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 ۵۱هزار واحد صنعتی جدید در حال راهاندازی است

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :مجموع واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ کشور
تاکنون  ۸۵هزار واحد است و در حال حاضر  ۵۱هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ هم
در حال راهاندازی است.به گزارش ایسنا ،محمد شریعتمداری با بیان اینکه باید در جهت
افزایش کیفیت و استاندارد خودروها حرکت کنیم ،خاطر نشان کرد :در این راستا باید
در راستای ارتقای ایمنی و رفاه خودروها اقدام شود.

روی خط آفتاب

۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام كوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲ :

بیش از ۲۰سال است مردم شهرستان
چرداول از استان ایالم انتظار ساخت سد
چنــاره را دارند که در صورت احداث این
سد بیش از ۱۵هزار هکتار زمین دیم زیر
کشــت آبی قرار میگرفت متأسفانه این
سد به صندوق جمعآوری رأی کاندیدایی
تبدیل شده که شعارشان اولویت ساخت
ســد چناره اســت اما در عمل کاری از
پیش برای ســاخت سد انجام نمیدهند
اهمیت ســد چناره برای چرداول شاید
برابر ســد کرخه است که متأسفانه برای
ســاخت آن اقدام نمیشــود سد چناره
باکمترین حجــم باالترین اشــتغالزایی
در امر کشاورزی و گردشــگری را دارد،
امیدواریم دولت محترم برای پیشــرفت
کشــاورزی شهرســتان و جلوگیــری از
مهاجرت روستاهای چرداول ساخت سد
چناره را به اجرا بگذارد.
۰۹۱۸...

در نماز جمعه پیشــنهاد شالق زدن
مفسدین اقتصادی داده شــده اول باید
روشن شود که نام این افراد که جمیعتشان
قابل شمارش نیست مشخص باشد چون
مــردم فقط ب -ز و خاوری و مه آفرید را
میشناسند آیا همدستان آنها و در واقع
آمران این فســادها را مردم شــناختهاند
کسانی که با پول دزدی و با خیال آسوده
ما را ترک کردند یا موسسات غیر مجاز را
راه انداختنــد و مردم را غارت کردند این
آقای پیشــنهاد دهنده میشناسد وقتی
نام آنها به مردم گفته نمیشــود میتوان
انتظار کار دیگری داشت.
۰۹۱۲...

در ســر مقاله هشتم بهمن آمده که
آقای روحانــی باید صادقانه مشــکالت
اجرایی دولت را بیــان کند و با صراحت
موانع مقابل دولت را تشــریح کند ما هم
همصدا با ســرمقاله شما از رئیسجمهور
میخواهیم کــه موانع مقابــل دولت را
که توانایی را ســلب کــرده و مطمئنا در
جهت منافع مردم نیست و در واقع مانع
خدمترسانی است مشروحا توضیح دهد.
۰۹۱۲...

اگر در ســختیهای زندگی و روزگار
در کنار هم و حامی و پشــتیبان و مدافع
هم بودیم حســاب است وگرنه در رفاه و
ثروت همه دوست دارند در کنار ما باشند
و تملق ما را هم خواهند گفت.
۰۹۱۲...

دولت باید به هر شهروند تا زمانی که
کار پیــدا نکرده پولی بده که بتونه خورد
و خوراک حداقلی خودش رو تأمین کنه
مثل بسیاری از کشورها.
۰۹۱۲...

به برخی افــراد آنقدر محبت نکنید
که بعدا مجبور شوید به آنان ثابت کنید
احمق نیستید!
۰۹۱۲...

با ســام .به نظرم باید آقای ظریف
در اجالس داووس شرکت فعاالنه میکرد.
عدم شــرکت مثل متهم غایب میباشد.
شــاید هم بنده خدا آقای ظریف از نمک
نشناسی غضنفرها خسته شده که به نظر
میرسد کم و بیش دولت دوازدهم خسته
شدهاند.
۰۹۱۳...

ســاکنین جزیره قشــم در اســتان
هرمزگان از ســال ۱۳۷۰که منطقه آزاد
شــده مبتال بــه دو مدیریتی شــدهاند،
فرمانــدار با حکم وزارت کشــور و مدیر
ســازمان منطقــه آزاد با حکم ریاســت
جمهور و بر ســر منابع مالــی عوارض و
جرایم و غیره مدام در نزاعند و قشموندان
در سردرگمی و از دست دادن فرصتهای
سترگ و غیرقابل جبران .احمد رحیمی
۰۹۳۵...

وقتی که همیشه کسی را ببخشی از
او ایــن فرصت را میگیری که بفهمد هر
اشتباهی یک تاوانی دارد.
۰۹۱۲...

آقــای بهرام پارســایی! شــما فقط
نماینده اســتان فــارس نیســتید بلكه
نماینده۸۰میلیونهستیدازشمادرخواست
داریم جلوی تعرفههای نجومی محدودیت
۴۰هزار دالری محدودیت۲۵۰۰سیسی
خودرو را بگیرد  WTOحقوق شهروندی
مصرفكننده چه میشود؟
۰۹۳۶....

دولت
وزیر راه و شهرسازی :

بعید میدانم کسی از
واگذاریها دفاع کند

وزیر راه و شهرســازی با تاکید بر دســتیابی
بــه اجماع ملــی و مدنــی در تعریف واقعی
خصوصی سازی ،گفت :بنده یکی از مدافعان
سرسخت خصوصی ســازی واقعی در ایران
هستم .اما در عین حال نمیتوانم از پریشانی
معنا تحت عنوان خصوصیسازی دفاع کنم.
عباس آخوندی در بیست و پنجمین همایش
ارگانهای دریایی تاکید کرد :میخواهم راجع
به بحث خصوصیسازی بیپرده صحبت کنم
و معتقدم که باید این کار صورت بگیرد تا به
نقد مدنی و در نهایت به اجماع ملی و مدنی در
این رابطه دست پیدا کنیم.عضو کابینه دولت
دوازدهم گفت :از ابتدای طرح خصوصیسازی
تاکنون تا اواخر سال  ،۸۶چیزی در حدود یک
میلیارد دالر از انباشــت سرمایه دولتی ایران
واگذار شده بود در حالی که در دو سال دولت
دهم شــاهد بودیم که در حدود  ۹۹میلیارد
دالر انباشت ســرمایه صنعتی ایران واگذاری
شده بود که باید بررســی شود که چگونه و
توسط چه کسانی این واگذاری صورت گرفته
است.وی خاطرنشــان کرد :واگذاریهایی که
انجام شد واگذاریهایی بوده که بعید میدانم
کســی جرات کند تا از آن دفاع کند .زیرا نه
قیمتگذاری در بــازار صورت گرفت و نه به
واســطه آن رقابتی انجام شد و در عین حال
نیز به واسطه انجام آن هیچ یک از انواع رقابت
در ایران مستقر شد.

خبر

قول روسیه به اوپک

دبیرکل اوپــک گفت :والدیمیــر پوتین ،رئیس
جمهوری روسیه ،قول داده است با وجود رشد اخیر
قیمت نفت ،مسکو از توافق جهانی کاهش تولید
نفت خارج نمیشود .به این ترتیب الکساندر نواک،
وزیر انرژی روســیه و رئیس جمهوری این کشور
قول دادهاند که به توافق با اوپک پایبند میمانند.به
گزارش مهر به نقل از شبکه سی.ان.بی.سی ،محمد
بارکیندو افزود :آنها با پایبندی باال به محدودیت
تولید خود ،این مسئله را فراتر از هر شک معقولی
ثابت کردهانــد ،بنابراین باور دارم که هیچ نگرانی
در اینجا نیســت؛ همه ما در یک کشتی هستیم.
بارکیندو اعالم کرد به سود اوپک ،روسیه و دیگر
تولیدکنندگان نفت است که حتی پس از بازگشت
توازن به بازار ،به همکاری خود ادامه دهند .این یک
اقدام در حال پیشرفت است و مطمئن هستیم که
یک مجمع جهانی همچون توافق جهانی کاهش
تولید نفت به عنوان اطمینانی در برابر نوسانها و
سقوط شدید قیمتها در آینده عمل میکند.

رشد  ۱۶/۶درصدی
قیمت آپارتمان

مرکز آمار اعالم کرد :در پاییز امســال نسبت به
پاییز پارسال در شــهر تهران ،قیمت فروش یک
مترمربع زیربنای مســکونی  ۱۶.۶درصد و اجاره
بها ١٤.٨درصد و ودیعه اجــاره  ۳درصد افزایش
یافته اســت.به گزارش مهر به نقــل از مرکز آمار
ایران ،طبق این گزارش ،متوسط قیمت فروش هر
مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی
معامله شده از طریق بنگاههای معامالت ملکی در
شهر تهران  ٥٢٣٨٥هزار ریال ،با میانگین مساحت
٢٣٥مترمربع بوده است.

اهمیت موتورهای درون سوز

رییــس دهمین همایش بینالمللــی موتورهای
درونســوز و نفــت با بیــان اینکــه  ۸۰درصد
آلودگیهای هوا مربوط به خودروها اســت ،افزود:
بر اساس برآوردها هزینههای اجتماعی این آلودگی
در ســال گذشــته ۱۱ ،میلیارد تومان بوده است
کــه باید به این میزان ،اختالالت روانی ناشــی از
آلودگیهای صوتی را نیز افزود.
مصطفی میر سلیم اضافه کرد :بررسیهای وضع
موجود نشان میدهد که به کارگیری موتورهای
درون سوز در ابتدا سرعت حرکت عمومی ما را با
وسایل نقلیه عمومی و چه وسایل شخصی افزایش
داد ،عالوه بر آن وضعیت موجود نشان میدهد که
کاربرد موتورهای درون ســوز بسیار متعدد شده
است ،به طوری که با ساخت موتورهای چند واتی
تا چند مگاواتی رونق زیادی را در زندگی بشر در
محیطهای خشکی ،دریا و در بخشهای صنعتی
ایجاد کرده است.

جدول قیمت سكه و ارز
نوع سكه
سكه تمام طرح جدید

سكه تمام طرح قدیم
نیم سكه
ربع سكه
یك گرمی
هر گرم طالی  ۱۸عیار

نوع ارز
دالر آمریكا
یورو

سهشنبه -قیمت (تومان)
۱۵۸۸۵۰۰
۱۵۲۳۰۰۰
۷۷۴۰۰۰
۴۶۴۰۰۰
۳۱۱۰۰۰
۱۵۳۹۶۴
۴۹۰۳
۶۱۳۴

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

مدیــرکل دفتر مقررات ملی ســاختمان وزارت راه و
شهرسازی بر ارزیابی و پایش کارگاههای ساختمانی
تاکید کرد و گفت :بیشترین کسر امتیاز در کارگاهها
بــه خاطر مصرف انرژی باالی آنهاســت .متاســفانه
کارگاههای ساختمانی به کاهش مصرف انرژی اهتمام
و توجهی ندارند .حامد مانی فر در یک نشست خبری پیوند حوزه
اجرایی و علمی را از مهمترین ویژگیهای جشنواره  HSEدانست
و گفت :قطعا پیوند دستگاه اجرایی کشور (وزارت راه و شهرسازی)

کارگاههای ساختمانی به کاهش مصرف انرژی توجهی ندارند

و حــوزه علمی و تولید دانش (دانشــگاه تهران) از
مهمترین و قویترین ویژگیهای جشنواره فوق در
کشور به شمار میرود که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه ایمنی در ساخت و ساز یکی از
مهمترین موضوعاتی است که در حوزه ایمنی مطرح
اســت ،بیان کرد ۴۸ :تا  ۵۰درصد حوادث ناشــی از کار در حوزه
ساختمان است و کارگاههای ساختمانی بیشترین خسارتها را در
حوزه فعالیتهای ساختمانی به خود اختصاص میدهند .مدیرکل

دفتر مقررات ملی ساختمان تصریح کرد :دلیل این موضوع تعدد
کارگاههای ســاختمانی در سطح مختلف و استفاده از افراد فاقد
صالحیت در آنها بیشترین دلیل بر خسارتهای ناشی از حوادث
ســاختمانی به شمار میرود .مانی فر با اشاره به حضور داوطلبانه
کارگاههای ساختمانی در فرآیند ارزیابی نشان تعالی  HSEگفت:
کارگاههای ســاختمانی پیش از این از حضور بازرســان خشنود
نبودند ،اما وقتی رویکرد را از بازرســی به ارزیابی تغییر میدهیم،
کارگاههای ساختمانی خود داوطلب ارزیابی میشوند.

در کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان مطرح شد

تأثیر برجام بر فضای
کسب و کار و اقتصاد ملی
محمدصادقمشایخ:
هم اکنون در پسا برجام باید مجدانه به تجهیز و به روزرسانی سازمانها و نهادها
بپردازیم،بسترسازیفرهنگینماییم،استفادهحداکثریازنخبگانودانشمندانو
مدیران برجسته کشور در راستای رفع مشکالت اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار و
ارتقایسطحمعیشتمردمنماییم
آفتاب اقتصادی -گروه خبر :دوازدهمین جلسه
کمیســیون توســعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان با
موضوع «بررســی و تدوین تأثیر تحوالت برجام بر
فضای کسب و کار و اقتصاد ملی»به ریاست «محمد
صادق مشــایخ» و با حضور اعضای کمیسیون زهرا
نژاد بهرام -عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران،
سیدمحمد هاشمی اصفهانی -مشاور اسبق وزیر نفت،
حسین ابویی مهریزی -مشاور وزیر صنعت ،معدن و
تجارت ،خدایار ابیلی -اســتاد دانشــکده مدیریت
دانشگاه تهران ،رمضانعلی صادق زاده -رئیس مرکز
توســعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ،جمشــید عدالتیــان -اقتصاددان و عضو
ارشد اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن ایران ،غالمعلی
ریاحی -حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری فعال
در پروندههای کالن اقتصادی ،شهریار عامری -استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،محمدحسین مرادیزاده-
عضو بنیاد امید ایرانیان ،آمنه عالقبند -مدیرایتی
شرکت ام.بی.آی ،یاســر فیاض بخش -عضو بنیاد
امید ایرانیان و عابد مشایخ دبیر کمیسیون توسعه
بازرگانی برگزار گردید.در آغاز جلســه کمیسیون
توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان ،عابد مشایخ به
تشریح برنامههای جلسه پرداخت و گفت :چهارمین
بخش از تدوین سند سیاستگذاری بازرگانی داخلی
کشــور ،اختصاص به ششمین محور تدوین سند با
موضوع «بررســی و تدوین تأثیر تحــوالت برجام
بر فضای کســب و کار و اقتصاد ملی» دارد و الزم
است راهکار استفاده بهینه از فتوحات و امکاناتی که
حاصل سند برجام است را ارائه و در راستای بهبود
فضای کســب و کار و اقتصاد ملی ،همچنین ارتقاء
سطح معیشت ملت از آن بهرهبرداری کرد.
در چین سرمایه انبوهی داریم

سید محمد هاشمی اصفهانی گفت« :باید از توفیق
حاصله برجام به عنوان سندی مفید و ارزشمند به
ویژه در داخل کشــور حمایت کــرد که در نتیجه،
قطعاً برجام توسط کشــورهای خارجی به هم زده
نخواهد شــد .بعد از برجام میل ما به سمت صنایع
اروپایی رفته است و راغبیم تا همکاریهای اقتصادی
و قراردادهای تجــاری را با اروپاییها برقرار نماییم،
درصورتی که ما مطالبات و ســرمایههای کالنی در
اروپا نداریم ،اما برعکس در چین ســرمایه انبوهی
داریم که اگر در روابط اقتصادی و تجاری ما با چین
مشــکلی به وجود بیاید خطای بزرگی است و قادر

نخواهیم بود ،مطالباتمان را از این کشــور دریافت
کنیم.لذا ،چارهای نداریم که با چینیها توافق کنیم،
صنعت و تکنولوژی را در ابعاد مختلف از آنها بخریم
و در راستای راه اندازی مجدد صنایع و کارخانجات
داخلی از آنها اســتفاده کنیم تا شــاهد شکوفایی
اقتصاد ،بهبود فضای کســب و کار و رشد صنایع و
تولید داخل باشیم.
فرصتی برای بازسازی

زهرا نــژاد بهرام گفت :برجام فرصتی اســت برای
بازسازی خودمان و آثار آن را در مباحث اقتصادیمان
باید جستوجو کنیم.عضو هیئت رئیسه شورای شهر
تهران افــزود :باید نقاط قوت برجام که -۱ :کاهش
ریسک اقتصادی کشور و  -۲مزایای برجام در حوزه
اقتصادی اســت ،در سند سیاســتگذاری بازرگانی
داخلی کشور ملحوظ شود.
توافقنامههایتجاری

رمضانعلــی صــادق زاده گفت:در زمان ریاســت
جمهــوری دکتر روحانی ،به ویــژه بعد از برجام به
عقــد قراردادهای متعــدد بین المللــی در وزارت
صنعت ،معدن و تجارت پرداختیم،از جمله در حوزه
فرامرزی «توافقنامه تجارت الکترونیکی بدون کاغذ»
در حوزه کشورهای آســیا و اقیانوسیه را در کشور
تایلند به امضا رســاندیم و عضو آن شدیم که یکی
از ظرفیتهای خوبی اســت که در پسابرجام از آن
استفاده شد.

مشکالت نمایشگاه حل شود

یاسر فیاض بخش گفت :باید مشکالت نمایشگاه بین
المللی تهران به عنوان ویترین اقتصادی کشورمان
هر چه ســریعتر مرتفع گردد تــا در زمان میزبانی
میهمانان اقتصادی و تجار اروپایی و دیگر کشورهای
خارجی بتوانیم استقبال خوبی از آنان در این مکان
داشته باشیم.
به بهبود سطح معیشت مردم بپردازیم

غالمعلی ریاحی گفت :آمریکا اجازه استفاده از دالر
را به ما نداد و به همین دلیل ما در حصر کشورهای
چین و روســیه قــرار گرفتیم.درحالیکه تعامالت
اقتصادی با کشورهای اروپایی از تعامل با چین بهتر
است.حقوقدانان و وکیل پایه یک دادگستری افزود:
مقصر واردات اجناس نامرغوب چینی وارد شده به

کشــورمان در این زمان کشــور چین نیست ،بلکه
مقصر اصلی بازرگانان و واردکنندگان کشــورمان از
چین هستند که اجناس بنجل و نامرغوب چینی را
به دلیل به دست آوردن حداکثر میزان سود شخصی
به کشــور وارد و به مردم ما تحمیل میکنند.به هر
حال با حصول برجام شرایط کشورمان بسیار بهتر
شــد و در راستای بهرهبرداری از سند برجام باید با
تأکید در تکنولوژیهای بومی و دانش مان و از طرفی
ایجاد امنیت بهینه سرمایهگذاران خارجی ،به بهبود
سطح معیشت مردم و فضای کسب و کار بپردازیم.
آموزش علوم روز و تکنولوژیک

آمنه عالقمند گفت :باید در ســازمانها و نهادها به
آموزش علوم روز و تکنولوژیک پرداخت تا مسئوالن
ســازمانها بتواننــد Business Planها را به خوبی
تدوین کند و مسائل را به خوبی تحلیل کنند .مدیر
ای تی شــرکت ام.بی.آی افزود :بایــد Bankable
شویم و مشکالت زیرســاخت را مرتفع کنیم .باید
عملکردهای سازمانی را از سنتی به دانش محوری
و تکنولوژیک ارتقا دهیم.
ارتقای کیفیت محصوالت داخلی

شــهریار عامری گفــت :برجام به عنوان ســندی
صلحطلبانه و تعاملی با جهان ،سند بسیار ارزشمندی
اســت که ما باید از آن به خوبی بهرهبرداری کنیم.
اســتاد دانشــگاه صنعتی امیرکبیر گفــت :پس از
برجام باید با ارتقا کیفیت و همچنین کاهش قیمت
محصوالت تولید داخل ،به رقابت با محصوالت چینی
بپردازیــم و باید خود را بــه روز کنیم تا بتوانیم در
عرصه بینالمللی به رقابــت بپردازیم .صاحبنظر
برجسته محیط زیســت و حوزه انرژی افزود :باید
نگاههای ســنتی را کنــار بگذاریم و بــا تجهیز به
دانشهای روز به تعامل با جهان بپردازیم.
به رفع ایرادات همه جانبه بپردازیم.

حسین ابویی مهریزی گفت :با توجه به مقتضیات
کنونی ،باید به رفع ایــرادات همه جانبه بپردازیم.
باید موضوع فناوری در بستههای اقتصادی به طور
جدی وارد گردد.مشاور وزیر صنعت ،معدن و تجارت
افزود :باید از ظرفیتهای حاصل از برجام در راستای
بهبود فضای کســب و کار بهرهبــرداری کنیم.وی
افزود  :با توجه به آنکه مســئول فاینانس و مسئول
ارزی در قراردادهای تجاری وزارت صنعت ،معدن و

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری:

دستورموقتدیواندربارهتعرفهخودروالزماالجراست

آفتاب اقتصادی -گروه خبر :یک روز پس از اینکه وزیر
صنعت گفت مصوبه دولت درباره تعرفه واردات خودرو را تنها
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری میتواند لغو کند ،مدیرکل
حوزه ریاســت و روابط عمومی دیــوان عدالت اداری گفت:
مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو مربوط به هیئت محترم
وزیران اســت و طبعاً آراء و دستورات دیوان عدالت اداری به
مراجع مربوطه ابالغ میشــود که در این موضوع نیز دستور
موقــت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو
مصوب دی ماه هیئت دولت به معاونت حقوقی هیئت دولت
ابالغ شده است.محسن قائمینسب درباره حکم دیوان عدالت
اداری با موضوع افزایش تعرفه خودرو گفت :دســتور موقت
توقف مصوبــه هیئت وزیران درباره افزایــش تعرفه واردات
خــودرو بر اســاس مواد  ۳۴و  ۳۵قانون تشــکیالت و آئین
دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده  ۳۹آئین
دادرسی سازمان ها ،ادارات -هیئتها و ماموران طرف شکایت
پس از صدور و ابالغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل
کنند و اگر عمل نکنند مســتنکف محســوب میشوند که
در این صورت تبعات قانونــی دارد.وی درباره ادعای یکی از
وزرا مبنی بر این که هنوز دســتور موقت دیوان ابالغ نشده
و من ندیده ام ،گفــت :مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو
مربوط به هیئت محترم وزیران است و طبعاً آراء و دستورات
دیوان عدالت اداری به مراجع مربوطه ابالغ میشــود که در
این موضوع نیز دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی
تعرفه واردات خودرو مصوب دی ماه هیئت دولت به معاونت
حقوقی هیئت دولت ابالغ شده است.مدیرکل حوزه ریاست
دیوان عدالت اداری با اشاره به این که رسیدگی به مصوبات
هیئت وزیران در صالحیت هیئت عمومی دیوان است تأکید
کرد :صدور دســتور موقت درباره مصوبات هیئت وزیران در
صالحیت شعب دیوان است و معنی دستور موقت توقف تمام
عملیات اجرایی مصوبه مورد شکایت تا تعیین تکلیف نهایی در
هیئت عمومی دیوان است.قائمی نسب درباره زمان رسیدگی
به موضوع تعرفه خودرو در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نیز گفت :بر اساس قانون شعبه صادرکننده دستور موقت پس
از صدور دستور موقت برای رسیدگی به اصل موضوع پرونده

مربوطه را به هیئت عمومی ارسال میکند و هیئت عمومی
هم طبق تشریفات و ساز و کارهای خاص خود تبادل الیحه
انجام میدهد و در کمیســیون تخصصی با دقت رسیدگی
میشود و اگر اکثریت مطلق اعضای کمیسیون تخصصی رأی
به ورود شکایت دادند موضوع جهت تصمیم نهایی برای طرح
در جلسه هیئت عمومی همراه با نظر هیئت تخصصی ارسال
میشود.

وزیر صنعت استدالل خود را تکرار کرد

وزیر صنعت ،معدن و تجارت در پاســخ به اینکه چرا حکم
اولیه دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای مصوبه اخیر
دولت در زمینه افزایش تعرفه واردات خودرو ،اجرایی نشده،
گفت :افزایش تعرفهها مصوبه هیئت وزیران اســت و با رای
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری میتواند متوقف شــود.به
گزارش ایسنا ،محمد شریعتمداری دیروز در حاشیه پنجمین
همایش بین المللی صنعت خودروی ایران با بیان اینکه با این
حال توقف اجرای تعرفهها در مرحله فعلی موجب ایجاد رانت
و فســاد میشود ،خاطر نشان کرد :در این رابطه منتظر نظر
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هستیم تا چه تصمیمی
گرفته میشــود .البته در این رابطه اطالعات الزم را به آنها
انتقــال میدهیم.وی درباره رای اولیه دیــوان عدالت اداری
اظهار کرد :در این رابطه هنوز رایی به دست ما نرسیده و به
گمــرکات و وزارت صنعت ،معدن و تجارت هم چیزی ابالغ
نشده است.

تجارت ،بنده بودم از نزدیک شاهد پیشرفتهای خوب
قراردادها بعد از برجام بودم و ما در حوزه نفت و گاز
و قراردادهای محیط زیستی موفق و توانمند بودیم.
نباید انتظار معجزه اقتصادی داشت

جمشــید عدالتیان عضو اتــاق بازرگانی ،صنایع و
معادن ایران گفت :موفقیت در حصول سند برجام
خوب بود ،اما باید دانست ،این یک سند است برای
توقف برخی بحرانها ،ولی از سند برجام نباید انتظار
معجزه اقتصادی داشت.کشــور ما در حوزه کسب و
کار و اقتصاد ملی ،سه -چهار مورد بیماری اقتصادی
دارد .باید توســط متخصصین دلسوز اقتصادی به
رفع معضل بیماریهای اقتصادی کشور پرداخت و
در این راستا باید سیاستهای اقتصادیمان را تغییر
دهیم.
هم فرصت هم تهدید

خدایار ابیلی استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
گفت :به طور کلی تحوالت برجام ،هم فرصت است
و هم تهدید ،اما پارادوکس برجام اگر خوب مدیریت
نشود ،به تهدید تبدیل خواهد شد .به عنوان مثال در
رابطه با ارتباط تجاری چین ،اگر تغییر جهت دهیم،
به سمت ارتباط با اروپا ،متأسفانه اتفاقی که خواهد
افتاد ،این اســت که با توجه به آنکه انبوه مطالبات
ما در حال حاضر در کشــور چین قراردارد ،آن وقت
دیگر نمیتوانیم ،مطالباتمان را از چین دریافت کنیم.
یادی از آیت الله هاشمی

محمدصادق مشایخ ،ضمن گرامیداشت یاد حضرت
آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی (ره) ،بــه خدمات
ارزشــمند ایشان اشاره کرد و گفت :زمانی که دکتر
روحانــی رئیسجمهور شــدند ،بزرگترین دغدغه
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ،پیروزی در مذاکرات
هستهای بود.رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد
امید ایرانیان در پایان گفت  :هم اکنون در پسا برجام
باید مجدانه به تجهیز و به روزرســانی ســازمانها و
نهادها بپردازیم ،بسترسازی فرهنگی نماییم ،استفاده
حداکثری از نخبگان و دانشمندان و مدیران برجسته
کشــور در راستای رفع مشکالت اقتصادی و بهبود
فضای کســب و کار و ارتقای سطح معیشت مردم
نماییم تا بتوانیم از سند برجام در راستای منافع ملی
و بهبود فضای کسب و کار و اقتصاد ملی بهرهبرداری
نماییم.

مفقودی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب هستی دهش جو فرزند مسعود به شماره شناسنامه
 ۳۲۸۷صادره از تهران در مقطع کارشناســی رشته علوم تربیتی (آموزش و پرورش
کودکان عقب مانده ذهنی) صادره از واحد دانشگاهی تهران مرکزی به شماره  ۱۱۳۶۰۹و
تاریخ ۱۳۸۶/۶/27مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد .از یابنده تقاضا می شود
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی به نشانی تهران ،خ آزادی،
خ اسکندری شمالی ،خ فرصت شــیرازی ،پالک  ، ۱۳۶صندوق پستی ۱۳۱۸۵ / ۷۶۸
ارسال نماید.

مفقودی

کارت دانشجویی اینجانب یوسف مرادی با شــماره دانشجویی  ۹۶۱۱۱۲۸۰۰۴از
دانشگاه علوم پزشکی ایران رشته اپیدمیولوژی در مقطع دکترا تخصصی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

مفقودی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب نیما وطن پور فرزند فتح اله به شماره شناسنامه
 ۱۸۴۰صادره از تهران در مقطع کارشناســی ارشد رشته مهندسی سیستمهای
اقتصادی-اجتماعی صادره از دانشگاه امام حســین(ع) مفقود گردیده است و
فاقد اعتبار می باشد .از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه جامع امام
حسین(ع) به نشانی انتهای بزرگراه شهید بابایی ارسال نماید.

مفقودی

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب ســپیده رامهرمزی فرزند بهمن به شــماره
شناسنامه  ۳۰۴۸۱صادره از مسجد سلیمان در مقطع کارشناسی رشته دبیری زبان
انگلیسی صادره از واحد دانشگاهي آزاد مسجد سلیمان با شماره  ۶۶۵۲مفقود
گرديده است و فاقد اعتبار مي باشــد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به
دانشگاه آزاد اسالمي واحد مسجدسلیمان به نشاني خوزستان  -مسجد سلیمان
 -مسجدسلیمان  -سهراهی سد شهید عباسپور -دانشگاه آزاد ارسال نمايد.

مفقودی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب نگین السادات امیرارجمندی فرزند سید فضلاهلل
به شماره شناســنامه  ۳۶۴۱۲صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته روابط
بینالملل صادره از تهران واحد دانشگاهی تهران مرکزی با شماره ۱۹۸۹۱۰۱۰۰۵۲۸
و تاریخ  89/۰۸/19مفقود گردیده است  ،از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی به نشانی تهران ،خ آزادی ،خ اسکندری
شمالی  ،خ فرصت شیرازی ،پ  ، ۱۳۶صندوق پستی  ۷۶۸/۱۳۱۸۵ارسال نماید

