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رهبر معظم انقالب اسالمی با هیئتی از جنبش انصاراهلل یمن دیدار کردند

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار هيئتي
از جنبش انصاراهلل يمن فرمودند :با قدرت
در مقابل توطئه سعوديها و اماراتيها براي تجزيه
يمن بايستيد.
بهگزارشپايگاهاطالعرسانيدفترمقاممعظمرهبري،
در ديدار عصر روز سهشنبه هيئتي از جنبش انصاراهلل
يمن با حضرت آيت اهلل خامنهاي رهبر معظم انقالب
اسالمي ،نامه آقاي سيدعبدالملک بدرالدين رهبر
جنبش انصاراهلل تقديم ايشان شد.
رهبر انقالب اسالمي در اين ديدار با تمجيد از ايمان،
ايستادگي ،هوشمندي و روحيه جهادي مردم يمن
در برابر يک تجاوز وحشيانه و گسترده ،تأکيد کردند:
هر ملت مؤمني که به خداي متعال ايمان و به وعده
الهي اعتقاد داشته باشد ،قطعا پيروز خواهد شد و بر
همين اساس بدون شک پيروزي با ملت مظلوم و
مجاهد يمن خواهد بود.
حضرت آيت اهلل خامنهاي ،شهادت ابراهيم بدرالدين
برادرآقايسيدعبدالملکبدرالدينراتبريکوتسليت
گفتند و با تجليل از خانواده بزرگ و مجاهد بدرالدين

| راضيه فراهاني |
ادامه از صفحه اول
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه در واکنش به اين
خبر نوشت« :ناامني در خليجفارس عمدتا با مداخله
اياالتمتحده(درمنطقه)وتروريسماقتصادياش(عليه
ايران) ايجاد شده است .افزودن ناوگان دريايي خارجي
در اين راستا فقط خطر احتراق (شعلههاي جنگ) را
افزايش ميدهد ».او در ادامه نوشت« :اگر آمريکا به
دنبال امنيت دريايي است بايد رفتار بيثباتکننده
خود را متوقف کند».
سعداهلل زارعي معتقد است کم يا زياد شدن ناوها
در منطقه هيچ تأثيري در قدرت آمريکا يا وضعيت
خليجفارس ندارد ،همچنين حسن عابديني معتقد
است که استقرار ناو انگليسي در خليجفارس تنها
نشاندهنده «جنگ ارادهها» و «جنگ روايتها»
است.مشروحگفتوگوي«رسالت»باايندوکارشناس
مسائل بينالملل را در ادامه بخوانيد.
* افزايش ناوها تأثيري در قدرت آمريکا
ندارند
سعداهلل زارعي تحليلگر ارشد مسائل منطقه دراينباره
به «رسالت»گفت« :اقدامي که آمريکا درباره حضور
ناو ديگر در خليجفارس انجام داد اساسا اقدام جديد و
ابتکار عمل بهحساب نميآيد چراکه آنها از سال 1366
تعداد زيادي ناو در اين منطقه داشتند ،گاهي تعداد آنها
تا  50ناو در خليجفارس نيز رسيده است».
او افزود« :کم يا زياد شدن ناوها در منطقه هيچ تأثيري

و گراميداشت شهيد حسين بدرالدين ،افزودند :مردم
يمنباتمدنعميقوتاريخيخودوباروحيهمجاهدت
و ايستادگي که در اين پنج سال از خود نشان دادهاند،
آينده خوبي را در پيش دارند و به لطف خداوند ،دولتي
قوي را تشکيل خواهند داد و در چارچوب آن دولت،
به پيشرفت خواهند رسيد.
ايشانباتأکيدبراينکهسعوديهاواماراتيهاوحاميان
آنها که مرتکب جنايات بزرگي در يمن شدهاند ،قطعا
به نتيجه نخواهند رسيد ،خاطرنشان کردند :آنها
بهدنبال تجزيه يمن هستند که بايد با قدرت در مقابل
يمنيکپارچه،متحدوباتماميت
اينتوطئهايستادواز ِ
ارضي حمايت کرد.
رهبر انقالب اسالمي گفتند :حفظ يکپارچگي يمن با
توجه به عقايد ديني و قوميتهاي مختلف اين کشور
نيازمند گفتگوهاي يمني – يمني است.
حضرت آيت اهلل خامنهاي با اشاره به جنايتهاي
سعوديها و همراهان آنها در يمن بهويژه در روز
عيد قربان ،افزودند :آنچه در يمن ميگذرد ،واقعيت
دنياي امروز و مدعيان حقوق بشر است.

«رسالت» برکناری مديرعامل
صندوق بازنشستگي کشوري را بررسی م یکند؛

ايشان با اشاره به مواضع ضد آمريكايي و ضدغربي
نظام جمهوري اسالمي تأکيد کردند :اين مواضع
براساستعصبنيستبلکهبراساسواقعياتوعملکرد
دولتمردان آمريكا و غرب است که با ظاهري انساني و
مدني و اخالقي ،بدترين جنايتها را انجام ميدهند و
بهطور دائم نيز َدم ازحقوق بشر مي زنند.
رهبر انقالب اسالمي بي تفاوتي دنياي غرب را در قبال
جناياتي که در يمن و فلسطين رخ ميدهد ،يک نمونه
از واقعيات دنياي امروز برشمردند و افزودند :بايد با اين
قدرتهاي جنايتکار ،با قدرت ايمان و مقاومت و اتکاء به
نصرت الهي ،مواجه شد و تنها راه همين است.
حضرت آيت اهلل خامنهاي با اشاره به تحريمها و
فشارهايگوناگونبهجمهورياسالميايرانازابتداي
پيروزي انقالب تاکنون بهخصوص دردوران هشت
سال جنگ تحميلي و مشکالت تأمين نيازهاي اوليه
دفاعي ،خاطرنشان کردند :به رغم تحريمهاي چهل
ساله ،ملت ايران با ايستادگي و ايمان و جهاد اکنون
به تواناييهاي مهمي در زمينه سالحهاي دفاعي خود
دست يافته است.

نقرهداغ رئيس جوان
سازمانبازنشستگي

ايشان در پايان ضمن اعالم حمايت از مجاهدت
زنان و مردان مؤمن و مقاوم يمن ،از هيئت يمني
خواستند ،سالم ايشان را به برادر مجاهد و عزيز،
سيدعبدالملک بدرالدين و همچنين ملت مؤمن و
مقاوم يمن برساند.
درابتداياينديدارآقايمحمدعبدالسالمسخنگوي
جنبش انصاراهلل يمن ضمن ابالغ سالمهاي گرم آقاي
سيدعبدالملکبدرالدينرهبرجنبشانصاراهللوهمه
مجاهدانورزمندگانيمنيخطاببهرهبرانقالباسالمي
گفت :ما واليت شما را امتداد خط پيامبر اسالم (ص)
و واليت اميرالمؤمنين (ع) مي دانيم و مواضع حيدري

«رسالت» در گفت و گو با کارشناسان شرايط امنيتي خليج فارس را بررسي مي کند

ناوهاي ب ينوا در خلي جفارس!

در قدرت آمريکا يا وضعيت خليجفارس ندارد اما بهطور
کل آمريکاييها باهدف جلوگيري از توانمندشدن
کشورهاي منطقه و حلوفصل مسائل امنيتي ميان
خودشان بهسوي اعزام يگان نظامي طي سالهاي
گذشته حرکت کردهاند».

سعداهلل زارعي :کم يا زياد شدن ناوها در
منطقه هيچ تأثيري در قدرت آمريکا يا
وضعيتخلي جفارسندارد
حسن عابديني :قصد آمريکا از آوردن ناو
به خلي جفارس ،نخست به جهت «جنگ
ارادهها» است تا بر اراده مردم و مسئولين ما
تأثيربگذارندوديگر«جنگروايتها»است
اين تحليلگر ارشد مسائل منطقه ادامه داد « :فلسفهاي
که براي حضور نظامي آمريکا در قسمتهايي مانند
خليجفارس در نظر گرفتهشده براي جلوگيري از اتحاد
کشورهايساحلي،رخنهدرروندهايامنيتيوممانعت
از مبادالت عادي امنيتي ميان کشورها صورت گرفته و
اينموضوعتهديدمشترکامنيتيبرايکلکشورهاي
منطقه است».

زارعي تصريح کرد« :آمريکاييها بايد بدانند شرايط
به يک سال قبل بازنخواهد گشت و منطقه طي فاصله
ماههاي اخير آرايش جديدي گرفته و حضور نظامي
غربيهادراينجابيشازهرزمانيموردسوءظنکشورهاي
منطقه بهويژه ايران است .اگر درگذشته آمريکاييها
احتمال ميدادند ممکن است براي يگانهاي نظامي
و شناورهايشان مشکلي به وجود بيايد بايد يقين کنند
مشکلي پيش خواهد آمد».
اوتاکيدکرد«:آمريکاييهاطيدواليسهماهگذشتهدر
چندين نقطه از منطقه دچار آسيب شدند و اين موضوع
نشاندهندهآناستکهوضعيتبراينيروهايآمريکايي
رو به قرمز است .همچنين تحوالت منطقه ما نشان داد
که کشورهاي منطق ه نميتوانند با تکيه بر نيروهاي
خارجي موقعيت امنيتي خود را در مناسبات منطقه
افزايشدهندوکاستيهايشانراباالحاقبهقدرتهاي
نظامي خارجي ضريب داده و تکميل کنند».
اينتحليلگرارشدمسائلمنطقهافزود«:شکستبرخي
از کشورهاي منطقه در عراق ،سوريه ،پرونده لبنان و
يمن درحاليکه بهطور کامل از پشتيباني مشترک
آمريکاييها ،فرانسو يها و انگليسيها برخوردار
بودند نشان داد که اتصال براي ساخت قدرتهاي
خارجي نميتواند وضع منطقهاي را به نفع آنها تغيير

دهد .اين مسئله زمينه گفتوگوي درون منطقهاي را
فراهم ميکند ،کما اينکه طي يک ماه گذشته مقاالت
بسياري درباره مسائل منطقه مبتني بر لزوم گفتوگو
و همکاري ميان کشورهاي عرب و ايران مطرح شده و
همينطور در سطح دولتها نيز صحبتهاي جديدي
پيرامون رابطه با ايران مطرح شده است .اين موضوعات
نشاندهنده آن است که کشورهاي منطقه و دولتها
به اين جمعبندي رسيدند که بايد مسائل را در تعامل
مثبت درونمنطقهاي حلوفصل کنند» .
* ارسال ناو به خليجفارس «جنگ ارادهها و
روايتها» است
حسن عابديني کارشناس مسائل بينالملل نيز در
گفتوگو با «رسالت» مطرح کرد« :اقداماتيكه
اياالتمتحده آمريکا در منطقه انجام ميدهد و بالطبع
در تالش ايجاد ائتالف عليه ايران است بيش از اينکه
موضوع استفاده از قدرت نظامي باشد موضوع جنگ
ارادهها است ،به اين صورت که قصد دارد تا اراده خود
را بر ديگران تحميل کند».
او افزود« :جمهوري اسالمي بهاندازه کافي تجربه الزم را
دارد،هنگاميکهآمريکاباجريانرسانهايسنگيناقدام
به اعزام «آبراهام لينکلن» به خليجفارس کرد در 300
کيلومتري ناو تنگه هرمز ناو خود را مستقر کرد .قصد

خبرنگاران ،پل ارتباطي بين مردم و مسئولين هستند
سنندج-خبرنگاررسالت:
فرمانده انتظامي استان کردستان در مراسم تجليل
از خبرنگاران استان با بيان اين مطلب كه امنيت
پايدار جامعه مرهون تالش شبانه روزي و تعامل
پليس با فعاالن عرصه اطالع رساني و خبر است
گفت :خبرنگاران به عنوان پل ارتباطي بين مردم
و مسئولين نابسامانيهاي جامعه را در جهت کاهش
آسيبهاياجتماعيتشخيصوپيگيريميکنندوعرصه
خبرنگاري عرصه حقانيت و به داد مظلومين رسيدن
است و خبرنگاران پليساني هستند که در کنار نيروي
انتظامي خدمترسان هستند.
سردارعلي آزادي بااشاره به اينكه اين تأثيرگذاري
منوطبهبکارگيريدانش،سرعت،دقتوصحتاستو
سه اصل حکمت ،مصلحت و عزت در انتشار اخبار حائز
اهميتميباشد،افزود:رسانههادرامرآگاهيرساني،
کاهشآسيبهاياجتماعي،کاهشتخلفاتوتصادفات
رانندگيواطمينانبخشيواميدبهمردممتعهدهستند
چراكه رسانهها افسران عرصه فرهنگ مي باشند وهر
چقدر بنيه فرهنگي تقويت شود ،آسيبها کاهش يافته
و قانون صحيحتر اجرايي ميشود.
وي ضمن اين مطلب كه طي سال جاري بر اساس
رسالت ذاتي مجموعه نيروي انتظامي كردستان به
صورتمصممباکسانيکهدرتوزيعوفروشموادمخدر

نقشداشتهاند،برخوردجديانجامشدهاست،اظهار
داشت:ازابتدايسالجاريتاپايانتيرماه۶۱۵کيلوگرم
انواع مواد مخدر در اين استان کشف و ضبط شده است
ودر همين بازه زماني در سال گذشته  ۳۳۴کيلوگرم
مواد مخدر کشف شده بود ،كه در اين زمينه شاهد
رشد  ۷۹درصدي کشفيات بوده ايم و همچنين در بحث
دستگيرشدگانوعامالنپخشوفروشموادمخدرنيز
 ۱۰درصد رشد داشته ايم.
سردار آزادي همچنين به وضعيت کلي جرائم رخ
داده در كردستان اشاره کرد ووضعيت استان نسبت
به جمعيت کشوررا بسيار مطلوب دانست وتصريح
كرد :در حال حاضر در رتبه  ۲۷کشوري قرار داريم
و يکي از جرائمي که در استان افزايش بسياري داشته
جرائم مالي و اقتصادي در حوزه فضاي مجازي است
که در طول چهار ماه گذشته از سال رشد  ۳۰۰برابري
داشته است ودر مقابل در بحث کشف اين جرائم نيز با
تالش هاي مجموعه انتظامي استان  ۲۵۰درصد رشد
داشتهايم.فرماندهانتظامياستانکردستانگفت:در
حوزه فضاي مجازي  ۶۱درصد جرائم در بخش مالي،
 ۳۰درصد در بخش مفاسد اجتماعي و  ۹درصد نيز در
ساير بخش ها اتفاق مي افتد که به جد مقابله با اين
جرائم در دستور کار پليس قرار گرفته است .
سردارعلي آزادي بااشاره به اينكه طي چهار ماهه

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده (نوبت دوم)
شركت بازار دام مهد طوس (سهامي خاص)
چون تعداد حاضرين در مجمع عمومي عادي نوبت اول مورخه  98/5/20به
حدنصاب الزم نرسيد ،لذا بنا به تصميم هيات مديره شركت ،مجمع عمومي
عادينوبتدوم(بهطورفوقالعاده)رادرتاريخپنجشنبه1398/6/7ساعت
 20واقع در محل قانوني شركت به آدرس جاده فريمان ،نرسيده به بهشت
رضا(ع) برگزار خواهد شد.
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت ميگردد در تاريخ و ساعت
يادشده به آدرس مذكور حضور به هم رسانند يا وكالي خود را طبق مفاد
اساسنامه معرفي نمايند.
دستورجلسه:
 -1گزارش هيات مديره و بازرس قانوني شركت
 -2تصويب صورتهاي مالي سال 1397
 -3تصويب بودجه سال مالي 1398
 -4انتخاب بازرس قانوني شركت
 -5طرح و تصويب ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي به
طور فوقالعاده ميباشد
تاريخ انتشار98/5/23 :
هيات مديره شركت
خ ش98/5/23 :
بازار دام مهد طوس

آگهي دعوت از سهامداران شركت هنر سنگ
پارسيان (سهامي خاص) به شماره ثبت
53277

آگهي رعايت حق تقدم افزايش سرمايه
شركت انرژي و پروتئين شايان
(سهامي خاص) به شماره ثبت  240964و
شناسه ملي 10102817178

نظر به اينكه طبق مصوبه مجمع عمومي فوقالعاده مورخ  98/02/26مقرر
گرديد سرمايه شركت از مبلغ  1/000/000ريال منقسم به  49900سهم بانام
و 100سهم بينام هر يك به ارزش  20ريال به مبلغ  90/000/000/000ريال
منقسم به  4/499/999/900سهم بانام و  100سهم بينام هر يك به ارزش
 20ريال از محل آورده نقدي يا مطالبات حال شده يا هر دو محل افزايش
يابد .فلذا در اجراي مقررات مواد  166و  169اليحه قانون اصالحي تجارت
مدت  60روز از تاريخ انتشار اين آگهي به سهامداران مهلت داده ميشود
تا با استفاده از حق تقدم خود ميتوانند نسبت به هر سهم تعداد 89/999
سهم از افزايش سرمايه خريداري نمايند و وجوه خود را به حساب شماره
 5806939212بانك ملت شعبه سمنان به نام شركت واريز نمايند و در
مورد مطالبات حال شده سهامداران بايد به شركت مراجعه و موافقت خود
را با تبديل مطالبات خود به افزايش سرمايه اعالم دارند.
بديهي است هيات مديره پس از انقضاي مهلت مذكور كساني كه از حق
تقدم خود استفاده ننمودهاند ،سهام باقيمانده را طبق مجوز مجمع به هر
شخص حقيقي و حقوقي واگذار خواهند نمود.
تاريخ انتشار98/5/23 :
هيات مديره شركت
خ ت98/5/23 :

فروش فوقالعاده

خت98/5/23-216

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت به عمل ميآيد كه در جلسه
مجمععموميفوقالعادهشركتكهدرروزشنبهمورخه98/6/2درساعت
 10به آدرس :مشهد  -بلوار فلسطين  -فلسطين  - 14پالك  - 17كد پستي
 9185776886برگزار ميگردد حضور به هم رسانيد.
دستورجلسه مجمع عمومي فوقالعاده:
افزايش سرمايه
تاريخ انتشار98/5/23 :
هيات مديره
خ ش98/5/23 :

در خصوص جرائم رقم خورده  ۴۷درصد سرقت ها
در سنندج اتفاق مي افتد و  ۹درصد در قروه و سقز،
هشت درصد در مريوان ،هفت درصد در کامياران،
شش درصد در بيجار ،پنج درصد در دهگالن ،چهار
درصد در بانه و ديواندره و يک درصد نيز در سروآباد
اتفاق افتاده است.
سرهنگ عبداهلل فاتحي معاون اجتماعي فرماندهي
انتظامي کردستان نيزهم در پايان با اشاره به اينکه
در  ۴ماهه امسال  ۹۳۰خبر توسط فعاالن رسانهاي
استان تهيه و منتشر شده است گفت :در صدا و سيماي
مرکز کردستان ۲ ،هزار و  ۶۵۰دقيقه در بخشهاي
مختلف صدا ،سيما ،خبر و فضاي مجازي تهيه و پخش
شده است.

سه دستگاه كاميون
با بيمه كامل و قيمت توافقي
به شرح ذيل:
 -1كاميون كشنده سيستم بنز تيپ
32/2626
الاس مدل 1975
ظرفيت  40تن  8سيلندر
 -2كاميون ميكسر سيستم كاماز ،تيپ
 6250مدل 1390
 -3كاميون ميكسر سيستم
دانگفنگ مدل 2009
تيپ 999Z-EQ3251
ظرفيت  26تن  6سيلندر
(قيمت توافقي)
09916772480

آمريکا از آوردن ناو به خليجفارس آن است که نخست به
جهت «جنگ ارادهها» است تا بر اراده مردم و مسئوالن
ماتأثيربگذارندوديگر«جنگروايتها»است،يعنياگر
انگليس در اين مرحله قصد انجام کوچکترين اقدامي
داشته باشد توان و اراده اين حرکت را ندارد».
او بابيان اينکه انگليس با پيچيدهترين بحران تاريخ
صدسالهگذشتهخودمواجهاست،ادامهداد«:برگزيت»
مانند سياهچالهاي است که تاکنون دو نخستوزير
را بهعنوان قرباني گرفته و احتمال خوردن سومين
نخستوزير هم وجود دارد .در حال حاضر انگليس
بيش از اينکه به موضوعات بينالملل نگاه کند درگير
موضوعاتداخلياست.بسياريازکارشناسانمعتقدند
ممکناست«جانسون»آخريننخستوزيربريتانياباشد
چراکه امکان جدا شدن اسکاتلند وجود دارد اگر نتواند
چارهانديشي براي موضوع برگزيت داشته باشد».
عابديني تصريح کرد« :انگليسيها بهخوبي با تاريخ
خليجفارس و ايران آشنايي دارند و ميدانند مردم
ايران چگونه با متجاوزين تعامل خواهند داشت .به نظر
ميرسداينموضوعصرفايکجنگشناختياست.جنگ
شناختي يعني جنگ براي تأثيرگذاري روي دستگاه
محاسباتيطرفمقابل،آنهاگمانميکنندکهباحرکت
ناوازيکسوواعزامميانجيگرازديگرسوميتوانندروي
دستگاهمحاسباتيمردمومسئوالنجمهورياسالمي
تأثيربگذارند،اماخوشبختانهاينموضوعبهاندازهکافي
براي مردم و مسئوالن جمهوري اسالمي روشن بوده و
فريب اين موضوعات را نخواهند خورد».

آگهي دعوت نوبت دوم سهامداران شركت
گل سنگ كوه گلستان به شماره ثبت 2005
و شناسه ملي 14003843800

فرمانده انتظامي کردستان:

اول سال ۹۸وقوع قتل در اين استان ۱۱درصد کاهش
داشته و با تالش هاي شبانه روزي و اشراف اطالعاتي
نيروهاي انتظامي از سال  ۹۴تا کنون هيچ پرونده
قتلي بي سرانجام نمانده و تمامي اين پرونده ها با
شناسايي و دستگيري قاتل يا قاتلين مختومه شده است
افزود :يکي ديگر از فعاليت هاي اولويت دار نيروي
انتظامي كردستان مبارزه با قاچاق عمده است كه در
طول اين چهار ماه  ۶۲ميليارد تومان کاالي قاچاق
کشف و ضبط شده است
وي در بخش ديگري از سخنان خود به کاهش تلفات
جانيناشيازتصادفاترانندگيدرونوبرونشهري
اشاره کرد واظهارداشت :در طول اين چهار ماه ۳۴
درصدکاهش کشتهشدگانحوادثرانندگيراداشته
ايم و از  ۱۵۳نفر در مدت مشابه در سال گذشته به ۱۰۱
نفر رسيده است.
سردار آزادي با اشاره به شهرستان هايي که بيشترين
جرائم در آنها اتفاق مي افتد،تصريح كرد ۳۴ :درصد
جرائم کل کردستان در سنندج و  ۱۵درصد در قروه،
 ۱۰درصد در بانه ،هشت درصد در سقز و بيجار،
هفت درصد در مريوان ،شش درصد در کامياران و
ديواندره ،سه درصد در دهگالن و دو درصد نيز در
سروآباد اتفاق مي افتد.
فرمانده انتظامي استان کردستان گفت :همچنين

و علوي شما در حمايت از مردم مظلوم يمن را ادامه
خط امام خميني (ره) و مايه برکت و بسيار روحيه
بخش مي دانيم.
وي با تأکيد بر اينکه مواضع رهبر جمهوري اسالمي در
حمايتازمظلومانجهانبهويژهمردميمن،يکموضع
ديني و اعتقادي است گفت :مردم يمن که در شرايط
بسيار سختي بهسر ميبرند با دست خالي اما با ايمان
و ثبات قدم در مقابل تجاوز هفده دولت ايستادهاند و
به شما قول ميدهيم که ملت يمن منسجم و همچون
يَد واحد به استقامت و ايستادگي خود در مقابل تجاوز
ظلم ،تا پيروزي کامل ادامه خواهند داد.

پيرو آگهي دعوت مندرج در روزنامه رسالت به شماره  9555مورخه
 1398/5/9و جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده مورخه
 1398/5/20با توجه به اينكه جلسه به حدنصاب الزم نرسيد لذا براي
بار دوم آگهي دعوت با رعايت مواد اساسنامه به عمل خواهد آمد از كليه
صاحبان سهام دعوت به عمل ميآيد در جلسه مجمع عمومي عادي به
طور فوقالعاده شركت كه در ساعت  10صبح مورخ  1398/6/5در دفتر
مركزي شركت به نشاني مينودشت دوزين كارگاه سنگشكن گل سنگ
كوه گلستان تشكيل ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده (انتخاب مديران  -انتخاب
بازرسين  -تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي از بدو تاسيس تا سال
 - 1397انتخاب روزنامه كثيراالنتشار)
ساير مواردي كه در صالحيت مجمع فوق باشد
تاريخ انتشار98/5/23 :
هيات مديره شركت
خ ش98/5/23 :

آگهي حق تقدم درخصوص افزايش سرمايه
در شركتهاي سهامي خاص
آگهي حق تقدم شركت آذر مترا سنج
سهامي خاص ثبت شده به شماره 3436
به شناسه ملي 14005664637

به اطالع كليه سهامداران شركت آذر مترا سنج سهامي خاص ثبت شده به
شماره3436ميرساندكهباعنايتبهمصوبهمجمععموميفوقالعادهمورخ
 98/5/19و تفويض اختيار عملي نمودن افزايش سرمايه به هيات مديره،
نظر به اينكه مقرر است سرمايه شركت از مبلغ  1/000/000ريال به مبلغ
 50/000/000ريال منقسم به  5000سهم  10/000ريالي بانام از طريق آورده
نقدي افزايش يابد از كليه سهامداران محترم شركت درخواست ميشود
از تاريخ نشر اين آگهي به مدت  60روز از حق تقدم خود نسبت به خريد
سهام جديد استفاده نمايند و مبلغ رسمي خريد سهام را به حساب جاري
شماره0110607145000شركتنزدبانكمليشعبهمركزيمياندوآبواريز
فيش مربوطه را به دفتر شركت واقع در مياندوآب  -خيابان خالصه  -پاساژ
دوم شهرداري كد پستي 5971676419 :تسليم نمايد .ضمنا هر سهامدار
نسبت سهامي كه مالكند حق تقدم در افزايش سرمايه دارد .بديهي است
پس از انقضاء مهلت مقرر ،هيات مديره ميتواند سهام باقيمانده را به ساير
متقاضيان واگذار نمايد.
تاريخ انتشار98/5/23 :
خ ش98/5/23 :
هيات مديره شركت
1257

مديرعاملصندوقبازنشستگيکشوريکهگفتهميشدرياستشبراينمجموعه
با برخي قوانين همخواني ندارد ،صبح ديروز از سمت خود برکنار شد .عزلي
که با دستور شريعتمداري صورت گرفت ،اما اخبار منتشر شده اخير حکايت
از مخالفت صريح سازمان بازرسي کل کشور با انتصاب وي دارد و دليل آن
رعايت نشدن موازين قانوني بوده است.اين در حالي بود که سيد ميعاد صالحي
به دنبال افشاگري جزئيات پروندهها و پروژههاي چند صد هزار ميليارد توماني
بود .او بارها اعالم کرده بود در دفاع از حقوق بازنشستگان تمامقد ميايستد
و در اين مورد مراعات هيچ مسئول و شخصي را نخواهد کرد .اما در ظاهر اين
شفافسازي مدير جوان سازمان بازنشستگي به مذاق عدهاي خوش نيامده و
حضور پنجماهه او را در اين مسند تاب نياوردند در نتيجه عزل اين مدير نشان
داد ،هنوز حقوقهاي نجومي در کشور از بين نرفته است.
از سوي ديگر از حدود يک ماه قبل تعدادي از نمايندگان مجلس به بيارتباط
بودن مدرک تحصيلي صالحي با سمتي که اختيار کرده معترض بودند
بهطوريکه در اين زمينه حتي سازمان بازرسي هم نامهاي به وزارت رفاه
ارسال کرده بود.
احمدبيگدليعضوکميسيوناجتماعيمجلسدرگفتوگوبا«رسالت»گفت:
«مسئله انتصاب صالحي سه ماه است در مجلس در حال پيگيري بود و وزير
کار را به مجلس آورديم اما از پاسخهايش قانع نشديم و ناچار شديم از سازمان
مالياتي ،ديوان محاسبات و سازمان اداره استخدامي استعالم کنيم که مغايرت
قانوني اين انتصاب را اعالم کردند .اين سه مرجع و به همان تناسب آقاي وزير
به اين نتيجه رسيدند که ميعاد صالحي شرايط الزم را نداشت درنتيجه قانون
را براي او اجرا کردند».
عضو کميسيون اجتماعي مجلس تصريح کرد« :اينکه شخصي در يک جايگاه
مهم منتصب شود و بعدازآن بگويند او صالحيت ندارد ناشي از کمدقتي و
بيدقتي انتصابات وزارتخانه بوده است».
بيگدلي با اشاره به سمت مشاور وزير صنعت ،معدن و تجارت ميعاد صالحي،
گفت« :صالحي بهعنوان مشاور وزير صنعت ،معدن و تجارت بوده و مشاور
مقام اجرايي محسوب نميشود و مسئوالن ميتوانند هرکس را با توجه به
نيازي که دارند بهعنوان مشاور انتخاب کنند».
بيگدلي در پاسخ به اين سؤال که مخالف بودن رئيسجمهور با انتصاب ميعاد
صالحي ربطي به برکناري او دارد؟ افزود« :نميدانم ،اگر همصحبتي بوده در
هيئت دولت بين رئيسجمهور و وزير کار بوده و من اطالع چنداني از اين
مسائل ندارم و بحث اصولگرايي و اصالحطلبي در اين شرايط بههيچوجه
مطرح نيست ،ميعاد صالحي سابقه فعاليت سياسي ندارد که بتوانيم بگوييم
به دليل گرايش سياسياش برکنار شده است .مسئله همان مشکل قانوني
بوده که بايد رعايت ميشد».
بيگدلي درباره ورود سريعتر ديوان محاسبات به مسئله ميعاد صالحي ،گفت:
«ديوان محاسبات تا زماني که استعالمي از او درخواست نکند ورود نميکند،
همچنين پيش از انتصاب سمتي از ديوان محاسبات استعالم نميکنند بلکه
از مراجع خاص ديگري استعالم ميشود و در برخي مواقع هم اين استعالمات
برايمدرکنيستوبرايمسائلديگراست،درنتيجهمابالفاصلهبعدازانتصاب
ورودکرديم،صالحيدراواسطفروردينمنصوبشدوپيگيرياينکارازاواسط
ارديبهشت در مجلس در حال پيگيري بود که امروز به نتيجه رسيد».
وي در پايان خاطرنشان کرد« :اکنون نعمتاهلل ايزدي جايگزين اين سمت
شد که هيچ سابقه اقتصادي ندارد اما اين انتصاب بهصورت موقت سرپرست
اين صندوق شده است».

آمار جديد از ساخت و ساز در مناطق سيل زده؛

بازسازي  ۱۰۰هزار واحد مسکوني
با تسهيالت بانکي

بنياد مسکن انقالب اسالمي تازه ترين آمار از عملکرد انجام شده در حوزه بازسازي و پرداخت
تسهيالت به مناطق آسيب ديده ناشي از سيل نوروز  ۹۸را اعالم کرد.به گزارش پايگاه خبري
بانک مسکن-هيبنا ،براساس اعالم بنياد مسکن تاکنون حدود  100هزار پرونده براي دريافت
انواع تسهيالت مورد نياز به منظور احداث مجدد واحدهاي  100درصد تخريب شده ناشي از سيل،
تعمير واحدهاي خسارت ديده و همچنين پرداخت تسهيالت معيشتي به خانوارهاي سيل زده،
تشکيل شده است و اين موارد به بانک معرفي شده اند.از اين تعداد حدود  27هزار پرونده براي
احداث مجدد همين تعداد واحد مسکوني مربوط به واحدهاي مسکوني  100درصد تخريب شده
و نيازمند به احداث مجدد ،بيش از  47هزار پرونده براي دريافت تسهيالت مربوط به تعميرات
واحدهاي خسارت ديده و حدود  25هزار و  500پرونده براي دريافت تسهيالت معيشتي تشکيل
شده است که نظام بانکي در حال پرداخت تسهيالت به اين دسته از متقاضيان است.همچنين
در مجموع براي دريافت هر کدام از اين تسهيالت شامل تسهيالت احداث مجدد بنا ،تعميرات
واحدهاي آسيب ديده و تسهيالت معيشتي ،مجموعا حدود  76هزار پرونده به مرحله انعقاد
قرارداد با بانک رسيده است؛ آمارهاي ارائه شده از سوي بنياد مسکن نشان مي دهد از اين تعداد
بيش از  20هزار پرونده مربوط به تسهيالت واحدهاي مسکوني نيازمند احداث مجدد ،بيش از
 38هزار و  500پرونده مربوط به دريافت تسهيالت تعميرات واحدهاي خسارت ديده و حدود
 17هزار پرونده مربوط به قراردادهاي پرداخت تسهيالت معيشتي به خانوارهاي آسيب ديده
ناشي از سيل نوروز  98است.

مدير عامل شرکت خانه:

ساخت  ۲۰۰واحد مسکوني مشارکتي
توسط شرکت وابسته به بنياد مستضعفان

 ۲۰۰واحد مسکوني با همکاري شهرداري پرديس و شرکت خانه از زير مجموعههاي شرکت عمران و
مسکن ايران وابسته به بنياد مستضعفان با زير بناي  ۳۰هزار متر مربع در دو بلوک  ۱۲طبقهاي ساخته
ميشود.به گزارش پايگاه خبري بنياد مستضعفان به نقل از روابط عمومي هلدينگ عمران و مسکن
ايران در توافق شرکت خانه با شهرداري پرديس به عنوان يک کار بزرگ مشارکتي پروژه مسکوني شامل
 ٢بلوک با زيربناي ٣٠٠٠٠مترمربع در زميني به مساحت ٧٨٠٠متر مربع در  ۱۲طبقه در پرديس ساخته
ميشود؛ بنابراين گزارش مهندس هادي اسماعيلي مدير عامل شرکت خانه در اين باره گفت :اين پروژه
شامل ٢٠٠واحد مسکوني است که داراي  ٣١٧پارکينگ ميباشد .مدير عامل شرکت خانه افزود :طبق
توافق صورت گرفته ،در ازاي هزينههاي صدور جواز اين پروژه ،شرکت خانه مسئوليت ساخت پارک
شهري به مساحت  ٣٠٤٩١مترمربع را بر عهده ميگيرد و از تجربه تخصصي اين شرکت همزمان در
ايفاي تعهدات شهري استفاده ميگردد و در اين راستا ساخت پروژه مسکوني نمونه و پارک در منطقه
ميزان رضايتمندي شهروندان شهر پرديس به صورت مضاعف افزايش مييابد.مهندس هادي اسماعيلي
با اشاره به اهميت برنامه زمانبندي اتمام پروژه ابراز اميدواري کرد تا با همکاري همه مسئوالن شهري
همزمان با مقدمات تجهيز کارگاه امور اداري صدور مجوزات قانوني با سرعت صورت پذيرد.

قابل توجه اعضاي محترم داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي
كانون مهندسين بابل
دعوتنامه اولين مجمع عمومي عادي نوبت اول سال 1398
همكار ارجمند سركار خانم مهندس/جناب آقاي مهندس
سالمعليكم
با احترام و عرض ادب و سپاسگزاري از همراهي جنابعالي ،از آنجايي كه در
نظر است اولين مجمع عمومي عادي كانون در سال جاري نوبت اول راس
ساعت  15روز چهارشنبه مورخ  1398/06/06در محل سالن اجتماعات
كانون مهندسين بابل برگزار ميگردد خواهشمند است ترتيبي اتخاذ
فرمائيد تا در وقت مقرر در محل يادشده حضور به هم رسانيد.
دستورجلسه:
 -1تالوتي چند از كالماله مجيد
 -2گزارش هيات مديره
 -3گزارش خزانهدار
 -4گزارش بازرس
 -5تصويب ترازنامه سال  97و بودجه پيشنهادي سال 98
تاريخ انتشار98/5/23 :
افشين ادهمي  -رئيس هيات مديره
خ ش98/5/23 :
كانون مهندسين بابل

