اخبار داخلی

نگاه

پيشنهادي براي تنظيم بازار شب عيد

با پرداخت تدريجي عيدي كارمندان كه قرار است با حقوق بهمن انجام
شود ،خريد عيد تقريب ًا آغاز شده است .اين در حالي است كه قيمت اجناس
و كاالها نه تنها رو به كاهش نگذاشته كه افزايش هم داشته است.
اثر و احتمال
هاي كم
هاي دولت هم در آغاز بازرسي
مطابق معمول برنامه
شود كه هيچ نوآوري و كارآيي در
هاي بهاره خالصه مي
برگزاري نمايشگاه
هاي تنظيم بازار
سادگي نياز به نوآوري در روش
شود .لذا به
آن مشاهده نمي
شود.
شب عيد احساس مي
توان با گسترش و اصالح آن بازار شب عيد
هايي كه مي
يكي از روش
هاي مس���تقيم و گسترش آن از
بازارها و حراج
را تنظيم كرد ،برپايي جمعه
توان
نظر زماني و مكاني در تهران و شهرهاي بزرگ است .در اين راستا مي
طور
هاي وسيعي را در نقاط مختلف شهر به
ها مكان
پيشنهاد كرد شهرداري
كنندگان
مختصر تجهيز كرده و به رايگان در اختيار توليدكنندگان و عرضه
كاالهاي مختلف قرار دهند .حتي مانند بسياري كشورهاي پيشرفته ،ساعات
تواند از  10شب به بعد تنظيم شود تا مشكلي در ترافيك
كار اين بازارها مي
توانند در ازاي رايگان شدن فضا
ها مي
هم پيش نيايد .ضمن اينكه شهرداري
و امكانات اوليه زيرساختي ،براي عرضه كاالهاي مختلف شرط قيمتي تعيين
ترتيب طيف وسيعي از توليدكنندگان از مواد غذايي گرفته تا پوشاك
كنند .بدين
توانند بدون واسطه و با قيمت اندك كاالهاي خود را عرضه
ها مي
و خوراكي
كنند و مردم هم با تنظيم برنامه خود از اين بازارها استفاده خواهند كرد .تجربه
ها در كشورهاي غربي وجود دارد و عاملي مهم در دستيابي همة
اين حراج
آحاد جامعه به كاالها با قيمت ارزان است .اما مسئله اينجاست كه متوليان امر
تا دير نشده يك اتاق فكر براي استفاده از تجربيات جهاني در اين خصوص
تشكيل داده و در هماهنگي بين دستگاهي آن را اجرا كنند.
رسد هماهنگي ميان وزارت صنعت و شهرداري تهران در
به نظر مي
هاي كالنشهرها براي
ها و شهرداري
هاي صنعت در اس���تان
پايتخت و اداره
ها به فوريت الزم باشد.
اجرايي شدن اين حراج
ها انتظار
نكته ديگر و البته مهم در اين خصوص اين است كه دستگاه
ها،
هاي يادشده را نداشته و صرف ًا با آماده كردن زيرساخت
درآمدزايي از حراج
اداره آن را به خود مردم واگذار كنند .قطع ًا در فرآيند عرضه و تقاضا ،خود
مردم جنس خوب را از بد تش���خيص داده و قيمت مناس���ب هم كشف
رسد اگر
ها خداحافظي خواهند كرد .به نظر مي
خواهد شد و البته واسطه
ها همت كنند و يك چنين نوآوري را رقم زنند مقداري از فش���ار
دس���تگاه
اقتصادي روي دوش مردم در ش���ب عيد كاس���ته شده و رضايت حداقلي
شود.
عموم حاصل مي
سيد علي دوستي موسوي

دعوت وزیر نیرو از بخش خصوصی برای مشارکت در ایجاد بازار آب و برق

تولیدکنن����دگان انرژی در بخش خصوصی از دولت
در خواس����ت کردن����د که قیمت خری����د آب و برق را
سازی کند.
واقعی
این مطلب دیروز در جلسه صبحانه مشترک کاری
دکت����ر رضا اردکانیان وزیر نیرو با فعاالن اقتصادی بخش
خصوصی در اتاق بازرگانی ایران اعالم شد.
به گزارش خبرنگار ما ،غالمحسن شافعی رئیس اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران در این جلسه
به نمایندگ����ی از پیمانکاران بخش خصوصی و مدیران
ه����ای تولید و صادراتی حوزه های مرتبط با آب
اتحادیه
و برق به وزیر نیرو گفت:یارانه انرژی به موضوع مشکل
ساز همکاری دولت و بخش خصوصی در حوزه انرژی
تبدیل شده است و ما خواستار راه اندازی بازار آب و برق
وی افزود :توجه به اجرای قانون  ۱۲رفع موانع تولید
هستیم.
در وزارت نیرو و راه اندازی بازار انرژی و آب موضوعی
است که نیازمند توجه و گسترش روابط بخش خصوصی
با وزارت نیرو است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت :خصوصی س����ازی
انرژی و آب از سوی وزارت نیرو اتفاق خوبی است که
امیدواریم به خوبی انجام و همکاری مناسبی در این زمینه
بین وزارت نیرو و اتاق بازرگانی برقرار شود.
دکتر رضا اردکانیان وزیر نیرو هم در پاسخ به خواسته
فع����االن اقتصادی بخش خصوصی با اش����اره به وجود
های مناسب خارج از بدنه دولت گفت :سرفصل
تشکل
هم����کاری در مقیاس وس����یع بین وزارت نیرو و بخش
دولتی با موضوع اصالح شیوه مصرف و مبارزه با بد
غیر
مصرفی شکل گرفته که در راستای آن مرکز امور اجتماعی
های
آب و انرژی در وزارت نیرو تاسیس شده است تا شاخه
ها پیدا کنند.
سازی
غیر مهندسی مجال بیشتری در تصمیم
وی با تاکید بر نیازمندی وزارت نیرو در استفاده از
توان بخش خصوصی در مرکز اموراجتماعی آب و انرژی
ها و واقعی سازی قیمت آب و برق
ادامه داد :اصالح تعرفه
از جمله موضوعات اولویت دار در این مرکز است.
اردکانیان افزود :مکانیزم تبصره  ۱۹نقطه روشنی است
های اولیه را در اجرای آن برداش����ته
که وزارت نیرو گام
های
اس����ت و امیدواریم در این بخش و موضوع نیروگاه
پذیر به موفقیت برسیم.
تجدید

وی با اشاره به پیشرفت در راه اندازی بازار آب ادامه
داد :با توجه به عقب ماندن در این بخش نسبت به برنامه،
امیدواریم با همکاری اتاق بازرگانی بتوانیم پیشرفت قابل
توجهی کسب کنیم.
اردکانیان درخصوص مطالبات بخش خصوصی گفت:
با همکاری سندیکای برق تحرک خوبی از لحاظ تدوین
ها انجام شده است که امیدواریم در این زمینه بتوانیم
راهکار
مسیر روشنی طراحی کنیم.
های منطقه
این عضو کابینه دولت با اشاره به اینکه بازار

اشتغال به ویژه در شرایط تحریم برای ایران است.
وی گفت :در اواخر خرداد سال آتی اجالسی برگزار
خواهد شد که همکاری با قفقاز شمالی هم در دستور کار
این اجالس است که در این بخش نیازمند همکاری اتاق
بازرگانی هستیم .اردکانیان الگوي مصرف را يكي از نقاط
ضعف در مسايل اقتصادي دانست و گفت :موضوع الگوي
ها عليه
مصرف كنوني ،پايه يكي از فرضيات طراحان تحريم
كشورمان است و تا زماني كه اين الگوي مصرف بيمار
در كشور وجود دارد ،بسیاری را وسوسه خواهيم كرد تا

زمینه مناسبی برای حضور بخش خصوصی ایرانی است
های همسایه درحال بازسازی هستند که باید
ادامه داد :کشور
با برنامه و آمادگی کافی به این بازار وارد شویم.
وی با اشاره به هزینه معنوی و مادی انجام شده از
های همسایه افزود :باحضور دراین
سوی دولت در کشور
های مناسب آن
ها ،ایجاد اشتغال و استفاده از ظرفیت
بازار
شود.
ها بازگشت داده می
این هزینه
وزیر نیرو با اشاره به تصویب الیحه یک فوریتی الحاق
ایران به اتحادیه اوراسیا افزود :مقدمات حضور در این بازار
اقتصادی با جمعیت  ۴۹۰میلیونی انجام شده که امتیاز بزرگی
های مختلف و ایجاد
ب����رای عرضه محصوالت در عرصه

از اين زاويه ما را تحت فشار قرار دهند.
وی ب����ا بيان اينكه اصالح الگوي كنوني مصرف در
كوتاه مدت ميسر نبوده و مستلزم پرداخت همه جانبه از
هاي
جمله ورود بخش غيردولتي و استفاده از همه ظرفيت
كش����ور اس����ت ،ادامه داد :هم در بخش برق و هم بخش
آب تشكالت خوبي در كشور وجود دارد و وزارت نيرو
در اين زمينه دس����ت همكاري به سوي بخش غيردولتي
كند.
دراز مي
این مقام مسئول ادامه داد :وزارت نيرو مديريت توأمان
عرضه و تقاضا را طرح و به مجلس ارائه كرده است و با
هاي
همكاري بخش غيردولتي در اين رابطه و اجراي طرح

ی تمهیدات الزم برای مدیریت سیالبها ضروری است
جهانگیری:پیشبین 

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و
های نفتی ایران مقدار
پخش فرآورده
ارزش افزوده ایجاد ش���ده از محل
فارس
ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج
برای کشور را ساالنه  ۸۰۰میلیون دالر
اعالم کرد.
به گ���زارش ش���انا ،علیرضا
آبادی در گفتگوی ویژه خبری
صادق
شبکه  ۲سیما گفت :ارزش افزوده ایجاد
گانه
اندازی فازهای سه
شده از محل راه
این پاالیشگاه امنیت انرژی کشور را
کند.
تضمین می
اندازی
وی با تاکید بر اینکه با راه
فاز سوم این پاالیشگاه دیگر واردکننده
بنزین نیس���تیم ،افزود :تا مهر امسال
ایران همواره واردکننده بنزین بود ،اما
اندازی پاالیش���گاه ستاره خلیج
با راه
فارس برای نخستین بار در سال ٩٧
دیگر واردکننده بنزین نیستیم که البته
بندی بنزین
مواردی همچون سهمیه
های گذشته ،توسعه ناوگان
در س���ال
سازی سبد
ونقل عمومی ،متنوع
حمل
جی
ان
سوخت و توسعه صنعت سی
از عوامل موثر در به صفر رس���اندن
واردات بنزین بوده است.
آبادی تاکید کرد :در سال
صادق
 ٩٧میانگین مصرف بنزین روزانه ٨٧
میلیون لیتر و میانگین تولید در بهمن
سال  ٩٧روزانه  ١٠٣میلیون لیتر بوده
دهنده فاصله
ت که این ارقام نشان
اس 
مطلوب تولید و مصرف اس���ت و به
سازی بنزین در
پایداری تولید و ذخیره
کشور انجامیده است.
وی با اشاره به اینکه در صورت
نبود پاالیش���گاه ستاره خلیج فارس
امروز مجبور بودیم روزانه  ٣۶میلیون
لیتر بنزی���ن وارد کنیم و این مقدار
روزانه  ١٨میلیون دالر و س���االنه 6/5
میلیارد دالر هزینه به کشور تحمیل
کرد ،گفت :اگر پاالیش���گاه ستاره
می
شد ،امروز
اندازی نمی
خلیج فارس راه
همچنان واردکننده بنزین بودیم ،افزون
های زی���ادی از محل
ب���ر آن هزینه
برداشت کمتر از میدان مشترک گازی
های بزرگ
پارس جنوبی ،اجاره کشتی
برای نگهداری میعانات گازی و تحویل
کنندگان بر
سوخت مایع به مصرف
شد.
کشور تحمیل می
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و
های نفتی ادامه داد :با
پخش فرآورده
های تولید پاالیشگاه
دریافت فرآورده

فارس،
میعانات گازی س���تاره خلیج
ذخایر بنزین کشور در وضع مطلوبی
قرار گرفته و امکان صادرات بنزین هم
فراهم شده است.
آبادی با اش���اره به جبران
صادق
ها از محل
کمبود خوراک پتروشیمی
فارس
تولیدات پاالیشگاه ستاره خلیج
گفت :با بهب���ود فناوری در فازهای
فارس و
موجود پاالیشگاه ستاره خلیج
توانیم برداشت
اندازی فاز چهارم می
راه
بیشتری از میدان مشترک پارس جنوبی
باشیم و ظرفیت پاالیشی روزانه
داشته
بیش از  ۵۰۰هزار بشکه میعانات گازی
در این پاالیشگاه محقق خواهد شد.
وی اف���زود :افزایش ظرفیت
فارس با
تولید پاالیشگاه ستاره خلیج
اندازی فاز چهارم این پاالیشگاه و
راه
های فازهای یکم تا سوم
رفع گلوگاه
های
این پاالیشگاه و هم اجرای پروژه
هایی
کوره در پاالیشگاه
کاهش نفت
نظی���ر اصفهان ،بندرعب���اس ،تبریز
منظور ایج���اد ارزش افزوده
و  ...به
های
ها و برنامه
تری���ن اولویت
از مهم
مدت صنعت پاالیش کشور است
کوتاه
های کاهش نفت کوره
که البته پروژه
های بسیاری است و
دارای پیچیدگی
به منابع مالی نیاز دارد.
معاون وزیر نفت با اش���اره به
اینکه چنانچه ساالنه  ٨تا  ٩درصد به
مصرف بنزین کشور اضافه شود ،باید
س���االنه یک فاز پاالیشگاهی را وارد
پذیر نیست،
مدار کنیم که این امکان
تاکید کرد :با توجه به شیب تند مصرف
کار نگرفتن
س���وخت ،در صورت به
ها و راهکارهای مهار مصرف،
برنامه
فاصله مطلوب ایجاد شده بین تولید و
مصرف بنزین کشور در شرایط کنونی
رود.
تا دو سال آینده از میان می
آبادی با اشاره به اهمیت
صادق
های مصرف بهینه
به کارگیری سیاست
بندی
سوخت در کشور گفت :سهمیه
کننده
یا افزایش قیمت به تنهایی کنترل
مصرف بنزین در کشور نیست و باید
طور همزمان
های مختلفی را به
سیاست
اجرا کرد.
وی ب���ا بیان اینکه تا زمانی که
جذابیت اقتصادی وجود دارد ،قاچاق
س���وخت هم وجود خواهد داشت،
تاکید کرد :کارت هوشمند سوخت
تنهاییمتضمنکاهشقاچاقفرآورده
به
در کشور نیست.

بخشودگی سود و دیرکرد وام های مسکن با پرداخت یکجا تا آخر سال
تمدیدشد.
یک مقام مسئول در بانک مسکن از تمدید اجرای طرح ویژه بخشودگی
س���ود و جرایم تسهیالت زیر  ۱۰۰میلیون تومان در صورت پرداخت یکجا تا
آخر سال خبر داد.
به گزارش روابط عمومي بانک مس���کن ،مالک آزادیان با اشاره به اجرای
ط���رح وص���ول مطالبات غیر جاری در رابطه با اجرای ماده دو تبصره  ۳۵قانون
بودجه س���ال جاری ،اظهار داشت :با موافقت هیات مدیره بانک مسكن ،طرح
مذکور تا پایان اسفند سال جاری تمدید شد تا مشتریان بیشتری بتوانند از این
مند شوند.
امتیاز بهره
وی افزود :مشتریانی که اصل تسهیالت دریافتی آنها زیر یک میلیارد ریال
باشد و تسهیالت آنها حداکثر تا پایان سال  ۹۵به طبقات غیرجاری انتقال یافته
توانند با تسویه اصل تسهیالت دریافتی تا پایان
باشد (سررسید آن بگذرد) ،می
اسفند سال جاری از بخشودگی سود و جرایم متعلقه برخوردار شوند.
های سه گانه دارای اولویت شامل
آزادیان خاطرنشان کرد :امتیاز مذکور به گروه
ای مورد حمایت دولت بابت حوادث غیرمترقبه و مسکن
تسهیالت اعطایی یارانه
هایی که از سوی بانک روی آنها اقدام حقوقی صورت
روستایی ،مطالبات پرونده
گرفته است ،مشروط به اینکه مانده اصل تسهیالت بیش از  ۵۰۰میلیون ریال
نباشد و مطالبات تسهیالت گیرندگانی که حکم محکومیت آنها به دلیل بازپرداخت
کند.
اند ،اختصاص پیدا می
نكردن اقساط قطعی بوده و زندانی شده

ورود ارز اسکناس به کشور آزاد شد

گمرک ایران اعالم كرد :ورود اس���کناس ارز به کش���ور به هر میزان برای
اشخاص حقیقی و حقوقی بالمانع است.
در بخش���نامه گمرک ایران آمده اس���ت :ورود اسکناس ارز به کشور به هر
های
میزان برای اشخاص حقیقی و حقوقی بالمانع است و هیچ یک از دستگاه
امنیتی ،انتظامی و گمرکي حق ممانعت از آن را ندارند.
هایی درباره شرایط ورود ارز به کشور مطابق با بند ( )۴مصوبات
پیرو بخشنامه
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور ،هر شخص حقیقی و حقوقی
تواند با رعایت مقرراتی که بانک مرکزی اعالم کرده به هر میزان اسکناس ارز
می
های امنیتی ،انتظامی و گمرک حق ممانعت
وارد کشور کند و هیچ یک از دستگاه
شود و فرد متخلف
از آن را ندارند و هرگونه ممانعت،تخلف اداری محسوب می
در صورت محکومیت در بار اول به انفصال موقت به مدت ش���ش ماه و در
های باالتر محکوم حواهد شد.
صورت تکرار به مجازات

آخرين وضعيت س���دهاي اس���تان
خوزستان و ميزان بارش هاي رخ داده
در حوضه هاي مختلف آبريز در اين
استان پرداخت.
اس���تاندار خوزستان هم در اين
جلسه گزارشي از برنامه ريزي ها و
اقدامات صورت گرفته براي مديريت
سيالب هاي اخير ارائه كرد و گفت:
احداث س���دها تا حد زيادي مانع از
تخريب و بروز خسارت در استان شد
و خوشبختانه با اقداماتي كه صورت
گرفت سيالب هاي اخير خسارتي به
استان خوزستان وارد نكرد.
در اين جلس���ه كه وزير جهاد
كش���اورزي ،رئيس س���ازمان ستاد
مديريت بحران كش���ور و تعدادي از
نمايندگان مردم استان خوزستان در
مجلس شوراي اسالمي حضور داشتند،
موضوع سيالب در استان خوزستان و
برنامه ريزي براي جلوگيري از بروز
خسارت در اثر بارش هاي پيش رو مورد
بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس
از ارائه پيشنهادات و نظرات مختلف،
تصميماتي براي پيشگيري از وقوع
خسارت ناشي از بارش هاي شديد
اتخاذ شد.

تمدید بخشودگی دیرکرد اقساط
وام مسکن تا پایان اسفند
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توانيم
مكانيزم تبصره  ١٩كه نقاط روشني پيش رو دارد مي
به توفيقات خوبي دست يابيم.
وی درخصوص بحث برق ،پايدار كردن اين صنعت
و حل مشكل مطالباتي كه وجود دارد ،اظهار كرد :تحرك
خوبي از ناحيه س����نديكا براي راهكارهاي حل مسائل و
پيش نيازهاي الزم از حيث هم خانواده بودن شاهد بوديم
تري
و اميدواريم با كمك هم در اين زمينه مسيرهاي روشن
را طراحي كنيم.
وزیر نیرو از فعاالن اقتصادي بخش غيردولتي و اعضاي
هاي
اتاق بازرگاني به منظور همكاري در احداث نيروگاه
اي
انرژي تجديدپذير و انرژي پاك ،بازار آب ،بازارهاي منطقه
برای تبادل انرژي با كشورهاي همسايه و برگزاري اجالس
های اقتصادی ايران و روسيه در
کمیسیون مشترک همکاری
خرداد سال آينده دعوت به همكاري كرد.
وی پیش����نهاد کرد :تا پایان ش����هریور  98یک دوره
آزمایشی برای همکاری ویژه با اتاق بازرگانی آغاز شود
های زمانی دو ماهه یکی از اعضای معرفی شده
تا در بازه
های
از اتاق بازرگانی در جلس����ات هیأت مدیره شرکت
مادرتخصص����ی وزارت نیرو حضور یابد .اردکانیان اضافه
بخشی دولت
کرد :به همان اندازه که خأل نبود عرصه میان
شود ،در بخش غیردولتی
ها احساس می
در بسیاری از زمینه
مند و متکی بر
هم از نبود یک بخش خصوصی فعال ،نظام
المللی
های بلندمدت مبادی به آداب عرصه های بین
برنامه
پذیر در رنج هستیم.
رقابت
تواند
ها که می
وی ب����ا تاکید بر اینکه یکی از عرصه
بخش آب است،
در این زمینه کارگشا باشد ،عرصه میان
درستی مدیریت
تصریح کرد :اگر بتوانیم آب را در کشور به
ایم.
کنیم ،نیمی از مسیر را پیموده
وزیر نیرو ادامه داد :تردیدی نیست که این ظرفیت
وجود دارد ،اما نیازمند کار جدی است و موفقیت در این
راس����تا ،هم حل مسئله آب و هم رفع خأل توانمندی در
دنبال خواهد داشت.
بخش را به
های میان
مدیریت عرصه
وی افزود :در آن صورت ،فاصله موجود بین بخش
محور خواهیم
دولتی و خصوصی حذف شده و مأموریت
مثابه کاری که در حال حاضر در صنعت برق
ش����د؛ به
صورت گرفته و بخش دولتی و خصوصی به یک خانواده
تبدیل شده است.

احداث  100هزار نیروگاه خورشیدی خانگی تا  2سال آینده

مهندسان بسیجی تا دو سال آینده بیش از 100
هزار نیروگاه خورشیدی خانگی احداث می کنند.
مهندس علی اصغر شهبازی رئیس سازمان بسیج
مهندسین صنعتی دیروز در جمع خبرنگاران با بیان
این مطلب از اجرای طرح جهاد روشنایی در کشور
خبر داد که بر اس���اس آن نیروگاه های خورشیدی
خانگی تا ظرفیت تولید  5تا  10کیلووات برق احداث
می شود و گفت :بسیج در قالب این طرح به دنبال
توسعه نیروگاه خورشیدی خانگی و مزرعه  5تا 10
کیلوواتی برق است و بر این اساس  100هزار نیروگاه
پنج کیلو واتی خورشیدی احداث می شود.
وی با اشاره به اینکه بخشی از منابع مورد نیاز
آن در قالب الیحه بودجه  1398پیش بینی شده است
و بقیه را بسیج و کمیته امداد امام خمینی(ره) تامین
می کنند ،درباره برگزاری دومین جشنواره سرآمدان
فناوری صنعت هم گفت :در این جشنواره از سه
طرح اعتالی شبکه اجتماعی ،صنعت یار و جهاد
روشنایی رونمایی می شود.
رئیس سازمان بسیج مهندسین صنعتی با اشاره
به اینکه در طرح جهاد روشنایی به دنبال ایجاد دانش
فنی ساخت سلول های خورشیدی در کشور هستیم
که نمونه ای از این اقدام در کشور آلمان انجام شده
اس���ت ،گفت :هزینه احداث پنل های خورشیدی

برای هر خانوار  30میلیون تومان است که در قالب
وام با  10درصد سود به آنها پرداخت و اقساط آن
به صورت پلکانی که از  200هزار تومان در ماه آغاز
می شود ،بازپرداخت خواهد شد.
وی اظهارداشت :میانگین فروش هر کیلووات
برق به مصرف کنندگان  70تومان اس���ت که با
نصب پنل های خورشیدی ،دولت  800تومان برق
تولیدی از خانوارها را خریداری می کند و بنابراین،
این اقدام می تواند به عنوان کمک هزینه ای برای
خانوارها باشد.
نامبرده درب���اره دیگر طرح هایی که در این
جشنواره رونمایی می شود ،گفت :در طرح صنعت
یار به دنبال احیای صنایع کوچک و متوسط هستیم
و قرار است  3500واحد صنعتی راکد و نیمه فعال
به کمک  125گروه جهادی پایش و عارضه یابی شود
و در مرحله آخر اقدام به احیای آنها کنیم.
وی افزود :در عارضه یابی واحدهای صنعتی
کوچک و متوس���ط بحث مالی در اولویت پنجم
مش���کالت قرار دارد و تالش داریم که به کمک
اقدامات تخصصی در حل مشکالت موفق باشیم.
ش���هبازی ترویج فرهنگ و تفکر بسیجی و
همچنین الگوسازی تفکر بسیجی در حوزه صنعت
را هدف از برگزاری جشنواره سرآمدان فناوری و

صنعت بیان کرد و افزود :این جشنواره در  2بخش
نمایشگاهی و نشست تخصصی طراحی شده است
که در حوزه نمایشگاهی از  2هزار طرح که از پنج
وزارتخانه به این جشنواره رسیده اند 280 ،طرح به
نمایش در می آید.
ای با مراکز
وی ادام���ه داد :همچنین تفاهمنامه
استعدادهای درخشان دانش آموزی منعقد کردیم تا
از دانش آموزان مس���تعد در حوزه صنعت استفاده
آموزی
کنی���م و بر این اس���اس از  53طرح دانش
 20طرح در نمایشگاه شرکت کردند.
وی اظهارداش���ت :از دیگر اقدامات بس���یج
مهندسین صنعتی ،تشکیل مجموعه ای به نام گروه
تجاری جهانی است که ظرفیت کشور را به تجار
خارجی ارائه می کند؛ این طرح  20کش���ور هدف
دارد و به کمک این مجموعه سال گذشته  18میلیون
دالر توسعه صادرات غیرنفتی داشتیم.
ش���ایان ذکر است :دومین جشنواره سرآمدان
های
فناوری و صنعت با مشارکت مراکز بسیج دستگاه
تابعه وزارتخانه های نفت ،نیرو ،ارتباطات و فناوری
اطالعات ،صنعت ،معدن و تجارت ،دفاع و انرژی
اتمی و سازمان بسیج مهندسین صنعت از چهارم تا
های
ششم اسفند در سالن خلیج فارس مرکز نمایشگاه
بین المللی تهران برگزار می شود.

ترخیص ماهانه یک میلیارد دالر کاالی اساسی از گمرکات کشور

ب���ه طور میانگین ارزش دالری
های اساس���ی ترخیص شده از
کاال
گمرکات کشور در هر ماه یک میلیارد
دالر است.
به گزارش روابط عمومي گمرک
ايران ،مهدی میر اش���رفی رئیس کل
گم���رک ایران از افزایش  ۲درصدی
ترخیص  25قلم کاال اساس���ی در ۱۰
ماه منتهی به دی امس���ال خبر داد و
های
گفت :هیچگونه کمبودی در کاال
اساس���ی در کشور نباید وجود داشته
باشد چرا که به اندازه سال  96و حتی
در برخی از اقالم بیش���تر از پارسال
واردات داش���تیم و ارز مورد نیاز آن
تاکنون تامین شده است.
وی با اشاره به اینکه نگاه گمرک
های همسایه خود
ایران بیشتر به کشور

است ،اضافه کرد :با توجه به اینکه با
کشور عراق به لحاظ مسایل فرهنگی،
اجتماعی و دینی اش���تراکات زیادی
داریم به همین دلیل بیشترین توجه در
تجارت خارجی در ایران به س���مت
این کشور است.
میراش���رفی گفت :براس���اس
های انجام شده تا پایان امسال
برآورد
حجم صادرات کاال به عراق به  ۹تا ۱۰
میلیارد دالر خواهد رسید که حدود
 ۵۰درصد آن از طریق مرز باشماق به
های ایران
عنوان یکی از بزرگترین مرز
شود.
اسالمی صادر می
طلبد
وی با اش���اره به اینکه می
های مرتبط با تجارت
همه دس���تگاه
خارجی از جمله گمرک عنایت ویژه
های مش���ترک ایران با عراق
به مرز
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داشته باشند ،ادامه داد :گمرک به سمت
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در
هایی همچون تجهیز گمرکات
حوزه
کش���ور به دستگاه ایکس ری پیش
خواهد رفت.
معاون وزیر اقتصاد گفت :در مورد
س���اماندهی و استفاده از شیوه جدید
ها به سمتی خواهیم رفت
ارزیابی کاال
که از پتانس���یل مرز در جهت آبادانی
های مرزی همچون
کش���ور و استان
کردستان نهایت استفاده شود.
های
وی اف���زود :درباره بازارچه
مرزی هم گمرک نگاه کمک به مردم
مرزشنین را دارد لذا در رابطه با رونق
ه���ا و رعایت قوانین و
این بازارچه
مقررات تجاری در آن نهایت تالش
گیریم.
خود را بکار می

رئیس کل گمرک ایران به تشریح
ایجاد دروازه مشترک مرزی پرداخت
و افزود :به منظور تسهیل تجارت در
ها در دو مسیر باید گام برداریم؛
مرز
ها در بین
ه���ا هماهنگی
یکی از آن
های داخلی است که این مهم
دستگاه
مدیریت واحد مرزی را بدنبال خواهد
داشت و مسیر بعدی هماهنگ شدن
با گمرک کش���ور مقابل است که این
به معنای ایجاد دروازه مشترک تجاری
خواهد بود.
وی ی���ادآور ش���د :هفته آینده
مسئوالن گمرک اقلیم کردستان عراق
کنند
در گمرک ایران حضور پیدا می
ای که بتوانیم دروازه
و در ب���اره برنامه
نظر
مشترکی داشته باشیم ،بحث و تبادل
خواهیم کرد.

نفت  ،طال  ،سكه و ارز
بازار جهاني

هر بشكه نفت سبك آمريكا (وست تگزاس)
هر بشكه نفت درياي شمال (برنت)
متوسط سبد نفت كشورهاي اوپك
هر اونس ( 31/1گرم) طال

 56/19دالر
 66/46دالر
 66/03دالر
 1329/36دالر

بازار داخلي

سكه طال طرح قديم (به وزن  8/13گرم)
 4323000تومان
سكه طال طرح جديد (به وزن  8/13گرم)
 4480000تومان
نيم سكه طال (به وزن 4/06گرم)
 2464000تومان
ربع سكه طال (به وزن  2/03گرم)
 1542000تومان
سكه يك گرمي
 800000تومان
هر گرم طالي  18عيار (بدون مزد ساخت)
 421000تومان
دالر آمريكا(نرخ سيستم بانكي براي کاالهای اساسی)
 4200تومان
دالر آمريكا(سامانه سنا  -میانگین بازار ثانویه و بازار آزاد)  12688/3تومان
دالر آمريكا(نرخ صرافی)
 12800تومان
يورو(نرخ سيستم بانكي براي کاالهای اساسی)
 4744/4تومان
يورو(سامانه سنا  -میانگین بازار ثانویه و بازار آزاد)
 14486/3تومان
يورو(نرخ صرافی)
 14700تومان
پوند انگلستان(نرخ سيستم بانكي براي کاالهای اساسی)
 5417تومان
پوند انگلستان(سامانه سنا  -میانگین بازار ثانویه و بازار آزاد)  16096/8تومان
پوند انگلستان(نرخ صرافی)
 16520تومان
درهم امارات (نرخ سيستم بانكي براي کاالهای اساسی)
 1143/7تومان
درهم امارات (سامانه سنا  -میانگین بازار ثانویه و بازار آزاد)  3401/2تومان
درهم امارات (نرخ صرافی)
 3483تومان

اعالم جزئیات شیوه جدید
توزیع گوشت تنظیم بازاری

با اجرای ش���یوه جدید توزیع
گوشت تنظیم بازاری ،این ماده مهم
کننده واقعی
غذایی به دست مصرف
خواهد رسید.
به گزارش ش���اتا ،محمدرضا
کالم���ی مدیر کل دفتر برنامه ریزی
تامین ،توزیع و تنظیم بازار وزارت
صنع���ت ،معدن و تجارت افزود :بر
اساس تصمیم اتخاذ شده مقرر است
ش���یوه توزیع گوشت تنظیم بازاری
تغییر کند و در این راس���تا گوشت
تنظیم ب���ازاری برای جامعه هدف،
توزیع خواهد شد.
وی درباره مکانیزم عرضه اين
كاال گفت :مقرر است فهرست یارانه
بگیرانازسازمانهدفمندیاحصاشود
تا در سامانه تجارت داخلی بارگذاری
هایی
شود ،در این صورت فروشگاه
که به این س���امانه متصل هستند،
توانند گوش���ت تنظیم بازاری را
می
های هدف عرضه کنند.
برای گروه
مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین،
توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت
افزود :در این راستا سازمان هدفمندی،
اطالعات مرتبط یارانه بگیران را برای
درج در سامانه تجارت داخلی ارائه
کند و در این قالب جامعه هدف
می
هایی که پوز
توانند از فروش���گاه
می
متصل به این سامانه را دارند ،گوشت
خریداری کنند .
وی گف���ت :از س���وی دیگر
پیش از این گوش���ت وارداتی در
شد اما در
ها تکه می
فروش���ی
خرده
قالب جدید گوشت وارداتی چهار
شود و عنوان گوشت تنظیم
تکه می
ها درج خواهد
بازار و قیمت بر بسته
شد .به این ترتیب گوشت وارداتی
های سه تا چهار کیلویی
در بس���ته
ش���ود تا مردم دچار
بندی می
بسته
اتالف وقت برای خرید نش���وند و
ها از میان برود .
صف
کالمی در پاسخ به اینکه گوشت
تنظی���م بازاری در این قالب در چه
شود ،گفت :اسامی
نقاطی توزیع می
شود و
واحدها اطالع رس���انی می
کننده هم مکلف به
واحدهای عرضه
نصب بنر هستند .
وی تاکید کرد :البته تدابیری هم
در خصوص بعد خانوار و  ...اندیشیده
ها در
ش���ود و به زودی گوشت
می

های دو ،دو کیلو و نیم ،سه،
بس���ته
س���ه کیلو و نی���م و چهار کیلویی
بندی می شود و افراد با توجه
بسته
توانند این گوشت را
به نیاز خود می
خریداری کنند .
مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین،
توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت به
مردم اطمینان داد دولت با تمامی توان
در حال تامین گوشت مورد نیاز کشور
اس���ت و از این نظر نگرانی وجود
ندارد ،با تاکید بر اینکه پیشگیری از
قاچاق از یک سو و واردات دام مولد
برای افزایش ظرفیت تولید گوشت در
کشور از سوی دیگر در حال پیگیری
اس���ت ،اضافه کرد :بر اساس اعالم
وزیر جهاد کش���اورزی ،قیمت دام
زن���ده باید در حدود  24هزار تومان
باشد اما افزایش نرخ ارز سبب شد
قاچاق دام زنده تا  44هزار تومان در
هر کیلو افزایش قیمت یابد.
وی درباره تصمیمات اتخاذ شده
کنندگان
برای تامین گوشت مصرف
ها و
ها و رستوران
عمده مانند دانشگاه
های سوسیس و کالباس
البته کارخانه
هم گفت :به موجب مصوبه دولت
این واحدهای عمده مصرف کننده
بای���د نیاز خود را با ارز نیمایی وارد
کنند تا تقاضایشان وارد بازار نشود
اما تا زمان اجرایی ش���دن این طرح،
گوشت مورد نیاز این واحدها را تامین
کنیم البته قیمت عرضه گوشت به
می
این واحدها باالتر از قیمت گوشت
تحویلی به خانوار اس���ت چرا که
ها
محصوالت تولیدی این شرکت
گذاری
و واحدها مش���مول قیمت
نیست.
کالمی با اشاره به اینکه قیمت
کند و
گوشت در این طرح تغییر می
شود ،درباره
ها به زودی اعالم می
نرخ
عرضه گوشت از طریق اینترنت هم
گفت :چنین موردی مصوبه س���تاد
تنظیم بازار نیست.
خب���ر دیگری حاکیس���ت:
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام
هم از توزیع گسترده مرغ گرم تنظیم
بازاری با قیم���ت  ١١هزار و ٥٠٠
تومان در بازار خبر داد و گفت:قیمت
م���رغ در دو روز اخیر  ١۵٠٠تومان
کاهش داشته و روند همچنان کاهشی
است

ﻋﻤﻠﻜﺮ� ��ﺧﺸﺎ� ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ �� ﺗﻮﻟﻴﺪ � ﺗﻮﺳﻌﻪ
)ﻧﻮﺑﺖ ���(

های اجرایی با
تمام دس���تگاه
محوریت وزارت نیرو باید تمهیدات
های
الزم را برای مدیریت س���یالب
بزرگ پیش رو بیاندیشند.
این مطلب را دکتر اس���حاق
جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری
در جلس���ه اخیر جلسه شورای عالی
آب اعالم کرد و با اش���اره به وقوع
س���يالب در استان خوزستان در اثر
ب���ارش هاي اخير ،گفت :با توجه به
گزارش هاي وزارت نيرو و سازمان
هواشناسي مبني بر احتمال وقوع مجدد
سيالب ،الزم است پيش بيني هاي الزم
براي جلوگيري از وارد شدن خسارت
به استان خوزستان انجام شود.
وی با قدرداني از اقدامات استاندار
خوزستان ،وزارت نيرو ،نهادهاي امداد
رسان ،ستاد مديريت بحران استان و
همه دس���تگاه هاي ذي ربط بخاطر
هاي
عملكرد به موقع در جريان بارش
اخير خاطر نشان كرد :خوشبختانه با
اقدامات به موقع و واكنش س���ريع،
خسارت قابل مالحظه اي در جريان
وقوع س���يالب استان خوزستان رخ
معاون اول رئيس جمهوری افزود:
نداد.
هاي
دولت از آبان با استناد به گزارش

س���ازمان هواشناسي واحتمال وقوع
سيالب در برخي استان هاي كشور
برنامه ريزي هاي الزم را انجام داد و
از استانداري ها ،وزارت نيرو و ستاد
مديريت بحران استان ها خواسته بود
كه پيش بيني هاي الزم را براي مواجهه
با سيالب انجام دهند كه خوشبختانه در
بارش هاي اخير شاهد عملكرد به موقع
و جلوگيري از بحران بوديم.
وی از همه دس���تگاه هاي ذي
ربط به خص���وص وزارت نيرو و
مديران اس���تان خوزستان خواست با
هاي انجام ش���ده،
ريزي
وجود برنامه
سطح آمادگي استان را براي مواجهه با
هاي
هاي شديد و وقوع سيالب
بارش
احتمالي ارتقاء دهند و تمهيدات الزم
را براي بدبينانه ترين شرايط بينديشند تا
در صورت وقوع سيالب هاي بزرگتر،
از آمادگي كافي برخوردار بوده و مردم
متحمل خسارت نشوند.
دکتر جهانگیری همچنين با اشاره
به بارش هاي خوب كشور در مدت
اخير اظهار داشت :مردم در چند سال
اخير به دليل خشكسالي هاي مستمر
رنج و سختي فراواني را متحمل شدند
و اميدواري���م به لطف خداوند متعال

بارش هاي خوب امسال استمرار داشته
و پاياني براي دوره خشكسالي و ورود
به دوره اي جديد از ترس���الي براي
در ابتداي اين جلسه رئيس
كشور باشد.
س���ازمان هواشناسي كشور گزارشي
از مي���زان بارش ها ،وضعيت دما و
خشكسالي در كشور ارائه كرد و به ارائه
توضيحاتي در خصوص ميزان تغييرات
هاي آينده پرداخت
دما و پيش بيني ماه
هاي
بيني
و گف���ت :براس���اس پيش
هاي كشور
سازمان هواشناسي ،بارش
در س���ه ماه پيش رو در حد نرمال
خواهد بود.
در ادامه اين جلس���ه وزير نيرو
گزارش���ي از وقوع س���يالب در اثر
هاي اخير در استان خوزستان
بارش
هايي كه از قبل براي اين
بيني
و پيش
اتف���اق صورت گرفته بود ،ارائه كرد
و گف���ت :اين وزارتخانه تدابير الزم
هاي آينده انجام خواهد
را ب���راي ماه
هاي احتمالي
ها و سيالب
داد تا بارش
خسارتي به اين استان وارد نكند.
در ادامه اين جلسه نماينده وزارت
نيرو گزارشي از وضع موجودي سدها
و وضعيت به���ره برداري از مخازن
سدهاي كشور ارائه كرد و به تشريح

ارزش افزوده ساالنه  ۸۰۰میلیون دالری
پاالیشگاه ستاره خلیجفارس
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ﻣﺰ�ﻳﺪ�ﮔﺰ�� :ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺎ�� �ﻏﺎﻟﺴﻨﮓ ﻛﺮﻣﺎ�
ﻣﻮﺿﻮ� ﻣﺰ�ﻳﺪ� :ﻓﺮ��  25000ﺗﻦ �ﻏﺎ� ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮ� ﻛﻚﺷﻮ
ﻣﻬﻠﺖ ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳﻨﺎ� �� :ﺗﺎ�ﻳﺦ ﻧﺸﺮ �ﮔﻬﻲ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﻣﻮ�ﺧﻪ 97/12/08
ﻣﺤﻞ ��ﻳﺎﻓ�ﺖ �ﺳ�ﻨﺎ� :ﺑﻠﻮ�� ﺷﻬﻴﺪ �ﻳﺖ�ﷲ ﺻﺪ�ﻗﻲ � ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺎ��
�ﻏﺎﻟﺴﻨﮓ ﻛﺮﻣﺎ� � �ﻣﻮ� ﻗﺮ�����ﻫﺎ ﺳﺮﻛﺎ� ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺮ�ﺳﺎﻧﻲ.
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﺰ�ﻳﺪ� :ﻣﺒﻠﻎ � 5/500/000/000ﻳﺎ�.
ﺗﺎ�ﻳﺦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺎﻛﺖﻫﺎ :ﻣﻮ�ﺧﻪ 97/12/18
ﺗﺎ�ﻳﺦ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﺎﻛﺖﻫﺎ :ﻣﻮ�ﺧﻪ 97/12/19
ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺮﻳﺪ �ﺳﻨﺎ�� 200/000 :ﻳﺎ� ﺑﻪ ﺣﺴﺎ�  31482107ﺑﺎﻧﻚ �ﻓﺎ�
ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪ�ﻗﻲ.
ﺿﻤﻨﺎ� �ﻳﻦ �ﮔﻬﻲ �� ﺳﺎﻳﺖ � �� www.coal.kr.irﺳﺘﺮ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎ�03432117726 :
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺎ�� �ﻏﺎﻟﺴﻨﮓ ﻛﺮﻣﺎ�
ﭘﺮ�ﻧﺪ� ﻛﻼﺳ���ﻪ  9709983904103482ﺷﻌﺒﻪ  1ﺷ���ﻮ��� ﺣﻞ �ﺧﺘﻼ� ﺑﺮ���
ﺗﺼﻤﻴﻢﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎ��9709973904103632
ﺧﻮ�ﻫﺎ� :ﺧﻮ���ﺳ���ﺎ�� ﻣﺪﻳﺮ�� ﺑﺎ �ﻛﺎﻟﺖ �ﻗﺎ� �ﺣﻴﻢ ���ﻳﺶ ﻣﻼ ﻓﺮ�ﻧﺪ ﻋﻠﻴﻤﺤﻤﺪ
ﺑﻪﻧﺸﺎﻧﻲ�ﺳﺘﺎ�ﺗﻬﺮ���ﺑﻠﻮ��ﻓﺮ���ﻏﺮ��ﺑﻴﻦ������ﭘﺮ��ﻧﻪ��21ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ�ﻛﺎ���
� �� 3ﺣﺪ 19
ﺧﻮ�ﻧﺪ� :ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻤﻴﻠﻪ ﮔﺮﮔﻴﺞ ﻓﺮ�ﻧﺪ ﺣﺒﻴﺐ�ﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ �ﺳﺘﺎ� ﺳﻴﺴﺘﺎ� � ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎ��
ﻣﻨﻄﻘﻪ  2ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ �14� 47

ﺧﻮ�ﺳﺘﻪﻫﺎ:
� �1ﻟﺰ�� ﺑﻪ ﻓﻚ ﭘﻼ� ﺧﻮ���
 �2ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎ��� ����ﺳﻲ
 �3ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﺴﺦ ﻗﺮ����� )ﻣﺎﻟﻲ(
ﮔﺮ�ﺷ���ﻜﺎ� � ﺧﻮ�ﻫﺎ� ���ﺧﻮ�ﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﺧﻮ�ﺳﺘﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻓﺴﺦ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮ�ﻧﺪ� ﺗﻘﺪﻳﻢ ��ﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ �� ��ﺟﺎ� ﺑﻪ
�ﻳﻦ ﺷﻮ�� � ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﻮ� � ﺟﺮ� ﺗﺸﺮﻳﻔﺎ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ �� �ﻗﺖ ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ �ﺳﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﮔﺮ��
�ﻋﻀﺎ� ﺷﻮ�� ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺸﻮ�ﺗﻲ ﺧﻮ� �� ﻛﺘﺒﺎ� �ﻋﻼ� ��ﺷﺘﻪ� ﻟﺬ� ﺑﺎ ﺑﺮ�ﺳﻲ ����� � ﻣﺤﺘﻮﻳﺎ� ﭘﺮ�ﻧﺪ� ﺧﺘﻢ �ﺳﻴﺪﮔﻲ
�ﻋﻼ� � ﺑﻪ ﺷﺮ� �ﺗﻲ ﻣﺒﺎ��� ﺑﻪ ﺻﺪ�� ��� ﻣﻲﮔﺮ��:
��� ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻮ��
�� ﺧﺼﻮ� ���ﺧﻮ�ﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮ���ﺳ���ﺎ�� ﻣﺪﻳﺮ�� ﺑﻪ �ﻛﺎﻟﺖ �ﻗﺎ� �ﺣﻴﻢ ���ﻳﺶ ﻣﻮﻻ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎﻧﻢ
ﺟﻤﻴﻠﻪ ﮔﺮﮔﻴﺞ ﻓﺮ�ﻧﺪ ﺣﺒﻴﺐ�ﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮ�ﺳ���ﺘﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻓﺴ���ﺦ ﻗﺮ����� ﺷﻤﺎ�� � � 1035885ﻟﺰ�� ﺑﻪ ﻓﻚ ﭘﻼ�
ﺧﻮ��� ﺑﺎ �ﺣﺘﺴ���ﺎ� ﻫﺰﻳﻨﻪ ����ﺳ���ﻲ � ﺣﻖ�ﻟﻮﻛﺎﻟﻪ �ﻛﻴﻞ� ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ����� � ﻣﺤﺘﻮﻳﺎ� ﭘﺮ�ﻧﺪ� � ���ﺧﻮ�ﺳ���ﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻲ� ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎ�  8 � 6ﻗﺮ����� ﻣﻨﻌﻘﺪ� ﻓﻲﻣﺎﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ )ﺷ���ﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮ�� ﺧﻮ��� � ﺧﻮ�ﻧﺪ�( ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮ���� ﻛﻪ ﻣﻘﻴﺪ ﮔﺮ�ﻳﺪ� �ﺳ���ﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﻳ���ﻚ �� ﭼﻚﻫﺎ� ﺧﺮﻳﺪ�� ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮ�� ﺑﻪ
ﺻﺪ�� ﮔﻮ�ﻫﻲ ﻋﺪ� ﭘﺮ��ﺧﺖ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﮔﺮ�� �ﻳﻦ ﻗﺮ����� ﺑﻪ ﺧﻮ�� ﺧﻮ� ﻣﻨﻔﺴﺦ �ﺳﺖ � ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮ�ﻫﻲ ﺻﺎ���
�� ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��  572393ﻛﻪ ﺻﺮ�ﺣﺘﺎ� ﻣﺒﻴﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭼﻚﻫﺎ� ﻣﻮﺿﻮ� ﻗﺮ����� ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺮ� ﻣﻮﺟﻮ��
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ � ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ� ﺷﺮﻛﺖ �� ﺳﻮ� ﺧﻮ�ﻧﺪ� ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ �ﺻﻮ� ﻧﮕﺮ�ﻳﺪ� � ﻋﻠﻲ�ﻏﻢ �ﺧﻄﺎ�ﻫﺎ� ﻣﺘﻌﺪ�
ﺷﺮﻛﺖ� ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ �ﻳﻔﺎ� ﺗﻌﻬﺪ�� ﺧﻮ� ﻧﺸﺪ� �ﺳﺖ� ﻟﺬ� ﺷﻮ�� ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎ� ﭘﺮ�ﻧﺪ� � �ﻻﻳﻞ �ﺑﺮ��� �� ﻧﺎﺣﻴﻪ
�ﻛﻴﻞ ﺧﻮ�ﻫﺎ� ﺑﺎ �ﺣﺮ�� ��ﺑﻄﻪ ﻗﺮ������ ﻓﻲﻣﺎﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ � �ﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮ�ﻧﺪ� ﻋﻠﻲ�ﻏﻢ �ﺑﻼ� �� ﺟﻠﺴ���ﻪ �ﺳﻴﺪﮔﻲ
ﺣﻀﻮ� ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ � ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﻻﻳﺤﻪ�� ﻧﻴﺰ �� ﺟﻬﺖ ﺑﻲﺣﻘﻲ ﺧﻮ�ﻫﺎ� ﺑﻪ ﺷ���ﻮ�� ���ﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮ�� � ﻣﺴﺘﻨﺪ�� ﺧﻮ�ﻫﺎ�
ﻣﺼﻮ� �� �ﻳﺮ�� ﺗﻌﺮ� ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ� �ﺳ���ﺖ� ﻟﺬ� ﺷ���ﻮ�� ﻣﺴﺘﻨﺪ� � ﺑﻪ ﻣﻮ��  �� 444 � 221 �219 � 10ﻗﺎﻧﻮ� ﻣﺪﻧﻲ �
ﻣﻮ��  519 � 515 �198ﻗﺎﻧﻮ� �ﻳﻴﻦ ����ﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺿﻤﻦ ﺻﺪ�� ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﺴﺦ ﻗﺮ����� ﺷﻤﺎ�� 1035885
�� ﺧﺼﻮ� ﻳﻚ �ﺳ���ﺘﮕﺎ� ﺧﻮ���� ������ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� �ﻧﺘﻈﺎﻣﻲ �ﻳﺮ��  ��� 42�672�85ﺑﺮ �ﻟﺰ�� ﺧﻮ�ﻧﺪ� ﺑﻪ
ﻓﻚ ﭘﻼ� ﻣﻮﺻﻮ� ﺑﻪ ﺧﻮ�ﻫﺎ� � ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎ��� ����ﺳﻲ � ﺣﻖ�ﻟﻮﻛﺎﻟﻪ �ﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﺎ�� � �ﻋﻼ�
ﻣﻲ���� ��� ﺻﺎ��� ﻏﻴﺎﺑﻲ � ﻇﺮ� ﻣﻬﻠﺖ  �� ��� 20ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﺑﻼ� ﻗﺎﺑﻞ ��ﺧﻮ�ﻫﻲ �� ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻮ�� � ﺳﭙﺲ ��� 20
ﺑﻌﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮ�ﻫﻲ �� ���ﮔﺎ� ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺒﺪ�ﷲ ﻣﻬﺮ ﻋﻠﻲﺗﺒﺎ�  -ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﻚ ﺷﻮ��� ﺣﻞ �ﺧﺘﻼ� ﺑﺮ���

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ� �ﻣﺴﺎ� ﻃﻰ ��ﻣﺎ� ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ

»ﺣﺴﻴﻦ �ﺣﻤﺪ�« ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺲ
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎ� ��ﻣﺎ� ﺳﺎ� �� �97ﻣﺎ� ﭘﻴﺶ �� ﭘﺎﻳﺎ� ﺳﺎ��
ﺑﺮﻧﺎﻣ����ﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮ� �� ﻣﺤﻘﻖ ﻛﻨﺪ � �ﻳﻦ ﻳﻚ ﭘﻴﺮ��� ﺑﺰ�� ﺑﺮ�� ﺻﻨﻌﺖ
ﻛﺸﻮ� �� ﺷﺮ�ﻳﻂ ﺗﺤﺮﻳﻢ �ﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰ��� ﻣﺲ ﭘﺮ�� ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎ� �ﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ
��ﺑﺎ�� ﻣﻴﺰ�� ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻ� ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﻔﺖ� �� :ﺑﺘﺪ��
ﺳﺎ� ﺟﺎ��� ﻣﻴﺰ�� ﻛﻞ �ﺳ����ﺘﺨﺮ�� ﻣﻌﺪ� ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ  76ﻣﻴﻠﻴﻮ� ﺗﻦ �
ﺳﻨﮓ ﺳﻮﻟﻔﻮ� �ﺳ����ﺘﺨﺮ�ﺟﻰ ﻣﻌﺪ� ﺑﺎ  25ﻣﻴﻠﻴﻮ� ﺗﻦ ﺑﻮ�� �ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ �ﺷﺪ ��4/20ﺻﺪ� � ��1/3ﺻﺪ� ﺑﻮ�� �ﺳﺖ.
�� �ﻓﺰ�� :ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮ� ﻣﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪ� ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺑﺎ 593ﻫﺰ�� ﺗﻦ �
ﻣﺲ ﻣﺤﺘﻮ� ﻛﻨﺴ����ﺎﻧﺘﺮ� 140ﻫﺰ�� ﺗﻦ ﺑﻮ�� �ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺮ ﻛﺪ��
��7/4ﺻﺪ ���3ﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ �ﻓﺰ�ﻳﺶ ��ﺷﺘﻪ �ﺳﺖ.
�ﺣﻤﺪ� �� ﺑﺨﺶ �ﻳﮕﺮ� �� ﺳ����ﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ �ﺳ����ﺘﺎ���ﻫﺎ�
�ﺣﻤﺪ� ﺑﺎ ﺑﻴﺎ� �ﻳﻦﻛ����ﻪ �� ﺗﻤﺎﻣﻰ �ﻳﻦ ﻣﻮ���� �ﻛﻮ�� ﺗﻮﻟﻴﺪ �� �ﺑﺘﺪ�� ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸ����ﻤﻪ ﻃﻰ ﭼﻬﻞ ﺳﺎ� ﮔﺬﺷ����ﺘﻪ �ﺷﺎ�� ﻛﺮ� � ﮔﻔﺖ:
����ﻧﺪ��� 10ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ�ﺳﺖ �ﻣﺪ� �ﺳﺖ �ﻇﻬﺎ� ��ﺷﺖ� :ﻣﻴﺪ���� �ﻳﻦ ��ﻧﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺄﻣﻮ�ﻳﺖ ﺷ����ﺮﻛﺖ ﻣﺲ� �ﻛﺘﺸﺎ�� �ﺳ����ﺘﺨﺮ�� � ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺲ
ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎ� ﺳ����ﺎ� ﻧﻴﺰ ���ﻣﻪ ��ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ � ﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻳﻢ �ﻛﻮ�� ﺟﺪﻳﺪ� �� �ﺳ����ﺖ � �� �ﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺰ��ﺗﺮﻳﻦ �ﺳ����ﺘﺎ��� ﻣ����ﺲ� ﺗﺤﻘﻖ �ﻫﺪ��
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺲ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ.
ﺳ����ﺎﻻﻧﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ � �ﺳ����ﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ �ﻛﻮ��ﻫﺎ� ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮ�� �ﺳ����ﺖ.
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎ �ﺷﺎ�� ﺑﻪ
�� ﺑﺎ ﺑﻴﺎ� �ﻳﻦﻛﻪ �ﺟﺮ� � ����ﻧﺪ��� ﻃﺮ�ﻫﺎ�
ﻋﻤﻠﻜﺮ� ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ �� ��ﺳﺘﺎ�
ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﺲ �� ﻛﺮﻣﺎ�� �� �ﻳﮕﺮ �ﺳﺘﺎ���ﻫﺎ�
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪ�� ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ �ﻣﺴﺎ� ﺑﺎ ﻓﻌﺎ�ﺗﺮ ﻛﺮ�� ﻣﻬﻢﺗﺮﻳ�ﻦ ﻣﺄﻣﻮ�ﻳ�ﺖ ﺷ�ﺮﻛﺖ ﻣﺲ� ﻣﻬﻢ ﻣﺲ ﺑﻪﺷﻤﺎ� ﻣﻰ��� �ﻇﻬﺎ� ��ﺷﺖ :ﻃﻰ
ﭘﺮ���ﻫﺎ� �ﺻﻼﺣﻰ ﻣﺲ �� ﺳﺮﭼﺸ����ﻤﻪ� �ﻛﺘﺸﺎ�� �ﺳﺘﺨﺮ�� � ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺲ �ﺳﺖ ﭼﻬﺎ�ﺳﺎ� ﮔﺬﺷﺘﻪ� ﺑﻴﺶ �� �� ﻃﺮ� ﻣﻌﺪﻧﻰ�
ﮔﺎ�ﻫﺎ� ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮ�� �ﺳﻴﺪ� ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪ�� � �� �ﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺰ��ﺗﺮﻳﻦ �ﺳ�ﺘﺎ��� ﺻﻨﻌﺘﻰ � ﻋﻤﺮ�ﻧﻰ �� ﺣﻮ�� ﻛﺮﻣﺎ� ﺑﻪ ﺳﺮ�ﻧﺠﺎ�
ﺑﺮ��ﺷﺘﻴﻢ .ﺑﻪﻃﻮ� ﻣﺜﺎ�� �� ﭼﻬﻠﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮ� ﻣ�ﺲ� ﺗﺤﻘﻖ �ﻫ�ﺪ�� ﺳ�ﺎﻻﻧﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ � �ﺳ����ﻴﺪ� ﻛﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ��ﻫﺎ� ﻓﺎ� ��� ﺗﻮﺳﻌﺔ
ﭘﻴﺮ����ﻧﻘﻼ��ﺳﻼﻣﻰ�ﭘﺮ���ﺗﻐﻴﻴﺮﺗﻜﻨﻮﻟﻮ�� �ﺳ�ﺖﻳﺎﺑﻰ ﺑ�ﻪ �ﻛﻮ��ﻫ�ﺎ� ﺟﺪﻳ�ﺪ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ �ﺳﺖ.
� �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻮ�� ﻧﻘﺎﻟﺔ�� ﺑﻪ ﺑﻬﺮ�ﺑﺮ����
�� �ﻓﺰ�� :ﻃﺮ� ﺗﻐﻴﻴ����ﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮ�� ﻛﻮ��
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮ�� �ﺳﺖ
�ﺳﻴﺪ � ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻰ ﺧﺎ� ﻣﻌﺪ�� ��
»�ﻳﻮ��« ��� ﺳﺮﭼﺸ����ﻤﻪ ﺑﻪ » ﻓﻠﺶ« � ��
 4770ﺗ����ﻦ ﺑﻪ  5500ﺗ����ﻦ �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻃﺮ�ﻫﺎ� ﺗﻮﺳ����ﻌﺔ ﻣﺲ �� �ﺳﺘﺎ�
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ �ﺣﻤﺪ� �� �ﻳﮋﮔﻰﻫﺎ� ﺑﺎ�� �ﻳﻦ ﻃﺮ�� ﻋﻼ�� ﺑﺮ �ﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷ����ﺪ� ﻛﺮﻣﺎ� �ﺳ����ﺖ ﻛﻪ �� �ﺑﺎ�ﻣﺎ�  96ﺗﻮﻟﻴﺪ �� �ﻏﺎ� ﺷ����ﺪ� .ﻳﻦ ﻃﺮ�� ﻋﻼ��
�ﻧﺠﺎ� ﻳﻚ ﻛﺎ� ﮔﺮ�ﻫﻰ ﻣﺸ����ﺘﺮ� ﻣﻴﺎ� ﺳﻪ ﻣﻌﺎ�ﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ� ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ � ﺑﺮ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳ����ﺎ�� ﻓﺮ�ﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ� ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ �ﻧﺪ �� �ﻓﺰ�ﻳﺶ ���� �ﺳﺖ.
ﺑﻬﺮ�ﺑﺮ���� ﺑﻮ� ﻛﻪ ﻛﺎ� �� ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺸﺎ�ﻛﺖ� ﺧﻴﻠﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ �� �ﻧﺘﻈﺎ� ﺟﻠﻮ �ﻓﺖ .ﺑﺮ�� �ﺟﺮ�� �ﻳﻦ ﻃﺮ�� ﺣﺪ��  720ﻣﻴﻠﻴﺎ�� ﺗﻮﻣﺎ� ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷ����ﺪ� �ﺳﺖ.
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸ����ﻤﻪ ��ﺑﺎ�� ﻃﺮ� ﺗﻮﺳ����ﻌﺔ �ﺳﻴﺪﺳﻮﻟﻔﻮ�ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎ� �ﻳﻦﻛﻪ ﺑﺎ ����ﻧﺪ��� ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﺔ �ﺳﻴﺪ
ﺑﻪﻋﻨﻮ�� ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻃﺮ� ﻣﺤﻴﻂ �ﻳﺴ����ﺘﻰ ﺷ����ﺮﻛﺖ ﻣﺲ �� ﭼﻬﻞ ﺳﺎ� �� ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎ� ﺳﺎ� � �1397ﻻﻳﻨﺪﮔﻰ ��� ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰ��
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ :ﻃﺮ� �ﺳﻴﺪﺳ����ﻮﻟﻔﻮ�ﻳﻚ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ� ﺑﻪ ﺣﻮ� � ﻗﻮ� �ﻟﻬﻰ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﻰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺮ��� ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮ�� ﭘﺎﻻﻳﺸ����ﮕﺎ�
� ﺗﻼ� ﻫﻤﺔ �ﺳ����ﺖ�ﻧﺪ�ﻛﺎ��� � ﺗﻼﺷﮕﺮ�� ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺲ � ﻛﺎ�ﺷﻨﺎﺳﺎ� ﺳﺮﭼﺸ����ﻤﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺗﺪ ��ﺋﻤﻰ� ﭘﺮ��� �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﺔ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮ�
��ﺧﻠﻰ� �� ﻣﺮﺣﻠ����ﺔ ����ﻧﺪ��� ﻗﺮ�� ���� � ﭘ����ﺲ �� �ﺗﻤﺎ� ﻫﻤﺔ ﻣﺮ�ﺣﻞ ﻣﻮﻟﻴﺒﺪ� ﺳﺮﭼﺸ����ﻤﻪ� ﭘﺮ��� �ﻧﺘﻘﺎ� ﮔﺎ� ﻛﻨﻮ�ﺗﺮﻫﺎ� ��� ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ�
ﭘﻴﺶﻧﻴﺎ�� ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺴﺖ ﺳ����ﺮ�� ����ﻧﺪ��� ﺗﻚﺗﻚ ﺗﺠﻬﻴﺰ�� � �� ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺮ��� �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﺔ �ﻫﻚ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ� ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ � �ﻧﺒﺎ�
ﺗﺴﺖ ﮔﺮ�� ��ﺷﺎ��ﷲ ﻃﻰ ﻳﻚﻣﺎ� �ﻳﻨﺪ� ﺑﻪ ﺑﻬﺮ�ﺑﺮ���� ﺧﻮ�ﻫﺪ �ﺳﻴﺪ.
ﻣﻮ�� ﻧﺎ�ﻳﺔ ﺳﺮﭼﺸ����ﻤﻪ� ��ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮ�ﻫﺎ� ﻣﻬﻢ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺲ �� �ﺳﺘﺎ�
�� �ﻓﺰ�� ���� �� :ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ� ﻫﻤﺔ ﻛﺎ�ﺷﻨﺎﺳ����ﺎ� ﺧﺎ�ﺟﻰ ﺷ����ﺮﻛﺖ ﻛﺮﻣﺎ� �ﺳﺖ.
�ﺗﻮﺗ����ﻚ �ﻟﻤﺎ�� ﻗﺒﻞ �� ﺷ����ﺮ�� ��� ��� ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ )ﻳﻌﻨﻰ ﺳ����ﻴﺰ�ﻫﻢ
�� �� ﭘﺎﻳﺎ� ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮ� :ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪ� �ﻳﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖﻫﺎ� ﭼﻪ �� ﺣﻮ�� ﺗﻮﻟﻴﺪ
�ﺑﺎ�ﻣﺎ�(� ﺳ����ﺎﻳﺖ �� ﺗﺮ� ﻛﺮ�ﻧﺪ� �ﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻮ�ﻧﺴ����ﺘﻴﻢ ﺑ����ﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ�� � ﭼﻪ �� ﺣﻮ�� ﺗﻮﺳ����ﻌﻪ� �� ﺷﺮ�ﻳﻂ ﺗﺤﺮﻳﻢ � ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ�� ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ�
ﻣﺘﺨﺼﺼ����ﺎ� ��ﺧﻠ����ﻰ � ﻛﺎ� ﮔﺮ�ﻫﻰ ﻣﻨﺴ����ﺠﻢ � ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ�ﻳﺰ� �ﻗﻴﻖ� ��ﺧﻠﻰ � �� ﺳﺎﻳﺔ ﺧﻮ�ﺑﺎ��� � ﻫﻢ�ﻟﻰ ﻫﻤﺔ ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ�� �ﻋﻢ �� ﻛﺎ�ﮔﺮ�� �
ﻋﻠﻰ�ﻏﻢ ﻫﻤﺔ ﻣﺸ����ﻜﻼ�� ﻛﺎ� ����ﻧﺪ��� ﺗﺠﻬﻴ����ﺰ�� �� ﭘﻴﺶ ﺑﺒﺮﻳﻢ .ﻣﺪﻳﺮ�� ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ� �ﺳﺖ.

