گذرموقتها با وجود قانون ممنوعیت حاشیهسازی کردند؛

جوالن پورشههای اکراین در خیایانهای تهران
اخیرا ً درسطح پایتخت مشاهده شده که خودروهای پورشه با پالک
گذر موقت درحال تردد هستند درحالی که طبق بخشنامه گمرک
درسال  ۱۳۹۶ورود برخی برندها حتی به صورت گذرموقت ،ممنوع
است؛ همین موجب واکنشهایی شد .پیگیری جریان این خودروها
از گمرک ایران با این اعالم به ایسنا همراه بود که این تردد غیر قانونی

اقتصاد

Economy

نبوده و با اطالع و مجوز صادر شده از سوی گمرک انجام شده است.
طبق اعالم وکیلی مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران این خودروها
مربوط به هموطنان مقیم اوکراین بوده که با بروز جنگ در این کشور
ناگزیر به ترک این کشور شدهاند ،از اینرو با توجه به تاکیداتی که
وزارت امور خارجه و مقامات کشور برای ایجاد تسهیالتی برای آنها

در شرایط اضطراری پیش آمده داشــتهاند ،گمرک نیز اجازه ورود
موقت خودرو را داده است .آن طور که وکیلی گفته در مجموع برای
سه دستگاه و صرفاً از مبدأ اوکراین و از طریق گمرک بازرگان مجوز
ورود موقت صادر شده است .این ممنوعیت تردد به بخشنامهای که
در دیماه سال  ۱۳۹۶از سوی مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
به گمرکهای اجرایی ابالغ شده است بر میگردد ،طبق آن ،ورود
موقت خودروهای سواری با برندهای پورشه ،هامر ،مازراتی ،بوگاتی،
خودروهای تشــریفاتی و خودروهای لوکس امکانپذیر نیست ،از
اینرو نباید گمرک پروانه ورود موقت جهت این خودروها را صادر کند

naslfarda

فرصت طالیی برای ایران ،قطر و روسیه در ژانر وحشت گازی اروپا اگر استفاده کنند

تروئیکایگازیبهترینپیشنهادمنطقهای

عکس:ایندیپندنت

تابستان داغ خاورمیانه در ســال  2022با رفتارهای
روس که اروپاییها را حیران کــرد و قیمت نفت که
آمریکاییها را راهی منطقه کرد داغتر هم شــد .این
بحرانها که بعد از دو سال رکود بسیار سنگین کرونا
بــر اقتصاد جهانی شــکل گرفته بود بیــش از پیش
اقتصادهای کهنه و ســنتی حوزه انــرژی را عزیز و
ارزشمند کرد .این را میشــود در گزارش روزجمعه
یورونیوز دید.

نماینده سابق مجلس خطاب به سکانداران
اقتصاد هشدار داد:

و حتی تمدید مدت تردد آنها و موافقت با ورود این خودروها تحت
صحابت کارنه دوپاساژ (مجوز ورود) ممنوع خواهد بود.
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امین رضایی  /گروه اقتصاد
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گفتوگو

«نرخ تورم در کشورهایی که از واحد پولی یورو استفاده
میکنند به شکل چشمگیر و کمسابقهای افزایش یافت
و رکورد تازهای را از خود به جا گذاشت.
تحلیلگران دلیل عمده این پدیده را افزایش شــدید
هزینههای انرژی میدانند که بخشی از آن به تبعات
تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین مرتبط میشود.
بر اساس آخرین گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا موسوم
به یورواستات که روز جمعه منتشر شد ،تورم ساالنه
در  ۱۹کشور منطقه یورو در ماه ژوئن به نرخ  ۸.۶درصد
رسید که از میزان  ۸.۱درصد ثبت شده در ماه مه عبور
کرده است».

اصالحیه آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و عادی
انجمن خیریه حمایت از بیماران نقص ایمنی حضرت صدیقه
طاهره (س) استان اصفهان

پیرو آگهی مورخ  1401/4/13باستحضار می رســاند تاریخ و ساعت مجمع
عمومی فوق العاده و عادی انجمن نوبت اول از یک شنبه  1401/5/2به سه شنبه
 1401/5/4و از ساعت  6:30صبح به  7:00صبح تغییر یافته است.
مکان :پل فلزی ،هتل آسمان
هیئت مدیره انجمن

عالوه بــر این مــوارد برگزاری اجالس گــروه هفت،
بالفاصله برگــزاری اجالس ناتو و نشســت ســران
کشــورهای حوزه دریای خزر ،جــان گرفتن مجدد
بریکس و پیمانها ریز و درشــتی که تا حدی یادآور
پیمانهای قبل از جنگ جهانی اول بود ،دلیلی دیگری
بر اهمیت حوزه انرژی است.
در این میان آنچه کمتر برای دیگران دیده شد میزبانی
قطریها از نشست برجام بود .اما چرا قطر محل ادامه
گفتوگوهاست و نقش این کشــور که تا پیشازاین
بهعنوان کشور دوست ایران تلقی میشد و در شرایط
کنونی به یک میانجی رســمی ارتقا پیداکرده است،

آگهی دعوت سهامداران شرکت صنایع ایده آل رایانه شیراز (سهامی خاص )
ثبت شده به شماره  11454و شناسه ملی 10530238778
جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در ساعت
 10مورخ  1401/04/25به آدرس :استان فارس ،شهرستان شیراز ،بخش مرکزی  ،دهستان بیدزرد  ،روستا منطقه ویژه
اقتصادی شیراز ،محله منطقه ویژه قطعه 104پالک 0طبقه همكف ،اقتصادی فاز، 1بلوار 45متری ،خیابان، 1کد پستی
 7159114455تلفن  071-37175468تشكیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

.1انتخاب اعضای هیئت مدیره
.2انتخاب بازرسین
.3تعیین وضعیت حق امضا هیئت مدیره شرکت صنایع ایده ال رایانه شیراز

آگهیدعوتبهمجمععمومیعادیسالیانهصاحبانسهامشرکتآساگروپ
اصفهان(سهامیخاص)بهشمارهثبت 18471وشناسهملی10260393776

بدینوسیله به اطالع سهامداران محترم شرکت آسا گروپ اصفهان (سهامی خاص) می رساند مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به1400/12/29
راس ساعت  14عصر روز یكشنبه مورخ  1401/4/26در محل شرکت آسا گروپ اصفهان برگزار می گردد.

دستور جلسه:

 استماع گزارش هیئت مدیره تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1400 انتخاب بازرس قانونی برای سال مالی بعد -سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.

لوله سراسر شد و  250میلیارد مترمکعب نیز مصرف
این حامل انرژی برآورد شده است ».فارغ از اینکه چرا
باید تراز تولید و مصرف گاز کشــور به این شکل باشد
که مشخصاً به علت عدم اجرای صحیح سیاستهای
بهینهسازی مصرف سوخت در کشور است (در مطلبی
دیگر به آن خواهیم پرداخت) اما آنچه اکنون بهعنوان
فرصتی راهبردی برای کشــور محســوب میشود؛
استفاده از جغرافیای ایران بهعنوان ترانزیت و سونآپ
گاز بهسوی اروپاست.
ایران سال گذشته تنها  17میلیارد مترمکعب صادرات
در کارنامه خود ثبت کرد که با توجه به تقاضای باالی
سایر کشورها و بهویژه اروپا مقدار فراوانی نیست.
قطر مرز زمینــی برای ارســال گاز از طریق خط لوله
ندارد و پروژههای دریایی انتقال نیز از یکسو زمانبر
و از سوی دیگر فقط به سمت شرق امکانپذیر است.
این در حالی است باوجود خط لوله سراسر انتقال گاز
در ایران ،هزینه تولید «آالن جی» ،انتقال و درنهایت
تبدیل مجدد به گاز در پایانههای دریافتی کام ً
ال حذف
میشود و نتیجه آنکه ســود فراوانی برای طرفین به
ارمغان خواهد آورد.
اکنون در بحرانیترین شرایط ژئوپلیتیک جهانی ،ایران
میتواند از فرصت بهدستآمده نهایت بهره را ببرد و در
کنار توافقات هستهای ،دستکم سونآپ گاز قطر را به
اروپا کلید بزند.
درک مسئوالن کشور از مالحظات جغرافیایی و اهمیت
ژئوپلیتیک کشور میتواند مســیر آینده گاز طبیعی
جهان را دستخوش تحوالت اساســی کرده و منافع
بلندمدتی را متوجه ایران کند.
فرصتهایی که طی دو دهه گذشته به دلیل «ضعف
دیپلماســی انرژی» و عدم اجرایی کردن پروژههای
«ســونآپ» موضع بــاالی دیپلماســی را در برابر
همسایگان شمالی از دست دادیم ،حال با «سونآپ
گاز قطر» میتوانیم در میان و درازمدت موضع مناسب
و درخور با همسایگان جنوبی خود داشته باشیم.

دریا وفایی /گروه پارلمانی
daryavafaei2009@gmil.com

علی ابراهیمی نماینده سابق مردم استان مرکزی در
مجلس شورای اسالمی در گفتگو با ما ،با رقتبارتر
خواندن اوضاع معیشــتی مردم در دولت سیزدهم
گفت :اگر تا پیشازاین خریدن خانه و خودرو برای
مردم آرزو بود ،اآلن تهیه نان و غذا برایشان رؤیایی
شده است.
وی بابیان اینکه «برای بیان دردها باکســی تعارف
نداریم» ،تصریح کرد :معیشت مردم بهشدت دچار
آسیب شده و اوضاع بخش قابلتوجهی از جامعه اعم
از متوسط و اقشار آســیبپذیر دارند زندگیشان را
بهسختی و نفسنفسزنان طی میکنند.
ایــن نماینده مجلس دهــم ادامــه داد :یکزمانی
هزینههــای مســکن ،بهداشــت و دارو و درمان و
پوشــاک مطرح بود ولی حاال هزینههای تغذیهای
سرسامآور شده .ما جزء کشــورهایی بودیم که در
تأمین خوردوخوراک مردم چندان احساس سختی
نمیکردند و تهیه منزل و ماشــین برایشان دغدغه
بود اما اآلن برای سیر کردن شکمشان دچار مشکل
شدهاند.
ابراهیمی گفت :گوشت قرمز 250هزارتومانی شوخی
نیست .در یک مقطع مرغ و تخممرغ آنهم به علت
امتناع مردم از خرید و تولیدی که از قبل داشتیم و
یک مقدار هم واردات انجام شد ،قیمت کمی پائین
آمد اما اص ً
ال پایدار نبود و دوبــاره قیمتها افزایش
یافت.
این سخنگوی سابق کمیسیون کشاورزی در مجلس
شورای اسالمی بیان داشــت :اگر کسی مانند مردم
گوشــه و کنار بازار را درک کرده باشــد هیچ موقع
شــعارهای توهمی نخواهد داد .اآلن کام ً
ال واضح و
روشن است که زندگی بر مردم بیش ازآنچه میبینیم
سخت و دشوار شده است .افرادی که این حقیقت را
کتمان میکنند ،یا واقعاً چشم و گوش سالمی ندارند
یا عالقهمند بهدروغ پردازی است.وی خطاب به برنامه
ریزان ارشد اقتصادی گفت :نباید فراموش کنیم که
تابآوری مردم در برابر مشکالت حملونقل و کمبود
فضای سکونت ،شاید خیلی بیشتر از تابآوری برای
تأمین غذاست .اگر با همین فرمان و سبک و سیاق
پیش بروید و مــردم را در برابر موضوعات اقتصادی
حمایت نکنید کــه بتوانند حداقل مــواد موردنیاز
بدنشان را تهیه کنند ،قطعاً کشور در آینده نهچندان
طوالنی خسارتهای سختی را باید متحمل شود.

آگهی دعوت شرکت دیبا قائم خاور ( سهامی خاص – شماره ثبت  ) 3242به شناسه ملی 10380447291
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت مذکور دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در روز پنجشنبه مورخ  1401/04/30در ساعت  10صبح در محل شرکت واقع در
تربت حیدریه  ،بخش مرکزی  ،شهر تربت حیدریه ،شهرک ولی عصر  ،کوچه ((مهدوی))  ،کوچه اندیشــه  ، 3پالک  ، 8طبقه همكف به کد پستی  9516146733برگزار مي گردد ،اصالتا و یا وکالتا
حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومي عادی سالیانه :
.2انتخاب روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت
 .1انتخاب بازرسین اصلي و علي البدل
.4سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد .
 .3انتخاب اعضای هیئت مدیره
هیئت مدیره

آگهیدعوتمجمععمومیعادیسالیانهشرکتمهندسیالکترونیکوکامپیوتربهپژوه
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شــرکت مهندسی الكترونیک و کامپیوتر به پژوه (ســهامی خاص) به شماره ثبت 9591
و شناسه ملی  10260306778دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که راس ساعت  17:30مورخ 1401/4/25
در محل دفتر شرکت به آدرس :اصفهان ،خیابان سجاد ،کوچه  ،39پالک  106تشكیل می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

 -1استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملكرد سال های  1399و 1400
 -2تصویب ترازنامه و صورت های مالی سال های  1399و 1400
 -3انتخاب بازرسین و تعیین روزنامه کثیراالنتشار
 -4سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی باشد.

هیئتمدیره

آگهیدعوتبهمجمععمومیعادیساالنهصاحبانسهامشرکتصنایععایق
سپاهان(سهامیخاص)بهشناسهملی 10260417974وشمارهثبت20939

بدینوسیله مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام شرکت صنایع عایق سپاهان (سهامی خاص) در روز سه شنبه مورخ1401/4/28
راس ساعت  10صبح در محل اصلی شرکت واقع در اصفهان ،بخش مرکزی شهر اصفهان ،خیابان شیخ صدوق شمالی ،کوچه شهید
نورالهی ( ،)20پالک  ، 54ساختمان آیریک ،طبقه چهارم ،واحد  406برگزار خواهد شد.
دستور جلسه:
انتخاب بازرس قانونی شرکت
تصویب ترازنامه و صورت های مالی سال 1400
سایر مواردی که درصالحیت مجمع عمومی عادی می باشد.
انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
هیئت مدیره شرکت صنایع عایق سپاهان (سهامی خاص)

آگهی دعوتمجمععمومیعادیسالیانه نوبتدوم

هیئتمدیره
تاریخ انتشار1401/04/14 :

مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت تعاونی چند منظوره نوید نور در ساعت  10روز چهارشنبه 1401/04/29در محل سالن اجتماعات کارخانه کنتور سازی واقع در شهرک صنعتی مبارکه،
فاز  ، 1خیابان  ، 5پالک 4برگزار می گردد .ازکلیه اعضاء دعوت می گردد شخصا با وکالت جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر در این جلسه حضور یابند؛ اعضاء در صورت نیاز به اعطاء
وکالت در ساعت اداری به جز پنج شنبه ها به دفتر مرکزی مراجعه فرمائید .در ضمن وسیله ایاب و ذهاب راس ساعت  8جنب دفتر مرکزی واقع در مجتمع اداری کوثر مهیا و آماده می باشد.
دستور جلسه
-1استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس وبازرس قانونی
 -2تصویب ترازنامه – صورتهای مالی و حساب سود و زیان متعلق به 1400/12/29
-3تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400
-4انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل
-5تصویب روزنامه جهت درج آگهی های شرکت
-6بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و تعیین خط مشی آتی شرکت
* ضمنا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به کاندیداتوری بازرس می باشند دعوت میگردد  ،حداکثر ظرف مدت ده روز از انتشار این آگهی جهت ثبت نام و تكمیل فرم های مربوطه
به دفتر مرکزی این شرکت تعاونی واقع در چهار باغ باال ،مجتمع اداری کوثر  ،فاز دوم  ،طبقه اول  ،واحد  342مراجعه فرمایید.
هیئت مدیره شرکت تعاونی چند منظوره نوید نور

تاریخ انتشار1401/04/14 :

آگهيدعوتمجمععمومیعادیسالیانه(نوبتدوم)

جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه( نوبت دوم) شرکت تعاوني معدني سنگ آهک جعفرآباد رأس ساعت  10روز چهارشنبه مورخ  1401/4/29در محل دفتر شرکت به آدرس:
اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی ،کوچه وحدت ،کوچه شهید حسن الچینانی )17( ،پالک  25.1تشكیل ميگردد.
لذا از کلیه اعضاء دعوت ميشود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا و کیل /نماینده خود را کتب ًا معرفي نمایید.
* ضمن ًابه اطالع می رساند که به موجب ماده  19آئین نامه نحوه تشكیل مجامع عمومی؛تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر3رأی و هرشخص غیرعضوتنها یک رأی خواهد بود و
اعضاي متقاضي اعطاي نمایندگي،ميبایست بههمراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ  1401/4/28در محل دفتر شرکت حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت ،برگه ورود به
مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه :
گزارش هیئت مدیره و بازرس /بازرسان طرح و تصویب صورتهاي مالي منتهی به پایان سال 1400/12/29 ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاوني انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل ارائه گزارش و تنفیذ معامالت موضوع ماده  129الیحه اصالحی قانون تجارت تعیین خط مشي آینده شرکت تعاوني .طرح وتصویب هر آنچه که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی میباشد.*داوطلبان تصدي سمت بازرسي به موجب دستور العمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونیها موظفند حداکثر ظرف یک هفته از انتشار آگهي دعوت فرم داوطلبي را تكمیل و تحویل
دفتر تعاوني نمایند.

هیئتمدیره

کام ً
ال از نگاه و توجهها دورمانده اســت .عصر ایران در
تحلیل نوشته که تا پیشازاین عمان این نقش کلیدی
را ایفا میکرد .کشــوری که به دلیل رابطه نزدیک با
کشورهای عربی حوزه خلیجفارس بهنوعی سوئیس
منطقه محسوب میشود.
اما داستان قطر بسیار متفاوت است .این کشور پس از
محاصره تاریخی سال  2017توسط چهار کشور عربی
با محوریت عربستان و امارات متحده بهشدت به ایران
نزدیک شــد و اآلن پس ایران روابط خود را در تمامی
سطوح با قطر گسترش داد.
میانجیگری قطر در کنار بیانیه ســران کشــورهای
هفتدر برلین که متفقاً اظهار داشتند :نفت ایران باید به
بازار بازگردد تا ثبات منطقی بر روند قیمتها حکمفرما
شود در کنار دو عامل جغرافیا و منابع طبیعی ،میتواند
ترکیب و درک جدیدی از ژئوپلیتیک باشد و مشخصاً
فرصتی اســت برای ایران تا از طریق انــرژی و منابع
گاز طبیعی نقش جدید و مؤثرتری در ســاختار نظام
بینالملل ایفا کند.
از سوی دیگر طی سفر ماه گذشته امیر قطر به اروپا و
مذاکرات فشرده با سران کشورهای اروپایی او بر تأمین
گاز موردنیاز کشورهای اروپایی بهمنظور کنترل روند
قیمت این حامل انرژی تأکید کــرد .اگر از این منظر
جایگاه قطر را بهعنوان میزبان مذاکرات هستهای در
نظر بگیریم ،میتوانیم با قرار دادن قطعات جورچین
در کنار یکدیگر ،نقش مهم قطر را در به ثمر نشستن
این گفتگوها بازتعریف کنیم.
اما این بار منابع مشترک گازی پارس جنوبی در ترکیب
با جغرافیای ایران میتوانــد درک جدید ژئوپلیتیک
را شامل شــود .بدین ترتیب که صادرات گاز طبیعی
قطر بهصــورت آالن جی به اروپــا ،میتواند از طریق
زیرساختهای موجود در ایران به سمت اروپا ارسال
شود.
بر اساس اظهارات معاون وزیر نفت در امور گاز «سال
گذشــته  269میلیارد مترمکعب گاز تحویل خطوط
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یکزمان مسکن و ماشین آرزو بود،
حاال غذا

آگهیدعوتمجمع عمومیعادی(نوبتدوم)شرکتکوثردوستسپاهان
(سهامیخاص)ثبتشدهبهشماره 13085اصفهان وشناسه ملی10260341032

بدینوسیله به اطالع میرســاند به علت عدم احراز حد نصاب قانونی جلســه مجمع عمومی عادی(نوبت اول) مورخ  1401 / 04 / 13از کلیه
سهامداران شرکت دعوت می گردد که در جلسه مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) که روز شنبه مورخ  1401 / 04 / 25در ساعت  17به آدرس:
میدان آزادی  ،خیابان ارتش  ،بلوار خانه کارگر  ،ساختمان خانه کارگر  ،سالن همایش های خانه کارگر برگزار می گردد حضور به هم رسانند.
(همراه داشتن کارت شناسایی ملی الزامی می باشد)
دستورجلسه مجمع:
.1استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت
.2تصویب ترازنامه و صورت های مالی منتهی به 1400 / 12 / 29
.3تقسیم سود منتهی به سال  1400بین سهامداران
.4تعیین میزان حق الزحمه و پاداش هیئت مدیره و بازرسان
.5انتخاب روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت
.6انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت
.7سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد

هیئتمدیرهشرکت

