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هفت مالحظه درباره تداوم ممنوعیت
واردات لوازمخانگی

 27صفر  4 1443اکتبر 2021

فرمانده کل قوا در مراسم دانشآموختگی نیروهای مسلح فرمودند:

صالحمنطقهدروجودنیروهایمسلحمستقلاست

ادامه از صفحه اول

 -۱نکته نخست این است که ممنوعیت اعالمشده ،تصمیم جدیدی نیست
بلکهتداومتصمیم۲سالقبلدولتاست.درسال۹۸براساستصمیمستاد
هماهنگی اقتصادی دولت ،لوازمخانگی جزو اقالم ممنوعالورود بوده و ثبت
ی گیرد.لذاماباممنوعیتجدیدیمواجه
سفارشیبرایایناقالمصورتنم 
نیستیم بلکه ممنوعیتی که از  ۲سال قبل اعمالشده ادامه مییابد.
 -۲در ماههای اخیر به دنبال اخباری مبنی بر ارائه مجوز اوفک به کره
جنوبی برای تهاتر داراییهای ارزی بلوکهشده ایران در این کشور با
تجهیزاتفنیوماشینآالت،برخیازواردکنندگانبهدنبالتسهیلروند
واردات لوازمخانگی از دو برند مشهور کرهای بودند .این در حالی است
که اصال هیچ خبر قطعی و صددرصدی برای واردات لوازمخانگی وجود
نداشت.بااینحالهمیناخبارغیررسمیموجبنگرانیتولیدکنندگان
داخلی شد و با پیگیری آنها از دفتر مقام معظم رهبری و پاسخ ایشان
عمال موضوع پیش از جدی شدن منتفی شد.
البته جای سؤال است که چرا آمریکا پول بلوکهشده مردم ایران را فقط
به این دو شرکت اختصاص داده و اجازه تخصیص آن به دارو و وا کسن
را نمیدهد؟
 -۳برخی در تالش هستند تا با مشابهتسازی صنعت لوازمخانگی با
صنعت خودروسازی ،تصمیم اتخاذشده را زیر سؤال ببرند .واقعیت
این است که وضعیت این دو صنعت در ایران تفاوت فراوانی با یکدیگر
دارد .صنعت خودروسازی ما سالهاست که با محدودیت واردات
روبهروست ولی صنعت لوازمخانگی  ۲سال است این شرایط را دارد.
صنعت خودروسازی ما عمال در  ۲شرکت خالصه میشود درحالی که
در صنعت لوازمخانگی حداقل چندین شرکت داخلی رقیب یکدیگر
هستند .صنعت خودروسازی ما ازنظر سهامداری نیمهدولتی و ازنظر
ی که
مدیریت کامال دولتی و آمیخته با تصمیمات سیاسی است درحال 
صنایع لوازمخانگی ما غیردولتی هستند .این تفاوتها نشان میدهد
که نباید این دو صنعت را یکی دانست.
-۴ممنوعیتوارداتسیاستاختصاصی کشورماننیست .کشورهای
مختلف ازجمله کره جنوبی در مقاطعی برای رشد تولید داخل خود
ممنوعیت  ۱۵ساله برای واردات لوازمخانگی اتخاذ کردند.
 -۵دلیلی که در سال  ۹۸موجب ممنوعیت واردات لوازمخانگی شد،
هنوز هم پابرجاست و در شرایطی که تحریمها و کمبود منابع ارزی وجود
دارد ،واردات مواد اولیه و کاالهای اساسی نظیر دارو و نهادههای دامی
حتما اولویت بیشتری نسبت به لوازمخانگی دارد.
 -۶هیچ منطق سیاسی برای تشویق کره جنوبی وجود ندارد .کشوری
که با تحریمهای آمریکا بیشترین همراهی را داشته و سالهاست حدود
 ۷میلیارد دالر داراییهای کشورمان را بلوکه کرده است ،نباید با سپردن
مجدد بازار ایران به محصوالت خود تشویق شود .کرهای ها باید بدانند
که بازار بسیار مناسب ایران را نمیتوان هرلحظه بهدلخواه ترک کرد و
سپس با ناز و کرشمه به این بازار بازگشت.
 -7درنهایت آنچه که تحت عنوان تداوم ممنوعیت واردات لوازمخانگی
کرهای اتخاذشده است ،شرط الزم برای تقویت تولید داخل است
اما شرط کافی ،حمایت مؤثر و مشروط به ارتقای کیفی محصوالت و
مشتری مداری شرکتهای داخلی است .تداوم ممنوعیت واردات
لوازمخانگی بهتنهایی برای بهبود صنعت داخلی و بهرهمندی مردم از
لوازمخانگی با کیفیت کافی نیست و باید سیاستهای وزارت صمت بر
ت گذاری صنعتی کارآمد در جهت تقویت این صنعت و حمایت از
سیاس 
ف کننده در دستور کار قرار گیرد .الزم است این وزارتخانه،
حقوق مصر 
تولیدکنندگان لوازمخانگی را موظف نماید درصدی از سود خود را صرف
تحقیق و توسعه جهت افزایش کیفیت و رشد فناوری نماید تا بعدازاین
مدت کوتاه محدودیت و باز شدن مجدد مرزهای گمرکی با توان باال به
رقابت با رقبای خارجی بپردازند.
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سال سیوششم
شماره 10147

حضرت آیتاهلل خامنهای با تأ کید
براین که ارتشهای منطقه میتوانند
امنیت منطقه را تأمین کنند و نباید اجازه
دهند که ارتشهای بیگانه برای حفظ منافع
خود ،دخالت یا حضور نظامی داشته باشند،
تأ کید کردند:حوادثی کهدرشمالغربایران،
در برخی کشورهای همسایه در جریان است
بایدباهمینمنطقپرهیزازدادنمجوزحضور
بیگانگان حل شود.
به گزارشپایگاهاطالعرسانیدفترمقاممعظم
رهبری،حضرتآیتاهللخامنهایفرماندهمعظم
کل قوا در ارتباط تصویری با مراسم مشترک
دانشآموختگی دانشجویان دانشگاههای
افسری نیروهای مسلح در دانشگاه افسری
امامحسینعلیهالسالم،ایننیروهایپرافتخار
را «قلعه مستحکم امنیت ملت سربلند ایران
و میهن مقتدر و عزیز» خواندند و افزودند:
دخالت بیگانگان در منطقه مایه اختالف و
خسارت است و همه مسائل و حوادث باید
بدوندخالتبیگانهوباالگوپذیری کشورهای
منطقه از اقتدار و عقالنیت ایران و نیروهای
مسلح جمهوری اسالمی حل شود.
رهبرانقالباسالمیباابرازامیدواریبرایتوفیق
دانشآموختگان و ارتقای جوانان نیروهای
مسلح در مکتب و دانشگاه حسینی ،به ملت
ایران بهخاطر داشتن جوانان مؤمن ،صالح،
شجاع و دارای عزم و بصیرت تبریک گفتند و
افزودند :فرماندهان عزیزی که جوانان میهن
را این گونه تربیت می کنند ،شایسته افتخار
و تقدیرند.
فرمانده کل قوا با اشاره به تحقق فرموده
امیرمؤمنان درباره نیروهای مسلح افزودند:
به فضل الهی ،نیروهای مسلح ایران امروز به
معنای واقعی کلمه سپر دفاعی ملت و کشور
در مقابلتهدیدهایسختدشمنانبیرونی

و درونی هستند.
حضرتآیتاهللخامنهایسربازیملتایران
را موجب سرافرازی و عزت دانستند و گفتند:
آمادگیبرایدفاعازملتایرانوهویتاسالمی،
ملی و انقالبی کشور افتخار بزرگ نیروهای
مسلح است.
ایشان امنیت را زیرساخت اساسی همه
فعالیتهای ضروری برای پیشرفت کشور
برشمردند و با مهم خواندن تحقق امنیت
کشور بدون تکیهبر بیگانگان افزودند :این
مسئله البته برای ملت ایران عادی است اما
کشورهای مختلف حتی کشورهای اروپایی از
این مشکل رنج میبرند.
ایشانبهبگومگوهایاخیراروپاوآمریکااشاره
کردند و گفتند :برخی اروپاییها ،اقدام آمریکا
را خنجر از پشت خواندند و بهنوعی گفتند
اروپا باید بدون اتکا به ناتو و درواقع به آمریکا،
ً
مستقال امنیت خود را تأمین کند.
رهبرانقالبافزودند:وقتی کشورهایاروپایی
بهعلتاتکاءبهآمریکا،یعنی کشوری کهبااروپا
مخالفهمنیستدرتحققامنیتپایداراحساس
ی کنند ،حساب کشورهای دیگر که
کمبود م 
نیروهایمسلحخودراتحت کنترلآمریکاودیگر
بیگانگان قرار دادهاند ،مشخص است.
فرمانده کلقوا،تأمینامنیتباتکیهبردیگران
رافقطیکتوهمخواندندو گفتند :کسانی کهبه
اینتوهمدچارندسیلیآنرابهزودیخواهند
خورد چرا که دخالت مستقیم یا غیرمستقیم
بیگانگاندرامنیتوجنگوصلحهر کشوری،
فاجعهای مصیبتبار است.
ایشان با تجلیل از اقتدار و سربلندی نیروهای
مسلح در آزمایشهای بسیار مهم و دشوار
بهویژه جنگ تحمیلی  ۸ساله گفتند :اقتدار
نیروهای مسلح به مسائلی نظیر آموزشها،
ابتکارات و پیشرفتهای علمی ،تجهیزات و

انضباط سازمانی وابسته است اما مهمترین
عاملاقتدارنیروهایمسلح،روحیه،معنویت
و مسائل دینی و اخالقی است.
رهبرانقالباسالمی،خروجارتشمجهزوبدون
روحیه اخالقی و معنوی آمریکا از افغانستان
را نمونهای از نتایج اقتدار ظاهری و نه واقعی
خواندند و گفتند :آمریکاییها  ۲۰سال قبل
برایسرنگونیطالبانبهافغانستانلشکرکشی
کردندودرایناشغالگریطوالنیمدت ،کشتار
و جنایت و خسارات فراوانی به بار آوردند اما
بعدازاینهمههزینهمادیوانسانی،حکومترا
بهطالباندادندوخارجشدند کهاینواقعیت
برای همه کشورها درسآموز است.
فرمانده کلقوا،اوضاعارتشآمریکاهنگامخروج

شعیب بهمن ،کارشناس حوزه اوراسیا ،قفقاز و آسیای میانه:

م چندوجهی بود
رزمایش فاتحان خیبر واکنشی با پیا 
حانیه مسجودی
شعیببهمن ،کارشناسحوزهاوراسیا،قفقازوآسیایمیانهدر گفتوگو
با«رسالت»بهرزمایشاخیرارتش کشورماندرمرزهایشمالغربیواظهارات
برخی از سران جمهوری آذربایجان دراینباره اشاره کرد و افزود:
ریشه تحوالت فعلی را باید در جنگ سال گذشته جستوجو کنیم که
تحوالت مهمی رخ داد .جمهوری آذربایجان هفت شهر پیرامونی قرهباغ
را در اختیار گرفت و توانست بخشی از این مسیر ترانزیتی ایران به اروپا را نیز
در اختیار بگیرد.
وی گفت :رژیم صهیونیستی تالش ویژهای کرد که در مرزهای جدید پس
از جنگ چهل و چهارروزه حضورداشته باشد و در پوششهای اقتصادی،

کارهای اطالعاتی و امنیتی انجام دهد .پیشنهاد ایجاد روستاهای هوشمند
وسرمای ه گذاریهایزیربناییپوششیبود کهبتوانند کارهایاطالعاتیخود
را انجام دهند .برای ایران بسیار اهمیت دارد که در این مناطق بههیچوجه
نیروهایرژیمصهیونیستیحضور نداشتهباشند.ایرانبهشکلقاطعبااین
موضوع برخورد خواهد کرد همانطور که در سایر مناطق نیز بهصورت قاطع
با چنین رفتارهایی برخورد خواهد شد.
ایران تغییرات ژئوپلیتیک درمنطقه را نخواهد پذیرفت
بهمن ادامه داد :رزمایش فاتحان خیبر پیام چندوجهی داشت .بهصراحت
این پیام داده شد که ایران تغییرات ژئوپلیتیک را نخواهد پذیرفت و این
پیام به همه بازیگران منطقه داده شد .پیام دوم درباره فعالیتهای رژیم

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
(نوبت دوم)

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
به طور فوق العاده شرکت تعاونی اعتبار کارکنان
شبکه بهداشت و درمان ابهر (نوبت اول)

ثبت شده به شماره  201و شناسه ملی 10260050761

شماره ثبت 121

نظر به اینکه در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول که در تاریخ
روز جمعه  1400/7/2در محوطه باز امامزاده سلیمان (ع) در روستای بیدهند برگزار
گردید،ا کثریتالزمحاصلنشد.بدینوسیلهاز کلیهسهامدارانمحترمدعوتمیشود
تا در جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که در روز جمعه
 1400/8/7راس ساعت  10صبح در محوطه باز جلو امامزاده سلیمان (ع) در روستای
بیدهند تشکیل می گردد  ،حضور به هم رسانید.
دستورات جلسه :
 -1استماع گزارش هیات مدیره شرکت
 -2استماع گزارش بازرسان قانونی شرکت
 -3تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سنوات 1398و  1399شرکت
 -4انتخاب پنج نفر اعضای اصلی و دو نفر اعضای علی البدل هیات مدیره شرکت
 -5انتخاب دو نفر بازرسان اصلی و یک نفر بازرس علی البدل شرکت
 -6انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آ گهی های شرکت
توضیح:سهامدارانمحترمی کهنمیتوانندشخصادرجلسهحضوریابندمیتوانندوکیل
خود را از بین سایر سهامداران با وکالتنامه جهت شرکت درجلسه معرفی نمایند.

شناسه ملی 10460010556

شرکت کشت وصنعت بیدهند نطنز (سهامی خاص)

هیات مدیره شرکت -حبیب اله مسلمی بیدهندی

فرم وکالتنامه
اینجانب  -فرزند  -شماره شناسنامه  -کد ملی  -متولد  -عضو و سهامدار شرکت به
آقای/خانم-فرزند-وکالتمیدهمتادر غیاباینجانبدر مجمععمومیعادیبهطور
فوق العاده نوبت دوم مورخه  1400/8/7از طر ف اینجانب شرکت و اعمال رای نماید.
تاریخ انتشار 1400/7/12
خ ت 1400/7/12
امضاء

آ گهی دعوت به مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده نوبت دوم
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) شرکت تعاونی مصرف
کارکنانآبوفاضالبشهرستانمرندبهشمارهثبت364وبهشناسهملی10200033153
در روز شنبه مورخ  1400/7/24راس ساعت  10در محل نمازخانه اداره آب و فاضالب
شهرستان مرند واقع در مرند سردار ملی راه کندلج برگزار خواهد گردید .از کلیه اعضای
شرکت تعاونی دعوت می شود ،در ساعت مقرر حضور به هم رسانند.
 -1گزارش هیات مدیره و بازرس
 -2تعیین خط مشی آتی شرکت
 -3تصویب بیالنهای مالی سالهای  98 -97و  99شرکت
 -4انتخاب هیات مدیره و بازرسان شرکت برای مدت قانونی
تذکر  -1افرادی که عالقمند به ثبت نام داوطلبی در سمت های هیات مدیره و بازرسی
می باشند می توانند حدا کثر تا  7روز بعد از نشر آ گهی فرمهای مربوطه را تکمیل و مدارک
خود را به تعاونی تحویل و رسید دریافت نمایند.
تذکر  – 2افرادی که قصد دارند برای حضور در مجمع عمومی وکیل خود را اعزام نمایند
میبایستاز ساعت9الی12مورخه1400/7/21و1400/7/22باحضور تواموکیلدر دفتر
تعاونیحضور یافتهوورقهحضور در مجمعرابهناموکیلدر حضور هیاتمدیرهوبازرسی
دریافت دارند توضیح اینکه به وکالتنامه های غیررسمی ترتیب اثر داده نخواهدشد.
تاریخ انتشار 1400/7/12
خ ش 1400/7/12

هیات مدیره

بنا به تصمیم هیات مدیره مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی اعتبار
کارکنان شبکه بهداشت و درمان ابهر روز شنبه مورخه  1400/8/15راس ساعت  16در
محل محوطه باز شبکه بهداشت و درمان ابهر تشکیل خواهد شد .لذا بدینوسیله
از کلیه اعضای شرکت دعوت می شود در جلسه مذکور حضور به هم رسانند و یا
وکالی خود را با توجه به ماده  19آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری مجمع عمومی مبنی
بر اینکه تعداد آرای وکالتی هرعضو حدا کثر سه رای و هر شخص غیرعضو تنها یک
رای می باشد با مراجعه به دفتر شرکت تعاونی و تکمیل فرم وکالتنامه از بین اعضا و یا
خارج از اعضای شرکت معرفی نمایند.اعضایی که کاندیدای تصدی سمت بازرسی
میباشندبایدحدا کثرظرفمدتیکهفتهاز تاریخانتشار آ گهیدعوتمجمععمومی
ضمن ارائه یک قطعه عکس  3×4و کپی شناسنامه و کارت ملی و کارت عضویت جهت
تکمیل فرم درخواست مربوطه به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند .بدیهی است به
درخواست های پس از موعد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -1استماع گزارش هیات مدیره و بازرس
 -2رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه سال 1399
 -3انتخاب بازرس اصلی و علی البدل تعاونی
 -4تصویب بودجه سال 1400
 -5اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت حق الزحمه جلسه به هیات مدیره تا مبلغ 220/000
ریال از ابتدای سال 1401
 -6اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سقف تسهیالت تا مبلغ  237/600/000ریال از
ابتدای سال 1401
 -7اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سپرده پس انداز قرض الحسنه تا مبلغ 1/500/000
ریال از ابتدای سال 1401
-8انتخابروزنامه کثیراالنتشار رسالتبهعنوانروزنامهاصلیوروزنامههدفاقتصاد
به عنوان روزنامه علیالبدل برای درج آ گهی ها
تاریخ انتشار 1400/7/12
خ ش 1400/7/12
رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی اعتبار

حمید هاشمی

آ گهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم
جلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت سوم) شرکت تعاونی مصرف کارکنان آب و
فاضالب شهرستان مرند به شماره ثبت  364و به شناسه ملی  10200033153در روز
شنبهمورخ1400/7/24راسساعت9در محلنمازخانهادارهآبوفاضالبشهرستان
مرند واقع در مرند سردار ملی راه کندلج برگزار خواهد گردید .از کلیه اعضای شرکت
تعاونی دعوت می شود در ساعت مقرر حضور به هم رسانند.
 -1حذف اساسنامه قبلی و تصویب اساسنامه جدید
 -2اصالح ماده  22اساسنامه (کاهش تعداد اعضای هیات مدیره)
تذکر  -1افرادی که قصد دارند برای حضور در مجمع عمومی وکیل خودرااعزامنمایندمی
بایست از ساعت  9الی  12مورخه 1400/7/21و 1400/7/22با حضور توام وکیل در دفتر
تعاونیحضور یافتهوورقهحضور در مجمعرابهناموکیلدر حضور هیاتمدیرهوبازرس
دریافت دارند توضیح اینکه به وکالتنامه های غیررسمی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تاریخ انتشار 1400/7/12
خ ش 1400/7/12

هیات مدیره

آ گهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن زرین غزال آذربایجانغربی به شماره ثبت 6889
بنا به تصویب هیات مدیره جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن زرین غزال آذربایجانغربی راس ساعت  10صبح روز دوشنبه مورخه  1400/7/26در محل دفتر شرکت واقع در ارومیه بلوار استاد شهریار –خیابان دانشگر
ی گردد .از عموم سهامداران و اعضای 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 با توجه
روبروی زیباشهر مجتمع بزرگ خاقانی طبقه اول بلوک  Bتشکیل م 
به مفاد ماده  19آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی در صورتی که حضور عضوی در مجمع میسر نباشد می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگری با نماینده تام االختیار از میان اعضا یا غیراعضا وا گذار نماید ،در این صورت
هر عضوی میتواند عالوه بر رای خود حدا کثر سه رای باوکالت و هر شخصی غیرعضو تنها یک رای باوکالت داشته باشد – توضیح اینکه وکالتنامههای عادی بایستی یک روز بعد از انتشار آ گهی مذکور تا یک روز قبل از تشکیل مجمع به غیر از ایام
تعطیل در محل دفتر شرکت تنظیم شده و توسط هیات مدیره بررسی و تائید گردد در غیر این صورت وکالتنامه رسمی حضور در مجمع بایستی به تایید یکی از دفترخانه های اسناد رسمی رسیده باشد.
دستور جلسه :
تمدید مدت قانونی شرکت تعاونی مسکن زرین غزال آذربایجانغربی
تاریخ انتشار 1400/7/12
خ ش 1400/7/12

هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن زرین
غزال آذربایجانغربی

ازافغانستانرانشاندهندهماهیتواقعیاین
ارتشدانستندو گفتند:آنتصاویرهالیوودیاز
ارتشآمریکاو کشورهایامثالاو،فقطنمایش
است چرا که ماهیت واقعی آنها همین است
که در افغانستان دیده شد.
رهبر انقالب ،نفرت مردم شرق آسیا از ارتش
آمریکارایادآورشدندو گفتند:آمریکاییهاهرجا
دخالت کنند ،منفور ملتها هستند.
فرمانده کل قوا ،حضور نظامی بیگانگان در
منطقه را نیز مایه اختالف و خسارت و ویرانی
برشمردندوتأ کید کردند:صالحمنطقهدراین
است کههمه کشورهاازارتشیمستقلومتکی
بهملتخودوهمافزاباارتشهایهمسایگان
برخوردار باشند.

ارتشهای منطقه میتوانند امنیت
منطقه را تأمین کنند
رهبرانقالبافزودند:ارتشهایمنطقهمیتوانند
امنیتمنطقهراتأمین کنندونبایداجازهدهند
که ارتشهای بیگانه برای حفظ منافع خود،
دخالت یا حضور نظامی داشته باشند.
فرماندهکلقواافزودند:حوادثیکهدرشمالغرب
ایران ،در برخی کشورهای همسایه در جریان
است باید با همین منطق پرهیز از دادن مجوز
حضور بیگانگان حل شود.
ایشان گفتند :نیروهای مسلح کشور عزیز ما
ی کنند
هموارهبااقتدارهمراهباعقالنیتعملم 
و این عقالنیت باید الگویی برای دیگر کشورها
وعاملحلمسائلموجودباشدوهمهبدانند

صهیونیستی بود که درباره آن صحبت شد.
شعیببهمنهمچنیندرپاسخبهاینسؤال کهدرحالحاضرمرززمینیایران
باارمنستانچهوضعیتیدارد ،گفت:مایکمرز ارتباطزمینیباارمنستانبه
نامنوردوزداریم که ۴۰کیلومترطولآناست.در این ۴۰کیلومتریک گذرگاهاز
شهر نوردوز وجود دارد که به ارمنستان وصل میشود .آنچه در روزهای اخیر
مطر حشده درباره اشغال جنوب ارمنستان و احتمال مسدودسازی ارتباط
ایران و ارمنستان نیست بلکه ایجاد انسداد در مسیر گوریس-قاپان است.
او در توضیح این مسئله به عبور بخشی از جاده مواصالتی ایران به ارمنستان
از خا ک آذربایجان اشاره کرد و گفت که بیشتر این جادهها در دوره شوروی
ساختهشدهاند .در آن دوره بسیاری از مرزبندیهای سیاسی امروز مدنظر
رهبران شوروی نبوده و همه این مناطق تحت عنوان یک کشور واحد
بودهاند .بعد از فروپاشی هم ،چون ارامنه بر قرهباغ و هفت منطقه پیرامون
تسلط داشتند عمال بخشهایی از جاده که وارد خا ک آذربایجان میشد
موضوعیت نداشت.
بهمن به تأثیر جنگ اخیر قرهباغ بر تغییر مناسبات مرزی اشاره کرد و افزود:

َ
که ا گر کسی برای برادران خود چاه بکند اول
خودش در چاه میافتد.
فرمانده کل قوا در پایان سخنانشان نیروهای
مسلح را برای تداوم افتخار خدمت به ملت و
کشور و افزایش روزافزون تواناییهای مادی و
معنوی توصیه مؤکد کردند.
پیشازسخنانفرمانده کلقوا،سردارسرلشکر
محمدباقری،رئیسستاد کلنیروهایمسلح
بابیان گزارشی از توانمندیها و آمادگیهای
رزمی ،دفاعی و امنیتی نیروهای مسلح و
همچنین خدمات اجتماعی این نیروها به
مردم ،به شکست آمریکا در افغانستان اشاره
کردو گفت:اینشکستخفتباروتخلیهبخش
بزرگیاز تجهیزاتوپایگاههایآنهادر منطقه
و شکست رژیم صهیونیستی در نبرد  ۱۲روزه
موسوم به شمشیر قدس ،نشانههای تسریع
در افول آمریکا است.
در این مراسم که همزمان در دانشگاههای
افسرینیروهایمسلحازطریقارتباطتصویری
دریافت میشد ،سردار سرتیپ پاسدار غالمی
فرماندهدانشگاهامامحسین(ع)،امیرسرتیپ
دومخلبانرودباری،فرماندهدانشگاهشهید
ستاری و سردار سرتیپ دوم پاسدار بختیاری
فرماندهدانشگاهعلومانتظامیامین گزارشی
از فعالیتها ،اقدامات و برنامههای تحصیلی
این دانشگاهها بیان کردند.
قرائت سوگندنامه ،اعطای پرچم توسط
دانشجویان قدیم به جدید ،اجرای سرود
مشترکتوسطدانشجویانمستقردرمیداناز
دیگربرنامههایمراسممشترکدانشآموختگی
نیروهای مسلح بود.
همچنین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
با کسب اجازه از فرمانده کل قوا به تعدادی
از برگزیدگان دانشگاههای افسری درجه و
سردوشی داد.

بهواسطه جنگ سال گذشته آذربایجان و ارمنستان و حا کمیت آذربایجان
بر مناطق مورد مناقشه؛ بخشهایی از این جاده وارد اراضی آذربایجان شده
و به همین دلیل آذربایجان بر مسیر رفتوآمد کامیونهای ایرانی عوارض
وضع کرده است.
این کارشناس منطقه اوراسیا ضمن یادآوری ادعای تصرف مرز مشترک
ایران و ارمنستان که به زنگزور سابق یا سونیک فعلی معروف است ،از سوی
آذربایجان تصریح کرد :طرح اشغال ارمنستان سال گذشته یکی از اهداف
و برنامههای آذربایجان و ترکیه در جریان جنگ  ۴۴روزه بود .در آن دوره هم
اینطرحباتذکرواخطاری کهپوتیندادورهبرایراندادو گفتتغییرمرزهای
بینالمللی خط قرمز ماست ،عمال این دو کشور نا گزیر شدند از این طرح در
آن برهه زمانی عقبنشینی کنند.
بهمندرانتهاتأ کید کرد کهاحتمالداردترکیهوآذربایجاندربلندمدتچنین
طرحی داشته باشند و بارها دراینباره صحبت و نقشههای مختلف منطقه
ترسیمشده باشد و اساس آن اتصال سرزمینی برای ایجاد ترکستان بزرگ و
پیوستگی قومیتی ترکیه با سایر ترکهای حاضر در منطقه قفقاز است.

آ گهی مناقصه عمومی

شركت سیمان تهران – سهامی عام در نظر دارد برنج مورد نیاز خود به شرح ذیل را از طریق برگزاری مناقصه خریداری نماید.
 -1مقدار  30/000كیلوگرم برنج شیرودی درجه یك در كیسه  25كیلوگرمی جهت مصرف غذاخوری
 -2مقدار  59/690كیلوگرم برنج هاشمی درجه یك (تعداد  2032كیسه  25كیلوگرمی  432 ،كیسه  20كیلوگرمی و  25كیسه  10كیلوگرمی)
جهت مصرف كاركنان.
متقاضیان می توانند جهت دریافت مدارك و شرایط شركت در مناقصه به آدرس سایت شركت  www.tehrancement.co.irمراجعه
نمایند.
زمان تحویل پا كتها تا ساعت  15/45روز یكشنبه مورخ  1400/7/25به دبیرخانه محرمانه حراست شركت سیمان تهران می باشد.
تاریخ انتشار 1400/7/12

شركت سیمان تهران – سهامی عام

خ ت 1400/7/12

باتوجه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1400/06/06و در اجرای ماده 44
الیحه اصالحی قانون تجارت مبنی بر تبدیل کلیه سهام شرکت از بی نام به با نام  ،لذا
از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این آ گهی به مدت
 6ماه نسبت به تبدیل سهام خود به مرکز شرکت به آدرس  :ستارخان -بین فلکه اول و
دوم صادقیه -خیابان شهدای صادقیه جنوبی -نبش کوچه پرویز -پال ک  -18طبقه
اول – واحد اول مراجعه نمایند .بدیهی است که پس از انقضاء مدت مذکور کلیه سهام
بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد.
تاریخ انتشار 1400/7/12
خ ت 1400/7/12

هیات مدیره شرکت مهندسین
مشاور تدبیر مکانیزه جم

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت مهندسین مشاور کنت و همکاران ( سهامی خاص )
به شماره ثبت  82908مورخ 1370/01/17
و شناسه ملی 10101275317
بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم می رساند جلسه مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده شرکت با دستور جلسه زیر رأس ساعت  10 : 30صبح روز یکشنبه
 1400/07/25در محل شرکت به آدرس  :تهران ،چهارراه جهان کودک ،به طرف بزرگراه
حقانی شرقی ،حدفاصل دیدار شمالی و خیابان آفریقا ،پال ک  ،39طبقه اول ،واحد 4
تشکیل خواهد شد .دستور جلسه :
-1استماع گزارش هیئت مدیره مربوط به عملکرد سال مالی 1399
-2استماع گزارشبازرسقانونیدر موردصورتهایمالیمنتهیبه1399/12/29واتخاذ
تصمیم در خصوص تصویب صورتهای مالی مذکور
-3انتخاب بازرس قانونی برای سال 1400
-4انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
-5سایر موارد
تاریخ انتشار 1400/7/12
خ ت 1400/7/12

هیئت مدیره مهندسین
مشاور کنت و همکاران

آ گهی دعوت از سهامداران شرکت سهامی خاص زراعی و دامپروری
شیرسازان درود به شناسه ملی  10380044830و به شماره ثبت 265
در اجرای ماده  136و  231قانون تجارت از کلیه سهامداران شرکت سهامی خاص زراعی
ودامپروریشیرسازاندرودبهشناسهملی10380044830وبهشمارهثبت265دعوت
می شود در جلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1400/7/23ساعت  11که در مرکز اصلی
شرکت به نشانی نیشابور بخش زبرخان شهر درود جنب درود جنب روستای مجدآباد
برگزار می گردد  ،حضور به هم رسانید.
دستور جلسه  :انتخاب مدیر تصفیه
تاریخ انتشار  1400/7/12اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
خ ش 1400/7/12
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده سالیانه (نوبت دوم)
شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک مسکن
با توجه به عدم حصول حد نصاب قانونی مجمع عمومی عادی نوبت اول مورخ
 1400/07/10و عدم رسمیت مجمع عمومی عادی مذکور ،بدینوسیله از کلیه اعضاء
محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور
فوقالعادهنوبتدوم کهراسساعت14:00روزشنبهمورخ1400/07/24درمحلمجتمع
رفاهیپردیسفرمانیه(بانکمسکن)واقعدر تهرانخیابانشهیدلواسانی(فرمانیه)
ی گردد ،خواهشمند
بین کامرانیه و دیباجی ،جنب سفارت ایتالیا ،پال ک  68برگزار م 
است راس ساعت مقرر در جلسه فوق حضور به هم رسانید.
به موجب آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آراء وکالتی هر عضو حدا کثر
سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود ،اعضای متقاضی می بایست
به همراه نماینده خود از ساعت  8:00صبح روز سه شنبه مورخ  1400/07/13لغایت
ساعت  13:00روز سه شنبه مورخ  1400/07/20در محل دفتر شرکت تعاونی به آدرس
میدانامامخمینی،خیابانفردوسی،خ کوشکمصری،پ،7طبقهاولحاضرتاپس
از احراز هویت و تائید وکالتنامه ،برگ ورود به مجمع را دریافت نمایند.
دستور جلسه :
-1قرائت گزارش هیات مدیره ،حسابرس و بازرس قانونی.
-2تصمیم گیری در خصوص طر ح و تصویب صورتهای مالی تعاونی منتهی به
سال های  1398و 1399
-3انتخاب حسابرس برای رسیدگی به صورتهای مالی تعاونی در سالهای آینده
-4تعیین روزنامه کثیر االنتشار
-5برگزاری انتخابات تعیین اعضای جدید هیات مدیره و بازرس قانونی.
توضیحات :با توجه به شیوع ویروس کرونا و ابالغ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا،
به منظور حفظ سالمتی خود و دیگر شرکت کنندگان در مجمع ،موارد ذیل الزم االجرا
خواهد بود.
-1خودداری از دست دادن و روبوسی.
-2همراه داشتن خودکار و ماسک شخصی.
-3حفظ فاصله بهداشتی از دیگر شرکت کنندگان در طول برگزاری مجمع.
-4ممنوعیت هرگونه پذیرائی رایج در مجامع.
ً
ضمنا یادآوری می شود این مجمع با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت می یابد و
تصمیماتی که در آن اتخاذ میشود برای کلیه اعضاء (اعم از غائب و مخالف و حاضر)
نافذ و معتبر خواهد بود.
داوطلبانسمتهیاتمدیرهوبازرساز تاریخ1400/07/13لغایتتاریخ1400/07/20
فرصت دارند به همراه مدارک ذیل به دفتر تعاونی (آدرس مذکور) مراجعه و ثبت نام
نمایند:
اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی ،نامه تقاضای کتبی ،ارائه گواهی عدم
سوء پیشینه برای بازنشستگان.
تاریخ انتشار 1400/7/12
خ ت 1400/7/12
هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف

کارکنان بانک مسکن

