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ماجرای یک رد و یک تأیید برکلیات بودجه

ادامه از صفحه اول

• حجم صادرات نفت که از مفروضات بودجه بود به برآورد واقعیتر یعنی ۱/۵
میلیون بشکه در روز کاهش یافت.
• رقم اندکی بر مخارج عمرانی دولت افزوده شد.
اصالحات فوق بعد از دو سال از مطالبه اصالح ساختار بودجه ،دستاورد بسیار
اندکی است اما ظاهرا مجلس ناچار است بخش دیگری از اصالحات را خود
دنبال نماید .مسیر پیش رو به لحاظ کاهش مخاطرات بودجه سال  ۱۴۰۰به
این شرح است:
اوال کاهش بیشتر کسری تراز عملیاتی بودجه که به معنای افزایش درآمدهای
پایدار و کاستناز مخارجاست.هرچه کسریبودجه کمترباشدبهاینمعناست
که بودجه سال بعد اثر کمتری برافزایش تورم خواهد داشت .به خاطر داشته
باشیم که با تورم سال جاری ،کشور ما احتماال جزء  ۵کشور انتهای فهرست
جهانیخواهدبودوتنگنایمعیشتیواردشدهدر سالآخردولت،بهاندازه کافی
برای طبقات متوسط و ضعیف جامعه دردنا ک بوده است که شاهد تکرار آن در
سال آتی نباشیم.این بخش از اصالح بودجه در طرف کاهش مخارج با دشواری
مواجه است زیرا بخش اعظم جهش هزینههای دولت در سال جاری و آتی به
افزایش  ۶۰درصد ردیفهای مرتبط با جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان
مربوط میشود که حتما مجلس یازدهم با جبران قدرت خرید طبقات پایین
موافق است اما جهش درآمد برای صاحبان درآمدهای باالی  ۲۰یا  ۳۰میلیون
تومان هیچ توجیهی از جهت توان مالی دولت و از جهت عدالت اجتماعی ندارد
امامتأسفانهالیحهدولتبانگاهیمساوات گرا(نهعدالتطلبانه)رشدیکسانیرا
برای کارکنانفقیروغنیاعمال کردهاست.بایددیدآیا کمیسیونتلفیقمجلس
میتوانداینموازنهرابهنفعطبقاتضعیفتغییردادهوهمزمانبخشیازمخارج
دولت را کاهش دهد یا خیر؟
ثانیا انضباطبخشی و شفافیت .مصوبه اول کمیسیون تلفیق مجلس از جهت
شفافسازی بسیاری از اعداد و ارقامی که در دل احکام بودجه مخفیشده
بود ،نسبت به الیحه دولت برتری داشت .برخالف روایتی که رسانههای دولتی
منتشر کردند،واقعیتآنبود کهسقفالیحهبودجهدر مصوبه کمیسیونتلفیق
افزایش کمیداشتوا کثرارقام(جز۱۰۶هزار میلیاردتومانناشیاز حذفرانتارز
ترجیحی) ناشی از شفاف کردن خود الیحه دولت بود .افزایش احکام انضباطی
(مانند پرداخت به ذینفع نهایی) یا برخی احکام محرک اقتصاد (مانند کاهش
 ۵واحد درصدی مالیات بنگاههای تولیدی) از ابعاد قابل دفاع مصوبه پیشین
مجلس بود اما نباید فراموش کرد که ا گر  ۱۰حکم خوب اقتصادی در حاشیه
الیحه اضافه شود اما از کسری بودجه و استقراض هنگفتی که در دل الیحه
بودجه خوابیده است نکاهد ،موج تورم حاصل از بودجه تمام این گوهرهای
کوچکراباخودخواهدبردودرنهایت کاممردمشیریننخواهدشد.غذایاصلی
اقتصاد ،تراز منابع و مصارف بودجه است و احکام بودجه صرفا در حد مکمل
یا دسر اهمیت دارند.تالش ما آن است که خروجی مجلس ،تراز بهتری نسبت
به الیحه اصالحی داشته باشد تا به فرمایش دقیق رهبر فرزانه انقالب اسالمی،
امالخبائث را که کسری بودجه دولت است چاره کنیم و بر توان تابآوری کشور
در شرایط جنگ اقتصادی ،بیفزاییم.
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طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسالمی واکاوی شد

سعید نوروزی
طرحشفافیتآراینمایندگانمجلس
شورای اسالمی بهعنوان یکی از طر حهای
مهمدردورههایمختلفخانهملتبهشمار
میرود.نمایندگانمجلسیازدهمدرروزهای
آغازین فعالیت خود ،طبق وعدههایی که
دادهبودندبهسراغطرحشفافیتآرا رفتندو
اولینطرحی کهاز سوینمایندگانپیگیری
شد ،همین طرح بود که با  ۱۷۰امضا تقدیم
هیئترئیسه مجلس شد .بعد از جلسات
کارشناسیوبررسیمواردموردنظر کهچندماه
طول کشید ،درنهایت در  ۱۵بهمنماه این
طرحبهرأی گذاشتهشدونمایندگانمجلس
با  ۱۵۳رأی موافق ۶۳ ،رأی مخالف و  ۱۲رأی
ممتنع از مجموع  ۲۳۴نماینده حاضر در
جلسه علنی ،با کلیات طرح شفافیت آرای
نمایندگان مخالفت کردند.
اما این پایان طرح شفافیت آرا که تنها سه
رأیتاتصویبفاصلهداشت،نبودو۵۵نفراز
نمایندگانپارلمانطینامهایبههیئترئیسه
خواستار بررسی مجدد طرح شفافیت آرای
نمایندگان در صحن علنی مجلس شدند.
درنهایت روز گذشته (سهشنبه) این طرح
مجددا به رأی گذاشته شد که با نظر قاطع و
مثبت نمایندگان ،طرح شفافیت آرا دوباره
دردستور کارنمایندگانمردمقرار گرفت.الزم
بهذکراستاینطرحبا۱۸۷رأیموافق۳۸،
رأی مخالف و  ۱۱رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷
نماینده حاضر در صحن تصویب شد.
حمایت رئیس مجلس از شفافیت
محمدباقرقالیباف کهازابتدایدورهیازدهم
مجلس همواره از طرح شفافیت آرا حمایت
کرده بود ،پس از جلسه  ۱۵بهمن پارلمان

شفافیتدررأسامور

اعالم کردهبود«:بهعنواناولینامضا کننده
طرحشفافیت،اولینموافقتصویباولویت
بررسی آنهم بودم تا به وعده خود عمل
کرده باشم».
ویهمچنیندیروزپسازرأیمثبتبهبررسی
مجدد طرح شفافیت آرای نمایندگان در
سخنانیاظهارداشت«:ضعفهاییبهطرح
شفافیتآراوجوددارد،امابارأینمایندگانو
درمداربررسیمجددقرار گرفتنآن،مشکالت
آن را رفع خواهیم کرد».
برگ برنده مجلس یازدهم
موضوعشفافیتآراینمایندگان،درمجلس
دهمنیزبارهاموردبحثقرار گرفتاماهرباربه
بهانههای سیاسی از پرداختن به آن امتناع
شد و در پایان شفافیت نتوانست بهعنوان
قانون و یک دستاورد ،خروجی مجلس آن
دورهباشد.طرحی کهتصویبآنمیتوانست
بخشیازعملکردضعیفمجلسدهمراجبران
کندامادرنهایتبابیمهرینمایندگاندوره
دهم قرار گرفت.
دراینبین کاندیداهای انتخابات مجلس
یازدهم ،شفافیت را یکی از اقدامات جدی
خودنامبردندوبهاینترتیب«شفافیتآرای
نمایندگان»شدیکیازوعدههایانتخاباتیو
برگبرنده.مطمئنامیتوان گفتیکیازدالیل
اصلی اقبال و رأی مردم به نمایندگان فعلی
ماجرایشفافیتبود.حاال باورودنمایندگان
جدیدبهپارلمانوآغازدورهمجلسانقالبی،
امیدها برای به نتیجه رسیدن شفافیت در
خانهملتزندهشدهاست.درصورتتصویب
نهایی این طرح موادی از آئیننامه داخلی
مجلسشورایاسالمیاصالحمیشودتارأی
ی گیری مخفی
نمایندگان در مواردی که رأ 

نیست بهصورت موافق ،مخالف و ممتنع
قابلرؤیتباشد.عالوهبراینطبقاینطرح
ی گیریومشروحمذا کراتدر کمیسیونها
رأ 
هم قابلانتشار میشود.
چند نکته در خصوص شفافیت آرا و
اهمیت آن
اصلموضوعشفافیتبهخودیخودیکابزار
مهمدر مقابلهبافساداست.متأسفانهامروز
بهواسطهنبودشفافیتدر نهادهاوبهدلیل
نقصهایموجوددرمسیرشفافیتوقانون،
ازفسادرنجبردهوضربهمیخوریم.مطمئنابا
شفافیتآرادرهمهنهادهایرسمی،میتوان

محمد صالح جوکار ،رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس:

طرح شفافیت ،ریلگذاری برای سایر نهادها و قوای کشور است

گروه سیاسی
محمد صالح جوکار ،رئیس کمیسیون امور داخلی کشور
و شوراها در مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با «رسالت»
ضمن اشاره به بازگشت مجدد طر ح شفافیت آرا در دستور کار
مجلس بیان کرد :فوریت طرح شفافیت آرا در مجلس با امضای
 50نماینده رأی آورد و با توجه به این که طرح شفافسازی برای
نمایندگان شفاف و ابعادش مشخص شد ،بارأی باالیی به تصویب
خواهد رسید و جزئیاتش بحثهای تخصصی است که باید در
مورد آنها بحث کرد.

وی افزود :این طرح باید تکمیلتر و شفافتر شود تا ابعاد مختلفی
را برای شفافیت دربر بگیرد .این روزها باید عملکرد و رفتار تمام
نهادها و مسئوالن مشخص و بر همگان مبرهن باشد .زیرا همگی
بارأی مردم انتخاب میشویم .بنابراین مردم حقشان است بدانند
چه کسی چه رأی داده یا چه تصمیمی گرفته است .جوکار تأ کید
کرد :جزئیات این طر ح باید به گونهای باشد که تمام ابعاد آن
مشخص و دقیقا روشن کند ،در رابطه با مسائلی که مربوط به
منافع ملی ،سیاست خارجی ،پروتکلها و معاهدات بینالملل
هستند شفافیتهای الزم وجود داشته باشد یا خیر .زیرا مبهم

بودن و عدم شفافیت این موارد در رأی گیری و
تصمیم گیری قابلقبول نیست.
او معتقد است :موضوعات ذکرشده ،منافع ملت
و مسائل امنیت را دربرمی گیرد و حتما باید آرای
نمایندگان دراینباره شفاف باشد.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس ادامه داد:
نکته مهم بعدی که باید در طرح شفافیت آرا مدنظر قرارداد در
مسائل بخشی و حوزه انتخابیه است .رأی گیری در مورد مسائل
بخشی منافع عده قلیلی را دربر می گیرد .بنابراین باید مالحظاتی

گام مهمی درحرکت به سمت مبارزه با فساد
ی گریبرداشت.درمجلسنیزشفافیت
والب 
آرا آزادی عمل نماینده را برای ارتکاب عمل
مجرمانهوقانونشکنی کاهشمیدهد؛لذا
ی گری
ا گر میخواهیم فساد کمتر شود و الب 
پایانیابدشفافیتالزمه گاماولاست.الزم
بهیادآوریاست کهدر مجلسدهمچندین
بار اتفاق افتاده بود که طرح یا سؤالی از فالن
وزیر،پیگیریشدهبوداماقبلازاعالموصول،
بهخاطر البیها ،دادن وعدهها و مذا کرات
پشت پرده ،خیلی از نمایندگان امضای
خود را پس گرفته بودند! پس یک دستاورد

باشد که موجب بیعدالتی نشود .اما درکل طر ح
شفافیت آغاز مسیر است و میتواند تأثیر بسزایی را
در ریل گذاری درست مجلس برای سایر قوا ،نهادها و
دستگاهها داشته باشد.
جوکار بابیان این که این طر ح تنها  3رأی کم آورد
بنابراین درواقع از طرف نمایندگان رد نشد ،گفت:
نمیتوانیم بگوییم که این طر ح از طرف نمایندگان
مجلس رد شد .ازآنجا که این طر ح تغییر آئیننامه
داخلی است نیازمند دوسوم آرا است.
نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس خاطرنشان
کرد :اما این بار با توجه به این که طر ح برای نمایندگان شفاف
شد فکر می کنم مشکلی به وجود نمیآید و رأی میآورد .ازآنجا که
شفافسازی یکی از ابزارهای نظارتی مجلس است ،معتقدم ابتدا
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نام و نشان

قطعه

نام پدر

شماره شناسنامه

نام و نشان

قطعه

نام پدر

شماره شناسنامه

 -1میرحسین فاطمی

2212

سیدعبداله

452

 -33ملیحه رسولی

2553

-

3

 -2سیاوش زرین تاج

4349

حسین

1233

 -34محمود نوروزی

2427

-

577

 -3مرتضی حمیدی مقدم

4340

محمد

151

 -35جعفر نوروزی

2430

-

30361

 -4حسین پناهی

2554

احمد

481

 -36امیرارسالن بخشایش

2482

-

58

 -5امیر درستی

2573

قربان

12

 -37قبلعلی محمدی عیسی لوی زمی

2434

-

156

 -6منصور رفیعی

2432

بیت اله

3

 -38مژگان افشین راد

2811

-

2603

 -7جعفر خونی خالد آباد

2311

كرم

1511

 -39اسماعیل آبزن

2896

-

377

 -8امراله بهرامی

2316

اصغر

130

 -40جالل پسران افشاریان

4360

-

316

 -9بهرام صفی زاده

2735

محمدعلی

914

 -41منوچهر احمدی

2597

-

358

 -10علیرضا علی دوست

4184

احد

450

 -42رسول ادهمی گمچی

2470

-

1284

 -11عباس عیاس بیگی

2817

بخشعلی

38

 -43سهراب سقازاده

2357

-

577

 -12اسماعیلی رنجبر

2475

محمد

230

 -44محمدباقر باقر مهربان

2374

-

18483

 -13محرم خلیلی

4232

اروجعلی

53885

 -45رسول پیری

2570

-

293

 -14جعفر لطفی شندی

2483

محمدعلی

7088

 -46علی مردانی قلیلو

2663

-

-

 -15جمال حبیب زاده میاوقی

2737

سیف اله

1037

 -47حسن وظیفه آبان

2928

-

1268

 -16علی فتحی گمچی

2852

عباسقلی

1014

 -48سیروس جالل بهنقی

4137

-

44149

 -17رضا زینالی

2878

محمد

49518

 -49جعفر عزیزی اصل

4136

-

707

 -18سرابه آبرومند

2990

حسن

304

 -50رضا احمدی آده

2557

-

537

 -19معصوم علیپور

2734

ابوالفضل

336

 -51بختیار صمدی

4224

-

2157

 -20معصومه زینالی

2919

محمد

42018

 -52علی یوسفی نیا

4294

-

1938

 -21حبیب محمدی

4352

بخشعلی

14

 -53كلثوم اصطفی

2423

-

4455

-22معصومه گلدوست رضایی

4221

جانعلی

591

 -54منصور صالح پور

2419

-

365

-23علی نوری

2293

احمد

2740741944

 -55اكبر فتوره چیان

2238

-

98

-24مختار آین

2925

قاسم

32102

 -56علی میرزائی آباد

4345

-

1

-25عوض سیروس آذر

2703

غالمرضا

659

 -57ناصر محمدی زاده كردلر

2376

-

1381

 -26محمد تقی محمود جبلی

2742

صیاد

362

 -58علی مهدی زاده كردلر

2572

-

1280

 -27اروجعلی بیرام زاده

4133

بیرام

450

 -59حسن وظیفه آبان

2928

-

1268

 -28خیراله درخشان

4139

عبداله

7

 -60رضا صفرزاده

2406

-

1816

 -29عباس رضازاده قطورالر

2988

محمدحسین

6

 -61یعقوب نظرشاهسونی

2413

-

2217

 -30مدیا عبداله زاده

2484

بخشعلی

31

 -62كریم پاقونی آذر

2429

-

-

 -31معصومه سعادتی

2840

حمداله

466

 -63محمد جعفرپور

2378

-

-

 -32بلقیس یگانه میرزاعلیلو

2795

ابوالفتح

123

تاریخ انتشار 99/11/29
خ ش 99/11/29
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هیات مدیره شركت تعاونی مسكن تیپ  25تكاوران پسوه

شفافیت آرا این است که میتواند جلوی
این گونه رفتارهای غلط را بگیرد.
از سویی دیگر شفافیت جزء مطالبات اصلی
جامعه از پارلمان جمهوری اسالمی است و
اعالم وصول این طرح آنهم در نخستین
روزهایمجلسیازدهمپاسخیبهاینمطالبه
بود.حاال پساز رأیقاطعروز گذشته،مردم
منتظر هستند این وعده به سرانجام برسد و
بتوانندازنظراتوآراینمایندگانخودنسبت
بهموضوعات کالناطالعپیدا کنند.بر کسی
پوشیده نیست که شفافیت آرا  ،حق مردم
است و مردم حق دارند که بدانند در خانه

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور
فوق العاده نوبت دوم
شركت تعاونی مصرف كاركنان بیمارستان
امام خمینی ارومیه به شماره ثبت 6023
بنا به تصویب هیات مدیره جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول
شركت تعاونی مصرف كاركنان بیمارستان امام خمینی ارومیه راس ساعت  17روز شنبه
مورخ  99/12/16در محل سالن آمفی تئاتر بیمارستان امام خمینی ارومیه تشكیل
می گردد از عموم سهامداران و اعضا محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم راجع
به موضوعات ذیل در روز و ساعت مقرر در محل تعیین شده حضور به هم رسانند و یا
با توجه به مفاد ماده 19آئین نامه نحوه تشكیل مجامع عموومی در صورتیكه حضور
عضوی در مجمع میسر نباشد می تواند حق رای خود را به موجب وكالتنامه به عضو
دیگر یا نماینده تام االختیار از میان اعضا یا غیر اعضا وا گذار نماید .در این صورت هر
عضوی می تواند عالوه بر رای خود حدا كثر سه رای با وكالت و هر شخص غیرعضو تنها
یك رای با وكالت داشته باشد .توضیحا اینكه وكالتنامه های عادی بایستی یك روز بعد
از انتشار آ گهی مذكور تا یك روز قبل از تشكیل مجمع به غیر از ایام تعطیل در محل دفتر
شركت تنظیم شده و توسط هیات مدیره /بازرس /بازرسان بررسی و تائید گردد و در
غیر این صورت وكالتنامه رسمی حضور در مجمع بایستی به تائید یكی از دفترخانه های
اسناد رسمی رسیده باشد.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش هیات مدیره و بازرس
 -2طرح و تصویب ترازنامه و سایر صورتهای مالی سال 1398
 -3اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود و زیان سال 1398
 -4طرح و تصویب گزارش تغییرات سرمایه سال 1398
 -5طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای صرف هزینه های سال مالی
1398
 -6انتخاب یك نفر بازرس اصلی و یك نفر بازرس علی البدل به علت اتمام مدت
ماموریت
 -7طرح و تصویب دستورالعمل حقوق و مزایا ،پاداش و حق حضور در جلسات هیات
مدیره موضوع تبصره  3ماده  36قانون اصالح موادی از قانون بخش تعاونی
 -8طرح و تصویب پاداش هیات مدیره
 -9طرح و تصویب حق الزحمه بازرس
ضمنا كلیه كاندیداهایعضویتدر سمتبازرسیبایستیحدا كثرتاظرفمدتهفت
روز از تاریخانتشار آ گهیمذكور مداركشناساییذیلرابامراجعهبهدفترشركتواقعدر
بیمارستان امام خمینی ارومیه تحویل شركت نموده و رسید دریافت دارند.
مدارك شامل:
فتوكپی شناسنامه ،تصویر آخرین مدرك تحصیلی ،فتوكپی حكم كارگزینی ،تكمیل فرم
كاندیدای عضویت در سمت بازرسی
تاریخ انتشار 99/11/29
خ ش 99/11/29
هیات مدیره شركت تعاونی مصرف
5435
كاركنان بیمارستان امام خمینی ارومیه

ی گذرد و کدام اقدامات و طر حها
ملت چه م 
در راستای منافع مردم و کشور است.
همچنین یکی دیگر از دستاوردهای اصلی
اینطرح،تقویتاعتمادعمومیبهمسئولین
است.دراینروزها کهبهواسطهعملکردضعیف
دولت تدبیر و امید ،اعتماد عمومی بهنظام
کاهشپیدا کردهاست،مطمئناتصویبطرح
شفافیت آرا میتواند اعتماد مردم را نسبت
به مجلس و مسئولین بازگرداند .همچنین
اجرایاینطرحمیتواندنظارتمردمیرابر
وکالی ملت افزایش داده و عملکرد آنها زیر
ذرهبین افکار عمومی قرار گیرد.
باعملکردمجلسدهمروشنشدتازمانی که
شفافیت نباشد ،این نهاد نمیتواند به رأس
اموربرگردد.زیرانمایندهای کهمشخصنکند
برایچهوبهچهعلتبهطرحوالیحهایرأی
دادهومنطقواستداللشچهبوده،مجلسی
محافظ ه کارمیماندوهرگزنمیتواندجایگاه
اصلی خود را پیدا کند .این نیز میتواند یکی
ازمعیارهاییباشد کهنمایندگانمجلس،به
شفافیت آرا بپردازند و آن را تصویب کنند.
درماههای گذشتهبود کهآقایقالیبافرسما
اعالم کردهبود«:یکیاز رویکردهایمجلس
یازدهموخواستهنمایندگانومردمموضوع
شفافیت است و شفافیت از اولویتهای
مجلس میباشد ».پس باید امیدوار بود
مجلس شورای اسالمی پیشگام شفافیت
شده و با تصویب این طرح ،از سویی برگ
برنده و دستاوردی بزرگ را در کارنامه خود
ثبت کند و از سوی دیگر ،باعث شود دیگر
نهادها نیز به این مطالبه عمومی پیوسته
و در راستای شفافیت باقی ارکان نظام
قدم بردارند.

باید از قوه مقننه آغاز شود.رئیس کمیسیون شوراها یادآور شد:
شایعات منتشرشده در جامعه ناشی از عدم شفافسازی است و
ا گر آرای نمایندگان شفاف باشد دیگرکسی نمیتواند آن را تحریف
کند .بنابراین حق مردم است که بدانند نمایندهشان به چه طرح
و لوایحی رأی داده است .بر این اساس تصویب طرح شفافیت آرای
نمایندگان مجلس میتواند مطالبه شفافسازی از دستگاههای
اجراییودولتداشتهباشد..ویعنوان کرد:هرچقدر شفافسازی
بیشتر باشد ،نظارت بر عملکرد دستگاهها و بهخصوص نمایندگان
مجلس از طریق شفافیت آرا  ،بیشتر خواهد شد و درنتیجه شاهد
عملکرد بهتری از سوی نمایندگان خواهیم بود.
جوکار در انتها تأ کید کرد :ا گر پایه رد یا قبول یک الیحه یا طرحی
نظر کارشناسی و جامع باشد ،هیچ مشکلی ندارد آرا شفاف باشد
و همه مردم در جریان آرای نمایندگان قرار بگیرند.

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی به
طور فوق العاده نوبت اول شركت تعاونی
مسكن مهر محلی بیست و یك ارومیه
به شماره ثبت 9344
باعنایتبهنامهشماره6407مورخ1399/4/10سرپرستمحترمتعاون كارورفاهاجتماعی
استان آذربایجان غربی منضم به نامه شماره  99/115/345مورخ  1399/4/5مدیركل
محترمادارهراهوشهرسازیاستانآذربایجانغربیوباتوجهبهمجوزشماره15534مورخ
1399/8/12اداره كلمتبوعمبنیبرانتشارآ گهیدعوتمجمععمومیعادیبهطورفوق
العادهبهتعاونیمذكورراساتوسطاینادارهبهمنظورانجامانتخاباتهیاتتصفیهشركت
تعاونیویاباتوجهبهعدماقداممدیرانتعاونیجهتانتشارآ گهیدعوتمجامععمومی
عادی به طور فوق العاده بدینوسیله در اجرای مفاد موازین قانونی مقرر در تبصره  1ماده
 6آئیننامهاجراییتبصره3ماده 33قانونبخشتعاوناقتصادجمهوریاسالمیایران
جلسهمجمععمومیعادیبهطورفوقالعادهنوبتاولشركتتعاونیمسكنمهرمحلی
بیست و یك ارومیه راس ساعت  10صبح روز دوشنبه مورخ  1399/12/11در محل سالن
اجتماعات اداره تعاون كار و رفاه اجتماعی شهرستان ارومیه واقع در اول خیابان شهید
رجائیتشكیلمی گردد.از عمومسهامدارانواعضامحترمدعوتمیشودجهتاتخاذ
تصمیم راجع به موضوعات ذیل در روز و ساعت مقرر درمحل تعیین شده حضور به هم
رسانند و یا با توجه به مفاد ماده  19آئین نامه نحوه تشكیل مجامع عمومی در صورتیكه
حضور عضوی در مجمع میسر نباشد می تواند حق رای خود را به موجب وكالتنامه به
عضودیگریانمایندهتاماالختیار از میاناعضاءیاغیراعضاءوا گذار نماید،در اینصورت
هرعضویمیتواندعالوهبررایخودحدا كثرسهرایباوكالتوهرشخصغیرعضوتنها
یك رای با وكالت داشته باشد توضیحا اینكه وكالتنامههای عادی بایستی یك روز بعد از
انتشار آ گهیمذكور تایكروز قبلاز تشكیلمجمعوباحضور همزمانهردووكیلوموکل
به غیر از ایام تعطیل و در ساعات اداری از ساعت 9صبح الی 12ظهر در محل اداره تعاون،
كارورفاهاجتماعیشهرستانارومیهتنظیمشدهوتوسطادارهمذكوربررسیوتائید گرددو
درغیراینصورتوكالتنامهرسمیحضوردرمجمعبایستیبهتائیدیكیازدفترخانههای
اسنادرسمیرسیدهباشد.
دستور جلسه:
 -1انتخاب اعضای هیات تصفیه در صورت تصویب انحالل شركت
تاریخ انتشار 99/11/29
حسین قربانزاده – سرپرست اداره تعاون،
خ ش 99/11/29
كار و رفاه اجتماعی شهرستان ارومیه

آگهی تغییرات شرکت آروند همراه سورین غرب موکریان سهامی
خاص به شماره ثبت  1698و شناسه ملی  14008621379به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/09/18تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  -1 :آقای امید عبداللهی به شماره ملی  2872385401به
سمت رئیس هیأت مدیره  -آقای هیرش عبداللهی به شماره ملی
 2870831315به سمت نائب رئیس هیأت مدیره  -کمال قادرآذری
بهشمارهملی2929822521بهسمتمدیرعاملخارجازسهامداران
وآقایجعفرعبداللهیبهشمارهملی2870823258وآقایسهراب
عبداللهیبهشمارهملی 2920482904وسرکارخانمآمینهخورندبه
شماره ملی 2929959622به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره تا
تاریخ  1400/05/08انتخاب شدند  -2کلیه اسناد و اوراق تعهد آور
بانکی از قبیل چک  ,سفته ,برات و عقوداسالمی و کلیه اوراق عادی و
مرسوالت اداری با امضای منفرد آقای امید عبداللهی (رئیس هیأت
مدیره)یا هیرش عبداللهی (نائب رئیس هیأت مدیره)و مهر شرکت
معتبرخواهدبودادارهکلثبتاسنادوامالکاستانآذربایجانغربی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوکان ()1095883

