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 1.363.840اونسطال

سهشنبه  9آذر 1400

1.788

مثقالطال

اجرای طرحهای
اشتغال روستایی
سرعت میگیرد

لقبیامت انواع
سشویی

 24ربیعالثانی 1443

54.980.000

 30نوامبر۲۰۲۱

طال ۱۸عیار

سال سی و چهارم

شماره 9684

 12.693.000ربعسکه

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :بیش از  ۱۱هزار
میلیارد تومان منابع برای توسعه اشتغال روستایی با
همکاری دستگاههای اجرایی عملیاتی خواهد شد که
با تحقق آن ،اجرای این طرحها سرعت خواهد گرفت.
به گــزارش ایرنا «حجتهللا عبدالملکی» در نشست
هماندیشی «تسریع در اجرای قانون حمایت از توسعه

آبسال مدل REN5207
ظرفیت  5کیلوگرم
 ۵,۶۹۵,۰۰۰تومان

 38.750.000نیمسکه

 66.500.000سکه

 125.370.000دالر (سنا)

و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری»
اظهار کرد :در الگوهای جدید ایجاد اشتغال ،رویکردها
متفاوت است و نظام نظارت و کنترل طرحها در حوزه
مشاغل روستایی نیز کارآمدتر خواهد بود .همچنین
انتظار داریم بهرهوری کار و کارآمدی در حوزه اشتغال
روستایی از ایــن طریق نیز افــزایــش یــابــد .سرپرست

259.897

زهــرا طوسی افــزایــش
هــزیــنـههــا ،کــاهــش بــازدهــی
و ج ــذاب ــی ــت اق ــت ــص ــادی،
ســرمــای ـهگــذاری در صنعت
حملو نقل مسافری ریلی
را بهعنوان امنترین وسیله
و پیشران توسعه اقتصادی کشور از صرفه
انداخته و شرکتهای فعال در این حوزه را نیز
به ستوه آورده است.
در حالی که افزایش سطح عمومی اشتغال و
تشویق بخش غیردولتی به سرمایهگذاری و
بهبود درآمد آنها ،هدف نهایی سیاستهای
اصل  44قانون اساسی است و افزایش سهم
حملونقل ریلی در حمل بار و مسافر بهعنوان
یــک هــدف اصــلــی در سند چــشـمانــداز ریلی
ترسیم شده است؛ این صنعت با موانعی که
در مسیر قطار پیشرفت آن قرار دارد ،گاه آرامتر
از برنامه حرکت کرده و گاهی به ناچار از ریل
خود خارج میشود.

◾

◾تالش برای پایین آوردن عمر ناوگان مسافری
رجبی میانگین عمر ناوگان مسافری را  29سال
ارزیابی میکند و میگوید :تالش میکنیم تا
میتوانیم عمر ناوگان را با خرید محصوالت
جدید و بازسازی واگنهای قدیمیتر پایینتر
بیاوریم .وی میافزاید :مصوباتی در را هآهــن
هست که شرکتها باید تمام واگنهای باالی
 35سال را نیمهعمر کنند.
هر بازسازی و نیمهعمر کردن یک واگن که در
سال  98حدود  1.5میلیارد تومان آب میخورد

خبر
خوب

پاکشوما مدل  9654AJ-PWNتیسیال مدل  AW/AS-G82جی پالس مدل  GWM-K723Wدوو مدل 9543V-DWK
ایکس ویژن مدل BW/BS-TG72
ظرفیت  9کیلوگرم
ظرفیت  7.5کیلوگرم
ظرفیت  8کیلوگرم
ظرفیت  9.6کیلوگرم
ظرفیت 7کیلوگرم
 ۱۴,۲۰۰,۰۰۰تومان
 ۸,۲۹۰,۰۰۰تـومـان
 ۸,۱۶۰,۰۰۰تـومـان
 ۲,۶۴۸,۷۸۰تـومـان
 ۹٫۴۶۹٫۰۰۰تومان

اخبارکوتاه
آغاز توزیع اینترنتی
کاالهای اساسی در سه استان
از چهارشنبه

چرخ راهآهن سخت میچرخد

◾

دینارعراق (سنا)

معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال نیز در این نشست
گفت :با اذن رهبر معظم انقالب اسالمی در سال ۹۶
بــه منظور کاهش نــرخ بیکاری مناطق هــدف و کمتر
برخوردار ،مبلغ یک و نیم میلیارد دالر از منابع صندوق
توسعه ملی و معادل ریالی آن در اختیار این کارگروه ملی
با اعضای مشخص قرار داده شد.

صنعت حمل و نقل مسافری ریلی همزمان با کرونا درگیر هزینههای نوسازی و بازسازی است

◾نامعادله شرکتهای مسافربری ریلی
محمد رجــبــی ،نــایــب رئــیــس انجمن صنفی
شرکتهای حملونقل ریلی و خدمات وابسته
در گــفـتوگــو بــا خــبــرنــگــار مــا از نــامــعــادلـهای
میگوید کــه حــوزه مسافری بــرای ادام ــه سیر
قــطــارهــایــش بــایــد ب ــرای حــل آن ت ــاش کند،
مسئلهای کــه شــرایــط کــرونــایــی کــشــور نیز بر
دشواری آن افزوده است.
رجبی میگوید :در شرایطی که ایــن صنعت
در دوره کرونا آسیبدیده و پرداخت تعهدات
بانکی ،مالیاتی ،بیمهای و هزینههای پرسنلی
نمیتواند یک روز معطل بماند ،نگهداشتن
این همه ناوگان توسط شرکتهای خصوصی
با تعهداتی که در بخش ریلی وجود دارد دشوار
شده است.
وی توضیح میدهد :هزینههای عملیاتی در
حوزه حملونقل ریلی مسافری سنگین است
و بیش از  35درصد آن ارزی محسوب میشود
از جمله برخی قطعات که داخلیسازی نشده
و باید وارد شود ،یا تجهیزاتی مثل کابل که در
تولید آن از مواد پتروشیمی استفاده میشود و
قیمت آن را با نرخ ارز محاسبه میکنند.

درهم امارات (سنا)

70.769

178

ی ـ ــادآوری ایــنــکــه در س ــال  1400بلیت قطار
مشمول نــر خگــذاری نشده اســت میافزاید:
ب ــرای اینکه دخــلو خــرج شــرکـتهــای ریلی
مسافری تراز باشد و منابع با مصارف به حالت
تعادلی برسد نیازمند اصالح  300درصدی در
بهای خدمات هستیم که البته به دلیل اینکه
بــازار کشش نــدارد ،تعدیل قیمت بهتدریج و
متناسب با توان مصرفکننده انجام میشود.

◾

◾ض ــرورت حمایت از نــاوگــان ریلی مسافری
در گذر از بحران

ح ــاال  6مــیــلــیــارد تــومــان هــزیــنــه روی دســت
شرکتهای ریلی مسافری مـیگــذارد .رجبی
میگوید :قیمت واگن نو نیز  15میلیارد تومان
است در مجموعه رجا در سه سال گذشته 57
واگــن نو از شرکتهای داخلی خریداری و به
ناوگان این شرکت افزوده است.
مــدیــرعــامــل شــرکــت حــم ـلونــقــل ریــلــی رجــا
میگوید :در دو سال گذشته تبدیل و ارتقای
واگنهای موجود به سيستم  660ولت را با رقم
 360میلیون تومان انجام میدادیم ،اکنون هیچ
کس حاضر نیست با یک میلیارد و  200میلیون
تومان هم این کار را انجام دهد ،یعنی در کمتر
از دو سال قیمت یک خدمت شبیه این ،چهار
برابر شده است.
قیمت فــوالد نیز از  6هــزار تومان به  24هزار
تومان رسیده و چرخ واگن نیز در همین مدت
از  10میلیون به  40میلیون تومان رسیده است،
این افزایش چهار برابری قیمت چرخ در حالی
رخداده کــه بــه دلیل رعــایــت اســتــانــداردهــای
ایمنی راهآه ــن ،استهالک آن هــم بــاال رفته و
نــرخ مصرف آن تقریبا ً یــک و نیم بــرابــر شده
است.

◾

◾افزایش چهار برابری
هزینههای نوسازی و بازسازی

نــایــب رئــیــس انــجــمــن صــنــفــی شــرک ـتهــای
حملونقل ریلی و خدمات وابسته با یادآوری
اینکه هزینههای شرکتهای ریلی مسافری
در دو س ــال ضــریــب چــهــار ب ــراب ــری خ ــورده
اســت میگوید :در ازای افــزایــش هزینههای
شــرکـتهــای ریــلــی مسافری بــه خــاطــر شیوع
کرونا و رعایت دستورالعملهای بهداشتی
و همچنین تــورم ،اصــاح  20درصــدی قیمت

◾

◾اصالح قیمتها
متناسب با توان مصرفکننده

آن طور که رجبی میگوید :ناوگان حملونقل
هــوایــی و ج ــادهای در طــول یــک ســال گذشته
دو مرحله ب ــرای جــبــران هــزیــنـههــا ،مشمول
نــرخگــذاری جدید شــدهانــد ،ولــی با وجــود این
دولــت گذشته ،تغییر نــرخ قطار را بــه دولــت
فعلی پاس داده و دولت فعلی نیز این مهم را با
وجود داشتن مصوبه شورای عالی هماهنگی
به صــاح نمیداند ،اینک در ما ههای پایانی
ســال  1400با وجــود ادامــه نوسانهای ارزی،
افزایش حقوق ،نرخ فوالد و تمامی هزینههایی
که به خاطر رکود و بیثباتی اقتصادی به این
صنعت تحمیلش ــده اس ــت ،هــنــوز دومــیــن
مرحله این مصوبه ابالغ نشده است.
مدیرعامل شــرکــت حملونقل ریــلــی رجــا با

◾

◾پیشنهادهای حمایتی به دولت
مــدیــرعــامــل شــرکــت حــم ـلونــقــل ریــلــی رجــا
مــیگ ــوی ــد :حــم ـلونــقــل ریــلــی مــســافــری در
حــال حاضر همچنان فاقد توجیه اقتصادی
اس ــت ول ــی دولـ ــت م ـیتــوانــد ب ــا قــائــل شــدن
بعضی تسهیالت از جمله پــرداخــت یــارانــه،
مــعــافــیــت پ ــرداخ ــت هــزیــنــه لــکــومــوتــیــوهــا در
ســال  ،99تخفیف اجــاره اماکن و کارگا ههای
بخش دولــتــی ،اج ــازه جــبــران مــافــات از محل
درآمــدهــا بــا تعدیل بــهــای خــدمــات شــرکــت و
یکسری بخشودگیهای دیگر ،گذر ما از این
مسیر صعبالعبور را آسانتر کند.
ن ــای ــب رئ ــی ــس انــجــمــن صــنــفــی شــرک ـتهــای
حملونقل ریلی با اشــاره به اینکه تنها  5درصد
اتوبوسهای کشور مشمول نــرخگــذاری دولتی
هستند ،در صورتیکه در ریلی 95درصد تابع نظام
نرخگذاری دستوری میشوند میافزاید :عالوه بر
این قطارهای حومهای و تکلیفی هم هستند که
آنها نیز تعرفههای بسیار کمی دارنــد .ب ه طوری
که برای هر نفر صندلی در قطارهای حومهای 46
هزار تومان هزینه میشود ولی میانگین پولی که
از مسافر دریافت میشود 2هــزار و  500تومان
است.
رجبی تعداد واگن فعال مسافری را در شبکه
ریــلــی کــشــور ه ــزار و  100واگ ــن اع ــام میکند
و میگوید :بــا توجه بــه توسعه خطوط ریلی
دستکم نیازمند ورود  250واگــن به ناوگان
هستیم .وی ظرفیت جابهجایی بخش ریلی
مــســافــری را تــا  33میلیون مــســافــر در ســال
میداند.

قرارداد سهجانبه سوآپ گاز از
اول زمستان عملیاتی میشود

وزیر نفت اعالم کرد :براساس قرارداد سهجانبه
بین ایران ،ترکمنستان و آذربایجان ،عملیات
ســوآپ گــاز از اول زمستان آغــاز مـیشــود .به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ اوجی ،وزیر
نفت در بخش خــبــری  ۲۱شنبه یــک سیما
تصریح کــرد :از دو مــاه پیش بــا ترکمنستان
و آذربــایــجــان در بحث تجارت گــاز مذاکراتی
داشــتــیــم کــه ســفــر اخــیــر رئــی ـسجــمــهــور به
ترکمنستان منجر به عقد قــرارداد سوآپ گاز
به میزان ساالنه بین  ۱.۵تا  ۲میلیارد مترمکعب
از ترکمنستان به سمت آذربایجان از نقطه
آستارا شد.
او ادام ــه داد :از زمستان  ۹۵واردات گــاز از
ترکمنستان قطع شده بود و در این مذاکرات
انــجــام عــمــلــیــات سـ ــوآپ بــیــن ســه کــشــور در
ایــن ق ــرارداد گنجانده شد که از اول زمستان
عملیاتی میشود.

وزیر امور اقتصادی
و دارایی گفت:
هوشمندسازی در
عرصه اقتصادی
رویکرد قطعی دولت
است .در این راستا از
ظرفیت شرکتهای
دانشبنیان بهرهمند
میشویم« .خاندوزی»
در مراسم رونمایی از
سامانههای کانتینری
تولید داخل و معرفی
پروژههای «ایکسری»
هوشمند اظهار کرد:
مسئله هوشمندسازی
نظارتها از طریق
ایکسری با اتکا به
تولید داخل و به کمک
جدیدترین فناوری ،از
نکات قابل توجه فرایند
نظارت گمرکی است.

3

اقتصاد

الزام «اینماد»
موجبتعطیلی
 ۲۰۰هزار کسب و کار میشود

سیدمحسن دهنوی ایجاد محدودیت برای
کسب و کارهایی که اینماد ندارند را تصمیم
غلطی دانست و گفت :الزام به دریافت اینماد
کــه وجــاهــت قانونی ن ــدارد ،موجب تعطیلی
بیش از  200هزار کسب و کار خواهد شد .به
گــزارش خانه ملت ،نماینده مــردم تهران در
مجلس افزود :اکنون بیش از  300هزار کسب و
کار اینترنتی داریم که حداکثر  100هزار کسب
و کار دارای اینماد هستند.
اجبار کسب و کارها برای داشتن اینماد به این
معناست که به جای تسهیل شرایط ،کسب و
کارها هر روزه ملزم به دریافت مجوزهای بیشتر
شوند .به گفته این نماینده مجلس از رئیس
بانک مرکزی دعوت شده برای این موضوع در
خانه ملت حاضر شود.

جناب آقای منصور شهرکی فرزند محمد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
سالیانه شرکت کشاورزی و دامپروری سوران
به شماره ثبت  4961و شناسه ملی
10380208 935

,1408359ف

با عنایت به اینکه پرونده شما در هیئت تجدیدنظر
شعبه یک قابل بررس�ی میباشد باستناد ماده 19
آئیننام�ه اجرای�ی قانون رس�یدگی ب�ه تخلفات
اداری شایس�ته اس�ت ضمن همراه داشتن الیحه
دفاعیه و کلیه مدارک در جلس�ه روز یکش�نبه
م�ورخ  1400/9/14س�اعت  9صبح در محل هیئت
تجدیدنظر شعبه یک مراجعه نمایید.
مدیرآموزش و پرورش ناحیه دو مشهد از طرف محسن روحانینیا
معاون پژوهش ،برنامهریزی و آموزش نیروی انسانی
ابراهیم طالئی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده (نوبت دوم) شرکت تعاونی مصرف

آگهی تغییرات ش��رکت منحله در حال

بیمارستان مهر به شماره ثبت 50578

تصفیه تابان مهر قدر ش��رکت سهامی خاص به
شمارهثبت47566وشناسهملی10380637038

بدین وسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده
شرکت تعاونی مصرف بیمارستان مهر که در تاریخ  1400/09/20ساعت  14به نشانی  :خیابان کوهسنگی ،خیابان
الندشت ،بیمارستان مهر ،محل اتاق کنفرانس تشکیل می گردد حضور بهم رسانند

دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده:

/1408350ح

/1408338ح

هیئت مدیره شرکت

/1408353ر

 -1گزارش هیئت مدیره و بازرسین
 -2تصویب صورتها و ترازمالی سال های 99
 -3تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400
 -4انتخاب هیئت مدیره اصلی و علی البدل برای مدت سه سال
 -5انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی
در صورتی که حضور عضوی در جلسه مذکور میسر نباشد می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر
یا نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در این صورت هر عضو عالوه بر رای خود تا  3رای با وکالت و غیر عضو فقط
یک رای با وکالت می تواند داشته باشد .عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود تا تاریخ
 1400/09/17به محل دفتر تعاونی از ساعت  8الی  14با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت اخذ ورقه ورود به
مجمع به دفتر شرکت مراجعه نمایند

آگه��ی تغیی��رات ش��رکت منحل��ه در
ح��ال تصفیه خ��اوران صنعت گ��ران قدر طوس
ش��رکت س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 45979
و شناسه ملی 10380622081

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی بطور
ف��وق الع��اده م��ورخ  1400,06,13تصمیم��ات ذی��ل
اتخاذ ش��د  :آقای مسعود ش��ریعتی به شماره ملی
 0946338914ب��ه مدت دو س��ال به س��مت مدیر
تصفیه انتخاب شدند وآدرس مدیر تصفیه و محل
تصفیه مش��هد بزرگراه کالنتری ح��د فاصل میدان
جمهوری و جهاد مجتمع آبادگران س��اختمان آفتاب
طبقه نهم کدپستی 9176983536می باشد .آقای
جعف��ر بصی��ری به ش��ماره مل��ی  6439630067به
عنوان ناظر تصفیه تعیین شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان
رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری مشهد ()1232712

/1408356ر

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و یا نماینده
قانونی آنان دعوت می گردد تا در جلسه مجمع
عموم��ی عادی س��الیانه که در س��اعت  10صبح
روز ش��نبه  1400/09/27در مح��ل بلوار قاضی
طباطبایی  -نبش قاضی طباطبایی  5/2پالک 30
تشکیل می گردد شرکت فرمایند.
دستور جلسه:
-1استماع گزارش هیئت مدیره شرکت.
-2استماع گزارش بازرسان شرکت.
-3پاسخ به سؤاالت سهامداران توسط هیئت
مدیره.
-4رسیدگی و تصویب تراز مالی سال .1399
-5انتخاب بازرسان شرکت برای مدت یکسال.
-6تعیین خط مشی شرکت.
ضمن ًا مجمع عمومی فوق العاده نیز در ساعت 14
روز شنبه  1400/09/27در همان مکان برگزار
خواهد شد.
دستور جلسه :
-1طرح افزایش سرمایه
-2سایر موارد مطروحه
هیئت مدیره شرکت کشاورزی و دامپروری
سوران

بلیت در ســال گذشته دردی از ایــن سیستم
دوا نــکــرده اس ــت ،چــون نــظــام قیمتگذاری
براساس قیمت تمامشده محاسبه نمیشود
بلکه بــا ارزیــابــی ق ــدرت خــریــد م ــردم ب ــرای آن
تصمیمگیری میشود.
رجبی در اینباره توضیح میدهد :در شرایط
سخت کرونایی که حملونقل ریلی مسافری
با تدابیر ویــژهای انجام میشد ،بــرای حمایت
از شرکتهای مسافری ریلی که مانند دیگر
بــخ ـشهــای کــشــور بـ ــرای تــأمــیــن هــزیــنـههــای
خویش در وضعیت بحرانی قرار داشتند ،وزیر
راه وقت موافقت کرد در سال  99در دو مرحله
 20درصد بهای بلیت اصالح شود؛ اما در سال
گذشته تنها در یک مرحله  20درصد به بهای
بلیت افــزوده شد و دومین مرحله آن با وجود
پیگیریها به تعویق افتاد.

رجبی میگوید :در ســال گذشته از یــکسو
شرکت راهآهن در بخش فنی به خاطر رعایت
استانداردها و ایمنی هزینههای باالیی روی
دس ــت شــرک ـتهــا گــذاشــت و از س ــوی دیگر
شرایط کرونایی هزینههای اقداماتی همچون
ضدعفونی کردن کوپهها و قطار ،تهیه وسایل
بهداشتی ،بستهبندی و ...را به بدنه سیستم
تحمیل کــرد بــا ایــنحــال بــرخــی مــصــوبــات و
حمایتها در سال بحرانی صنعت ریلی یعنی
سال  99نگذاشت چرخ این صنعت از حرکت
بایستد.

وزیر جهاد با بیان اینکه از روز دوشنبه در شهر
تهران گشتهای تیمهای بازرسی و نظارت
فعالیت خود را شروع کردهاند ،گفت :توزیع
اینترنتی کاالهای اساسی از چهارشنبه ۱۰آذر
در استانهای خــراســان رضــوی ،شیراز و یزد
از طریق سامانه «بــازرگــام» شــروع میشود.
بــه گـ ــزارش مــهــر ،س ــاداتــین ــژاد از صاحبان
تمامی پلتفرمها و سامانههای دانشبنیان
و اف ــرادی کــه در سطح کشور در حــوزه توزیع
اینترنتی تــوان دارنــد ،خواست به این فرایند
کمک کنند و اظهار کــرد :شرکت پشتیبانی
امــور دام و ســازمــان مــرکــزی تــعــاون روستایی
از این افــراد حمایت و به آنــان کمک خواهند
کرد.

هوشمندسازی
در عرصه اقتصاد
رویکرد قطعی
دولت است

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی
بط��ور فوق العاده مورخ  1400,06,13تصمیمات
ذیل اتخاذ ش��د - 1 :آقای مسعود شریعتی به
ش��ماره ملی  0946338914به مدت دو س��ال
به س��مت مدیر تصفیه انتخاب شدند -آقای
جعفر بصیری به شماره ملی  6439630067به
عنوان ناظر تصفیه تعیین شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان
رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری مشهد ()1232713

