اکبري اعالم کرد:

ضرورت اصالح
نظام بانکي و
ساماندهي بازار پول

4

مديرعامل بانک قرضالحسنه مهر ايران ازضرورت اصالح نظام بانکي و ساماندهي بازار
پول خبر داد و گفت:نبود نظارت كافي باعث ايجاد مشكل در نظام بانكداري كشور شده
است و با افزايش تعداد بانكها،رسالت نهاد ناظر دشوار ميشود .به گزارش روابط عمومي
بانك قرضالحسنه مهر ايران ،مرتضي اكبري گفت:ناکارآمدي و تشکيل بيهوده برخي از
موسسههاي مالي،سيستم بانکداري كشور را دچار اختالل ميكند و درواقع دولت بايد
چرايي به وجود آمدن بانك يا موسسه مالي را واكاوي و هدفگذاريهاي پيش از تشكيل
را بررسي كند.درصد تحقق اين اهداف ميتواند ميزان عملكرد شايسته آنها را بسنجد.
مديرعاملبانکقرضالحسنهمهرايرانافزود:تشکيلبانکخصوصياززمانانقالباسالمي
تاکنون بالمانع بوده و همين موضوع باعث سوءاستفاده عدهاي شده است؛ چراكه تعدادي
از سازمانها بهمنظور تأمين مالي ارزان قيمت براي پروژههاي خود دست به تأسيس بانك

اقتصادي

و موسسه مالي زدند.وي اضافه کرد :مؤسسات مالي منفعتجو با جمعآوري سرمايههاي
ارزانقيمت مردم دست به اجراي پروژههاي منفعت طلبانه خود زدند .برخي از اين نهادها
مربوط به نهادهاي عمومي است که بهمنظور پيگيري طرحهاي منفعت طلبانه خود به
وجود آمدهاند درصورتيکه بهطور منطقي آنها نبايد در فعاليتهاي اقتصادي وارد شوند.
اکبري با ابراز اينکه اگر مؤسسات مالي تشکيل نميشد اکنون شاهد رقابت شديدي بين
نرخ سود باالي بانكها نبوديم ،توضيح داد :در حقيقت يكي از علل افزايش نرخ سود بانكي
مربوط به مؤسسات مالي بيهوده ميشود كه پروژههاي آنان شكستخورده يا دارايي آنها
صرف طرحي برگشتناپذير شده است.مديرعامل بانک قرضالحسنه مهر ايران مطرح
کرد :شکست پروژهها باعث کمبود نقدينگي شده و اين موسسهها براي جبران زيانهاي
خود به جذب سپرده و رقابت با بانكهاي سالم ميپردازند.
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خبر
فوالدگ ر:

»

«رسالت» عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را از نظر كارشناسان بررسي ميکند:

جاده يك طرفه ارزهاي صادراتي

حانيه مسجودي
مشاور وزير اقتصاد و امور دارايي ميگويد  ۳۰ميليارد
دالر از مجموع  ۴۰ميليارد دالر ارز حاصل از صادرات،
نه به صورت کاال و نه به هيچ صورت ديگري وارد کشور
نشده و اين مصداق فرار سرمايه است.
پيشازاينامابرخيصادرکنندگانازبازگشتاينمبلغ
هم به صورت نقد و هم مواد اوليه و کاال خبر دادند.
کارشناسان ميگويند اين هم فرار از ماليات است و
هم ترس از عدم ثبات سرمايه ،زيرا شرايط اقتصادي
طورياست که کسي نميتواند افزايش يا کاهش نرخ
ارز را پيشبيني کند.
به همين منظور با گفتوگو کرديم ،او معتقد است
که نوسانات نرخ ارز دليل اين اتفاق است و ميگويد:
«باتوجه به نوسانات نرخ ارز و شرايطي که در سال 97
بهوجودآمد ،در  6ماه نخست وضعيت براي صادرات
مناسب نبود و بخش خصوصي از تغييرات و سود
خود مطمئن نبود ،صادرکنندگان کارشان سود و
منفعت است بنابراين به دليل ميل به ثبات سرمايه
اين اتفاق افتاد».
او ادامه ميدهد« :اما بعدازاين که سامانه نيما ،که
قيمت متعادلي نسبت به ارز  4200توماني و آزاد
داشت درکشور ايجاد شد ،صادرکنندگان مکلف به
اظهار ارز حاصل از صادرات دراين سامانه شدند ،اما
عدم بازگشت  30ميليارد دالر که برخي مسئوالن بيان
ميکنند درست نيست».
عضو کميسيون برنامه و بودجه داليل عدم بازگشت ارز
حاصلازصادراترااينگونهبرميشمرد:بااينوجوداين
اتفاق  3دليل دارد« :يکي اين که بعضي صادرکنندگان
بهخصوصپتروشيميهاخودشانبهمواداوليهاحتياج
دارند،کهبايدازخارجکشورتهيهکنند،درنتيجهمقداري
ارز براي خريد مواد اوليه اختصاص دادند و مقداري
درحسابهاي شرکت درساير کشورهاي خارجي نگه
داشتند ،دربرخي موارد به همين دليل اعالم دقيق اين
مقدار ازلحاظ محاسباتي درست نيست».
حسيني ميافزايد« :اما يکي ديگر از داليلي که باعث
اين اتفاق شد عدم ثبات بازار ارز است ،که دولت باتوجه
به نوسانات نرخ ارز بايد به بازار متشکل ارزي روي
ميآرود و بازار اسکناس ارز را در داخل ايجاد ميکرد
تا بتواند با دخالتهايش مديريتهاي الزم را داشته

باشد و به بازار ارز ثبات بخشد .اما باوجود کمتوجهي
به اين موضو ع قرارشد درروزهاي آتي بازار متشکل
ارزي تشکيل شود».
او اشکال در اتباطات پولي را دليل سوم اين امر ميداند
و ميگويد« :مسئله سوم؛ پيمانسپاري و حوالههاي
ارزياستکهمتاسفانهدرارتباطاتپوليمشکلداريم،
بهطور مثال دربرخي از کشورها منابعي داريم که قابل
انتقال به داخل نيستند يا زماني که توليدکننده ثبت
سفارش ميکند نميتوانيم ارز مورد نياز را برايش
اختصاص دهيم زيرا ممکن است به اندازه کافي منشا
واردات نداشته باشيم».
محمدحسيني ضمن انتقاد از سياستهاي تنبيهي
و تهديدي صادرات تاکيد ميکند« :تمام اين مسائل
دست به دست هم داد تا صادرکنندگان ما به سمت
چنين اقدامي بروند ،حتي باوجود حکمي که در تبصره
قانون بودجه  98مبني براين که اگر صادرکنندهاي
ارز حاصل از صادرات را در سامانه نيما اظهار نکند از
معافيتهاوجوايزصادراتيبرخوردارنخواهدبود،بازهم
ازبرگرداندنآنخودداريکردند.بيشتربخشخصوصي
و خصولتيها بودند که منابع را وارد نکردند».
او ميگويد« :ميتوان گفت نتوانستيم سياستهاي
درستيدراينزمينهتدوينکنيمواکنوننيازبهاصالح
است ،بايد اجازه دهيم بخش خصوصي ظرفيتهاي
توليد را تقويت کنند تا بتوانيم درکشور خودمان بازار
و شرايط خوبي داشته باشيم».
حسيني ادامه ميدهد« :بايد صادرکننده را هم درک
کرد،بهطورمثالميگويداگرارزرابهسامانهنيمااظهار
کنم اما مواد اوليه و دستمزد را در داخل با قيمت ارز آزاد
محاسبه کنم باعث افت سرمايهام ميشود ،بنابراين
مقاومتها وجود دارد و تنها راه چاره اش هم اتخاذ
سياستهاي جديد است تا اين مقاومتها را کمتر
کنيم و بازار را به تعادل برسانيم.جديدا اين اجازه داده
شده که صادرکننده با واردکننده براي چگونگي تبادل
ارز به توافق برسند و نيازي به اظهارسود و سرمايه در
سامانه نيما نباشد».
عضو کميسيون برنامه و بودجه در پاسخ حسين
ميرشجاعيان ،مشاور وزير اقتصاد ميگويد« :اگر
مشاور وزير اقتصاد چنين نظري را دارد بايد علتها
را هم بررسي کند که چه مکانيزمهايي براي بهبود

شرايط درنظر گرفتند؟ باتوجه به تغييرات نرخ ارز آيا
برداشتن معافيت ،جايزه و ماليات ارزش افزوده صرفه
ي بيشتري دارد؟»
اقتصاد 
حسيني ادامه ميدهد« :گاهي سياستهاي غلطي در
کشور اعمال ميشود؛ بهطورمثال ميگوييم اگر کسي
ارز حاصل از صادرات را نياورد کااليش را به عنوان
قاچاق در کشور اعالم ميکنيم .درهيچ بازار آزادي با
صادرکننده ،آن هم درشرايط سخت اقتصادي چنين
رفتارهايي نميکنند اما ما اين روش را اتخاذ کرديم و
ثمرهاش را هم ديديم ،اين يکي از داليل محکمي است
که سرمايه داران ترجيح دادند منابعشان را خارج از
کشور نگهداري کنند».
* با اختالف فاحش بين ارز دولتي و آزاد چنين
مشکالتي قابل پيشبيني بود
اما آلبرت بغزيان ،عضو هيئت علمي دانشگاه تهران
و کارشناس اقتصادي معتقد است سازوکار برخورد
با واردکنندگان کم و اين اتفاق قابل پيشبيني
بوده است.
وي در گفتوگو با رسالت ميگويد :صادرات تابع نرخ
ارز است ،بنابراين اگر ميبينيم صادرات با افزايش
نرخ ارز از  4200تومان به  14هزار تومان افزايش
پيدا کرده است امر جديدي نيست ،و مشتريهاي
خارجي ما زياد نشدند ،اکنون شرايط طوري شده که
حتي صادرکردن سيبزميني و پياز هم به صرفه است،
اينگونه صادرکننده ارز حاصل از صادرات را به جاي
اين که به سامانه نيما اظهارکند ،تازماني که مجبور
نشود درحسابهاي خارجي نگهميدارد،زيرا اکنون
ارزش ارزي که جمع کرده  15هزارتومان است و اين
مسئله بسيار ساده است.
ويادامهميدهد:اينطورنيستکهمعافيتهايمالياتي
چنين شرايطي را به وجود آورد ه باشد ،معافيت مالياتي
يعني"مالياتسودحاصلازصادرات" معافميشوند،
بنابراينصادرکنندهتازمانيکهارزرابرنگرداندمشخص
نيست چهمقدار سود کردهاست ،زيرا هزينه خريدش
به ريال و درآمدش به دالر بوده است .اينجاست که
فکرميکند هزينهها و درآمدش را حال با چه نرخي
درصورتهاي مالي بگذارد؟ بنابراين سازمان ماليات
نميداند بايد چقدر ماليات تعيين کند ،چون سودي
در دفاتر نشان نميدهد .به همين دليل سازمان

»

عضو کميسيون برنامهوبودجه در
گفتوگو با رسالت :رقم  ۳۰ميليارد
دالر براي عدم بازگشت ارز حاصل از
صادرات صحيح نيست

ماليات بايد براي واريز هرچه زودتر درآمد حاصل
از صادرات فشار آورد و ازطرفي هم بانک مرکزي که
مجوز صادرات را ميدهد ،بايد صادرکنندگان را براي
بازگشت ارز مورد سوال قرار دهد.
بغزيانخاطرنشانكرد:مسئوالنبايدتعهدميگرفتند
کااليي که صادر ميشود و قيمتش درداخل کشور
افزايش پيدا ميکند بايد ارز حاصله را برگردانند
درغيراين صورت اجازه صادرات را لغو کند .همچنين
اعطاي مجوز صادرات بدون تضمين بازگشت ارز
حاصله رانت محسوب مي شود ،حتي زماني که براي
واردات ارز  4200درنظر گرفتند و اجازه دادند کاالي
وارد شده با ارز آزاد درکشور به فروش برسد هم يک
رانت ديگر است.دراين ميان مردم از واردکننده و
صادرکننده لطمه ديدند ،به همين دليل دولت بايد
اين تخلفات را پيگيري کند.
وي د رمورد وضعيت آينده ارز و صادرات هم مي
گويد:آينده ارز و صادرات به همين شکل ادامه پيدا
ميکند ،آيا کااليي که با ارز  4200توماني وارد ميشود
به همان قيمت عرضه مي شود؟ آيا صادرکننده تعهدي
به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات دارد؟ اين ميتواند
دليلسوءاستفادهايباشدکهاکنونشاهدآنهستيمو

»

عضو هيئت علمي دانشگاه
تهران:دولتبايدصادرکنندگان
را در مجوز صادرات مجبور به
بازگرداندن ارز کند

باعث پولشويي است ،اکنون ابزار و مسير خوبي براي
سودجويي بهوجود آمده است".
*بازنگرداندنارزحاصلازصادراتتخلفاست
که موظف به بازگرداندن آن باشند
اين استاد دانشگاه ادامه مي دهد :اتهام برنگرداندن
ارز دليل برتخلف نيست ،بايد درضمانتهايي که براي
برگرداندن ارز حاصل از صادرات ميگيريم او را موظف
کنيم و عدم برگشت ارز را اتهام بناميم ،همچنين براي
محکمکردناقتصادميتوانيمبهمتخلفانبگوييممعادل
ارزآزادرابهحسابدولتبريزند،ايناقدامباعثميشود
که با سرمايهاي که دارند کار کنند.
بنابراين تمام سازمانهاي نظارتي اعم از گمرک،
ماليات به جديت عمل کنند ،بانک مرکزي بايد به
اين موضوع ورود کند ،باتوجه به اتفاقي که درسال
 97براي دالر افتاد و با اختالف فاحش بين ارز دولتي
و آزاد چنين مشکالتي قابل پيشبيني بود؛ به همين
دليل مسئوالن اکنون بايد جوابگو باشند و بگويند
اشتباهکرديم،راهحلاينمشکلهم فقطتنبيهاست،
تنبيه کساني که ارز حاصل از صادرات را برنگرداندند
و اخذ ضمانت ازکساني که تازه ميخواهند کااليي
را صادرکنند.

فراخوان ارزيابي کيفي ( )RFQانتخاب مشاور
نوبت دوم

سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان

سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان در نظر دارد به استناد آئين نامه خريد خدمات مشاوره به شماره /193542ت 42986ک مورخه  1388/10/01معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
نسبت به برگزاري ارزيابي کيفي و انتخاب مشاور صالحيتدار جهت دعوت به ارزيابي فني و مالي به روش کيفيت و قيمت ( )QCBSبه منظور انجام عمليات تهيه نقشه کاداستر اراضي کشاورزي حوضه درياچه
اروميه با مقياس  1 : 2000با استفاده از تصاوير هوايي بشرح جدول و شرايط ذيل از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (سامانه ستاد) به آدرس  WWW.SETADIRAN.IRبشرح ذيل اقدام نمايد .
لذا کليه مراحل برگزاري فراخوان از دريافت و تحويل اسناد تا تهيه فهرست مشاوران داراي صالحيت و ارسال درخواست پيشنهاد و ارايه پيشنهاد مشاوران و بازگشايي الکترونيکي آن ها از طريق سامانه
مذکور انجام خواهد شد  .ضروري است مشاوران در صورت عدم ثبت نام قبلي ،جهت ثبت نام در سايت مذکور و تهيه گواهي امضاء الکترونيکي اقدام نمايند  ( .نيازي به ارسال پاکت بصورت فيزيکي به کارفرما
نيست )
رديف

استان

شهرستان

دهستان

کد فراخوان در سامانه ستاد

سطح (هکتار)

برآورد اوليه (مقطوع)

محل تامين اعتبار

1

کردستان

سقز

تموغه  -ميرده

2098000071000011

17000

 8,500,000,000ريال

2

کردستان

سقز

امام  -ذوالفقار

2098000071000012

17000

 8,500,000,000ريال

اعتبارات استاني ماده  10و ( 12بند "ب"
تبصره  5اسناد خزانه اسالمي (اخزا  )716با
تاريخ سررسيد ) 1400/04/07

3

کردستان

سقز

تيلکو  -اوباتو

2098000071000013

17000

 8,500,000,000ريال

4

کردستان

سقز

سرا

2098000071000014

17000

 8,500,000,000ريال

5

کردستان

سقز

صاحب

2098000071000015

17000

 8,500,000,000ريال
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الف) گواهينامه صالحيت خدمات مشاوره در رشته نقشه برداري زميني با حداقل رتبه دو ( )2به شرط داشتن حداقل يکي از گواهينامه هاي صالحيت در رشته هاي فتوگرامتري يا سيستم اطالعات جغرافيايي
()GIS
ب) گواهينامه صالحيت خدمات مشاوره در رشته نقشه برداري زميني فتوگرامتري با حداقل رتبه دو ()2
توضيح  :1شرکت هاي مهندسين مشاور جهت شرکت در هر کدام از فرآيند هاي فوق بايستي حداقل داراي يکي از گواهينامه هاي بند “الف” يا “ب” باشند .
 – 3معيارهاي ارزيابي کيفي  :بشرح اسناد استعالم ارزيابي کيفي ()RFQ
 – 4حداقل امتياز ارزيابي کيفي ( 60 :شصت) امتياز
 –5تاريخ انتشار و مهلت دريافت اسناد و بازگشايي پيشنهادهاي  RFQدر سامانه بشرح جدول ذيل :
رديف

محل پروژه

1

تموغه  -ميرده

2
3
4
5

کد فراخوان در سامانه ستاد

زمان انتشار در سامانه

زمان دريافت اسناد از سامانه

مهلت ارسال اسناد در سامانه

زمان بازگشايي در سامانه

2098000071000011

98/02/26

تا ساعت  14روز يکشنبه مورخه
98/02/29

ساعت  14دوشنبه مورخه
98/03/06

ساعت  9روز سه شنبه مورخه
98/03/07

امام – ذوالفقار

2098000071000012

98/02/26

تا ساعت  14روز يکشنبه مورخه
98/02/29

ساعت  14دوشنبه مورخه
98/03/06

ساعت  9روز چهارشنبه مورخه
98/03/08

تيلکو  -اوباتو

2098000071000013

98/02/26

تا ساعت  14روز يکشنبه مورخه
98/02/29

ساعت  14دوشنبه مورخه
98/03/06

ساعت  9روز پنج شنبه مورخه
98/03/09

سرا

2098000071000014

98/02/26

تا ساعت  14روز يکشنبه مورخه
98/02/29

ساعت  14دوشنبه مورخه
98/03/06

ساعت  9روز يکشنبه مورخه
98/03/12

صاحب

2098000071000015

98/02/26

تا ساعت  14روز يکشنبه مورخه
98/02/29

ساعت  14دوشنبه مورخه
98/03/06

ساعت  9روز دوشنبه مورخه
98/03/13

توضيح  : 2هر شرکت مهندسين مشاور تنها مي تواند در يک فرآيند خريد خدمات مشاوره بعنوان برنده تعيين گردد و در صورت برنده شدن در ساير پروژه هاي ديگر  ،پاکات آنها در سامانه ستاد مورد ارزيابي
فني و مالي قرار نخواهد گرفت .
(هزينه چاپ آگهي بر عهده برند گان فرايند انتخاب مشاور مي باشد)
تاريخ انتشار98/2/25:
خ ش98/2/25:

روابط عمومي سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان

گزارش نقض قانون
واگذاري شرکت آلومينيوم المهدي
به قوه قضائيه ارسال شد

نمايندگان مجلس گزارش کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي درباره نقض
قانون و مقررات مربوط به واگذاري شرکت آلومينيوم المهدي و مجتمع
هرمزال را به قوه قضائيه ارسال کردند.به گزارش فارس،نمايندگان مجلس
در جلسه علني روز (سه شنبه) مجلس با  163راي موافق 7 ،راي مخالف و 2
راي ممتنع از  201نماينده حاضر با ارسال گزارش کميسيون ويژه حمايت از
توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل  44قانون اساسي در خصوص نقض قانون
و مقررات مربوط به واگذاري شرکت آلومينيوم المهدي و مجتمع هرمزال به
قوه قضائيه موافقت کردند.در اين گزارش که توسط حميدرضا فوالدگر رئيس
اين کميسيون در مجلس قرائت شد ،آمده است :خريدار تالش خود را رفاه بر
اجراي تعهدات قراردادي متمرکز کرده است و در خصوص ساير تعهدات غير
قراردادي مانند تسهيالت دريافتي توسط شرکت المهدي با ضمانت ايميدرو
قبل از واگذاري ،تحويل  19هزار تن شمش آلومينيوم به ايميدرو ،خريدار
دغدغه اي براي ايفاي تعهدات خود ندارد چرا که اوال در نتيجه عدم ايفاي اين
تعهدات ضرر و زيان چنداني متوجه خريدار نميشود و ثانيا ضمانت اجرايي
خاصي نيز براي اين دسته از تعهدات از سوي سازمان خصوصي سازي در نظر
گرفته نشده است.در ادامه اين گزارش آمده است :بر اساس گزارش ديوان
محاسبات کشور ،سازمان خصوصي سازي با توجه به راي هيئت داوري
مي بايست به تکاليف قانوني خود از جمله بند  7ماده  12و ماده  11قرارداد
 11309موضوع واگذاري طرح هرمزال و همچنين بند  8ماده  12قرارداد
11310موضوعواگذاريشرکتآلومينيومالمهديمبنيبردريافتمطالبات
از طريق راهکار مذکور در ماده  48قانون محاسبات عمومي يا اعمال ماده 11
قانون محاسبات عمومي يا اعمال ماده  11قرارداد مذکور مبني بر فسخ و اقاله
قرارداد عمل کند که تاکنون اين امر محقق نشده است.

اميدي:

بنياد مستضعفان  ۴۹هزار تن سيمان
رايگان براي نوسازي و بازسازي
مناطق سيلزده اختصاص داد

دبير ستاد کمکهاي بنيادمستضعفان در سوانح طبيعي گفت :اين بنياد
در نوسازي و بازسازي مناطق سيل زده مشارکت دارد و تاکنون  ۴۹هزارتن
سيمانرايگانبرايساختوتعميرواحدهايمسکونيدراينمناطقاختصاص
داده است.به گزارش مرکز روابط عمومي و اطالع رساني بنياد مستضعفان،
علي اميدي در گفتوگو با تسنيم اظهارداشت :بنيادمستضعفان از نخستين
روزهاي وقوع سيل در کنار مردم استانهاي مختلف حضور داشت و اکنون
نيز براي بازسازي و نوسازي اين مناطق کمک حال آنان خواهد بود.وي افزود:
در مرحله نخست مقابله با بحران سيل که مردم به اقالم و کمکهاي اوليه و
ضروري نياز داشتند؛ بنياد مستضعفان پاي کار آمد و اقدام به تامين بخشي از
نيازهاي ضروري مردم در اين مناطق کرد.دبير ستاد کمکهاي مردمي بنياد
مستضعفان در سوانح طبيعي يادآور شد :از ابتداي وقوع سيل تاکنون دو هزار
تخته پتو و سه هزار تخته فرش و گليم به مناطق سيلزده استان گلستان
ارسال شد .هم چنين در همان روزهاي نخست حادثه که شهرها و روستاهاي
اين استان دچار آبگرفتگي شد نيز پنج هزار جفت چکمه به استان فرستاده
شده بود.وي ادامه داد :در اين مدت سه هزارتن انواع مواد غذايي ۱۱ ،هزار
قالب پنير ،يکهزار کيلوگرم برنج و  ۵۰۰کيلوگرم مرغ ۱۵۰ ،هزار بطري آب
معدني و اقالم ديگري مانند کفش و پوشاک ،لوازمالتحرير و  ...براي استان
گلستان ارسال شده است.اميدي با اشاره به مشارکت بنياد مستضعفان در
ساخت و تعمير واحدهاي مسکوني خسارت ديده در مناطق سيلزده گفت:
بنياد مستضعفان براي بازسازي و نوسازي اين مناطق سيمان رايگان تهيه و
در اختيار بنياد مسکن استانهاي مختلف قرار داده است.

آگهي مناقصه عمومي يكمرحلهاي
توسعه و تكميل درمانگاه فرهنگيان
كرج (نوبت دوم)
ادارهكلآموزشوپرورشاستانالبرزدرنظرداردنسبتبهبرگزاري
مناقصهعمومييكمرحلهايتوسعهوتكميلدرمانگاهفرهنگيان

كرج اقدام نمايد .متقاضيان محترم ميتوانند از روز چهارشنبه
 1398/02/25جهت دريافت اسناد ،شرايط مناقصه و بارگذاري

پيشنهادات خود به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (سامانه
ستاد) به نشاني  www.setadiran.irمراجعه نمايند.

تاريخ انتشار نوبت اول98/2/24 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/2/25 :
خ ش98/2/24 :
شناسه آگهي 465860

اداره كل
آموزش و پرورش
استان البرز

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه
(نوبت اول) شركت تعاوني مبادالت مرزنشينان نصر
 2سردشت به شماره ثبت 618

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت تعاوني مبادالت مرزنشينان نصر 2
سردشت راس ساعت  18روز شنبه مورخ  98/03/25در محل :شهرستان سردشت ،خيابان وحدت ،كوچه
گلزار شهداء ،مسجد قبله 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 ديگري 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 .توضيح 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 هياتمديره بررسي
و تاييد گردد .در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانههاي
اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هياتمديره و بازرسان
 -2طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سال 1397
 -3اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود يا زيان سال مالي 1397
 -4طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي صرف هزينههاي سال 1398
 -5انتخاب يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس عليالبدل به علت اتمام ماموريت
 -6تغيير و تعيين روزنامه جديد جهت درج آگهيهاي شركت
ضمنا كليه متقاضيان كانديداهاي عضويت در سمت بازرسي بايستي حداكثر تا ظرف مدت  7روز پس از
انتشار آگهي مذكور مدارك شناسايي ذيل را با مراجعه به دفتر شركت واقع در شهرستان سردشت ،ميدان
سرچشمه ،خ معلم ،مجتمع تجاري رشيد ،طبقه اول ،دفتر شركت تعاوني مبادالت مرزنشينان نصر  2سردشت
تحويل نموده و رسيد دريافت نمايند.
مدارك الزم جهت متقاضيان ثبتنام بازرسي:
فتوكپي شناسنامه  -فتوكپي كارت ملي  -تصوير آخرين مدرك تحصيلي  -فتوكپي كارت مبادالت
مرزي  -تكميل فرم كانديداي عضويت در سمت بازرسي  -تصوير گواهي پايان خدمت نظام وظيفه براي
مشمولين  -برگ عدم سوء پيشينه
هيات مديره شركت تعاوني مبادالت
تاريخ انتشار98/2/25 :
خ ش98/2/25 :
مرزنشينان نصر  2سردشت
460

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده (نوبت دوم)

با عنايت به عدم رسميت جلسه مورخ  98/2/22بدينوسيله از كليه اعضاي محترم شركت تعاوني توليدي و
خدماتي مجتمع گاوداريهاي شاهرود دعوت ميشود تا در مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده (نوبت
دوم) كه در ساعت  12روز دوشنبه مورخ  98/3/20در محل شركت تعاوني واقع در كيلومتر  18جاده
شاهرود  -دامغان تشكيل ميگردد ،حضور به هم رسانند.
يادآورميگردددرصورتيكهحضورعضويدرمجمععموميفوقالذكرميسرنباشدميتواندحقاعمالراي
از سوي خود را به نماينده تاماالختيار خود واگذار نمايد در اين صورت تعداد آراء وكالتي هر عضو حداكثر 1
راي و هر شخص غيرعضو تنها يك راي ميباشد.
صدور برگه حضور در جلسه و صدور وكالتنامه از ساعت  8لغايت  14در محل دفتر تعاوني انجام ميگيرد و
فقط اعضاء و نمايندگان آنان مجاز به حضور در جلسه ميباشند و حضور توام اعضاء و نمايندگان آنان در
مجمع عمومي ممنوع ميباشد.
دستورجلسه:
هيات مديره شركت تعاوني توليدي و خدماتي
 افزايش سرمايهمجتمع گاوداريهاي شاهرود
تاريخ انتشار98/2/25 :
به شماره ثبت 1165
خ ش98/2/25 :

