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قزاقس�تان: وزارت ام��ور خارجه قزاقس��تان در 
واکن��ش به انتش��ار مطال��ب مختلف در رس��انه های 
منطقه مربوط به ارائه دسترسی به نظامیان کشورهای 
دیگر به دری��ای خزر واکنش نش��ان داد. وزارت امور 
خارجه قزاقس��تان در واکنش به اظهارات خبرنگاران 
و کارشناس��ان رس��انه های منطقه در ارتباط با حضور 
نظامیان آمریکا در س��واحل ق��زاق دریای »خزر« در 
بیانیه ای رس��می از عدم دسترس��ی »واش��نگتن« به 

دریای خزر توسط این کشور خبر داد.

کوی�ت: مقامات چین و کویت توافق کردند میان 
دو کشور روابط راهبردی برقرار کرده و در زمینه های 
متعددی از جمله مسایل امنیتی و اقتصادی همکاری 
مشترک داشته باشند. »شی جینپینگ« رئیس جمهور 
چی��ن در دیدار با »صباح األحمد الجابر الصباح« امیر 
کوی��ت در پکن، بر برقراری هم��کاری راهبردی میان 
دو کش��ور تأکید کرد. چین پیش از این با چند کشور 
دیگر غرب آس��یا از جمله ایران ه��م توافقنامه ارتقاء 

روابط دوجانبه تا سطح راهبردی امضا کرده است.

لیب�ی: تارنم��ای لیبیای��ی »الوس��ط « نوش��ت: 
کش��ورهای غرب��ی تصمیم گرفتند انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری و مجلس در لیب��ی را که قرار ب��ود اواخر 
س��ال جاری میالدی برگزار ش��ود، بار دیگر به تأخیر 
بیندازند. شرکت کنندگان در نشست مربوط به اوضاع 
لیبی که در رم پایتخت ایتالیا برگزار شد، و نمایندگان 
فرانس��ه، انگلیس آمریکا )سه عضو شورای امنیت( به 
اضاف��ه ایتالیا، مص��ر و امارات حضور داش��تند، توافق 
کردند انتخابات ریاس��ت جمهوری و مجلس لیبی که 
فرانس��ه درصدد برگزاری همزمان آن تا پایان س��ال 

جاری میالدی بود، به زمانی دیگر موکول شود.

ذرهبین

تقابل پارلمان با دولت آلمان رکورد زد
براساس گزارش پارلمان آلمان میزان باالی طرح سواالت پارلمانی از دولت 
حاکی از تقابل بی س��ابقه میان دولت و پارلمان این کشور است. پارلمان آلمان 
در گزارش��ی اعالم کرده که میزان طرح سواالت نمایندگان پارلمان به باالترین 
عدد در ۱۸ دوره پارلمان آلمان رسیده است. در حال حاضر و در ۱۸ امین دوره 
پارلمانی آلمان تاکنون ۳۹۵۳ س��وال از س��وی نمایندگان از دولت مطرح شده، 
یعنی بطور متوسط سالیانه ۱۰۰۰ سوال که این میزان تاکنون سابقه نداشته است.

 براساس قانون نمایندگان پارلمان از این حق برخوردار هستند تا هرگونه سوالی را 
درباره عملکرد دولت مطرح کرده و بطور مستقیم خواهان پاسخ آنها باشند. گفتنی است 
آلمان کش��وری اس��ت با نظام پارلمانی و فدرالی. مهم ترین وظایف بوندس تاگ تصویب 
قوانی��ن و نظارت بر کار دولت اس��ت. مرکل این روزها ب��ا بحران مخالفت ها با طرح های 

مهاجریتی اش مواجه است. 

قاره سبز
تنها راه حل مشکالت اقتصادی لبنان 

وزیر خارجه لبنان در سخنانی اعالم کرد که کشورش با مشکالت اقتصادی 
ش��دیدی دست و پنجه نرم می کند و تنها راه حل آن بازگشت آوارگان سوری 
به کشورشان اس��ت. »جبران باس��یل« وزیر خارجه لبنان اظهار داشت: اوضاع 
اقتص��ادی لبنان به دلیل فش��ار مالی آوارگان س��وری مقیم لبنان در آس��تانه 

فروپاشی است و تنها راه حل، بازگشت آوارگان سوری به کشورشان است.
باس��یل در بخش دیگر س��خنان خود درخص��وص اقدام��ات تجاوزکارانه رژیم 
صهیونیس��تی نیز گفت: ما اقدامات اس��رائیل علیه حاکمیت لبنان را محکوم می کنیم و 
شکایت از این رژیم در جامعه جهانی و ارجاع آن به دادگاه جنایی بین المللی را یادآوری 
می کنیم، اگر بار دیگر جنایات اسرائیل علیه لبنان نادیده گرفته شود این موضوع بیانگر 
نادی��ده گرفت��ن اقدامات تل آویو و ع��دم محاکمه بین المللی اس��ت و همین امر رژیم 

اسرائیل را به ارتکاب اقدامات تروریستی تشویق می کند.

غرب آسیا
مقامات کاخ سفید مشتی احمق هستند

»دونال��د ترامپ« رئیس جمهور آمری��کا در تماس تلفنی خود با »والدیمیر 
پوتین« رئیس جمهور روس��یه، که در ماه مارس انجام ش��د مقامات کاخ سفید 
را احمق خطاب کرده است. اسپوتنیک این خبر را با استناد به گزارش روزنامه 
نیویورک تایمز نقل کرده و در ادامه می نویسد: ترامپ مقامات کاخ سفید را که 

مخالف ارتباط تلفنی وی با پوتین بودند مشتی احمق خطاب کرده است. 
ترام��پ در ماه مارس با هدف تبریک پیروزی پوتی��ن در انتخابات با وی تماس 
گرفت��ه بود اما مقامات کاخ س��فید مخالف این اقدام ترام��پ بودند. این مطلب در حالی 
منتشر می شود که قرار است در تاریخ ۱۶ جوالی، پوتین و ترامپ در هلسینکی فنالند 

با یکدیگر دیدار کنند. 
ترامپ درل طول یک سال و نیم ریاست جمهوری بر آمریکا بارها تیم کاخ سفید را 

تغییر داده و همچنان در حال چینش کابینه است.

چالش

یر  وزگار آقای وز ر
فرامرز اصغری

بوریس جانس��ون وزیر پیش��ین امور خارجه انگلیس در 
اعت��راض به برنامه دول��ت ترزا می درباره برگزیت از س��مت 
خود کناره گیری کرد. اقدامی که موجب شد تا تغییراتی قابل 

توجه در کابینه انگلیس ایجاد شود. 
جرمی هانت به وزارت امورخارجه انگلیس منصوب ش��د. 
هانت وزیر خارجه انگلیس شد. مت هنکاک به عنوان جانشین 
هانت به وزارت بهداشت انگلیس منصوب  شده است. هم زمان 
جرمی رایت به جانش��ینی هنکاک درآم��د و وزارت فرهنگ 

انگلیس را برعهده  گرفته است. بر همین اساس جفری کاکس 
به دادس��تانی انگلیس و جانش��ین جرمی رایت شد. حال این 
س��وال مطرح اس��ت که وزی��ر خارجه جدی��د انگلیس با چه 
چالش هایی مواجه اس��ت و آی��ا می تواند تحقق بخش اهداف 

سران لندن باشد؟
با توجه به اینکه اس��تعفا جانسون بر س��ر برگزیت بوده 
اولین و اصلی ترین چالش وزیر خارجه جدید، اجرایی ساختن 
مطالبات ترزا می در باب برگزیت و ادامه همکاری با اروپاست 
که البته جلب نظر افکار عمومی انگلیس نیز از الویت های این 
طرح اس��ت چرا که نتایج یک نظرس��نجی منتشر شده نشان 
م��ی دهد که اکثر مردم انگلیس، از نح��وه عملکرد دولت در 

خروج از اتحادیه اروپا ناراضی هستند.
نکته دیگر وضعیت انگلیس در اتحادیه اروپایی است. لندن 
ب��ا نام خروج از اتحادیه اروپایی به دنبال باج گیری از اتحادیه 

ب��ود که به دلیل موافقت اتحادیه ب��ا این خروج عمال این باج 
گیری محقق نشد. در همین حال تحرکات سایر بزرگان اروپا 
نظیر فرانسه و آلمان در مدیریت سیاست های اتحادیه اروپایی 
موجب شده تا انگلیس عمال نتواند جایگاه چندانی داشته باشد 
هر چند که با ایجاد شکاف در اتحادیه و مخالفت با تصمیمات 
این کش��ورها به دنبال نمایش چهره ای مقتدر از خود اس��ت. 
احیای جایگاه انگلی��س در اتحادیه اروپایی و نیز امتیازگیری 
از اتحادی��ه برای توجیه ماندن انگلیس در اتحادیه برای مردم 
کشورش از دغدغه های وزیر جدید است.  نکته دیگر چگونگی 
تعام��ل انگلیس با آمریکا در رواب��ط دو جانبه و البته در قالب 
اتحادیه اروپایی است جنگ تجاری مطرح شده میان واشنگتن 
و اروپ��ا موجب ش��ده تا انگلیس میان گزین��ه اروپا و همراه با 
آمریکا بماند در حالی که در ظاهر به انتقاد از رفتارهای آمریکا 
می پردازد اما در عمل به دنبال استمرار همگرایی با آمریکاست 

که سفر ترامپ به لندن نمودی از این وضعیت است. چگونگی 
برق��راری تعادل در این روابط بگون��ه ای که هم ظاهر اروپایی 
انگلیس حفظ شود و هم آمریکا از این کشور رنجیده نشود از 

مسئولیت هاتی دشوار وزیر جدید است.
 نکته دیگر چگونگی مدیریت تنش میان انگلیس و روسیه 
اس��ت که این روزها با ادعای مسمومیت چند تبعه انگلیس با 
گاز شیمیایی شدت گرفته است. چگونگی ایفای نقش انگلیس 
در معادالت خاورمیانه از مس��ئله فلس��طین گرفته تا برجام و 
همراهی با س��عودی در کش��تار مردم یمن از دیگر مولفه های 
مطرح در چالشهای جانشین جانسون است روندی که برگرفته 
از دغدغه ها و اولویت های سیاس��ت  خارجی انگلیس است. به 
هر تقدیر می توان گفت که هانت دورانی س��خت را در سمت 
وزیر خارجه در پیش روی دارد و شاید در نهایت به سرنوشت 

جانسون یا همان کناره گیری اجباری از قدرت دچار شود. 

یادداشت

آگهى تشخيص منابع ملى و مستثنيات قانونى

شماره:14521
اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان در اجراى صدر ماده دو قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعى و ذخائر جنگلى كشور (71/7/12) و تبصره يك 
ماده سه آئين نامه اجرائى مصوب 71/12/16 هيات وزيران و بر اساس تفويض اختيار شماره 704/100/90-72/4/27 سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزدارى كشور 

محدوده رقبات حوزه استحفاظى خود را به شرح زير:

به استثناى مستثنيات قانونى تبصره 3 (هر پالك) موضوع ماده 2 قانون ملى شدن جنگلها كه بوسيله جنگلداران و كارشناسان ذيصالح اين اداره كل بازديد و 
مشخصات هر رقبه در متن اين آگهى قيد و سوابق مربوطه در ادارات منابع طبيعى شهرستانهاى ذيربط و اداره كل موجود است جزء منابع ملى شده موضوع ماده 
يك قانون ملى شدن جنگلها تشخيص و مراتب به اطالع عموم رسانيده مى شود تا چنانچه به تشخيص منابع ملى شده هر رقبه معترض مى باشند اعتراض آنها در 
كميسيونهاى ماده واحده قابل طرح و رسيدگى مى باشد از تاريخ انتشار اين آگهى در روزنامه كثيراالنتشار حداكثر به مدت شش ماه اعتراض خود را كتباً همراه با 
مدارك و مستندات قانونى به دبيرخانه هاى كميسيون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبيعى شهرستانها ارسال دارند تا مورد رسيدگى قرار گيرد در صورت عدم 

وصول اعتراض در فرجه قانونى تعيين شده حسب اعالم اداره كل منابع طبيعى نسبت به اخذ سند مالكيت منابع ملى شده مورد تشخيص اقدام خواهد شد. 

اسفنديارى خزايى-مدير كل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان

وزارت جهاد کشاورزي 

سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور

اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان همدان

نام رديف
رقبه

مشخصات ثبتى
اداره منابع 

طبيعى

مساحت به هكتار حدود اربعه
كالسه 
پرونده پالك 

فرعى
پالك 
اصلى

سنگ يا 
مساحت مغربجنوبمشرقشمالشهرستانبخشقطعه

مستثنيات 
مساحت 
منابع ملى

مساحت 
كل

قهورد  1
كبودرآهنگكبودرآهنگ4-330عليا

اراضى پالكهاى 
كليك، دارقشالق ، 

وداليجو

اراضى پالكهاى 
سودره و قرانلو

اراضى پالك 
قهوردعليا

اراضى پالك 
سرايجوق و 

جگنلو
4683/511116/535800/045/67

رديف 111 آگهى تشخيص منابع ملى مندرج در روزنامه اطالعات به شماره 1386 مورخ 1348/11/1 رقم منابع ملى پالك 136 بخش 4 موسوم به اوزنان مساحت منابع ملى بدون درج رقم به 2
307/446 هكتار و رقم مساحت مستثنيات قانونى بدون درج رقم به 208/8509 هكتار اصالح ميگردد.

گروه فرادید  ویژه عربس��تان و نیز ناتو در حالی گ�زارش 
میزبان نشست هایی با محوریت افغانستان هستند 
که روند رفتاری آنان نش��ان از عدم صالحیت آنها 
برای ح��ل بحران افغانس��تان دارد و حتی باید به 

جرم عامل بحران بودن باید مجازات شوند. 
عربستان سعودی دیروز میزبان نشست ۲ روزه 
علمای جهان اس��الم آباد در مورد صلح افغانستان 
شد در حالی که گزارش ها نشان می دهد عربستان 

خود حامی تروریسم است. 
در این نشس��ت که در شهر »جده« و از سوی 
س��ازمان همکاری اسالمی برگزار می شود  علمای 
جهان اسالم در مورد تحقق صلح و پایان جنگ در 
افغانس��تان به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت. 
در این نشس��ت بیش از ۳۰ نفر از علمای برجسته 
افغانس��تان و هیئت عالی رتبه شورای عالی صلح  

این کش��ور نیز ش��رکت کرده اند. نشست مذکور 
ب��ه مدت ۲ روز در عربس��تان ادامه پیدا می کند و 
با اعالم مواضع علمای جهان اس��الم پایان خواهد 
یافت. گفتنی اس��ت که سازمان همکاری اسالمی 
در دعوتنام��ه ای که به عالمان دینی فرس��تاده از 
گروه های مخالف مس��لح در افغانس��تان خواسته 
اس��ت تا دس��ت از جن��گ بردارند. پی��ش از این، 
نشست های عالمان دینی در اندونزی و کابل برای 
برقراری صلح در افغانستان نیز برگزار شده بود اما 
طالبان به خواس��ت آنها برای صلح و پایان جنگ، 

پاس��خ رد دادند. الزم به ذکر اس��ت که عربستان 
س��عودی یک��ی از حامیان رژیم طالب��ان در زمان 

قدرت بود.
 در همی��ن ح��ال دیدب��ان حق��وق بش��ر از 
کشورهای عضو ناتو و دولت افغانستان خواست تا 
برای کاهش غیر نظامیان در این کش��ور دست به 
اقدم جدی بزنند. این نهاد همچنین از کشورهای 
عضو ناتو تقاضا کرد تا در جلس��ات دهم و یازدهم 
خود در بروکسل، برای کاهش تلفات غیر نظامیان 
اق��دام کنن��د. این درحالی اس��ت ک��ه تلفات غیر 

نظامیان در افغانس��تان نس��بت به س��ال گذشته 
افزایش یافته است. بیش��ترین مسئول تلفات غیر 

نظامیان گروه های تروریستی معرفی شده اند.
ام��ا نیروه��ای امنیتی افغانس��تان و نیروهای 
خارجی نیز مس��ئول بخشی از تلفات غیر نظامیان 
بوده اند. با این حال، دیدبان حقوق بش��ر گفت که 
باید تحقیق��ات بی طرفانه ای در م��ورد اینکه چه 
تع��داد غیر نظام��ی در حمالت هوای��ی نیروهای 
خارجی کش��ته ش��ده اند، انجام شود. مسئوالن در 
ای��ن نهاد از کش��ورهای عضو ناتو خواس��تند تا به 
دولت افغانس��تان فشار وارد کنند تا نیروهای خود 
را در برابر هر نوع تخطی از قوانین جنگ پاسخگو 

بداند.
به گفته آنها مسئوالن افغانستان حتی ظرفیت 
تحقی��ق در مورد تلفات غیر نظامیان را ندارد و به 
همی��ن خاطر، نگرانی در مورد تلفات غیر نظامیان 

در حمالت هوایی نیروهای هوایی افغانستان بیشتر 
شده است. »پاتریشیا گوسمن«  یکی پژوهشگران 
دیدبان حقوق بشر گفت که ناتو باید موضوع نقض 
قوانین جنگ را بررس��ی کند، اما بر عکس تاکنون 
چنی��ن اقدامی نکرده و نیز ب��ه قربانیان جنگ در 

افغانستان غرامت پراخت نشده است.
الزم ب��ه ذکر اس��ت »اش��رف غن��ی« رئیس 
جمهوری افغانس��تان دی��روز  در راس یک هیئت 
عالی رتبه دولتی جهت  ش��رکت در نشست سران 
س��ازمان ناتو، عازم بروکس��ل پایتخت بلژیک شد. 
قرار اس��ت که نشست س��ران کشورهای عضو ناتو 
امروز در بروکسل برگزار شود. همچنین قرار است 
که در این نشست س��ران کشورهای عضو ناتو در 
مورد اعزام نظامیان بیشتر به افغانستان و همچنین 
چگونگ��ی برقراری صل��ح و حمای��ت از نیروهای 

امنیتی افغانستان بحث و تبادل نظر کنند. 

عربستان و ناتو با محوریت افغانستان دو نشست برگزار می کنند 

میزبانان بی صداقت 

جلس��ه مجمع عمومی س��الیانه صاحبان س��هام 
شرکت گروه سرمایه گذاری البرز با حضور 77/89 
درص��د از س��هامداران و به ریاس��ت آق��ای دکتر 
حمیدرض��ا جمش��یدی روز ش��نبه 9 تیرماه 1396 
در محل س��الن ش��ماره یک بازار چارسو به نشانی: 
تهران، خیابان جمهوری اس��امی � تقاطع پل حافظ � 

بازار چارسو � طبقه 7 سالن شماره 1، برگزار شد.
هی��ات رئیس��ه مجم��ع مرک��ب از آق��ای جال 
بهارستان و آقای مس��عود غامزاده لداری نماینده 
س��هامدار عمده، علیرضا خسروانی منشی جلسه و 
نمایندگان اسزمان بورس اوراق بهادار، و موسسه 

حسابرسی مفید راهبر بود.
پ��س از قرائ��ت گ��زارش هی��ات مدی��ره از 
س��وی آقای دکتر محمدعلی میرزا کوچک شیرازی 
مدیرعامل ش��رکت و قرائت گزارش حس��ابرس و 
تصوی��ب صورته��ای مالی و ترازنامه ش��رکت برای 
س��ال مال��ی منته��ی ب��ه 1396/12/29 در ای��ن 
جلس��ه مقرر شد مبلغ 370 ریال به ازای هر سهم 

پرداخت شود.
همچنین موسس��ه حسابرس��ی مفید راهبر به 
عنوان بازرس قانونی و حس��ابرس اصلی ش��رکت 
ب��رای س��ال مال��ی 97 انتخ��اب ش��دند و روزنامه 
اطاعات به عنوان روزنامه رس��می و کثیراالنتشار 

تعیین گردید.
براساس تصمیمات مجمع، اعضای هیات مدیره 
دوره گذش��ته به مدت 2 س��ال به عن��وان اعضای 

هیات مدیره جدید مجددا انتخاب شدند.

اه��داف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای 
دستیابی به آن اهداف

اهداف بلند مدت و کوتاه مدت:
هی��ات مدی��ره گ��روه س��رمایه گ��ذاری البرز 
در راس��تای تحق��ق اه��داف س��هامداران و مف��اد 
اساس��نامه ماموریت های ذی��ل را به منظور ارتقای 

سامت جامعه به عهده دارد.
ماموریت ها

 مدیرت بهینه سبد سرمایه گذاری ها
 ایجاد مدیریت رقابتی پایدار در عرصه دارو 

و حضور فعال در بازارهای منطقه ایی
 تحقیق، توسعه و نوآوری در عرصه دارو

 توسعه، تولید و عرضه محصوالت دارویی
 س��رمایه گذاری در کس��ب و کارهای نوین و 

ارزش آفرین و فناورانه در عرصه سامت
اهداف کان

و  مال��ی  عملک��ردی  ش��اخص های  ارتق��ای   
اقتصادی

 افزای��ش س��هم و ارتق��ای جای��گاه در بازار 
سامت کشور و منطقه

 ارتقای کیفیت و بازدهی سبد محصوالت
 افزایش رقابت پذیری شرکت های سرمایه تابعه
 ارتقای بهره وری، تعالی سازمانی، هوشمندی 

ومسئولیت اجتماعی
 ارتقای شاخص های حاکمیتی شرکتی

استراتژی های کان
گ��ذاری در فعالیت ه��ای   توس��عه س��رمایه 

اقتصادی با بازدهی مطلوب در صنعت دارو
 تن��وع بخش��ی به روش ه��ا، ابزاره��ا و منابع 

تامین مالی داخلی و خارجی
 بهینه سازی سبد کسب و کارهای موجود

 توس��عه تعام��ات و ارتباطات موث��ر داخلی و 
بین المللی

 تقویت زیرس��اخت های عملیاتی کس��ب و کار 
برای شرکتهای تابعه

 چاب��ک س��ازی و بهب��ود س��اختار س��ازمانی و 
فرآیندهای کسب و کار

 توس��عه نظ��ام یکپارچ��ه اطاعات��ی مدیریت، 
نظارت و ارزیابی

 بهینه س��ازی نظام جذب، نگهداری و توسعه 
سرمایه های انسانی

برنامه توسعه
مطابق برنامه کوتاه مدت گروه، برنامه توس��عه 
در سطح هلدینگ تنها معطوف به افزایش سرمایه 
ش��رکت های تابعه اس��ت و برنامه توس��عه ایی در 
س��طح شرکت های تابعه ش��امل افزودن محصوالت 
جدید به س��بد محصوالت، اصاح و ارتقاء GMP و 

همچنین اجرای طرح های توسعه مصوب می باشد.
کل ص��ادرات گروه س��رمایه گ��ذاری البرز در 

س��ال 1396 نس��بت به س��ال قبل ثبات نسبی را 
تجربه نموده و به رقم 210/819 میلیون ریال با 

صادرات 167 قلم رسیده است.

برنامه های آتی
هیات مدیره ش��رکت س��رمایه گ��ذاری البرز 
به منظور حفظ و حراس��ت از حقوق صاحبان س��هام 
ک��ه وظیفه س��نگینی بر دوش مدیریت می باش��د. 
کوش��ش نم��وده اس��ت از طریق سیاس��ت گذاری 
و ایف��ای نق��ش راهب��ری با ایج��اد رابط��ه منطقی 
ب��ا ش��رکت های زیرمجموع��ه، موجبات��ی را فراهم 
آورد تا ش��رکت ها بتوانند ب��ا برنامه ریزی الزم از 
ظرفیت ه��ای قابل دسترس��ی و عمل��ی مجموعه ها 
ب��ه گون��ه ای کارا و اثربخ��ش بهره گی��ری نمایند. 
در ای��ن خص��وص برنامه های آتی و هدف ش��رکت 
س��رمایه گذاری البرز س��اختن مجموع��ه ای نمونه 
اس��ت که حرکت به س��مت هدف مذکور مستلزم 
شناس��ایی و بکاگیری ش��یوه های مختلف برای بهره 
ور ساختن هر چه بیشتر زمینه های سودآور و نقاط 
قوت ش��رکت های تابعه و ترمیم نسبی نقاط ضعف 
و زمینه ه��ای آس��یب پذیر فعالیت ه��ای تولیدی و 
بازرگانی گ��روه بوده که با انج��ام اصاحاتی که در 
س��اختارهای مالی، فنی، مدیریتی و نیروی انسانی 
ص��ورت پذیرفته و همچنان نیز تداوم دارد، عملی 

خواهد بود.

در مجمع عمومی سالیانه 370 ریال سود تقسیم شد
تحقق برنامه ها و کاهش هزینه های

شرکت گروه سرمایه گذاری البرز در سال 1396


