اقتصاد
مناقصه آزادگان جنوبی  4هفته
دیگر اعالم عمومی می شود

پی��ام ه��ای تس��لیت مس��ئوالن اقتصادی
دولت ب��ه مناس��بت درگذش��ت آی��ت ا...
هاشمی رفسنجانی

سردار سازندگی به روایت
مردان اقتصادی دولت

در پی درگذشت آیت ا ...هاشمی رفسنجانی ،مردان
اقتصادی دول���ت ،در پیام هایی جداگانه ای��ن ضایعه
را تسلیت گفتند و به بیان ابعادی از ویژگی های بارز
ایشان پرداختند .علی ربیعی وزیر کار نیز به بیان آخرین
توصیه های رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به وی
پرداخت.
▪ ▪ترویج گفتمان سازندگی و توسعه اقتصادی

رئیس کل بانک مرکزی در کانال تلگرام
خود،نوشت:ایشانعالوهبرنقشآفرینی
و تالش های موثر و هدفمند در مسیر
شکل گیری و تثبیت انقالب اسالمی و
نیز جانشینی فرماندهی کل ق��وا ،نقش بی بدیلی در
بازسازی ویرانی های پس از جنگ تحمیلی و تبیین و ترویج
گفتمان سازندگی و توسعه اقتصادی داشتند و با شجاعت
و نوآوری ،اقتصاد کشور را در مسیر مناسب و متناسب با
ظرفیت های ایران اسالمی قرار دادند.
▪ ▪یکی از بزرگ ترین مفاخر و خدمتگزاران صدیق

خبرگزاری تسنیم به نقل از دکتر طیب نیا
وزی��ر ام��ور اقتصاد نوشت :به یقین آن
بزرگ مرد سفر کرده با خدمات بی بدیلی
که در تمام دوره حیات پر افتخار خویش
ب��ه وی��ژه نهضت ان��ق�لاب اس�لام��ی و جمهوری اسالمی
داشتند ،نامی نیک از خ��ود در خاطر ملت به یادگار
گذاشتند و اینک ایران اسالمی یکی از بزرگ ترین مفاخر
و خدمتگزاران صدیق خود را از دست داد.
▪ ▪مشی و منش مدیریتی ماندگار در عرصه توسعه ایران

وزیر نفت نیز در پیامی که پایگاه اطالع
رسانی شرکت ملی نفت ای��ران آن را
منتشر کرد ،اظهار داشت :ایشان (آیت
ا ...هاشمی رفسنجانی) از شخصیت
های همیشه موثر و برجسته در سال های پیش و پس از
پیروزی انقالب اسالمی برای کشور بود .این جانب برای
سالهای طوالنی از ظرفیتهای بزرگ معنوی و مدیریتی
ایشان ،بهره وافر بردم .قطعا نام ،یاد و مشی مدیریت و منش
"هاشمی" همواره در عرصه انقالب اسالمی و توسعه ایران
ماندگار خواهد ماند.
▪ ▪حق بزرگ هاشمی به گردن صنعت ،معدن و تجارت
کشور

به گزارش خبرگزاری میزان وزیر صنعت
نیز در پیام تسلیت خ��ود اظ��ه��ار ک��رد:
حضرت آیت ا ...هاشمی رفسنجانی به
گردن صنعت ،معدن و تجارت کشور مثل
سایر بخش های اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی حقی
بزرگ دارد و بدون شک لقب سردار سازندگی برازنده
ایشان بوده و من وظیفه دارم از تالش های ایشان در سال
های بعد از انقالب و حمایت هایی که تا امروز از این حوزه
بزرگ انجام دادند به نیکی یاد کنم.
▪ ▪نگاه تیز بینانه و هدایت هوشمندانه در توسعه
زیربناهای کشور

خبرگزاری ایلنا نیز به نقل از چیت چیان
وزی��ر نیرو اظهار ک��رد :نقش بی بدیل و
انکار ناپذیر این شخصیت برجسته در
پیشبرد و به ثمر رساندن انقالب اسالمی،
فرماندهی هوشمندانه و کم نظیر ایشان
در دوران دف��اع مقدس و مجاهدت خستگی ناپذیر در
سازندگی ،آبادانی و سرافرازی ایران اسالمی در سال های
پس از جنگ و در دوران سازندگی  ،به خصوص همت بلند،
نگاه تیز بینانه و هدایت هوشمندانه ایشان در پایه گذاری
زیربناهای اصلی توسعه کشور ،از جمله خدمات این مرد
بزرگ است که هیچ گاه از حافظه تاریخ و مردم این مرز و بوم
زدوده نخواهد شد و همواره از او به نیکی یاد خواهد شد.
▪ ▪هوش و دقت آماری و ذهن محاسباتی

دک��ت��ر م��س��ع��ود ن��ی��ل��ی ،م��ش��اور رئیس
جمهوری در امور اقتصادی نیز در پیامی
به سه ویژگی ب��ارز رئیس فقید مجمع
تشخیص مصلحت نظام اش��اره ک��رد و
نوشت :کسانی که با ایشان در حوزه های
مدیریتی و کارشناسی آشنایی داشته اند ،مطمئن ًا هوش و
دقت آماری و ذهن محاسباتی ایشان را تحسین می کنند.
به گفته وی ،ایشان در همه ایام حیات موث ِر خود ،به اقتضای
شرایط و ضرورت های محیط پیرامونی ،همواره در زمان
تقسیم کارها ،سخت ترین امور را داوطلبانه برای خود
انتخاب می ک��رد .ای��ن که یک شخصیت سیاسی برای
پیشرفت کشور ،مهم ترین سرمایه یعنی سرمایه سیاسی و
محبوبیت خود را به میدان آورده و آن را هزینه کند شاید بی
نظیر باشد .نیلی ویژگی بارز دیگر ایشان را اعتقاد ،جدیت
و اهتمام ایشان بر ایفای نقش مردم در اداره امور دانست.
▪ ▪اولین و آخرین توصیه هاشمی به ربیعی

اما پایگاه اطالع رسانی وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی به نقل از ربیعی ،وزیر
ت��ع��اون ،ک��ار و رف��اه اجتماعی ،به بیان
آخرین توصیه آیت ا ...هاشمی به وی
پرداخت .ربیعی گفت :آیت ا ...هاشمی در آخرین دیدارم
با ایشان درباره بیمه بیکاری و بیمه فراگیر اجتماعی برای
قشرهای فرودست جامعه صحبت و تاکید کردند که این
موضوع باید در کشور ما اجرایی شود .وی افزود :از قبل از
پیروزی انقالب اسالمی که کانون توحید شکل گرفته بود
به دیدار آیت ا ...هاشمی رفسنجانی رفتیم و اولین توصیه
وی به ما این بود که تشکل های کارگری را ساماندهی
کنیم.
همچنین وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و
بودجه نیز پیام های تسلیتی به مناسبت درگذشت آیت ا...
هاشمی رفسنجانی صادر کردند.

مرکز پژوهش های مجلس ضمن تشریح دالیل افزایش نرخ ارز اعالم کرد:

بازار خبر

پیش بینی کاهش التهابات بازار ارز
در  2ماه پایانی سال

بعد از فروکش کردن نوسانات نرخ ارز ،مرکز
پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی
دالی��ل افزایش ن��رخ دالر پرداخت و ضمن
تشریح عوامل کوتاه و بلند مدت افزایش نرخ
ارز ،پیش بینی کرد که التهابات بازار ارز در
دو ماه پایانی سال کاهش یابد .در گزارش
مرکز پژوهش های مجلس ،عوامل زمینه ساز
نرخ ارز به دو بخش عوامل بنیادین و عوامل
مقطعی و کوتاه م��دت تقسیم ش��ده اس��ت.
عوامل بنیادین ،بسیار بلندمدت و عوامل
مقطعی کوتاه مدت است.
▪ ▪عوامل بلندمدت افزایش نرخ ارز

این مرکز به بررسی عوامل اصلی بلند مدت
افزایش نرخ ارز پرداخته است:
 .1درآمد های نفتی
در  2سال اخیر به خاطر تحریم ها و سقوط
قیمت نفت ،درآمدهای نفتی با کاهش مواجه
بود .بر اس��اس آم��ار بانک مرکزی مجموع
کسری تراز عملیاتی و سرمایه های دولت
در سال  1393معادل  128هزار میلیارد
ری��ال ،در س��ال  1394معادل  196هزار
میلیارد ریال و در هفت ماهه سال 1395
معادل  247هزار میلیارد ریال بوده است که
از میزان مصوب این تراز در  7ماهه 1395
(کسری  206هزار میلیارد ریال)  41هزار
میلیارد ریال بیشتر است .بنابراین کسری
بودجه دولت در همه این سال ها تداوم داشته
است که این موضوع نیز کاهش ارزش پول
ملی را قابل پیش بینی می کند.
 .2نرخ رشد اقتصادی
هرچه نرخ رشد اقتصادی بیشتر باشد ،پیش
بینی می شود که نرخ ارز کاهش یابد .در
مجموع اقتصاد ایران بین سال های  92تا

 94به طور متوسط سالیانه فقط  0.8درصد
رشد کرده است .پس فشار بر سمت افزایش
نرخ ارز بوده است.
 .3نرخ تورم
هرچه ن��رخ ت��ورم باالتر باشد ،ن��رخ ارز نیز
اف��زای��ش م��ی ی��اب��د .متوسط ن��رخ ت���ورم در
کشورهای عضو س��ازم��ان همکاری های
اقتصادی و توسعه در سال  2015تنها یک
درصد و در کل دنیا  1.5درصد بوده است.
بنابراین نرخ تورم در ایران حتی پس از تک
رقمی شدن در مقیاس جهانی نرخی باال
محسوب می شود .بنابراین طبیعی است که
انباشت تورم مزمن طی سال های گذشته در
نهایت فشار برای کاهش ارزش پول ملی را در
پی داشته باشد.
 .4اجزای تراز پرداخت ها
بر اساس آمار هفت ماه بانک مرکزی ،تا پایان
مهرماه  1395کل واردات گمرکی حدود
 24میلیارد دالر و ص��ادرات گمرکی کشور
نیز  18.6میلیارد دالر ب��وده اس��ت .بر این
اساس کسری تراز بازرگانی گمرکی کشور
 5.4میلیارد دالر بوده که با توجه به افزایش
صادرات نفت وگازدرهمین مدت کامال قابل
جبرانبودهاستوبهنظرمیرسدازاینناحیه
فشار عمده ای به بازار ارز وارد نشده باشد .با
این حال به دلیل حجم قابل توجه قاچاق و
بازار غیررسمی ،به نظر می رسد که بخش
مهمی از تقاضای ارز از این ناحیه صورت می
گیرد .بنابراین کسری تجاری بر مبنای آمار
رسمی به تنهایی نمی تواند نشان دهنده
اثر تجارت خارجی (رسمی و غیررسمی) بر
بازار ارز باشد .البته کاهش خالص تغییر در
ذخایر بین المللی از مثبت دو میلیارد دالر
به منفی  6میلیارد دالر نمایانگر کسری

پول سیگار به  3وزارتخانه می رسد!

عرضه ارز به نسبت تقاضای ارز بوده است.
 .5نرخ سود بانکی
نرخ سود بانکی یکی دیگر از متغیرهایی است
که در بلندمدت نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می
دهد .این نرخ از اردیبهشت  94تا کنون از
 20به  15درصد کاهش یافته است .کاهش
نرخ سود بانکی تقاضا برای پول خارجی را
افزایش می دهد.
▪ ▪عوامل کوتاه مدت افزایش نرخ دالر

در مقابل عوامل بلند مدت که در طول حداقل
دو س��ال گذشته شکل گرفته ان��د ،عوامل
کوتاه مدتی وجود دارد که زمینه ساز افزایش
نرخ ارز شده است .در ادام��ه گ��زارش مرکز
پژوهش های مجلس به این عوامل نگاهی
شده است.
 .1افزایش ارزش جهانی دالر
یکی از مهم ترین عوامل کوتاه مدت ،افزایش
ارزش جهانی دالر درمقابل سایرارزهاست.
شاخص دالر( )dollar indexطی شش ماه
دوم سال  2016میالدی تقریب ًا  8درصد
ب��اال رفته اس��ت .با توجه به افزایش حدود
 15درصدی دالر در مقابل ریال در سه ماه
گذشته ،این بدان معناست که تقریب ًا نیمی از
افزایش نرخ دالر را می توان به افزایش ارزش
جهانی آن نسبت داد.
 .2انتخابات آمریکا
انتخابات آمریکا را نیز می ت��وان مهم ترین
عامل غیراقتصادی دانست که سبب افزایش
نرخ ارز در ایران شده است .زیرا جو حاکم بر
رسانه ها و جامعه انتخاب نشدن ترامپ و آثار
منفی احتمالی انتخاب وی به عنوان رئیس
جمهور ایاالت متحده آمریکا بود.
 .3احتمال یکسان سازی نرخ ارز توسط

تسنیم -بر اساس مصوبه هیئت دولت،
 110میلیارد تومان از محل دریافت
ع��وارض خ��رده فروشی از سیگار به سه
وزارت خانه ،بهداشت ،آموزش و پرورش
و ورزش و جوانان تخصیص یافته است .این مبالغ قرار است
برای برنامه های آموزشی ،توانمند سازی دانش آموزان و
تکمیل فضاهای ورزشی صرف شود.
بانک مرکزی
وع��ده یکسان س��ازی ن��رخ ارز تا پایان سال
 1395که چندین نوبت از اب��ت��دای سال
اعالم شد نیز سبب شد تا تقاضای سفته بازانه
برای نرخ ارز با این انتظار که بعد از یکسان
سازی نرخ ارز شاهد افزایش آن خواهیم بود،
افزایش یابد.
 .4افزایش تقاضای ارز مسافرتی
افزایش تقاضا برای ارز به دلیل مسافرت نیز از
عواملی بوده که ازسوی مقامات بانک مرکزی
به عنوان عوامل مقطعی افزایش نرخ ارز به
ویژه در ماه های اخیر اعالم شده است .میزان
تقاضابرایارزمسافرتیوسیاحتیحدودپنج
میلیارد دالر در سال برآورد می شود.
 .5چرخه تجاری اقتصاد ایران در پاییز
افزایش تقاضای ارز می تواند به دالیل دیگری
ازجمله تسویه ارزی با عرضه کنندگان کاال
به داخ��ل کشور در سه م��اه س��وم س��ال (ماه
آخر سال میالدی) باشد .همچنین فصل
پاییز همزمان با عرضه نشدن ارز از سوی
صادرکنندگان غیرنفتی نیز ب��وده است.
عرضه نشدن ارز از سوی پتروشیمی ها در
بازاردرفصلپاییزبهدالیلمختلف،یکیدیگر
از عوامل کاهش عرضه ارز در این مقطع بوده
و انتظار است با عرضه ارز توسط پتروشیمی
ها در فصل زمستان که یک اجبار قانونی نیز

است ،محدودیت عرضه ارز کاهش یابد.
 .6مجوز به بانک ها ب��رای معامله با نرخ
بازار آزاد
در  14آذرم��اه امسال ،بانک ها بر اساس
بخشنامه بانک مرکزی اجازه یافتند که با نرخ
بازار آزاد اقدام به خرید و فروش ارز کنند و به
این صورت بخشی از معامالت مرکز مبادالت
ارزی به بازار آزاد منتقل شد که این عامل نیز
تا حدودی بر افزایش نرخ ارز به دلیل تغییر
سازوکار تخصیص آن اثر گذاشت.

تسنیم -ص��ادرات نفت ع��راق از بنادر
جنوبی این کشور در خلیج فارس در ماه
دسامبر یعنی در آستانه آغاز اجرای طرح
کاهش تولید اوپک به ارقامی بی سابقه
رسیده است.جبار اللعیبی ،وزیر نفت عراق گفت ،صادرات
نفت این کشور از بنادر جنوبی در استان بصره در ماه
دسامبر به  3.51میلیون بشکه در روز رسیده است ،در
حالی که این رقم در ماه نوامبر 3.407میلیون بشکه در روز
بوده است.

▪ ▪توصیه های مرکز پژوهش های مجلس
برای مدیریت بازار ارز

 72درصد تبصره های بودجه  96تکراری
است

مرکز پژوهش ها در نتیجه گیری گزارش
خود پیش بینی کرده است که با فروکش
کردن بخشی از عوامل کوتاه مدت ،التهاب
بازار ارز در دو ماه پایانی سال کاهش یابد.
ای��ن مرکز البته ب��رای اص�لاح��ات اساسی
در بازار ارز پیشنهاد کرده که دولت اجازه
تعدیل نرخ ارز متناسب با فاصله تورم داخلی
و خارجی را بدهد .عالوه بر این ،افزایش
شفافیت ب���ازار ارز و کاهش تقاضای ارز
فیزیکی و ایجاد نهادهایی نظیر بورس ارز و
پیگیری پیمان های پولی دوجانبه ،به عنوان
راهکارهای اصالحات اساسی بازار ارز اعالم
شده است.

نفت و گاز

خودرو

آغازصادراتگازایرانبهعراق بهمحضگشایشالسی

اولین خودروی مشترک با رنو تا پایان سال تولید می شود

دلیل توقف اعطای تسهیالت بانکی

معاون امور بینالملل و بازرگانی وزیر نفت با بیان این که هم اکنون
خط لوله صادرات گاز ایران به بغداد از گاز پر است اما اعتبار اسنادی
(ال سی) این طرح هنوز باز نشده و به محض حل مسائل مالی ،گاز
ایران به بغداد میرود ،تاکید کرد :اعتبار اسنادی ()Letter of Credit
تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده و تعهد میشود که
میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع به دست فروشنده خواهد
رسید .به گزارش مهر به نقل از وزارت نفت ،امیرحسین زمانی نیا در
تشریحجزئیاتتوافقدیگرایرانوعراق،افزودکهتفاهمنامههمکاری
ی
دیگر مربوط به همکاری در توسعه میدانهای مشترک پرویز و دیگر 
خرمشهر بود .زمانی نیا تاکید کرد  :ال سی مربوطه به زودی و همزمان
با سفر هیئت عراقی به تهران گشایش مییابد.

ت و گو با خبرگزاری
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در گف 
فارس در پاسخ به این سوال که تفاهمنامه تولید مشترک با شرکت رنو چه
زمانی به قرارداد تبدیل میشود؟ اظهار کرد :مشارکت با رنو در مرحله
اتمام مذاکرات است و تا پایان امسال منعقد میشود .منصور معظمی با
بیان این که اساس این قرارداد سه محصول سیمبل ،نیو داستر و کوئید در
کشور تولید خواهد شد ،افزود :اولین خودروی مشترک در سال 2017
به تولید خواهد رسید .وی در عین حال از اعالم نام این خودرو خودداری
کرد .پیش از این و در زمان امضای تفاهمنامه همکاری سازمان گسترش
و رنو فرانسه ،زمان تولید نخستین خودروی مشترک سال  2018اعالم
شده بود .رئیس سازمان گسترش همچنین تأکید کرد :یکی از اهداف ما
ن قیمت است.
در مشارکت با رنو ،تولید خودروهای ارزا 

بهتازگیخبرهاییمبنیبرتوقفاعطایتسهیالتازسویبرخیبانکهای
بزرگ کشور از جمله ملت ،ملی ،صادرات ،تجارت ،رفاه و سپه منتشر شده
است.گزارشخبرگزاریفارسبهنقلازیکمقامآگاهبانکمرکزی،حاکیاز
ایناستکهیکیازعللاینموضوع،بازپرداختاضافهبرداشتاینبانکهابه
بانکمرکزیاست.ویگفت:بانکمرکزیمحدودیتیدراعطایتسهیالت
برای مشتریان ایجاد نکرده است .بنا بر اظهارات وی ،بانکهای بدهکار در
حالبرنامهریزیبرایتسویهبدهیخودبهبانکمرکزیهستندوسیاستهای
اعتباری خود را با توجه به وضعیت نقدینگی خود تنظیم میکنند .این مقام
آگاهالبتهباتاکیدبربحثانضباطمالیبهعنوانیکیازاصلیترینبرنامههای
بانک مرکزی ،افزود :الزم است بانکها به گونهای اقدام کنند که اعطای
تسهیالت از محل ایجاد مانده بدهکار نزد بانک مرکزی ،عملیاتی نشود.

معاون وزیر صنعت تشریح کرد:

بانک

رئیس سازمان گسترش و نو سازی صنایع ای��ران در
بیان جزئیات قرارداد کشتی سازی میان ایران و کره از
تامین برخی قطعات این ق��رارداد از ایران و نیز آموزش
متخصصان ایرانی توسط کره ای ها خبر داد .به گزارش
ایسنا ،معظمی با اشاره به این که عقد ق��رارداد شرکت
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با شرکت هیوندای
کره برای ساخت کشتی ،متعلق به سال  2008بود،
گفت :در حوزه آموزش قرار شد تا  50نفر از متخصصان
ایرانی به کره بروند و در حوزه های مختلف به خصوص
طراحی توسط هیوندای مورد آموزش قرار گیرند .معاون
وزیر صنعت با بیان این که اراده وزارت صنعت بر این
است که از حداکثر توان ممکن برای تقویت تولید داخلی
استفاده شود ،افزود :نمی شود کشتی که  30ماهه باید
ساخته شود ساخت آن  120ماه به طول بینجامد که اگر
خود را به جای بنگاه دارانی که سفارش کشتی میدهند
قراردهیممتوجهمیشویمکهآنهانیزازاینروندمتضرر

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با تأکید بر این
کههیچپولبلوکهایدرچیننداریم،گفت:چینیهابرای
آوردنپولحاصلازفروشنفتدرقالبفاینانس،منتظر
آوردهطرفایرانیهستند،ولیبانکهایماقادربهتأمین
آن نیستند .به گزارش فارس ،اسدا ...عسگراوالدی در
پاسخ به سوالی مبنی بر این که وضعیت پولهای حاصل
ازفروشنفتایرانبهچیندردورهتحریمهابهکجارسیده
اس��ت ،گفت :هیچ پول بلوکهای در چین نداریم .طی
قراردادی که شرکت نفت ایران با چین برای فروش نفت
بستهبود،مقررشدهبودکه 20تا 40درصدازپولحاصل
از فروش نفت ایران به چین به صورت نقدی پرداخت شود
و بقیه پول هم از طریق خرید کاال از این کشور و همچنین
فاینانس پروژههای داخلی به ای��ران بازگردانده شود.
عسگراوالدی اف��زود 10 :تا  15درصد پول پ��روژهای که
قراراستتوسطچینیهافاینانسشود،بایدتوسط طرف

نقشه ترامپ و «جک ما» برای صادرات از آمریکا به چین

آمازون
«جک ما» موسس هلدینگ «علی بابا» که به عنوان
ِ
آسیا شناخته می شود ،طی مالقاتی که در برج ترامپ در
منطقه منهتن شهر نیویورک اتفاق افتاد از برنامه های
تجاریواقتصادیبیندوکشورسخنگفت .طیگزارشی
که از طریق حساب کاربری توئیتر رسمی علی بابا منتشر
شده،تمرکزاینگروهدردرجهاولبهکشاورزیمرتبطمی
شودوطیسالهایآیندهشرکتهاوکشاورزانمتعددی
در آمریکا فعال شده و به بیش از  300میلیون مشتری
چینی متصل خواهند شد .آن گونه که دیجیاتو به نقل از
 CENTگزارشکرده،درسویمقابلدونالدترامپگفته:
«مالقاتبینظیریداشتیمواوشخصیتیبزرگویکیاز

ﻫﻤﮑﺎر ﻣﺤﺘﺮم
ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻓﻀﻠﯽ

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر ﻋﺰ�ﺰﺗﺎن را
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﺑﺮا� ﺷﻤﺎ ﺻﺒﺮ و اﺟﺮ ﺟﺰ�ﻞ ﺧﻮاﺳﺘﺎر�ﻢ.
آﻗﺎﯾﺎن :دﮐﺘﺮ رﺿﺎ زاده
ﺗﻴﻤﭽﻪ ﺣﺮﯾﺮى -ﺑﺮدﺑﺎر آذرى
ﻣﻘﻴﻤﻴﺎن  -ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ  -ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ
ﻣﺸﻴﺮى -ﻋﻠﻴﭙﻮر
و ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و آﻗﺎى ﺳﻴﺪ زاده

 /٩٥٣٠٧٢٣٢ف

بهترینکارآفرینانجهاناست.منوجککارهایبزرگی
درآیندهخواهیمکرد».ایندرحالیاستکهبارهااظهارات
تندیدربارهسیاستهاوتجارتچینیهاعنوانکردهبود.

خرید و جمع آوری  10هزار تن کیوی شمال
فارس -رئیس سازمان جهاد کشاورزی
استان م��ازن��دران گفت :دول��ت پس از
سرمازدگی 20میلیارد تومان برای خرید
تضمینی کیوی به باغ داران اختصاص
داد که  10هزار تن کیوی یخ زده جمع آوری و توسط پنج
کارخانه فرآوری به پوره و کنسانتره تبدیل خواهد شد.

مهر -مصاحبه با بیش از  40کسب و کار
خرد در تهران نشان می دهد  60درصد
مصاحبه ش��ون��دگ��ان ب��اال ب���ودن میزان
اجارهها50،درصدرکودبازارو 38درصد
ناعادالنهبودنمالیاتهارابهعنوانمانعکارخودمیدانند.

عکس و شرح

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین خبر داد:

جزئیات تولید مشترک کشتی با کره ای ها

مذاکرات ترامپ با کارآفرین بزرگ چینی

فارس-مرکزپژوهشهایمجلسشورای
اسالمی ماده واحده و تبصره های الیحه
بودجه سال  1396کل کشور را با قانون
ب��ودج��ه ام��س��ال مقایسه ک��رد .مجموع
احکام در قالب ماده واحده و تبصرههای الیحه بودجه سال
 87 ،1396مورد است که  63مورد از آن ها مشابه قانون
بودجه سال  1395است.

مالیات و اجاره؛ موانع اصلی کسب و کار

فاینانس های چینی معطل آورده طرف ایرانی

میشوند .معظمیهمچنیندرخصوصمدلهمکاریبا
دوو،دیگرکشتیسازکرهایاظهارکرد:شرکتمشترکی
توسط شرکت های نفت کش و کشتیرانی جمهوری
اسالمیایرانتشکیلخواهدشدکهدرنهایتاینشرکت
اق��دام به تشکیل یک کنسرسیوم با شرکت «دوو» کره
خواهد داشت تا همکاری ها در حوزه آموزش ،ساخت و
طراحی کشتی صورت پذیرد و ما امیدواریم این شرکت تا
پایان ماه ژانویه میالدی شروع به فعالیت کند.

صادرات نفت عراق رکورد زد

ﻫﻤﮑﺎر ﻣﺤﺘﺮم
ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻓﻀﻠﯽ

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر ﻋﺰ�ﺰﺗﺎن را
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﺷﻤﺎ ﺻﺒﺮ و اﺟﺮ ﺟﺰ�ﻞ ﺧﻮاﺳﺘﺎر�ﻢ.
ﺑﺮا�
زیباترین
وبهیادماندنی
تریندﮐﺘﺮ رﺿﺎ زاده
آﻗﺎﯾﺎن:
مشاهیر
سخنان
ﺣﺮﯾﺮى -ﺑﺮدﺑﺎر آذرى
ﺗﻴﻤﭽﻪ
ﻣﻘﻴﻤﻴﺎن  -ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ  -ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ
ﻣﺸﻴﺮى -ﻋﻠﻴﭙﻮر
درصفحه«همشهری
سالم»و آﻗﺎى ﺳﻴﺪ زاده
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
و ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ

سخنبزرگان

 /٩٥٣٠٧٢٣٢ف

حرکت به سمت بهره وری اقتصادی باال و
آلودگی پایین

در یزد اتوبوسی برقی به حرکت در آمده است که با
ظرفیت حمل  15مسافر مجهز به پنل خورشیدی و
اﺳﺖ".توسطبرقشهریاستوعدمتولید
سیستمشارژ
“ ﻫﻨﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ آب ،ﻫﻨﺮ ﻧﻴﮏدارای
اﻧﺪﯾﺸﯽ
ﺳﺎده
ارزﯾﺎﺑﯽ
اى ﺑﺎ
اﺻﻼﺣﻴﻪ آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ
هوا ،هزینه پائین ،عدم نیاز به
آلودگی
صوتی و
آلودگی
باال
پذیری
مناسب ،فرمان
سوخت
ﻣﺼﻮب
ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت
اندازهﺑﺮﮔﺰار�
فسیلی،ﻗﺎﻧﻮن
های ﻣﺎده ٤
ﺑﻨﺪ اﻟﻒ
ا�ﻦ ﺷﺮ�ﺖ در ﻧﻈﺮ دارد در اﺟﺮا� ﻣﻔﺎد ﺟﺰء �ﻚ از
خودرو
شاخص این
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪیهای
ﺑﺮﮔﺰار�از ویژگ
در استفاده
سهولت
و
ﻣﺮﺣﻠﻪ ا� ﺑﺎ
ﻋﻤﻮﻣ� ��
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻋﻤﺮاﻧ�
ﺳﺎل  ،١٣٨٣از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮح ﻫﺎ�
قادرﺟﺪول
داخلیﺷﺮح
ﺳﺎده ﺑﻪ
ارز�ﺎﺑ�
اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﺪ .به شمار می رود .آن گونه که برق نیوز گزارش کرده،
ز�ﺮاین
نیستند،
های
ایرانی تأمین شود که بانک
�ودروی برقی  30کیلومتر بر
�
خ
این
سرعت
حداکثر
پولرابهطرفایرانیپرداختکنند .عسگراوالدیتصریح
ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم �ﺎر
واﺣﺪ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺷﺮح ﻛﺎﻻ
)ر�ﺎل(قطع سیستم شارژ خورشیدی
است و در صورت
فروش نفت به ﺗﻌﺪاد ساعت
یمانده حاصل از
کرد :شاید مقدار پول باق
80
تا
شهری
برق
توسط
شارژ
از
استفاده
با
تواند
می
آن
باشد.
دالر
میلیارد
12
تا
10
بین
چین در زمان تحریمها
روﺳﺘﺎﻫﺎ� ﻣﻮردﻧﻈﺮ در
ﺗﻌﻤﻴﺮات و
راﻫﺒﺮ�،
تواند
اقدام می
بگیرد .این
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪدر ساعت نیز سرعت
درباره  ١4٨کیلومتر
جمهور
ﺧﺮ�ﺪ،رئیس
مشاور ارشد
پیش از این١اکبر ترکان
اﺳﺘﺎن
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
٢٨ ١4٨455٠٠٠
٩5٢5
ﮔﺎز�
�ﻠﺮزن
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
نحوهفروشنفتکشوردردورانﻧﺼﺐ
ﺧﺮاﺳﺎن
رﺿﻮ�ناشی
بهداشتی
باعثصرفههایاقتصادی،اجتماعیو
بودکه
ﻫﺎ�گفته
چین
تحریمبه
نفتاز
حاصلاز
از آلودگی هوا باشد.
فروشآب
ﺑﺮدار� از
دردولتقبل 22،میلیارددالرپولﻧﻤﻮﻧﻪ
روﺳﺘﺎﻫﺎ� ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
سویچیندریکحساببلوکهشد.
آﺷﺎﻣﻴﺪﻧ� روﺳﺘﺎﻫﺎ�
در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ�
٢

٩5٢4

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ� ﺗﺤﺖ ﻗﺮارداد
و ﺗﺤﻮ�ﻞ در آزﻣﺎ�ﺸﮕﺎه

 ١65٠٠ﻧﻤﻮﻧﻪ

١٧5٩5٠٠٠٠

ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﺳﻨﺎد

ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜ� �ﺎ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت
ز�ﺮﺷﺎﻣﻞ
ﻫﺎ�
ﺻﻮرت
ﺑﻬﻴﻨﻪ�ﻜ�
ﺑﺎ�ﺴﺘ� ﺑﻪ
ارﺟﺎع
اﺳﺖ".
اﻧﺪﯾﺸﯽ
ﻧﻴﮏ
آب،از ﻫﻨﺮ
ﻫﻨﺮﻛﺎرﻣﺼﺮف
ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ در ﻓﺮا�ﻨﺪ “
 ٢١٧٥٢١١٧٩٩٠٠٧ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠ�
ﺟﺎر� ﺳﻴﺒﺎ
وار�ﺰ
وﺟﻪ ﻧﻘﺪ
ﻣﺮﻛﺰ� �ﺎ
ﺑﺎﻧﻚ
اﻋﺘﺒﺎر� دارا� ﻣﺠﻮز از
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎده
ﺣﺴﺎباى ﺑﺎ
ﯾﻚﺑﻪﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
آﮔﻬﯽ
اﺻﻼﺣﻴﻪ
ﻣﺮﻛﺰ� ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻤﺮﻛﺰ وﺟﻮه ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎ�� ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� �ﺎ ﺳﺎ�ﺮ ﺗﻀﻤﻴﻨﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح
ﻧﻈﺮ دارد در اﺟﺮا� ﻣﻔﺎد ﺟﺰء �ﻚ از ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده  ٤ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻣﺼﻮب
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در
ا�ﻦ ﺷﺮ�ﺖ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد
ﺑﺎ
ا�
ﻣﺮﺣﻠﻪ
��
ﻋﻤﻮﻣ�
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺑﺮﮔﺰار�
ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ
ﻋﻤﺮاﻧ�
ﻫﺎ�
ﻃﺮح
اﻋﺘﺒﺎرات
ﻣﺤﻞ
از
،١٣٨٣
ﻟﺬا از �ﻠﻴﻪ ﺳﺎل
ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران دارا� ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ� ﺻﻼﺣﻴﺖ ا�ﻤﻨ� و ﺻﻼﺣﻴﺖ در رﺳﺘﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات ،ﻧﮕﻬﺪار� و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت
اﻗﺪام
ﺟﺪول
اﻣﻮرﺑﻪ ﺷﺮح
ارز�ﺎﺑ� وﺳﺎده
ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥/١٠/٢٠ﻟﻐﺎ�ﺖ  ٩٥/١٠/٢٥اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﮔﺮدد؛ از
ز�ﺮﻣ�
دﻋﻮت
اﺟﺘﻤﺎﻋ�
از وزارت �ﺎر ،ﺗﻌﺎون
را از ﻃﺮ�ﻖ ﺳﺎ�ﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪار�ﺎت اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� دوﻟﺖ)ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ آدرس  www.setadiran.irدر�ﺎﻓﺖ ،ﻣﻬﻠﺖ اراﺋﻪ
ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﻣﻮرخ ﻣﺤﻞ
 ٩٥/١١/١١و زﻣﺎن ﺗﻌﺪاد
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
�ﺎرﻣﺤﻞ
اﻧﺠﺎم در
٩٥/١١/١٢
واﺣﺪﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖ٩:٣٠
ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﭘﺎ�ﺖ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
ﺳﺎﻋﺖ  ١٤ﻣﻮرخ ﺷﺮح ﻛﺎﻻ
)ر�ﺎل(
دﻓﺘﺮ ﻣﺪ�ﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮ�ﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﺮا� �ﺴﺐ اﻃﻼع ﺑﻴﺸﺘﺮ ٠٥١-٣٧٦٥٧١٩٤
ﻣﻮردﻧﻈﺮ در
ﻣﺬ�ﻮر و
روﺳﺘﺎﻫﺎ�ﺳﺎ�ﺖ
ﺗﺬ�ﺮ ﻣﻬﻢ :ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮان در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻋﻀﻮ�ﺖ ﻗﺒﻠ� در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﻣ� ﺑﺎ�ﺴﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در
 ٩5٢5ﺧﺮ�ﺪ ،راﻫﺒﺮ� ،ﺗﻌﻤﻴﺮات و
اﺳﺘﺎن
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
١4٨
١
اﻃﻼع ﺑﻴﺸﺘﺮ
� ٢٨ﺴﺐ
 ١4٨455٠٠٠ﺑﺮا�
ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس
اﻣﻀﺎ� اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� را ﺟﻬﺖ ﺷﺮ�ﺖ در
در�ﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫ�
ﮔﺎز�
ﻧﺼﺐﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ��ﻠﺮزن
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ�
 ٠٥١-٣٧٦٥٧١٩٤داﺧﻠ�  ١١٣ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى
ﻋﻤﻮﻣﯽ و
آﻣﻮزشآب
ﺑﺮدار� از
رواﺑﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ
روﺳﺘﺎﻫﺎ� ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
 ٣٠٠٠١٨٣٢آﻣﺎده درﯾﺎﻓﺖ اﻧﺘﻘﺎدات و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻤﺎره
ﺑﺎ
ﺷﺮﻛﺖ
ﺿﻤﻨﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه اﯾﻦ
آﺷﺎﻣﻴﺪﻧ� روﺳﺘﺎﻫﺎ�
 ١65٠٠ﻧﻤﻮﻧﻪ  ١٧5٩5٠٠٠٠در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ�
٩5٢4
٢
 /٩٥٣٠٥٧٥٦م
ﻗﺮارداد
ﺗﺤﺖ
ﻫﺎ�
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﺳﻨﺎد
و ﺗﺤﻮ�ﻞ در آزﻣﺎ�ﺸﮕﺎه
رد�ﻒ

...
گزارش

معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه طرح توسعه آزادگان جنوبی ،نخستین مناقصه بین المللی نفتی ایران خواهد بود
که خوشبختانه اسنادش تقریبا نهایی شده تصریح کرد :بر اساس برنامه ریزی ها ،حداکثر تا چهار هفته آینده برای مناقصه آزادگان جنوبی اعالم
عمومی خواهد شد .به گزارش فارس ،منوچهری افزود :برای آزادگان ما تا به حال با حدود پنج شرکت بین المللی تفاهم اولیه امضا کردهایم.

رد�ﻒ
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ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ در ﻓﺮا�ﻨﺪ ارﺟﺎع ﻛﺎر ﺑﺎ�ﺴﺘ� ﺑﻪ �ﻜ� از ﺻﻮرت ﻫﺎ� ز�ﺮﺷﺎﻣﻞ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜ� �ﺎ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت
اﻋﺘﺒﺎر� دارا� ﻣﺠﻮز از ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰ� �ﺎ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ وار�ﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﺎر� ﺳﻴﺒﺎ  ٢١٧٥٢١١٧٩٩٠٠٧ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠ�
ﻣﺮﻛﺰ� ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻤﺮﻛﺰ وﺟﻮه ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎ�� ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� �ﺎ ﺳﺎ�ﺮ ﺗﻀﻤﻴﻨﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح
ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﺬا از �ﻠﻴﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران دارا� ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ� ﺻﻼﺣﻴﺖ ا�ﻤﻨ� و ﺻﻼﺣﻴﺖ در رﺳﺘﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات ،ﻧﮕﻬﺪار� و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت
از وزارت �ﺎر ،ﺗﻌﺎون و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋ� دﻋﻮت ﻣ� ﮔﺮدد؛ از ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥/١٠/٢٠ﻟﻐﺎ�ﺖ  ٩٥/١٠/٢٥اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
را از ﻃﺮ�ﻖ ﺳﺎ�ﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪار�ﺎت اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� دوﻟﺖ)ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ آدرس  www.setadiran.irدر�ﺎﻓﺖ ،ﻣﻬﻠﺖ اراﺋﻪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺳﺎﻋﺖ  ١٤ﻣﻮرخ  ٩٥/١١/١١و زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﭘﺎ�ﺖﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖ ٩:٣٠ﻣﻮرخ  ٩٥/١١/١٢در ﻣﺤﻞ
دﻓﺘﺮ ﻣﺪ�ﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮ�ﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﺮا� �ﺴﺐ اﻃﻼع ﺑﻴﺸﺘﺮ ٠٥١-٣٧٦٥٧١٩٤
ﺗﺬ�ﺮ ﻣﻬﻢ :ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮان در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻋﻀﻮ�ﺖ ﻗﺒﻠ� در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﻣ� ﺑﺎ�ﺴﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎ�ﺖ ﻣﺬ�ﻮر و
در�ﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫ� اﻣﻀﺎ� اﻟ�ﺘﺮوﻧﻴ�� را ﺟﻬﺖ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﺮا� �ﺴﺐ اﻃﻼع ﺑﻴﺸﺘﺮ
 ٠٥١-٣٧٦٥٧١٩٤داﺧﻠ�  ١١٣ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى
ﺿﻤﻨﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﻴﺎم ﻛﻮﺗﺎه اﯾﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  ٣٠٠٠١٨٣٢آﻣﺎده درﯾﺎﻓﺖ اﻧﺘﻘﺎدات و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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