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قالیباف،رئیسمجلسدرنشستبااقتصاددانانجوان:

مردمبایداحساسکنند
مجلسخانهملتاست

رئیس مجلس گفت :مردم باید
احساس کنند مجلس خانه ملت
است و تکتک نمایندگان در میدان عمل
به فکر آنها هستند.
به گزارشمهر،محمدباقرقالیبافدرنشست
با اقتصاددانان جوان ضمن تبریک میالد
حضرتثامنالحججحضرتامامرضا(ع)،
گفت :ا گرچه افرادی که به مجلس آمدند
بهترینهانبودندامابهیقینپاسخگویمردم
خواهند بود و به قول خود وفادار هستیم،
همچنین دوستان خوبی که به مجلس راه
نیافتهاند،در کنار خودمانخواهیمداشت
و لذا خود را مکلف میدانم در تمامی امور،
بستر را برای استفاده از نظرات شما عزیزان
فراهم کنم چرا که مجلس بهتمامی شما
نیاز دارد.
قالیباف از اقتصاددانان حاضر در جلسه
خواستار ارائه یک پیشنهاد روشن در رابطه
با چگونگی کمک به مجلس شد و افزود:
چگونگی کمک به مجلس دو بخش دارد؛
ابتدا تحول در درون مجلس و دوم تحول
در بیرون مجلس و انجام رسالتهایی که
خانه ملت بر عهده دارد.
رئیس مجلس شورای اسالمی با تأ کید بر
ضرورتبیانحرفواحدازسویقوهمقننه،
گفت :مجلس ا گر حرفی میزند باید پشت
آن اقدام باشد تا مردم احساس کنند خانه
ملت همانجایی است که از تمام مسائل
ی کند.
مادی و معنوی آنها دفاع م 
وی بابیان اینکه اقدامات هر یک از  ۲۹۰نفر
ازنمایندگانبهنامتمامیمجموعهمجلس
نوشتهمیشود،تصریح کرد:مردمبهویژهدر
اینشرایطسخت،مجلسرایکمجموعه
واحدمیبینندلذاتاتحولدر درونمجلس
اتفاق نیفتد کاری پیش نخواهد رفت.
رئیس مجلس شورای اسالمی با تأ کید بر
اینکه مجلس یازدهم ظرفیتهای بسیار
خوبی دارد ،اظهار کرد :قوه مقننه قادر
است در یک دوره  ۵ساله ثبات اقتصادی
در کشور ایجاد کند اما تحقق آن نیازمند
پیگیریچهاررویکرداست،بههمینمنظور
باید در هر تصمیمی جایگاه شفافسازی،
هوشمندسازی،مردمیسازیو کارآمدسازی
مشخص شود .همچنین ازآنجا که مجلس

یازدهم تالش خود را با رویکرد مسئله
محوری آغاز کرده ،مدنظر قرار دادن این ۴
رویکرد برای حل هر مسئله در تصمیمات
ضروری است.
ویبابیاناینکهنبایدباآزمونوخطاجلورفت
وتجربیات گذشتهراتکرار کرد ،گفت:ا کنون
وقت عمدهای از مجلس صرف نطق و تذکر
میشود کهتعدادآنهابهچندینهزاررسیده
اما سؤال این است چرا باید وقت مجلس را
ن گونه گرفت؟ آیا نمیشود این تذکرات
ای 
را بهوسیله هوشمند سازی در سیستم و
پلتفرممطرح کردومسئوالنمربوطههمان
روز تذکراتراببینندومکلفبهپاسخگویی
در همان سیستم شوند؟ همچنین برای
اطالع مردم حوزه انتخابیه از فعالیتهای
نمایندگان میتوان از روشهای دیگری
استفاده کرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی خطاب به
اقتصاددانانحاضردرایننشستهماندیشی
گفت:مردمیسازیاقتصاددر دستانشما
است ،در هر حوزه انتخابیه فقط در مبحث
اقتصادی حدود  ۴۰تا  ۵۰نفر میتوانند کنار
هر نماینده قرار گیرند و بهیقین تحوالت
بسیاری رخ خواهد داد لذا در نظر گرفتن
یک پلتفرم ضروری است.
*صبر مردم به دلیل مشکالت اقتصادی
به سر آمده است
قالیباف بابیان اینکه صبر مردم به دلیل
مشکالت اقتصادی به سر آمده است،
تصریح کرد :طبقه متوسط شهری امکان
خرید مسکن را طی  ۱۰تا  ۱۵سال آینده
برای خود متصور بود اما ا کنون این انتظار
صدساله شده ،طبقه فقیر نیز دیگر امیدی
ندارد و باوجودآنکه هرروز در حال از دست
دادنداراییخوداستپاسخروشنیمبنی
بر اینکه وضع کنونی تا چه زمانی ادامه دارد
ی کند.
دریافت نم 
رئیس مجلس شورای اسالمی خود را برای
شنیدن صحبتهای تمامی جوانان حوزه
اقتصاد مسئول دانست و گفت :توقع من
از فعاالن حوزه اقتصاد و جمع حاضر این
است که هر کاری که باید انجام دهیم را
به ما بگویند ،همچنین جوانان دیگر در
حوزههایانتخابیهبه کمکمجلسبیایندتا

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رحمانیفضلی:

نظارت بر توزیع کاالهای اساسی را
مورد توجه قرار می دهیم

کار پیش رود.
ویازاقتصاددانانحاضردرنشستخواست
تاطرحواحدخودرابرایبرونرفتازمشکالت
هرچه سریعتر به مجلس ارائه دهند.
قالیبافبااعتقادبهاینکهمردمبایداحساس
کنند مجلس خانه ملت است و تکتک
نمایندگان در میدان عمل به فکر آنها
هستند ،گفت :هیچ تحولی از باال به پایین
اتفاقرخنمیدهد،بایدازپایینترینسطوح
به سمت باال برویم ،درواقع تحول باید از
پایینصورت گیردلذابهتراستجمعخودرا
ی کار بیاوریممثال
گسترشدهیموهمهراپا 
در بحث نظارت ،چه نظارتی بهتر از نظارت
مردم بر مسئوالن.
رئیس مجلس شورای اسالمی با یادآوری
ایجاد سامانه  ۱۹۷در ناجا ،گفت :با ایجاد
این سامانه مردم بر پلیس نظارت کردند،
ا کنونچرامردمبراجرایقانوننظارتنکنند
ی کهحقآنهاستومجلسبایداین
درحال 
فرصترابهمردمدهدلذابهتراستجوانان
فعال در این حوزه ،پلتفرمهای نظارت و
اجرایی سازی آن را ایجاد کنند.
بنابراین گزارش در این نشست که افزون
بر  ۴۰اقتصاددان ،محمدرضا پورابراهیمی
رئیسکمیسیوناقتصادی،حمیدرضاحاجی
بابایی رئیس کمیسیون برنامهوبودجه،
احسان خاندوزی نایبرئیس کمیسیون
اقتصادیوقربانزادهمشاوررئیسمجلس
حضورداشتند،اقتصاددانانجوانمسائل
موردنظر خود را با رئیس مجلس در میان
گذاشتند.
از مهمترین محورهای مطر حشده در این
دیدار میتوان به «ارائه یک مدل مشخص
ودانشمحور برایاداره کشور،راهحلهای
برونرفتازانباشتمشکالت،اصالحنظام
پولی ،اصالح ساختار بودجه کشور ،اصالح
سیاستها در حوزه نفت و انرژی ،تعامل با
کارشناسان جوان اقتصادی ،حل ضعف
قانون گذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال،
مغفول ماندن اقتصاد دیجیتال از چشم
مسئوالن ،طرح مشکالت متعدد کسبه و
بازاریان ،همچون حوزه مالیات ،ضرورت
کنترل بازار ،موردتوجه قرار دادن اقتصاد
فضای مجازی فراتر از اقتصاد دیجیتال،

اصالح ساختار اقتصادی کشور و رسیدن
به اقتصاد مردمی ،ضرورت در نظر گرفتن
بیمه بیکاری فرا گیر ،رسیدگی به وضعیت
بازار پرالتهاب بورس ،اخذ تصمیمات
سریع در کوتاهمدت برای حوزه اقتصاد و
…» اشاره کرد.
*نیازمند ارتباط چهره به چهره با مردم
هستیم
قا لیبا ف همچنین د ر نشست مجمع
نمایندگان استان تهران ضمن تبریک ایام
میالدهشتمیناخترآسمانامامتووالیت،
گفت :جلسات مجمع نمایندگان استان
تهران باید زمانبندی مشخص و ثابتی
داشته باشد تا از وظیفه اصلی خودمان که
نمایندگیمردمشهراست،بازنمانیم.بنده
همخودمراموظفمیدانمبهصورتمداوم
در این جلسات شرکت کنم.
وی با تأ کید بر اینکه امروز بیش از هر چیز
نیازمند ارتباط چهره به چهره و مستقیم
با مردم هستیم ،گفت :مالقا تهای
مردمی بیش از آنکه برای مردم مؤثر باشد،
برای ما اثرگذار است و باعث میشود از
فضای مردمی دور نشده و مشکالت آنان را
فراموش نکنیم.
قالیباف بابیان اینکه نمایندگان استان
تهران باید بر اساس مناطق تهران تقسیم
و به مشکالت مردم رسیدگی کنند ،گفت:
بهتراستمسجدیرابرایحضورنمایندگان
در ساعت معین از هفته مشخص کرده و
به مردم نیز اطالعرسانی شود تا برای بیان
مشکالتومطالباتشانبهنمایندگانحاضر
مراجعه کنند.
*سه اولویت رفع آسیبهای اجتماعی
در تهران
رئیس قوه مقننه کشورمان در خصوص
مشکالت کالن استان تهران به معضالت

آب،هوا،خا کوآلودگیصوتی ،گفت:تمامی
مشکالتشهرتهرانبهاینموضوعاتاساسی
مرتبطمیشود.بهعنوانمثالآلودگیهواتا
حدزیادیبهوسایلحملونقلیوخودروها
مربوطبودهو کنترلآلودگیهادرگروتوسعه
حملونقل عمومی است.
ویبابیاناینکهبراساسمطالعاتانجامشده
حدود۸۱درصدآلودگیهوایتهرانمربوطبه
وسایلنقلیهوخودروهاست،تأ کید کرد:اینکه
برخیمنشأآلودگیهاراپاالیشگاههاو کارخانه
ی کنندصحبتیغیر کارشناسی
سیمانعنوانم 
است.بندهمعتقدمبابرنامهریزیمشخصو
مدونمیتوانیمطی۶سالآلودگیهوایشهر
را به حداقل ممکن برسانیم .برقراری ارتباط
ریلی بین شهر تهران با مناطق اطراف ضمن
کاهش آلودگی هوا ،توجیه اقتصادی بسیار
خوبی دارد و در حال حاضر سرمای ه گذارانی
برایسرمای ه گذاریدراینبخشاعالمآمادگی
کردهاندومیتوانیمدراولین گامازاینظرفیت
استفاده کنیم.
رئیسمجلسشورایاسالمیآلودگیصوتی
شهرتهرانراازجملهمعضالتمهمپایتخت
دانست و افزود :آلودگیهای صوتی شهر
َ
همانندفنیهستند کهشبانهروز وبیوقفه
در گوششهروندانروشناستوبایدبرای
کاهش آن برنامهای داشته باشیم.
وی با اشاره به آسیبهای اجتماعی شهر
تهران افزود :مواد مخدر ،طالق و زنان
سرپرست خانوار سه اولویتی است که باید
برای کاهش آسیبهای اجتماعی به آنها
پرداخته شود.
قالیبافبهوجود۳هزارهکتاربافتفرسوده
در شهر تهران اشاره کرد و افزود :بافتهای
فرسودهتنهابهمناطقجنوبیتهرانمربوط
نمیشود .بلکه بسیاری از مناطق شمالی
شهر همچون فرحزاد با این مشکل روبهرو

هستند.طیمصوبهمجلسمقررشدهرسال
 ۱۰درصد از بافتهای فرسوده کشور اصالح
شوندتادرنهایتطی۱۰سالتمامیبافتهای
فرسوده کشور احیاشود،امادر طول۷سال
تنها۱۳درصدازاینبافتهادر کل کشوراحیا
ی که۴۱درصدبافتهایفرسوده
شددرحال 
تهران بدون هیچ کمکی از اعتبارات ملی در
این بازه زمانی اصالح و احیا شد.
رئیس قوه مقننه کشورمان ،سنددار نبودن
زمینهایشهرتهرانراازمشکالتدیگرپایتخت
دانستوتصریح کرد:افرادبسیارزیادیدرمناطق
 ۴و  ۱۹تهران زمینها را بهصورت قولنامهای
خریداری کرده و بیش از  ۲۰سال است که در
آنجا سکونت دارند .با توجه به اینکه به دلیل
قولنامهایبودنونداشتنسندرسمی،پروانه
ساخت هم به آنها داده نمیشود ،بهناچار
بهصورتشبانه،مخفیانهوخالفقانوناقدام
ی کنند.
با ساختوساز م 
وی ادامه داد :برای حل مشکالت سنددار
نبودنزمینهاالیحهایرابهشورایشهرتهران
ارائه کردیم و مصوب شد افرادی که بیش از
 ۳۰سال زمین را تحت تصرف بدون معارض
داشتهباشند،بهصورترسمیمتعهدشوند
در صورت وجود مالک ،رضایت آن را جلب
کند و سپس پروانه ساخت دریافت کنند.
معتقدماینموضوعبایدبهصورتطرحدر
مجلسهمبررسیودرصحنمجلسبهقانون
تبدیل شود تا تمامی مشکالت زمینهای
بی سند در کشور حل شود.
قالیباف افزود :ا گر در  ۴موضوع مدرسه،
محله،مسجدومنزلمتمرکزشویم،بسیاری
ازمشکالتمربوطبهشهرتهرانحلخواهد
ی کنم برای بررسی
شد ،ازاینرو پیشنهاد م 
مشکالت استان تهران ،مجمع نمایندگان
هر  ۱۵روز یکبار پس از نماز مغرب و عشا
جلسهای داشته باشد.

ناظمیاردکانی :

ی«پرروییسیاسی»بود
نامهموسویخوئین 
دبیر کل جامعه اسالمی مدیران با اشاره به اینکه موسویخوئینی
سا لها دراین کشور صاحب مسئولیت بود،گفت :در ادبیات
سیاسی این رفتارها را فرار به جلو ،فرصتطلبی و پررویی سیاسی
ی کنند.
تعبیر م 
محمد ناظمی اردکانی دبیر کل جامعه اسالمی مدیران و عضو
جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتوگو با مهر ،درباره نامه اخیر
موسویخوئینی به رهبر معظم انقالب ،گفت :به شکرانه الهی ،به
گواه نظرات کارشناسان داخلی و خارجی ،امروز در عرصه جهانی و
منطقهایعلیرغمتحریمهایظالمانهوفشارهایقدرتشیطانی
آمریکا ،جمهوری اسالمی ایران مقتدرتر از هرزمانی توانسته است
باعزتوسربلندیرویپایخودبایستدوعلیرغمهمهبیعقلیها
و نا کارآمدیهای برخی از مسئوالن ،دولتمردان و مدیران ناالیق
با هدایتهای حکیمانه و خردمندانه رهبر فرزانه انقالب و همت
مردم فهیم و انقالبی ،پیشرفتهای شگرف در عرصههای علمی،
اقتصادی ،دفاعی و فرهنگی رقم بزند.
وی افزود :اینک ایران پس از فرازوفرودهای 40ساله پس از پیروزی

انقالب سربلندتر از همیشه پیروز میدان است و برای رسیدن به
ی کند.
قلههای پیشرفت ،افق  ۵۰ساله برای خود ترسیم م 
دبیر کل جامعه اسالمی مدیران تأ کید کرد :در این وادی دشمنان
اسالم و نظام ،انقالب و مردم ،هر اقدامی که توانستهاند با هر میزان

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شركت تعاونی اعتبار معلمان شهرستان
سردشت – نوبت دوم
بنابهتصویبهیاتمدیرهجلسهمجمععمومیعادیسالیانهنوبتدومشركت
تعاونی اعتبار معلمان شهرستان سردشت راس ساعت  6بعدازظهر روز دوشنبه
مورخ  1399/04/23در محل سالن آموزشگاه منوچهری واقع در خیابان امام
ی گردد .از عموم سهامداران و
جنب اداره پست شهرستان سردشت تشكیل م 
اعضاء محترم دعوت میشود جهت اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات ذیل در
روز و ساعت مقرر در محل تعیین شده حضور به هم رسانند و یا با توجه به مفاد
آییننامه نحوه تشكیل مجامع عمومی در صورتی كه حضور عضوی در مجمع
میسرنباشد،میتواندحقرایخودرابهموجبوكالتنامهبهعضودیگریانماینده
تاماالختیار از میان اعضاء و یا غیراعضاء وا گذار نماید در این صورت هر عضو
میتواند عالوه بر رای خود حدا كثر سه رای باوكالت و هر شخص غیرعضو تنها
یكرایباوكالتداشتهباشد.توضیحاینكهوكالتنامههایعادیبایستییكروز
بعد از انتشار آ گهی مذكور تا یك روز قبل از تشكیل مجمع به غیر از ایام تعطیل در
محل دفتر شركت تنظیم شده و توسط بازرسان بررسی و تایید گردند و در غیر این
صورت وكالتنامه رسمی حضور در مجمع بایستی به تایید یكی از دفترخانههای
اسناد رسمی رسیده باشد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هیاتمدیره و بازرسان
 -2طرح و تصویب ترازنامه و سایر صورتهای مالی سال 1398
 -3اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود یا زیان سال 1398
 -4طرح و تصویب گزارش تغییرات سرمایه و اعضاء در سال 1398
 -5طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیاتمدیره برای هزینههای سال مالی
1399
 -6انتخاب پنج نفر اعضای اصلی هیاتمدیره و سه نفر علیالبدل به علت اتمام
ماموریت هیاتمدیره
 -7انتخاب سه نفر بازرس اصلی و دو نفر بازرس علیالبدل به علت اتمام مدت
ماموریت بازرسان
تاریخ انتشار99/4/10 :
خ ش99/4/10 :
هیاتمدیره شركت تعاونی اعتبار معلمان شهرستان سردشت
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هزینه و از هر طریق ممکن انجام دادهاند اما با توجه به عنایت الهی
و تفکر راهبردی ،نافذ ،هوشیارانه رهبر فرزانه و مقاوم انقالب ،تمام
این توطئهها با شکست مواجه شده است .کارآمدی بخشهای
مختلف نظام در برهههای مختلف به اثبات رسیده و هر کس باید
پاسخگوی وظایف خود باشد.
ناظمیاردکانیاظهارداشت:دراینبینباوجودتمامبرهانهایواضح
برایمردموعلیالخصوصخواصسیاسیدرموردشرایطروز کشور،
ی بهنوعی خنجر از پشت زدن است .متأسفانه
نامه موسویخوئین 
در تاریخ اسالم چنین چهرههایی را کم نداشتهایم ،چهرههایی که
در کسوت اسالم و انقالب در مسیر دشمن قسمخورده و یا نفس
اماره خود قرارگرفتهاند.
وی تصریح کرد :این نهایت بیصداقتی و بیانصافی است ،که او
ی)وجریانسیاسیمنتسببهویباالترینمناسب
(موسویخوئین 
حا کمیتی در نظام اجرایی ،قضائی و تقنینی در سالهای متمادی
پساز پیروزیانقالباسالمیداشتهباشندوامروز کهضعف،قصور و
نا کارآمدیدولتمردانفعلیومجلسقبلباعثشدهتورم ،گرانی،

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه/
به طور فوقالعاده نوبت اول شركت تعاونی
مسكن مهر هنرمندان ارومیه به شماره ثبت
9320
بنابهتصویبهیاتمدیرهجلسهمجمععمومیعادیسالیانه/بهطورفوقالعاده
نوبت اول شركت تعاونی مسكن مهر هنرمندان ارومیه راس ساعت  11روز جمعه
ی گردد .از عموم
مورخ  99/5/10در محل پروژه واقع در خیابان فرخی تشكیل م 
سهامدارانواعضاءمحترمدعوتمیشودجهتاتخاذتصمیمراجعبهموضوعات
ذیل در روز و ساعت مقرر در محل تعیین شده حضور به هم رسانند و یا با توجه به
مفادماده19آییننامهنحوهتشكیلمجامععمومیدر صورتی كهحضور عضوی
در مجمع میسر نباشد ،میتواند حق رای خود را به موجب وكالتنامه به عضو دیگر
یا نماینده تاماالختیار از میان اعضاء یا غیراعضاء وا گذار نماید در این صورت هر
عضوی میتواند عالوه بر رای خود حدا كثر سه رای باوكالت و هر شخص غیرعضو
تنها یك رای باوكالت داشته باشد .توضیحا اینكه وكالتنامههای عادی بایستی
یك روز بعد از انتشار آ گهی مذكور تا یك روز قبل از تشكیل مجمع به غیر از ایام
تعطیل در محل دفتر شركت تنظیم شده و توسط هیاتمدیره/بازرس بررسی و
تایید گردد و در غیر این صورت وكالتنامه رسمی حضور در مجمع بایستی با تایید
یكی از دفترخانههای اسناد رسمی رسیده باشد.
دستورجلسه:
 -1انتخاب سه نفر هیاتمدیره اصلی و دو نفر عضو علیالبدل هیاتمدیره به
علت اتمام مدت ماموریت
 -2انتخاب یك نفر بازرس اصلی و یك نفر بازرس علیالبدل به علت اتمام مدت
ماموریت
ضمنا كلیه كاندیداهایعضویتدر سمتهیاتمدیرهوبازرسیبایستیحدا كثر
تا ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آ گهی مذكور مدارك شناسایی ذیل را با
مراجعه به دفتر شركت واقع در فلكه خیام ،جنب كوچه بانك آینده تحویل شركت
نموده و رسید دریافت دارند.
مدارك شامل :فتوكپی شناسنامه ،تصویر آخرین مدرك تحصیلی ،فتوكپی حكم
كارگزینی ،تكمیل فرم كاندیدای عضویت در سمت هیاتمدیره و بازرسی
تاریخ انتشار99/4/10 :
خ ش99/4/10 :
هیاتمدیره شركت تعاونی مسكن مهر هنرمندان
3685

سختیمعیشت،بیعدالتی،فساد،بیاعتمادیوناهنجاریهای
فرهنگی و اجتماعی به وجود آید بهجای پاسخگویی و عذرخواهی
انگشت اتهام را به سمت ارکان نظام بگیرند.
این فعال سیاسی گفت :در ادبیات سیاسی این رفتارها را فرار به
ی کنند که متأسفانه
جلو ،فرصتطلبی و پررویی سیاسی تعبیر م 
آنهم در کسوت روحانیت و از زبان کسی که سوابق تعریفشده در
نظاموانقالبداشته،بهدوراز انتظار ملتمؤمن،بزرگوشهیدپرور
و عامل خشم انقالبی آنان است.
ی که ا گر مقام معظم رهبری
ناظمی اردکانی تصریح کرد :درصورت 
در پی شکستهای متعدد در سیاست داخلی و خارجی و سایر
ی گرفتند ،امروز
ی کردند و دستشان را نم 
عرصهها از آنان حمایت نم 
آنهاامکانسربرآوردننداشتندودربینمردمجایگاهخودراب ه کلی
از دست میدادند ،کما اینکه امروز دیگر آبرویی ندارند .جایگاهی
که با توجه به عملکرد  ۷ساله مدیران دولت فعلی و شرایط موجود
صرفا به جهت تنفیذ رهبری همچنان مشروعیت دارد اما مقبولیت
آن بهشدت کاهشیافته است.

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور
فوقالعاده صاحبان سهام شركت كشت و
صنعت دامغان (سهامی عام) به شماره ثبت
 531و شناسه ملی ( 10480031643نوبت دوم)
پیرو آ گهی دعوت مندرج در روزنامه رسالت مورخ  1399/02/24نظر به اینكه
جلسه نوبت اول مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخ 1399/03/06
به حدنصاب قانونی نرسید ،لذا بدینوسیله از عموم صاحبان محترم سهام
شركت كشت و صنعت دامغان (سهامی عام) و یا نمایندگان و وكالی قانونی آنها
دعوت به عمل میآید ،به منظور شركت در جلسه مجمع عمومی عادی به طور
فوقالعاده كه راس ساعت  10صبح روزشنبه مورخ  1399/04/21در محل دفتر
شركت واقع در دامغان ،بلوار شمالی ،برج آزادی (مرشدی) ،طبقه سوم ،واحد 7
ی گردد ،حضور به هم رسانند.
تشكیل م 
دستورجلسه مجمع:
 -1استماع گزارش هیاتمدیره و بازرس
 -2تصویب صورتهای مالی منتهی به 98/12/29
 -3تصویب بودجه سال 99
 -4انتخاب بازرس
 -5سایر موارد
حسبابالغیههایستادملیمدیریتبیماری كروناوسازمانبورساوراقبهادار
(درخصوصشرایطبرگزاریمجامعباتوجهبهشیوعبیماری كرونا)برگزاریاینمجمع
بامحدودیتحضور نفرات(حدا كثر15نفر)مواجهمیباشد.لذاباعنایتبهدستور
ی گرددبامشاهدهاینمجمعاز
جلساتمجمعمذكور از سهامدارانخردتقاضام 
طریقلینكموجوددر وبسایتشركتبهنشانیwww.tejaratesabz.irوعدم
حضور فیزیكی ،خادمان خود را در برگزاری مناسب مجمع یاری نمایند.
سهامداران عمده ،نمایندگان و وكالی قانونی آنها میتوانند با در دست داشتن
كارت شناسایی معتبر و یا مستندات موید نمایندگی و وكالت به منظور اخذ برگ
ورود به جلسه در ساعات اداری روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ  18و 19
تیرماهبهامور سهامشركتبهنشانیدامغان،بلوار شمالی،برجآزادی(مرشدی)،
طبقه سوم ،واحد  7مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار99/4/10 :
هیاتمدیره شركت كشت و صنعت دامغان (سهامی عام)
خ ش99/4/10 :

وزیر کشور گفت :مقرر شد نظارت بر توزیع
کاالهای اساسی و نظارت بر خود کاالها را
از منظر کالن تا خرد مورد توجه قرار دهیم.
به گزارش مهر ،عبدالرضا رحمانی فضلی
وزیر کشور در حاشیه پنجاه و دومین جلسه
ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی
کشور در جمع خبرنگاران ،اظهارداشت:
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی ديروز
تشکیل شد و مهمترین موضوع که در دستور کار بود ،بحث افزایش
قیمت ها و گرانی ها هم در حوزه کاالها و هم در حوزه مسکن بود.
همه دستگاه های مربوط دعوت شدند و دالیل هر کدام از افزایش ها
دقیقاتوضیحدادهشد.ویعنوان کرد:همدر موردبحثافزایشقیمت
ارز ،هم کاهش واردات در برخی از موارد ،موضوع تبلیغات و استفاده
نامناسبدر بحثابزار رسانهایومواردمتعدددیگرمطرحشد.براساس
توضیحاتی که داده شد ،در زمینه کاالهای اساسی قطعا هیچ گونه
مشکلی نداریم .به لطف خدا هم ثبت سفارش ها و هم واردات و تأمین
به گونه ای است که برابر با نیاز و بلکه بیشتر از آن تأمین شده است .در
زمینه گندم طبق گزارشی که به ما دادند امسال  ۱۰درصد افزایش خرید
نسبت به سال قبل داریم و پیش بینی دوستان این است که تا آخر فصل
خرید در این حوزه مشکلی نداشته باشیم.وزیر کشور افزود :ا كنون روی
نظارت بر قیمت ها و شاید ضعف نظارت بحث شد و مقرر شد نظارت بر
توزیع کاالهایاساسیونظارتبرخود کاالهارااز منظر کالنتاخردمورد
توجهقرار دهیم.بهجاینظارتحتمیبراصنافبایدزنجیرهتولید کاال
و نظارت کاال مورد نظارت جدی قرار بگیرد و مقرر شد دوستان ما در این
حوزه ،در تعزیرات و حمایت از مصرف کننده دقت کنند تا این زنجیره
تحترصدونظراتشانباشد.رحمانیفضلیتصریح کرد:سیاستهای
رسانه ای مشخص شد که رسانه ها در بیان مشکالت و مسائل ،واقعیت
ها را بگویند ،شرایط کشور را خوب تحلیل و دالیل را به صورت اساسی
مطرح کنند و از مردم بخواهند و مردم واقعا کمک کنند.وی در پایان
بیان کرد:درحوزهمسکنهممعاونمسکن گزارشیارائهودالیلافزایش
قیمت اجاره بها و خود مسکن را توضیح دادند و برنامه هایی هم از باب
حمایتی برای مستأجران و هم از باب ساخت برای تولید انبوه مسکن
به وسیله بخش خصوصی ،شرح داده شد که امیدوارم همه اینها منجر
به خیر برای مردم شود.

نیکزاد:

قرارگاه خاتم االنبیا
تحریم آمریکا را بی اثر کرد
(ص)

نایبرئیسمجلسشورایاسالمیگفت:قرارگاه
سازندگیخاتماالنبیا(ص)باساختپاالیشگاه
ستارهخلیجفارستحریمآمریکارابیاثر کرد.
به گزارش فارس ،علی نیکزاد نایب رئیس
مجلس شورای اسالمی در حاشیه بازدید
ازپژوهشکدهخودرودانشگاهعلموصنعت
ایران و در جمع خبرنگاران ،اظهار داشت:
عزت امروزمان را مدیون مجاهدت علمی
ومجاهدتدفاعیبزرگانمانهستیم،ا گراینمجاهدتعلمینبود
نمیتوانستیمدرقدرتبازدارندگیحرفیدرسطحمنطقهداشتهباشیم،
بنابراین بدانیم که این مجاهدت علمی که عزیزانمان در مجموعه
دانشگاهوصنعتشروع کردهاندسببعزتوافتخارجمهوریاسالمی
ایران میشود.وی افزود :عرصه دفاعی و موشکی بسیار پیچیدهتر از
صنعتخودرواست،در بخشهایخودروسازیهمانگیزهاستفاده
از اینتوانوجوددارد.نیکزادبااشارهبهتجربیاتموفقسپاهدر بیاثر
(ص)
کردن تحریمهای آمریکا ،عنوان کرد :قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا
با ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس کاری کارستان انجام داد که
به طور رسمی تحریم آمریکا را نه لغو و نه دور زد ،بلکه آن را بیاثر کرد
ی که ما امروز  ۱۱۰میلیون لیتر تولید داریم و مصرف داخلیمان
به طور 
 ۷۸میلیون لیتر است و به صادرکننده بنزین تبدیل شده ایم.نایب
رئیسمجلسدر پایانتأ کید کرد:مجلس ،کمیسیونصنایع،هیئت
رئیسه مجلس آماده هرگونه کمک و همکاری عملیاتی برای بحث
کمک به خودروسازان است.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
منتظرآمریکانمانید!

ادامه از صفحه اول
ی کند
ن کهدولتآمریکانش����اندادهبهراحتیعهدش����کنیم 
ضمنآ 
وهرتوافقبادولتآمریکا،ممکناستدردورانرئیسجمهوربعدی
زیر پا گذاشته شود و عمال تعهدی به آن وجود ندارد.
اینخوشبینیغیرقابلقبولبهدولتآمریکادر حالیاست کهتنها
چند ماه از ترور سردار دلها و شهادت او گذشته است.
ب-مس����ئلهدوم،خالیبودندس����تبرخیمسئوالندستگاههای
اجراییاز ایدهوراهحلبرایمش����کالت کش����ور اس����ت.طبیعیاست
ک����ها گ����رمدی����ری،ازانگیزهباال،ایدهه����ایمختلفوتوانجدیبرای
حل مش����کالت مردم در حوزه کاری خود برخوردار نباش����د ،نگاهش
همواره به بیرون باش����د و منتظر نتایج انتخابات دیگر کش����ورها و به
امید حلوفصل مسائل از طریق روابط باقی بماند.
در این حوزه سه پاسخ وجود دارد:
یک .ریش����ه عمده مش����کالت کش����ور ،درون کش����ور و چاره آنها نیز
در دل همین س����رزمین و مردمان آن اس����ت .آیا اصالح نش����دن نظام
بانکی ،مفاس����د پرتکرار اقتصادی ،عدم کنترل نقدینگی و بس����یاری
از اش����کاالتس����اختاریاقتصادنیاز بهرابطهبابیرونداش����تهاست؟
باق����درتمیت����وان گف����ت کهفرضاروابطتجاریوبانکیایرانباتمام
کش����ورهاعادیش����ود،آیابدوناصالحس����اختارهایغلطاقتصادی
عایدی پایداری نصیب ملت ایران خواهد شد؟
دو .گره زدن اقتصاد کشور و معیشت مردم به مسئلهای که خارج از
اراده ما و مربوط به بیرون از مرزهای ماست ،عقالیی نیست .بیایید
فرض کنیم آنچه مدنظر شماست رخ دهد و نتیجه موردنظرتان هم
حاصلشود.آیاتا کنونبهایناندیشیدهاید کها گرهمینرئیسجمهور
سبکس����رفعل����یآمری����کا،مج����دداانتخابش����دوفش����ار اقتصادیبر
ایرانرابیش����تر کرد،چهبایدبکنید؟آیابرایچنینش����رایطیراهحل
ن که اساس����ا چنین تفکری یادآور برخی
و پیشبینی دارید؟ ضمن آ 
سیاس����تهایدورانپیشاز جمهوریاس��ل�امیاس����توشأنایران
مقتدر و ملت ما نیست.
سه.ا گربهفرض،نمایندهحزبدموکراتدرانتخاباتریاستجمهوری
آمریکا پیروز ش ��ود ،آنقدر سیاس ��ت میفهمد که با دولتی که چند ماه
ازعم ��رآنباقیمان ��ده،واردمذا ک ��رهنش ��ود.ط ��رفآمریکای ��یاحتماال
ب گرایان داخلی عجول نیس ��ت ،سیاستهای خود
بهاندازه برخی غر 
ی کندتانتیجهانتخاباتریاس ��ت
ی کند،صبرم 
راقربان ��یچن ��دم ��اهنم 
جمه ��وریای ��رانراببین ��دورفت ��ار خودرامطابقباش ��رایطجدیدایران
اسالمی بهروز کند.

