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نایبرئیساولمشاورانامالکتهراندربررسیطرحجدیدواگذاریزمینبهمردمبااقساط۱۰سالهمطرحکرد:

نايبرئیسکمیسیوناقتصادیمجلس:

مشکل خصوصیسازی در ایران
ضعف سیاستگذاری است

نایبرئیس کمیسیوناقتصادی گفت:صرفخصوصییادولتیبودننشانه
ت گذاری باید
ت گذاری ها ست؛ سیاس 
شکست نیست بلکه ایراد به سیاس 
راهبردی باشد تا مشکلی پیش نیاید.به گزارش خبرنگار مهر ،سید احسان
خاندوزی در نشست تخصصی بررسی ابعاد خصوصیسازی اظهار داشت:
فرآیندهای خصوصیسازی در دنیا از حوالی سال  ۱۳۶۰شمسی در اروپای
غربیشروعشدوابتدایدهه۷۰شمسیبعدازفروپاشیشوروی کهبهمعنای
سقوط نظامهای اقتصادی چپ تلقی شد ،آن جریان به یکی از رایجترین
ساختارهایاقتصادیتبدیلودر دستور کار کشورهایتازهاستقاللیافته
شورویقرار گرفت.نایبرئیس کمیسیوناقتصادیمجلسافزود:مقارنبا
اینموججهان،آنجریانفکری کهدراقتصادایرانطیدهه۷۰درخصوص
ی کرد
رابطهدولتوبخشخصوصیقرار استامامجالمیدانداریپیدانم 
از آن موج جهانی استفاده کرد و اولین خصوصیسازیها در اوایل دهه
 ۷۰انجام شد اما در ادامه به دلیل مغایرت با اصل  ۴۴قانون اساسی کند
پیش رفت.وی ادامه داد :در همان وا گذاریهای دهه  ۷۰نیز نقدهای
ی گرفت و
زیادی در مورد مفاسد ،عدم توجه به منافع ملی و … صورت م 
سال  ۷۳و  ۷۴که بحران اقتصادی اتفاق افتاد این موضوع هم از بین رفت؛
وقتی مرحوم هاشمی به مجمع رفت به این نتیجه رسید که باید وارد این
حوزه شد ،ازاینرو پیشنویسهایی برای اصل  ۴۴تدوین شد و درنهایت
در سال  ۸۴رهبری سیاستهای کلی اصل  ۴۴را ابالغ کردند.

باحضور وزیر راهوشهرسازی؛

 ۶۵دستگاه ناوگان ریلی به ارزش
۱۵۶میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید

باحضور وزیرراهوشهرسازی،سرپرستوزارتصنعت،معدنوتجارت،شهردار
تهران و مدیرعامل راهآهن جمهوری اسالمی ایران با بهرهبرداری از  ۶۵دستگاه
ناوگان ریلی دیگر (لکوموتیو ،وا گن باری و مسافری) در سهماهه نخست امسال
درمجموع۲۰۹،دستگاهناوگانریلیبهارزش۴۲۵میلیاردتومانبهبهرهبرداری
رسید.به گزارش روابط عمومی راهآهن جمهوری اسالمی ایران ،در مرحله
نخست امسال و در فروردینماه سال جاری ۵۶ ،دستگاه ناوگان ریلی به ارزش
 ۱۲۵میلیارد تومان و در مرحله دوم نیز  ۸۸دستگاه ناوگان ریلی به ارزش ۶۴۴
میلیاردتومانبهبهرهبرداریرسیدهاست.درمرحلهسومنیز۶۵،دستگاهناوگان
ریلی با سرمای ه گذاری  ۱۵۶میلیارد تومانی ،هشت شرکت حملونقل ریلی ،این
ناوگانازديروزسیرخودرادرشبکهریلی کشورآغاز کردند کهدرمجموعدرمقایسه
با مدت مشابه سال گذشته  ۷۸درصد رشد نشان میدهد.تمامی این ناوگان
ریلی شامل  ۲دستگاه لکوموتیو به ارزش  ۵۰میلیارد تومان  ۵۳ ،وا گن باری به
ارزش  ۴۲میلیارد تومان ۲ ،دستگاه وا گن مسافری به ارزش  ۲۴میلیارد تومان
و بازسازی  ۸وا گن مسافری به ارزش  ۴۰میلیارد تومان در  ۶شرکت داخلی مپنا،
وا گن سازی پارس ،فوالد درخشان ،وا گن سازی کوثر ،پلور سبز و ریل پرداز تولید
شدهاست.در سالجهشتولیددرمجموعهشت شرکتحملونقلریلی،توکا
ریل،مپنا،صنایعملیمسایران،تجارت کوششسپاهان،احیاءریلایرانیان،
جنرال مکانیک ،راهآهن شرقی بنیاد و ریل پرداز نوآفرین با برنامهریزی شرکت
راهآهن با استفاده از ظرفیتهای قانونی سرمای ه گذاری کردهاند.گفتنی است،
سال گذشته نیز با برنامهریزی راهآهن جمهوری اسالمی ایران درمجموع در
سه مرحله  ۷۷۸دستگاه ناوگان ریلی شامل لکوموتیو ،وا گن مسافری و باری به
ارزش  ۱۲۷۰میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.

تأثیر۷۰الی۹۰درصدیزمینبرقیمتمسکنواجارهبها
ی|
|حانیه مسجود 
محمودمحمودزادهدربرنامه«تیترامشب»شب
گذشتهازتأسیسشرکتهایاجارهایجدیدخبرداد
و گفت :برای کنترل اجارهبها الزم است کنار صنعت
اجارهداریسنتی،شرکتهایاجارهایراهمتعریف
کنیم.وی افزود که بر اساس مصوبات روز یکشنبه
در راستای صنعت اجارهداری باید بتوانیم تحول
بنیادین در صنعت اجارهداری ایجاد کنیم و عالوه بر
شرایطسنتی کهتوسطبخشخصوصیساریوجاری
استبایدبتوانیمشرکتهایاجارهایراهمتعریفو
راهاندازی کنیم.محمودزادههمچنینازطرحجدید
وا گذاری زمین به مردم با اقساط  ۱۰ساله خبر داد و
گفت:مصوبهبعدیموضوعفروشاقساطیزمینبود،
چوندرطرحاقدامملی،بخشیاززمینهابهمدت99
سالوا گذاروبخشیازآنبهعنوانفروشاقساطی که
با مصوبه دولت 10ساله اقساط میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد :در این بخش
برای متقاضیان حقیقی بدون کارمزد و با قیمت
کارشناسی روز محاسبه میشود ،ولی آنها تا  10سال
اقساط پرداخت میکنند که البته  2سال بهعنوان
دورانساخت،تنفسداردواینزمینهامستقیمبه
مردم وا گذار میشود.
«رسالت» در بررسی این موضوع با نایب رئیس اول
مشاوران امال ک تهران به گفتوگو پرداخت.
*زمین ،حدود  ۷۰الی  ۹۰درصد قیمت مسکن را به
خود اختصاص میدهد
حسام عقبایی ،نایب رئیس اول اتحادیه امال ک
تهران در گفتوگو با« رسالت» در مورد این طرح
بیان کرد :یکی از بحث هایی که سالهاست مطرح
ی کنیم،مدیریتزمیندر کشوراست.مدیریتزمین
م 
یکی از اصلی ترین ارکان مدیریت مسکن در کشور
است.بهطوری کهزمین،تقریباحدود۷۰تا۹۰درصد
از قیمت مسکن را به خود اختصاص میدهد .این
درحالی است که کشور ما مشکلی ازلحاظ کمبود
زمین ندارد ،اما مشکالت عدیدهای بین دستگاهها
درمبحثمدیریتزمینوجوددارد.بهطوری کهبین
دولت و نهادهایش و وزارت راه و شهرسازی و وزارت
کشور در مورد امور اراضی و زمین ها مباحث بسیار
زیادی مطرح است .زیرا هر وزارتخانهای زمین ها
راجزءداراییوداشتههایخودشمحسوبمی کند
وآنرابهصورتفرابخشیو کلینمیبیند.درصورتی
که باید یک نگاه فرابخشی و ملی به این مقوله
داشته باشند.
ویافزود:ارائهزمینبایدبرایتولیدمسکناستیجاری
در اختیار مردم قرار گیرد و این امر می تواند بسیار
کمک کنندهباشدتادرحوزهتولیدمسکناستیجاری
و توازن بین عرضه و تقاضا گامهای جدی برداریم.
ما همواره از مجلس هفتم ،هشتم و نهم تا مجلس

آ گهی دعوت از سهامداران شرکت کشت
و صنعت دشت کماالن (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره  104و شناسه ملی
 10700037639جهت تشکیل مجمع عمومی
عادی سالیانه

دهم با کمیسیون های عمران ،رؤسا و نمایندگان
مجلسمبنیبراین کهمدیریتزمینبرایطر حهای
ملی تولید مسکن استیجاری اهمیت دارد ،مکاتبه
داشتهایم .همچنین با دولتهای مختلف از دولت
هشتمتادولتدوازدهمهموارهاینبحثراداشتهایم.
همیندوهفتهپیشنیزباوزیرراهوشهرسازیجلسه
داشتم و به او گفتم که کشور ما مثل فیلیپین نیست
که الزم باشد دریا را برای ایجاد زمین خشک کنیم و
بهاندازه کافیدر کشور مازمینوجوددارد.تنهابحث
موجود ،مدیریت زمین و تسهیالت و تشکیالت برای
مدیریت آن است.
*مدیریت زمین منجر به ایجاد بازار رقابتی ،تعادل
قیمت مسکن و اجارهبهاست
عقباییدر ادامهتأ کیدکرد:ا گرمدیریتزمینصورت
گیرد می تواند منجر به بازار رقابت و این بازار رقابتی
میتواندقیمتنامتعارفاجارهبهارابشکندوقیمت
اجارهبهارابارشدحقوق کارمندانودرآمدعموممردم
و اقشار ضعیف و متوسط جامعه ،تنظیم کند.
وی دروا کنش به اینکه آیا شرکتهای اجارهای
تازه تأسیس به داللی و افزایش قیمت دوباره در
زمینهای اقساطی  ۱۰ساله دولت ،دامن نمیزند؟
گفت :این موضوع باید با ظرافت و دقت بسیار زیادی
انجام گیرد .یکی از مباحث و نکاتی که در اصل ۴۴
قانوناساسیبهآنتأ کیدشدهاست،خصوصیسازی
است.دولتبایدتاجایی کهامکانشهستفعالیتها
و کارهای خودش را به بخش خصوصی وا گذار کند.
همانطور که در صدور گواهینامه ،شناسنامه ،کارت
ملی و صدور پروانه های ساختمانی شاهد بودیم که
در قالب پلیس ۱۰ +و دفتر خدمات الکترونیک دولت
به بخش خصوصی وا گذار شد .با این حال اینها
کارهایجزئیاستوامور کالن کشور نیزبایدبهبخش
خصوصیوا گذارشود.ویبایادآوریاینکهخصوصی
سازیبخشهایدولتیمطالباتمردمومقاممعظم
رهبری است بر اصل  ۴۴قانون اساسی تأ کید کرد و
گفت که در این اصل صراحتا به این موضوع تأ کید

هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت دشت کماالن

هیات مدیره شرکت

شركت تعاونی مصرف كاركنان شركت
فرودگاههای كشور و سازمان هواپیمایی
كشوری شماره ثبت 40372
بدینوسیله از كلیه اعضای محترم شركت تعاونی دعوت میشود تا در مجمع
عمومیعادینوبتاول كهراسساعت10صبحروز یكشنبهمورخ99/05/05
در محلساختمانبسیجشركتفرودگاههای كشور واقعدر:فرودگاهمهرآباد،
ابتدای خیابان پرواز ،خیابان بسیج ،ساختمان بسیج ،شركت فرودگاهها و
ی گردد ،حضور به هم رسانند.
ناوبری هوایی ایران تشكیل م 
ماده:1كاندیدایتصدیهیاتمدیرهوبازرسینبایستیظرف(7هفت)روز از
انتشار آ گهی اول جهت ثبتنام به دفتر شركت تعاونی مراجعه نمایند.
ماده  :2ا گر حضور عضوی در مجمع میسر نبود میتواند وكالتا حق اعمال رای
را به غیر بدهد و هر عضو میتواند وكالت سه نفر و غیرعضو وكالت یك نفر را
بپذیرد .حضور وكیل و موكل همزمان در تعاونی الزامی است و زمان بررسی و
تایید وكالتنامهها روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت  9تا  14در دفتر تعاونی
توسطآقایمحمدا كبری(نایبرئیسهیاتمدیره)صورتمیپذیرد.مصوبات
مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای
كلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب ،نافذ و معتبر خواهد بود.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هیاتمدیره و بازرسین
 -2طرح و تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 98
 -3تعیین خط مشی و برنامههای تعاونی و تصویب بودجه سال 1399
 -4انتخاب هیاتمدیره تعاونی وفق مقررات قانونی
 -5انتخاب بازرسین تعاونی وفق مقررات قانونی
تاریخ انتشار99/4/11 :
هیاتمدیره تعاونی مصرف شركت
خ ت99/4/11 :
فرودگاهها و سازمان هواپیمایی كشوری

راهاندازی بورس امالک و مستغالت
در هفته آینده

وزیراموراقتصادیوداراییازتشکیلبورسامال کومستغالتدرهفتهآیندهخبرداد.
به گزارش کاالخبربهنقلازخبرگزاریصداوسیما،فرهاددژپسنددرمراسمامضای
تفاهمنامههمکاریایجادپنجرهواحدبرایورودشرکتهایبخشخصوصیبه
بازار سرمایه گفت:شرکتهایی کهدر بورسپذیرشمیشوندشفافهستند،اما
بسیاریازاینشرکتهانگرانبودند کهسازمانامورمالیاتیبهپروندههاورودپیدا
کندبههمیندلیلدرشورایهماهنگیاقتصادیمصوبهایتصویب کردیم کهبر
اساس آن سازمان امور مالیاتی بهجز سال  ۹۸که صورتهای مالی مشخص شد
به پروندههای سالهای قبل شرکتها مراجعه نخواهد کرد.وی درباره تشکیل
بورس امال ک و مستغالت گفت :خوشبختانه موفق شدیم با همکاری سازمان
بورس اولین جلسه را در این رابطه برگزار کنیم.وی با اشاره به اینکه ۱۲حوزه درگیر
بورسمستغالتهستند،افزود:بسیاریاز سازمانها،چونبنيادمستضعفان.
بنیادشهید،ستادفرمانامام،تأمیناجتماعیودانشگاهآزاداعالمآمادگی کردند
تاامال کخودرادر اینبورسقرار دهند.دژپسند گفت:باتأمیناجتماعیوشستا
تفاهم کردیمتا ۲۱شرکتبورسیعرضهاولیهداشتهباشندبنابرایناز هفتهآینده
عرضههایاولیهطیدوروزعرضهمیشود.دژپسندافزود:بورسحامیسهامداران
خرداستوازاعمالضوابطومقرراتدستبرنمیدارد.تفاهمنامههمکاریایجاد
پنجرهواحدبرایورودشرکتهایبخشخصوصیبهبازار سرمایهديروزبیناتاق
بازرگانی ،جامعه حسابرسان ،بورس تهران و فرابورس امضا شد .روز گذشته در
اتاق بازرگانی تفاهمنامه همکاری ایجاد پنجره واحد برای ورود شرکتها به بازار
سرمایه با حضور وزیر اقتصاد ،رؤسای اتاق بازرگانی ،سازمان بورس ،بورس تهران
وفرابورسامضاشد.اینتفاهمنامهباهدفایجاددرگاهواحدبرایارزیابی،اقدام
وپایشتأمینمالیشخصيتهايحقوقیبخشخصوصیاز محلبازار سرمایهو
بدهی کشور،باتمرکزبربازارهایتحتنظارتبورستهرانمنعقدشد.مدتاین
تفاهمنامهیکسالاستودر صورتتوافقطرفینتمدیدمیشود.

سرپرستوزارتصمت:

تولید شمش فوالدی در کشور
به  ۴۲میلیون تن میرسد

سرپرست وزارت صمت با بیان اینکه سهم حمل ریلی در ایران بسیار کم است و
باید افزایش یابد ،گفت :امسال تولید شمش فوالدی به  ۴۲میلیون تن افزایش
مییابد.به گزارشروابطعمومیراهآهنجمهوریاسالمیایرانبهنقلازخبرگزاری
تسنیم ،حسین مدرس خیابانی در مراسم ورود  ۶۵دستگاه انواع ناوگان ریلی به
شبکه سراسری راهآهن با تأ کید بر اینکه وزارت صمت برنامه گستردهای برای
افزایش تولید زنجیره فوالد دارد ،اظهار کرد :برنامه تولید شمش فوالدی از ۲۸
میلیونتنامسالبه۴۲میلیونتنافزایشخواهدیافت.ویباقدردانیاز برنامه
ساخت خط دوم راهآهن سنگان  -تربت  -جندق  -بافق به طول  ۸۰۰کیلومتر،
افزود:این کارباعثتأمینبموقعمواداولیهوافزایشصادراتوتجارتمحصوالت
فوالدی خواهد شد.سرپرست وزارت صمت با بیان اینکه تولید همیشه نیازمند
حوزهلجستیکوزیرساختاست ،گفت:متأسفانهسهمحملریلیایرانبسیار
کم است که باید افزایش یابد .خوشبختانه حمل ریلی کاالی اساسی از  ۱۰درصد
سال  ۹۷به  ۲۵درصد افزایش یافته است.مدرس خیابانی در بخش دیگری از
سخنانش مجموع ذخایر معدنی ایران را ۵۳میلیارد تن اعالم کرد و گفت :این در
ی کنیممادر کشور  ۶۸نوع
حالیاست کهفقطاز  ۵۰۰میلیونتنآنبهرهبرداریم 
ماده معدنی داریم که معادل  2درصد معادن دنیاست.وی با بیان اینکه بخش
معدنمیتواندجایگزیننفتشود ،گفت:در حالحاضربخشمعدنبار کاهش
درآمدهاینفتیرابردوشمیکشد.

شرکت مجتمع تولیدات كشاورزی و
دامپروری بطاهر كال نور (سهامی خاص)
به شماره ثبت 183و با شناسه ملی
10760042005

بدینوسیلهاز کلیهسهامدارانشرکت کشتوصنعتدشت کماالن(سهامی
خاص) ثبت شده به شماره  104و شناسه ملی  10700037639دعوت می شود
تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت  17مورخ
 1399/04/25در محل دفتر شرکت تشکیل می گردد ،حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :
-1انتخاب مدیران
-2انتخاب بازرس
-3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
-4تصویب ترازنامه و صورت های مالی

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
نوبت اول

وزیراقتصادخبرداد:

آکهی دعوت سهامداران

جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول بدینوسیله
از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا درجلسه مورخ 1399 /05 /02
ساعت  9که به آدرس مسجد صاحب الزمان روستای بطاهرکال تشکیل
می گردد ،حضور بهم رسانند .
دستور جلسه :
 .1ارائه گزارش هیات مدیره و بازرسین در خصوص عملکرد شرکت
 .2طرح و تصویب ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال 1398
 .3طرح و تصویب پیش بینی بودجه سال 99
 .4انتخاب بازرسین

تاریخ انتشار99/4/11 :
خ ش99/4/11 :

شدهاستومقاممعظمرهبرینیزچندینبار بهاین
موضوع اشارهفرمودند کهدولتهانسبتبهاجرایی
شدن اصل  ۴۴همت کنند .نکته بعدی که هم مقام
معظمرهبریوریاستجمهوریهموارهبهآنتأ کید
داشتند ،جلوگیری از بنگاهداری دولتی بوده است.
بهاینمعنا کهیکیاز آسیبهایبزرگاقتصادایران،
بنگاهداریاقتصادیدولتهاوبانکهای کشوراست.
این در حالی است که بارها تأ کید شده که بانک ها
نباید بنگاه اقتصادی باشند.حتی رئیس جمهور نیز
در این باره به وزارت تعاون گفت که مجموعه شستا
را رها کنید ،زیرا شرکتهای آن طبق اصل  ۴۴باید به
مردم وا گذار شود .بنابراین شرکتهای اجارهای تازه
تأسیسنبایدحیاطخلوتدولتیهابرایبنگاهداری
باشد.نایبرئیساولمشاورانامال کادامهداد:الزم
است کهمجلسشورایاسالمیبرایاینبنگاهداری
تحقیق و تفحص کند و شورای پول و اعتبار نیز برای
جلوگیری از بنگاهداری بانک ها و دولت کاری انجام
دهد .نباید این طور باشد که بنگاهداری بانکها به
بورسیابهاجارهداریحرفهایمنتقلشود.درهمین
بینعدهایبورسمسکنرامطرحمی کنندامازمانی
که این موضوع را بررسی میکنیم مشخص میشود
که در دنیا چیزی به نام بورس مسکن تعریف نشده
است .آنهایی که بورس مسکن را تعریف میکنند
میگوینداینبورسدوحالتدارد؛نخستصندوقها
هستند .به این معنا که مردم پول بدهند اما این در
حالی است که هیچ وقت حاشیه سود صندوقها
با کسی تقسیم نمیشود .درنتیجه این یک طرح
شکست خورده است .موضوع دوم نیز این است که
میگویند میخواهیم اموال مازاد بانکها و دولت را
در بورس بیاوریم و در این اتاق شیشه ای به صورت
شفاف بفروشیم .اما این کار داللی و بنگاهداری
است و وظیفه بورس نیست .بنابراین تعریف بورس
مسکن چنین نیست.
*آییننامه تأسیس شرکتهای اجارهای باید از
ایجاد بنگاهداری اقتصادی جلوگیری کند

ویتأ کید کرد کهدرحوزهتأسیسشرکتهایاجارهای
نیز باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که آیین نامه
اجراییآنباظرافتوجزئیات کاملباشد،تاایناقدام
تبدیلبهیکبنگاهداریاقتصادیوغیرحرفهایتوأم
با سودجویی نامتعارف در مسیر دهک های باالی
جامعه نباشد .بلکه آییننامه اجرایی باید در جهت
حمایتاز اقشار ضعیفومتوسط،ایجادبازار رقابتی،
تعادل بازار و به کارگیری بخش خصوصی درراستای
تقویت تولید مسکن باشد.عقبایی در وا کنش به
اینکه مسکن مهر نیز در ابتدا برای اقشار کمدرآمد
بود اما با گذشت زمان ا کنون رشد قیمت زیادی
داشته و زوجهای جوان و اقشار متوسط و ضعیف
نیز قادر به خرید این واحدها نیستند ،تصریح کرد:
هر طرحی که اجرایی میشود هم نقاط ضعف دارد و
همنقاطقوت.ا گرنقاطقوتآنبیشتراز نقاطضعف
باشد میتوان آن را طرح خوبی تلقی کرد .از اساس
نمیتوانیمبگوییممسکنمهرطرحبدیبودبلکهدر
مجموع،طرحخوبیبود.چهبساهمینمسکنمهر
بسیاری از زوج های جوان را خانه دار کرد اما با این
حال ا کنون بسیاری از زوج های جوان با حقوق های
۲الی۵میلیونتومانیآرزویخانههایمسکنمهررا
دارند .اما باید دید که در نهایت مسکن مهر بسیاری
از جوانان را خانهدار و از بسیاری از جهش قیمت ها
جلوگیری کرد.هرچند کهمکانیابیبرخیاز پروژهها
بهخوبیانجامنشدهبود.نمیتوانایراداتآنرامنکر
شد اما مزایای آن از معایبش بیشتر بود.
*تنها کاری که دولت یازدهم و دوازدهم
انجام داد از سرگیری طرحی مشابه مسکن مهر
به نام مسکن ملی بود
وی افزود :دولت یازدهم و دوازدهم میتوانست
معایب مسکن مهر را برطرف کند اما در این دولت
کار اجرایی در راستای تولید مسکن صورت نگرفت
و نه تنها مسکن مهر را تکمیل نکردند بلکه مسکن
اجتماعی که آخوندی شعار آن را داده بود را نیز اجرا
نکردند و ا کنون نیز تازه در ابتدای اجرای مسکن ملی
قرار دارند .تنها کاری که دولت یازدهم و دوازدهم
کرد از سرگیری طرح مشابه به نام مسکن ملی مانند
مسکن مهر است.نایب رئیس اول مشاوران امال ک
ی گوید که ارائه زمینهای اقساطی
تهران درپایان م 
بایدطوریمدیریتشود کهسفتهبازی،سودا گری،
سودجویی و رانت خواری و تبعیض به وجود نیاید و
ا گر اینگونه مدیریت شود طرح خوبی است .نباید
نهاد دیگری برای بنگاهداری این طرح ایجاد شود
چرا کهارائهزمینهایاقساطی۱۰سالهمیتواندحرکت
مؤثری برای متعادل کردن قیمت بازار ،کنترل عرضه
و تقاضا ،افزایش تولید و به کارگیری زمین ها و توزیع
عادالنه زمین باشد و به همین منوال مشکالت حوزه
مسکن کاهش خواهد یافت.

خبر

تاریخ انتشار99/4/11 :
خ ش99/4/11 :

آ گهی دعوت
شرکت تعاونی تولید علوفه و مرتع داری بطاهر
كالی نور به شماره هفتاد و پنج
یک هزار و صد و شصت و هشت  
به شماره ثبت  345و شناسه ملی 10760070098
مجمععمومیعادیبطور فوقالعادهنوبتاولشركتتعاونیدر ساعت11روز
پنجشنبه مورخ  1399/05/02در محل مسجد صاحب الزمان بطاهرکال برگزار
می گرددبدینوسیلهاز کلیهاعضاءدعوتمیشودضمنبههمراهداشتن کارت
شناسایی در تاریخ مقرر در محل تعیین شده حضور بهم رسانند .در صورت
عدم حضور می توان نسبت به معرفی نماینده تام االختیار اقدام نمود .جهت
تائید وکالتنامه  ،وکالت دهنده و وکالت گیرنده حدا کثر تا قبل از روز برگزاری
مجمع عمومی به این شرکت مراجعه و یا نسبت به ارائه وکالتنامه رسمی که
در دفتر خانه تنظیم گردیده است اقدام نمایند .تعداد وکالت به هر عضو سه
وکالت و به هر غیر عضو تنها یک وکالت میباشد و تعداد آرای وکالتی هر عضو
حدا کثر  3رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود .
• کاندیداهای سمت بازرسی ظرف مدت یک هفته پس از انتشار آ گهی
دعوت مهلت دارند نسبت به تکمیل و ارائه فرم ثبت نام به این شرکت اقدام
نمایند.
دستور جلسه :
 -1ارائه گزارش هیات مدیره
 -2ارائه گزارش بازرس
 -3طرح و تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 98
 -4طرح و تصویب پیش بینی بودجه سال 99
 -5انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی
 -6طرح و تصویب تغییرات اعضاء
 -7تفویض اختیار به هیات مدیره جهت ثبت تغییرات در ادارات ذیربط
تاریخ انتشار99/4/11 :
خ ش99/4/11 :

رئیس هیات مدیره

اطالعیه شماره  2مورخ 99/04/09
همكار محترم سركار خانم/جناب آقای مهندس
هیات اجرایی هجدهمین دوره هیاتمدیره و بیست و یكمین دوره بازرس كانون مهندسین بابل تشكیل و از داوطلبین ذیصالح عضو كانون در رشتههای اصلی
(عمران – معماری – تاسیسات مكانیكی – تاسیسات برقی) با شرایط زیر ثبتنام به عمل میآورد.
الف) شرایط انتخابشوندگان:
 -1تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران
 -2عضویت در كانون مهندسین بابل
 -3عضویت و دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی در حوزه دفتر نمایندگی نظام مهندسی بابل در یكی از رشتههای عمران ،معماری ،مكانیك و برق
 -4عدم سوءپیشینه كیفری
ن گردان
 -5عدم اعتیاد به مواد مخدر و روا 
 -6تكمیل و امضای فرم نامزدی در انتخابات
ب) مدارك مورد نیاز:
 .1اصل و فتوكپی پروانه اشتغال
 .2اصل و فتوكپی شناسنامه و كارت ملی
 .3یك قطعه عكس
 .4تكمیل فرم ثبتنام نامزدی در انتخابات هجدهمین دوره هیاتمدیره و بیست و یكمین دوره بازرس كه در محل دبیرخانه هیات اجرایی مستقر در كانون انجام
میپذیرد.
ج) تاریخ و مكان ثبتنام:
جهتپذیرشنامزدیاز روز شنبهمورخه99/04/14لغایتروز پنجشنبه99/04/19همهروزهبهجزایامتعطیلصبحهااز ساعت8الی14وبامراجعهحضوریبهدفتر
هیات اجرایی مستقر در كانون مهندسین بابل واقع در بابل – خیابان شریعتی – مقابل جهاد سازندگی – كوچه معلم  – 4كانون مهندسین بابل انجام میپذیرد.
د) زمان و محل انتخابات:
 .1زمان :روز یكشنبه مورخ  99/04/29از ساعت  8صبح الی 18
 .2محل :سالن همایش كانون مهندسین بابل
ه) تعداد منتخبین اعضای هیاتمدیره  9نفر اصلی و  2نفر علیالبدل و بازرس یك نفر اصلی و یك نفر علیالبدل خواهد بود.
تاریخ انتشار99/4/11 :
محمدزمان صادقی – رئیس هیات
خ ش99/4/11 :
اجرایی انتخابات هیاتمدیره و بازرس كانون مهندسین بابل

