عرضه  ETFدر بورس

تحریمهای جدید اجازه فروش نفت برای تهیه غذا را هم نمیداد

کارگرآنالین :رئیس سازمان خصوصیسازی از ثبت دومین صندوق  ETFدولتی شامل چهار پاالیشگاه اصفهان ،بندرعباس ،تهران و
تبریز در روز یکم شهریور و پذیرش آن در بورس طی چهارشنبه همین هفته خبر داد .علیرضا صالح در این خصوص ،گفت :مجوزهای
دومین صندوق  ETFدولتی شامل چهار پاالیشگاه اصفهان ،بندرعباس ،تهران و تبریز دریافت شده و این صندوق دیروز شنبه)ثبت و
چهارشنبه هفته جاری نیز در بورس تهران پذیرش میشود .شایان ذکر است؛ بعد از عرضه نخستین  ETFدولتی مربوط به پنج بانک
و بیمه با سقف خرید دو میلیون تومان برای هر کد معامالتی ،دومین  ETFدولتی شامل چهار پاالیشگاه اصفهان ،بندرعباس ،تهران و
تبریز در حالی طبق مصوبه هیئت دولت روانه میز فروش میشود که سقف خرید واحدهای آن از دو به پنج میلیون تومان افزایش یافته و
متقاضیان میتوانند با استفاده از کدملی اقدام به ثبت سفارش کنند.

خبرآنالین :رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد :سال پایانی دولت هم زمان شد با اتفاقاتی نظیر تحریم که بیسابقه و
کمنظیر بود .تفاوت تحریمهای گذشته با این تحریم موضوع نفت در برابر غذا بود.
محمدباقر نوبخت افزود :اما در تحریمهای جدید حتی اجازه فروش نفت برای تهیه غذا هم برای ما امکانپذیر نبود .حال با این فشار
به ورود ویروس کرونا هم برخوردیم ،اما با این تفاسیر سال پایانی باید جمعبندی کنیم .منابع دولت تقلیل پیدا کرده و ما باید با
برنامهریزی هزینههای خود را مدیریت کنیم.
نوبخت بیان کرد :دولتهای استعمارگر و ظالم در برابر ایران قصد متوقف سازی توسعه و تولید در کشور را داشتند که خوشبختانه
شکست خوردند .شما در استانها چرخش چرخ توسعه را شاهد هستید.
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قیمت طــا  در هفته گذشــته شــاهد
افــت  0.3درصدی بــود و از رقم 2000
دالر کــه در اوایل هفته به ثبت رســیده
بود عقب نشســت .به دنبال تعویق ارائه
بسته محرک مالی دولت آمریکا ،تقویت
ارزش دالر و نــرخ واقعی بهره قیمت طال
شــاهد نوســانات زیادی بود .ارزش دالر
در برابر ارزهای رقیب شــاهد ترمیم 0.6
درصدی بود و موجب گران شدن طال برای
خریدارانی شــد که از ارزهای غیردالری
اســتفاده میکنند .پس از آنکــه آمارها
نشان داد حجم فعالیتهای اقتصادی به
باالترین میزان از اوایل سال  2019رسیده
شاخصهای بورس آمریکا شاهد رشد بود
و میزان بازدهی اوراق قرضه دولت آمریکا
اندکی بــاال رفت.در شــرایطی که طال با
مقاومت شدیدی برای صعود به مرز ۲۰۰۰
دالر روبهرو شده است ،نظرسنجی هفتگی
کیتکونیوز از کارشناســان والاستریت و
سرمایهگذاران دو دستگی در پیشبینی
روند قیمت این فلز ارزشــمند در هفته
جــاری و کاهش خوشبینــی به صعود
قیمتها را نشان داد .کاهش خوشبینی
به صعود قیمتهــا در پی دومین کاهش
هفتگی قیمت طال روی داد.کارشناسان
بازار میگویند افزایش ارزش دالر آمریکا
باعث توقف خرید طال از ســوی برخی از
سرمایهگذاران شد زیرا دالر قویتر ،خرید
طال را برای سرمایهگذاران خارجی گرانتر
میکند .دالر روز جمعه  ۰.۵درصد رشد
کرد و به رشد چشمگیری که روز پیش از
آن داشت افزود.
بــه گــزارش ایســنا در نظرســنجی
کیتکونیوز از کارشناســان والاستریت،
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نوسان در بازار طال پیشبینی میشود

شیر و خط در بازار طال

عکس :ایرنا

تسنیم :مدیر مطالعــات اقتصادی بورس کاال
گفت :تا یک ماه آینده با انتشار اوراق سلف موازی
استاندارد ،مســکن در بورس کاال پیشفروش
میشود .جواد فالح گفت :بورس کاال به دنبال
جلب منافع از بازار ســرمایه برای تأمین مالی
ساخت مسکن است بر همین اساس به دنبال
عرضه اوراق سلف موازی استاندارد هستیم .وی
ادامه داد :امیدنامه اوراق سلف موازی استاندارد
توسط شرکت سرمایهگذاری مسکن وابسته به
بانک عامل حوزه مســکن تهیه و به بورس کاال
تحویل شده است .وی افزود :عرضه این اوراق به
افراد امکان میدهد تا براساس پولی که در اختیار
دارند اقدام به پیش خرید مســکن کنند .مدیر
مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کاال
ادامه داد :پیش خرید مسکن در چارچوب بورس
کاال صورت میگیرد و بورس کاال تضمینها را
از طرفین دریافت میکنــد و افراد میتوانند با
خیالت راحت اقدام به پیش خرید مسکن کنند.
وی با اشــاره به اینکه تغییرات قیمتی از جمله
مشکالت متقاضیان خرید مســکن در کشور
است ،گفت :افراد زمانی که برای خرید مسکن
مراجعه میکنند با افزایش قیمت مسکن روبهرو
میشوند و باید صبر کنند تا پولشان به حد خرید
ملک شود ،اما با خرید این اوراق فرد میتواند از
ارزش افزوده ملک هم بهره ببرد .فالح تاکید کرد:
افراد میتوانند هر واحد از صندوق را خریداری
کنند و در صورت سررســید به واحد مورد نظر
خود دست یابند در مقابل اگر تا سررسید اوراق
نیاز به پول داشتند میتوانند واحد این اوراق را
به فروش برسانند .وی درباره فروش واحدهای
مســکونی و تضمین نقد شــوندگی این اوراق
گفت :این اوراق یک سبد گردان دارد و فرد هر
زمان بخواهد میتواند پول خود را دریافت کند.
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 ۱۵نفر شــرکت کردند که در میان آنها
هفت نفــر معادل  ۴۷درصــد به افزایش
و به همین تعداد بــه کاهش قیمت طال
رای دادند و یک نفــر معادل هفت درصد
نظری نداشــت .کیتکو این هفته شاهد
بزرگترین مشارکت کمسابقه در بخش
نظرسنجی از ســرمایهگذاران بود .با این
حال خوشبینی این گروه به صعود قیمت
طال به پایینترین حد از ابتدای امســال
تاکنون سقوط کرد .در نظرسنجی آنالین
کیتکونیوز از سرمایهگذاران ۲۸۳۰ ،نفر
شرکت کردند که از میان آنها  ۱۵۹۶نفر

معادل  ۵۶درصد بــه افزایش و  ۷۰۲نفر
معادل  ۲۵درصد بــه کاهش قیمت طال
رای دادند و  ۵۳۲نفــر معادل  ۱۹درصد
نظری نداشتند .طال یک هفته پیش شاهد
بزرگترین کاهش قیمت هفتگی از مارس
بود و هر دو گروه کارشناسان والاستریت و
تحلیلگران بهبود قیمت طال را پیشبینی
کرده بودند ،اما هر اونس طال در معامالت
روز جمعه بازار نیویورک  ۵۰سنت معادل
کمتر از  ۰.۱درصد رشد کرد و در ۱۹۴۷
دالر بسته شد و برای کل هفته حدود ۰.۱
درصد کاهش ثبت کرد که دومین کاهش

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺷﺮﮐﺖ روى ﺗﯿﺮان اﺻﻔﻬﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  14874اﺻﻔﻬﺎن و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10260358603

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ آﻧﺎن دﻋﻮت ﻣﻰ ﺷﻮد ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮐﻪ
در ﺳﺎﻋﺖ 9ﺻﺒﺢ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1399/06/16در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :اﺻﻔﻬﺎن ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ 15ﺟﺎده ﻧﺠﻒ آﺑﺎد -ﺗﯿﺮان ،ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
ﺗﯿﺮان ،ﺟﻨﺐ ﭘﻞ ﻫﻮاﯾﻰ ورودى ﺷﻬﺮ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﻌﺘﻰ ،ﻣﻌﺪﻧﻰ روى ﺗﯿﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
 -1اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ،ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺷﺮﮐﺖ
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ:
 -2ﺑﺮرﺳﻰ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺻﻮرت ﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ1398/12/29
 -3اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس اﺻﻠﻰ و ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪل
 -4اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺖ درج آﮔﻬﻰ ﻫﺎى ﺷﺮﮐﺖ
 -5ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾـﺮه ﺷﺮﮐﺖ روى ﺗﯿﺮان اﺻﻔﻬﺎن

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت از ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران )ﻧﻮﺑﺖ دوم(
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ ﺳﯿﻤﺎن ﻣﺒﯿﻦ ﺷﮑﻮر آرﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪود )در ﺣﺎل ﺗﺼﻔﯿﻪ(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 538822و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 14008205456

ﭘﯿﺮو آﮔﻬﻰ اﻧﺤﻼل ﺷﺮﮐﺖ ،ﻣﻨﺘﺸﺮه در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻰ ﺷﻤﺎره  21913ﻣﻮرخ  99/3/22و
در اﺟﺮاى ﻣﺎده  215ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺷﺮﮐﺖ دﻋﻮت
ﻣﻰﺷﻮد ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر اوﻟﯿﻦ آﮔﻬﻰ ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺪارك ﻣﺜﺒﺘﻪ
ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﻪ آﻗﺎى ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ ﺣﺎﺟﻰ ﻧﻘﺪى ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮان ،ﻣﯿﺪان اﻣﺎﻣﺖ خ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر پ ،31ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ  1741674135ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﻰ
اﺳﺖ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎى ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ادﻋﺎﯾﻰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺪﯾـﺮﺗﺼﻔﯿﻪ

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟــﻪ ﺷــﻬﺮوﻧﺪان ﮔﺮاﻣﻰ آﯾﺎ
ﻣﻰ داﻧﯿــﺪ ﺑﺎ ﻣﻔﻘﻮد ﺷــﺪن ﻣﺪارك
ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ ﺧﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮم ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷــﻮﯾﺪ؟

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺒﺰدارو اﺳﭙﺎداﻧﺎ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ  10860034310ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  1976اﺻﻔﻬﺎن

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮق دﻋﻮت ﻣﻰ ﮔﺮدد در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮐﻪ در
ﺗﺎرﯾﺦ  1399/06/15ﺳﺎﻋﺖ  11ﺻﺒﺢ ﺑﻪ آدرس :ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻰ رازى ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺸﻢ )ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺒﺰدارو
اﺳﭙﺎداﻧﺎ( ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻰﻓﻮقاﻟﻌﺎده :
 -اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮان و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس و اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮد و زﯾﺎن ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺳﺎل1398

ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾـﺮه

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى
ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮش آﺑﺰﯾﺎن زاﯾﻨﺪه رود ) ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 18161و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ10260390701

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮش آﺑﺰﯾﺎن زاﯾﻨﺪه رود ) ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 18161و ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﻣﻠﻰ10260390701دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﯾﺪ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ 1399/06/12راس ﺳﺎﻋﺖ 10ﺻﺒﺢ
در ﻣﺤﻞ ﺧﯿﺎﺑﺎن اردﯾﺒﻬﺸﺖ ،ﮐﻮي ﻣﻨﺎﻓﯽ ،ﭘﻼك، 24ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ 8134885633ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ:
-1اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮان-2اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرﺳﺎن-3اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر
ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾـﺮه

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ آوه ﺻﻨﻌﺖ اﺳﭙﺎدان )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 17699ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ10260386132

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮق دﻋﻮت ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ  1399/06/15ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮدوﺳﻰ،
ﮐﻮﭼﻪ ، 4ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، 502ﭘﻼك  203ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ  :اﻧﺤﻼل
ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾـﺮه

هفتگی متوالی بود.فشــار فروش در بازار
فلزات ارزشــمند روز چهارشنبه پس از
انتشار گزارش نشست بانک مرکزی آمریکا
که انتظارات بازار را برآورده نکرد ،آغاز شد.
پــس از این کــه بانک مرکــزی آمریکا
ســیگنال جدیدی درباره روند نرخهای
بهره فراهم نکرد ،بازار طال نتوانست صعود
چشمگیری پیدا کند.
در کوتاهمدت حرکت قیمت
طال تحت تاثیر دالر آمریکا
خواهد بود
اوله هانسن ،مدیر استراتژی کاال در ساکسو

بانک اظهار کــرد :در کوتاهمدت حرکت
قیمت طال تحت تاثیر دالر آمریکا خواهد
بود .ضعف دالر آمریکا به سطح کمسابقهای
رسیده و ممکن اســت این ارز در آستانه
اصالح کوتاهمدت باشد .همچنین گزارش
بانک مرکزی آمریکا ممکن است نیروی
جدیدی به روند افزایشی دالر ببخشد.با
وجود این که پیشبینی میشود نوسان در
بازار طال اوج بگیرد ،بسیاری از تحلیلگران
پیشبینیهای خوشبینانــه بلندمدت
برای این فلز ارزشــمند را حفظ کردهاند.
هانســن به کیتکونیوز گفت :قیمت طال
به خوبی پشتیبانی خواهد شد زیرا عوامل
منفی زیادی در حال حاضر بر فراز اقتصاد
سایه افکندهاند.افشین نوابی ،نایب رئیس
شرکت بازرگانی امکیاس در این باره به
کیتکونیوز گفت :وی بــه افزایش قیمت
طال خوشبین است زیرا به نظر میرسد
بــازار در محــدوده  ۱۹۲۰دالر حمایت
قوی پیدا کرده است و عوامل بنیادین طال
تغییری نکردهاند.بسیاری از تحلیلگران
اظهار کردهاند که پــس از صعود طال به
باالی مرز  ۲۰۰۰دالر ،دوره تحکیم قیمت
و قیمتهای پایینتر مطلوب خواهد بود.
به گفته اوژن واینبــرگ ،مدیر تحقیقات
کاال در کومرس بانک ،تحکیم قیمت در
محدوده  ۱۹۰۰دالر سازنده خواهد بود و
بازار باثباتتری را ایجاد میکند.
لوکمان اوتونوگا ،تحلیلگر ارشد اف ایکس
تی ام دربــاره روند کوتاهمدت قیمت طال
پیشبینی کاهشی داشــت و اظهار کرد:
این فلز ارزشمند هفته گذشته عرصه را به
دالر واگذار کرد با این حال این جنگ ادامه
خواهد داشت.

ﺳﺎﯾﺖﺛﺒﺖآﮔﻬﻰﻣﻔﻘﻮدى
agahinaslefarda.ir :

021 - 88016649 - 88356308

031 - 32274793 - 32274792

گزارش
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
شورای اسالمی:

با تصمیمات جزیرهای کاالهای
مردم درگمرک معطل مانده
دریا وفایی /گروه پارلمانی
daryavafaei2009@gmil.com

عضو کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم
در گفتوگــو بــا «نســلفردا» ضمن انتقــاد از
ناهماهنگیهای بین دســتگاههای اجرایی کشور
گفت :متاسفانه میان دستگاههای اجرایی کشورمان
آن نظم و هماهنگی الزمی که نیاز است وجود ندارد.
وارد کننده ،صادرکننده ،مثل وزارت صنعت معدن
و تجارت ،وزارت اقتصاد ،گمرکات کشــور هرکدام
ســاز خودشــان را میزنند .وجود ناهماهنگی بین
این دســتگاهها باعث شــده تا تصمیمگیریها به
صورت جزیرهای انجام شــود و ایــن تصمیمات به
شدت هم آسیبرسان هستند .سیدکاظم دلخوش
ادامه داد :االن بســیاری از کاالهای مردم در داخل
مرزهــا در گمرکها معطل مانده آن هــم صرفاً به
دلیل بعضی از موارد دست و پاگیر نه قوانین دست
و پاگیر چراکه ما قوانین دســت و پاگیر نداریم اگر
هم داشته باشــیم اصالح میکنیم .نماینده مردم
صومعهسرا درمجلس شورای اسالمی تصریح کرد:
این دستورالعملها ســلیقهای است یعنی کپه کپه
تصمیم میگیرند .در صورتی که باید در وزارت صمت
یکجا تصمیمگیریها انجام شود ،اما اینگونه نیست
و هردستگاهی برای خودش براساس مسائل زمانی
و مقطعی تصمیمگیری میکنــد .کاظم دلخوش
همچنین در پاســخ به این ســوال که چه کســی
پاسخگوی ضرر تولیدکنندگان است؟ گفت :اتفاقاً
این سوال خودمان از دستگاههای ذیربط نیز است.
اینکه در شرایط دشوار اقتصادی فعلی که تولیدکننده
سرمایهاش را برای استقالل کشور هزینه میکند چرا
تضمینی برای عدم ورشکســتگیاش وجود ندارد؟
وی در ادامه به موضوع کمبود ماسک نیز اشاره کرد و
گفت :البته از طرفی هم تولیدکنندگان نتوانستهاند
به عنوان مثال دربحث ماســک که موضوع روز و از
ضرورتهای مردم است ،نیاز کشور را تأمین کنند.
وی با تاکید براینکه آن میزان ماســکی که درحال
حاضر تولید میشــود کافی و جوابگو نیست ،اظهار
داشــت :مث ً
ال االن خودمان میخواهیم برای استان
خودمان ماسک بخریم دچار گرفتاری هستیم چون
دریک مراحلی کرونا شــیب منفی داشت ولی االن
سرجای خودش برگشــته یعنی اکنون  26استان
کشور درگیرکرونا هستند .به همین دلیل نیاز داخلی
ما به ماسک هم دچار مشکل است و تولیدکنندگان
باید در این زمینه فعالیت بیشتری داشته باشند.

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت از ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران )ﻧﻮﺑﺖ دوم(
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺤﻠﻪ در ﺣﺎل ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ
آوا ﺗﺠﺎرت ﺻﻔﺎﻫﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ35081
و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ10862029460

ﭘﯿﺮو آﮔﻬﻰ ﻣﻨﺘﺸﺮه اﻧﺤﻼل در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻰ ﺷﻤﺎره
 21921ﻣﻮرخ 1399/04/02در اﺟﺮاى ﻣﺎده  225ﻻﯾﺤﻪ
اﺻﻼﺣﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﻰ
و ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﮐﻪ ادﻋﺎ و ﯾﺎ ﻃﻠﺒﻰ از ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮق دارﻧﺪ دﻋﻮت
ﻣﻰ ﺷﻮد ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف
ﻣﺪت 6ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ درج اوﻟﯿﻦ آﮔﻬﻰ ﺑﻪ آدرس ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻔﯿﻪ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن  ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
 ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰي  ،ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ،ﻣﺤﻠﻪ ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺷﻬﺮ ،
ﺑﻠﻮك ، 121ﮐﻮﭼﻪ ))ﻓﺮﻋﯽ رﯾﺤﺎن((  ،ﮐﻮﭼﻪ ﺻﺤﺮا  ،ﭘﻼك 70
 ،ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﮐﺪﭘﺴﺘﻰ 8179945515ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
* ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎ ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎﯾﻰ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺤﻠﻪ در ﺣﺎل ﺗﺼﻔﯿﻪ  -ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻫﺪاﯾﺘﻰ

آﮔﻬـﻰ ﺷﺮﮐـﺖ ﻓـﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐـﻪ
ردﯾﻒ

ﻧﻮع
ﻓﺮاﺧﻮان

ﺷﻤﺎره

ﻣﻮﺿﻮع

ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل
ﻣﺪارك

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﺮﺗﺒﻂ

1

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

48511537

ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺸﺖ ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﻌﺎدل
 8000,000ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﻮد داﻣﻰ

1399/06/11

ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد
ﻣﺼﺮﻓﻰ

ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و ﻣﺰاﯾﺪات  :ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳــﻨﺎد و ﮐﺴــﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ
 www.msc.irﻟﯿﻨﮏ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و ﻣﺰاﯾﺪات ﺑﺨﺶ ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ
و ﻃﺒﻖ راﻫﻨﻤﺎي ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ) (SRMا ﻗﺪام ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮاﺧﻮان ﻫﺎ :ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ  www.msc.irﺑﺨﺶ
اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻫﺎ ،ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﮐﺪ آﮔﻬﻰ99135 :

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻدﻣﺒﺎرﮐﻪ

