در پیام مشترک نماینده ولی فقیه و استاندار گیالن مطرح شد

آیت اهلل هاشمی یار دیرین رهبر
و پشتیبان همیشگی نظام بودند

2
3

گفت و گوی گیالن امروز با مصطفی مهاجر
مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری رشت:

تدفین تنها در سه آرامستان رشت مجاز است
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سرقت سه میلیاردی

کیروش :چند فرد پشتپرده

فروشنده لوازم آرایشی

هستند که میخواهند تیم ملی

از  140کارت اعتباری

ایران را نابود کنند

6

7

اقامه نماز بر پیکر «یار دیرین» به امامت رهبر معظم انقالب

وداع باشکوه با آیت اهلل

صفحه8

آگهی مزایده عمومی شماره 95/3

شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) درنظر دارد تعداد  6دستگاه خودرو اسقاطی و ضایعات چوبی موجود
در محل کارخانه شامل (ضایعات پوست چوب پوسیده (قابل مصرف در کمپوست) ،کمپوست سرند شده (خاک
پوسیده سرند شده) ،ضایعات پوست چوب تازه ،ضایعات خاک اره قابل مصرف ،ضایعات خاک اره پوسیده،
ضایعات تخته حاصل از پالت ،ضایعات پالت (پشت ال) و ضایعات پالت (برش آخر تخته) را از طریق مزایده
عمومی به فروش رساند.
کلیه متقاضیان میتوانند از تاریخ  95/10/22لغایت  95/11/02جهت رویت اقالم ،دریافت و تحویل اسناد و
مدارک مزایده به نشانی :کیلومتر  35جاده انزلی به تالش مجتمع چوکا – واحد دبیرخانه مراجعه و برای کسب
اطالعات بیشتر با شماره تلفن  013 – 44609032امور حقوقی و قراردادها تماس حاصل نمایند.

صنایع چوب و کاغذ ایران

آگهی آخرین تغییرات هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی

(چوکا)

نمایندگان بیمه ایران استان گیالن به شماره ثبت 24-3/2-173

شرکت تعاونی چندمنظوره بندر منطقه آزاد انزلی

با عنایت به صورتجلسه هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران

به شماره ثبت  1421و شناسه ملی 10860272815

استان گیالن مورخ  95/10/7و سایر مدارک ارسالی ،اسامی و سمت هر یک از اعضای
اصلی هیات مدیره که برای ادامه دوره فعالیت انجمن تا تاریخ  1396/11/14انتخاب
گردیده اند به شرح زیر می باشد.
-1مجتبی فروز شهرستانی  ......................................................رییس هیات مدیره
-2سید داود میر فضلی  ............................................................نایب رییس

-3حسن دادرس  ......................................................................خزانه دار

موضوع :آگهی تصمیمات

به استناد تائیدیه شماره  16/ 8297مورخ  95/10/15اداره کل محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان بندرانزلی و صورتجلسه مجمع عمومی عادی بهطور
فوقالعاده مورخ  95/10/8شرکت تعاونی چندمنظوره بندر منطقه آزاد انزلی که در محل شرکت تشکیل گردید ،مجمع تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود که جهت اطالع
عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران آگهی میگردد:
 – 1آقای شاهین خوش خواهش به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا جهانگیری به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال
مالی انتخاب گردیدند.
 – 2صورتهای مالی سال  1394شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
 – 3بودجه پیشنهادی سال  1395شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
 – 4روزنامه گیالن امروز جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
 – 5تعیین حسابرس قانونی برای سال  1395شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

شیما فرجزاده
رییس اداره ثبت شرکتها و
مالکیتهای صنعتی و معنوی

-4بهروز وقاری  .........................................................................عضو اصلی هیات مدیره -دبیر

-5سید نظام الدین میر یگانه-سیروس صبح سحر-افسانه سپهری  ....سایر اعضای اصلی هیات مدیره
-6محمد میخچیان  .................................................................عضو علی البدل هیات مدیره

ضمنا برابر ماده  26اساسنامه انجمن کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور با امضای
رییس هیات مدیره یا دبیر به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

محمود ایزددوست مدیرکل
اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان گیالن

شرکت شکوفه موتور گیالن – برادران پور رستگار

مرکز خدمات خودرویی چوکام

 – 1مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین
 – 2مرکز اسقاط خودرو :خرید و جایگزینی

 – 3فروش محصوالت گروه خودروسازی سایپا (پارس
خودرو ،زامیاد)
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