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دولت را کمک کنیم!

دو شنبه  26اردیبهشت 1401

 14شوال  16 1443می 2022

اصالحاتاقتصادیبرایاینکهباحداقلهزینهانجام
شود،بایدباانعطافووسعتدیدهمراهباشند.اقدام
زیربنایی برای اینکه ذیل عنوان نه چندان مثبت و انسانی
شوکدرمانیشناختهنشوند؛بایدبااقناع گستردهودقیق
پیش از اجرا و نظارت ،تبیین و انعطاف پس از اجرا توأم
باشد.دولتباوجودآنکهدر عرصهپیشاز اجرانمرهخوبی
ی گیرد؛ اقدامات پسینی خوبی برای کاهش هزینههای
نم 
اصالحات ضروری اقتصادی انجام داده که حضور میدانی
رئیسجمهور ومعاوناول،توضیحاتمکرر رئیسجمهور
ل گر از جمله این اقدامات است.آیتاهلل
و اقدامات تسهی 
سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر یک شنبه در جلسه ستاد
هماهنگیاقتصادیدولتبهسازمانبرنامهوبودجهووزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دستور داد ،کمک معیشتی ماه
اولبهحسابتمامیافرادی کهتاماهقبلمشمولدریافت
یارانهبودهامادراینمرحله کمکمعیشتیدریافتنکردهاند
و متقاضی تجدیدنظر در دهکبندی فعلی هستند ،واریز
شود.به گزارش فارس ،رئیس جمهور در این جلسه گفت:
اصل بر اعتماد به خوداظهاری مردم است  ،لذا مبلغ کمک
معیشتی ماه اول ،به حساب این افراد نیز واریز شود تا به
محض تأیید درخواست متقاضیان از سوی دستگاههای
مسئول ،این مبلغ توسط آنها قابل برداشت گردد و در
ماههای آتی نیز همانند سایر مشموالن ،بتوانند مبلغ
کمک معیشتی را دریافت نمایند .رئیسی با اشاره به اینکه
باید به مردم فرصت بازبینی اطالعات خانوارها داده شود

علیرضا نظری ،نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسالمی:

حذفارزترجیحییکاقدامانقالبیوجهادی
برایبهبودمعیشتبود
گروه سیاسی
علیرضانظری،نمایندهمردمخمینوعضو
کمیسیون کشاورزیمجلسشورایاسالمیدر
گفت وگو با خبرنگار «رسالت» و با اشاره به اقدام
دولتسیزدهمبرایاصالحوضعیتاقتصادیو
ارزی کشوراظهارداشت:ازهفته گذشتهمهمترین
مسئلهاقتصادی کشورمبنیبرحذفارزترجیحی
آغازوجراحیاقتصادیدولت کلیدخوردهاست.
بهطورحتم تصمیم دولت در دست تکمیل و
آشکارشدن نتیجه آن نیازمند زمان است.
وی افزود :باتوجه به اینکه دولت در برنامههای سال ۱۴۰۱
ی کرده است ،ضرورت
رشد اقتصادی  ۸درصد را پیشبین 
دارد تا همراه یکدیگر شویم و ب ا حفظ وحدت این پیشبینی
را تحقق بخشیم .حدود  ۴/۵درصد از رشد اقتصادی
مستلزم سرمای ه گذاری تولید و  ۳/۵درصد مبنی بر افزایش
بهرهوری است.
نظری تصریح کرد :تحقق رشد  ۸درصدی در سال ۱۴۰۱
نیازمند جراحیهای اقتصادی است .بیشک نمیتوان
بدوناصالحاتآنهمدر زمانی کهبرخیرویکردهانادرست
است،در پیشکوفاییورونقاقتصادیبود.اقدامانقالبیو
جهادی دولت سیزدهم مبتنی بربهبود وضعیت اقتصادی
کشوراستوبهطورحتمتأثیربسزاییدرتقویتتولیدو کاهش

رئیس جمهور در دیدار با علمای اهل سنت مطرح کرد:

رفعفقرمطلق؛دورنمایاصالحاتاقتصادی

ادامه از صفحه اول

برخی در داخل متأسفانه حنجره خود را به دشمن اجاره دادند .همانها که در
سه فتنه  88 ،78و  98سر در آخور فتنه داشتند هرچه بیشتر تالش کردند کمتر
نتیجه گرفتند .فراخوانهای آنها در داخل و خارج جواب نداد .مردم مرز بین
منافع ملی و منافع خود و توطئههای بیگانگان را خوب تشخیص دادند و اجازه
ندادند دشمن محاسبات آنها را به هم زند.
مردمبهاینادرا کرسیدهانددولتومجلسرویسالمت«جان»وتأمین«نان»
مردممتمرکزشدهاست.رئیسیاجازهنمیدهدسفرهمردم کهدردولت گذشتهبه
امید کنار آمدن با کدخدا کوچک شده بود ،بیش از این کوچک شود.
مردم در جنگ شناختی پوزه دشمن را به خا ک مالیدند و نشان دادند مشکالت
کشور را میشناسند و راهحل عبور از آنرا میدانند و دولت رئیسی راه برونرفت از
این مشکالت را خوب فهمیده است.
یکبررسیعلمینشانمیدهدایرانیان180برابرمتوسطجهانیدر معرضاخبار
دروغ و شایعات و خبرهای ناامیدکننده توسط  260کانال تلویزیونی فارسیزبان
که ارتش رسانهای غرب علیه انقالب اسالمی ما تشکیل میدهند ،قرار دارند.
وا کنش مردم در برابر اصالحات اقتصادی دولت نشان داد مردم از این سد دروغ
و شایعه عبور کردهاند.
این بررسی نشان میدهد شکاف بین دولت و ملت هر روز کمتر می شود.
دولت باید ّ
همت خود را روی تثبیت بازار آزاد متمرکز کند .جلوی سودجویان و
رانتخواران را که میخواهند چون از «در» بیرون شدند از «پنجره» وارد شوند
را بگیرد.
کشف انبارهای احتکار در چند روز گذشته در تهران و شهرستانها و مسدود
ی که میخواستند در بازار ارز التهاب ایجاد کنند؛
کردن  9219حساب ارزی کسان 
دستگیری2تبعهفرانسوی کهدر تدارکساماندهیوآشوبوتماسبا کانالهای
ارتباطیدر داخلبودند،نشانداد کهدستگاههایاطالعاتی،انتظامیونظارتی
دست به ماشه هستند .آنها نمی گذارند در نظامات تصمیم گیری اصالحات
اقتصادی خللی پدید آید.
ی گویند باید به این ّ
«سید» کمک کرد تا مشکالت معیشتی حل شود .لذا
مردم م 
مردماجازهنمیدهندبدهکارانپاسخگویمشکالتدیروزدر کسوتپرسشگران
ب کار امروز ظاهر شوند.
طل 

سال سیوهفتم
شماره 10313

واردات خواهد داشت.
حذفارزترجیحیو کاهشقاچاق کاالهای
ه خارج از کشور
اساسی ب 
نمایندهمردمخمینهمچنینخاطرنشان کرد
ی در مسیر اصالح وضعیت
که حذف ارزترجیح 
اقتصادی از قاچاق کاالهای اساسی به خارج از
کشور نیز جلوگیری خواهد کرد.
یمتذکرشد:دولتسیزدهمبهدنبالآناست
و 
کهمشکالتاقتصادی کشوررابهصورتریشهای
حل کند .ا گر یارانهها اصالح نمیشد ،دولت میبایست در
سال جاری برای تهیه  6قلم کاالی اساسی رقمی معادل ۱۶
میلیارد دالر ارز ترجیحی اختصاص میداد که رقمی بسیار
و بهشدت تورمزا بود .دراین راست ا میتوان عنوان کرد که
اصالحیارانهیکیازمهمتریناقداماتدولتدرمسیرجراحی
و رونق اقتصادی بود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان این گفتوگو
اظهار کرد:برمبنایوضعیت کنونیاقتصادومعیشتمردم،
حذفارزترجیحییکتصمیمدرستواصالحآنبرایبهبود
حیاتمردمضرورتداشت.بدیهیاست کهبااعالمحذفارز
ی گردد.بههمینخاطر
ترجیحیتأثیراتمثبتآنمبرهننم 
ضرورت دارد تا با صبوری در انتظار تکمیل مراحل موردنیاز و
پایان یک بخش از جراحی اقتصادی دولت باشیم.

تا قانون مردمیسازی و توزیع عادالنه یارانهها دقیقتر به
اجرا درآید ،تصریح کرد :وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی
موظف است  ،حدا کثر ظرف یک ماه ،این درخواستها را
بررسی و نتیجه نهایی را به سرپرستان خانوار اعالم نماید.
رئیسجمهور همچنیناز وزارتتعاون ،کار ورفاهاجتماعی
خواستنحوهمحاسبهشاخصهایدهکبندیخانوارها
به طور شفاف برای مردم تبیین شود و با اطالعرسانی الزم
ابهاماتودغدغههایمردمدر اینزمینهبرطرفوجامعه
وافکارعمومیبهخوبیقانعشوند.دراینجلسههمچنین
وزارتخانههای جهادکشاورزی و صنعت ،معدن و تجارت،
گزارشهایجدا گانهایازوضعیتذخایر کاالهایاساسی
در کشور ارائه کردند.
رئیسیدردیدارباعلمایاهلسنت:بخشعمدهای
از ارز ترجیحی در خدمت فساد بود
همچنینرئیسجمهوردردیدارباجمعیازعلماوروحانیون
اهل سنت ،با اشاره به تالش های جدی دولت برای رفع
مشکالتمعیشتیمردمتصریح کرد:دولتبهدغدغههای
مردم که به روحانیون منتقل میشود ،توجه و برای رفع
ی کند.
این مشکالت تالش م 
به گزارش فارس ،وی با تشریح وضعیت کشور در زمان
آغاز به کار دولت سیزدهم ،گفت :کسری بودجه نزدیک
به  ۵۰۰هزار میلیاردی ،باقی ماندن بدهی ماهانه  ۱۰هزار
میلیاردی،فوتقریببه۷۰۰نفردر روز باویروسمنحوس
کرونا ،وجود تورم بی سابقه ،تزریق رانتی ارز  ۴۲۰۰تومانی

به بازار و وضعیت نامطلوب ذخایر کاالی اساسی در کشور
از موضوعاتی بود که دولت در روزهای آغاز به کار خود با
آنها درگیر بود .رئیس جمهور یکی از مشکالت کشور را
نحوه پرداخت ارز  ۴۲۰۰تومانی دانست و اظهار داشت:
عمال بخشعمده ای از آنچه تحت عنوان ارز ترجیحی
پرداخت می شد ،در خدمت جریان فساد و رانت بود .در
واقع هم هدررفت منابع کشور را داشتیم هم یارانه ها به

رحمت هللا فیروزی ،عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی:

مموفقیتآمیزطرح
مجلسدرصدداتما 
جهشتولیدمسکناست

گروه سیاسی
رحمتاهللفیروزیپوربادی،نماینده
مردم نطنز و عضو کمیسیون عمران مجلس
ن کهحلبحرانهای
شورایاسالمیبابیانای 
اقتصادینیازمندزمانومردممیبایستدراین
راهباصبوریبهدولت کمک کنند،بهخبرنگار
«رسالت»عنوان کرد:متأسفانهدرحالحاضر
معیشت مردم دچار بحرا نهای فراوانی
ی
شده است و ضرورت دارد تا چارهجوییها 
مناسب اتخاذ گردد.
وی افزود :بهطورحتم کلید حل مشکالت معیشتی
مردم در دست دولت است و میبایست از این توانایی
بهعنوان راهکار کاهش فشارهای اقتصادی جامعه
استفاده شود.
فیروزیپوربادیتصریح کرد:نبایدفراموش کنیم کهحل
بحرانهای اقتصادی از سوی دولت نیازمند صبر و زمان
ی گردد .بنابراین مردم باید در
است و بهآسانی میسر نم 
ی بهحق ،صبوری کنند تا دشمنان ایران
کنار مطالب ه گر 
اسالمی سوءاستفاده نکنند.
عضو کمیسیونعمرانمجلسشورایاسالمیهمچنین
خاطرنشان کرد :امروز دولتمردان بهعنوان سربازان
خط مقدم برای حل مشکالت کشور ایستادهاند .آنها

آ گهی مزایده عمومی
نوبت دوم

واگذاری و جمع آوری ضایعات سطح شهر حسن آباد فشافویه

شهرداری حسن آباد فشافویه به استناد مجوز شماره  104 /654مورخه  1400 /9 /30شورای محترم اسالمی شهر
حسن آباد و اعالم نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شماره نامه  1400/453/1/16430مورخه  1400/1/18نسبت به وا گذاری
و جمع آوری ضایعات سطح شهر حسن آباد از طریق مزایده عمومی اقدام نماید  .لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ،شرکتها و
پیمانکاران واجد شرایط دعوت می نماید در صورت تمایل از تاریخ  1401/2/27لغایت  1401/3/5جهت دریافت اسناد و از تاریخ
 1401/3/6لغایت  1401/3/17جهت بارگذاری اسناد و سایر مدارک مورد نیاز به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (سامانه ستاد –
شهرداری حسن آباد) مراجعه و اقدام نمایند.
 -1نام طرح /پروژه  :وا گذاری و جمعآوری ضایعات سطح شهر حسن آباد فشافویه
 -2آدرس  :حسن آباد فشافویه – سطح شهر حسن آباد فشافویه
 -3موضوع مزایده  :عبارت است از حق جمع آوری و اجازه فعالیت مبنی بر جمع آوری ضایعات سطح شهر شامل :
آهن آالت و فلزات قراضه  ،نان خشک  ،شیشه خرده  ،پالستیک و الستیک فرسوده  ،نان خشک  ،اجناس مستعمل و غیره قابل
استفاده شهروندان درمحدوده قانونی شهر و براساس طرح و نقشه جامع شهر
 -4خرید ضایعات و اقالم مستعمل  ،آهن آالت  ،نان خشک و دیگر اشیاء اسقاطی شهروندان می بایست با رضایت فروشنده و به
دور از هرگونه اجبار باشد.
 -5مبلغ پایه قیمت کارشناسی  :به مبلغ  2/700/000/000ریال وبه معادل دویست و هفتادمیلیون تومان بابت حق
جمع آوری و فعالیت پیمانکار یا شرکت برنده در ماه تعیین می گردد.
 -6مدت بهره برداری /1 :یک سال
 -7ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد جهت شرکت در مزایده  :به مبلغ  1/620/000/000ریال معادل یکصدو شصت و دو میلیون
تومان (شماره حساب شهرداری جهت واریز وجه نقد به حساب شماره  3100002734007نزد بانک ملی کد  -818شعبه حسن
آباد – به نام شهرداری حسن آباد) می باشد و در صورت عدم پرداخت  5درصد شرکت در مزایده  :پیشنهاد قیمت آن بازگشایی
نخواهد شد.
 -8نشانی کارفرما (دستگاه نظارت) :استان تهران –شهرستان ری –شهر حسن آباد فشافویه – بلوار امام خمینی (ره) – ساختمان
شهرداری حسن آباد فشافویه
 -9هزینه تهیه اسناد و نحوه دریافت آن از سامانه بر عهده پیمانکار می باشد.
 -10محل دریافت اسناد مزایده :سامانه تدارکات الکترونیک دولت (شهرداری حسن آباد فشافویه)
 -11ارائه برگ تایید صالحیت ایمنی در هنگام عقد قرارداد  :از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ( )H.S.Eتوسط پیمانکار (بهره بردار)
الزامی می باشد.
 -12دارا بودن شرایط احراز از نظر توان کار  ،تجهیزات ،ماشین آالت مربوطه و کادر فنی در رابطه با موضوع مزایده الزامی می باشد.
 - 13پرداخت کلیه کسورات قانونی شامل  :بیمه و مالیات و غیره به عهده بهره بردار (پیمانکار) می باشد.
 -14دارا بودن شناسه ملی  ،کداقتصادی  ،گواهی عضویت مالیات بر ارزش افزوده برای شرکت در مزایده الزامی می باشد.
-15باتوجهبهاینکهموضوعمزایدهجمعآوریضایعاتسطحشهرمیباشد،لذاپرداخت9درصدمالیاتبرارزشافزودهبراساسقیمت
پیشنهادی پیمانکار محاسبه و پیمانکار می بایست با اجاره ماهیانه مبلغ فوق را به حساب شهرداری (کارفرما) واریز نماید.
 -16هزینه حق الزحمه کارشناس رسمی دادگستری و چاپ آ گهی روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.
 -17محل دریافت اسناد مزایده  :سامانه ستاد الکترونیک دولت (شهرداری حسن آباد)
 -18شناسه ملی شهرداری حسن آباد  14000158451و کد اقتصادی  411393555977می باشد.
 -19شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
 -20نظارت بر قرارداد و عملکرد پیمانکار به عهده مسئول خدمات شهری و مسئول اصناف شهرداری می باشد.
 -21سایر شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است.
 -22جلسه بازگشایی پیشنهادات واصله راس ساعت  14/30روز چهارشنبه مورخ  1401/3/18در محل دفتر شهردار برگزار
می گردد و حضور شرکت کنندگان در جلسه مزایده فوق بالمانع می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/2/19
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/2/26
خ ش 1401/2/19
شیرزاد یعقوبی – شهردار حسن آباد فشافویه

ی کوشندسریعترینراههابرایحل گرانیها
م 
و نبود قدرت خرید مردم در دستورکار قرار
دهند تا عزتمندی مردم شریف ایران دچار
خدشه نگردد.
طرحجهشتولیدمعضلافزایشاجارهبها
را ساماندهی خواهد کرد
نماینده مردم نطنز متذکر شد :کمیسیون
عمران نیز همواره در تالش است تا همگام
با دولت مشکالت اقتصادی را کاهش دهد.
یکی از مشکالت اقتصادی حال حاضر موضوع مسکن و
اجرای طرح جهش تولید است.
اواظهارداشت:اجرایمصوبهجهشتولیدمسکننیازمند
فراهمسازیزیرساختهایالزمهمچونتأمینمصالحو
نهادهایمالیاست.در اینراستاانتظار میرودبانکها
ودولتنیزهمراهی کنندتااینمصوبهباموفقیتبهاجرا
برسد و نهایی شود.
فیروزی پوربادی در پایان این گفتوگو بیان کرد :به
طورحتم طرح جهش تولید مسکن میتواند معضالتی
همچونافزایشاجارهبهاونبودمسکنمناسبرا کاهش
دهد.بنابرایندرصدداجراواتمامموفقیتآمیزاینطرح
ٔ
ی
درزمینه تنشها 
هستیم تا باری از دوش دولت و مردم
موجود در حوزه مسکن کاسته شود.

مردم نمیرسید لذا به منظور جلوگیری از ادامه این
وضعیت تصمیم گرفته شد این مبلغ به جای پرداخت
به حلقه اول تامین کاال یعنی واردکننده ها به حلقه آخر
و ذینفع اصلی یعنی خود مردم و مصرف کنندگان داده
شود .رئیسی با تا کید بر اینکه پرداخت  ۴۰۰هزار تومان به
صورت ماهیانه به هر فرد کار سختی است اما کارشناسان
این روش را گامی برای نزدیک شدن به عدالت و رفع فقر

مطلقمیدانند گفت:ایناقدامهمهعدالتنیستبلکه
یک گام برای عادالنه تر شدن وضعیت اقتصادی است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جایگاه مهم
هموطنانوعلمایاهلسنتدر تاریخ کشور ،گفت:شما
علما و اندیشمندان در بالد خود منشا خدمات بسیاری
هستید و سالها است که شیعه و سنی در ایران اسالمی
ی کنند .رئیسی به درخواست برخی از
با یکدیگر زندگی م 
علمایاهلتسننبرایاستفادهبیشترازآنهادرسمتهای
مدیریتی اشاره کرد و گفت :استفاده از شایستگان امری
مهم و ضروری است و مال ک برای دولت ،کارآمدی است
و در هر استان که میروم بر استفاده از نیروی بومی در آن
استان تا کید دارم .رئیس جمهور همچنین بر ضرورت
ساماندهی وضعیت کولبران و سوخت بران تا کید کرد و
اظهارداشت:ا گردر گذشتهدرآمدهایمرزیبهمرزنشینان
داده میشد و بازارچههای مرزی فعال میشدند شاهد
مشکالت فعلی مرزنشینان نبودیم وبه وزیر کشور دستور
داده ام نسبت به فعال شدن بازارچه های مرزی تعطیل
شدهاقدامنماید.آیتاهللرئیسیدربخشدیگریازسخنان
خودبهموضوعرشدجریانهایتکفیریدر منطقهاشاره
کرد و اظهار داشت :باید مراقب نفوذ تفکرات تکفیری و
سلفی در کشور باشیم؛ شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی
دوروییکسکههستندوهردوضدوحدتجهاناسالم
هستند حال آنکه وحدت برای جمهوری اسالمی ایران
یک راهبرد است نه یک امر تا کتیکی.

علی اکبر علیزاده ،نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسالمی:

حضورمیدانیرئیسجمهورقابلتقدی ر
وثمربخشاست

گروه سیاسی
علی ا کبرعلیزاده ،عضو کمیسیون
کشاورزی و نماینده مردم دامغان در مجلس
شورای اسالمی با اشاره به این که در کنار
اجرای طرح مردمی سازی یارانهها ضرورت
دارد تا قیمت کاالها از سوی دولت کنترل
شود،بهخبرنگار «رسالت»بیان کرد:بهتازگی
نشستی با وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد تا
وضعیتبازار پساز اصالحارزترجیحیبررسی
و پیشبینیهای موردنیاز صورت گیرد.
وی افزود :در این جلسه مبرهن گشت که وزارت جهاد
کشاورزی کلیه عوامل احتمالی مبنی بر وضعیت بازار
را پیشبینی و راهکارهای مقابله با آن را نیز در نظر
گرفته است.
علیزاده تصریح کرد :ارتباط بدنه دولت ،بانک مرکزی،
وزارت صمت ،سازمان برنامهوبودجه ،وزارت اقتصاد
و وزارت جهاد کشاورزی با یکدیگر بیان گر آن است که
کلیه نهادهای کشور بهصورت هماهنگ گام برمیدارند
و بهموجب یک تصمیم ،عوامل پسازآن را نیز بهخوبی
در نظر می گیرند.
نمایندهمردمدامغاندرمجلسشورایاسالمیهمچنین
خاطرنشان کرد:اصالحارزترجیحیباهدفبهبودمعیشت

مردم و قرارگیری یارانه اختصاص یافته در
زنجیره مصرف کنندگان است.
حضور دولتدر صحنهنویدبخشرونق
اقتصادی است
اومتذکرشد:در نشست کمیسیون کشاورزی
با وزیر جهاد کشاورزی پیشبینی بدین
شکل بود که برخی اقالم به دلیل افزایش
قیمت با کاهش تقاضا و درنتیجه کاهش
قیمت مواجه شوند .اقالم پیشبینیشده
مر غ و تخممر غ بود و بر این اساس مقرر شد تا عملکرد
به گونهای باشد که تولیدکننده دچار زیان نشود و بازار
نیز دچار کموکاست یا اشباع نیز نگردد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بیان داشت :مردم
اطمینانحاصل کنند کهبازارب ا کمبوداقالممواجهنخواهد
شد.مهمترینسرمایهدولتسیزدهم،سرمایهمعنوی،
ارتباط مداوم و حضور میدانی رئیسجمهور است.
علیزاده در پایان این گفتوگو اظهارکرد :دولت سیزدهم
همواره نشان داده بر کلیه امور نظارت دارد و یکایک
تصمیم گیریهابرمبنایدانشموردنیاز است.بیشک
حضور دولت در صحنه برای مردم آرامشبخش و نوید
ٔ
درزمینه اصالحات ارز ی و اقتصادی
تأثیرات مثبت
است.

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

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

