1-  پا�كينگ گا� پال� 422  ��سا� 
� �س���يد نمايند ضمنا بعد �� تا�يخ فو� به �فر��� كه تمايل ���ند ���� شركت شوند � سرمايه گذ��� 

هيا� مدير� شركت خانه سا�� بعثت فوال�نمايند فر�خته خو�هد شد.

آگهي ابالغ دادخواست ضمايم وقت رسيدگي
�قا� مجيد گل پيچ ���� فر�ند ناصر ���خو�ستي به طرفيت عزيز�له فاطميا� نيا به خو�سته مطالبه 
كه به �ين ���گا� ��جا� � به كالس���ه 98/394 شو�� ثبت � بر�� ��� 98/7/6 ساعت 9/15 صبح �قت 
�س���يدگي تعيين گر�يد� � چو� خو�ند� مجهو� �لمكا� �عال� گر�يد� �س���ت � به تقاضا� خو�ها� � 
�ستو� ���گا� به مستند� ما�� 73 �.�.�.�. يك نوبت �گهي � �� خو�ند� �عو� مي شو� با مر�جعه به �فتر 
���گا� �عال� نش���اني خو� �� �عال� � نسخه ثاني ���خو�ست � ضمايم �� ��يافت � �� �قت مقر� جهت 
�سيدگي حاضر ش���و�� �ين �گهي به منزله �بال� قانوني محسو� � �� صو�� عد� حضو� ���گا� غيابا� 

�سيدگي � ��� قانوني صا�� خو�هد كر�.
مدير �فتر شعبه 4 شو��� حل �ختال� فال��جا� 

اخطار اجرايي
محكو� عليه 1� �ضا �يز�� نا� پد�: حيد� شغل ���� نشاني مجهو� �لمكا� 

 محكو� له محمو� ���� نا� پد� عبد�لرس���و� شغل ���� نش���اني فال��جا� بلو�� �يت �هللا خامنه �� 
بعد �� تاال� مهندسي لو��� يدكي پا�� جمشيد 

محكو� به: به موجب ��� ش���ما�� 1043/97 تا�يخ 97/9/7 حو�� فال��جا� ش���و��� حل �ختال� 
شهرستا� فال��جا� به موجب ��� ش���ما�� � تا�يخ غيابي شعبه � ���گا� عمومي � كه قطعيت يافته 
�ست محكو� عليه محكو� �ست به: پر��خت مبلغ 5/000/000 �يا� بابت �صل خو�سته پر��خت مبلغ 
صد � چهل � پنج هز�� توما� بابت هزينه ها� ����س���ي خسا�� تأخير تأ�يه �� تا�يخ سر�سيد چك 

شعبه ��� شو��� حل �ختال� شهرستا� فال��جا�85/9/23 تا �ما� �جر�� حكم � نيم عشر ��لتي.

آگهى نوبت دوم دعوت به مجامع عمومى عادى ساالنه و فوق العاده
اتاق مشترك بازرگانى و صنايع ايران، بلژيك و لوكزامبورگ

به شماره ثبت 3160 و شناسه ملى 10100208686
�� �عضا� محتر� �تا� مش���تر� با��گانى � صنايع �ير��� بلژيك � لوكز�مبو�� �عو� به عمل مى �يد تا �� 

مجامع �يل شركت نمايند.
مجمع عمومى عا�� ساالنه (نوبت ���) ��� سه شنبه مو��  1398/07/02 ساعت 15:00 با �ستو� جلسه:

* �ستما� � بر�سى گز��� عملكر� � مالى منتهى به سا� 1396 � 1397توسط هيئت مدير� سابق
* �ستما� � بر�س���ى گز��� حقوقى هيئت مدير� �� مسائل � مشكالتى كه �� ���� ها� پيشين بجا ماند� � 

��هكا�ها � برنامه ها� �جر�يى هيئت مدير�
* �ستما� � بر�سى گز��� عملكر� هيئت مدير� جديد

* �نتخا� با��� �صلى � على �لبد�
* تعيين ���نامه كثير�النتشا�

* بر�سى � �تخا� تصميم �� ساير مو���� كه �� حيطه �ظايف مجمع عمومى عا�� ساالنه باشد.
به نشانى تهر��� خيابا� طالقانى� ساختما� �تا� با��گانى� صنايع� معا�� � كشا���� �ير�� برگز�� مى گر��.

مجمع فو� �لعا�� (نوبت ���) ��� سه شنبه مو��  1398/07/02 ساعت 17:00 با �ستو� جلسه:
* تصويب �ساس���نامه جديد �تا� مش���تر� با��گانى � صنايع �ير��� بلژيك � لوكز�مبو�� �بالغى � مصو� 

97/11/27 شو��� عالى نظا��
* تصويب تغيير تعد�� �عضا� هيئت مدير� �� 9 به 5 نفر

* بر�سى � �تخا� تصميم �� ساير مو���� كه �� حيطه �ظايف مجمع فو� �لعا�� باشد.
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��

ل )
ت او

فراخوان مزايده عمومى( نوب
فد��س�يو� ���� ها� ناش�نو�يا� �� نظر ���� �ش����پزخانه 
� �س����تو���  تحت پوش����ش خو� �� �� طريق مز�ي����د� به مد� 
يكسا� باش����ر�يط عنو�� شد� �� �سنا� فر�خو�� به ��جدين شر�يط 

��گذ��نمايد.  
* قيمت پايه كا�شناس�ى ���گس�تر� س�اليانه به شر� �يل 

مى باشد :
- �شپزخانه � �ستو���  مبلغ    1,020,000,000 �يا�

* ��يافت �سنا� فر�خو�� : 
�� ��� يكشنبه مو�� 98/06/03 تا پايا� �قت ����� ��� چها�شنبه 
مو�� 98/06/13 به ���� : خيابا� �ما�ند� ��بر�� بيما�ستا� بوعلى� 

فد��سيو� ���� ها� ناشنو�يا� مر�جعه نمايند.
* مهلت تكميل � ���ئه �سنا� � پيشنها� قيمت : 

متقاضيا� حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� چها�شنبه مو��98/06/13 
�س����نا� فر�خو�� �� تكميل � �� قالب پاكت ها� ال� � مهر شد� به 

�بيرخانه فد��سيو� �� ���� ��يافت �سيد تحويل نمايند.

* ضمانت نامه شركت �� مز�يد� : 
به ميز�� 10 % قيمت پايه كا�شناس����ى ���گستر� بر�� يك سا� 
به صو�� چك تضمينى يا ضمانت بانكى �� �جه فد��س����يو� ���ئه 

نمايد.
* موعد با�گشايى �سنا� فر�خو�� : 

�� ��� شنبه مو�� 98/06/16 ساعت 10 صبح �� محل فد��سيو� 
* هزينه �گهى � �س����تمز� كا�شناسى ���گستر� به عهد� برند� 

مى باشد.
* به پيش����نها�ها� مخد��� فاقد چك تضمينى يا ضمانت نامه 

بانكى ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.
* �ين �گهى هيچ گونه تعهد� بر�� فد��س����يو� �يجا� نمى نمايد � 
مز�يد� گز�� �� �� يا قبو� پيشنها�ها با توجه به سو�بق �فر�� مختا� 

� مجا� مى باشد.
* �� صو�� نيا� به �طالعا� بيش����تر مى تو�نيد با شما�� تلفن ها� 

16-77557715 تما� بگيريد.

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده سهامداران
شركت فناوران مالي فراز(سهامي خاص)

نظر به �ينكه طي �� نوبت �گهي �عو� مند�� �� ���نامه كثير�النتش���ا� �طالعا� به تا�يخ 98/04/12 � 
98/04/26 حد نصا� ال�� جهت تشكيل مجمع �حر�� نگر�يد لذ� بدينوسيله بر�� با� سو� �� كليه سهامد���� 
شركت فنا���� مالي فر��(سهامي خا�) ثبت شد� به شما��528980 �شناسه ملي14007732132 
�عو� مي گر�� تا �� جلس���ه مجمع عمومي فو� �لعا�� كه �� س���اعت10:00صبح ��� پنج ش���نبه 
مو��1398/06/14 �� محل قانوني شركت � با �ستو� جلسه �ير تشكيل مي گر�� حضو� به هم �سانند. 

�ستو� جلسه: بر�سي � �خذ تصميم ��خصو� بقا� يا �نحال� شركت
هيئت مدير� شركت

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده(نوبت اول)
شركت تعاوني مسكن كاركنان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 

(شماره2)
جلسه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� نوبت ��� تعا�ني �� ��� چها�شنبه مو�� 1398/06/27 
��� ساعت14 به نش���اني خيابا� �ما� خميني نبش خيابا� سي تير پژ�هشگا� مير�� فرهنگي به 
منظو� بحث � بر�سي � �تخا� تصميم ��جع به موضوعا� �يل تشكيل مي گر��� كليه �عضا� تعا�ني 

مي تو�نند با �خذ برگه حضو� �� جلسه �� �فتر تعا�ني �صالتا� � �كالتا� �� جلسه مذكو� حضو� يابند.
ضمنا� باتوجه به �نقضا� تصد� هيا� مدير� � با��س���ين �� كليه �عضا� ��جد ش���ر�يط كه متقاضي 
عضويت �� هيا� مدير� � با��س���ي هس���تند� مي تو�ند تقاضا� كتبي خو� �� به همر�� مد��� ال�� 
� تكميل فر� مربوطه حد�كثر يك هفته قبل �� برگز��� جلسه مجمع به �فتر تعا�ني تحويل نمايند.

�ستو� جلسه:
1� �ستما� گز��� هيئت مدير� � با��� ��خصو� سا� مالي 1397 � سا� ها� ماقبل

2� بر�سي � تصويب صو�� ها� مالي سا�1397 � سا� ها� ماقبل
3� �نتخا� �عضا� هيا� مدير� �صلي � علي �لبد� بر�� ���� جديد

4� �نتخا� با��� �صلي � علي �لبد� بر�� سا�1398
5� تصويب حق �لزحمه هيئت مدير� � مديرعامل  � با��� قانوني � پا��� �نها بر�� س���ا�1397 � 

سا� ها� ماقبل
6� تصميم گير� ��جع به پر��� پرند � �ضافه پر��ختي �عضا

هيأ� مدير� تعا�ني مسكن
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