
گروه معیشت  كــش داسـتان از برگـزاری مجمـع خـط 
یکی از بزرگترین شركت های 
بورسی كشور درحوزه سنگ آهن در تاریخ 9 تیرماه 
سـالجاری شـروع شـد. پیرو برگـزاری این مجمع   
نهادهای مالی بازار سـرمایه با هـم دلی و همراهی 
یکدیگر  توانستند تا در چارچوب قوانین  و مقررات 
و  در راستای صیانت از حقوق سرمایه گذاران خرد 
، تحولی در سـاختار مدیریتی شركتهای معدنی به 
منظور حمایت بیشتر از منافع سرمایه گذاران ایجاد 

كنند.
بـا ائتالف نهادهـای مالی  كه در راسـتای  حمایت 
از حقوق سـهامدار خرد صورت گرفته ؛این نهادها 
توانسـتند بـا همـکاری مجموعه هلدینـگ امید، 
كرسی های هیئت مدیره فوالد مباركه و شركتهای 

تابعه آن را كاهش داده و از اكثریت خارج كنند.

تهدید های وزارتخانه ای
اما همه داستان به این اتحاد ختم نشد و از آنجایی که 
این رخداد چندان به مذاق وزارت صمت خوش نیامد 
به گفته کارشناسان و فعاالن این بازار؛تغیرات تعجب 
برانگیزی در این وزارتخانه عریض و طویل رخ  داد  به 
طوریکه  به گفته فعاالن بازار متولیان این نهاد  نقش 
سیاستی و نظارتی خود را به نقش مداخله جویانه و 
کفالتی تغیی��ر داده و تهدیدهایی در خصوص  عدم 
تصویب تعدیل نرخ سنگ آهن و ایجاد زیان چند هزار 
میلیاردی برای شرکتهای سنگ آهنی مطرح کردند. 

به گفته فعاالن این ح��وزه البته  تهدیدهای صورت 
گرفت��ه به همین جا ختم نش��د و  تنه��ا 2 روز پس 
از برگ��زاری مجمع و بدون اینکه مجمع اول به ثبت 
برسد، مجمع  دومی جهت تعیین هیئت مدیره گل 
گهر آگهی ش��د که خود ای��ن اتفاق مجال ابهامات و  
تهدیده��ای وزارت صمت را پررنگ تر کرد. مجمعی 
که به گفته محمدرضا پورابراهیمی عضو هیات رئیسه 
کمیسیون اقتصادی مجلس مجمعی غیرقانونی است 
و وزیر اقتصاد و دارایی باید دراین خصوص ورود کند.

به گفته پورابراهیمی برگ��زاری مجمع گل گهر در 
تاریخ 9 تیرماه س��الجاری کام��ا مطابق با قوانین و 
مقررات و ضوابط بوده و مشکلی در برگزاری مجمع 
این ش��رکت نبوده و نیس��ت اما اظهار نظرهای غیر 
واق��ع در این خص��وص به ناراحت��ی برخی مدیران 
وزارت صنعت،مع��دن و تج��ارت از تغیی��ر ترکیب 
حقوق��ی ها دراین ش��رکت باز می گ��ردد. وی می 
افزاید:این قبیل مدیران باید در نظر داش��ته باشند  
هرگونه اقدام در خصوص برگزاری مجمع دیگر برای 

این شرکت دچار اشکال 
اساسی بوده و قابل قبول 

نیست .

مجمع غیرقانونی
پورابراهیمی  همچنی��ن 
از ارسال نامه ای خطاب 
به وزیر اقتصاد و دارایی 
خبرداده  زمین��ه  دراین 
و گفت��ه اس��ت :در این 
نامه از وزیر درخواس��ت 
کردی��م ت��ا  ب��ه منظور 
سهامداران  منافع  حفظ 
شرکت گل گهر از ایجاد 
بدعت در تصمیم گیری 
ب��رای مجامع ش��رکتها 

اجتناب شود .
رئی��س کمیس��یون اقتصادی مجلس با اش��اره به 
اینکه مس��ئولیت اجرای این مهم به عهده سازمان 
بورس اس��ت که برگزاری مجامع مطابق با قوانین 
ومق��ررات برگزار ش��ود تصریح کرد: اساس��ا بعداز 
برگزاری مجمع و تغییرات صورت گرفته در ترکیب 
هی��ات مدیره ،افرادی که قبا صاحب امتیاز بودند 
دیگرح��ق تصمیم گیری برای ش��رکت را ندارند و 
به هیچ وجه نمی توانند پیش��نهاد تشکیل مجمع 
دهند.  ب��ه گفته پورابراهیمی پیش��نهاد برگزاری 
مجم��ع دوباره برای ش��رکت گل گه��ر غیرقانونی 
بوده و نه تنها با این اقدامات مخالفت بلکه برخورد 

هم خواهد شد.
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس در پاس��خ به 
این س��وال که اگر سازمان بورس به عنوان متولی 
اصلی در ای��ن زمنیه اقدام نکن��د ؛اقدامات بعدی 
مجلس چه خواهد بود گفت:اجازه نمی دهیم  فرد 
یا افرادی نس��بت به تضیع حق س��هامداران خرد 
اقدام کند و اگر س��ازمان ب��ورس هم دراین زمینه 
کوتاهی ک��رده و ورود نکند ،ب��ا توجه به صحبت 
هایی که دراین خصوص با وزیر اقتصاد داشته ایم 

؛این مساله را به جدی پیگیری خواهیم کرد.”

در این خص��وص  کارشناس��ان و تحلیلگران بازار 
سرمایه نیز براین باورند که سازمان بورس و اوراق 
بهادار به عنوان متولی امر و تنها حلقه ارتباط بین 
س��رمایه گ��ذاران و نهادهای اجرای��ی و قانونگذار 
بای��د با دخال��ت در این موض��وع، اقداماتی نیز در 
راستای تغییر مقررات در حیطه حاکمیت شرکتی 
و جلوگی��ری از ایجاد انحصار ب��ه عمل آورد که با 
امید بیشتر به آینده کمتر شاهد این وقایع باشیم 
که نه به س��ود منافع کلی کشور است و نه زمینه 
بالندگی و رش��د فعاالن در بازارهای واقعی و بازار 

مالی  را سبب می شود.

دخالت های همیشگی 
  بررس��ی اخب��ار و اطاعات موج��ود در بازارهای 
اقتصادی کش��ور به خوبی نشان می دهد که موارد 
یاد شده تنها بخش کوچکی از دخالت های بی حد 
و حصر وزارت صنعت؛مع��دن و تجارت آن هم در 
یک حوزه از هزاران حوزه اقتصادی در کشور است 
و با تداوم این روند معلوم نیست که متولیان وزارن 
صنعت،مع��دن و تجارت چه زمان��ی قصد دارند تا 
دست از دخالت در فعالیت های شرکت ها برداشته 

و در منصب نظارتی خود 
ایفای نقش کنند .

داس��تان  ای��ن  البت��ه  
اتفاق تازه ای نیس��ت و 
تصمیمات  روند  بررسی 
وزارت  اقدام��ات  و 
تجارت  و  صنعت؛معدن 
در این خصوص  حکایت 
از دنبال��ه دار بودن این 

داستان دارد . 
بازار  به گفت��ه فع��االن 
س��رمایه  در تاریخ 19 
اردیبهش��ت 1396 پس 
از انتق��ال بل��وک 16/1 
توسعه  شرکت  درصدی 
س��رمایه گذاری توسعه 
معادن و فلزات به فوالد 
مبارکه از س��وی بانک رفاه کارگ��ران به وکالت از 
موسس��ه صندوق  حمایت ازبازنشستگان کارکنان 
فوالد، حاکمیت زنجیره معدنی س��نگ آهن کشور 
به طور عم��ده در اختیار فوالد مبارکه قرار گرفت 
و ف��والد مبارکه پس از تصاحب مدیریت عمده در 
شرکت توسعه معادن و فلزات از زیرمجموعه های 
وزارت رفاه، به کنترل قابل توجهی در ش��رکتهای 
سنگ آهنی از قبیل سنگ آهن گل گهر، چادرملو 
و فوالد صبانور دست یافته  که چالشهایی را برای 
سهامداران خرد این شرکتها ایجاد کرده است  و از 
آنجایی که سپردن حاکمیت شرکتهای باالدستی 
به ش��رکتهای پایین دس��تی زمینه تضعیف بخش 
باالدس��تی را فراهم می کند بنابراین این مس��اله  
از جمله دغدغه های روز فعاالن اقتصادی کش��ور 

شده است. 
 ناگفته نماند از دیگر دغدغه هایی که توسط تعداد 
زیادی از س��هامداران در مجامع شرکتهای سنگ 
آهنی نظیر گلگهر و چادرملو مطرح ش��ده ، بحث 
نرخ فروش محصوالت به فوالد مبارکه اس��ت  که 
نسبت به نرخ فروش به فوالد خوزستان کمتر است 
و این در واقع منفعتی اس��ت که سهامداران آن را 

از دس��ت داده اند. جالب آنکه در مجمع ش��رکت 
چادرمل��و نه تنه��ا این موضوع انکار نش��د بلکه به 
نوع��ی آن را جبران خدم��ات و کمکهای فوالد به 

این شرکت عنوان کردند. 

دست انداز وزارت صنعت برای صنعت
به باور کارشناسان ومتولیان ؛وزارت صنعت ،معدن 
و تجارت  با در اختیار داش��تن کنت��رل در بازارها 
چالشهای زیادی برای صنعت ایجاد کرده که نتیجه 
آن چیزی جز تضییع حقوق س��هامداران اقلیت در 
این صنعت نبوده و نیست . کنترل قیمت فوالد در 
اواسط سال گذشته و همزمان با نوسانات شدید ارز 
از جمله دخالته��ای ناصواب این وزارتخانه در بازار 
فوالد اس��ت  که نتیجه آن چیزی جز ایجاد حیاط 
خلوتی برای س��وداگران و ایجاد زیان برای سرمایه 
گذاران در این صنعت در باالدس��ت نبوده اس��ت . 
عاوه براین  و ضعیت نه چندان مس��اعد در بحث 
حاکمیت ش��رکتی و کنترل بازار از س��وی وزارت 
صنع��ت ،معدن و تج��ارت ، مقررات ن��رخ گذاری 
مس��اله دیگری است  که زیان ش��رکتهای معدنی 
و به س��ود شرکتهای فوالدی  را در بر داشته است 
. اینگون��ه تبعیض میان این 2 حوزه این مس��اله را 
در ذهن متبدر می س��ازد که ح��وزه معدن طفل 

سرراهی وزارت صنعت،معدن و تجارت است.
قدر مسلم وزارت صنعت ،معدن و تجارت به عنوان 
متولی اصلی بخش صنعت، معدن و تجارت کش��ور 
باید  تمام تاش خود را معطوف بر رشد و بالندگی 
همه این حوزه ها باش��د اما بروز این قبیل اقدامات 
و تاش برای رش��د یک حوزه مانند فوالد به قیمت 
آسیب به سایر حوزه ها نه عادالنه است و نه منطقی 
دارد جز آنکه در حوزهای عده ای از رانتی برخوردارند 

که دیگر حوزه ها را  از آن محروم  هستند. 
متولی��ان وزارت صنع��ت ؛مع��دن و تج��ارت باید 
بپذیرند این رش��د تنها زمان��ی رخ خواهد داد که 
مناب��ع اقتصادی به صورت بهین��ه و بدون دخالت 
به حوزه های گوناگ��ون تخصیص یابند و حمایت 
بی دریغ برخ��ی مدی��ران وزارت صنعت؛معدن و 
تجارت  از صنعت فوالد به بهای متضررکردن س��ر 
مایه گذاران حوزه معدن  نه تنها س��بب بالندگی 
صنعت فوالد نخواهد شد که تبعات منفی تر را نیز 
به همراه خواهد داش��ت و صنع��ت فوالد همچون 
ه��ر فعالیت اقتصادی دیگر نیاز به تخصیص بهینه 
منابع دارد و این مهم با انتقال منافع از یک بخش 

اقتصادی به بخش دیگر محقق نمی شود. 
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همدلی و هم افزایی کارکنان رمز موفقیت 
بانک دی

محمدرض��ا قربانی، مدیرعام��ل بانک دی در بازدید از 
شعبه شیراز برنامه محور بودن کارکنان شعب را برای 
دس��تیابی به اهداف و کس��ب موفقیت بانک ضروری 
دانست.به گزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک 
دی؛ محمد رضا قربانی، مدیرعامل به همراه شعبانعلی 
داورپناه، مع��اون اعتبارات، ناصر ش��ریعتی، مدیرکل 
امور ش��عب و بازاریابی و احمد حشمی پور، مدیرکل 
حوزه مدیریت از ش��عبه ش��یراز بازدید کرد.قربانی در 
این دیدار ضمن قدردان��ی از تاش های همکاران در 
تحقق اهداف بانک و حرکت در مسیر استراتژی های 
تدوین ش��ده گفت: با توجه به این ک��ه بانک دی در 
بیش��تر مراکز استان ها تک شعبه ای است باید بتواند 
با عملک��رد قوی تر به عنوان یک س��وپرمارکت مالی 
در منطق��ه ایفای نقش نماید.  مدیرعامل بانک دی با 
تاکید بر تقویت همدلی کارکنان در پیش��برد اهداف 
شعبه تصریح کرد: همدلی به عنوان یک اصل همواره 
س��رلوحه فعالیت های کارکنان بانک دی بوده اس��ت  
ک��ه با اتکا به آن توانس��ته ایم از آزمون های س��خت 
س��ربلند بیرون بیایم.وی اف��زود: همدلی و هم افزایی 
در تمامی بدنه بانک دی احس��اس می شود و به مدد 
سخت کوشی و روحیه شکست ناپذیر همکاران متعهد 

امروز شاهد خبر های خوبی از بانک دی هستیم.

ارائه خدمات مدرن مبتنی بر فناوری 
اطالعات و ارتباطات 

بان��ک رف��اه کارگران به عن��وان با س��ابقه ترین بانک 
اجتماع��ی کش��ور در ح��ال حاضر با قریب به ش��ش 
ده��ه تجرب��ه در ارائ��ه خدم��ات بانکی و ب��ه عنوان 
یک��ی از بانک های بزرگ تجاری کش��ور، انواع متنوع 
خدم��ات روزآمد بانکی، اعم از ریالی، اعتباری، ارزی و 
الکترونیک را در مجموعه نظ��ام بانکی ارائه می  کند. 
این بانک می کوشد با ارائه مطلوب انواع خدمات بانکی، 
رضایت عموم اقش��ار جامعه به خصوص جامعه تحت 
پوشش س��ازمان تامین اجتماعی، باالخص مستمری 

بگیران و کارگران و ... را تأمین کند.
ب��ه گزارش روابط عمومی بان��ک رفاه کارگران به نقل 
از اداره کل رواب��ط عمومی س��ازمان تامین اجتماعی، 
پرداخ��ت بالغ بر 19.954 میلیارد ریال تس��هیات از 
محل منابع بانک به بنگاه های کوچک و متوسط طی 
س��ال های 96، 97 و دو ماهه نخس��ت س��ال جاری، 
پرداخت تعداد 15.716 فقره تسهیات قرض الحسنه 
مش��اغل خانگی، اش��تغال زای��ی و کارفرمایان طرح 
های م��دد جویی به مبل��غ بی��ش از 1.797 میلیارد 
ری��ال به معرفی ش��دگان کمیته ام��داد امام خمینی 
)ره(، س��ازمان بهزیس��تی و وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی طی س��ال 97 و دو ماهه نخست سال 98 و 
اعطای تسهیات قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه 
به مبلغ 10.810.705 میلی��ون ریال در دوره تیرماه 
97 الی پایان خرداد ماه بخش��ی از خدمات بانک رفاه 

کارگران در حوزه خدمات اعتباری است.
بانک رفاه در راستای ماموریت خود و با هدف تسهیل 
و گس��ترش ارائه خدمات بانکی روزآمد به آحاد اقشار 
جامعه و به ویژه جامعه بزرگ تحت پوش��ش سازمان 
تامی��ن اجتماع��ی، با تمرکز بر امر تحقیق، توس��عه و 
نوآوری، اقدام به ایج��اد و ارائه چندین خدمت مدرن 
مبتنی بر فناوری اطاعات و ارتباطات نموده است که 
از آن میان در دو مورد برنده جایزه نوآوری در س��طح 

ملی شده است .

رشد ۲۸۰ درصدی ضمانت نامه های صادره 
در بانک توسعه صادرات مشهد

رئیس ش��عبه مش��هد بانک توس��عه ص��ادرات گفت: 
تس��هیات پرداختی در سه ماهه اول امسال نسبت به 
مدت مشابه 13درصد رش��د داشته و در حوزه صدور 
ضمانت نامه در ش��عبه مشهد رش��د 280 درصدی را 
شاهد بوده ایم.علی قربانی مقدم از رشد 280 درصدی 
ضمانت نامه های صادره در سه ماهه اول سال جاری 
به نسبت مدت مشابه در سال گذشته خبر داد و گفت: 
تس��هیات پرداختی به صادرکنندگان استان خراسان 
رضوی در مدت یاد ش��ده بیش از 143 میلیارد ریال 
ب��وده و بی��ش از 70 درصد کل تس��هیات پرداختی 
صادراتی اس��تان توسط شعبه مش��هد پرداخت شده 
اس��ت.وی با بیان اینکه نس��بت مانده مطالبات معوق 
کمتر از یک درصد تس��هیات پرداختی اس��ت گفت: 
تس��هیات پرداختی در س��ه ماهه اول امسال نسبت 
به مدت مش��ابه 13درصد رش��د داش��ته است.وی در 
آستانه بیست و هفتمین سالگرد تاسیس بانک توسعه 
صادرات ایران با اعام این خبر که 900 میلیارد ریال 
مصوبه تس��هیات صادراتی هم اکنون در شعبه دست 
اقدام اس��ت، گفت: تاش داریم با توس��عه بازاریابی و 
تعام��ل نزدیکتر ب��ا صادرکنندگان، جامع��ه صادراتی 
اس��تان، ضمن معرفی خدمات و تسهیات این بانک، 
از مش��کات و موانع پیش روی صادرات مطلع شده و 
با همفکری با فعالین این عرصه، راهکارهای مناس��ب 

برای آن در حوزه تامین مالی پیدا کنیم.
قربانی مقدم برگزاری همایش آشنایی با خدمات بانک 
توسعه صادرات را در مشهد به عنوان یکی از اقدامات 

خوب مدیریت امور شعب و بازاریابی بانک دانست.

اخبار

تشکیل صندوق محصوالت کشاورزی در بورس کاال  
مدیر عامل بورس کاالی ایران به پیوند بازار مالی و کش��اورزی در بس��تر بورس 
کاالی ایران اش��اره کرد و گفت: برنامه توسعه معامات محصوالت کشاورزی در 
بورس کاال پس از گواهی سپرده کاالیی و بازار مشتقه به راه اندازی صندوق های 

کاالیی کشاورزی منتهی می شود.
حامد س��لطانی نژاد به راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری کاالیی مبتنی بر 

محصوالت کش��اورزی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از معامات پر حجم زعفران 
در ب��ازار نقد، گواهی س��پرده کاالیی، قرارداد آتی و اختیار معامل��ه، به تازگی معامات 
گواهی س��پرده کاالیی و قرارداد آتی زیره س��بز در بورس کاال آغاز شده تا در کنار تنوع 

کاالهای کشاورزی شاهد شکل گیری زنجیره ابزارهای مالی در بورس کاال باشیم.
وی گف��ت: در ح��ال حاضر با توجه به ترکیب گواهی س��پرده و بازار مش��تقه در حوزه  
معامات زعفران و زیره س��بز، راه اندازی صندوق کاالیی کشاورزی در بورس کاال مسیر 

هموارتری را در پیش دارد.  بورس كاال 

پرداخت ۳۰هزار میلیارد تومان وام به بنگاه های کوچک  
 رئی��س کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در راس��تای حفظ تعادل بازارها، 
کنترل بازار ارز را در دستور کار قرار داده تا با تداوم آرامش نسبی بازارها شاهد 

رونق بیشتر تولید باشیم.
عبدالناصر همتی با تاکید بر اینکه بخش غیردولتی بازوی توانمند اقتصاد کشور 
است، تصریح کرد: بانک مرکزی تمام تاش خود را برای رفع موانع فعاالن بخش 

غیردولتی به کار می گیرد. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نزدیک شدن نرخ ارز 
نیما به بازار آزاد گفت: خوش��بختانه بازار ارز از ثبات برخوردار است و روند بازگشت ارز 
حاصل از صادرات بهبود یافته اس��ت که نشانه استقبال فعاالن اقتصادی از سیاست های 
ارزی اخیر اس��ت. وی همچنین در پاسخ به درخواست های فعاالن اقتصادی بخش های 
غیردولتی برای تأمین مالی واحدهای تولیدی به تش��ریح برنامه های بانک مرکزی برای 
هدایت نقدینگی به واحدهای تولیدی پرداخت و گفت: بانک مرکزی حمایت از واحدهای 

تولیدی کوچک و متوسط را به طور جدی پیگیری می کند.  بانک مركزی

بررسی تدوین بودجه دو ساالنه در شورای عالی اقتصادی قوای سه گانه  
   وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از پیش��نهادات مطرح ش��ده در اصاح 
س��اختار بودجه، تدوین بودجه به صورت دو س��االنه بوده که هم اکنون در حال 

بررسی در شورای عالی اقتصادی قوای سه گانه است.
  فرهاد دژپس��ند با اش��اره به تنظیم اصاح ساختار بودجه در دولت گفت: یکی 
از پیش��نهادات مطرح ش��ده در اصاح س��اختار بودجه این است که بودجه را از 

این پس دو س��االنه تدوین کنیم، البته این موضوع با قانون اساس��ی مغایرت دارد 
که در حال بررسی است.

وی اف��زود: به دلیل اینکه تدوین دو س��االنه بودجه با قانون اساس��ی مغایر اس��ت، این 
پیشنهاد باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و در آنجا تصویب شود.

به گفته وی نخستین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه برای بررسی 
اصاح ساختار بودجه برگزار شد که این موضوع در جلسات آینده شورا نیز مورد بررسی 

قرار می گیرد.  ایرنا

معاون وزیر اقتصاد خبرداد؛
و و سایپا در وثیقه   سهام ایران خودر

ایدرو مسئول فک وثیقه سهام دو شرکت اصــــل 44  مع��اون وزیر اقتصاد با اش��اره به اینکه 
ایران خودرو و س��ایپا اس��ت، گفت: در حال حاضر اطاعی از 

اینکه س��هام این دو شرکت در وثیقه چه کسانی است ندارم و 
زمان فروش 20 درصد س��هام آن ها بای��د بعد از فک وثیقه از 

سوی شرکت ایدرو مشخص شود.
میر علی اشرف پوری حس��ینی در خصوص نحوه فروش مابقی 
سهام دو ش��رکت خودروسازی س��ایپا و ایران خودرو بیان کرد: 
مصوبه س��ران به وزارت اقتص��اد و دارایی اجازه می دهد تا مابقی 

س��هام دو شرکت سایپا و ایران خودرو را واگذار کنند و ما هم به 
استناد این موصب دیگر الزم نیست برای عرضه 20 درصد سهام 
این دو ش��رکت از دولت اجازه بگیری��م، اما با توجه به اینکه این 
س��هام در وثیقه قرار دارد امکان فروش مال غیر وجود نداشته و 
باید سهام ابتدا از وثیقه آزاد شود. وی در ادامه افزود: سهام شرکت 
خودروسازی سایپا و ایران خودرو با توجه به اینکه در وثیقه افراد 

دیگری اس��ت تا زمانی فک وثیقه آزاد نش��ود، موجودیت ندارد. 
رئیس س��ازمان خصوصی سازی تصریح کرد: این دو شرکت باید 
براس��اس قانون ایدرو ابتدا از وثیقه خارج شوند و سپس اقدامات 
الزم از س��وی س��ازمان خصوصی س��ازی در جه��ت فروش 20 
درصد سهام این دو شرکت صورت گیرد و تا این امر محقق نشد 

هیچگونه اقدامی در این زمینه صورت نمی گیرد. میزان 

 آگهى ابالغ مالیاتى

روابط عمومى اداره کل امور مالیاتى استان گیالن

 در اجراى ماده 208 قانون مالیاتهاى مستقیم بدینوسیله اوراق مالیاتى مودى که آخرین نشانى آن در دسترس واحد مالیاتى نمى باشد به شرح زیر ابالغ مى گردد.

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده نوبت اول
 شرکت تعاونى تولیدى و توزیعى 516 تبریز 

هیئت مدیره شرکت تعاونى تولیدى و توزیعى 516 تبریز

بدینوسیله باطالع اعضاى محترم شرکت تعاونى تولیدى و توزیعى 516 تبریز به شماره ثبت 6992 و به شناسه ملى 10200130119 مى رساند جلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونى ، از ساعت 10 الى 12 روز  سه شنبه مورخه 1398/5/15 در محل سالن آمفى تئاتر باشگاه فرهنگى ورزشى 
کارگران واقع در خیابان ششگالن جنب سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار خواهد شد لذا از تمامى اعضاى محترم دعوت مى شود در این جلسه حضور 
بهم رسانند ، ضمنًا کاندیداهاى بازرس مى توانند 10 روز پس از انتشار آگهى به دفتر شرکت مراجعه و ثبت نام نمایند و همچنین سهامدارانى که تمایل دارند 
جهت شرکت در جلسه مجمع وکیل انتخاب نمایند از 7 روز مانده به تاریخ مجمع با حضور تواما موکل و وکیل در دفتر تعاونى ، فرم مخصوص را امضاء نمایند.

دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیئت مدیره 

2- استماع گزارش بازرس
3- اتخاذ تصمیم در خصوص بیالن مالى سال 1397

4- اتخاذ تصمیم در خصوص سود و زیان سال 1397 و نحوه تقسیم آن 
5- اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه پیشنهادى هیئت مدیره براى سال 1398

6- اتخاذ تصمیم در خصوص پاداش پیشنهادى براى هیئت مدیره 
7-  اتخاذ تصمیم در خصوص تغییرات اعضاء و سرمایه

8- تعیین روزنامه رسمى و على البدل 
9- برگزارى انتخابات بازرس

سیاست روز تبعیضات حوزه معدن و فوالد را بررسی می كند؛

 طفل سرراهی وزارت صنعت 

 معاون وزیر راه و شهر سازی؛
 ایران برای اردن واگن و خط آهن می سازد

مدیرعام��ل راه آهن از تعامل راه آهن های ایران و اردن در حوزه خدمات فنی- پــــــه مهندسی و توسعه زیرساخت ها و تولید ناوگان برای اردن خبر داد.كو
س��عید رس��ولی گفت: سیاس��ت ما در دوره جدید مدیریت ش��رکت راه آهن، تنش زادیی با اعضای 

اتحادیه UIC، تعامل با کشورهای همسایه و ایجاد ظرفیت بیشتر برای ترانزیت ریلی است.
وی اف��زود: اتحادی��ه راه آهن های جهانی )UIC( اتحادیه های منطقه ای ه��م دارد که دفتر راه آهن 
منطقه خاورمیانه آن، ایران اس��ت. به طور منظم هر 6 ماه یک بار در کش��ورهای عضو، اجاس های 
منطقه ای در کش��ورهای عضو برگزار می ش��ود که آخرین اجاس منطقه خاورمیانه هفته گذشته در 

شهر عقبه اردن برگزار شد که ایران هم در این نشست شرکت کرد.
  به گفته رسولی در هر نشست، کشورهای عضو گزارشی از آخرین وضعیت شبکه ریلی خود تشریح 
کرده و س��پس پیشنهادهایشان درباره موضوع مهمی که باید در اجاس خاورمیانه ای مطرح شود را 
ارائه می دهند؛ در این اجاس، رئیس و نواب رئیس اتحادیه منطقه ای انتخاب شدند که مدیرعامل راه 

آهن ایران به عنوان نایب رئیس اول اتحادیه منطقه خاورمیانه انتخاب شد.
 )UIC( رسولی با اشاره به استقبال آقایان لوبینو و داوِن رؤسای سابق و فعلی اتحادیه راه آهن های جهانی
که در اجاس خاورمیانه حضور داشتند، درباره گزارش راه آهن ایران، گفت: با توجه به اینکه UIC یک 
نهاد سیاستگذار در حوزه قوانین بین المللی ریلی است، نماینده ایران در این اجاس برای اولین بار ایران 
پیشنهاد داد مسائل فنی و ایمنی راه آهن مورد توجه بیشتری در اجاس های منطقه ای و جهانی قرار گیرد 
از این رو پیش��نهاد کردم شورای حمل و نقل اتحادیه جهانی UIC ایجاد شود که بیشتر به امور اجرایی 
بپردازد و هماهنگی میان کش��ورهای عضو و منطقه در بخش حمل و نقل را پیگیری و تس��هیل کند. به 
خصوص که کشورهای عضو بر اساس استانداردهای این اتحادیه جهانی عمل می کنند. وی تصریح کرد: 
نمونه موفق چنین ش��ورایی، ش��ورای حمل و نقل ریلی کشورهای آسیای میانه و مشترک المنافع حوزه 
CIS است که چندی پیش اجاس هفتادم آن در هلسینکی فناند برگزار شد و ایران از عضو ناظر به عضو 
وابسته ارتقا عضویت یافت که پس از طی شدن مراحل قانونی آن، در نشست باروس این ارتقای عضویت 

رسماً اباغ می شود. قرار است شبیه این شورا را در اتحادیه راه آهن های خاورمیانه داشته باشیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره سایه انداختن روابط سیاسی کشورهای خاورمیانه بر تعامات تجاری 
و ترانزیت ریلی کشورهای منطقه عرب آسیا، بیان داشت: اینکه سیطره روابط سیاسی بر روابط تجاری 
کشورهای منطقه وجود دارد، مسأله ای ناگزیر است و امروزه زندگی مردم در جهان تحت تأثیر نگاه های 
خاص منفعت طلبانه برخی کشورهای استکباری است. اما من در اجاس اخیر اردن اعام کردم شبکه 
ریلی کشورها مانند عروق و رگ ها بدن انسان است و ما یک شبکه به هم پیوسته هستیم نمی شود راه 

آهن یک کشور به طور مستقل رفتار خاص داشته باشد و کل شبکه را دچار اختال کند.
رسولی با بیان اینکه اتحادیه های بین المللی و منطقه ای راه آهن های کشورها همواره تاش می کنند 
به دور از مس��ائل سیاس��ی، روابط حقوقی با یکدیگر را تعریف کنند، افزود: در خاورمیانه به ش��دت 
به دنبال توس��عه روابط با کش��ورهای منطقه هس��تیم به گونه ای که با ترکیه و ترکمنستان پروتکل 
دوجانبه به طور مجزا با هر یک از این دو کش��ور امضا کرده ایم. اجاس س��ه جانبه ای هم دو هفته 
قبل با س��وریه و عراق به امضا رس��اندیم که کلیه شقوق حمل و نقلی اعم از دریایی، ریلی، جاده ای و 

هوایی را در بر می گرفت. مهر


