اقتصاد

14

پنج شنبه  16دی  6 .1395ربیع الثانی  . 1438شماره 19441

سامانه های مجاز فروش ملک چهار تا پنج
سایت است

...
خبر

ارز وطال

دالر

یورو

پوند

یوان

نیم سکه

ربع سکه

سكه یك گرمی

اونس جهانی

بورس ایران

مشهد

)0(39.500

)0( 42.500

) 200(48.800

5.715

11.000

1.135.000

) 100000(11.630.000 11.200.000

6.050.000

3.150.000

2.000.000

(دالر)

مقدار

78/990

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

تهران

) 168( 38.963

) 24( 42.222

) 5 9 (4 8 . 6 0 2

5.715

10.842

1.133.100

) 63000(11.620.000

6.050.000

3.210.000

2.040.000

)+2(1.164

تغییر

+6

11.300.000

سکه طرح جدید

در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفت

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت که منابع حاصل از
هدفمندی یارانهها طبق تکالیف قانونی هزینه میشود
و بخش عمده آن نیز به پرداخت یارانه نقدی خانواده ها
اختصاص مییابد و چیزی باقی نمی ماند که به تولید
دهیم.به گزارش صدا وسیما ،محمدباقر نوبخت در
گفت و گوی زن��ده با خبر  ۲۱شبکه یک سیما با بیان
این که قانون هدفمندی یارانه ها در قبال منابعی که
از اص�لاح قیمت حامل ه��ای ان��رژی به دس��ت می آید
مصارفی هم تعیین کرده است افزود :به طور مشخص در
ماده  ۷این قانون تصریح شده که دولت باید حداقل ۵۰
درصد از این رقم را به صورت نقدی بین خانوارها توزیع
کند ۳۰ ،درصد را به تولید اختصاص دهد و  ۲۰درصد را
به خزانه عمومی واریز کند و هزینه های جاری و عمرانی
دولت نیز از این محل تامین شود.
وی گفت :از سال  ۸۹که این قانون اجرا شد متاسفانه
نه تنها به آن  ۵۰درصد به خانوار ها فقط بسنده نشد و
 ۳۰درصد سهم مرتبط با تولید و دولت پرداخت نشد
بلکه همه آن چه را که دولت در سال  ۸۹به دست آورد به
همراه بخشی از خزانه به خانوارها داد.رئیس سازمان
برنامه و بودجه همچنین افزود :از محل افزایش قیمت
بنزین نسبت به سال  ۸۹که اکنون بنزین معمولی
 ۱۰۰۰تومان و بنزین سوپر  ۱۲۰۰تومان اس��ت و
همچنین از بابت فروش گاز و برق و صادرات فراورده
های نفتی که در مجموع حدود  ۵۰هزار میلیارد تومان
می شود به سازمان هدفمندی یارانه ها تحویل می
شود اما قانون برای همین رقم تکالیفی تعیین کرده
که  5درصد از رقم فروش بنزین به نوسازی لوله ها در
شرکت نفت ،حدود هفت هزار میلیارد تومان برای
بهینه سازی ان��رژی ،هزار میلیارد تومان برای تولید
قیر و جاده سازی و  ۱۴و نیم درصد از این رقم به خود
تولید نفت اختصاص می یابد که در مجموع حدود ۲۰
هزار میلیارد تومان می شود.نوبخت گفت :آن چیزی
که باقی می ماند حدود  ۳۰هزار میلیارد تومان است
که ما باید از خزانه طبق قانون مقداری هم به آن اضافه
کنیم تا بتوانیم مبلغ  ۴۵هزار و  ۵۰۰تومان را در ماه
بین خانوارها توزیع کنیم بنابراین اگر دولت از این محل
بخواهد برای واحدهای تولیدی صرف کند با توجه به
این که طرح تحول سالمت و شیر مدارس نیز از این رقم
بهره میبرد دیگر چیزی نمیماند که به تولید دهیم ،با
این حال آن اقالمی که برای بهینه ساز ی انرژی است
به شرکت گاز ،برق ،قیر رایگان و نوسازی جاده ها که
چیزی حدود  ۲۰هزار میلیارد تومان است ،این ها هم
به نوعی به تولید باز میگردد.

بررسیمنطقهایشدنحداقلدستمزدیکیازموضوعات
دستور جلسه دیروز شورای عالی کار بود .در این جلسه،
معاون اقتصادی وزارت کار ،ضمن تاکید بر این که نمی
توان برای تمامی مناطق یک نسخه واحد در نظر گرفت
درباره مالحظات منطقه ای شدن حداقل مزد توضیح
داد و در نهایت مقرر شد بررسی های بیشتری در این
زمینه انجام شود.آن گونه که تسنیم گزارش کرده ،جلسه
شورای عالی کار با دستور جلسه بررسی تعیین حداقل
مزد به صورت منطقه ای و موضوع مقاوله نامه شماره
 144سازمان بین المللی کار برگزار شد .در این جلسه

تکاپوی پیمانکاران برای افزایش قیمت و مخالفت وزارت شهرسازی

حجت میرزایی معاون اقتصادی کار ،درب��اره سیاست
های پیشنهادی در تعیین حداقل مزد منطقه ای سخن
گفت .وی در این باره گفت :تعیین حداقل مزد منطقه
ای دارای معیارهای مختلفی همچون محیط زیست،
موقعیت جغرافیایی  ،تفاوت های فرهنگی – اجتماعی و
 ...است که در حوزه روابط کار نقش بسیار تعیین کننده
ای دارد .در این جلسه مقرر شد که درباره تعیین حداقل
دستمزد منطقه ای ،بررسی بیشتری به ویژه به صورت
میدانی انجام شود و در صورت لزوم در جلسات آینده
مطرح و بررسی شود.

فراخبر

منطقه ای شدن دستمزد به چه معناست و چه فوایدی دارد؟
اگرچهتعییندستمزدبرایکارگرانماهرازطریقچانهزنیانجاممیشودامادربسیاریازکشورهابرایحمایتاز
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نفت

...
لبنیات

قرارداد یک میلیارد یورویی تأمین
مالی ایران با یک شرکت نفتی هلندی
رویترز به نقل از چهار منبع آگاه اعالم کرد که
شرکت ویتول بزرگترین کارگزار نفتی جهان
قراردادی را برای ارائه تأمین مالی یک میلیارد
یورویی با شرکت ملی نفت ایران به امضا رسانده
است.
آنگونه که فارس به نقل از رویترز گزارش کرده،
ام��ض��ای ای��ن ق����رارداد ن��ش��ان ده��ن��ده سرعت
روزافزون توسعه صنعت نفتی ایران با گذشت
حدود یک سال از لغو تحریمها علیه این کشور
است که به ایران این امکان را میدهد تا سهم
خود از بازار را از کشورهایی مانند عربستان پس
بگیرد .شرکت ویتول یک شرکت کارگزاری
و تجاری ب��زرگ است که از سال  1966و در
روتردام هلند تأسیس شده و درآمد این شرکت
در س��ال  270 ، 2014میلیارد دالر ب��رآورد
شده است.

درپی افزایش خودسرانه قیمت شیر و اعالم رییس
سازمان حمایت مبنی بر معرفی  ۹برند لبنی گران
فروش به تعزیرات حکومتی ،دبیر انجمن صنایع
لبنی مدعی اس��ت ک��ه ابالغیه وزرای صنعت و
ک��ش��اورزی ب��رای استفاده از ارز آزاد در واردات
پاکتهای بستهبندی و همچنین اف��زای��ش 16
درصدی تعرفه واردات این محصول ،باعث گرانی
شیر شده و با توجه به اینکه ابالغیه دو وزیر باالتر از
ستاد تنظیم بازار است ،نیازی به مصوبه تنظیم بازار
نداشتیم .رضا باکری ،دبیر انجمن صنایع لبنی در
گفتگو با ایسنا تشریح کرد تعرفه واردات پاکتهای
تتراپک استریل از چهار درصد به ۲۰درصد افزایش
یافته است ،این ابالغیهها سبب میشود تا به هنگام
وارد کردن این پاکتها از شما ارز مازاد بگیرند و این
به این معنی است که هزینههای تمام شده شیر خام
افزایش یافته است.

جزئیات آمار سرمایهگذاری خارجی مصوب کشور در دوره پسابرجام اعالم شد:

پلیس وارد بازار ارز شد

دبیرخانه ش��ورای اط�لاع رسانی دول��ت آمار
تفکیکی سرمایه گذاری خارجی مصوب کشور
در یک سال گذشته را اع�لام ک��رد .به گزارش
پایگاه اط�لاع رسانی دول��ت ،در دوره زمانی
( ۱۳۹۴/۱۰/۱لغایت )۱۳۹۵/۱۰/۱
هیئت سرمایه گ���ذاری خ��ارج��ی  ۱۲مرتبه
تشکیل جلسه داد که در مجموع  ۱۵۷گزارش
در خصوص پروژه های سرمایه گذاری خارجی
مطرح شد که در نهایت به ص��دور  ۱۱۳مجوز
سرمایهگذاریخارجی(طرحجدید)و ۴۴مجوز
افزایش سرمایه گذاری یا تغییرات در بنگاه های
موجود سرمایهپذیر با امضای وزیر محترم امور
اقتصادی و دارای��ی منتهی شد .بر این اساس
ارزش سرمایهگذاری های خارجی در طرح های
جدید حدود  ۱۱میلیارد و  ۳۳۳میلیون دالر و
افزایش سرمایهگذاری خارجی در بنگاه های
موجود سرمایهپذیر  ۴۹۶میلیون دالر است  .در
مجموع حجم مصوب سرمایهگذاری خارجی در
دوره پسابرجام  ۱۱میلیارد و  ۸۰۲میلیون دالر
ا ست .فرایند ورود سرمایه خارجی در طرح های
مصوب به تدریج در حال انجام است .طرح های
سرمایه گ��ذاری خارجی که به تصویب رسیده

همزمان با تشدید تالطم های ارزی در بازار
نیروی انتظامی وارد عمل شده و در عملیاتی
هماهنگ اقدام به دستگیری  3صراف کرد که
گفته می شود درحال دپوی دالر بوده اند.
دالر در حالی دیروز را با نرخ  3937تومان
آغاز کرد و پس از نوساناتی با  3939تومان
به پایان برد که بازار خرید و فروش راکد بود.
اما با این حال اتفاقات مهم دیگری در کف
بازار رخ داد .آن گونه که خبرگزاری تسنیم
به نقل از فعاالن بازار ارز گزارش داد ،از صبح
دی��روز ،نیروی انتظامی وارد ب��ازار شد و در
عملیاتی هماهنگ  3صراف را دستگیر کرد.
پس از آن نیز صرافی ها به عوامل خود در بازار
اعالم کردند برای یک هفته به بازار نیایند تا
وضعیت آرام شود.
ای��ن اول��ی��ن مرحله از دستگیری ص��راف��ان
متخلف در هفته ه��ای اخیر نیست و طبق
اعالم مسئوالن قوه قضائیه از زمانی که بازار
ارز مجدد متالطم شده پرونده چند صراف
ب��زرگ که اق��دام به دپ��وی ارز ک��رده بودند به
دادس��رای پولی  -بانکی ارج��اع شده و چند
ص��راف هم دستگیر ش��ده ان��د .دو روز قبل،

است عمدتا در بخشهای صنعت ،نیرو (نیروگاه
هایتجدیدپذیر)،خدمات(بهویژهگردشگری)،
ساختمانوحملونقلبودهاند.همچنینتوزیع
استانی ط��رح ه��ای سرمایهگذاری خارجی
مصوب در دوره مد نظر نشان می دهد که این
 ۱۱۳ط��رح در  ۲۷استان کشور توزیع شده
است .نکته جالب توجه این است که استان های
محرومی نظیر خراسان شمالی و سیستان و
بلوچستان به ترتیب با ارقام  3.3و  1.3میلیارد
دالر در رتبه های اول و سوم سرمایه گذاری
خارجی مصوب قرار دارن��د .کشورهای عمده
سرمایه فرست در دوران پسابرجام کشورهای
اروپایی از جمله اسپانیا و آلمان بوده اند که به
ترتیب  3.2و  2.9میلیارد دالر پروژه سرمایه
گذاری مصوب شده در ایران داشته اند.

...
خودرو

فورد در برابر تهدید ترامپ کوتاه آمد
فورد روز گذشته اعالم کرد :از ساخت کارخانه در
مکزیک صرف نظر کرده و به جای آن  700میلیون
دالر در کارخانه خود در میشیگان ب��رای توسعه
ساخت خودروهای هیبریدی ،برقی و بدون راننده
سرمایهگذاری خواهد کرد .مدیر عامل فورد این
اقدامرارأیاعتمادبهسیاستهایاقتصادیترامپ
دانست.به گ��زارش ف��ارس ،به نقل از التینتایمز،
شرکت خودروسازی فورد آمریکا همواره در برابر
انتقادات از سوی ترامپ نسبت به برنامه این شرکت
برای ساخت کارخانه در مکزیک مقاومت میکرد
و مقامات این شرکت همواره بر تصمیم خود برای
سرمایهگذاری  1.6میلیارد دالری در مکزیک
پافشاری میکردند .اما با روی کار آمدن ترامپ
شرایط برای فورد تغییر کرده و این شرکت ترجیح
داده با ترامپ همراهی کند .البته برخی منابع نیز
تغییر موضع فورد را تصمیمی داخلی و نامربوط به
فشار ترامپ دانسته اند.

بازدهی بازارهای مختلف
در آذرما ِه پرتالطم

مسکن مهر است .مهرآبادی ادامه داد :در دی  92و در
دستورالعمل شماره ( )3بحث قیمت ها نهایی شده است
و هیچ گونه افزایش مجدد قیمتی نخواهیم داشت.
اصغری مهرآبادی همچنین با اش��اره به این که تالش
می کنیم تسهیالت تا پایان سال به طرح ها تزریق شود
افزود :افزایش سقف تسهیالت مسکن مهر ،شامل طرح
های نیمه تمام ،در حال ساخت و طرح هایی می شود که
فروش اقساطی نشده است.
از سوی دیگر ،منوط کردن مصوبه جدید به تشخیص و
تایید بانک عامل (مسکن) ،پیمانکاران و متقاضیان را
نگران کرده است .چرا که اعضای شورای پول و اعتبار
شرط افزایش مبلغ وام مسکن مهر را استفاده نکردن
از منابع جدید بانک مرکزی و با تشخیص و تأیید بانک
عامل قرار داده اند که همین موضوع فرضیه نداشتن
منابع توسط بانک مسکن و در نهایت بال تکلیف ماندن
این مصوبه را به وجود آورده است.



...
گاز

زنگنه :بی نیازی از واردات گاز
ترکمنستان در حال پیگیری است

دستگیری  3صراف دپوکننده دالر

وزیر نفت گفت :بینیازی کامل از واردات گاز از
ترکمنستان را در دستور کار داریم.
زنگنه در گفت وگو با تسنیم با اشاره به موضوع
تامین گاز افزود :تا زمانی که خط لوله انتقال
گاز دامغان  -نکا تکمیل نشود این مسئله حل
نمی شود و ما با جدیت تکمیل این خط را دنبال
می کنیم .این عضو کابینه دولت با تأکید بر
این که "اکنون نیز با قطع گاز ترکمنستان ،در
تأمین گاز شمال کشور دچ��ار مشکل جدی
نمی شویم" ،تصریح کرد :در زمستان ،معمو ً
ال
دمای هوای بیش از  20استان کشور به زیر
 10درجه می رسد که با وجود افزایش ظرفیت
های تولید گاز ،به منظور جلوگیری از افت فشار
ناشی از رشد بیش از حد مصرف ،نیاز است
مردم در مصرف درست و به اندازه توجه الزم را
داشته باشند.

جعفری دولتآبادی ،دادستان تهران اظهار
داشت که با شکایت بانک مرکزی ،دادسرای
پولی ــ بانکی در آخرین اقدام  5نفر از دالالن
ارز را دستگیر کرده است که از این افراد یک
میلیون و  800هزار دالر کشف شده است.
وی افزوده بود که حسب استعالم سرپرست
دادس��رای پولی ــ بانکی برخی از صرافیها
ارزهای زیادی از بانکها دریافت کردهاند که
مشخص نیست در کجا هزینه شده که واحد
مبارزه با پو لشویی بانک مرکزی مشغول
بررسی این موضوع است.
از سوی دیگر خبرگزاری مهر به نقل از رئیس
پلیس آگاهی ناجا از ورود پلیس به معامالت
غیرقانونی ارز خبر داد .بنا بر اظهارات سردار
مقیمی ،با تفاهم پلیس و بانک مرکزی ،پلیس
اقتصادی علیه کسانی که خ��ارج از سیستم
اقدام به خرید و فروش ارز می کنند با توجه به
اطالعات این بانک وارد عمل می شود .وی با
بیان این که ماموران نقاطی که ارز به صورت
غیر قانونی مبادله میشود را رصد می کنند،
افزود :آمار خوبی از کشفیات داشته ایم اما در
 ۲هفته آینده اعالم می کنیم.

آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى
ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻴﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﺮم
ﺷﺮﮐﺖ آرﻣﺎن ﺣﺴﺎب

ﻏﻢ از دﺳﺖ دادن
ﻣﺎدر ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را ﺧﺪﻣﺖ
ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﺳﭙﻴﻦ ﮐﺎﻣﻔﻮرت
 /٩٥٣٠٢٥٠٢ت

یک مقام مسئول وزارت صنعت ،آخرین وضعیت
کارخانههای "ارج" و "آزمایش" را تشریح کرد و
از تعیین تکلیف کارخانه "ارج" طی دو ماه آینده
در صورت مثبت بودن روند مذاکرات با بخش
خصوصی داخلی و برندهای متقاضی خارجی
خبر داد.به گزارش ایسنا ،عباس هاشمی ،مدیر
کل دفتر صنایع فلزی و ل��وازم خانگی وزارت
صنعت،معدنوتجارتگفت:گاممهمیکهباید
برداریم ،وصل کردن این شرکتهای خصوصی
به برندهای معتبر خارجی است تا با فناوری که
از کشورهای خارجی به ایران منتقل میشود
کار را پیش ببریم ،چراکه طی  ۳۰تا  ۳۵سال
گذشتهتجهیزاتوفناوریدرکارخانههای"ارج"
و "آزمایش" به روز نشده است تا در نهایت بتوانیم
با همکاری دو طرفه بین شرکتهای خصوصی
داخلی متقاضی و خارجی دارای فناوری،
فعالیت مشترک صورت گیرد تا بتوانیم لوازم
خانگی ب��ه روز را در کشور تولید کنیم.وی
همچنین با اش��اره به آخرین وضعیت کارخانه
"ارج" اعالم کرد :هم اکنون این کارخانه تعطیل
نیست،امابایداذعانکنیمکهفعالیتآنچنانی
و چشمگیری هم ن��دارد.وی با اشاره به اینکه

آذرماه بازارهای مختلف متالطم بود ،دالر جهانی و دالر
داخلی رشد کرد ،طالی جهانی افت قابل توجهی را
تجربه کرد و رشد دالر و یورو صعودی بود .پیش بینی این
تالطمات توسط برخی بازیگران سودجوی بازارهای
مالی می تواند سودهای قابل توجهی برای آنها رقم بزند.
مثال بازار دالر در یک ماه بیش از 6درصد بازدهی نصیب
برخی کرده است! البته گاهی خود آنها این تالطمات
را ایجاد می کنند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند .وظیفه
دولت آن است که با اتخاذ سیاست های بلندمدت و کوتاه
مدت مناسب از این موج آفرینی ها جلوگیری کند.

...

بازار خبر
خودروهای مدل  ۹۶آمدند؛ ۹۵ها
ارزان میشوند!
ایسنا-رییساتحادیهصنفنمایشگاهداران
و فروشندگان خ��ودروی تهران از کاهش
قیمت خودروهای مدل  ۱۳۹۵به دنبال
عرضه خودروهای مدل  ۱۳۹۶خبر داد.
سعیدموتمنیاظهارکرد:پیشبینیمیشودکهتاپایانسال
جاری قیمت خودروهای پر تیراژ داخلی مدل ۹۵موجود در
بازاربهطورمیانگینیکمیلیونتومانکاهشیابد.

«فضولی» در صدر دعاوی بورسی!

مهر  -دعاوی مربوط به مطالبه سود سهام
در هیات داوری در صدر موضوعات قرار
گرفته و انجام معامالت به صورت فضولی
یعنی معامالتی که مشتری مدعی است
خودش آن را انجام ن��داده نیز ،شکایات فراوانی دارد .به
گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار ،دبیر هیات داوری این
سازمان گفت :در بین موضوعات مطرح شده نزد هیأت
داوری ،دع��اوی مربوط به «مطالبه سود سهام» در صدر
موضوعات قرار دارد .همچنین «انجام معامالت به صورت
فضولی» یعنی معامالتی که مشتری مدعی است خودش آن
را انجام ن��داده اس��ت ،از دیگر موضوعات دارای فراوانی
باالست که بخش عمده ای از آنها ناشی از تخلف و کوتاهی
برخی از کارگزاران در دریافت دستور خرید یا فروش مکتوب
است .در این م��وارد معمو ًال معامله صورت گرفته با انکار
مشتری مواجه شده است.

ترکیه دالر را از  15درصد تجارت خارجی
حذف کرد

ف��ارس  -در راستای حذف سلطه دالر،
ترکیه به دنبال استفاده از ارزهای ملی به
میزان حدود  15-10درصد از تجارت
خارجی کل این کشور ،به ارزش تقریبا
 430میلیارد دالر اس��ت .به گ��زارش دیلی صباح ،نهاد
زیبکچی ،وزیر اقتصاد ترکیه اخیرا اعالم کرد که روش های
فنی در مورد تجارت ترکیه با روسیه و ایران با استفاده از
ارزهای ملی در حال انجام است.

احیای «ارج» با همکاری برندهای خارجی
در دستور کار وزارت صنعت

ﺷﺮ�ﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎ� ﺗﻮر�ﺴﺘ� و رﻓﺎﻫ� آﺑﺎدﮔﺮان ا�ﺮان
�ﻴﺶ ﺳﻬﺎﻣ� ﻋﺎم ﻣﻨﺪرج در  ١٣٩٥٫١٠٫١٥ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
ﻣﻠ�  ١٠٨٦١٥٢١٥٥٢ﺻﺤﻴﺢ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
 /٩٥٣٠١٩٠٥ف

 /٩٥٣٠١٨٩٩ف

افزایش  10میلیون تومانی وام مسکن مهر در حالی به
تصویب شورای پول و اعتبار رسید که برخی زمزمه ها از
افزایش قیمت توسط پیمانکاران ،به گوش می رسد .با
این حال قائم مقام وزیر راه تاکید کرد :افزایش تسهیالت
ارتباطی به افزایش قیمت واحدهای مسکونی مهر ندارد
و هیچ گونه افزایش قیمت مجدد نخواهیم داشت.
شورای پول و اعتبار دو شب قبل با افزایش سقف فردی
تسهیالت مسکن مهر به  40میلیون تومان موافقت
کرد و قرار شد تا این افزایش قیمت  10میلیون تومانی
به سقف تسهیالت فردی و تمام واحدهای مسکن مهر
طبق شروطی تعلق بگیرد .بر این اساس ،تمام واحدهای
مسکن مهر سراسر کشور که واحدهای آن ها فروش
اقساطی نشده و دفترچه اقساط دریافت نکردهاند و نیاز
به پول دارند مصوبه جدید شورای پول و اعتبار شامل
حالشان خواهد شد .بانک مرکزی نیز باید این مصوبه
را به بانک مسکن ابالغ کند تا این مصوبه قابلیت اجرایی
پیدا کند.
به گ��زارش ف��ارس ،با ای��ن ح��ال و طبق گفته برخی از
مسئوالن ارش��د وزارت راه ،برخی از س��ازن��دگ��ان و
پیمانکاران مسکن مهر بهانه جوییهای خود را آغاز کرده
ودرصددباالبردنقیمتساختهستندواظهارمیکنند
که قیمتهای کنونی ساخت پایین است.
در این ب��اره ،دی��روز قائم مقام وزی��ر راه در گفت وگو با
خبرگزاریصداوسیماگفت:افزایشتسهیالتارتباطی
به افزایش قیمت واحدهای مسکونی مهر ندارد و وزارت
راه و شهرسازی مخالف اف��زای��ش قیمت واح��ده��ای



صنایع لبنی :ابالغیه  2وزیر عامل
گرانی شیر است
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واکنش ها به افزایش مبلغ وام واحدهای نیمه تمام مسکن مهر

طرح منطقهای شدندستمزد

نوبخت :چیزی از یارانهها
نمیماند که به تولید دهیم

ایرنا -رییساتحادیهصنفمشاورانامالکگفت:تنها 4تا 5سایتمعتبرومجوزداردربخشامالکفعالیتدارندواقدامبرایساماندهیبیمجوزهاشروع
شدهاست .عقباییازتالشبرایقانونمندکردنفعالیتهمهسامانههایاینترنتیبخشامالکخبردادوگفت:برنامهقانونمندکردناینسامانههاباجدیت
دنبالمیشود .عقباییبهمردمتوصیهکرد،ازاعتمادبههرسامانهخودداریکنندوآدرسسامانههایمجوزدارراازاتحادیهصنفمشاورانامالکجویاشوند.

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی :اسکناس
پولهای بلوکهشده به ایران نمیآید

کارخانههای "ارج" و "آزمایش" دارای مشتری
هستند ،گفت :بانک قیمت زمین را تعیین
میکند اما وزیر صنعت ،معدن و تجارت اعتقاد
دارد این زمینها به هیچ وجه قابل واگ��ذاری
نیستند که قیمتگذاری شوند ،چراکه این
زمینهاکاربرددیگریدارند.هاشمیهمچنین
درب��اره وضعیت کارخانه "آزمایش" بیان کرد:
کارخانه"آزمایش"درتهرانتعطیلوماشینآالت
آن به کارخانه "آزمایش" مرودشت منتقل شده
است .ماشینآالت این کارخانهها به روز نیست
و باید جایگزینی ماشینآالت دارای فناوری و
به روز در دستور کار قرار گیرد.هاشمی درباره
تعیین تکلیف وضعیت کارخانه "آزمایش" نیز
اظهار کرد :وضعیت کارخانه "آزمایش" متفاوت
است ،چرا که مالک آن خصوصی است.

مهر  -معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با
بیاناینکهنقلوانتقالفیزیکیارزمرسوم
ن��ی��س��ت؛گ��ف��ت :اس��ک��ن��اس دالره����ای
بلوکهشدهای که آزاد شد،به ایران نمیآید
و بانک مرکزی به مرور آن را طبق قانون مصرف میکند.
سیدکمال سیدعلی گفت :هیچ وقت بانک مرکزی به دنبال
این نبوده که اسکناس فیزیکی به داخل کشور بیاورد؛ مگر
برای تامین نیاز بازار شب عید که همه مسافران اسکناس
میخواهند؛ بنابراین این منابع تبدیل به اسکناس شده و
وارد کشور میشود .با این ترتیبات ،ما به هیچ وجه وجوه خود
را نقل و انتقال فیزیکی نخواهیم کرد.

آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺷﻬﺮى ﺗﻮس ﮔﺴﺘﺮ )ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ١٠٩٢١و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١٠٣٨٠٢۶۶٣٣٧
ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ١٣٩۵,٠۶,٣١

ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﺪ�ﻦوﺳﻴﻠﻪ از �ﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮ�ﺖ ﺳﺮﻣﺎ�ﻪﮔﺬار� ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ� ﺗﻮسﮔﺴﺘﺮ
)ﺳﻬﺎﻣ� ﻋﺎم( �ﺎ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧ� آﻧﺎن دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣ�آ�ﺪ ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺷﺮ�ﺖ
�ﻪ راس ﺳﺎﻋﺖ  ٩ﺻﺒﺢ روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩۵,١٠,٣٠در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺮدوﺳﯽ ﻫﺘﻞ ﭘﺮدﯾﺴﺎن واﻗﻊ در ﻣﺸﻬﺪ
ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﻴﺪ �ﻼﻧﺘﺮ� ،ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﻣﻴﺪان آزاد� و ﻣﻴﺪان ﺟﻤﻬﻮر� اﺳﻼﻣ� ﺟﻨﺐ ﭘﺮد�ﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن
ﺗﺸ�ﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺳﻬﺎﻣﺪاراﻧ� �ﻪ ﻣﺎ�ﻞ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ا�ﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣ�ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﺑﺮﮔﻪ ورود ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ١٣٩٥٫١٠٫٢٩از ﺳﺎﻋﺖ  ١٣اﻟ�  ١٧ﺑﺎ اراﺋﻪ �ﺎرت
ﺷﻨﺎﺳﺎ�� ﻣﻌﺘﺒﺮ �ﺎ و�ﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤ� ﺑﻪ آدرس :ﻣﺸﻬﺪ ،ﻣﻴﺪان ﺟﻤﻬﻮر� اﺳﻼﻣ� ،ﺑﻠﻮارﻧﻤﺎز ،ﻧﻤﺎز  ٢٥ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ادار� ﺷﺮ�ﺖ اﻣﻮر ﺳﻬﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﮔﺮاﻣ� ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪود�ﺖ ﻣ�ﺎن ،از
آوردن ﻫﻤﺮاه ﺧﻮددار� ﻓﺮﻣﺎ�ﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﺪور ﺑﺮﮔﻪ ورود ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﺮاﺳﻢ و در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰار�
ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻴﺰ اﻣ�ﺎنﭘﺬ�ﺮ ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ:
 -١اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﻴﺎت ﻣﺪ�ﺮه در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠ�ﺮد ﺳﺎل ﻣﺎﻟ� ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ ٩٥٫٠٦٫٣١
 -٢اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧ� در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠ�ﺮد ﺳﺎل ﻣﺎﻟ� ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ ٩٥٫٠٦٫٣١
 -٣ﺑﺮرﺳ� و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺻﻮرت ﺳﻮد و ز�ﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟ� ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ ٩٥٫٠٦٫٣١
 -٤اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮد و اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎ
 -٥اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺎت ﻣﺪ�ﺮه
 -٦اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﺑﺮا� ﺳﺎل ﻣﺎﻟ� ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ  ١٣٩٦٫٠٦٫٣١و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺑﺎزرس
 -٧ﺗﻌﻴﻴﻦ روزﻧﺎﻣﻪ �ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر
 -٨ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎداش ﻫﻴﺎت ﻣﺪ�ﺮه و ﺣﻖ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت
 -٩ﺳﺎ�ﺮ ﻣﻮارد� �ﻪ در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻴﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮى ﺗﻮسﮔﺴﺘﺮ)ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم(
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 /٩٥٢٩٢٠٧٦ف

CMYK

