
 

   

   

  ٠٨/١٠/١٣٩٩    تاريخ:
  ٥٤BE-٩٩شماره:  

 دارد پيوست:  

  

  لوكزامبورگو  كيبلژ  ، رانيا  عيو صنا  ياتاق بازرگانعضو محترم  

  فوق العادهبطور   مجمع عمومي عادي برگزاري  موضوع:

  با سالم،

روز سه شنبه   ١٥:٠٠مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده اتاق بازرگاني و صنايع ايران، بلژيك و لوكزامبورگ در ساعت   جلسه
اين اتاق مشترك با نظارت مستقيم  واجد شرايط  (اصالتاً و وكالتاً) اعضاي    نفر  ٣١  مجموعاز    نفر  ٢١با حضور    ،٠٢/١٠/١٣٩٩مورخ  

 الهنعمتنماينده امور بين الملل و جناب آقاي    فرزاد مهرانيآقاي   نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران جناب
  به عنوان نماينده امور حقوقي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، برگزار شد.   فتحي

از   يبرخ  بتيغ اساسنامه، در    ٢٨عدم رعايت ماده  از جمله    ره يمد  تياسالمت انتخابات ه  نيموجود در تام  يينظر به نارسا اما  
توف   ره يمد  ت ياهي  نامزدها عدم  وكالتنامه  شانيا  ي وكال  قيو  داشتن  وجود  معرف   با  نامزد  ي در  شكا  ي ابتين  يو  بروز  و    اتي و 

در محل   ذيلبا دستور كار عادي بطور فوق العاده   يمجمع عموم، اختالف يفضا جيمقرر شد به منظور اجتناب از ترو ،اعتراضات
بازرگاني و صنايع ايران،  اتاق    رهيمد   ت ياه  ميبا تصملذا  گردد.    د يتجد  رانياتاق ا  نمسؤولي  ميو تحت نظارت مستق  رانياتاق ا

مجدد مجمع عمومي عادي بطور فوق    يجهت برگزار  ١٤:٣٠ساعت    ٣٠/١٠/١٣٩٩مورخ    سه شنبهروز  بلژيك و لوكزامبورگ،  
  حضور بهم رسانيد. مجمع   اين آيد تا دراز جنابعالي دعوت بعمل ميو بدينوسيله ن ييتع العاده اين اتاق مشترك

  
  :  مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده  دستور جلسه

  ١٣٩٩گزارش عملكرد هيات مديره در سال  استماع و بررسي -

ــتركگزارش بازرس درباره فعاليتو  بررسي ترازنامهگزارش عملكرد هيات مديره،   استماع و تصويب - ـــ  هاي اتاق مشـ
 ١٣٩٨منتهي به سال مالي  

 ١٣٩٥و   ١٣٩٤هاي مالي  هاي مالي سال  تعيين تكليف نهايي و تصويب صورت -

 بررسي و تصويب بودجه ساالنه -

 تعيين وروديه و حق عضويت ساالنه اعضاء -

 تعيين روزنامه كثيراالنتشار  -

) از ميان اساسنامه  ٢٥سال: ماده   ٣عضــو اصــلي و دو نفر عضــو علي البدل براي مدت  نفر   ٥انتخاب هيات مديره ( -
 و لوكزامبورگاعضاي اتاق بازرگاني و صنايع ايران، بلژيك 

 )اساسنامه ٤٠سال: ماده   ١براي مدت  انتخاب بازرس اصلي و بازرس علي البدل ( -

 بررسي و اتخاذ تصميم در ساير مواردي كه در حيطه وظايف اين مجمع باشد. -

اورزي ايران به نشـاني تهران، خيابان   محل برگزاري مجمع: الن كنفرانس طبقه هشـتم اتاق بازرگاني، صـنايع، معادن و كـش ـس
 ١٧٥طالقاني، نبش خيابان شهيد موسوي، پالك  

  

  با سپاس از حضور شما                                                                                                    

  لوكزامبورگو  كيبلژ ،رانيا عيو صنا يبازرگان مشترك اتاق  ت مديره اهي                                                                   



 

   

   

  ٠٨/١٠/١٣٩٩    تاريخ:
  ٥٤BE-٩٩شماره:  

 دارد پيوست:  

رايط   اننامزدي هيات مديرهـش تركو   ، بازرـس ور در مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده اتاق مـش و   يبازرگان حـض
  :لوكزامبورگو   كيبلژ  ، رانيا عيصنا

ركت كننده مي ☑ اي ـش وكليه اعـض ت داراي كارت بازرگاني معتبر (در خـص ويت   صبايـس اي حقوقي) و يا كارت عـض اعـض
اي حقيقي) وص اعـض نايع و معادن ايران (در خـص ايي و كارت معتبر   ،معتبر اتاق بازرگاني، ـص ناـس اتاق   ٢٠٢٠كارت ـش

   .)٧باشند (ماده   لوكزامبورگو  كيبلژ ،رانيا  عيو صنا  مشترك بازرگاني

ــتن كارت معتبر  ☑ ــترك بازرگانيا  ٢٠٢١جـهت اعالم نامزدي هـيات مديره و بازرس، داش ــنا تاق مش  ع يو ص
 باشد.الزامي مي  لوكزامبورگو  كيبلژ  ، رانيا

 .)١٠و ماده   ٦د (ماده  حق حضور يا انشا راي در مجامع را ندارن و اعضاي افتخارياعضاء ناظر  ☑

شــان در اتاق ســپري شــده باشد از حق راي  صــرفاً آن دســته از اعضــاء عادي كه حداقل ســه ماه از عضــويت ☑
 ). ٢-٦-١٧:  ١٧ماده  ( باشندبرخوردار مي

ــويت ☑ ــال از عض ــاء كه حداقل يكس ــته از اعض ــرفاً آن دس ــد امكان نامزدي براي  ص ــده باش ــپري ش ــان در اتاق س ش
 .)٣-٦-١٧: ١٧(ماده   ت مديره خواهند داشتاهي

ــاي حاضــر تا ســقف ☑ ــف به عالوه يك اعضــ درصــد كرسي هاي هيات   ٥٠ مجمع مي توانند مشــروط به موافقت نصــ
 .)١-٢٤: تبصره ٢٤ماده  (مديره را به داوطلبين خارجي هيات مديره اختصاص دهد

 .)٢٤ماده  ( هاي مشـترك اصـالتاٌ ويا صـرفاً با وكالت رسـمي مجاز اسـتحضـور در مجامع عمومي اتاق  ☑

حقوقي) جهت حضور در مجامع  شــــخص  ٢عضــــو حقيقي و يا نمايندگي    ٢هر شــــخص مي تواند وكالت رســــمي ( ☑
 ).٢٤ماده  (تبصره   عمومي را عهده دار باشد

ــل مجمع عمومي   ☑ ــكي ــ ــ ــل از تش ــل ده روز قب ــداق ــت ح ــ ــ ــديره موظف اس ــأت م ــت در هي ــوي ــ ــ ــب عض داوطل
 ).٢٦اده  (م  درخواست كتبي خود را همراه با مدارك موردنياز به اتاق مشترك تسليم نمايد

ت مديره اتاق مشــترك و اطبق موازين اين اســاســنامه توســط كميته اي مركب از نماينده هي  احراز شــرايط نامزدها ☑
ــكيل   نمايندگان اتاق ايران (امور بين الملل و امور حقوقي) حداقل يك هفته مانده به مجمع عمومي در اتاق ايران تش

 ).٢٧ماده  (  گرددو نتيجه از طريق اتاق مشترك اطالع رساني مي

ــمي مبني بر اجازه قبول نامزدي  نامزدهاي   ☑ ــ ــالتًا و يا وكالتاً (با وكالت نامه رس ــ ــويت در هيأت مديره بايد اص ــ عض
 ).٢٨ماده  ( توسط وكيل) در مجمع حضور يابند

ــترك يك نفر را بعنوان بازرس اصلي و يك نفر  ☑ ــاي اتاق مش ــال مالي از ميان اعض ــاالنه براي هر س مجمع عمومي س
 ).٤٠ماده  (  نمايدانتخاب ميبازرس علي البدل  

ــاي حقوقي اتاق  ☑ ــوص اعض ــخص ميدر خص ــترك، هرش ــركت (برروي هاي مش ــمي ش تواند با ارايه معرفي نامه رس
  .)٢٤ماده  ( سربرگ شركت، ممضي به امضاء صاحبان امضاء مجاز و ممهور به مهر شركت) در مجمع حضور يابد

.،  ……………………………..، از شركت …………………..، با سمت ………………………اينجانب 
  ،رانيا عيو صنا  يبازرگان عمومي عادي بطور فوق العاده اتاق مشترك..، در مجمع ………………………با شناسه ملي 

  نمايم. شركت مي  ٣٠/١٠/١٣٩٩مورخ  لوكزامبورگو  كيبلژ

  مديرعامل و مشخصات شماره موبايل                                                                                            امضاء  

  ايميل                                                                                                     تاريخ 
 باشد. روزنامه رسمي صاحبان امضاء الزامي مي تصوير ارائه  -





كلمه »استثنايي« واژه اي جامع و كلي است 
كه به معناي دقيق كلمه ش���امل همه انس���ان ها 
مي شود،زيرا خلقت انسان از ديدگاه الهي، خلقتي 
ويژه و استثنايي اس���ت؛ اما از نظر آموزشي، واژه 
استثنايي برای كودكاني به كار می رود كه از جهات 
مختلف ذهني، جسمي، عاطفي و اجتماعي تفاوت 
قابل مالحظه اي با ديگر كودكان همس���ال خود 
دارند و به لحاظ همين تفاوت هاي محسوس قادر 
نيستند از برنامه هاي درسي عادي كه اصوالً بر پايه 
ويژگي ها و توانايي هاي مشترك اكثر كودكان در 
سنين مختلف تنظيم شده است، به طور شايسته و 

بايسته بهره مند شوند.
مقدار و نوع آموزش و پرورش ويژه اي كه 
كودك اسثتنايي بدان نيازمند است، بستگي دارد به 
عوامل متعددي از جمله درجه، ميزان و چگونگي 
تفاوت كودك با ديگر همسال خود در توانايي ها 
و استعدادها و رشد طبيعي. هرچه ميزان تفاوت 
و اختالف در رشد و توانايي ها بيشتر باشد، نياز 
به آموزش و پرورش استثنايي بيشتر خواهد بود. 
عدم تعادل و هماهنگي بين جنبه هاي مختلف رشد 
كودك و همچنين ويژگي ذهني يا جسمي كودك 
كه جنبه هاي مختلف كارايي و بروز استعدادهاي 
وي را تحت تأثير قرار مي دهد، از عوامل بسيار 
مهم در تعيين چگونگ���ي برنامه هاي آموزش و 

پرورش استثنايي است.
براس���اس آمار يونسكو در س���ال 2009 
ميالدی، 650 ميليون نفر در جهان با ناتوانايي هايی 
در جامعه زندگ���ي مي كنند. از 57 ميليون كودك 
دوره ابتدايي كه نمي توانند به مدرسه بروند، يك 
سوم آنها بچه هاي ناتوان هستند. تخمين زده شده 
كه20درصد از مردم فقير جهان كس���اني هستند 
كه ناتوانايي هايی دارند و بيش���تر از 90درصد از 
بچه هاي با ناتواني در كشورهاي در حال توسعه 
در مدارس حضور ندارن���د، ضمن آنكه حدود 
30درصد كودكان خيابانی دارای ناتواني در جهان 

زندگي مي كنند.
در مطالع���ات و فعاليت هاي گس���ترده اي 
كه درباره ك���ودكان و نوجوانان به ويژه كودكان 
استثنايي انجام مي ش���ود، مسأله آموزش صحيح 
كودكان استثنايي، مهم ترين كليد يادگيري پايدار 
در اين گروه و تنها راهكار معضل افت تحصيلي و 
پيشگيري از اتالف نيروي انساني است و اين در 
گرو آموزشگاه ها و مديران و معلماني است كه با 

اين گروه از كودكان كار مي كنند.
»سميرا شيرمحمدي« و »رويا كليشادي« از 
كارشناس���ان علوم تربيتي دانشگاه شهيد رجايي 
اصفهان در مقاله ای با عنوان »بررس���ي تطبيقي 
خدمات آموزش و پرورش استثنايي در كشورهاي 
آمريكا، چين، هند و ايران«، با ارائه آمار گفته شده، 
به مقايس���ه قابل توجهی از شكل آموزش های 
استثنايی در اين چهار كشور پرداخته اند. در اين 
شماره، آموزش كودكان استثنايی در آمريكا و چين 
و در قسمت بعدی، آموزش اين كودكان را در هند 

و ايران مورد بررسی قرار می دهيم.
آنها می نويسند، پژوهش در زمينه آموزش 
و پرورش بدون مطالعات تطبيقي كامل نمي شود. 
علم آموزش و پرورش تطبيقي، عليرغم جواني 
آن، روز به روز در اي���ران و جهان مورد توجه 
دانشجويان و پژوهشگران قرار گرفته است. امروزه 
بيشتر پژوهش هاي مهم، بخش مطالعات تطبيقي 
دارند. احتماالً يكي از داليل عمده آن گس���ترش 

فناوري اطالعات و ارتباطات و توسعه ايده هاي 
جهاني شدن و بين المللي شدن باشد.

مطالعات تطبيقي به ما كمك مي كند تا دريابيم 
ديگران در راه ساختن نظام هاي نوين آموزشي خود 
چه اقداماتي را ب���ه عمل آورده اند و چه تدابيري 
برای اصالحات آموزشي خويش اتخاذ كرده اند. به 
همين دليل استفاده از تجارب ديگر كشورها در 
زمينه آموزش و پرورش استثنايي در اكثر كشورها 

گسترش يافته است.

آموزش ويژه در اياالت متحده
اياالت متحده از سال 1975 و آغاز قانون تعليم 
و تربيت براي همه كودكان معلول، آموزش هاي 
رايگان و مناسب را براي همه دانش آموزان داراي 
ناتواني تضمين كرده اس���ت. تحت اين قانون، 
13 طبقه شناخته شده وجود دارند كه عبارتند از: 
اوتيسم، تأخير رشد، اختالل بينايي، اختالل شنوايي، 
اختالالت احساسي، آسيب مغزي، اختالالت زبان 
و گفتار، نابينا � ناشنوا، معلوليت چندگانه، معلوليت 
فيزيكي، عقب ماندگي ذهني، اختالل در سالمت 
و ناتواني يادگيري خاص. در اين دس���ته بندي، 
بيشترين درصد، دانش آموزان داراي معلوليت هاي 

يادگيري هستند.
يك فرايند بسيار يكنواخت وجود دارد كه طی 
آن، دانش آموزان داراي ناتواني در اياالت متحده به 
عنوان واجد شرايط براي خدمات آموزشي ويژه 
شناسايي مي شوند. يك فرم ارزيابي براي دريافت 
اجازه والدين ب���راي ارزيابي از فرزندش به خانه 
ارسال مي ش���ود. هنگامي كه والدين فرم را امضا 
مي كنند و اجازه مي دهند، 60 روز طول مي كشد تا 
در مدرسه  همه آزمايش ها انجام شود و جلسات 
مربوط به نتايج را داش���ته باشند. پس از تكميل 
آزمون، يك جلسه آموزشي انفرادي آموزشی يا 

IEPبرگزار مي شود.
در جلس���ه IEP، نتايج آزمون به اعضاي 
تيم IEPارائه مي ش���ود. اين تيم متشكل شده از 
مدير، روانشناس مدرس���ه، معلم آموزش ويژه، 
والدين كودك، پرس���تار مدرسه و ديگر پرسنل 
در صورت لزوم )مانند مش���اور يا رفتار درمانگر 
اگر كودك داراي مسائل جدي رشته اي باشد يا 
يك متخصص زبان و گفتار )LAS( اگر فرزند 
داراي مفاهيم يا مشكالت پردازش زبان باشد(. 
گزارش هاي ارزيابي روانش���ناس مدرسه، معلم 
آموزش ويژه، پرستار مدرسه و LAS )در صورت 
لزوم( ارائه خواهد ش���د. اولين چيزي كه تعيين 
مي شود اين است كه آيا كودك داراي معلوليت و 
واجد شرايط براي خدمات آموزشي خاص است؟ 
 IEPاگر اين موضوع تش���خيص داده شود، يك
براي آن نوشته خواهد شد.IEPچند بخش دارد: 
اهداف، خدمات ارائه شده، خدمات مربوطه در 
صورت لزوم، اقامت يا تغييرات، فن آوري، كمك، 

حمل ونقل، سال تحصيلي و گذراندن دوره.
خدماتي كه در نتيجهIEP  ارائه مي ش���وند 
بسيار گسترده هستند. اهداف تحصيلي يا عملياتي 
براي دانش آموزان آنها را از سطح فعلي عملكرد 
خود به حداقل رشد يك ساله در آن منطقه مي برد. 
 )LRE(دانش آموز در محدوده محدود كننده خود

قرار مي گيرد، به همان اندازه كه ممكن است در 
همان زمان با همس���االن خود همگام باشد، در 
حالي كه قادر به دريافت آموزش مناسب نيستند. 
براي برخي از دانش آموزان، LREيا كالس هاي 
آموزشي عمومي با پشتيباني معلم آموزش عالي 
برگزار می ش���ود. براي دانش آموزان ديگر كه به 
ميزان قابل توجهي از س���طح تحصيلی باالتري 
برخوردارند، LRE ممكن اس���ت يك كالس 
آموزش���ي ويژه در محل مدارس دولتي باشد. 
براي دانش آموزان ديگر، LRE  ممكن اس���ت 
يك مكان مختلط باش���د كه در آن كودك فقط 
يك س���اعت يا دو بار در يك كالس عمومي 
تحصيلي صرف مي كن���د، اما به ات���اق منابع 
 براي خدمات جانبي در زمينه ه���اي مورد نياز 

مي رود .
اين كودك همچنين ممكن اس���ت نياز به 
خدمات مرتبط به منظور پيش���رفت تحصيلي يا 
اجتماعي داش���ته باش���د. اين خدمات عبارتند 
از مش���اوره، آموزش فيزيكي انطب���اق، گفتار 
 درمانی،كار درماني و خدمات بينايي يا خدمات 

شنوايي.
در هنگام آزمون، ممكن اس���ت به كودك 
وس���ايل كمكی ارائه شود. وسايل كمكي چيزي 
است كه به كودك داده مي شود، اما نتايج آزمون 
را تضعيف نمي كند. به عن���وان مثال، كودكان با 
مشكالت بينايي مي توانند تست هايي را در چاپ 
بزرگ تر ارائه دهند. بعضي از دانش آموزان نياز به 
تكنولوژي مناسب براي پيشرفت تحصيلي دارند. 
يك نمونه واضح از تكنيك هاي كمك رس���اني 
مي تواند يك خوانن���ده بريل براي يك كودك با 

اختالل بينايي باشد.
منطق ديگري كه در جلسات IEP  مطرح 
ش���ده، مربوط به حمل و نقل است. هنگامي كه 
يك خدمات آموزش���ي ويژه ضروري است، اگر 
در مدرسه محل زندگی كودك، اين خدمت در 
دسترس نباشد، در اين صورت خدمات حمل و 
نقل،كودك را به مدرسه اي با اين خدمات منتقل 

می كند. گاهي اوقات يك كودك از مدرسه محله 
خود برداشته مي ش���ود، به مدرسه ديگري منتقل 
مي شود و س���پس در پايان روز به مدرسه محله 
مي رود. در ساير موارد، يك كودك داراي معلوليت 
از خانه خود به مدرسه منتقل شده و در پايان روز 

به خانه بازمي گردد.
بعضي از كودكان واجد شرايط ممكن است 
 IEP  بخشي از ماه هاي تابستان هم به خدمات
خود احتياج داشته باش���ند. در اياالت متحده، به 
يك كودك مبتال به ناتواني در يادگيري، خدمات 
آموزش���ی برای نيمي از روز و حدود شش هفته 
تابستان ارائه می شود. سرانجام اينكه، براي يك 
كودك 16 ساله يا باالتر، انتقال بايد مورد توجه 
قرار گيرد. آنها ممكن است مهارت هاي كار يا در 
صورت لزوم، مهارت هاي زندگي مستقل را ياد 

بگيرند.
IEP  دانش آموز براي يك سال باقي مي ماند. 
حداقل يك بار در سال، IEP  مورد بررسي قرار 
مي گيرد تا تعيين كند آيا برنامه آموزشي كودك بايد 
تغيير كند يا خير. والدين چندين بار در طول سال 
تحصيلي )در هر دوره ارزيابي( گزارش پيشرفت 
می دهند و جزئيات نحوه پيشرفت دانش آموزان در 
اهداف آموزشي خاص خود را مشخص مي كنند. 
هر سه سال يك بار بايد دانش آموز مجدداً ارزيابي 
ش���ود تا معلوم ش���ود آيا او هنوز واجد شرايط 
خدمات تحصيلي ويژه است يا خير. روانشناس 
مدرسه و حرفه اي آموزش ويژه، همان آزمايش را 
دوباره انجام مي دهد. با اين وجود، تيمIEP پس از 
سال دوم مي تواند تصميم بگيرد كه واجد شرايط 
بودن فرزند تغييري نخواهد كرد و بازنشس���تگي 

الزم نيست.
در رابطه با خدمات ارائه شده، هماهنگي قابل 
توجهي در سراسر كشور اياالت متحده تضمين 
شده است. اين به دليل قوانين بسيار سختی است 
كه در زمينه آموزش وي���ژه در اياالت متحده و 
قانون بهبود آموزش افراد معلول در سال 2004 به 

تصويب رسيده است.

آموزش ويژه در چين
آموزش ويژه در چين كاماًل مشابه آنچه در 
اياالت متحده جريان دارد، به نظر مي رس���د. با 
توجه به آموزش ويژه قبل از اجراي قانون آموزش 
كودكان براي معلوالن در سال 1975، تنها مورد 
متفاوتی كه در سيستم آنها وجود دارد، عدم انسجام 
است كه از مدرسه به مدرسه، شهر به شهر و استان 

به استان تغيير می كند.
آگاهي افراد درب���اره آموزش ويژه در چين 
به پايه و اس���اس جمهوري خلق چين در سال 
1949 به عنوان آغاز خدمات ويژه در آن كشور، 
برمي گردد. در آن زمان، مدارس براي افراد نابينا 
و ناشنوا تأسيس شد. با اين حال تا سال 1980، 
آموزش معلمان براي مربيان ويژه آغاز نشد و تا 
سال هاي 1990، مؤسسات آموزش معلمان نياز به 
ارائه دوره هاي آموزشي ويژه داشتند. پيش از اين،  
كودكان مبتال ب���ه عقب ماندگي ذهني و كودكان 
داراي معلوليت هاي حركتي به دليل كمبود پرسنل 
و منابع، به  طور عمده از مدرسه حذف شدند و 
كودكان داراي معلوليت هاي ديگر از جمله اوتيسم 
حتي به عنوان داش���تن معلوليت شناخته نشدند. 
تا س���ال 1987، فقط 55 درصد از دانش آموزان 
داراي معلوليت در مقايس���ه با نرخ ثبت نام ملي 

97درصدی، در مدرسه حضور داشتند.
برخ���ي از قوانين مهم وج���ود دارد كه بر 
تكامل آموزش هاي ويژه در چين تأثير گذاشتند. 
در سال 1982، قانون اساسي تازه تجديدنظر شده 
چين، اولين قانون براي ارائه آموزش ويژه در اين 
كشور را را اعالم كرد. سپس در سال 1986 كنگره 
ملي مردم، قانون اجباري شدن آموزش و پرورش 
جمهوري خلق چين را به تصويب رساند، مبنی بر 
اين كه تمامی كودكان به 9 سال تحصيالت عمومي 
آزاد شامل شش سال از تحصيالت ابتدايي و سه 
سال آموزش متوس���طه نياز دارند. بر اين اساس، 
مدارس ويژه براي ك���ودكان مبتال به اختالالت 
بينايي، شنوايي و رواني سازماندهي شدند. در سال 
1990، قانون محافظت از معلوالن هم تصويب شد 

و تأكيد ك���رد كه خانواده ه���ا، واحدهاي كار و 
سازمان هاي اجتماعي بايد مسئوليت مراقبت از 
افراد معلول را به اشتراك بگذارند. در سال 1994، 
اين قانون توسط دستورالعمل آموزش براي افراد 
معلول تقويت شد كه نياز به يك سيستم گواهي 
صالحيت براي معلم آموزش ويژه است. عالوه 
بر اين، قانون معلمان 1993 جمهوري خلق چين و 
قانون آموزش و پرورش اين كشور هر دو خواستار 

ارائه تعهدات آموزشي براي افراد معلول بودند.
در نتيج���ه قوانين قباًل ذكر ش���ده و تأثير 
آش���كار از غرب در طول زمان، چهره آموزش 
ويژه در چين امروز بس���يار متفاوت است. چين 
تالش مي كند تا در زمينه آموزش كودكان داراي 
معلوليت بيشتر كار كند و طبق قانون، شش طبقه 
معلوليت را تشخيص مي دهد: بصري، شنوايي، 
فكري، فيزيكي، روانپزشكي و اختالالت متعدد. به 
طرز شگفت انگيزي، ميزان شيوع افراد معلول در 
چين كمتر از ساير كشورها است. با اين حال، اين 
تفاوت ممكن است به دليل اين واقعيت باشد كه 
چين تمامی دسته هاي معلوليت را كه كشورهاي 
ديگر انجام مي دهند از جمله ناتواني هاي يادگيري 
را به رسميت نمی شناس���د. عالوه بر اين، چين 
يك فرهنگ مبتني بر كشاورزي دارد و اكثريت 
مردم در مناطق روس���تايي زندگي مي كنند. كار 
فيزيكي، كار اصلي در اين مناطق روستايي است 
كه مردم به صورت مولد كار می كنند حتي اگر آنها 
نتوانند بخوانند يا بنويسند. بنابراين بسياري از افراد 
داراي معلوليت )مثال اوتيسم، ناتواني يادگيري و 
عقب ماندگي ذهني( ممكن است در مدرسه مناطق 

روستايي و دور افتاده حضور نداشته باشند.
از آنجايي كه اكث����ر جمعيت چين در مناطق 
روستايي زندگي مي كنند، هزينه تأسيس مدارس 
ويژه براي كودكان معلول در اين مناطق بسيار گران 
است. در چين، تحت تأثير كشورهاي غربي، جنبش 
»يادگيري در كالس درس منظم«)LRC( در اوايل 
دهه 1990 محبوبيت پيدا كرد. در سال 1990، 105 
هزار دانش آموز معلول در مدارس و حدود 18درصد 
از آنها در كالس هاي آموزشي عمومي قرار گرفتند. 
در س����ال 2003 هم برنامه هاي  LRC تقريباً به 
67درصد از تمامی دانش آموزاني كه داراي معلوليت 

در مدارس عادي بودند، خدمت مي كردند.
اكنون كودكان داراي معلوليت در كالس هاي 
آم���وزش عمومي چيني پذيرفته مي ش���وند؛ با 
اين حال، خدم���ات در بهترين حالت متناقضند. 
حق الزحمه براي قرار دادنLRC ش���امل كساني 
است كه مي توانند با تحصيل و زندگي در مدارس 
دولتي سازگار باشند. در حال حاضر، سه دسته از 
معلوليت در محيط آموزش معمول وجود دارد: 
آسيب ديدگي، اختالالت شنوايي و عقب ماندگي 
ذهني. دستاورد قابل توجهي كه توسط برنامه هاي
LRC چين ايجاد شده، افزايش چشمگير ثبت نام 

تعداد كودكان داراي معلوليت است.
با اين حال چين چندي���ن مانع عمده براي 
غلبه ك���ردن دارد. اول، واقعيت بزرگ بودن اندازه 
كالس است. به طور معمول، كالس ها بين 40 تا 75 
دانش آموز دارند؛ بنابراين درست كردن اين فضا براي 
آموزش فردي دانش آموزان نيازمند، بسيار دشوار 

است. عالوه بر اين، آموزش معلمان نيز مشكل ساز 
است. بسياري از معلمان مدارس عادي هرگز برای 
آموزش ويژه تعليم نداده اند. دانش آموزاني كه داراي 
معلوليت هس���تند اغلب در كالس درس، ناديده 
گرفته مي ش���وند و ممكن است دستورالعمل هاي 
مناسب دريافت نكنند؛ زيرا معلمان نه زمان كافي و 

نه دانش كافي براي كمك به آنها دارند.
آموزش ويژه چين با چالش هاي متعددي در 
قرن بيست و يكم مواجه اس���ت. به عنوان نمونه 
مدل آموزش كامل كالس در كالس هاي چيني غالبًا 
حكمفرما است. اين مدل در تدريس اطالعات موجود 
در كتاب هاي درسي به دانش آموزان در كالس هاي 
پرجمعيت مؤثر بوده است، زيرا اعتقاد داشتند كه اين 
نوع آموزش، دانش آموزان را برای رقابت س���خت 
در ارتقاء رتبه و محدوديت ورودي كالج، بهترآماده 
مي كند. با اين حال چالش باقي مانده براي راه هايي 
است كه در آن تنوع يادگيري تحت اين يكنواختي 
تدريس مورد توجه قرار گي���رد و آن تمرين دادن 

آموزش هاي فردي به دانش آموزان معلول است.
نكت���ه ديگر اين ك���ه ارزيابی دس���تاورد 
دانش آموزان معلول از برنامه هاي رسمي، همانطور 
كه در اياالت متحده اس���ت، وجود ندارد و هيچ 
روش ارزيابي خاصي هم توسعه نيافته است. در 
برخي از مدارس »يادگيري در كالس هاي منظم«، 
دانش آموزان داراي معلوليت، عليرغم اين كه نام 
آنها در ليست ثبت نام است، به تنهايي نشسته اند يا 
از فعاليت هاي كالس درس جدا هستند يا حتي 
در خانه باقي مانده اند. متأسفانه اين شيوه معمول، 

»روان در كالس درس معمولي« ناميده مي شود.
عالوه بر اين، مشكالت مربوط به روش هاي 
شناسايي و تش���خيص كودكان داراي معلوليت، 
كمبود تكنولوژي تشخيصي و متخصصان با تجربه 
نيز وجود دارد. معلمان هم به ويژه در سيستم چين 
چالش برانگيز هس���تند. در اياالت متحده، احتمال 
بيشتري وجود دارد كه معلمان از طريق برنامه هاي 
ديپلم، دوره تحصيلي يا سيس���تم آموزش مداوم، 
آموزش ويژه ببينند. چين فاقد آموزش معلم براي 
آموزش ويژه است. گفته مي شود كه اكثر معلمان 
چيني، آموزش هاي ويژه اي را در اختيار ندارند. در 
سال 1991 تخمين زده شد كه حتي اگر مؤسسات 
آموزش معلم موجود بتوانند ميزان فارغ التحصيلي 
خود را دو براب���ر كنند،آموزش معلمان مورد نياز 
براي پاس���خگويي به نيازهاي دانش آموزان داراي 
عقب ماندگي ذهني، چندين سال زمان می برد.البته 
به نظر مي رس���د معلمان چينی، حجم آموزشي و 
مديريتي بسيار سنگين تر از همتايان خود در اياالت 
متحده دارند؛ زيرا كاركنان حرفه اي با معلمان همراه 
نيستند، بنابراين اجراي دستورالعمل هاي فردي بيشتر 
مي شود. عالوه بر اين، با توجه به سيستم رقابتي باال 
توسط بازرس، مربيان در چين اغلب با فشار براي 
ارتقاء باالتر به كالج ها مواجهند، در حالي كه همزمان 
نيازهاي دانش آموزان معلول را برآورده مي كنند. در 
اين محيط رقابتي، معلمان ممكن است زمان، انرژي 
يا دانش حرفه اي كافي براي كمك به دانش آموزان 
با نيازهاي ويژه در كالس هاي خود نداشته باشند. 
يكي ديگر از عوامل چالش برانگيز در سيس���تم 
آموزش���ی چين، حمل و نقل است. حمل و نقل 
عالوه بر محدوديت هاي مالي، عامل تأثيرگذاری 
است. كمااينكه ميزان اهميت آن در سيستم آموزشی 

اياالت متحده نيز مورد اشاره قرار گرفت.
ادامه دارد
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 )بخش اول(بررسی تطبيقی آموزش کودکان استثنايي  در چهار کشور دنيا

سواد برای بی سوادان بزرگسال، 
فتح  البابی است به س���وی جهانی نو، 
جهانی كه چشمان تولدی دوباره پيدا 
می  كنند و س���لول های خاكستری مغز 
فرمان جديدی درياف���ت می كنند و 
دستانی كه آموزش يافته، با چرخه قلم و 
انگشت، به زبان صامت و ساكت تبديل 

می شوند.
 در واقع انسان بزرگسال كه مهارت 
سواد كسب می كند؛ تولدی دوباره پيدا 
می كند و افقی روش���ن در پيرامون و 
جلوی خود می بيند و بخش س���ياهی 
و مبهم و گنگ زندگی روزمره اش به 
روشنايی  و فهم جديد تبديل می شود.

حق داشتن سواد در عصر جديد 
يكی از بديهی ترين حقوق اساس���ی و 
اوليه هر انسان می باش���د. در فرمانی 
تاريخی رهبر و معمار انقالب اسالمی 
حضرت امام خمين���ی )ره(،  در تاريخ 
7  ديماه 1358، داشتن سواد را مقدم بر 

بهداشت و مسكن اعالم كردند.
چرا امام، حكيمانه سواد را بر هر 
چيز مقدم دانستند؟ چون كه می دانستند 
سواد زير ساخت توانمندی و توسعه 
فردی است و الزمه جامعه توسعه يافته، 

داشتن افراد با سواد و توانمند است. 
خوشبختانه در طی روند 41  ساله 
نهضت سواد آموزی در كشور و موازی 
با آن، نظام آموزش و پرورش كشور؛ 
گام های بلندی برداش���ته شد و امروز 
كشور در آستانه خط پايان سواد پايه 
قرار گرفته، شادمانه می گوييم كه پيش 
قراول اين تحول بزرگ در كش���ور، 
پايتخت و كالن ش���هر تهران است، 
چرا كه بيشتر از هر جای ديگر كشور 
عزيزمان به خط پايان سواد پايه نزديك 
شده ايم و بر اساس آمار و جامعه هدف 
سواد  آموزی بزرگساالن كه بين سنين 
10 تا 49 سال می باشند به عدد 99.5 
درصد هدف رسيده ايم. اميدواريم كه 
با عبور از س���واد پايه برای همگان به 
تعميق سواد و آموزش حرفه ای برای 

بزرگساالن بپردازيم.
س���الروز صدور فرمان و هفته 
نهضت س���واد آم���وزی را به همه 

نيك  انديشان انس���ان دوست و خير 
خواه، كه با انديشه و عمل خود چراغی 
روشنی بخش جلوی پای همنوعان خود 
برافروخته اند تبريك و شاد باش عرض 
كرده و اين بيت شعر حضرت سعدی 

تقديم  وجود ارزشمندتان می كنم.

درونت  به تأييد حق شاد باد
دل و دين و اقليم�ت آباد باد

    * معاون سواد آموزی 
    اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

تولدی دوباره
به بهانه 7 دی سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی

شفیع پور*

تا�يخ �نتشا� �گهى: 1399/10/07 شما�� ثبت: 474650  
�گهى �عو� مجمع عمومى عا�� به طو� فو�  �لعا�� نوبت ���
شركت تعا�نى مسكن شما�� �� كا�كنا� بيمه مركز� جمهو�� �سالمى �ير��

بدينوسيله �� كليه �عضا� محتر� شركت تعا�نى �عو� مى  شو� تا �� مجمع عمومى عا�� 
نوبت ��� كه ��� س���اعت 00: 14 ��� ��شنبه مو�� 29/ 1399/10 �� محوطه ساختما� 
ش���ما�� يك بيمه مركز� ��قع �� تهر�� خيابا� نلسو� ماندال نبش ناهيد شرقى ساختما� 

شما�� 2 بيمه مركز� تشكيل مى گر�� حضو� به هم �سانند.
توجه: �� صو�تى كه هر يك �� �عضا نتو�نن���د �� مجمع عمومى فو� حضو� يابند مى تو�نند 
�ستفا�� �� حق ��� خو� �� بر�� حضو� � �عما� �� مجمع عمومى به يك نمايند� تا� �الختيا� 
��گذ�� كند. تعد�� ���� �كالتى هر عضو حد�كثر سه ��� � هر شخص غيرعضو تنها يك ��� 
خو�هد بو�� ال�� به �كر �س���ت تأييد نمايند� تا� �الختيا� با حد�قل يك نفر با��� تعا�نى � يا 
يك  نفر عضو هيا� مدير� تعا�نى خو�هد بو�. بدين منظو� عضو متقاضى �عطا� نمايندگى 
بايد حد�كثرظر� مد� 5 ��� �� �نتشا� �ين �گهى به همر�� نمايند� خو� � با �� �ست ��شتن 
مد�� مويد عضويت �� تعا�نى � كا�� شناسايى معتبر �� محل �فترشركت تعا�نى حاضر 
تا پس �� �حر�� هوي���ت طرفين(عضويت متقاضى � �هليت نمايند�)� برگه نمايندگى مربو� 

توسط مقا� مذكو� تاييد � برگه ���� به مجمع عمومى بر�� نمايند� صا�� گر��.
ضمنا� يا����� مى  شو� �ين مجمع با حضو� �كثريت �عضا(نصف+1) �سميت 
مى  يابد � تصميماتى كه �� �� �تخا� مى  شو� بر�� كليه �عضا (�عم �� غائب � مخالف 

� حاضر) نافذ � معتبر خو�هد بو�.
�ستو� جلسه:

1 - �ستما� گز��� هيأ� مدير� � با���/با��سا� �
2 – �سيدگى � �تخا� تصميم �� خصو� صو�� ها� مالى 1394/12/29 � 1395/12/29 

� 1398/12/ 29 � 1397/12/29 � 1396/12/29 �
3 – �نتخا� �عضا� �صلى � على  �لبد� هيئت مدير� � با���/با��سا��

* ���طلبا� تصد� سمت  ها� هيئت مدير� � با��سى به موجب ما�� 9 �ستو��لعمل موظفند حد�كثر 
ظر� يك هفته �� �نتشا� �گهى �عو� فر� ���طلبى �� تكميل � تحويل �فتر تعا�نى نمايند.

هيئت مدير�

�گ�هي م�ز�ي�د�
شركت ��س��پا�� فر�� �نديشا� صنعت � توسعه (سهامي خا�) �� نظر 
���� يك �ستگا� خو���� سو��� كياس���ر�تو 2000 مد� 1395 سفيد �نگ �� 
�� طريق مز�يد� به فر�� برس���اند� لذ� متقاضيا� مي تو�نند �� تا�يخ ��� �گهي 
جهت ��يافت �س���نا� مز�يد� به مد� 10 ��� (�� ساعا� �����) به ���� خيابا� 

پاسد����� خيابا� بوستا� يك (�مر�يا�) پال� يك مر�جعه نمايند.
تلفن: 22924244

�گهى �عو� به مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� 
�نجمن حمايت �� �نر�� ها� تجديد پذير

 بدينوسيله �� كليه �عضا� هيا� �منا� �نجمن حمايت �� �نر�� ها� تجديد پذير به شما�� ثبت 37647 �عو� 
به عمل مى  �يد�� جلس���ه مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� كه ��� س���اعت 16 ��� چها�شنبه مو�� 
1399/10/17 �� نشانى: طرشت� بلو�� صالحى� كوچه جعفرنيا جنوبى پال� 19 ��حد 11 برگز�� خو�هد شد� 
شركت نمايند. �ستو� جلسه :  1– �س���تما� گز��� هيأ� مدير�. 2– �ستما� گز��� با���. 3– تصويب 
تر��نامه �بيال� مالى منتهى به تا�يخ 98/12/29. 4–تصويب عضو جانش���ين هيأ� �منا. 5– �نتخا� �عضا� 

�صلى � على  �لبد� هيأ� مدير� � با��سين. 6 - �نصر�� �� كليه صو�تجلسا� معطل �نجمن
هيأ� مدير�

��مانگا� فرهنگيا� مركز� 
����� كل �مو�� � پر���  (نوبت ���) 

�� نظر ���� يك با� ��مايش���گا� ��ماني به مساحت حد�� 60 متر مربع به شما�� فر�خو�� 
5099003079000031 ��قع �� خيابا� �ما� خميني� س���ي تير به مد� يكسا� �جا�� 
به �ش���خا� حقيقي � حقوقي ��گ���ذ�� نمايد. متقاضيا� �� تا�يخ �نتش���ا� �گهي به مد� 
 10 ��� كا�� جهت ��يافت � ��سا� �سنا� مز�يد� به س���امانه �لكتر�نيكي ��لت به نشاني:

 www.Setadiran.ir مر�جعه نمايند.
تلفن تما�: 66740489 ��خلي 309 

�خط�ا�ي�ه: جنا� �قا� سيد حس��ين ميرجعفر� به ش���ما�� ملي 
0323073735 فر�ند س���يد �كبر مقتضي �ست �� �س���ر� �قت بر�� ��يت 
بر� �بال� �تها� به ش���ما�� 1/8/2913/387 مو�� 1399/08/19 هيأ�  بد�� 
�س���يدگي به تخلفا� ����� كا�مند�� (�� مد� ��� �گهي به مد� 30 ���) به 
محل ����� كل ثبت �حو�� �س���تا� تهر�� ��قع �� ميد�� پونك� خيابا� پا��� 
خيابا� �ستا� نظر� طبقه ��� ����� �مو� منابع �نساني� حضو� به هم �سانيد� بديهي 

�ست پس �� �نقضا� مهلت قانوني بر�بر مقر��� �قد�� خو�هد گر�يد.

�گهي تغيير�� 
صند�� سرمايه گذ��� �تيه ملت 

به شما�� ثبت 27974 � شناسه ملي 10320624310 
به �ستنا� صو�تجلسه مجمع مو�� 1399/07/20 تصميما� �يل �تخا� 

گر�يد: 
1. �فز�يش سقف ��حد ها� صند�� به 20 ميليو� ��حد 

�گهي �عو� به مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� 
شركت گنو �نر�� سر�يسز كيش (سهامي خا�) 

به شما�� ثبت 6478 � شناسه ملي 10861563094 
بدينوسيله به �طال� سهامد���� محتر� ش���ركت گنو �نر�� سر�يسز كيش (سهامي خا�) مي �ساند 
مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� ش���ركت گنو �نر�� سر�يسز كيش (سهامي خا�) �� ساعت 9 
صبح ��� پنجش���نبه مو�� 99/10/18 �� محل شركت به ����: تهر��� خيابا�    شهيد بهشتي� شما�� 
247� برگز�� خو�هد شد. �ستو�جلس�ه:  1� �نتخا� با��سين قانوني شركت. 2� ساير مو���� كه �� 

صالحيت مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� مي باشد.
هيا�  مدير� شركت گنو �نر�� سر�يسز كيش

�گهى �عو� به مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� 
�تا� با��گانى � صنايع �ير��� بلژيك � لوكز�مبو��
به شما�� ثبت 3160 � شناسه ملى 10100208686

مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� �تا� با��گان���ى � صنايع �ير��� بلژيك � 
لوكز�مبو�� ��� سه شنبه مو��  1399/10/30 ساعت 14:30 �� �تا� با��گانى� 
صنايع� معا�� � كشا���� �ير�� به نشانى: تهر��� خيابا� طالقانى� نبش خيابا� 
شهيد موسو�� پال� 177� كدپس���تى 1583648499 با �ستو� جلسه �يل 

برگز�� مى  گر��.
�ستو� جلسه مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا��: 
- �ستما� � بر�سى گز��� عملكر� هيا� مدير� �� سا� 1399 

- �س���تما� � تصويب گز��� عملكر� هيا� مدير�� بر�س���ي تر��نامه � گز��� 
با��� ��با�� فعاليت ها� �تا� مش��تر� منتهى به سا� مالى 1398

- تعيين تكليف نهايى � تصويب صو��  ها� مالى سا� ها� مالى 1394 � 1395
- بر�سي � تصويب بو�جه ساالنه

- تعيين ����يه � حق عضويت ساالنه �عضا
- تعيين ���نامه كثير�النتشا�

- �نتخا� هيا� مدير� (5 نفر عض�و �ص�ل���ي � �� نفر عض�و علي �لبد� بر�� مد� 
3 س���ا�: ما�� 25 �ساسنامه) �� ميا� �عضا� �تا� با��گانى � صنايع �ير��� بلژيك � 

لوكز�مبو��
- �نتخا� با��� �صلى � با��� على �لبد� (بر�� مد� 1 سا�: ما�� 40 �ساسنامه)
- بر�سى � �تخا� تصميم �� ساير مو���� كه �� حيطه �ظايف �ين مجمع باشد.

هي�ا� مدير� �ت�ا� با��گان�ى � صناي�ع �ي�ر��� بلژيك � 
لوكز�مبو��

�گهى �عو� به مناقصه  «تامين � تحويل تجهيز�� برقى» 

شركت تامين � توسعه  �يرساخت ها� شر� �ير��  (سهامى خا�)
شركت تامين � توسعه �يرساخت ها� شر� �ير�� �� نظر 
���� تا موضو� تامين � تحوي���ل تجهيز�� برقى مو�� نيا� خو� 
�� �� طريق مناقصه عمومى ��گذ�� نمايد. لذ�  بدينوسيله �� كليه 
شركت ها � �صنا� ��جد شر�يط كه تمايل به شركت �� مناقصه 

مذكو� �� ���ند �عو� به عمل مى �يد.
1. نو� مناقصه: عمومى يك مرحله �� 

2. نا� � نش��انى مناقصه گز��: ش���ركت تامين � توس���عه 
�يرساخت ها� ش���ر� �ير��- تهر��� خيابا� شهيد مطهر�� 
خيابا� ش���هيد على �كبر�� پال� 111� طبقه ��� – شما�� 

021-88538190
3. موضو� مناقصه: تامين � تحويل تجهيز�� برقى 

4. �ما�� مهلت � نشانى ��يافت �سنا� مناقصه: �سنا� مناقصه 
همه ���� �� تا�يخ 1399/10/07 لغايت 1399/10/09 �� س����اعا� 
����� (ساعت 15:00) �بتد� �� طريق تما� تلفنى � سپس مر�جعه به 
���� مناقصه گز�� (مند�� �� بند 2) به فر�� مى �سد. متقاضيا� 
خريد �� مهلت مقر� پس �� ���يز مبلغ 000�000�5�يا� به ش����ما�� 
شبا IR060600302401107834679001 بانك قر� �لحسنه 
مهر �ير�� به نا� ش����ركت تامين � توسعه �يرساخت ها� شر� �ير��� 

مجا� به ��يافت �سنا� مناقصه مى باشند.
5. �ما�� مهلت � نشانى تحويل �سنا� مناقصه: متقاضيا� 

شركت �� مناقصه بايد حد�كثر تا تا�يخ 1399/10/13 ساعت 
16:00 �س���نا� ��يافتى �� تكميل � به نش���انى مناقصه گز�� 

(مند�� �� بند 2) تحويل نمايند.
6. �ما� � مكا� با�گش��ايى پاكت ه��ا� مناقصه: �ما� 
با�گشايى پاكت ها متعاقبا �عال� خو�هد گر�يد. مكا� با�گشايى 
پاكت ها محل �فتر مركز� مناقصه گ���ز�� (مند�� �� بند 2) 

مى باشد.
7. مبلغ � نو� تضمين ش��ركت �� مناقص��ه: نو� ضمانت 
نام����ه مطابق با �يين نام����ه تضامين معامال� ��لت����ى � به مبلغ  
2,000,000,000 �يا� (�� ميليا�� �يا� ) به نا� ش����ركت تامين � 
توسعه �يرساخت ها� شر� �ير�� كه توسط يكى �� بانك ها� مجا� 
صا�� � �مضا شد� باشد � بر�� مد� سه ما� �� تا�يخ ���ئه پيشنها�ها 
�عتبا� ��شته � بر�� مد� سه ما� �يگر نيز قابل تمديد باشد. شايا� 
�كر �ست مناقصه گر�� مى بايس����ت �صل ضمانت نامه شركت �� 
مناقصه �� �� پاكت �� بس����ته � مهر � مو� شد� قر�� ���� � �� مهلت 

قانونى به ���� مناقصه گز�� (مند�� �� بند 2) تحويل نمايند.
8. مد� �عتبا� پيشنها�ها: سه ما� �� تا�يخ ���ئه پيشنها�ها 

�ست.

ت ���
�گ�هى �ع�و� مج�مع ع�مومى ع�ا�� نوب

 ب�ه ط�و� ف�و� �لع�ا��
 شركت تعا�نى مسكن فرهنگيا� به شما�� ثبت 489 

شناسه ملى 10980053594 شهرستا� سيرجا� �ستا� كرما� 
به �طال� كليه �عضا� محتر� ش���ركت تعا�نى مس���كن فرهنگيا� مى �ساند كه 
جلس���ه مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� نوبت ��� �ين تعا�نى �� ساعت 
15��� ش���نبه مو�� 11 /99/11 �� محل س���الن مديريت �مو�� � پر��� 
شهرستا� سيرجا� ��قع �� بلو�� س���ر��� جنگل تشكيل مى گر�� �� سهامد���� 

�عو� مى گر�� ��� ساعت مذكو� �� جلسه حضو� به هم �سانند. 
 ضمنا�

�عضايى ك���ه مايلند حق حضو� � ��� ���� �� مجمع �� ب���ه نمايند� تا� �الختيا� 
��گذ�� نمايند تا تا�ي���خ 99/11/9 به �تفا� نمايند� خو� جهت تاييد � صد�� بر� 
نمايندگى به محل �فتر ش���ركت تعا�نى مس���كن ��قع �� خيابا� فرماند��� 
مر�جع���ه نمايند (حضو� تو�� عضو � نمايند� �� �� مجمع ممنو� �س���ت) ضمنا 
ساعت 15 �كالتنامه توسط �شخا� مس���ئو� �� محل برگز��� مجمع عمومى 

بر�سى مى گر��.
1- �فر��� كه متقاضى كانديد�تو�� س���مت ها� با��سا� مى باشند حد�كثر �� 
تا�يخ �نتشا� به مد� يك هفته جهت ثبت نا� به محل �فتر شركت تعا�نى مسكن 

فرهنگيا� ��قع ��خيابا� فرماند��� مر�جعه نمايند.
تذكر: �ين جلس���ه با حضو� نصف �عضا +1(يا �كال� �نها) �س���ميت مى يابد � 

تصميما� �� جلسه بر�� كليه �عضا� حاضر� غايب� نافذ �معتبر خو�هد بو�.
�ستو� جلسه :

1- �ستما� گز��� عملكر� هيئت مدير� � با��� جهت سا� ها�98-97
2- تصويب صو�تها� مالى سا� ها�  98-97

3- پر��خت هزينه جهت �نجا� كا�ها� حسابرس���ى � شفا� سا�� �سنا� مالى 
سنو�� گذشته � تعيين موسسه حسابرسى

4- تعديل بها � �فز�يش قيمت س���اخت � سا� طبق نظر كانو� كا�شناسا� �سمى 
���گستر� بر �سا� متر�� ��حدپر��� 428 ��حد�

5- تعيين تكليف ��خر�� �عضا� بد حسا� كه �خطا� ��� ��يافت نمو�� �ند(با�كر 
نا� � مشخصا�). 

6- تصويب حقو� مدير عامل بر�� سا� 99 
7- تصويب پر��خت پا��� هيا� مدير� طبق �يين نامه مربوطه

8- تصويب حق �لزحمه با��� بر�� سا� مالى 99
9- تصويب �خرين تر�� ��مايشى پر��� ها� غرضى� بعثت� 120هكتا��

10- تصويب لغو عضويت �عضايى كه �مين يا ��حد مس���كونى ��يافت نمو�� �ند � 
تصويب تغيير�� سرمايه 

11- �نتخا� با��� �صلى � على �لبد� بر�� يك سا� مالى
12-  �نتخا� ���نامه كثير �النتشا� �صلى � على �لبد�                                   
هيئت مدير� شركت تعا�نى مسكن فرهنگيا�

�گهى �عو� مجمع عمومى فو� �لعا�� –نوبت ���
شركت تعا�نى مسكن فرهنگيا� به شما�� ثبت 489 

شناسه ملى 10980053594 شهرستا� سيرجا� �ستا� كرما� 
به �طال� كليه �عضا� محتر� ش���ركت تعا�نى مى �ساند كه جلسه مجمع عمومى فو� �لعا�� 
نوبت ��� �ين تعا�نى �� س���اعت 15 ��� پنج شنبه مو�� 99/10/18 �� محل سالن مديريت 

�مو�� � پر��� شهرستا� سيرجا� ��قع �� بلو�� سر��� جنگل تشكيل مى گر��.
 �� سهامد���� �عو� مى گر�� ��� ساعت مذكو� �� جلسه حضو� به هم �سانند. 

1- �عضايى كه مايلند حق حضو� � ��� ���� �� مجمع �� به نمايند� تا� �الختيا� ��گذ�� 
نمايند� تا تا�يخ 99/10/17  به �تفا� نمايند� خو� جهت تاييد � صد�� بر� نمايندگى 
به محل �فتر شركت تعا�نى مسكن ��قع �� خيابا� فرماند��� مر�جعه نمايند.(حضو� 

تو�� عضو � نمايند� �� �� مجمع ممنو� �ست).
*تذكر: �ين جلسه با �� سو� �عضا يا �كال� �نها �سميت مى يابد � تصميما� �� جلسه 

بر�� كليه �عضا� حاضر� غايب� نافذ �معتبر خو�هد بو�.
�س�تو� جلس�ه : 1- تمديد فعاليت شركت تعا�نى مس���كن فرهنگيا� شهرستا� 

سيرجا�(طبق ما�� 6 �ساسنامه)
 هيئت مدير� شركت تعا�نى مسكن فرهنگيا�

�گ�هي م�ز�ي�د� شم�ا�� 99/1
يك سا�ما� ��لتي �� �ستا� چها�محا� � بختيا��(شهركر�) �� نظر ���� �مو�� مشر�حه �يل 
�� �� طريق مز�يد� عمومي به فر�� برس���اند. متقاضيا� مي تو�نند جهت با��يد �� �ما� � محل �عالمي 
مر�جعه � يا جهت كسب �طالعا� بيشتر با ش���ما�� تلفن 33377024 – 038( ��خلى 4) تما� حاصل 

نمايند.
 تعد�� 25 �ستگا� �نو�� خو��� ها� سبك 

 �ما� با��يد ����ئه پيش���نها�ها : �� تا�يخ 99/10/16 لغايت 99/10/18 �� س���اعت 8:30   �لي 14:30 
به مد� 3 ��� كا��

 محل با��يد � ��يافت پيشنها�ها : شهركر� – منطقه �حمتيه – فلكه ��نشگا� – پا�كينگ حمايت 
ضمنا� متقاضيا� شركت �� مز�يد� مى بايست جهت تهيه ليست خو���ها � فر� پيشنها� قيمت � �طال� �� 

�ما� برگز��� مز�يد� �ستانها  به سايت www.dchq.ir  بخش مز�يد� / مناقصه مر�جعه نمايند.
كليه هزينه ها� جانبي �� قبيل: عو��� س���االنه شهر����� خالفي� ماليا� مشاغل � نقل � �نتقا� سند � 

سهم هزينه ها� مربو� به برگز��� مز�يد� به عهد� برند� مز�يد� خو�هد بو�.

بدينوسيله �� كليه س����هامد���� محتر� شركت شيمى صنعت فر��� 
(سهامى خا�) �عو� مى گر�� تا �� جلسه مجمع عمومى عا�� ساليانه 
شركت كه �� ساعت 10 صبح ��� چها�شنبه 1399/10/17 �� محل 
ش����ركت ��قع �� تهر�� –منطقه 19� بخش مركز�� محله كا��سيه� 
كوچه �بير� خيابا� ش����هيد على يز��� پنا� � پال� 35� طبقه س����و�  

تشكيل مى گر�� � حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه :

1- �س���تما� گز��� هيا� مدير� �� خصو� عملكر� س���ا� مالى 
منتهى به 1399/06/31.

2- �ستما� گز��� حس���ابر� � با��� قانونى شركت �� خصو� 
عملكر� سا� مالى منتهى به 1399/06/31 .

3- بر�س���ى � تصويب صو�� ها� مالى ش���ركت بر�� سا� مالى 
منتهى به 1399/06/31 

4- �نتخا� حسابر� مستقل � با��سا� (�صلى � على �لبد�) قانونى 
بر�� سا� مالى منتهى به 1400/06/31 .

5- �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� جهت ��� �گهى ها� شركت.    
6- ساير مو���� كه �تخا� تصميم �� خصو� �� �� صالحيت مجمع باشد.        

هيأ� مدير� شركت شيمى صنعت فر��� (سهامى خا�)

�گهى �عو� به مجمع عمومى عا��  ساليانه  
شركت شيمى صنعت فر��� (سهامى خا�)

( به شما�� ثبت 113040 � شناسه ملى 10101566992)

�گهي �عو� به مجمع عمومي عا��
 به طو� فو� �لعا�� شركت �ما� پليمر (سهامي خا�) 

شما�� ثبت 416 شناسه ملي 10100060250 
بدينوس���يله با توجه به عد� حد نصا� تعد�� حاضرين �� جلسه مجمع عمومي 
عا�� به طو� فو� �لعا�� نوبت ��� �ين ش���ركت مو�� 99/09/29� ضمن �عو� 
�� كليه شركا/سهامد���� ش���ركت �عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه فو� كه �� 
ساعت 09:00 صبح ��� چها� شنبه مو�� 99/10/17 كه �� محل قانوني شركت 
��قع �� تهر��� خيابا� �ليعصر� باالتر �� پا�� ساعي نرسيد� به تو�نير كو� شر��� 

پال� 16 طبقه ��� تشكيل مي گر��� حضو� به هم �سانيد. 
موضو� جلسه: 

* تعيين �عضا� هيا� مدير� � حق �مضا� �عضا.
* ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� باشد. 

هيئت مدير� شركت �ما�پليمر (سهامي خا�)

�گ�هي م�ز�ي�د� 
مؤسس���ه �� �� نظر ���� نس���بت به فر�� يك قطعه �مين به متر�� 
140 متر ��قع �� تهر�� � �فس���ريه � بلو�� شهيد �حيمي � پانز�� متر� 
��� � كوچه باقر� (سي � ششم) � به سمت غر� � پال� 304� با �عايت 

شر�يط مند�� �� «بر� شر�يط مز�يد�» �قد�� نمايد. 
لذ� �� كليه متقاضيا� �عو� مي ش���و� �� تا�يخ ��� �ين �گهي لغايت 
پنج ��� كا�� با �� �ست ��شتن معرفي نامه كتبي� مد��� شناسايي 
� �عايت كليه ش���ر�يط  مند�� �� �گهي� جهت ��يافت فر� با��يد � 
«بر� شر�يط مربوطه» به نشاني: تهر�� � خيابا� �ليعصر (عج ) � باالتر 
�� چها���� طالقاني � كوچه شهيد فرهنگ حسيني � پال� 3 �بيرخانه 

مديريت مر�جعه نمايند. 
�� ضمن متقاضيا� مي تو�نند جهت �طالعا� بيش���تر �� س���اعا� ����� با 

شما�� تلفن 09123271991 �بيرخانه مديريت تما� حاصل نمايند.


