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روزنامه عصر اقتصاد

اخبار شرکتها و تشکل ها
rezaeinajad@asre-eghtesad.ir

مسئول صفحه: اکرم رضایی نژاد
 برگزاری مجمع عمویم

صنایع رسام آرا
ایــن  ســاالنه  عــادی  عمــویم  مجمــع      
مــورخ  شــنبه  چهــار  روز   10:00 ســاعت  کــت  رسش
آدرس  بــه  کــت  رسش محــل  در  1398/03/08درمحــل 
تهــران خیابــان ســپهبد قــر�ن باالتــر از چهــار راه طالقــا�ن 
خیابان شاداب غر�ب پالک 33 طبقه 7 برگزار یم شود. 
دســتور جلســه بــه شــرح ذیــل یم باشــد: اســتماع گــزارش 
- تصویــب صورت هــای  هیــات  مدیــره و بــازرس قانــو�ن
 1397/12/29 بــه  منتــی  مــایل  )دوره(  ســال  مــایل 
-انتخــاب روزنامــة  بــازرس قانو�ن انتخــاب حســابرس و 
ن حــق حضــور اعضــای غــری موظــف  کثری االنتشــار-تعی�ی

ن پاداش هیات  مدیره-سایر موارد. هیات  مدیره-تعی�ی

برگزاری مجمع عمویم 
ن  داروسازی ام�ی

ســاالنه  عــادی  عمــویم  مجمــع    
کــت ســاعت 09:30 روز چهــار شــنبه مــورخ  ایــن رسش
1398/03/08درمحــل اصفهــان - فالورجان - بخش 
کــت داروســازی  بکــران - مقابــل شــهر بهــاران - رسش پ�ی

ن برگزار یم شود.  ام�ی
دســتور جلســه بــه شــرح ذیــل یم باشــد: اســتماع 
تصویــب   - قانــو�ن بــازرس  و  مدیــره  هیــات   گــزارش 
بــه  منتــی  مــایل  )دوره(  ســال  مــایل  صورت هــای 
- قانــو�ن بــازرس  انتخــاب حســابرس و   1397/12/29

حضــور  حــق  ن  کثری االنتشــار-تعی�ی روزنامــة  انتخــاب 
ن پاداش هیات   اعضــای غــری موظــف هیــات  مدیره-تعی�ی

مدیره-سایر موارد.

 برگزاری مجمع عمویم 
ینگ ن بهمن ل�ی

 مجمــع عمــویم عــادی ســاالنه ایــن 
مــورخ0  شــنبه  چهــار  روز   15:00 ســاعت  کــت  رسش
1398/03/8درمحــل تهــران کیلوم�ت 16 بزرگراه فتح 
کت بهمن موتور  )جاده قدیم کرج( سالن همایش رسش

برگزار یم شود. 
دســتور جلســه بــه شــرح ذیــل یم باشــد: اســتماع 
تصویــب   - قانــو�ن بــازرس  و  مدیــره  هیــات   گــزارش 
بــه  منتــی  مــایل  )دوره(  ســال  مــایل  صورت هــای 
- قانــو�ن بــازرس  انتخــاب حســابرس و   1397/12/29

حضــور  حــق  ن  کثری االنتشــار-تعی�ی روزنامــة  انتخــاب 
ن پاداش هیات   اعضــای غــری موظــف هیــات  مدیره-تعی�ی

مدیره-سایر موارد.

برگزاری مجمع عمویم 
همکاران سیستم

ســاالنه  عــادی  عمــویم  مجمــع   
کــت ســاعت 08:30 روز چهــار شــنبه مــورخ  ایــن رسش
مرکــز  تئاتــر  آمــین  ســالن  1398/03/08درمحــل 
مطالعــات و بهــره وری منابــع انســا�ن واقــع در خیابــان 
ایــران شــنایس، خیابــان  ، خیابــان  شــیخ بهــا�ی جنــو�ب

نهم، پالک 6 برگزار یم شود. 
دســتور جلســه بــه شــرح ذیــل یم باشــد: اســتماع 
تصویــب   - قانــو�ن بــازرس  و  مدیــره  هیــات   گــزارش 
بــه  منتــی  مــایل  )دوره(  ســال  مــایل  صورت هــای 
- قانــو�ن بــازرس  انتخــاب حســابرس و   1397/12/29

حضــور  حــق  ن  کثری االنتشــار-تعی�ی روزنامــة  انتخــاب 
ن پاداش هیات   اعضــای غــری موظــف هیــات  مدیره-تعی�ی

مدیره-سایر موارد.

برگزاری مجمع عمویم 
مجتمع فوالد خراسان

کت   مجمع عمویم عادی ساالنه این رسش
ســاعت 09:30 روز پنج شــنبه مورخ 1398/03/09 
ی جنــب پــارک  درمحــل مشــهد - بزرگــراه شــهید کالنــ�ت

صدا و سیما هتل پردیسان برگزار یم شود. 
اســتماع  باشــد:  یم  ذیــل  شــرح  بــه  جلســه  دســتور 
تصویــب   - قانــو�ن بــازرس  و  مدیــره  هیــات   گــزارش 
بــه  منتــی  مــایل  )دوره(  ســال  مــایل  صورت هــای 
- قانــو�ن بــازرس  و  حســابرس  1397/12/29انتخــاب 

حضــور  حــق  ن  کثری االنتشــار-تعی�ی روزنامــة  انتخــاب 
ن پاداش هیات   اعضــای غــری موظــف هیــات  مدیره-تعی�ی

مدیره-سایر موارد.

 برگزاری مجمع عمویم
معد�ن و صنع�ت چادرملو

کــت  رسش ایــن  ســاالنه  عــادی  عمــویم  مجمــع   
مــورخ 1398/03/08درمحــل  ســاعت 11:00 روز چهــار شــنبه 
تهــران - خیابــان ولیعرص-باالتــر از جــام جــم- نرســیده بــه چهــارراه 
 ورزیسش وزارت 

گ
شــهید چمــران )پــارک وی( محل مجموعــه فرهن�

تــالش  ســالن  اجتمــایع،  امــور  و  کار 
برگزار یم شود. 

ذیــل  شــرح  بــه  جلســه  دســتور 
اســت: اســتماع گــزارش هیــات  مدیــره و 
صورت هــای  تصویــب   - قانــو�ن بــازرس 
بــه  منتــی  مــایل  )دوره(  ســال  مــایل 
حســابرس  انتخــاب   1397/12/29
روزنامــة  -انتخــاب  قانو�ن بــازرس  و 
ن حق حضور اعضای غری موظف هیات  مدیره- کثری االنتشار-تعی�ی

ن پاداش هیات  مدیره-سایر موارد. تعی�ی

 برگزاری مجمع عمویم
 کود شیمیا�ئ اوره لردگان 

کــت  رسش ایــن  ســاالنه  عــادی  عمــویم  مجمــع   
مــورخ 1398/03/08درمحــل  ســاعت 10:00 روز چهــار شــنبه 
ســالن ســینما غدیــر واقــع در شــهرکرد تقاطــع بلــوار فــارا�ب و بلــوار 

کاشا�ن برگزار یم شود. 
دســتور جلســه بــه شــرح ذیــل یم باشــد: اســتماع گــزارش هیــات  
)دوره(  ســال  مــایل  - تصویــب صورت هــای  قانــو�ن بــازرس  و  مدیــره 
- مــایل منتــی بــه 1397/12/29انتخاب حســابرس و بــازرس قانو�ن

غــری  اعضــای  حضــور  حــق  ن  روزنامــة کثری االنتشــار-تعی�ی انتخــاب 
ن پاداش هیات  مدیره-سایر موارد. موظف هیات  مدیره-تعی�ی

و سپاهان  برگزاری مجمع عمویم تابان ن�ی
کــت  رسش ایــن  ســاالنه  عــادی  عمــویم  مجمــع   
مــورخ1398/03/08 درمحــل  ســاعت 09:00 روز چهــار شــنبه 
دانشــگاه  �ت  رسش درب  روبــروی  جریــب،  هــزار  اصفهان،خیابــان 
کــت تــکادو  اصفهــان، نبــش کوچــه چهــارم، ســالن اجتماعــات رسش

برگزار یم شود. 
اســتماع گــزارش هیــات   بــه شــرح ذیــل اســت:  دســتور جلســه 
)دوره(  ســال  مــایل  - تصویــب صورت هــای  قانــو�ن بــازرس  و  مدیــره 
- مایل منتی به 1397/12/29 انتخاب حســابرس و بازرس قانو�ن

غــری  اعضــای  حضــور  حــق  ن  روزنامــة کثری االنتشــار-تعی�ی انتخــاب 
ن پاداش هیات  مدیره-سایر موارد. موظف هیات  مدیره-تعی�ی

برگزاری مجمع عمویم یک �ب یس 
کــت  رسش ایــن  ســاالنه  عــادی  عمــویم  مجمــع   
مورخ1398/03/08درمحــل  شــنبه  چهــار  روز   10:00 ســاعت 
تهــران خیابــان 16 آذر دانشــگاه تهــران ســاختمان جدیــد دانشــکده 

داروسازی سالن رازی برگزار یم شود. 
دســتور جلســه بــه شــرح ذیــل یم باشــد: اســتماع گــزارش هیــات  
)دوره(  ســال  مــایل  - تصویــب صورت هــای  قانــو�ن بــازرس  و  مدیــره 
- مایل منتی به 1397/12/29 انتخاب حســابرس و بازرس قانو�ن

غــری  اعضــای  حضــور  حــق  ن  روزنامــة کثری االنتشــار-تعی�ی انتخــاب 
ن پاداش هیات  مدیره-سایر موارد. موظف هیات  مدیره-تعی�ی

| مجامعی که امروز برگزار می شود |

فراخوان ارزیابی کیفی 
در جهت برگزاری مناقصه عمومی

شرکت آب و فاضالب آذربایجانغربی )سهامی خاص(

وزارت نیرو
 شرکت آب و فاضالب 

آذربایجان غربی

انتشار نوبت اول: 1398/03/08    انتشار نوبت دوم: 1398/03/11 

ت اول
نوب

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی احداث شبکه جمع آوری 
فاضالب در نقاط مختلف شهر بوکان به شماره فراخوان 209800539000005 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در 
سامانه تاریخ 1398/03/08 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه 

ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

موضوع مناقصه
مبلغ برآورد اولیه 

)ریال(
مبلغ برآورد )بریال(

مدت اجرا 
)ماه(

قیمت اسناد 
ارزیابی کیفی 

)ریال(

ارزیابی کیفی در جهت برگزاری مناقصه 
عمومی احداث شبکه جمع آوری فاضالب 

در نقاط مختلف شهر بوکان
32.183.000.000

 صالحیت پیمانکاری رتبه 5 
و به باال در رشته آب 

و همچنین صالحیت ایمنی 
18500.000

محل تامین اعتبار: عمرانی و سایر منابع و سایر ابزارهای تامین مالی

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: تا ساعت 09:00 روز شنبه تاریخ 98/03/18
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: تا ساعت 10:00 روز یکشنبه تاریخ 98/04/02

فاضالب  و  آب  پستی 363 شرکت  مخابرات صندوق  ارتش چهارراه  ارومیه خیابان  آدرس  مناقصه گزار:  تماس دستگاه  اطالعات 
آذربایجان غربی دفتر قراردادها و تلفن 04431945373

و   88969737 ثبت نام:  دفتر   27313131 تماس  مرکز  سامانه:  در  عضویت  مراحل  انجام  جهت  ستاد  سامانه  تماس  اطالعات 
 85193768

»آب امانت فرزندان ماست، امانتدار باشیم«

آگهی مناقصه عمومی شماره 98/4

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل انتشار نوبت اول: 1398/03/07    انتشار نوبت دوم: 1398/03/08 

 دوم
نوبت

از  را  پروژه ذیل  نظر دارد  اردبیل در  استان  نقل جاده ای  و  راهداری و حمل  اداره کل 
طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

1-موضوع مناقصه: راهبری و نگهداری و تعمیر کلیه تاسیسات برقی، مکانیکی، صوتی، 
مخابراتی و ابنیه ساختمان ها و محوطه پایانه مرزی بیله سوار

2- مهلت دریافت اسناد و پیشنهادات قیمت: متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد 
مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ چاپ آگهی نوبت اول از روز سه شنبه 98/3/7 
نمایند.  ایران مراجعه  به سامانه ستاد  اداری روز یکشنبه 98/3/12  پایان وقت  لغایت 
پیشنهاد قیمت بایستی تا آخر وقت اداری روز شنبه 98/3/25 در سامانه ستاد ایران 
ثبت گردد. در ضمن ساعت 10 قبل از ظهر مورخه 98/3/26 روز یکشنبه زمان بازگشایی 

قیمتها می باشد.

شــاخص کل در بــازار بــورس روز گذشــته 
پنــج هــزار و 679 واحــد رشــد داشــت کــه در 
نهایت این شــاخص به رقم 223 هزار و 253 

واحد رسید.
بــه گــزارش ایرنــا، در معامــات روز گذشــته 
چهار میلیارد و 7۴7 میلیون سهم، حق تقدم و 
اوراق بهــادار بــه ارزش 1۶ هــزار و 7۰3 میلیــارد 

ریال در 3۴1 هزار نوبت داد و ستد شد.
یــک  بــا  ن شــاخص کل )هــم وزن(  همچنــ�ی
هــزار و 1۰2 واحــد افزایــش بــه ۵۰ هــزار و ۸۰۰ 
واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با 7۶2 واحد 

افزایش به 3۵ هزار و 1۰7 واحد رسیدند.
ن بــا هفــت هــزار و  شــاخص آزاد شــناور نــری
22۰ واحــد افزایــش بــه رقــم 2۵2 هــزار و ۴9۶ 
واحــد رســید، شــاخص بــازار اول چهــار هــزار و 
و  هــزار   1۰ دوم  بــازار  شــاخص  و  واحــد   3۶7

۴۵۵ واحد افزایش داشتند.
مبارکــه  فــوالد  نمادهــا،  تمــایم  ن  بــ�ی در 

مــی صنایــع  واحــد،  بــا 717  )فــوالد(  اصفهــان 
و  معــد�ن  واحــد،   ۴۰3 بــا  )فمــی(  ایــران  مــس 
صنعــیت گل گهــر )کگل( بــا 372 واحــد، صنایــع 

وشــییم خلیــج فــارس بــا 33۴ واحــد، فــوالد  پرت
وشــییم  بــا 232 واحــد، پرت خوزســتان )فخــوز( 
کت ارتباطات  پارس )پارس( با 1۶۵ واحد و �ش

ین تأثری  سیار ایران )همراه( با 1۶۴ واحد بیشرت
مثبت را بر شاخص کل داشتند.

در مقابــل خدمــات انفورماتیک )رانفور( 
وشــییم فجــر )بفجــر( بــا 3۵  بــا ۵۰ واحــد، پرت
واحــد، کارخانجــات داروپخــش )دارو( بــا 12 
از  واحــد   9 بــا  )وکار(  بانــک کارآفریــن  واحــد، 
شــاخص  افــت  کــه  بودنــد  گروه هــا�ی  جملــه 

بــورس را رقــم زدند.
روز  نمادهــای  ن  بــ�ی در  اســت،  گفتــین 
گذشته نماد بانک تجارت، بانک ملت، سایپا، 
وشــییم آبادان  ایــران خــودرو، ســیمان تهران، پرت
نمادهــای  در گــروه  اصفهــان  مبارکــه  فــوالد  و 

پربیننده قرار داشتند.
روز  معامــات  در  اســایس  فلــزات  گــروه 
ن برتریــن گروه هــای صنعــت  گذشــته صدرنشــ�ی
شــد و در ایــن گــروه ۴3۸ میلیــون و ۸7۸ هــزار 
برگه سهم به ارزش 2 هزار و 1۵2 میلیارد ریال 

داد و ستد شد.

با افزایش 5679 واحدی روز گذشته، 

شاخص کل بورس وارد کانال 223 هزار واحدی شد

مسعود وطنخواه

نویــی  پذیــره  نشســت   
 

گ
زنــدیک »بیمــه  کــت  رسش ظرفیت هــای  معــر�ن 

ف تاســیس بــا حضــور اعضــای  بــاران« در رسش
کت، اصحاب رســانه و  هیات موســس این رسش
جمیع از فعاالن بازار رسمایه روز گذشــته در 

فرابورس برگزار شد.
کــت دانایــان  بابــک جهــان آرا، نماینــده �ش
 

گ
زنــد� »بیمــه  کــت  پــارس درهیــات موســس �ش

ایــده  ســاله  دو  تاریخچــه  بــه  اشــاره  بــا  بــاران«  
ن بــودن ضریــب  کــت گفــت: پایــ�ی تشــکیل ایــن �ش
ن دو   ســبب شــد کــه موسســ�ی

گ
نفــوذ بیمــه زنــد�

را  مرکــزی  بیمــه  اصــویل  موافقــت  قبــل  ســال 
کسب کنند.

ن  جهــان آرا در خصــوص ترکیــب موسســ�ی
کــت  کــت توســط دو �ش افــزود: هســته اولیــه �ش
کت هــا در بــازار  تاســیس شــده کــه یــی از ایــن �ش
�مایه و دیگری در بازار مسکن فعالیت دارد.

بــه گفتــه وی، بــا توجــه بــه نحــوه فعالیــت 

و  بــاران«   
گ

زنــد� »بیمــه  موســس  کت هــای  �ش
تمرکــز آن هــا روی فعالیــت خــاص، انتظــار داریم 
بــا خلــق ارزش بوســیله تخصص هــای ویــژه بــازار 
�مایــه و حــوزه ســاخت وســاز هیــات موســس، 
ی از عملیــات بیمــه ای و  راندمــان و کارا�ی بهــرت

�مایه گذاری شاهد باشیم.
ضا هادی، عضو دیگر هیات موســس  علری
ن در ادامــه بــا اشــاره بــه انــواع بیمه هــای عمــر  نــری
از  بخــیش  عمــر  بیمه هــای  در  معمــوال  گفــت: 
حــق بیمــه رصف درمــان و بازمانــدگان یم شــود 
ن امــر ســبب یم شــود قــدرت موثــر حــق  کــه همــ�ی
بیمه هــا بــه دلیــل پوشــش ریســک های درمــان و 

فوت کاهش یابد.
هادی در خصوص طرح جدید بیمه ای در 
کت بیان کرد: مدت این طرح ۵ ساله بوده  این �ش
ن بــه �مایــه گــذاری  و بــه دلیــل اختصــاص داشــ�ت
ن بــه درمــان و فــوت، فرصــیت �ب نظــری  داخــ�ت و نرپ
فراهــم کــرده اســت تــا دارندگان ایــن بیمه در مدت 

زمان اندک بتوانند از نتایج آن بهره مند شوند.
افــزود:  ن  همچنــ�ی بیمــه  کارشــناس  ایــن 

دارندگان بیمه نامه پس از ۵ سال، یم توانند از 
منافــع ایــن بیمــه نامــه اســتفاده کرده یــا این بیمه 

نامه را تبدیل به مستمری کنند.
 یــادآور 

گ
هــادی در مــورد فوایــد بیمــه زنــد�

در  زمــا�ن  محدودیــت  ن  نداشــ�ت دلیــل  بــه  شــد: 
 )در مقایســه بــا بیمه هــای نظری 

گ
بیمه هــای زنــد�

ن کــه هــر ســاله بایــد تمدیــد شــود( معمــوال  ماشــ�ی
حــق بیمه هــای جمــع آوری شــده در بیمه هــای 
عمر پس از چند سال نه تنها مبالغ قابل توجی 
ه ریا�ن به این نوع بیمه ها تعلق  به عنوان ذخری
د بلکــه بــه دلیــل طــوال�ن مــدت بــودن ایــن  یم گــری
نوع بیمه ها، منابع حاصل به راحیت یم تواند در 

اقتصاد های مولد �مایه گذاری شود.
مــورد  در  موســس  هیــات  عضــو  ایــن 
محدودیت هــای مــاده ۶۰ بیمــه مرکــزی اظهــار 
ات در  کــرد: مکاتبــا�ت بــا بیمــه مرکــزی بــرای تغیری
مــاده ۶۰ صــورت گرفتــه کــه در آینــده نزدیــک 
آن  جــداول  و  مــاده  ایــن  در  ا�ت  تغیــری شــاهد 

خواهیم بود.
امرالــی  محمــود  نشســت  ایــن  ادامــه  در 

حسابدار و عضو هیات موسس، گفت: فلسفه 
کت های بیمه، جمع آوری �مایه های خرد  �ش
 بــه اقتصــاد مولد اســت، 

گ
و هدایــت ایــن نقدینــی

 از مواردی است که یم تواند ما 
گ

بیمه های زند�
را در حصول به این مهم یاری دهد.

 
گ

نقدینــی آوری  جمــع  وی،  گفتــه  بــه 
در  صنعــت،  بــه  آن  هدایــت  و  �گــردان 
را  محــور  نفــت  اقتصــاد  توانــد  یم  بلندمــدت 

تبدیل به اقتصاد �مایه محور کند.
 

گ
زنــد� »بیمــه  موســس  هیــات  عضــو  ایــن 

کت  بــاران« در پایــان یــادآور شــد: رویکرد این �ش
ابــزار  ن  داشــ�ت دلیــل  بــه  و  بــوده  محــور  �مایــه 
اســتفاده  و  روز  تکنولــوژی  تخصــی(،  )کادر 
از تکنیک هــای مــدرن بازاریــا�ب و �مایــه گــذاران 
حرفه ای، یم توانیم به این مهم دست یابیم. 

شــایان ذکــر اســت بــر اســاس اطــاع رســا�ن 
فرابورس، مهلت پذیره نویی ســهام در دســت 
کــت  )�ش بــاران«   

گ
زنــد� »بیمــه  کــت  �ش انتشــار 

ف تاســیس( بــه مــدت 3۰ روز و  ســهایم در �ش
ماه تمدید شد. تا چهارشنبه ۵ تری

قیمــت گــذاری و مســئولیت مدیریــت بازار 
سیمان با هدایت فعاالن واقیع صنعت  اصالح 
و حذف واسطه ها از مس�ی صادرات سیمان به 

زودی کلید خواهد خورد.
کــت �مایه گــذاری  بــه گــزارش روابــط عمــویم �ش
ن شســتا: رضــا جمارانیــان مدیرعامــل  ســیمان تامــ�ی
از  جزئیــا�ت   ، خــرب ایــن  بیــان  بــا  ن  تامــ�ی ســیمان 
نشست اختصا� درباره صنعت سیمان با وزیر 

صنعت، معدن و تجارت را ارائه کرد. 
ایــن جلســه گفــت:  نتایــج  بــه  اشــاره  بــا  وی 
صنــین  انجمــن  مدیــره  هیــات  اعضــای  دیــدار  در 
كارفرمایــان صنعــت ســیمان بــا رضــا رحمــا�ن وزیــر 
صمت، دو  تصمیم مبارک برای رونق تولید می 
در حوزه صنعت سیمان  اتخاذ شد که به زودی 

با اباغ وزیر صمت نها�ی یم شــود.
قیمــت  صمــت  وزیــر  ابــاغ  بــا  افــزود:  وی 
گــذاری و تنظیــم بــازار و مســئولیت های این حوزه 
به دست فعاالن واقیع این صنعت انجام خواهد 
شــد و در ســو�ی دیگــر هــم بــه واســطه نامــه ای کــه 
وزیــر  بــه گمــرک ارســال خواهنــد کــرد،  واســطه ها 
از مســری صــادرات و تخریــب منافــع رونــق تولیــد 

کشور در بخش سیمان برداشته خواهند شد.
وی در تشــریــــح جزییــات ایــن رویــداد توضیــح 
كارفرمایــان  صنــین  انجمــن  مدیــره  هیــات  داد: 
ن تولید كنندگان  صنعت سیمان متشکل از منتخب�ی
صنعــت ســیمان در بخش هــای مختلــف دولــیت و 
خصــو� هســتند و در عمــل ایــن انجمــن  شــامل 
نظــرات همــه فعــاالن صنعت ســیمان کشــور اســت  
ی و تصمیــم ســازی جمــیع ایــن حــوزه   و بــا رای گــری

امورات به سمت جلو در حال حرکت است.
ن ادامه داد: با توجه  مدیرعامل سیمان تام�ی
به وضعیت نا مناسب کنو�ن بازار سیمان و خایل 
مانــدن ظرفیــت تولیــد  و تاکیــدات ویــژه مبــین بــر 

توجــه بــه رونــق تولیــد مــی، صنعــت ســیمان یــک 
بــازار بالقــوه بــرای اتــکا بــه تــوان داخــی اســت و بــر 
ن تفکر، هیات مدیره درخواسیت برای جلسه  هم�ی
تــا بخــیش از  ارائــه داد  بــا وزیــر صمــت  حضــوری 

مشکات با همفکری حل شود.
اصالح قیمت سیمان

ن با اشاره به اهمیت  مدیرعامل سیمان تام�ی
ن  داشــ�ت نــگاه  ن  پایــ�ی و  ســیمان  قیمــت  موضــوع 

اجباری قیمت  در سال های اخری گفت: 
حــال  در  ســیمان  صنعــت  بــزرگ  مشــکل 
حــارصن آن اســت کــه عرضــه بیــش از تقاضــا اســت 

بــر  کت هــا در حــال رقابــت منــین هســتند و  و �ش
بــا تصمیــم فعــاالن  تــا  ن اســاس مقــرر اســت  همــ�ی
ایــن صنعــت، رویسش مناســب اتخــاذ شــود که بازار 
ن حــال رونــق  و نظــم آن بــر هــم نخــورد امــا در عــ�ی

تولید هم فراهم شود.
ســیمان  قیمــت  کــرد:  نشــان  خاطــر  وی 
در  تولیــدی  اقــام  ســایر  و  تــورم  بــا  مقایســه  در 
مظلومیــت ویــژه ای قــرار داشــته و قیمــت گــذاری 
در ایــن بخــش بــا موانــیع روبــرو بــوده اســت؛ حــال 
آنکه در این حوزه دو گزارش تهیه شده  که نشان 

یم دهد قیمت سیمان باید ارتقا یابد.
وی تاکیــد کــرد: گــزارش مرکــز پژوهش هــای 
مجلس و  گزارش موسسه حسابریس مفید راهرب 
ن موضــوع   بــر همــ�ی تهیــه شــده  اخــری  ایــام  در  کــه 
تاکیــد دارد کــه بــر افزایــش قیمــت ســیمان یــک امــر 
ن تولیــد و اشــتغال  وری بــرای ســرپانگاه داشــ�ت رصن
این صنعت اســت. وی تصریــــح کرد: گزارش های 
فــین بــر اســاس نــرخ تــورم و بــا ۵ روش علیم نشــان 
ن  داده کــه قیمــت ســیمان بایــد تغیــری کنــد، بــر همــ�ی
صنعــت  وزیــر  اطــاع  بــه  موضوعــات  ایــن  پایــه 
رســانده شــد و از محاســن این جلســه بود که وزیر 
صمت با برریس نکات بر این موضوع تاکیدکردند 
کــه اختیــارات را بــه همراه مســئولیت ها به انجمن 
اعطــا خواهنــد کــرد تــا بــه زودی ایــن موضوع اباغ  

و اجرا�ی شود. 

 باران« برگزار شد
گ

معارفه پذیره نویی »بیمه زند�

حذف دالالن و اصالح قیمت سیمان برای رونق تولید میل

| مجامعی که امروز برگزار می شود |

ن جشنواره تعاو�ن های برتر   ثبت نام چهاردهم�ی
در استان مرکزی آغاز شد

ن جشــنواره   – مرکــزی : مدیــرکل تعــاون،کارو رفــاه اجتمــایع اســتان مرکــزی گفــت: ثبــت نــام چهاردهمــ�ی
تعاو�ن های برتر این استان به منظور شناسا�ی واحدهای برتر و ایجاد رقابت سازنده در این بخش آغاز شد. 

ماه سال جاری  ادامه دارد و عاقه مندان یم توانند  محمدتیت آبا�ی افزود: ثبت نام داوطلبان در این جشنواره تا 1۰دهم تری
با مراجعه به سایت taavonibartar.mcls.gov.ir ثبت نام کنند.

وی ادامه داد: ثبت نام جشنواره تعاو�ن های برتر باهدف شناسا�ی و معر�ن الگوهای بخش تعاون و فراهم کردن زمینه های 
ش و بهبود روحیه فرهنگ تعاون انجام یم شود. گسرت

کت هــا و اتحایه هــای تعــاو�ن در گرایش هــای  مدیــر کل تعــاون،کارو رفــاه اجتمــایع اســتان مرکــزی خاطرنشــان کــرد: تمــایم �ش
ن نیــاز صنوف  ن نیــاز مــرف کننــدگان، تامــ�ی ن نیــاز تولیدکننــدگان، تامــ�ی ، تامــ�ی ، عمــرا�ن ، معــد�ن مختلــف از جملــه کشــاورزی، صنعــیت
، اعتبار، دهیاری ها، زنان، حمل و نقل، فرش دســتباف، مســکن، مرزنشــینان، دانش بنیان، ســهایم عام، فراگری می، بنیاد  خدما�ت
تعاون و کارآفریین یم توانند برای حضور در جشنواره ثبت نام کنند. جشنواره تعاو�ن های برتر هر سال همزمان با هفته تعاون در 

شهریورماه و با هدف تجلیل از تعاو�ن های برتر در �ا� کشور با حضور رئیس جمهور برگزار یم شود.


