سردار عبداللهي:

ابرپروژه آبي
غرب کشور تا پايان امسال
بهرهبرداري مي شود

4

فرمانده قرارگاه خاتم االنبياي سپاه پاسداران انقالب اسالمي اعالم کرد:بزرگ ترين
طرح آبي کشور با عنوان روان آب هاي غرب تا پايان امسال به بهره برداري مي رسد.
به گزارش تسنيم ،سردار عباداهلل عبداللهي در حاشيه نشست ستاد فرماندهي اقتصاد
مقاومتي گفت :اين طرح در طول  1460کيلومتر اجرا شده و مشتمل بر  17سد،
 150کيلومتر تونل و  700کيلومتر خط انتقال  2400است که تا پايان سال به
بهره برداري مي رسد.او گفت :در زمينه تأمين آب فالت مرکزي و شرق کشور نيز
قرارگاه خاتم االنبيا پيشنهادهاي خود را به وزارت نيرو ارائه کرده است که از جمله
اين طرح ها مي توان به شيرين سازي آب درياي عمان و انتقال آن اشاره کرد که
اجراي اين طرح ها مستلزم تصويب در هيئت دولت و همراهي وزارت نيرو به عنوان
متولي اصلي آب در کشور است.عبداللهي افزود :قرارگاه خاتم االنبيا تاکنون طرح

اقتصادي

» خبر

هاي بزرگي در زمينه آبرساني به سرانجام رسانده است به گونه اي که از مجموع 45
ميليارد مترمکعب مخازن ساخته شده در کشور 25 ،ميليارد مترمکعب آن توسط
اين قرارگاه ساخته شده است.فرمانده قرارگاه خاتم االنبيا با اشاره به مشارکت اين
قرارگاه در طرح هاي داراي اولويت دولت گفت :امسال  40طرح در حوزه هاي
مختلف نفت ،گاز ،آب و زيرساخت هاي ريلي ،جاده اي و بندرها با سرمايه گذاري
 120هزار ميليارد توماني قرارگاه خاتم االنبيا در حال اجراست که تا پايان سال به
اتمام خواهد رسيد.او بابيان اينکه  100هزار ميليارد تومان از اين طرح ها در حوزه
هاي نفت و گاز است گفت :امسال مرحله دوم پروژه ستاره خليج فارس و همچنين
مراحل  24 ،22و  13پارس جنوبي به اتمام خواهد رسيد ،همچنين بهره برداري از
 2500کيلومتر خط انتقال نفت و گاز امسال پايان مي يابد.

خبر »

سکوت مسئوالن در آشفته بازار سکه

»
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رئيس كل بانک مرکزي:

مشکلي در تعادل عرضه و تقاضاي سکه نداريم

وزير اقتصاد :

افزايش قيمت کاالها توجيه ندارد
وزير اقتصاد گفت :مواد اوليه وارداتي به کشور به صورت مداوم رصد ميشود و
ارز  ۴۲۰۰تومان به آن اختصاص مييابد بنابراين نبايد با افزايش قيمت روبهرو
باشيم .به گزارش خبرگزاري تسنيم ،مسعود کرباسيان وزير امور اقتصادي
در حاشيه آيين بهرهبرداري از  6سامانه و خدمات الکترونيک وزارت امور
اقتصادي و دارايي در رابطه با نوسانات ارزي روزهاي اخير و تأثير آن روي
قيمت کاالها و خدمات ،گفت:مواد اوليه وارداتي به کشور به صورت مداوم
رصد و کنترل ميشود و ارز  4200تومان به آن اختصاص مييابد بنابراين
نبايد با افزايش قيمت روبهرو باشيم.بعضاً انعکاس افزايش قيمتها بيشتر از
کاهش قيمت کاالها است.وي گفت :چند ماه پيش قيمتهاي واردات با
ارز باالتري انجام ميشد اما اکنون که با ارز پايينتري نيز انجام ميشود به
تبع بايد کاهش بيشتري به لحاظ قيمت وجود داشته باشد؛آرامش بيشتري
به مردم در اين زمينه بدهيم و حتماً دولت وظيفه خود را انجام ميدهد.
وزير اقتصاد در خصوص طرح جامع مالياتي به منظور شفافيت و سادهسازي
پرداخت ماليات ،گفت :اين موضوع را با همکارانم پيگيري ميکنيم .سازمان
مالياتي به خصوص وزارت ارتباطات سهم مهمي در همکاريها دارند ،يکي
از موارد به طرح جامع مالياتي بازميگردد شايد برخي امور سهم زيادي در
درآمدهاي مالياتي نداشته باشد اما با ارباب رجوع در ارتباط است.

ساخت فرآوري لجنهاي نفتي
در ايران براي اولين بار در دنيا
رئيس هيئت مديره پااليشگاه کرمانشاه از ساخت انواع کاتاليستهاي تزريقي
لجنهاي نفتي در پااليشگاه کرمانشاه براي اولين بار خبر داد.به گزارش تسنيم،
سهراب برانديشه افزود :با ساخت انواع کاتاليستهاي تزريقي لجن هاي نفتي،
پااليشگاه کرمانشاه به عنوان تنها مجموعه توليدکننده اين محصول  ،مرجع
تمامي لجن هاي نفتي صنعت نفت شد.وي با بيان اينکه صنايع نفت در سراسر
دنيا روزانه بيش از  4/1ميليون بشکه لجنهاي نفتي مخاطره آميز براي محيط
زيست توليد ميکنند ،افزود :ميليونها بشکه لجن نفتي بدون هيچ توجيه
اقتصادي درون مخازن ذخيره موقت ،گودالها و حوضچهها نگهداري مي شود.وي
افزود :لجنهاي نفتي در کليه محلهاي ذخيره نفت خام مانند مخازن ذخيره،
ايستگاههاي انتقال ،کشتيهاي نفت کش ،تانکرها و پااليشگاهها تشکيل شده
و مشکالت بسياري را ايجاد مي کند.برانديشه با اشاره به اينکه در حال حاضر
لجنهاي نفتي در دنيا به دو روش امحاء يا دفن در سايتهاي لندفيل و يا
روش سوزاندن در کوره زباله سوز امحا ميشود ،يادآوري کرد :در هر دو حالت
آلودگي زيست محيطي بسياري به بار ميآيد .به عنوان مثال دفن اين لجن ها
در خاک ،باعث نفوذ آلودگيهاي آن به اليه هاي زيرين آب ها و سفره هاي
آبي زيرزميني مي شود.

رئيس بانک مرکزي گفت :اتفاقات در بازار سکه عامل
رواني دارد و ما براي تعادل عرضه و تقاضا مشکلي نداريم
ضمن اينکه منابع طالي بانک مرکزي هم وضع مطلوبي
دارد.به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداو سيما ولي اهلل
سيف در حاشيه نشست بررسي گزارش عملکرد توسعه
اشتغال روستايي و عشايري در جمع خبرنگاران افزود:
واقعيت اين است که در پيش فروش سکه هفت ميليون
سکه به فروش رفت که اين سکه هاي پيش فروش شده به

سرعت به بازار مي آيد.وي با بيان اينکه هيچ کمبودي در
عرضه سکه نداريم گفت :به نظر مي رسد اتفاقات به وجود
آمده بيشتر عامل رواني دارد که به تدريج مي تواند برطرف
شود.رئيس کل بانک مرکزي افزود :البته شرايط بين المللي،
مسائل رواني و بزرگنمايي برخي مسائل که ريشه واقعي
ندارد توانسته چنين اثري در بازار ايجاد کند که البته
محدود به طال هم نيست در برخي کاالها هم چنين
وضعي به وجود آمده است که بيشتر جنبه رواني دارد.سيف
در پاسخ به اين پرسش که گفته مي شود بانک مرکزي
هر اونس طال را  72دالر گرانتر از قيمت جهاني عرضه
مي کند گفت :چنين مطلبي صحت ندارد.وي درخصوص
تامين منابع طرح اشتغال روستايي و عشايري از سوي
صندوق توسعه ملي قدري تاخير صورت گرفت گفت:هم
اکنون  50درصد از منابع مورد نياز تامين شده و بقيه
منابع هم در حال تامين شدن است.البته از بهمن سال
گذشته اقدامات اجراي اين طرح آغاز شده است.

محمدي عنوان کرد؛

آغاز همکاري رسمي بازار سرمايه ايران و چين
رئيس سازمان بورس ازآغاز سند همکاري رسمي بازار
سرمايه ايران و چين خبر داد.به گزارش کاالخبر،شاپور
محمدي،در خصوص سند اين همکاري که توسط
وزير اقتصاد کشورمان با طرف چيني به امضا رسيد
گفت:سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر و
قانونگذار بازار سرمايه ايران همواره همکاري با سازمانها و
نالمللي را
نهادهاي ذيصالح و ارتقاي تعامالت سازنده بي 
دردستور کار خود قرار داده و براين اساس سند همکاري
مستقيم و نزديک بازار سرمايه ايران و چين به امضاي
وزير اقتصاد رسيد.رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار
با بيان اينکه بورس کااليي چين از نظر رتبه يکي از
بزرگترين بورس هاي کااليي جهان محسوب مي شود
و قطعا با اين سند همکاري بستر توسعه بورس کاالي
ايران نيز هموارتر مي شود،افزود:همچنين توافق شد تا
طرف چيني در حوزههاي فناوري اطالعات و توسعه نرم
افزارهاي مالي ( )fintechبا ايران همکاري و تبادل

تجربه داشته باشد و از آنجا که چين تجربه موفقي نيز
در خصوص سهام عدالت دارد مقرر شد طرفين دراين
خصوص تعامالت نزديکي داشته باشند.دبير شورايعالي
بورس افزود:اين سند همکاري پس از انجام مذاکرات و
دريافت تفاهم نامه همکاري متقابل از همتاي چيني
يعني کميسيون قانونگذاري اوراق بهادار چين مورد تاييد
طرفين قرار گرفت و فصل جديدي از همکاري هاي
بازار سرمايه ايران و چين را رقم زد.

نادر قاضي پورخبر داد؛

احتکار  90هزار خودرو از سوي سايپا و ايران خودرو

نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسالمي بار
ديگر با تاکيد بر احتکار  60هزار دستگاه خودرو
از جانب سايپا و  30هزار دستگاه خودرو از جانب
ايران خودرو و اين که از محل دقيق احتکار اين
خودروها مطلع است گفت :با وجود اين برخي
مسئوالن اعالم کردند فضايي براي نگهداري اين
تعداد خودرو ندارند در حالي که آنها در شهر و
نمايندگي ها فضاهاي مناسبي در اختيار دارند.وي
در عين حال با انتقاد از وزير صنعت گفت:از آقاي
شريعتمداري انتظار داشتيم به جاي مصاحبه عليه
ما و تاکيد بر نبود احتکار بازرسانش را اعزام مي کرد
و حتي با سوال و جواب از مسئوالن سابق
خودروسازي ها به واقعيت پي مي برد.به گزارش
تسنيم،نادر قاضي پور با تاکيد بر اين که از توليد
داخل حمايت مي کنيم ولي شرط و شروط داريم
گفت:خودروسازان در قبال اين حمايت هم بايد
قيمتها را کاهش و هم کيفيتها را افزايش دهند.وي
با يادآوري اين که محصوالت فعلي خودروسازان
کشور با قطعات با دالر  3200تومان در آذرماه
توليد شده است گفت:بنابراين آنها هيچ توجيهي

ندارند که محصوالتشان را با دالر  4200تومان يا
باالتر محاسبه کنند.عضو کميسيون صنايع مجلس با
اشاره به کيفيت پايين و قيمت باالي محصوالت دو
خودروساز بزرگ کشور گفت :پول بنز و «بي ام و »
مي دهيم ،سوار پرايد و پژو و پيکان مي شويم.قاضي پور
يادآور شد:با گران شدن خودرو تمام اقالم مورد نياز
مردم با افزايش قيمت مواجه مي شود و در حالي

که وزيران مولتي ميلياردر دنبال خودروهاي لوکس
هستند ما معتقديم بايد براي کارگران و روستاييان
و قشر کم درآمد جامعه خودروي  8-7ميليوني
توليد شود.اين عضو کميسيون صنايع مجلس در
ادامه گفت :بايد وزارت صنعت ،سازمان بازرسي و
سازمان تعزيرات نظارت مي کردند تا قيمت اقالم
زيرساخت مثل فوالد آلومينيوم و سرب گران

نمي شد ،تا محصول نهايي با افزايش قيمت مواجه
شود.وي خاطرنشان کرد:دولت اين مسائل را رها
کرده و مي گويد عرضه و تقاضاي بازار قيمت را
تعيين کند ،در حالي که وقتي ما نظام تعرفه گذاري
داريم يعني حاکميتي قيمت ها را کنترل مي کنيم
که اگر مي خواستيم قيمتها رقابتي تعيين شود
بايد نظام تعرفه گذاري را نيز اعمال نمي کرديم.
به گفته قاضي پور با توقف واردات خودرو ديگر
خودرويي نيز در داخل اسقاط نمي شود و ذوب
آهن و فوالد کشور با کمبود خوراک مواجه است
در حالي که بايد در ازاء هر  5-4دستگاه توليد
خودرو در داخل يک دستگاه خودروي فرسوده
را اسقاط مي کرديم.وي همچنين خواستار تدوين
طرح جامعي با دستور آقاي جهانگيري معاون
اول رئيس جمهور به عنوان فرمانده ستاد اقتصاد
مقاومتي شد و گفت :با اين اقدام هم صنعت
داخلي احيا مي شود و هم دستکم  200هزار
شغل تهديد نمي شود.بخش ديگري از سخنان
اين نماينده مجلس در چارچوب نبود همين طرح
جامع اختصاص داشت.

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده نوبت اول
شركت تعاوني اعتبار فرهنگيان اروميه به شماره ثبت 98

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوقالعاده نوبت اول شركت تعاوني اعتبار فرهنگيان اروميه راس ساعت  4بعدازظهر روز يكشنبه مورخ
 97/4/3در محل سالن شركت واقع در اول خيابان راهنمايي تشكيل ميگردد .از عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم
راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با توجه به مفاد ماده  19آييننامه نحوه تشكيل مجامع عمومي
در صورتي كه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد ،ميتواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تاماالختيار از ميان اعضاء يا
غيراعضاء واگذار نمايد در اين صورت هر عضوي ميتواند عالوه بر راي خود حداكثر سه راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت داشته
باشد .توضيحا اينكه وكالتنامههاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذكور تا يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر
شركت تنظيم شده و توسط هيات مديره/بازرس/بازرسان شركت بررسي و تاييد گردد و در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به
تاييد يكي از دفترخانههاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 -1تغيير و اصالح و تطبيق مفاد اساسنامه مورد عمل و طرح و تصويب اساسنامه جديد منطبق با "دستورالعمل اجرايي ،تاسيس ،فعاليت و نظارت بر
شركتهاي تعاوني اعتبار" مصوب جلسه مورخ  96/3/9شوراي پول و اعتبار
 -2تغيير و اصالح ماده  6اساسنامه
تاريخ انتشار97/3/23 :
خ ش97/3/23 :
هيات مديره شركت تعاوني اعتبار فرهنگيان اروميه
1071

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
ساليانه شركت مجتمع صنعتي و غذايي
تصفيه نمك ايران
(سهامي خاص) شماره ثبت  148و
شناسه ملي 10100029402

خ ت97/3/23 :

خت 97/3/23-175

خت 97/3/23-174

آگهي تجديد ارزيابي عمومي
(نوبت اول شماره )800/7422

روابط عمومي شركت ملي پخش فرآوردههاي
نفتي ايران منطقه اصفهان

ديپلمه با سابقه موارد ملكي ،ساختماني و كشاورزي
دعوت به همكاري ميشود

تلفن 09128303587

خت 97/3/23-172

روابط عمومي شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه اصفهان

استخدام در اهواز

استخدام در تنكابن

ديپلمه با سابقه موارد ملكي ،ساختماني و كشاورزي
دعوت به همكاري ميشود

تلفن 09128303587

خت 97/3/23-173

مناقصهگزار :شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه اصفهان
موضوع تجديد مناقصه :واگذاري حجمي/زماني اداره انبار نفت شهيد محمد منتظري
مبلغ شركت در فرآيند ارجاع كار:
 ارائه رسيد وجه مبني بر واريز مبلغ  7/365/000/000ريال به منظور شركت در مناقصهبه صورت ضمانتنامه بانكي يا واريز وجه نقد به حساب سيباي ( 4120075101008بانك ملي) با شناسه واريز  26100000026به نام شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه اصفهان و
دريافت رسيد وجه از خزانه منطقه و يا ارائه يكي از تضامين معتبر در آييننامه تضمين
نشاني محل دريافت و تحويل اسناد:
اصفهان  -خيابان چهارباغ باال  -جنب پمپ بنزين  -امور قراردادها
جهت دريافت و تحويل اسناد مناقصه مراجعه حضوري نموده و يا از طريق سايتهاي مشروحه ذيل مشاهده نمايند.
تلفن تماس امور قراردادها  -03136244618تلفن تماس شركت03136247001 :
برآورد اوليه 293/210/462/382 :ريال
مهلت دريافت و تحويل فرمهاي ارزيابي كيفي:
از تاريخ چاپ آگهي نوبت دوم لغايت پايان وقت اداري روز 97/4/12
مهلت تسليم پاكات:
روز شنبه مورخ 97/4/30
تاريخ گشايش پاكات:
ساعت  10صبح روز يكشنبه مورخ 97/4/31
شرايط متقاضي:
 ارائه درخواست كتبي جهت شركت در مناقصه احراز امتياز قابل قبول در ارزيابي كيفي و ارزيابي ( HSEالزم به توضيح است ارائه اصل رزومه جهت كپي برابر اصل نمودن مدارك ،مورد نياز ميباشد) شركتهاي توانمند داراي گواهي صالحيت كار مرتبط و معتبر از اداره كار و امور اجتماعي (ارائه مدارك كپي برابر اصل الزامي ميباشد) ارائه اساسنامه ،آگهي روزنامه و آخرين تغييرات شركت (ارائه مدارك كپي برابر اصل الزامي ميباشد) ،ليست اعضاء هيات مديره به همراه كپي مدارك شناسايي و تحصيلي آنان ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده ارائه گواهينامه تاييد صالحيت ايمني از اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان محل فعاليت از سوي مناقصهگر (ارائه مدارك كپي برابر اصل الزامي ميباشد) عدم وجود سوء عملكرد در اجراهاي گذشته شايان ذكر است اسناد مناقصه به شركتهاي حائز امتياز الزم در ارزيابي كيفي تحويل خواهد شد.ضمنا متن آگهي در سايت  WWW.SHANA.IRقابل رويت ميباشد و اسناد مناقصه در سايتهاي ذيل قابل رويت ميباشد.
 HTTP://IETS.MPORG.IRو WWW.MONAGHESE.PORTAL.NIOPDC.IR
تاريخ انتشار97/3/23 :
خ ش97/3/23 :

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت مجتمع صنعتي و غذايي
تصفيه نمك ايران (سهامي خاص) دعوت به عمل ميآيد تا در جلسه
مجمع عمومي عادي ساليانه كه در ساعت  10صبح روز دوشنبه مورخ 25
تير  1397در محل دفتر شركت واقع در كيلومتر  33جاده خاوران  -اول
بلوار شريفآباد  -خيابان صفاييه برگزار ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني شركت پيرامون ترازنامه
مالي منتهي به پايان سال مالي  1396و تصويب ترازنامه شركت
-2انتخاب بازرس اصلي و عليالبدل قانوني شركت
 -3انتخاب روزنامه كثيراالنتشار براي درج آگهيهاي شركت
تاريخ انتشار97/3/23 :
هيات مديره شركت مجتمع
خ ش97/3/23 :
صنعتي و غذايي تصفيه نمك ايران

قيمت انواع سکه در بازار تهران با ادامه رشد قيمتها مواجه شد به
طوري که نرخ قيمت سکه تمامبهار آزادي طرح جديد رکورد زده و به ۲
ميليون و  ۵۰۰هزار تومان رسيد.به گزارش الف ،موج افزايش قيمت طال
که بعد از تعطيالت هفته گذشته آغاز شد ،و ابتداي هفته سکه تمام بهار
آزادي به سوي مرز  ۲ميليون و  ۵۰۰هزار تومان حرکت کرد و سقف
جديدي را به ثبت رساند .در ادامه اين افزايش قيمت ،روز يک شنبه
سکه تا ساعت  ۴بعدازظهر  ۱۵۵هزار تومان افزايش را به ثبت رساند و
به قيمت  ۲ميليون و  ۴۶۵هزار تومان رسيد .اين ميزان رشد روزانه از
ابتداي سال  ۹۲بيسابقه بود و موجب شد که سقف تاريخي جديدي
در بازار به ثبت برسد .اين افزايش قيمت تا جايي ادامه داشت که ديروز
سکه را به  ۲ميليون و پانصد هزار تومان رساند و بار ديگر بازار طال و
سکه شاهد نرخهاي جديد و البته نجومي بود.به گفته فعاالن بازار طال
نميتوان پيشبيني دقيقي از آينده اين بازار داشت ولي مي توان اذعان
کرد که قيمتهاي اين روزهاي سکه واقعي نيست و حباب حداقل ۵۰۰
هزار توماني دارد.اين اولين بار نيست که بازار طال حبابي شده است ،سال
قبل و زماني که قيمت سکه رشد چشمگير داشت و به يک ميليون و
 ۵۰۰هزار تومان رسيد مسئوالن بانکي و بازاريها از حباب 4۰۰ - 3۰۰
هزار توماني قيمت سکه سخن ميگفتند و بعد از آن شد که بانک مرکزي
دستور آغاز حراج سکه در بانک کارگشايي را داد.حراج سکه در بانک
کارگشايي چند ماه ادامه داشت و بانک مرکزي ب ه منظور مديريت بيشتر
بازار تصميم گرفت بار ديگر طرح پيشفروش سکه را براي مردم اجرا
کند و با اين حساب پيشفروش نيز چند ماه اجرا شد .ولي با اين حال
بازار سکه به آرامش نرسيد و اين طرح بانک مرکزي سرنوشت شومي
يافت .اين طرح نه تنها کمکي به بازار سکه نکرد بلکه اکنون سکه از
قيمت  ۲/۵ميليون تومان عبور کرده و حتي شايد اين قيمت را هم رد
کرده و رکورد ديگري بزند.

حاجيان فرد:

واردات از مناطق آزاد
سه برابر صادرات بوده است
يک کارشناس اقتصادي با اشاره به اينکه در مناطق آزاد طي  ۴سال
اخير حدود ۷ميليارد دالر واردات و حدود ۲ميليارد و  ۴۰۰ميليون
دالر صادرات در مناطق آزاد داشته ايم گفت :واردات از مناطق آزاد
 ۳برابر صادرات بوده است.به گزارش تسنيم،آرمان حاجيان فرد،
کارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با تسنيم ،درباره توسعه مناطق
آزاد گفت:مدل تعريف برخي مناطق به عنوان مناطق آزاد تجاري
صنعتي در اغلب کشورها براي توسعه ،رشد و شکوفايي اقتصادي
با رويکردهاي ملي و منطقه اي از جمله اشتغالزايي،افزايش درآمد
ناشي از ارائه خدمات،جذب سرمايه گذار خارجي،کسب درآمدهاي
ارزي حاصل از صادرات،رونق توليد،کسب فناوريهاي نوين ،ورود به
بازارهاي جهاني ،رشد توليد ناخالص ملي و.....بوده و دولت ها با
صرف نظر از برخي درآمدهاي مقطعي و ارائه مشوق ها ومعافيتهاي
مختلف سعي در جذب سرمايه هاي خارجي ،راه اندازي کسب و
کارهاي توليد محور و سپس صادرات کاالها و خدمات استراتژيهاي
بلند مدت اقتصادي خود را دنبال مي کنند .وي ادامه داد :همچنان که
مناطق آزاد مي توانند محرک اقتصاد وتوسعه پايدار کشورها باشند در
صورت سوء مديريت و انحراف از راهبردهاي اصلي و اقتصادي خود،به
پاشنه آشيل اقتصاد کشور تبديل شده و خود به برخي بحران هاي
اقتصادي داخلي از جمله بحران ارزي ،بحران کاهش ارزش پول،بحران
اشتغال،بحران واردات بي رويه کاالهاي مصرفي،بحران قاچاق کاال
و....که هريک به مثابه سونامي براي هر اقتصادي مي باشد و دولت
و مردم کشورمان بابت اين چالش هاي مديريت نشده هزينه هاي
فراواني را پرداخت کرده و مي کنند.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
نوبت اول شركت تعاوني

بنا به تصميم هيات مديره شركت جلسه مجمع عمومي عادي شركت تعاوني
چندمنظوره آبادسازان نورپران زنجان در تاريخ  97/4/29روز جمعه راس
ساعت  10صبح در محل مسجدالنبي(ص) واقع در ميدان هنرستان خ فاتح
تشكيل خواهد گرديد .لذا از كليه اعضا و يا نماينده عضو تعاوني دعوت
ميشود در تاريخ و ساعت تعيين شده براي اتخاذ تصميم نسبت به موارد
مشروحه ذيل حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1گزارش عملكرد شركت در مورد مسائل و امورجاري شركت توسط
هيات مديره
 -2گزارش بازرس شركت درخصوص عملكرد منتهي به سال مالي 1396
 -3طرح و تصويب صورتهاي مالي و عملياتي و ترازنامه سال 1396
 -4بررسي و تصويب بودجه سالهاي 1397
 -5انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل هيات مديره براي مدت سه سال
 -6انتخاب بازرس شركت براي سال مالي 97
 -7طرح و تصويب دستورالعمل حقوق ،مزايا و پاداش هيات مديره
 -8طرح و تصويب حقالجلسات ،حقوق ،مزايا و پاداش هيات مديره براي
سالهاي 95-96-97
 -9طرح و تصويب پاداش مديرعامل تعاوني
 -10طرح و تصويب حقالزحمه و پاداش بازرس
توضيح :كانديداهاي تصدي سمت هيات مديره (الزاما بايستي عضو تعاوني
باشند) و هيات بازرسي بايستي حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ
انتشار آگهي دعوت مجمع عمومي به همراه دو قطعه عكس  3×4و كپي
شناسنامه ،كارت ملي و تصوير آخرين مدرك تحصيلي و حكم كارگزيني
جهت تكميل فرم كانديداتوري به دفتر تعاوني مراجعه نمايند .بديهي است
به درخواستهاي پس از موعد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تاريخ انتشار97/3/23 :
هيات مديره شركت تعاوني
خ ش97/3/23 :

شركت تعاوني مسكن كاركنان قرارگاه
پدافند هوايي خاتماالنبياء(ص) آجا
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي
ساليانه نوبت اول

بدينوسيله از كليه اعضاي اين شركت تعاوني دعوت ميشود در مجمع عمومي
عادي ساليانه نوبت اول ساعت  9صبح روز چهارشنبه مورخ 97/04/13
كه در تهران  20 -متري شمشيري  -تاالر نور  2تشكيل ميگردد حضور
به هم رسانند .اگر عضوي نتواند در مجمع عمومي حضور يابد ميتواند
استفاده از حق خود در مجمع را به نماينده تاماالختيار واگذاركند .تعداد
آراء وكالتي هر عضو سه راي و شخص غيرعضو يك راي است .تاييد
نمايندگي با مديرعامل ميباشد .عضو متقاضي اعطاي نمايندگي بايد تا روز
ما قبل برگزاري مجمع با نماينده خود در دفتر تعاوني حاضر تا نمايندگي
تاييد و ورقه ورود به مجمع صادر گردد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرس
 -2رسيدگي و تصويب صورتهاي مالي سال  96و بودجهبندي سال 97
 -3انتخاب يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس عليالبدل
 -4طرح و تصويب قرارداد مشاركت در ساخت پروژه چيتگر
 -5طرح و تصويب نحوه تعويض دفترچه قرارداد متقاضيان پروژه
چيتگر
تاريخ انتشار97/3/23 :
هيات مديره تعاوني مسكن
خ ش97/3/23 :
قرارگاه پدافند هوايي خاتماالنبياء(ص) آجا

