جزئیات اجرای
قانون جهش تولید مسکن

وزی�ر راه و شهرس�ازی از افزایش س�قف تس�هیالت س�اخت و
مذاکرات ب�رای انتقال دانش فنی و صنعتیس�ازی س�اختمان و
ارتقای کیفیت و مناسبس�ازی قیمتهای مس�کن خب�ر داد و
گفت :از آنجایی که احداث مس�کن به دو س�ال زم�ان نیاز دارد
تدبی�ری در وزارت راه ایج�اد کردیم تا در س�ال نخس�ت حجم
بیش�تری آغاز ش�ود و ب�ا زمانبن�دی بتوانی�م  ۴میلی�ون واحد
مس�کونی را اح�داث کنی�م .بر ای�ن اس�اس تمهیدات ش�روع
ساخت 2میلیون واحد مس�کونی طی امس�ال اجرایی میشود.

به گزارش روابط عمومی وزارت راه و شهرس��ازی ،رس��تم قاسمی در
دوازدهمین جلسه ش��ورایعالی شهرس��ازی و معماری ایران که به
بررس��ی الزامات شهرس��ازی مربوط به تأمین اراضی مورد نیاز قانون
جهش تولید مسکن اختصاص داشت ،با اشاره به اینکه ایجاد صندوق
ملی مس��کن ،راهکاری برای تس��ریع در اجرای قان��ون جهش تولید
مسکن است از افزایش سقف تسهیالت ساخت و مذاکرات برای انتقال
دانش فنی و صنعتیسازی ساختمان و ارتقای کیفیت و مناسبسازی
قیمتهای مسکن خبر داد.
وی بر تسریع و همراهی تمامی دستگاهها در اجرای این قانون تأکید
کرد و گفت :قانون جهش تولید مس��کن که هفتم مهرماه ابالغ ش��د
الزامات ساخت مسکن را موردتوجه قرار داده و به صراحت اعالم کرده
اس��ت که چنانچه ظرف دو ماه اراضی برای س��اخت مسکن از سوی
مؤسسات دولتی ،وزارتخانهها و سازمانها معرفی و واگذار نشود ،ثبت
اسناد و امالک کش��ور میتواند یکطرفه سند را به نام راه و شهرسازی
صادر کند .وزیر راه و شهرسازی یادآور شد :خط اعتباری مسکن مهر
و بازگشت اقساط آن به صندوق ملی مسکن میآید .همچنین منابع
مختلف دیگری که در قانون پیشبینی ش��ده اس��ت به این صندوق
میآید.
قاسمی با بیان اینکه وزارت راه و شهرس��ازی مکلف به برنامهریزی و
فراهم کردن ش��رایط برای احداث ۴میلیون واحد مسکونی در دولت
سیزدهم اس��ت ،توضیح داد :از آنجایی که احداث مسکن به دو سال
زمان نیاز دارد ،تدبیری در وزارت راه ایجاد کردیم تا در س��ال نخست
حجم بیش��تری آغاز ش��ود و با زمانبن��دی بتوانی��م  ۴میلیون واحد
مس��کونی را احداث کنیم .بر این اس��اس تمهیدات ش��روع ساخت
2میلیون واحد مسکونی طی امسال اجرایی میشود.
وی با تأکید بر اینکه اجرای قانون جهش تولید مس��کن کار بزرگ و
شدنی است ،گفت :از یک میلیون واحد مسکونی که ساالنه در دستور
کار دولت س��یزدهم برای احداث قرار دارد ۳۵۰ ،هزار واحد توس��ط
مردم و به شکلی خصوصیسازی و ۲۰۰هزار واحد توسط بنیاد مسکن
احداث خواهد شد .عم ً
ال آنچه برای دهکهای یک تا  ۵درآمدی باید
ساالنه احداث شود حدود  ۵۰۰هزار واحد مسکونی است.

 8کشتی کاالی اساسی در راه ایران

چه�ار فرون�د کش�تی حام�ل گن�دم ،روغ�ن خوراک�ی
و ذرت در مجم�وع  ۲۴۰ه�زار و  ۷۹۸ت�ن در بن�در
ش�هید رجای�ی پهلوده�ی ش�ده و در ح�ال تخلی�ه اس�ت.

طی شش ماهه سال  ،1400یک میلیون و  556هزار و  63تن کاالی
اساسی در بندر شهید رجایی تخلیه ش��ده که نسبت به مدت مشابه
سال گذشته  44درصد افزایش داشته است.
علیرضا محمدی کرجیران در گفتوگو با تسنیم با اشاره به پهلودهی
همزمان چهار فروند کشتی حامل کاالی اساسی افزود :از این تعداد دو
فروند کشتی حامل  138هزار و  798تن گندم هستند.
وی افزود :از دو کش��تی دیگر یکی حامل  30هزار تن روغن خوراکی
و دیگری نیز کش��تی پهنپیکری حامل  72هزار تن ذرت اس��ت که
هم اکنون در اسکله  13این بندر تخلیه و به شکل حمل یکسره وارد
کشور میشود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان یادآور شد 12 :فروند کشتی دیگر
در لنگرگاه بندرعباس مستقر هستند که با برنامهریزی صورت گرفته و
سپری کردن فرآیند قانونی و اسنادی طی روزهای آینده در اسکلههای
ویژه کاالهای اساسی بندر شهید رجایی پهلودهی میشوند.
محمدیکرجیران افزود :از مجموع این  12کش��تی ،هفت فروند آن
حامل  455هزار تن گندم ،دو فروند حامل  71هزار و  500تن روغن
خوراکی ،دو کشتی حامل  135هزار تن جو و یک فروند دیگر نیز 62
هزار تن سویا را وارد کشور میکنند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به حرکت هشت فروند
ی اضافه کرد:
کشتی دیگر از کشورهای مبدأ به سمت بندر شهید رجای 
این هشت فروند کشتی در مجموع  471هزار و  500تن انواع کاالی
اساس��ی را حمل میکنند که با برنامهریزی انجام شده طی ماه آینده
وارد لنگرگاه بندرعباس خواهند شد.

آب معدنیهای صدهزار تومانی خارجی
تقلبی است!

در ش�ش ماهه گذش�ته هی�چ گون�ه آب معدن�ی و آب آش�امیدنی
از مب�ادی گمرک�ی و به صورت رس�می وارد کش�ور نش�ده اس�ت.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،سید روحاهلل لطیفی ،سخنگوی
گمرک ایران در رابطه ب��ا وجود آب معدنیهای گ��ران قیمت (تا هر
بطری صدهزار تومان) در بازار بیان کرد :اف��راد متخلف برای فروش
کاالهای غیرقانونی در صورتی که س��ود خوبی داش��ته باشد ،انگیزه
بیشتری پیدا میکنند.
او ضمن اش��اره به اینکه این اتفاقات میتواند وسوسهای برای کسانی
باشد که سودای تخلف دارند ،بیان کرد :نظارت دستگاههای مختلف
نظارتی مانند سازمان قضا و دارو ،س��ازمان تعزیرات و کنترل شبکه
توزیع باید اتفاق بیفتد و دس��تگاههای مس��ئول پیگیری کنند و در
نهایت از رسیدن این کاالها چه به صورت قاچاق و چه به صورت تقلبی
جلوگیری کنند.

روسیه عرضه گاز به اروپا را
محدود نگه داشت

ب�ا وج�ود اینک�ه پوتی�ن اعلام ک�رد آم�اده اس�ت عرض�ه
گاز ب�ه اروپ�ا را افزای�ش ده�د ام�ا روس�یه تصمی�م گرفت�ه
اس�ت گاز بیش�تری ب�ه ای�ن منطق�ه ارس�ال نکن�د.

به گزارش ایسنا ،صادرات گازپروم به اروپا در دو هفته نخست اکتبر به
پایینترین میزان از سال  ۲۰۱۴برای این وقت از سال رسید و تقاضای
داخلی ،عمده رش��د تولید این ش��رکت را جذب ک��رد .نتایج فروش
ظرفیت خط لوله در نوامبر هیچ نشانی از اینکه روسیه قصد دارد عرضه
به اروپا را افزایش دهد ،نداشت.
با وجود اصرار هفته گذشته والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روسیه که
این کش��ور آماده مذاکره درباره هر گونه اقدامات بیشتر برای تثبیت
بازارهای انرژی میشود ،محدود نگه داش��تن عرضه به اروپا به قوت
خود باقی مانده اس��ت .جهش هزینههای انرژی باعث ش��ده اس��ت
شرکتهای مختلف از غول ش��یمیایی  BASFگرفته تا تولیدکننده
کود یارا اینترنشنال و س��ی اف اینداس��تریز هولدینگز تولیدشان را
کاهش دهند .عرضه گاز بیش��تر از س��وی روس��یه به عنوان تنها راه
برای اجتن��اب از کمبود ش��دیدتر عرض��ه انرژی در میانه زمس��تان
دیده میشود.
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حذف ارز دالالن در ایستگاه آخر
صاحبنظران  :با حذف ارز دولتی ،افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی و سبد معیشتی مردم حتمی است
از این رو باید جامعه مشموالن یارانه را بازنگری کنیم و سپس مالک عمل برای واریز یارانه را معادل آن قرار دهیم

گزارش یک

با اظهارات اخیر وزیر اقتصاد و رئیسجمهور
در خصوص س�ود دالالن از ارز دولتی به جای
مردم ،حذف ارز  4200تومانی جدیتر ش�ده
است و ظاهرا ً الیحه بودجه سال آینده بر این
اس�اس تنظیم خواهد شد .آنچه صاحبنظران
را نگ�ران ک�رده اس�ت ،نح�وه اج�رای این
طرح اس�ت؛چراکه هنوز یاران�ه  ۲۳میلیون
ثروتمن�د برقرار اس�ت و دولت آم�ار دقیقی
از اقش�ار ضعیف و متوس�ط ندارد تا بتواند با
حذف ارز دولتی ،کارته�ای اعتباری خرید
را ب�ه دس�ت مس�تحقان برس�اند و بی�م آن
میرود که با ح�ذف ارز دولتی ش�وکی که بر
بازار خودرو در س�الهای گذش�ته وارد شد،
این بار بر بازار مواد غذایی و دارو وارد ش�ود.

پس از ارائ��ه گ��زارش تفریق بودجه س��ال 89
در صح��ن علنی مجل��س و اعالم می��زان یارانه
پنه��ان در اقتص��اد و ارزهای دولتی که بر س��ر
س��فره مردم نمیآید و نصیب دالالن میش��ود،
دولت را بر آن داش��ت تا با طرح موضوع در ستاد
اقتصادی دولت ،طرح حذف ارز دولتی را جدیتر
پیگیری کند و به این ترتیب ماجرای ارز 4200
تومانی با همه حواش��یاش در ایس��تگاه پایانی
قرار گیرد.
از سال  1397که سیاست تثبیت نرخ ارز در پیش
گرفته ش��د بعد از حدود چهار ماه دولت وقت با
فشار مجلس شورای اسالمی سیاست بازار ثانویه
ارز را در پیش گرفت و عم ً
ال ش��اهد ارز دو نرخی
در فضای اقتصاد ایران بودیم .در فروردین سال
 1397دولت دوازدهم اع�لام کرد تمام نیازهای
وارداتی کشور با ارز  4200تومانی تأمین خواهد
ش��د و صادرکنندگان نیز باید ب��ا همین نرخ ارز
صادراتی خود را در اختیار دولت و سامانه بانک
مرکزی قرار دهند.

ب��ر ای��ن اس��اس از هم��ان زم��ان بس��یاری از
صادرکنندگان شبهدولتی با این سیاست مخالفت
کردند و عم ً
ال دس��ت دولت برای مدیریت ارزی
تجارت خارجی همزمان با تشدید فضای تحریم
تنگتر ش��د ،البته در خرداد ماه همان س��ال با
افزایش بس��یار عجی��ب تقاض��ای وارداتی ثبت
سفارش  1700قلم از جمله خودروهای وارداتی
ممنوع شد و از این مسیر مقداری از فشار تقاضای
وارداتی کاسته شد.
در مرداد ماه آن سال سیاس��ت بازار ثانویه ارزی
در پیش گرفته شد و بر این اساس نظام بازگشت
ارز صادرات��ی دچار تحوالت جدی ش��د ،به این
ترتیب صادرکنندگان با ن��رخ ارز نزدیک به بازار
آزاد ارز خود را به س��امانه نیما تحویل دادند و از
همان مقطع نیز بهجز فهرست  25قلم کاالهای
اساسی تأمین ارز س��ایر کاالها با نرخ نزدیک به
بازار آزاد انجام شد.
به گزارش تسنیم ،درس��ت در همان مقطع بود
که با خ��ارج ش��دن قطعات خودرو از فهرس��ت
ارز 4200تومانی ش��اهد جه��ش یکباره قیمت
خودرو بودی��م و بهعن��وان مثال قیم��ت پراید
20میلیونتومانی در ب��ازار به حدود 50میلیون
تومان رس��ید .در واقع کاالهای اساس��ی با نرخ
4200تومانی تأمین ارز میش��دند که این ارز از
محل صادرات نفت خام تأمین میش��د و س��ایر
کاالها با نرخ ارزی در حدود  10تا  12هزار تومان
ن میشدند .در همین مقطع یک شوک اولیه
تأمی 
به بازار وارد شد اما هیچگاه شاهد آرامش در بازار
ارز نبودیم .این ماجرا تا اواسط سال  1398ادامه
داش��ت و اثرات تورمی اولیه ناش��ی از تحریم تا
حدودی تخلیه شده بود که بهناگاه شاهد اتفاقات
تلخ آبان  98و افزایش 200درصدی قیمت بنزین
غیرسهمیهای بودیم .از آذر و دی ماه همان سال

بار دیگر انتظ��ارات تورمی افزای��ش پیدا کرد و
متأس��فانه نرخ ارز ش��اهد اوجگیری دوباره بود.
کار تا جایی باال گرفت که در یک مقطع نرخ ارز
در بازار آزاد بعد از شوک کرونا تا حوالی 30هزار
تومان نیز افزایش یافته اس��ت ،البته رفته رفته
نرخ ارز تعدیل ش��د و در حوال��ی  20تا  23هزار
تومان آرام گرفت.
واردات نهادهها با ارز دولتی اما در جیب
دالالن
در تمام این م��دت ن��رخ ارز تأمین ج��و ،ذرت
کنجال��ه ،روغ��ن و دان��ه روغنی ثاب��ت و همان
 4200تومان معروف بود .بس��یاری از کاالها از
جمله مس��کن افزایش قیمتی بهمراتب بیش��تر
از جهشهای تورمی ثبتش��ده در مرکز آمار و
بانک مرکزی داشتند و در عرض سه سال قیمت
مسکن در تهران تقریباً ش��ش برابر شد .افزایش
قیمت متوسط هر مترمربع مس��کن از  5به 30
میلیون تومان و ثبت رکورد رشد 500درصدی
یک پدیده غیر قابل هضم در اقتصاد ایران قلمداد
میش��ود اما بس��یاری از مردم از افزایش قیمت
مایحتاج عمومی خود مثل گوشت و برنج گلهمند
هستند .قیمت گوش��ت از حوالی  40تا  50هزار
تومانی تا حدود  150ه��زار تومان افزایش یافته
اس��ت و اقتصاد نحیف خانوار ایران��ی این روزها
در تأمین حداقل اقالم س��فره خود نیز با چالش
روبهرو شده است.
اکن��ون طبق اع�لام وزی��ر اقتصاد در ش��ورای
گفتوگ��وی دولت و بخش خصوصی در س��تاد
اقتصادی دولت بحث حذف ارز ترجیحی قطعی
شده است.
تحمیل هزینه بر فعاالن اقتصادی
سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی
با اش��اره به هزینههای��ی ک��ه ارز 4200تومانی

بر فع��االن اقتص��ادی تحمیل میکن��د ،گفت:
مدتهاس��ت موضوع ح��ذف ارز 4200تومانی
مطرح است اما اجرایی نمیشود و این روند باید
تغییر کند .باید هدایتگر مس��یر توس��عه باشیم.
تصمیمگیری در برخی نهاده��ا به جیب فعاالن
اقتصادی هزینه بس��یاری را تحمی��ل میکند و
قدرت رقابت را کاهش میده��د .رئیسجمهور
نی��ز در گفتوگ��وی تلویزیونی با م��ردم تأکید
کرد که تمام جوانب این قضیه بررس��ی خواهد
شد .وی گفت :ارز دولتی نصیب دالالن میشود
و قطع��اً ب��ازار و م��ردم را در جری��ان جزئیات
ح��ذف ارز ترجیحی قرار خواهی��م داد ،مطمئناً
این موضوع در دس��ت بررسی اس��ت و اجرایی
خواهد شد.
موضوعی که موجب نگرانی مردم و صاحبنظران
شده نحوه حذف ارز دولتی است؛چراکه ممکن
است همان ش��وکی که بر بازار خودرو وارد شد،
اکنون بر بازار دارو و تجهیزات پزشکی وارد شود
و با توجه به ش��یوع ویروس کرونا و افزایش نیاز
مردم به کرونا ممکن است این بار شوک افزایش
قیمتها بر بازار دارو وارد شود.
احسان س��لطانی ،پژوهش��گر اقتصادی در این
خصوص معتقد است« :وقتی اختصاص ارز 4200
تومانی را کنار بگذاریم ،افزایش بیشتر قیمت مواد
غذایی و سبد معیش��تی مردم به ویژه با افزایش
قیمت این اقالم در بازراهای جهانی حتمی است.
حتماً اگر تصمیم بر تعلق ریال معادل ارز دولتی
را به خانوار داریم ،باید جامعه مشموالن یارانه را
بازنگری کنیم و س��پس مالک عمل برای واریز
یارانه معادل آن قرار دهیم».
یارانه جدید و تجمیعی در انتظار مردم؟
خبرهای رسیده از ستاد اقتصادی دولت حاکی از
آن است که قرار است با تجمیع سه یارانه نقدی،
معیشتی و کاالهای اساسی کارت اعتباری برای
اقش��ار ضعیف و متوس��ط اختصاص یابد .اما با
توجه به نبود جامعه آماری دقیق و درست و ادامه
پرداخت یارانه نقدی به  23میلیون ثروتمند در
کش��ور حذف ارز دولتی ممکن است با موفقیت
اجرا نشود.
سلطانی درگفت وگو با تس��نیم گفت :اگر فرض
کنیم تا پایان سال قرار باشد حدود  4میلیارد دالر
ارز برای واردات اقالم موجود در فهرست کاالهای
اساسی تخصیص یابد و قرار باشد نرخ ارز تأمین
کاالی اساسی بر مبنای نرخ ایتیاس یا بازار آزاد
باشد دولت از محل فروش این ارز با احتساب دالر
25هزارتومانی100 ،هزار میلیارد تومان درآمد
کسب خواهد کرد.
با کس��ر 16هزار میلیارد تومان درآمد پایه ناشی
از تس��عیر با نرخ 4200تومانی که س��هم دولت
خواهد بود یک رقمی نزدیک به 80هزار میلیارد
تومان برای توزیع نقدی ی��ا کارت اعتباری طی
پنج ماه در اختیار خزانه ق��رار میگیرد .اگر قرار
باشد این مابهالتفاوت ریالی به  60میلیون نفر از
دهکهای غیرمتمول برس��د با تجمیع دو یارانه
نقدی و معشیتی که هماکنون حدود 100هزار
تومان به هر نفر پرداخت میشود میتوان انتظار
پرداخت رقمی نزدیک به 300هزار تومان به هر
شخص را با تجمیع سه یارانه نقدی ،معیشتی و
کاالهای اساسی داشت.
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گزارش 2

رئیس دیوان محاسبات:
نمیتوانیم قیمتها را در کوتاهمدت واقعی کنیم
زیرس�اختهای ما بعض ًا فرس�وده هستند و
این مس�ئله باعث هدررفت منابع میش�ود.
ازاینرو ما نبای�د پول و مناب�ع این هدررفت
ان�رژی را از م�ردم بگیریم و بای�د زودتر این
موارد را اصالح کنیم .باید برنامهریزیش�ده
در ای�ن راس�تا حرک�ت کنی�م و اصلیترین
کار دول�ت جدی�د ه�م بای�د همین باش�د.

از زمانی که اج��رای قانون هدفمن��دی یارانهها
(سال  )92متوقف ش��د ،تمام دستاوردهای سه
سال قبل آن از بین رفت و یارانههای پنهانی که
در اقتصاد ایران وج��ود دارد ،روز به روز افزایش
یافت .اکنون دولت سیزدهم که با کسری بودجه
بس��یار باال دولت را تحویل گرفته است ،دغدغه
گرانی ،تورم باال ،وضعیت اقتصادی و ارقام باالی
یارانههای پنهان را دارد و ت�لاش میکند تمام
این مشکالت هم راستا با هم کنترل کند .در این
خصوص رئیس دیوان محاس��بات کل کشور در
گفتوگو با میزان با اش��اره به ارقام باالی یارانه
پنهان در کشور گفت :رقم یارانه پنهان به ویژه در
بخش مصارف مربوط به انرژی گاز بسیار باالست
و اگر ما تصمیم درس��تی را ب��رای اصالح نظام
یارانهای کشور اتخاذ نکنیم ،مشکالت به همین
شکل باقی خواهد ماند.
مهرداد بذرپاش با بیان اینکه بخش جدی از منابع
کشور در قالب یارانههای پنهان مصرف میشود،
اظهار داش��ت :اگر ما این مسئله را اصالح نکنیم
همیشه منابع کس��ری بودجه خواهیم داشت و
همیشه عقب خواهیم ماند و در ادامه همینطور
این فاصله معنادار خواهد شد.
وی بیان داشت :در حال حاضر ممکن است با تراز
مالی ،تراز سرمایهای و عملیاتی را جبران کنیم،

اما اگر این ارقام مقداری بیش��تر شوند تراز مالی
هم قابلیت پوشش الزم را نخواهد داشت.
در کوتاه مدت نمیتوانیم همه قیمتها
را واقعی کنیم
بذرپاش با بیان اینکه ما در کوتاه مدت نمیتوانیم
همه قیمتها را واقعی کنیم ،بیان داشت :ما باید
بس��یاری از این م��وارد را در کاهش هدررفتها
جبران کنیم .به عنوان مثال ما باید اصالح شبکه
آبی و برقی را مد نظر قرار دهیم.
رئیس دیوان محاس��بات کل کشور تأکید کرد:
به عنوان مث��ال در ح��وزه ب��رق و نیروگاههای
حرارتی اگر دما از  ۱۵درجه باالتر برود ،به ازای
هر یک درجه افزایش یک درصدی را از دس��ت
خواهیم داد لذا تنها ما  ۱۱ه��زار مگاوات از این
محل را از دست میدهیم ،آن هم به این دلیل که
نیروگاههای حرارتی خودمان را به نیروگاههای
تجدیدپذی��ر ،ب��ادی و خورش��یدی و ...تبدیل
نکردهایم بنابراین م��ا از این طری��ق میتوانیم
جلوی هدررفت برق را بگیریم.
ما نباید منابع هدررفت انرژی را از مردم
بگیریم
بذرپاش با بیان اینکه ما در یک فرآیند بلندمدت
باید به آزادس��ازی قیمتها فکر کنی��م و نباید
به س��رعت از طریق گران ک��ردن کارها را پیش
ببری��م ،تصریح کرد :زیرس��اختهای م��ا بعضاً
فرسوده هس��تند و این مس��ئله باعث هدررفت
منابع میشود ،از این رو ما نباید پول و منابع این
هدررفت انرژی را از مردم بگیریم و باید زودتر این
موارد را اصالح کنی��م ،بنابراین باید برنامهریزی
شده در این راستا حرکت کنیم و اصلیترین کار
دولت جدید هم باید همین باشد.
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 ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ  :ﺳﺎﻋﺖ  12ﺗﺎﺭﻳﺦ 1400/8/30 ﻣﺤﻞ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ:ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻓﻨﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻤﺎﺱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰﺍﺭ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﺎﻛﺖﺍﻟﻒ  :ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺳﻬﺮﻭﺭﺩﻱ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﻮﭼﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﺒﻲ ﭘﻼﻙ  2ﻃﺒﻘﻪ  4ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺗﻠﻔﻦ 021-88761038 :
 www.tehraniec.irﻭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻠﻲ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲhttp://iets.mporg.ir:
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻤﺎﺱ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  :ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎﺱ  021-41934ﺩﺍﺧﻠﻲ  4ﺩﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ :
88969737
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺍﮔﻬﻰ  1206053ﻡ ﺍﻟﻒ2430 :

