
هن��وز با گذش��ت 12 س��ال  دارندگان س��هام عدالت مالک اصــــل 44
سهام خود نیس��تند و همچنان دولت قیومیت این 
افراد در بحث س��هام عدالت بر عهده دارد.این جمله 

را رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس می گوید.
البته ک��ه این حجم مس��ئولیت در رابطه باس��هام 
عدالت بعداز گذشت 12 سال همچنان به مذاق عده 
ای از  متولیان خوش است و حتی اگر به این زودی 
هم این مهم عملیاتی نش��ود ،برای برخی متولیان و 
دست اندرکاران به ویژه افرادی که نمی توانند دست 
از انحصار آفرینی دربرخی حوزه های ثروتمندی که 
تاکنون دردس��ت دول��ت ب��وده بردارند؛مطلوب تر 

خواهدبود. 
در حال حاضر و طبق آخرین اخبار منتش��ر ش��ده 
طرح آزاد سازی س��هام عدالت درمیان راه به دلیل 
اختالفات دولت و مجلس مانده است به این ترتیب 
که  به گفت��ه فوالدگر رئیس کمیس��یون اصل 44 
عدم تعیین و تکلیف الیحه آزادس��ازی سهام عدالت 
بع��د از یکس��ال و نیم به این دلیل تغییراتی اس��ت 
که کمیسیون اصل 44 مجلس به عنوان کمیسیون 
اصلی ای��ن مهم در الیحه مزبور ایجادکرده و همین 

موجب شده تا با مخالفت دولت مواجه شود. 
فوالدگر با اشاره به اقدام مجلس در خصوص  اصالح  
روش دول��ت م��ی گوید:"مهمترین تغیی��ری که ما 
ب��ر روی الیحه دولت انجام دادی��م، روش واگذاری 
سهام عدالت به مردم بود که دولت از طریق سازمان 
خصوصی س��ازی اصرار داش��ت این سهام به صورت 
صندوق های فراگیر قابل معامله بورس��ی موسوم به 
ETF باشد، اما نمایندگان کمیسیون می گویند، اگر 
به روش دولت عمل ش��ود، مردم هنوز بعد از دوازده 
س��ال نمی توانن��د مالک و مدیر س��هام عدالت خود 
باش��ند، در حالی که قانونگ��ذار می خواهد فرهنگ 
س��هامداری، سرمایه گذاری و پس انداز در بین مردم 

رواج پیدا کند. “
 در مقاب��ل ای��ن صحبت های فوالدگ��ر اما حکایت 
های پوری حس��ینی که هنوز در از زیر تیغ اتهامات 
واگذاری  ش��رکتها رها نشده ؛جالب تر است .پوری 
حس��ینی با این ادعا که کارشناسان مجلس و دولت 
به این نتیجه رس��یدند که واگذاری س��هام عدالت 
به مردم نش��دنی اس��ت می گوید:” واگذاری سهام 
شرکت های سرمایه پذیر به شرکت های سهامی عام و 
خاص و پس از آن، واگذاری این سهام به مشموالن 
نقض غرض بوده و نش��دنی است.بنابراین از آنجایی 
که روش فوق عملی نشد،  ETF )صندوق های قابل 
معامله در بورس( به عن��وان روش جایگزین مطرح 

و اس��تفاده از آن مبنای الیحه س��اماندهی س��هام 
عدالت ش��د. رئیس س��ازمان خصوصی ب��ا تاکید بر 
اینکه در واگذاری س��هام عدالت باید به شرکت های 
سرمایه پذیر توجه ویژه ای شود، چراکه این شرکت ها 
جزو بهترین ها هستند و 40 یا 30 درصد سهام آنها 
به س��هام عدالت داده ش��ده، بنابراین اگر فردی به 
صورت واحد در این ش��رکت ها این بخش از س��هام 
را اداره نکند ش��رکت آس��یب دی��ده و نقض غرض 

می شودمدعی است؛
 در صورتی که س��هام عدالت به مردم واگذار ش��ود 
دو اتفاق بد رخ می دهد؛ نخس��ت آن که در صورت 
واگذاری سهام 40 درصدی شرکت های سرمایه پذیر 
می��ان 40 میلیون نفر، ممکن اس��ت تک تک افراد 
برای فروش مراجعه کنند در نتیجه سهام آنها ارزان 
می شود. دومین آسیب این است که زمانی که عرضه 
س��هام بیش از تقاضا باش��د ارزش آن افت شدیدی 

پیدا می کند.
این قبیل متولیان از وجود چنین مشکالتی به عنوان 
پیچیدگی های پیش روی کار نام می برند و معتقدند 
این پیچیدگی ها مانع از اجرای این مهم بعد از 12 
س��ال شده اس��ت . اما همه داس��تان این نیست. تا 
پی��ش از این نیز ؛حرف و حدیث های بس��یاری در 
خصوص واگذاری سهام عدالت به مردم مطرح شده 
اما نکته قابل توجه  تامل نوع نگاه متولیان س��ازمان 
خصوصی سازی به این مساله است.بررسی اقدامات 
صورت گرفته  درطول این سالها نشان می دهد که  
این متولیان از یک سو همواره بر این طبل میکوبند  
که در تالش برای تس��هیل شرایط برای آزاد سازی 
سهام عدالت هستند  و از سوی دیگر به گونه ای از 
مش��کالت سخن می رانند که مردم به جایی برسند 
که عطای داش��تن این سهام را به لقای آن ببخشند 
و  دست آخر باز هم این دولت باشد که تصمیم اول 

و آخررا میگیرد.

شاید بررس��ی روند واگذاری های صورت گرفته در 
طول این س��الها و انحرافات صورت گرفته از قانون 
دراین زمینه خود دلیلی براین ادعا باشد  که داستان 
آنقدر ها هم که متولیان می گویند؛ پیچیده نیست 
چ��را که در طول این س��الها که امکان آزاد س��ازی 
س��هام عدالت میس��ر نبوده  ؛متولیان دولتی ازحق 
رای سهام عدالت به عنوان دوربرگردانی برای  دولت 
بهره گرفته اند و کوشیده اند تا جایی که امکان دارد 
به واسطه مسیر اجباری که در راستای اجرای قانون 
خصوصی س��ازی به آن تن داده اند؛ از این قیومیت 

به نفع خود بهره گیرند.
به سخن دیگر واگذاری س��هام عدالت به وزارتخانه 
های دولتی ابزاری های موثر برای آن ش��ده تا این 
ش��رکت ها از مسیر خصوصی که درپیش گرفته اند 
بار دیگر به دامان دولت بازگش��ته و روند مدیریت و 

مالکیت دولتی خودرا ادامه دهند .
بررس��ی ه��ای اتفاق��ات رخ داده در اغلب ش��رکت 
های بزرگ واگذار ش��ده نش��ان از اقدام دولت برای 
قیومت آراس��هام عدالت و درپی آن انحصار آفرینی 
برحیطه فعالیت این ش��رکت ها دارد به این ترتیب 
که بس��یاری از این ش��رکت هایی که سهام آنها در 
قالب سهام عدالت واگذار شده ؛همچنان رای آن ها 
در اختیار دولت است و متولیان دولتی به هر شکلی 
ک��ه بخواهند برای آن تصمیم گیری می کنند حال 
آنکه بخش خصوصی که یک پای کار دراین مس��یر 
خصوصی سازی است رضایت داشته باشد یا نداشته 
باشد باید به ساز متولیان دولتی دراین میان برقصد 
حت��ی اگر ای��ن مهم تاوانی به قیم��ت حذف بخش 
خصوصی و یا تصییع حقوق سهامداران داشته باشد. 
کارشناسان و تحلیلگران بازار در ارزیابی این مساله 
از شرکت گل گهر و حاشیه های پیرامون مجمع آن 
در س��ال جاری یاد کرده و معتقدند این شرکت می 
تواند نمونه بارز و دس��ت ب��ه نقدی  دراین خصوص 

باشد به این ترتیب که 
پس از  برگزاری مجمع این شرکت به عنوان یکی از 
بزرگترین شرکت های بورسی کشور درحوزه سنگ 
آه��ن  ؛ نهادهای مالی بازار س��رمایه ب��ا هم دلی و 
همراه��ی یکدیگر توانس��تند در چارچ��وب قوانین 
و مقررات و در راس��تای صیانت از حقوق س��رمایه 
گذاران خرد ، تحولی در ساختار مدیریتی شرکتهای 
معدنی به منظور حمایت بیش��تر از منافع س��رمایه 
گذاران ایج��اد کنند.به این ترتیب ک��ه با همکاری 
مجموعه هلدینگ امید، کرس��ی های هیئت مدیره 
فوالد مبارکه و ش��رکتهای تابعه آن را کاهش داده و 

از اکثریت خارج کردند.  
اما همه داستان به اینجا ختم نشد و از آنجایی که این 
رخداد چندان به مذاق وزارت صمت خوش نیامد به 
گفته کارشناسان و فعاالن این بازار؛تغییرات تعجب 
برانگیزی در این وزارتخانه عریض و طویل رخ داد به 
طوریکه به گفته فعاالن بازار متولیان این نهاد نقش 
سیاس��تی و نظارتی خود را به نقش مداخله جویانه 
و کفالتی تغییر داده و تهدیدهایی در خصوص عدم 
تصویب تعدیل نرخ س��نگ آهن و ایجاد زیان چند 
هزار میلیاردی برای ش��رکتهای سنگ آهنی مطرح 
کردند.  ب��ه گفته فعاالن این حوزه البته تهدیدهای 
صورت گرفته به همین جا ختم نش��د و تنها 2 روز 
پ��س از برگزاری مجمع و بدون اینکه مجمع اول به 
ثبت برسد، مجمع دومی جهت تعیین هیئت مدیره 
گل گهر آگهی شد که خود این اتفاق مجال ابهامات 

و تهدیدهای وزارت صمت را پررنگ تر کرد.
محمد رض��ا پورابراهیمی در زمین��ه دخالت وزارت 
خانه صنعت ،معدن و تجارت در امور برخی شرکت 
ه��ای معدنی مانند  گل گهرو ...  ؛ به سیاس��ت روز 
گفت: این اتفاق ریش��ه در مس��ایل مختلف دارد  و 
بخ��ش اعظم آن به نگاه دولت��ی برخی مدیران این 
وزارتخانه با زم��ی گردد به این ترتیب که علی رغم 

واگذاری س��هام این ش��رکت ها بازه��م نمی توانند 
دس��ت از تفکر دولت��ی خود برای ع��دم دخالت در 

امورد اداره این شرکتها بردارند.
وی در ادام��ه ب��ه برگزاری مجم��ع گل گهر و تغییر 
ترکیب هیات مدیره این ش��رکت  کرد  و افزود: علی 
رغ��م اینکه این مجمع مطابق ب��ا قوانین ومقررات و 
کامال س��الم برگزار ش��د اما این تغیی��رات به مذاق 
برخ��ی مدیران وزارت صمت خوش نیامد و در اقدام 
غیر کارشناس��ی و قانون��ی از برگزاری مجمع مجدد 
خبردادن��د درحالی که طبق قانون مدیران قبلی این 
شرکت که بعداز مجمع دیگر حق رای ندارند و نمی 

توانند چنین اقدامی را اجرایی کنند.
 وی در ادامه با اش��اره به  دخالت این مدیران درامور 
ش��رکت های مختلف افزود:نگاهی گذرا به وضعیت 
ای��ن قبیل ش��رکتها و اص��رار این مدی��ران برای در 
دست داشتن قدرت در حوزه سنگ آهن و همچنین  
ش��رکت های واگذار ش��ده مش��مول اصل 44 طبق 
قانون خصوصی س��ازی به خوبی نشان می دهد که 
برخ��ی مدیران وزارت صم��ت  برخالف گفته رئیس 
جمهور و وزیر صمت تمایلی به کاهش تصدی گری 
دولت دراین ش��رکتها ندارند و این نوع رفتار چنین 

مدیرانی کامال با رویکرد دولت متفاوت است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این 
اف��راد حتی ح��رف وزیر را هم نم��ی خوانند تصریح 
کرد:این رفتار تا پیش از این در س��ایر حوزه ها مانند 
خودروساز هم صورت گرفته به این ترتیب که شرکت 
های خودروس��ازی را واگذار کردن��د اما همچنان در 
خصوص تعیین مدیرعامل آن دخالت های گس��ترده 
دارن��د.  وی افزود: دراین خصوص حتما می بایس��ت 
مراقبت های الزم توسط وزیر صنعت،معدن و تجارت 
صورت گیرد به این ترتیب که هم نحوه مواجه وزیر با 
این قبیل افراد مهم است و این رفتار باید تغییر کند. 

پورابراهیمی با تاکید براین نکته که شاهد رفتار متناقض 
و دوگانه ای در وزارت صنعت،معدن و تجارت هستیم 
خاطرنش��ان کرد: در خصوص واگ��ذاری های صورت 
گرفته در وزارت خانه دچار تناقض های جدی هستیم 
به این ترتیب که رئیس جمهور و وزیر صنعت یک چیز 
را میگویند و موافق کاهش تصدی گری دولت هستند 
اما برخی مدیران میانی این وزارتخانه عمال رفتارشان 
مغایر با رفتار دولت اس��ت. وی افزود:این نوع رفتاراین 
مدیران از س��وی مجلس به جد پیگیری شده و عالوه 
بر استفاده از ظرفیت آیین نامه های داخلی در صورت 
عدم اصال فرآیند؛سوال  از وزیر صمت در دستور کار 
قرار خواهد گرفت و قطعا برخورد جدی با این روند 

خواهیم داشت و به هیچ وجه کنار نمی آییم.
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اطالع رسانی و آگاهی بخشی، کليدواژه 
پيشگيری از بيماری های غيرواگير

همزمان با نخس��تین س��الگرد تاس��یس ش��بکه ملی 
پیش��گیری از بیماری های غیر واگیر ، اولین برنامه از 
سلسله نشس��ت های تخصصی شبکه، روز چهارشنبه 
مورخ 26 تیرماه با موضوع "عوامل موثر بر بهداش��ت 
بیماری های قلب و عروق با محوریت افزایش فعالیت 
فیزیکی" در س��الن اندیش��گاه فرهنگی کتابخانه ملی 
ای��ران ب��ا حضور جمع��ی از نماین��دگان انجمن های 
س��المت محور، صاحبنظران و پزشکان برگزار گردید.

در این نشس��ت تخصصی دکتر محمدرضا مس��جدی 
مدیرعام��ل ش��بکه و ف��وق تخصص ری��ه در مقدمه، 
ضمن معرفی فعالیتهای یک س��ال اخیر این تش��کل 
مرد م نهاد متش��کل از 40 س��ازمان مردم نهاد حوزه 
س��المت ، هدف از برگزاری این سلسله نشست ها را 
آگاهی بخش��ی عمومی اعالم داش��تند. در ادامه دکتر 
مس��جدی مهمترین رسالت ش��بکه را آگاهی بخشی 
در م��ورد بیماری ه��ای غیر واگیرو پن��ج عامل خطر 
مش��ترک این بیماری ها شامل اس��تعمال دخانیات، 
فعالیت فیزیکی ناکافی، تغذیه نامناسب، مصرف الکل 
و آلودگی هوا دانس��تند. ایش��ان توجه کافی و اهتمام 
س��من ها به ای��ن موضوع را مقدم��ه ای برای مطالبه 
گری مردم در توس��عه س��المت و کاهش بار بیماری 
های غیر واگیر اعالم نمودند.س��هولت در دسترسی به 
دارو و مراکز درمانی، همچنین رژیم درمانی مناس��ب 
از دیگر محورهای س��خنرانی این استاد و عضوهئیت 
علمی دانش��گاه ش��هید بهش��تی بود. دکتر مسجدی 
برنامه های سالمت محور مانند بسیج ملی فشار خون 
را مفید ارزیابی و دو برنامه جامع وزارت بهداش��ت در 
تش��خیص ودرمان سریع موارد مش��کوک به عوارض 
حاد قلبی و مغزی در س��طح ملی اش��اره کردند و دو 
ش��ماره 247 و 724 را اعالم نمودن��د تا مردم از این 
امکان فوق العاده در سطح کشور بهره مند شوند.دکتر 
محمد رضا مس��جدی ضمن اش��اره به اقدامات اخیر 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی در افزایش 
سطح سالمت، اظهار داشت شبکه در قالب برنامه های 
مدون این وزار تخان��ه جهت ارتقاء آگاهی عموم مردم 

در سطح ملی فعالیت می نماید.

بازدید مدیر استانی بانک ایران زمين از 
 شرکت های توليدی دارو و کشت 

و صنعت استان
در راس��تای حمای��ت از اش��تغال زای��ی و رونق تولید 
مدیرش��عب اس��تان ه��ای اصفه��ان، ق��م، مرکزی و 
چهارمحال بختیاری بانک ایران زمین به اتفاق مدیران 
ارش��د این مدیریت با مدیران ارش��د شرکت های گل 
دارو و کش��ت و دام فضی��ل دی��دار و گفتگو کردند.به 
گزارش روابط عمومی: محمدرضا سبزواری مدیراستان 
در این بازدیدها اظهار کرد: سیاست اصلی دولت ایجاد 
اش��تغال و رونق تولی��د و به تبع آن ثب��ات قیمت ها 
اس��ت و بانک ها نیز بر اس��اس رس��التی که بر دوش 
دارند در جهت پایداری این صنایع برنامه های همس��و 
را در دس��تور کار ق��رار داده ان��د.وی حمایت از تولید 
داخل��ی را مولفه اثر گذار اقتص��اد و اهمیت به تحقق 
برنامه ها در س��ال تولید رونق و سیاست های اقتصاد 
مقاومتی را بس��یار مهم و توجه به ایفای درست نقش 
ها ومسئولیت ها در سه بخش تولید، توزیع و مصرف را 
امری ضروری در چرخه صنعت دانست و ایجاد هرچه 
بهتر این روابط را از طرفین خواس��تار ش��د .سبزواری 
ضمن ابراز خرس��ندی از تالش های صورت گرفته در 
راس��تای احیاء طب س��نتی و گی��اه درمانی علمی در 
کشور و تولیدات شرکت با فرآوری و بسته بندی به روز 
نس��بت به سایر شرکت های فعال در این عرصه آن را 
شایسته تجلیل دانست و افزود: پشتیبانی از تولید ملی 
به منزله حمایت از اش��تغال، کار و سرمایه ایرانی است 
و بانک ایران زمین در راستای ایفاد نقش ملی خود به 
عنوان یک بانک خوش نام آمادگی خود را جهت ایجاد 

و افزایش تعامالت سازنده اعالم می کند.

یک هفته تا غير فعال شدن حساب های 
فاقد شناسه شهاب بانک ملی ایران

حساب های فاقد شناس��ه هویت سنجی الکترونیکی 
بانکی )ش��هاب( در بانک ملی ایران از ششم مرداد ماه 

غیر فعال می شوند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در راس��تای 
اج��رای الزامات قانونی ناظر بر لزوم شناس��ایی دقیق 
مش��تریان و بنا بر مفاد بخش��نامه اخیر بانک مرکزی 
و تاکی��دات به عمل آمده در ای��ن خصوص، بانک ها 
از ارائه خدمات به حس��اب های فاقد شناس��ه شهاب 
منع ش��ده اند.لذا آن گروه از مش��تریانی که به دلیل 
فق��دان مدارک و یا عدم احراز هویت کامل و نقص در 
اطالعات، حساب هایشان غیر قابل برداشت شده است، 
ضرورت دارد در اس��رع وقت به شعب بانک ملی ایران 
مراجعه و ضمن ارائه مستندات و مدارک هویتی خود 
نسبت به تکمیل اطالعات اقدام کنند.بر این اساس از 
روز یکشنبه 6/5/1398 حساب های مشتریان حقیقی 
ایرانی بانک ملی ایران که فاقد اطالعات معتبر سجلی 
ش��امل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، 
تاریخ تولد و کد ملی باشد تا اصالح اطالعات مربوطه، 

به صورت غیر قابل برداشت خواهد بود

اخبار

افزایش پایه های مالياتی  
وزیر اقتصاد گفت: س��عی ما بر این است که تا پایان دولت دوازدهم بتوانیم تمام 

امور را به صورت الکترونیکی انجام دهیم.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: توافق اخیر در راستای 
ش��کل گیری نظام مالیاتی کشور بوده است؛ برای افزایش درآمد مالیاتی ضمن 

گسترش پایه های مالیاتی باید راه های فرار مالیاتی مسدود شود.
وی  با بیان اینکه در هفته گذش��ته ب��ه بهانه هفته فرهنگ مالیاتی صاحب نظران 

ایده ه��ای زی��ادی در زمینه درآمده��ای مالیاتی ارائه کردند، گفت: در جلس��ه با رئیس 
جمهور نیز بر اقتصاد هوش��مند تاکید داش��تم. در این اقتصاد بسیاری از مؤلفه ها باید از 

سطح فعلی فراتر رفته و به نظام بیمه، مالیات، پول، فضای کسب و کار برسد.
وزی��ر ام��ور اقتصادی و دارای��ی افزود:فراین��د طوالنی و زمان بر کس��ب مجوز برای 
کس��ب و کار قابل قبول نیس��ت؛ از این رو در پی آن هس��تیم که این روند را سرعت 

ببخش��یم.   مهر

اعالم نرخ جدید خرید تضمينی گندم    
معاون وزیر جهاد کش��اورزی گفت: وزیر جهاد کش��اورزی ت��ا دو روز آینده نرخ 
پیش��نهادی خرید تضمینی گندم برای س��ال زراعی آینده را به ش��ورای اقتصاد 

اعالم می کند.
  عبدالمه��دی بخش��نده اظهار کرد: ت��ا کنون صبح 5.5 میلی��ون تن گندم از 
کش��اورزان خرید شده است که در مقایسه با سال گذشته 9درصد کاهش یافته، 

در حالیکه با توجه به افزایش تولید باید میزان خرید تضمینی ما از س��ال گذشته 
بیش��تر می شد. وی افزود: در سال گذش��ته تا پایان فصل برداشت گندم 9.5میلیون تن 
خرید تضمینی صورت گرفت و امس��ال نیز پیش بینی شده بود که 12میلیون تن خرید 
تضمین��ی صورت گیرد؛ اما همانطور که اعالم ش��د تا کن��ون تنها 5.5میلیون تن خرید 
تضمینی گندم انجام شده است.  به گفته بخشنده ارزش گندم خریداری شده تا کنون 
9500میلی��ارد تومان ب��وده که از این رقم 7ه��زار و 600میلیارد آن پرداخت ش��ده و 

1900میلیارد تومان آن باقی مانده است.  تسنیم 

آمادگی ۳۲ قطعه ساز برای توليد ۳۵ قطعه راهبردی وارداتی
  معاون امور صنایع وزارت صمت گفت: 32 قطعه س��از برای تامین 35 قطعه ای 

که از خارج تامین می شده است، اقدام به انعقاد قرارداد کرده اند.
  فرش��اد مقیمی در نخس��تین میز تخصصی تعمیق س��اخت داخل در صنعت 
خودرو اظهار کرد: با پیگیری های وزیر صمت برای ساخت داخل، اولین نشست 

تخصصی تعمیق ساخت داخل خودرو در حال برگزاری است.
وی ادامه داد: امضای قراداد 740 میلیارد تومانی میان تامین کنندگان خودرو های 

پر تیراژ با قطعه سازان در ادامه برگزاری این میز تخصصی اتفاق می افتد.
معاون امور صنایع وزارت صمت تصریح کرد: 32 قطعه ساز برای تامین 35 قطعه ای که 

از خارج تامین می شده است، اقدام به انعقاد قرارداد کرده اند. 
مقیم��ی ب��ا بیان اینکه با س��اخت این قطع��ات 85 میلیون یورو صرف��ه جویی ارزی 
انجام خواهد ش��د، بیان کرد: این قطعات نیاز به ارز بری دارند و سابقه ساخت داخل 

ندارن��د.    میـزان 

سیاست روز اما و اگرهای آزادسازی سهام عدالت رابررسی میکند؛

حق رای سهام عدالت؛دوربرگردان دولت

هیئت ســوارکارى گنبدکاووس در نظر دارد مساحت تقریبى یکصد و 
هیجده هکتــار از زمین هاى مزروعى (دیم) خود را که به رویت عالقمندان 
به شرکت در مزایده مى رســد از طریق مزایده حضورى به باالترین قیمت 
پیشنهادى جهت کاشت ( تک محصول ) به شخصیت هاى حقیقى و حقوقى 

به صورت اجاره یا مشارکت واگذار نماید.
عالقمندان به شــرکت در مزایده مى توانند تا ساعت 8 صبح روز سه شنبه 
مورخ 98/05/01 پاکت هاى پیشــنهادى قیمت خود را به صورت در بسته 

شخصا“ به دفتر هیئت سوارکارى گنبد تسلیم نمایند.
- متقاضیان مى بایست مبلغ یکصد میلیون ریال بابت حق شرکت در مزایده 
به حساب 0112661203009 بانک ملى به نام هیئت سوارکارى گنبدکاووس 

واریز نمایند.
- قیمت پیشنهادى پایه هر هکتار -/28/000/000 ریال مى باشد.
-برنده مزایده حق تغییر کاربرى و واگذارى به غیر را ندارد.

-برنده مزایده مکلف است ضمن تحویل چک هاى مربوط به قرارداد، چکى 
معادل کل اجاره بها بعنوان تضمین حســن انجــام کار و تعهدات به هیئت 
سوارکارى تحویل نماید.                                                                           

آگهى مزایده 

هیئت سوارکارى گنبدکاووس  

درپى اســتعفاى منوچهر غفارى شــهردار ســابق فردیس اعضاى 
شوراى اســالمى این شهر ، با پذیرش اســتعفاى ایشان ، مسعود 
نجفى را به عنوان سرپرست شهردارى فردیس انتخاب کردند.پس 
از اعالم اســتعفاى شهردار فردیس در اولین جلسه شوراى اسالمى 
این شهر که براى انتخاب شــهردار جدید تشکیل شد اعضاى این 

شورا پس از تبادل نظر و بررسى صالحیت 
گزینه هاى مختلف اکثریت اعضاى شوراى 
اسالمى شــهر فردیس با پنج راى موافق و 
دو راى مخالف با استعفاى منوچهر غفارى 

موافقت کردند
ودر ادامه این جلســه مســعود نجفى را به 
سمت سرپرست شهردارى فردیس منصوب 
کردند.شایان ذکر است نجفى پیش از این 
سمت، مدیریت بازرسى شهردارى فردیس 

را بر عهده داشت.

مسعود نجفى سرپرستى شهردارى فردیس 
را برعهده گرفت.


