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بدون شرح

مذاکرهسرمایهگذارییکشرکت8میلیارددالریدربورستهران

نمایندگان شرکت چند ملیتی حفاری برای مذاکره به اهواز آمدند

بررسیسازماندامپزشکیبرایواردات
گوشتبوفالویهندی
وتولیدسوسیسوکالباس

ش�هروند| در ق��دم اول عقد توافق ژنو در س��ال  93می��ان ایران
و قدرتهای جهانی کورس��وی امیدی را به س��مت حل مش��کالت
و محدودیته��ای بینالمللی برای کش��ورمان به وج��ود آورد .حال
پس از گذشت چندی انتش��ار بیانیه مطبوعاتی میان ایران و  5+1و
رسیدن به راهکارهایی برای حل موضوع هستهای کشورمان موجب
شد تا بس��یاری از شرکتهای معتبر و کارخانجات صاحبنام اروپایی
دیگر در انتظار لغو کامل تحریمها نمانند و مذاک��رات خود را برای از
سر گیری فعالیتهای اقتصادی در ایران آغاز کنند .در این خصوص
نیز «شهروند» در گزارشهای متعدد از حضور این شرکتها خبر داده
بود.حالامادرموارددیگریخبررسیدهاستکهاولینگروهکارمندان
شرکت «ر.ر .س ».وارد فرودگاه اهواز شدهاند و مورد استقبال مدیران
این شرکت نیز قرار گرفتهاند .ناگفته نماند ،این برای اولینبار است که
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گزیدهخوانی
رفع تصرف از  ۳۶۷هکت�ار اراضی منابع
طبیعی تهران| غالمعب��اس عبدینژاد مدیرکل
منابع طبیعی اس��تان تهران با بیان اینکهس��ال
 ۹۳از تصرف  ۳۶۷هکت��ار از اراضی منابع طبیعی
پیشگیری و جلوگیری شد ،گفت :بوستان یاس با
مساحت  ۷۴۰هکتار با مالکیت منابع طبیعی برای
بهرهبرداری عمومی در اختیار شهرداری تهران قرار
گرفته اس��ت .مدیرکل منابع طبیعی استان تهران
بیان داش��ت :یکی از تدابیر حفاظت��ی دیگر بعد از
پیشگیریواخذسندمالکیت،درختکاریاست.
بنزین س�وپر در جایگاهها کمیاب ش�د|
از اواخ ر س��ال گذش��ته عرض��ه بنزین س��وپر در
جایگاههای کشور کم ش��د ،به طوری که برخی از
دارندگان خودرو نس��بت به این موضوع گالیهمند
بودند .با شروع س��فرهای نوروزی نیز همچنان این
مشکل وجود داشت و در برخی از شهرهای شمالی
کشور نیز بنزین س��وپر به ندرت در جایگاههایافت
میشد.
کویت مشتری جدید گاز ایران میشود|
با توجه به اینکه کشورهای حاشیه خلیجفارس در
اولویت ایران برای صادرات گاز قرار گرفتهاند ،پس
از مذاکرات با عمان ،اکنون احتمال پیوستن کویت
به جمع مش��تریان گازی ایران وجود دارد.مقامات
وزارت نفت بر این باورند ک��ه امکان صادرات گاز به
کویت از طریق عراق وجود دارد و در صورت امضای
قرارداد ،گاز ایران به کویت میرود.
پیشبینی قیمت نفت و سهم ایران از بازار
جهانی| علی ش��مساردکانی ،رئیس کمیسیون
انرژی اتاق بازرگانی درباره تأثیرات نتایج مذاکرات
ای��ران و  5+1بر آینده قیمت نف��ت و وضع تولید و
صادرات نفت ای��ران اظهار کرد :بعی��د میدانم در
کوتاه مدت بتوانیم س��هم بیش��تری را از بازار نفت
به دس��ت بیاوریم .وی ادام��ه داد :افزایش تولید در
کوتاهمدتبرایایرانممکننیست،بنابراینافزایش
نقشایراندربازارنفتخامدراینفاصلهامکانپذیر
نیست.
احتم�ال کاه�ش نرخ س�ود س�پرده به
 20درصد| با ش��دت گرفتن مواضع بانک مرکزی
برای ساماندهی نرخ س��ود بانکی اعم از تسهیالت
و س��پرده گمانهزنیها و اظهارات متفاوتی نسبت
به چگونگی تعیین نرخ س��ود و اج��رای آن مطرح
میشود که البته در این بین آخرین مباحث مطرح
شدهپیرامونکاهشنرخسودسپردهبیانگراحتمال
قوی ب��رای تعیین ن��رخ 20درصد اس��ت .پیشتر
همتی ،رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی
عنوان کرده بود که نرخ سود 20درصد برای کاهش
نرخسودسپردهمیتواندمناسبومنطقیباشد.
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میلیونتومان

رد شایعه ابطال انتخابات
اتاق بازرگانی

رسیده است که شب گذشته نیز جلسهای میان مدیر تشریفات این
شرکت و مسئوالن ایرانی برگزار شده تا طی آن برنامههای کاری این
شرکت در کشورمان اعالم شود .گذش��ته از این اما ورود دومین گروه
از س��رمایهگذاران خارجی برای خرید سهام در بازار سرمایه ایران نیز
ازجمله اخبار امیدوارکننده در مورد ورود سرمایهگذاران در روزهای
اولیه پس از انتش��ار بیانیه سوییس اس��ت .الزم به توضیح است ،این
ش��رکت 8میلیارد دالری برای س��رمایهگذاری در بخش صنایع غذا
و دارو ایران اعالم آمادگی کرده اس��ت .همچنین سخنگوی اتحادیه
تجارت خارجی آلمان نیز گفته اس��ت که به محض لغو تحریمهای
ایران ،این کشور در بخشهای اقتصادی و تجاری بهخصوص خودرو و
انرژیباایرانهمکاریهایشراازسرخواهدگرفت.

استارت گرانی دوباره خودرو زده شد

معاونوزیرتعاون:تخفیف2درصدیدر
پرداختتسهیالتبهتعاونیها

وصولوتعیینتکلیف60هزا رمیلیارد
ریالازمعوقاتبانکملی

این شرکت چند ملیتی با وجود تشدید تحریمها و تهدیدهای آمریکا
و دیگر کش��ورهای غربی وارد حوزه حفاری و میدانهای نفتی اهواز
شدهاند .قابل ذکر است که این شرکت ازجمله شرکتهای تابعه چند
ملیتی (آلمانی ،هلندی و کانادایی) است که در ایران دفتر منطقهای
داشته و در سالهای پیش از تحریم نیز مشغول فعالیت بوده است .اما
پس از انتشار بیانیه لوزان و تشدید بحثهای مبنی بر لغو تحریمهای
ایران ،این ش��رکت برای مذاکره و ش��روع به کار به ایران آمده است.
شرکتمذکورپیشازتحریمهابهعنوانپیمانکاردستدومازشرکت
«ش.ب» پروژههای کاری را دریافت میکرده که با تشدید تحریمها
این قرارداده��ا لغو و مجبور به ترک ایران ش��ده اس��ت .حال پس از
ت سال 92و ایجادگشایشهاییدرپروندههستهایکشورمان
انتخابا 
این شرکت از طریق دفتر آسیایی خود بار دیگر وارد ایران شده و خبر

صدور اعتبارنامه منتخبان دور هشتم اتاق تهران

با وجود اعالم قبلی ثبات قیمتها و قول مساعد خودروسازان به نمایندگان مجلس

افتقیمتاوراقتسهیالتمسکن
به72هزارتومان

وزارتکشاورزی:
ساماندهیآبهایمرزیتا5سالآینده

گزارش

پس از گرانی به دلیل رشد یک درصدی مالیات ،باز هم درخواست گرانی ارسال شد

شهروند| تنها 4روز پیش بود که در اوج اظهارنظرها
درخص��وص ثب��ات قیم��ت خ��ودرو و قول مس��اعد
خودروسازانبهنمایندگانمجلسدرموردعدمافزایش
قیمتها درس��ال  ،94در گزارش��ی با تیتر «ماش��ین
ارزون میش��ه» به اطالعتان رساندیم که حاال حاالها از
کاهشقیمتخودروخبرینیست.افزونبراینمطلب
آوردیم که خودروسازان در انتظار هستند تا به محض
اعالم تورمبخشی اردیبهشتماه از جانب بانک مرکزی،
درخواستهایحاضروآمادهشانرابرایافزایشقیمت
به شورای رقابت ارسال کنند .حال پس از چند روز تأیید
و تکذیب این اخبار ،رضا شیوا ،رئیس شورای رقابت که
دیگر حضورش در میانه تعیین قیمت خودرو رسمیتر
از گذش��ته ش��ده اس��ت ،اعالم کرده که درخواس��ت
خودروسازان به دست او رسیده است.
اعالمقیمتجدیدتاپایانفروردین
ش��یوا دراینباره گفته اس��ت :خودروس��ازان برای
افزایش قیمت خ��ودرو ،درخواس��تهای خ��ود را به
شورای رقابت ارایه کردند تا قیمتهای جدید براساس
تورمبخشی خودرو تعیین ش��ود .وی افزود :درخواست
خودروس��ازان به صورت کلی مطرح شده و هنوز عدد
و رقم مش��خصی بابت افزایش قیمت به شورای رقابت
ارایه نشده است .شیوا ادامه داد :منتظر هستیم تا بانک
مرکزی نرخ تورمبخشی خودرو را به شورای رقابت ارایه
کند و بر این اس��اس و با توجه به نمره کیفی خودروها
که از سوی شرکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد اعالم
خواهد ش��د ،برای قیمتگذاری خودرو تصمیمگیری
کنیم.ویتصریحکرد:هنوزاطالعاتیدرموردکیفیتو
تورمبخشی خودرو به ما ارایه نشده است ولی امیدواریم
نرخ تورمبخشی تا هفته آینده از سوی بانک مرکزی به
شورای رقابت ارایه شود .وی با اش��اره به اینکه میزان
تورم پایان فروردینماه از س��وی بان��ک مرکزی اعالم
میشود ،به میزان گفت :خودروسازان اگر درخواستی
برای افزای��ش قیمتها دارن��د باید منتظر باش��ند تا
میزان تورم از سوی بانک مرکزی اعالم شود ،بعد از آن
ش��ورای رقابت باید بررس��ی و نتیجه را مشخص کند.
قیمتهایکارشناسیوعلمیشورایرقابتنیزتاپایان
فروردینماهاعالمخواهدشد.
خودروسازانبرنامهایبرایگرانیندارند!
در همی��ن رابط��ه ،روحاهلل عباس��پور س��خنگوی
کمیس��یون صنایع هفته گذش��ته نیز اعالم کرده بود:
در جلسه مش��ترکی که در مجلس و با حضور مدیران
عامل ایرانخودرو و س��ایپا برگزار شد ،مقرر شد قیمت
خودرو درس��ا ل جاری افزایش نداش��ته باشد .این امر

قیمت برخی محصوالت پر تیراژ داخلی پس از نرخ جدید شمارهگذاری ،عوارض و مالیات
قیمت قبلی

قیمت جدید

پژو  405بنزینی /موتور  16سوپاپ ( /)TU5یورو 4بهینه

29.749.000

30.044.000

پژو پارس  /LXموتور  16سوپاپ ( /)TU5موبایل هندزفری /یورو  4بهینه

36.269.000

37.311.000

پژو  206تیپ  /5سنسور دنده عقب /تهویه اتوماتیک /یورو 4

36.227.000

36.580.000

پژو  206صندوقدار ( /)V8سنسور دنده عقب /یورو 4

36.267.000

37.119.000

سمند  SEبا کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو  4بهینه

27.174.000

27.438.000

سمند ال ایکس  EF7پایه گازسوز /یورو 4

31.273.000

31.536.000

رانا  LXبا تریم مشکی /یورو  4بهینه

32.918.000

33.232.000

سایپا  111مدل SE

19.860.000

20.140.000

سایپا  131مدل SE

19.620.000

19.920.000

سایپا  132مدل SE

19.500.000

19.800.000

سایپا  141مدل SE

19.320.000

19.520.000

تیباصندوقدار

23.700.000

23.950.000

تیباهاچبک

36.870.000

27.170.000

پارستندر90

38.180.000

39.350.000

سراتواتوماتیک

90.000.000

90.790.000

سراتو دند ه دستی

70.000.000

75.650.000

Z300

----

76.650.000

چانگانایدو

----

83.500.000

نام محصول

نش��ان میداد که خودروس��ازان برای کاهش فشار از
سوی نمایندگان مجلس طبق وعدههایی غیرعملی،

(تومان)

(تومان)

قول ثبات قیمتها را داده بودند که ارس��ال درخواست
آنان به شورای رقابت نش��اندهنده نقض کالم آنان در

دیداربامسئوالندولتیونمایندگانمجلساست.حال
آنکه پیش از این نیز دبیر انجمن خودروسازان هم در
گفتوگو با شهروند اعالم کرده بود درخواست افزایش
قیمتهادرآیندهنزدیکبهشورایرقابتارسالخواهد
ش��د و خودروس��ازان تنها در انتظار اعالم تورمبخشی
اردیبهشتماههستند.
افزایشقیمتخودروچالشجدی
وزیرصنعت
جدا از این مسائل اما نگاهی کالنتر نشان میدهد که
نارضایتی مردم و نمایندگان مجلس از قیمت خودرو در
وهلهاولمتوجهشخصوزیرصنعتخواهدبود.اینرابه
وضوح میتوان در کالم بهروز نعمتی ،عضو هیأترئیسه
مجلس دید .او در این خصوص به میزان گفته اس��ت:
متاسفانهشورایرقابتبادخالتدرقیمتگذاریباعث
ناهماهنگی بازار خودرو و افزایش قیمتها شد .او ادامه
داد :به دلیل سیاستها و عملکرد شورای رقابت و به تبع
آن عملک��رد وزیر صنعت ،خودروس��ازان هر کاری که
دلشان میخواهد ،میکنند و طبیعی است که هرگاه
بخواهند قیمتها را افزایش میدهند .وی با بیان اینکه
هرچه میکشیم از ش��ورای رقابت است ،افزود :شورای
رقابت وظیف��هاش دخال��ت در سیاس��تگذاریها و
دستورالعمل تعیین قیمت خودرو بود اما متاسفانه در
قیمتگذاریها دخالت کرد .عضو کمیس��یون صنایع
مجلس ادامه داد :موض��وع افزایش قیمت خودروهای
داخلی که از روز گذش��ته اتفاق افتاده ،موضوع بس��یار
جدیای است که مجلس موضعگیری خاصی در قبال
آن خواهد داشت و وزیر صنعت را با چالش جدی مواجه
خواهدکرد.
قیمتهایتازهخودروسازانوپازلگرانی
الزم به توضیح اس��ت که در آخرین لیس��ت قیمتی
ارایه ش��ده از س��وی  2خودروس��از بزرگ کشورمان،
افزای��ش قیمتها با نرخه��ای تازهای اعالم ش��ده که
مهمترین دلیل این رشد ناگهانی افزایش یکدرصدی
نرخ مالیات بر ارزش افزوده عنوان شده است .گذشته از
این اما درخواست تازه خودروسازان برای گرانی دوباره
در راستای میزان تورم و افزایش رقم دستمزد کارگران
ابراز شده است .این در حالی است که پس از اعالم قیمت
چند روز پیش از سوی ش��رکت سایپا ،ایرانخودرو نیز
قیمتهای جدید محص��والت خود را اع�لام کرد که
طی آن محصوالت این شرکت حدود300هزار تومان
افزایش یافته است .مهمترین دلیل این گرانی مقطعی
نیز هزینههای ش��مارهگذاری و مالیات بر ارزش افزوده
اعالمشدهاست.

بررسی روش ورود نهادههای دامی و کاالهای اساسی در شورای رقابت آغاز شد

شهروند| بهمنماهس��ال گذشته بود که  7نفر از
نمایندگان مجلس شورای اس�لامی در اعتراض به
واردات انحصاری دو شرکت دولتی به حسن روحانی
رئیسجمهوری نامه نوشتند .نامهای که در آن احمد
توکلی بهعنوان فرد اصلی نکاتی را درخصوص صرف
بودجه 2میلیارد دالری از جانب دولت برای واردات
کاالهای اساسی و نهادههای دامی گوشزد کرده بود.
حال بعد از گذشت چند ماه از آن جریان زمزمهها در
مورد پیگیری و بررسیهای بیشتر درباره این پرونده
باال گرفته است .رضا ش��یوا ،رئیس شورای رقابت از
آغاز جم��عآوری اطالعات ب��رای واردات انحصاری
دو میلی��ارد دالری کااله��ای اساس��ی توس��ط دو
ش��رکت دولتی خبر داده و گفته است :در مورد نامه
 15نماین��ده مجلس ب��رای توقف انحص��ار واردات

دریافتی هر یارانهبگیر از سال 89

درحالی یازدهمین یارانه فاز دوم هدفمندی یارانهها به حساب
سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت شد که از آذر 1389که فاز
اول قانون هدفمندی یارانهها دردولت نهم کلید خورد تاکنون که
در آستانه یکسالگی اجرای فاز دوم قرار دارد ،دولت همچنان به
پرداخت یارانه ادام��ه داده و درنهایت متقاضیانی که از ابتدا تا به
حالدرلیستسازمانهدفمندیقراردارندبالغبر2.275میلیون
تومانیارانهنقدیدریافتکردهاند.
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کیلومتر

کاالهای اساس��ی توس��ط دو ش��رکت دولتی هیچ
رونوش��تی از این نامه به دس��ت ما نرسیده ،اما کپی
این نامه را در دست دارم و دستور دادهام کارشناسان
جمعآوری اطالعات را برای آنکه بدانیم چه کاالیی
با چه مشخصاتی وارد شده ،انجام دهند .وی با تأکید
بر اینکه جمعآوری اطالعات از سازمانهای مختلف
صورت میگیرد که چندان آسان نیس��ت ،افزود :از
آنجایی که هیچ پروندهای در این زمینه وجود ندارد،
باید ابتدا کارهای کارشناس��ی در این زمینه صورت
گیردتابتواناظهارنظرکرد.
رقمواقعی116میلیوندالراست
نه2میلیارددالر!
این درحالی اس��ت که حمید ورناص��ری ،رئیس
اتحادیه واردکنندگان دام و طی��ور ایران در واکنش

صف خروج کامیونها در مرز بازرگان

صفطوالنیمتشکلازکامیونهایترانزیتحاملبارکهطی
چند روز گذشته به مقصد کش��ورهای مختلف اروپایی در جاده
بینالمللی ایران به ترکیه شکل گرفته بود به بیش از ۲۰کیلومتر
رسیده است .مدیر پایانه مرزی ماکو در این رابطه به خبرنگاران
گفت :بیش��تر رانندگان در تعطیالت نوروز ترجی��ح دادند کنار
خانوادههای خود باشند و اکنون موج تقاضای خروج کامیونها از
کشوربهمقاصدمختلفازمرزماکوشکلگرفتهاست.

850
هزارتن

با بیان اینکه مبلغ اعالم ش��ده توس��ط نمایندگان
مجلس برای واردات دو ش��رکت ،فرآوردههای دامی
جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی صحیح
نیس��ت ،گفت :مبلغ 100میلی��ون دالر در اختیار
ش��رکت نهادههای دام جاهد و 16میلی��ون دالر در
اختیار ش��رکت جهاد تحقیقاتی آب و ان��رژی قرار
گرفته اس��ت که در مجموع 116میلیون دالر است
حال اینکه در نامه نمایندگان مجلس رقم2میلیارد
دالر عنوان شده اس��ت .عضو کمیسیون کشاورزی
مجلس با بیان اینکه واردات کاالهای اساسی عالوه
بر اینکه مغایر با اقتصاد مقاومتی و کامال در کش��ور
انحصاری اس��ت ،گف��ت :موضوع انحص��اری بودن
واردات نهادههای دامی در جلس��ه دولت و مجلس
مطرحمیشود.

ماهیسال  93به بازار رفت

حسن صالحی رئیس س��ازمان ش��یالت ایران گفت :طی
 11ماههسال گذشته ،در مجموع850هزار تن ماهی از طریق
صید و آبزیپروری به بازارهای کشور صادر شده که 518هزار
تن آن از طریق صید از آبهای جنوب و شمال و 335هزار تن
توسط آبزیپروری حاصل شده است .طبق آمارها در مقایسه با
سال  ،92میزان صید ماهی  18هزارتن افزایش و میزان تولید
ماهیازطریقآبزیپروری45هزارتنکاهشداشتهاست.

کیوسکاقتصادی
رکورد زنی بورس ژاپن

ژاپ�ن تایم�ز | سیاس��ت پولی انبس��اطی و
خوشبین��ی درباره اقتصاد ژاپن س��بب ش��ده برای
نخستین مرتبه طی 15سال اخیرشاخصNikkei
به بیش از  2هزار واحد برس��د .اما تحلیلگران هشدار
می دهند بهای سهم ممکن اس��ت بیش از مقداری
باشد که اقتصاد کنونی این کشور قابلیت تحمل آن را
نداشتهباشد.

آموزش مدیریت مالی
در مدارس امارات

انحصار وارداتی دو شرکت دولتی زیر ذرهبین
به متن نماین��دگان مجلس به فارس گفته اس��ت:
واردات نهادههای دامی در کشور انحصاری و محدود
به دو ش��رکت فرآوردههای دامی جاهد و ش��رکت
جهاد تحقیقات آب و انرژی نیس��ت ،بلک��ه واردات
نهادههای مورد نیاز کش��ور توسط  25شرکت انجام
میش��ود .ارز تخصیص��ی از محل 2میلی��ارد دالر
به  10ش��رکت داده شده اس��ت و بقیه شرکتها از
بقیه منابع در اختیار دول��ت و بانک مرکزی اقدام به
گش��ایش الس��ی میکنند .وی افزود :عالوه بر دو
ش��رکت ،فرآوردههای دامی جاهد و ش��رکت جهاد
تحقیقات آب و انرژی ،ش��رکتهای پشتیبانی امور
دام و ش��رکت بازرگانی دولتی که صد در صد دولتی
هستند و نیز دو سه شرکت دیگر نیز اقدام به واردات
نهادههای دامی از محل 2میلیارد دالر میکنند .وی

ش�هروند| پس از اع�لام نتایج انتخاب��ات اتاق
بازرگان��ی در نق��اط مختلف کش��ور ،چن��د تن از
ش��رکتکنندگان در انتخابات اتاق تهران نس��بت
به عملکرد انجم��ن نظارت بر انتخاب��ات اتاق تهران
اعتراضاتی داش��تند .نقد این اف��راد که درخصوص
تخلف آییننام��های انجم��ن نظارت ب��ر انتخابات
درخصوص کرسیهای بخش کش��اورزی بود برای
بررس��یهای بیش��تر به دیوان عدالت اداری ارجاع
داده ش��د .با گذش��ت حدود  15روز از فروردینماه و
پشت سرگذاش��تن تعطیالت نوروزی ،گمانهزنیها
درخص��وص ابط��ال انتخاب��ات آن ه��م در قال��ب
اظهارنظرهایی جس��ته و گریخته موجب شد بحث
ابطال آرا باال بگیرد .این درحالی بود که صدور اعتبار
نامههای منتخب��ان جدید اتاق ته��ران نیز با قدری
تأخیر مواجه شده بود .البته عدم معرفی  20نماینده
دولتی در اتاق تهران نیز یک��ی دیگر از دالیل این امر
عنوان ش��ده بود .با ادامه حواش��ی در مورد انتخابات
اتاق تهران روز یکش��نبه دبیرکل اتاق تهران در یک
موضعگیری شفاف موضوع ابطال انتخابات را رد کرد.
ابراهیم بهادرانی در گفت و گو با ف��ارس ،اعالم کرد:
اعتبارنامه دور جدید هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی
تهران از مدتها پیش امضا ش��ده بود تا در جلس��ه
رس��می اعطا شود اما به دلیل طوالنی ش��دن از دیروز
(یکشنبه) اعتبارنامه این  40نفر اعطا میشود .وی این
را هم گفت که ابالغیه یا خبری مبنی بر ابطال انتخابات
از سوی دیوان عدالت به ما داده نشده و اگر اینچنین بود
قطعاً اعتبارنامهها امضا نمیشد .افزون بر این علیاکبر
بختیاریمدیرکلحوزهریاستدیوانعدالتادارینیز
در پاسخ به این سوال که آیا خبر انتشار یافته در برخی
رسانهها مبنی بر ابطال انتخابات اتاق بازرگانی از سوی
دیوان عدالت اداری صحت دارد یا خیر اظهار داش��ت:
در این رابطه تنها یک ش��کایت وجود داشت که منجر
به رد درخواست دستور موقت شده است .او ادامه داد:
یک فرد از شورایعالی نظارت بر اتاق بازرگانی و صنایع
و معادن و کشاورزی ش��کایت کرده و خواستار صدور
دس��تور موقت برای توقف عملیات اجرایی انتخابات و
جلوگیری از صدور اعتبارنامه منتخبین ش��ده بود که
درخواس��ت وی از سوی ش��عبه دیوان رد شده و هنوز
هم رأی ماهیتی صادر نش��ده است .در هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری همچنین مطلبی مطرح نش��ده
اس��ت .در ادامه پیگیریهای خبرنگاران نیز مجتبی
خسروتاجرئیسشورایعالینظارتبرانتخاباتوبرخی
از منتخبین هیأت نمایندگان نیز از این موضوع اظهار
بیاطالعی کرده بودند .گفتنی است پیش از این برخی
رس��انهها از ابطال انتخابات اتاق بازرگانی با رأی دیوان
عدالتخبردادهبودند.
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درصد

نشنال | افزایش نگرانی مسئوالن و کارشناسان
اقتصادی امارات متحده عربی س��بب شده آموزش
درباره بودجه بندی و مدیریت امور مالی شخصی به
یکی از دروسی تبدیل شود که در مدارس به کودکان
آموزش داده می شود.سال گذشته میالدی 3628
اماراتی به دلیل نوشتن چک های بی محل در دادگاه
های این کشور حاضر شدند و صندوق تسویه بدهی
«ش��یخ خلیفه»  1.8میلیارد درهم از جانب 2700
بدهکاربهبانکهاپرداختکرد.

عدد خبر
از کشت برنج مکانیزه است

کامبیزعباسیرئیسمرکزتوسعهمکانیزاسیونوزارتجهاد
کش��اورزی گفت :از 620هزار هکتار شالیزار کشور 25درصد
کشت به صورت مکانیزه و 50درصد برداشتها هم به صورت
مکانیزه انجام میش��ود .به گفته وی در س��الجاری 10هزار
میلیارد ریال تس��هیالت برای توس��عه مکانیزاسیون بخش
کشاورزی در کش��ور در نظر گرفته شده که 700هزار میلیارد
ریالآنبرایمکانیزاسیونکشتبرنجهزینهخواهدشد.

