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اظهارات جنجالی 
علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس گفت : جاسوسان هسته ای در قالب 
بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی مرتب به ایران رفت و آمد دارند و اطالعات 
ما را برده اند و دیگر چیز محرمانه ای برای ما نگذاشته اند. چرا باید آژانس بین المللی 
انرژی اتمی تبدیل به مامور جاسوسی تبدیل شود، در حالی که نگاه افکار عمومی 
دنیا به جاسوسان نگاهی نفرت آمیز است و آژانس اکنون به این عنصر تبدیل شده 
است؟ امروز آژانس بین المللی انرژی اتمی به نحوی رفتار کرده که در دنیا به آنها به 

عنوان عنصر سیا و موساد نگاه می شود.

اخبار ویژه ...

یک سوم دانشجویان 

به رستوران راه ندادند

ماشین خارجی سوار نشوید

قفل دار می شوند

مدیرکل دفتر مشــاوره و ســالمت سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه یک سوم 
دانشجویان در ایام کرونا، تعدادی از اعضای خانواده خود را از دست داده اند، گفت: 
بازگشایی محدود و تدریجی دانشگاه ها در دستور کار وزارت علوم است. دکتر مجید 
صفاری نیا در شصت و هشتمین اجالس سراسری معاونان دانشجویی دانشگاه ها، 
اظهار داشــت: پروتکل های بهداشــتی محیط های آموزشی باید توسط وزارت 
بهداشت و درمان بازنگری شود و شرایط حضور در کالس، خوابگاه، سالن های 
ورزشی و رستوران ها مشخص شود. وی ادامه داد: از آنجا که بازگشایی محدود و 
تدریجی دانشگاه ها در دستور کار وزارت علوم بود، دفتر مشاوره و سالمت سازمان 
امور دانشجویان با بهره گیری از نظر متخصصان، نکات مهم بهداشتی را به دانشگاه ها 

ابالغ کرد ولی بازنگری اساسی توسط مراجع ذیصالح یک ضرورت است.

ژائیر بولسونارو، رئیس جمهور برزیل که واکسینه نشده است، مجبور شد در خارج از 
رستوران و در کنار خیابان شام )پیتزا( بخورد، زیرا از ورود او به رستوران در نیویورک 
جلوگیری شد. پوپولیست راست افراطی که به عدم واکسیناسیون خود می بالد قبل 
از عزیمت به نیویورک گفت که سیستم دفاعی بدن او به اندازه کافی قوی است و 
می تواند از ابتال به ویروس کرونا جلوگیری کند. عکسی از بولسانارو به همراه دو 
وزیر کابینه دولت او منتشــر شده که در حال خوردن پیتزا در یکی از پیاده رو های 
نیویورک هستند. بیل دی بالزیو شهردار نیویورک از رهبران جهان از جمله رئیس 
جمهور برزیل خواســته بود که قبل از حضور در گردهمایی سازمان ملل خود را 
واکسینه کنند. او در یک کنفرانس خبری گفت که اگر نمی خواهید واکسینه شوید، 

زحمت آمدن به خود ندهید.

»آیت اهلل محسن مجتهد شبستری«، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه 
با مصوبه مجلس مبنی بر »صدور مجوز برای واردات خودروهای خارجی« گفت: 
باید تولیدات داخلی را افزایش داد و از واردات خودروهای خارجی جلوگیری کرد. 
ایران کشــوری است که نباید از ماشین های خارجی استفاده کند. برای جمهوری 
اسالمی زننده است افرادی سوار ماشین های خارجی شوند و از ماشین های تولید 
داخلی استفاده نکنند، این دون شان جمهوری اسالمی است. او ادامه داد: ماشین های 
وارداتی ُمفت که نیستند، گمرک و مسائلی از این قبیل دارند که قیمتش گران تمام 
می شود. باید سعی شود از منظر صرفه جویی و حیثیت نظام از وارد کردن ماشین های 
خارجی خودداری شود. به قدر کافی ماشین داخلی داریم و باید به تولیدات داخلی 
اهمیت داد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با وارد کردن ماشین های 
خارجی موافق نیســتم. باید تولیدات داخلی با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار 
بگیرد و حتی االمکان از استفاده ماشین های خارجی ممانعت شود. مجتهد شبستری 
بیان کرد: وزارت صمت باید در صنعت خودروسازی کنترل داشته باشد تا بهانه از 
دست خودروسازان گرفته شود. باید تولید داخلی انبوه شوند و کیفیت خودروها 
مرغوب، بی نقص و قیمت ها متناسب شود. مردم تا جایی که می شود از خودروهای 
داخلی استفاده کنند. حتی در کشور چین اکثریت مردم سوار دوچرخه می شوند و 

این فرهنگ باید در کشور ایران هم رایج شود.

علیپور، مدیر عامل سازمان پسماند در پاسخ به این که این مخازن چه تفاوتی با مخازن 
فعلی دارند، گفت: کاوری دارند که مخزن داخل آن کاور می رود و قفل می شود و فقط 
توسط کلید و یا ابزاری که توسط کارگر و یا نیروی خدماتی شهرداری وجود دارد 
باز می شوند و مخزن دائما باز نیست که هر کسی بتواند به آن دسترسی داشته باشد. 
او افزود: در نتیجه در جاهایی که امکان پذیر است مخازن تفکیکی می گذاریم و به 
موازات آن مقداری می توان مخازن فعلی را جمع کرد. سال گذشته نزدیک به دو هزار 
مخزن را کم کردیم. اما این کاری زمانبر است و مردم باید از آن حمایت و با ما همراهی 
کنند. بنابراین منافاتی وجود ندارد و تا زمانی که این طرح جا بیفتد مخازن را خواهیم 
داشت. اما مخازن فعلی موجود باید تعمیر یا مجددا به صورت نو خریداری شوند تا 

سیمای خوبی نیز در سطح شهر در زمینه مبلمان شهری داشته باشیم.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده:

دولت باید برای اشتغال زنان چاره اندیشی کند

انســیه خزعلی در نشست با مسووالن 
بنیاد برکت خوزستان در سرسرای شهید 
رجایی اســتانداری در اهواز بیان کرد: 
دولت باید از کارآفرینی زنان و بیمه زنان 

سرپرست خانوار حمایت کند.
وی گفت: همچنین مســایل پزشــکی 
مربوط به زنان باید با وزیر بهداشــت، 

درمان و آموزش پزشکی مطرح شود تا 
در برنامه ای کوتاه مدت بخشــی از این 

مسایل برطرف شود.
خزعلــی ادامه داد: زنان بدسرپرســت 
باید برای حضور در گرمخانه احساس 
مســوولیت داشته باشند و برای آنها کار 
فراهم شود؛ وقتی آنها مشغول کار باشند 

دیگر فرصت برگشت به اعتیاد را ندارند.
وی گفت: نباید به گونه ای باشد که زنان 
در گرمخانــه ها روزهــا بیرون بروند و 
شب ها برگردند و تنها خدمات دریافت 

کنند و برای جامعه مفید نباشند.
معاون رییس جمهــوری در امور زنان 
و خانواده با اشــاره به اینکه بنیاد برکت 
اعالم کرده سوله های زیاد و زمین بدون 
استفاده داریم افزود: در مناطق حاشیه ای 
اهواز می توان از این زمین ها برای فعال 

شدن گرمخانه بانوان استفاده کرد.
وی بــا بیان اینکه اشــتغال و فرهنگ و 
امیدبخشــی باید به صورت دایم برای 
زنــان حاضر در گرمخانــه مورد توجه 
باشد ادامه داد: باید به  مسایل پزشکی از 
جمله سونوگرافی و افزایش بخش زنان 

و زایمان توجه شود.
خزعلی بیان کرد: اگر اشتغال ایجاد شود 
ولی به مسایل اخالقی، تربیتی و ایمانی 

اهمیت داده نشود ممکن است موجب 
تزلزل بنیاد خانواده شود.

وی با اشــاره به اعتیاد زنان گفت: زنانی 
که از اعتیاد پاک شــدند و مشــغول کار 
شــدند به برگشــت به اعتیاد فکر نمی 
کنند، بنابراین برای پیشگیری از ابتالی 
این افراد به اعتیاد باید به مباحث اشتغال 

آنها فکر کرد.
معاون رییس جمهــوری در امور زنان 
و خانواده بیان کــرد: برخی از دختران 
تحصیلکرده گرفتار اعتیاد شدند و کسی 
نبود که به آنها انگیزه و امید بدهد؛ نباید 
این افراد را تنها در یک جا قرار دهیم که 

ترک کنند و فقط به آنها غذا دهیم.
در این نشست نمایندگانی از مراکز بنیاد 
برکت خوزستان در خصوص طرح های 
اشــتغالزایی زنان و مشکالتی که با آن 
روبه رو هستند مسایل و مشکالت خود 

را بیان کردند

    سرویس سیاسی - معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه دولت برنامه دارد که هیچ زن بدسرپرستی در کشور 
وجود نداشته باشد گفت: دولت برای بیمه و اشتغال بانوان در حد توان حمایت می کند.

»هاشم امانی« درگذشت

نامه سلیمی نمین 

کنایه سنگین چمران 

سرویس سیاسی -  در حوزه دوجانبه طرفین 
توافق کردند کمیته راهبردی دو کشور قبل 
از اجالس سران با سفر وزیر خارجه ترکیه 
برگزار شده و دستور کار نشست کمیته عالی 

تنظیم شود. 
وزیر امورخارجه بــا مولود چاوش اوغلو 
وزیر خارجه ترکیه در حاشیه مجمع عمومی 
ملل متحد دیدار و در خصوص موضوعات 
دوجانبه ای و منطقــه ای به ویژه تحوالت 
افغانستان و سوریه گفتگو و تبادل نظر کردند.

در حوزه دوجانبه طرفین توافق کردند کمیته 
راهبردی دو کشــور قبل از اجالس سران با 
سفر وزیر خارجه ترکیه برگزار شده و دستور 
کار نشست کمیته عالی تنظیم شود. همچنین 
دو طرف توافق کردند نشســت سه جانبه 
ایــران، آذربایجان، و ترکیه در تهران برگزار 

شود.
در این دیدار امیرعبداللهیان با تاکید بر روابط 
راهبردی دو کشــور، ضمن اعالم اینکه در 
دولت جدید، معــاون اول رئیس جمهور 
رئیس کمیسیون مشترک خواهد بود آن را 
ارتقا جدی در این زمینه دانســته و آمادگی 

ایــران را برای برگزاری کمیســیون های 
مشترک که مدتی است به تعویق افتاده اعالم 

کرد.
در این دیدار وزیر خارجه کشورمان دعوت 
جناب آقای دکتر رئیسی از رئیس جمهور 

ترکیه را نیز ابالغ کرد.
در خصــوص موضوعات منطقه ای، وزیر 
خارجه کشورمان ضمن اشاره به اینکه در 
منطقه تحوالت جدیدی در حال شــکل 
گیری است بر ضرورت رایزنی های منظم 
بین دو کشور بیش از هر زمان دیگری تاکید 

کرد.
در رابطه با افغانستان امیرعبداللهیان اظهار 
داشــت: در این کشــور با همه طرف ها در 
ارتباط هســتیم اما آنچه بسیار اهمیت دارد 
تاکید بر تشکیل دولت فراگیر به عنوان راه 
حل پایدار برای صلح و ثبات افغانســتان 

می باشد.
وزیر خارجه ترکیه نیز در این دیدار ضمن 
اســتقبال از ارتقا سطح ریاست کمیسیون 
مشترک دو کشــور، اظهار داشت از سوی 
ترکیه نیز معاون رئیس جمهور مســئول 

کمیسیون می شود.
وزیرخارجــه ترکیه با انتقــاد از تحریم ها 
علیه جمهوری اســالمی ایران تاکید کرد: 
تحریم هــای یکجانبه و غیرقانونی بر ضد 

ایران باید برداشته شود.
وزیر خارجه ترکیه ضمن اعالم آمادگی برای 
حضور در نشست سه جانبه در تهران، اظهار 
داشت در اولین فرصت آماده سفر به تهران 

است تا رایزنی ها از سر گرفته شود.

در خصوص موضوعات منطقه نیز، وزیر 
خارجه ترکیه اظهار داشــت: دو کشــور با 
چالش های مشــترک منطقــه ای از جمله 
افغانســتان روبرو هســتند که ضرورت 

رایزنی های نزدیک تر را الزام آور می کند.
همچنین وی با تاکید بر ضرورت تشکیل 
دولت فراگیر در افغانستان، از امکان جدی 
باالگرفتن خشونت و افراطی گری در این 

کشور ابراز نگرانی نمود.

نشست سه جانبه ایران، آذربایجان، و ترکیه در تهران برگزار خواهد شد

حاج هاشــم امانی از مبارزان دوران انقالب و از اعضای با سابقه حزب موتلفه دار 
فانی را وداع گفت.مرحوم هاشــم امانی به همراه یارانش در جریان اجرای حکم 
شرعی حسنعلی منصور، نخست وزیر شاه و عامل اجرای کاپیتوالسیون آمریکایی 
دستگیر شده بود. وی ابتدا به همراه شهیدان صادق امانی، محمد بخارایی، مرتضی 
نیک نژاد و رضا صفار هرندی به اعدام محکوم شــد اما رژیم شاه سپس حکم او و 
شهید مهدی عراقی را به حبس ابد تغییر داد.حاج هاشم امانی سیزده سال در زندان 
شاه بود و کمی قبل از پیروزی انقالب اسالمی به همراه دیگر یارانش نظیر مرحوم 

عسگراوالدی از زندان آزاد شد.

سلیمی نمین در نامه ای به محسن امین زاده از وی خواست تا بحث های قلمی دو 
سال گذشته درباره افغانستان را یک  بار دیگر تجدید کنند تا از فضای احساسی 
که اصالح طلبان به آن دامن می زنند دور شده و به تقویت فضای تحلیلی کمک 
کنند.عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، در نامه ای به 
محسن امین زاده فعال سیاســی اصالح طلب و معاون وزیر امور خارجه دولت 
اصالحات، به بررسی تحوالت اخیر در افغانستان و نقد مواضع دوگانه و متناقض 
اصالح طلبان در قبال این اتفاقات و ماجرای داعش در عراق و ســوریه پرداخته 
است.وی در این نامه از وی خواست تا بحث های قلمی دو سال گذشته را یک  
بار دیگر تجدید کنند تا از یک سو از فضای احساسی که اصالح طلبان به آن دامن 

می زنند دور شده و به تقویت فضای تحلیلی کمک کنند.

رئیس شورای شهر تهران در واکنش به بیانیه حزب اتحاد ملت و ابراز نگرانی آنها 
از شرایط آتی مدیریت شهری گفت: کاشکی این نگرانی را ۴ سال پیش می کرد. 
البته ما ســعی نمی کنیم برخالف گذشته، اشــتباهات را گردن گذشته بیندازیم.

مهدی چمران پیش از شروع جلسه شورای شهر در جمع خبرنگاران گفت: در 
جلسه امروز به مساله صدور پروانه ساختمانی و کاهش مدت زمان آن با فوریت 
پرداخته می شود.وی ادامه داد: مطالعات مفصلی را شهرداری در این زمینه انجام 
داده اســت و در جلســه با معاونت شهرسازی قرار شد این کاهش زمان صدور 

پروانه در دستور کار قرار بگیرد. 
 وی درباره روند انتصابات در شهرداری و بروز نوعی بالتکلیفی در میان مدیران 
دوره گذشته اظهار داشت: هر کسی مسئول است تا آخرین لحظه باید مسئولیتش 
را انجام دهد اینکه در حال دگرگونی هســتیم تا آخرین لحظه هم باید بنشیند و 

کارشان را انجام دهند و انتصابات دیر نشده است. و نگران نباشید.

سرویس سیاسی- وزیر کشور درباره تصمیمات نشست قرارگاه عملیاتی ستاد 
کرونا، گفت: قرار شد محدودیت برای مشاغلی که با زدن ۲ دوز واکسن مصونیت 

عمومی پیدا می کنند، برداشته شود.
احمد وحیدی وزیر کشور در حاشیه نشست قرارگاه عملیاتی ستاد کرونا در جمع 
خبرنگاران گفت: در جلسه امروز طرح شهید سلیمانی مورد بررسی قرار گرفت 
و مقرر شد تا با تقویت هر چه بیشتر آن بتوانیم مرحله  شناسایی، مراقبت، قرنطینه، 

حمایت و واکسیناسیون با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.  
وزیر کشــور افزود: مقرر شد در مرحله شناسایی میزان تستها را بیشتر کنیم تا به 
شکل هوشمند بتوانیم مراحل قرنطینه را بهتر پیاده سازی کنیم. بنا شد حمایت های 

شخصی  و صنفی را مجددا مورد بررسی قرار دهیم.  
وحیدی خاطرنشان کرد: نسبت به سرعت بخشی واکسیناسیون کامال این آمادگی 
از طرف عزیزان ما در وزارت بهداشت با تمهیداتی که صورت گرفته وجود دارد و 
باید مردم با توجه به این  آمادگی ها هر چه سریعتر برای واکسیناسیون مراجعه کنند 

تا موضوع واکسیناسیون در کمترین زمان ممکن به انتها برسد.  
وی گفت: بحث دیگر نشست امروز راجع به پیگیری تامین معوقات کادر درمان 
بود که بخش هایی از این معوقات پرداخت شده و معوقات به مرور تکمیل خواهد 

شد.
وزیر کشور درباره محدودیت ها هم گفت: در این جلسه برخی محدودیت هایی 
که می تواند برداشته شود- به ویژه برخی مشاغل- مورد بررسی قرار گرفت. قرار 
شــد محدودیت برای مشــاغلی که با زدن ۲ دوز واکسن مصونیت عمومی پیدا 

می کنند، برداشته شود.
وحیدی ادامه داد: همچنین راجع به ترددهای مرزی و کنترل دقیق تر، تســت در 
مبادی ورودی و خروجی به شــکل زمینی و هوایی بحث و مقرر شد تمهیدات 

قوی تری در این رابطه وضع شود.  
وی در ادامه درباره برداشته شدن محدودیت های شبانه تاکید کرد: تردد شبانه تا  
فوتی ها به میزان قابل توجهی کاهش نیابد، برداشته نخواهد شد. ما به دنبال رفع 
محدودیت ها هستیم اما این موضوع باید همراه با کاهش ابتالها و فوتی ها باشد.  

وزیر کشور در ادامه گفت: از نظر واکسن هیچ مشکلی نداریم و واکسن ها وارد شده 
است. عزیزان ما هم در وزارت بهداشت و بسیج و هالل احمر و همه دستگاه های 

همکار وزارت کامال آمادگی دارند.
وحیدی یادآور شد: در حال حاضر با رفع محدودیت سنی و اعالم سن ۱۸ سال 
به باال، اشــخاص می توانند برای واکسیناسیون مراجعه کنند و ممنوعیتی از این 
حیث نداریم. بنابراین خواهش ما این است که حتماً مراجعه کنند و این کار هر 

چه زودتر انجام شود.

وزیر کشور: 

محدودیت  برخی مشاغل پس از 
تزریق ۲ ُدز واکسن برداشته می شود

سرویس سیاسی- معاون اول رییس 
جمهــوری مصوبه مربــوط به تهاتر 
مطالبــات و بدهی های دو شــرکت 
خصوصی با دولت و همچنین مصوبه 
مربــوط به تعیین عضو منتخب هیات 
وزیران در شورای عالی کار را ابالغ کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر 
هیات دولــت، با امضای محمد مخبر 
معــاون اول رییس جمهوری مصوبه 
مربوط به تهاتر مطالبات و بدهی های دو 

شرکت خصوصی با دولت ابالغ شد.
هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۰، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی 
و دارایی مبنی بر تهاتر مطالبات دو شرکت »فارس گاز پاور پلنت« و »نیروگاه جنوب 
اصفهان« از شرکت دولتی مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان 
شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور جمعاً به مبلغ ۱۹ هزار و ۵۴۷ میلیارد و ۱۷۴ 

میلیون و ۱۸۶ هزار و ۱۸۲ ریال موافقت کرد.
همچنین به موجب مصوبه فوق، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی 
)تعاونی و خصوصی( که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت  دولتی منتقل شده است 
با بدهی دولت به شرکت های مذکور )اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی 
تابع آنها( بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی )با تأیید سازمان حسابرسی( از 

طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.
مصوبه مربوط به تعیین عضو منتخب هیات وزیران در شورای عالی کار ابالغ شد

معاون اول رییس جمهوری همچنین مصوبه مربوط به تعیین عضو منتخب هیات 
وزیران در شورای عالی کار را هم ابالغ کرد.

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ و در اجرای بند )ب( ماده )۱۶۷( 
قانون کار، سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت را به عنوان عضو 

شورای عالی کار تعیین کرد

از سوی معاون اول رییس جمهوری؛

مصوبه مربوط به تهاتر مطالبات و بدهی های 
دو شرکت خصوصی با دولت ابالغ شد

سرویس سیاسی-  هیات وزیران به استانداران منتخب بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد 
رأی اعتماد داد.

در این جلسه، هیات وزیران پس از بررسی سوابق احمد محمدی زاده، به وی به عنوان 
استاندار بوشهر رأی اعتماد داد.

محمدی زاده پیش از این به عنوان فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی بوشهر، معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی سپاه پاسداران و دستیار 

و مشاور عالی وزیر نفت در دولت دهم فعالیت داشته است.
همچنین در ادامه جلسه، سیدعلی احمدزاده به عنوان استاندار منتخب کهگیلویه و 

بویراحمد از هیات وزیران رأی اعتماد گرفت.
احمدزاده دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری در رشته حقوق خصوصی به ترتیب 
از دانشگاه های قم و تربیت مدرس و نیز کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی 

و کارشناسی حقوق قضایی به ترتیب از مرکز مدیریتی دولتی و دانشگاه قم است.
وی پیش از این، معاون سازمان تعزیرات حکومتی کشور، معاون برنامه ریزی، اقتصادی 
و اداری و مالی استانداری قم، فرماندار شهرستان گچساران، عضو هیات امنا و هیات 
مدیره منطقه ویژه اقتصادی ســلفچگان و عضو هیات مدیره شرکت شهرک های 

صنعتی استان قم بوده است.

با تصویب هیئت دولت؛

 استانداران بوشهر و کهگیلویه و 
بویراحمد تعیین شدند

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
 ) نوبت اول(

شرکت تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت تعاونی کارکنان 
سازمان منطقه آزاد کیش در ساعت 16:00 روز شنبه  1400/07/24 در محل 
رعایت  با  فارس  خلیج  سالن  المللی،  بین  همایش های  مرکز  کیش،  جزیره 
برگزار  زیر  موضوع  به  نسبت  تصمیم  اتخاذ  جهت  بهداشتی  پروتکل های 

می شود.
از تمامی اعضای محترم دعوت می شود به منظور شرکت در جلسه فوق با در 
دست داشتن کارت ملی یا برگه سهام راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور 

بهم رسانند.
یادآور می شود هر یک از سهامداران شرکت تعاونی می توانند وکالت سه نفر 
دیگر از سهامداران و اشخاص غیر سهامدار فقط میتوانند وکالت یک نفر را 

برعهده بگیرند.
کارت  داشتن  دست  در  با  کیش  جزیره  در  گیرنده  وکالت  و  دهنده  وکالت 
شناسایی به محل تعاونی و در خارج از کیش به نمایندگی این شرکت تا پایان 
وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/07/21 مراجعه و برگ وکالتنامه را اخذ، 

تکمیل و ارائه نمایند.
دستور جلسه : 

برگزاری انتخابات جهت تعیین اعضاء هیأت مدیره شرکت تعاونی کارکنان 
سازمان منطقه آزاد کیش به مدت سه سال.

* کاندیدهای واجد شرایط ماده 38 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری 
اسالمی ایران میتوانند جهت ثبت نام تا تاریخ 1400/07/21 به شرکت 

تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش مراجعه نمایند. 

هیات مدیره شرکت تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد کیـش

در نشست وزرای خارجه ایران و ترکیه توافق شد؛


