وزیر جهاد کشاورزی در آیین گرامیداشت هشتاد و نهمین سالگرد تأسیس بانک کشاورزی:

بانک کشاورزی یکی از خوشنام ترین بانکها در شبکه بانکی است
نســل فردا  /گروه اقتصاد :وزیــر جهاد کشــاورزی در آیین
گرامیداشت هشــتاد و نهمین سالگرد تأســیس بانک کشاورزی
اظهار داشت :عملکرد مثبت بانک کشاورزی ،عامل موفقیت طرح
مردمی سازی یارانههاست و موفقیت این طرح ،در حوزه کشاورزی
و امنیت غذایی کشور تحول مثبتی ایجاد خواهد کرد .سید جواد
ســاداتی نژاد در جمع مدیران و کارکنان بانک کشاورزی ،ضمن

اقتصاد

Economy

قدردانی از عملکرد بانک کشاورزی در اجرای طرح مردمی سازی و
توزیع عادالنه یارانهها و حمایت از تولیدکنندگان و رونق واحدهای
تولیدی دام و طیور تصریح کرد :خدمت رسانی شعب بانک کشاورزی
در تعطیالت اخیر و دقت و عنایت کارکنان این بانک در اجرای طرح
مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانهها ،نشانگر فهیم بودن ،دغدغه
مندی و تعهد کارکنان این بانک نسبت به سرنوشت کشور و مردم

است .این تالش در خدمت رسانی ،یک رکورد برای بانک کشاورزی
است .وی افزود :بانک کشــاورزی یکی از خوشنام ترین بانکها در
شبکه بانکی اســت ،کشــاورزان به این بانک احساس تعلق خاطر
دارند و به عنوان پشتیبان و حامی خود به آن مینگرند .ساداتی نژاد
با تاکید بر این که نگاه فعاالن بخش کشاورزی به بانک کشاورزی
نگاه مثبتی است و این دیدگاه باید حفظ و تقویت شود ،تصریح کرد:
بانک کشاورزی در بخش کشــاورزی ،نقش پیشبرنده دارد .وی
خاطر نشان کرد :در طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانهها ،فاز
حمایت از تولید کنندگان از مراحل دیگر مهمتر است و نوک پیکان
اجرای آن بانک کشاورزی است.
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بهره برداری از  ۶۱پروژه با
اشتغالزایی  ۴۰۰نفر در استان
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بررسی نسل فردا از ماجرای مینی پاالیشگاه در گفت و گو با کارشناسان و تصمیم گیران؛

ِمنویبازنفتییا ُمسکنخبری

عکس:ایسنا

اخیرا ً حجتاالسالم حســین میرزایی نماینده مردم
اصفهان در مجلس شورای اســامی درباره وضعیت
بحرانی در فرونشست زمین اســتان اصفهان تاکیده
کرده بود که اگر وضعیت فرونشســت در این استان
ادامه پیدا کند ،زمین ،اصفهــان را خواهد بلعید و اگر
به داد اصفهان نرســیم ،در زمانی نه چنــدان دور و
شــاید آیندهای نزدیک باید اصفهان را در کتابهای
تاریخ جستوجو کنیم .میرزایی معتقد بود که دلیل
این اتفاق ،عدم تناســب جمعیت با ظرفیت اســتان
اصفهان به واسطه سیاستهای غلط شهرسازی است و
پیشنهادی مبنی بر ایجاد استان اصفهان ساحلی مطرح
کرده بود .میرزایی گفته بود که با ایجاد نمونه استانها
در سواحل و انتقال جمعیت به این نقاط میتوان توازن
جمعیت را برقرار کرد و مشکالت موجود را حل کرد.
این دیدگاههــا و زیاده خواهی مســئوالن و تخریب
اصفهان بهانهای شــد تا فرخ مســتوفی کارشناس
محیط زیســت در گفت و گو با فرارو گفت :ایده آقای
نماینده مبنی بر اینکه نمونهای از استان اصفهان در
ساحل خلیج فارس یا دریای عمان ایجاد بشود ،کام ً
ال
ایده فانتزی اســت .ولی اینکه اقداماتی انجام شود تا
بخشهای جنوبی هم رشد و رونق پیدا کند ،بسیار ایده
مناسبی است .واقعیت این است که مشکل کشور ما
همین مسئله رشد برخی بخشهای ایران است که در
نقطه مقابل آن ،بعضی مناطق محروم ماندهاند .یعنی
عم ً
ال استانهای مرکزی و شمالی پیشرفت کردهاند،
اما بخش جنوبی ایران هنوز نتوانسته رشد کافی داشته
باشد .دلیلش هم این است که عمده صنایع کشور صرفاً
در بعضی نقاط هستند و توجهی به استانهای جنوبی
کشور نشده است.
وی در ادامه تصریح کرد :این در حالی است که همه
کشــورهایی که در نزدیکی دریای آزاد قرار دارند ،به
شهرهای ساحلی خودشان توجه زیادی کردهاند .ما هم
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زهرا وفایی نیا  /گروه اقتصاد
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استان گلستان
تحلیل

عم ً
ال همجوار اقیانوس هند هستیم و باید از این امتیاز
نهایت بهره را ببریم .اما شما شهرهای جنوبی ایران را با
شهری مثل دبی که از لحاظ جغرافیایی موقعیت مشابه
دارد و یک شهر ساحلی محســوب میشود مقایسه
کنید؟ ما باید تا االن میتوانستیم با یک شهری مثل
دبی رقابت کنیم .اما اینگونه نشــد و دلیلش هم این
است که متاسفانه طی چند دهه گذشته ،هیچ توجهی
به شهرهای جنوبی نشده است.
او تاکید کرد :این در حالی اســت که برخالف ایران،

عمدتاً پیشــرفتها در کشــورهایی مثل ایران که
شهر بندری دارند ،در شهرهای همجوار دریاها رخ
میدهد .اما در ایران عم ً
ال برعکس باقی کشــورها،
پیشرفت در استانهای مرکزی و شمالی ایجاد شده
است .به عنوان مثال شما شــرایط آمریکا یا چین را
بررسی کنید .میبینید در هر دو کشور ،بیشتر صنایع
و فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی در شهرهای بندی
متمرکز شدهاند .این کارشناس محیط زیست عنوان
کرد :بنابراین درست است که ایده نماینده اصفهان

کام ً
ال فانتزی اســت ،اما میشود جور دیگری هم به
ماجرا نگاه کرد و سعی کنیم سواحل جنوبی کشور
را توسعه دهیم تا پیشــرفت الزم در این مناطق رخ
بدهد .مث ً
ال همین ذوب آهن اصفهــان باید در کنار
دریا باشد نه در استانی مثل اصفهان .به نظر من اگر
آقای نماینده نگران وضعیت آب در استان اصفهان
اســت ،باید تالش کنند که ذوب آهن از این استان
خارج شود .اینجوری مشکالت آب در این استان حل
و زاینده رود هم شــرایط بهتری پیدا میکند .اص ً
ال

چه لزومی دارد مجموعهای که تا این میزان مصرف
آب دارد در یکی از استانهای کم آب فعالیت داشته
باشد؟ اگر ذوب آهن به شــهرهای ساحلی جنوب
کشور منتقل شــود ،آب به صورت مستقیم از دریا
گرفته میشود و بعد از شیرین شدن به داخل ذوب
آهن میرود.
وی ادامه داد :از طرف دیگــر اصفهان هم باید مثل
باقی شــهرهای مشــابه که در نقاط مختلف دنیا
در مناطق خشــک و کم آب قرار دارند ،دســت از
کشاورزی ســنتی بردارد .آنها باید به این سمت
بروند که کشــاورزی گلخانهای را گسترش دهند
که آب بسیار کمی نیاز دارد .اینگونه دیگر مثل االن
برای آبیاری ،آبهای زیادی حیف و میل نمیشود.
واقعیت آینه که یکی از مشــکالت در اصفهان این
اســت که ســعی دارند فراتر از ظرفیت این استان
رشد کنند .به همین دلیل هم صنایع بزرگ و فعال
در این استان وجود دارد هم کشاورزی سنتی بسیار
رایج است .به همین دلیل است که با مشکل کم آبی
مواجه میشوند .یعنی عم ً
ال متاسفانه مسئوالن این
ً
استان صرفاً به فکر پیشرفت هستن و اصال تفاوت
میان هزینه و فایده این خواسته را متوجه نمیشوند.
مستوفی در خصوص فرونشستها سالهای اخیر
در اصفهان تاکید کرد :ببینید این مســئله هم به
دلیل عدم مدیریت مناسب در این استان رخ داده
است .وقتی دولت آقای احمدی نژاد بر سر کار بود،
با تصمیمات پوپولیســتی به محیط زیست ایران
آسیبهای بســیاری وارد کردند .اگر همون موقع
بدون هیچ منطقی اجــازه حفر چاه آب نمیدادند،
شرایط اصفهان به اینجا نمیرسید .وقتی بدون هیچ
مالحظهای قرار شد چاه حفر شود ،تعداد زیادی چاه
ساخته شــد .خب نتیجه مشخص است که همین
میشود که امروز شاهدش هستیم .در صورتی که
باید یک نظارت دقیق و جدی صورت میگرفت ،اما
برای پیشرفت در کشاورزی و خودکفا شدن ،عم ً
ال
اصفهان را به این روز انداختند.

فاطمه احمدی  /گروه ایران
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رئیس سازمان جهاد کشــاورزی گلستان در
نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت :در
یک سال گذشــته فعالیتهای دولت مردمی
در بخش کشاورزی گلســتان در بخشهای
تولیدات گیاهی ،دام و طیور ،مدیریت اراضی،
حوزه ،آب و خاک و صنایع تبدیلی و تکمیلی و
ترویج کشاورزی بوده است.
بهره بــرداری از  ۶۱پــروژه با
اشتغالزایی  ۴۰۰نفر در استان
محمد برزعلی با اشــاره بــه برنامههای هفته
دولت جهاد کشاورزی استان ،افزود :همزمان
با هفته دولت ۶۱ ،پروژه با اعتبار  ۳۷۶میلیارد
تومان با اشتغالزایی  ۴۰۰نفر در سطح استان به
بهره برداری رسید.
وی در ادامه افزود :مرمت آب بندانها ،سامانه
نویــن آبیاری ،انتقــال آب با لولــه در بخش
کشاورزی ،زهکشــی ،بازســازی و نوسازی
قناتهای استان ،تکمیل شــبکه آبیاری در
روستاهای وحدت و رســالت و ارائه خدمات
نهــاده بــرای محصــوالت زراعــی از جمله
فعالیتهای جهاد کشاورزی استان در هفته
دولت هستند.
خرید  ۴۹۰هزار تن گندم در سال
گذشته
برزعلی با اشــاره به خرید  ۴۹۰هزار تن گندم
در سال گذشــته ،گفت :امسال  ۷۷۰هزار تن
گندم به صورت تضمینی از کشاورزان گلستانی
خریداری شد.
کشــت قراردادی برنج در سال
جاری در گلستان
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان در
خصوص کشت قراردادی برنج در سال جاری
در گلستان ،تصریح کرد :برای این منظور برای
کشت قراردادی برنج  ۱۰هزار هکتار ابالغ شده
بود که این عدد به  ۱۲هزار هکتار رسیده است.
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شرکت آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران در نظر دارد مناقصه با موضوع عملیات بهره برداری و نگهداری از مدول اول تصفیه خانه فاضالب شهر پرند به شماره فراخوان 2001050139000037را از
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت
در مناقصه محقق سازند.
*تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1401/6/24می باشد.
مبلغ برآورد 40/233/908/000:ریال
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 1/407/017/240:ریال
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت 8مورخ 1401/6/24الی 1401/6/28ساعت19:00
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات :ساعت 14تاریخ1401/7/11
زمان بازگشایی کلیه پاکات :از ساعت 9صبح تاریخ( 1401/7/12در آبفای جنوب غربی استان تهران دفتر امور بازرگانی و قراردادها) می باشد.
اطالعاتتماسدستگاهمناقصهگزارجهتدریافتاطالعاتبیشتردرخصوصاسنادمناقصهوارائهپاکاتآدرس:تهران ،کیلومتر 22جاده ساوه ،شهرک واوان ،بلوار امام خمینی (ره) روبروی نیروی انتظامی
حوزه ستادی آبفای جنوب غربی استان تهران ،دبیرخانه به کدپستی 3317869371تلفن 02156172595:داخلی137
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021-1456:
سایت ملی مناقصاتhttp://iets.mporg.ir :
سایت آبفای جنوب غربی استان تهرانswest.tpww.ir:
سایت مهندسی کشورwww.nww.ir:
تاریخ چاپ نوبت اول1401/6/24:
تاریخ چاپ نوبت دوم1401/6/27 :
سرپرست امور بازرگانی و قراردادها

آگهیدعوتمجمععمومیعادیسالیانه(نوبتدوم)بهطورفوقالعادهومجمععمومیفوقالعاده(نوبتدوم)
شرکتتسکاب(سهامیخاص)بهشمارهثبت 7250وشناسهملی10260283570

بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت تسکاب می رساند جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به طور فوق العاده و
جلسه نوبت دوم مجمع عمومی فوق العاده شرکت تسکاب که به علت عدم احراز حدنصاب قانونی در جلسات نوبت اول مورخ  1400/6/23برگزار
نشده بود در روز دوشنبه مورخ  1401/7/18به ترتیب از ساعت  9و  12صبح در دفتر شرکت واقع در چهارباغ باال مجتمع تجاری اداری کوثر ،طبقه
ششم ،واحد 803برگزار می گردد .از سهامداران محترم دعوت به عمل می آید تا در جلسه مذکور اصالتا یا وکالتا حضور بهم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده (نوبت دوم):
 -1استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال 1400شرکت -2استماع گزارش بازرسی قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال 1400شرکت
 -3استماع گزارش حسابرس قانونی در خصوص عملکرد سال 1400شرکت -4تصویب صورت های مالی عملکرد سال 1400شرکت -5انتخاب
اعضا جدید هیئت مدیره شرکت برای مدت  2سال -6انتخاب بازرسین قانونی شرکت -7تعیین روزنامه کثیراالنتشار -8سایر مواردی که در
صالحدید این مجمع می باشد.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت (نوبت دوم):
 -1تصمیم گیری در خصوص اصالح موادی از اساسنامه شرکت -2تصویب اساسنامه جدید شرکت

رییس هیئت مدیره و مدیرعامل

آگهیدعوتشرکتمشاورهمهندسیصنایعتولیدیبهبودالکترونیکهیراد(سهامیخاص)
شماره ثبت 795شناسه ملی10320734247

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مشاوره مهندســی صنایع تولیدی بهبود الکترونیک هیراد سهامی خاص شماره ثبت  795شناسه ملی  10320734247دعوت
می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در تاریخ  1401/7/6ساعت  10صبح در محل اصلی شرکت به نشانی :اصفهان ،نایین ،شهرک صنعتی نایین،
فاز یک قطعه الکترونیک کارخانه هیراد ،کدپستی  8391953130تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:
هیئتمدیره
انتخاب اعضا هیئت مدیره
آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت پژواک موج قزوین (سهامی خاص)

آگهی دعوت سهامداران شرکت پژواک موج قزوین (سهامی خاص) به شــماره ثبت  3503و شناسه ملی  10861421960جهت 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  12مورخ 1401/7/6
در محل شرکت به آدرس استان قزوین ،شهرستان قزوین ،بخش مرکزی ،شهر قزوین ،بلوار شمالی ،کوچه گلشن ،کوچه شهید سیدعلی
سیدی ،پالک ،8طبقه اول ،کدپستی 3413974413تشکیل می گرد حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:
الف – انتخاب مدیران
ب – انتخاب بازرسان
ج – انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
هیئت مدیره شرکت

آگهیدعوتمجمععمومیعادیبهطورفوقالعادهومجمععمومیفوق العاده(نوبتاول)
شرکتارتباطاتپایارویینکامبخش(سهامیخاص)بهشمارهثبت 62846وشناسهملی14008515139

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام دعوت می شود که در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در ساعت 9صبح مورخ  1401/7/4و جلسه
مجمع عمومی فوق العاده ساعت  12مورخ  1401/7/4شرکت ارتباطات پایا رویین کام بخش (سهامی خاص) به شماره ثبت  62846که به آدرس:
استان اصفهان ،شهرستان اصفهان ،بخش مرکزی ،شهر اصفهان ،هزار جریب ،کوچه هوانیروز ،خیابان آزادی ،پالک  ،13طبقه همکف تشکیل می
گردد حضور به هم رسانید.
دستورجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ساعت 9صبح:
انتخاب مدیران ،بازرسان ،روزنامه
دستورجلسهمجمععمومیفوقالعادهساعت:12
هیئتمدیره
افزایش سرمایه

