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یادداشت ،اخبار و گزارشهایی از تازههای اقتصاد
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گفت وگو

ایجــاد میکننــد ،همه مــردم بــه بــازار ارز هجــوم آورده،
قیمتهــا بهشــدت افزایــش مییابــد و در پیــک قیمــت
ارزهــای خــود را میفروشــند و بعــد دســت خریــداران
واقعــی خالــی میمانــد .پیشبینــی مــن ایــن اســت
کــه دالر بــا یــک شــوک مواجــه خواهــد شــد و افزایــش
خواهــد یافــت ،امــا دوبــاره بــه همــان نــرخ پنــج تــا 6
هــزار تومــان بازخواهــد گشــت.

بــه نظرتــان تبعــات خــروج آمریــکا از برجــام
چیســت؟ دو نــگاه وجــود دارد یــک نــگاه
تاثیــرات روانــی و مقطعــی بــر اقتصــاد ایــران
اســت و عــده دیگــری معتقدنــد چــون برجــام
هیــچ حاصلــی نداشــت خــروج از آن نیز هیچ
تاثیــری نخواهــد داشــت.

اصلیتریــن اثــر خــروج ترامــپ از برجــام
اثــر روانــی اســت ،یعنــی مــردم پیشبینــی
میکننــد اتفــاق بدتــری رخ خواهــد داد
در نتیجــه همــه بــه ســمت بــازار طــا و ارز
میرونــد .ایــن مســاله متاســفانه باعــث
افزایــش قیمــت تمامشــده در ســایر تولیــدات هــم
میشــود .اثــر روانــی در کوتاهمــدت اتفــاق میافتــد
امــا آن چیــزی کــه مهمتــر اســت اینکــه مــا مــردم را در
بالتکلیفــی نگــه داریــم .انتقــادی کــه مــن بــه عملکــرد
دولــت دارم ایــن اســت کــه تکلیــف مــردم را مشــخص
نمیکنــد .یعنــی اعــام کردنــد کــه ســه هفتــه دیگــر
مشــخص میکنیــم از برجــام خــارج میشــویم یــا نــه؟
اگــر همیــن االن و بعــد از تصمیــم ترامــپ از برجــام
خــارج میشــدیم یــک شــوک بــه اقتصــاد وارد میشــد
و تمــام .ولــی ایــن شــوک کــه بــه اقتصــاد وارد شــده
هیــچ ،اگــر ســه هفتــه دیگــر از برجــام خــارج شــویم
یــک شــوک دیگــر بــه اقتصــاد وارد میشــود؛ البتــه
اگــر ایــن ســه هفتــه ،ســهماه نشــود .در ایــن مــدت
هــم تمــام کشــور بالتکلیف اســت ،یعنــی ســرمایهگذار
نمیتوانــد ســرمایهگذاری کنــد و بــازار ارز نیــز ملتهــب
اســت ،ایــن بالتکلیفــی ویژگــی منحصربهفــرد دولــت
آقــای روحانــی اســت .از همــان اول کــه دولــت یازدهم
روی کار آمــد ،مــردم بالتکلیــف برجــام بودنــد .برجــام
بهتدریــج جلــو میرفــت و بعــد از چنــد ســال کــه
تاییــد شــد منتظــر اجــرا یــا عــدم اجــرای آن بودنــد،
بعــد از اینکــه اجــرا شــد منتظــر بودنــد ببیننــد ترامــپ
ادامــه برجــام را تاییــد میکنــد یــا نــه؟ ترامــپ هــم
در چنــد مرحلــه مــردم را بالتکلیــف گذاشــت و. ...
بــه نظــرم ترامــپ بزرگتریــن خدمــت را بــه اقتصــاد
ایــران کــرد از ایــن بابــت کــه تکلیــف اقتصــاد ایــران را
روشــن کــرد .ایــن یــک فرصــت تاریخــی اســت کــه مــا
دســتمان بــه ســمت خــارج از مرزهــا دراز نباشــد و
متکــی بــه سیاسـتها و برنامههــای اقتصــاد مقاومتــی
و نیروهــای درونــی خودمــان باشــیم .البتــه طبیعتــا
شــوکی از ایــن تصمیــم ممکــن اســت بــر اقتصــاد مــا
تحمیــل شــود ،امــا ایــن شــوک کوتاهمــدت اســت و
در بلندمــدت از بیــن مـیرود .مهــم ایــن اســت کــه مــا
چگونــه از ایــن فرصــت اســتفاده کنیــم .دیگــر خیــال
آقــای زنگنــه راحــت شــد تــا بــرای قراردادهــای نفت ـی
بــه ســمت شــرکتهای خارجــی دســت دراز نکــرده و
بــه توانمنــدی خارجــی تکیــه نکنــد .همیــن االن هــم
قــرارداد توتــال روی هواســت امــا دولتیهــا کوتــاه
نمیآینــد .مطمئــن باشــید کشــورهای اروپایــی اگــر
بخواهنــد در برجــام بماننــد فقــط نقــاب و ظاهــری از
برجــام باقــی خواهــد مانــد و در عمــل همــه تحریمهــا
اجــرا خواهــد شــد .تنهــا نقطــه مثبــت مــا در برجــام
فــروش نفــت بــود کــه آن هــم مشــخصا لغــو شــد .در
حــال حاضــر عمــا برجــام بــرای مــا فایــدهای نــدارد،
مانــدن در برجــام بــرای اروپاییهــا فایــده دارد تــا
شــرکتهای ورشکســته خودشــان مثــل پــژو ،رنــو و...
را احیــا کننــد ،آنهــا بــه مــا بهعنــوان یــک بــازار مصــرف
نــگاه میکننــد .مانــدن در برجــام بــرای مــا اصــا
توجیــه نــدارد و کار بســیار اشــتباهی اســت .روحانــی
بایــد شــجاعانه میپذیرفــت کــه اشــتباه کــرده و امیــد
واهــی بــه برجــام داشــته اســت؛ یکــی ،دو تــا از وزرا و
رئیــس بانک مرکــزیاش را تغییر مـیداد و بــرای بهبود
شــرایط از مــردم کمــک میخواســت .ایــن اقدامــات
روحیــه بســیار خوبــی را در کشــور ایجــاد میکــرد
و فضــای روانــی را بهبــود میبخشــید ولــی االن
بهصــورت کامــا منفعالنــه ســخن میگویــد .او گفتــه
اگــر آمریــکا در برجــام نباشــد بهتــر اســت ،در حالــی
کــه مــا اصــا برجــام را بــرای تحریمهــای آمریــکا قبــول
کردیــم وگرنــه چــه کار بــه انگلســتان و آلمــان داریــم.
عمــده تحریمهــای مــا مباحــث فــروش نفــت و مبادالت
بانکــی بــود کــه مربــوط بــه آمریکاســت وگرنــه در بحــث
خــودرو کــه مشــکلی نداشــته و نداریم؛ فرانســه نباشــد
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بــه نظرتــان ایــن تصمیــم و موضــوع برجــام میتوانــد
چــه تاثیــری روی بــازار بــورس بگــذارد؟ بــه هــر حــال
بعــد از روی کار آمــدن دولــت یازدهــم بــورس از وضعیــت
مناســبی برخــوردار نبــود و افتهــای شــدیدی را تجربــه
کرده است.

متاســفانه بــورس مــا طــی چنــد مرحلــه قبــل از عیــد
بــا چنــد شــوک مواجــه شــد ولــی االن وضعیتــش
نگرانکننــده نیســت ،چراکــه اکنــون در کــف قیمتــی
ق ـرار دارد و قیمتهــا از ایــن پایینتــر نم ـیرود .بــورس
چیــزی نیســت کــه بگوییــم همیشــه احتمــاال کاهــش
قیمــت دارد ،بــه هــر حــال دارایــی شــرکتهای موجــود
در بــورس یــک قیمتــی دارنــد و نمیشــود هــر چقــدر
کــه دلتــان میخواهــد کاهــش قیمــت داشــته باشــند.
همین االن ســهام شــرکتهای پتروشــیمی کــه صادرات
دارنــد و بــا ارز ســر و کار دارنــد ،در رونــق اســت.

دکتر یعقوب محمودیان،اقتصاد دان
و عضو هیاتعلمی دانشگاه کرمانشاه در گفتوگو با «فرهیختگان»:

بـرجــام

تبدیلبهتجربهتاریخیشد

مگــر قیمــت خــوراک پتروشــیمیها افزایــش نداشــت؟
عــدهای از ایــن موضــوع بهعنــوان نقطــه ضعــف و دلیــل
افــت ارزش ســهام ایــن شــرکتها یــاد میکردنــد.

برجام را بهخاطر تحر یمهای آمریکا قبول کردیم

از همــان روز اولــی کــه دولــت یازدهــم روی کار آمــد مــردم بالتکلیف برجام هســتند .برجام
ابتــدا بــا ســروصدای زیــاد آمــد و قـرار بــود همــه مشــکالت اقتصــادی کشــورمان را حــل کند؛
امــا حــاال دارد بیســر و صــدا م ـیرود .در حالــی کــه از همــان اوایــل مذاک ـرات اعــام شــد
کشــورهای اروپایــی ارادهای از خودشــان ندارنــد و بهتــر اســت مســتقیما بــا آمریــکا مذاکــره
شــود؛ امــا حــاال کــه آمریــکا از برجــام خــارج شــده دولــت تــز برجــام بــدون آمریــکا را مطــرح
کــرده و میگویــد بهتــر کــه مزاحــم برجــام رفــت .طــی ســالیان گذشــته بســیاری از نخبگان
داخلــی کوشــیدند منشــأ مشــکالت اقتصــادی را عــدم رابطــه بــا آمریــکا نشــان دهنــد؛ بایــد
پرســید کــه آیــا ادامــه برجــام بــدون آمریــکا ممکــن اســت؟ اگــر خــروج آمریــکا تــا ایــن حــد

مطلــوب اســت پــس مذاکـرات دوجانبــه بـرای چــه بــود؟ در ایــن بیــن واکنــش منفعالنــه
دولــت بــه اقــدام ترامــپ حرفهــای ضدونقیــض فراوانــی را در ســطح جامعــه بــه وجــود آورده
اســت .آینــده برجــام ،صــادرات نفــت ،قیمــت ارز ،وضعیــت بــازار بــورس و ...موضوعاتــی
هســتند کــه سرنوشــت آنهــا در هالـهای از ابهــام قـرار دارد .بـرای بررســی ایــن موضوعــات به
سـراغ یعقــوب محمودیــان ،عضــو هیاتعلمــی دانشــگاه کرمانشــاه رفتهایــم .محمودیــان
معتقــد اســت« :ایــن یــک فرصــت تاریخــی اســت کــه دسـتمان بــه ســمت خــارج از مرزهــا
دراز نباشــد و متکــی بــه سیاس ـتها و برنامههــای اقتصــاد مقاومتــی و نیروهــای درونــی
خودمــان باشــیم ».در ادامــه ایــن گفتوگــو را از نظــر میگذرانیــم.

بــا کــره همــکاری میکنیــم ،کره نباشــد بــا چیــن و. ...

مقطعــی اســت و دوبــاره رونــدی نزولــی خواهــد داشــت.
تحلیــل شــما از آینــده بــازار ارز چیســت؟

رئیسجمهــور جملــه معروفــی داشــت کــه بایــد بــا
کدخــدا ببندیــم؛ امــا حــاال میگویــد چــه بهتــر ایــن شــر
اضافــی از برجــام خــارج شــد!

بلــه ،متاســفانه آقــای روحانــی بــا ایــن حــرف خــودش
را نقــض کــرد .مــن نمیدانــم هــدف دولــت چیســت؟
شــاید بهدنبــال پیــدا کــردن مقصــر جدیــد در داخــل
کشــور اســت .االن همــه جریانــات کشــور معتقدنــد
دولــت در برجــام مســیر اشــتباهی را رفــت .کشــوری
کــه بــه قــرارداد رســمی علنــی و بینالمللــی وفــادار
نباشــد دیگــر بــه هیچچیــزی وفــادار نیســت .دولــت
بایــد بــه تواناییهــای درونــی و درونزا بــودن اقتصــاد
بپــردازد نــه اینکــه بهدنبــال تکیــه بــر خــارج از مرزهــا
باشــد .شــما شــک نکنیــد توتــال بازهــم ایــران را
نقــرهداغ خواهــد کــرد ،قراردادهــای فــروش هواپیمــا
مســکوت ماندهانــد و  ،5+1 . ...آمریــکا و پنــج کشــور
دیگــر اســت کــه آمریــکا رفــت و از آن پنــج کشــور هــم
اصــل کار چیــن و روســیه هســتند کــه قبــل و بعــد از
برجــام رفتارشــان تفاوتــی نکــرده اســت .برجــام بــرای
مــا بیخاصیــت شــده اســت و تنهــا نتیجــه و ثمــر آن
ایــن بــود کــه تجرب ـهای بــرای آینــدگان بــود تــا دیگــر
ایــن راه را نرونــد .بــه نظــر مــن اگــر افــراد و دولتمــردان
کمــی والیــی و معتقــد بــه منافــع کشــور باشــند ،بایــد
ایــن صحبــت رهبــری کــه فرمودنــد اگــر برجــام را پــاره
کننــد مــا آن را آتــش میزنیــم ،فصلالخطــاب قــرار
گیــرد .االن دیگــر تکلیــف مشــخص اســت ،منتظــر
مانــدن ایــران بــرای خــروج از برجــام بعــد از رفتــار
ترامــپ و آمریــکا ماننــد ایــن اســت کــه کســی در دعــوا
بــه صــورت شــما ســیلی بزنــد و شــما بهجــای اینکــه
از خودتــان دفــاع کنیــد ،از دور ایســتاده و بــه طــرف
مقابــل بگوییــد چــرا میزنــی؟ در حالــی کــه بایــد شــما
نیــز متعاقبــا ســیلی بزنیــد تــا کار تمــام شــود .در متــن
خــود برجــام اســت کــه اگــر کســی از طرفیــن برجــام
از ایــن توافــق خــارج شــود طرفهــای مقابــل نیــز

متاسفانه بورس ما طی چند مرحله قبل از عید با چند شوک
مواجه شد ولی االن وضعیتش نگرانکننده نیست ،چراکه اکنون
در کف قیمتی قرار دارد و قیمتها از این پایینتر نمیرود

میتواننــد از برجــام خــارج شــده و هیــچ تعهــد حقوقی
و بینالمللــی بــر دوش طرفهــای مقابــل نیســت .کار
درســت ایــن بــود کــه آقــای روحانــی بهجــای اینکــه
وزرایــش را بــه خــط کــرده و ســخنرانی کنــد ،همــان
شــب بــه نطنــز اصفهــان میرفــت و ســاعت  10شــب
قفلهــا را شکســته و فعالیتهــای هســتهای کشــور
رســما آغــاز میشــد تــا هــم پاســخ آمریــکا داده میشــد
و هــم یــک غــرور ملــی ایجــاد میشــد ،ولــی اینکــه
منفعالنــه برخــورد شــود و بگوییــم بایــد بررســی کنیــم
تــا در برجــام بمانیــم یــا نــه ،ایــن تــداوم حضــور مــردم
در بالتکلیفــی اســت.
بــه هــر حــال بــا توجــه بــه ایــن تصمیــم ممکــن اســت در
هفتههــای آینــده شــاهد یــک جهــش روانــی در نــرخ
ارز باشــیم .عــدهای معتقدنــد نــرخ ارز بهانــدازه کافــی
افزایــش یافتــه و اگــر در ایــن روزهــا افزایشــی رخ دهــد

بحــث نــرخ ارز در اختیــار یــک عده خــاص اســت ،یعنی
اینطــور نیســت کــه بگوییــم یک فضــای عمومی اســت
کــه کنتــرل کــردن آن بــه فضــای فکــری کل جامعــه
بســتگی دارد .چراکــه عــدهای هســتند کــه بــه فضــای
بــازار ارز دامــن میزننــد .متاســفانه مــا االن بهطــور
میدانــی میبینیــم ارز بهراحتــی بــا قیمتــی متفــاوت
از ارقــام اعالمشــده خریــد و فــروش میشــود؛ لــذا بــه
نظــرم دولــت و مشــاورانش ب ـرای دالر  10هــزار تومانــی
کمــر بســتهاند ،ولــی قیمــت دالر بــه  10هــزار تومــان
نخواهــد رســید .پیشبینــی مــن ایــن اســت کــه ایــن
اف ـراد منتظــر شــوک بعــدی هســتند ،االن کــه در بــازار
کســی دالر نمیفروشــد و نــرخ رســمی ب ـرای آن وجــود
نــدارد ،امــا گویــا در حــال حاضــر بــه هشـتهزار تومــان
هــم رســیده اســت .برخــی منتظرنــد یــک شــوک دیگــر
بــر اقتصــاد وارد شــود تــا دالرهایــی را کــه در ایــن مــدت
جمــع کردهانــد ،بفروشــند .کســی دالر را بــرای نگــه
داشــتن نمیخــرد بلکــه دالر را میخــرد کــه بفروشــد؛
پــس بایــد مترصــد ایــن باشــند کــه چــه زمانــی بــرای
فــروش دالر مناســب اســت .اگــر بــا شــوک بعــدی کــه
ممکــن اســت خــروج ایــران از برجــام باشــد ،برایشــان
فراهــم شــود روی عدد هشــت تــا  9هــزار تومــان ارزهای
خــود را بفروشــند ،بــار خودشــان را میبندنــد و بــازار ارز
هــم بــه مــرور زمان بــه حالــت متعــادل خــود که بــه نظرم
پنــج تــا  6هــزار تومــان اســت ،بازمیگــردد.
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روی ایــن عــدد کــه هرگــز نخواهــد مانــد .مــن بهخاطــر
همیــن گفتــم اگــر مــا تکلیــف را یکســره میکردیــم،
بحــث ارز هــم بهیکبــاره حــل میشــد امــا االن ایــن
افــراد مجــدداانگیــزه دارنــد تــا بــا وارد شــدن یــک
شــوک دیگــر بــه اقتصــاد  ،دوبــاره قیمتهــا را بــاال
ببرنــد .ایــن افــراد مو جســواری میکننــد ،یــک مــوج

ببینیــد یــک اثــر واقعــی و یــک اثــر روانــی اســت .االن
نــگاه کنیــد همــه میخواهنــد ســهام خودروســازی و
ذوبآهــن خــود را بفروشــند و بــه ســمت پتروشــیمیها
کــه صــادرات دارنــد ،برونــد .اگرچــه ورودی اینهــا هــم
گ ـران میشــود امــا بایــد ببینیــم هــر پتروشــیمی چنــد
درصــد از درآمــدش ،از صــادرات بــه دســت میآیــد .بــه
نظــرم بــورس االن در وضعیــت کــف قــرار دارد .اگرچه ما
در آینــده یــک تغییــر ســبد خواهیــم داشــت و عــدهای
سبدشــان را تغییــر خواهنــد داد و بــه ســمت کاالهایــی
کــه صادراتمحورنــد خواهنــد رفــت ،ولــی پیشبینــی
مــن این اســت کــه بــورس آینــده درخشــانی دارد ،چون
االن حــدود پنــج ،شــش ســال اســت در بــورس شــاهد
رونــد نزولــی هســتیم و ســهمها بــه کــف قیمتــی خــود
رســیدهاند .پیشبینــی مــن ایــن اســت افــرادی کــه
ارز خریدهانــد وقتــی ارزهــای خــود را در اوج قیمــت
بفروشــند وارد بــورس خواهنــد شــد و بــورس آینــده
درخشــانی خواهد داشــت و شــاخص آن مثبــت خواهد
شــد .مثــا امــروز میبینیــم ســهام برخــی از شــرکتها
ماننــد شــرکتهای خودروســازی کــه در گذشــته 120
تومــان بــود االن بــه  60تــا  70تومــان رســیده اســت و
دیگــر امــکان تنــزل نــدارد ،چــون قیمتهــای موجــود
قیمتهــای کــف هســتند .از طرفــی شــرکتهایی
ماننــد خــودرو ،ذوبآهــن ،فــوالد و پتروشــیمیها
شــرکتهای شاخصســاز هســتند و اگــر اینهــا جهــش
کننــد میتواننــد موجــب جهــش کل بــورس شــوند.
بــه نظرتــان ایــن اتفــاق یعنــی بهبــود وضعیــت بــورس در
کوتاهمــدت خواهــد بــود یــا بلندمــدت؟

بــورس تــا حــدود یکــی ،دو هفتــه آینــده احتمــاال رونــد
نزولــی همــراه بــا جهشهــای نوســانی خواهد داشــت.
بــه محــض اینکــه تکلیــف برجــام مشــخص شــود ثبــات
بــه اقتصــاد بازمیگــردد و رشــد بــورس نیــز آغــاز
میشــود .بــه نظــرم تــا قبــل از پایــان تابســتان بــورس
رشــد خــودش را خواهــد داشــت ،یعنــی در چندمــاه
آینــده رشــد بــورس آغــاز خواهــد شــد ،چراکــه ظرفیــت
پاییــن آمــدن نــدارد .در بــورس بحــث بلندمــدت خیلی
معنــا نــدارد ،بلندمــدت یعنــی یکســال و کوتاهمــدت
یعنــی یکهفتــه و دو ،ســه روز و میانمــدت یعنــی
دو ،ســه مــاه کــه بــه نظــرم در میانمــدت بــورس مــا
رشــد خواهــد داشــت .بــه نظــرم ترامــپ بــرای همیــن
ســخنرانیاش را سهشــنبه انجــام داد کــه اثــر ســخنان
خــود را در بــورس چهارشــنبه ببینــد .اگــر پنجشــنبه
ســخنرانی میکــرد اثــر روانــی خیلــی کمرنگتــری تــا
شــنبه داشــت؛ امــا ایــن اثــر روانــی چنــد شــب بیشــتر
ادامــه پیــدا نمیکنــد و بعــد تثبیــت میشــود.

فاضلی در نخستین نشست ائتالف تغییر و توسعه:

اولین گردهمایی اعضای ائتالف تغییر و توسعه بهعنوان
بزرگترین و جدیترین گروه انتخاباتی اصناف پایتخت
که با تشـــکلی شناســـنامهدار و با اســـم و رسم و برنامه
مشـــخص به میدان آمـــده ،برگزار شـــد .علی فاضلی،
رئیس اتاق اصناف تهران بهعنوان سرلیســـت انتخاباتی
ائتالف تغییر و توسعه ،در این نشست با انتقاد به برخی
حاشـــیههایی که در آســـتانه برگزاری انتخابات اتفاق
افتادهاســـت ،تصریحکرد« :متاســـفانه از مدتها قبل
گروهـــی با پایگاههای متنوع و از منابع و مصادر متعدد
درصدد تخریب و اتهامزنی برآمدهاند و برخی دوســـتان

افزایشظرفیتهایاتاقاصنافباهمکاریروسایاتحادیهها

نیز بدون توجه به مقاصد و برنامههای پشـــت پرده آنها،
شاخهای را که خود بر آن نشستهاند ،قطع میکنند».
وی افزود« :بیاخالقی در میان کسبه ،اصناف و بازاریان
جایگاهی ندارد و کسانی که این مسیر را در پیش گرفتهاند
درنهایـــت بازنده خواهند بود ».فاضلی با تاکید بر اینکه
زیبنده نیســـت برای قبول مسئولیت و خدمت به مردم،
از ابزارهای ناجوانمردانه استفاده و به مسائل خانوادگی
نامزدهای رقیب ورود کرد ،افزود« :سوال این است که این
نوع اقدامها جز افول اصناف در چشم مردم و حاکمیت و
کوچک کردن شأن و جایگاه اصناف و بازار فایده و نتیجه

دیگری ندارد ».وی افزود« :پشتوانه هر یک از ما تصمیم
مردم اســـت .چنانچه آحاد مردم از جمله بازار و اصناف
نسبت به عملکرد هر یک از نهادها راضی باشند کشور،
روی توســـعه و پیشـــرفت را به خود خواهد دید و در غیر
این صورت چنانچه حضور اصناف نباشـــد جامعه دچار
خسران خواهد شد».
او با اشـــاره به خبر خوش ارزی برای بنگاههای تولیدی -
صنفی نیز گفت« :با تعامل میان دستگاهها قرارشد برای
بنگاههایی که واردکنندگان مواد اولیه و نیمه ساخته در
کشور هســـتند ظرف سه هفته اعتبار ارزی با نرخ چهار

سازمان تـــــوزیع روزنامه
@D e p a r t m e n t o f D i s t r i b u t i o n

تلفکس)021( 66348011-12 :
آگهی مزایده

دانشـــگاه آزاد اسالمی واحد گرمســـار در نظر دارد یک باب مغازه جنب استادسرای برادران
خود را از طریق مزایده به صورت اجاره واگذار نماید .لذا کلیه اشخاص میتوانند جهت خرید
اســـناد مزایده به اداره تدارکات دانشگاه مراجعه نمایند -1 .دانشگاه در رد یا قبول هریک از
پیشـــنهادات مختار است -2 .پیشـــنهادات مبهم و مشروط پذیرفته نخواهد شد -3 .هزینه
آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده است -4 .مدت زمان خرید اسناد مزایده و تحویل اسناد
تکمیل شده به دبیرخانه دانشگاه 10 ،روز کاری از تاریخ درج آگهی در روزنامه میباشد.
روابطعمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار

دانشـــنامه اینجانب رســـول رضاییبزنجانی فرزند کرامت
به ش.ش  124در رشـــته شـــیمی گرایش تجزیه در مقطع
کارشناسیارشد ناپیوســـته صادره از دانشگاه آزاد اسالمی
واحد کرمان مفقود گردیده و فاقد اعتبار اســـت .از یابنده
تقاضا میشود گواهینامه مذکور را به دانشگاه آزاد اسالمی
واحد کرمان به آدرس ذیل ارسال نماید.
کرمان -بزرگراه امام علی(ع) -دانشـــگاه آزاد اسالمی واحد

هزار و  ۲۰۰تومان تخصیص یابد».
فاضلی همچنین تصریح کرد« :با تعامل اتاق اصناف با
دستگاههای مسئول ،سقف ارزی مناسبی برای اصناف
کشور در نظر گرفته شدهاست که امیدواریم با تزریق این
منابع شاهد رشد و رونق بنگاهها باشیم».
رئیس اتاق اصناف تهران همچنین به برخی انتقادهای
فعاالن بازار نسبت به نحوه مدیریتش اشاره کرد و گفت:
«برخی معتقدند که در بدنه اتاق اصناف هنوز چالشها
پابرجاست ،ما هم این گفتهها را تایید میکنیم و در این
دوره با حمایت شما و هوشـــیاری روسای اتحادیههای

صنفی درصدد رفع ریشهای آنها هستیم».
وی افزود« :بخشـــی از امور و اقدامات برای ادامه حیات
فعاالن صنفی انجام شده که کمتر بازتاب داشته و البته در
این مسیر نیز باید ظرفیتهای موجود در اتاق را با حضور
شما و اجرای برنامههای مدون و توسعهای افزایش دهیم».
فاضلـــی افزود« :ما نیز نســـبت به برخـــی فعالیتها و
تصمیمات در مجلس و دولت انتقاد ســـازنده داریم اما
آنها را مـــورد تخریب قرار نمیدهیم ،چراکه همه در یک
سنگر قرار گرفتهایم تا شاید بتوانیم کمک کنیم بهترین
تصمیمات با مشارکت ما اتخاذ شود».

آگهی مزایده عمومی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بینالملل چابهار در نظر دارد کافیشاپ و سلفسرویس خود را از طریق مزایده عمومی بهعنوان اجاره واگذار نماید .متقاضیان اعم از حقیقی یا حقوقی
میتوانند ضمن واریز مبلغ پانصد هزار ریال به شماره حساب  0216210526002بانک ملی حساب سپرده کوتاهمدت دانشگاه آزاد اسالمی چابهار جهت دریافت و عودت اسناد
مزایده ظرف مدت  10روز کاری از تاریخ انتشار این آگهی به آدرس چابهار _ منطقه آزاد تجاری صنعتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار دفتر حقوقی مراجعه فرمایند .متقاضیان
جهت کسب اطالعات بیشتر با شمـاره  05435314307تماس حاصل فرمایند .ضمنا هزینه نشر آگهی به عهده برنده مزایده میباشد.
روابطعمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بینالملل چابهار

کرمان -اداره فار غالتحصیالن.
گواهی موقت اینجانب ســـمیه خانآقائـــی فرزند یدا ...به
ش.ش  1047صادره از سیرجان در رشته شیمی کاربردی
در مقطع کارشناسی پیوسته صادره از دانشگاه آزاد اسالمی
واحد کرمان مفقود گردیده و فاقد اعتبار اســـت .از یابنده
تقاضا میشود گواهینامه مذکور را به دانشگاه آزاد اسالمی

واحد کرمان به آدرس ذیل ارسال نماید.
کرمان -بزرگراه امام علی(ع) -دانشـــگاه آزاد اسالمی واحد
کرمان -اداره فار غالتحصیالن.
بـــرگ ســـبز خودرو پـــژو  206مـــدل  90به رنگ ســـفید
به شـــماره موتور 15090019962و به شـــماره شاســـی
 NAAP13FE1BJ421215وبهشمارهپالک 731-14ط67

بهنامنگارآهنجمفقودوازدرجهاعتبارساقطمیباشد.
برگ ســـبز و کارت خودرو پرایـــد  111 SXمدل  90به رنگ
نوک مدادی متالیک به شماره موتور  3877135و به شماره
شاسی  S 5430090047475و به شماره پالک 477 -88
ج  61بـــه نام رادنی مرکره رحیمآباد مفقود و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.

