
دوره اجباري خدمت سربازي براي هر جوان 
ايراني يك ضرورت است كه تاكنون در بحث تامين 
امنيت و آماده كردن جوانان براي دفاع از كشور خالصه 
مي شد،ولي از سال 96 با تدبير فرماندهي كل قوا و تاكيد 
بر هدفمند تر كردن اين دوره و فراگيري يك دانش و 
مهارت مورد نظر ، اين طرح به مرحله اجرا در آمد و 
به يك قانون تبديل شد تا سربازان پس از طي دوره 
سربازي و آموختن يك حرفه و مهارتي،بتوانند آينده 

خود را شكل بدهند.
در اين زمينه امير سرتيپ عليرضا شيخ معاون 
تربيت و آموزش ارتش جمهوري اسالمي ايران در 
گفتگويي با خبرنگار روزنامه اطالعات پيرامون اين 
مساله و ديگر برنامه هاي آموزشي و مهارتي اين معاونت 

سخن گفت.
مشروح اين گفتگو به شرح زير از نظر خوانندگان 

مي گذرد:

هدفمند كردن بازه زمانی دوره خدمت سربازي
*فرآیند مهارت آموزی در ارتش چگونه است و 

تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته است؟
فرآيند خدمت سربازی كه برابر قانون اساسی در 
زندگی يك جوان برنامه ريزی شده است، بازه ای از 
عمر سرباز را در اختيار حوزه امنيت و دفاع از كشور 
قرار می دهد. در واقع جوان بايد زكات عمرش را در 
راه دفاع از كشور بدهد. مقام معظم رهبری همواره 
دغدغه داشته اند كه اين بازه زمانی را بايدهدفمند كرد، 
به طوری كه وقتی سرباز وارد دوره سربازی می شود 
احساس نكند بايد فقط فعاليت های امنيتی و دفاعی و 
آموزش های سربازی را فرا بگيرد. در زمان صلح كه سر 
ما خلوت تر است و فرصت داريم به حوزه های مختلف 
بپردازيم، بايد به فكر آتيه سرباز و زندگی بعد از خدمت 

او هم باشيم.
 اين دغدغه مقام معظم رهبری به يك دستور و 
تدبير تبديل شد كه برويد بينديشيد و ببينيد چگونه 
می توانيد فرآيند خدمت را هدفمند تر كنيد و جوانی 
را كه برای ادای تكليف وارد مجموعه نيروهای مسلح 
شده، كاری كنيد كه در پايان بتواند با دانش و مهارتی كه 
در مدت خدمت فرا می گيرد بتواند زندگی خود را در 
جامعه ادامه دهد. اين فرمان مقام معظم رهبری وقتی به 
رئيس ستاد كل نيروهای مسلح ابالغ شد، ايشان تدابيری 
را انديشيدند و بر اساس آن شروع به برنامه ريزی و 

تعيين سياست ها و راهبردها كرديم.
اگر با اين نگاه به مهارت آموزی بنگريم، متوجه 
می شويم كه يك نگاه ارزشی دنبال اين مساله است. 
يعنی عالوه بر ماموريت های ذاتی نيروهای مسلح كه 
تامين امنيت و آماده كردن جوانان برای دفاع از كشور 
است، دغدغه شغل و آينده اين جوان هم در نگاه كالن 
كشوری به عهده نيروهای مسلح گذاشته شد. در واقع 
اين ماموريت جديدی بود كه به نيروهای مسلح ابالغ 

شد.
فعاليت قرارگاه مهارت آموزی در سال ۱۳96 آغاز 
شد. ما با يك حركت جهادی و همت باال به دنبال اين 
بوديم كه تدبير مقام معظم رهبری را به يك فرآيند تبديل 
كنيم و اين كار با سازماندهی های غير رسمی در داخل 
ساختارهای رسمی انجام شد. اهميت كار از اين جهت 
است كه هر سال رقمی حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار سرباز 
وارد ارتش می شوند و ورودی كل نيروهای مسلح 

حدود ۴۰۰ هزار سرباز است.
همان طور كه مستحضر هستيد، مهارت آموزی 
يك فرآيند بلندمدت است و بايد با برنامه ای مدون مسير 
رشد سرباز را از پايه تا مهارت دنبال كنيم. در دو سال 
ابتدای فعاليت، مشغول آزمون و خطا برنامه ريزی و 
سازماندهی بوديم و به نتايجی رسيديم كه در سال 99 آن 

را به يك سيستم تبديل كرديم.
در اصل نيروهای مسلح به كمك دولت آمدند تا 
بتواند فرايند اشتغالزايی و افزايش مهارت های شغلی 

را تسهيل كند. نظام آموزشی كشور بايستی مبتنی 
بر مهارت ها حركت كند اما چنين نيست و جوان 
دانشجوی ما، بعد از فراغت از تحصيل به شغل دست 
پيدا نمی كند چون متناسب با نياز جامعه تربيت نشده 
است. نيروهای مسلح در اين حوزه وارد عمل شدند تا 
جوانانی كه تخصص دارند، در جهت تخصص خود 
مهارت بياموزند و آنهايی كه در حوزه تحصيالت 
دانشگاهی خود شغل ندارند، به شغل های مرتبط وصل 

شوند.
مستحضر هستيد؛هرچيزي كه در نيروهای مسلح 
انجام می شود بايد به نتيجه ختم شود؛ در اين مورد هم 
خوشبختانه نيروهای مسلح و ارتش جمهوری اسالمی 
ايران به گونه ای برنامه ريزی كرده اند كه وقتی جوانی 
وارد اين سيستم می شود مهارتی را در قالب يك شغل 
فرا بگيرد و مدركی را كه مورد تاييد وزارت كار است 
دريافت كند تا با آن بتواند در محيط اجتماعی شغل ايجاد 
كند، پروانه كسب بگيرد و از حمايت های تسهيالتی 

بانك ها برخوردار شود.
لذا در تفاهمنامه هايی كه با دولت به امضاء 
رسيده، دولت موظف شده است كه از طريق وزارت 
كار به سربازِ مهارت آموخته،گواهينامه،پروانه كسب و 

تسهيالت بانكی برای اشتغال بدهد.
ما اكنون با ۲6 دستگاه دولتی و وزارتخانه تفاهمنامه 
داريم. كار بسيار وسيعی انجام شده است. دستگاه های 
مختلف را پای كار آورد ايم تا حوزه قبل از سربازی، 

حين سربازی و بعد از سربازی را مديريت كنيم.
بخش اصلی كارما مديريت فرايند سربازی است 
و برای دستگاه های مسئول در دوران قبل از سربازی و 
بعد از سربازی ايجاد تعهد كرده ايم. آنها هم بودجه و 

امكاناتشان را در اين حوزه متمركز كرده اند.
جوانان پسر ما همه به نوعی از گردونه سربازی 
می گذرند، بنابراين بهترين گلوگاه برای سرمايه گذاری 
دستگاه های مختلف، مرحله سربازی است تا جوان 
آموزش ديده و نيمه تخصص يافته را رشد دهند و برای 

زندگی آماده كنند.
ما در دو حوزه شغلی و مهارت های زندگی 
)يعنی سبك زندگی اسالمی( در حال فعاليت هستيم 
و جوانان را برای ورود به اجتماع آماده می كنيم. در 
واقع مهارت های هفتگانه زندگی را با كمك هالل 
احمر، جهادهای دانشگاهی، وزارت ورزش و جوانان و 

دستگاه های ذيربط آموزش می دهيم. در حوزه شغلی 
هم به همين صورت است.

ما در بخش وظيفه، سربازان را در سه گروه 
دسته بندی می كنيم. عده ای از سربازها كار مهارتی دارند 
و زير ديپلم هستند و برخی از كارهای يدی يا تجربی 
را انجام می دهند. ما اين سربازان را در حوزه های خود 
تقسيم بندی می كنيم و مهارت آنها را می سنجيم و 
بر اساس مهارت اوليه خود به آنها كمك می كنيم تا 

حرفه ای را ياد بگيرند و در آن حوزه گواهينامه كسب 
كنند.

بخش دوم سربازان تحصيلكرده هستند كه به دو 
دسته تقسيم می شوند بين ديپلم تا ليسانس و از ليسانس 
به باال. آنهايی كه ليسانس به باال هستند چون كشور 
روی آنها سرمايه گذاری كرده و آنها را در شاخه خاصی 
باال برده است، سعی می كنيم در مسير مشاغل موجود 

متناسب با رشته تحصيلی شان هدايت كنيم.
يعنی به آنها چند حوزه را معرفی می كنيم و از 
سرباز می پرسيم مايليد در كدام حوزه فعاليت كنيد. بعد 
از آن كه سرباز حوزه مورد عالقه اش را انتخاب كرد 

امكانات را برای او فراهم می كنيم.
مورد ديگر سربازهايي هستند كه در گروه ديپلم تا 
ليسانس هستند اين ها مهارت های خاصی ندارند. در 
اين موارد ابتدا عالقه و توانمندی سرباز را می سنجيم و 
مشاغل ۵۰۰ گانه ای را كه برای آنها تعريف كرده ايم 
به آنها معرفی می كنيم. سپس با كمك دستگاه های 
دولتی اساتيدی را دعوت می كنيم و به سربازها آموزش 

می دهيم.
گروهی هم كه تحصيالت دانشگاهی شان متناسب 
با مشاغل موجود در ارتش است برابر هماهنگی های 
انجام شده مستقيماً در شغل خود به كار گرفته می شوند. 
به اين ها ما دو سال سابقه كاری می دهيم. مثاًل سرباز 
مهندس است، از او در حوزه مهندسی استفاده می كنيم و 
در پايان دوره سربازی به او رزومه كاری می دهيم كه در 
حوزه تخصص خود دو سال تجربه كاری مرتبط دارد. 
بنابراين وقتی خود را جايي معرفی می كند و می خواهد 
استخدام شود اين سابقه كاری برای او معتبر است و 
وزارت كار او را تائيد كرده است.خوشبختانه در اين 
مدت تاكنون۱6۵هزار نفر از تعداد كل سرباز ها در ارتش 
جمهوری اسالمی ايران، مهارت هاي خاص خود را 

آموخته و مدرک گرفته اند .

 تحقق 77 درصد از اهداف پیش بینی شده
*وظيفه دولت در این ارتباط چيست و چه 

وظایفي به عهده دارد؟
دولت موظف است در قالب تفاهمنامه هايی كه 
امضا شده است برای سربازانی كه گواهينامه دارند پروانه 
كسب صادر كند و به تبع آن بانك ها وام بدهند، اما 
اشكالی كه وجود دارد از سوی جوانان ما است كه در 
جهت مهارتي كه كسب كرده اند و مدركی كه گرفته اند 
فعاليت نمی كنند و ما در صدديم روی اين بخش از 
مشكل هم كاركنيم تا برطرف شود. ما در شش ماهه اول 
سال 99 توانستيم به ۷۷ درصد از اهداف پيش بينی شده 
خود دست يابيم و ۵6 هزار و ۵۰ نفر را در اين مدت 

آموزش و به آنها مدرک بدهيم.
از ديدگاه ما مدرک معادل پروانه كسب است و 
پروانه كسب يعنی اشتغال، اما اگر جامعه نتواند به دليل 
توقعات باال يا نبود فرهنگ شغلی، فرايند جذب اين 
جوانان را تسهيل كند ما ديگر نمی توانيم كاری انجام 
دهيم. وزارت كار تعهد كرده است كه ۱۵ درصد از 
مهارت آموخته های ما را در همان استان خود استخدام 
كند. شورای عالی استانی اشتغال هم تشكيل شده است 
و اين موضوع را تائيد كرده اند. در واقع ما حلقه وصلی 
بين دستگاه های مختلفی كه وظيفه ايجاد اشتغال داشتند 
درست كرده ايم. اين دستگاه ها ممكن است در حوزه 
وظايف خود خوب كار نكرده باشند يا حتی به صورت 
جزيره ای عمل كرده باشند. نيروهای مسلح در اين ميان 
قرار گرفت و اين جزيره ها را به هم وصل كرد. ما با 
۲6 دستگاه مسئول در زمينه مهارت آموزی و اشتغال 
تفاهمنامه داريم و چهار دستگاه ديگر باقی مانده اند كه با 
آنها هم تفاهمنامه امضا خواهيم كرد. اين دستگاه ها با آن 
كه عناصر مسئول در اشتغالزايی هستند، هزينه را در جای 
ديگری صرف می كردند و ما جوانی را كه از دانشگاه 
بيرون آمده و دو سال در اختيار ما است، ساماندهی 
می كنيم، امكانات را فراهم می كنيم و می گوييم شما 
استاد بفرستيد تا به او درس بدهيم. در واقع كار انجام 

نشده را كامل می كنيم.
در اكثر جلسات ما، شخص وزير مربوطه شركت و 
گزارش پيشرفت اهداف را ارائه می كند. سطح كار باال 

است چون پای يك تعهد ملی و فرمان فرمانده معظم 
كل قوا در ميان است. جهش توليد و اشتغالزايی يعنی 
همين. هدف ما اين است كه هر سرباز يك مهارت 
شغلی بياموزد؛ البته تا رسيدن به اين نقطه فاصله داريم 
چون نمی دانيم جوان ما بعد از يادگيری مهارت از آن 
استفاده می كند يا نه. ما برای اين كه جوانمان متناسب 
با مقدورات و نيازمندی های محيطی محل زندگی و 
متناسب با فرهنگ بومی خود تربيت شود، مهارت های 
مرتبط با شهر محل زندگی اش را به او ارائه می كنيم. 
مثال كسی كه در منطقه كرمان زندگی می كند، به او 
پسته كاری را آموزش داديم، يا كسی كه در شمال است، 
شرايط شيالت را برای او تسهيل كرديم. ما بررسی 
كرديم كه در هر استان چه مشاغلی وجود دارد مثال 
خراسان شمالی ۲6 شغل دارد؛ در خراسان رضوی 
۱9۲ شغل شناسايی شده. در سيستان و بلوچستان ۱۱۷ 
شغل، كردستان ۲۰۰ شغل و به همين ترتيب در همه 
استان ها فهرستی از مشاغل موجود استخراج شده و 

مبنای مهارت آموزی قرار گرفته است.

تحریم ها یک تهدید و یک مانع است
*: مساله تحریم ها در بسياری از حوزه ها تاثير 
گذاشته است. آیا می توان به صراحت اعالم کرد 
که ما در بحث نظامی و تجهيزات ارتش توانسته ایم 

تحریم ها را دور بزنيم؟
منطق و خرد نظامی در حوزه های دفاعی و امنيتی 
اين است كه وقتی دست شما بسته باشد خوداتكايی 
و شكوفايی فكرتان بيشتر می شود. در سختی ها 
استعدادهای ما شكوفا شده و نبوغ سربازانمان در تنگناها 
خود را نشان می دهد. قدر مسلم تحريم ها يك تهديد 
و يك مانع است و در برخی شرايط شما مجبوريد 
وسيله ای را كه موجود است و قيمت پايينی هم دارد 
از نو بسازيد. بنابراين تحريم ها قطعا تاثير داشته اما از 
آنجا كه حياتی ترين عنصر يك ملت امنيت آن است و 
حوزه دفاع بر عهده ما است قطعا متوقف نمی شويم و 
با بهره گيری از توان داخلی و به هر صورتی كه ممكن 

باشد تالش می كنيم تا با دانش و تخصص خود نيازمان 
را برطرف كنيم. شاهد اين مثال بنده رشد قابل مالحظه 
صنعت دفاعی و حوزه های امنيت و دفاع در جمهوری 
اسالمی ايران است كه با وجود تحريم هايی كه بر همه 
حوزه ها اثر گذاشته است، رشد قابل قبولی در اين حوزه 

داشته ايم.

سرباز بابصیرت ركن اساسی قدرت
*هم اکنون قدرت رزمندگی نيروهای ارتش و 
سپاه در برابر تهدیدهای خارجی در چه حد است و 
تا چه اندازه می توان اميدوار بود که دشمنان جرات 

حمله به ایران را نداشته باشند؟
ما در نيروهای مسلح متكی به عناصر رزمنده خود 
هستيم كه دارای اعتقاد رزمندگی هستند. تجهيزات و 
امكانات به جای خود اما عنصر محرک اين وسايل و 
ابزارها و عنصر اداره صحنه جنگ نيروی انسانی با 
بصيرت و رزمنده ای است كه می تواند در صحنه 
بايستد. يعنی مانايی سرباز در عرصه خطر، بصيرت و 

انديشه سرباز است. 
زاويه نگاه و ايدئولوژی سرباز است. رزمندگی 
نيروهای مسلح ما در نيروی انتظامی، سپاه و ارتش و 
يكپارچگی نگاه آنها در مقوله دفاع و امنيت در ايران 
ناظر بر انديشه های دينی و اسالمی به گونه ای است 
كه دشمن جرات اين كه بخواهد به جمهوری اسالمی 
نگاه بكند را هم نداشته باشد. چون می داند كه با اين 
بعد از توان و قدرت ملی ما، يعنی روحيه سربازی و 
سلحشوری و دفاع از ارزش ها در رزمندگان نمی تواند 
هيچ خللی ايجاد كند. آثار و شواهد هم اين را تائيد 
می كنند و دستگاه های تحليلی به همين موضوع اشاره 
دارند.حتما الزم نيست با تجهيزات به جنگ يك ملت 
برويد. تجربه تاريخی ثابت كرده است كه پيشرفته ترين 
تجهيزات در مقابل اراده يك ملت كم آوردند. مصداق 

بارز اين اراده را در جنگ يمن مالحظه می كنيد.

دانشگاه شهید ستاری قطب آموزش هوانوردی
*در چارچوب خودکفایی ارتش و آموزش 
خلبانان آیا آموزش ها در سطح استانداردهای ایکائو 

هست؟

از آنجا كه پرنده و خلبان بايد در عرصه های 
بين المللی حضور داشته باشند، آموزش خلبانی بايد 
مطابق استانداردهای بين المللی باشد و از پايه نياز 
به تائيد سازمان های ذيربط از جمله ايكائو دارد. چه 
آموزش، چه پرواز و چه اصول و قواعد هوانوردی با 
استانداردهای تعريف شده مطابقت دارد. ما اكنون در 
حوزه های مختلفی فعاليت می كنيم و دانشگاه شهيد 
ستاری ما به عنوان قطب آموزش هوانوردی در كشور 
شناخته می شود كه مدرک معتبر آن در همه جای دنيا 
مورد تائيد است و همه استانداردهای به روز شده 
بين المللی در اين دانشگاه رعايت می شود. ما در ارتش 
جمهوری اسالمی ايران كارهای زيادی انجام داده ايم و 
درخواست هايی داريم كه دانشجو از كشورهای دوست 

و هم پيمان دريافت كنيم.
 ما با كشورهای هم پيمان خود تهاتر آموزشی 

داريم چه در آموزش خلبانی، چه در تحصيالت تكميلی 
مثل دانشگاه فرماندهی و ستاد كه اكنون دانشجويانی 
از كشورهای مختلف از جمله هند، كره ، پاكستان و 
بعضی كشورهای عربی در حال تحصيل در ايران و در 
بعضی ازكشورها مثل چين و روسيه دانشجو در حال 

تحصيل داريم.
 تهاتر و تبادل آموزش سبب هم افزايی و رشد يك 
شاخه تخصصی می شود. وقتی دانشجوی خارجی را 
می آوريم، اصول كار نظامی گری خود را به او آموزش 
می دهيم و نفر خود را به آن كشور می فرستيم تا 
آورده های دو كشور را با هم مبادله كنيم و اين سبب 
رشد و به روزسانی می شود.همچنين دانشجويان ما 
كه در كشورهای ديگر آموزش می بينند و به كشور بر 
می گردند، را به مدت سه سال در دانشگاه نگه می داريم، 
رسوب دانش را انجام می دهيم و بعد به يگان های خود 
بر می گردانيم. اين يعنی به روز رسانی و ارتباط آموزشی 
با ديگر دانشگاه ها كه در آينده آن را توسعه خواهيم 
داد و تهاتر استاد را هم در دستور كار قرار می دهيم. 
اين اقدامات در قالب ديپلماسی دفاعی انجام می شود 
و باعث استحكام روابط ما و گسترش روابط ديپلماسی 

دفاعی خواهد شد.

تعمیر تمام هواپیماهای نظامی در داخل
*برای تعميرات هواپيماها، کشتی و سيستم های 
راداری به کشورهای دیگر نياز داریم یا از صفر تا صد 

تعميرات در داخل انجام می شود؟
با افتخار عرض می كنم كه در اين حوزه با بهره گيری 
از تجربه پيشكسوتان خود مستقل و خودكفا هستيم. ما 
هواپيما را به بدنه می رسانيم و دوباره تمام سيستم را 
جايگزين می كنيم و نتيجه اين اقدام مورد تائيد ايكائو 
هم هست. ما پيشكسوتانی داريم كه با 6۰-۷۰ سال سن 
از صبح تا بعد از ظهر يكسره روی سيستم ها كار می كنند 
و در كنار آنها جوانانی هستند كه آموزش می بينند. چرخه 
آموزشی بسيار پيشرفته ای داريم. تمام هواپيماهايی كه تا 
امروز در حال پرواز هستند حتما يك دوره اورهال را 
گذرانده اند. اكنون هيچ هواپيمای نظامی برای تعميرات 
به خارج از كشور منتقل نمي شود و در داخل پايگاه ها 
توسط عناصر مجرب خودمان تعمير می شوند. در برخی 

موارد هم وزارت دفاع به كمك ما می آيد.

دفاع ارتش از استقالل، تمامیت ارضی ایران
*برنامه های ارتش را درباره امدادرسانی به مردم 

در بحران هایی مثل سيل و زلزله بفرمایيد.
شعار »ارتش فدای ملت« فلسفه وجودی ارتش 
است. همه چيز ارتش متعلق به مردم است. من )ارتشی( 
در دفاع از مردم بايد اول جان خود را سپر كنم تا دشمن 
اگر توانست اول از من بگذرد بعد دستش به وطن و 
ناموس من برسد. اين يعنی از هر نوع تهديد عليه مردم 
جلوگيری كنم. اين تهديد اگر دشمن باشد من ارتشی 
جلوگلوله آن هستم و اگر باليای طبيعی باشد ابزار اوليه 

جلوگيری از آن هم من هستم.
 اين يك تعريف ملی از ارتش است. درست است 
كه سازمان های مختلفی مثل مديريت بحران و... در اين 
زمين وظيفه دارند اما اين فلسفه وجودی ارتش است كه 
بايد از خاک، آبرو، كشور و ملتش دفاع كند. چه دشمن 
باشد و چه باليای طبيعی. برخی از پل هايی كه ما در 
زمان سيل در روستاها زديم نتوانستيم جمع كنيم چون 
مردم نياز دارند. يعنی خدمت رسانی ها هنوز ادامه دارد.

 ما در شرايط بحرانی كه دستگاه های اجرايی 
دچار مشكل می شوند برای مديريت بحران ورود پيدا 
می كنيم و بعد از ساماندهی، دوباره به كار اصلی خود 
برمی گرديم. ما با هالل احمر تفاهمنامه ای داريم كه 
به نيروهای وظيفه خود آموزش های امدادگری بدهيم 
تا اگر با حادثه ای مواجه شدند بتوانند اقدام موثر انجام 
دهند. در همين رابطه، در سال 98 تعداد ۴۰ هزار سرباز 

آموزش امدادگری را فرا گرفتند.

حماسه پايداري
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* فرمانده كل قوا توصيه كردند كه 
خدمت  دوره  پايان  در  كنيد  كاری 
يك سرباز با دانش و مهارتی كه فرا 
در  بتواند  را  زندگی خود  می گيرد 

جامعه ادامه دهد
* مهارت آموزی يك فرآيند بلندمدت 
است و بايد با برنامه ای مدون مسير 
رشد سرباز را از پايه تا مهارت دنبال 

كنيم

* تاكنون۱۶۵هزار نفر از تعداد كل 
سربازها در ارتش ، مهارت  هاي خاص 

خود را آموخته و مدرک گرفته اند
قطب  ستاری،  شهيد  دانشگاه   *
آموزش هوانوردی در كشور است كه 
مدرک  آن در همه جای دنيا معتبر است

امير سرتيپ عليرضا شيخ معاون تربيت و آموزش ارتش در گفتگو با اطالعات:

هیچ هواپیماي نظامي براي تعمیر به خارج اعزام نمي شود

�گهى نوبت ��� �عو� �� سهامد���� 
جهت شركت �� جلسه مجمع عمومى عا�� به طو� فو�  �لعا��

شركت جها���يا ( سهامى خا� ) 
به شناسه ملى 10101234449 � شما�� ثبت 78602

بدينوس���يله �� كليه سهامد���� ش���ركت �عو� مى نمايد �� جلسه مجمع 
عمومى عا�� به طو� فو�  �لعا�� ��� يكش���نبه مو�خه 1399/9/30 ساعت 
9/00 صبح كه �� محل �قامتگا� قانونى ش���ركت به ����: تهر��� شهر���� 
بلو�� فر��نه� خيابا� �مير� ( هشتم )� پال� 1 � طبقه 1 � با �ستو� جلسه �يل 

تشكيل مى  شو�� شركت فرمايند.
�ستو� جلسه :

1 ) �ستما� گز��� هيأ�   مدير� � با��� قانونى شركت
2 ) تصويب صو�تها� مالى منتهى به سا� مالى 1398/12/29

3 ) �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�
4 ) �نتخا� با��� قانونى شركت

هيأ�  مدير� شركت جها���يا

�گهي مز�يد�
ش�ركت فر�� پند���� ��يا مو�(�� حا� تصفيه) ��نظر ���� نس���بت به فر�� 
 �م���و�� � ����يي ها� كا�خانه موس���و� ب���ه كا�خانه توليد باتر� � يو پ���ي �� خو� ��قع 
�� شهر صنعتي ��مغا� �نتها� كا�گر8 �� طريق مز�يد� عمومي به �شخا� حقيقي يا حقوقي 

��جد شر�يط �قد�� نمايد.
مبلغ پيشنها�� بايد مشخص�معين � بد�� �بها� باشد

مد� قبو� پيشنها�ها تا ساعت 14 ��� يكشنبه 30 ���ما� 1399 مي باشد.
محل تسليم پيش���نها�ها به نش���اني: تهر�� � خيابا� جال� �� �حمد خيابا� مهد� يكم 

پال�213 طبقه ��� ��حد4 با كد پستي 1464776645 مي باشد.
با�گشايي پاكت ها ��� يكشنبه 30���ما� 1399 ساعت 16 �� محل شركت به نشاني: تهر�� 

� خيابا� جال� �� �حمد خيابا� مهد� يكم پال� 213 طبقه ��� ��حد4 مي باشد.
هزينه چا� �گهي ها� ���نامه �سمي � هزينه كا�شناسا� �سمي ���گستر� برعهد� برند� 

مز�يد� خو�هد بو�.
ساير �طالعا� � جزييا� مربو� �� �سنا� مز�يد� مند�� �ست.

متقاضيا� مي تو�نند جهت كس���ب �طالعا� بيشتر � ��يافت �سنا� مز�يد� � با��يد �� تا�يخ 
�نتش���ا� �گهي لغايت ��� يكشنبه 30 ���ما� �� س���اعت 9 تا 16 به نشاني تهر�� � خيابا� 
جال� �� �حمد خيابا� مهد� يكم پال� 213 طبقه ��� ��حد4 مر�جعه � يا با ش���ما�� تلفن 

88245368 تما� حاصل نمايند.
هيأ� تصفيه شركت فر�� پند���� ��يا مو�

شـركت كارخانجـات داروپخـش (سـهامي عـام) �� نظر 
����� نگهد��� � نظافت عمومي فضا� س���بز � ���ش���ي � فضا� 
 عمومي � معابر محل كا�خانجا� ����پخش �� به �ش���خا� حقوقي 
��جد صالحيت ��گذ�� نمايد. كليه متقاضيا� مي تو�نند جهت ��يافت 
�س���نا� مناقصه� �� ��� شنبه 99/09/22 لغايت پايا� �قت ����� ��� 
چها�شنبه 99/09/26 به ��حد كميسيو� معامال� ��قع �� كيلومتر 
18 �توبا� تهر�� كر� � خيابا� ����پخش طبقه ��� مر�جعه نمايند. 
شركت كنندگا� مي تو�نند پيش���نها�ها� خو� �� �� پاكت �� بسته 
تا پايا� �قت ����� ��� سه شنبه مو�� 99/10/02 به ��حد حر�ست 
تسليم نمايند. گش���ايش پاكت ها� پيش���نها�� ��� چها�شنبه 
 مو�� 99/10/03 �� محل ش���ركت �نجا� خو�هد شد. هزينه �گهي 
برعهد� برند� مناقصه مي باش���د. ساير شر�يط �� �سنا� مناقصه ��� 

خو�هد شد.
شركت كا�خانجا� ����پخش 

�گهي تغيير�� شركت غله � خدما� با��گاني 
منطقه سه شركت سهامي خا� به شما�� ثبت 41626 

� شناسه ملي 10101166108 
به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومي عا�� به ط���و� فو� �لعا�� مو�� 

1399/07/30 تصميما� �يل �تخا� شد:
� تمدي���د مهلت تصفي���ه: �قا� مجتب���ي �ميني مقد� به ش���ما�� ملي 
2295359864 بعنو�� مدير تصفيه شركت غله � خدما� با��گاني منطقه3 
�� تا�يخ 1399/07/30 به مد� يك س���ا� �نتخا� گر�يدند. ���� محل � 
مدير تصفيه: شهرستا� ش���ير�� �  چها���� حافظيه � شركت غله � خدما� 

با��گاني منطقه3 با كدپستي 7145553135 مي باشد.
 با ثبت �ين مستند تصميما� تمديد مد� تصد� مدير/ مدير��/ هيئت تصفيه
�نتخا� شد� توسط متقاضي �� سو�بق �لكتر�نيك شخصيت حقوقي مرقو� 

ثبت � �� پايگا� �گهي ها� سا�ما� ثبت قابل �ستر� مي باشد.
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� فا��
����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا�� شير��

�گهى �عو� مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� 
شركت ��نش مولد شريف فيد�� سهامى خا� 

به شما�� ثبت 482081 � شناسه ملى 14005372134
 بدينوس���يله به �طال� كليه س���هامد���� محتر� مى �س���اند مجمع عمومى عا�� 
به طو� فو� �لعا�� ش���ركت ��نش مولد ش���ريف فيد�� سهامى خا� �� ��� سه شنبه 
مو�� 1399/10/02 ��� س���اعت 14:00 �� محل ��ق���ع �� تهر�� خيابا� �يت �له 
كاش���انى مابين ��مين � گلستا� پال� 260 طبقه ��� ��حد 3 برگز�� مى گر��. لذ� �� 
كليه سهامد���� محتر� � يا نمايندگا� قانونى �يشا� �عو� مى گر�� �� مجمع مذكو� 

حضو� به هم �سانند.
�لف- �ستو� جلسه :

1- �نتخا� �عضا� هيا� مدير� � تعيين سمتها
2- �نتخا� مديرعامل

3- تعيين حق �مضا� ها� مجا�
4- �نتخا� با��سين

5- طر� � تصويب تر�� مالى منتهى به 1398/12/29
6- �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� جهت ��� �گهى ها� شركت

7- ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� مى باشد.
هيا� مدير�

�گهي �عو� مجمع عمومي فو� �لعا�� 
شركت توليد� �لكتر�� پا�� (سهامي خا�) 
شناسه ملي 10100749176 به شما�� ثبت 29459

بدينوسيله �� كليه سهامد���� محتر� �عو� به عمل مي ���� كه �� جلسه مجمع عمومي فو� �لعا�� 
كه �� محل قانوني ش���ركت تشكيل مي گر�� ��� ساعت 15 ��� چها�شنبه مو�� 1399/10/03 

حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

1� �فز�يش سرمايه 
هيئت مدير� شركت توليد� �لكتر�� پا�� (سهامي خا�) 

�گهى �عو� به مجمع عمومى فو� �لعا�� نوبت ���
 به �طال� �عضا� محتر� شركت تعا�نى مصر� كا�كنا� �� ��� � فاضال� تهر��
به شناس���ه ملى 10100596004 شما�� ثبت 16659 مى �ساند �� مجمع 
عمومى فو� �لعا�� نوبت ��� س���اعت 15 م���و�� 1399/10/21 �� محل 

فر�شگا� شركت تعا�نى ��قع �� شهر �يبا حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه: �نحال� تعا�نى � �نتخا� هيئت تصفيه 

هيئت مدير�

�گهي �عو� سهامد���� به مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� شركت
�تيه تابا� نوين (سهامي خا�) به شما�� ثبت 224918 به شناسه ملي 10102661270

بدينوسيله �� كليه سهامد���� محتر� � يا نمايندگا� قانوني �يشا� �عو� مي گر�� تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� 
به طو� فو� �لعا�� �ين شركت كه ��� س���اعت 9 صبح ��� يكشنبه مو�� 1399/09/30 به نشاني: تهر��� خيابا� 

باقرخا�� پال�121� طبقه3� ��حد6 تشكيل خو�هد شد حضو� به هم �سانند.
به منظو� ��يافت برگه ���� به جلسه مجمع مذكو�� سهامد���� محتر� مي تو�نند �� ��� شنبه مو�� 1399/09/29 
�� س���اعت 9 �لي 15 با �� �ست ��شتن مد��� مالكيت سها� يا مستند�� نمايندگي� (�كالت� �اليت � قيوميت) � 

كا�� شناسايي معتبر به ��حد �مو� سها� شركت به نشاني مند�� �� متن �گهي مر�جعه نمايند.
�س�تو� جلس�ه مجم�ع عموم�ي ع�ا�� به ط�و� فو� �لع�ا��: 1� �س����تما� گز��� هيأ� مدي����ر� ��خصو� 
 تعيي����ن � تكليف بدهي ه����ا� معو� ش����ركت. 2� تصميم گي����ر� ��خصو� نحو� تس����ويه بدهي ها� معو� ش����ركت. 

هيأ� مدير� شركت �تيه تابا� نوين (سهامي خا�) 3� تصميم گير� ��خصو� توقف فعاليت شركت.

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� 
بنيا� خيريه سپهر به شما�� ثبت 16683 � شناسه ملي 10100596480

بدينوس���يله �� كليه �عضا� هيأ� �منا� بنيا� خيريه سپهر �عو� به عمل مي �يد �� جلسه مجمع 
عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� بنيا� كه �� ��� يكش���نبه مو�� 1399/9/30 ��� ساعت 10 صبح 
�� محل �فتر بنيا� خيريه س���پهر ��قع �� تهر��� خيابا� �ليعصر� باالتر �� نيايش خيابا� سعيد�� 

پال�58 ��حد 1 تشكيل مي شو�� حضو� يابند.
�س�تو� جلس�ه: 1� �نتخا� �عضا� هيئت مدير� � مديرعامل  2� تعيين س���مت �عضا� هيأ� 

مدير� � ���ندگا� حق �مضا�
هيأ� مدير� بنيا� خيريه سپهر 

�گهى �عو� مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� 
  �� كليه س���هامد���� محتر� ش���ركت مهندس���ين مشا�� طر� �س���اخت جم (سهامى خا�) 
به شناسه ملى 10102500693� ش���ما�� ثبت 208547 �عو� مى گر�� تا �� مجمع عمومى 
عا�� به طو� فو� �لعا�� كه ��ساعت 10 صبح مو�� 99/09/22 ��محل شركت تشكيل مى شو�� 

حضو� بهم �سانند .
 تهر�� : بخش مركز� ش���هر تهر���پيچ شمير�� خيابا� �كتر على شريعتى كوچه نر�قى پال� 15 

طبقه 4 ��حد 6 كدپستى1561943819  
�س�تو� جلس�ه : - �نتخا� �عضا� هيئت مدير� - �نتخا� با��سين - تصويب تر�� نامه حسا� 

هيا� مدير� شركتسو� ��يا� �� سا� 97 � 98  

�گهى �عو� مجمع عمومى فو� �لعا�� شركت ��نش مولد شريف فيد�� 
سهامى خا� به شما�� ثبت 482081 � شناسه ملى 14005372134

بدينوسيله به �طال� كليه س���هامد���� محتر� مى �ساند مجمع عمومى فو� �لعا�� شركت ��نش 
مولد ش���ريف فيد�� سهامى خا� �� ��� سه ش���نبه مو�� 1399/10/02 ��� ساعت 10:00 �� 
 محل ��قع �� تهر�� خيابا� �يت �له كاش���انى مابين ��مين � گلس���تا� پ���ال� 260 طبقه ���
��حد 3 برگز�� مى گر��. لذ� �� كليه سهامد���� محتر� � يا نمايندگا� قانونى �يشا� �عو� مى گر�� 

�� مجمع مذكو� حضو� به هم �سانند.
�لف- �ستو� جلسه :

هيا� مدير�1- تغيير �� تعد�� �عضا� هيا� مدير� شركت

�گهي فر�خو�� عمومي
«ش�ركت شهرس�ا�� � خانه س�ا�� باغميش�ه �� نظر ���� �جر�� عمليا� �سكلت 
باقيماند� طبقا� 9 �لي 15 بلو� 123 �ش���ديه (2) (طبقا� 9 �لي 15 به مس���احت تقريبي 
8036/84 مترمربع) بلو� 123 منطقه �ش���ديه 2 ش���هر� �شديه �� به ش���ركتها� معتبر ساختماني � 
يا �ش���خا� حقيقي �يصالحي كه ����� سو�بق كا�� �� س���اختمانها� بلند مرتبه بو�� � مجموعا� مو�� 
تأييد شركت شهرسا�� � خانه سا�� باغميشه باش���ند �� طريق فر�خو�� عمومي � ���يابي فني با برگز��� 
مناقصه به پيم���ا� ��گذ�� نمايد. لذ� �� ��جدين ش���ر�يط � عالقه مند به هم���كا�� �عو� مي گر�� جهت 
 كس���ب �طالعا� �قيق پر���� �عال� �ما�گي � ���ئه گز��� تو�نمند� با مر�جعه به سايت �ينترنتي شركت 
به ����: WWW.Baghmisheh.Com (بخش �خبا� ش���ركت) نس���بت به ��يافت ����� �ستعال� � 
مد��� مناقصه �قد�� � پس �� تكميل حد�كثر تا مو�خه 99/10/2 نس���بت به �ستر��� � تحويل �نها به �فتر 

مركز� شركت �قد�� فرمايند.»

�گهى �عو� ��بستانكا��� شركت پيشر� مولدگا� ميال�
(سهامى خا�) ��حا� تصفيه شما�� ثبت45088

�شناسه ملى10260630089(نوبت سو�)
���جر�� ما��  225قانو� تجا�� بدينوسيله ��كليه بس���تانكا��� �طلبكا��� �عو� مى شو� با���ست 
��شتن مد���� حد�كثرظر� مد� شش ما� پس �� �نتشا� �گهى نوبت ��� به ���� تهر��-خيابا� شهيد 

�حمدقصير(بخا�ست)-كوچه �����هم� پال�16� ��حد5 –كدپستى1514744717مر�جعه نمايند.
مديرتصفيه شركت پيشر�مولدگا� ميال�(سهامى خا�)
محمدصا�� چيت سا�

�گهى �عو� به مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� 
شركت كا�خانه نوين چا� (سهامى خا�)
شما�� ثبت 191  شناسه ملى 10720032570

بدينوسيله �� كليه س���هامد���� محتر� شركت كا�خانه نوين چا� (س���هامى خا�) �عو� مى گر�� تا �� جلسه 
مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� كه �� ��� سه شنبه مو�� 1399/10/02  ساعت 9:00 صبح �� نشانى �ستا� 
گيال� – شهرس���تا� الهيجا� – بخش مركز�– �هستا� با�كياگو��� - �با�� شهر صنعتى الهيجا�- جا�� �صلى 

شهر� صنعتى –بن بست شهر� 2 –پال� 3 برگز�� مى گر��� حضو� به هم �سانند.
1- �نتخا� �عضا� هيا� مدير�

2-  �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� 
هيا� مدير�3-  �نتخا� با��سين

شركت توسعه ساختمان سرمايه �� نظر ���� �� �ستگا� خو���� سو��� (سو��كي 
�يتا�� � پژ� پا��) ما��� بر نيا� خو� �� �� طريق مز�يد� عمومي به فر�� �ساند.

متقاضيا� مي تو�نند �� تا�يخ نشر �گهي به مد� 10/�� ��� جهت با��يد� ��يافت �سنا� 
مز�يد� � ���ئه پيش���نها� قيمت �� ساعا� ����� (8 �13) ���ها� شنبه تا چها�شنبه به 
���� تهر��� بلو�� نلس���و� ماندال (جر��)� ناهيد شرقي� پال�21� طبقه ���� ��حد 3 

مر�جعه نمايند. تلفن: 22653919
مديرعامل � عضو هيأ� مدير� 
مهد� تقي ���� ��حد 

�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا��
 صاحبا� سها� شركت كا�گز��� سيما� گو� (سهامي خا�) 

به شما�� ثبت 159194 � شناسه ملي 10102018864
بدينوسيله �� كليه س���هامد���� � يا نمايندگا� قانوني �نها �عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه مجمع 
عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� صاحبا� سها� كه �� ساعت 10 صبح مو�� 1399/10/02 �� محل 
ش���ركت ��قع �� خيابا� سهر���� شمالي � خيابا� خرمشهر � پال� 35 � طبقه 4 برگز�� مي گر�� 

حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه: 1� �نتخا� �عضا� هيئت مدير�  2� ساير مو��� 

هيئت مدير� 

�گهى مز�يد� ��� 
 شركت سهامى خا� كشت � صنعت 
� مجتمع ش�ير � گوش�ت محي�ا� قصد 
فر�� تعد��� ��� م���ا��� �� �� طريق مز�يد� 
����. (( پر��خت ��يعه �لز�مى �س���ت )) متقاضيا� جهت هماهنگى 
 � با��ي���د � ��ياف���ت بر� ش���ر�يط مز�يد�  با ش���ما�� تلفن ها�

61-66282060-021 تما� حاصل فرمايند.
�ما� مز�يد�: ساعت 11 صبح ��� ��شنبه مو�� 01 /1399/10

شركت �� �� يا قبو� كليه پيشنها�ها مختا� �ست.
محل برگز��� مز�يد� : كيلومتر16جا�� قديم تهر�� كر� جنب 
شهر���� خيابا� سولير�� كيلومتر2 جا�� ��نا� ��حد ��� �صيل شركت 
كشت � صنعت � مجتمع شير � گوشت محيا� تلفن:02166282060 

همر��:09339434225 جهت هماهنگى با��يد

�گهي مز�يد� (نوبت ���)
ش�هر���� س�ا�� �� نظر ���� غرفه ها� پرند� فر�شي شهر سا�� �� �� طريق مز�يد� عمومي ��گذ�� نمايد. لذ� ���طلبا� ��جد شر�يط مي تو�نند �� 
تا�يخ 99/9/26 تا 99/10/7� ضمن �خذ ش���ر�يط مز�يد� �� �بير كميسيو� معامال� شهر���� پيشنها� خو� �� �� پاكت ممهو� شد� سربسته تا تا�يخ 

99/10/8 تحويل �بيرخانه شهر���� نمو�� � �سيد ��يافت نمايند.
1� قيمت بر���� ��ليه مطابق جد�� �يل مي باشد.

2� مبلغ سپر�� شركت �� مز�يد� مطابق جد�� �يل مي باشد كه بايد به حسا� شما�� 0111711289001 نز� بانك ملي شعبه مركز� سا�� ���يز 
يا ضمانتنامه بانكي �� �جه شهر���� سا�� باشد. (�صل فيش يا ضمانتنامه پيوست پيشنها� �لز�مي �ست.)

3� تا�يخ با�گشايي � قر�ئت پيشنها�ها� �سيد� ��� 99/10/9 ��� ساعت 14 ظهر �� محل �بيرخانه كميسيو� معامال� شهر���� خو�هد بو�.
4� برندگا� ��� � ��� � سو� مز�يد� به ترتيب هرگا� حاضر به �نعقا� قر����� نشوند سپر�� �نا� ضبط خو�هد شد.

5� شهر���� سا�� �� �� يك يا كليه پيشنها�ها� �سيد� مختا� �ست.
6� س���اير �طالعا� � جزئيا� مربو�� �� �سنا� مز�يد� مند�� �س���ت � �� صو�� نيا� متقاضيا� مي تو�نند با شما�� تلفن 42222820�086 تما� 

حاصل نمايند.
* ����: كمربند� جنو� 

سپرده (ريال)وديعه (ريال)اجاره ماهيانه (ريال)متراژ (مترمربع)غرفهرديف
15/52/000/00016/000/0003/000/000 (همكف)يك1
15/72/000/00016/000/0003/000/000 (همكف)دو2
15/92/000/00016/000/0003/000/000 (همكف)سه3
16/152/000/00016/000/0003/000/000 (همكف)چهار4
16/62/100/00016/000/0003/000/000 (همكف)پنج5
172/100/00016/000/0003/000/000 (همكف)شش6
172/100/00016/000/0003/000/000 (همكف)هفت7
16/52/100/00016/000/0003/000/000 (همكف)هشت8
27/53/500/00016/000/0004/000/000 (همكف)نه9
22/53/000/00016/000/0004/000/000 (همكف)ده10
22/53/000/00016/000/0004/000/000 (همكف)يازده11
22/253/000/00016/000/0004/000/000 (همكف)دوازده12
233/000/00016/000/0004/000/000 (همكف)سيزده13
233/000/00016/000/0004/000/000 (همكف)چهارده14

سيدمهد� حسيني 
شهر��� سا�� 

آگهى تغييرات شركت دارو سازى اسوه سهامى عام
 به شماره ثبت 11234 و شناسه ملى 10861651780 

به �ستنا� صو�تجلس���ه هيئت مدير� مو�� 1399/05/27 تصميما� �يل �تخا� شد: 
�قا� �كتر مهد� بخشايش به ش���ما�� ملى 0051285843 به نمايندگى �� شركت 
سرمايه گذ��� شفا ���� به شناسه ملى10102784472 به عنو�� عضو هيئت مدير� 
مديرعامل � �قا� كامبيز خا�مى به شما�� ملى 5809940447 به نمايندگى �� شركت 
صنعتى كيميد��� به شناسه ملى 10861824398به عنو�� عضو هيا� مدير� � �حيد 
�ضا مير�بى به شما�� ملى 4609652900 به نمايندگى �� شركت ���� سا�� جابر�بن 
حيا� به شناس���ه ملى 10100339921 به عنو�� �ئيس هيا� مدير� � خانم مليحه 
غنى به ش���ما�� ملى 0076769453 به نمايندگى �� گر�� توسعه مالى مهر �يندگا� 
به شناس���ه ملى 10101638604 به عنو�� نائب �ئيس هيا� مدير� �نتخا� شدند . 
كليه ����� � �سنا�تعهد��� شركت �� قبيل چك� سفته� بر�� � قر�����ها �نظاير �نها با 
�مضا� مش���تر� مديرعامل � يكى �� �عضا� هيا� مدير� همر�� با مهر شركت � �� غيا� 
مديرعامل� با �مضا� مش���تر� ��نفر �يگر �� �عضا� هيا� مدير� همر�� با مهر ش���ركت 
معتبر � نافذ �ست . مكاتبا� � ����� عا�� با �مضا� مديرعامل � مهر شركت معتبر �ست 
. حد�� �ختيا��� مديرعامل بر �سا� ما�� 42 �ساسنامه� به مديرعامل تفويض �ختيا� 
ش���د: 1) �جر�� مصوبا� هيا� مدير� � مجامع صاحبا� سها� 2) نمايندگى شركت �� 
بر�بر �شخا� حقيقى� حقوقى� كليه ������ ��لتى � موسسا�� شركت ها� خصوصى 
� ���گا� ها � ساير مر�جع تجا��� قضايى � غير� 3) تنظيم �يين نامه ها� ��خلى � ���ئه 
�نها بر�� بر�س���ى � تصويب هيا� مدير� 4) �ستخد��� عز� � نصب كا�كنا� شركت بر 
�سا� چا�� سا�مانى تصويب ش���د� �� هيا� مدير� � همچنين تنبيه � تشويق �نا� 
طبق �يين نامه مربوطه 5) تعيين حقو� � مز�يا� كليه كا�كنا� ش���ركت � پر��خت 
مخا�� � هزينه ها� مربوطه �� چا�چو� قو�نين جا�� كشو� � بو�جه � ضو�بط مصو� 
هيا� مدير� 6) �نجا� هزينه ها� شركت �� قالب بو�جه � �عتبا��� مصو� هيا� مدير� 
�عم �� جا�� � سرمايه �� با �عايت �يين نامه ها� �� �بط شركت . 7) تنظيم � پيشنها� 
بو�جه س���االنه شركت �عم �� جا�� سرمايه �� بر�س���ا� برنامه �ما� بند� پر��� ها 
� ���ئه �� به هيا� مدير� جهت بر�س���ى � تصويب . 8) �فتتا� حسا� � �ستفا�� �� �� 
با �مضاها� مجا� به نا� ش���ركت نز� بانك ها � موسس���ا� مالى � �عتبا�� مو�� تاييد 
بانك مركز� �ير�� . 9) توضيح: �فتتا� حس���ا� نز� بانك ها� خا�� �� كشو� با تصويب 
هيا� مدير� �مكا� پذير �س���ت . 10) ��يافت مطالبا� � پر��خت �يو� شركت �عم �� 
�صل� كا�مز� � س���و� � هزينه ها� متعلقه . 11) پشت نويسى ����� تجا�� جهت ���يز 
به حسا� ها� شركت نز� بانك � موسس���ا� � ��خو�ست �ينگونه ����� . 12) �خذ هر 
گونه تس���هيال� بانكى � �يجا� تعهد�� با تصويب هيا� مدير� 13) تنظيم �يين نامه 
خريد � فر�� محصوال�� مو�� ��ليه� جانبى � بس���ته بند� موضو� فعاليت شركت� با 
تصويب هيا� مدير� . 14) �نعقا� هرنو� قر����� �� ��بطه با موضو� فعاليت ش���ركت بر 
�سا� مصوبا� هيا� مدير� يا�� چا�چو� �يين نامه ها� مصو� هيا� مدير� مربوطه 
15) تعيين برنامه توليد محصوال� ش���ركت �� قالب بو�جه مصو� هيا� مدير� . 16) 
تقاضا � �قد�� بر�� ثبت هرگونه عالمت تجا�� پس �� تصويب هيا� مدير� . 17) تعيين 
� �نتصا� هر نو� نمايند�� �كيل� مشا�� � تعيين جانشين �نها � ���� �كالتنامه به غير 
. 18) �قامه �عو� � �فا� هرگونه �عا�� له يا عليه شركت با �ختيا��� كامل بر�� تعقيب 
�عو� تا نتيجه نهايى � ��خو�س���ت تجديدنظر � حق �عتر�� به ��� ���گا� ها � طر� 
مجد� �عو� . 19) تهيه � تنظيم صو�تحس���ا� ها� عملكر� سو� � �يا� � همچنين 
تر��نامه � صو�� �يز ����يى ها � �يو� ش���ركت � گز��� �� به هيا� مدير� . 20) ساير 
�ختيا��� پيش بينى نشد� �� �ين ليست با تصويب هيا� مدير� تفويض خو�هد شد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1027197)

********************
آگهى تغييرات شركت بازرگانى تجارت مهر توشه سهامى خاص

 به شماره ثبت 300913 و شناسه ملى 10103396595 
به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� مو�� 1399/04/04 
تصميما� �يل �تخا� ش���د: �عضا� هيا� مدير� شركت به شر� �ير بر�� مد� �� سا� 
�نتخا� شدند: ش���ركت خدما� �يند� �نديش نگر به شناسه ملى 10102279261 � 
شركت صر�فى �ميد سپه به شناس���ه ملى 10102865943 � شركت ��يانه خدما� 

�ميد به شناسه ملى 10102894950 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (1027199) 


