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الیحه اصالح قانون تجارت تا یک ماه آینده به مجلس تقدیم می شود

عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس از ارسال الیحه اصالح قانون تجارت به هیئت
رئیسه تا یک ماه آینده خبر داد.محمد دهقانی در گفت و گو با خانه ملت ادامه داد:باید
توجه داشت قانون تجارت کشور قدیمی شده و برگرفته از قانون تجارت کشور فرانسه
است و حتی اصالحاتی که کشور فرانسه نیز در این خصوص اعمال کرده تاکنون در قانون
تجارت ایران لحاظ نشده است.

روی خط آفتاب
۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام كوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲ :

تصمیماتجدیدارزیدولتوبانکمرکزی
آس��یب زیادی به صادرات خواهد زد خصوصا
اینکهبانکهاکهقبالصادرکنندگانرانقرهداغ
میکردند حاال با محدود شدن کار صرافیهای
مجازقدرتعملبیشتریخواهندیافت.
0914...

از فرمان��داری ته��ران و همچنی��ن از
استانداری تهران خواهشمند است جلوی
افزایش بیرویه نرخهای کرایه تاکسیهای
درونش��هری و برونش��هری و همچنین
اتوبوسها و مترو را بگیرند چون متأسفانه
نرخ کرایه استفاده از حمل و نقل عمومی
خیلی باال رفته .مینایی از تهران
0935...

حضرت امام علی(ع) میفرمایند :صبر،
سرآغاز یاری خداوند است.
0938...

باعرضسالمفراوان.بهحمدا...دراینچند
سالودهههایگذشتهفیلموسریالهاییدر
زمینه داس��تانهای قرآنی و شخصیتهای
مذهبی و تاریخی ساخته و نمایش داده شد.
ضمن نهایت تشکر از همه عزیزانی که در این
راه ماندگار درخشیدند ،مصرانه تقاضامندیم
این روند در حالی تداوم داش��ته باش��د که
سوژههای همه فیلمها و سریالها نیز از متن
آیات و روایات انتخاب شود.
0938...

س�لام پایتخت امسال س��ریال بسیار
خوبی بود هر کس رو می دیدید از پایتخت
تعریف می کرد باید ساخت سریال پایتخت
ادامه داشته باشه.
0919...

متاسفم که مس��ئولین قادر به رفع
ترافیک خیابان ها نیس��تند و وقتها را
ضایع میکنند.
0915...

با س�لام میخواس��تم در مورد خدمت
وظیفه فرزندان ایثارگرانی ک��ه پدران آنان
بیش از بیست ماه در جبهه حضور داشتن
کی تعیین تکلیف آنان مشخص خواهد شد،
چون بعضی از آنان متولد هفتاد و دو هستن
وروزهایپایانیتحصیالتراسپریمیکنن.
0911...

دولتی که قادر نباشد طی یکسال به
تعهدات انتخاباتی خود جامه عمل بپوشد
کارایی ندارد.
0915...

در خص��وص واردات کاالی قاچاق می
خواس��تم عرض کنم آقای شریعتمداری
میفرمایند واردات هر ن��وع کاالی قاچاق
غیرقانونی اس��ت و باید مرزه��ا را با دیوار
آهنین حصار کش��ید ،مگر م��ا در قرون
وسطی زندگی میکنیم
0919...

آنانی که به مجسمه اسطوره ی فرهنگ
ملی (فردوس��ی) با نارنجک دستی حمله
کردند درکی از افکار و فرهنگ ادب پارسی
و عرق ملی ندارند و به جرئت میتوان گفت
اوباشبودند.
0935...

مبهم بودن استعفای شهردار واکنش و
انعکاس خوبی نخواهد داشت.
0935...

دبیر کل سازمان ملل حمله به سوریه
را چ��را محک��وم نک��رده ،فق��ط تقاضای
خویشتنداریکرده؟
0915...

در اردیبهشت دولت باید به وعدههای
انتخاباتی خود پاسخگو باشد .یکسال زمان
کمی نیست.
0915...

یك طرف خیابان وفامنش جلو كسب
و كارهاى مختلف و نیز ساختمانسازىها
پیادهروها و بخشى از خیابان را گرفتهاند
و عابرین پیاده مجبورند از داخل خیابان
تردد كنند.
0918...

مگر م��ردم نامحرمند که بعضیها در
لفافه حرف میزنند؟
0935...

قطعا نوس��انات ارز و دالر به قیمتهای
رسمی کاالهای کشور از جمله دارو اثر کرد
ولی از دولت عزیز نهایت تشکر میکنیم که
با اختصاص 3هزار میلیارد مانع نوسانات و
بر هم ریختگی بساط قیمتها شده است.
اگر خدای نکرده این تدبیر به س��رانجامی
نرس��د اولین ضربه را به اقش��ار ضعیف با
حداقل حقوق وارد خواهد کرد.
0938...

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

عضو ناظر مجلس شورای اسالمی در شورای حقوق و
دستمزد ،از رسیدگی به موضوع ابهام در نحوه افزایش
حقوق چند دستگاه دولتی در پایان سال گذشته خبر
داد.منص��ور مرادی در گفتو گو ب��ا خانه ملت ،ادامه
داد :بی��ن میزان حقوق کارکنان ش��کاف وجود دارد و
در کمیسیون تلفیق بودجه تمهیداتی برای کاهش شکاف حقوقی
اتخاذ ش��د و در این راس��تا مصوب ش��د میزان حقوق مقامات و
نمایندگان مجلس در سال  97افزایش نداشته باشد.نماینده مردم

استان

رشد مصرف 11درصدی
انرژیالکتریکیدراستانیزد

آفتاب اقتصادی -محبوبه مظفری :جلس��ه
افتتاحیه ارزیابی عملکرد بخ��ش انتقال و فوق
توزیع معاونت بهرهبرداری شرکت برق منطقهای
ی��زد ،با حضور گروه ارزیاب��ی توانیر ،مدیرعامل،
مع��اون بهرهب��رداری و جمع��ی از مدی��ران و
کارشناسان این معاونت برگزار شد .در این جلسه
محمدحسن صباغزادگان مدیرعامل شرکت برق
منطقهای یزد ،با بیان این که :الزم است نگاه به
ارزیابی بهعنوان فرصت برای بهبود سیستم باشد؛
گفت :پایداری خوب و وضعیت مناسب شبکه در
صنعت برق کش��ور و خاموشی هایی که روزبه
روز کمتر میشود نشانگر بهبود سیستم به کمک
ارزیابی های مس��تمر ،بها دادن به نظرات افراد
خب��ره و صاحبنظر و اقدامات ب��رای رفع نقاط
قابل بهبود اس��ت .صباغزادگان با اش��اره وجود
نیروه��ای جوان ،باانگی��زه و باتجربه در معاونت
بهرهبرداری شرکت برق منطقهای یزد ،افزود :با
وجود مشکالت تحریم و نقدینگی که گریبانگیر
صنعت برق اس��ت؛ خوشبختانه این شرکت در
بحث پروژه های توس��عه ای ،پروژه عقبافتاده
ندارد .مهندس صباغ��زادگان بیش از 70درصد
از مصرف انرژی الکتریکی در س��ال  96اس��تان
ی��زد را صنعتی برش��مرد و تصریح ک��رد :روند
رش��د مصرف انرژی با دیماند زیر  7مگاوات 10
درصد و رشد دیماند باالی  7مگاوات  18درصد
سال  96نسبت به سال  95بوده است که در کل
ف��روش انرژی اس��تان ی��زد هفت میلی��ارد و
 400میلیون کیلووات ساعت با رشد  11درصدی
به هشت میلیارد و 300میلیون رسیده است.

حساب ۱۰۰امام (ره) در بنیاد
مسکنبایداحیاشود

آفتاب اقتصادی– لیال پاشائی :نماینده ولی
فقی��ه در آذربایجان ش��رقی و امام جمعه تبریز
گفت :حس��اب  ۱۰۰ی��ک می��راث گرآنقدر و
ارزش��مند از امام راحل اس��ت و مسئوالن بنیاد
مسکن با همراهی مردم و خیران در جهت احیای
آن گامهای موثر بردارند.به گزارش خبرنگار ما
در تبری��ز به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده
ولی فقیه در آذربایجان ش��رقی ،حجتاالسالم
والمسلمین سید محمدعلی آل هاشمبه مناسبت
روز بنیاد مسکن انقالب اسالمی در دیدار کارکنان
بنیاد مسکن اس��تان با بیان اینکه امام راحل با
افتتاح حساب  ۱۰۰و تاسیس نهاد ارزشمند بنیاد
مسکن انقالب اسالمی عزم نظام اسالمی را برای
خدمترسانی به مردم و ضرورت رفع مشکالت
جامعه در حوزه مس��کن به همگان متذکر شد،
گفت :بعد از گذش��ت چه��ار ده��ه از پیروزی
شکوهمند انقالب اسالمی همچنان مشکالت در
حوزه مسکن از جمله دغدغههای اقشار مختلف
جامعه است ،اما میتوان با عزمی جدی مسئوالن
بنیاد مسکن ،مشارکت مردمی و خیران این حوزه
در جهت رفع نیازهای عمومی موثر واقع شد.امام
جمعه تبریز افزود :بنیاد مسکن جلوه دیگری از
برکات انقالب اسالمی به مستضعفان و محرومان
جامعه است که توانست غبار محرومیت در حوزه
مسکن به ویژه در سالهای نخست انقالب را از
پیشانی بسیاری از محرومان بزداید.

خریدکاالیایرانی
افتخارملیاست

آفت�اب اقتص�ادی– اس�د فلاح :نماینده
ولی فقی��ه در آذربایجان ش��رقی گفت :راهبرد
اقتص��ادی مقام معظ��م رهبری ،اق��دام و عمل
مس��ئوالن و مردم در حمای��ت از کاالی ایرانی،
گامی برای رونق کارخانههای داخلی و اش��تغال
جوانان اس��ت.به گزارش خبرنگار ما در تبریز به
نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در
آذربایجانشرقی،حجتاالسالموالمسلمینسید
محمدعلی آل هاشم در دیدار اقشار مختلف مردم
و مس��ئوالن نهادها ،ادارات و کارخانجات استان
اقتصادی»«،همت مضاعف
با بیان اینکه «جهاد
ّ
و کار مضاعف»«،حماس��ه سیاس��ی وحماس��ه
اقتصادی»«،اقتص��اد مقاومتی؛ اق��دام و عمل»
بهمعنایواقعیاستقاللاقتصادیکشوررابههمراه
دارد ،گف��ت :حمایت از کاالی ایرانی فراگیرترین
و مردمی ترین نامگذاری س��ال است و هرکس
در ه��ر جایگاهی موظف اس��ت به تقویت تولید
ملی کمک کند.نماینده ولی فقیه در آذربایجان
ش��رقی گفت :خرید کاالی ایران��ی؛ افتخار ملی
است و در ایجاد فرصتهای شغلی نقشی اساسی
دارد.

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

دو شنبه -قیمت (تومان)
1828000
1744000
896000
565000
355000
172433
4200

5165

برخی دستگاه در افزایش حقوق ها نباید قانون را دور بزنند

داد:برخی از دستگاه ها در پایان سال گذشته اقدام به افزایش حقوق
کارکنان خود کرده اند این در حالی است که هرگونه رشد حقوق و
پاداش باید براساس مقررات و قانون باشد چرا که در افزایش حقوق
کارکنان با توجه به محدودیت منابع مالی باید عدالت رعایت شود و
به نحوی عمل نشود که شکاف حقوق ها افزایش یابد.بحث افزایش
حقوق چند دستگاه دولتی در پایان سال گذشته به صورت دقیق
مورد بررس��ی قرار می گیرد و با هرگونه تغییرات میزان حقوق و
پاداشی که برخالف قانون باشد رسیدگی می شود.

مریوان و س��روآباد در مجلس شورای اسالمی ادامه
داد:مقرر شده حقوق های کمتر از دومیلیون تومان با
افزایش حدود  20درصدی روبرو شوند و حقوق های
باالتر با اس��تفاده از ساز و کار پلکانی نزولی در سال
 97رشد کند.مرادی با اشاره به تفاوت قابل توجهی
میزان حقوق بازنشستگان سال های گذشته با بازنشستگان جدید،
تصریح کرد:اقداماتی براساس برنامه ششم توسعه برای حرکت به
سوی کاهش شکاف حقوق بازنشستگان اتخاذ شده است.وی ادامه

کشاورزان همچنان بالتکلیفند

خریدعلیالحساب
به جای خرید تضمینی!

دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با آفتاب اقتصادی :
ترجیح ما خرید به صورت توافقی اس��ت .ولی اگر هنوز قیمت توافقی محاسبه
نش��ده باشد میتوان ابتدا به صورت علیالحساب خرید از کشاورزان را انجام
داد و سپس مازاد مبلغ بعدا به کشاورزان پرداخت شود
آفت�اب اقتصادی -گروه خب�ر :تأخیر در اعالم
قیمت خری��د تضمین��ی محصوالت کش��اورزی
موجب گالیههایی در کشاورزان شده این در حالی
اس��ت که برداش��ت برخی محصوالت آغاز شده و
این تأخیر کش��اورزان را س��ردرگم کرده اس��ت.
از س��وی دیگر به علت تاخیر در اعالم نرخ خرید
تضمینی ،خرید علیالحساب در برخی استانها آغاز
شده است.
نظر ما خرید توافقی است

در همین ح��ال علی بختیاری دبیر کمیس��یون
کش��اورزی مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با
آفت��اب اقتصادی تصریح کرد« :ما در کمیس��یون
کش��اورزی پیگی��ری زی��ادی در خصوص قیمت
خرید تضمینی محصوالت کشاورزی انجام دادهایم.
البته ش��خصا معتقدم که خری��د تضمینی نفعی
برای کش��اورزان ندارد .ما بیش��تر پیگیر هستیم
که کش��اورزان به صورت توافقی ،محصوالت خود
را بفروش��ند .یعنی قیمت تمام ش��ده محاس��به
شود و  9درصد س��ود به آن اضافه شده تا قیمت
توافقی تعیین شود و گرنه قیمت تضمینی درباره

خیل��ی از محصوالت به ضرر کش��اورزان اس��ت.
هر چند همین نرخ تضمینی هم هنوز اعالم نشده
و م��ا هم پیگیر این موضوع هس��تیم ».وی افزود:
«اگر خرید به صورت توافقی باشد کشاورزان ضرر
نخواهند کرد ».این نماینده مجلس در پاسخ به این
س��ؤال که این گمانهزنی مطرح شد ،که تأخیر در
اعالم نرخ تضمینی تعمدی بوده تا کشاورزان را در
عمل انجام شده قرار دهند گفت« :این موضوع را
به صورت رسمی نشنیدهایم ولی پیگیری خواهیم
ک��رد ».بختیاری در پاس��خ به این س��ؤال که آیا
شیوه خرید علیالحساب را تایید میکنید؟ گفت:
«ترجیح ما خرید به صورت توافقی است .ولی اگر
هنوز قیمت توافقی محاس��به نشده باشد میتوان
ابتدا به صورت علیالحساب خرید از کشاورزان را
انجام داد و س��پس مازاد مبلغ بعدا به کش��اورزان
پرداخت شود».
وی افزود« :مش��کل تأخیر در اع�لام نرخ خرید
تضمین��ی ربط��ی ب��ه وزارت جه��اد کش��اورزی
ن��دارد ،بلک��ه در ش��ورای اقتص��اد و دولت هنوز
جمعبندی الزم در ای��ن خصوص صورت نگرفته
است».

خرید علی الحساب آغاز شده

از سوی دیگر معاون شرکت بازرگانی دولتی اعالم
کرد که گندم و کلزا خریداری ش��ده اما همچنان
منتظر ابالغ نرخه��ای خرید تضمینی محصوالت
کشاورزی در سال زراعی جاری هستیم تا بتوانیم
از حالت خرید علیالحس��اب خارج شویم و بهای
محصول کشاورزان را پرداخت کنیم.حسن حنان
در گفتوگو با ایس��نا ،اظهار کرد« :از ابتدای فصل
برداش��ت تاکن��ون  ۴۴هزار و  ۶۴۰ت��ن گندم به
ارزش  ۵۸میلی��ارد تومان و  ۱۸ه��زار و  ۵۰۰تن
دانه کلزا ب��ه ارزش  ۵۱۶میلیون تومان به صورت
علیالحساب خریداری شده است.وی افزود :خرید
گندم و کلزا از هفت استان شامل ایالم ،خوزستان،
بوش��هر ،سیستان و بلوچس��تان ،فارس ،کرمان و
هرمزگان آغاز ش��ده که به ن��رخ خرید تضمینی
سال زراعی گذش��ته تحویل گرفته شده و استان
هایی مانند یزد نیز به زودی به جمع فروشندگان
گندم می پیوندد.به گفته حنان ،هنوز هیچ پولی به
کش��اورزان پرداخت نشده است ،چرا که تا جدول
قیمت خری��د تضمینی محصوالت کش��اورزی از
سوی دولت تصویب و ابالغ نشود نمیتوانیم بهایی

معاون شرکت بازرگانی دولتی :
هنوز هیچ پول��ی به کش��اورزان پرداخت
نشده است ،چرا که تا جدول قیمت خرید
تضمینی محصوالت کش��اورزی از س��وی
دولت تصوی��ب و ابالغ نش��ود نمیتوانیم
بهایی به کشاورزان پرداخت کنیم
به کش��اورزان پرداخت کنیم ».مع��اون بازرگانی
داخلی ش��رکت بازرگانی دولتی ای��ران ادامه داد:
«با توجه به ش��روع ش��دن فصل برداشت گندم و
کلزا دولت هرچه سریعتر نرخهای خرید تضمینی
محصوالت کشاورزی را تصویب و ابالغ خواهد کرد
و همه مسئوالن به صورت جدی دنبال این مسئله
هستند ».حنان ضمن ابراز امیدواری از تصویب و
ابالغ هر چه سریعتر نرخ خرید تضمینی محصوالت
کشاورزی برای سال زراعی  ،۱۳۹۶-۱۳۹۷گفت:
«خرید گندم،کیفیتر از سال گذشته شده است،
چراکه در گذش��ته گندم کش��اورزان با افت مفید
 ۱۰درص��دی و غیرمفید هفت درصدی خریداری
میش��د به اف��ت مفید هش��ت درص��دی و افت
غیر مفید پنج درصدی ارتقا یافته است».

یک اقتصاددان مطرح کرد

حمایت از کاالی ایرانی را مسئوالن باید پیگیری کنند نه مردم

یک اقتص��اددان میگوید :در موضوع حمای��ت از کاالی ایرانی اگر
تولیدکنن��ده کاالی باکیفیت و ارزان در اختیار مردم قرار دهد ،آنها
قطعا ب��ه کاالی ایرانی توجه خواهند کرد؛ به این ترتیب حمایت از
کاالی ایرانی موضوعی است که باید آن را از مسئوالن پیگیری کرد
نه از مردم.علی اکبر نیکو اقبال در گفتوگو با ایسنا ،درباره موضوع
حمایت از کاالی ایرانی که به عنوان شعار امسال توسط مقام معظم
رهبری نامگذاری شده است ،اظهار کرد :ابتدا اینکه باید ببینیم کدام
کاالها تولید داخل دارند .در شرایط کنونی محصوالت ایرانی عمدتا
محدود به برخی از محصوالت کش��اورزی اعم از پس��ته ،هندوانه و
برخی صنایع دستی مانند فرش هس��تند .باقی کاالهای مورد نیاز
افراد غالبا در خارج از کشور تولید میشوند و اگر کامال هم خارجی
نباشند ،به هر حال قطعات و تکنولوژی آنها وارداتی است.وی افزود:
بنا بر آنچه گفتم در زمینه حمایت از کاالی ایرانی نمیتوان چندان
از مردم انتظار داشت ،بلکه این مجموعه حاکمیت است که باید در
جهت بهبود کاالی ایرانی و افزایش مصرف آن اقداماتی انجام دهد.
یکی از این اقدامات جلوگیری از قاچاق کاال اس��ت .امروز میبینیم
که انواع کاالی مصرفی اعم از پوش��اک و  ...همه وارداتی هستند و

افزایش سرعت فروش محصول
در شبکه نمایندگی های سایپا
قائ��م مق��ام مدیرعامل گروه خودروس��ازی
س��ایپا در بازاریابی و ف��روش گفت :با حذف
م��وارد غیرض��روری و موان��ع و بازنگ��ری
درفرایندها ،س��رعت فروش خودرو در شبکه
نمایندگی ها را افزایش می دهیم .به گزارش
سایپا نیوز؛ سیدعلیرضا محمودی اظهار کرد:
باتوجه ب��ه برنامه گروه س��ایپا برای افزایش
تولید در سال جاری ،سرعتبخشی به فرایند
فروش و پاس��خگویی به نیازهای مشتریان را
در دس��تور کار خود قرار داده ایم.وی معرفی
نمایندگ��ی ه��ای برتر اس��تانی ب��ه صورت
ماهیان��ه را در کن��ار اقدام ه��ای دیگر نظیر
توانمندسازی کارکنان شبکه فروش ،ارتقای
انگیزه و توسعه شبکه ،پاسخگویی به مسائل
و مش��کالت ش��بکه نمایندگی ه��ا و اجرای
طرح فروش اس��تانی برای تامی��ن نیازهای
منطقه ای را از جمله اولویت های بازاریابی و
فروش سایپا در سال  97عنوان کرد.به گفته
محمودی گروه س��ایپا تالش می کند شأن و
جایگاه ش��بکه نمایندگی های فروش را ارتقا
داده و در خصوص توانمندس��ازی نمایندگی
های ف��روش برنامهری��زی کند.محمودی در
ادام��ه از ایجاد انضباط مالی و ش��فافیت در
ح��وزه فروش و بازاریابی هم س��خن گفت و
افزود :یکی از ش��عارهای مهم سایپا در سال
جاری استقرار خرد مالی و انضباط اقتصادی
اس��ت که حوزه بازاریابی و فروش نیز در این
زمینه اقدامات خود را آغاز کرده اس��ت.قائم
مق��ام مدیرعامل گ��روه س��ایپا تصریح کرد:
ت�لاش س��ایپا ب��ر سیاس��تگذاری در عرصه
ف��روش و خدمات پس از فروش با اس��تفاده
از تجرب��ه و نگرش نمایندگی ها اس��ت و در
این راستا و در یک سیاست اصولی به دنبال
منافع مشترک با نمایندگی ها بوده و در این
مس��یر خود را موظف به رفع موانع و تسهیل
همکاری با شبکه می داند.

چون قاچاق میشوند و هزینه گمرک هم به آنها تعلق نمیگیرد ،در
نتیجه ارزانقیمت وارد بازار میشوند.نیکو اقبال در ادامه با اشاره به
اینکه در چنین شرایطی باید به مصرفکننده هم حق داد وقتی که
میتواند کفش چینی با کیفیت مناسب را  ۴۰هزار تومان خریداری
کند ،چرا بای��د  ۴۰۰هزار تومان هزینه کرده و پول به کفش تبریز

عضو جامعه متخصصین نساجی:

 ۹۰درصد بازار چادر مشکی
در انحصار کره و ژاپن است

عضو جامعه متخصصین نساجی
ای��ران گفت :عم��ده واردات پارچه
چادر مشکی از کش��ورهای کره و
ژاپن اس��ت آنها با ه��دف صادرات،
س��رمایه زی��ادی نصیبش��ان می
ش��ود.علیرضا حایری در گفتگو با
خبرگزاری صداوسیما اظهار داشت:
در کشور کارخانه های تولیدپارچه
با کیفیت زیاد است و سه کارخانه
در کشور وجود دارد که پارچه چادر
مش��کی تولید می کنند.وی افزود:
س��الیانه در کش��ور بین  50تا 70
میلیون متر چادر مشکی مصرف می
شو د که در کشور  5تا  7میلیون متر
تولید می ش��ود.وی گفت :کارخانه
ای در ش��هرکرد وج��ود دارد که از
تکنولوژی ه��ای روز دنیا در تولید
پارچه مشکی استفاده می کند اما
ظرفیت تولی��د آن هنوز جوابگوی
نیاز داخل نیست.وی افزود :با توجه
به اینکه کیفیت پارچه های تولیدی
کارخانه های کش��ورمان بسیار باال
است اما متاسفانه عمده واردات آن از
کشورهای کره ،ژاپن ،اندونزی ،تایلند

و چین است این درحالی است که
این کشورها مصرف داخلی ندارند و
هدفشان تولید برای صادرات به ایران
است.وی با اش��اره به اینکه واردات
پارچه مشکی به قدری سودآور است
که همه تمایل ب��ه واردات دارند تا
تولید گفت :باید به بخش خصوصی
تس��هیالت ارائه ش��ود تا این بازار
برای س��رمایهگذاران سودآور باشد
و سرمایهگذاری کنند.عضو جامعه
متخصصین نس��اجی ایران افزود:
یکی از مش��کالت اصلی در صنعت
نساجی نبود برند در این حوزه است
و بسیاری از تولیدکنندگان ما بدون
برن��د و با برندهای خارجی اقدام به
فروش کاالی خ��ود می کنند این
در حالیست که باید برندسازی در
این صنعت صورت گیرد.
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بدهد گفت :در نظر داش��ته باش��ید که اوض��اع اقتصادی مردم هم
چندان مناسب نیست.این اقتصاددان یکی از مهمترین اقداماتی که
باید دولت انجام دهد تا قیمت محصوالت ایرانی به تعادل برس��د را
متعادل کردن نرخ ریال متناسب با تورم با نرخ دالر دانست و گفت:
سیاستهای سرکوب نرخ ارز در این زمینه موثر بوده و منجر به آن
خواهد ش��د که کاالی ایرانی از حیث قیم��ت توان رقابت با کاالی
خارجی را نداش��ته باش��د.عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه
ته��ران این را هم گفت که دول��ت باید به فکر حمایت از واحدهای
تولیدی باشد .اکنون واحدهای تولیدی با حدود  ۳۰درصد از ظرفیت
کار میکنند و چنین وضعیتی منجر به آن خواهد ش��د که کاال به
صورت انبوه تولید نشده و ارزان تمام نشود.وی به مسئله کسب و کار
هم اشاره کرد و گفت :اگر میخواهیم اوضاع اقتصادی کشور سامان
گرفته و کاالی ایرانی مورد توجه مردم قرار گیرد ،باید فضای کسب
و کار بهبود یابد .اکنون پیچیدگی بوروکراس��ی در ایران  ۳۰درصد
به هزینه تولید افزوده و قیمتها را باال برده اس��ت .مصرفکننده با
قیمت باال و کیفیت کم رغبتی به خرید کاالهای ایرانی ندارد و باید
در این زمینه به جای مردم از مسئوالن انتظار داشت.

به استناد مصوبه  95شورای شهرسازی؛

ضوابط جاری ساخت و ساز
تغییرمیکند

مع��اون معم��اری و شهرس��ازی
وزارت راه و شهرسازی گفت :برای
جلوگیری از روند نابسامان شهرها
درصدد هستیم تا ضوابط ساخت
و س��از تغییر کند .محمد س��عید
ای��زدی در گفتگو ب��ا خبرگزاری
صداوسیما گفت :به استناد مصوبه
 95شورای شهرسازی ،وزارت راه
و شهرس��ازی موظف ش��ده است
که در کالنش��هرها به شناس��ایی
پهنه های پرخطر و تعیین حریم
بپردازد که خوشبختانه پهنه های
سه گانه گسل در شهر تهران تهیه
ش��د .وی با بیان اینکه در کرج و
تبریز نقش��ه پهنه فعال گسل ها
تهیه شده اس��ت گفت :در تهران
ای��ن عرصه ها مش��خص ش��ده
اس��ت و ش��هرداری نباید بر روی
پهنه های مش��خص شده ،مجوز
ساخت و ساز به ساختمانهای مهم
از جمله مراکز درمانی و خدماتی و
غیره دهد.ایزدی گفت :دو فعالیت
بعد از ابالغ نقش��ه ه��ا باید مورد
توجه قرار گیرد که یکیممانعت از
ساخت و ساز در پهنه های پرخطر و

دوم مقاومسازی ساختمانهاست.
وی اف��زود :دق��ت نقش��ه ه��ای
پهنه های گس��ل بس��یار باالست
یعن��ی به طور مج��زا در هرپالک
مش��خص ش��ده اس��ت ک��ه آیا
س��اختمان بر روی گسل است یا
خیر ؟معاون معماری و شهرسازی
وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد :با
تاکی��د وزیر راه و شهرس��ازی این
نقشه ها انتشار عمومی شده است و
مردم می توانند با مراجعه به سایت
وزارت راه و شهرسازی از محل قرار
گرفتن منزل خود بر روی گس��ل
اطالع داشته باشند.معاون معماری
و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی
اف��زود :ب��ه دنبال سیاس��ت های
توس��عهای وزارت راه و شهرسازی
برنامه بازآفرینی را به تصویب ستاد
ملی رساندیم .ایزدی ادامه داد :در
بازآفرینی ش��هری بیش از 1340
محله را شناس��ایی کردیم و چون
ای��ن طرح محلهمحور اس��ت باید
شرایط را برای دگرگونی ساکنان
محله داشته باشیم تا باعث ارتقای
کیفیت زیرساختها شود.

آگهی نوبت دوم دعوت از سهامداران شرکت راشین الفبا با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  497135و شناسه ملی 14006104481
بدینوسیله از کلیه ش��رکاء دعوت به عمل میآورد تا در جلسه مجمع عمومی فوقالعاده که
راس ساعت  11صبح روز شنبه  97/02/10در محل دفتر مرکزی شرکت حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:
 -1اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر نشانی دفتر مرکزی شرکت
-2اتخاذتصمیمدرخصوصاصالحماده 12اساسنامهپیرامونتعلیقتعدادمدیرانشرکتبهیکنفر
 -3اتخاذ تصمیم در خصوص اصالح ماده  14اساسنامه و تعیین صاحبان امضا شرکت

مصطفیعبدیرئیسهیئتمدیره

