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جنجال پیرامون پارلمان اصالحات باال گرفت؛

عبورکارگزارانازرئیسدولتاصالحات
سعید امینی
ادامه از صفحه اول
اینمنتقدانودگردیسانجریاناصالحات،نسبتبهعملکرد
رئیسدولتاصالحاتهمنقددارندوبرآیندمصاحبههای
مطبوعاتی و اظهارنظرهایشان در فضای مجازی گویای
نارضایتیعمیقازرفتارهاوعملکردویاست.آنهاازاینکه
ی کند،
رئیسدولتاصالحاتبهجایاصالحطلبانفکرم 
ی کند و دستور میدهد ناراحت هستند و
م گیری م 
تصمی 
ایننوعمنشسیاسیرایکیاز عواملاصلیبروزمشکالت
جدی در درون جریان اصالحات میدانند.
پارلمان اصالحات؛ گزینه کارگزاران علیه رئیس
دولت اصالحات
این مشکالت سبب شده تا طی روزهای گذشته برای
بار دیگر برخی از تئوریسینها و افراد مطرح اصالحطلب
موضوعتشکیلپارلماناصالحاترامطرح کنند کهبنابه

گفته یداهلل طاهرنژاد ،عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران
سازندگی«پارلماناصالحاتنهادباالدستیشورایعالی
استوجایگزینسراناصالحطلبمیشود».غالمحسین
کرباسچیازمخالفانریاستمحمدرضاعارفبرشورایعالی
واز منتقدانجدیرفتار وعملکردرئیسدولتاصالحات
ی کند.اومعتقد
است کهازتشکیلپارلماناصالحاتدفاعم 
است کهنبایدبهخاطرجایگاهرئیسدولتاصالحاتنزد
اصالحطلبان از اشتباهات او چشمپوشی کرد .درواقع
دبیرکلحزب کارگزارانسازندگیبراینباوراست کها گردر
عمل شخصیتی توانایی برقرار کردن یک سازوکار فعال را
ندارد باید تعارف را با او کنار بگذاریم.
تشکیل پارلمان اصالحات بهظاهر شاید یک اقدام
معمول سیاسی بهحساب بیاید ،اما در عمل مقدمات
مخدوشسازی جایگاه رئیسجمهور دولت اصالحات را
ی کند ،البته چنین طرحی با
در جریان اصالحات فراهم م 

گروه سیاسی
بهارستاننشینان علیرغم جوالن کرونا در سرزمین ایران
ی گذرانندوباتکاپویمستمر
اسالمی،روزهایشلوغیراپشتسرم 
درصددحلمشکالتریزودرشتیهستند که ٔ
قاطبهآنهامحصول
تفکریاست کهمدعیبودبادادنامتیازبهغربمیشودمشکالت
کشور را حل کرد؛ حتی به نقل از ظریف تیتر زدند «میشود» ،ولی
دیدند و دیدیم که همان «نمیشود» جلیلی شد.
دستورکار اقتصادی
وکالی ملت با آغاز به کار پارلمان یازدهم ،دستور کار خود را رفع
مشکالتاقتصادیومعیشتیاعالم کردندوحتیغالب۱۴طرحی که
بهعنواناولیناعالموصولیاینمجلسقلمدادمیشوداقتصادی
بود؛ همچون طر حهای «جهش تولید دانشبنیان»« ،تعارض
منافع»«،بانکداریاسالمی»«،حمایتازاقتصادملیورونقتولید

در مقابلاقداماتخصمانهآمریکا»«،اصالحنرخارزمبنایحقوق
ورودی»«،ساماندهیسیاستهایحمایتی»«،ارتقاءحکمرانی
در حوزه ریال»« ،مالیات بر عایدی سرمایه»« ،تخصیص ارز با نرخ
ترجیحیبه کاالهایاساسی»«،اساسنامهشرکتملی گاز ایران»،
«مبارزه با جرائم اقتصادی» و «تشکیل ستاد جذب سرمایههای
داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی».
پاسخ به ملت
ً
مجلسشورایاسالمی کهصرفاروزهاییکشنبهوچهارشنبهصحن
علنی داشت و روزهای سهشنبه را به انضمام عصرهای یک شنبه
بهجلسات کمیسیونهایتخصصیاختصاصدادهبود،از هفته
جاری تغییر رویه داده و روزهای سهشنبه نیز جلسه علنی برگزار
ی کندتابیشتربتواندبادعوتاز وزراومسئوالندولتیبهسؤاالت
م 
انبوه ملت در خانه ملت پاسخ بیابد .هرچند برخی مسئوالن

مخالفتشدیداصالحطلبانتندرووازحامیانسرسخت
رئیسدولتاصالحاتمواجهشدهوتابهامروزاجازهندادهاند
کهچنینطرحیاجراشود.
احتیاط؛ چاشنی کار اصالحطلبان میانهرو
حزب کارگزارانسازندگیبهطور جدیپیگیریکآلترناتیو
برایرئیسدولتاصالحاتاست،اماازآنجاکهبهحساسیت
چنین اقدامی پی برده ،احتیاط را چاشنی اقدامات
بعدی خود کرده است .این حزب سیاسی اصالحطلب،
رادیکالیسموتعصباتافراطیدرمیاناصالحطلبانراآفت
جدیجریاناصالحاتمیداند.کارگزارانیهامعتقدند که
دلیلینداردبرایهمیشهاز تصمیماتویبیچونوچرا
ی کنند ا گر فردی توان
ن گونه تفسیر م 
تبعیت کنیم و ای 
مدیریت کافیرانداردبایدازرهبریجریاناصالحات کنار
گذاشتهشودوفرددیگریانهادیمانندپارلماناصالحات
هدایت این جریان سیاسی را برعهده بگیرد.

جریان اصالحات؛ نیازمند انقالب فکری و
ل گرایانه
عم 
براساس گفته کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی؛
نواندیشانودگردیسانخواهانتحولدرجریاناصالحات
بهخوبی به این موضوع پی بردهاند که دوران َ«تکرار
ی کنم» به پایان رسیده و از وجهه کاریزماتیک رئیس
م 
دولتاصالحاتبهشدت کاستهشده؛لذاجریاناصالحات
ل گرایانهاست؛زیراتابهامروز
نیازمندیکانقالبفکریوعم 
این جریان سیاسی فقط مباحث آ کادمیک را وارد عرصه
سیاسی کشور کردهودرعملیکبازندهواقعیاست.حزب
کارگزاران و نسل جدیدی که وارد بدنه طیف اصالحات
شدهاند ،بهشدت مخالف طرح موضوعاتی مانند عدم
مشارکتدرانتخاباتیاتحریمانتخاباتهستند؛موضوعی
که اصالحطلبان رادیکال بارها در آستانه انتخابات آن را
مطرح کردهاند و حتی رئیس دولت اصالحات بهصورت

گزارشی از محتوای جلسه دیروز مجلس با وزیرنفت؛

بهارستان بر مدار اقتصاد

آ گهی دعوت شرکت آباد راهان تیس
منطقه آزاد چابهار سهامی خاص
به شماره ثبت  3554و شناسه ملی
14008340739
(نوبت اول)

ً
احتراما بدينوسيله از كليه سهامداران شرکت آباد راهان تیس
منطقه آزاد چابهار سهامی خاص به شماره ثبت  3554و شناسه
ملی  14008340739دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی
فوق العاده که در تاریخ  1399/7/7ساعت  10صبح در محل اصلی
شرکت تشكيل مي گردد ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
اصالح ماده اساسنامه در خصوص دارندگان حق امضای شرکت
تاریخ انتشار99/6/26 :
هیئت مدیره
خ ت99/6/26 :

آ گهی دعوت مجمع عمومی
عادی انجمن صنفی كارفرمایان
شهربازیداران ایران (نوبت اول)
بدینوسیلهازاعضایمحترمانجمندعوتمیگرددتادر
مجمععمومیعادیسالیانهانجمنصنفی كارفرمایی
شهربازیداران ایران با دستورجلسه به شرح ذیل
به آدرس تهران – انتهای اشرفی اصفهانی – خیابان
سیمونبولیوار –خیابانمرادآباد–مجموعهپذیرایی
الماسشهردرساعت14روزیكشنبهمورخ99/7/27
ی گردد ،حضور به هم رسانند.
برگزار م 
دستورجلسه مجمع عمومی عادی:
 -1استماع گزارش هیاتمدیره و بازرسان
 -2استماع گزارش مالی و تراز مالی انجمن منتهی به
پایان سال مالی
 -3ا نتخا ب ا عضا ی هیا تمد یر ه ( ا صلی و
علیالبدل)
 -4انتخاب بازرسان (اصلی و علیالبدل)
 -5تعیین بودجه سال مالی
تاریخ انتشار99/6/26 :
خ ش99/6/26 :
هیاتمدیره انجمن

به جای ارائه گزارش عملکرد و اینکه از «آنچه شد»ها گزارش
َُ
ی گویند کأنه
بدهند چنان از مشکالت و «باید بشود»ها سخن م 
رفع مشکالت وظیفه مردم است نه آنها.
جلسه علنی
جلسهعلنیروز سهشنبه۲۵شهریور مجلسشورایاسالمیابتدا
به مدت  ۵۵دقیقه بهصورت غیرعلنی برگزار شد تا وکالی ملت
درباره مسائل داخلی مجلس و هماهنگی در امور مجلس رایزنی
کنند.سپسازساعت9:13تا11:57دقیقهعلنیشد.دراینفاصله
زمانی ،بیژن زنگنه وزیر نفت به ارائه گزارشی درباره عملکرد وزارت
نفت و طر حهای توسعهای پرداخت .البته این جلسه مجددا به
درخواست یکی از نمایندگان و موافقت مجلس بهمنظور بررسی
سؤال از وزیر «تعاون ،کار و رفاه اجتماعی» غیرعلنی شد.
محور گزارشها
افزایش ظرفیت تولید از میادین مشترک نفت و گاز ،دوری از خام
فروشیباصنعتپتروشیمیوپاالیشوتکمیلزنجیرهارزش«،توسعه
گازرسانی ،افزایش صادرات گاز و فرآوردههای نفتی و محصوالت
پتروشیمی ،حمایت از ساخت داخل و شرکتهای دانشبنیان،
ل گذاری
جمعآوری گازهایمشعلومقابلهباتحریمهاینفتیوری 
برای آینده ازجمله محورهای گزارش وزیر نفت بود.
میدانهای مشترک
زنگنه در بخشی از گزارش خود اعالم کرد «ازنظر افزایش ظرفیت در
میدانهایمشترکبایدبهایننکتهاشاره کنیم کهمامیدانهای
مشترکمان را اولویتبندی کرده و به همه آنها پرداختیم ،اما

آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده  3قانون
تعیین تفكیك وضعیت اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
براساس موجب رای شماره  139960301054000625مورخ  1399/4/2صادره از هیات
حل اختالف موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مصوب  90/9/20مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك جنوب شرق تصرفات مفروزی و مالكانه
آقاا كرم آتش افروز فرزند علی مرد متقاضی پرونده كالسه  1398114401054000277نسبت
به ششدانگ یك قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت  51/50مترمربع قسمتی از
پالك ثبتی  4418اصلی با حدود اربعه:
شماال :در سه قسمت كه دوم غربی است اول یك متر درب و دیوار به گذر دوم 2/32متر
دیوار به گذر سوم  3/80متر دیوار به دیوار باقیمانده پالك  4418اصلی
شرقا :بطول  11/57متر دیوار به دیوار باقیمانده پالك  4418اصلی
جنوبا :بطول 4/48متر دیوار به دیوار باقیمانده پالك  4418اصلی
غربا :بطول  9/25متر دیوار به دیوار باقیمانده پالك ثبتی  4418اصلی
مورد ثبت صفحه  101دفتر امالك  1256واقع در بخش  7تهران به ثبت گردیده مراتب از نظر
اطالع ذوی الحقوق و شركا مشاعی پالك فوق در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه آ گهی
میگردد .طبق قانون فوق االشاره كسانی كه به مالكیت و تصرفات مفروزی متقاضی فوق
اعتراض دارند می توانند از تاریخ انتشار آ گهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به مراجع
قضائیتسلیمنماید.بدیهیاستپساز انقضاءمهلتقانونیعدموصولواخواهینسبت
به صدور سند مالكیت مفروزی به مساحت و حدود باال به نام نامبرده اقدام خواهد شد.
غالمرضا غضنفری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك خاوران تهران
مالف 13719
تاریخ انتشار نوبت اول99/6/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/6/26 :

آ گهی دعوت شرکت آباد راهان تیس
منطقه آزاد چابهار سهامی خاص
به شماره ثبت  3554و شناسه ملی
14008340739
(نوبت اول)

ً
احتراما بدينوسيله از كليه سهامداران شرکت آباد راهان تیس منطقه
آزاد چابهار سهامی خاص به شماره ثبت  3554و شناسه ملی
 14008340739دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده که در تاریخ  1399/7/7ساعت  12در محل اصلی
شرکت تشكيل می گردد ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:
 -1انتخاب بازرسین
 -2انتخاب اعضای هیات مدیره
تاریخ انتشار99/6/26 :
هیئت مدیره
خ ت99/6/26 :

مهمترینمیداننفتیبرایما،دوبخشمیدانهایغرب کارون،
خوزستان و میدان پارس جنوبی است .تولید میدانهای غرب
کارون در این مدت  ۷سال از  ۷۰هزار بشکه در سال  ۹۲به ۴۰۰
هزار بشکه در روز رسیده است و از همسایگانمان در این زمینه
عقب نیستیم».
او همچنین گفت «تعدادی از میدا نها در فاز یازده پارس
جنوبی ،آبان و پایدار غرب در ایالم ،چشمه خوش ،سپهر و جبیر
است .از طرفی طر حهای دیگری برای توسعه و نگهداشت
توان تولید از سال  ۹۷تا کنون  ۲۳قرارداد امضاشده که شروع
عملیات آنها با سفر دکتر قالیباف به استان خوزستان آغاز شده
و قرار است تولیدمان را حفظ و افزایش دهند» .زنگنه همچنین
گفت «تولید پارس جنوبی در سال  ۸۴روزانه حدود  ۱۴۰میلیون
مترمکعب بود که این رقم در سال  ۹۲به  ۲۸۰میلیون مترمکعب
و در حال حاضر به  ۷۰۰میلیون مترمکعب رسیده است .در طول
۷سال گذشتهحدود۴۲۰میلیونمترمکعبمعادل۲/۶میلیون
بشکه نفت روزانه به ظرفیت تولید پارس جنوبی افزوده شده
است .ا گر میخواستیم این میزان از سوخت را تأمین کنیم ،باید
ی کردیم که
 ۱۰پاالیشگاه با ظرفیت  ۲۶۰هزار بشکهای احداث م 
موجب آلودگی در کشور میشد».
دوری از خامفروشی
زنگنهآنطور کهخانهملت گزارشدادهاست،دوریازخامفروشی
با توسعه صنعت پتروشیمی را ازجمله برنامههای وزارت نفت
توصیف کرد و ادامه داد« :در بحث پتروشیمی توانستیم تولید را

غیرمستقیم در انتخابات اسفندماه سال گذشته از
این طرح حمایت کرد؛ اقدامی که وا کنش نسل جدید
اصالحطلبان و کارگزارانیها را در پی داشت و زمینهساز
حمالت سنگین آنها به وی شد.براساس این گزارش؛
شواهد و قرائن نشان میدهد که درون جریان اصالحات
دوقطبی شدیدی حا کم شده که برخی خواهان اصالح

جریاناصالحاتهستندوعدهایدیگر کهمحافظ ه کارانه
ی کنند هرگونهاصالحدرون
بامسائلو کنشهابرخوردم 
اینجریانرامنجربه گسستفکریوسیاسیمیدانند.
ی گذرد این دوقطبی بیشتر نمایان میشود
هرروز که م 
و براساس تحلیل کارشناسان مسائل سیاسی جریان
اصالحات را منزویتر از گذشته خواهد ساخت.

از  ۱۲میلیون تن در سال  ۷۵به  ۵۶میلیون تن در سال  ۹۲و ۶۶
میلیون تن در سال  ۹۸ارتقاء دهیم و براساس برنامهریزیها مقرر
استاینعدددرسال۱۴۰۰بهحدود۱۰۰میلیونتنبرسد.تولیدات
پتروشیمی در سال  ۷۵حدود  ۲میلیارد دالر بود که در سال  ۹۲به
 ۱۱میلیارد دالر و در سال  ۹۸حدود  ۱۵میلیارد دالر رسیده است.
در سال جاری  ۱۷طرح به بهرهبرداری میرسد .تولید بنزین در
سال  ۹۱در حدود  ۵۲میلیون لیتر بود که این ظرفیت در سال ۹۸
به  ۱۰۷میلیون لیتر رسیده است».
توسعه گازرسانی
وزیر نفت در بخشی دیگری از گزارش خود اظهار داشت «توسعه
گازرسانی یکی دیگر از اقدامات وزارت نفت است ،این کار با ابتکار
مشترکدولتومجلسانجامشدهاست.مجلسباتصویبماده۱۲
قانونرفعموانعتولید گامبزرگیرادر اینمسیربرداشت.برهمین
اساس  ۸۳درصد جمعیت روستایی ۹۹ ،درصد جمعیت شهری و
ی کنند.
درمجموع۹۴درصدجمعیت کشوراز گازطبیعیاستفادهم 
وزارت نفت مصمم است پوشش گازرسانی به  ۹۵درصد با اولویت
مناطقسردوجنگلیبرساند.باافزایش گاز طبیعی،سوختمایع
در نیروگاههااز  ۴۳درصددر سال۹۲به ۱۰درصدرسیده،همچنین
به محیطزیست و اشتغالزایی کمک بسیاری شد».
زنگنه در پایان این بخش یادآور شد « ۴سند تهیه کردیم که
ل گذاری آینده مفید است ،نخست سند
برای شرایط کنونی و ری 
سوخت حملونقل تا  ،۱۴۲۰دوم تراز مصرف و تولید گاز تا ،۱۴۲۰
سوم تولید نفت تا  ۱۴۲۰و چهارم تولید پتروشیمی در پاییندست
تا  ۱۴۲۰است .نظرات مجلس و کمیسیون انرژی باید در این
زمینه مطرح شود».
قراردادهای مشکلزا
در ادامه برخی نمایندگان به ارائه نظرات پرداختند .علیرضا زا کانی
رئیسمرکزپژوهشهایمجلسشورایاسالمیازجملهنمایندگانی
بود که در صحن علنی نطق کرد .او در بخشی از سخنانش گفت «در
بحث گازفلرساالنهیکمیلیاردعدمالنفعوآالیندگیراشاهدبودیمو
درسهمیهبندیبنزینبالغبر۱۵۰هزارمیلیاردتومانخساراتدیدیم
ایندر حالیاست کهمیتوانستیماز اینمنابعبرایسازندگی کشور

استفاده کنیم،دربحثتبدیلNPGواستفادهازظرفیتهایکشور
نیز بهجای استفاده بهینه از آنها حداقل سالی  ۱/۲میلیارد دالر به
خودمان ضربه زدیم» .زا کانی همچنین گفت «مشکل بعدی ناظر
ً
به قراردادهایی است که اخیرا بسته شده مثل فاز چهارم ستاره
خلیجفارس که البته زمین آن هنوز تحویل داده نشده است .آقای
ی که در سیراف نسبت به
وزیر اصرار به قرارداد سیراف دارد درحال 
ستارهخلیجفارسسهبرابرزمانبهخوداختصاصمیدهدوقیمت
خلیجفارس نیز یکدوم آن خواهد بود».
کارهای نباید
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی به «نباید»تا هم
اشاره کردو گفت«وزیرنفتسلسله کارهاییرانیزنبایدانجامدهد
وبهاعتقادمرکزپژوهشهایمجلستجدیدنظریبایددرارتباطبا
اولویتهاصورت گیردازجملهایجادانحصاردرفروش کهبهمشکل
جدیتبدیلشدهیافساددر فروشنفتخام،متأسفانهباقاچاق
سازمانیافته شده با  ۱۹۰۰پرونده مواجهیم».
زا کانی در پایان سخنانش پیشنهاد داد کارگروهی متشکل از
نمایندگان کمیسیونانرژی،وزارتنفتومرکزپژوهشهاتشکیل
شودوطی۱۰روزضمنبررسیابعادمشکالتحوزهنفتپیشنهادات
عملیاتی موردتفاهم را به مجلس ارائه دهد.
موافقت وزیر
وزیرنفتدربخشدوموپایانی گزارشخود گفت«بندهپیشنهادآخر
آقایزا کانیراقبولدارم،چرا کهدراینجلسهباانبوهیازانتقادات
وپیشنهاداتمواجهشدم کهنمیتواندرمدتزمان کوتاهپاسخگو
باشم،بنابراینازرئیسمجلسوهیئترئیسهمیخواهمتاترتیبی
دهند با محوریت کمیسیون انرژی در یک بازه زمانی مشخص در
این راستا  ۴سندی که ارائه شد را موردبررسی قرار دهم».
زنگنههمچنین گفت«نبایدهمهتالشهایمانادیده گرفتهشود.
از ما تشکر کنید و بعد بگویید که باید بیشتر کار کنید ،نه اینکه
مدام بر سر ما بزنید! بیایید مجموع صادرات نفتی و فرآوردهها را با
تحریمهایقبلیمقایسه کنیدوببینیددر چهوضعیتیقرار داریم.
مننمیتوانمبرخیازموضوعاتراعلنیاعالم کنم،اماشمامیتوانید
خصوصی بیایید و اقدامات ما را مشاهده کنید».

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور
فوقالعاده نوبت اول شركت خدماتی
شهرك صنعتی شماره یك دزفول
به اطالع كلیه اعضای شركت خدماتی شهرك صنعتی شماره یك دزفول میرساند
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده نوبت اول شركت خدماتی شهرك
صنعتی شماره یك دزفول روز دوشنبه مورخ  1399/07/21ساعت  10صبح ،در
محل دفتر اداری شركت خدماتی واقع در شهرك صنعتی شماره یك دزفول برگزار
ی گردد.
م 
از كلیه اعضای محترم تقاضا میشود راس ساعت مقرر در محل مذكور حضور به
هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1پذیرش اعضای جدید
 -2افزایش سرمایه
تاریخ انتشار99/6/26 :
هیاتمدیره شركت
خدماتی شهرك صنعتی شماره یك دزفول
خ ش99/6/26 :

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور
فوقالعاده شركت هل – سهامی خاص
شماره ثبت  17095تهران – شناسنامه ملی
10100604640
بدینوسیله از كلیه صاحبان سهام شركت هل و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به
عمل میآید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده شركت كه راس
ساعت  9صبح روز چهاشنبه مورخ  1399/7/16در محل قانونی شركت (تهران،
خیابان وزرا (خالد اسالمبولی) ،خیابان بهزاد شفق (خیابان هفدهم) ،پالك ،6
ی گردد ،حضور به هم رسانند.
ساختمان اداری مریم ،طبقه  )3تشكیل م 
دستورجلسه:
 -1انتخاب اعضای جدید هیاتمدیره
 -2انتخاب روزنامه جهت درج آ گهی
تاریخ انتشار99/6/26 :
هیاتمدیره شركت هل – سهامی خاص
خ ت99/6/26 :

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور
فوقالعاده شركت سیم و كابل الوان زنجان
(سهامی خاص) به شماره ثبت  7144و
شناسه ملی 10460103721
ی گردددر مجمععمومیعادی
بدینوسیلهاز كلیهسهامدارانشركتفوقدعوتم 
به طور فوقالعاده مورخ  1399/07/08ساعت  10صبح كه در محل قانونی شركت
ی گردد ،حضور به عمل آورند.
برگزار م 
دستورجلسه:
 تصویب صورتهای مالی سال 1398 انتخاب بازرسین روزنامه كثیراالنتشارتاریخ انتشار99/6/26 :
هیاتمدیره شركت
خ ش99/6/26 :

آ گهی استخدام
شركت مروارید هامون در شهرك صنعتی جاده میرجاوه واقع در زاهدان یك نیروی
متخصص برق صنعتی ،مكانیك و لیفتراك استخدام میكند .متقاضیان با شماره
تلفن  09155412452و یا  054-33592151تماس حاصل نمایند.
تاریخ انتشار99/6/26 :
شركت مروارید هامون زاهدان
خ ش99/6/26 :

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور
فوقالعاده شركت صنایع كاشی زرین خراسان
جلسهمجمععمومیعادیبهطور فوقالعادهشركتصنایع كاشیزرینخراسان
بهشمارهثبت3036وشناسهملی10380192569در ساعت10صبحروز پنجشنبه
 1399/07/10در محل سالن اجتماعات كارخانه كاشی زرین خراسان واقع در
ی گردد .از كلیه سهامداران دعوت به عمل
كیلومتر  9جاده تربت به مشهد برگزار م 
م گیری موضوعات ذیل در جلسه حاضر شوند.
میآید جهت تصمی 
دستورجلسه:
 -1طر ح و بررسی نامه واصله از سوی بازرس قانونی شركت در مورد نحوه تقسیم
م گیری در مورد آن
سود سال  98و تصمی 
 -2سایر موارد
تاریخ انتشار99/6/26 :
خ ش99/6/26 :
هیاتمدیره شركت صنایع كاشی زرین خراسان

آ گهی مجمع عمومی عادی
به طور فوقالعاده شركت داروشیشه
سهامی خاص ثبت شده به شماره 40123
و شناسه ملی 10100855228
ی گردد تا در جلسه مجمع
بدینوسیله از كلیه سهامداران شركت مذكور دعوت م 
عمومی عادی به طور فوقالعاده كه در تاریخ  99/07/15ساعت  11:30صبح در
ی گردد ،حضور به هم رسانند.
محل قانونی شركت تشكیل م 
دستورجلسه:
 -1قرائت و استماع گزارش هیاتمدیره و بازرس قانونی و تصویب تراز سال مالی
منتهی به اسفند 1398
 -2انتخاب بازرس اصلی و علیالبدل
تاریخ انتشار99/6/26 :
هیاتمدیره
خ ش99/6/26 :

آ گهی دعوت مجمع عمومی فوقالعاده و
مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده
(نوبت دوم) شركت حسینی صنف
لباسفروش تهران (با مسئولیت محدود)
ثبت شده به شماره 76903
با عنایت به آ گهی دعوت مجامع عمومی فوقالعاده و عادی به طور فوقالعاده
كلیه شركا شركت حسینی صنف لباسفروش تهران مندرج در شماره 76903
مورخ  1399/05/21روزنامه رسالت (نوبت اول) و با توجه به حدنصاب نرسیدن
شركت جهت حضور برای رسمیت یافتن مجامع مذكور ،بدینوسیله از كلیه شركای
محترم یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل میآید تا در جلسه مجامع عمومی
فوقالعاده و عادی به طور فوقالعاده شركت حسینی صنف لباسفروش تهران
نوبت دوم كه راس ساعت  10صبح روز شنبه مورخ  1399/07/12در محل شركت
واقعدر تهران،خیابانسعدیجنوبی ،كوچهدرختی،حسینیهلباسفروشهابرگزار
میشود ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده عبارت است از -1 :انتخاب
اعضای هیاتمدیره و مدیرعامل و در صورت لزوم بازرس  -2تعیین روزنامه
كثیراالنتشار  -3سایر مواردی كه در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور
فوقالعاده میباشد.
دستورجلسه مجمع عمومی فوقالعاده:
 -1اتخاذ تصمیم درخصوص ورود شریك یا شركا جدید
تاریخ انتشار99/6/26 :
خ ش99/6/26 :
هیاتمدیره

