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درج قیمت مصوب روی مرغ و تخممرغ
الزامی شد
درج قیمت مصوب مر غ با قیمت  ۲۰۴۰۰تومان و تخممر غ  ۳۰عددی با قیمت
 ۳۱تا  ۳۳هزار تومان و دانهای  ۱۱۰۰تومان روی محصول در ستاد تنظیم بازار
مصوب شد.به گزارش تسنیم در جلسه روز دوشنبه تنظیم بازار مصوب شد
که قیمت مصوب مصرف کننده مر غ و تخممر غ روی بستهبندی آنها درج
و تمام نیاز مرغداران به نهادههای دامی به قیمت مصوب تأمین شود.در
مصوبه تنظیم بازار آمده است :حسب تأ کید وزارت جهاد کشاورزی مبتنی بر
تخصیص و تحویل صددرصدی نهادهای دامی با قیمتهای مصوب برای
تولید گوشت مر غ و تخممر غ مقرر گردید وفق اعالم سازمان دامپزشکی و وزارت
جهاد کشاورزی کشتارگاههای طیور و واحدهای تولیدی تخممر غ نسبت
به در ج قیمت مصرف کننده بر روی بستهبندی اقدام نمایند .در خصوص
تعیین ضوابط و روند شکل گیری درج قیمت مصرف کننده در کشتارگاههای
طیور مقرر گردید.

خوانساریدرنشست هیئتنمایندگاناتاقبازرگانیتهران:

افزایش  10برابری قیمت کاالها
به مردم تحمیل شد

رئیساتاقتهران گفت:در حالیدر سهسال گذشتهافزایش ۱۰برابریقیمتها
را شاهد هستیم که قیمت دالر از  ۴۰۴۵تومان در سال  ۹۶به دوازده هزار و ۹۱۸
ً
تومان در سال  ۹۸رسیده بود یعنی تقریبا افزایش سه برابری داشت یعنی
درحالی که افزایش قیمت دالر در مدت سه سال تنها سه برابر بود ،اما افزایش
 10برابری در قیمت کاالها به مردم تحمیل شد و هر روز مشکالت مردم را بیشتر
کرد.وی افزود :در سه سال گذشته  ۳۰درصد افزایش هزینهها در کشور ریشه در
عوامل خارجی داشته و  ۷۰درصد دیگر آن ناشی از عوامل داخلی بوده است.به
گزارشخبرگزاریصداوسیما،مسعودخوانساریصبحروز سهشنبه ۲۸بهمن
 ۹۹در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه نباید همه
مشکالت را ناشی از تحریم بدانیم بلکه مشکالت داخلی هزینههای زیادی را
برای تولید به بار آورده است گفت :در سه سال گذشته  ۳۰درصد از افزایش
هزینهها در کشور ریشه در عوامل خارجی داشت و  ۷۰درصد دیگر آن ناشی از
عوامل داخلی است.رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
افزود :بر اساس دادههای آماری مرکز آمار شاخص قیمت کاالهای وارداتی
در سالهای  ۹۷و  ۹۸در مقایسه با سال  ۹۶حدود  ۱۰برابر افزایش یافت این
در حالی است که قیمت دالر در این مدت حدود سه برابر افزایش یافت.وی
افزود :بهبیاندیگر از افزایش  ۹۳۵درصدی تورم ۲۷۶ ،درصد ریشه در عوامل
خارجی دارد و  ۶۵۹درصد آن مربوط به افزایش هزینههای غیر از دالر است
که ناشی از هزینههای اضافی در نحوه تخصیص ارز ،ترخیص از گمرکات،
حملونقل اضافی داخلی ،سفتهبازی و سود توزیع کننده است.خوانساری
با بیان اینکه مجموعه اجرایی کشور به کارخانه تولید بخشنامه تبدیل شده
است گفت :این رویه هم پای فعال اقتصادی و صادرکننده را بسته است و
هم هزینههای زیادی را به مصرف کننده تحمیل کرده است.وی ادامه داد:
مدتها طول می کشد تا ارز تخصیصیافته تأمین شود ،ترخیص از گمرک ۳
تا  ۴ماه زمان میبرد که هزینه را افزایش داده است و هزینههای توزیع نیز بر
این هزینهها اضافه شده است که همه این عوامل موجب شده قیمت کاالها
افزایش یابد.رئیس اتاق تهران گفت :با فرض شفافیت و سرعت بخشی،
همه فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی به سامانه جامع تجارت وصل
شد ،اما یکی از عوامل کندی در صدور و تمدید کارت بازرگانی همین سامانه
جامع تجارت است بهطور نمونه یکی از فعاالن اقتصادی که بیش از  ۶۰سال
سابقه در صنعت دارد وقتی برای تمدید کارت بازرگانی مراجعه کرد از وی
شماره رهگیری مدرک تحصیلی را طلب کردند اینها مشکالتی است که هر
روز شکل جدیدی از آن در این سامانه هویدا میشود .خوانساری همچنین
گفت :به دلیل تأمین نشدن برق و گاز از آبان امسال کارخانههای سیمان
یا تعطیل هستند و یا با ظرفیت کم کار می کنند که موجب شده قیمت یک
کیسه سیمان از  ۱۷هزار تومان به  ۵۰هزار تومان برسد درحالی که باید بدانیم
افزایش هزینههای تولید با قطع برق و گاز میتواند درروند ساختوساز
کشور اختالل ایجاد کند.وی ادامه داد :دولت خودروساز را به عرضه با قیمت
دستوری موظف می کند درحالی که قیمت خودرو در بازار آزاد شناور است
این امر موجب میشود کارخانههای خودروسازی ضررده شوند تسهیالت
می گیرند و هرسال هم بر سقف تسهیالت افزوده میشود که این امر افزایش
پایه پولی و تورم را در پی دارد.
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تصویب کلیات الیحه بودجه سال  1400با رأی اکثریت نمایندگان

یکگامدولتبا 10گاممجلسهمراهشد

نفیسهامامی
ادامه از صفحه اول
بر اساس اصالحیه الیحه بودجه ،۱۴۰۰جمع کل
مصارفبودجهبه۸۵۴/۶هزارمیلیاردتومانتغییر
کردهاست،درابتدامصارفبودجه۸۴۱هزارمیلیارد
تومانبود کهبعدازنامهرئیسجمهوربهمجلس
اینرقمبه۸۵۵هزار میلیاردتومانافزایشیافته
بود،امابااصالحاتانجامشدهاینرقمحدود۴۰۰
میلیاردتومان کاهشیافتهاست.
اعتبارات هزینهای نیز در ابتدا  ۶۳۷هزار میلیارد
تومان بود که در الیحه اصالحی به  ۶۵۲هزار
میلیارد تومان افزایش یافته که بر این اساس
رشد  ۱۵درصدی را شاهد بوده است .اعتبارات
هزینهای ملی و استانی  ۵۵۶هزار میلیارد تومان
بوده و  ۱۰درصد رشد کرده و ردیفهای متفرقه
نیز  ۹۶هزار میلیارد تومان لحاظ شده که رشد ۵
درصدیداشتهاست.
اعتبارات تملک دارایی سرمایهای از  ۱۰۴هزار
میلیارد تومان به  ۱۰۹هزار میلیارد تومان تغییر
کرده که این فصل شاهد افزایش  ۴/۸درصدی
بوده است ،همچنین مجموع اعتبارات تملک
سرمایهایملینیز۴۵هزارمیلیاردتومانواعتبارات
سرمایهایاستانی۱۷/۵هزارمیلیاردتوماندرنظر
گرفتهشدهاست.
اعتباراتتملکداراییملینیزاز ۱۰۰هزار میلیارد
تومانبه۹۳هزارمیلیاردتومان کاهشیافتهاست
و بر این اساس بازپرداخت اصل اوراق اسالمی از
 ۸۰هزار میلیارد تومان به  ۷۰هزار میلیارد تومان
تنزلیافتهاست.
واقعیشدنمیزانفروشنفت
از نکات مهم دولت در الیحه اصالحی که به
مجلس ارائه داده است توجه به فرمایشات
مقام معظم رهبری در خصوص سهم صندوق
توسعه ملی از محل فروش نفت است که دولت

متعهد به کاهش تلویحی میزان نفت صادراتی
روزانهاز  2.3میلیونبشکهبه 1.5میلیونبشکه
ی کهقرار بوددر الیحهابتدایی
شدهاست.درحال 
بودجه،تجربهاشتباهدرتعیینمیزانفروشنفت
در سالهای  98و  99در سال  1400نیز رخ دهد.
در چنین بودجهای با رشد قابلتوجه هزینهها،
ی کنند و کسری
درآمدها قابلیت تحقق پیدا نم 
بودجه شدیدی را میآفرید که مجلس با اقدام
بهموقعجلویتصویبآنرا گرفت.
افزایشدرآمدهایمالیاتی
دولتباتأ کیدمجلسدراستفادهازبازویتوانمند
مالیات در جهت تعریف درآمدهای پایدار برای
دولت و بهمنظور کاهش وابستگی بودجه به
نفت ،رقم درآمدهای مالیاتی را افزایش داد و آن
را از  ۲۲۵هزار میلیارد تومان به  ۲۵۰هزار میلیارد
تومانرساند.
این افزایش مالیات همانطور که نمایندگان
مجلس هم بارها به آن اشاره کردهاند نهتنها به
ضرر اقشار کمدرآمدودهکهایپایینترجامعه
نیست،بلکهنوکپیکانآنبهافرادمتمولنشانه
رفته و برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی درنظر
گرفتهشدهاست.
حذفارزترجیحی
دولت در الیحه اصالحی متعهد به ایجاد
زیرساختهایحذفارزرانتی4200تومانیطی
 6ماهشدهاست.در مصوبه کمیسیونتلفیقارز
۴۲۰۰تومانی کاالهایاساسیحذفوبهجایآن
اعطاییارانهبهمردمباهدف کمکبیشتربهاقشار
آسیبپذیر،جایگزینشدهبود.درالیحهاصالحی
به دولت اجازه داده میشود در 6ماهه اول سال
۱۴۰۰وبراساسارزیابیشرایطاقتصادی،اجتماعی
وبینالمللی کشور نسبتبهتغییرتمامیابخشی
از نرخ ترجیحی کاالهای اساسی به نرخ سامانه
معامالتالکترونیکی()ETSاقدامومابهالتفاوت

منابع وصولی را بهردیف درآمدی مشخصشده
واریزنماید.منابعواریزیاینقانونصرفتأمین
معیشتوسالمتمردمخواهدشد.
نگاه کارشناسی مجلس در رد الیحه
بودجه
مجلسبارد کلیاتالیحهبودجهدر14بهمنماه،
برخالف نظر منتقدان تصمیمی سیاسی اتخاذ
نکرد ،بلکه به دلیل وجود ضعفهای عمدهای
کهدرنگارشبودجهازسویدولتدید،آنرابرای
ایجاد تغییرات به دولت ارسال کرد .از مهمترین
دالیلرد کلیاتالیحهبودجهموهومبودناعداد
وارقامپیشبینیشدهمنابعودرآمدها ،کاهش
سهمدرآمدهایمالیاتی،افزایشقابلتوجهسهم
درآمدهاینفتیدرتأمینمنابع،افزایش60درصدی
هزینهها و تشدید کسری بودجه و تأمین آن با

استقراضاز بانکمرکزیاعالمشدهبود.
کسری بودجه دولت موتور تورمزایی در اقتصاد
ی که الیحه ابتدایی بودجه
کشور است ،درحال 
1400غیرشفافورانتزابهحسابمیآمدودولت
رادرسالبعدبا کسریشدیدیمواجهمیکرد که
هیچثمرهایبهجزتشدیدتورموافزایشتنگناهای
معیشتیبرایمردمبههمراهنداشت.
تعاملدولتبامجلس
محسن زنگنه رئیس کمیته اصالح ساختار
بودجه مجلس در گفتوگو با «رسالت» ،با اشاره
به تصویب الیحه بودجه سال  1400در مجلس
گفت :در هفتههای اخیر چند اتفاق مثبت رخ
داد .اول اینکه دولت از موضع غیرتعاملی خود
با مجلس کوتاه آمد که شاید یکی از دالیل آن
عدمتغییرموضعدولتمردانآمریکادرقبالایران

درجریان سفر یک روزه محمد مخبر به بوشهر و فارس صورت گرفت

آغاز بهرهبرداری آزمایشی بزرگترین طرح استحصال اتان
در کشور توسط ستاد اجرایی فرمان امام
ن گیری از گاز طبیعی در شهرستان ُمهر استان فارس
طرح ملی و عظیم اتا 
وعسلویهبوشهربهبهرهبرداریرسید.درجریانسفریکروزهمحمدمخبر
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام به مناطق صنعتی دو استان بوشهر و
فارس« ،مجتمع استحصال اتان پارسیان» با ظرفیت ورود  75میلیون
مترمکعب گازدرروزبهطورآزمایشیبهبهرهبرداریرسید.دراینمراسم که
مدیران عامل هلدینگ انرژی  ،گروه اقتصادی تدبیر  ،شرکت نفت پارس و
شرکتپاالیشپارسیانسپهرحضور داشتند،بادستور محمدمخبرفرآیند

اتان گیری دراین مجموعه آغاز شد.رئیس ستاد اجرایی فرمان امام پس
از بازدید هوایی ازاین مجموعه بزرگ که در شهرستان ُمهر استان فارس
قراردارد  ،درجمع خبرنگاران گفت :با افتتاح این پاالیشگاه گام بلندی
در حوزه محیط زیست و جلوگیری از وجود مواد آالینده در گاز طبیعی و
همچنین جلوگیری از خام سوزی مواد ارزشمند داخل گاز طبیعی که در
مصارف خانگی تبدیل به دود و مواد آالینده می شود برداشته شد.وی
افزود :میزان خورا ک ورودی این مجموعه روزانه  75میلیون مترمکعب

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یك مرحله ای
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر شماره 3سال 1399

نوبت اول

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر
شماره  3سال  1399به شماره  2099005674000142را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید .كلیه مراحل
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا كت ها از طریق درگاه سامانه تداركات
الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شدو الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت
قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  99/11/29می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18روز شنبه تاریخ 1399/12/9
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19روز سه شنبه تاریخ 1399/12/19
زمان بازگشایی پا كت ها :ساعت  16/30روز چهارشنبه تاریخ 99/12/20

یعنی معادل تولید گاز در سه فاز پارس جنوبی و تولیدات آن ساالنه 3.3
میلیون تن انواع الپیجی و کاندنسیت است که  2میلیون تن ازاین
محصوالت صادر خواهد شد که مبلغ قابل توجه یک میلیارد دالر ارزآوری

نمایند.
دستور جلسه:
 -1تصویب اساسنامه
 -2انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان
 -3انتخاب روزنامه كثیراالنتشار جهت درج آ گهی های انجمن
 -4تعیین میزان حق عضویت و ورودیه انجمن

هیئت موسس:
 -1سیدمحمدحسینی  -2سیدمحمدعلی حیدری نسب  -3حسن فرخنده
تلفن تماس 09158003078
تاریخ انتشار 99/11/29
خ ش 99/11/29

شناسنامهمالکیت(برگسبز)خودرویسواریپژوTU3206مدل1395بهرنگسفیدروغنیو
بهشمارهشاسیNAAP03EE6GJ845047وشمارهموتور165A0087212وشمارهپالکایران
 456-69و 43بهناممحمدمصطفیقربانقلیمفقود گردیدهواز درجهاعتبار ساقطاست.

آدرس سیرجان میدان انقالب شهرداری مركزی امور قراردادها و تلفن 034-41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  -مركز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768

تاریخ انتشار نوبت اول 99/11/29
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/6

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان
نوبت اول

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یك مرحله ای
تهیه مصالح و اجرای موزاییك فرش معابر سطح شهر شماره  3سال 1399
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر  :تهیه مصالح و اجرای موزاییك فرش معابر سطح شهر
شماره  3سال  1399به شماره  2099005674000141را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید كلیه مراحل
برگزاری مناقصه از دریافت اسنادمناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا كت ها از طریق درگاه سامانه تداركات
الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت
قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازد.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  99/11/29میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسنادم مناقصه تا ساعت  18روز شنبه تاریخ 99/12/9

اینجانبمحمدمصطفیقربانقلیمالکخودرویسواریپژو206TU3مدل1395بهشماره
بدنه  NAAP03EE6GJ845047و شماره موتور  165A0087212و شماره پال ک ایران -69
 456و  43بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است لذا
چنانچه احدی ادعایی در خصوص خودروی مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقهای
ساری واقع در کیلومتر  5جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند .بدیهی
است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شركت حمل و نقل داخلی كاالی صالح
ترابر شرق به شماره 21440

اینجانب عبدالعظیم اتابای مالک خودروی وانت مزدا دوکابین به شماره شهربانی ایران -69
949ب47وشمارهموتور FEA29161شمارهشاسیNAGP2C12DB152724مدل1393به
رنگ نقره ای متالیک اعالم می دارم بعلت فقدان سند و فا کتور فروش خودرو تقاضای صدور
المثنیسندمذکور رانمودهاملذاچنانچه شخصی(حقیقییاحقوقی)ادعاییدر موردخودرو
مذکور دارد ظرف مدت ده روز از تاریخ نشر آ گهی با در دست داشتن مدارک کافی به سازمان
فروش بهمن موتور واقع در کیلومتر  13جاده مخصوص کرج مراجعه نماید.

از كلیه سهامداران شركت دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
روز چهارشنبهمورخ 1399/12/13ساعت  8در محلپایانهبار شهیدخبیریغرفه17A
برگزار می گردد ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی
انتخاب مدیران شركت
انتخاب بازرس
تاریخ انتشار 99/11/29
هیات مدیره
خ ش 99/11/29

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ازتاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19روز سه شنبه تاریخ 99/12/19
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا كت ها

برگ سبز سواری هاچ بک سایپا کوئیک مدل  1399به رنگ سفید روغنی با شماره پال ک 783
س  28ایران  89با شماره موتور  M15/9054216با شماره شاسی NAS841100L1080944
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آدرس سیرجان میدان انقالب شهرداری مركزی امور قراردادها و تلفن 034-41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  -مركز تماس 021-41934
تاریخ انتشار نوبت اول 99/11/29
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/6

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا درجلسه مجمع
عمومی فوق العاده نوبت اول که راس ساعت  11صبح روز یکشنبه مورخ 1399 /12/10
در محل البی مجتمع مهر واقع در تهران  ،بزرگراه ستاری ،شکوفه  12غربی ،پال ک 6
تشکیل میگردد ،حضور بهم رسانند.
توجه :در صورتیکه هر یک از اعضا نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد میتواند
استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع به یک نماینده تام االختیار
وا گذار نماید .تعداد آراء وکالتی هر عضو حدا کثر سه رای و هر شخص غیر عضو یک رای
میباشد.الزمبهذکراستتائیدنمایندهتاماالختیار باتاییدمدیرعاملومنشیهیات
مدیرهتعاونیمسکنپا کزادخواهدبود.بدینمنظور عضومتقاضیبایدحدا کثرظرف3
روز از انتشار این آ گهی به همراه نماینده خود و با در دست داشتن مدرک موید عضویت
در تعاونی و مدارک شناسایی معتبر(کارت ملی) در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر شده
تاپساز احراز هویتطرفین(عضویتمتقاضیواهلیتنماینده)برگهنمایندگیمربوطه
توسط مقام مذکور تایید تا برگ ورود به مجمع برای نماینده صادر گردد.
ضمنا یادآوری میگردد این مجمع با حضور حداقل دو سوم از اعضاء رسمیت یافته و
تصمیماتی که در آن اتخاذ می شود برای کلیه اعضاء (اعم از غائب و مخالف و حاضر)
نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:
 _1تطبیق و تصویب اساسنامه
 _2تمدید  2دوره مدت فعالیت تعاونی
 _3تصویب تغییر آدرس محل قانونی تعاونی
 _4تصویب بودجه اخذ گواهی پایان کار و سند تفکیکی پروژه مجتمع مسکونی مهر
تاریخ انتشار 99/11/29
هیات مدیره
خ ت 99/11/29

اینجانب بهروز قرنجیک مالک خودروی وانت آریسان مدل  1396به شماره بدنه
 NAAB66PE4HC401842و شماره موتور  118J5006084و شماره پال ک ایران 843 -69
و  77بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است لذا
چنانچه احدای ادعایی در خصوص خودروی مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه
ای ساری واقع در کیلومتر  5جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند .بدیهی
است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

دفترچهثبتساعترانندگیبهشماره گواهینامه9602934574متعلقبهعلینجفیمفقود
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

زمان بازگشایی پا كتها :ساعت  16روز چهارشنبه تاریخ 99/12/20

در سال برای کشور خواهد داشت.ومخبر به فناوری استفاده شده دراین
مجتمع اشاره کرد و گفت:به جرأت ادعا می کنیم که به روزترین تکنولوژی
و فناوری های روز جهان دراین حوزه با تکیه بر دانش متخصصین داخلی
دراینپاالیشگاهبه کار گرفتهشدهوباراهاندازیآنجهش قابلتوجهیدر
صنعتنفت کشوررخخواهدداد.ویافزود:ازدیگرویژگیهایمتمایزاین
مجموعه ،توان بازیافت  95درصدی اتان است که باالترین توان خلوص
در کشور به حساب میآید.رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره به
بحث ایجاد اشتغال ازطریق بهره برداری ازاین طرح گفت :یکی از اهداف
ستاد در اینگونه پروژهها تا کید برایجاد اشتغال و توسعه مناطق محروم
است ،درهمین طرح بیش از  5000شغل مستقیم و حدود  20هزار شغل
غیرمستقیم ایجاد شده است.وی خاطرنشان کرد :در سال جهش تولید
و تحت شدیدترین تحریم های ظالمانه ،راهاندازی طرح ملی استحصال
اتان که تا پایان امسال به بهرهبرداری کامل خواهد رسید  ،نگینی بر تولید
ملی و نماد توان متخصصان داخلی است.

آ گهی دعوت مجمع عمومی موسس انجمن
شرکت تعاونی مسکن پاکزاد
صنفی كارگری كفاش شهرستان مشهد
به شماره ثبت ( )37859آ گهی دعوت
اولین مجمع عمومی انجمن صنفی مذكور روز یكشنبه مورخ  99/12/24ساعت 9
به مجمع عمومی فوق العاده
صبح در محل مسجد امام رضا (ع) به آدرس  :بلوار طبرسی شمالی  -4نبش حیدری
نسب  4برگزار می گردد.
نوبت اول
از كلیه كارگران عضو شاغل در صنف مربوطه دعوت می شوددر جلسه مذكور شركت

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا كتها

دفتر ثبت نام  88969737و 85193768

بود .دولت به این جمعبندی رسید منابعی که
در بودجهبرایفروشنفتدرنظر گرفته،موهوم
است و با این شرایط بهطورقطع دچار کسری
بودجهزیادیخواهدشد.
ویاتفاقمثبتدیگررااصالحاتبودجهایدولت
را در دو هفته قانونی عنوان کرد و افزود :تغییرات
بودجهای توسط دولت همه خواستههای
ی کندوبهنظرمن40درصداز
مجلسراتأمیننم 
دغدغههایماراپوششمیدهد کهنشانهتعامل
دولتوهمراهشدنآنباسیاستهای کلینظام
در حوزهاقتصادمقاومتیومجلساست.
زنگنهیادآورشد:امروزنمایندگاناحساس کردند
دولت یکقدم در جهت تعامل حرکت کرده و
مجلس هم آن را قدر دانست و  10قدم در برابر
دولت جلو آمد و با رأی ا کثریت نمایندگان که در

طولمجلسیازدهم کمترپیشآمدهبود،بودجه
راتصویب کرد.
این نماینده مجلس دالیل رد الیحه بودجه
سالآتیراقبلاز انجاماصالحاتتوسطمجلس
وجود ضعفهایی ازجمله وابستگی شدید به
فروش نفت ،بیانضباطی در تعیین نرخ ارز،
تعیینحقوقودستمزدوریختوپاشدر بخش
هزینههاعنوان کردوافزود:درجلساتی کهاعضای
کمیسیون تلفیق با دوستانی از دولت برگزار کرده
بود ،قرار شد دولت مشکالت بودجه را رفع کند.
بر اساس این توافق بود که کلیات در کمیسیون
تلفیق به تصویب رسید تا درنهایت اصالحات تا
زمانرسیدنبهصحنعلنیمجلسانجامبگیرد.
ویادامهداد:متأسفانهدولتدر قبالمصوبات
کمیسیون تلفیق درباره موضوعاتی همچون ارز
ترجیحی و میزان فروش نفت موضع گرفت .در
بخشدرآمدها کمیسیونتلفیقمعتقدبهافزایش
درآمدهابود،ولیدولتافزایشمالیاترادرتضادبا
تولیدعنوان کرد.وقتیاینالیحهبهصحنرسید،
استنباط نمایندگان عدم وجود انگیزه و تعامل
در دولت برای اصالح بودجه و مقصر جلوه دادن
مجلس در ایجاد مشکالت اقتصادی کشور بود
ی که اصالحات در جهت معیشت مردم،
بهنحو 
در عمل بهعنوان ضد معیشت مطرح گردید.
رئیس کمیته اصالح ساختار بودجه مجلس در
پایان با بیان اینکه انتقادات مجلس در جهت
حفظ مصالح کشور مطرح میشود ،گفت :پیام
رأیقاطعنمایندگانبرایتصویبالیحهبودجه
به مردم این است که مجلس یازدهم همواره در
ی کند و از تعامل استقبال
جهت تعامل حرکت م 
مینماید.امیدواریماینشرایطدرمابقیعمردولت
همتداومداشتهباشدوبهجایآنکهموضوعات
ی کاری شوند ،در فضای کارشناسانه
وارد سیاس 
موردبررسیقرار بگیرند.

برگ سبز پژو  207مدل  99رنگ سفید ش ش ایران  421 -54م  11ش م  163B0325136ش
شاسی  392570مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
گواهیمیشودفاکتوربلوکسیلندربهشماره13990903203وشمارهموتور12484040259مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

آ گهی دعوت
بدینوسیلهاز كلیهسهامدارانمحترمشركت:شركتاعتمادپرتوصنعت(سهامیخاص)
به شماره ثبت  156604و شناسه ملی  10101993380دعوت می شود راس ساعت  10روز
1399/12/14جهتشركتدر جلسهمجمععمومیفوقالعاده ،كهدر محلدفترمركزی
شركت تشكیل می گردد ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
 -1انحالل شركت و تعیین مدیر تصفیه و آدرس محل تصفیه
تاریخ انتشار 99/11/29
هیات مدیره شركت
خ ش 99/11/29

