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وحید حاجی پور
 75 درصد زعفران توليدي 

مصرف داخلي ندارد
يكمقاممس�ئولدرسازمانتوس�عهتجارتايرانبابياناينكه
75درصداززعفرانتوليديبايدصادرش�ود،گفت:برايكسب
ارزشاف�زودهبيش�ترازص�ادراتزعف�رانبايدص�ادراتاين
محصولبابرندايرانيودربس�تهبنديهايكوچكانجامش�ود.
محمود بازاري در گفت وگو ب��ا فارس گفت: اگر چ��ه ارزش صادراتي 
زعفران كش��ور چندان قابل توجه نيس��ت، اما زعفران ايراني يكي از 

كاالهاي شناخته شده بين المللي است. 
وي با اشاره به مصارف مختلف زعفران در توليد شيريني، شكالت و مواد 
آرايشي و بهداشتي بيان داشت: مهم ترين بخش براي مصارف زعفران 
تبديل آن به ماده مؤثره در صنعت از جمله صنايع توليد مواد آرايشي و 
بهداشتي است كه متأسفانه هنوز در اين زمينه دچار مشكل هستيم، 
اما استارت آپ ها روي توليد چنين محصوالتي در حال انجام كارهاي 

تحقيقاتي هستند و به نتايجي نيز دست يافته اند. 
بازاري گفت: يكي از راه هاي افزايش ارزش افزوده زعفران توسعه صنايع 
بسته بندي اس��ت، در حالي كه بخش قابل توجهي از زعفران ايراني به 

صورت فله اي صادر مي شود. 
وي افزود: اغلب كشورهاي مصرف كننده زعفران ايران مانند چين و هند 
با توجه به نوع مصرف اين ماده در صنايع و طب سنتي خواهان خريد 

اين كاال به صورت فله اي هستند. 
بازاري با تأكيد بر اينكه عرضه اين كاال در بسته بندي هاي كوچك 
هم ارزش اف��زوده بااليي خواهد داش��ت و هم در شناس��ايي اين 
محصول ايراني در بازارهاي جهاني مؤثر اس��ت، گفت: متأس��فانه 
كمتر به اين مقوله توجه شده است و صادركنندگان در اين زمينه 

مورد حمايت قرار ندارند. 
.....................................................................................................................

ادامه كاهش قيمت بليت هواپيما
دبيرانجمنش�ركتهايهواپيماييبااش�ارهبهاينكههماكنون
پروازهايخارجيبه20مقصدخارجيانجامميشود،گفت:بااضافه
شدنايرالينهايداخليوتعدادپروازهادرمسيرهايخارجيمانند
تركيه،مسلمًاقيمتبليتهواپيمابازهمكاهشپيداخواهدكرد.
مقصود اسعدي س��اماني در گفت  وگو با ايس��نا اظهار كرد: در حال حاضر 
پروازهاي خارجي ايرالين هاي ايراني به ۲۰ مقصد افزايش يافته است و از 
۱۲ مهر ماه نيز پروازهاي آلمان )تهران- فرانكفورت( از سر گرفته مي شود. 
البته مذاكرات بسياري از س��وي ايرالين ها و مسئوالن هواپيمايي ايران با 
كشورهاي مختلف در حال انجام اس��ت و در آينده تعداد كشورهايي كه 
پروازهاي مسافري از ايران از سر گرفته مي شود، افزايش خواهد يافت. وي 
درباره اينكه چرا قيمت بليت هواپيم��ا در پروازهاي خارجي مانند تركيه 
باالست و فاصله زيادي با يكديگر دارد، افزود: به محض اينكه شركت هاي 
هواپيمايي ايراني در مسير پروازي تهران- اس��تانبول وارد شدند، قيمت 
پروازهاي اين مسير كه پيش از اين توسط ايرالين هايي مانند قطر ايرويز به 
۶۰ ميليون تومان رسيده بود، كاهش يافته و به ۲۴ ميليون تومان رسيد و هم 

اكنون نيز اين سير نزولي قيمت ها تا متعادل شدن آن ادامه دارد. 
.....................................................................................................................

 26 سال سابقه كار
با قرارداد یک ساله!

عض�وش�ورايعال�يكارب�ابي�اناينك�هقرارداده�ايموقت،
امني�تش�غليراازبي�نبردهاس�ت،گف�ت:كارفرم�اب�ا
سوءاس�تفادهازاي�نمس�ئلهب�اكوچكتري�ناتف�اقكارگ�ر
راتهدي�دب�هاخ�راجي�اع�دمتمدي�دق�راردادميكن�د.
محمدرضا تاجيك در گفت و گو با مه��ر، در مورد قراردادهاي موقت اظهار 
داش��ت: طبق ماده ۷ قانون كار، قرارداد كار بر اس��اس دو تبصره مي تواند 
ش��فاهي يا كتبي باش��د؛ با توجه به مش��كالتي كه اين ماده دارد، تبصره 
يك سال گذشته اصالح ش��د. طبق تبصره يك حداكثر مدت موقت براي 
كارهاي غيرمستمر اصالح شد و به عنوان نمونه در امور پيمانكاري گفتيم 
اگر فردي براي مدت چهار سال استخدام شد ديگر تا آخر پروژه بايد حضور 
داشته باشد. عضو شوراي عالي كار افزود: در حال حاضر بحثي كه وجود دارد 
در مورد تبصره ۲ اين ماده قانوني است كه كار را خراب كرد و هنوز هم اصالح 
نشده اس��ت. اين فعال كارگري گفت: وقتي طبيعت كار مستمر است، در 
صورتي كه كارفرما جفايي كند كارگر مي تواند به ديوان عدالت اداري مراجعه 
كند و ديوان نيز رأي به بازگشت به كار مي دهد،  اما نكته مهم اين است كه 
امنيت شغلي از بين رفته است. در مواردي مي بينيم كه شخص ۲۶ سال است 
كه كار مي كند، اما قراردادهاي يك ساله امضا مي كند و هر اتفاق كوچكي هم 

كه مي افتد، تهديد به اخراج يا عدم تمديد قرارداد مي شود. 
وي با اشاره به راه حل اين مسئله اظهار داشت: بايد قانون كار اصالح شود؛ 
تبصره يك ماده ۷ را با نماينده هاي دولت و كارفرما تصحيح كرديم؛ در 
واقع مشكالت را در جايي كه كار غيرمس��تمر است، حل كرديم، اما در 
جايي كه كار مستمر است، اقدامي نكرده ايم. اصالح تبصره يك قدم رو به 

جلو بود، اما هنوز براي تبصره دو كاري انجام نشده است.

پسازموفقيت
ه  گزارش   یک گ��ا ر ا ق�ر

س�ازن�دگ�يخاتماالنبي�اءدراح�داث
بزرگتري�نپااليش�گاهميعان�اتگازي
جهان،چن�دروزپيشكلن�گديگريبر
زمي�نخ�وردك�هق�راراس�تي�ك
پتروپااليشگاه120هزاربشكهايرابسازد.
در دوره اوج تحريم ها بود كه قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبياء پس از خروج شركت هاي خارجي 
از ايران مأموريت س��اخت پااليشگاه 3۶۰ هزار 
بشكه اي س��تاره خليج فارس را بر عهده گرفت. 
گرچه وزارت نفت در تزريق منابع مالي به پروژه 
بسيار سخت عمل كرد اما سرانجام اين پااليشگاه 
به عنوان بزرگ ترين پااليشگاه ميعانات گازي 

جهان احداث و به بهره برداري رسيد. 
به گفته مس��ئوالن، اين پااليشگاه را مي توان از 
نظر اس��تفاده از توانمندي متخصصان داخلي 
در اجرا و اس��تفاده از تجهي��زات توليد داخل، 
ايراني ترين پااليشگاه كش��ور ناميد. در شرايط 
تحريم ها و در س��ال جهش تولي��د، هم اكنون 
نزديك ۷۰ درصد محصول توليدي در پااليشگاه 
ستاره خليج فارس بنزين است كه افزون بر تأمين 
بخش مهمي از نياز كشور به فرآورده باكيفيت، 
مانع از كاهش مق��دار خ��وراك ورودي به اين 
پااليشگاه شده است. هم اكنون به طور ميانگين 
روزانه ۴۵ ميليون ليتر بنزين و ۱۷ ميليون ليتر 
نفت گاز در اين پااليشگاه توليد مي شود كه اين 
مقدار توليد با افزايش ظرفيت پااليشي به ترتيب 
به حدود روزانه ۵۴ ميليون ليتر و ۲۰ ميليون ليتر 

خواهد رسيد. 
مخالفتوزارتنفتبافازچهارم

طب��ق برنامه ريزي ه��اي ص��ورت گرفته براي 
احداث فاز چهارم پااليشگاه ستاره خليج فارس  

قرار بود ي��ك واحد ۱۲۰ هزار بش��كه اي ديگر 
به مجموع ظرفيت اين واحد پااليش��ي اضافه 
شود. سعيد محمد، فرمانده قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبي��اء در تاري��خ ۲8 تير 99 با اش��اره 
به آخرين اقدام��ات قرارگاه در ح��وزه صنايع 
پتروشيمي  گفت: اكنون در حال توافق با وزارت 
نفت براي اح��داث فاز جديدي در پااليش��گاه 
ميعانات گازي س��تاره خليج فارس هس��تيم و 
در صورت تواف��ق با وزارت نف��ت، برنامه ريزي 
۱۰۰ درصدي براي ايرانيزه كردن ساخت و به 

كارگيري تجهيزات داريم. 
فرمانده قرارگاه خاتم با بيان اينكه اين قرارگاه 
تولي��د محص��والت پتروش��يمي را در جايگاه 
پيمان��كار بر عه��ده دارد، اف��زود: از آنجا كه ما 
سازنده پروژه هستيم و قطعه تهيه مي كنيم، پس 
از تحريم ها كارفرمايان قبول كردند به س��مت 
سازندگان ايراني بروند، به همين دليل ۷۰ درصد 
تجهيزات پااليشگاه ميعانات گازي ستاره خليج 
فارس و فازهاي مجتمع گازي پارس جنوبي )كه 
قرارگاه اجرايي كرده( ايراني سازي شده است، با 
اين وجود اما وزارت نفت اين پيشنهاد را قبول 

نكرد و قرارها طور ديگري پيش رفت. 
گامدومقرارگاه

با تجربه به دس��ت آمده در ساخت پااليشگاه 
س��تاره خليج فارس كه منجر ب��ه ورود ايران 
به جرگ��ه صادركنندگان بنزين ش��د، طرح 
قرارگاه براي ادامه توسعه صنايع پايين دست 
ادامه يافت. تصميم گرفته ش��د در مجاورت 
اين پااليشگاه، يك مجتمع پتروپااليشگاهي 
احداث ش��ود كه كلنگ آن توس��ط فرمانده 
كل سپاه پاس��داران انقالب اسالمي به زمين 

خورد. 
به گفته مسئوالن سپاه، اين پتروپااليشگاه را 

قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء و با بهره گيري 
كامل از دانش داخلي در ۱8كيلومتري شمال 
غرب بندرعباس در كنار بزرگ ترين پااليشگاه 
ايران مي سازد. سردار حسين سالمي، فرمانده 
كل س��پاه در مراس��م كلنگ زني اين پروژه با 
بيان اينكه ق��رارگاه س��ازندگي خاتم االنبياء 
بيش از ۲۲۰ طرح و پروژه بزرگ زيرساختي 
در كش��ور را در دس��ت س��اخت دارد، اظهار 
كرد: ساخت پااليش��گاه نفت س��تاره خليج 
فارس كه كشورمان را از واردات بنزين و ديگر 
ميعانات گازي بي نياز كرد نيز به همت قرارگاه 
س��ازندگي خاتم االنبياء صورت گرفت و اين 
پتروپااليشگاه نيز دس��تاورد باارزش ديگري 
در مسير افزايش خودكفايي و استقالل ميهن  

اسالمي مان خواهد بود. 
فرمان��ده كل س��پاه اف��زود: ب��ا س��اخت 
پتروپااليش��گاه در بندرعب��اس، خودكفايي 
و استقالل اقتصادي كشور ش��كل مي گيرد. 
قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبياء پيش��قراول 
شكستن فشارهاي اقتصادي و تحريم ها عليه 
كشورمان بوده است و امروز نيز با اتكا بر نيروي 
جوان، متعهد و انقالب��ي خويش كه برآمده از 
آحاد ملت ايران است، برگ زرين ديگري را در 
تكميل زنجي��ره ارزش آفرين در صنعت نفت 

رقم خواهد زد. 
مطالبهرهبرانقالب

س��عيد محمد، فرمان��ده قرارگاه س��ازندگي 
خاتم االنبياء سپاه پاس��داران انقالب اسالمي 
نيز در اين مراس��م با بيان اينكه س��اخت اين 
پتروپااليشگاه از مطالبات اصلي رهبر معظم 
انقالب اسالمي بوده اس��ت، خاطرنشان كرد: 
در تمام��ي مراح��ل طراحي و س��اخت اين 
پتروپااليشگاه تمام ايراني، در تعامل با دولت 

عمل كرده ايم تا بتواني��م ظرفيت هاي كامل 
ملي را در خدمت تقويت اقتصاد و اس��تقالل 

كشورمان قرار دهيم. 
وي عنوان داش��ت: اين پتروپااليش��گاه را در 
مجاور پااليش��گاه بزرگ نفت س��تاره خليج 
فارس بنا نهاده ايم تا بتواند با ظرفيت ۱۲۰ هزار 
بش��كه ميعانات گازي در روز، مكمل فازهاي 
پارس جنوبي باش��د و خوراك خود را نيز كه 
م��واد اوليه صنع��ت در زمينه ه��اي مختلف 
بهداشتي، ش��وينده، پت و نس��اجي است به 
سرعت در اختيار چرخه داخل و سپس براي 

صادرات قرار دهد. 
اين پتروپااليش��گاه با س��رمايه ۴۶۰ ميليون 
دالر با همكاري مش��ترك قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبياء و بخش خصوصي بنا نهاده شده 
و قرار است طي ۲۴ماه س��اخته شود و مورد 
بهره برداري قرار گيرد. سپاه با كمك قرارگاه 
س��ازندگي خاتم االنبياء بي��ش از ۲۲۰ طرح 
زيرساختي بزرگ كشور را در دست اجرا دارد 
و با وجود تحريم ها اج��ازه توقف هيچ كدام از 

اين طرح ها را نمي دهد. 
سود2برابريپتروپااليشگاه

گفتني اس��ت پتروپااليش��گاه ها طي يك دهه 
اخير مورد توجه بسياري از كشورهاي صنعتي 
جهان قرار گرفته اس��ت كه با توج��ه به ثروت 
منابع در ايران، بس��ياري معتقدن��د ايران بايد 
به اين سمت حركت مي كرد. به عنوان نمونه، 
چندي پيش مركز پژوهش هاي مجلس با انتشار 
گزارشي با عنوان »پتروپااليشگاه ها و اهميت 
آنها در تكمي��ل زنجيره ارزش نفت و بررس��ي 
وضعيت آن در ايران«، با تأكيد بر اينكه احداث 
پتروپااليشگاه ها يكي از مهم ترين راهكارهاي 
جلوگي��ري از تأثيرپذي��ري ش��ديد اقتصاد از 
نوس��انات قيمت و دس��تيابي به حاشيه سود 
بس��يار باالتر و رونق اقتصادي است، پيشنهاد 
داد طرح هاي جديد به ش��كل پتروپااليش��گاه 
تعريف ش��وند. اين در حالي اس��ت كه حاشيه 
سود ناخالص پتروپااليش��گاه ها نسبت به يك 
پااليش��گاه بيش از دو برابر اس��ت كه جذابيت 
اقتص��ادي آن را افزايش مي ده��د. يافته هاي 
پژوهشگران نشان مي دهد ايجاد پتروپااليشگاه 
با واحدهاي كروسين كراكر و نفتا كراكر بهترين 

بازگشت سرمايه را خواهد داشت. 
همچنين مطالعات نش��ان مي ده��د الگوي 
فرآيندي توليد آروماتيك ها در پتروپااليشگاه 
باعث افزايش نرخ بازگشت سرمايه به بيش از 

3۱ درصد مي شود. 
امروزه دنيا به سمت ادغام فرآيندهاي پااليش 
و پتروشيمي در مجتمع هاي پتروپااليشگاهي 
حركت كرده كه از صرف��ه اقتصادي باالتري 
نسبت به پااليشگاه برخوردار است. فرآورش 
نفت خام در يك پتروپااليشگاه شامل تبديل 
نفت خام در فرآيندهاي پااليشي به مشتقات 
س��وختي از جمله بنزين، گازوئيل، س��وخت 
جت و نف��ت كوره اس��ت، ام��ا از محصوالتي 
نظير LPG و نفتا هم مي توان براي توس��عه 
بخش پتروش��يميايي اين واحدها بهره برد و 
دهها محصول پتروش��يميايي در اين زمينه 

توليد كرد.

ثمره خدمت به دولت!
طي چند روز گذش��ته سندي از استخدام رس��مي يك نماينده سابق 
مجلس در وزارت نفت منتشر شد؛ سندي كه داراي نكات مهم و قابل 
تأملي است، هر چند اين نماينده س��ال گذشته در گفت وگو با يكي از 

رسانه ها مي گويد حقوق بگير وزارت نفت است. 
نگاهي به سند منتش��ر شده نش��ان مي دهد او در آذر 9۵ و درست در 
روزهايي كه نمايندگي مردم تهران را بر عهده داش��ت، در وزارت نفت 
استخدام شده است. او در توضيح استخدامش نوشته كه بر اساس قانون 
و موضوع بازگشت به كار ايثارگران به وزارت نفت برگشته و پيش تر هم 

كارمند نفت بوده است. 
او از سال 9۵ حقوق بگير وزارت نفت با حقوق عالي بوده و در ارزيابي هاي 
س��االنه اين وزارتخانه رتبه A ي��ا عالي را دريافت كرده اس��ت، گويي 
حمايت نمايندگان از وزارت نفت در مجلس به قدري جذاب است كه 
هم نان خور وزارت نفت مي شوند و هم امتيازات ديگري مي گيرند. اين 
نماينده »تك ستاره« حمايت از وزارت نفت در بهارستان بود و مدام به 
تعريف و تمجيد از وزارتخانه اي مشغول بود كه در سفرهاي خارجي، 

حاضر هميشگي بود. 
او به قدري كار خود را در مجلس بي نظير عمل مي كرد كه در ارزيابي هاي 
ساالنه وزارت نفت بيشترين رتبه را دريافت مي كرد كه منجر به افزايش 
حقوق وي مي شد، اين هم از عجايب فضاي قانوني كشور است كه يك 
نماينده در مجلس براي وزارت نفت كار مي كند و براي تأمين منافع اين 

وزارتخانه و وزيرش، حقوق بگيرش مي شود. 
در مرداد 9۶ ك��ه زنگنه قصد داش��ت از مجلس رأي اعتم��اد بگيرد، 
هدايت اهلل خادمي نماينده وقت مردم ايده و باغملك به پشت تريبون 
رفت و با انتقاد از رويكرد وزير نفت در استخدام نمايندگان ادوار و فعلي، 
خواستار ورود رئيس قوه مقننه براي پايان دادن به اين قبيل راهكارهاي 
زنگنه براي همراه كردن مجلس با خود ش��د اما رئيس وقت مجلس با 
حمله به خادمي از منزلت مجل��س و عدم اتهام زني گفت و عنوان كرد 
اگر وزير نفت، فقط يك نفر از نمايندگان فعلي را حقوق بگير نفت كرده 

باشد با او برخورد مي كند. 
آن جلس��ه تمام ش��د و زنگنه باالترين رأي را در تاريخ وزارت نفت از 
مجلس كسب كرد. نوش��تند كه وقتي وزير عملكرد عالي داشته باشد 
مجلس نيز اينگونه به او اعتماد مي كند اما اندكي بعد، مشخص شد او تا 

توانسته نماينده استخدام كرده است و حقوق  عالی به آنها مي دهد. 
نمايندگاني كه در بهارستان، زنگنه را در حد »خداي نفت« باال بردند، 
امروز به پاس حمايت هايش��ان با س��مت هاي مختلف در نفت كارت 
مي زنند، حقوق مي گيرند و گذر ايام مي كنند. با چنين دوربرگردان هايي 
بود كه هيچ گاه مجلس تذكر جدي و اساسي به زنگنه نداد و او هم در 
پاسخ به انتقادات مي گويد، اگر كار من بد بود، مجلس اعتراض مي كرد 
و جلويش را مي گرفت، در حالي كه وقتي منافع نماينده، تأييد موضع 
وزير باشد، قطعاً مجلس تبديل به يك نهاد بي خاصيت مي شود كه در 
دوره گذشته اوج آن را شاهد بوديم؛ نمايندگاني كه اغلب به  جاي در 
نظر گرفتن منافع ملي، منافع شخصي خود را مالك قرار مي دادند؛ يكی 
براي داماد خود پروژه مي گيرد، آن يكی اس��تخدام مي شود، ديگري 
دختر خود را راهي نفت مي كند و ديگري براي يك سفر خارجي دست 

به هر كاري مي زند. 
حاال كه استاد سخن مي گويند و مشخص شده است وزارت نفت چگونه 
مجلس گذشته را همراه خود كرده است، ماهيت نامه هاي تقدير از مقام 
عالي وزارت روشن شده است كه فقط كافي بود زنگنه اشاره كند، اشاره  

او بس بود براي تقدير نمايندگان از نحوه راه رفتن وزير نفت!
تا به اين حد، برخی نمايندگان در دوره گذش��ته تبديل به ابزار دست 
وزارت نفت ش��دند و البته ميوه اين آلت دس��ت بودن، دراز شدن در 
اتاق هاي نفتي و دريافت حقوق هايي اس��ت كه نه نس��بتي با تخصص 

نمايندگان سابق و نه نشانه اي از عدالت اسالمي دارند!

 جهش نجومی نرخ محصوالت پتروشيمی 
در بورس كاال!

رئي�سس�ازمانحماي�تمصرفكنن�دگانوتوليدكنن�دگان
عرض�ه ب�ورس در پتروش�يمي محص�والت گف�ت:
ميش�ودوب�اباالتري�نقيم�تب�هف�روشميرس�دوم�اب�ا
اس�تنادقان�ونح�قدخال�تدراي�نفراين�درانداري�م.

عباس تابش در گفت و گو با ايسنا افزود: ما با استناد قانون حق دخالت 
در فرايند عرضه و نرخ گذاری محصوالت پتروش��يمی را نداريم، اما در 
صورت مشاهده كاهش عرضه مثل پرونده فوالد تنها مي توانيم از طريق 
پرونده سازي و ارجاع آن به سازمان تعزيرات اين مسئله را پيگيري كنيم. 
اخيراً رئيس هيئت مديره كانون انجمن هاي صنفي صنايع غذايي و دبير 
خانه صنعت، معدن و تجارت ايران از افزاي��ش ۱3۰ تا ۱۵۰ درصدي 
قيمت مواد پتروشيمي و در پي آن افزايش هزينه هاي بسته بندي صنايع 
غذايي در ماه هاي اخير خبر داده و گفته بود كه وقتي صنايع مادر مثل 
پتروشيمي، فوالد، برق و غيره به صورت بي رويه افزايش قيمت داشته 
باشند، روي صنايع ديگر هم تأثير مي گذارد. بنابراين قطعاً يكي از داليل 
افزايش قيمت  كاالهاي مختلف در ماه هاي اخير همين اس��ت و دليل 

ديگر هم نوسانات نرخ ارز. 
وي افزود: بر اساس اصالح قانون صنفي در سال ۱39۲ و محدود شدن 
اختيارات نظارتي، من بارها از دولت خواس��تار تغيير قانون س��ازمان 
حمايت بودم، اما ت��ا به اين لحظ��ه جوابي دريافت نك��ردم و از طريق 
حجت االسالم رئيسي درخواست كردم تا دادستان نيز در كنار ما قرار 

گيرد و به ما در كنترل اين شرايط كمك كند. 
تابش در واكنش به اظهاراتي مبني بر اينكه چرا وقتي نمي توانيد بازار 
را كنترل و نظارت كنيد به مردم وعده مي دهيد، تصريح كرد: عملكرد 
ما روي اعداد است و پرونده هاي فرستاده شده به تعزيرات گوياي اين 
عملكرد هس��تند، اما وقتي بازار به دس��ت اظهارنظرهاي رس��انه هاي 
مختلف بيفتد، مديريت كردن آن از هميشه سخت تر مي شود. بخش 
عظيمي از تغييرات قيم��ت، به قيمت لحظه اي ارز بس��تگي دارد و از 
دوران ش��روع كرونا تا به حال با حدود ۱۲ درصد افزايش بازرس��ي ها، 
3۰۰ درصد افزاي��ش پرونده ها و ۱۵۰۰ درصد افزاي��ش پرونده ها در 

تعزيرات مواجه شديم.

مزایده فروش دو دستگاه خودرو
فدراسيوندوچرخهسواریج.ا.ادرنظردارديكدستگاهخودرو
س�واریپيكانوانتمدل1363ويكدس�تگاهپاترول4درب
آمبوالنسمدل1376متعلقبهخ�ودراازطريقمزايدهعمومی

بهفروشبرساند.
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مزايدهازتاريخدرجآگهیبهمدتيكهفتهازساعت8:00صبح
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 شركت تعاونی انبوه سازی
 مسکن سرپناه ساز رضوان

آگهیدعوتبهمجمععمومیعادی
بهطورفوقالعادهنوبتاول

شركت تعاونی انبوه س��ازی مسكن سرپناه س��از رضوان به شماره ثبت 
388۰83  از كليه اعضاء محترم دعوت می نماي��د تا در مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( كه در روز جمعه  مورخ 99/۰8/۰۲ 
ساعت ۱۶/3۰ ، به آدرس : اتوبان ش��هيد صياد شيرازی به سمت شمال 
باالتر از پل صنايع )ش��هيد الجوردی( نرسيده به اتوبان ارتش – خيابان 
گلس��تان ش��رقی – خيابان وليعصر – كوچه صادقی مقدم غربی پالك 

۱۲)محل پروژه( برگزار می شود، حضور به هم رسانيد.
ضمناً متقاضيان عضويت در هيأت مديره و بازرس��ين ش��ركت حداكثر 
تا تاريخ 99/۰۷/۲۵ درخواس��ت مكتوب و رزومه خود را به دفتر شركت 

تحويل نمايند.
دستورجلسه:

۱. استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانونی.
۲. طرح و تصويب صورتهای مالی منتهی به سال مالی 9۷ و 98.

3. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هيات مديره.
۴. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و تعيين حق الزحمه بازرس.
۵. تصويب بودجه سال 99 تعاونی و اصالح آيين نامه استخدامی

۶. اخذ مجوز فروش سهام بصورت آزاد با كارشناسی هيأت مديره.
۷. اخذ مجوز فروش و يا تهاتر بخشی از سهام پروژه رضوان با بدهی های 

سابق تعاونی.
8. اخذ مجوز فروش واحد مسكونی دفتر تعاونی واقع در تهران ، خيابان 

فرجام جهت هزينه های ساخت پروژه رضوان عنداللزوم.
9. اخذ مجوز فروش دو طبقه از بين طبقات يكم تا دهم به صورت پيش 

فروش و كارشناسی روز به منظور تامين هزينه های پروژه تا تكميل
چنانچه حضور عضو در مجمع ميسر نباشد می تواند به همراه وكيل خود 
حداكثر تا تاريخ 99/۰۷/۲۵ با مدارك عضويت و شناسايی جهت تكميل 
فرم وكالت به دفتر تعاونی مراجعه نمايد تا پس از احراز هويت نسبت به 
صدور ورقه ورود به مجمع اقدام گردد.                                                                                                                                 

هيأتمديرهتعاونی
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