تیترها
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سرمقاله

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از معلمان مطرح فرمودند:

جعفر راستی ،نماینده مردم شبستر
در مجلس شورای اسالمی:

شناساییمعضالتشهرستانها
باید در اولویت قرار گیرد

3
اختالف نظر در کانون های قدرت
بر سر تغییرات اقتصادی به حداقل رسیده است

سیاست ،پای کار ِ
جراحی اقتصادی

3
پدیده مهاجرت داخلی در کشور ما
به مسئلهای اجتماعی بدل شده است

بازشناسیعواملمؤثر
درمهاجرتهای
روستا-شهری

پ
رون
ده
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«رسالت» عوامل مؤثر بر جبران بیاعتمادی
مردم نسبت به بورس را بررسی میکند

بازگشتامنیتسرمایهگذاری
بهبازارسرمایه
4

اوکراین عضو اتحادیه اروپا نمیشود

پشتپایماکرونبهزلنسکی
5
استادشهیدمرتضیمطهریدردفاعازفلسفهاسالمی
آنرابهمثابهعقلگراییدرفهمدینقلمدادمیکردند

مطهری
علیهتفکیک

پرهیز از علم الینفع
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ترمزخودروسازیرانتی
کشیدهشد
@ Resalatplus

آزادسازی واردات خودرو توسط هیئت دولت تصویب شد

پایانفرصتسوزی
خودروسازها

تولیدخودروبس ��یار کمتراز تقاضایبازار اس ��ت،واردات
برای تنظیم و کنترل بازار آزاد خودرو ضروری است .وی
افزود:در آییننامهپیشنهادیوارداتخودروبهانتقال
فناوریبرایبهبود کیفیتصنعتخودروتوجهویژهای
شدهاست.وزیرصمتبیان کرد:هما کنونخودروهای
اقتصادی کهدرسبدتولیدخودروسازانقراردارنداز کیفیت
مناسبی برخوردار نبودهوتولیدآنهابایدمتوقفشود.
فاطم ��ی امین اضافه ک ��رد :تمرکز به واردات خودروهای
اقتص ��ادی در راس ��تای تأمی ��ن این نوع خودروهاس ��ت
که وضعیت مطلوبی در س ��بد محصوالت ش ��رکت های
خودروسازی داخلی ندارد و در راستای حمایت از اقشار
با درآمد متوسط و کم درآمد جامعه است.
روحاهللنجابت،سخنگوی کمیسیونامورداخلی کشور
وش ��وراهایمجل ��سدر گفتوگ ��وب ��اخبرن ��گار پارلمانی
خبرگزاریفارس،در تشریحجزئیاتنشستسهشنبه،
 20اردیبهش ��ت ای ��ن کمیس ��یون اظهار داش ��ت :در این
نشستتاثیر کیفیتخودروداخلیبرتصادفاتجادهای،
افزای ��شس ��رقتوتامی ��نامنیتداخلیخودروبررس ��ی
شدستگاههایمختلف
شد.وی گفت:پساز ارائه گزار 
و تولیدکنندگان خودروهای داخلی ،مصوب شد ضمن
مکاتبهباپلیسراهور ونیرویانتظامی ،گزارشی کاملاز
تصادفاتجادهای کشوربهتفکیکعواملموثرانسانی،
خودروی ��ی،راهوج ��ادهودرصدتقصیرعواملفوقوآمار
سرقتهایخودروییبراساسفراوانی گروههایصنعتی
خودرویی داخل و خارج از کشور اخذ شود.

پسازتماماعتراضاتمردموبیتوجههخودروسازها
بهفرصتحمایتازتولیدداخلبرایبهبود کیفیت
وباورودجدیوپرقدرتنیرویانتظامیدرافشاینقش
کیفیتپایینخودروهایدوشرکتسایپاوایرانخودرو
در افزایش تلفات تصادفات و سوانح جادهای سرانجام
صبر مردم و حا کمیت به سر آمد و واردات خودرو توسط
دولتتصویبشد.ایناقداماتفاقیمهمومبارکاست
ونشانهایبرپایانعصرمماشاتباترکفعلوبیتوجهی
یش ��ک نقطه پایان نظارت بر رفتار
به حقوق مردم؛ اما ب 
ف کننده که تا
خودروس ��ازها نخواهد بود .حق ��وق مصر 
پیشاز اینتوسطایندوشرکتبهراحتیزیرپا گذاشته
یش ��د،از اینبهبعدهمبایدپیگیریش ��ود.همچنین
م 
بایددانست کهصدایاعتراضبهحقمردم،ازبلندگوی
شخص اول مملکت پخش میشود و این یگانگی مردم
ورهبرینظامرامیرس ��اند؛ایندرس ��یبرایحلقههای
میانی حا کمیت است که چرا حتما باید رهبر انقالب در
شه ��ایحا کمیتبه
موضوع ��یورود کنن ��دت ��ادیگربخ 
دفاعتمامقداز حقوقمسلممردمبپردازند؟امیداست
کارت قرمزی که حا کمیت به صنعت خودرو نشان داد،
نشانهای از عصری جدید باشد.
وزی ��رصمتاز تصوی ��ب کلیاتآییننامهوارداتخودرو
شه ��ایمتع ��دد
در هیئتوزی ��رانخب ��ردادو گف ��ت:رو 
وارداتخ ��ودرودر آییننامهای کههما کنوندر مراحل
نهایی تصویب قرار دارد ،مشخصشده است .سیدرضا
ن که
فاطمیامین افزود :در ش ��رایط کنونی با توجه به ای 

2

مجتبی یوسفی ،نماینده مردم اهواز درمجلس شورای اسالمی:
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محسن پیرهادی

اصالحاتاقتصادینیاز بهدرایتوشهامتدارد

خبرنگار الجزیره
آخرین گزارش خود را مخابره کرد

جانشیرین
فدایراهقدس

تاسیسشرکتبامسئولیتمحدودپارتگسترانپیشگامدرتاریخ1401/01/29بهشمارهثبت594554بهشناسهملی14011042764
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :واردات و صادرات
انواع الستیک خودرو های سبک و سنگین شامل ماشین آالت کشاورزی و باری و راه سازی در سایزهای مختلف .قطعات یدکی ماشین
آالت و خودروهای سبک و سنگین .واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی .تأمین کاالها و ملزومات مورد نیاز
در تمام زمینه های تولیدی و خدماتی .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت
نامحدود مرکز اصلی  :استان تهران  ،شهرستان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر تهران ،محله سرچشمه  ،کوچه شهید محمد داودی ، 2
خیابان امیر کبیر  ،پالک  ، 219ساختمان عظیمی  ،طبقه همکف  ،واحد  13کدپستی  1157818845سرمایه شخصیت حقوقی عبارت
است از مبلغ  6,000,000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای بهمن مصطفی سلطانی به شماره ملی 3820038965
دارنده  3600000ریال سهم الشرکه آقای آرام مصطفی سلطانی به شماره ملی  3821196475دارنده  2400000ریال سهم الشرکه اعضا
هیئت مدیره آقای بهمن مصطفی سلطانی به شماره ملی  3820038965به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای آرام
مصطفی سلطانی به شماره ملی  3821196475به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود
دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه
نامه های عادی و اداری با امضاء آقای آرام مصطفی سلطانی به سمت مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء آقای بهمن مصطفی سلطانی
به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار رسالت
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .سازمان ثبت
اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1306184
آگهی تغییرات شرکت سازوکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  37725و شناسه ملی  10100831472به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1400/10/04تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب
گردیدند :شرکت مدیریت احداث به شناسه می  10101501796و با نمایندگی آقای مهدی نعیمی به شماره ملی  0041009622به عنوان
نایب رئیس هیئت مدیره -آقای محمدباقر نویسی به شماره 0382753615رئیس هیئت مدیره -آقای سید حسن دلبری به شماره
ملی  0793217946عضو هیئت مدیره -آقای مهدی نعیمی به شماره ملی  0041009622بعنوان مدیر عامل -کلیه قراردادها و سایر
اسناد تعهد آور از قبیل چک و سفته با امضای ثابت مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره و
بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1306182
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آگهی تغییرات شرکت بیسکویت گرجی سهامی عام به شماره ثبت  198و شناسه ملی  14003562000به استناد صورتجلسه هیأت مدیره
مورخ  1400/11/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای جواد راد سعید به شماره ملی ( 0065793781خارج از اعضای هیأت مدیره) به جای آقای
حسین شیوائی به شماره ملی  0041640292به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید .هیأت مدیره وظایف و
اختیارات مدیر عامل را بشرح ذیل تصویب و به مدیر عامل تفویض نمود  :انجام کلیه امور شرکت و نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث،
کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی و مؤسسات عمومی ،مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی  -تهیه آیین نامه های داخلی شرکت
جهت ارائه به هیأت مدیره برای تصویب و سپس اجرای آن  -تهیه و پیشنهاد بودجه ساالنه شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره و سپس اجرای
آن  -پشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران و یا خارج از ایران با نظر هیأت مدیره  -نصب و عزل مدیران ،و تعیین
حدود اختیارات آنها با تأیید هیأت مدیره  -افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات اعتباری داخل و خارج از
کشور و دریافت هر گونه تسهیالت مالی و اعتباری از بانکهای مذکور با تأیید هیأت مدیره  -دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت  -عقد
هر نوع قرارداد در خصوص اموال منقول و تغییر و تبدیل یا فسخ آن و خرید مواد اولیه و فروش محصوالت و معاوضه و غیره منطبق با آیین
نامه معامالت شرکت  -پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع سند ،مدرک ،وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استراداد آنها به هیأت مدیره  -اقامه
هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها ،دادسراها ،مراجع قضایی یا غیر
قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت ،دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و
چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ،با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی
و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ،از جمله حضور در جلسات ،اعتراض به رأی درخواست تجدید نظر ،فرجام،
واخواهی و اعاده دادرسی ،مصالحه و سازش ،استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ،ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد
سند ،تعیین جاعل ،حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با
حق صلح یا بدون آن) ،اجرای حکم نهایی و قطعی داور ،درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی
و تعقیب آنها ،تعیین مصدق و کارشناس ،انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ،اقرار در ماهیت دعوا ،جلب ثالث و دفاع از دعوای
ثالث ،دعوای متقابل و دفاع آنها ،ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ،قبول یا رد سوگند ،تأمین خواسته ،تأمین ضرر و زیان ناشی
از جرائم و امور مشابه  -عقد هر گونه قرارداد اجاره و اقاله و فسخ آنها و تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره منطبق با تأیید هیأت مدیره
 تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای و خالصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار وارائه آنها به هیأت مدیره و بازرس قانونیو حسابرس  -تنظیم صورتهای مالی ساالنه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و خالصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و
ارائه آنها به هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس  -تنظیم و ارائه اطالعات مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار و رعایت کلیه مقررات
و آیین نامه های شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط اعالمی سازمان مذکور .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم ()1306190

کلیاتآییننامهوارداتخودرودرهیئتوزیران
ب����ه تصوی����ب رس����ید و پ����س از کشوقوسه����ا و
مقاومتهای بس����یار ،باالخ����ره واردات خودرو
آزاد ش����د .در ای����ن ب����اب ،چن����د نکت����ه و پیام����د
الزم االشاره است:
یک .مردم ما س����الها از خودروی تولید داخل
استفاده کردهاندوفدا کاریوصبروتحملشان
در ترجی����حتولی����دداخلنس����بتبهمحصوالت
مش����ابه خارجی اثباتش����ده اس����ت .اما قضیه
آنجاست کهآنقدر دنیادر اینحوزهپیشرفته
و آنقدر خودروس����ازان ما جاماندهاند که اصال
دیگرنمیتوان گفتخودرویبا کیفیتخارجی،
مشابه داخلی دارد .به گواه کارشناسان ،آنچه
ی کنندمشابهخودروهای
خودروسازانماتولیدم 
تولیدی دهها س����ال پیش در شرکتهای بزرگ
خودروسازی دنیاست .مردم و بهویژه جوانان
ما ،در حوزه خودرو نس����بت به مردم کشورهای
پیشرفتهوحتیبرخی کشورهایهمسایه،حس
س����رخوردگی و تحقیر دارند که چرا باید با هزینه
بسیار زیاد ،خودرویی با کیفیت بسیار کم سوار
شوند.خوشحالیامروزازآزادشدنوارداتخودرو
هم،درواقعبروزآنبغضفروخفتهاینهمهسال
تحملمحصول کم کیفیتبود کهباالخرهصبر
و طاقت مردم را به انتها رساند.
دو.چن����دس����الپی����ش،رهبرمعظ����مانقالبدر
بازدید از نمایشگاهی به همراه وزیر کار وقت ،با
تولیدکنندگانیمواجهشد کهازوارداتاجناسی
ی کنند گالیهداش����تند.در
مش����ابهآنچهتولیدم 
همانلحظه،فیلمبردارقابخودرابرچهرهمقام
معظ����مرهبریتنظی����م کرد کهبابرافروختگیو
ناراحتی،روبهوزیر کار گفتند«منا گرجایشما
بودمدراعتراضبهاینوارداتهیئتدولتیقه
میدریدم» کهاینتصویردررسانههاهمبازتاب
یافت.حالببینیدشرکتهایخودروسازیما
چه کردهاند و کار را به چه روزی رس����اندهاند که
حت����یرهب����ریهمباآنهمهپافش����اریبرتولید
ی کنند و در
داخل ،خودروس����ازها را مستثنی م 
ی گیرند.
علن ،آنها را به باد انتقاد م 
س����ه.نکت����هدیگرآناس����ت کهچن����دماهپیش،
مجلسشورایاسالمی،وارداتخودروباشرایط
واقتضائات����شراب����هتصویبرس����اند ک����هالبتهبا
اماوا گرها از سوی مجمع تشخیص مصلحت و
دولت و برخی محافل تأثیرگذار مواجه شد.

آ گهی مزایده عمومی

نمایندگی بنیاد تعاون ناجا در امور راهور (موسسه راهگشا) در نظر دارد ؛ بوفه مواد
غذایی خود در شعبه استان زنجان را از طریق مزایده عمومی برای مدت یک سال
وا گذار نماید.
متقاضیان می توانند به منظور دریافت اسناد شرکت در مزایده از تاریخ درج آ گهی و
پیشنهاد قیمت تا ساعت  14مورخه  1400/7/9به نشانی  :زنجان – جاده روستای
پایین کوه  ،باالتر از ستاد پلیس راهور  ،مرکز تعویض پال ک  ،شعبه راهگشا مراجعه و یا
جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن  33466617تماس حاصل نمایند.
تاریخ انتشار 1401/2/22

رئیس شعبه استان زنجان

خ ش 1401/2/22

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی  /عادی سالیانه نوبت دوم

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان شهرستان آران و بیدگل راس ساعت  10روز جمعه مورخ  1401/3/20در محل دفتر شرکت تعاونی
به آدرس  :خیابان جمهوری سایت اداری تاالر فرهنگیان شهرستان آران و بیدگل تشکیل می گردد .لذا از کلیه اعضا دعوت می شود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت
راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم راه رسانید و یا وکیل  /نماینده خود را کتبا معرفی نمایید .
دستور جلسه :
 گزارش هیات مدیره و بازرس /بازرسان طرح و تصویب صورتهای مالی سالهای 98و99و1400 ارائه گزارش تغییرات اعضا و سرمایه شرکت تعاونی انتخاب اعضا اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرس  /بازرسان تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونیتاریخ انتشار 1401/2/22
خ ت 1401/2/22

هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان آران و بیدگل

ادارهکلمیراثفرهنگی،گردشگریو
صنایعدستیاستانگلستان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

نوبت دوم

اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان گلستان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه های ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا کتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ستاد ایران) 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 تاریخ  1401/02/22می باشد.
شرح مختصر پروژه ها :
مبلغ برآورد(ریال)

مبلغ تضمین

ردیف

مشخصات پروژه

4/100/000/000

1

تکمیل بازارچه صنایع دستی مراوه تپه -سرجمع

80/897/159/132

2

تکمیل بازارچه صنایع دستی آق قال (تکمیل فاز - )1
سرجمع

105/604/931/282

5/300/000/000

ساعت  10:00صبح روز یکشنبه مورخ
1401/03/08

نوع اجرای کار

رشته

زمان بازگشایی پاکت ها

سرجمع

ابنیه

ساعت  11:00صبح روز یکشنبه مورخ
1401/03/08

سرجمع

ابنیه

تضمین شرکت در مناقصه طبق جدول فوق و از نوع ضمانت نامه بانکی معتبر می باشد.
مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه  :از مورخ  1401/02/22تا ساعت  19روز یکشنبه مورخ 1401/02/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ها  :ساعت  19:00روز شنبه مورخ 1401/03/07
مدت اعتبار پیشنهادات برای مناقصه فوق  90روز از تاریخ تحویل پا کات مناقصه می باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار  :گرگان – خیابان امام خمینی  -آفتاب  -15جنب امامزاده نور  -اداره کل میراث فرهنگی  ،گردشگری و صنایع دستی استان گلستان -
واحد امور قراردادها .شماره تماس  01732222606 :داخلی 1902

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/2/21
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/2/22

اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان گلستان

