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بازديدرهبر معظم انقالب از نمايشگاه شرکتهاي دانشبنيان وفناوريهاي برتر؛

جلوه  درخشاناستعداد  ايراني

رحمان يفضلي:

مشکالتمهاج رانافغانستاني
بايد توسط ته ران و کابل حل شود

|گروه سياسي|
وزير کشور گفت« :مشکالت پناهندگان افغانستاني بايد توسط دو کشور ايران
و افغانستان حل شود چراکه ميزان کمکهاي بينالمللي در خوشبينانهترين
حالت کمتر از  ۶درصد هزينههايي است که جمهوري اسالمي براي پناهندگان
پرداخت ميکند».
عبدالرضا رحمانيفضلي وزير کشور روز سهشنبه در حاشيه نشست اکسکام
در ديدار سيد حسين عالمي بلخي وزير مهاجران افغانستان با اشاره به ميزباني
جمهوري اسالمي ايران از پناهندگان افغانستاني در  40سال اخير تأکيد کرد:
«راهحل اساسي پناهندگان و بازگشت داوطلبانه آنها در گرو امنيت و توسعه اين
کشور است تا مردم بتوانند به کشور خود بازگردند ».وي بابيان اينکه  ۸۶درصد
کودکانکارخيابانيدر ايران ،افغانستانيهستند ،ادامهداد« :بايدهويت اين افراد
و والدين آنها شناسايي و براي آنها اسنادي صادر شود ،ضمن اينکه اين کودکان
بايد آموزش ببينند ،درس بخوانند و مهارتهاي الزم را ياد بگيرند».
همچنين وزير کشور با تأکيد بر لزوم همکاري سفارت افغانستان در تعيين
هويت افرادي که سند هويتي ندارند ،اظهار کرد« :قاچاق انسان ،موضوع خطيري
است و بايد از ايجاد شبکههاي قاچاق انسان جلوگيري شود ».رحمانيفضلي با
اشاره به اقدامات ايران در زمينه مستندسازي و ثبت اسناد پناهندگان در ايران
گفت« :اتباع افغانستاني بايد اسناد هويتي داشته باشند ،گذرنامه ،ويزا و مجوز
الزم بگيرند که اين امر عالوه بر کمک به دولت افغانستان ،به کنترل اين افراد در
داخل ايران کمک ميکند و مشکالت را به حداقل ميرساند».
ويخاطرنشانکرد«:مشکالتپناهندگانافغانستانيبايدتوسطدوکشورايران
و افغانستان حل شود چراکه ميزان کمکهاي بينالمللي در خوشبينانهترين
حالت کمتر از  ۶درصد هزينههايي است که جمهوري اسالمي براي پناهندگان
پرداخت ميکند».
وزير کشور با اشاره به پيشنهاد تشکيل گروه سه جانبه بين کميسارياي عالي
پناهندگان ،افغانستان و ايران و پيگيري اقدامات فرهنگي ذيل اين گروه ،تأکيد
کرد«:بايدبرايافغانستانيهايمقيمايرانکهسالهاستافغانستانرانديدهاند،
برنامههايي در نظر گرفته شود تا بتوانند کشور خود را ببينند ،شرايط را بررسي
کرده و با فراهم شدن شرايط به کشور خود بازگردند».
همچنين در اين ديدار سيد حسين عالمي بلخي وزير مهاجران افغانستان با
اشاره به مشکالت اجراي تعهدات افغانستان در قبال پناهندگان افغانستاني،
گفت« :مشکالتي که در روند دوساله تعهدات افغانستان براي تعيين هويت
و ثبت هويت اتباع افغانستاني در ايران به وجود آمده ،ناشي از تغييرات
ساختاري خصوصا تغييرات وزارت کشور و ثبت احوال و همچنين روندهاي
اداري بوده است ».وي ادامه داد« :تيم کاري آماده شده که در آينده نزديک
کار شناسايي و صدور گواهي هويت براي افغانستاني هاي مقيم ايران را
آغازخواهدکرد».وزيرمهاجرانافغانستاناظهارداشت«:تحريمهايظالمانه
عليه ايران نه تنها جمهوري اسالمي را متأثر ساخته است بلکه اين عمل باعث
فشار و تأثير بر پناهندگان و مهاجران افغانستاني نيز شده است ».وي اضافه
کرد۱۶۰« :هزار پناهنده افغانستاني به دليل اين تحريمها ،به سمت اروپا
خصوصا از سمت ترکيه هجوم بردند که اين خود موضوع بسيار مهمي است».
عالمي بلخي همچنين ضمن تشکر از دستور رهبر معظم انقالب در خصوص
تحصيل کودکان بدون هويت افغانستاني در ايران ،گفت« :اين دستور باعث
ل
شد که بيش از  ۱۰۰هزار دانشآموز افغانستاني بتوانند در ايران تحصي 
کنند ».وي اضافه کرد« :در هيچ جاي دنيا نمونهاي از دستور رهبري معظم
ايران در خصوص تحصيل کودکان وجود ندارد و کشورهاي مدعي حقوق
بشر و پيشرفته هيچ نمونهاي از چنين اقدام بشردوستانهاي نداشتند و من از
مردم ايران و مقام معظم رهبري تشکر ميکنم ».وزير مهاجران افغانستان
گفت« :امسال چهلمين سالگرد حضور اتباع افغانستاني در ايران است و من
صميمانهترين و خالصانهترين تشکر و قدرداني خود و دولت افغانستان را از
ميزباني دولت و ملت ايران اعالم ميکنم».

وزارت نفت
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رهبرمعظمانقالباسالميازنمايشگاهشرکتهاي
دانشبنيانوفناوريهايبرتربازديدکردند؛به
گزارشپايگاه ّاطالعرسانيدفترمقاممعظمرهبري،رهبر
معظم انقالب اسالمي صبح روز سهشنبه از نمايشگاه
شرکتهاي دانشبنيان و فناوريهاي برتر (ايران
ساخت) در حسينيه امام خميني(ره) بازديد کردند.در
اين بازديد دو ساعته ،حضرت آيت اهلل خامنهاي ضمن
ديدن از  ۳۰غرفه شرکتهاي دانشبنيان و گفتوگو با
فناوران و پژوهشگران ،در جريان آخرين دستاوردهاي
علمي و فناوري و پروژههاي تجاريسازي شده جوانان
و متخصصان ايراني قرار گرفتند.سامانههاي پزشکي با
فناوري باال در تشخيص سرطان ،همودياليز ،جراحي
با ربات و پروتز عصبي ،تجهيزات آزمايشگاهي ،توليد
واکسنها و داروهاي پيشرفته به صورت کامال بومي،
طراحي و ساخت موتور جت و طراحي موتور هوايي،
سيستمهايکنترلنيروگاهي،توليدانواعکاتاليستهاي
نفتوگاز،خدماتشناساييوحفاريآبهايژرف،ساخت
مخازن و تجهيزات استيل ،سامانههاي پيشرفته نوري،
اسکنري،اندازهگيري،بُرش،شبيهسازيوپردازشگرها،
ساخت فريزدراير صنعتي و توليد بازيهاي رايانهاي
از جمله دستاوردهاي شرکتهاي دانشبنيان حاضر
در اين نمايشگاه بود.
در بخشي از بازديد ،آقاي ستاري معاون علمي و فناوري
رئيسجمهور گزارشي از رويکردها و برنامههاي اين

معاونت براي گذار از اقتصاد نفتي به اقتصاد دانشبنيان
بيان کرد و گفت :با مجوز رهبر معظم انقالب اسالمي
کمک بسيار خوبي از صندوق توسعه ملي در اختيار
بخش علمي کشور قرار گرفت که با اين کمک،
پروژههاي علمي و دانشبنيان در جهت مقاومسازي
اقتصاد کشور و مقابله با تحريمها کيفيت و سرعت
زيادي گرفته است.
معاون علمي و فناوري رئيسجمهور با اشاره به طرح
ايجادپهنههاينوآوريدرکناردانشگاههاومراکزعلمي
مستعد ،ايران را بزرگترين زيستبوم نوآوري در غرب

آسيا دانست و افزود :اکنون بيش از  ۴۵۰۰شرکت
دانشبنيان با درآمد  ۹۰هزار ميليارد توماني ،زمينه
اشتغال مستقيم  ۳۰۰هزار نفر را فراهم کردهاند.
آقاي ستاري زيستبوم توليد داروهاي پيشرفته را
نمونهاي موفق از اعتماد به جوانان پر انگيزه کشور
خواند و گفت :در اثر ارتقاي اين زيستبوم ،مهاجرت
نخبگان در بخش داروسازي تقريباً متوقف شده است
و هر دارويي که وارد اين چرخه شود ،حداکثر تا دو سال
بعد ،تجاري و وارد بازار مصرف مردم ميشود.
پس از سخنان آقاي ستاري ،رهبر انقالب اسالمي با

آي تاهلل نوري همداني:

تأکيد بر لزوم عبور از اقتصاد نفتي و عوارض فرهنگي
آن ،گفتند :يکي از گاليههاي جوانان در نمايشگاه
امروز اين بود که بعضا همان محصول يا توليد آنها
را دستگاههاي دولتي از خارج وارد ميکنند که اين
ناشي از فرهنگ اقتصاد نفتي است و بايد اين نگاه
غلط اصالح شود.
حضرت آيت اهلل خامنهاي خطاب به معاون علمي
و فناوري رئيسجمهور افزودند :نبايد اجازه دهيد
اين موانع پيش پاي جوانان فعال ايجاد شود ،هر چه
ميتوانيد در اين خصوص تالش کنيد ،من نيز هر چه
بتوانم کمک خواهم کرد.
رهبر انقالب اسالمي همچنين با تشکر از پژوهشگران
و فناوران و دستاندرکاران نمايشگاه ،در لوح يادبود
متني به اين شرح مرقوم کردند:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
جلو ه درخشان استعداد ايراني و همت انقالبي را در اين
نمايشگاه ديديم و خدا را سپاس گفتيم .کار اساسي
و بنياني براي بهرهگيري از انگيزهها و توانهاي باال
بايد جدا دنبال شود .اين مهمترين وظيف ه مسئوالن
دولتي است .به خداوند توکل کنيد و با اميد و شوق قدم
برداريد ،يقينا خواهيد توانست به مشکالت اقتصادي
کشور پايان دهيد ،انشاءاهلل.
س ّيدعلي خامنهاي
 ۱۶مهر ۱۳۹۸

سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري در گفت و گو با «رسالت»:

قیمتبلیتپروازهایاربعینمانندسالگذشتهاست
سازمان هواپيمايي کشوري مجوز 1383
پرواز از  10شهر تهران را به مقصد بغداد و
نجف در ايام اربعين صادر کرد.
رضا جعفرزاده سخنگوي سازمان هواپيمايي
كشوريدرگفتوگوبا«رسالت»بهصدور1383
مجوز پرواز توسط سازمان هواپيمايي به عراق
اشاره کرد و گفت :اکنون سازمان آمادگي دارد با
توجهبهرعايتالزامها،پشتيبانيوتوانعملياتي
بهدرخواستشرکتهايهواپيماييبرايصدور
مجوز پروازهاي فوق العاده به عراق موافقت کند.
وي ادامه داد :اکنون پروازها از تهران ،کرمان،
ساري ،يزد ،مشهد ،ايالم ،کرمانشاه ،کيش ،تبريز
و اصفهان به مقصد نجف و بغداد انجام مي شود.
البته تعداد پروازها به بغداد بسيار کمتر از نجف
است.پروازهاتوسط11شرکتهواپيماييايراني
و يک شرکت هواپيمايي عراقي به نام العراقيه
انجام مي گيرد .جعفرزاده با اشاره به تعيين نرخ
مصوب بليت پروازهاي اربعين بيان کرد :مديران
عامل شرکت هاي هواپيمايي به همراه رئيس
سازمان هواپيمايي کشوري ،نرخ بليت براي

«  آگهي ابالغ اتهام »

پروازهاي اربعين را تعيين کردند تا افزايش
غير مجاز نداشته باشد و بر اساس نرخ بليت هاي
سال قبل اعمال شود .قيمت بليت هواپيماي
رفت و برگشت تهران  -بغداد و تهران  -نجف ،دو
ميليون و دويست هزار تومان و مشهد  -نجف و
مشهد  -بغداد ،دو ميليون و هشتصد هزار تومان
اعالم گرديد .همچنين نرخ بليت رفت و برگشت

ايالم و کرمانشاه به نجف و بغداد ،يک ميليون و
پانصد هزار تومان در نظر گرفته شده است .وي
با اشاره به نظارت سازمان هواپيمايي بر افزايش
احتمالي قيمت بليت هواپيما ،افزود :نظارت
بر نرخ بليت هواپيما توسط بازرسان سازمان
هواپيمايي انجام مي گيرد که طي اين چند روز
تشديد شده و عالوه بر اين ،از گزارشات مردمي

انقالب راه را ب راي پيشرفت بانوان باز کرد

استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم گفت :انقالب راه را براي پيشرفت بانوان باز کرد.
به گزارش رسا ،آيتاهلل حسين نوري همداني در ديدار رييس و اعضاي شوراي سياستگذاري
حوزه خواهران ،رونق حوزه هاي علميه به ويژه حوزه خواهران را به برکت انقالب و تدابير امام
راحل دانست و گفت :بانوان در طول تاريخ در عقب ماندگي فکري ،فرهنگي و اجتماعي قرار
داشتند اما امام و انقالب توانستند که راه را براي بانوان باز کنند تا بانوان نيز همانند آقايان به
پيشرفت هاي علمي ،فرهنگي و سياسي دست پيدا کنند.وي افزود :در فعاليت هاي حوزه
بايد بيشتر به کيفيت توجه کنيم تا کميت ،خوشبختانه از نظر کميت وضعيت مناسبي داريم
که البته بايد بهتر شود اما از نظر کيفيت بايد پيشرفت و سرمايه گذاري بيشتري صورت
گيرد.اين مرجع تقليد با تأکيد بر تبيين جايگاه علمي بانوان حوزوي اظهار داشت :بانوان
ميتوانندبهمقاماتعاليعلميوتقواييبرسندواينجايگاهمختصمرداننيست،بايدجايگاه
علمي بانوان حوزه هاي خواهران به خوبي تبيين شود تا حوزويان و جامعه با دستاوردهاي
بانوان طلبه آشنايي پيدا کنند.وي ادامه داد :بايد به مباحث تخصصي اهميت بيشتري داده
شود ،البته تا جايي علوم مشترک است و همه بايد آن را بخوانند اما از مرحله اي بايد به مسائل
تخصصي بيشتر توجه شود؛ بانوان طلبه بايد در قلم و بيان برجسته باشند تا بتوانند به درستي
نسبت به نيازها پاسخگويي کنند.آيت اهلل نوري همداني با تأکيد بر اين که حوزههاي علميه
بايد به نيازهاي امروز پاسخ دهند ،ابراز داشت :اسالم براي همه نيازهاي بشر برنامه دارد که
اين برنامه جامع بايد براي جهانيان تبيين شود.وي عنوان کرد :طالب بايد در زمينه هاي
فقاهت ،تبليغ ،تفسير و مباحث ديگر به صورت تخصصي تربيت شوند ،بانوان مي توانند نقش
ويژه اي در حل مشکالت و تبيين مباني ديني در حوزه زنان براي دنيا داشته باشند.استاد
برجسته درس خارج حوزه علميه قم خاطرنشان کرد :طالب بايد با نظرات و مباني حضرت
امام آشنايي کامل و دقيق داشته باشند ،امروز وصيت و نظرات امام در بين دانشجويان تدريس
مي شود و اين موضوع در حوزه ها هم بايد مورد توجه باشد.وي با تأکيد بر تقويت دروس
اخالق در حوزه اضافه کرد :درس اخالق فقط برگزاري کالس نيست بلکه منظور از درس
اخالق ساختن است و انسان سازي کار انبيا و ائمه طاهرين(ع) محسوب مي شود ،بايد افراد
متخلق به اخالق اسالمي انتخاب شوند تا بتوانند دروس اخالق را برگزار کنند.آيتاهلل نوري
همداني آشنايي طالب با نهجالبالغه و صحيفه سجاديه را از وظايف مهم حوزهها دانست و
گفت :افتخار مي کنيم که کتاب شريفي مانند نهج البالغه اميرمؤمنان(ع) داريم که حاوي
مطالب اعتقادي ،فرهنگي ،اقتصادي و سياسي و راهگشاي امور جامعه است.

نقويحسيني:

و نامه شرکت هاي هواپيمايي به سازمان درباره
تخلف مراکز ارائه کننده بليت هواپيما از افزايش
قيمت استفاده مي شود.
جعفرزاده اظهار کرد :مردم مي توانند از طريق
سايتwww.cao.irياسايتسازمانهواپيمايي
کشوري ،شکايات خود را در رابطه با افزايش
قيمت بليت ها اعالم کنند .اگر طي اين روزها،
نرخ بليت هواپيما بيشتر از قيمت هايي که اعالم
شده ،فروخته شود ،تخلف صورت گرفته و در غير
اين صورت نرخ پروازها تابع نرخ بليت پروازهاي
خارجيخواهدبود.سخنگويسازمانهواپيمايي
كشوري،استقبالازخريدبليتپروازهاياربعين
را با توجه به باالبودن قيمت بليت هواپيما رو به
افزايشعنوانکردوگفت:تقاضابرايخريدبليت
از سوي زائران بسيار زياد است .زمان فروش بليت
پروازهاي اربعين از هفته اول مهرماه آغاز شد و
شرکت هاي هواپيمايي بعد از اخذ مجوز اقدام
به فروش بليت ها کردند که هنوز اين روند ادامه
دارد و پرترافيک ترين زمان پرواز به عراق نيز طي
روزهاي  20تا  30مهرماه انجام مي شود.

راهپيمايي اربعين در امنيت کامل
برگزار خواهد شد

سخنگويکميسيونامنيتمليوسياستخارجيمجلسگفت:راهپيمايياربعيندرامنيت
کاملبرگزارخواهدشد.سيدحسيننقويحسينيدرگفتوگوباخبرنگارمهر،دربارهبرگزاري
مراسم باشکوه اربعين حسيني ،گفت :ما در آستانه برگزاري بزرگترين کنگره ارادتمندان به
حضرت اباعبداهلل حسين (ع) و مکتب عاشورا و کربال هستيم که همواره مردم ايران در اين
راهپيمايي عظيم و چند ميليوني شرکت مي کنند.وي افزود :همواره در راهپيمايي اربعين
حسيني افرادي از مليت ها و مذاهب مختلف شرکت مي کنند و اجتماع عظيم اين افراد در
پاسداشت ارزش هاي ائمه اطهار و دين مبين اسالم همه ساله مورد خصومت دشمنان جهان
اسالم قرار ميگيرد و آنان به دنبال آن هستند که به انحاي مختلف مانع برگزاري باشکوه اين
اجتماع شوند اما هيچ گاه به هدف خصمانه خود نمي رسند.سخنگوي کميسيون امنيت
ملي و سياست خارجي مجلس اظهار داشت :معاندان و دشمنان اهل بيت و اسالم اقداماتي
را براي ناامن سازي ،تنش و درگيري به ويژه در عراق انجام مي دهند تا بلکه از ميزان زوار
اربعين اسالم بکاهند اما عاشقان اباعبداهلل الحسين (ع) همه ساله نشان داده اند توجهي
به اين اقدامات دشمن نمي کنند و در کمال انسجام با يکديگر راهپيمايي بزرگ اربعين
حسيني را هر سال بهتر از سال قبل برگزار مي کنند.نقوي حسيني افزود :البته ناگفته نماند
که عراق هم يک کشور مستقل است و ممکن است در داخل اين کشور ،برخي گروه ها مثال
نسبت به سياست هاي اقتصادي دولت اعتراض داشته باشند و تجمع کنند اما اين مسئله
به معناي ناامني در عراق نيست و صرفا رسانه هاي بيگانه با موج سواري روي اين خبرها به
دنبال آن هستند که به اهداف شوم خود يعني کاهش تعداد زوار اربعين حسيني برسند اما
راه به جايي نميبرند.وي ادامه داد :مجموعه رفتارهاي خصمانه دشمنان جهان اسالم مانع
از برگزاري راهپيمايي عظيم اربعين حسيني نخواهد شد و راهپيمايي اربعين امسال چون
سالهاي گذشته با عزت ،عظمت و در کمال امنيت برگزار ميشود.

شماره مجوز1398/4318 :

شماره مجوز1398/4285 :
نوبت اول

آقاي محمود سنايي -بشماره کارمندي  - 589148فرزند ابوالقاسم

پرونده نامبرده باال به اتهام غيبت متوالي در اين هيات مطرح گرديده است لذا به علت عدم دسترسي و
به تجويز ماده  73قانون آئين دادرسي مدني مراتب در يک نوبت منتشر مي شود تا ظرف مدت يکماه از
تاريخ نشرآگهي در يکي از روزهاي اداري به محل اموراداري ذيربط يا اين هيات واقع در تهران  ،خيابان
مالصدرا  ،خيابان شهيد بهائي شمالي  ،ضلع جنوب غربي ميدان شيخ بهائي  ،پالک  ، 144طبقه چهارم
شرقي ،هيات پنجم بدوي وزارت نفت مراجعه نمايند .
تاريخ انتشار98/7/17 :
هيات پنجم بدوي رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان
خ ت98/7/17 :

وزارت نفت
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور
فوقالعاده (نوبت دوم) شركت تعاوني مسكن پادگان
امام رضا(ع) مراغه
جلسهمجمععموميعاديبهطورفوقالعادهنوبتدومشركتتعاونيمسكنپادگان
امامرضا(ع)مراغهبهشمارهثبت207وشناسهملي10860351942درساعت16روز
جمعه مورخه  1398/8/03در نشاني :مراغه  -خيابان دانشسرا  -خيابان فلسطين
شمالي-مسجدامامحسنعسگري(ع)بهكدپستي5513653791برگزارميشود.
از كليه اعضاي شركت دعوت ميشود در ساعت مقرر حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1گزارش كتبي هيات مديره و بازرس
-2رسيدگيواتخاذتصميمدربارهترازنامه(بيالن)وحسابسودوزيانوگزارشهاي
مالي هيات مديره و بازرسان مربوط به سالهاي مالي 97-96
 -3انتخابات اعضاي اصلي و عليالبدل بازرسين براي مدت قانوني
 -4تعيين بودج ه جاري شركت تعاوني
 -5تعيين خط مشي آتي شركت تعاوني
 -6تصميمگيري درخصوص تعيين روزنامه عليالبدل جهت درج آگهيهاي
شركت تعاوني
تذكر:
 -1كليه عالقمندان به كانديداتوري در سمت بازرسي در تعاوني ميتوانند حداكثر تا
يكهفتهازتاريخنشرآگهيبامراجعهبهدفترشركتتعاونيوتكميلفرمهايمربوطه
و ارائه مدارك الزم ثبتنام نمايند .مدارك الزم شامل (كپي شناسنامه  -كپي كارت
ملي  -كپي پايان خدمت  -كپي مدرك تحصيلي  -اصل برگ عدم سوءپيشينه)
 -2اعضايي كه نميتوانند شخصا در مجمع عمومي فوق حضور يابند ميتوانند يك
هفته مانده به روز مجمع با حضور توام وكيل و موكل در دفتر شركت تعاوني و تكميل
فرم مربوطه وكيل خود را جهت حضور در مجمع عمومي تعيين نمايند.
توجه :داشتن كپي كارت ملي و كارت عضويت جهت حضور در مجمع الزامي
است.
تاريخ انتشار98/7/17 :
هيات مديره شركت تعاوني
خ ش98/7/17 :

مسكن پادگان امام رضا(ع) مراغه

آگهي وقت رسيدگي
درخصوص دعوي آقاي علي قيصر قريشوندي آبخوكي فرزند علي به طرفيت
 -1محمد نجات سرقلي طهماسبي فرزند محمدنصير  -2شهريار نعمتزاده فرزند
كريم  -3صغري ارژنگ فرزند خداداد به خواسته انتقال سند پرايد به شماره كالسه
 -295/6/98ح ثبت گرديده براي مورخ  98/8/14ساعت  17/30تعيين وقت شده
شورا مراتب را در جرايد كثيراالنتشار درج تا خوانده با مراجعه به شوراي حل
اختالف ايذه نسبت به اخذ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم آن اقدام در غير اين
صورت غيابا اتخاذ مينمايند.
تاريخ انتشار98/7/17 :
شوراي حل اختالف شهرستان ايذه
د ش98/7/17 :

آگهي دعوت مجامع عمومي عادي به صورت
فوقالعاده و فوقالعاده شركت انرژي كاوش پرشيا
(سهامي خاص) به شماره ثبت 354443
و شناسه ملي ( 10104046244نوبت اول)

جلسه مجامع عمومي عادي به صورت فوقالعاده و فوقالعاده شركت به ترتيب راس
ساعت  9و  12صبح روز سهشنبه سيام مهرماه هزار و سيصد و نود و هشت در محل
قانوني شركت واقع در تهران بلوار دريا مابين مطهري و پاكنژاد پالك  158طبقه
زيرزمين تشكيل ميگردد .از كليه سهامداران يا وكالي قانوني آنها دعوت ميشود
كه در جلسه مزبور حضور و نسبت به موضوعات ذيل اتخاذ تصميم به عمل آيد.
الف) دستورجلسه مجمع عمومي عادي به صورت فوقالعاده:
 -1استماع گزارش هيات مديره و حسابرس و بازرس قانوني شركت
 -2بررسي و تصويب صورتهاي مالي شامل ترازنامه و صورت سود و زيان سال مالي
منتهي به 1397/12/29
 -3تعيين اعضاي هيات مديره (عنداللزوم)
 -4انتخاب و تعيين بازرس قانوني براي سال منتهي به 1398/12/29
 -5تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهيهاي شركت
 -6بررسي و تصميم راجع به عملكرد ،فعاليت و موضوع شركت
 -7بررسي و تصميم راجع به فروش ماشينآالت و تجهيزات
 -8بررسي و تصميم راجع به مطالبات و ديون شركت
 -9بررسي و تصميم راجع به عدم حضور تعدادي از سهامداران در مجمع عليرغم
آگهي دعوت
 -10تمامي مواردي كه به نحوي تصميم راجع به آن در صالحيت مجمع عمومي
عادي باشد
ب) دستورجلسه مجمع فوقالعاده:
 -1بررسي و تصميم راجع به انحالل شركت
 -2انتخاب مدير تصفيه و محل و زمان تصفيه
 -3عنداللزوم تغيير بعضي از مواد اساسنامه
 -4تمامي مواردي كه به نحوي تصميم راجع به آن در صالحيت مجمع عمومي
فوقالعاده باشد.
تاريخ انتشار98/7/17 :
شركت انرژي كاوش پرشيا
خ ت98/7/17 :


آگهي وقت رسيدگي
درخصوص دعوي آقاي ابراهيم باندري فرزند جونعلي به طرفيت جواد بهزادي اصل
به خواسته مطالبه به شماره كالسه  209/6/98ثبت گرديده براي مورخ 98/8/14
ساعت  17تعيين وقت شده شورا مراتب را در جرايد كثيراالنتشار درج تا خوانده با
مراجعه به شوراي حل اختالف ايذه نسبت به اخذ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم
آن اقدام در غير اين صورت غيابا اتخاذ مينمايد.
تاريخ انتشار98/7/17 :
شوراي حل اختالف شهرستان ايذه
د ش98/7/17 :

تاريخ انتشار نوبت اول98/7/17 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/7/20 :
خ ش98/7/17 :

فراخوان مناقصه عمومي يكمرحلهاي

تهيه مصالح و اجراي جدولگذاري معابر سطح شهر

وزارت كشور

استانداري كرمان

شهرداري سيرجان

شماره  8سال  -1398نوبت دوم

شهرداري سيرجان در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات (شرح مختصر :تهيه مصالح و اجراي جدولگذاري معابر سطح شهر شماره 8
به شماره  2098005674000067را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد .كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت
اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصهگران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبتنام در سايت مذكور و
دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ  1398/07/10ميباشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت  18روز شنبه تاريخ 1398/07/20
مهلت زماني ارائه پيشنهاد :ساعت  19روز سهشنبه تاريخ 1398/07/30
زمان بازگشايي پاكتها :ساعت  15روز چهارشنبه تاريخ 1398/08/01
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتها
الف :آدرس سيرجان ميدان انقالب شهرداري مركزي امور قراردادها و تلفن 034-41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  -مركز تماس021-41934 :
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768
تاريخ انتشار نوبت اول98/7/10 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/7/17 :
خ ش98/7/10 :

مديريت ارتباطات شهرداري سيرجان

