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وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

3

یادداشت

چرا اقتصاد ما رشد نمیکند؟
حامد آزادی

کشاخصهایدهکبندینیست
مِلک،مِال ِ

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به
شاخصهای دهک بندی خانوارها گفت:
ملک جزء این شاخصها نیست .فرض میگیریم که
هیچ شخصی ملکی ندارد بر این اساس دهک بندی
صورت گرفتوملک،مال ِکشاخصهایدهکبندی
یارانه نبود.به گزارش تسنیم ،وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی با تأ کید بر اینکه در شناسایی مشموالن
یارانه،مجموعهمتغیرهایاقتصادیدرنظر گرفتهشده
گفت :این متغیرها شامل گردش حساب ،درآمدها،
سودهای بانکی و خودرو و داراییهای جاری بوده
که ِملک شامل آن نیست.حجتاهلل عبدالملکی
در گفتوگوی تلویزیونی افزود :فرض میگیریم که
هیچ شخصی ملکی ندارد بر این اساس دهک بندی
صورت گرفتوملک،مال ِکشاخصهایدهکبندی
یارانه نبود.وی افزود :گردش مالی و وضع خانوارها در
مدتزمان چندساله بررسی شد امکان داشت که
فردی بهصورت موقت ترا کنش بانکی داشته باشد
که نشانگر درآمد مالی باال نبود.وزیر رفاه ،بابیان اینکه
مبنایسیاستدولتسیزدهمعدالتمحوریاست،
گفت :همه اعضای دولت متفقالقول هستند که
این هدف دولت را دنبال کنند تا عدالت به نفع همه
مردم باشد.وی ارز  4200تومانی را منشأ انواع مفاسد
اقتصادی دانست و افزود :ارز  4200تومانی بیعدالتی
شدید را در جامعه به همراه داشت ،با تخصیص ارز
 4200تومانی ،ساالنه حدود  400هزار میلیارد تومان از
جیبمردمبرداشتمیشد.عبدالملکیبابیاناینکه
در تخصیصارز4200تومانیپنج گروهازجملهدالالن،
قاچاقچیان،خارجیها،تولیدکنندگانخارجیومردم
سهیمبودندابراز داشت:شبکهناسالمداللیدر کشور
ی کرد،ولی
داشتیم کهنهادهراباارز4200تومانیواردم 
آن را به قیمت آزاد به دست تولیدکننده میفروخت
همچنین بخش دیگری از ارز در جیب قاچاقچی
میرفت.وی گفت :قاچاقچیان کاالهای ایرانی را به

ی کردند که این کاالها بر
کشورهای همسایه قاچاق م 
ی گرفت ،همچنین با خرید
سر سفره خارجیها قرار م 
نهادهها و یا مواد اولیه با ارز  4200تومانی ،سود آن به
نفعتولیدکنندهخارجیبودواینامرمنجربهوابستگی
بهخارج کشور میشد.وزیرتعاون ،کار ورفاهاجتماعی
تأ کید کرد کهبخشیازاینسودارز4200تومانیبهحساب
مردم در قالب یارانه  45هزارتومانی پرداخت میشد
که به خاطر نوع اختصاص یارانه به کاالها نامتوازن
بود ،بهعنوانمثال فرد ثروتمند با استفاده بیشتر از
کاالها ،یارانه بیشتری دریافت میکرد و قشر ضعیف
جامعه نیز به خاطر نوع مصرف کمتر ،یارانه کمتری
ی گرفت.وی با اشاره به اینکه اختصاص
در کاالها م 
ارز  4200تومانی به نفع مردم نبود ،گفت :در این طرح
ِمردمیسازییارانهها،دالروارزبهجای4200تومانی،
بهنرخآزادبهواردکنندهاختصاصمییابدوصددرصد
یارانه به مردم در دهکهای اول تا نهم تعلق میگیرد
که  30درصد مردم هر نفر  400هزار تومان 60 ،درصد
مردم  300هزار تومان و  10درصد مردم ثروتمند هیچ
ی کنند،ضمناینکهفاصلهطبقاتی
یارانهایدریافتنم 
رانیز کاهشمیدهد.عبدالملکیابرازداشت:بااصالح
ارز  4200تومانی ،قاچاق از این محل حذف میشود،
تولیدکننده داخلی رقابتپذیرتر و تقاضا برای کاال
ی کندودرنهایتباافزایشتولیددر بازار
افزایشپیدام 
قیمتها کنترل میشود.
ویتأ کید کرد:اصالحیارانهبایدخیلیزودترانجاممیشد
هر یک ماهی که اجرای این طرح به تأخیر میافتاد به
ازای هرماه  38هزار میلیارد تومان از کاالبرگی که قرار
بود دراختیار مردم قرار گیرد از بین میرفت.
به گفته عبدالملکی 6 ،ماه اول سال گذشته الیحهای
به مجلس رفت تا وضعیت ارز  4200تومانی را تعیین و
تکلیف کند ،اما دوفوریتی آن رأی نیاورد ،و درنهایت
الیحهدیگریبهمجلسرفتوتصویبشد کهارز4200
تومانی نداشته باشیم ،اما قدرت خرید مردم از طریق

کاالبرگویاروشهایجبرانیدیگرحفظشودازاینرو
زیرساختها آماده شد تا هر کاری به نفع مردم صورت
بگیرد.وی با تأ کید بر اینکه افزایش قیمت کاالهای
اساسی روی سایر کاالها تأثیر قابلتوجهی ندارد،
گفت :این افزایش بسیار محدود است ،دولت  500قلم
ی کند و درمجموع افزایش هزینهای که
کاال را بررسی م 
اتفاقمیافتاداز میزانافزایشدرآمدی کهبرایمردم
ازطریقیارانهاتفاقافتاده ،کمتراست.وزیرتعاون ،کارو
رفاهاجتماعیادامهداد:براساسبرآوردها،یکخانواده

چهارنفریرادر دهکاولدرنظربگیرد کهیکمیلیونو
600هزار یارانهدریافت کردهاست کهقبلاز اجرایطرح
مجموع مصارف در کاالهای اساسی 241 ،هزار تومان
بوده کهبااعمالقیمتهایجدیداینمصارفخانواربه
568هزار تومانرسید کهمیزانافزایشهزینهبرایاین
خانواده  326هزار تومان است که افزایش قدرت خرید
حدودیکمیلیونتومانباال رفتهاست.عبدالملکیبا
قدردانیازهمراهیمردمدراصالحارز4200تومانی گفت:
مردمخوبهمراهی کردندسؤاالتیدارند کهبایدپاسخ

عضو اتاق بازرگانی تهران:

قائممقام وزیر صمت:

دولت قبل کسری بودجه نجومی به ارث گذاشت
ی گوید
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ،م 
آنچه که در بودجه سال پایانی دولت قبل به وجود
آمده،یک کسریبودجهنجومیبود.به گزارشایسنا،
نشست مشترک دوکمیسیون «بازار پول و سرمایه»
و «صنعت و معدن» اتاق تهران ،با موضوع بررسی
ظرفیتهایقانونبودجه۱۴۰۱برایفعاالناقتصادی
بخشخصوصیبرگزارشد.درابتدایاینجلسه،رئیس
کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ،توضیحاتی
درباره ساختار قانون بودجه ارائه کرد و گفت :دولت
قبل ،آخرین بودجه قرن قبل را با یک کسری نجومی
برای دولت فعلی به ارث گذاشت؛ البته ،تدارک الیحه
بودجهوتقدیمآنبهمجلسهرساله کموبیشبهصورت
چ گاهبعدازاجرایی
مشابهتکرارمیشود کهدرنهایتهی 
شدن به سندی که تصویبشده شباهت ندارد.
در الیحه بودجه امسال نیز شباهتهایی با بودجه

سنوات گذشته وجود دارد.فریال مستوفی در ادامه
با اشاره به اینکه در الیحه امسال ،منابع عمومی ۹۶
درصد نسبت به بودجه سال  ۱۴۰۰رشد داشته است،
گفت :در بودجه  ۱۴۰۱سرفصل درآمدها نسبت به
 ۱۴۰۰با  ۶۶درصد رشد همراه بوده و همچنین درآمد
حاصله از وا گذاری داراییهای سرمایهای (صادرات
نفت و فروش اموال)  ۵۸درصد افزایشیافته است.او
سپس به برخی نکات بودجه  ۱۴۰۱اشاره کرد و گفت:
در بودجه  ۱۴۰۱سهم اعتبارات تملک داراییهای
سرمایهای 4درصدافزایشپیدا کرده که گاممهمیدر
تقویتسرمای ه گذاریعمومیاست.همچنین،نسبت
کسریترازعملیاتیازبودجهعمومیدولتدرسال۱۴۰۱
حدود۳۰۰هزارمیلیاردتومان کاهشیافتهاست.نکته
مثبت دیگر اینکه ،گامهایی در راستای اجرای قانون
احکام مربوط به اصالح ساختار بودجه برداشتهشده

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
اداره کل صنعت ،معدن
و تجارت استان لرستان

بدهیموابهاماترابرطرف کنیم.وزیررفاهبابیاناینکه
90درصد مردم مشمول دریافت یارانه هستند ،گفت:
مردم  2گروه درخواست دارند افرادی که قبال یارانه 45
هزارتومانیدریافتنمیکردندبایدبهسامانهای کهقرار
است ازسوی سازمان هدفمندی یارانهها آمادهسازی
شود مراجعه کنند و افرادی که تا فروردین امسال یارانه
ی گرفتندوا کنوندریافتنکردهاندجزءدهکدهمقرار
م 
دارندومشمولیارانهنمیشوند کهاینافرادمیتوانند
اعتراض خود به دهک بندی را ثبت کنند.وی افزود:

از سال  1393سامانه سازمان هدفمندسازی یارانهها
بسته شد و افرادی که متقاضی دریافت یارانه بودند
نتوانستند به این سامانه مراجعه کنند که تا چند روز
دیگر این سامانه راهاندازی میشود ،در همین راستا
زیرساختهای دولت الکترونیک انجام میشود هیچ
نیازی به حضور مردم الزم نیست.
عبدالملکیخاطرنشان کرد:افرادی کهبهدهکبندیها
اعتراض دارند ،ازطریق تماس با شمارههای 6369
و  09200006369اقدام کنند یا با مراجعه به نشانی
 emayat.mcls.gov.irاعتراض خود را ثبت کنند.وی
با تأ کید بر اینکه اعتراضها بررسی میشود ،گفت:
افرادی که مشمول باشند ،یارانه پرداخت میشود
و معتقدیم پرداخت یارانه حقالناس است ،ازاینرو
مردم فکر نکنند که این پول برای آنها واریز نمیشود و
فراموششدهاند.وزیرتعاون ،کارورفاهاجتماعیتأ کید
کرد:حقدرخواستبررسیبرایهمهمردموجوددارد،
فرآیندپاسخگوییبهاعتراضهاهرچندزمانبراستبرای
استعالماز شبکهبانکیومراجعقانونینیاز بهاطالعات
دارایی و سایر موارد است و همچنین پیامکهایی
برای تکمیل روند اعتراض و ارائه مستندات الزم است.
وی به چندین مورد از نحوه اعتراضها پاسخ داده و
گفت :گاهی این اعتراضها ناشی از عدم اطالع اعضای
خانواده از بعضی از آیتمهای اقتصادی سایر اعضای
خانوادهاستبهعنوانمثالخانوادهای کهفرزندانشان
ازدواجکردهاند ،ولی یارانه را جدا نکردهاند باعث شده
است که گردش مالی و دارایی آنها در گردش مالی کل
خانوادهتأثیربگذاردواینخانوادهازیارانهمحرومشوند.
وزیر کار بیان داشت :همچنین در بعضی از اعتراضها
امکان داشت :شخصی از خانوادهها حساب خود را به
دیگری وا گذار کردهاند که شخص دیگری با آن تجارت
و یا کسب درآمد میکند و یا بعضیها خودرو و داراییها
ی کنند که باید از مالکیت
را قولنامهای خریدوفروش م 
خود خارج کنند.

سبد کاالیی در آینده جایگزین یارانه نقدی میشود

که البته نیازمند اقدام عملی دولت است.در ادامه این
جلسه،علینقیب-رئیس کمیسیونصنعتومعدن
اتاق تهران  -طی سخنانی بر ضرورت پایش و کنترل
بودجه مصوب و عملکرد دولتمردان در اجرای بودجه
اشاره کردو گفت:تبصرههایبودجه۱۴۰۱میتواندبرای
ک کنندهباشد.البتهدرسالهای
بخشخصوصی کم 
گذشتهنیزتبصرههایخوبیدرقانونبودجهتعبیهشده
بودامامنابعآنیابهموقعدراختیارفعاالناقتصادیقرار
نگرفتیابهنوعیاجراشد کهفعاالناقتصادیدخالتی
در آننداشتند.اوابراز امیدواری کرد کهتدوینلوایحو
یآیندهباواقعبینیبیشتری
قوانینبودجهدر سالها 
صورت گیرد.بر اساس گزارش سایت اتاق تهران ،در
ادامه مجتبی نقدی  -کارشناس اتاق تهران  -گزارشی
از ظرفیتهایقانونبودجهدر سال۱۴۰۱برایفعاالن
اقتصادی ارائه کرد.

قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی در
گفتوگو با برنامه فرامتن شبکه افق گفت:
ارائه سبد کاال در جبران افزایش قیمتها
مستلزممقدماتیازجملهایجادزیرساخت
الکترونیکی ،مسئله تأمین ،راحتی و رفاه
ت کنندگانکاالوهمچنینواقعیتهای
دریاف 
شبکه توزیع بود؛ بنابراین به برنامهریزی و
دقت مضاعف نیاز داشت و تصمیم گرفته
شد که این کار باعجله انجامنشده و در
ابتدا بهصورت نقدی و پسازآن بهصورت
سبد کاالیی ،انجام شود.به گزارش شاتا،
محمدصادقمفتحدربارهابهاماتموجود
ن کهچرااز همانابتدا
پیرامون کاالبرگوای 
این اقدام انجام نشد ،افزود :این تصور که
برای کاالبرگ یک کار سختافزاری جدید

مانند آنچه که در دهه  ۶۰داشتیم ،انجام
میشود؛اشتباهاستوبهاینشکلنخواهد
بودوبهطور حتماز زیرساختهایموجود
مانند کارتبانکیاستفادهخواهدشد.وی
ن کهدرقبالافزایشقیمت،
ادامهداد:اماای 
سبد کاال بدهیمتاهزینهخانوار کنترلشده
ومطمئنباشیممقدار کالریوموادغذایی
الزمبهخانوادههامیرسد،از اولدر دستور
کار دولتقرار گرفتوبرنامهریزیهایالزم
انجامشد،امانیازبهمقدماتیداشت.مفتح
توضیحداد:یکیازموضوعاتاصلیاینبود
کهدرابتدایطرح کهمردمخریدهیجانیدر
بازار دارند ،این موج از سوی فروشگاههای
زنجیرهای و میدانهای میوه و ترهبار با
افزایش ساعت کار ،کنترل شود و پس از

بازگشتبهشرایطعادی،توزیعدر کلشبکه
ن کها کنوننیز
توزیعصورت گیرد،ضمنای 
توزیعدر کلشبکهاتفاقمیافتد.وییادآور
شد :مردم همیشه بخشی از خرید خود را از
مغازههاوبخشیراازفروشگاههایزنجیرهای
و  ...انجام میدادند و ازاینپس نیز همین
روال طبیعی ادامه خواهد داشت ،تنها بر
اساسپیشبینیروبهروشدنباموجخرید
مردم در ابتدای کار توصیه شد سازمانها
و فروشگا ههایی که قابلبرنامهریزی
است (سازمان میدانها و فروشگاههای
زنجیر های) مکلف شوند ساعتفروش
خود را افزایش دهند تا مطمئن شویم که
مردم در کمترین زمان ممکن ،کاالی خود
ی کنند.
را خریداری م 

آ گهی مناقصه

شرایط مناقصه :
 محصوالت ارائه شده می بایست دارای کیفیت و از برندهای معتبر باشد و دارای حداقل  24ماه گارانتی از زمان تحویل اجناس به این اداره کل باشد. کاهش یا افزایش مبلغ قرارداد و تعداد اجناس تا سقف  25درصد در اختیارات کارفرما می باشد و تامینکننده ملزم به تضمین کاال تا سقف مورد نظر کارفرمامی باشد.
 تامین کننده ملزم به آماده نمودن نمونه اجناس قبل از بازگشایی پیشنهاد قیمت حدا کثر  2روز بعد از شرکت در فرآیند مناقصه با اعالم کتبی به دستگاه می باشد وهمچنین ملزم به تحویل کلیه اجناس به مدت  15روز از زمان برنده اعالم شدن از طریق سامانه ستاد می باشد در غیر این صورت تضمین شرکت در فرآیند مناقصه به
نفع دستگاه ضبط می گردد.
 در زمان تحویل اجناس تامین کننده یا نماینده می بایست به منظور کنترل تعداد و صحت اجناس خریداری شده حضور داشته باشد. پرداخت به صورت نقدی تا سقف  19/000/000/000می باشد. دستگاه در قبول یا رد پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان مختار می باشد. پیشنهاد قیمت در صورتی پذیرفته می شود که کیفیت کاالی مورد نیاز به تایید کمیته فنی و کیفی دستگاه رسیده باشد. هزینه حمل  ،باربری وتخلیه کاالها به عهده فروشنده می باشد. مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  2/000/000/000ریال می باشد. صرفا اسناد پا کتهای (ب) و (ج) دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است درجلسه بازگشایی پا کتهای ب و ج و اسناد فیزیکی کاغذی و اسناد فاقد مهر گرم بههیچ وجه مورد پذیرش نیست.
 برنده مناقصه باید گواهی ثبت سامانه ثنا را ارائه دهد. به ازای هر روز تاخیر غیرمجاز در تحویل کاال مبلغ  3/000/000ریال جریمه تعلق می گیرد. پیش پرداخت با رعایت آیین نامه مربوطه تا سقف  25درصد قابل پرداخت می باشد. پیشنهادهایی پذیرفته می شود که در موعد مقرر در سامانه ستاد بارگذاری شود. شرکت ها ملزم به داشتن مجوز شورای عالی انفورماتیک می باشند. شرکت های برنده ملزم به نصب و راه اندازی تجهیزات در محل می باشند.امضا کنندگان ذیل با عنایت به مفاد مندرج در آ گهی مناقصه و با مطالعه  ،بررسی و کنترل دقیق اسناد مناقصه  ،موافقتنامه  ،پیمان ،مشخصات فنی و سایر اسناد
نسبت به صحت و بیاشکال بودن اسناد اطمینان حاصل نموده و موضوع مناقصه را براساس برآورد کلیه هزینه ها و با توجه به آنالیز قیمت واحد کاال که پیوست این
فرم میباشد  ،مطابق قیمت مندرج درجدول ذیل پیشنهاد می نمایم.
شرح کاال

مبلغ برآورد

تعداد کاال

قیمت واحد کاال به عدد (ریال)

قیمت کل به عدد (ریال)

قیمت کل به حروف (ریال)

خرید نمایشگر تعاملی مدارس سطح استان لرستان (مطابق مشخصات فنی پیوست)

19/000/000/000

87

-

-

-

جمع کل به عدد
جمع کل به حروف

19/000/000/000

ریال

نوزده میلیارد

ریال

قیمت پیشنهادی فوق با احتساب مالیات بر ارزش افزوده کاال درج شده است و برای مدت  15روز پس از تاریخ بازگشایی پا کت قیمت (ج) معتبر می باشد.
ه گزار ضمانتنامه انجام تعهدات را تهیه و به واحد
در صورتیکه پیشنهاد اینجانب به عنوان برنده برگزیده شود متعهد می گردد ظرف  5روز کاری پس از اعالم مناقص 
قراردادها تسلیم و بالفاصله قراردادمربوطه را امضا و برابر اسناد و مدارک اقدام نمایم.
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نام و نام خانوادگی

مهر و امضا تعهدآور

تاریخ

بیش از  15سال است که مسئوالن اقتصادی کشور ،وعده توسعه و
شکوفایی اقتصادی را میدهند و هرسال و هر دوره طمطراق آنها بیشتر
میشوداماآنچهدرعملشاهدهستیمتوفیقاینوعدههادرحداقلممکن
یا به عبارت صحیحتر عدم توفیق آنهاست و هرساله سفره مردم از اقتصاد
کشور کوچکترمیشود.میزانرشداقتصادیدر10سال گذشتهتقریباصفر
بوده و میزان تورم  %280یعنی درواقع طی این سالها علیرغم وعدههای
حضراتموتوراقتصادی کشورخاموشبودهوهیچانرژیمضاعفیدر کالبد
اقتصادی کشور دمیده نشده است و بالعکس هیوالی تورم  %280بزرگتر
شدهاست.بهعبارتدیگرسفرهای که10سال گذشتهیکنفرسرآننشسته
بود ا کنون چهار نفر نشستهاند البته با همان اندازه قبلی.
ن گونه عوامل منفی شده است ،چرا
بهراستی چرا اقتصاد کشور اسیر ای 
رؤسای دولتها و تیم اقتصادی آنها نمیتوانند فکری به حال اقتصاد
این کشور بکنند ،چرا اوضاع سرمای ه گذاری خارجی هرسال کمتر از سال
گذشته است ،چرا تورم افسارگسیخته بالی جان این اقتصاد شده است،
چرا هر دوره نرخ رشد اقتصادی کمتر از برنامهریزی است ،چرا علیرغم
ی کند ،چرا در بیشتر صنایع
وجود تورم باال صادرات کشور رشد پیدا نم 
همزمان رکود و تورم را توأمان داریم ،چرا قیمت مسکن سر به فلک کشیده
و مردم درآمد ریالی دارند و قیمت مسکن دالری و حتی بیشتر محاسبه
میشود ،چرا قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد اینهمه اختالف دارد و
ی کنند قیمت کارخانه را به مقدار قیمت
مسئولین خدوم هر چه تالش م 
بازار افزایشدهندبازهمتوفیقندارندوقیمتبازار مدامباالترمیرود،چرا
تولیدعلیرغمتأ کیدمؤکدهرسالهرهبرمعظمانقالببهاندازهواسط ه گری
توسعه نمییابد ،چرا در کشور چهارفصلی که تمامی محصوالت مصرفی
مردم بهوفور یافت میشود هرماهه شاهد کمبود و گرانی یک یا چند قلم
کاالی اساسی هستیم ،چرا مزیت نسبی اقتصاد کشور فعال نمیشود و
ت گذاریهای نصفه نیمه و اجرای
دهها سؤال دیگر که ریشه در سیاس 
نصفه نیمه این سیاستهای نصفه نیمه است.
پیامبر ا کرم (ص) درجایی میفرمایند«:وای از آن روزی که دینداری و
دیانت لقلقه زبان مردم شود و هر جا منافعشان [بهوسیله دين ] بيشتر
تأمين شود زبان مىچرخانند و چون به بال آزموده شوند آنگاه دينداران
اندکاند».درحالحاضراقتصادایرانچیزیشبیهبهآندیندارانبیدینی
است کهپیامبرترسیم کردهبودند.مباحثاقتصادیحرفاولبسیاریاز
مسئولین است اما در عمل کمترین توجهی به آن نمیشود و کسی حاضر
نیست مسئولیت اقدامات غلط اقتصادی را به عهده بگیرد.
اولین راهبرد در جهت تقویت زیرساختهای اقتصادی اهتمام واقعی
مسئوالنبهبهبودشرایطاقتصادی کشوراستونهبسنده کردندرحرفو
سخنبهنوعی کهتمامقوانینومقرراتدرراستایبهبوداوضاع کلاقتصاد
کشور باشدونهبهبودشرایطاقتصادییکفردیا گروهخاص.وا گرالزمشد
در این راه به برخی از مسائل کالن کشور نیشتر زد ،نیشتر زده شود .برای
حلیکمسئلهابتدابایدآنرادر محاصرهخودقراردادبهعبارتدیگرابتدا
باید عوامل بحرانزا را شناسایی کرد و از بزرگ شدن و افزایش آن جلوگیری
کرد .عقیده نگارنده بر این است در این شرایط اقتصادی و با این وخامت
اوضاع اقدامات توصیهای و درخواستهای نیمبند که قطعا و قویا توسط
دستهای پنهان آن حوزه که حیات و ممات خود را در ادامه شرایط فعلی
میبینند ،بیاثر خواهد شد.
بهبود شرایط کنونی اقتصاد نیاز به تصمیمات صحیح ،برنده و قاطع
ی کنم صحیح ،برنده و قاطع) و متعاقب آن تمام منابع و
دارد (تأ کید م 
امکانات در جهت اجرای آن بسیج شود .چرا که مهمترین دلیل عدم
م گیریهای غلط ،نا کارآمد و
ثبات اقتصادی و افزایش تورم و  ...تصمی 
نامربوط است لذا در سلسله یادداشتهای بعدی با ورود به چهار بخش:
مسکن ،خودرو ،فعال نمودن مزیت نسبی و حذف واسطه از بخشهای
کشاورزی و تولیدی و شناسایی عوامل بحرانزای هر یک و ارائه راهکار
جهت برطرف نمودن هر یک ،مجموعه نظرات خود را در جهت توسعه
اقتصادی ارائه خواهم نمود.

آ گهی دعوت مجامع عمومی عادی
به طور فوق العاده و مجامع عمومی
فوق العاده شرکت آب معدنی اشترانکوه
دره تخت (سهامی خاص)
به شماره ثبت  70804و شناسه ملی 10740016720

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می گردد درجلسه مجمع عمومی
فوق العاده که در ساعت  9صبح و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در
ساعت  10صبح و مجمع عمومی فوق العاده که در ساعت  11صبح مورخ 1401/3/10
در محل قانونی شرکت تشکیل می شود ،حضور به هم رسانند .آدرس محل شرکت :
استان اصفهان ،شهرستان اصفهان  ،بخش مرکزی  ،شهر اصفهان  ،محله سپاهان
شهر  ،بلوک  ، 111کوچه ((بهنام))  ،بلوار قائم  ،پال ک  ، 133مجتمع تجاری نگین نقش
جهان  ،طبقه همکف – کدپستی  – 8179949998دفتر شرکت آب معدنی اشترانکوه
دره تخت (سهامی خاص)
دستور جلسه  :مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  :ساعت  10صبح
مبنی بر  -1انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرسین و روزنامه کثیراالنتشار و تصویب
تراز مالی 1400
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده  :ساعت  11صبح
مبنی بر  -1اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش سرمایه شرکت و اصالح ماده  5اساسنامه
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(دعوت کننده)
هیات مدیره شرکت

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده (نوبت اول)
شرکت تعاونی تکاپویان همگام به شماره ثبت  147000و شناسه ملی 10101898890

بدینوسیله از کلیه اعضا محترم شرکت تعاونی تکاپویان همگام دعوت به عمل می آید
تا در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول راس ساعت  14روز سه شنبه
 1401/3/17در محل شرکت واقع در خیابان کارگر شمالی بعد ازچهارراه فاطمی کوچه
دیدگاه پال ک  26طبقه اول تشکیل می گردد ،حضور به هم رسانند .یادآوری می شود در
صورتیکه هر یک از اعضا نتوانند درجلسه فوق حضور یابند ،می توانند استفاده از حق
رای خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع مذکور به یک نماینده تام االختیار وا گذار
نمایند.تعدادآرایوکالتیهرعضوحدا کثرسهرایوهرشخصغیرعضوتنهایکرایمی
باشد.بنابراین تایید نمایندگیها با هیات مدیره و یا بازرس شرکت خواهد بود لذا با در
دست داشتن مدارک مثبته تا تاریخ  1401/3/10به محل دفتر تعاونی مراجعه فرمایند.
دستور جلسه :
انتخاب اعضاء جدید هیات مدیره

مسعود مالک
مدیرعامل
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شرکت تعاونی مصرف محلی اعتاق
به شماره ثبت 40857
بدینوسیلهاز کلیهاعضایمحترمشرکتتعاونیدعوتمیشودتادرمجمععمومیعادی
نوبتدوم کهراسساعت10/30صبحروز جمعهمورخ1401/3/13در محلاسالمشهر،
شهرک توحید  ،مسجد قمر بنیهاشم(ع) تشکیل می گردد ،حضور به هم رسانند.
هر یک از اعضاء محترم در صورت عدم امکان حضور در مجمع فوق می توانند وکالت
خود را با حضور توام خود و وکیل در ساعات اداری در محل تعاونی کتبا به شخص
دیگری وا گذار نمایند .هر عضو وکالت  3نفر و هر عضو غیر وکالت یک نفر را می تواند
تقبل نماید .زمان دریافت اعطای وکالت از تاریخ انتشار آ گهی تا  48ساعت قبل از
برگزاری مجمع خواهد بود.
دستور جلسه :
 -1استماع گزارش هیات مدیره و بازرس
 -2طرح و تصویب صورت های مالی سال های  1393الی 1400
 -3انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرس
تاریخ انتشار  1401/2/26خ ش 1401/2/26

هیات مدیره تعاونی

