
سازمان  رئیس  و  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
با  ای کشور گفت:  ونقل جاده  راهداری و حمل 
ایران  بین کشورهای روسیه،  که  تفاهم نامه خوبی 
و جمهوری آذربایجان منعقد شده، حجم ترانزیت 

ایران افزایش پیدا کرده است.
داریوش امانی در جلسه انجمن های صنفی شرکت 
های حمل ونقل کاال و مسافر با بیان اینکه رانندگان 
با روحیه جهادی و انقالبی در خدمات رسانی به 

مردم از هیچ تالشی دریغ نکرده اند اظهار داشت: 
از مسائل سیاسی  به دور  زمانی  در هر  این قشر 
و اقتصادی با تحمل مشکالت در پیشبرد اهداف 

سازمان نقش مهمی داشته اند.
مهم  اولویت های  از  را  منافع صنفی  از  دفاع  وی 
سازمان عنوان کرد و ادامه داد: در جهت حمایت 
از اصناف و رانندگان تمام تالش ما براین است 
تا بخشودگی جرائم و ارائه تسهیالت به رانندگان 

به  اشاره  با  امانی  شود.  عملیاتی  وقت  اسرع  در 
اهمیت پایانه مرزی بیله سوار در تجارت و اقتصاد 
کشور در خصوص حل برخی مشکالت موجود در 
این پایانه قول مساعد داد و اضافه کرد: مقرر شد 
مشکالت این پایانه در استان از طریق شورای مرز 
پیگیری و مسائل و کمبودهایی که در مرز بیله سوار 
وجود دارد برطرف بشود.رئیس سازمان راهداری 
از تشکیل صندوق  و حمل ونقل جاده ای کشور 
رفاه اجتماعی مختص بخش حمل ونقل در آینده 

ای نزدیک به نفع رانندگان خبر داد
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آغاز به کار پروژه
 بهسازی محل دفن زباله 

در سراوان رشت
به همراه  امیر حسین علوی شهردار رشت  سید 
اعضای  از  نادر حسینی  و  رضویان  سید حسین 
شورای اسالمی شهر، مدیران شهری، پیمانکار و 
مشاور پروژه در اولین روز از آغاز به کار عملیات 
اجرایی پروژه بهسازی محل دفن سراوان حضور 

بعمل آورده و نظارت و بررسی میدانی داشتند.
و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
امیر  سید   - رشت  شهرداری  الملل  بین  امور 
چهارشنبه  امروز  رشت  شهردار  علوی  حسین 
کار  به  آغاز  از  روز  اولین  در   ۱۴۰۱ آبان   ۱۸
حضور  با   ، سراوان  دفن  محل  بهسازی  پروژه 
اعضای  از  نادر حسینی  سید حسین رضویان و 
پیمانکار  شهری،  مدیران  شهر،  اسالمی  شورای 
از  اظهار داشت:  بازدید  پروژه، ضمن  و مشاور 
انتظار  بهسازی  پروژه  اجرای  دست اندرکاران 
دارم جدول زمانبندی کار را تدوین کرده و در 

محل استقرار کارگاه نصب نمایند.
شهردار رشت تامین ماشین آالت الزم برای اجرای 
سریعتر پروژه بهسازی محل دفن سراوان و کمک 
تاکید قرار  واحد عمرانی شهرداری را هم مورد 
کمک  و  همراهی  با  امیدوارم  کرد:  عنوان  و  داد 
همه بخشها شاهد اجرای سریعتر این پروژه که 

جزو مطالبات اصلی مردم سراوان است، باشیم.
با   و   ۱۴۰۱ آبان   ۱۷ سه شنبه  روز  است  گفتنی 
حضور اعضای شورای اسالمی شهر توسط سید 
امیر حسین علوی شهردار رشت قرارداد بهسازی 

لندفیل سراوان منعقد شد.

بیش از ۲۹ میلیون تن کاال 
در بنادر بوشهر تخلیه و 

بارگیری شد
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از تخلیه 
تن  میلیون و ۸۷۰ هزار  از ۲۹  بیش  بارگیری  و 

کاالی نفتی و غیرنفتی در بنادر استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمد شکیبی نسب بیان کرد: در  
شش ماه نخست سال جاری ۲۹ میلیون و ۸۷۰ 
هزار و ۷۲۹ تن عملیات تخلیه و بارگیری نفتی و 

غیرنفتی در بنادر استان بوشهر انجام شده است.
 وی ادامه داد: همچنین در این مدت ۱۰۶ هزار 
و ۲۹۰  تی ای یو عملیات کانتینری صورت گرفته 
بارگیری  و  تخلیه  بخش  در  ترتیب  به  که  است 
و  درصدی   ۱۸.۸ رشد  شاهد  غیرنفتی  و  نفتی 
درصدی   ۲۲.۷ رشد  شاهد  کانتینری  بخش  در 

نسبت به مدت مشابه پارسال بوده ایم.
مورد  در  استان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل   
بندر  در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  روند 
بوشهر نیز گفت: چهار هزار و ۹۳۴ میلیارد ریال 
بخش  سوی  از  بوشهر  بندر  در  سرمایه گذاری 
خصوصی در ۱۰ سال گذشته صورت گرفته که 
در  مختلف  شرکت های  سرمایه گذاری  حاصل 
نفتی،  صادراتی،  پایانه  دریایی،  کانتینری،  حوزه 

بندری و... است.
 به گفته وی در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱ 
بوده ایم در حالی  بندری  بروز یک حادثه  شاهد 
بود،  مورد  چهار  گذشته  سال  در  عدد  این  که 
همچنین در بخش دریایی در سال جاری همانند 

سال گذشته شاهد دو حادثه دریایی بودیم.

نیمه تمام ماندن بخش های زیادی از راه آهن ارومیه - 
مراغه با وجود بهره برداری نزدیک ۶ ساله این طرح 
موجب شده بود این ظرفیت ریلی نقش چندانی در 

توسعه صنعت حمل و نقل در استان نداشته باشد.
اما امسال در بیست و یکمین سفر استانی رئیس 
تکمیل  به  توجه  غربی  آذربایجان  به  جمهور 
زیرساخت های راه آهن ارومیه - مراغه و تخصیص 
اعتبارات مورد نیاز آن مورد توجه ویژه قرار گرفته 
برای  سفر  جریان  در  ریال  میلیارد  هزار  چهار  و 
تکمیل ایستگاه ها، سکوهای بارگیری، ایستگاه های 
سوخت گیری و تکمیل مسیر راه آهن ارومیه به 

مراغه تخصیص یافت.
امروز با اختصاص ۴۵۰ میلیارد تومان برای برای 
تکمیل زیرساخت های حمل و نقل باری آن پیش 
بخش  در  اقتصادی  رونق  شاهد  می شود  بینی 
به  ایران  دروازه ورودی  در  نقل  و  صنعت حمل 

بازارهای اروپایی باشیم.
راه آهن مراغه - ارومیه ۲ استان مهم آذربایجان غربی 
و شرقی را به هم وصل می کند و از شهرهای ملکان، 
نقده، میاندوآب و مهاباد عبور کرده، این خط آهن 
و  بالغ  شیرین  قلعه،  قزل  روستاهای  در  همچنین 

رشکان ایستگاه دارد و طول آن ۱۸۵ کیلومتر است.
بار  کاهش مصرف سوخت در جابجایی مسافر و 
ارزان، کاهش  نقل  و  به حمل  عادالنه  و دسترسی 
آالینده های زیست محیطی، ایمنی باال سیستم حمل 
توسعه  در  اراضی  از  کمتر  استفاده  ریلی،  نقلی  و 
طرح های ریلی در قیاس با حمل و نقل جاده ای و 
نیز پایین بودن هزینه نگهداری ناوگان ریلی نسبت به 
ناوگان جاده ای از مزیت های اجرای راه آهن ارومیه 

- مراغه به شمار می رود.
در حال حاضر موقعیت جغرافیایی ویژه آذربایجان 
غربی دسترسی آسان کشورمان به بازارهای جهانی 
را فراهم کرده است به طوری که جاده و ریل های 
و  ورود  اصلی  مبادی  ویژه  به  و  اروپا  با  ارتباط 
خروج کاال و مسافر از کشور به اروپا و بالعکس در 

آذربایجان غربی قرار دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی اواخر هفته 
گذشته در حاشیه بازدید از ایستگاه راه آهن ارومیه 
در گفتگویی اظهار کرد: ۴۵۰ میلیارد تومان از محل 
منابع مالی سفر ریاست جمهوری به آذربایجان غربی 
برای تکمیل زیرساخت های حمل و نقل باری در 

ایستگاه راه آهن ارومیه اختصاص یافت.
محسن حمزه لو با بیان اینکه تکمیل بخش باری 
ایستگاه راه آهن ارومیه یکی از برنامه های راهبردی 
در توسعه حمل ونقل بین المللی استان تعریف شده 
است، اظهار کرد: زیرساخت های حمل ونقل باری در 
ایستگاه راه آهن ارومیه شامل احداث خط حرکت 
محوطه  ساماندهی  و  باری  ایستگاه  درزین،  ریلی 

ایستگاه راه آهن و ساختمان اداری است.
ارومیه  آهن  راه  ایستگاه  کرد:  عنوان  حمزه لو 
و  دارد  باری  حمل ونقل  برای  مناسبی  ظرفیت 
می توان از این فرصت برای استفاده حداکثری از 

شبکه ریلی بهره برد.
غربی  آذربایجان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
حمل ونقل  زمینه  فراهم سازی  کرد:  خاطرنشان 
توسعه  در  ارومیه  راه آهن  ایستگاه  در  باری 
هزینه های  کاهش  و  استان  مرزی  پایانه های 

حمل ونقل جاده ای نقش ویژه ای دارد.
وی با اشاره به اینکه همچنین محوطه این ایستگاه 
موجود  فضاهای  تا  است  بازسازی  حال  در 
و  حمل  شبکه  از  بازدید  گفت:  شود،  ساماندهی 
نقل ریلی به طور مستمر هر هفته برگزار می شود 
در  راه آهن  ایستگاه های  نواقص  رفع  بر  تا عالوه 
محدوده آذربایجان غربی از ظرفیت ترانزیت باری 

و مسافری استفاده حداکثری شود.
قطارهای  تعداد  افزایش  و  گذاری  سرمایه  جلب 

ایستگاه راه آهن در اولویت برنامه های این اداره 
کل قرار دارد

وی با اشاره به اینکه با توسعه این بخش حمل و 
نقل ریلی افزایش و کاهش تلفات جاده ای را شاهد 
خواهیم بود، اظهار کرد: زیرساخت ها و ظرفیت های 
باری راه آهن ارومیه تکمیل نشده است، نبود سکوی 
بارگیری و تخلیه از مهمترین موضوعات است؛ دیگر 
موضوع هم نبود ایستگاه سوخت گیری در ایستگاه 
راه آهن ارومیه است و قطار برای سوخت گیری 
باید در مراغه ۲ ساعت توقف و سوخت گیری کند.
باری  ظرفیت  از  استفاده  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ادامه  است،  اولویت  در  آذربایجان غربی  راه آهن 
مسائل  از  ریلی  مسیر  و  قطار  ایستگاه های  داد: 
مهمی بوده که تاکنون از ظرفیت باری این بخش 

استفاده نشده است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با بیان اینکه 
امروز راه آهن ارومیه در حوزه مسافربری هیچ گونه 
توجیه اقتصادی ندارد و زیرساخت ها و ظرفیت های 
باری آن تکمیل نشده است، گفت: مجموعه راه و 
شهرسازی اقدامات زیادی در راستای گسترش شبکه 
حمل و نقلی و پیشرفت و توسعه استان انجام داده 
است لذا همچنان بر این معتقدیم که نیازمند فعالیت 
و تالش مضاعف برای ارتقا وضعیت موجود هستیم.
تعداد  افزایش  و  سرمایه گذاری  جلب  حمزه لو، 
اولویت  از  را  ارومیه  آهن  راه  ایستگاه  قطارهای 

برنامه های اجرایی شورای هماهنگی راه و شهرسازی 
بهبود  با  کرد:  تاکید  و  برشمرد  غربی  آذربایجان 
شرایط، می توانیم شاهد رونق روزافزون حمل و نقل 

ریلی در این استان باشیم.
استاندار آذربایجان غربی نیز در آخرین بازدید خود 
از راه آهن ارومیه- مراغه با بیان اینکه عالوه بر برنامه 
ریزی برای بهبود خدمت رسانی مسافری خط راه 
آهن مراغه - ارومیه، زمینه استفاده باری از این خط 
نیز در زمان بندی مشخص و تا پایان سال جاری 
انبارها و سکوهای  اندازی  راه  فراهم شود، گفت: 
بارانداز در ایستگاه های چهارگانه ارومیه، میاندوآب، 
مهاباد و نقده با ظرفیت های خاص خود و همچنین 
استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در دستور کار مدیریت استان آذربایجان غربی است.
محمدصادق معتمدیان با تاکید بر اینکه همین امر، 
تحولی عظیم در حوزه اقتصادی استان ایجاد می کند، 
گفت: استفاده حداکثری از خط آهن مراغه - ارومیه 
بسیار  اعتبارات  تصویب  با  و  بوده  کار  دستور  در 
خوب در سفر رئیس جمهور، بلندترین گام برای این 

امر برداشته می شود.
وی با اشاره به اینکه با وجود افتتاح این خط طی 
آهن  خط  از  مناسبی  خروجی  گذشته،  سال های 
مراغه - ارومیه نداشته است، اظهار کرد: عدم استفاده 
ظرفیت های  به  توجهی  بی  و  این خط  از  مناسب 
بخش بار از این مسیر، موجب شده تا کاالها گران تر 

به آذربایجان غربی برسد.
معتمدیان یادآور شد: هزینه حمل بار با استفاده از 
خط ریلی، حداقل ۴۰ درصد ارزان تر از حمل بار 
جاده ای است ولی ما هنوز نتوانسته ایم از این ظرفیت 

برای کاهش قیمت کاالها استفاده کنیم.
استاندار آذربایجان غربی همچنین صادرات کاالهای 
واحدهای تولیدی را یکی دیگر از ظرفیت های مهم 
این خصوص  در  افزود:  و  کرد  عنوان  ریلی  خط 
می توانیم با برنامه ریزی مناسب، بهترین استفاده را 

از خط آهن موجود داشته باشیم.
با تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای توسعه و تکمیل 
زیرساخت های باری راه آهن ارومیه - مراغه سرعت 
می گیرد باید چشم دوخت و دید این وعده دولت 
سیزدهم مبنی بر توجه به صنعت حمل و نقل در 
می تواند  اروپایی  بازارهای  به  ایران  ورود  دروازه 

امسال تحقق یابد یا نه؟
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زیرساخت های راه آهن ارومیه تکمیل می شود
اختصاص45۰میلیارد تومان

آبرسانی به ۲۰ هزار روستای کشور در دستور کار است
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور از 
آبرسانی به ۲۰ هزار روستای کشور در قالب طرح 

جهاد آبرسانی طی امسال و سال آینده خبر داد.
همدان،  به  روزه  دو  سفر  در  جعفری  اتابک   
مالیر،  فاضالب  و  آب  پروژه های  از  بازدید  در 
اینکه عموما در طول  بیان  با  بهار و کبودراهنگ 
سال بین ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ شهر کشور با تنش آبی 
و  تالش  وجود  با  کرد:  اظهار  می شوند  مواجه 
قطعی های  از  جلوگیری  منظور  به  برنامه ریزی ها 
آب متاسفانه در برخی نقاط از جمله شهر همدان 

با قطعی هایی مواجه شدیم.
وی با بیان اینکه همکاران ما همواره سعی می کنند 
به  را  مردم  اولیه  نیاز  عنوان  به  تامین آب شرب 
کرد:  تصریح  کنند  مدیریت  ممکن  وجه  بهترین 
متاسفانه وضعیت پیش آمده در شهر همدان کامال 
باید طی  که  کاری  بود چراکه  ما  اراده  از  خارج 
چند سال گذشته انجام می شد نافرجام مانده بود.

فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
کشور با بیان اینکه برای نظامی که مزین به خون 
شهیدان است شایسته نیست که با کم کاری وکم 
توجهی های ما تحت تاثیر قرار گیرد عنوان کرد: 
باید همه بدانیم در وهله اول همه ما خادم مردم 

هستیم و باید به این خادم بودن افتخار کنیم.
و  آب  مهندسی  شرکت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
عهده دار  را  آب  توزیع  وظیفه  کشور  فاضالب 
ویژه ای  پروژه های  اساس  همین  بر  گفت:  است 
این  جمله  از  که  شد  تعریف  کشور  سراسر  در 
بود  تالوار  سد  از  آب  انتقال  پروژه  ابر  پروژه ها 
که این پروژه با توجه به شرایط شهر همدان به 

صورت ویژه تر دیده شد.

پروژه  نیز  مالیر  شهر  در  اینکه  بیان  با  جعفری 
انتقال آب از سد کالن در دستور کار است یادآور 
شد: فاز نخست این پروژه اجرایی شده و فاز دوم 

آن جزو پروژه های ویژه ما خواهد بود.
وی با اشاره به وجود ۲۰ هزار روستا در سراسر 
روستاها  در  آب  تامین  خصوص  در  کشور 
خاطرنشان کرد: ۱۰ هزار روستا در قالب پروژه های 
محرومیت زدایی )جهاد آبرسانی( با همکاری سپاه 
دو  ظرف  خصوصی)خیرین(  بخش  و  پاسداران 

سال آینده آبرسانی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
سال  که  روستا  هزار   ۱۰ بر  عالوه  کرد:  تصریح 
آینده آبرسانی می شود، ۱۰ هزار روستای دیگر نیز 

در برنامه آبرسانی قرار خواهد گرفت.
وی در بخش دیگری از سخنانش به پروژه های 
در  کرد:  بیان  و  اشاره  فاضالب  حوزه  با  مرتبط 
این زمینه رایزنی ها به منظور جذب سرمایه گذار 
پساب  محل،  این  از  تا  است  انجام  دست  در 
استحصال شده از تصفیه خانه فاضالب جایگزین 

آب مورد استفاده در صنعت شود.

دولت به بازگشت واحدهای نیمه فعال و راکد
 به عرصه تولید مصمم است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای 
به  سیزدهم  دولت  اینکه  بیان  با  کشور  وزارت 
به عرصه  راکد  و  فعال  نیمه  واحدهای  بازگشت 
تولید مصمم است، گفت: امسال اعتبارات خوبی 
از محل تبصره ۱۶ و ۱۸ برای خراسان جنوبی در 

نظر گرفته شده است.
محسن کوشش تبار در بازدید از یک شرکت صنایع 
غذایی، اظهار داشت: این مجموعه به همت معاونت 
اقتصادی استانداری خراسان جنوبی و استاندار و 
حوزه صنعت استان احیا شد و یک نمونه از ۱۸۰ 

واحدی است که از ابتدای سال احیا شده است.
وی بیان اینکه در خراسان جنوبی سال گذشته ۴۱ 
افزود: مجموعه دولت مصصمم  احیا شد،  واحد 
است واحدهای راکد را هر چه سریع تر به چرخه 
موضوع  این  استان ها  همه  در  و  برگرداند  تولید 

پیگیری می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای 
وزارت کشور گفت: در استان خراسان جنوبی آن 
چه در این بازدیدها می بینم این است که استاندار 
خراسان جنوبی و تیمش به خوبی توانسته است 
تعداد زیادی از واحدها را به چرخه تولید را احیا 

و فرصت های شغلی از دست رفته را بازگردند.

آگهي سند مالكیت المثني
سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی ۳۰۶ فرعی  از ۱۴۷ اصلی واقع در سراب بخش ۴۹ تبریزبرابر  دفتر ۱۴۰ صفحه ۵۹۸  ذیل 
ثبت ۲۸۳۳۳ به نام آقای حسین حنفی اصل دامن جانی ثبت و صادر گردیده سپس مورد ثبت مع الواسطه برابر سندانتقال     
قطعی ۴۸۵۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱  دفترخانه ۹۸ سراب به  نام آقای عادل انواری منتقل گردیده است بعدا نامبرده  با ارائه 
برگ استشهاد محلی که توسط دفترخانه ۳  سراب گواهی و امضاء گردیده مدعی مفقودی سند مالکیت )به علت سهل انگاری( 
گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است، مراتب در اجرای تبصره یک  ماده ۱۲۰  آئین نامه در یک نوبت 
آگهي  مي شود هرکس ادعایي نسبت به  وجود سند مالکیت یا انجام هر نوع  معامله اي را نزد  خود داشته باشد اعتراض 
خود را کتبا ظرف مهلت ده روز از تاریخ انتشار این آگهي به اداره ثبت سراب تسلیم نماید.بدیهي است پس از انقضاي مهلت 
قانوني  نسبت به صدور  سند مالکیت المثني اقدام خواهد شد  وبه اعتراضات وارده  خارج از مهلت ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.  تاریخ انتشار۱۴۰۱/۰۸/۲۲ روز یکشنبه م الف:۳۶۶      
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  سراب  - امین عظیمی

آگهي سند مالكیت المثني
سند مالکیت تک برگی  ششدانگ پالک ثبتی۱۴۴فرعی  از ۱۸۷- اصلی واقع درروستای میر کوه حاجی بخش ۴۹ تبریز به نام 
آقای جمشید رزندی ثبت و صادر گردیده سپس آقای داریوش رزندی به موجب وکالت شماره ۱۰۰۲۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴   
و تفویض وکالت شماره ۱۰۰۲۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ دفتر ۲۱ نسیم شهر درخواست صدور سند المثنی نموده و با ارائه برگ 
استشهاد محلی که توسط دفترخانه ۷۴ سراب گواهی و امضاء گردیده مدعی مفقودی سند مالکیت گردیده و تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی را نموده است، در راستای تبصره ۳ ماده  یک  ماده ۱۲۰  آئین نامه اخطاریه مبنی بر ارائه سند مالکیت اولیه 
به آقای جمشید رزندی ابالغ گردیده و در مهلت مقرر سند مالکیت از سوی مالک ارائه نشده  است فلذا مراتب در اجرای 
تبصره یک ماده ۱۲۰ آیین نامه در یک نوبت آگهی می شود  هرکس ادعایي نسبت به  وجود سند مالکیت یا انجام هر نوع  
معامله اي را نزد  خود داشته باشد اعتراض خود را کتبا ظرف مهلت ده روز از تاریخ انتشار این آگهي به اداره ثبت سراب 
تسلیم نماید.بدیهي است پس از انقضاي مهلت قانوني  نسبت به صدور  سند مالکیت المثني اقدام خواهد شد  وبه اعتراضات 

وارده  خارج از مهلت ترتیب اثر داده نخواهد شد.  تاریخ انتشار۱۴۰۱/۰۸/۲۲ روز یکشنبه م الف:۳۶۷    
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  سراب - امین عظیمی

حجم ترانزیت در کشور افزایش پیدا کرد

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مصرف  مرکز 
به شماره ثبت: ۷۶۲۱ و شناسه ملی  تبریز  بهداری منطقه ای شمال غرب 
:۱۰۲۰۰۱۳۶۲۶۴ در روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ساعت ۱۰ صبح در 
محل تعاونی استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز بخش مرکزی شهر تبریز 
نصف راه خیابان شهید آیت اله محالتی بن بست قند و شکر پالک ۰ طبقه 
اعضاء شرکت  کلیه  از  برگزار می شود   ۵۱۸۳۷۱۷۳۱۱: پستی  کد  همکف 

تعاونی دعوت میشود در ساعت مقرر حضور بهم رسانند .
*دستور جلسه:
-تغییر آدرس 

-تغییر نام شرکت
تذکر-افرادی که قصد دارندبرای حضور در مجمع عمومی وکیل خود را 
اعزام نمایند می بایست از ساعت ۸ تا ۹ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ با حضور 
توام وکیل و موکل در دفتر تعاونی حضور یافته و ورقه حضور در مجمع را 
به نام وکیل در حضور هیئت مدیره و بازرس در یافت دارند توضیح اینکه 

به وکالتنامه های غیر رسمی ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
هیئت مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت تعاونی مصرف مرکز بهداری منطقه ای

 شمال غرب تبریز به شماره ثبت :76۲1 
و شناسه ملی :1۰۲۰۰136۲64 )نوبت دوم(


