ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﻰ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآوردهﻫﺎى ﻧﻔﺘﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻢ ﺧﺒﺮ داد:

دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از  5ﻫﺰار ﺧﻮدرو ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﺷﻬﺮ
ﻧﮕﯿﻦ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ  /ﮔﺮوه اﯾﺮان
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ﻣﺪﯾﺮﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﻰ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآوردهﻫﺎى ﻧﻔﺘﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻢ ﮔﻔﺖ 5 :ﻫﺰار
و  670ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ دوﮔﺎﻧﻪ ﺳــﻮز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ و  243ﺧﻮدرو
ﻧﯿﺰ در ﻧﻮﺑﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺎﻫﺮى ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل

اﻗﺘﺼﺎد

ﺧﺒﺮ روز
»دوﺑﻠﯿﻦﻻﯾﻦ« ﭘﺎﺳﺦ داد:

راﯾﮕﺎن ﺧﻮدروﻫﺎى ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺳﻮز ﺑﻪ ﺳﻰان ﺟﻰ ،اﻓﺰود :از اﺑﺘﺪاى اﺟﺮاى
اﯾﻦ ﻃﺮح در ﻗﻢ ﻣﺎﻟﮑﺎن  5ﻫﺰار و  913ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از
اﯾﻦ ﺷﻤﺎر  5ﻫﺰار و  670ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز ﺳﻰانﺟﻰ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷــﺪﻧﺪ و  243ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ در ﻧﻮﺑﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻫﺴــﺘﻨﺪ.وى ﺑﻪ
دوﮔﺎﻧﻪﺳﻮز ﮐﺮدن ﺧﻮدروﻫﺎى ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ اﺷﺎره وﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
ﻃﺮح ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮدروﻫﺎى ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮ ﺷﺨﺼﻰ ﺑﻪ دوﮔﺎﻧﻪﺳﻮز ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎى ﭘﺮﻣﺼﺮف و اﻋﻄﺎى ﯾﺎراﻧﻪ از ﻣﺎهﻫﺎى ﻗﺒﻞ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺣﺪود  75درﺻﺪ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﺎراﻧﻪ دوﻟﺘﻰ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻰﺷﻮد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ دوﻟﺖ در ﻣﻘﻮﻟﻪ ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﻰ
اﻋﻼم ﺷﺪ؛

ﻓﺮوش ﻧﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻧﺎن!
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ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاى ﺧﺮﯾﺪ
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻰ اﺳﺖ؟

ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻗﻤﻰ از ﻃﺮح راﯾﮕﺎن دوﮔﺎﻧﻪﺳﻮز ﮐﺮدن ﺧﻮدروﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :از اﺑﺘﺪاى اﺟﺮاى اﯾﻦ ﻃﺮح در ﻗﻢ ﺗﺎ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎرى ﺑﯿﺶ
از  3ﻫﺰار و  900ﺧﻮدروى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن دوﮔﺎﻧﻪﺳﻮز ﺷﺪﻧﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .وى ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻰ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻃﺮح ﻣﻠﻰ ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﺧﺒﺮ وﯾﮋه

naslfarda

3

ﺳﺨﻨﮕﻮى ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ :ﻫﻨﻮز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﻰ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺣﺬف ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﻰ وﺟﻮد ﻧﺪارد

ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا  /ﮔﺮوه ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻰ
news@ naslefarda.net

ﺑﻰ ﻫﯿﭻ ﺗﻌﺎرﻓــﻰ ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﻰ ﻋﺮﺻﻪاى
ﺗﻨﮓﺗﺮﺑﺮاى ﻣﺮدم و ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺑﺮاى دو ﻗﻮه
ﺷﺪه اﺳﺖ .آنﻗﺪر ﮐﻪ ﻧﻪ ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺘﻰﻫﺎ از
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ درﺑﺎره اﻫﻤﯿﺖ آن ﮐﻮﺗﺎه ﻣﻰآﯾﻨﺪ
و ﻧﻪ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎﻧﻰﻫﺎ درﺑﺎره ﺑﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدن آن
ﮐﻢ ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﻌــﺪ از ﻓﻘﺮه ﺟﺪال ﻟﻔﻈﻰ
ﺑﯿﻦ دو رﺋﯿﺲ ﻗﻮه در ﻣﺠﻠﺲ در روزدﻓﺎﻋﯿﻪ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر از ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﻰ
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ آن ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﺳﺨﻨﮕﻮى
ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴــﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد ﮐــﻪ در ﺟﻤﻊ
ﺧﺒﺮﻧــﮕﺎران اﺑﻌﺎد دﯾﮕــﺮى از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
»ﺣﺬف ارزﺗﺮﯾﺠﻰ« را روﻧﻤﺎﯾﻰ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻨﻮز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﻰ درﺑﺎره
ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺣﺬف ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﻰ
ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺳﺨﻨﮕﻮى ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ :ﻫﻨﻮز
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﻰ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺣﺬف ارز
ﺗﺮﺟﯿﺤﻰ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﺛﺎر آن ﺑﺮ روى ﻣﻌﯿﺸﺖ
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﻧﺸــﺪه ،اﯾﻦ درﺣﺎﻟﻰ
اﺳــﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮاى ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺴــﺘﻪﻫﺎى
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﻰ از ﻣﺮدم ،اﺧﺘﯿﺎرات ﻻزم
را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ ﭘﯿﮕﯿــﺮى ﺟﺪى دوﻟﺖ
ﺑﺮاى ﺣــﺬف ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﻰ،
ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ
ﺳــﯿﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﺪﯾــﻦ ﻣﻮﺳــﻮى ،در ﺟﻤﻊ

ﻋﮑﺲ yjc:

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى دوﺑﻠﯿﻦﻻﯾﻦ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در اﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﻧﯿﺰ
اﺑــﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺣﺘﻤــﺎﻻً ﺧﺮﯾﺪ در
ﺳﻄﺢ  25ﻫﺰاردﻻرى ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺎﺷﺪ.
»ﺟﻔﺮى ﮔﻮﻧﺪﻻخ« ﮐﻪ از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺳﻠﻄﺎن
اوراق ﻗﺮﺿﻪ« ﻫﻢ ﯾﺎد ﻣﻰﺷــﻮد ﻫﺸــﺪار دارد
اﺣﺘﻤﺎﻻً در اواﺧﺮ اﻣﺴــﺎل اﻗﺘﺼــﺎد ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص آﻣﺮﯾﮑﺎ دﭼﺎر رﮐﻮد ﺷﻮد .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در اﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﻧﯿﺰ
اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﮐﺮد واﻓﺰود :اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺧﺮﯾﺪ در ﺳﻄﺢ
 25ﻫﺰار دﻻرى ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺎﺷــﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎردر
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  137ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر داراﯾﻰ
ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دارد ،در ﺳﺎل  2013ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
»ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎل« اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ وﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ
ﻫﻢ در ﺳﺎلﻫﺎى  2015 ،2012و  2016او را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﻰ از  50ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﮐﺮد .ﺑﺮ اﺳــﺎس آﻣﺎر ﻓﻮرﺑﺲ ،در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺛﺮوت ﺧﺎﻟﺺ ﮔﻮﻧﺪﻻخ  2٫2ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال
ﮐﻪ آﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدى در ﺳــﺎل
 2023وﺟﻮد دارد ،اﻇﻬﺎرﮐﺮد :ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﻰﮐﻨﻢ
ﺑﺎزاراوراق ﻗﺮﺿﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﻰ ﺷﺎﺧﺺ رﮐﻮد را
درﺳﺎل  2023ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.
وى اﻓــﺰود :ﻣــﻦ ﻓﮑﺮﻧﻤﻰﮐﻨــﻢ ،ﻣﻘﺎﻣــﺎت
ﻓﺪرالرزرو ،اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن و ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران از
اﯾﻦ اﯾﺪه اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺮخ
ﺑﻬﺮه ﭘﺎﯾﯿﻦ رو ﺗﻐﯿﯿﺮوﺿﻌﯿﺖ دﻫﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ
ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎورﻫﺴــﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﺪرالرزرو ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه را
ﭼﻬﺎرﻣﺮﺗﺒﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻰدﻫﺪ واﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل
رﮐﻮدى اﺳﺖ.

ارزﺗﺮﺟﯿﺤﻰ ﻋﺮﺻﻪاى ﺗﻨﮓ ﺗﺮﺑﺮاى ﻣﺮدم و ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺑﺮاى دو ﻗﻮه

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران در ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳــﺶ ﮐﻪ
دوﻟﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﮑﻠﻒ
ﺑﻪ ﺣﺬف ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﻰ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎرﮐﺮد :در
ﺟﻠﺴــﻪ ﻋﻠﻨﻰ ﻣﺠﻠﺲ ،ﻣﯿﺮﮐﺎﻇﻤﻰ رﺋﯿﺲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺻﺮاﺣﺘﺎً اﻋﻼم ﮐﺮد
ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ  380ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ
از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪﻫﺎى ارزى ﮐﺴــﺐ ﻣﻰﮐﻨﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﺪﻫﺪ ،ﻫﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﺮاﻧﻰ را
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﻰ را و اﯾﻦ اﻣﺮ
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﻰﺗﻮان اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را
اداﻣﻪ داد؛ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺻﺮﯾﺢ اﯾﺸــﺎن اﺳﺖ.
ﭘﺲ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮى ﺟﺪى دوﻟﺖ ﺑﺮاى ﺣﺬف

ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﻰ ،ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ.
دوﻟﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻋﻠﻨﻰ
ﻣﯿﺮﮐﺎﻇﻤﻰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ارز
ﺗﺮﺟﯿﺤﻰ ﻧﯿﺴﺖ
وى اﻓــﺰود :واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻋﻠﻨﻰ ﻣﯿﺮﮐﺎﻇﻤﻰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ درآﻣﺪﻫﺎى ارزى ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﻰ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺣﺬف
ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ
ﮐﻠﯿﺖ آن ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ دوﻟﺖ ﻫﻨﻮز
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﻰ ﻣﺸــﺨﺼﻰ ﺑﺮاى ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت اباذر (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره  2225و شناسه 10260188526

بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت مذکور دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
که در ساعت  8صبح مورخ  1400 / 11 / 04در محل قانونی شرکت به آدرس  :استان اصفهان  ،شهرستان خميني
شهر  ،بخش مرکزي  ،دهستان ماربين وسطي  ،روستا قلعه اميريه ،محله  ، .کوچه عطار  ،بلوار الغدير  ،پالك ، 327
طبقه همكف سردخانه اباذر کد پستی  8437159556تشكيل می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ساعت  8صبح:
 -1انتخاب و تعيين سمت اعضاء هيئت مديره
 -2تعيين وضعيت دارندگان حق امضاء
 -3انتخاب بازرسين
 -4تصويب ترازنامه حساب سود و زيان شرکت
هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
صاحبان سهام شرکت صنایع غذایی گندم پایه دلیجان مرکزی (سهامی خاص)
به شماره ثبت  1451و شناسه ملی 1400356256

بدينوســيله از کليه ســهامداران حقيقی و حقوقی دعوت می گردد جهت شــرکت در جلسه مجمع عمومی
عادی به طور فوق العاده اين شرکت که راس ساعت  9صبح روز سه شــنبه مورخ  1400/11/5در محل شرکت به
آدرس قانونی استان مرکزی ،شهرســتان دليجان ،کيلومتر  5جاده قم ،روبروی پارك جنگلی برگزار می گردد،
حضور به هم رسانند.
 -1بررسی عدم تشكيل مجمع عمومی عادی ساليانه سال 98و 99ناشی از مشكالت پيش آمده
دستور جلسه:
 -2انتخاب بازرسان
 -3انتخاب اعضای هيئت مديره
 -4انتخاب روزنامه کثيراالنتشار
هیئـت مدیـره شرکت گندم پایه دلیجان مرکزی

آگهیدعوتبهمجمععمومیبهطورفوقالعاده اعضایهیئتامنا
موسسهقرآنیمهدقرآنکریمووالیتشهرستانفریدنبهشمارهثبت 13وشناسهملی10260004363

بدينوسيله از کليه اعضای محترم هيئت امنا اين موسسه دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اعضای هيئت امنا
موسسه قرآنی مهد قرآن کريم و واليت شهرستان فريدن به شماره ثبت 13که راس ساعت 10صبح روز دوشنبه مورخ 1400/11/11به نشانی:
داران ،خيابان شهيد عزيزی ،روبروی مسجد صاحب الزمان ،ساختمان مهد قرآن کريم و واليت شهرستان فريدن کدپستی8561935486
برگزار می گردد ،حضور به هم رسانند.
 -1تغيير اعضای هيئت امنا و انتخاب اعضای جديد هيئت امنا
دستور جلسه:
 -2انتخاب اعضای هيئت مد يره
 -3تغيير اساسنامه
 -4ساير مواردی که در صالحيت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد.
از اعضای محترم هيئت امنا و يا نمايندگان قانونی آنها تقاضا می شود با در دست داشتن اصل مدارك شناسايی و کارت ملی و مدارك قانونی
حداکثر تا پايان ساعت اداری روز يكشنبه مورخ  1400/11/10آمادگی جهت حضور خود در مجمع فوق را کتبا به هيئت مديره به آدرس دفتر
موسسه در نشانی ذکر شده اعالم نمايند .شايان ذکر است که در صورت عدم اعالم آمادگی کتبی و عدم حضور در جلسه مجمع فوق اين
اقدام ايشان به منزله اعالم استعفای ايشان و خروج از عضويت هيئت امنا موسسه مذکور محسوب خواهد شد.
هیئت مدیره موسسه مهد قرآن کریم و والیت شهرستان فریدن

ﺷــﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪﮔﺎن اراﺋﻪ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮﻫﺴﺘﯿﻢ دوﻟﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺟﺮاﯾﻰ ﺧﻮد را ﺑﺪﻫﺪ ﺗــﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؛ﭼﺮاﮐﻪ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﯿﺸﺖ
ﻣﺮدم اﺳﺖ.
ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دوﻟﺖ ﺳﯿﺰدﻫﻢ
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳــﯿﺪه و ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺳﺨﻨﮕﻮى ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ در ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳــﺆال ﮐﻪ ﻻﯾﺤﻪ دو ﻓﻮرﯾﺘﻰ ﺑﺮاى
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎرات ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﺪه ﺑﻮد،اذﻋﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺣﺮف

دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴــﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮنﻫﺎى
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮاى ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺗﺄﻣﯿﻦ ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺑﺎ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دوﻟﺖ
ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
دوﻟﺖ ﺳﯿﺰدﻫﻢ در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراى ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ
اﻗﺘﺼﺎدى ﺳــﺮان ﻗﻮا ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه و
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣﻮﺳﻮى درﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳــﺆال ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ  1400راﻫﮑﺎر
ﺟﺒﺮان ﺣﺬف ارز ﺗﺮﺟﯿﺤــﻰ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻰ
ﻧﺸﺪه اﺳــﺖ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﻗﺴﻤﺖ  2ﺑﻨﺪ
»ب« ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1400
رأى ﺟﺒﺮان ارز  4200ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ ،اﺧﺘﯿﺎرات
ﻻزم ﺑﺮاى ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫﺎى ﺣﻤﺎﯾﺘﻰ
ﻣﻌﯿﺸﺘﻰ از ﻣﺮدم ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ
ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ دوﻟﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.وى
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ ﻻﯾﺤﻪ دو ﻓﻮرﯾﺘﻰ
دوﻟﺖ ﺑﺮاى اﯾــﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧــﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ
رﺳﯿﺪﮔﻰ ﺷــﻮد ﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﯾﺎ  48ﺳﺎﻋﺘﻪ،
اﻓﺰود :در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮرﺳــﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ،ﻟﻮاﯾﺢ دو
ﻓﻮرﯾﺘﻰ اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف  48ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮرﺳﻰ
و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﺳﺖ و
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻬﻤﻰ را ﻧﻤﻰﺷﻮد
ﻇﺮف  48ﺳــﺎﻋﺖ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﻟﺬا اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺑﺮرﺳﻰ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﻮد ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ
ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻻﯾﺤﻪ
اﺻﻼح ﺑﻮدﺟــﻪ  1400را اراﺋــﻪ ﻣﻰﮐﺮد و
ﻣﺠﻠﺲ آن را ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ و ﺑﺪون ﻋﺠﻠﻪ
ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻰﮐﺮد.

رﺋﯿﺲ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻦﮐﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧــﻪ ﻧﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرت ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮاﺳــﺖ
ﮔﻔﺖ :اﻓﺮاد ﻧﺎن را ﺑــﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﺧﺮﯾﺪارى
ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐــﺰى و وزارت اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﻮز
در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺳﺎزى زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ
ﮔﺰارش ﻓﺎرس ،وى اﻇﻬﺎرﮐﺮد :ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﺎن
از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرت ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮا داده ﻣﻰﺷــﻮد و اﻓﺮاد ﻧﺎن را
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﺧﺮﯾﺪارى ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰى و وزارت اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﻮز در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺳﺎزى
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺛﺮﮔﺬار اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻓﻌ ً
ﻼ ﺑﺤﺚ ارز ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻨﺪم
و دارو ﺑﺮاى ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻗﺮارداده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﻌﻮد
ﻣﯿﺮﮐﺎﻇﻤﻰ رﺋﯿﺲ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ در
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ
ﺳﺎل  1401ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎرانﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺆاﻻت ﺧﻮد را در
اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﻣﺮدم ،ﻧﺤــﻮه ﺗﻮزﯾﻊ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﭘﺮداﺧﺖ
ﯾﺎراﻧﻪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺮدم درﺑﺤﺚ ﮐﺎﻻﻫﺎى اﺳﺎﺳــﻰ
و دارو ﺑﻌﺪ از ﺣﺬف ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﻰ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ .وى
اداﻣﻪ داد :ﺗﻼش ﺷﺪاز ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺮﮔﺰارى اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت
ﺑﺮاى اﻗﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﻰ
ﻻزم اﺳــﺖ و ﻗﺮار ﺷــﺪ ،ﮐﺎرﮔﺮوﻫﻰ از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮاى ﺑﺮرﺳﻰ اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮده اﯾﻦ ﻃﺮح
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﺳــﺆاﻻت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﺑﻪ ﺷــﮑﻞ دﻗﯿﻖﺗﺮ و ﺟﺰﺋﻰﺗﺮ در ﺟﻠﺴﺎﺗﻰ ﻣﺠﺰا از
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪى آن درﺗﻠﻔﯿﻖ اراﺋﻪ ﺷــﻮد ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
درﺟﺮﯾﺎن ﻗــﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻣﯿﺮﮐﺎﻇﻤﻰ در ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ
ﺳﻮاﻟﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮاﯾﻦﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﻰدﻫﯿﺪ
ﮐﻪ ﺣﺬف ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﻰ ﻣﺸﮑﻠﻰ را در ﺳﻔﺮه ﻣﺮدم
اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﺪ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺗﻼش دوﻟﺖ ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﻰ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺷﻮد زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺨﺸﻰ از ارز
 4200ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ درﮐﺸﻮرﻣﺼﺮف
ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺨﺸﻰ دﯾﮕﺮ ازآن ﯾﻌﻨﻰ ﮐﺎﻻﻫﺎى ﯾﺎراﻧﻪاى
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺎرج از ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ آن ﻫﻢ درآن
ﺳﻮى ﻣﺮزﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺎ  70ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮآن ﻃﺮف ﺗﺮ ﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﻰﺷﻮد .وى ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :دو ﻧﺮﺧﻰ ﺑﻮدن ارز و
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ  4200و ﺗﺎ ﺣﺪود  27ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺪد
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻰ ﻓﺴﺎد
در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﯿﺎن ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ ﺑﺮاى رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.

آگهیدعوتشرکتآرمهکارنجفآباد(سهامیخاص)بهشمارهثبت516
بدينوسيله به آگاهی کليه سهامداران ميرساند جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت آرمه کار نجف آباد ( سهامیخاص)
به شماره ثبت  516در روز دوشنبه مورخه  1400 / 11 / 04ســاعت  09 : 00صبح در محل شرکت به آدرس استان اصفهان  ،شهرستان
نجفآباد ،بخش مرکزي  ،شهر نجف آباد ،محله اميرآباد  ،خيابان شهيد محمد منتظري  ،بن بست ((بهارلويي))  ،پالك  ، 87طبقه همكف،
به کد پستی  8513987151برگزار می گردد .لذا از کليه سهامداران دعوت می گردد با در دست داشتن برگه سهام يا وکالت نامه قانونی
در محل مذکور حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه : 1400 / 11 / 04
 -1انتخاب مديران
 -2انتخاب بازرس
 -3انتخاب روزنامه کثيراالنتشار

هیئت مدیره شرکت

آگهیدعوتسهامدارانشرکتسامانانرژیاصفهان
بهشمارهثبت( 18861سهامیخاص)
بهتشکیلمجمععمومیعادیبهطورفوقالعاده

بدينوسيله از کليه سهامداران محترم دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که
در تاريخ  1400/11/4راس ساعت  16به نشانی :اصفهان ،بلوار کشاورز ،تقاطع پل شهيد مفتح برج آزاد  ،طبقه
هفتم ،واحد  705تشكيل می گردد ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده -1 :انتخاب بازرس علی البدل قانونی شرکت
 -2تصويب ترازنامه مالی و صورت سود زيان ساالنه شرکت منتهی به 1399/12/30
رییس هیئـت مدیـره شرکت سامان انرژی اصفهان

آگهـي برگـزاري
مناقصـه عمومـي

نوبت اول

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعمليات اجرايي به شرح زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران
شر
واجد شرايط واگذار نمايد.
برآورد
(ريال )

مبلغتضمين
(ريال )

251-4-400

اجرای شبكه جمع آوری فاضالب روستای
دار افشان در فالورجان (با ارزيابی کيفی)

جاری

48،643،103،722

1,590,000,000

252-4-400

اصالح شبكه فاضالب فوالدشهر
(با ارزيابی کيفی)

جاری

56,185,393,470

1,816,000,000

253-4-400

اصالح و توسعه شبكه فاضالب در سطح
منطقه سه (با ارزيابی کيفی)

جاری

9,659,871,278

420,000,000

254-4-400

اصالح و توسعه شبكه فاضالب در سطح
منطقه پنج (با ارزيابی کيفی)

جاری

12,648,685,138

509,000,000

شماره مناقصه

محل تامين
موضوع مناقصه
موسسه
اکثریت هیئت موسس و امنای
اعتبار

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق : 292تا ساعت 13:00روز شنبه به تاريخ 1400/11/09
تاریخ گشایش اسناد مناقصه :ازساعت  08:30صبح روز يكشنبه به تاريخ 1400/11/10
دریافت اسناد :سايت اينترنتي
شرکت آب و فاضالب استان اصفهانWWW.abfaesfahan.ir :
پایگاه ملي اطالع رساني مناقصاتWWW.iets.mporg.ir :
نام روزنامه :نسل فردا
شماره تلفن گویا(031 - 3 6680030-8 :داخلي ) 395
تاريخ انتشار1400/10/23 :
شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

