عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

صنعت لوازم خانگی در جاده خودروسازها می راند!
نســل فردا  /گروه پارلمانی  :عضو کمیسیون
صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه صنعت لوازم
خانگی نیز مسیر خودروســازی را رفته و مردم در
خرید این محصوالت گرفتار هستند ،افزود :بازار
لوازم خانگی چند سال پیش باثبات بود اما امروز

با بازار بیثبات و قیمتهای وحشــتناک روبهرو
هستیم که فردی نیز پاسخگو نیست.
لطف اله ســیاه کلی دربــاره گالیههــای مردم
درخصوص کیفیت و قیمــت لوازم خانگی ،گفت:
از آنجاکه از صنعت خودروســازی بیش از  3دهه
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حمایت شده و امروزه چهارچرخهایی با قیمتهای
باال به مردم تحویل داده میشود و حتی مسئوالن
این حوزه معتقدند که این قیمتها نیز کم هستند،
تولیدکنندگان لوازم خانگــی نیز از این بینظمی
سوءاستفاده کرده و قیمتها را افزایش دادند.

1401
شهریور 1401
 23شهریور
چهارشنبه 14
دوشنبه
6893
سال س
شمـاره 6885
ویکم || شمـاره
یویکم
سی
سال
1444
سپتامبر| 2022
514سپتامبر
صفر 1444
 17صفر
8 | 2022

naslefardanews
naslfarda

راهکار آلمان در برابر بحران؛ خاموشی مقطعی ساختمانهای دولتی ،موزهها ،کتابخانهها و
معابرعمومیاست؛

تاریکیتهدیدیافرصت

عکس  :ایرنا

امین سریزدی  /گروه اقتصاد
news@ naslefarda.net

بحران انرژی در اروپا باعث شــده تا برخی
از شهرهای آلمان به فکر خاموشی مقطعی
ساختمانهای دولتی ،موزهها ،کتابخانهها
و معابرعمومی بیفتنــد .در پایتخت بیش
از  ۲۰۰بنــا از جمله «ســتون پیروزی» یا
«کلیسای جامع» برلین با غروب خورشید
خاموش میشوند.
مســئوالن شــهر وایمار در مرکــز آلمان
صرفهجویی در انــرژی را از تابســتان در

دســتورکار خود قــرار دادهانــد .آنها نیم
ســاعت دیرتر چراغهای معابــر عمومی را
روشن و نیمساعت هم زودتر آنها را خاموش
میکنند .از اول ســپتامبر با اجراییشدن
سیاســت صرفهجویی در مصــرف انرژی،
نورپــردازی روی نماها و حتی روشــنایی
«بدون توجیه» در فضای درونی ساختمانها
و ادارات دولتی ممنوع شده است .استفاده از
المپهای پرمصرف نیز کنار گذاشته شده
ولی کماکان استفاده از نئونها و المپهای
مهتابی برای چندساعت در روز مجاز است.

نماینده مــردم قزوین ،آبیک و البــرز در مجلس
شورای اسالمی با بیان اینکه صنعت لوازم خانگی
نیز مسیر خودروسازی را رفته و مردم در خرید این
محصوالت گرفتار هستند ،افزود :بازار لوازم خانگی
چند سال پیش باثبات بود اما امروز با بازار بیثبات و
قیمتهای وحشتناک روبهرو هستیم که فردی نیز
پاسخگو نیست؛ وزیر صمت چه میکند ،وی دنبال
رایزنی است یا در مجلس است یا در قم.
وی خطاب به وزیــر صمت ،گفت :بــه کار خود

طبق تخمینهای این نهاد غیردولتی مستقر
در آمریکا ،حتــی پیش از بحــران جهانی
انرژی و باالتــر رفتن تصاعدی قیمتها این
واقعیت ثابت شــده بود که با صرفهجویی و
خاموشکردن المپهــای اضافی میتوان
تا  ۳میلیارد دالر در ســال صرفهجویی کرد
و همزمان به کاهش آلودگی هوا نیز کمک
کرد.
اما ورای مســئله صرفهجویی درهزینهها
وذخیره انرژی ،تاریک شدن فضای شهری
تنهــا دربردارنــده نکات منفی نیســت و

تحقیقات نشــان میدهد چنیــن رویهای
میتواند تاثیرات مثبتی برمبارزه با تغییرات
اقلیمی و تنوع زیســتی داشــته باشد .در
مطلبی که اخیر دویچهوله منتشر شده به
این موضوع پرداخته شــده است .موسسه
بینالمللی «آســمان تاریــک» میگوید
حدود یکســوم نورهای فضای بیرونی در
طول ساعات شب غیرمفید هستند .طبق
تخمینهای این نهاد غیردولتی مســتقر
در آمریــکا ،حتی پیش از بحــران جهانی
انرژی و باالتر رفتن تصاعدی قیمتها این
واقعیت ثابت شــده بود که با صرفهجویی و
خاموشکردن المپهــای اضافی میتوان
تا  ۳میلیارد دالر در سال صرفهجویی کرد
و همزمان به کاهش آلودگی هوا نیز کمک
کرد.
بهعنوان مثال و بهگواه نظرات کارشناسی از
جمله تحقیقات پاوان کومار از پژوهشگران
دانشــگاه مرکــزی کشــاورزی ایالــت
اوتارپرادش در هند چراغهای معابرعمومی
بهتنهایی مســئول تولیــد  ۱۲میلیون تن
دیاکسیدکربن در سال هستند .این میزان
در واقع برابر اســت با حــدود نیمی از کل
گازهای گلخانهای تولید شــده در نتیجه
ترافیک دریایی و هوایی ساالنه هند.
واقعیت این است که امروز حدود  ۸۰درصد
از مردم سراسر دنیا زیر آسمانهایی زندگی
میکنند که بهدلیل نورهــای اضافی آلوده
هســتند .این میزان در آمریکایشمالی و
اروپا حــدود  ۹۹درصد اســت و این بدان
معناست که مردم در این کشورها دیگر قادر
به تجربهکردن «تاریکیواقعی» نیســتند.
در سنگاپور هم شــبها تا اندازهای نورانی
شدهاند که مردم برای تطبیقدادن خود با
یک تاریکی واقعی دچار مشکل شدهاند.

آگهیدعوتسهامدارانشرکتصنایعبهیننسوزاصفهان(سهامیخاص)ثبتشدهبهشماره 50955وشناسه
ملی 10260695306جهتتشکیلمجمععمومیعادیبطورفوقالعادهومجمععمومیفوقالعاده

الف) زمــان و محل برگــزاری مجمــع :از کلیــه ســهامداران ،وکیل یــا قائــم مقــام قانونی صاحب ســهم
و همچنیــن نماینــده یــا نماینــدگان اشــخاص حقوقــی دعــوت مــی گــردد تــا در جلســه مجمــع عمومی
عــادی بطــور فــوق العــاده ایــن شــرکت در ســاعت  10روزچهارشــنبه مــورخ 1401/07/6و مجمــع عمومــی
فوق العاده این شرکت در ساعت  12روز چهارشنبه 1401/07/06در استان اصفهان به آدرس شهرک صنعتی سجزی -فاز دوم-
خیابان هشتم پالک  ۵۵برگزار می گردد ،حضور به هم رسانند.
ب) دستور جلسه:
-1انتخاب بازرس قانونی -2تغییر نام شرکت-3تغییر موضوع فعالیت اساسنامه-4افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده
سهامداران -5تغییر برخی از مفاد اساسنامه -6سایر موارد
توضیحات سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صالحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده
باشد.
ج) نحوه دریافت برگه حضور در جلسه :سهامداران محترم میتوانند از ساعت  9صبح مورخ 1401/07/06با در دست داشتن کارت
شناسایی ملی به محل برگزاری مجمع مراجعه نمایند.

هیئت مدیره شرکت صنایع بهین نسوز اصفهان

آگهیدعوتمجمععمومیفوقالعادهشرکتصنعتی ومعدنیمفرغمسسربند
بهشمارهثبت( 1073سهامیخاص)بهشناسهملی14006965307
بدین وسیله از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان با مدرک معتبر نمایندگی دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که در ساعت  10:00صبح روز شنبه مورخ  1401/07/09در
اقامتگاه قانونی شرکت به آدرس استان مرکزي ،شهرستان شازند ،بخش سربند  ،دهستان هندودر ،روستای ده حسین ،کد پستی 3874141607و با دستور جلسه زیر تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:
 -1نقل و انتقال سهام -2.سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صالحیت مجمع می باشد -3.تصمیم در خصوص حق حضوراعضای هیئت مدیره در جلسات

هیئتمدیرهشرکتصنعتی ومعدنیمفرغمسسربند

آگهیدعوتمجمععمومیعادی(نوبتدوم)
شرکتتعاونیجامآبنقشجهان

جلسه مجمع عمومی راس ساعت  10صبح مورخ  1401/6/31در محل شــرکت آبفا به آدرس اصفهان ،میدان جهاد (صارمیه) تشکیل می
گردد .لذا از کلیه اعضا دعوت می شود راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل  /نماینده خود را کتبا معرفی نمایید.
دستورجلسه:
 گزارش هیئت مدیره و بازرس طرح و تصویب صورت های مالی سال 1400/12/29 انتخاب بازرس تعیین خط مشی آینده شرکت و سایر مواردی که در صالحیت مجمع می باشد.هیئتمدیرهشرکت

آگهیدعوتازشرکاء شرکترخامسنگهیرمندبامسئولیتمحدود

پیرو آگهی دعوت نامه تاریخ 1401/6/7بدینوسیله ازکلیه شرکاء رخام سنگ هیرمند با مسئولیت محدود به شماره ثبت 402و شناسه ملی14009۵03292
دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی شرکت که راس ساعت 11صبح روزدوشنبه مورخ  1401/7/4به آدرس اصفهان ،شهرک صنعتی میمه،
بلوار هیئت امناء ،سنگبری زاگرس برگزار می شود حضور به هم رسانید.
دستورجلسه:
 -1اخذ تصمیم در خصوص ادامه فعالیت یا انحالل شرکت
 -2سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی شرکت باشد.
غالمعباسجعفری-نایبرییسهیئتمدیره

بچسبید ،اگر عملکرد خوبی داشته باشید ،شما را
نگه میدارند .نیازی نیست که به در و دیوار بزنید تا
شما را نگه دارند اگر عملکرد شما خوب نباشد ،همه
عالم را هم دور بزنید ،برکنار میشوید.
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس یازدهـم بـا بیان
اینکه موضوع لـوازم خانگـی بدتر از خودرو شـده
اسـت ،ادامـه داد :وزیر صمـت باید بـرای وضعیت
بازار خودرو و لـوازم خانگی و افزایـش تعرفه تلفن
ثابت اسـتیضاح شـود.
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چرا به تاریکی نیازمندیم؟
اما چرا بشر به تاریکی احتیاج دارد؟
عالوه بر مزایای تاریکی برای محیطزیســت،
تجربهکردن تاریکی بهاندازه و کافی در شب،
برای سالمتی هم مفید است .مطالعات بسیاری
رابطه بیــن نورهای مصنوعــی و بیخوابی،
چاقیمفرط و خستگیچشــم و در مواردی
افسردگی را ثابت کردهاند.
اغلــب این مشــکالت مربوط بــه مالتونین
اســت؛ هورمونی خاص که بههنگام تاریکی
ترشح میشــود که با تنظیم چرخه خواب و
بیداری مرتبط است .کریســتوفر کیبا ،یکی
از دانشــمندان مرکز تحقیقــات آلمان برای
علومزمین در این باره میگوید« :وقتی منزلمان
بیش از حد نورانی اســت یا سیســتم ساعت
بیولوژیک بدنمان بهخاطــر پرنوربودن محل
کار در شیفتهای کاری بهم میخورد ،میزان
تولید این هورمون در بــدن ما افت میکند».
نتایج یک تحقیق که ســال  ۲۰۲۰در آمریکا
انجام شــده نیز نشــان میدهد که کودکان
و نوجوانانــی که محیطهای زندگیشــان با
نورمصنوعی عجین شــده ،کمتر میخوابند
و بیشــتر از مشــکالت عاطفی رنج میبرند.
این محقــق مرکز تحقیقات آلمــان در ادامه
تصریح میکند که «وارد شــدن نورمصنوعی
بــه زندگــی بشــر یکــی از دراماتیکترین
تغییراتی بود که در زیست کرهزمین بهوجود
آوردهایم ».دانمشندان میگویند زمین سالی
 ۲درصد نورانیتر میشود .بنابراین کاهش یا
خاموشکردن مقطعی چراغهای خیابانی شاید
گام نخست باشــد برای مقابله با آلودگیهای
نوری.
علیرغم مقررات کشورها برای بهرهگیری از نور
با هدف کاهش میزان جرم و جنایت و تصادفات
جادهای ،نتایج یک تحقیق در انگلیس و ولز،

خالف آن را ثابت کرده است.
ایــن در حالیســت کــه همزمــان شــاهد
پژوهشهایی در مورد رابطــه جرم و تاریکی
هســتیم .تاریکی بهطــور بالقــوه میتواند
یکــی از فاکتورهای مؤثــر در ارتکاب جرم یا
دستکم تشــدید وضعیت ناامنی در جامعه
باشد .سرمایهگذاری در تهیه و توسعه تیرهای
چراغبرق خیابانی در عین حال دســتکم در
بسیاری از کشورها همچنان بهعنوان ابرازی
مؤثر در پیشگیری از جرم تلقی میشود.
تأثیر «نورمصنوعی» بر زندگی
گیاهان و جانوران
از سوی دیگر گونههای جانوری و گیاهی نیز با
استفاده از نورمصنوعی در شب مشکل دارند؛
رویهای خالف طبیعت کــه حتی میتواند در
زندگی گونههایی همچون پرندههای مهاجر
و قدرت جهتیابی آنهــا تأثیر منفی بگذارد
یا موجب شود تا الکپشــتهای نوزاد بعد از
بیرون آمدن از تخم بهجای انتخاب مسیر دریا،
به اشتباه رو به خشکی گام بردارند و جان خود
را از دست بدهند .حشــرات نیز از این قاعده
مستثنی نیستند .پژوهشها نشان میدهد تنها
در آلمان ســاالنه چیزی بالغ بر  ۱۰۰میلیارد
حشره شبگرد بهدلیل تأثیر نورهای مصنوعی
و پرواز بیوقفه پیرامون چراغهای شهری جان
خود را از دست میدهند.
همزمــان ،نتایج برخی مطالعات هم نشــان
میدهد گیاهانــی که در مجــاورت تیرهای
چراغبرق خیابانها هستند نســبت به انواع
مشابهی که در تاریکی رشــد میکنند گرده
افشــانی و باردهــی کمتری دارنــد .برخی
از درختان حتــی تأثیر نور در شــب را حس
میکنند .برگ این درختــان زودتر از موعد
جوانه میزند و برگهایشان هم دیرتر میریزد.

خبر
تحلیل
سخنگوی گمرک خبر داد:

رشد  ۴۰درصدی صادرات ایران
به اعضای اکو
ایرنا :سخنگوی گمرک گفت :صادرات غیرنفتی
کشوردر پنج ماه نخست امسال به  ۹عضو سازمان
همکاری اقتصادی اکو با  ۷میلیون و  ۳۱۶هزار
تن ،به  ۴میلیارد و  ۱۱۸میلیون دالر رســید که
این میزان با رشــد  ۴۰درصدی نسبت به مدت
مشابه سال قبل همراه بوده است« .سید روح اله
لطیفی» ســخنگوی گمرک اظهارداشت :توجه
به همسایگان ،روابط دو یا چند جانبه اقتصادی
و سیاســی ،عضویت در پیمانهای منطقهای و
تقویت مناسبات دو جانبه ،از سیاستهای قطعی
جمهوری اسالمی ایران و دولت سیزدهم است
که این سیاست باعث شده تا در مناسبات تجاری
ایران شاهد تغییراتی رو به رشد باشیم .وی افزود:
از ابتدای ســال تا پایان مرداد ۹ ،میلیون و ۱۰۷
هزار و  ۴۰۲تن کاال بــه ارزش  ۶میلیارد و ۸۹۳
میلیون و  ۸۶۹هــزار و  ۴۵۱دالر ،بین ایران و ۹
کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو تبادل
شد که این میزان نســبت به  ۵ماه نخست سال
قبل ۳۹ ،درصد افزایش داشته است .سخنگوی
گمرک گفت :از این میزان کاالی تبادل شده۷ ،
میلیون و  ۳۱۵هزار و  ۹۲۸تن به ارزش  ۴میلیارد
و  ۱۱۸میلیون و  ۲۴۱هــزار و  ۱۱دالر ،صادرات
کاالی ایرانی به کشورهای عضو سازمان همکاری
اقتصادی اکو بوده که  ۲۰درصــد در وزن و ۴۰
درصد در ارزش نســبت به دوره مشابه افزایش
داشته است .ســخنگوی گمرک در ادامه گفت:
واردات از  ۹کشور عضو اکو از ابتدای سال تا پایان
مرداد به یک میلیون و  ۷۹۱هزار و  ۴۷۵تن رسید
که با وجود کاهش دو درصدی نســبت به مدت
مشابه از لحاظ ارزش  ۳۸درصد با رشد همراه بوده
است .لطیفی در خصوص مقاصد و میزان صادرات
کاالهای ایرانی به کشــورهای عضــو اکو گفت:
ترکیه با خرید  ۳میلیون و  ۶۸۲هزار تن کاال به
ارزش  ۲میلیارد و  ۳۲۸میلیون دالر و رشد ۱۱۰
درصدی ،افغانستان با یک میلیون و  ۲۵۶هزار تن
به ارزش  ۶۴۰میلیون و  ۵۷۳هزار دالر و کاهش
 ۲۵درصدی و پاکستان با یک میلیون و  ۷۸هزار
تن به ارزش  ۴۷۴میلیون و  ۷۵۱هزار دالر و رشد
 ۱۳درصدی ،ســه مقصد اول صادرات کاالهای
ایرانی به اعضای سازمان همکاری اقتصادی اکو
بودند و بعد از آن آذربایجان با  ۲۹۶میلیون دالر،
ترکمنستان با  ۱۶۶میلیون دالر ،ازبکستان با ۸۸
میلیون دالر ،قزاقســتان با  ۶۱.۲میلیون دالر،
تاجیکستان با  ۴۵.۶میلیون دالر و قرقیزستان با
 ۱۸.۴میلیون دالر قرار دارند.

گزارش ویژه
سفررئیس جمهوری چین به آسیای مرکزی سبب تقویت پیوندهای این کشوربا همسایگانش قزاقسـتان بـه این دو کشـور سـفر خواهـد کرد.
اجلاس سـران کشـورهای عضـو این سـازمان
خواهد شد؛
قرار اسـت طـی روزهـای پانزدهـم و شـانزدهم
سـپتامبر در شـهر سـمرقند ازبکسـتان برگـزار
شـود .آیـت اهلل سـیدابراهیم رییسـی رییـس
جمهـوری ایـران نیـز در ایـن نشسـت حضـور
رضا محمدی  /گروه اقتصاد
دارد .توسـعه روابـط میـان دو طـرف میتوانـد خواهـد داشـت.
@news
naslefarda.net
موجبات توسـعه اقتصـادی ،تجـارت و فرهنگ در نشسـت سـمرقند قرار است سـند مربوط به
تعهـدات ایـران بـرای الحاق کامـل به سـازمان
سـمرقند مقصد اولین سفر پسـاکرونایی رئیس را بـه دنبال داشـته باشـد.
جمهـوری چیـن اسـت ،سـفری معنـادار کـه ژانگ بـه چین گفـت :تجـارت سـاالنه دوجانبه همکاریهـای شـانگهای بـه امضـای رهبـران
ناظـران سیاسـی بـر ایـن باورند کـه سـفر آتی در سـال گذشـته به  ۲۵میلیارد دالر رسـید که کشـورهای عضو برسـد.
رئیـس جمهـوری چینشـی جیـن پینـگ بـه تقریباً  ۷۰برابر سـال  ۱۹۹۲میالدی بود ،سـالی در حال حاضر کشورهای روسیه ،هند ،قزاقستان،
آسـیای مرکزی برای شـرکت در نشست سران کـه دو کشـور در آن روابـط دیپلماتیـک برقرار قرقیزسـتان ،چیـن ،پاکسـتان ،تاجیکسـتان و
سـازمان همـکاری شـانگهای سـبب تقویـت کردنـد و ایـن کشـور را بـه «منطقه پیشـتاز در ازبکسـتان اعضـای اصلـی این سـازمان هسـتند.
پیوندهـای این کشـور بـا همسـایگانش خواهد سـاخت طرح کمربنـد و جـاده» تبدیـل کنند .افغانسـتان ،بلاروس ،ایـران و مغولسـتان عضـو
بـر اسـاس آمـار اداره کل گمـرک چیـن ،حجم ناظر و شـمار دیگری از کشـورها مانند ازمنستان،
شـد.
ایـن سـفر سـبب میشـود چیـن همـکاری دو تجـارت دو کشـور در هفت ماهه نخسـت سـال جمهوری آذربایجـان ،کامبوج ،نپال ،سـری النکا
جانبـه و عمـل گرایانـه خـود را افزایـش دهـد جاری میلادی بـه  ۱۷.۶۹میلیارد دالر رسـیده و ترکیه هم عضو شـریک این سـازمان محسـوب
میشـوند.
و موجبـات اتحـاد و کارایـی کشـورهای عضـو اسـت
سـازمان همکاریهای شـانگهای را ارتقـا دهد .به گفته جیانگ یان ،سـفیر چین در ازبکسـتان ،در اجالس سـال گذشـته کـه بـا حضـور آیتاهلل
هـوآ چونینـگ سـخنگوی وزارت امـور خارجه هر دو کشـور بـرای رسـیدن به هدف دسـتیابی سـیدابراهیم رییسی در شهر دوشـنبه برگزار شد،
چیـن اعلام کـرد کهشـی جیـن پینـگ عالوه بـه  ۱۰میلیـارد دالر تجـارت دوجانبـه سـاالنه اعضا بعـد از چندین سـال با درخواسـت عضویت
کامل ایـران موافقت کردنـد و بعد از امضای سـند
بر حضور در نشسـت رهبـران کشـورهای عضو تلاش میکننـد.
سـازمان همکاریهـای شـانگهای در سـمرقند بر اسـاس دادههای گمـرک ،حجم تجـارت بین تعهدات در اجلاس آتی ،ایران بـه طور کامل عضو
ازبکسـتان ،به قزاقسـتان هم سـفر خواهد کرد .دو کشور در هفت ماه اول سـال  ۲۰۲۲میالدی ،این سـازمان خواهد شـد.
سـازمان همکاری شـانگهای ( )SCOدر  ۱۵ژوئن
هـوآ چونینگ اعلام کرد کهشـی جیـن پینگ  ۵.۵۳میلیارد دالر بوده اسـت.
طـی روزهـای چهاردهم تا شـانزدهم سـپتامبر سـو شـیائوهوی ،معـاون بخـش مطالعـات  ۲۰۰۱در شـانگهای ( )PRCتوسـط قزاقسـتان،
بـه ازبکسـتان و قزاقسـتان سـفر کـرده و در آمریکایی مؤسسـه مطالعـات بینالمللی چین ،چیـن ،قرقیزسـتان ،روسـیه ،تاجیکسـتان و
ازبکسـتان در نشسـت سـران کشـورهای عضو گفـت سـفر رئیس جمهـوری چیـن به آسـیای ازبکسـتان تأسـیس شـد.
سـازمان همکاریهای شـانگهای حضور خواهد مرکزی میتواند زمینه را برای توسـعه همکاری هشت کشور هند ،جمهوری قزاقستان ،جمهوری
خلق چیـن ،قرقیزسـتان ،پاکسـتان ،فدراسـیون
در سـالهای آینـده فراهـم کنـد.
داشـت.
تـور آسـیای مرکـزی اولین سـفر خارجی شـی همچنیـن ،انتظـار مـیرود در ایـن سـفر ،چین روسـیه ،تاجیکسـتان و ازبکسـتان عضو سـازمان
در بیـش از دو سـال گذشـته خواهـد بـود و بـه و سـایر کشـورهای عضـو سـازمان همـکاری همکاری شـانگهای هستند.
گفته کارشناسـان ،زمان بازدید از این دو مقصد شـانگهای برای مقابلـه با چالشهـای اقتصادی چهـار کشـور افغانسـتان ،بلاروس ،جمهـوری
و سیاسـی بـی سـابقه دنیـای کنونـی بـا توجه اسلامی ایران و مغولسـتان در سـازمان همکاری
اهمیت زیـادی دارد.
تاکنون  ۱۴۹کشـور و  ۳۲سـازمان بیـن المللی بـه اثـرات سـرریز رکـود اقتصـادی جهانـی ،شـانگهای دارای وضعیـت ناظـر و شـش کشـور
اسـناد همـکاری بـا چیـن را بـرای سـاخت درگیریهـای ژئوپلیتیکـی و تاثیـرات ناشـی از شامل جمهوری آذربایجان ،جمهوری ارمنستان،
پادشـاهی کامبوج ،جمهـوری دموکراتیک فدرال
شـیوع ویـروس کرونـا آمـاده شـوند.
مشـترک کمربنـد و جـاده امضـا کردهانـد.
ژانـگ شـیائو سـفیر چیـن در قزاقسـتان گفت :رییـس جمهـور چیـن بنـا بـه دعـوت رسـمی نپال ،جمهـوری ترکیـه و جمهـوری دموکراتیک
از آنجایـی کـه قزاقسـتان در اولیـن ایسـتگاه شـوکت میرزایـف رییـس جمهـور ازبکسـتان سوسیالیسـتی سـریالنکا شـرکای گفـت و گوی
مسـیرهای طـرح یـک کمربند-یک جـاده قرار و قاسـم جومـارت توکایـف رییـس جمهـور سـازمان همکاری شـانگهای هسـتند.

همسـایهها سر سـفره سمرقند

آگهیدعوت از بستانکاران شرکت پرتو واال تجارت غرب (سهامی خاص) در حال تصفیه
به شماره ثبت 544363شناسه ملی ( 14008481622نوبت اول)

پیرو آگهی انحالل شرکت فوق الذکر منتشره در روزنامه رسمی شماره  22488مورخ  1401/03/12و در
اجرای ماده  22۵قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت دعوت بعمل می آید ظرف شش
ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی و با در دست داشتن مدارک مثبته جهت دریافت مطالبات تسویه حساب
به مدیر تصفیه به نشانی :استان تهران  ،شهرستان تهران  ،بخش مرکزي  ،شهر تهران ،محله کاووسیه ،
خیابان شهید مهندس سعید ناصري  ،خیابان ولیعصر  ،پالک  ، 2۵۵1برج کیان  ،طبقه  ، 11واحد  3کدپستی:
 196864317۵مراجعه نمایند بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی مذکور هیچگونه اعتراض و ادعایی
پذیرفته نخواهند شد.
مدیرتصفیه شرکت پرتو واال تجارت غرب سهامی خاص – آقای محمدرؤف امانی

قابل توجه شــهروندان گرامی آیا مــی دانید با
مفقود شــدن مدارک شناســایی خود ممکن
است شــما به عنوان مجرم شــناخته شوید؟
سایت ثبت آگهی مفقودی :

agahinaslefarda.ir

021 - 88016649 88356308
031 - 32274793 32274792

