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عضوکمیسیونعمرانمجلسازکاستیهایطرحمسکنملیمیگوید:

|حانیه مسجودی|
عضو کمیسیونعمرانمجلسشورای
اسالمی درتشریح طرح مسکن ملی با پایان
کار دولت دوازدهم می گوید :طبق گزارش
وزیر راه ،برخی از واحدهای مسکن ملی در
این دولت به بهره برداری خواهد رسید .اما
طبیعتا برخی از واحدها مانند مسکن مهر
تکمیل نمی شود و دولت بعدی نیز باید آن
را در اولویت قرار دهد.
صدیفبدری،عضو کمیسیونعمرانمجلس
شورایاسالمیدر گفتوگوبا«رسالت»درمورد
توقفطرحمسکنملیبعداز پایان کار دولت
دوازدهم گفت:بحثمسکنملیبعدازآمدن
مهندس اسالمی به وزارت راه و شهرسازی
پیشآمدوآغاز شد.اجرایاینطرحدر حال
حاضرخوباستامازمینهایی کهدراختیار
دولت است و در اختیار سازنده قرار گرفته
جایبحثداردوبایدتکلیفآنهامشخص
شود.هفتهآیندهدرجلسه کمیسیونعمران
معضالت مسکن و اقدام دولت و وزارت راه و

شهرسازی درمورد مسکن ملی و شبهات آن
رسیدگی می شود.
ویافزود:جزئیاتمسکنملی کهبایدموردبحث
قرار گیردزیاداست،از طرفیموضوعوامآنهانیز
مطرح است .باید دید بانک ها وام پیش بینی
شده برای این طرح را با بهره  ۱۸درصد در اختیار
سازندگان یا خریداران قرار می دهند یا خیر .این
موضوع هنوز به سرانجام نرسیده است و ا گر هم
به سرانجام برسد باز هم بهره  ۱۸درصد برای وام
باالست .از طرف دیگر باید دید آیا عوارض پروانه
ساختمانیاقیمتتمامشدهسازههاباقیمتمصالح
امروزیجوابگوخواهدبودیاخیر.زیراقیمتهایی
که در تامین مصالح ساختمانی و یارانههای
اختصاصیبرایمصالحیاپروانههایساختمانی
گفته شده ،ابهام دارد و هنوز به سرانجام نرسیده
است.
*وزیرراهبایدمشخصکندکهبانر خهایفعلی
مصالح،چطورقیمتتمامشدهمسکنملی
مناسب اقشار ضعیف خواهد بود؟
ی گویدواحدهایی که
بدریادامهداد:دولتم 

درجلسهشورایعالیفضایمجازی؛

معماری ،اجزا و فهرست خدمات شبکه ملی اطالعات تصویب شد
در جلسه شورای عالی فضای مجازی معماری ،اجزا و فهرست
خدماتشبکهملیاطالعاتنهاییشدوبهتصویبشورایعالی
فضایمجازیرسید.به گزارشمهر،حجتاالسالمحسنروحانی
در نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال جدید و
پس از شیوع کرونا ،با قدردانی از تالشهای وزارت ارتباطات و
فناوریاطالعاتومرکزملیفضایمجازیودیگردستگاههامانند
وزارت بهداشت و درمان و آموزش و پرورش برای ارائه خدمات
بسیار ارزندهبهمردموجامعهدر ایاممواجهه کشور باشیوع کرونا،
اظهار داشت :استفاده از فضای مجازی در بخشهای مختلف از
جمله طرح غربالگری و امور آموزشی مدارس و دانشگاه ها کمک
بزرگیبهاجرایفاصل ه گذاریاجتماعیومقابلهموثربا کرونا کرده
است.رئیسجمهور گفت:باالکترونیکیشدنبسیاریازخدمات،
مانندپرداختقبوضآب،برقو گازوبیمهدرمانیدروقتوهزینه
زندگی مردم بهرهوری خوبی انجام شده است.روحانی افزود :با
توجه به ادامه شیوع کرونا ،الزم است وزارت آموزش و پرورش و
وزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریاطالعاتبابهرهگیریازتجربیات
و دستاورد تدریس دروس در صدا و سیما و فضای مجازی برنامه
خود را برای سال تحصیلی جدید تدوین کنند تا در صورت لزوم
مورد بهرهبرداری قرار گیرد و ا گر مصوبهای برای اصالح و ارتقاء
شبکههای آموزشی کشور نیاز است مرکز ملی فضای مجازی آن

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نائین

را بررسی و به شورای عالی ارائه خواهد داد.رئیس جمهور با بیان
اینکه فاصل ه گذاری اجتماعی باید به عنوان یک اصل مهم مورد
توجه همگان قرار گیرد ،خاطرنشان کرد :بخشهای مختلف و
مهمی مانند اقتصاد و خدمات باید حتیاالمکان از طریق دولت
الکترونیکدنبالشود؛برایتوسعهشبکههابهمنظور دسترسی
واستفادههمگان،مسئولیتسنگینیبرعهدهوزارتارتباطاتو
فناوریاطالعاتاست کهبایدباهمکاریدستگاههایخدماتی
سریعترانجامشود.روحانیافزود:ایجادودسترسیبهشبکهملی
اطالعات امن و ارزان همواره مورد تا کید دولت بوده و باید در این
راستا تالش کنیم.رئیس جمهور همچنین با تجلیل از خدمات و
نقش ارزنده دکتر الریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسالمی
در جلسات شورای عالی فضای مجازی ،به دکتر محمدباقر
قالیباف رئیس مجلس یازدهم که برای اولین بار در این جلسه
حضور یافته بود ،خوشآمد گفت.در این جلسه معماری ،اجزا
و فهرست خدمات شبکه ملی اطالعات نهایی شد و به تصویب
شورای عالی فضای مجازی رسید.بر اساس مصوبه شورای عالی
فضای مجازی اجزای شبکه ملی اطالعات شامل شبکههای
هسته،تجمیعودسترسی،مرا کزتبادلترافیک،شبکههایتوزیع
محتوا ،شبکههای اختصاصی ،مرا کز داده عمومی ،قطبهای
مرا کز داده و مرکز مدیریت و رصد است.

عضوکمیسیونعمرانمجلستصریحکردکه
درمجلسوکمیسیونعمرانصحبتهایی
درمورد وضعیت مسکن شده است و
به طور حتم معضالت مسکن را دنبال
خواهیم کرد .همچنین طرحی درمورد
الزام دولت برای رفع معضالت فعلی
مسکنتهیهشدهاستتامنافذی کهدر
قوانینموجودمسکنوجودداردومحل
فرار برای برنامه ریزی در حوزه مسکن
بوده است را ببندیم .درنتیجه دولت
را مکلف می کنیم در پروسه ای تعریف
شده اقدامی جدی برای رفع مشکالت
مسکنانجامدهد.باتوجهبهعزمجدی
مجلس یازدهم با ریاست قالیباف که
اولویت و برنامه جدی او حوزه مسکن
نیز هست ،الزاماتی که بتواند دولت را

خوشبینی به آمریکاییها کشور را هفت سال معطل کرد
خوشبینی به آمریکاییها کشور را هفت سال معطل کرد؛ اما
هنوزعدهایبرایرفعمشکالتداخلیبهآمریکایدرماندهدر
برخوردبا کرونادلبستهاند.به گزارشفارس،محمدحسین
صفارهرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در آیینی
کهبهمناسبتهفتهحقوقبشرآمریکاییدرمسجدامام(ره)،
سمنان برگزار شد ،اظهار کرد :دولت آمریکا در رفع مشکالت
خود درمانده شده است؛ اما عدهای در داخل از کشور به فکر
ی کنند
مذا کره با آمریکا هستند و با خوشبینی تمام تصور م 
که ا گر با آمریکا مذا کره کنند ،تمام مشکالت کشور برطرف
ی گفتند کهما
میشود.ویادامهداد:عدهایبهطور دائمیم 
میتوانیمبادنیا گفتوگو کنیموزبانجهانیانرامیفهمیم؛اما
ا کنون کهدرسیاستهایخوددرماندهشدهاند،بهنیروهای
جهادیرویآوردهاندونسخههایآنهارامورداستفادهقرار
میدهند.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :ما به
ی گوییم کها گرایناقداماترااز همانروزهایابتدای
آنهام 
کارتان و هفت سال گذشته مورد توجه قرار میدادید ،امروز
مشکالت متعددی که گریبانگیر کشور شده است ،وجود
نداشتوزمانراهمازدستنمیدادیم.صفارهرندیباتأ کید
بر لزوم توجه به سیاست خارجی اظهار کرد :عدهای همواره
ی گفتند که گذشتگان ،سیاست خارجی را نمیفهمند و
م 

آ گهی مزایده

ن سیدعلی علیهالسالم و طبقه همكف مجتمع الماس
محمدكسائی ،امامزاده سلطا 
كویر نائین
متقاضیان جهت كسب اطالعات بیشتر به اوقاف نائین مراجعه و یا با شماره تلفن
 031-46253084تماس حاصل نمایند.
احمد جبلی نائینی – رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نائین

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
نوبت اول
طبقصورتجلسهشماره3575مورخ99/04/08بدینوسیلهبهاطالعاعضای
محترم شركت تعاونی مصرف فرهنگیان آزادشهر میرساند كه جلسه مجمع
عمومی عادی سالیانه نوبت اول راس ساعت  9صبح روز سهشنبه مورخ
ی گردد.لذااز
99/04/24در محلمهدیهآزادشهربهآدرسفلكهمركزیبرگزار م 
اعضای محترم شركت دعوت میشود تا در جلسه فوق حضور به هم رسانند.
ضمنا كسانی كه بنا به دالیلی قادر به حضور در جلسه نیستند ،میتوانند به
یكی از دفترخانههای رسمی مراجعه و یا تا  24ساعت قبل از تشكیل جلسه
در محلشركتحاضروشخصابهصورت كتبیبهیكیاز اعضایشركتوكالت
دهند.هرعضوفقطسهوكالتنامهوغیرعضویكوكالتنامهمیتواندهمراهداشته
باشد .به وكالتهایی كه بعد از مهلت فوق ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد
شد فرم مخصوص وكالتنامه باید ممهور به مهر شركت باشد.
دستورجلسه:
 -1گزارش عملكرد تعاونی توسط هیاتمدیره و بازرسان شركت
 -2بررسی و تصویب صورتهای مالی و عملكرد منتهی به سال  1398و ترازنامه
شركت
 -3اخذ تصمیم راجع به نحوه تقسیم سود سال  1398شركت
 -4تعیین خطمشی شركت و تصویب بودجه پیشنهادی سال  1399شركت
 -5تصویب دریافت وام از منابع بانكی و غیره در صورت نیاز
م گیری درخصوص خروج اعضا و افزایش و كاهش سرمایه اعضا
 -6تصمی 
 -7تعیین روزنامه كثیراالنتشار جهت درج آ گهی
 -8انتخابات اعضای اصلی و علیالبدل بازرسین شركت به مدت یك سال
مالی
ضمنا كسانی كه تمایل به شركت در كاندیداتور سمت بازرسین را دارند
میتوانند تا پایان وقت اداری شركت تعاونی در روز یكشنبه مورخ 99/04/22
در دفترشركتتعاونیشخصاحاضروفرمهایمخصوصراتكمیلومداركمورد
نیاز را تحویل نمایند .مدارك مورد نیاز ( -1كپی مدرك تحصیلی و حكم كارگزینی
 -2كپی شناسنامه  -3كپی كارت ملی  -4یك قطعه عكس  -5 ،3×4گواهی
عدم سوءپیشینه بازنشستگان) الزم به ذكر است پس از تاریخ یادشده فوق
به هیچ درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تاریخ انتشار99/4/10 :
رئیس هیاتمدیره شركت تعاونی مصرف
خ ش99/4/10 :
فرهنگیان آزادشهر – ا كبر حبیبی نوده

مکلف به اقدام عملی برای مشکالت
مسکن كند ،انجام می شود .همچنین
مجلس یازدهم به دولت بعدی کمک
ی کند که نه تنها مشکالت گذشته را
م 
حل و فصل کند که تسهیالت این حوزه
را افزایش دهد.
اینعضوکمیسیونعمرانمجلسدرپایان
با اشاره به وا گذاری زمینهای دولتی به
سازندگان مطرح کرد :زمین هایی که در
اختیار دولتیاوزارتراهبودهودر اختیار
ی گیرد،بهصورتاجارههای
سازندگانقرارم 
 ۹۹ساله به واجدین شرایط وا گذار
می شود و تاثیر خوبی بر تعادل قیمت
خواهدداشتوقیمتتمامشدهمسکن
را کاهشمیدهد.این کاردراختیاردولت
است و قانونش نیز وجود دارد.

محمدحسینصفارهرندی:

وا گذاریتعدادیواحدتجاریمتعلقبهموقوفات:حسینیهچهلدختران،حاجشیخعلی

تاریخ انتشار99/4/10 :
خ ش99/4/10 :

i

عقب گرد حتی در تنگه هرمز؟

تکمیلطرحمسکنملیتادولتبعدی
طولمیکشد
مراحل ساخت را طی کردند مشکلی ندارند،
ً
اما هنوز جای ابهام است .ا گر واقعا وزیر راه
مشکلوامراحل کردهچطورمیخواهدقیمت
تمامشدهراطوریمحاسبه کند کهمناسب
اقشار کمدرآمدباشد؟بنابراینتاتکمیلتمام
جزئیات،طرحادامهخواهدداشتومتوقف
نمیشود.طبق گزارشاتوزیرراهوشهرسازی
برخیاز واحدهادر ایندولتبهبهرهبرداری
خواهدرسیداماطبیعتابرخیازواحدهامانند
مسکن مهر تکمیل نمی شود و دولت بعدی
نیز باید آن را در اولویت قرار دهد.
ویبااشارهبهعملکردضعیفدولتدرحوزه
مسکن افزود :باتوجه به عملکرد ضعیف
دولتروحانیدرحوزهمسکن،اولویتدولت
بعدیبهطورحتممسکنخواهدبودوبهنظر
میرسددولتبعدیبایددرحوزهمسکن
برنامهجدیداشتهباشدونهتنهامسکن
ملیراتکمیل کندبلکهبایدتسهیالتیبرای
کاهشقیمتتمامشدهبهاقشار ضعیف
و متوسط جامعه اختصاص دهد.
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آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
نوبت دوم
شركت تعاونی مصرف فرهنگیان كالله
به شماره ثبت  121شناسه ملی 10700013602
شهرستان كالله استان گلستان
نظربهاینكهجلسهمجمععمومیعادیسالیانهنوبتاولمورخ1399/04/06
این تعاونی به حدنصاب مقرر در اساسنامه و قانون شركتهای تعاونی نرسید،
به اطالع كلیه اعضاء میرساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت
دومراسساعت9روز پنجشنبهمورخ1399/04/26در محلاستان گلستان
شهرستان كالله شهرك فرهنگیان مهدیه تشكیل میگردد .از اعضای محترم
دعوتمیشوددر جلسهفوقحضور بههمرسانند.ضمنااعضایی كهمایلند
حق حضور و رای دادن در مجمع را به نماینده تاماالختیار وا گذار نمایند تا
تاریخ1399/04/26بهاتفاقنمایندهخودجهتتاییدوصدوربرگنمایندگی
به محل شركت تعاونی مصرف فرهنگیان كالله مراجعه نمایند( .حضور توام
عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است) ضمنا ساعت  9وكالتنام ه توسط
اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی میگردد.
دستورجلسه:
 -1ارائه گزارش هیاتمدیره
 -2ارائه گزارش بازرس
 -3تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری
 -4تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق
اساسنامه
 -5انتخاب بازرس یا بازرسان
 -6رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان عملكردها و تصویب صورتهای
مالی
تاریخ انتشار99/4/10 :
هیاتمدیره شركت تعاونی مصرف فرهنگیان كالله
خ ش99/4/10 :

زبان جهانیان را نمیدانند و ما باید به میدان بیاییم تا کارها
را سامان دهیم؛ اما ا کنون خودشان به نسخههای قدیمی
رسیدهاند و مشخص نیست که چه کسی باید پاسخ معطلی
هفت ساله کشور را بدهد.وی اضافه کرد :رهبر معظم انقالب
اسالمی بارها در سخنان خود تأ کید فرموده بودند که هزینه
سازش بهمراتب از مقاومت بیشتر است؛ اما عدهای به این
امر توجه نکردند و با خوشبینی تمام ،گفتوگو با آمریکا را
راهحل همه مشکالت موجود در داخل کشور میدانستند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :آنها امروز باید
بدانند که ا گر به توصیههای رهبر معظم انقالب و دلسوزان
ی کردند ،امروز درگیر
کشور در همان روزهای ابتدایی توجه م 
مشکالت کنونی نبودیم.صفارهرندی ادامه داد :امروز در
حالی عدهای رفع مشکالت کشور را به تصمیم آمریکاییها
گره زدهاند که توجه نمیکنند دولتمردان این کشور در
رفع مشکالت کنونی خود از جمله درگیری با ویروس کرونا
درمانده شدهاند و نمیدانند باید چه اقدامی انجام دهند.
وی همچنین با اشاره به هفته حقوق بشر آمریکایی اظهار
ی گویند
کرد :آمریکاییها امروز در حالی از حقوق بشر سخن م 
که مواضع متناقض آنها در مقابل حقوق بشر همواره پیش
چشم جهانیان قرار داشته است.

| گروه سیاسی|
طبیعیجمهوریاسالمی
ابزار
تنگههرمزیکیاز
ِ
ِ
ُ
های قلدر جهان
فشار قدرت ِ
ایران برای صفرکردن ِ
برایاعمالمحدویتهایاقتصادیونظامیبهایران
عزیزماناستودربرهههایمختلفنیز کارسازشده
و همچنان کاراست ،به طوری که آن را یکی از چهار
راهبردیجهانبااستنادبهظرفیتجابهجایی
تنگه
ِ
کشتیها،قطباقتصادی،آسیبپذیریجغرافیایی
و استفاده نظامی میدانند.
مشخصات و مختصات زیادی درباره این تنگه
وجود دارد ،ولی شاید دقیقترین آن مربوط به مرکز
مطالعات خلیج فارس باشد که تصریح می کند
دریایی خمیده شکلی است که
تنگه هرمز باریکه
ِ
ی کند
فالت ایران را از شبه جزیره عربستان جدا م 
و آبهای خلیجفارس را به دریای مکران (عمان) و
اقیانوس هند پیوند میدهد .طوالنیترین فاصله
تنگه هرمز  ۸۴کیلومتر (از کرانههای بندرعباس در
شمال تا شمالیترین نقطه کرانههای مسندم در
جنوب) ،کوتاهترین آن (میان جزیره ایرانی َ
الرک
عمانیالسالمه ـ که نام دیگر
در شمال و جزیره
ِ
آن قوئین بزرگ است ـ در جنوب)  ۶/۳۳کیلومتر
برآورد شده است.
راهبردی
به
هرمز
تنگه
جغرافیایی
موقعیت
همین
ِ
ِ
ِ
بودن آن عمق داده است تا جایی که رئیس جمهور
ً
کشورمان یک سال قبل  -دقیقا  ۱۱تیر  - ۱۳۹۸در
مقیم سوئیس (در جریان سفر
جمع
ایرانیان ِ
ِ
اروپایی)،پاسخادعاهایرژیمآمریکارا کهدرصددبه
صفررساندنصادراتنفتایراناسالمیبود،چنین
داد «آمریکاییها مدعی شدهاند که میخواهند به
طور کامل جلوی صادرات نفت ایران را بگیرند.
آنها معنی این حرف را نمیفهمند ،چرا که این
اصالمعنیندارد کهنفتایرانصادر نشودوآنوقت
نفتمنطقهصادر شود.ا گرشماتوانستیداین کار را
بکنید تا نتیجهاش را ببینید».
طرح چنین سخنانی که از سوی حجتاالسالم
و المسلمین حسن روحانی دور از ذهن بود ،با
وا کنش مثبت همه مقامات لشکری و کشوری
مواجه شد به طوری که حتی شهید سپهبد حاج
قاسم سلیمانی سردار عزیز امت اسالمی در حرکتی
نادر طی نامهای خطاب به روحانی نوشت« :آنچه
از فرمایشاتحضرتعالیدر رسانههامنعکسشد،
نفتجمهوریاسالمیایرانصادر
مبنیبراینکها گر ِ
نشود،تضمینیبرایصدورنفت کلمنطقهنیست
و بیانات بسیار ارزشمندی که در موضع جمهوری
اسالمیایراننسبتبهرژیمصهیونیستیفرمودید،
مایهمباهاتوافتخار است.دستشمارابرایایراد
این سخنان به موقع ،حکیمانه و صحیح میبوسم
و برای هر سیاستی که مصلحت نظام اسالمی باشد
در خدمت هستیم».
سرلشکرمحمدعلیجعفریفرماندهوقت کلسپاه

3
یادداشت

نیز چند روز بعد در همایش پیشکسوتان جهاد و
ً
شهادت استان تهران اعالم کرد «یقینا ،در شرایط
محتمل میتوان به دشمنان فهماند که استفاده
چ کس چه معنا
از تنگه هرمز برای همه و یا برای هی 
و مفهومی میتواند داشته باشد.
روحانی حدود دو ماه  ۳۱ -شهریور  - ۹۸بعد از ایراد
اینسخنان،در مراسمرژه گرامیداشتهفتهدفاع
مقدسدر تهرانبراینخستینبار از طرحیموسوم
به«ابتکارصلحهرمز»سخن گفت کهبهزعماوامنیت
خلیجفارس،تنگههرمزودریایعمان،درونزاستو
حضورنیروهایخارجیدراینمنطقهمشکلآفرین
خواهد بود .البته مهر همان سال در جریان هفتاد
و چهارمین اجالس مجمع عمومی سازمان ملل
متحد ،آن را یک مدل بومی و منطقهای در مقابل
آمیز آمریکا برای
طر حهای شرارت بار و شیطنت ِ
منطقه غرب آسیا دانست.
ً
اما ظاهرا بازگشت روحانی از سازمان ملل ،به نوعی
بازگشت از مواضع تیر ماه سال گذشته هم بود .او
چهار روز قبل  ۵ -تیر  - ۱۳۹۹در آیین افتتاح و آغاز
عملیات اجرایی سه پروژه عظیم ملی وزارت نفت،
طرح «لوله گذاری گوره به جاسک» را راهبردی
دانست و تا کید کرد بسیاری از کشورهای منطقه
برای صادرات نفت ،توانستند راه دومی را برای
خودشان ایجاد کنند تا در یک شرایط روز خطر برای
تنگههرمزبتوانندنفتخودشانراازطرقدیگرصادر
کنند .حاال این نفت را به دریای سرخ ،دریای عمان
و مدیترانه ببرند ...شعاری که میدادیم ،ما در کنار
تنگههرمزهستیموآبراهدر اختیار مااستاینحرف
ً
کامال درست بود ،اما برای روز مبادا مشکل عظیم
برای خود ما بهوجود میآمد .ما از این مشکل عبور
کردیم .به گفته روحانی  ۴۰۴کیلومتر از طرح هزار
کیلومتری «گوره به جاسک» لول ه گذاری شده است
و در صورت عملیاتی شدن آن ،صادرات نفت ایران
ی کند.
را از تنگه هرمز بی نیاز م 
عدهای معتقدند روحانی با سخنان چند روز اخیر
ثابت کرد ایران با دور زدن تنگه هرمز از دریای عمان
نفتصادر خواهد کردواینپیامرابهدشمنمخابره
کرد که با ایران پنجه در پنجه نشوند اما در مقابل
برخیها این سخنان روحانی را بازگشت از مواضع
تیر  ۹۸او میدانند و به زعم آنها ،طرح این گونه
مباحث باعث میشود کارآیی بازدارندگی تهدید
«بستن تنگه هرمز در صورت نیاز» کاهش مییابد و
رئیس جمهور برای افتتاح طرحی که کمتر از نیمی
از آن پیشرفت داشته است نباید چنین القائاتی به
کشورهایخارجیداشتهباشد،چهآنکهجریشدن
دشمنان با گزارههایی مثل «ذخیره گندم در حال
اتمام است» ،فراموش نشده است.
به هر روی باید منتظر ماند و دید که رئیس جمهور
در تازهترین هدف گذاری سیاست اقتصادی تا چه
حد موفق خواهد بود .

فراخوان ارزیابی كیفی

شركت تولید نیروی برق بندرعباس

جهت برگزاری مناقصه عمومی /01ف99/

اینشركتدر نظرداردفراخوانارزیابی كیفیبهمنظور شناساییتامینكنندگانپمپخأل كندانسور نیروگاهبخار بندرعباسبهشمارهفراخوان
 2099001441000007از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید.
كلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی كیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی كیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ،از
طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
الزم است در صورت عدم عضویت قبلی شركتها در سامانه فوق مراحل ثبتنام در سایت مذكور انجام و نسبت به دریافت
گواهی امضاء الكترونیكی اقدام نمایند .تاریخ انتشار فراخوان در سامانه  1399/04/07میباشد .لذا شركتهای واجد شرایط
میتوانند از این تاریخ نسبت به واریز مبلغ  1/090/000ریال (یك میلیون و نود هزار ریال) به صورت الكترونیكی اقدام و یك نسخه
از اسناد ارزیابی كیفی را دریافت نمایند .اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی كیفی و ارسال دعوتنامه
از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد .ضمنا شركتكنندگان میتوانند جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره
 076-33669855داخلی  834تماس حاصل فرمایند.
توضیحات:
 -1مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی كیفی 1399/04/14 :ساعت  19عصر
 -2مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی كیفی 1399/04/30 :ساعت  9صبح
 -3هزینه درج آ گهیها به عهده برنده مناقصه میباشد.
 -4آ گهی ما در سایتهای پایگاه ملی مناقصات  ، www.iets.mporg.irسامانه تداركات الكترونیكی  www.setadiran.irدولت و پایگاه
اطالعرسانی معامالت شركت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به آدرس  www.tender.tpph.irقابل مشاهده میباشد.
تاریخ انتشار99/4/10 :
خ ش99/4/10 :
شناسه آ گهی 889593

روابط عمومی شركت تولیدی نیروی برق بندرعباس

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه آ گهی دعوت مجمع عمومی سالیانه عادی
شركت كارگزاری رسمی بیمه مستقیم ماهان شركت فرهنگیان دامغان (سهامی عام)
به شماره ثبت  – 727نوبت اول
فرزام (سهامی خاص) ثبت شده در تهران
بدینوسیلهاز كلیهسهامدارانمحترمیانمایندگانقانونیآنهادعوتمیشود
به شماره ثبت 469862 :و شناسه ملی:
تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام كه در ساعت 6
بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ  1399/4/25در تاالر معلم ،واقع در میدان
14004802012
بدینوسیلهاز كلیهسهامدارانویاوكالءونمایندگانقانونیآناندعوتمیشود
تادرمجمععمومیعادیسالیانهشركت كارگزاریرسمیبیمهمستقیمماهان
فرزام (سهامی خاص) كه راس ساعت  9صبح روز سهشنبه 1399/04/31
به آدرس تهران – سعادتآباد – سرو غربی – نبش خیابان مروارید – پالك
 – 2ساختمان مروارید – طبقه همكف – واحد  – 3كد پستی 1998756665
و تلفن  26767043تشكیل میگردد ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه -1 :استماع گزارش هیاتمدیره و بازرس  -2بررسی و تصویب
ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به -3 ،1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی  -4انتخاب روزنامه برای درج آ گهیهای
شركت-5انتخاباعضایهیاتمدیره-6تعیینحقحضوراعضایغیرموظف
هیاتمدیره  -7سایر مواردی كه در صالحیت مجمع باشد.
تاریخ انتشار99/4/10 :
خ ت99/4/10 :
هیاتمدیره

فرهنگ دامغان برگزار میشود ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هیاتمدیره شركت در مورد فعالیتهای سال مالی منتهی
به 1398/12/29
 -2استماع گزارش بازرسین شركت درخصوص فعالیت سال مالی منتهی
به 98/12/29
 -3تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به
1398/12/29
 -4تعیین روزنامه كثیراالنتشار جهت درج آ گهیهای شركت
 -5تعیین خط مشی شركت برای سال مالی 1399
 -6انتخاب اعضای هیاتمدیره و بازرسین
 -7سایر مواردی كه در صالحیت این مجمع میباشد
تاریخ انتشار99/4/10 :
خ ش99/4/10 :
هیاتمدیره شركت فرهنگیان دامغان

