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گفتوگو

حمیدرضا حاجی بابایی
رئیس کمیسیون برنامهوبودجه مجلس:

خروج از پروتکل الحاقی ،ابزاری قدرتمند
برای ملزمسازی طرفهای برجامی است
گروه سیاسی
حمیدرضاحاجیبابایی،رئیس کمیسیون
برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» درباره اقدام
جمهوری اسالمی ایران مبنی بر خروج از پروتکل
الحاقی اظهار داشت :برای اینکه بتوان در برابر
اقدامات آمریکاییها و اروپاییها یک هماوردی
داشت ،نیازمند ابزاری مؤثر و کارساز هستیم.
آنها ابزار تحریم را در اختیار دارند و عالوه بر آن،
اقتصاد ،قدرت و امپراتوری خبری دنیا نیز در دستان آنهاست .اما چون ما از
این ابزارها برخوردار نیستیم ،توان هستهای تنها ابزار در دستانمان است که
میتوان از طریق آن تأثیرگذاری داشت .یا ما باید سخن از غنیسازی داشته
باشیم یا اینکه موضوع خروج از پروتکل الحاقی را مطرح کنیم ،اینهاست که
میتواند طرف غربی را سر جای خودشان بنشاند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس ادامه داد :ما خروج از پروتکل
الحاقی را تنها صرف خروج از اجرای تعهدات مربوط به آن انجام نمیدهیم
بلکه با توقف اجرای پروتکل الحاقی به دنبال دستیابی به حقمان هستیم.
ا گر بناست ایران بر اثر اجرای یک توافق بینالمللی بهحق خود نرسد و تنها
اجرا کننده یک سویه آن باشد ،بنابراین از چنین امکاناتی میتوان برای
بازیابی حقوق خود استفاده کرد .بدین ترتیب ،وقتی آنها با ما همکاری
نمی کنند چرا ما باید همچنان به همکاریها و اجرای تعهدات ادامه بدهیم.
دولتهای غربی هر تحریمی که بوده علیه ایران انجام دادهاند ،بنابراین
در چنین شرایطی هر کاری از دستمان بربیاید برای نجات مردم و تضمین
آینده کشور انجام خواهیم داد.
حمیدرضاحاجیباباییتصریح کرد:مایکروزیبهدلیلتعهداتی کهپذیرفتیم
و نیز به خاطر اثبات حسن نیت و درنظر داشتن اصل تعامل با دیگر کشورها،
اجرای تعهدات را قبول کردیم و حتی داوطلبانه اجرای تعهدات اضافی را پیش
گرفتیم .اما در شرایطی که آنها هیچ کمکی نمی کنند و تالشی برای اجرای
وظایف خود ندارند ،اقداماتی مانند خروج از پروتکل الحاقی ،سخن آخری
است که میتوان با آنها داشت.
وی همچنین گفت :بنابراین در چنین شرایطی ،خروج از پروتکل الحاقی یک
ابزار قدرتمند در دست جمهوری اسالمی برای ملزم کردن افرادی است که
پیمان برجام و خروج از تحریمها را امضا کردند اما اآلن رفتاری عکسدارند و
شدیدترین تحریمها و فشارها را با تمام قدرت علیه کشورمان اجرا می کنند.
سیاست کاهش تعهدات ایران قطعا تا زمانی که تمامی تحریمها برداشته
شود و آنها به تعهداتشان عمل کنند ،ادامه خواهد داشت .ا گر طرف مقابل
به تعهدات خودش عمل کرد آنوقت اجرای پروتکل الحاقی نیز از سر گرفته
خواهد شد.
حاجی بابایی همچنین پیرامون وا کنش طرف مقابل نسبت به تصمیم ایران
اظهار کرد :مگر وا کنش و اجماعی باالتر از شرایط فعلی که آنها علیه ما انجام
دادهاند،وجوددارد.آمریکاییهاتمامیاقداماتخصمانهوضدایرانیراانجام
دادند و تحریمها را به اوج خود رساندند و در این ميان همپیمانان اروپاییشان
نیز یکپارچه تسلیم زورگوییهای آن شدند ،بنابراین دیگر چیزی برای تشدید
و بدترکردن اوضاع در دستشان ندارند.
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لزومبهروزرسانینرمافزارنظاماسالمی
ادامه از صفحه اول
ایشان افزودند :امام بزرگوار با حضور
درصحنهوتبیینمفاهیمیهمچونتوکل،
تکلیف ،ایثار ،جهاد و شهادت ،آنها را در
جامعه و زندگی مردم رایج کردند و نتیجه
آن،پیروزیملتایراندریکجنگهشت
سال ه بین المللی بود.
ایجادنهضتاسالمی،نظریهپردازیبرای
ساختار نظام و گسترش دادن دین به
عرصههایاجتماعیواداره کشوربهوسیله
امامخمینی(ره)ازدیگرنمونههاییبود که
رهبر انقالب اسالمی به آنها اشاره کردند و
گفتند:نمونهجدیداینموضوع،عملیاتی
شدنمفهومواالیمواساتبهوسیلهمردم
وجوانانودستگاههایدولتیونهادهای
انقالبی و شکل گیری نهضت بزرگ کمک
مؤمنانهدرشرایط کروناییبود که گرههای
زیادی را باز کرد.
افزارنظاماسالمیرا
ایشانروزآمد کردننرم ِ
وظیفهفضالیصاحبنظردانستندوگفتند:
البتهاینبهروزرسانیبهمعنایدستکاریدر
منظومهمفاهیمدینینیستبلکهبهمعنای
کشفحقایقمتناسببانیازهایداخلیو
المللی نظام اسالمی است.
بین
ِ
رهبرانقالباسالمیبهچندنمونهمتناسب
بامسائلروزاشاره کردندوافزودند:بهعنوان
مثالهنگامی کهنظاماسالمیبافشارهای
شرطیدشمنمواجهمیشودواوبرداشتن
ی کند
تحریمهارامنوطبهیکیاچندشرطم 
که انجام آنها ممکن است بهشدت گمراه
کننده و هال ک کننده باشد ،نظام اسالمی
چه باید بکند؟
حضرت آیتاهلل خامنهای در پاسخ به این
سؤالتأ کید کردند:در چنینشرایطیباید
مفهوم دینی استقامت و صبر ،تبدیل به

یک حرکت جمعی در جامعه شود ،آن هم
در شرایطی که مردم با مشکالتی مواجه
هستند کهبخشیاز آنهاناشیاز فشارهای
دشمن است.
ایشان ترویج مفاهیمی همچون توکل به
خدا و اعتماد به وعده الهی در مواجهه با
جبهه دشمن و یا تبیین این موضوع را که
ً
خداوندقطعادربرابربیعملیوبیتوجهی
مسئوالنوا کنشتندخواهدداشت،ازدیگر
نمونههای مورد نیاز جامعه برشمردند و
افزودند :تغذیه عقبه فکری نظام اسالمی
و بهروزرسانی نرم افزار آن را باید فضال و
متفکرینصاحبصالحیتیبهعهدهبگیرند
کهازجمودفکریوتحجروهمچنینازافکار
التقاطی بهدور باشند.
رهبرانقالباسالمیدربخشدومسخنانشان
به مسئله هستهای پرداختند.
حضرتآیتاهللخامنهایبااشارهبهقانون
مصوبمجلسدرخصوص کاهشتعهدات
برجامی ،گفتند:مجلسقانونیراتصویب
و دولت هم از آن استقبال کرد و تا دیروز نیز
کارهایی را که باید انجام میشد ،انجام
دادند و انشاء اهلل فردا نیز یک مورد دیگر
از این قانون انجام خواهد شد.
ایشان با اشاره به اختالف برداشتی که
مجلس از کار دولت دارد ،افزودند :این
اختالفنظرها قابل حل است و باید دو
طرف،قضیهراباهمکارییکدیگرحل کنند
و نباید اختالفها رها و یا تشدید شود که
نشاندهنده دوصدایی باشد.
رهبر انقالب اسالمی تأ کید کردند :دولت
خود را موظف به عمل به قانون میداند و
باید به این قانون که قانون خوبی است،
به دقت عمل شود.
حضرت آیتاهلل خامنهای ادبیات آمریکا و

شاخصهای توسعه در سیستان و بلوچستان در پایینترین حد ممکن

			
مژدگانی

شماره9990

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری تأکید فرمودند:

معینالدین سعیدی ،نماینده مردم چابهار مطرح کرد:

معینالدین سعیدی ،نماینده مردم چابهار ،نیک شهر ،کنارک،قصرقند و
دشتیاریازاستانسیستانوبلوچستاندرمجلسشورایاسالمیدر گفتوگو
با «رسالت» به مبحث مهم توزیع عادالنه فرصتها و منابع در کشور و محرومیتهای
ی گوید :یکی از آسیبهای جدی که
استان سیستان و بلوچستان اشاره میکند و م 
ی کند،عدمرعایتعدالتیاست کههدفواالیانقالباسالمی
کشور ونظامراتهدیدم 
بود .این در حالی است که ذات انقالب و نظام ما یکی از مبناهایش عدالت است.وی
یادآور شد که عدالت ،علتالعلل بعثت پیامبران و یکی از دالیل اصلی انقالب ماست.
توزیع عادالنه فرصتها و منابع در کشور یکی از مهمترین مؤلفههای انقالب بوده

سال سیوششم

است .اما متأسفانه در رفتار برخی از کارگزاران دولتی میبینیم که عدالت نادیده گرفته
میشود.سعیدی ضمن اشاره به ظرفیتهای بینظیر استان سیستان و بلوچستان
تصریح کرد :یکی از زیباترین و پرظرفیتترین مناطق کشور ما ،سواحل مکران است و
مقاممعظمرهبریتأ کیدمؤکدبرتوسعهاینمنطقهدارند.امابااینحالدر اینمنطقه
پایینترین شاخصههای توسعه انسانی در تمام ابعاد را شاهد هستیم.نماینده مردم
چابهار در مجلس عنوان کرد :در حال حاضر در یک شهرستان از این منطقه به نام
دشتیاری ،شاخص دسترسی به آب شرب  19درصد است و  81درصد از مردم به آب
شرب دسترسی ندارند و بهصورت سقایی آبرسانی میشوند.وی گفت :ما در یک

مژدگانی

مفقودی (سرقت) اتومبیل

بهنامسهرابآزادی نامپدر:حسینشمارهشناسنامه792شمارهملی6419398568
شماره پالك 117- 29هـ 45نوع :سواری – سواری سیستم پژو تیپ PARS XU7 :
مدل  1399رنگ سفید روغنی
شمارهموتور124K1479513شمارهشاسیNAAN01CEXLH255059بااینشماره
 09014405275و  09163539751تماس بگیرید و مژدگانی دریافت كنید.
بدین وسیله از كلیه سهامداران شركت رویان زیست تك پژوه (سهامی خاص) ثبت
شده به شماره  486359و شناسه ملی  14005576052دعوت می شود تا در ساعت
 14مورخ  1399/12/18در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شركت كه در
دفتر مركزی شركت تشكیل می گردد ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
انتخاب و تعیین سمت هیات مدیره ،انتخاب بازرس و تصویب ترازنامه شركت و هرگونه
تصمیماتی كه در صالحیت مجمع باشد.
تاریخ انتشار 99/12/5
هیات مدیره شركت
خ ش 99/12/5

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده سهامداران شركت
انرژی مثبت (سهامی خاص) ثبت شده به
شماره  263765و شناسه ملی 10103811596
بدینوسیله از كلیه سهامداران شركت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی
فوق العاده درساعت  15مورخ  1399/11/28در آدرس تهران – آبسردار – خیابان
شهید حسین قادری – كوچه رئوفی – پالك  – 12طبقه سوم كدپستی 1156839495
حضور به هم رسانند.
 -1بررسی انحالل شركت
تاریخ انتشار 99/12/5
هیات مدیره شركت
خ ش 99/12/5

آ گهی افزایش سرمایه

هیات مدیره شركت سیمین برق زرین دشت(سهامی خاص)

سه کشور اروپاییدر قبال کاهشتعهدات
برجامی ایران را مستکبرانه ،طلبکارانه
و غیرمنصفانه و ادبیاتی غلط خواندند و
گفتند :جمهوری اسالمی از روز اول و تا
مدت طوالنی ،بر اساس تعالیم اسالم به
تعهدات خود عمل کرد اما طرفی که از روز
اولبهتعهداتخودعملنکردهمینچهار
کشوربودند،بنابراینآنهابایدموردعتابو
خطاب و بازخواست قرار گیرند.
ایشانافزودند:وقتیآمریکااز برجامخارج
شد و دیگران هم با او همراهی کردند،
دستور قرآن این است که تو هم تعهد را
رها کن که با این حال باز هم دولت محترم
ما تعهدات را رها نکرد و به تدریج بخشی
از آنها را کاهش داد که البته این موارد نیز
در صورت عمل کردن آنها به وظایفشان
قابل برگشت است.

استان کشور  5بیمارستان تأمین اجتماعی داریم که هرکدام به فاصله  50کیلومتر
تأسیسشدهاند و این در حالی است که ا گر یک بیمار در استان سیستان و بلوچستان
بخواهدبهبیمارستانتأمیناجتماعیبرودبایداز نقطهشروع(چابهار تازاهدان)یعنی
 750کیلومتر را طی کند تا به اولین بیمارستان تأمین اجتماعی برسد!
سعیدی ضمن اشاره به بازرسیهای مرزی و برخوردهای شدید با کولبران استان
تشریح کرد :یک مشکل دیگر نبود فرصت اشتغال و برخورد شدید با کولبران مرزی
ً
ی که رهبر انقالب صراحتا تأ کید کردند که مراد من از قاچاق ،آن
استان است .درحال 
کولبر بلوچ نیست .این سخن یعنی رهبر انقالب کسی را که برای ارتزاق خود بهصورت
ی کند ،قاچاقچی نمیداند.نماینده مردم چابهار ،نیک
محدود کاال را از مرز مبادله م 
شهر ،کنارک،قصرقند و دشتیاری می گوید که بااینوجود شاهد هستیم که هیچ
زیرساختوفضاییایجادنشدهاست کهمردماز ظرفیتهایاقتصادیفراوانمنطقه
خودشان استفاده کنند .او تأ کید کرد :البته هیچکس نمیتواند اقدامات قابلتوجه

آ گهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
(نوبت اول)
شركت طلوع تجارت سرو آبیز
(سهامی خاص) به شماره ثبت 138
شناسه ملی 14005816639
بدینوسیله از كلیه سهامداران شركت طلوع تجارت سرو آبیز (سهامی خاص) به شماره
ی گرددتادر جلسهمجمععمومیفوقالعاده كهراسساعت8صبح
ثبت138دعوتم 
روز یكشنبه مورخ  1399/12/17به نشانی استان خراسان جنوبی ،شهرستان زیركوه
بخش مركزی  ،شهر حاجی آباد ،محله جهاد  ،خیابان نیروی انتظامی ،خیابان قاین
پالك  ،0شهرك صنعتی سه كیلومتری شهر حاجی آباد  ،طبقه همكف برگزار می گردد،
حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
 -1تاسیس شعبه ای از شركت در مشهد و بیرجند
تاریخ انتشار 99/12/5
هیات مدیره شركت
خ ش 99/12/5

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده (نوبت دوم)
شركت تعاونی مسكن كاركنان دادگستری
ارومیه به شماره ثبت 376
با عنایت به عدم رسمیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول مورخ
 99/12/2و بنا به تصویب هیات مدیره جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
نوبت دوم شركت تعاونی مسكن كاركنان دادگستری ارومیه راس ساعت  16بعدازظهر
روز سه شنبه مورخ  99/12/19در محل سالن والیت دادگستری واقع در ساختمان
مركزی دادگستری كل استان آذربایجان غربی 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 19
آئین نامه نحوه تشكیل مجامع عمومی در صورتی كه حضور عضوی در مجمع میسر
نباشد می تواند حق رای خود را به موجب وكالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار
از میاناعضایاغیراعضاوا گذار نماید،در اینصورتهرعضومیتواندعالوهبررایخود
حدا كثر حق سه رای با وكالت و هر شخص غیرعضو تنها یك رای با وكالت داشته باشد
 .توضیح اینكه وكالتنامه های عادی بایستی یك روز بعد از انتشار آ گهی تا یك روز قبل
از تشكیل مجمع به غیر از ایام تعطیل در محل دفتر شركت تنظیم شده و توسط بازرس
بررسی و تائید گردد و در غیر این صورت وكالتنامه رسمی حضور درمجمع بایستی به
تائید یكی از دفترخانه های اسناد رسمی رسیده باشد.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان
 -2طرح و تصویب ترازنامه و سایر صورتهای مالی سال 1398
 -3طرح و تصویب گزارش تغییرات سرمایه سال مالی 1398
 -4طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای هزینه های سال مالی 1399
 -5طرح و تصویب حق الزحمه بازرسان
 -6انتخاب هفت نفر عضو اصلی هیات مدیره و چهارنفر عضو علی البدل به علت
اتمام مدت ماموریت
 -7انتخاب سه نفر بازرس اصلی و سه نفر بازرس علی البدل به علت اتمام مدت
ماموریت
هیات مدیره
تاریخ انتشار 99/12/5
شركت تعاونی مسكن كاركنان دادگستری ارومیه
خ ش 99/12/5

رهبر انقالب اسالمی نتیجه ادبیات
استکباری را افزایش نفرت مردم ایران از
غربیها دانستند.
ایشان گفتند :در این میان آن دلقک
صهیونیست بینالمللی دائم می گوید
ما نمی گذاریم ایران به سالح هستهای
دست یابد ،در حالی که باید به او گفت ا گر
جمهوری اسالمی تصمیم به دستیابی به
سالحهستهایداشت،اووبزرگتراز اوهم
نمیتوانستند مانع شوند.
حضرتآیتاهللخامنهایتأ کید کردند:آنچه
مانعجمهوریاسالمیبرایساختسالح
هستهایاست،فکرومبانیاسالمیاست که
ساختهرسالحیاعمازهستهاییاشیمیایی
را که موجب کشتار مردم عادی میشود،
ممنوعمیداند.ایشانبایادآوریقتلعام
 ۲۲۰هزار نفر در بمباران اتمی آمریکا و

همچنین محاصره مردم مظلوم یمن و
بمبارانبازاروبیمارستانومدرسهبوسیله
جنگنده های ساخت غربیها ،گفتند:
ی گناه روش
کشتار غیرنظامیان و مردم ب 
آمریکاییها و غربیها است و جمهوری
اسالمی این روش را قبول ندارد و بر همین
ی کند.
اساسبهسالحهستهایفکرهمنم 
رهبرانقالباسالمیتأ کید کردند:امامابرای
کسب تواناییهای هستهای متناسب با
نیازهای کشور مصمم هستیم و به همین
علت،حدغنیسازیایران۲۰درصدنخواهد
بودوتاهرجا کهالزمونیاز کشور باشداقدام
ً
خواهد کرد مثال برای پیشران هستهای یا
کارهای دیگر ممکن است غنیسازی را به
 ۶۰درصد هم برسانیم.
حضرت آیت اهلل خامنهای افزودند :البته
یک قرارداد چندسالهای گذاشته شده

نظام و خدمات درخشان آن را به کشور منکر شود اما به تعبیر رهبر راههای نرفته در این
منطقه بیشتر از راههای رفته است .بنابراین مسئوالن دولتی باید بسیار بیشتر از کاری
که ا کنون انجام میدهند تالش کنند.سعیدی بابیان اینکه در حوزه توزیع درآمدها
و اعتبارات و بودجههای عمرانی شاهد هستیم که هیچ آزادراهو بزرگراهی در جنوب
استان سیستان و بلوچستان تعریفنشده است ،گفت :از طرفی شاخصهای حوزه
آموزشی استان چه به لحاظ کمی و چه کیفی در پایینترین سطح ممکن قرار دارد.
این نماینده مجلس تصریح کرد که اجرای طرح هادی در بسیاری از مناطق استان
شاید حدود  5درصد باشد و مضاف بر اینها عمده اراضی آبا و اجدادی مردم ،ثبت
ملی شدهاند و این نشان میدهد که اقدامات و عملکرد مسئوالن متناسب با اهداف
انقالباسالمیومنویاتمقاممعظمرهبری کهمردمسیستانوبلوچستانرامرزداران
چ کدام از شواهد تناسبی با این
غیور ایران اسالمی دانستهاند ،نیست و متأسفانه هی 
جایگاه و شأن مردم سرزمین نداشته است .وی خطاب به مسئوالن ذیربط متذکر

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده شركت تعاونی مصرف
فرهنگیان بوكان
نوبت دوم
بنا به تصویب هیات مدیره جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم
شركت تعاونی مصرف فرهنگیان بوكان راس ساعت  1بعدازظهر روز دوشنبه مورخ
 99/12/18در محل سالن اجتماعات كوثر واقع در خیابان انقالب روبروی بانك رفاه
مركزی برگزار 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 عمومی 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 عضو 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 انتشارآ گهی مذكور تا یك روز قبل از تشكیل مجمع به غیر از ایام تعطیل در محل دفتر
شركت تنظیم شده و توسط بازرسان بررسی و تائیدگردد و در غیر این صورت وكالتنامه
رسمیحضوردرمجمعبایستیبهتائیدیكیازدفترخانههایاسنادرسمیرسیدهباشد.
ضمنا جهت اخذ وكالت حضور موكل و وكیل در دفتر تعاونی الزامی است.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان
 -2طرح و تصویب ترازنامه و سایر صورت های مالی سال 1398
 -3اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سودسال 1398
 -4طرح تصویب گزارش تغییرات سرمایه در سال 1398
 -5تعیین خط مشی و برنامه های شركت و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399
 -6طرح و تصویب نتیجه حسابرسی از عملكرد سال  1398و انجام حسابرسی با تامین
هزینه های مربوطه از عملكرد سال 99
 -7طرح و تصویب پاداش هیات مدیره
 -8طرح و تصویب حق الزحمه بازرسان
 -9انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسان به مدت یك سال مالی با توجه به
اتمام ماموریت آنها
هیات مدیره شركت تعاونی مصرف فرهنگیان بوكان
تاریخ انتشار 99/12/5
صابر فلكی  :رئیس هیات مدیره
خ ش 99/12/5
لقمان محمد شریفی  :نائب رئیس هیات مدیره
فاروق محمودی :منشی قادر صالحی  :عضو اصلی
نادر عبداله نژاد  :عضو اصلی

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور
فوق العاده شركت فرآورده های گوشتی
قزوین (سهامی خاص)
بدینوسیلهاز كلیهسهامدارانونمایندگانقانونیشركتفرآوردههای گوشتیقزوین
بهشمارهثبت1947قزوینوشناسهملی10861408665دعوتمیشود كهدر روز شنبه
 99/12/16ساعت  17در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده كه در محل قانونی
شركت به نشانی قزوین كیلومتر  7جاده الموت مجتمع صنعتی (مینودر جنوبی) محل
كارخانه كدپستی  2414114336برای اتخاذ تصمیم در موارد امور ذیل تشكیل میشود،
حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
هیات مدیره شركت
 -1انتخاب هیات مدیره
فرآورده های گوشتی قزوین
 -2انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل
 -3انتخاب روزنامه كثیراالنتشار
تاریخ انتشار  99/12/5خ ش 99/12/5
آ گهی اصالحی
پیرو آ گهی مزایده شماره  1399/12/2-139903910068000010موضوع پرونده اجرائی
كالسهبایگانی9700066تاریخبرگزاریمزایدهبهدلیلاشتباهتایپیمورخ1399/12/20
روز چهارشنبه از ساعت  9الی  12صحیح می باشد كه اشتباه تایپی آ گهی بدین وسیله
اصالح می گردد ،سایر مفاد آ گهی شماره فوق الذكر به قوت خود باقیست.
تاریخ انتشار 99/12/5
خ ش 99/12/5
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك كالردشت
م الف 99/210/25
روح اهلل خزائی كوهپر

که ا گر آنها عمل کنند ما هم تا همان
چند سال عمل خواهیم کرد اما غربیها
بهخوبی میدانند که ما بهدنبال سالح
هستهای نیستیم.
رهبر انقالب اسالمی خاطر نشان کردند:
موضوع سالح هستهای بهانه است ،آنها
حتی با دستیابی ما به سالحهای متعارف
هممخالفندچونمیخواهندمؤلفههای
قدرت را از ایران بگیرند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به
این واقعیت که نیروگاه های هستهای با
تأمین انرژی سالمتر ،تمیزتر و ارزانتر یکی
ازمهمترینمنابعانرژیدرآیندهنهچندان
دورخواهندشد،نیاز کشور بهغنیسازیرا
ّ
یکامرمسلمخواندندو گفتند:غنیسازی
رانمیشودآنروزشروع کردبلکهبایدازامروز
برای نیاز آن زمان آماده شد.
ایشان افزودند :غربیها میخواهند در
روزی که ایران به انرژی هستهای نیاز پیدا
ی کند ،محتاج آنها باشد و آنها این نیاز
م 
ما را وسیلهای برای تحمیل ،زورگویی و
باجخواهیهای خود قرار دهند.
رهبرانقالباسالمیتأ کید کردند:جمهوری
اسالمیدرقضیههستهاینیزهمانندسایر
قضایا عقبنشینی نخواهد کرد و در مسیر
آنچه کهمصلحتونیاز امروزوفردای کشور
است ،با قدرت پیش خواهد رفت.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی،
آیتاهلل جنتی رئیس مجلس خبرگان و
حجتاالسالم والمسلمین رئیسی نایب
رئیسدوماینمجلس گزارشیازاجالسیه
خبرگان و مسائل مورد تأ کید در آن و
همچنین جزئیاتی از اصالحات موادی
از آئیننامه انتخابات مجلس خبرگان
رهبری بیان کردند.

م کاری کنیم ،باعث فاصله گرفتن مردم از
شد :بیتردید هرچقدر در حوزه عدالت ک 
ارزشهای اولیه انقالب کشورمان خواهیم شد .از سوی دیگر مردم برخی رفتارها را از
مسئوالنشان میبینند که دلسردکننده است.
سعیدیباانتقادازفیلتربودنبرخیازشبکههایاجتماعیبینعموممردم ،گفت:برای
منهموارهجایسؤالبودهاستچطورمیشود کهمابهعنواننمایندگانمردمهرزمان
کهبخواهیمازتوییتروبرخیپلتفرمهایفضایمجازیاستفاده کنیماماهمینپلتفرمها
ً
برای مردم پاالیه باشند؟! این رفتارها واقعا به اعتماد مردم آسیب میزند.
نمایندهمردمچابهار ضمنبیان کمبودهایاستانسیستانوبلوچستانیادآوردشد
کهباتماماینهامردمبینرفتارهایمسئوالن کشوربانظاممقدستفاوتقائلهستند.
سعیدیدر انتهابیان کرد:ذاتنظامهمانچیزیاست کهمقاممعظمرهبریتعریف
ی کنند و از هر نوع تبعیضی به دور است .اما این رفتارها و رویکردهای فعلی مسئوالن
م 
ً
قطعا در درازمدت میتواند باعث ضربه زدن به اعتماد مردم شود.

صورتجلسه مزایده
زمان برگزاری مزایده 1399/12/26 :نوبت مزایده  :نوبت اول
مالمزایده -محلبرگزاریمزایده:اجرایاحكاممدنیشعبهاولدادگستریشهرستان
پارسآباد
در اجرایماده 114قانوناجرایاحكاممدنیبرابرپرونده كالسه 980072اجرایاحكام
مدنی شعبه اول دادگاه حقوقی پارس آباد
مورد مزایده  :نوبت اول
سه هكتار مشاع از ششدانگ زمین مزروعی به پالك فرعی  85فرعی از  89اصلی بخش
 21اردبیل واقع در پارسآباد – روستای عباس آباد متعلق به آقای عزیز نادری به آدرس
پارس آباد – برحسب نظریه هیات كارشناس منتخب از قرار هر هكتار 1/150/000/000
جمعا  3/450/000/000ریال ارزیابی گردیده جلسه مزایده مورخه  1399/12/26از
ساعت  10الی  11از طریق مزایده در دایره اجرای احكام مدنی دادگستری پارس آباد به
فروش خواهد رفت و مزایده از مبلغ فوق شروع و به آخرین قیمتی كه از جانب خریداران
پیشنهاد شود وا گذار خواهد شد خریداران بدوا  10درصد قیمت پیشنهادی را نقدا به
عنوانسپردهدریافتوجهتپرداختبقیهآنحدا كثریكماهمهلتدادهخواهدشد.
در صورتی كهخریدار/خریدارانظرفمهلتمقرر انصرافیاعدمپرداختخودرااعالم
نمایند مبلغ ده درصد سپرده اخذ شده در حق دولت ضبط خواهد شد طالبین جهت
كسب اطالع بیشتر و بازدید از مال  /اموال مذكور پنج روز قبل از شروع مزایده به آدرس
مندرجدر متنمزایدهمراجعهودر صورتتمایلمیتواننددر وقتمقرر در جلسهشركت
نمایند .كلیه هزینه های اجرایی به عهده محكوم علیه خواهد بود .ملك دارای پالك
ثبتی بوده و قیمت كارشناسی مبلغ پایه مزایده می باشد.
تاریخ انتشار 99/12/5
مدیر اجرای احكام مدنی شعبه اول دادگاه حقوقی
خ ش 99/12/5
دادگستری شهرستان پارس آباد – علی ایمانی

آگهی ابالغ رای

كمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور

بدینوسیلهبهنانواییتوكلشهباززاده–حمززاده–یوسفخیری–ازبرشاهی–حبیب
آقازاده –نانوایی هالل احمر –عیسی غفارزاده –جمعا سابقه واقع در شهرستان گرمی
ابالغ می گردد  :در اجرای تبصره  5ماده  8آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور با توجه
به این كه برابر اعالم متقاضی كارهای سخت و زیان آور آقای سعداله حمززاده با سابقه
اشتغال به عنوان شاطر در آن كارگاه های نانوایی كه برابر اعالم متقاضی آدرسی از آن
كارگاهها در دست نمی باشد و یا كارفرما در آدرس قبلی در حال حاضر حضور ندارد و
امكان ابالغ مستقیم وجود ندارد ،ظرف  15روز از تاریخ انتشار این آ گهی ضمن مراجعه
به اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعی شهرستان گرمی رای كمیته بدوی كارهای سخت و
زیانآورنامبردهرا كهمشاغلایشاندر آنشركتدر كارگاههاییادشدهموردتاییدواقع
شده است دریافت نمایند.با توجه به این كه پرداخت  4درصد حق بیمه ،مشاغل
سخت و زیان آور به عهده كارفرما می باشد در صورت عدم دریافت اوراق قانونی  ،رای
صادرهپساز گذشتمهلتقانونیوعدماعتراضاز سویذینفع،قطعیتلقیوهرگونه
اعتراض بعدی قابل پذیرش نخواهد بود.
این آ گهی یك بار در روزنامه كثیراالنتشار با هزینه متقاضی درج می شود.
آدرس  :گرمی  ،محله اسالم آباد  ،خیابان شهید فهمیده ،نبش كوچه اداره كار تلفن
 04532621008كدپستی 5651671195
تاریخ انتشار 99/12/5
اداره تعاون  ،كار و رفاه اجتماعی شهرستان گرمی
خ ش 99/12/5
استان اردبیل
برگ سبز خودرو  206تیپ  2مدل  99پالك 663 – 83ی 27شماره موتور  182A0100405شماره
شاسی  NAAP03EE0Lj013276به نام مریم ملكی به كد ملی  2571451421مفقود و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز خودرو  206SDمدل  99پالك 431-93و 47شماره موتور  163B0329440شماره
شاسی  NAAP41FE7Lj072087به نام ایمان صفرپور به كد ملی  1750747804مفقود و
از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز و سند کمپانی سواری تیبا مدل ۹۹بهشماره پال ک ۶۶۳و - ۲۶ایران  ۱۶و شماره
M۱۵/۹۰۹۵۱۶۵روتوم و شاسی  NAS۸۲۱۱۰۰L۱۲۹۲۶۹۲مفقود گردیده واز درجه اعتبار
ساقط میباشد

