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گفتوگو

احسانارکانی،عضوکمیسیونبرنامه،بودجهومحاسباتمجلس:

تصمیمات اشتباه دولت قبلی باید
درس عبرت مسئوالن باشد

گروه سیاسی
احسان ارکانی ،عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای
اسالمی در گفتوگو با «رسالت» ضمن اشاره به سخنان اخیر حجتاالسالم سید
ابراهیم رئیسی ،رئیسجمهور کشورمان اظهار کرد :اینکه وضعیت امروز کشور
نتیجه سیاستها و تصمیمهای غلط  8سال گذشته و دولت قبلی است تردیدی
نیست .اما در کنار این مسئله باید بپذیریم که برخی مشکالت ساختاری در کشور
وجود دارد.
وی افزود :روالها و فرآیندهای بوروکراسی در فضای ساختاری و اداری کشورمان
وجود دارد و تازمانی که اینها حل نشود حتی دولت رئیسی نیز به مشکل میخورد.
با همین نگاه بود که مجلس فعلی نیز یکی از مهمترین اقداماتش گام بسیار مهم
حمایت از بهبود فضای کسبوکار بود.
ارکانی ادامه داد :کار کارشناسی بسیاری بر این پیشنهادشده است و در این روزها
در مجلس باوجود فشار طیفهای ذینفوذ و مجوزهای طالیی و انحصاراتی که
برای خودشان در گروههای مختلف صنعتی ایجاد کرده بودند ،تصویب شد و این
طرح قسمتی از گام مجلس است.
*دولت سیزدهم باید برای رفع نقاط ضعف کشور پیشقدم باشد
اینعضو کمیسیونبودجهمجلسخاطرنشان کرد:دولترئیسینیزبایدپیشقدم
باشد و در هر حفرهای از کشور که نقطهضعف یا خأل وجود دارد با اقدامات جهادی
برطرف کند .عدهای میخواهند دست بخش مردمی را از اقتصاد و مسائل کشور
کوتاه کنند و دولت باید با این افراد برخورد کند و با ایجاد یک فضا و بازار باز اجازه دهد
که مردم خودشان در حوزههای مختلف نقشآفرین باشند.
او گفت:لذاقانونمصوبشدهمجلسیک گاممهماستوامیدوار هستیمبهدولت
سیزدهم نیز کمک کند تا بتوانند تغییراتی رقم بزنند .دغدغه ما این است که دول
آینده نیز با مشکالت ساختاری مواجه نشوند.
ی کند که تصمیمات و رفتارهای دولت یازدهم و دوازدهم در
ارکانی در انتها تأ کید م 
حوزههایمختلفبایددرسعبرتیبرایمسئوالندولتجدیدباشد.مسلماست
کهتصمیماتغلطبسیاریاز مسئوالندولتروحانیباعثشرایطامروزشدهاست
اما ا کنون باید با شناسایی نیاز جامعه ،تصمیمات اشتباه گذشته را جبران کرد.

خبر
آیتهللا جنتی:

از مذاکرات ایران و عربستان استقبال میکنیم
دبیرشوراینگهبان گفت:مشکالتدنیایاسالمتحمیلیوخواستقدرتهایضداسالم
است و ا گر دولتها و کشورهای اسالمی این حقیقت را متوجه باشند بهجای اینکه به فکر
نقشهها و طر حهای شیطانی مستکبران باشند ،حول محور واحد و اشترا کات ،تأمین
منافع امت اسالمی را دنبال میکنند.
به گزارش فارس ،آیتاهلل احمد جنتی ،دبیر شورای نگهبان در جلسه چهارشنبه
( ۲۸مهر  )۱۴۰۰این شورا با تبریک به مناسبت فرارسیدن میالد حضرت رسول (ص) ،امام
صادق (ع) و هفته وحدت گفت :هرچه امروز مسلمانان دارند از زحمات و خدمات پیامبر
رحمت است و ما باید قدردان ایشان باشیم و از خداوند میخواهیم که ما را با ایشان و
آل طاهرینش محشور کند.آیتاهلل جنتی در ادامه افزود :امام صادق (ع) نیز که در آستانه
میالدایشانهستیمدرعمرپربرکتشانباوجودهمهمحدودیتهاومشکالتو کنترلهای
که نسبت به ایشان میشد ،توانستند انبوهی از روایات در ابواب مختلف فقهی را بیان
کنند و تا قیامت آثارشان محل برکت مسلمانان باشد.وی افزود :روایات امام صادق(ع)
در حوزههایمختلفیهمچونتوحید،نبوت،امامتوبسیاریاز اصولوفروعدیناست
و کرسی درس ایشان موجب تربیت شا گردان و مجتهدان بسیاری در طول تاریخ شده
که ا گر نهضت علمی ایشان نبود شاید تا اآلن چیزی از اسالم باقی نمانده بود.دبیر شورای
ن که «وحدت» میان مسلمین عبادت است و باید هرچه میتوان آن
نگهبان با تأ کید برای 
را توسعه داد ،به انتشار برخی اخبار درخصوص مذا کرات بین ایران و عربستان اشاره کرد
و با استقبال از نزدیکی و مذا کره این دو کشور مسلمان منطقه تصریح کرد :ا گر مشکالت
بین این دو کشور مسلمان حل شود ،اقدامی مهمی صورت گرفته است.آیتاهلل جنتی در
پایان افزود :مشکالت دنیای اسالم تحمیلی و خواست قدرتهای ضد اسالم است و ا گر
دولتها و کشورهای اسالمی این حقیقت را متوجه باشند بهجای اینکه به فکر نقشهها
و طر حهای شیطانی مستکبران باشند ،حول محور واحد و اشترا کات ،تأمین منافع امت
اسالمی را دنبال میکنند.
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آخرین وضعیت الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق واکاوی شد

وحید عظیمنیا
قانون «مبارزه با قاچاق کاال و ارز»
مشتمل بر  ۷۷ماده و  ۷۹تبصره در جلسه
علنی روز سهشنبه سوم دی  ۱۳۹۲مجلس
شورایاسالمیتصویبشدودر ۱۸دیهمان
سالبهتاییدشوراینگهبانرسیدو۲۱بهمن
همینسالنیزدرروزنامهرسمیشماره۲۰۰۸۱
منتشرشد.طبقبندالفمادهیکاینقانون،
«قاچاق کاال وارز»هرفعلیاترکفعلیاست که
موجبنقضتشریفاتقانونیمربوطبهورود
و خروج کاال و ارز شود و بر اساس این قانون
و یا سایر قوانین ،قاچاق محسوب و برای آن
مجازاتتعیینشدهباشد،در مبادیورودی
یاهرنقطهاز کشور حتیمحلعرضهآندر بازار
داخلی کشف شود.
قانون یادشده در حالی کمتر از دو سال از
ی گذشت که سایه تیغ جراحی را
اجرای آن م 
برسرخوداصالح کردچهآنکهدولتتازهنفس
یازدهمدرجلسه۱۴مرداد۱۳۹۴هیئتوزیران،
الیحه «اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال
و ارز» را به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و
دارایی تصویب و برای طی تشریفات قانونی
بهپیوستراهیمجلسشورایاسالمی کرد.
ل کننده و علی الریجانی
حسن روحانی ارسا 
دریافت کننده الیحه بودند و به دفتر
رئیسجمهور،دفترمعاوناولرئیسجمهور،
معاونت حقوقی رئیسجمهور ،معاونت امور
مجلس رئیسجمهور ،شورای نگهبان ،کلیه
وزارتخانهها ،گمرک جمهوری اسالمی ایران،
دبیرخانه شورای اطالعرسانی دولت و دفتر
هیئت دولت رونوشت شده بود.
در مقدمهتوجیهیاینالیحهآمدهبودقاچاق
کاال وارزیکیاز مشکالتنظاماقتصادیایران
است .بر این اساس قوانین و مقرراتی برای

جراحیناتماممبارزهباقاچاق

تنظیمامور گمرکیونیزمبارزهباقاچاق کاال وارز
تصویبشدهاند.قانونامورگمرکی-مصوب-۱۳۹۰
مقررات تنظیم امور گمرکی و معیارهای
شناخت ورود و خروج قانونی کاال از قاچاق
را ارائه میدهد .قانون مبارزه با قاچاق کاال
و ارز  -مصوب  - ۱۳۹۲نیز مقررات مربوط به
ی کند.
جلوگیری و مبارزه با قاچاق را تعیین م 
اماباعنایتبهتغییرشرایطسیاسیواقتصادی
حاصلازابالغیهمقاممعظمرهبریدرخصوص
اقتصادمقاومتیوباتوجهبهرویکردهایدولت
در حلوفصل مسائل و مشکالت اقتصادی
و نیز برخی تغییرات ایجادشده در روابط با
کشورهای دیگر ناشی از رفع برخی تحریمها و
تفاوتاساسیمبانینظریدر هنگامتصویب
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در حوزههای
مختلفاقتصادیواجرایی،موانعوچالشهایی
رادرحوزهتجارتخارجی،صنعتحملونقل
برایمردمودستگاههایاجراییموجبشدهو
کندیوتوقففعالیتهایاقتصادیوانتقادات
شدید از سوی فعالین عرصه اقتصاد را در پی
داشتهاست.برایناساسباشناساییموانع
و چالشها و تالش در جهت برطرف نمودن
آنها الیحه زیر برای طی تشریفات قانونی
تقدیم میشود.
الیحه «اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و
ارز»سرانجامپسازپنجسالتوقفدرایستگاه
بهارستان مشتمل بر  ۵۹ماده در جلسه علنی
روز دوشنبه  ۲۹اردیبهشت  ۱۳۹۹مجلس
شورای اسالمی تصویب شد و در اجرای اصل
 ۹۶قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
به شورای نگهبان ارسال شد .البته در نامه
علی الریجانی به آیتاهلل احمد جنتی تأ کید
شدهبود کهنظررئیسمحترمقوهقضائیهطی
نامهای در خصوص الیحه مزبور واصل شده و

موردتوجه مجلس قرار گرفته است.
شورای نگهبان  ۳۱اردیبهشت همان سال
در نامهای به امضای عباسعلی کدخدایی از
رئیسوقتمجلسشورایاسالمیدرخواست
امهال بررسی این الیحه را کرد و پس از بررسی
در جلسه۲۲خرداد۱۳۹۹اعالم کردباتوجهبه
اینکهماهیتاینالیحه،قضائیاستومستفاد
از نامه رئیس محترم مجلس شورای اسالمی
آن است که فرآیند مربوط به الیحه قضائی
در خصوص این مصوبه طی نشده است،
مغایر بند  ۲اصل  ۱۰۸قانون اساسی و نظریه
تفسیری شماره  ۱۰۶۵/۲۱/۷۹مورخ  ۳۰مهر

امیر واحدی:

دهمین رزمایش هوایی فدائیان حریم والیت «نهاجا» فردا آغاز میشود
فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت :مراحل اصلی و فاز عملیاتی دهمین
رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم والیت نیروی هوایی ارتش از فردا
برای اولینبار بهصورت غیرمتمرکز از پایگاههای نهاجا برگزار میشود.
به گزارش مهر ،امیر حمید واحدی ،فرمانده نیروی هوایی ارتش از
برگزاری دهمین رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم والیت خبر داد
و گفت :مراحل اصلی و فاز عملیاتی این رزمایش با شرکت بخشی از
توان پروازی برای اولینبار بهصورت غیرمتمرکز از تمامی پایگاههای
نهاجا با محوریت پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان ،شهید فکوری
تبریز ،وحدتی دزفول ،شهید عبدالکریمی بندرعباس و شهید یاسینی
بوشهر آغاز میشود.
وی ادامه داد :در این مرحله دهها فروند انواع هواپیماهای شکاری،

آگهیتغییراتشرکتمهندسینعمرانپایهاورینشرکتسهامی
خاص به شماره ثبت  405055و شناسه ملی  10320567751به
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1400/06/30تصمیمات

ذیلاتخاذشد:ـآقایعیسیاباذریبهشمارهملی2802926853

به سمت رییس هیات مدیره ـ آقای محمد اباذری به شماره ملی
 0450100758به سمت عضو اصلی هیات مدیره ـ ابراهیم اباذری

به شماره ملی  2802740458به سمت مدیر عامل و نایب رییس

هیات مدیره تعیین شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور

شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با

امضاءمدیرعاملهمراهبامهرشرکتمعتبرمیباشد.سازمانثبت

اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
تهران ()1210458

آگهیتغییراتشرکتمهندسینعمرانپایهاورینشرکتسهامی

خاص به شماره ثبت  405055و شناسه ملی  10320567751به

استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ

 1400/06/30تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :ـ اعضای هیات مدیره
عبارتند از آقای ابراهیم اباذری به شماره ملی 2802740458

آقای عیسی اباذری به شماره ملی  2802926853و آقای محمد

اباذری به شماره ملی  0450100758برای مدت دو سال انتخاب
شدند خانم رقیه حسینی به شماره ملی  4929782295به

سمت بازرس اصلی و خانم لیدا حاجی علیرضالو به شماره ملی
 2800494670به سمت بازرس علیالبدل برای یک سال مالی
انتخاب گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1210457

آگهی تغییرات شرکت ابتکار فوالد سازان شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  113505و شناسه ملی  10101571600پیرو اگهی
مکانیزه به شماره  140030400901061136شماره ملی اعضای

هیات مدیره و بازرسان به شرح زیر می باشد  :آقای محمد راجی

به شماره ملی  3874573982بسمت مدیرعامل و عضو هیئت

مدیره و آقای مهدی کیمیاوی به شماره ملی 0839397577
بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد احسان محسنی به

شمارهملی0045572100بسمتنایبرئیسهیئتمدیرهوآقای
سیدرضاخبرهفرشچیبهشمارهملی0043406076بسمتبازرس

اصلی و آقای امیر هوشنگ شکرابی به شماره ملی 0052211606

بسمتبازرسعلیالبدلبرایمدتیکسالمالیانتخابگردیند.
سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاوموسسات
غیرتجاری تهران ()1210455

پنجشنبه  29مهر 1400

سال سیوششم

شکاری بمبافکن ،ترابری سنگین و نیمه سنگین ،سوخترسان،
شکاریرهگیروشناسایی ،گشتهواییوهواپیماهایبدونسرنشین
به مدت یک روز به اجرای مرحله اصلی و فاز عملیاتی رزمایش خواهند
پرداخت.
فرماندهنیرویهواییاظهار کرد:دراینرزمایشحجم گستردهایازانواع
هواپیماهای باسرنشین و بدون سرنشین ،شامل بمبافکن سنگین
راهبردیسوخو۲۴واف،۴اف،۵اف،۷آراف،۴میگ،۲۹اف،۱۴صاعقه،
هواپیماهایسوخترسانبوئینگ۷۰۷و،۷۴۷هواپیماهایترابریو
پشتیبانی،هواپیمای گشتدریایی3F-Pبههمراهانواعهواپیماهای
بدون سرنشین ،کرار ،کیان ،ابابیل ،آرش و کمان  ۱۲مجهز به را کت،
ل گرهای
موشکهای نقطهزن ،بمبهای هوشمند برد بلند و اخال 

 ۱۳۷۹شورای نگهبان شناخته شد.
حین رفتوبرگشت الیحه «اصالح قانون
مبارزهباقاچاق کاال وارز»بینشوراینگهبان
و بهارستان ،عمر مجلس دهم به ریاست علی
الریجانیبهسرآمدومجلسیازدهمبهریاست
محمدباقرقالیبافآغازشدازاینجهترئیس
جدید بهارستان در نامهای به دبیر شورای
نگهبان نوشت در اجرای اصل  ۹۴قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران الیحه اصالح
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز که بهمنظور
رفع ایراد آن شورا در جلسه علنی روز دوشنبه
۵آبان۱۳۹۹مجلسشورایاسالمیبهتصویب

راداریمشارکتدارند کهدرروزهای گذشتهدرپایگاههایشهیدبابایی
اصفهان ،شهید فکوری تبریز ،شهید عبدالکریمی بندرعباس ،شهید
یاسینی بوشهر و وحدتی دزفول گسترش پیدا کردهاند.
فرماندهنیرویهواییارتشافزود:اینرزمایشبهمنظورانعکاسبخشی
از قابلیتها و توان رزمی نهاجا همزمان با کسب آمادگیهای الزم در
هدایت و کنترل آتش شکاری رهگیرها ،ارتقا توان رزم ،تمرین اجرای
طر حهای شناسایی ،عملیاتی و کسب الگوی مناسب جهت نبرد در
شرایط واقعی و با بهر ه گیری از انواع هواپیماهای باسرنشین و بدون
سرنشین بهصورت دوسویه برنامهریزی و اجرا میشود.
امیر واحدی خاطرنشان کرد :نمایش قدرت هوایی ،انعکاس بخشی از
قابلیتهاوتوانرزمینیرویهواییارتشجمهوریاسالمیایران،تمرین
عملیات برد بلند جنگندهها در خارج از رینگ پدافندی دشمن ،دقت
در نقطهزنی بمبها و را کتها در عملیات هوا به زمین و موشکهای
هوا به هوا و رصد اطالعاتی منطقه عملیات ،از محورهای موردتوجه در
این رزمایش بزرگ است.

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

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی – نوبت اول
شرکت تعاونی  3210سهام عدالت کرمانشاه

شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کالله بشماره
ثبت  ۱۲۱شناسه ملی  ۱۰۷۰۰۰۱۳۶۰۲شهرستان کالله
استان گلستان

بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران عضو تعاونی  3210سهام عدالت می رساند که
در جلسه مجمع عمومی عادی این شرکت جهت انتخاب نماینده که در تاریخ و محل
های زیر برگزار می گردد ،حضور به هم رسانید .ضمنا شرکت کنندگان باید سهامدار و
دارای اوراق سهام باشند.
هیات مدیره شرکت تعاونی   سهام عدالت
دستور جلسه  :انتخاب نمایندگان اعضای سهامدار
 -1منطقه ( )1کرمانشاه تاریخ برگزاری  1400/8/15ساعت  8صبح روز شنبه مکان
برگزاری مجمع  :تاالر عباسیه واقع در پارکینگ شهرداری روبروی اداره امور اقتصاد
دارایی استان
 -2منطقه ( )2کرمانشاه تاریخ برگزاری  1400/8/15ساعت  8صبح روز شنبه مکان
برگزاری مجمع  :تاالر عباسیه واقع در پارکینگ شهرداری روبروی اداره امور اقتصاد
دارایی استان
 -3منطقه ( )3کرمانشاه تاریخ برگزاری  1400/8/15ساعت  8صبح روز شنبه مکان
برگزاری مجمع  :تاالر عباسیه واقع در پارکینگ شهرداری روبروی اداره امور اقتصاد
دارایی استان
 -4منطقه ( )4کرمانشاه تاریخ برگزاری  1400/8/15ساعت  8صبح روز شنبه مکان
برگزاری مجمع  :تاالر عباسیه واقع در پارکینگ شهرداری روبروی اداره امور اقتصاد
دارایی استان
 -5بخش فیروزآباد تاریخ برگزاری  1400/8/16ساعت  8صبح روز یکشنبه مکان برگزاری
مجمع  :تاالر عباسیه واقع در پارکینگ شهرداری روبروی اداره امور اقتصاد دارایی استان
 -6بخش ماهیدشت تاریخ برگزاری  1400/8/16ساعت  8صبح روز یکشنبه مکان
برگزاری مجمع  :تاالر عباسیه واقع در پارکینگ شهرداری روبروی اداره امور اقتصاد
دارایی استان
-7بخش کوزرانتاریخبرگزاری1400/8/16ساعت8صبحروزیکشنبهمکانبرگزاریمجمع
 :تاالر عباسیه واقع در پارکینگ شهرداری روبروی اداره امور اقتصاد دارایی استان
مناطق چهارگانه شهرستان کرمانشاه براساس موقعیت جغرافیایی به شر ح زیر
می باشند.
 -1منطقه ( )1کرمانشاه شامل  :دولت آباد ،جاللیه  ،دیزل آباد ،چمن  ،زین العابدین،
مهدیه ،شهرک امام  ،خیابان عشایر کمربندی ،مسیر نفت ،سنجابی ،الهیه ،شهرک
بهداری ،شهرک شهید نجفی ،شهرک دادگستری،تا کسیرانی ،کهریز  ،قلعه کهنه
والیت ،شهرک گلها ،کشاورزی ،شهرک گلشن  ،شهرک علوم پزشکی ،نهالستان ،
فرهنگیانفاز ،1ناسیونال،آزادی،اربابی،صابونی،نقلیه،تاجگذاری،وکیلآقا،آرامگاه،
سرچشمه ،کارگر  ،منزه ،چال بزگیرها ،چهل متری  مطهری  ،ده مجنون ،پمپ گازوئیل،
چنانی ،تیمچه  ،ابراهیم آباد ،عالف خانه ،افشار طوس ،گمرک  ،جوانشیر  ،مصوری ،
بازار  ،خیابان سیروس ،ناصری  ،سراب نیلوفر و روستاهای اطراف
 -2منطقه ( )2کرمانشاه شامل  :فردوسی ،کسری ،ژاندارمری  ،متخصصین  ،پردیس     
صدرا،صادقیه،سرابقنبر،زیباشهر،خیاباناشرفیاصفهانی،چشمهرضوان،سعدی  
خیام،بهار ،رفعتیه،هاللاحمر،مصدق  ،مدرس،پارکینگشهرداری،دانشجو  شریعتی   
بازرگانی  ،لشگر  ،کوچه ثبت شهناز (شهید گمنام غدیر) ،وزیری ،برزه دماغ  نواب  ،تپه
فتحعلی خان ،جلیلی  ،بعثت ،ارتش  ،جعفرآباد  ،رشیدی ،کل حواس ،تازه آباد ،سید
جمال الدین (چوب فروش ها)  ،اشک تلخ  ،خیابان سیلو  ،واحدی  ،فیض آباد  شهرک
بسیج  ،کیانشهر  ،شهرک رسالت  ،سجادیه (آریاشهر)  ،فدک  ،شهرک آزادگان  شهرک
بهار آزادگان  ،چهارمین شهید محراب  ،کهریز پل کهنه
 -3منطقه ( )3کرمانشاه شامل  :شهرک نصر  ،ده پهن  ،پرواز  ،نوکان  ،شهرک شهید
زارعی  ،زا گرس (نساجی) ،هوانیروز  ،شهرک دانش  ،شهیاد  ،شاطرآباد  ،میدان بار ،
باریکه  ،راهنمایی و رانندگی  ،بنت الهدی ،محدباقر صدر (شیرین)  ،شباب ،حافظیه  
چقا گالن  22 ،بهمن  ،گلستان ،نوبهار ،برق  ،ارشاد ،گذرنامه  ،مصطفی امامی ،صد
دستگاه  ،درود فرامان و روستاهای اطراف
 -4منطقه ( )4کرمانشاه شامل  :بلوار طاقبستان  ،لب آب ،میدان نفت  ،بلوار شهید
بهشتی  ،بلوار شهید شیرودی  ،بلوار زن  ،چغا میرزا  ،بریدگی مراد حاصل  ،چغا کبود،
فرهنگیان فاز  ،2کارمندان ،شهرک شهرداری  ،مسکن  ،جاده قدیم شهرک جهاد ،ظفر   
تنگه  ،شهرک  تکاور  ،جوادیه  ،شهید رجایی  ،اندیشه  ،شهرک  ، 404زینبیه ،شهرک
معلم  ،رودکی  ،وحدت  ،باغ ابریشم  ،حکمت آباد  ،فجر (میالد) آناهیتا (باهنر)  ،کرناچی   
شهرک صنعتی جاده سنندج  ،شهرک آزمایش  ،شهرک عسگری  ،قزانچی و روستاهای
اطراف آن  ،بیلوار  ،منطقه میان دربند ،میان راهان
به استناد ماده  19تبصره  2اساسنامه به ازای هر  5000عضو یک نماینده تعیین
می گردد.
تاریخ انتشار 1400/7/29
هیات مدیره شرکت تعاونی
خ ش 1400/7/29

نظربهاینکهجلسهمجمععمومیعادیبهطورفوقالعادهنوبتاولمورخ1400/07/26
این تعاونی به حد نصاب مقرر در اساسنامه وقانون شرکتهای تعاونی نرسید،به اطالع
کلیه اعضاء می رساند جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  نوبت دوم راس
ساعت  ۰۹:۰۰روز چهارشنبه مورخ  1400/08/12در محل استان گلستان شهرستان
کالله خیابان شهید نوریزاده نبش نوریزاده  3در محل  مهدیه کالله تشکیل می گردد.
ً
ازاعضای محترم دعوت می شود در جلسه فوق حضور بهم رسانند.ضمنا اعضایی که
مایلند حق حضورو رای دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار وا گذار نمایند تا تاریخ
 1400/08/10به اتفاق نماینده خود جهت تایید وصدور برگ نمایندگی به محل دفتر
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کالله مراجعه نمایند(.حضور توام عضو ونماینده وی
ً
در مجمع ممنوع است) ضمنا ساعت  ۰۹:۰۰وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل
برگزاری مجمع بررسی می گردد.دستور جلسه:
-۱ارائه گزارش هیئت مدیره  -۲ارائه گزارش بازرس -۳تعیین خط مشی وبرنامه تعاونی
وتصویب بودجه جاری
-۴تصمیم نسبت به ذخایر وپرداخت سود ومازاد درآمد وتقسیم آن طبق اساسنامه
-۵انتخاب بازرس یا بازرسان  -۶رسیدگی به ترازنامه وحساب سود وزیان عملکردها
وتصویب صورتهای مالی
 -7تصمیم گیری در خصوص فروش امال ک تعاونی ویا تبدیل به احسن امال ک
-8تصویب آئین نامه معامالت خرید وفروش تعاونیها
تاریخ انتشار  1400/7/29
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کالله
خ ت 1400/7/29

آگهی تغییرات شرکت امید آوران عصر طالیی ارتباطات
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  483630و شناسه ملی
 14005456817به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
سالیانه مورخ  1398/11/01تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :موسسه
حسابرسی بصیر محاسب توس با شماره ثبت  4785و شناسه
ملی14005277508بهعنوانبازرساصلیوموسسهحسابرسی
شاهدانباشمارهثبت2219وشناسهملی10100182550بهعنوان
بازرسعلیالبدلبرایسالمالیمنتهیبه1399/09/30انتخاب
گردیدند .روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت
درجآگهیهایشرکتانتخابگردید.مهدیجامیبهشمارهملی
 2121588418سید مجید میری به شماره ملی 4591363521
و سید محمودرضا میری به شماره ملی  4591388379به
عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت  2سال انتخاب گردیدند.
سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاوموسسات
غیرتجاری تهران ()1210462
آگهی تغییرات شرکت توسعه پایدار گذرگاه ابریشم تهران شرکت سهامی خاص به شماره

ثبت  481437و شناسه ملی  14005325455به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده مورخ  1400/05/16تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :روزنامه کثیراالنتشار رسالت جهت

درج آگهی های شرکت تعیین شد .ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی  99به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی حامیان کاردیده پارس به شناسه ملی  10103179786به عنوان بازرس اصلی
و خانم نوشین مشهدی تفرشی به شماره ملی  0067358799به عنوان بازرس علی البدل برای

مدت یک سال مالی اتخاب گردیدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری تهران ()1210450

رسیده است ،به پیوست ارسال میشود.
شورای نگهبان  ۱۵روز پس از نامه قالیباف،
این بار در نامهای با امضای سیامک رهپیک
استمهال بررسی این الیحه را مطرح کرد و
ً
نهایتا پس از بررسی الیحه در جلسه  ۲۸آبان
همانسال،باوارددانستناصالحاتیآنرابه
مجلس بازگرداند.
مجلسشورایاسالمیبرایبار دومدر جلسه
علنی  ۲۴فروردین  ۱۴۰۰اصالحات موردنظر
ً
شورای نگهبان را اعمال کرد و مجددا الیحه را
در راستایاصل۹۴قانوناساسیبهاینشورا
فرستاد .شورای نگهبان  ۲۵فروردین سال

سهام عدالت کرمانشاه

جاری این بار به امضای شخص دبیر شورای
نگهبان خواستار امهال بررسی الیحه شد و
ً
نهایتا برای بار سوم به الیحه یاد شده ایراد
وارد کرد و به مجلس بازگرداند .وکالی ملت
نیز برای بار سوم آن را در جلسه علنی  ۵مرداد
 ۱۴۰۰بررسی و طبق اصل  ۹۴قانون اساسی به
شوراینگهبانارسال کردند.اینپایانماجرا
نبودچرا کهشوراینگهبانبرایچهارمینبار
ازالیحه «اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و
ارز» ایراد گرفت و به مجلس بازگرداند.
هادی طحا ننظیف ،سخنگوی شورای
نگهبان روز شنبه  ۲۴مهر  ۱۴۰۰در نشست
خبری هفتگی درباره آخرین وضعیت الیحه
یاد شده گفت «الیحه اصالح قانون مبارزه با
قاچاق کاال و ارز پس از ردوبدل شدن میان
مجلسوشوراینگهبان،انشاءاهللبااصالحات
مجلس بهزودی شاهد تبدیل این الیحه به
قانونباشیم».هرچندبندهای،۱۹،۱۲،۱۱،۸
 ۲۲و  ۲۳سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
بندهای  ۵و  ۷سیاستهای کلی اشتغال
بندهای  ۸ ،۷ ،۱و  ۲۱سیاستهای کلی تولید
ملی بند  ۶و  ۸سیاستهای کلی امنیت ملی
(امنیتداخلی)بند۱۴و۲۳ضوابطملیآمایش
سرزمین مصوب هیئتوزیران سیاستهای
کلی برنامه ششم توسعه اجتماعی ،فرهنگی
و اقتصادی کشور مصوبه شماره  ۲۹۸کمیته
ت گذاریتبلیغاتواطالعرسانیشورای
سیاس 
عالی امنیت ملی ،اسناد باالدستی مرتبط با
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز هستند و این
ستاد با استناد به آن میتواند در مسیر مبارزه
باقاچاق کاال وارزطیطریق کند،اماایندلیل
نمیشود الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق
کاال و ارز پس از پنج سال هرچه سریعتر تعیین
تکلیف نشود.

فرمانده نیروی هوایی ارتش ادامه داد :در این رزمایش انواع سامانهها
و تسلیحات بومی و ارتقاءیافته اعم از بمبهای هوشمند سنگین و
نیمهسنگین ،انواع موشکهای لیزری ،تلویزیونی ،حرارتی ،راداری،
انواع را کتها و بمبهای تولیدشده به دست متخصصان وزارت دفاع
و پشتیبانی نیروهای مسلح و جهاد خودکفایی نیروی هوایی ارتش
مورداستفاده قرار خواهد گرفت.
وی به حضور کارکنان و نخبگان جوان نیروهای مسلح و بهویژه نیروی
الهی هوایی در این رزمایش اشاره کرد و گفت :خلبانان جوان ،دالور
و آبدیده نیروی هوایی ارتش ،با بهر ه گیری از تجارب پیشکسوتان
و کارکنان فنی متعهد و متخصص ،توانمندی و تا کتیکهای رزمی
خود را به اجرا خواهند گذاشت.فرمانده نیروی هوایی ارتش در پایان
تأ کید کرد :رزمایش فدائیان حریم والیت که در گسترهای به وسعت
کل کشور برگزار میشود ،با استفاده از سامانههای ارتباطی پیشرفته،
چندالیه و امن از ستاد فرماندهی نهاجا در تهران راهبری و فرماندهی
خواهند شد.

آ گهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت فنی و مهندسی مدرن سیستم البرز
بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت مهندسی برق و الکترونیک مدرن
سیستمالبرزمیرساندجلسهمجمععمومیعادیسالیانهشرکتدرروزدوشنبهمورخه
 1400/8/17راس ساعت  18عصر در محل شرکت به آدرس آمل خیابان طالقانی اباذر 15
برگزار می گردد ،لذا از همه سهامداران عزیز دعوت به عمل میآید.
گزارشات جلسه:
 -1گزارش هیات مدیره
 -2گزارش مدیرعامل
 -3ارائه صورت های مالی منتهی به پایان اسفند سال ( 1399عملکرد  ،سود و زیان،
ترازنامه)
 -4انتخاب بازرس
 -5سایر موارد در صالحیت مجمع
تاریخ انتشار 1400/7/29
هیات مدیره
خ ش 1400/7/29

آ گهی دعوت به مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده شرکت سهامی خاص راه و
ساختمانی ویال طرح میاندوآب به شماره ثبت
 893و شناسه ملی 14003246540
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سهامی خاص راه و ساختمانی ویال طرح
میاندوآب به شماره ثبت  893دعوت می شود که در ساعت  10صبح مورخ 1400/8/13
در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در نشانی ارومیه خیابان فاضل
روبروی امال ک فاضل باند پائین آپارتمان وفا طبقه  5واحد  5منعقد خواهدشد ،حضور
به هم رسانند.
دستور جلسه :
 -1استماع گزارش هیات مدیره و بازرس
 -2تصویب ترازنامه و عملیات مالی سال 99
تاریخ انتشار 1400/7/29
خ ش 1400/7/29
999

هیات مدیره شرکت سهامی خاص راه
و ساختمانی ویال طرح میاندوآب

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
صاحبان سهام شرکت کاوش رایان پرهام (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره  4153مورخ 1400/8/15
بدینوسیلهاز کلیهسهامدارانمحترمدعوتمیشودتادر جلسهمجمععمومیعادی
بهطور فوقالعادهشرکت کاوشرایانپرهام(سهامیخاص) کهراسساعت9صبحروز
شنبه مورخ  1400/8/15و در محل دفتر شرکت سایرس کیش به آدرس  :تهران – بزرگراه
همتغرب–بعداز بیمارستانتریتا–برجتجاریواداریرزمال–ضلعشمالی–طبقه9
واحد  902تشکیل خواهد گردید  ،حضور به هم رسانیده و نسبت به مفاد دستور جلسه
به شرح زیر اتخاذ تصمیم فرمایید:
تصمیمات :
 -1استماع گزارش هیات مدیره  ،بازرس قانونی شرکت درخصوص عملکرد سال مالی
منتهی به 1399/12/30
 -2بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی مذکور
 -3انتخاب اعضا هیات مدیره شرکت برای اداره امور شرکت
 -4تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آ گهی های شرکت
 -5انتخاب بازرس قانونی برای بررسی حسابهای شرکت در سال جاری
 -6سایر موضوعات دیگر که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
تاریخ انتشار 1400/7/29
خ ش 1400/7/29

پرهام تقئیی –
رئیس هیات مدیره

