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«رسالت» دستاوردهای اقتصادی دولت سیزدهم را بررسی میکند

دستاوردهاییکهدیدهنشد
گروه اقتصادی
یک سال از عمر دولت سیزدهم گذشته و
ایندولتباتمامانتقادهایی کهبرآنوارداست
توانسته بهصورت آهسته و پیوسته اقدامات
بزرگیراانجامدهد،متأسفانهبافضاسازیهای
متعدد رسانههای بیگانه و برخی از رسانههای
داخلیوتزریقفضایناامیدیدر کشوراقدامات
ن که باید دیده نشد در این
بزرگ دولت آنچنا 
گزارش تنها به چند مورد از این دستاوردها
ی کنیم:
اشاره م 
کنترل کرونا و عادی شدن وضعیت
کسبوکار
یکیازبزرگتریندستاوردهایدولت کهمیتوان
آن را به سبب تأثیر فراوان بر مسائل اقتصادی
آن را مسئله اقتصادی خواند تالش دولت
برای کنترل کرونا است که دولت سعی کرد با
واردات گستردهوا کسن،توسعهوا کسنسازی
داخلی بهویژه وا کسنهای خوب پاستوکوک،
اسپایکوژن ،نورا و برکت و کارهای شبانهروزی
بیماری کرونا را کنترل کند.
قبل از دولت سیزدهم به علت کمبود وا کسن
و نبودن وا کسیناسیون سراسری دولت مجبور
بود بهصورت گستردهسیاستهایقرنطینهو
تعطیلی بسیاری از اصناف را اجرایی کند.
طبق بررسیهای پژوهشکده آمار ،میزان
فعالیت کل کسبوکارهای اقتصادی در زمان
ن گونه
شیوع کرونا بر اساس نتایج این طرح ای 
است که  ۳۸درصد کسبوکارها براثر کرونا در
اسفند  98و فروردین  99فعالیتی نداشتهاند
که این مقدار در اردیبهشت  99به  ۲۱درصد
رسیده است و در مقایسه با ماههای اسفند و
فروردین فعالیت کسبوکارها در اردیبهشت
 99به میزان  ۱۷درصد افزایش داشته است.
همچنین میزان ۲۲درصد در اسفند  98و
فروردین  99با تمام ظرفیت به فعالیت خود
ادامه دادهاند که با افزایش ۱۲درصد به عدد
۳۴درصد در اردیبهشتماه رسیده است.
همچنین  ۴۰درصد مابقی نمونهها با حجمی
کمترازظرفیت کاملدراسفندوفروردینفعالیت
داشتهاند که این عدد در اردیبهشت  99به
۴۵درصدرسیدهاست کهحا کیازافزایشتعداد
فعالیت کسبوکارها با حجمی کمتر از ظرفیت
کامل است .بیشترین تأثیر کرونا بر جنبههای
مختلف فعالیت کسبوکارهای اقتصادی در
ن گونه است
کل بر اساس نتایج این طرح ،ای 
که میزان فروش با  ۴۸درصد در اسفند  98و
فروردین  99و  ۴۵درصد در اردیبهشت99
بیشترین تأثیرپذیری را داشته است.
جریان نقدینگی ،نیروی انسانی ،مقدار تولید
و میزان پسانداز به ترتیب در رتبههای بعدی

تأثیرپذیری از کرونا قرار دارد .الزم به ذکر است
که این رتبهبندی در هر دو دوره یکسان
بوده است .در مورد تعدیل نیروی کار در کل
بخشهای کسبوکار  ۳۰درصد در اسفند 98
و فروردین 99حداقل یک نفر را تعدیل کردهاند
و در اردیبهشت  ۷درصد حداقل یک نفر را
تعدیل کردهاند.
یکیدیگرازمواردموردبررسی،مهمترینمشکالت
کسبوکارهاطیدورانشیوع کرونااست.طبق
اطالعات اخذشده پژوهشکده آمار ،مهمترین
مشکلدر کل کسبوکارهاطیاسفندوفروردین
پرداخت حقوق و دستمزد با  ۲۵درصد بوده و
بازپرداخت وامها و پرداخت اجاره با  ۲۱درصد
در رتبههای بعدی قرار دارند .اردیبهشتماه
نیز پرداخت حقوق و دستمزد با  ۲۹درصد،
بازپرداختوامهابا ۲۱درصدوپرداختاجارهبا
 ۱۴درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
اقتصاد رابطه مستقیمی باعرضه و تقاضا
دارد؛کمبودتقاضاباتوجهبهاعمالسیاستهای
محدودیتهای اجتماعی نظیر قرنطینه در
دورانشیوعویروس کرونایکیاز مواردیاست
که فضای کسبوکارها را تحت تأثیر قرار داد ،در
ایندورانبعضیاز مشاغلتوانستندباظرفیت
فروشاینترنتیبرخیاز کمبودتقاضاراحل کنند
اما را کد بودن بسیاری از مشاغل و نبودن پول
برای خرید کاال یک مشکل بزرگ برای بسیاری
از مشاغل آزاد بود که از هیچ پشتوانه مالی نیز
برخوردارنبودند.ضمنازیرساختهایاینترنت
ن که باید نبوده و این موضوع نیز به
نیز آنچنا 
عاملیبرای کاهشتقاضابهویژهدرشهرستانها
تبدیل شد.
دولتسیزدهمبابسیجتمامبخشهای کشور
توانست بهصورت موفقیتآمیز دو دور وا کسن
سراسری را تجربه کرده و بعد از وا کسیناسیون
سراسری،مشاغلواصنافنفسراحتی کشیدهو
توانستند شرایط قبل از کرونا را بازیابی کنند.
کنترل تورم
یکی دیگر از دستاوردهای دولت ،کنترل تورم
است،دولتدوازدهمبرایمخارجعادیخود
در ابتدای سال  1400بیش از 50هزار میلیارد
تومان از بانک مرکزی استقراض کرده بود اما
دولت سیزدهم در انتهای سال  1400و تنها
6ماهازفعالیترسمیتوانستاینمیزانراتسویه
کند،دولتسیزدهمبعدازآننیز کنترلتورمرادر
سرفصلاقداماتاجراییخودقرارداد،حذفارز
مرجعبرای کاالهایاساسینیزبار کسریبودجه
دولت را کمتر کرد و دولت توانست با مدیریت
خوبازتورمهایبسیارسنگینجلوگیری کند،
البته تورم در ابتدای سال  1401و بعد از حذف
ارز مرجع در بسیاری از کاالها اتفاق افتاد اما ا گر

شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی
شماره پنج شهرستان مراغه به شماره ثبت 4142
و شناسه ملی  14009675119تحت نظارت اداره
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان مراغه

آ گهی دعوت به مجمع عمومی
فوق العاده (نوبت اول)
جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد
کشاورزیشمارهپنجشهرستانمراغهبهشمارهثبتی4142بهشناسهملی14009675119
در ساعت  10روز شنبه مورخه  1401/7/16در نشانی  :مراغه – میدان مادر – مدیریت
جهاد کشاورزی – سالن اجتماعات به کدپستی  5513836851برگزار می شود از کلیه
اعضا شرکت دعوت می شود در ساعت مقرر حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
 -1لغو اساسنامه قبلی و تصویب اساسنامه جدید (تطبیق اساسنامه)
تذکر :
 -1اعضایی که نمی توانند شخصا در مجمع عمومی فوق حضور یابند می توانند یک
هفته مانده به روز مجمع با حضور توام وکیل و موکل در دفتر شرکت تعاونی و تکمیل فرم
مربوطه وکیل خود را جهت حضور در مجمع عمومی تعیین نمایند.
-2کلیهاعضایحاضردر مجمعملزمبهرعایتپروتکلهایبهداشتیبراساسمصوبه
ستاد ملی مبارزه با کرونا می باشند.
توجه  :داشتن کپی کارت ملی جهت حضور در مجمع الزامی است.

هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی
شماره پنج شهرستان مراغه

تاریخ انتشار 1401/6/31
خ ش 1401/6/31

آ گهی دعوت به جلسه عمومی عادی
شرکت تعاونی مسکن برق خدابنده
به شماره ثبت 467به شماره شناسه ملی 10460023403
نوبت اول
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می شود تا در جلسه عمومی عادی
شرکت تعاونی مسکن برق خدابنده که در جمعه مورخه  1401/7/1از ساعت  22-20در
ی گردد  ،حضور به هم رسانند.
محل مسجد امیرالمومنین قیدار تشکیل م 
دستور جلسه :
 -1تعیین حق الزحمه هیات تصفیه
تاریخ انتشار  1401/6/31خ ش 1401/6/31

هیات تصفیه

آ گهی دعوت سهامداران
برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
در شرکت رویپردازان ایرانیان سهامی خاص
آ گهیدعوتسهامدارانشرکترویپردازانایرانیانسهامیخاصثبتشدهبهشماره
 9775و شناسه ملی  10460132188جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی
فوقالعاده کهدر ساعت11مورخ1401/7/10روز یکشنبهدر محلقانونیشرکتتشکیل
می گردد ،حضور به همراه رسانند.
دستور جلسه :
تفویض اختیار معامله با سهامداران ذینفع
سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد.
تاریخ انتشار  1401/6/31خ ش 1401/6/31

هیات مدیره شرکت

مدیریت دولت نبود شاهد گرانیهای افسار
گسیخته در جامعه بودیم.
جلوگیری از ورشکست شدن صنایع با
حذف ارز مرجع
یکیازاقداماتدرستدولت کهبرسرآنفشارهای
زیادی را تحمل کرد ،حذف ارز ترجیحی بود ،ارز
ترجیحیباعثضررهایسنگینبهصنایعیشده
ی گرفتند،باحذفارزمرجعاین
بود کهاینارزرام 
شرکتها توانستند صورتمالی شفاف و عادی
داشته باشند و سهام آنان نیز در بازار سرمایه با
اقبال سرمای ه گذاران مواجه شد و توانستند با
افزایشسرمایههایخوبفعالیتهایشرکترا
توسعهدهند،صنایعغذاییدرصدراینوضعیت
قرار داشته و توانستند با بازیابی خود وضعیت
بنیادی بهتری داشته باشند.
کنترل نسبی بازار افسارگسیخته خودرو
یکی دیگر از دستاوردهای دولت سیزدهم که
ن کهبایددیدهنشد ،کنترلنسبیوخوب
آنچنا 
بازار خودروبود،دولتبااجرایقرع ه کشیهای
متنوعوباحذفقرع ه کشیدربرخیازمحصوالت
توانستعطشبازارخودروراتاحدی کنترل کند،
ضمنا کنترلفضایروانیبازار خودرونیزمسئله
دیگری بود که دولت با مطرح کردن واردات
خودرو و توافق برجام بهخوبی از پس آن برآمد و
توانست افزایش قیمت در بازار خودرو را کنترل
کند ،اقدام دیگر دولت افزایش قیمت کارخانه و
کاستنقیمتبازار آزادوبازار کارخانهایبوده که

اینعاملنیزتوانستزیانانباشتهخودروسازان
را کاسته و در برخی از محصوالت خودروسازان
بهسوددهیبرسند.ادامهسیاستهایدرست
مبنی بر آزادسازی واردات خودرو ،خودروهای
ارزانقیمتوبا کیفیتخارجیهمزمانباتوسعه
ساختخودروهایباکیفیتداخلیمیتوانداین
بازار را بهصورت کامل کنترل کرده و آن را از بازار
سرمایهای به بازار مصرفی تبدیل کند.
ا کنون بازار خودرو در شرایط رکودی قرار داشته
و عطش خرید برای سود گرفتن از این بازار
بهشدت کمشدهوبررسیهایمیدانیخبرنگار
ف کنندگانواقعی
«رسالت»نشانمیدهدمصر 
در شرایط فعلی به خریدوفروش خودرو در بازار
ی کنند.
آزاد اقدام م 
تالش برای توسعه اقتصاد تعاونی
«رسالت»در گزارشتفصیلیبهخدماتتعاونیها
دردولتسیزدهماشاره کرد کهدراین گزارشهم
ی کنیم؛طبقآمار
بهصورتمختصربهآناشارهم 
در سال،1401افرادشاغلدر شرکتهایتعاونی
نسبتبهسالقبلباافزایش3.5درصدیمواجه
شد و شرکتهای تعاونی نسبت به سال  1400به
میزان  2.5درصد افزایش یافتند.
اختصاص400میلیاردتومانخطاعتباریبرای
تعاونیهایمسکنبااولویتمسکنکارگری،ایجاد
خطاعتباری3هزارمیلیاردتومانیباهدفتوسعه
اشتغال پایدار روستایی ،ایجاد خط اعتباری به
مبلغ  2هزار میلیارد تومان بهمنظور مانعزدایی

شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی
شماره پنج شهرستان مراغه به شماره ثبت 4142
و شناسه ملی  14009675119تحت نظارت اداره
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان مراغه

آ گهی دعوت به مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده (نوبت اول)
جلسهمجمععمومیعادیبهطور فوقالعادهنوبتاولشرکتتعاونیمسکن کارکنان
جهاد کشاورزی شماره پنج شهرستان مراغه به شناسه ملی  14009675119و شماره
ثبتی  4142در ساعت  11روز چهارشنبه مورخه  1401/8/4در نشانی  :مراغه – میدان
مادر – مدیریت جهاد کشاورزی – سالن اجتماعات به کدپستی  5513836851برگزار
می شود از کلیه اعضا شرکت دعوت می شود در ساعت مقرر حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
 گزارش کتبی هیات مدیره و بازرسرسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه (بیالن) و حساب سود و زیان و گزارش هایمالی هیات مدیره و بازرسان مربوط به سال مالی 1400
 انتخابات بازرسین برای مدت قانونی تعیین بودجه جاری سال 1401 تعیین خط مشی آتی شرکت تعاونیتذکر :
-1کلیهعالقهمندانبه کاندیداتوریدر سمتبازرسیدر تعاونیمیتوانندحدا کثرتایک
هفتهاز تاریخنشرآ گهیبامراجعهبهدفترشرکتتعاونیوتکمیلفرمهایمربوطهوارائه
مدارک الزم ثبت نام نمایند .مدارک الزم شامل (کپی شناسنامه – کپی کارت ملی – کپی
پایان خدمت – کپی مدرک تحصیلی – اصل برگ عدم سوء پیشینه)
 -2اعضایی که نمی توانند شخصا در مجمع عمومی فوق حضور یابند می توانند یک
هفته مانده به روز مجمع با حضور توام وکیل و موکل در دفتر شرکت تعاونی و تکمیل فرم
مربوطه وکیل خود را جهت حضور در مجمع عمومی تعیین نمایند.

هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی
شماره پنج شهرستان مراغه

تاریخ انتشار 1401/6/31
خ ش 1401/6/31

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده شرکت آجر
ماشینی ممتاز آمل سهامی خاص
به شماره ثبت  240به شناسه ملی 10760052962
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی
بهطور فوقالعاده کهدر ساعت9صبحتاریخ1401/7/21بهنشانیآمل کیلومتر4جاده
قدیم آمل به بابل برگزار می گردد ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
 -1استماع گزارش سالیانه بازرس و هیات مدیره
 -2انتخاب بازرسان
 -3انتخاب اعضای هیات مدیره
تاریخ انتشار 1401/6/31
خ ش 1401/6/31

رئیس هیات مدیره

ب و کارهای تعاونی و معرفی
و پشتیبانی از کس 
 641طرح تعاونی جهت اشتغالزایی 20134
نفر با مبلغ تسهیالت  1911میلیارد تومان تنها
بخشی از توجه ویژه دولت سیزدهم به بخش
تعاونی است که بیان کامل آن در این گزارش
ی گنجد.
نم 
افزایش دستمزد  57درصدی برای
حداقل بگیران
یکیازاقداماتشجاعانهدولتافزایش57درصدی
حقوق حداقل بگیران تأمین اجتماعی است،
البته این مصوبه ضعفهای زیادی داشته که
باعثاعتراضبخشهایزیادیازحقوقبگیران
بهویژه بازنشستگان شد ،اما شجاعت چنین
اقدامیباعثشددستمزدهایکمرحلهبهحقوق
واقعینزدیکترشودوحقوقهای کارمندیدر
بسیاریاز اداراتبهمرز 10میلیونتومانبرسد،
البتههنوزهمطبقاستانداردهایجهانیحقوق
کارگران اندک بوده و باید افزایش مستمر و باالی
نر خ تورم در هرسال بخشی از عقبماندگی
کارگران جبران شود.
طبق بررسیهای دقیق خبرنگار«رسالت» در
بخشهایصنعتیبزرگدستمزد کارگرانتنها5
درصدهزینههایعملیاتیبودهومیتوانباتوسعه
کارخانههایبزرگدر آیندهدرآمدهای کارگریو
کارمندیرابهدرآمدهایواقعیواستانداردهای
جهانینزدیکساخت،اماآنچیزی کهدردولت
سیزدهم ارزش دارد توجه به کارگران و افزایش
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حجتهللا فیروزی ،عضو کمیسیون صنایع و
معادن مجلس شورای اسالمی:

تکمیل زنجیره تولید و جلوگیری از
خامفروشی ضرورت دارد

حقوق57درصدیبرایآناناست کهایناقدام
جای تقدیر بسیار دارد.
ارتباطویژهباهمسایگان،تالشبرایاحیای
برجام و گسترش روابط با شرق و غرب
یکی از اقدامات قابلتقدیر دولت سیزدهم
تالش بر دیپلماسی با محوریت اقتصاد است،
در دولت سیزدهم نگاه ویژهای به همسایگان
شده است .دولت با ابتکار عمل مناسب روابط
اقتصادی با همسایگان را به روابط استانی نیز
رساندهاست کهاینعملباعثرشدوشکوفایی
استانهایایراندرآیندهوتوسعهزیرساختهای
سرمای ه گذاری خواهد شد.
بهعنوانمثال اسداهلل عباسی،استاندار گیالن
در ابتدای شهریور سال جاری نشستی را با الگ
کوروبچنکو ،معاون نخستوزیر و وزیر صنایع و
تجارت جمهوری تاتارستان روسیه داشته و بر
توسعه روابط اقتصادی با این جمهوری تأ کید
کردودرایندیدارروابطاقتصادیمشترک گیالن
و جمهوری تاتارستان آغاز شد.
درتاریخ25مردادماهسالجارینیزتوافقنامههایی
برای همکاری بین دو استان گیالن و استان
کروسیهصورت گرفتهوتأسیسمرا کز
چلیابینس 
تجاری در دو منطقه بررسیشده بود.
همزمان با توسعه روابط با همسایگان ،دولت
سیزدهم نگاه ویژهای نیز با توسعه با شرق
داشته و با عضویت به سازمان شانگهای اتفاق
بزرگی را برای کشور رقم زد که میتواند اثرات
مثبتبلندمدتاقتصادیوامنیتیبرای کشور
داشته باشد ،برداشته شدن فضای تهدید از
جمهوریاسالمیایرانباتوسعهروابطخارجی
میتواند بزرگترین دستاورد برای کشور بوده
و فضای سرمایه گذاری خارجی را نیز تسهیل
کند .رسیدن به مرز تجارت به میزان باالی 70
میلیارد دالر در سال با اجرای این توافقنامه دور
از دسترس نبوده و میتواند برکات زیادی برای
کشور داشته باشد.
دولت سیزدهم عالوه بر نگاه استراتژیک به
شرق نگاه تا کتیکی نیز به غرب داشته و در
تالش است توافقنامه برجام را احیا کرده تا
بتواند منافع اقتصادی خوبی از آن ببرد و با
تسهیل سرمای ه گذاری و بهروز کردن تکنولوژی
دربسیاریازصنایعفضایتوسعهاقتصادایران
را تسهیل کند .توسعه فروش نفت ،گاز و بهویژه
بخشمعدنبعداز توافقبرجاممیتواندمنافع
بسیار زیاد اقتصادی را عاید کشور کند.
دولتسیزدهمدراینمدتتمامتالشخودرابه
کاربستهتابتوانددرفضاییبدونحاشیهازتمام
ظرفیتهای کشور استفاده کند و باید همراه
با انتقادهای بهحق این اقدامات امیدبخش
دولت نیز دیده شود.

آ گهی دعوت سهامداران
به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
و عادی به طور فوق العاده
در شرکتهای سهامی خاص
آ گهی دعوت سهامداران حقیقی و حقوقی شرکت توسعه حمل و نقل صبای زنجان
سهامی خاص ثبت شده به شماره  3862و شناسه ملی  10460071894جهت تشکیل
جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده
بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه
مجمع عمومی (فوق العاده) و (عادی به طور فوق العاده) که در روز یکشنبه مورخه
 1401/7/10ساعت  10صبح در محل سالن جلسات اداره کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان زنجان واقع در بلوار راهدار – پشت شهر بازی برگزار خواهد شد،
حضور به هم رسانند.
دستور جلسه  :مجمع عمومی فوق العاده (ساعت  10صبح)
 -1افزایش اعضای هیات مدیره (اصالح ماده مربوط به اساسنامه شرکت)
 -2سایر موارد قابل طرح در مجمع
دستور جلسه  :مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (ساعت  10/30صبح)
 -1انتخاب اعضا هیات مدیره (اصلی و علی البدل)
 -2انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل
 -3تعیین دارندگان حق امضا
 -4سایر موارد قابل طرح در مجمع

هیات مدیره شرکت

تاریخ انتشار 1401/6/31
خ ش 1401/6/31

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور
فوق العاده شرکت فنی مهندسی آسانسور
خوزستان باالرو سهامی خاص ثبت شده
به شماره  3881و شناسه ملی 10860680944
بدینوسیله از کلیه سهامداران و اعضای شرکت فنی و مهندسی آسانسور خوزستان
باالرو سهامی خاص ثبت شده به شماره  3881و شناسه ملی  10860680944دعوت
به عمل می آید که در تاریخ  1401/7/17ساعت  15ظهر به آدرس اهواز کیان پارس بین
خیاباندوموسومغربیمجتمعزرینطبقه3واحد11به کدپستی6155819849جهت
تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده حضور به هم رسانید.
دستور جلسه :
 -1انحالل شرکت
 -2موارد دیگر

مجید نوری زاده گلنکش
نایب رئیس هیات مدیره شرکت فنی و مهندسی آسانسور خوزستان باالرو
تاریخ انتشار 1401/6/31
خ ش 1401/6/31

آ گهی دعوت
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت گرگان جوجه گلستان (سهامی خاص) ثبت
شده به شماره  4747و شناسه  10700048727دعوت به عمل می آید تا در جلسه
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در ساعت  14روز یکشنبه مورخ 1401/7/17
در نشانی آمل خیابان امام خمینی نبش آفتاب چهلم ساختمان آمل جوجه واحد 11
کدپستی  46167-98895تشکیل می گردد  ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
عزل هیات مدیره سابق و انتخاب هیات مدیره جدید
تاریخ انتشار 1401/6/31
خ ش 1401/6/31

گفتوگو

هیات مدیره شرکت

گروه اقتصادی
حجتاهللفیروزی،عضو کمیسیونصنایعومعادنمجلسشورایاسالمیدرگفتوگو
ی برنامه هفتم توسعه ابراز کرد :در حال
با خبرنگار «رسالت» و با اشاره به سیاستهای کل 
حاضر برخی پهنههای معدنی توسط افراد ثبتشده یا مجوز آن گرفتهشده اما بهرهبرداری
از این معادن سالها بالتکلیف مانده است هرچند در اواخر دولت گذشته اقدامی برای
تعیین تکلیف این معادن صورت گرفت اما هنوز اتفاق عملی چندانی در این حوزه رخ
نداده است .وی افزود :در شرایط کنونی بسیاری از محصوالت معدنی بهصورت خام به
سایر کشورهاصادر میشودایندر حالیاست کهزنجیرههایاینمعادنمیتوانددر همان
ی شود.
منطقهی استخراج تکمیل شود .در این راستا ضرورت دارد از خام فروشی جلوگیر 
فیروزی بابیان اینکه برنامه هفتم توسعه نیازمند تدوین دولت است ،تصریح کرد :جزئیات
برنامه هفتم توسعه در دسترس نیست و نمیتوان نسبت به آن اظهارنظرکرد ام ا آنچ ه ک ه
امروز جامعه و کشور نیازمند توجه به آن هستند ،آمایش سرزمینی است .آمایش سرزمینی
و مبرهن شدن وضعیت صنایع کشور میتواند از پرا کندگی فعالیته ا جلوگیری کند .عضو
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی همچنین خاطرنشان کرد :ضرورت دارد
سیاستگذاریها به شکلی رقم بخورد که زنجیرههای تولید در صنعت بهصورت مکمل در
ی
کنار یکدیگر قرار بگیرند .این اقدام میتواند از خام فروشی و پرا کندگی فعالیته ا جلوگیر 
کند و مانع از گسترششان شود .وی متذکر شد :پرا کندگی زنجیره صنعتی هزینه تولید و
حملونقل را افزایش میدهد و مشکالت فراوانی را در حوزه صنعت رقم خواهد زد .دراین
راست ا آمایش سرزمینی و زنجیره متمرکز بسیار اهمیت دارد .او یادآور شد :معادن ظرفیت
بزرگیبراینظاماقتصادی کشور هستند،بهگونهای کهمیتوانظرفیتمعادنراجایگزین
درآمدهای نفتی کرد درواقع توجه به معادن عالوه بر اینکه میتواند ارزآوری مناسبی برای
کشور داشته باشد ،پتانسیل اشتغالزایی باالیی نیز دارد.فیروزی یادآورشد :در حوزه آب
با کمبود مواجه هستیم .دراین راستا اهمیت دارد که برای صنایع آببر چارهجویی شود و
ت گذاری درست اعمال گردد ت ا مناطق خشک با ایجاد صنایع دچار بحران نشوند.
سیاس 
نمایندهمردمفسادرمجلسشورایاسالمیاظهارداشت:ایجادآبپایداردرمناطقخشک
بپایدارایجاد کنیم،مشکالت
یحائزاهمیتاست.چنانچهنمیتوانیمدرمنطقهایآ 
اقدام 
را مضاعف نکنیم و اقدامات نادرست انجام ندهیم .وی بابیان اینکه تکمیل زنجیره تولید
بسیار اهمیت دارد ،گفت :باید از شرکتهای تولیدکننده ماشینآالت معدنی حمایت شود
تا نیاز این بخش تأمین شود .متأسفانه بسیاری از زنجیرهها در بخش معدن نی ز مفقود
مانده است .بسیاری از معادن معمولی همچون معادن سنگ زنجیرهشان تکمیلنشده و
باخامفروشیمواجهشدهاست.اودرپایاناین گفتوگویادآورشد کهصادراتبهشکلخام
ارزشافزودهای برای کشور ندارد ،بیان کرد :این موضوع آسیب جدی به کشور میرساند و
افزون براین معادن و محصوالت باقیمتی بسیارکم صادر میشوند.

تحلیل
بنیادیروز

وضعیت بنیادی خوب سیمان سفیدشرق
شرکت سیمان سفید شرق به منظور احداث یک واحد سیمان سفید در سال  90تأسیس
شد ،سرمایه ثبتی اولیه شرکت مبلغ 80ميلیارد ریال است که تماما پرداخت شده است.
شرکتسیمانشرقباتولیدساالنهدومیلیونتنسیمانخا کستریو 330هزار تنسیمان
سفیدبزرگترین کارخانهتولیدسیماندرشرق کشوراستوتجهیزات کارخانهسیمانسفید
شرق از پیشرفتهترین و مدرنترین تجهیزات و ماشینآالت انتخاب شده و تکنولوژی تولید
سیمانسفیدآندارایآخرینتکنولوژیروز دنیااست.در آخرینفعالیتماهانهاینشرکت
محصوالت تولید داخلی عبارتند از  :سیمان سفید و کلینکر .نرخ فروش سیمان سفید در
تابستان سال گذشته به میزان  ۵/۶۷۱/۰۸۱ریال بوده که با افزایش نزدیک به  100درصدی
در تابستان سال جاری به عدد  ۱۰/۱۸۱/۷۴۶ریال برای هر تن رسیده است .مبلغ فروش نیز
با افزایش قابل توجه بیش از  100درصدی از  ۹۱میلیارد تومان سال گذشته به  192میلیارد
تومان در پنج ماه نخست در سال جاری رسید.آخرین صورت مالی این شرکت ،صورت مالی
 9ماهه منتهی به انتهای اردیبهشت سال جاری است که درآمدهای عملیاتی این شرکت با
افزایش  43درصدی به عدد  ۲۵۷میلیارد تومان رسیده و هزینه های عملیاتی نیز با افزایش
درصد بیشتری به عدد  ۱۲۱میلیارد تومان رسیده است .حاشیه سود ناخالص این نماد به
عدد  53درصد رسیده که عدد خوبی است ،حاشیه سود ناخالص این نماد نسبت به سال
قبلبا کاهش9درصدیهمراهاستوسال گذشتهحاشیهسودناخالصایننماد62درصد
بودهاماپیشبینیمیشودوضعیتاینشرکتدر پایانتابستانباافزایشسوددهیهمراه
باشد و حاشیه سودناخالص را در همان میزان  60درصد قرار دهد.

آ گهی دعوت به جلسه مجمع عمومی
عادی به طور فوق العاده نوبت دوم
شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی به
طور فوقالعادهنوبتدوماینشرکت کهدر روز یکشنبه1401/7/17از ساعت16وجلسه
فوق العاده مجمع همان روز ساعت  17واقع در تهران خیابان انقالب بین خیابان سپاه
و شریعتی خیابان مقدم پال ک  4طبقه دوم تشکیل می شود ،حضور به هم رسانید.
وفق ماده  19آئین نامه تشکیل مجامع عمومی در صورتی که حضور عضوی در مجمع
عمومی میسر نباشد ،می تواند حق حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده
تام االختیار خود وا گذار نماید .تعداد آرای وکالتی هر عضو حدا کثر  3رای و هر شخص
غیرعضوتنهایکرایخواهدبود.اعضایمتقاضیاعطاینمایندگیمیبایستمطابق
تبصره  1ماده  19آیین نامه مذکور به همراه نماینده خود حدا کثر تا تاریخ  1401/7/16در
محل شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالتنامه ،برگ ورود به مجمع را
دریافت نمایند ،وکالتنامه با امضای یکی از اعضای هیات مدیره معتبر می باشد.
افرادی که متقاضی کاندیدای سمت بازرس می باشند ،می بایست ظرف مدت یک
هفته از انتشار آ گهی با مراجعه به دفتر شرکت تعاونی نسبت به ثبت نام و تکمیل فرم
کاندیداتوری اقدام نمایند.
دستور جلسه عادی :
 -1استماع گزارش هیات مدیره
 -2استماع گزارش بازرس
 -3طرح و تصویب صورتهای مالی  1400و بودجه سال 1401
 -4گزارش تغییرات اعضا و سرمایه
 -5تبادل نظر درخصوص فعالیت های آینده تعاونی با توجه به شرایط موجود
 -6انتخاب بازرس سال 1401
دستور جلسه فوق العاده :
 -1تصمیم گیری درخصوص تغییر نام تعاونی
 -2تغییر نشانی شرکت تعاونی

هیات مدیره شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان موسسه
نمایشگاه های فرهنگی ایران
تاریخ انتشار 1401/6/31
خ ت 1401/6/31

آ گهی دعوت سهامداران
به تشکیل مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده در شرکت
روی پردازان ایرانیان سهامی خاص
آ گهی دعوت سهامداران شرکت روی پردازان ایرانیان سهامی خاص ثبت شده به
شماره  9775و شناسه ملی  10460132188جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به
طور فوق العاده
بدینوسیلهاز کلیهسهامدارانشرکتدعوتمیشودتادرجلسهمجمععمومی(عادی
بهطور فوقالعاده) کهدر ساعت10مورخ1401/7/10روز یکشنبهدر محلقانونیشرکت
تشکیل می گردد ،حضور به همراه رسانند.
دستور جلسه :
تصویب صورتهای مالی سال 1400
انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و تعیین سمت مدیران
تعیین دارندگان حق امضا
انتخاب بازرسین
انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد.
تاریخ انتشار 1401/6/31
خ ش 1401/6/31

هیات مدیره شرکت

