
 نمک پاشی سیاسی 
روی زخم و درد 8  میلیون مستأجر  

 حاميان همان دولتي كه با بي عملي در حوزه توليد مسكن، تنور تورم بازار مسكن و اجاره بها را 
 تا ساليان سال داغ كردند، امروز بدون اشاره به آن بي عملي ها، تالش مي كنند دولت كنوني را 

مقصر تورم 50  درصدي بازار اجاره بهاي مسكن معرفي كنند
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اين روزها برخي رسانه هاي حامي دولت های 
يازدهم و دوازدهم با برجسته كردن افزايش 
40 ت�ا 50 درص�دي اجاره به�ا در يك س�ال 
گذشته، تالش دارند عملكرد دولت سيزدهم 
را در حوزه تنظيم بازار مس�كن زير س�ؤال 
ببرند، اين در حالي اس�ت كه بازار مسكن در 
ايران از ديرباز از يك ت�ورم مزمن به مراتب 
باالتر از تورم عموم�ي رنج مي برد، همچنين 
سياس�ت هشت ساله دولت حس�ن روحاني 
در حوزه مس�كن آنقدر دچار ضع�ف بود كه 
نمايندگان مجل�س از طيف ه�اي مختلف و 
گاه همراه ب�ا دولت وق�ت نيز باره�ا و بارها 
قصد داش�تند عب�اس آخوندي را ب�ه دليل 
بي توجهي به تكميل مسكن مهر و بي تفاوتي 
به سياس�ت هاي تقويت طرف عرضه مسكن 
استيضاح كنند و كار تا جايي ادامه يافت كه 
حسن روحاني نيز از اختالف نظر خود با عباس 
آخوندي در حوزه احياي بافت هاي فرس�ود 
در جلس�ه علني مجلس ش�وراي اس�المي 
پرده برداري كرد. در نهاي�ت بايد توجه كرد 
بهاي مسكن به دليل اعمال سياست كاهش 
ارزش پول ملي به تص�ور تقويت صادرات در 
دولت گذش�ته با رش�د نرخ قابل مالحظه اي 
مواجه ش�د، به ط�وري كه در دولت حس�ن 
روحاني بازار اجاره بها دو بار در س�ال با رشد 
نرخ همراه شد و در حال حاضر نيز آثار تبعي 
سياست هاي دولت قبل هنور در بازار مسكن 
و به ويژه حوزه اجاره بها قابل مشاهده است. 

اينكه وضعيت بازار مسكن و همچنين اجاره بها 
نياز ب��ه توجه، اصالحات و تعادل بخش��ي دارد، 
موضوعي است كه اغلب كارشناسان اقتصادي 
روي آن اتف��اق نظ��ر دارند و وقتي هر انس��انی 
در جريان رنج و س��ختي كه در اثر رشد هزينه 
اجاره بها ب��ه 8 ميلي��ون اجاره نش��ين تحميل 
مي شود، قرار مي گيرد، طبيعي است كه ناراحت 
شود اما براي اينكه به راه حل مناسبي براي بهبود 
شرايط در بازار مسكن و اجاره دست پيدا كنيم، 
الزم است از تحليل بازار مسكن با اهداف سياسي 

و جناحي دست برداريم. 
   از گزارشگري منصفانه 

تا گزارشگري جانبدارانه
وقتي وضعيت اجاره نشين هايي را كه در سختي 
و رنج واقعي هستند، دستمايه رسيدن به اهداف 
سياسي قرار مي دهيم، اين به آن معني است كه 
رنج و درد اجاره نشين ها براي ما اهميتي ندارد و 
هدف از انعكاس وضعيت امروز اجاره نشينان اين 
است كه بهره برداري سياسي انجام گيرد و الغير، 
از اين رو اس��ت كه هم در ش��ناخت ريشه هاي 
مش��كل بازار اجاره بها دچار خطا مي ش��ويم و 
هم اينكه آدرس غلطي را به مخاطبان ارس��ال 
مي كنيم و در واقع به جاي گزارشگري منصفانه 
بازار اجاره بها، دچار گزارشگري جانبدارانه براي 

نيل به اهداف سياسي مي شويم. 
رس��انه هايي كه امروز با برجس��ته كردن رشد 
40 تا 50 درصدي رش��د اجاره بها طي يك سال 
گذشته در پي زير س��ؤال بردن عملكرد دولت 

سيزدهم هستند، خوب است بدانند كه از آغاز به 
كار دولت سيزدهم مدت زمان زيادي نمي گذرد 
و هنوز اقتصاد ايران تحت تبعات سياست هاي 
اقتصادي دولت ه��اي يازده��م و دوازدهم قرار 
دارد كه اين موضوع در حوزه بازار مسكن بيشتر 

مصداق دارد. 
نبايد از ياد ببريم كه عب��اس آخوندي به عنوان 
متولي وزارت راه و شهرس��ازي در دولت حسن 
روحاني اعتقادي به تكميل پروژه هاي نيمه كاره 
مسكن مهر هم نداشت، چه برسد به آنكه دولت 
بخواهد در حوزه تقويت ساخت و توليد مسكن 
ورود كند، از اين رو بي عملي وي در حوزه مسكن 
آنقدر روشن بود كه نمايندگان مجلس شوراي 
اس��المي و حتي گاه برخ��ي چهره هاي نزديك 
به دولت ني��ز باره��ا و بارها در اس��تيضاح وي 
نقش آفريني كردند و حتي خود رئيس جمهور نيز 
وقتي قصد داشت از مجلس جهت تصدي گري 
وزارت راه و شهرس��ازي دول��ت دوازدهم براي 
عباس آخوندي رأي اعتماد اخذ كند، به شكل 
علني گفت كه با وي در مورد احياي بافت هاي 

فرسوده اختالف نظر دارد. 
احتماالً عباس آخوندي بر اساس سياست هاي 
اقتصاد آزاد معتقد بود دول��ت در حوزه احياي 
بافت هاي فرس��وده نيز نباي��د ورود كند و بايد 
كار به دس��ت بخش خصوصي س��پرده ش��ود. 
به هر ترتيب ش��رايط اقتصاد در هش��ت س��ال 
زمامداري حس��ن روحاني به ش��كلي نبود كه 
شاهد سياست تقويت س��اخت و عرضه مسكن 

و احياي بافت هاي فرسوده باش��يم، زيرا در آن 
دوران بازار نوس��ان گيري از بازارهاي غيرمولد 
آنقدر داغ بود كه كمتر س��رمايه گذاري خود را 

درگير دردسرهاي بخش توليد مي كرد. 
هر چند اقتصاد ايران به دليل مشكالت ساختاري 
بر جاي مانده از دوران قبل از انقالب اس��المي 
ايران گرفتار بيماري تورم عمومي مزمن و ابتالي 
اقتصاد ايران ب��ه بيماري هلن��دي و همچنين 
س��فته بازي در حوزه ملك و ساختمان و اعتياد 
بخش پولي، بانكي، اعتب��اري و مالي به تجديد 
ارزيابي دارايي ه��اي زمين و مس��تغالت براي 
رهايي از ورشكستگي و باالنس ترازنامه هاست، 
موضوعي پوشيده از نظر كارشناسان اقتصادي 
نيست و همه  می دانند در دولت حسن روحاني 
بي عملي در حوزه مس��كن رقم خ��ورد كه اين 
بي عملي تبعات منفي را به حوزه مس��كن حتي 

در دولت سيزدهم تحميل مي كند. 
   بررسی نقش عباس آخوندي در نوسان 

بازار سرمايه
در حقيقت آنچه در بازار س��هام در اواخر دولت 
دوازدهم رقم خورد، ريشه در سياست هاي بخش 
زمين و مستغالت داش��ت كه متولي اش عباس 
آخوندي بود، زيرا شركت ها با درك رشد ارزش 
زمين و مستغالت به دليل بی عملی دولت های 
يازدهم و دوازدهم در تقويت توليد مسكن عموماً 
خواستار تجديد ارزيابي دارايي هاي ملكي شدند 
و همين موضوع سرمايه را جذب بازار سهام كرد و 
مردمي كه چندان از آنچه در بازار سهام و اقتصاد 
مي گذشت، اطالعي نداشتند، قرباني فراز و فرود 

بازار سرمايه در اواخر دولت دوازدهم شدند. 
همانطور كه گفته شد اجاره نش��ينان روزهاي 
سختي را تجربه مي كنند، اما اين موضوعي نيست 
كه از عملكرد دولت سيزدهم حادث شود، زيرا 
اين دولت حدود يك س��ال است سكان اجرايي 
كش��ور را بر عهده گرفته است و از سوي ديگر با 
مشكالت عديده برجاي مانده از دولت قبل دست 
و پنجه نرم مي كند، در عين حال دولت به دليل 
حمايت از 8 ميليون اجاره نش��ين، ميزان سقف 
افزايش خودكار اجاره بها را 20 درصد اعالم كرد 
و در كنار اين موضوع با ابزارهاي مالياتي تالش 
كرد خانه هاي خالي و كم استفاده را وارد چرخه 
ماليات دهي ي��ا اجاره دهي كن��د، همچنين به 
واسطه طرح نهضت ملي مسكن و افزايش سهم 
اعتبارات بانكي ساخت وساز مسكن تالش شد 
سياست هاي تقويت طرف عرضه بهبود پيدا كند 

كه روي كاهش تورم اجاره مؤثر است. 
در نهايت بايد به اين نكته اش��اره كرد كه براي 
بهبود بازار مسكن و اجاره بها بايد ريشه هاي اصلي 
مشكل شناسايي شود و راهكارهاي كارشناسي 
براي بهبود وضعيت ارائه شود، نه اينكه بخواهيم 
از نمد وضعيت امروز 8 ميليون اجاره نشين بدون 
ذكر ريشه هاي اصلي مشكل براي جناح سياسي 
خود كالهي ببافيم و از رنج و درد اجاره نشين ها 

در سياست بازي هاي خود بهره ببريم.

 هادي غالمحسيني 
  گزارش  یک

 جنجال خودرو و بورس 
به پايان رسید

به نظر مي رس�د ماج�راي پرچالش عرض�ه خودرو در ب�ورس به 
فص�ل آخر خ�ود نزديك اس�ت، ب�ه طوري ك�ه عالوه ب�ر عرضه 
۶00دس�تگاه خودروی فيدليتي و ديگنيت�ي در تاريخ ۲۶مرداد 
م�اه، گ�روه خودروس�ازي س�ايپا ني�ز ب�راي عرض�ه در هم�ان 
هفت�ه )هفت�ه چه�ارم مردادم�اه( اع�الم آمادگي كرده اس�ت. 
به گزارش ايس��نا، پس از كش��مكش فراوان ميان بورس كاال و وزارت 
صمت، عرضه خودرو در بورس به نتيجه رس��يده و قطعي شده است. 
طبق آخرين اخبار ۶00دس��تگاه خودروی فيدليت��ي و ديگنيتي در 
تاريخ 2۶مرداد ماه در بورس كاال عرضه خواهند ش��د. همچنين گروه 
خودروس��ازي س��ايپا نيز براي عرضه در همان هفت��ه )هفته چهارم 

مردادماه( اعالم آمادگي كرده است. 
طبق اعالم روابط عمومي بورس كاال، آنط��ور كه حميدرضا رحمني، 
رئيس اداره ناظران و امور تاالرهاي بورس كاالي ايران اعالم كرده است، 
متقاضيان براي خريد اين خودروها در بورس كاال ابتدا بايد نسبت به 

اخذ كد معامالت بورس كاال اقدام كنند.
 نحوه اخذ كد بورس كاال نيز به اين شكل است كه متقاضيان به يكي از 
كارگزاري هاي مجاز مراجعه و به صورت آنالين يا حضوري كد بورس 
كاال را دريافت مي كنند، البته پيش از آن بايد در سامانه سجام ثبت نام 

كرده و احراز هويت شده باشند. 
متقاضيان پس از اخذ كد بورس كاال، بايد نس��بت به گشايش حساب 
وكالتي اقدام كنند. حساب وكالتي حسابي است كه به بورس كاال اين 
امكان را مي دهد پس از آنكه خريدار در فرايند رقابت شركت و كاال را 
خريداري كرد، بتواند از آن حساب برداشت كند و به اين ترتيب مراحل 

تسويه انجام شود. 
به گفته وي، نكته اي كه بايد به آن توجه ش��ود اين است كه براي خريد 
خودرو، بايد ۳0درص��د قيمت پايه خودرو در حس��اب وكالتي خريدار 
موجود باشد. به اين ترتيب زماني كه ثبت سفارش صورت مي گيرد، اين 

مبلغ تا زمان انجام فرايند حراج در حساب وكالتي مسدود مي شود. 
رئي��س اداره ناظ��ران و ام��ور تاالرهاي ب��ورس كاالي اي��ران درباره 
محدوديت هاي خريد خودرو از بورس كاال توضيح داد: در حال حاضر 
هر كد ملي صرفاً مجاز به ثبت سفارش روي يكي از كدهاي عرضه شده 
است و صرفاً هم امكان خريد يك دس��تگاه خودرو را دارند. همچنين 
صدور سند و شماره گذاري نيز تنها به اسم خريدار خواهد بود. پس از 
انجام فرايند حراج و نهايي شدن خريدار، يكسري هزينه هاي عوارض، 
شماره گذاري و هوشمندسازي كارت خودرو كه در اطالعيه عرضه به 

آن اشاره شده است، لحاظ مي شود. 
رحمني درباره فرايند حراج نيز عنوان كرد: پس از نهايي ش��دن ثبت 
سفارش خريداران در روزي كه عرضه و فرايند حراج صورت مي گيرد، 
خريداران بر مبناي قيمت پايه در فرايند حراج ش��ركت می كنند و در 
صورتي كه تقاضا از عرضه بيشتر باشد در رقابت شركت خواهند كرد و 
همچنين ماليات بر ارزش افزوده اي كه پرداخت خواهد شد بر مبناي 
قيمت نهايي اس��ت كه خريدار در س��امانه ثبت و خريد خود را نهايي 

كرده است. 
........................................................................................................................

 رشد 7 هزار و 338 واحدي 
شاخص بورس تهران

شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در پايان معامالت روز گذشته 
در يك روند رو به رشد با افزايش 7 هزار و 338واحدی همراه شد. 
به گزارش فارس، ب��ورس اوراق بهادار تهران دي��روز هم مانند دو 
روز گذشته روند رو به رشد به خود گرفت و شاخص كل با افزايش 
7 هزارو۳۳8 واحدی به رقم يك ميلي��ون و 4۳7 هزارو۳59 واحد 

رسيد. 
همچنين شاخص كل با معيار هم وزن با افزايش ۳ هزارو4۶۶ واحدی 
به رقم ۳84 هزارو55 واح��د و ارزش بازار در ب��ورس تهران به بيش از 

5ميليون و479 هزارميليارد تومان رسيد. 
در فراب��ورس ايران ه��م ش��اخص كل با 95واح��د افزاي��ش به رقم 

18 هزارو8۶1 واحد رسيد. 
........................................................................................................................

 صادرات مرغ و تخم مرغ به عراق 
آزاد شد

رئيس سازمان دامپزشكي كشور گفت: بعد از شش سال كه صادرات 
مرغ، پر مرغ، تخم م�رغ، جوجه يك روزه و تخم م�رغ نطفه دار به 
كش�ور عراق ممنوع بود، خوش�بختانه با پيگيري هايي كه انجام 
داديم، صادرات همه محصوالت مرغداري به عراق آزاد شده است. 
سيدمحمد آقاميري، رئيس سازمان دامپزشكي كشور در برنامه »صف 
اول« رس��انه ملی از رفع ممنوعيت صادرات محص��والت مرغداري ها 
به عراق خبر داد و گفت: بعد از ش��ش س��ال كه صادرات مرغ، پر مرغ، 
تخم مرغ، جوجه يك روزه و تخم مرغ نطفه دار به كشور عراق ممنوع بود، 
خوش��بختانه با پيگيري هايي كه انجام داديم صادرات همه محصوالت 

مرغداري به عراق آزاد شده است. 
وي با اشاره به شيوع بيماري تب كريمه كنگو يا CCHF در ماه هاي اخير 
اظهار داشت: براي مقابله با اين بيماري يك ستاد مركزي تشكيل داديم و 

خوشبختانه شيب افزايش مبتاليان بسيار كند شده است. 
........................................................................................................................

 سود سهام عدالت 
فراتر از 60هزار میلیارد تومان

دس�تيار رئي�س س�ازمان ب�ورس اوراق به�ادار از افزاي�ش 
۱00 درص�دي س�ود نق�دي امس�ال س�هام عدال�ت خب�ر داد. 
به گزارش تسنيم، »پيمان حدادي« دستيار ويژه و مشاور رئيس 
سازمان در امور س��هام عدالت در صفحه شخصي خود در فضاي 
مجازي، با اشاره به اينكه سود نقدي پرداخت شده به سهامداران 
سهام عدالت سال گذشته حدود ۳0 هزار ميليارد تومان بود، نوشت: 
با توجه به برگزاري مجمع ف��والد و در پيش بودن مجامع فارس، 
جم، حكشتي، شراز، رمپنا و ديگر شركت ها، پيش بيني مي شود 
سود نقدي امسال سهام عدالت با رش��د بيش از 100 درصدي از 

۶0 هزار ميليارد تومان عبور كند.

ركود بازار مواد غذايي به رغم وفور
در ح�ال حاض�ر در ب�ازار ب�ا فراوان�ي م�واد غذاي�ي مواج�ه 
هس�تيم اما با توجه به كاه�ش قدرت خري�د م�ردم و قيمت ها، 
رك�ود س�نگيني ب�ر ب�ازار حاك�م و تقاضا كاه�ش يافته اس�ت. 
گزارش جدي��د مركز آمار از تورم اقالم اساس��ي، ب��ه نوعي روايتگر 
كوچك شدن ش��ديد س��فره خانوار و اينكه هزينه خريد بسياري از 
كاالها تا دو يا سه برابر افزايش يافته، اس��ت، اين در حالي است كه 
دستمزد، آنچنان تغييري نداشته و همين موضوع باعث افت شديد 
قدرت خريد مردم شده اس��ت. طبق گزارش رسمي دولت از قيمت 
اقالم اساسي، طي يك سال گذشته قيمت روغن مايع ۳27/5درصد 
افزايش يافته و در عين حال طي تيرماه امسال نيز نسبت به ماه مشابه 

سال گذشته ركورددار گراني بوده است. 
مركز آمار در بخش ديگري از گزارش، به ميزان افزايش قيمت ها فقط 
در يك ماه تير امسال پرداخته اس��ت، به طوري كه مرغ ماشيني با 
افزايش 2۶/1درصدي، ركورد گران��ي را در ميان كاالهاي ديگر زده 
است. پس از آن، س��س مايونز با افزايش قيمت 24/۳درصد و هويج 
فرنگي با افزايش قيمت 21/۶درصد قرار دارد. بر اساس گزارش مركز 
آمار ايران، در تيرماه امسال از ميان 5۳ قلم خوراكي منتخب در نقاط 
شهري، تعداد ۳4 قلم،  درصد تغيير ساالنه باالتر از نرخ تورم نقطه اي 

نقاط شهري كشور )52/8درصد( داشته اند. 
به گزارش نبض صنعت، قاسمعلي حسني، دبير اتحاديه بنكداران مواد 
غذايي در مورد وضعيت بازار مواد غذايي مي گويد: »در حال حاضر 
در بازار با فراواني مواد غذايي مواجه هس��تيم اما با توجه به كاهش 
قدرت خريد مردم و قيمت ها، ركود س��نگيني بر بازار حاكم و تقاضا 

كاهش يافته است.«
وي مي افزاي��د: »قيمت ه��ا در بازار ت��ا 15مهر ماه ثبات داش��ته و 
افزايشي نخواهيم داشت، حتي با توجه به فرارسيدن فصل برداشت 
محصوالتي همچون برنج و حبوبات، ش��اهد كاه��ش قيمت در اين 

بخش ها خواهيم بود.«
وي در م��ورد قيم��ت برنج مي گوي��د: »قيم��ت برن��ج ايراني در 
عمده فروشي از 70 تا 110 هزار تومان است، همچنين برنج هندي 
از 27 تا ۳8هزار تومان و برنج پاكس��تاني از 2۶ ت��ا ۳8 هزار تومان 

قيمت دارد.«
حسني در مورد فروش برنج ايراني با قيمت هايي نزديك به 200 هزار 
تومان تصريح مي كند: »اگ��ر خرده فروش بين 10 تا 12 درصد روي 
اين قيمت ها بكشد، در نهايت بايد برنج ايراني با نرخ 125 هزار تومان 

عرضه شود.«
دبير اتحاديه بنكداران مواد غذايي تهران در مورد قيمت روغن نيز تأكيد 
مي كند: »با توجه ب��ه واردات انبوه و كاه��ش 20 درصدي قيمت هاي 
جهاني، قيمت روغن در عمده فروشي بين 10 تا 15 درصد كاهش يافته 
است، به عنوان مثال روغن 1۶كيلويي كه يك ميليون و80 هزار تومان 

بود با نرخ يك ميليون و 50 هزار تومان عرضه مي شود.«
........................................................................................................................
تأكید بر اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي 

و سامانه هاي مؤديان
رئيس جمه�ور ب�ر اطالع رس�اني درباره مزاي�اي اج�راي قانون 
پايانه ه�اي فروش�گاهي و س�امانه هاي مؤديان ماليات�ي تأكيد 
ك�رد و گف�ت: اين قان�ون ب�ه ش�كل تدريج�ي اجرا می ش�ود. 
به گزارش خبرگ��زاري صداوس��يما، اعضاي س��تاد هماهنگي 
اقتصادي دولت در نشستي به رياست سيد ابراهيم رئيسي، پس از 
ارائه گزارش رئيس سازمان امور مالياتي كشور مبني بر موفقيت 
در فراهم آوردن زيرساخت ها و سامانه هاي الزم براي اجراي قانون 
پايانه هاي فروشگاهي و سامانه هاي مؤديان، مقرر كردند اين قانون 

به شكل تدريجي اجرا شود. 
در گزارش رئيس س��ازمان امور مالياتي كش��ور اعالم شد كه در 
دولت س��يزدهم، كوتاهي و عقب ماندگي در اج��راي اين قانون، 
جبران و زيرساخت هاي الزم با دقت و مجدانه فراهم شد و اكنون 
زمينه اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مالياتي 

فراهم شده است. 
رئيس جمه��ور در اين نشس��ت تأكيد ك��رد: الزم اس��ت درباره 
ويژگي ها و مزاياي اجراي اين قانون اطالع رس��اني شود و تبيين 
الزم براي افكار عمومي صورت گيرد. به موجب اين مصوبه قانوني، 
مشموالني كه براي عضويت در اين س��امانه فراخوان مي شوند، 
مكلفند براي خريد و فروش همه كاال ها صورتحساب الكترونيك، 
صادر و نسخه اي از آن را براي سامانه پايانه هاي فروشگاهي ارسال 
كنند. با اجراي اي��ن قانون، ضمن افزايش ش��فافيت در اقتصاد، 
امكان نظارت بر قيمت ها فراهم خواهد ش��د و ماليات بر اساس 
عدالت و بدون تبعيض در زنجيره توليد تا مصرف وصول مي شود. 
بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسالمي، دولت اجراي اين قانون 
را از مؤديان بزرگ آغاز مي كند و اجراي كامل آن را با مشوق هاي 

الزم انجام خواهد داد.

جلسـه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت اول شركت تعاوني 
توليـدى توزيعى مصباح پيـام نور  رأس سـاعت12  روز 4شـنبه  مورخ 
1401/6/9 در محل تهران، بزرگراه بسيج، بلوار هجرت، سالن اجتماعات 
شهيد شوشترى تشكيل مي گردد. لذا از كليه اعضا دعوت مي شود با در 
دست داشتن كارت و يا دفترچه عضويت رأس ساعت مقرر در محل مذكور 

حضور به هم رسانيد و يا وكيل/ نماينده خود را كتباً معرفي نماييد.
  ضمناً به اطالع مى رساند به موجب ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجامع 
عمومى؛ تعداد آراى وكالتى هر عضو حداكثر 3 رأى و هر شخص غيرعضو 
تنها يك رأى خواهد بود و اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي، مي بايسـت 
به همراه نماينده خود حداكثر تا تاريخ 1401/6/8  در محل تعاونى تا پس از 

احراز هويت و تأييد وكالت، برگه ورود به مجمع را دريافت دارند.
  دستور جلسه:

1- گزارش هيئت مديره و بازرس 
2- تصويب صورت هاى مالى 1400 و تصويب بودجه سال 1401

3- تصويب آيين نامه حقوق و پاداش هيئت مديره و بازرس و مديرعامل
4- انتخاب بازرس اصلى و على البدل

داوطلبان تصدي سمت هاي بازرسي به موجب ماده (2) دستورالعمل نحوه 
نظارت بر انتخابات تعاونى ها موظفند حداكثر ظرف  پنج روز  پس از انتشار 
آگهي دعوت فرم داوطلبي  را تكميل و به همراه مدارك (كپى شناسنامه، 

كپى كارت ملى، عدم سوءپيشينه) تحويل دفتر تعاوني نمايند.
هيئت مديره شركت تعاونى توليدى توزيعى مصباح پيام نور

آگهي دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت اول
 شركت تعاونى توليدى توزيعى مصباح پيام نور

ثبت شده به شماره 142208 و شناسه ملى : 10101851988
تاريخ انتشار:

1401/5/13

مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول شركت تعاونى توليدى توزيعى مصباح 
پيام نور در ساعت 10صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/05/26 در تهران، 
بزرگراه بسيج، بلوار هجرت، سـالن اجتماعات شهيد شوشترى برگزار 
مى شود. ازكليه اعضا دعوت مى شود شخصاً يا وكالتاً جهت اتخاذ تصميم 

نسبت به موضوعات ذيل در اين جلسه حضور به هم رسانند.
ضمناًبه اطالع مى رسـاند كه به موجب ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل 
مجامع عمومى؛تعداد آراى وكالتى هر عضو حداكثر 3 رأى و هر شخص 
غيرعضو تنها يك رأى خواهد بودو اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي، 
مي بايسـت به همراه نماينده خود حداكثر تا يك روز قبل از مجمع  در 
محل تعاونى حاضر تا پس از احراز هويـت و تأييد وكالت، برگه ورود به 

مجمع را دريافت دارند.
    دستور جلسه:  تغيير آدرس شركت ( ماده 6 اساسنامه)

هيئت مديره شركت تعاونى توليدى توزيعى مصباح پيام نور 

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول
 شركت تعاونى توليدى توزيعى مصباح پيام نور

ثبت شده به شماره 142208 و شناسه ملى : 10101851988

تاريخ انتشار:

1401/5/13

شركت برق منطقه اي فارس (به عنوان دستگاه 
مناقصه گزار) در نظر دارد مناقصه نصب 
بـرج و سيم كشـى خـط 66 كيلوولـت 
سـيمكان 230 – سـيمكان 66 (قطعـه 
دوم)به شـماره " 2001001046000046" 
را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي 
دولـت به پيمانـكارى كـه داراى گواهى 
صالحيت پيمانكارى (حداقل رتبه 5 در رشته نيرو) و گواهى صالحيت ايمنى 
باشـد واگذار نمايد. كليه مراحل فرايند مناقصه از دريافت اسناد مناقصه، 
ارائه پيشـنهاد مناقصه گران و گشـايش پاكت ها از طريق سامانه تداركات 
الكترونيكي دولـت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شـد. لذا 
مناقصه گران صالحيت دار در زمينه موضـوع مناقصه مي توانند جهت اخذ 
اسناد به ترتيب اطالعات زماني ذكر شده در ذيل به سامانه ستاد مراجعه و 
اسناد مربوطه را دريافت و پس از تكميل، همراه با اسناد و مدارك خواسته 
شـده در سـامانه تداركات الكترونيكي دولت بارگذارى نمايند. الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در سـامانه، مراحل ثبت نام در 
سامانه و دريافت گواهي امضا الكترونيكي جهت شركت در مناقصه را محقق 
سازند. به پيشنهادهاى واصله خارج از سامانه تداركات الكترونيكى دولت 
و همچنين به پيشنهادهاى فاقد امضا، مشـروط، مخدوش و پيشنهادهايى 
كه بعد از انقضاى مدت مقرر واصل شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد. ساير 

اطالعات مورد نياز به شرح ذيل اعالم مى گردد.
1- تاريخ اولين انتشـار اسـناد مناقصه در سـامانه: از سـاعت 11 روز شـنبه مورخ 

1401/05/15
2- آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه از سـامانه: تا ساعت 12 روز پنج شنبه مورخ 

1401/05/20
3- آخرين مهلت بارگذاري اسناد مناقصه در سامانه: تا ساعت 11 روز شنبه 

مورخ 1401/06/05
4- تاريخ گشايش پاكات ارزيابى: ساعت 11:30 روز شنبه مورخ 1401/06/05

 5- آخرين مهلت تحويل اصل پاكات پيشـنهاد (الف،ب،ج): سـاعت 11 روز يكشـنبه 
مورخ 1401/06/06 

6- تاريخ بازديد از محل: ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 1401/05/30
7- تاريخ گشايش پاكات پيشنهادها: پس از كسـب امتياز الزم در ارزيابى كيفى از 

طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت اطالع رسانى مى گردد.
8- نوع كميت و كيفيت كاالى مورد نظر: وفق اسناد مناقصه خواهد بود.

9- نحـوه برگزارى مناقصـه: عمومى يـك مرحله اى همـراه بـا ارزيابى كيفى 
مناقصه گران (يكپارچه)

10- مدت انجام كار: 6 ماه هجري شمسي
11- مبلغ برآورد انجام كار: 57,814,395,074 ريال

12- نوع و مبلغ تضمين شـركت در فرايند ارجـاع كار: به صورت يك يـا تركيبي از 
تضامين بندهاي الـف، ب، پ، ج، چ، ح ,خ ماده 4 آئين نامه تضمين معامالت 
دولتي به شـماره123402/ت50659هـ مورخ94/9/22 و اصالحيه شماره 
5211/ت57592هـ مـورخ 1400/1/22مصـوب هيأت وزيران بـه مبلغ دو 
ميليارد و هشـتصد و نود ميليون و هفتصد و نوزده هـزار و هفتصد و پنجاه 
و چهار (2,890,719,754) ريال مي باشـد. به پيشـنهادهاي فاقد سپرده، 
سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير 

آن، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
13- مدت اعتبار پيشنهادها: پيشنهادها بايد از هر حيث براي مدت 90 روز بعد از 
تاريخ تعيين شـده براي صدور ضمانتنامه معتبر باشند و اين مدت براي 90 

روز ديگر قابل تمديد مي باشد.
14- نشاني اين شركت جهت ارسال پاكت هاي"الف"،"ب" و "ج": شيراز– خيابان زند– 
نبش خيابان فلسـطين- شـركت برق منطقه اي فارس- دبيرخانه مركزي 
(تذكر مهم، ارسال يك نسخه از اصل پاكت هاى "الف (اصل ضمانتنامه)" و"ب 
به صورت CD " و "ج (برگ پيشنهاد قيمت موجود در اسناد و جداول مقادير 

و قيمت ها به صورت فيزيكى)" به صورت الك و مهر شده الزامي است).
15- محل برگزاري مناقصه: شيراز، خيابان زند، نبش خيابان فلسطين، شركت 

برق منطقه اي فارس، امور تداركات و قراردادها
16- نام و نشانى مشاور: شـركت مهندسى مشاوران شـيراز انرژى (مشيران) 
به نشـاني: گلدشـت محمدى– كوچه 21– كوچه 21/3 پالك 61 كد پستى : 

 71888-35994
17- ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. ضمنًا 
چنانچه در مورد مفهوم قسمتي از اسناد مناقصه ابهام يا سئوالي وجود داشته 
باشد مي توانند با شماره فكس 32359047- 071 دبيرخانه مركزي شركت 

برق منطقه اي فارس (امور تداركات و قراردادها) مكاتبه نمايند.
18- به پيشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از 

انقضاء مدت مقرر واصل شود، مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
19- اطالعات تماس سـامانه سـتاد جهت انجام مراحل عضويت در سـامانه: تلفن مركز 

راهبري و پشتيباني سامانه 1456مي باشد.

آگهى تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اي

شركت برق منطقه اى فارس
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