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گزارش« رسالت» از حمالت جدید دولت به مجلس؛

بدهکاران،طلبکارشدند

وحید عظیمنیا
ادامه از صفحه اول
درآمدزایی دالری
ابتدا عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دست به قلم
شد و با انتشار نامهای در وا کنش به اظهارات قالیباف مدعی
شد «واردکردن بانک مرکزی را به مباحث سیاسی و حاشیهای
ی کنم و آن را به صالح کشور نمیدانم و اعتقاد دارم
توصیه نم 
تمام نیروی اینجانب و بانک مرکزی باید معطوف به مقابله با
تحریمهاو کمکبهاقتصاد کشورباشد».البتهمستأجرساختمان
میردامادتوضیحندادا گراعتقادیبهواردکردنبانکمرکزیبه
مباحثسیاسیوحاشیهاینداردپسچراحاضراستدولتبا
ن کردن دالر و تحمیل فشار به مردم درآمدزایی کند.
گرا 
ترک فعل
سید احسان خاندوزی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
در وا کنش به نامه رئیس کل بانک مرکزی در توییتر نوشت:
«بخشی از اتاق گاز نقدینگی و تورم امروز و بخشی از سقوط آزاد
ریال ،محصول قصور بانک مرکزی است .مثال سالها خواستار
مسیرهایجایگزینسوئیفتوتنوعابزارهایتسویهارزیبودیم
ی گویم عمدا
و بانک مرکزی فقط لبخند تحویل ما میداد .نم 
کارشکنی میشد ،اما آیا ترک فعل نبود؟»
رونق آنچنانی
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامهوبودجه نیز دست به
ن گذاری کشور ،نوشت:
قلم شد و در نامهای به رئیس قوه قانو 
«امروزمردمایرانبهجایاعانهویارانهازمدیرانخودرفعتحریم
و برداشتن زانوی زور از گلوی اقتصاد ایران را با حفظ عزت ملی
ی کنند».
طلب م 
نوبخت که زمانی ردای سخنگویی دولت روحانی را بر عهده
داشت و درباره برجام بارها به خبرنگاران توضیح میداد ،در
این نامه هرگز اشاره نکرده است مگر روحانی کلید به دست
با شعار «رفع تحریم»ها نیامد؟ مگر روحانی مدعی نبود کاری
ی کند هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد هم چرخ اقتصاد؟ مگر
م 
روحانی مدعی نبود زبان دنیا را بلد است و برجام و تحریمها را
ی کند؟ و مگر همین آقای روحانی سال  ۹۲مدعی نشد
لغو م 
«ا گر مشکالت کشور راهحل نداشت ،کاندیدا نمیشدم!»

و ...گزاره «مردم بهجای اعانه و یارانه از مسئوالن رفع تحریم
میخواهند» تکرار همان گزاره روحانی است که مدعی آنچنان
ی کند کهمردمبهیارانه ۴۵هزار و ۵۰۰توماننیازی
رونقایجادم 
نداشته باشد ،اما بعد از ۷/۵سال نهتنها این شعار هرگز عملی
نشد بلکه کاری کرد که همین رقم هم هیچ ارزشی در زندگی
مردم نداشته باشد.
پس چی شد؟
اظهاراتنوبختهموا کنشوکالیملترادرپیداشت.محسن
دهنویعضوهیئترئیسهمجلسدرحسابتوییتریاشنوشت:
«جنابنوبختفرمودهاند«:مردمبهجایاعانهویارانه،خواهان
رفع تحریمها هستند ».در سال  ۹۲با همین شعار مردم را فریب
دادیدورأیآوردید.آیاتوانستیدتحریمهارابردارید؟خیر.ا کنون
خواست ه اصلی مردم ،رفتن شما و دولت است».
همچنین سید نظامالدین موسوی نماینده تهران و عضو
کمیسیوناصل 90مجلسنوشتهاست«:آقاینوبختباانتقاد
از طرحمعیشتیمجلس گفتهاستمردمبهجایاعانهویارانه،
خواهان رفع تحریمها هستند .خاطرمان هست آقای روحانی
ی کنموآنچنانرونقاقتصادی
ی گفت«تحریمهارالغوم 
سال۹۲م 
ایجادمیشود کهمردماصالبهاین۴۵هزارتوماناحتیاجنداشته
باشند ».به قول مرحوم گلآقا :پس چی شد؟»
وعدههای رنگارنگ
این پایان ماجرا نبود؛ اسحاق جهانگیری معاون اول
رئیسجمهور ،در جلسه اقتصاد مقاومتی اظهاراتی داشته که
آن را پاسخ غیرمستقیم به رئیس قوه مقننه عنوان کرد ه است.
او که بهعنوان نامزد پوششی و به عبارتی ضرب ه گیر روحانی در
انتخابات  ۹۶حضور یافت و سپس کناره گیری کرد ،در این
جلسه مدعی شد« :تجربه من بهعنوان فردی که هم در دولت
ی گوید؛ بودجه چوب ادب
و هم در مجلس فعالیت کردهام م 
سیاستمداران بهویژه سیاستمدارانی است که تنها شعار
میدهند .منابع و مصارف در بودجه کشور موضوعی واقعی
است و باید با آن منطقی برخورد کرد .نمیتوان ذهنی و خیالی
منابع کشور را افزایش دهیم .متأسفانه برخی مسائلی که در
حال حاضر عنوان میشود با  10برابر بودجه کنونی نیز نمیتوان
به آن حرفها جامه عمل پوشاند».

جهانگیریهمهرگزبهشعاریبودنوعدههایرنگارنگروحانی
در دوانتخابات۹۲و۹۶وحتیاظهاراتخودشاشارهاینکرده
است.حجتاالسالمحسنشجاعیعضوهیئترئیسهکمیسیون
اصل90ونايبرئیسهیئتنظارتبررفتارنمایندگاندروا کنش
بهاظهاراتجهانگیریدرحسابتوییتریاشنوشت«:کسانی
که می گویند مدیران دولت دچار ضعف هستند خوب است
 ۲/۵سال پایانی دولت گذشته را با  ۲/۵سال ابتدایی دولت
تدبیر مقایسه کنند«».آقای جهانگیری شما میپسندید ۲/۵
سال ابتدایی دولت گذشته را با  ۲/۵سال پایانی دولت تدبیر
مقایسه کنند؟»
دستاوردهای تاریخی!
اما مهمترین پاسخها به اظهارات مسئوالن دولتی نه در فضای
مجازی که صحن علنی مجلس شورای اسالمی بهصورت
کمی و البته کیفی ارائه شد.مهدی طغیانیدولتآبادی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در نطق میان
دستور جلسه علنی روز سهشنبه گفت« :مسئوالن دولتی در
روزهای اخیر به بهانه سخنی که فروتنانه در آن عالوه بر نقد
تصمیماتدولتدر حوزهاقتصادبهمجلسهماشارهشدهبود
برآشفته شده و فرصت را مغتنم شمردند تا به خانه ملت حمله
کنند؛ دولتی که با ضعف ،انفعال و بیبرنامگی آشکار در امور
اقتصادی در  ۷سال گذشته بهطورقطع خود یکی از عامالن
مشکالتفعلیبودهوجالباست کهاز وعدهچنانرونقیایجاد
شود کهمردمبهیارانهنیازنداشتهباشندحاال بهجاییرسیدهایم
کهاینوضعیتاقتصادیرادستاوردتاریخیمیدانیم.البته که
دستاوردهایاقتصادیدولتدر۷سال گذشتهحقیقتاتاریخی
است و باید در کتابهای درسی بنویسند که چگونه میتوان
ارزش پولی ملی را یکدهم ،نقدینگی را  ۶برابر و نرخ تورم را ۴۰۰
درصد افزایش داد و مسئولیت هم نپذیرفت».
فرافکنی ممنوع
سخنگوی کمیسیون اقتصادی ادامه داد« :هیچ کدام از
شاخصهایی که گفته شد در دوره قبلی تحریمها به این
صورت نرسید؛ لطفا بهجای فرافکنی بگویید با اقتصاد ایران
ی کردید که نکردید؛ برای افزایش تولید
چه کردید و چه باید م 
داخلی نهادهها و کاالهای اساسی بهویژه در اقالم وارداتی چه

حمیدرضا ترقی ،کارشناس مسائل سیاسی :

دولت از افشا شدن علل وضعیت فعلی نگران است
حانیه مسجودی
حمیدرضا ترقی ،کارشناس مسائل سیاسی در مورد کنایههای رئیس
سازمان برنامهوبودجه و معاون اول رئیسجمهور به سخنان محمدباقر قالیباف،
ن که گرانیها و رها کردن بازار و تولید ملی
رئیس مجلس شورای اسالمی مبنی برای 
به پاستور ،بهارستان ،بابهمایون و میرداماد ارتباط دارد نه به آریزونا ،جورجیا
و میشیگان؛ در گفتوگو با «رسالت» بیان کرد :میتوان گفت اقدامی که شورای
نگهبان در رابطه با طرح جدیدی که مجلس برای کمک به اقشار مختلف جامعه
تصویب کرده بود ،توپ را به میدان دولت انداخته و مشخص کرد که ا گر تا کنون
شورای نگهبان این طرح را رد کرده  ،ناشی از عدم موافقت دولت با تأمین مالی این
قانون است .بنابراین به نظر میرسد که دولت در این مسئله در مقابل خواست
عمومی و نیاز همگانی جامعه قرارگرفته است.
وی افزود :این مسئله باعث شد که دولت وا کنش نشان دهد و بتواند از خودش در

وزارت نفت

«آ گهی ابالغ رای»

برابر افکار عمومی جامعه دفاع کند .از طرفی اظهارات قالیباف مبنی
ی کند
ن که دولت بدون پشتوانه کارشناسی ،مطالبی را مطرح م 
بر ای 
و در تصمیمات اقتصادی توجهی به مسائل و نیازهای واقعی مردم
ندارد ،موجب وا کنش دولت و طرفداران آنها در برخی از مطبوعات
آنها شد .در مسائل خارجی نیز دولت سعی دارد مشکالت اقتصادی
کشور را به انتخابات آمریکا و لزوم برقراری ارتباط با غرب گره بزند تا گشایشهای
ن گونه
اقتصادی همزمان باروی کار آمدن دموکراتها در داخل کشور باشد و ای 
القا شود که ایجاد ارتباطات و حل مشکالت خارجی ما با آمریکا تأثیرات شگرفی در
گشایش مشکالت اقتصادی کشور دارد.
دولت از صحبتهای قالیباف نگران شده است
ترقی تصریح کرد :به نظر میرسد صحبتهای قالیباف در افکار عمومی جامعه
ی کنداقدامات
تأثیراتیداشتهاست کهدولتباافشاشدنآننگرانشدهوسعیم 

شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت و گاز پارس

مجوز شماره 1399/4736

آقای اشكان پدرام راد – به شماره پرسنلی
 – 546119فرزند خسرو
پروندهنامبردهباال بهاتهامغیبتوتخلفاتمالیدرهیاتاولبدویرسیدگی
به تخلفات اداری كاركنان وزارت نفت مطرح و به مجازات انفصال دائم از
خدمات دولتی محكوم گردیدهاند .لذا به علت عدم دسترسی به مشارالیه
و به تجویز تبصره ماده  302قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در یك نوبت
منتشر میشود تا نامبرده ظرف مدت یك ماه از تاریخ نشر آ گهی چنانچه
اعتراضی دارند ،در یكی از روزهای كاری به محل امور اداری شركت نفت و گاز
پارسبه آدرستهران–خدكترفاطمی–نبشپروین اعتصامی –پ 1ویا دفتر
هیاتیادشدهواقعدرتهران،خیابانشیخبهایی،ضلعشمالشرقیمیدان
شیخبهائی،خیابانشهیدخدامی،ساختمانمدیریتا كتشاف،هیاتاول
بدوی وزارت نفت با شماره تماس  82704401مراجعه نمایند.

تاریخ انتشار99/8/28 :
خ ت99/8/28 :

هیات پنجم بدوی رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان وزارت نفت
روابط عمومی شركت نفت و گاز پارس

دعوتنامه
جلسه مجمع عمومی عادی شركت تیس
به شماره ثبت 2812
و شناسه ملی 10310045057
جلسه فوق در مورخه  1399/09/10راس ساعت  8صبح در محل دفتر شركت
واقع در بیرجند – بلوار غفاری – خیابان معلم – معلم  -49/2طبقه اول –
پالكصفر كدپستی9717813411تشكیلمیشود.از كلیهسهامداراندعوت
میشود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور
به هم رسانند .ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد
میتواند با اعطای نمایندگی وكیل معرفی نماید.
دستورجلسه:
انتخاب اعضای هیاتمدیره
انتخاب بازرس
انتخاب روزنامه كثیراالنتشار جهت درج آ گهیهای شركت
تاریخ انتشار99/8/28 :
هیاتمدیره شركت
خ ش99/8/28 :

اقدامی انجام دادید؟ هیچ اقدامی انجام ندادید؛ برای اصالح
نظام مالی کشور ،حمایت همهجانبه از صادرات و کاهش
ضربهپذیری درآمد حاصل از نفت و گاز اقدامی انجام نشد یا
اقدامی که باید انجام میشد نشد و هزاران سؤال دیگر که نه در
آسمانبلکهرویزمینودر سیاستهای کلیاقتصادمقاومتی
ی گویی و جلسات بیهوده گرفته و گزارشهای
بود ،اما تنها کل 
بیثمر داده شد و امروز روزی است که باید همه آنچهكه انجام
دادیدوانجامندادیدنتیجهمیداد،امانتیجهندادو کوهدولت
تدبیر و امید در اقتصاد موش زایید».
یادتان هست؟
طغیانی در این جلسه به اظهارات جهانگیری وا کنش نشان
داد و گفت« :بودجه چوب ادب سیاستمداران است بهویژه
سیاستمدارانی که شعار میدهند» ایشان که خود از مخترعان
ارز  ۴۲۰۰هستند کاش زودتر به این آزمونوخطاها پی برده
بودند که پس از  ۷سال نشنویم که من بلد نیستم یا بودجه
چوب ادب سیاستمداران است .آیا این جمالت یادتان هست
مردم که خوب یادشان هست و بیان کردید که امروز دیگر کسی
از گرانی و تورم حرف نمیزند و در دوران دولتهای نهم و دهم
قیمت ارز لحظهای و آسانسوری باال و پایین میرفت و ما وقتی
ی کردیم؛ آقای
دولت یازدهم را شروع کردیم باید آواربرداری م 
جهانگیری! تالطمهای سال  ۹۰و  ۹۱در مقایسه با دستپخت
دولت شما در سال  ۹۷و  ۹۸پارهآجر هم نیست چه برسد به آوار؛
گفتید در  ۷ماهه اول سال علیرغم کسری  ۴۸هزارمیلیاردی
همه وظایف بودجهای را انجام دادید ،اما از کجا آوردید؛ آن را از
انتشار  ۱۲۵هزار اوراق بدهی که همه بر سر دولت بعد آوار خواهد
شد ،تأمین کردید».
سخنگوی کمیسیون اقتصادی خطاب به نوبخت هم گفت:
«چگونه آبان ماه  ۹۸در آن غائله بنزینی حمایت معیشتی
اعانه نبود ،اما حمایت از کاالهای اساسی در مجلس یازدهم
اعانه است!»
رشد  ۵۶۰درصدی نقدینگی و  ۳۰درصدی ساالنه پایه
پولی
محسن زنگنه عضو کمیسیون «برنامه ،بودجه و محاسبات»
مجلس هم در نطق میان دستور گفت« :ا گر راهحل مشکالت

ن گونه وانمود
مجلس برای حل مشکالت مردم را زیر سؤال ببرد و ای 
ی کند ،چه
کند که آنچه مجلس برای حل مشکالت مردم دنبال م 
تصویب مالیات بر خانههای خالی و چه افزایش کمک اقتصادی به
اقشارضعیفجامعه کارسازنیستومابایددردرجهاولمشکالتمان
را با بیرون حل کنیم.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی یادآور شد :صحبتهای
ن کهمشکلمردم
نوبخت،رئیسسازمانبرنامهوبودجه،مبنیبرای 
رفع تحریمهاست نه کمک مالی و معیشتی ،حا کی از این است که
ی کند دموکراتها به رفع تحریم تن میدهند و ا گر
دولت تصور م 
تحریمها را بردارند مشکالت کشور حل خواهد شد .این در حالی است که از ابتدای
امسال تا کنون توانستیم باوجود تحریمهای نفتی بهطور میانگین روزانه  ۷۰۰هزار
بشکه نفت بفروشیم و دولت پول فروش نفت را نیز دریافت کرده و حتی درآمدهای
قابلتوجهی از محل مالیاتها و سایر منابع داشته است.
او گفت :علیرغم این که درآمدهای دولت خوب بوده است اما هیچ تحولی در
وضعیتاقتصادی کشور پدیدنیامدهوایننشانمیدهد کهحتیا گرایندرآمدها
بدونتحریمهمصورتبگیرد،مشکلسوءمدیریتوجوددارد.زمانی کهقالیباف

کشوردربهارستان،میردامادوپاستورنیست،پسدر کجاست؟
در کجابایدعلترشد۵۶۰درصدینقدینگیورشد۳۰درصدی
ساالنه پایه پولی را جستوجو کنیم؟ در کجا باید علت تورم ۴۰
درصدی را جستوجو کنیم؟ آیا میدانید نیمی از نقدینگی
کشور در زمان تصدی ریاست کنونی بانک مرکزی صورت
پذیرفته است؟ آیا در اولین جلسات حضور اهالی میرداماد و
پاستور در مجلس،نسبتبهسیاستهایانقباضیارزیبانک
مرکزی هشدار داده نشد؟ آیا نسبت بهضرورت تهاتر ارز وارداتی
و صادراتی کاالهای ضروری ،حذف رانت ارز  ،۴۲۰۰مقابله با
کانالهای خریدوفروش ارز و دهها مورد دیگر تذکر داده نشد،
شما چه کردهاید؟ آیا کسی در برج  ۱۷طبقه میرداماد هست
که چندخطی در باب سیاستهای ارزی بانک مرکزی ناظر به
ی کنید تويیت درمانی زمانش گذشته
آینده بنویسد؟ آیا فکر نم 
است؟ تأثیر چه کسی است که  ۸تن کاالی ضروری مردم ماهها
پشت گمرک معطل مانده است؟»
چگونه رویتان میشود؟
این نماینده مجلس همچنین تصریح کرد« :آیا وضعیت امروز
بازار سرمایههیچربطیبهصندلیهایپاستور ندارد؟چه کسی
جوابگویازبینرفتنهزارانمیلیاردسرمایهمردمباشد؟آیا۵ماه
قبلنسبتبهفرآیندناصحیحبازار سرمایه،عدماجرایقانون،

به این سوء مدیریت که منبعث از همان بیانات مقام معظم رهبری است اشاره
ی کند ،دولت وا کنش نشان میدهد.ترقی به بخشی از سخنان رهبری در مورد
م 
وجودسوءمدیریتدر کشوراشاره کردوبیانداشت:مقاممعظمرهبریدرسخنان
اخیرشان تأ کید کردند مشکالتی که ا کنون فرا گیر جامعه است ازجمله گرانیها و
عدمنظارتهابهسوءمدیریتداخلیوعدماستفادهاز ظرفیتهایموجود کشور
ت گذار واجراییوجوددارد،مربوطاست
وناهماهنگی کهبیندستگاههایسیاس 
لذاسخنانرئیسمجلسهماننکاتیاست کهمقاممعظمرهبریدر بیاناتخود
مطرح کردند.بنابراینوا کنشدولتبهاینصحبتهایابعضیازمطبوعاتمتبوع
دولت ،غیرمنطقی و فاقد مبانی حقوقی و واقعی در جامعه است.وی افزود :ا کنون
این سوء مدیریت در داخل جامعه ما کامال ملموس است و مردم در نظرسنجیها
ی کنند .بنابراین انکار یک واقعیت از سوی دولت و طرفداران نهتنها
به آن تأ کید م 
ی کند بلکه زمینه تفاهم بین قوا را کاهش میدهد.
مشکلی را حل نم 
دولت میخواهد تا روی کار آمدن بایدن مشکالت ادامه یابد
ویضمناشارهبهاظهاراترئیسساصزمانبرنامهوبودجهومعاوناولرئیسجمهور
به سخنان قالیباف و ربط دادن مشکالت به تحریمها گفت :دولت حاضر به کمک
به مجلس برای حل مشکالت مردم نیست یا نمیخواهد مشکالت مردم حل

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور
فوقالعاده شركت تولیدی پوشاك نانو مهیار
زنجان (سهامی خاص) به شماره ثبت 1309
و شناسه ملی 10460045326

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور
فوقالعاده شركت ذوبآهن اسنوند آذر
(سهامی خاص) شماره ثبت  269232و
شناسه ملی 10103075864

بدینوسیلهاز كلیهسهامدارانمحترمدعوتمیشودتادرجلسهمجمععمومی
عادی به طور فوقالعاده شركت كه در ساعت  14تاریخ  1399/9/15در محل
دفتراصلیشركتبهآدرس:زنجان،شهركصنعتیشمارهیك(اشراق)،سایت
بانوان ،خ شقایق  ،2قطعه  562تشكیل میگردد ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب بازرسین
 -2انتخاب روزنامه كثیراالنتشار شركت
تاریخ انتشار99/8/28 :
خ ش99/8/28 :
مقام دعوتكننده :هیاتمدیره شركت

بدینوسیله از كلیه سهامداران دعوت به عمل میآید تا در جلسه مجمع
عمومی عادی سالیانه كه راس ساعت  14مورخ  1399/09/10در محل دفتر
ی گردد ،حضور به هم رسانند.
مركزی شركت تشكیل م 
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هیاتمدیره درخصوص عملكرد سال مالی منتهی به
1398/12/29
 -2استماع گزارش بازرس قانونی شركت درخصوص عملكرد سال مالی
منتهی به 1398/12/29
 -3تصو یب تر ا ز نا مه و حسا ب سو د و ز یا ن سا ل ما لی منتهی به
1398/12/29
 -4انتخاب بازرسان اصلی و علیالبدل
 -5انتخاب روزنامه كثیراالنتشار جهت درج آ گهیهای شركت
 -6سایر مواردی كه در صالحیت مجمع عمومی باشد
تاریخ انتشار99/8/28 :
هیاتمدیره شركت ذوبآهن اسنوند آذر
خ ت99/8/28 :

آ گهی اصالحیه تجدید
مناقصه عمومی یكمرحلهای
دهیاری فشند

آ گهی فقدان سند مالكیت

بدینوسیله اعالم میگردد ضمانتنامه شركت
در مناقصه باید به مدت   180روز از تاریخ تسلیم
پیشنهاد معتبر بوده و مبلغ آن  32/978/428ریال
میباشد كه نوبت اول آن  8/18و نوبت دوم آن 8/26
در روزنامهرسالتچاپشدهمبلغضمانتنامهشركت
در مناقصه  321/978/428ریال بوده كه به اشتباه
32/978/428ریالچاپشدهاست كهاز اینطریق
اصالح میگردد.

آقایهیبتالهآذرنیابهموجبدوبرگ استشهادیه گواهیشدهدر دفتراسناد
رسمی شماره  54مسجدسلیمان مدعی است كه سند مالكیت به شماره
چاپی 335658الف 96مربوط به ششدانگ پالك شماره  14247فرعی از
پالك  1اصلی واقع در بخش یك مسجدسلیمان ثبت شده ذیل صفحه دفتر
جلد كه به موجب سند شماره  443مورخ  85/2/22دفترخانه شماره 131
مسجدسلیمانبهویمنتقلشدهوطبقخالصهمعامله444مورخ85/2/2
یمیباشد
دفترخانه131مسجدسلیماندرقبال260666667دررهنبانكمل 
وبهعلتجابجاییمفقودشدهودرخواستسندمالكیتنمودهلذادر اجرای
تبصره  1اصالحی ماده  120آییننامه قانون ثبت مراتب اعالم تا هر كس كه
مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالكیت مذكور در نزد خود میباشد از
تاریخ انتشار آ گهی ظرف مدت  10روز اعتراض خود را كتبا و ضمن ارائه اصل
سند مالكیت و یا سند خریداری به این اداره اعالم نماید و در غیر این صورت
سند مالكیت المثنی به نام مالك صادر و سند مالكیت مفقودشده از درجه
اعتبار ساقط خواهد شد.
تاریخ انتشار99/8/28 :
حسین بینیاز – رئیس ثبت اسناد و امالك
شهرستان مسجدسلیمان
د ش99/8/28 :

دعوتنامه
جلسه مجمع عمومی فوقالعاده
شركت تیس به شماره ثبت 2812
و شناسه ملی 10310045057

دعوتنامه

تاریخ انتشار99/8/28 :
خ ش99/8/28 :

كیان بخت – سرپرست دهیاری فشند

جلسه فوق در مورخه  1399/09/10راس ساعت  10صبح در محل دفتر شركت
واقعدر بیرجند–بلوار غفاری–خیابانمعلم–معلم – 49/2طبقه اول –پالك
صفر – كد پستی  9717813411تشكیل میشود .از كلیه سهامداران دعوت
میشود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور
به هم رسانند .ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد،
میتواند با اعطای نمایندگی وكیل معرفی نماید.
دستورجلسه :افزایش سرمایه شركت
تاریخ انتشار99/8/28 :
هیاتمدیره شركت
خ ش99/8/28 :

جلسه مجمع عمومی فوقالعاده شركت
سامان پوالد مكران به شماره ثبت  2945و
شناسه ملی 14006631032
جلسه فوق در مورخه  1399/09/10راس ساعت  16عصر در محل دفتر شركت
واقعدر بیرجند–بلوار غفاری –خیابان معلم –معلم – 49/2طبقهاول–پالك
صفر – كد پستی  9717813411تشكیل میشود .از كلیه سهامداران دعوت
میشود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور
به هم رسانند .ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد،
میتواند با اعطای نمایندگی وكیل معرفی نماید.
دستورجلسه :افزایش سرمایه شركت
تاریخ انتشار99/8/28 :
هیاتمدیره شركت
خ ش99/8/28 :

تعارض منافع ،عدم تناسب عرضه و تقاضا و عملکرد حقوقیها
تذکر داده نشد؟ فرد دیگری که در کارنامه خود اختراع ارز ۴۲۰۰
تومانیدارد،بهمجلسباچوبدولتتدبیردرس گمرکمیدهد.
مگرمجلسچه گفته کهمعاوناولرئیسجمهور برآشفتهشده
است؟ امروز برای  ۳۰هزار میلیارد تومان که در شرایط سخت
اختصاصی به مردم داده شود ،غوغا و فریاد به راه انداختهاید.
چگونه رویتان میشود از انجام وظایف خود به اعانه یاد کنید؟
قدرت خرید مردم را به یکسوم کاهش دادید و ا کنون در این
ن که میخواهید بخشی از
شرایط سخت اقتصادی و کرونا ،ای 
داراییهای خود را بفروشید و به مردم که صاحبان اصلی کشور
ی کنید».
هستند پرداخت کنید ،از آن به اعانه یاد م 
هنگامه حساب
پاستورنشینان کهدر۷/۵سال گذشتههمهصندلیهایاجرایی
و بخشی از صندلیهای تقنینی اشغالشده توسط جمعی
ی گویند
وکیلالدولهرادراختیارداشتهوانتظارداشتندهرآنچهم 
مردم باید بپذیرند و برای قابل پذیرش بودن آن نیز دست به
فریب افکار عمومی میزدند ،امروز با بهارستاننشینانی مواجه
هستند که آمدهاند مجلس را به رأس برگردانند و به دولتمردان
بفهمانند کشتیبان را سیاستی دگر آمده و زنگ انشا تمام شده
است؛ هنگامه حساب است.

شود .بلکه میخواهد همچنان این مشکالت ادامه پیدا کند تا بایدن در آمریکا
روی کار بیاید و با رفع تحریمهای موقت ،دوباره زمینه را برای تداوم اصالحطلبان
در قدرت فراهم سازد.ترقی تصریح کرد :از طرفی هم ممکن است دولتیها واقعا
باور نداشته باشند که مشکالت کشور با همکاری بین قوا و مشارکت همه ارگانها
و عدم تعصب دولت بر دیدگاههای خودش ،امکانپذیر است .درنتیجه میتوان
ل گذاری درست
گفت مجلس طی  6ماه گذشته توانسته است اقداماتی را برای ری 
در مسیر دولت انجام دهد .بنابراین ا گر دولت به خواستههای مجلس و مصوبات
آنها تن دهد و با دیدگاه عملیاتی وارد میدان شود و در برابر مصوبات مجلس
سنگاندازی و پافشاری نکند ،یقینا مشکالت مردم بدون تکیه به مسائل خارجی
حل خواهد شد.این کارشناس مسائل سیاسی در انتها معتقد است که در صورت
همکاری دولت با مجلس و اعتماد به توان داخلی این حجم فشار به مردم وارد
نمیشود .اما ا گر قرار باشد که دولت به مقاومت خود ادامه دهد نشان میدهد
که به دنبال یک استراتژی غیرقابل پذیرش برای جامعه ،مردم و مسئوالن کالن
نظام است و دولت احتماال به دنبال استفاده از روی کار آمدن با یدن برای حل
مشکالت کشور است .اما این خواسته مردم ،رهبری و نمایندگان ملت نیست و
طبیعتا عقالنی هم نیست.

آ گهی دعوت جهت تشكیل مجمع عمومی
فوقالعاده شركت كشاورزی و دامداری
سبزه بهار به شماره ثبت  7685و شناسه
ملی ( 10720151327با مسئولیت محدود) –
نوبت اول
بدینوسیله از كلیه شركاء شركت دعوت به عمل میآید تا در جلسه مجمع
عمومیفوقالعادهشركت كهدر ساعت16مورخ1399/09/12در محلقانونی
یشود ،حضور به هم رسانند.
شركت تشكیل م 
دستورجلسه:
 -1نقل و انتقاالت سهمالشركه
تاریخ انتشار99/8/28 :
هیاتمدیره شركت
خ ت99/8/28 :

آ گهی دعوت سهامداران جهت تشكیل
مجمع عمومی فوقالعاده (نوبت اول) در
شركت برجسازه سازان دنیز (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره  11979شناسه ملی
14007429889
بدینوسیله از كلیه سهامداران شركت دعوت میشود تا در جلسه مجمع
فوقالعاده شركت كه در ساعت  10صبح مورخ  1399/09/10در آدرس زنجان،
خیابان17شهریور ،كوچهعلیاصغرجعفری،پالك ،19كدپستی4518837733
تشكیل میگردد ،حضور به همراه رسانند.
دستورجلسه:
 -1پرداخت سرمایه تعهدی
 -2افزایش سرمایه
 -3سایر مواردی كه در صالحیت مجمع باشد
تاریخ انتشار99/8/28 :
هیاتمدیره شركت
خ ش99/8/28 :

دعوتنامه
جلسه مجمع عمومی عادی شركت سامان
پوالد مكران به شماره ثبت 2945
و شناسه ملی 14006631032
جلسه فوق در مورخه  1399/09/10راس ساعت  12ظهر در محل دفتر شركت
واقع در بیرجند –بلوار غفاری –خیابان معلم –معلم  -49/2طبقه اول –پالك
صفر كد پستی  9717813411تشكیل میشود .از كلیه سهامداران دعوت
میشود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور
به هم رسانند .ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد
میتواند با اعطای نمایندگی وكیل معرفی نماید.
دستورجلسه:
انتخاب اعضای هیاتمدیره
انتخاب بازرس
انتخاب روزنامه كثیراالنتشار جهت درج آ گهیهای شركت
تاریخ انتشار99/8/28 :
هیاتمدیره شركت
خ ش99/8/28 :

