
»سیانور سیاست« در اقتصاد ایران
*دکتر حمید رضایی-دکترای مدیریت صنعتی

توسعه و تعالی هر نهاد و سازمانی مبتنی بر تعریف استراتژی است؛ استراتژی که همان 
نقشه ی راه توسعه است به عنوان سندی راهبردی، فرایند رسیدن به اهداف را مدنظر قرار می 
دهد. این سند باید فارغ از سیاست و هرگونه امیال غیرتخصصی باشد. چراکه اسناد استراتژیک 
را متخصصین کاردان هر حوزه بر اساس تجربه، علم، واقعیت های درون و برون مرزی و 
چند صد مولفه ی دیگر طراحی می کنند؛ مولفه هایی که فقط متخصصین آن حوزه می توانند 
در موردش عالمانه نظر دهند و پس از طراحی باید »قانون اساسی« آن سازمان باشد. این 
درحالی است که در ایران دولت ها بی توجه به آنچه که تعریف شده است، یا به روایتی دیگر 

از موضوع می پردازند و یا اینکه سند راهبردی طراحی شده را باز طراحی می کنند! 
این مصیبت عظمای صنعت ایران باعث شده است که بیشتر شاخص  های اقتصادی 
و صنعتی ایران در دولتهای مختلف کن فیکون شوند؛ مثال اگر یک بخش از صنعت در یک 
دولت رشد مطلوبی داشته است، دولت بعد به جای تعالی بخشیدن به آن، چنان سند تجویز 
شده برای بخش در حال رشد را باز طراحی می کند و استراتژی جدیدی را پیش می برد 
که نه تنها رشد قبلی تثبیت نمی شود بلکه در برخی موارد رشد منفی هم حاصل می شود! 
این در حالی است که هر سندی در هر دولتی که تصویب می شود زمانی را طی می کند تا 
به دولت بعد برسد؛ دولت بعد نیز بر پایه عقل سلیم هم که شده می بایست سند فوق را بر 
پایه ی  عملکردهای کوتاه و میان مدت حاصل شده بررسی و نقاط قوت را تقویت و نقاط 
ضعف را به سمت قوی شدن تقویت کند. موضوعی که متاسفانه قربانی »سیانور سیاست« 
شده است؛ سیانوری مهلک و خطرناک که باعث شده توسعه ی صنعتی در ایران پرپتانسیل، 
با سناریوی روزمرگی و رشد منفی روبرو باشد. شاید یکی از مهترین دالیل این فاجعه ی 
اقتصادی تغییر موقعیت خردمند با خردخواه باشد. چرا که در این معادله بدون توجه به علم 
عالمان، هر قبول شده ی دانشجوی پزشکی بی توجه به نسخه ی تجویز شده توسط پزشک 
حاذق، برای یک ملت نسخه می پیچد. نسخی که گاهی اوقات بخشهایی از صنعت یک 
کشور که تمام مولفه های توسعه را دارد، دچار تب و لرزهای شدید و ُکشنده ی  اقتصادی می 
کند. به نظر میرسد این مهم از آنجا نشات می گیرد که  متاسفانه در ایران استراتژی و مدیریت 
استراتژیک به واژگانی تبدیل شده اند که هر تازه واردی به دنیای مدیریت آنها را بر اساس 
دانش محدود و شاید هم غیر تخصصی خودش بیان می کند. حال آنکه استراتژی و سند راه، 
باید کتاب مقدس آن سازمان باشد و احکام ثانویه آن را فقط و فقط مجتهدین اقتصادی صادر 
کنند و امیال سیاسی و حزبی به هیچ عنوان نباید در آن رسوخ پیدا کنند. شاید بهتر این باشد که 
شورای فرماندهی اقتصاد ایران، همانند شورای عالی انقالب فرهنگی، فقط و فقط یک فرمانده 
داشته باشد. فرماندهی که نخبگان مورد اعتماد اقتصادی کشور را در یک سازمان واحد گرد 
هم آورد و هر آنچه که تیم های کاردان اقتصادی تدوین کردند را در نهایت به تصویب برساند 
و مصوبه ی آن در قامت یک قانون غیر قابل خدشه، عملیاتی شود. شورایی قدرتمند که می 
بایست مجریان و مدیران اقتصادی که اعضای حقیقی و حقوقی آن شورا محسوب می شوند 
پاسخگوی این شورای فرماندهی اقتصاد باشند.واقعیت این است که در تمام دولتها اقتصاد 
دانان خردمندی وجود داشته اند که در دولتهای بعد فقط و فقط به خاطر همراهی با دولت 
قبل، محکوم به گوشه نشینی شده اند و در ردیف نخبگان خاموش ایران اسالمی قرار گرفته 
اند؛ حال آنکه در جمهوری اسالمی ایران مبنای مدیریت از الگوی اعتقادی آن باید سرچشمه 
بگیرد و اظهارات عالمانه ی آنها بی توجه به اینکه فرد چه گرایش سیاسی دارد، باید مدنظر 
قرار گیرد. بی شک در این فرایند باید دو نکته ی مهم را مدنظر قرار داد؛ اول اینکه از آمارسازی 
های کاذب، حداقل برای اعضا این شورا پرهیز شود و دوم اینکه اعضا این شورا باید به تمام 
اطالعات اقتصادی کشور بدون هیچ سانسوری دسترسی داشته باشند. چرا که در محضر 

پزشک مخفی کاری و دروغگویی بی شک جان مان را به خطر خواهد انداخت.

رئیس انجمن حمایت از مصرف کننده:

نظارتی بر قیمت گذاری و کاهش وزن نان وجود ندارد
رئیس انجمن حمایت از مصرف کننده 
گفت: افزایش ۱۵ درصد به قیمت نان بر 
اساس نرخ سال ۹۳ و کاهش ۱۵ درصد 
وزن چانه بر اســاس وزن چانه در سال 
۹۳ درواقــع یک افزایش ۳0 درصدی را 

در قیمت نان ایجاد می کند.
مســیح انصاری رئیس انجمن حمایت 
از مصــرف کننده در گفت و گو با ایلنا، در 
خصوص افزایش قیمت نان اظهار کرد: با 
توجه به شرایط فعلی اقتصاد خانوارها ما 
مخالف افزایش قیمت ها به خصوص در 
کاالهای اساسی هستیم. نان، شیر، برنج و 
روغن جز کاالهای اساس هستند. متاسفانه 
اطالع رســانی هم به درســتی انجام نشده 
اســت، در بند"ه" ماده 2 آیین نامه اجرایی 

ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کننده می گوید 
اطالع رسانی باید دقیق، شفاف و رشن باشد.

وی افــزود: در صورتی که ما در این زمینه افزایش 
15 درصدی قیمت را نســبت به سال 93 داریم اما در 
این جا واقعیت کاهش وزن چانه نســبت به ســال 93 
را اعالم نکردند و بررســی های انجمن نشان می دهد 
که وزن خمیر در هر نان در ســال 93 کاهش پیدا کرده 
اســت و این موضوع که وزن چانه را ثابت اعالم کرده 
اند صحــت ندارد. اگر مبنای قیمت را ســال 93 قرار 
بدهیم طبیعتا مبنای تغییر وزن هم همان سال باید باشد 
و اینکــه وزن را ثابت اعالم می کنند اگر این وزن ثبت 
شده اســت باید تغییر کرده باشد. بررسی ها نشان می 

دهد با افزایش قیمت ما کاهش وزن چانه را داشتیم.
انصاری در ادامه تصریح کرد: این مسئله اصال قابل 
قبول نیســت که نانوا 15 درصــد از وزن چانه کم کند 
و 15 درصد به قیمت نان اضافه کند. بررســی های ما 
نشــان می دهد که وزن چانه در نان بربری 15 درصد، 
در نــان تافتون 23 درصد، در ســنگک 20 درصدو در 
لواش 5/12 درصد نسبت به سال 93 کاهش پیدا کرده 
است ضمن اینکه قیمتی که در حال حاضر نان در شهر 
تهران تهیه می شــود بیش از قیمت اعالم شده توسط 
ستاد تنظیم بازار است. سنگک را 920 اعالم کرده اند 
در صورتی که پیش از این هم کسی سنگک را کمتر از 

1000 تومان خریداری نمی کرد و این مســئله را دبیر 
ســتاد تنظیم بازار اعتراف کرده اســت که قیمت های 

واقعی در شهر بیش از نرخ تعیین شده است.
وی افزود: این اعتراف از ســوی دبیر ســتاد تنظیم 
بازار نشان می دهد که نظارتی برروی قیمت گذاری و 
یــا کاهش وزن نان وجود ندارد وگرنه یک کاالی 550 
تومانی چگونه می تواند 1000 تومان به فروش برسد؟ 
بر اســاس رهنمود ســازمان ملل در خصوص رعایت 
حقوق مصــرف کننده، کاالهای اساســی را دولت ها 
برای خانوارهــا باید تامین کنند.  اصل 8 رهنمودهای 
ســازمان ملل در خصوص نیازهای اساســی مصرف 
کنندگان توســط دولت اســت که یکی از این نیازهای 

اساسی، مواد خوراکی کلیدی از جمله نان است.
رئیس انجمن حمایت از مصرف کننده تصریح کرد: 
نقد ما هم همین است و توجیهی ندارد. چرا قیمت نان 
به عنوانیک کاالی اساســی با توجه به وضعیت فعلی 
اقتصــاد خانوارها افزایش پیــدا می کند؟ به خصوص 
که تلویحا اعالم می شود که درکیفیت تاثیری نخواهد 
داشــت. رییس اتحادیه نانوایان سنتی در یک گفتگوی 
ویژه خبری اعالم کرده که این افزایش تنها یک مسکن 
است و تاثیر آن برکیفیت را تایید نمی کند و این یعنی 
افزایــش قیمت به معنای افزایشــش کیفیت نیســت. 
ضمن اینکه نسبت به قیمت های فعلی در حال حاضر 

مصرف کنندگان قیمت بیش از کاالیی که 
دریافت می کنند را پرداخت می کنند.

وی افزود: در نانوایی های دولتی پز 
کمتر می توان سنگک 850 تومانی پیدا 
کرد. در حال حاضر مصرف کنندگان از 
قیمت های فعلی بیشــتر پول پرداخت 
مــی کنند و افزایش قیمت طبق مصوبه، 
قیمت های فعلــی را که بیش از قیمت 
اعالم شــده اســت را افزایش می دهد 
آن هم بــا این وضعیت اقتصاد خانواده 
ها، لــذا انجمــن حمایــت از مصرف 
کننده مخالف افزایش قیمت ها اســت 
و خواستار بازگشت قیمت ها به میزان 

قبل هستیم.
انصاری در رابطه با نانوایی های آزاد 
پز و افزایش قیمت نان دراین نانوایی ها اظهار کرد: در 
حال حاضر آنها افزایشــی نداشتند، البته نان فانتزی را 
که سابقا 750 تومان خریداری می شد دو شب گذشته 
به مبلغ 1000 تومان خریــد و فروش کرده اند. ضمن 
اینکــه قیمت آرد برای نانوایان ســنتی و صنعتی هنوز 
تغییری نکرده اســت و مصرف کننــدگان این افزایش 
قیمت را بابت چه چیزی باید بپردازند؟ اصال سنگک 
920 تومانی در کدام نانوایی وجود دارد؟ قالب نانوایی 
ها قیمت نان را باالتر از قیمت مصوب می دهند و این 
امر با وجود اقتصاد خانوارها منصفانه نیست. وضعیت 
فعلی خانوارها کشــش افزایش قیمت نان رابه عنوان 

یک کاالی اساسی و استراتژیک ندارد.
وی افزود: هنوز برای نان های آزاد کســی صحبتی 
نکرده است اما معلوم نیست به چه ترتیبی عمل خواهد 
شــد. به جــز نان، شــیر و روغن هم به عنــوان کاالی 
اساسی محسوب می شــوند و دولت وظیفه تامین آن 

را برعهده دارد.
رئیــس انجمن حمایت از مصرف کننــده در پایان 
تاکید کرد: طبق اعالم ســتاد تنظیم بــازار افزایش 15 
درصد به قیمت نان بر اســاس نرخ سال 93 و کاهش 
15 درصد وزن چانه بر اســاس وزن چانه در سال 93 
اســت که با این عمل در واقع 30 درصد به قیمت نان 

اضافه شده است.

 با حضور مسئوالن دولتی و کارشناسان
 صنعت خودرو:

دومین نمایشگاه بین المللی 
خودروتهران آغاز به کار کرد

دومین نمایشــگاه بین المللی خودروتهران روز یکشــنبه  
با حضــور مقامات وزارت صنعت، معــدن و تجارت،رئیس 
سازمان توسعه تجارت ایران، مدیران خودروئی کشور، برخی 
از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی و روسای انجمن ها و 
اتحادیه های مرتبط در محل نمایشــگاه های بین المللی شهر 

آفتاب تهران گشایش یافت.
به گزارش کاروکارگر:در این نمایشــگاه که با حمایت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و زیر مجموعه های این وزارتخانه برپا 
شده است، عالوه بر شرکت های داخلی، کمپانی ها و نمایندگی 
خودروسازی کشورهای کره جنوب، ژاپن، چین، ترکیه، فرانسه، 

آلمان، انگلیس، اسپانیا، ایتالیا و تایوان نیز حضور دارند
حضور گروه صنعتی ایران خودرو، گروه خودروسازی سایپا، 
شــرکت های ایرتویا)تویوتا و لکســوس(، نگیــن خودرو)رنو(، 
کرمان موتور)هیوندای(، آرمان موتور کویر)لوکســژن( و جمعی 
دیگر از برندهای معتبر خودرویی در نمایشگاه خودرو 96 تهران؛ 
می تواند علت استقبال خوب مردم از این نمایشگاه بزرگ باشد.

گفتنی اســت نمایشگاه خودرو تهران از 6 تا 10 آذر در محل 
نمایشــگاه های بین المللی شهر آفتاب از ساعت 10 صبح تا 18 

پذیرای بازدیدکنندگان و عالقه مندان خواهد بود.

 اطالعیه گروه خودروسازی سایپا 
در خصوص پیش فروش کوئیک

با توجه بــه تاکید مدیرعامل جدید گروه خودروســازی 
ســایپا در خصوص کســب حداکثری رضایت مشــتریان ، 
فروش خودرو کوییک به جهت بازنگری در فرایندهای تولید 

و شاخص های کیفی به زمان دیگری موکول شد.
به گزارش کاروکارگر،رضا تقی زاده ماکویی معاون بازاریابی 
و فــروش گروه خودروســازی ســایپا ضمــن عذرخواهی از 
مشــتریان محترم در این خصوص گفت: پس از بازدید مهندس 
جهرودی مدیرعامل جدید گروه خودروسازی سایپا از خطوط 
تولید کوییک و فرایند تولید این خودرو و تاکید ایشان بر کسب 
رضایت حداکثری مشتریان و بررسی ارتقاء آپشن های کوئیک 
مقرر شــد پیش فــروش این محصول به زمــان دیگری موکول 

شود. 
وی افــزود: به زودی زمان پیش فــروش خودرو کوییک از 

طریق رسانه ها به اطالع مشتریان محترم خواهد رسید.

در پایان کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور؛

ایران و ترکیه دو سند همکاری اقتصادی و بازرگانی امضا کردند
ایران و ترکیه در پایان بیست و ششمین کمیسیون مشترک اقتصادی 
دو کشــور یک موافقتنامه همکاری خدمات فنی و مهندســی و یک 

یادداشت تفاهم امضا کردند.
بــه گزارش  کاروکارگر؛ محمد شــریعتمداری وزیر صنعت، معدن و 
تجارت کشــورمان با مثبت ارزیابی کردن بیســت و ششمین کمیسیون 
مشــترک اقتصادی ایران و ترکیه گفت: همچنین روز گذشــته نخســتین 

کمیسیون 3 جانبه اقتصادی و بازرگانی ایران، ترکیه و قطر برگزار شد.
وزیر اقتصاد ترکیه هم با بیان اینکه بیست و ششمین کمیسیون مشترک 
اقتصادی ایران و ترکیه با موفقیت ها و گام های مثبتی همراه بود ، گفت : 

ایران و ترکیه باید به شکلی از تجارت آزاد میان خود برسند که به الگویی 
برای دیگر کشورها تبدیل شود و جایگاه فعلی دوکشور در همکاریهای 
اقتصادی و تجاری نمی تواند راضی کننده باشد. نیهات زیبکچی افزود: 
ایران و ترکیه ضمن رقابت با هم می توانند در مسیر ایجاد تمدن جدید 
گام بردارند و امیدوارم روزی شــرکت های ایرانی و ترکیه ای بتوانند به 

طور مشترک در کشورهای ثالث فعالیت کنند.
طرفین طی دو روز برگزاری بیســت و ششــمین کمیســیون مشترک 
اقتصادی بر توســعه تجــارت ، افزایش دایره اقــالم تجارت ترجیحی، 
تسهیل تجاری، تجارت الکترونیک و همکاری در موضوع مناطق آزاد و 

فعالیت های فنی مهندسی تاکید کردند.عالوه بر این درباره زمینه سازی 
برای جذب سرمایه گذاران دو کشور و دعوت از بخش های خصوصی 

و بانکی، انرژی، صنعت و معدن توافق کردند.
همچنین توسعه حمل و نقل ترکیبی از دستاوردهای بیست و ششمین 
کمیســیون ایران و ترکیه بود به طوری که برای حل مشــکالت موجود 
در بخش حمل و نقل نقشــه راهی ترسیم و تقویم زمانبندی برای اقدام 

تهیه شد.
درباره مشکالت بازرگانی در حوزه دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی 

هم یک کمیته مشترک تشکیل شد.
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5 صنعت و تجارت

آگهی تاسیس و تشکیل مجمع عمومی موسس انجمن صنفی کارفرمایی
مدیران شرکت های حمل ونقل عمومی مسافر درون شهری

  شیراز و حومه
به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه  مصوب 71/10/6 هیات وزیران ، انجمن 
با عنوان فوق در شــرف تاســیس می باشــد لذا از کلیه کارفرمایان شاغل در صنف 
مزبور تقاضا می گردد در صورت تمایل به عضویت از تاریخ انتشــار آگهی ظرف 7 روز 
درخواســت کتبی خود وکاندیداتوری هیات مدیره و بازرسین انجمن با ارایه مدارک 
: کپی شناســنامه و کارت ملی – یک قطعه عکس – را به نشــانی: شیراز – سی متری 
سینما سعدی کوچه 5 شوریده شیرازی ساختمان یاس طبقه 2 شرکت ایثارگران حافظ 

پارس به کد پستی 7173674695 ارایه نمایند.
ضمنا اولین مجمع عمومی انجمن در شــرف تاســیس مذکور روز ســه شــنبه مورخ 

96/9/28
ســاعت 9 الی 12 صبح در محل: شیراز – بلوار مدرس – روبروی درب اول پایگاه – 
خیابان سردخانه میدان فرصت شــیرازی – خانه کارگر تشکیالت فارس – تاالر امید 

برگزار می گردد.
دستورجلسه:

1-تصویب اساسنامه 
2-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان
3-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های انجمن

هیات موســس: 1- مقداد قنبری زاده فرد 2- بشــیر مرادی اسفیانی 3- حمیدرضا 
صنعتی

نماینده هیات موسس: بشیر مرادی اسفیانی تلفن : 09173081437

اگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول وعادی نوبت اول انجمن 
صنفی کارفرمایی مهندسان عمران خراسان رضوی

ازکلیه اعضاء محترم انجمن مذکور دعوت میگردد درجلســه مجمع عمومی فوق العاده نوبت 
اول وعادی نوبت اول انجمن که درســاعت13و14روز سه شــنبه  مورخ1396/10/5 در 
محل دفتــر انجمن بــه ادرس: دفترانجمن؛بلوارخیــام –بلوار ارشــاد-بین پیام و وحدت 
پالک 116 برگزارمیگردد حضوربهم رســانند.همچنین داوطلبیــن عضویت درهیات مدیره 
وبازرسان انجمن از تاریخ انتشاراین آگهی ظرف مدت... روز میتوانند درخواست کتبی خود 
را به دفتر انجمن به آدرس: بلوارخیام –بلوار ارشــاد-بین پیام و وحدت پالک 116 ارسال 

ورسید دریافت نمایند.
 دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

1-اصالح اساسنامه بر اساس آخرین آئین نامه ابالغی از وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی
2-اصالح ماده 30 اساسنامه )تغییر مدت اعتبار بازرسان(

دستور مجمع عمومی عادی:
1گزارش عملکرد هیئت مدیره 

2-گزارش مالی خزانه دار 
3-گزارش بازرس 

4-انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل هیئت مدیره وبازرسان 
هیئت مدیره 

اطالعیه
مجمع عمومی فوق العاده

آگهی مجمع عمومی عادی فوق العاده )نوبت اول( کانون بازنشستگان 
شهرستان گلوگاه

به اطالع کلیه اعضاء محترم کانون بازنشســتگان و مســتمری بگیران محترم سازمان 
تامین اجتماعی شهرستان گلوگاه می رساند :با توجه به تدوین اساسنامه جدید کانون 
و لزوم اصالح و تصویب اساسنامه جدید و براساس تبصره 1 ماده 10 اساسنامه مجمع 
عمومی فوق العاده نوبت اول جهت اصالح و تصویب اساسنامه جدید راس ساعت 10 
صبح روز دوشنبه مورخ 1396/10/4 در مسجد حاجی فرج شهرستان گلوگاه برگزار 

می گردد .
دستور جلسه:

1-اصالح و تصویب اساسنامه
2- تغییر تعداد اعضاء هئیت مدیره از 3 نفر به 5 نفر

)تذکر :همراه داشتن دفتر چه بیمه تامین اجتماعی یا کارت عضویت الزامی می باشد.(
محمد تقی محمودی

رئیس هئیت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان گلوگاه

 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي سالیانه
شرکت تعاونی مسکن مهر کارگری شماره 17 ارومیه )نوبت اول(

شرکت تعاونی مسکن مهر کارگری شماره 17 ارومیه به شماره ثبت 9452
بنا به تصویب هیأت مدیره جلســه مجمع عمومي عادي ســالیانه نوبت اول سال 1396 
شــركت تعاوني مسکن مهر کارگری شــماره 17 ارومیه  رأس ساعت 11روز پنجشنبه 
مورخ 96/9/30 در محل مســجد گلمان واقع درشهرک گلمان ارومیه  تشكیل میگردد. 
از عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت میشود جهت اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات 
ذیل در روز و ســاعت مقرر در محل تعیین شــده حضور بهم رسانند و با توجه به   ماده 
19 آئین نامه نحوه تشــكیل مجامع عمومي در صورتیكه حضور عضوي در مجمع میســر 
نباشد،می تواند حق رأي خود را به موجب وكالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار 
از میان اعضــاء یا غیراعضاء واگذار نماید، در این صــورت هر عضوي میتواند عالوه بر 
رأي خود حداكثر حق یک رأي با وكالت داشــته باشــد، توضیحًا اینكه وكالتنامه ها عادي 
بایستي یك روز بعد از انتشار آگهي مذكور تا یك روز قبل از تشكیل مجمع بغیر از ایام 
تعطیل در محل دفتر شــركت تنظیم شده و توسط بازرس  بررسي شده و تائید گردد و 
در غیراینصورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بایستي به تائید یكي از دفترخانه هاي 

اسناد رسمي رسیده باشد.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس 
 2- طرح و تصویب ترازنامه و سایر صورتهاي مالي سال  1395-1394

3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای صرف هزینه های سال مالی 1396
4- انتخاب یک نفربازرس اصلی ویک نفربازرس علی البدل به علت اتمام مدت ماموریت
5- انتخاب ســه نفر عضو هیات مدیره اصلی ویک نفر هیات مدیره علی البدل  به علت 

اتمام مدت ماموریت
6- طرح وتصویب حق الزحمه بازرس/ بازرسان 

7- طــرح و تصمیم گیری درمــورد اعضاهایی که به تعهدات قانونــی خود عمل نکرده 
اند،طبق بند2 ماده17 اقدام خواهدشد.   

ضمنا کلیه کاندیداهای عضویت درسمت  بازرس و هیات مدیره بایستی حداکثر تاظرف 
مدت یک هفته بعداز انتشــارآگهی مذکور مدارک شناســایی ذیل را بامراجعه به دفتر 
شرکت واقع درارومیه،جاده دریا)چی چست(،شهرک گلمان ،خیابان شهید قدرتی،قطعه 
دوم ،جنب مدرســه شهدای اندیشه تحویل هیات مدیره  شرکت نموده ورسید دریافت 

دارند.
مدارک شــامل:1-فتوکپی شناســنامه-تصویرآخرین مــدرک تحصیلی-فتوکپی حکم 

کارگزینی -تکمیل فرم کاندیدتوری عضویت درسمت بازرس وهیات مدیره
هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر کارگری 17 ارومیه     

  انتشار:96/9/7      

مفقودی
شناسنامه مالکیت خودرو سواری پراید 131SD مدل 94 به شماره پالک 898 س 92 

ایران 18 وشماره موتور 5415478 وشماره شاسی NAS411100F3429197 به مالکیت 
خانم معصومه مرادی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
شناســنامه مالکیت خودرو ســواری پراید مدل 74 به شماره پالک 179 ج 54 

ایران 18 وشماره موتور 784616 وشماره شاسی 1412273504740 به مالکیت 
سیدحسن حسینی صابر مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.  

  سه شنبه 7 آذر 1396 
  9 ربیع االول  1439 

  28 نوامبر 2017
  سال بیست وهشتمـ  شماره 7645

شرایط صدور رونوشت المثني سند اولیه وشناسنامه مالکیت خودرو
چون آقای مســعود غالمی مالک خودرو سواری ســوزوکی گرند ویتارا 

مــدل 2006 به شــماره انتظامــی 538 ب 19 ایران 18 با شــماره موتور 
J20A383751  و شــماره شاســی JSAJTD54V00213498  بــه 
علت فقدان اســناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده 
اســت، لذا چنانچه هر کس ادعایي در مورد خــودروي مذکور دارد ظرف ده 
روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکانشهر 
ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر خواهد شد.  

اصالحیه
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول

شرکت تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان سازمان خدمات 
موتوری شهرداری تهران

بند 2 دستورجلســه تصمیم گیری در خصوص اعضاء بدهکار 
پروژه صحیح می باشد که بدینوسیله اصالح می گردد.

 »آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
شركت تعاوني اعتبار كاركنان دانشگاه ارومیه«

)نوبت اول(
بــا عنایت به باقی ماندن بندهای 6 و 7 از دســتور جلســه مجمــع عمومی مورخ 
1396/06/08، به تصویب هیأت مدیره دومین جلســه مجمع عمومي عادي بطور 
فوق العاده نوبت اّول شركت تعاوني اعتبار كاركنان دانشگاه  ارومیه  رأس  ساعت 
10 صبح روز سه شــنبه مورخ 96/10/11 در محل سالن دانشکده منابع طبیعی 
واقع در پردیس نازلو تشكیل مي گردد. از عموم سهامداران و اعضاي محترم دعوت 
مي شود جهت اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات ذیل در روز و ساعت مقرر در محل 
تعیین شده حضور بهم  رسانند و یا با توجه به ماده 19 آیین نامه نحوه¬ی تشکیل 
مجامع عمومی در صورتي كه حضور عضوي در مجمع میسر نباشد، مي تواند حق رأي 
خــود را به موجب وكالتنامه به عضو دیگر یا نماینــده تام االختیار از میان اعضا یا 
غیراعضا واگذار نماید، در این صورت هر عضوي مي تواند عالوه بر رأي خود حداكثر 
حق ســه رأي با وكالت و هر شــخص غیر عضو تنها یک رأی با وکالت داشته باشد. 
توضیحًا اینكه وكالتنامه های عادی بایستي یک روز پس از انتشار آگهی مذکور تا یک 
روز قبل از تشــکیل مجمع به غیر از ایام تعطیل در محل دفتر شرکت تنظیم شده 
توسط بازرس بررسی و تأیید گردد و در غیر این صورت وکالتنامه رسمی حضور در 

مجمع بایستی به تأیید یکی از دفترخانه¬های اسناد رسمی رسیده باشد.
دستور جلسه:

1( انتخــاب یك نفر بازرس اصلي و یك نفر بازرس علي البدل به علت اتمام مدت 
مأموریت

2( انتخــاب پنج نفر عضو اصلي و ســه نفر عضو علي البــدل هیأت مدیره به علت 
اتمام مأموریت

 ضمنًا كلیه كاندیداهاي عضویت در ســمت هیأت مدیره و بازرس بایستي حداكثر 
تا ظرف مدت یك هفته بعد از انتشــار آگهي لغایت تاریخ 1396/09/14 مدارك 
شناسایی ذیل را به مدیرعامل شرکت آقای حسین شرفپور واقع در پردیس نازلو 

ساختمان مرکزی طبقه سوم تحویل نموده و رسید دریافت دارند.
مدارك شناســایي شــامل: کپی شناســنامه، کپی کارت ملی، کپــی آخرین مدرک 
تحصیلی، کپی آخرین حکم کارگزینی و تکمیل فرم کاندیداتوری عضویت در سمت 

هیأت مدیره یا بازرس .

هیأت مدیره شركت تعاوني اعتبار كاركنان دانشگاه ارومیه
انتشار:96/9/7

حل جدول شماره 6592  

6593

۱- اهلي - رودي در روسیه - راه فرار 
- تیره 

2- ماه سرد - باال بر برقي - قنداق 
۳- فهم - مدرسه ساخته شده امیر كبیر 
4- آوازه خوان - شامه نواز - مقابل 

آشتي 
۵- غله پاك كن - شمردن - موسیقي 

مرثیه 

افقي

عمودی

1- باال پوش بلند - خوشــه گندم وجو - 
مدد - لیكن 

2- حرف ندا - طالب - شهر آبي اروپا 
3- جاي خلــوت - از اثرهــاي معروف 

اعالن خان افصح زاده 
4- خبر گزلري رسمي افغانستان - بیماري 

- شیریني كرمانشاهي 
5- جایزه سینمایي - بله التین - چهره 

6- حرف تعجب - فرمان خودرو - خاسر 
7- مركز اســتان هرمــزگان - از حروف 

یوناني 
8- پسوند شباهت - در - دست مالیدن 

9- كج و خمیده - مخترع برق گیر 
10- كثرت وبسیاري - شكم بند - تكیه 

11- خرس آسماني - مایع حیات - گالبي 
12- كرانه آسمان - از رودهاي مهم ایران 

- واحد اندازه گیري زاویه 
13- از اثرهاي معروف فریدون مشیري - 

هستي و وجود 
14- آتش باستاني - از شهرهاي آذربایجان 

غربي - خشكي 
15- پایــه و ســتون - دكان كوچك - نزد 

ایرانیان است - پرنده شكاري 

6- آخرین توان - افشــرده گوجه - از 
جزایر خلیج فارس 

7- آزمایشــگاه فضایي - آســودگي و 
راحتي 

8- حرف فاصله - سازمان فلسطیني - 
خاندان 

۹- چاقوي آشپزخانه - آس 
۱0- در - لحظه كوتاه - رود فرانسه 

۱۱- دوش و كتــف - رود آرام - بخت 
برگشتگي 

۱2- میداني در تهــران - منقار كوتاه - 
ماشین باري بزرگ 

۱۳- اثري از استاد مطهري - جوانمرد 
۱4- گلي زیبا - از حروف یوناني - آش 
۱۵- الیه اتمسفر - دیوار بلند - پارچه 

مالیدني - سرحد كشورها 

یادداشت


