
نگاه�ي ب�ه اس�تراتژي هاي جدي�د چي�ن 
در حوزه ان�رژي، نش�ان مي دهد اين كش�ور 
قصد دارد با توس�عه برنامه ه�اي گازي خود از 
اين حامل انرژي ب�ه عنوان يك�ي از پايه هاي 
اصل�ي رش�د اقتص�ادي خ�ود به�ره بب�رد. 
مركز انرژي و آب و هوا در جديدترين گزارش خود 
آورده است، تقاضا براي گاز طبيعي در چين به روند 
صعودي خود ادامه مي دهد و ساالنه 7 تا 9 درصد 
افزايش مي يابد و تا س��ال 2025 به 500ميليارد 

مترمكعب مي رسد. 
توليد داخلي گاز نيز با توجه به افزايش گاز شيل 
به رشد چشمگير خود ادامه داده است. حتي در 
 ،LNG اين حال ني��ز واردات گاز، خط لوله و هم
بايد افزاي��ش يابد تا ش��كاف پيش رونده عرضه و 

تقاضا پر شود.  
اهميت روزاف��زون گاز در ميان حامل هاي انرژي 
به معناي آن است كه اصالحات عمده بازار گاز در 
حال انجام است. از ژوئيه 2019، به شركت هاي 
خارجي اجازه كشف و توس��عه منابع نفت و گاز 
بدون نياز به همكاري با شركت هاي دولتي داده 
ش��د. در همين حال، قيمت گذاري ب��ازار گاز به 
سمت رقابت و بازاريابي بيشتر پيش رفته است. 

اگرچه صنايع ميان دس��تي هن��وز تحت كنترل 
دولت قرار مي گيرند، اما نق��ش آنها فراهم كردن 
دسترسي كارآمد شخص ثالث به تأمين كنندگان 

و مصرف كنندگان نهايي است. 
  دوري از ركود اقتصادي 

اين پويايي تجاري بنيادي جديد به استراتژي ها 
و مدل هاي تجاري جديد ني��از دارد. پيش بيني 
مي ش��ود كه مهم ترين كاركرد برنامه پنج ساله 

چهاردهم، فعال كردن اين تغييرات باشد. 
تأمين انرژي مدت هاس��ت ك��ه در اولويت چين 
قرار دارد. نگراني روزاف��زون در مورد آلودگي هوا 
و تعهدات جديد در مورد به صفر رساندن خروج 
مايعات و نيز چشم انداز گاز در چين خوب به نظر 

مي رسد. 
اقتصاد چين از آوريل 2020 مجدداً بهبود يافته 
اس��ت و پكن يكي از معدود كشورهايي است كه 
انتظار م��ي رود از رك��ود اقتص��ادي دور بماند. با 
پايين بودن قيمت گاز وارداتي، پيشرفت در ترقي 
بازار گاز و موفقيت در افزايش توليد گاز ش��يل، 
پنجره عصر طاليي گاز دوباره در چين گش��وده 

شده است. 
بازار گاز چين برخالف رون��د جهاني در حركت 

و تقاضاي گاز طبيعي همچن��ان در حال افزايش 
است البته با سرعت كمتري. پيش بيني مي شود 
اين تقاضا در سال 2020 با رشد 4درصدي روبه رو 
شد و به 320 ميليارد متر مكعب رسيد كه عمدتاً از 
سوی گاز شهري تقويت مي شود. توليد گاز به رشد 
چشمگير خود ادامه داده و احتماالً به دليل افزايش 
توليد گاز ش��يل حدود 190ميليارد مترمكعب 

خواهد رسيد. 
توليد داخلي بيش��تر به معني فض��اي كمتر در 
مخازن گاز چين براي وارداتي است كه سرعت آن 
كاهش يافته و با عواقب منفي براي تأمين كنندگان 
خط لوله آسياي مركزي در پايان هزينه هاي تأمين 
همراه است. با كمك قيمت كم گاز طبيعي مايع 
)LNG(، واردات LNG همچنان پابرجاس��ت. 
وابس��تگي چين به گاز وارداتي براي اولين بار در 
سال 2019 كاهش يافت و تا سال 2020 به اين 

انقباض خود ادامه داد. 
  اصالحات داخلي

اصالحات عمده گاز طي 12 ماه گذش��ته در كل 
زنجيره كامل قيمت گاز به صورت انبوه و س��ريع 
انجام شده اس��ت. يك نقطه عطف مهم تأسيس 
 )PipeChina( شركت شبكه نفت و گاز چين

در دسامبر 2019 بود. شركت جديد خط لوله ملي 
مسئوليت توسعه و مديريت حمل و نقل گاز، نفت 
خام، محصوالت پااليشي و نيز گازرساني مجدد 
و ذخيره س��ازي زيرزميني گاز را بر عهده گرفت. 
پتروچاينا بخش بزرگي از صنايع ميان دس��تي 
 )NOC( را كه در اختيار سه ش��ركت ملي نفت
چين اس��ت را ادغام خواهد كرد. اين امر صنايع 
زيرساختي را به عنوان يك تجارت مستقل به كار 
خواهد گرفت و دسترس��ي كارآمد شخص ثالث، 
تأمين كنندگان و مصرف كنندگان نهايي به بازار 

را تسهيل می كند. 
در صناي��ع پايين دس��تي، محدوديت ه��اي 
س��رمايه گذاري خارجي بيش��تر كاهش يافته و 
قيمت گذاري بازار گاز همچنان به سمت بازاريابي 
بيش��تر حركت مي كند. چندي پيش دولت اين 
امكان را ايجاد كرده بود كه از معيار قيمت گذاري 
گاز شهري به سمت قيمت گذاري بازاري حركت 

كند. 
تصويري كه از اين اصالحات ب��ه وجود مي آيد، 
يك ساختار صنعتي است كه در آن تقريباً تمام 
زيرساخت هاي ميان دستي تحت كنترل دولت 
باقي مانده است، در حالي كه بخش هاي باالدستي 
و پايين دستي به طور فزاينده اي در معرض رقابت 
قرار دارن��د؛ يك پويايي تج��اري كاماًل جديد در 

گاز چين. 
سياست هاي متمركز بر هواي پاك فرصت هاي 
رشد صنعت گاز را در اين دهه فراهم مي كند. به 
همين ترتيب، گاز طبيعي كه پاك تر از زغالسنگ 
است به چين در كنترل انتشار كربن كمك خواهد 
كرد. تنش هاي رو به رش��د تجاري و سياس��ي و 
همچنين بيماري همه گي��ر كوويد- 19 امنيت 
ملي انرژي را تا سطح جديدي از نگراني ارتقا داده 
كه حفظ امنيت انرژي و بهبود خودكفايي انرژي از 
اولويت هاي اصلي است. با افزايش نگراني ها درباره 
امنيت ملي و سياس��ت هاي حمايتي باالدستي، 
چشم انداز توليد گاز چين امري خوش بينانه به 

نظر مي رسد. 
پيش بيني مي ش��ود توليد داخل��ي گاز طبيعي 
ناشي از گاز شيل تا سال 2025 به 260 ميليارد 
متر مكعب برس��د. با وجود افزاي��ش زياد توليد 
داخل��ي گاز، واردات گاز براي پركردن ش��كاف 
روزاف��زون عرض��ه / تقاض��ا در دوره چهاردهم، 

افزايش خواهد يافت. 
عالوه بر افزايش س��طح تحويل گاز خط لوله از 
روس��يه - كه در پايان س��ال 2019 آغاز شد - 
واردات LNG به گسترش خود ادامه مي دهد. 
پيش بيني مي ش��ود چي��ن در س��ال 2023 به 
بزرگ ترين وارد كننده گاز LNG تبديل شود. 
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اژدهايگازيبيدارميشود
حركت چين به سمت توسعه بازارهاي گازي و افزايش توليد

وحیدحاجیپور
گزارش

كاهش۲۰درصديوروديآببهسدها
تأسيس�ات  از  نگه�داري  و  بهره ب�رداري  دفت�ر  مدي�ر 
آب�ي و برق آب�ي ش�ركت آب منطق�ه اي ته�ران از كاه�ش 
س�ال  ابت�داي  از  ته�ران  س�دهاي  ورودي  2۰درص�دي 
آب�ي در مقايس�ه ب�ا م�دت مش�ابه س�ال گذش�ته خب�ر داد. 
به گزارش تس��نيم، محمد ش��هرياري با بيان اينكه حجم آب ورودي 
به سدهاي پنج گانه استان تهران از ابتداي س��ال آبي جاري تاكنون 
931ميليون مترمكعب بوده است، اظهار كرد: اين حجم در مقايسه با 
مدت مشابه سال آبي گذشته كه هزار و 159 ميليون متر مكعب بوده 

كه 20درصد كاهش را نشان مي دهد. 
وي همچنين با اش��اره به حجم آب ورودي سدهاي اميركبير، لتيان، 
الر، طالقان و ماملو از ابتداي ارديبهشت سال جاري تاكنون به ترتيب 
38، 24، 52، 41 و 12 ميليون متر مكعب بوده است، گفت: اين احجام 
در مدت مشابه سال گذشته به ترتيب 78، 58، 89، 99 و 67 ميليون 

مترمكعب بوده كه متأسفانه با كاهش 58درصدي مواجه شده ايم. 
ش��هرياري در ادامه به كاهش 178 ميليون مت��ر مكعبي حجم فعلي 
ذخيره آب مخازن سدهاي تهران نس��بت به روز مشابه سال گذشته 
اش��اره كرد و افزود: درحال حاضر حجم كل مخازن س��دهاي تهران 
806 ميليون متر مكعب است كه اين ميزان ذخيره در روز مشابه سال 

گذشته 984 ميليون متر مكعب بوده است. 
مدير دفت��ر بهره ب��رداري و نگهداري از تأسيس��ات آب��ي و برق آبي 
ش��ركت آب منطقه اي تهران ادامه داد: با توجه به بارش هايي كه در 
ارديبهشت ماه و روزهاي اخير شاهد آن بوديم ميزان بارش در مقايسه 
با ارديبهشت سال گذش��ته افزايش 13 درصدي داشت، ولي با توجه 
به نبود ذخيره برفي در حوضه آبريز س��دهاي تأمين كننده آب شرب 
تهران، اين ميزان بارندگي تأثير چنداني در حجم ورودي آب به مخازن 
سدها نداشته و ميزان بارش هاي س��ال آبي جاري در حوزه عملكرد 
استان تهران در مقايس��ه با مدت مشابه س��ال آبي گذشته با كاهش 

37درصدي مواجه است. 
ش��هرياري خاطرنش��ان كرد: با توجه به وضعيت منابع آبي و ذخاير 
آب هاي سطحي در س��دهاي پنج گانه تهران و روند كاهشي ورودي 
آب به س��دهاي مذكور و همچنين ش��رايط كرونايي حاكم بر استان 
و تأثير آن بر افزايش مصرف آب، از ش��هروندان درخواس��ت مي شود 
كه صرفه جويي و مصرف بهينه آب را همواره مدنظر داش��ته باش��ند 
تا بتوانيم براساس برنامه ريزي هاي انجام ش��ده در تابستان امسال و 
روزهاي اوج مصرف آب، مشكلي به جهت تأمين مطمئن و پايدار آب 

نداشته باشيم. 

حملهسايبري
بهبزرگترينشبكهخطلولهامريكا

تعطيل�ي بزرگ تري�ن خ�ط لول�ه بنزي�ن امري�كا ك�ه پ�س از 
ي�ك حمل�ه س�ايبري روي داد، ممكن اس�ت كرانه ش�رقي اين 
كش�ور را با كمبود س�وخت روب�ه رو كن�د و باع�ث بزرگ ترين 
افزاي�ش قيم�ت بنزي�ن در هف�ت س�ال گذش�ته ش�ود. 
به گزارش ايسنا، شركت هاي فروش و توزيع سوخت در جست و جوي 
راه هاي ديگري براي رس��اندن بنزين هس��تند كه معم��والً از طريق 

سيستم خط لوله شركت كلونيال منتقل مي شود. 
منابع آگاه به بلومبرگ گفته اند كه عده اي با پيش بيني طوالني شدن 
اين تعطيلي، به دنبال نفتكش براي ذخي��ره موقتي بنزين در خليج 

امريكا هستند. 
ش��ركت كلونيال پايپ الين، اواخر روز جمعه پ��س از اينكه با حمله 
س��ايبري به سيس��تم هاي فناوري اطالعات خود روبه رو ش��د، همه 
فعاليت هايش را متوقف كرد. اين شركت اعالم كرد در تالش براي از 

سرگيري فعاليت است، اما هيچ زماني را مشخص نكرد.
 اين حمله س��ايبري همزمان با آماده شدن صنعت انرژي امريكا براي 
تأمين تقاضاي باالتر براي سوخت در آستانه سفرهاي تابستاني روي 
داد و ممكن است نگراني هاي بيشتري را در خصوص تورم ايجاد كند، 
زيرا قيمت همه كاالها با آغاز احياي اقتصادي، افزايش پيدا كرده است. 
امريكايي ها يكبار ديگر رفت و آمد به محل كار را آغاز مي كنند و سرگرم 

برنامه ريزي براي سفر و رزرو پرواز هستند.
 اختالل طوالني فعاليت سيستم خط لوله شركت كلونيال ممكن است 
ميانگين قيمت ملي بنزين در امريكا را براي نخستين بار از اكتبر سال 

2014 به باالي 3 دالر در هر گالن افزايش دهد. 
چنين قيمت��ي نگران��ي مقامات فدرال نس��بت به تأثي��ري كه روي 

مصرف كنندگان مي گذارد را برخواهد انگيخت. 
سيستم خط لوله كلونيال جديدترين نمونه از زيرساخت حياتي است 
كه هدف حمله باج افزار قرار مي گيرد. هكرها به شدت به دنبال نفوذ به 

خدمات حياتي مانند شبكه هاي برق و بيمارستان ها هستند. 
اين تهديدات فزاينده باعث شد كاخ سفيد ماه گذشته طرحي را براي 

افزايش امنيت در نيروگاه ها و زيرساخت هاي ديگر تهيه كند. 
نگراني ويژه اي درخصوص خطوط لوله وجود دارد، زيرا نقش محوري 

در بسياري از بخش هاي اقتصاد امريكا ايفا مي كنند.
 به گفته االن ليسكا، تحليلگر ارشد تهديد در شركت امنيت سايبري 
ركوردد فيوچر، به نظر مي رسد در اين حمله از يك گروه باج افزاري به 

نام دارك سايد استفاده شده باشد. 
شركت امنيت سايبري فايرآي سرگرم تحقيق درباره اين واقعه است. 
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوش��ت: هكرها روز پنج شنبه و پيش از 
تعطيلي خط لوله، حدود 100گيگابايت اطالعات از شبكه كلونيال به 

سرقت بردند.

 ضريب جيني پس از كاهش نسبتًا ملموس 
در سه سال اول دهه 1۳۹۰ به سرعت در حال 
افزايش و بازگشت به سطوح تاريخي خود در 

اوايل دهه 1۳۸۰) باالتر از ۴۰(است. 
به گزارش تس��نيم، اندازه گي��ري نابرابري در 
ايران نش��ان مي دهد كه با وج��ود تالش هاي 
صورت گرفته پس از پيروزي انقالب اسالمي، 
همچن��ان نابرابري ه��اي اقتص��ادي فراتر از 
س��طح قابل قبول قرار دارد. براي مثال ضريب 
جيني – كه از شناخته شده ترين شاخص هاي 
اندازه گيري نابرابري در جهان اس��ت -  پس از 
كاهش نس��بتاً ملموس در سه س��ال اول دهه 
1390 به سرعت در حال افزايش و بازگشت به 
سطوح تاريخي خود در اوايل دهه 1380)باالتر 

از 40( است. 
تجرب��ه جهان��ي نش��ان مي ده��د، مهم ترين 

س��ازوكارهاي در دس��ترس ب��راي كاه��ش 
نابرابري ه��اي درآم��دي اس��تفاده بهين��ه از 

ابزارهاي مالياتي و يارانه اي است. 
براي مث��ال ضريب جين��ي درآمد در س��وئد 
– پي��ش از اخذ ماليات ه��ا و توزي��ع يارانه ها 
معادل 0/43 ب��وده كه نش��اندهنده نابرابري 
قابل مالحظه درآمد است، اما دولت اين كشور 
توانس��ته با بهره گي��ري مناس��ب از ابزارهاي 
ماليات��ي و ياران��ه اي، توزيع درآم��د را به نحو 
چش��مگيري بهب��ود ببخش��د و آن را به 25 
برس��اند كه از كمترين اعداد ضريب جيني در 
جهان اس��ت.  اياالت متحده امريكا و ژاپن هم 
توانس��ته اند با تكيه بر اين ابزارهاي مالياتي و 
يارانه اي ضريب جيني درآمد را كاهش دهند؛ 
هرچند اين كاهش كمتر از مقدار تجربه شده 

در سوئد بوده است. 

افزايششديدشكافطبقاتيدردولتروحاني
مش�اور اتحاديه مرغ�داران گوش�تي معتقد 
اس�ت اگر جوجه يك روزه به طور مستقيم از 
واحدهاي مرغ م�ادر به مرغداري ها ارس�ال 
شود و واسطه ها در توزيع حذف شوند قيمت 
جوج�ه ي�ك روزه در ب�ازار كاه�ش مي يابد. 
محمدعلي كمالي، در گفت و گو با ايسنا آخرين 
وضعيت جوجه يك روزه در بازار را تشريح كرد و 
گفت: قيمت مصوب جوجه يك روزه 4 هزار و 200 
تومان اس��ت، اما همچنان با قيمت هاي باالتر از 

6هزار تومان در بازار خريد و فروش مي شود. 
وي ادامه داد: از مقامات مسئول در وزارت جهاد 
كشاورزي درخواس��ت كرديم كه به اين موضوع 
رسيدگي كنند و با وجود اينكه پيشنهاداتي نيز 
به آنها ارائ��ه داديم، ولي هن��وز نتيجه اي حاصل 
نشده است. مشاور اتحاديه مرغداران گوشتي با 
بيان اينكه واحدهاي مرغ مادر از طريق واسطه ها 

جوجه هايش��ان را مي فروشند و واس��طه ها نيز 
به هر قيمتي ك��ه بخواهند آنها را ب��ه مرغداران 
مي دهند، گفت:چون عمدتاً واحدهاي مرغ مادر 
تمام نهاده ه��اي مورد نيازش��ان را با قيمت هاي 
دولتي درياف��ت كرده اند و موظفن��د جوجه را با 
قيمت هاي مصوب به فروش برس��انند به همين 
دليل پيشنهاد داديم اگر واقعاً امكان كاهش قيمت 
جوجه يك روزه وجود ندارد، جوجه ها از واحدهاي 
مرغ مادر به طور مس��تقيم در اختيار اتحاديه ها 
قرار گيرد و از آنجا بين مرغداران توزيع شود. به 
گفته وي با حذف واسطه ها قيمت جوجه يك روزه 
نيز به تعادل خواهد رسيد. كمالي در پايان گفت: 
با توجه به اشتياق مرغداران براي جوجه ريزي و 
صف هاي طوالني دريافت جوجه پيشنهاد داديم 
كه مقداري جوجه يك روزه هم وارد شود و با اين 

واردات قطعاً قيمت جوجه كاهش مي يابد. 

حذفواسطههادرتوزيعجوجهيكروزه
خبر

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

330090سرمايه گذاري خوارزمي
80-2810ايران ترانسفو

1371020بانك پاسارگاد
5860130سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت

350-16270سيمان فارس وخوزستان
250-8090سيمان سپاهان 
750-24580صنعتي بهشهر

820-26800توسعه معادن روي ايران 
200-26410پااليش نفت تبريز

740-24150سيمان هگمتان 
410-13440سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
110-3840كارخانجات توليدي شهيدقندي

770-25000همكاران سيستم
330-10790توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ 

970-31530بورس كاالي ايران
9990300البرزدارو
90-3550بيمه البرز

370-12000گروه س توسعه صنعتي ايران
10850630معدني وصنعتي گلگهر

2650-94140داروپخش )هلدينگ 
170-5620سرمايه گذاري بوعلي 

310-10200سيمان شمال 
300-10010مخابرات ايران

500-16480گروه مپنا)سهاميعام(
3030120بانك كارآفرين 

270-9020زامياد
8780160صنايع پتروشيمي خليج فارس

230-7460شيرپاستوريزه پگاه خراسان 
4540-146980معدني دماوند

490-16110افست 
1570-50940رينگ سازي مشهد

780-25520فرآورده هاي تزريقي ايران 
600-19640داروسازي جابرابن حيان 

1060-34480داروسازي روزدارو
140-4610سايپاآذين 

660-21430داروسازي زاگرس فارمدپارس
540-17740چرخشگر

40-1380شركت س استان زنجان
3650-118330توليدي مهرام 

40-1330شركت س استان خراسان شمالي
60-2160شركت س استان خراسان جنوبي
20-950س. سهام عدالت استان مازندران

30-1000س. سهام عدالت استان كرمان
140-4690حمل ونقل بين المللي خليج فارس

11830-382830خوراك دام پارس 
10-2410بانك پارسيان 
1650-53360پارس سويچ 

35810360پتروشيمي جم
33500460غلتكسازان سپاهان

640-21010پست بانك ايران
350-11640كاشي وسراميك حافظ 

40-1540توسعه وعمران اميد
820010بانك خاورميانه

21120440پرداخت الكترونيك سامان كيش
240-7780محورسازان ايران خودرو

210-7010تأمين سرمايه امين
70-2410بين المللي توسعه ساختمان

120-6390گروه صنعتي پاكشو
938010تأمين سرمايه لوتوس پارسيان

1310-42500تأمين ماسه ريخته گري 
14820140نفت سپاهان

5160-166870گروه صنعتي ملي )هلدينگ 
790-25580صنعتي زرماكارون

620403510پتروشيمي غدير
150-5050گروه صنايع كاغذپارس

230-7720كمباين سازي ايران 
2570-157500نوردوقطعات فوالدي 
378801540گروه صنعتي سپاهان 

770-25020گروه صنعتي بارز
42030420پتروشيمي بوعلي سينا

140-4720تأمين سرمايه بانك ملت
1170-37840داروسازي ابوريحان 

1500-48700معدني امالح ايران 
4600230تأمين سرمايه امين

4630-149940كاشي پارس 
181501020آلومينيوم ايران 

4700-152260ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
410-13460فيبرايران 

78600320پليپروپيل نجم- جمپيلن
7570-244910سايراشخاص بورس انرژي

628101380پديده شيمي قرن
1380-44700قندهكمتان 

330-59140پتروشيمي نوري
7100330تأمين سرمايه نوين
70-2360ماشين سازي اراك 

210-7020بيمه ما
221070بانك صادرات ايران

1501010سرمايه گذاري سيمان تأمين
850-144600پتروشيمي پارس

190-6170پارس مينو
10530410سرمايه گذاري صدرتأمين

203010ايران خودرو
530-17460كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

380-12530توليدنيروي برق آبادان
960-31290دارويي رازك 

8590380گروه پتروشيمي س. ايرانيان
2650-85850معادن منگنزايران 

8080210سرمايه گذاري اعتبارايران
9440-148000قنداصفهان 

110-3560ايران تاير
730-24210شركت ارتباطات سيارايران

90-2940صنايع ريخته گري ايران 
170-5870سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

871090پااليش نفت تهران
10830190س. نفت وگازوپتروشيمي تأمين

490-70350فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش
90-21860پااليش نفت بندرعباس

465001080توسعه معدني وصنعتي صبانور
306060گلوكوزان 

910-29750حمل ونقل توكا
90-3240كارتن ايران 

230-7530تأمين سرمايه اميد
50-1920سايپا

شركت تعاونی مصرف آموزشگاه نظامی جواد االئمه )ع(
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول

كليه اعضای محترم اين شركت تعاونی دعوت ميشود تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول كه 
راس ساعت 8 صبح روزسه شنبه مورخ   1400/03/04 در محل   مسجد پادگان بنشانی لواسان ، 

خيابان امام خمينی ، پادگان آموزشی جواد االئمه )ع( نزاجا  برگزار ميشود حضور بهم رسانيد.
توجه: در  صورتيكه  هر  يك از اعضا  نتواند  در  مجم��ع  عمومی فوق حضور يابد می تواند 
اس��تفاده از حق خود را برای حضور و اعم��ال رای در مجمع عمومی به ي��ك نماينده  تام 
االختيار واگذار كند.تعداد آراء وكالتی هر عضو حداكثر 3 رای و هر شخص غير عضو تنها يك 
رای خواهد بود و.در اين صورت تاييد نمايندگی تام االختيار با امضای بازرس/يا امضای عضو 
هيئت مديره تعاونی خواهد بود.بدين منظور عضو متقاضی اعطای نمايندگی بايد حداكثر 
ظرف هفت روز از انتشار اين آگاهی به همراه نماينده خود و با در دست داشتن مدرك مويد 
عضويت در تعاونی و كارت شناس��ايی معتبر در محل دفتر شركت تعاونی حاضر تا پس از 
احراز هويت طرفين عضويت متقاضی و اهليت نماينده برگه نمايندگی مربوط توسط مقام 
مذكور تاييد و ورقه ورود به مجمع عمومی برای نماينده صادر گردد. ضمنا ياد آوری ميشود 
اين مجمع باحضور حداقل دوسوم از اعضاء رسميت می يابد و تصميماتی كه در آن اتخاذ می 

شود برای كليه اعضاء )اعم از غايب و مخالف و حاضر ( نافذ و معتبر خواهد بود .  
دستور جلسه :

1-اتخاذ تصميم درخصوص پذيرش استعفای دسته جمعی اعضای هيات مديره اصلی و علی البدل
رئيس هيئت مديره

شركت تعاونی مصرف آموزشگاه نظامی جواد االئمه )ع(  شماره ثبت ۴۳26۰
آگهی دعوت مجمع  عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول

از اعضای محترم اين شركت دعوت می شود در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت 
اول كه در ساعت 9 صبح  روز چهار ش��نبه  مورخ 1400/03/12  در محل مسجد پادگان 
بنشانی لواس��ان ، خيابان امام خمينی ، پادگان آموزش��ی جواد االئمه )ع( نزاجا تشكيل 

ميگردد حضور بهم رسانند .
توجه : در صورتيكه هريك از اعضا نتواند در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده حضور يابد 
می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به يك نماينده تام 
االختيار واگذار كند . تعداد آراء وكالتی هر عضو حداكثر سه رای و هر شخص غير عضو تنها يك 
رای خواهد بود و در اين صورت تاييد نمايندگی تام االختيار با امضای بازرس / يا امضای عضو 
هيئت مديره تعاونی خواهد بود . بدين منظور عضو متقاضی اعطای نمايندگی بايد حداكثر 
ظرف هفت روز از انتش��ار اين آگهی بهمراه نماينده خود و با در دس��ت داشتن مدرك مويد 
عضويت در تعاونی و كارت شناسايی معتبر در محل دفتر شركت تعاونی حاضر تا پس از احراز 
هويت طرفين ، عضويت متقاضی و اهليت نماينده ، برگه نمايندگی مربوط توسط مقام مذكور 
تاييد و ورقه طرفين ، عضويت متقاضی و اهليت نماينده ، برگه نمايندگی مربوط توسط مقام 
مذكور تاييد و ورقه ورور به مجمع عمومی برای نماينده صادر گردد . ضمنا ياد آوری ميشود 
اين مجمع باحضور اكثريت اعضاء )نصف + 1 (  رسميت می يابد و تصميماتی كه در آن اتخاذ 

می شود برای كليه اعضاء )اعم از غايب و مخالف و حاضر ( نافذ و معتبر خواهد بود .  
دستور جلسه :

1- استماع گزارش هيئت مديره و بازرس/ بازرسان
2- رس��يدگی و اتخاذ تصميم در خصوص صورتهای مالی س��ال 1399/12/29  و بودجه 

سال جاری 1400
3- اتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هيئت مديره و بازرس/بازرسان

4- تعيين روزنامه كثيراالنتش��ار )اصلی و عل��ی البدل ( جهت درج آگهی های ش��ركت 
تعاونی

داوطلبان تصدی س��مت های هيات مديره و بازرس��ی به موجب ماده )9( دس��تورالعمل 
موظفند حداكثر ظرف يكهفته از انتش��ار آگهی دعوت فرم داوطلب��ی را تكميل و تحويل 

دفتر تعاونی نمايند .
نام و نام خانوادگی رئيس هيئت مديره
و امضاء

به جوان 
دوباره نگاه كن آگهيمناقصهعمومي

شهرداري كرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر  پروژه مندرج در جدول ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط 
واگذار نمايد. 

ميزان تهاتررتبهمبلغ سپرده به ريالمبلغ اعتبار به ريالشرح عملياترديف

خريدوحمل مصالح سنگی مورد نياز 1
150/000/000/0007/500/000/000كارخانه آسفالت 

ارائه پروان��ه بهره ب��رداری معتبر 
معدن توليد شن و ماسه از وزارت 

صنعت ، معدن و تجارت

100درصد 
نقدی

1-  سپرده شركت در مناقصه به يكي از روش��هاي ذيل ارائه گردد. ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمديد باشد و يا واريز فيش 
نقدي به مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانك شهر.   2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. 
3- شهرداري كرج در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است. 4- مبلغ 1/000/000 ريال بابت هزينه خريد اسناد به حساب 700785313795 نزد بانك شهر شهرداري 
واريز و رس��يد آنرا ارائه نمايند. 5- متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي جهت خريد اس��ناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پيمانها واقع در ميدان توحيد- بلوار بالل 
شهرداري كرج طبقه هفتم مراجعه نمايند. 6- در هر صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و  متعاقباً عقد قرارداد خواهد بود. 7- توضيح اينكه به غير از 
سپرده شركت در مناقصه كليه اسناد و مدارك مربوط به پيمانكاران شركت در مناقصه نزد شهرداري باقي مي ماند. 8- الزم به ذكر است هنگام خريد اسناد ارائه پروانه بهره 
برداری مرتبط ، معرفي نامه ممهور به مهر و امضاي مديرعامل، روزنامه آخرين آگهي تغييرات اعضاي شركت، كد اقتصادی الزامي ميباشد.9- شركت كنندگان در مناقصه مي 
بايست كليه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداري را تكميل و به همراه ساير اسناد مناقصه در پاكت مربوطه قرار دهند. 10-ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه 
مندرج است.11- پيشنهادات مي بايس��ت در پاكتهای مجزا )الف-ب-ج( الك و  ممهور به مهر شركت ش��ده و  پس از الصاق هولوگرام بر روی پاكت ج  تا پايان وقت اداری 
روزشنبه  مورخ 1400/3/1 به آدرس كرج-ميدان توحيد – بلوار بالل دبيرخانه شهرداري كرج تحويل داده شود. 12-پيشنهادات رسيده در مورخ 1400/3/2  در كميسيون 

عالی معامالت شهرداري كرج)دفتر شهردار( مطرح و پس از بررسي و كنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد . 
در ضمن هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. 

* جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 35892418-35892421-026  تماس و يا به سايت   www.karaj.ir  مراجعه نمائيد.
اداره امور قراردادها و پيمانها - شهرداري كرج


