اقتصاد کالن
به مناسبت  16آذر و روز دانشجو

هدیه برترین اپراتور ارتباطات
ثابت کشور به دانشجویان

نسل فردا  :شرکت انتقال داده های آسیاتک
به مناســبت 16آذر و روز دانشجو ،برای کلیه
دانشجویان مشــترک ،هدیه ویژه ای در نظر
گرفته و به کلیه دانشــجویان عزیزی که شغل
خود را دانشــجو ذکر کرده و مــدارک الزم را
ارائه داده اند ،دوگیگ اینترنت هدیه اختصاص
داده است .اعتبار هدیه مورد نظر به صورت کد
تخفیف بــرای تلفن همراه دانشــجویان عضو
در باشگاه مشــتریان آســیاتک ارسال شده
دانشــجویان می توانند تا 6روز ،با مراجعه به
پنل کاربری خــود2 ،گیگ ترافیــک هدیه را
فعال و از آن استفاده نمایند .در پایان این خبر
تصریح شد :شرکت آسیاتک به عنوان برترین
اپراتور ارتباطات ثابت کشــور و با هدف ارتقاء
ســطح رضایت از کیفیت زندگی ،کامل ترین
سبد خدمات ارتباطی را جهت استفاده اقشار
مختلف جامعه عرضه کرده و در این راه از توان
و تخصص جوانان و تکنولوژی هــای روز دنیا
استفاده می کند.

خروج بنیاد مستضعفان از «مال»ها

رقم پیشنهادی برای حقوق ،بیش از ۲۰درصد است

تسنیم :معاون توسعه ساختمان بنیاد مستضعفان ،با اشاره به تغییر ماموریتهای این نهاد در حوزه ساخت و ساز ،گفت :ساخت مسکن
برای اقشار متوسط به پایین ،یکی از برنامههای راهبردی بنیاد اســت که جای «مال»ها و مجتمعهای لوکس ،در برنامه ما گرفته است.
«منوچهر خواجهدلویی» با اشاره به سیاست جدید بنیاد مستضعفان درخصوص ساختوسازها ،اظهار کرد :در بخش مسکن ،پیشتر بنیاد
مجمتعهای تجاری و لوکس را در هر جایی که زمین داشت ،میساخت .مجتمعهای لوکس نیز عمدتاً مورد استفاده برندهای خارجی بود؛ به
این جمعبندی رسیدیم ،کهشان بنیاد این است که ساخت و ساز را به سمت مردم سوق دهد .وی ادامه داد :بر این اساس برنامه بنیاد به سمت
پروژههای انبوه رفت که مخاطبان آن ،اقشار متوسط به پایین هستند .وی یادآور شد :در حال حاضر حدود یک میلیون مترمربع در هلدینگ
عمران مسکن زیربنا در حال تولید است که به طور مرتب پروژه به این کارها اضافه و واگذار میشود.

شهر خبر :رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ،با اشاره به پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۰درصدی حقوق سال ۹۸گفت :به احتمال
زیاد میزان پیشنهادی مجلس برای افزایش حقوق نسبت به پیشنهاد دولت بیشتر است؛ اما فع ً
ال نمیتوانیم عدد دقیقی را اعالم کنیم.
«محمد رضا پورابراهیمی» با بیان اینکه در بودجه سال آینده سیاستهای حمایتی در نظر میگیریم ،تاکید کرد :قیمت کاالهای
اساسی در بودجه سال 98نسبت به سال 96نباید تغییر کند و هر گونه افزایش قیمت سوخت که منجر به افزایش تورم و کاهش قدرت
خرید مردم شود ،از نظر مجلس کنار گذاشته خواهد شد .وی با اشاره به اینکه هنوز الیحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسالمی
تقدیم نشده است ،افزود :عدد و رقمهای مطرح شده درباره این بودجه ،غیررسمی است .پس از ارائه رسمی الیحه بودجه از سوی رئیس
جمهور به مجلس ،درباره آن اظهارنظر و تصمیم گیری میکنیم.
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

سالهاتجربهتحریمداشتیم،اماآیندهنگرینداشتیم
دریاوفایی  /گروه پارلمانی

daryavafaei2009@gmail.com

بخشودگی بدهی بانکی
باید شامل همه بدهکاران شود

خانه ملت :عضو هیئت رئیســه کشــاورزی،
آب ،منابــع طبیعی و محیط زیســت مجلس
شــورای اســامی ،تاکید دارد که بخشودگی
بدهی بانکی باید شــامل حال همه بدهکاران
شود«.علی وقفچی» با اشاره به اصالح بند (و)
تبصره  16قانون بودجه سال  97که مرتبط به
بخشــودگی بدهیهای بانکی تولیدکنندگان
میشــود ،گفت :با عنایت بر اینکــه ما معتقد
هستیم یکی از مســیرهای برونرفت از وضع
موجود اقتصاد ،تعیین تکلیف بانکها و تسهیل
گیرندگان بود ،به همین دلیل برای بودجه سال
 97پیشنهادی به کمیسیون تلفیق در این زمینه
ارائه کردیم که در کمیســیون و صحن علنی
تصویب شد .با توجه به فاصله گرفتن قانون هدف
قانونگذار ،در صحن علنی با تالش نمایندگان
و رئیس مجلس ،بند (و) تبصره  16به کمیسیون
برگردانده شد تا منظور قانونگذار ،مجدد لحاظ
شود .وی ادامه داد :به هر دلیلی ،بانک مرکزی
به این موضوع عمل نکرد و قانون را برای اصالح
کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات ،ارسال
کرد؛ در ایــن کمیســیون اصالحاتی صورت
گرفت که از هــدف اصلی قانونگــذار فاصله
داشت.

عکس:تسنیم

روزی که «حمایت از تولید ملی» مطرح و بنا،
بر این گذاشــته شــد تا با اقدامــات الزم،
محصوالت داخلی مورد اقبال و پشتیبانی جدی واقع
شــود ،تولیدکنندگان از اینکه دفترکار و بارشان به
بهترین شکل ممکن ورق خواهد خورد ،آستینها را
باالتر زدند و بــا عزمی راســختر وارد گــود تولید و
اشتغالزایی شــدند .اما دیری نپایید که تحریمهای
خارجی و بــه دنبال آن ،فرصتطلبــی تحریم گران
داخلی ،طومار رویاهایشــان را درنوردید و بسیاری را
عزلتنشین کرد .حاال فوج فوج پرسش و ابهام وجود
دارد که از گوشه و کنارجامعه درمیان همین فعاالن
اقتصادی به گوش میرسد و این موکالن مردم در خانه
ملت هستند که برحسب وظایفشان باید به سهم خود
پاسخگو باشند .آنچه میخوانید ،گفتوگوی ماست با
«احمــد انارکیمحمدی» نماینده رفســنجان عضو
کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اســامی و
عضوکمیسیون حمایت از تولید ملی.
■ امسال سال «حمایت از تولید ملی» نام نهاده
شده است .به عنوان عضو کمیسیون حمایت از
تولید ملی ،حمایتها را چطور ارزیابی میکنید؟
تعامل مجلس با دولت دراین زمینه چگونه است؟
این توصیه رهبری ،چه میزان عملی شده است؟
در پاسخ به اینکه ما چه حمایتی کردهایم ،باید بگوییم
نتوانستهایم .ساالنه باید  800هزار فرصت شغلی ایجاد
کنیم؛ اما باید شرایط محقق شدن فضای کسب و کار
فراهم شود .ما االن در بحث کسب و کار رتبه  124را

داریم و نسبت به پارسال که سکوی  118بودیم ،امسال
در بین  180کشور دنیا رتبه کســب وکارمان  6بود؛
یعنی نزول پیدا کردیم .بنابراین فکر میکنم با توجه
به وضعیت موجود ،باید دست به دست هم بدهیم و در
بحث اقتصادمقاومتی فعالتر شویم و از این فرصتها
و ظرفیتهای خودمان اســتفاده کنیم تــا بتوانیم
درحمایت از تولیدکنندگان داخلی ،موفق باشیم .ما
بحث قاچاق کاال و ارز را داریم که میتواند بسیار مؤثر
باشد .البته دربحث مالیات در حال پیگیری هستیم.
سعیما بر این است تا مالیاتها دربحث ارزش افزوده،
به نفع تولیدکننده و مصرفکننده باشــد .دیگراینکه
با توجه به اصل  44دربحث تولیــد ،تالش میکنیم
تا تصدیگری دولت را کــم کنیم .همچنین درصدد
هستیم تا قانون به طور صحیح انجام شود .بحثهای
نظارتی نیز درحال اجراســت؛ اما باید این را بپذیریم
که متاســفانه 85درصد از صادرات ما خامفروشــی
است و 15درصد صنایع تبدیلی یا ارزشافزودهای که
ایجاد میشود ،خالفش را در واردات داریم .به عبارتی
85درصد ،ساخته شده وارد و 15درصد مواد اولیه را
صادر میکنیم .این خیلی بد اســت؛ یعنی ما اشتغال
را برای آنها ایجاد میکنیم ،مــواد اولیه را میدهیم
و به خارجیها میگوییم به کشــورهای دیگر بروید و
اشتغال ایجاد کنید!
■ ایراد کار کجاست؟
«انارکیمحمــدی» افــزود :ایــراد این اســت که
زیرساختهای الزم را نداریم .صنایع دستی را نداریم
و نرفتیم به آن سمت .هزینههای ما آن قدر باالست که
برای ما مقرون به صرفه نیست؛ برای همین این کار را
میفرستیم خارج .بنابراین تا فضای کسب و کار ،خوب

تعریف نشود ،نمیتوانیم این حمایت را داشته باشیم.
ِ
مختلــف مجلس ،به
■ سالهاســت در ادوا ِر
این موضوع پرداخته میشــود؛ اما همچنان با
مشکلهای اشتغال و بیکاری مواجه هستیم.
ف کجاست؟
ضع 
درســت اســت ،اتفاقاً قانون اضافه هم داریم .امروز
نسبت به تمام بحثهایی که صحبت میشود ،قوانین
فراوانی داریم .بخشــی از آن مربوط به نظارتهاست
که مجلس بایــد بیش ازاین فعال باشــد .نمیتوانیم
مشکلها را گردن یک دولت یا فقط مجلس بیندازیم.
فکر میکنم همه دستگاهها مقصر هستند؛ به هرحال
اشتغال و کار به چند دستگاه و فرآیند بستگی دارد تا
بتواند ایجاد شود .معتقد هستم ،همه اینها به ما صدمه
میزند .وقتی نمیتوانم مواد اولیه کارخانهام را تأمین
کنم ،چگونه انتظار دارید کار ایجاد کنم؟ مواد اولیه را
دولت باید به من بدهد؛ دولت هم االن ندارد؛ لذا همین
امر ،یکی از مشکلهای من است .از طرفی قوانین هم
خوب اجرا نمیشود ،دستگاههای دیگر که در این کار
اثر دارند نیز یک دفعه کار را زمین میگذارد و درنتیجه
نمیتوان کار اصلی را انجام داد.
■ عالوه بر ضعف نظارتها ،احساس میشود آن
همبستگی که باید بین دستگاهها باشد ،نیست
فکر میکنم یکی از بحثهایی که داریم ،عدمهمدلی
با هم اســت؛ یعنی همراه وهمســو نبودن بعضی از
دســتگاهها ،قبول نداشتن سیســتمهای یکدیگر و
نداشتن یک سیســتم واحدی که مورد قبول همه ما
من تولیدکننده میخواهم کاری را
باشــد .االن وقتی ِ
ایجاد کنم 70 ،60 ،استعالم از من درخواست میشود!
چرا؟ چون برای مثال ،بانک آن استعالمی که دستگاه

شما گرفته و به من داده است را قبول ندارد.
■ چرا این موارد اصالح نمیشود؟ مگر مجلس
نمیتواند در حوزه نظارتی ورود پیدا کند؟
مجلس و دستگاههای نظارتی هم باید وارد شوند .اینها
آییننامههایی اســت که به هرحال اشکال محسوب
میشود.
■ آیا قرار اســت بهطورجدی این موضوعها
پیگیری شود ،یا اینکه درحد شعار باقی میماند؟
بهطورقطع پیگیری میشود و امیدواریم انجام شود.
منتها آنقدر گرفتاریهای مجلس زیاد شده که اینها
گم است؛ ولی باید این کار صورت گیرد.
■ بهطورکلی حمایــت از تولید ملی را چگونه
میبینید ،چهقدر محقق شده است؟
این امر ،نســبی اســت و نمیتوانیم عددی را اعالم
کنیم .اما رضایتمندی دراین زمینه از ســمت مردم و
تولیدکنندگان وجود ندارد و محقق نشده است.
■ چرا محقق نمیشود؟
من کارخانه دار  100میلیارد
برای مثال ،وقتی دولت به ِ
بدهکار اســت ،از این طرف هم بانک دولتی دســت
گذاشته بیخ حلق من و میگوید بدهی من را بده ،چطور

بورس

بازار

مدیرعامل سابق شرکت بورس مطرح کرد؛

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد:

پیشبینی بازار سرمایه و توصیههایی به سهامداران

آگهىمناقصهعمومی

نوبتدوم

شماره 204و203و202و201و - 200م « 97-يك مرحله اى»

رديف

شرکت آب و فاضالب روستایی اصفهان در نظر دارد مناقصات عمومی به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید  .کلیه مراحل
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس :
 www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهتشرکتدرمناقصهمحققسازند.
تاریخانتشارمناقصهدرسایت  :ساعت 14روزشنبهتاریخ 1397/09/17
مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت:ساعت 19روزجمعهتاریخ1397/09/23
مهلتزمانیارائهپیشنهاد :ساعت 19روز دوشنبهتاریخ1397/10/03
زمانبازگشاییپاکتها:ساعت 9روزسهشنبهتاریخ1397/10/04
اطالعاتتماسدستگاهمناقصهگزارجهتدریافتاطالعاتبیشتردرخصوصاسنادمناقصهوارائهپاکتهایالف:
آدرس:اصفهان–بزرگراهخرازی–چهارراهجهاد–شرکتآبوفاضالبروستاییاستاناصفهان–دبیرخانهمرکزی
تلفنتماس 031-32363066:و 031-32364061داخلی ( 250اداره امور حقوقی و قراردادها)
عنوان مناقصه

رشته ورتبه موردنظر

برآورد دستگاه(ریال)

مبلغ تضمين(ریال)

نوع اعتبار

1

اصالح،تعمیرات،رفع شکستگی،حفظ و نگهداری از کلیه
تاسیسات ،شبکه و خطوط انتقال آب در شهرستان های
اصفهان(بخش مرکزی و کوهپایه و جرقویه) -نائین – خور
و بیابانک (-200م)97-

حداقل رتبه  5حقوقي
در رشته آب  -یا کد 7
شرکت های خدماتی

20.731.941.342

1.036.600.000

اسناد خزانه
اسالمی
+نقد

2

اصالح،تعمیرات،رفع شکستگی،حفظ و نگهداری از کلیه
تاسیسات ،شبکه و خطوط انتقال آب در شهرستان های
آران و بیدگل -اردستان–کاشان-شاهین شهر -نطنز
(-201م)97-

حداقل رتبه  5حقوقي
در رشته آب  -یا کد 7
شرکت های خدماتی

19.707.238.861

3

اصالح،تعمیرات،رفع شکستگی،حفظ و نگهداری از کلیه
تاسیسات ،شبکه و خطوط انتقال آب در شهرستان های
تیران و کرون – فالورجان  -لنجان –مبارکه – نجف آباد
( -202م ) 97-

حداقل رتبه  5حقوقي
در رشته آب  -یا کد 7
شرکت های خدماتی

19.503.977.258

975.200.000

4

اصالح،تعمیرات،رفع شکستگی،حفظ و نگهداری از کلیه
تاسیسات ،شبکه و خطوط انتقال آب در شهرستان های
بوئین و میاندشت – چادگان – خوانسار – گلپایگان –
فریدن -فریدونشهر ( -203م ) 97-

حداقل رتبه  5حقوقي
در رشته آب  -یا کد 7
شرکت های خدماتی

15.603.543.075

780.200.000

5

اصالح،تعمیرات،رفع شکستگی،حفظ و نگهداری از کلیه
تاسیسات ،شبکه و خطوط انتقال آب در شهرستان های
دهاقان-سمیرم -شهرضا (-204م)97-

حداقل رتبه  5حقوقي
در رشته آب  -یا کد 7
شرکت های خدماتی

9.834.065.122

491.750.000

985.400.000

اسناد خزانه
اسالمی
+نقد
اسناد خزانه
اسالمی
+نقد
اسناد خزانه
اسالمی
+نقد
اسناد خزانه
اسالمی
+نقد
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دفتر ثبت نام  :تهران 021-88969737و - 021-85193768اصفهان  031- 32645870-5:داخلی3299-3296
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كميسيون معامالت
شركت آب و فاضالب روستايي استان اصفهان

شناسه 306780 :

این موازنه را ایجاد کنم؟ وقتی دولت قرار بود اینها را
(طلب و بدهی) باهم تهاتر کند ،اما هنوز این کار انجام
نشده است ،چه باید کرد؟
یکی از کارهایی که میشد اتفاق بیفتد و تولید کنندهها
را نجات بدهیم ،همین راهکار بود ولــی این اقدام به
درســتی صورت نگرفت .بنابراین نارضایتیها فراوان
میشود؛ بسیاری از کارگاهها و کارخانههای ما ،یکی
پس از دیگری تعطیل شــده و بیکاری چندین برابر
میشود.
■ با توجه به اوضاع اقتصادی فعلی ،مردم نگران
معیشت و آینده هســتند .ارزیابی شما در این
باره چیست؟
سالهای ســال تحریم بودیم و تجربههای زیادی از
تحریمها داشتیم؛ نباید وضعیت ما به اینجا میرسید.
فکر میکنم اینها ناشــی از عدم آمادگی ماســت.
وقتی میدانیم قراراست تحریم شــویم ،باید از قبل
آمادگی مقابله با آن را میداشتیم .کمااینکه بسیاری از
کشورها تحریم داشتهاند و دارند اما مردمشان ،آسیب
نمیبینند .متاسفانه در ایران بیشترین آسیب ناشی از
تحریم را مردم و قشرتولیدکننده ،دیدند.

تشکر از رئیسجمهوری برای افزایش قیمت گندم

ایسنا  :مدیرعامل ســابق شــرکت بورس ،ضمن پیشبینی بــازار سرمایه و
توصیههایی به مدیران بورس و سهامداران ،به عرضه حقوقیها اشاره کرد و گفت:
سهامداران عمده ،باید در شرایط رونق اقدام به عرضه کنند و معاملهگران نیز باید
با ابزارهای مالی جدید آشنا شوند و از آنها استفاده کنند«.حسن قالیباف اصل»
درباره ابزارهای مالی جدیدی که قرار است در بازار سرمایه ایران در ماههای آینده
مورد استفاده قرار گیرد ،اظهار کرد :در دورهای که مدیرعامل شرکت بورس بودم،
روی تعدادی از ابزارهای مالی جدید کار کردیم .از جمله آن میتوان به ابزار آتی
سبد سهام و وارانت اشاره کرد که مصوبه کمیته فقهی و سازمان بورس را اخذ کرده
است.وی در پاسخ به اینکه این ابزارهای مالی دقیقا چه زمانی در بازار سرمایه ایران
به کار گرفته میشوند؟ گفت :موضوع مکانیزم معامالتی این ابزار بسیار مهم است
که بورس تهران در حال کار کردن روی این موضوع است .طبیعتا اگر این مسائل
حل شود ،شرکت بورس زمان بهکارگیری آن را اعالم خواهد کرد.مدیرعامل سابق
شرکت بورس در پاسخ به اینکه تا پایان سال ارزش و حجم معامالت چه تغییراتی
خواهد داشت؟ گفت :اول از همه باید گفت که نوسان در ذات بازار است .در دنیا
هم این نوسانات وجود دارد .وقتی برخی از بورسها را در سطح دنیا چک کنیم
میبینیم که گاهی قیمت سهام شرکتها به یکباره دو برابر یا نصف میشود .در
نتیجه این موضوع در بازارهای دنیا هم طبیعی است.قالیباف اصل ،با بیان اینکه
معاملهگران بازار سهام نباید با نوســانهای مقطعی نگران شوند ،گفت :رونقی
که در بازار به وجود آمده فرصت مناسبی برای سرمایهگذاران نهادی مخصوصا
سهامداران عمده است تا بتوانند اقدام به عرضه اولیه یا افزایش سرمایه کنند.

مهر « :عباس کشاورز» معاون وزیر جهاد کشاورزی ،در حاشیه مراسم جهانی
روز خاک که در سالن خوشــه وزارت جهاد کشاورزی برگزار شده بود ،در پاسخ
به پرسش خبرنگاری دربار ه قیمت خرید تضمینی گندم و تجدیدنظر در آن با
دستور رئیسجمهوری ،اظهار کرد :در وهله نخست از رییسجمهوری تشکر
میکنمکهعنایتویژهایدراینزمینهداشتندوسببشدقیمتخریدتضمینی
این محصول بــه  ۱۶۰۰تومان افزایش پیدا کند.وی افــزود :درباره آنالیز و نرخ
خرید تضمینی گندم نظرات مختلفی وجود دارد ،اما به نظر من اگر قیمتها و
هزینههای تولید برای کشاورزان کنترل شــود و متعادل بماند ،دیگر نیازی به
افزایشقیمتگندمنیست،امااگرتغییراتپیشبینینشدهایاعمالشودمجددا
آن را بررسی میکنیم.معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت ادامه داد :وزارت
جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید محصوالت کشاورزی از سویی باید مواظب
تولیدکنندگان باشد و از سویی باید منافع ملی را در نظر بگیرد ،بنابراین کشاورزان
خیالشانراحتباشدکهاجازهنمیدهیمآنهامتضررشوند.کشاورزدربارهوضعیت
تولید گندم نیز اینگونه توضیح داد :برآوردهای صورت گرفته ابتدایی ،برای تولید
برداشتگندمازاسفندماهقابلبیاناست،اماازنظرسطحزیرکشتمیتوانگفت
که اندکی بیشتر از برنامه تعیین شده ،کشاورزان اقدام به کشت گندم کردند که
نشاندهنده توجه آنها به برنامههای مطرح شده است .وی گفت :وضعیت شرایط
اقلیمی با توجه به اینکه تنها در سه استان میزان بارندگی از متوسط کمتر بوده
است و در بقیه استانها این میزان باالتر از میزان ساالنه بوده است ،میتوان گفت:
وضعیت مزارع گندم عالی است.

رئیس اتحادیه امالک استان تهران بیان کرد:

سرمایهگذاران و متقاضیان ،فریب تبلیغات را نخورند زیرا که در آینده و با تغییر حکومت
یک کشور ممکن است کل ســرمایههای صورت گرفته برای خرید ملک از بین برود.
خسروی ادامه داد :در چند سال گذشته میزان سرمایه گذاری در بازار مسکن کشورهای
دبی ،ازمیر ،ترکیه برای گرفتن اقامت ،افزایش یافته اما تجربه نشان داده است نباید به
این وعده و وعیدها اعتماد کرد .رئیس اتحادیه امالک استان تهران توضیح داد :چند سال
گذشته متأسفانه عده ای در کشور دبی برای خرید ملک سرمایهگذاری کردند و بعد از
چند مدت متوجه شدند که بسیاری از سرمایهگذاران ورشکست شده و تمام پولها و
سرمایههای آنها از بین رفته است .به نظر میرسد که سرمایهگذاری در کشور ترکیه نیز
همانندتجربهکشوردبیباشد.

کاهش تولید مسکن نسبت به سالهای گذشته

مهر :رئیساتحادیهامالکاستانتهرانگفت:وضعیتتولیدمسکننسبتبهسالهای
گذشتهباکاهشچشمگیریروبهروشدهاست«.مصطفیقلیخسروی»رئیساتحادیه
امالک استان تهران با بیان اینکه هم اکنون بازار مسکن با کاهش توان خرید متقاضیان
با کسادی روبه رو شده است ،گفت :برخی از کارشناسان و مسئوالن اعالم میکنند که
بازار مسکن وارد رکود شده است اما آمار و معامالت مسکن نشان میدهد که این بازار
کساد شده است .وی از افزایش خرید مسکن در کشورهای همسایه خبر داد و گفت:

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

شرکت توليدي آردهرنداصفهان (سهامی خاص ) به شماره ثبت7376
بدینوسیلهازکلیهصاحبانسهام شرکتفوقدعوتمیشودکهدرجلسه مجمععمومیفوقالعاده
کهدرساعت 10درتاریخ97/ 09/ 29درمحلاصفهان،هرند،شهرکصنعتیهرند،کارخانهآردهرند
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