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سکه در مرز ۷.۵ میلیون تومان 
قرار گرفت

یرانی-   ا توسعه 
قیمت طال و سکه همراه 
با افزایش قیمت دالر در 
بازار ارز، به ســمت باال 
حرکت کرد. قیمت هر 
قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران 
۹۷ هزار تومان افزایش قیمت داشت؛ به طوری که 
درنهایت با قیمت ۷ میلیــون و ۴۱۶ هزار تومان به 
فروش رفت. از سوی دیگر، هر گرم طالی ۱۸عیار با 
رشد ۲۵ هزار و ۴۰۰ تومانی قیمت روبه رو شد. هر 
گرم طالی ۱۸عیار در بازار ۷۴۰ هزار و ۶۰۰ تومان 

و هر مثقال طال ۳ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان بود.
    

ورق در بورس برگشت
توسعه ایرانی-  بازار سرمایه که تقریبا طی هفته 
گذشــته بر مدار نزول در حرکت بود، دیروز دوباره 
روند صعودی خود را از سر گرفت و بیش از ۲۴ هزار 
واحد صعود کرد، اما این صعود باعث نشــد شاخص 
کل به رقم یک میلیون واحدی که پیش از این به آن 
رسیده بود، بازگردد. شاخص کل بازار سرمایه با ۲۴ 
هزار و ۵۹۵ واحد رشد، در رقم ۹۹۳ هزار و ۵۵ واحد 
ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۷۶۶۵ واحد 
رشد و رقم ۳۱۴ هزار و ۳۴۷ واحد را ثبت کرد.دیروز 
یک میلیون معامله در بورس انجام شد که ۱۲۷ هزار 
و ۴۸۸ میلیارد ریال ارزش داشت. صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، معدنی و صنعتی گل گهر، ملی صنایع 
مس ایران، گروه مپنا و پتروشیمی پارس نسبت به 
سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل فوالد 
مبارکه اصفهان و معدنی و صنعتی چادرملو نسبت 
به سایر نمادها بیشــترین تاثیر منفی را روی بورس 
گذاشتند. بانک های ملت، تجارت و صادرات ایران، 
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، پاالیش نفت 
اصفهان، فوالد مبارکــه اصفهان و ملی صنایع مس 

ایران نمادهای پربیننده بورس بودند.
    

دالر هم رکورد  زد
یرانی-  ا توسعه 
روند صعــودی افزایش 
نرخ دالر در بازار ارز ادامه 
یافت. نــرخ فروش دالر 
در صرافی های بانک ها 
امروز ۱۷۸ تومان افزایــش یافت؛ به طوری که ۱۷ 
هزار و ۲۰۸ تومان قیمت پیدا کرد. این در شرایطی 
اســت صرافی های بانک ها دالر را بــا نرخ ۱۷ هزار 
و ۱۰۰ تومان خریداری می کردنــد. نرخ یورو نیز 
دیروز در بازار ۱۸۱ تومان رشــد قیمت داشت. هر 
یورو در بازار ۱۸ هــزار و ۶۰۰تومان بود.نرخ خرید 
یورو از مردم نیز ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعالم شد.  با 
وجود افزایش قیمت دالر در بازار، رییس کل بانک 
مرکزی پیش بینی کرده است که ثبات به بازار باز 

خواهد گشت.
    

چرا لپ تاپ گران شد؟
ایســنا - رئیس 
اتحادیه صنف فناوران 
رایانه از افزایش تقاضا و 
همچنین افزایش قیمت 
۱۰ تــا ۱۵ درصدی لپ 
تاپ خبــر داد. محمد فرجــی ، از افزایــش ۱۰ تا 
۱۵ درصدی قیمــت لپ تــاپ و کاالهای مرتبط 
با آن در ســال جاری خبر داد و علت آن را بســته 
شدن موقتی ثبت سفارش کاالهای IT و افزایش 
تقاضا در پی شــیوع ویروس کرونا خبر داد. اوایل 
اردیبهشت ماه اخباری از از بسته شدن ثبت سفارش 
کاالهای ضروری IT خبر منتشر شد که در پی آن 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( اعالم کرد 
محدودیت ثبت سفارش از سوی یکی از سازمان های 
صمت اعمال شــد که موضوع از طریق وزارتخانه 
پیگیری و حل شد و هیچ تغییر رویه ای در واردات 
و ثبت سفارش کاالی صنعت IT ایجاد نشده است. 

خبر اقتصادی
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نرگس رسولی

بــازار خــودرو روزگار خاصــی را 
می گذراند، روزگاری کــه پیش از این 
بازار ســکه و ارز تجربه آن را داشته اند 
و اگر ســالطین خودرو هم بازداشت 
شوند دقیقا سرگذشت ســه بازار ارز، 
طال و خودرو یکسان خواهد بود. حتی 
در بی سر و ســامانی چند سالی است 
که بازار طال، ارز و خودرو گوی سبقت 
را از بازار مسکن که زمانی یکه تاز گرانی 
و رشــد قیمت بود گرفتند و به فراخور 
برای خود امپراطــوری راه انداخته اند 
و با پاســکاری های بــه موقع موجب 
شده اند عده ای دالل و یا به زعم برخی 
کارشناسان و فعاالن این بازار، عده ای 

آقازاده به پول های کالن برسند.
شــاید اگر زمانی خودرو را کاالی 
سرمایه ای معرفی می کردند همگان بر 
این ایده می خندیدند و ابراز می کردند 
که مگر کســی برای آهن قراضه ای که 
با اولین فشــار پدال گاز چند میلیون 
تومان از قیمت آن کاسته می شود هزینه 
می کند؟ اما همین کاالی مصرفی در 
طی سه تا چهار ســال گذشته چنان 
خود را به رخ کشیده که برخی حاضرند 
با فروش خانه و زمین شان در این بخش 
ســرمایه گذاری کرده و بــا معطلی در 
صف های خریــد و پیش خرید خودرو 
جاده مخصوصی هــا اســکناس روی 

اسکناس های قبلی شان بگذارند.
البته ظاهرا همان رویکردی که در 
بازار ارز و طال روی داد و به دســتگیری 
عده ای از سالطین جدید منجر شد در 
بازار خودرو هم در حال روی دادن است 
و به زودی شاهد دســتگیری عده ای 
هستیم که با احتکار خودروهای مختلف 
داخلی و خارجی قصد بر هم زدن تعادل 
بازار را داشــته و از این گپ بازار تنها بر 

دارایی های خود افزوده اند.
 کسانی که این روزها از سوی مقامات 
دولتی و نماینــدگان ادوار مختلف به 
راحتی »آقازاده«، »دستان پشت پرده«، 
»مدیران دارای زد و بنــد دولتی« و ... 

خوانده می شوند.

 البته پیش از این و همان سالی که 
نعمت زاده، وزیر اسبق صنعت، معدن 
و تجارت سایت ثبت سفارش خودرو را 
بست و آشفته بازار خودرو را سبب شد؛ 
عده ای از مدیران واردکننده خودرو با 
نام مخل اقتصادی و مفسدفی االرض و 
... دستگیر شدند و خبرهای تأییدشده 
و نشده ای هم مبنی بر صدور حکم های 
سنگین قضایی و حتی اعدام برای آن ها 
به گوش رسید؛ اما بعد از گذشت سالی 
باز هم بازار خودرو آشفته است و نه ثباتی 

را شاهدیم و نه آرامشی را.
 به هر روی این روزها کارشناســان 
و فعاالن و مدیران اسبق و فعلی دست 
به دست هم داده اند تا با مصاحبه های 
مختلف به ارائــه راهکارهای گوناگون 
برای ثبات بازار خودرو بپردازند که حرف 
قالب همه آنها بریدن دست آقازاده ها و 

پشت پرده های خودرویی است.
اظهارنظرهایی که دوباره خواهان 
بازگشت شورای رقابت به بازار خودرو 
هستند و دقیقا مقابل نظر خودروسازان 
برای واگذاری قیمت گذاری خودرو در 
حاشیه بازار می ایستند و معتقدند که 

شورا باید برگردد.
حتی محمدعلی مــددی، نماینده 
ادوار مجلس و عضو سابق شورای رقابت 
با انتقاد از نبود هیــچ حمایت دولتی از 
شورای رقابت و مخالفت های پیاپی با 
این شورا، می گوید: »آقایان عرضه را کم 
و بازار را تشنه می کنند تا سود حاصله 
نصیب دالالن خودشان شود. تا زمانی 
که جایگاه قانونی شورای رقابت در ایران 
مشخص نشود مشکالت این حوزه هم 

حل نخواهد شد.«
دفاع از شورا 

وی که عضو سابق شــورای رقابت 
است، معتقد اســت: »طبق ماده ۶۱ و 
۶۲ قانون اجرای سیاســت های کلی 
اصل ۴۴ تنها مرجع رسیدگی به رقابتی 
شدن بازار و جلوگیری از بازار انحصاری 
»شورای رقابت« است. طبق ماده ۵۸ 
همین قانون، در شرایط بازار انحصاری 
تنها شــورای رقابت مکلف به تصویب 
دستورالعمل تنظیم و رقابتی کردن بازار 

است. تولید خودرو در ایران انحصاری و 
خودروسازی دست دو خودروساز کاماًل 
دولتی است، دولت باید جایگاه شورای 
رقابت را قبول و مجلس هم حمایت کند 
که متاسفانه دولتی ها جایگاه شورای 
رقابت را به دلیل خصلت انحصارطلبی 

قبول ندارند.«
مددی تاکید می کنــد: »دولت به 
جای اینکه از شــورای رقابت که کامال 
قانونی هم است حمایت کند متاسفانه 
در جهت مخالف جریان شورای رقابت 
حرکت می کند. واضح اســت که اینها 
خودشــان عرضه را کم و بازار را تشنه 
می کنند تا سود حاصله نصیب دالالن 
خودشان شود. اگر شــورای رقابت به 
تنظیم دســتورالعمل قیمت گذاری 
ورود کند از فســاد جلوگیری خواهد 
شــد و اگر بازار قیمت خودرو را تعیین 
کند قطعاً افزایش قیمت خودرو به نفع 

خودروسازان خواهد شد.«
قیمت ها شفاف نیست 

این نماینده ادواری مجلس از دولت 
خواســت قبل از هر چیز انحصار بازار 
خودرو را بشکند و تأکید کرد: »در غیر 
این صورت نه تنها آزادسازی قیمت ها 
منجر به کنترل بــازار و قیمت نهایی 
نخواهد شد، بلکه نتیجه عکس می دهد 
که البته االن هم نتیجــه عکس داده و 
بازار قابل کنترل نیســت. هزینه تمام 
شده خودرو نباید مالک قیمت گذاری 
باشــد، در حال حاضر هزینه ها شفاف 
نیستند، ما در شورای رقابت چهار سال 
برای بررســی هزینه ها از کارشناسان 
دعوت کردیم، اما موفق به شفاف سازی 

هزینه ها نشدیم.«
مافیا را معرفی کنید!

علی علیلو، رئیس ســابق تحقیق و 
تفحص از صنعت خــودرو، هم از دیگر 
منتقدانی است که آقازاده ها و مافیای 
خودرو را در اغتشــاش در بازار خودرو 
موثر می داند و معتقد است که »فاصله 
قیمت کارخانه و بازار ساختگی است. 
این روند، بازی با صنعت خودرو اســت 
و باید به ســرعت یک دستگاه نظارتی 

دست های پشت پرده را رو کند.«

 وی حتی از شورای رقابت هم شاکی 
اســت و با گالیه از کم کاری شــورای 
رقابــت می گوید: »مــا در زمان دکتر 
شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن 
و تجارت که دست شــورا را از نظارت و 
ماموریت کوتاه کرد بارها در مصاحبه ها 
و مناظره ها انتقاد کردیم اما متاسفانه 
پاسخی ندادند و غیرمسئوالنه از آن عبور 
کردند. البته دکتر شــریعتمداری هم 
این تصمیم را به تنهایی نگرفت و قطعاً 
پشــت او به رئیس جمهور و معاون اول 
گرم بوده که این تصمیم را گرفت زیرا 
کنار گذاشتن شورای رقابت از مأموریت 
اصلی و واگذاری مســئولیت کامل به 
ســازمان حمایت، کــه زیرمجموعه 
وزارت صمت است؛ کار آسانی نیست. 
وقتی وزارت صمت هم مجری است و 
هم سیاســتگذار و ناظر چه کسی باید 
عارضه ها را شناســایی کنــد و جلوی 

انحصارها بایستد؟!«
شورا قربانی انحصار 

رئیس سابق هیأت تحقیق و تفحص 
در صنعت خودرو تاکید می کند: »دست 
شورای رقابت دقیقاً زمانی از نظارت و 
ماموریت کوتاه شد که بازار انحصاری 
و شــورای رقابت هم برای شکســتن 
انحصارها ورود کرده بود اما دقیقاً قربانی 
همان انحصارها شــد. قیمت گذاری 
ماموریت اصلی شورای رقابت نیست. 
وظیفه اصلی این شورا شکستن و کنترل 
انحصارها در حوزه های تولید و صنایع 
است اما همین انحصارها و بازارسازی ها 
بازار خودرو را ملتهب و از استاندارد خارج 
کرد. شورای رقابت در شرایط سوداگری 
و قیمت سازی طبق قانون می تواند ورود 
و قیمت گذاری کند اخیراً شورا این اقدام 
صحیح را انجــام داد گرچه ما با فرمول 

قیمت گذاری شورا موافق نبودیم.«
وی در حالی که هم از شــورا دفاع و 
هم از آن انتقاد می کند معتقد اســت 
که فرمول قیمت گذاری باید بر مبنای 
قیمت تمام شــده واقعی باشد، فرمول 
فعلی در شرایطی که خودروساز صفر 
تا صد خــودرو را خود بســازد فرمول 
درستی است؛ اما در شرایطی که قطعات 

خودرو را به قیمت روز دریافت و مونتاژ 
می کنیم تورِم بخشــی از َحیِّز انتفاع 
ساقط می شود. طبق تحقیق و تفحص 
مجلس نهم وجود ۶۲ هزار ماشــین و 
در زمان مجلس کنونی هــم ۷۰ هزار 
ماشیِن خوابیده در کف پارکینگ های 
»ایران خودرو« عمدتاً به یک شــرکت 
بزرگ برمی گشــت که می خواست با 
اینها بازی کند. شورای رقابت باید خیلی 
جدی تر از قبل ورود کند، قانون این توان 
را به شورا داده اما دست های مافیایی و 
انحصارطلب با نفوذ در دولت، شــورا را 
محدود می کنند. فاصله قیمت کارخانه 
و قیمت بازار خودرو ســاختگی است 
و خودروســاز هنوز به قدری از اصالح 
سایت فروش عاجز است که مردم عادی 
نمی توانند به ســایت ورود کنند و بعد 
از یک ربع هم اعــالم می کنند که همه 
ماشین ها فروخته شــد درصورتی که 
همین امر موجب عطش شدید در بازار 
خودرو می شود. اینها بازی هایی است 
که با خودرو می شود و ضروری است که 
یک دستگاه نظارتی ورود و دست های 

پشت پرده را رو کند.
در همین حال فرشاد فاطمی که از 
دیگر اعضای شورای رقابت و البته استاد 
دانشگاه اســت، هنوز حل مشکل بازار 
خودرو را ورود شورای رقابت می داند و 
معتقد است که »شورای رقابت بر مبنای 
فصل نهم قانون »سیاســت های کلی 
اصل ۴۴« تأسیس شده و نقش و جایگاه 
آن تسهیل رقابت و منع انحصار است«. 
وی با بیان اینکه شورای رقابت وظیفه ای 
درباره قیمت گذاری ندارد، متذکر شد: 
»در مواردی که بازار انحصاری اســت 
شــورای رقابت طبق قانون اجازه دارد 
دستورالعمل قیمت گذاری را تصویب 
و ابالغ کند. شورای رقابت عالقه مند بود 
بازار خودرو رقابتی باشد و احتیاجی هم 
به قیمت گذاری نداشته باشد. در فرمول 
تصویب شده توسط شورا، که بر مبنای 
همان فرمول قدیمی است تورِم بخشی 
بر مبنای تورم نهاده ها و کاالهای مورد 
نیاز برای تولید خودرو از بانک مرکزی 
استعالم می شــود و با تعیین ضریب 
کیفیت خودرو و بهره وری یک عددی 
استخراج می شود و بنابراین فرمول شورا 

قیمت سازی نیست.«
 رخنه خودروسازان در مجلس 

در همین اثنا هستند گروهی که هنوز 
زد و بندهای پشت پرده را موثرتر از نقش 
آقازاده ها و شورا می دانند و معتقدند که 
خودروسازان در کمیسیون صنایع رخنه 
کرده اند و با این انحصار بــازار را به نفع 
خود کرده اند. اله وردی دهقانی نماینده 
منتخب مردم در مجلس یازدهم است 
که چنین دیدگاهی دارد و معتقد است: 
»دو خودروساز عمده عرصه را بر دیگران 
تنگ و در شورای رقابت هم نفوذ کرده 
و کمیســیون صنایع مجلس شورای 

اسالمی را هم به دست گرفته اند«.
وی شــورای رقابت را تشــکیالت 
فراقوه ای معرفی می کند که در آن از همه 
قوا حضور دارند و برای انحصارشــکنی 
و مبارزه با هر موضوع ضد رقابت و دفاع 
از حقــوق مصرف کننــدگان تصمیم 

می گیرند. 

این نماینده منتخب مردم در مجلس 
یازدهم معتقد اســت که مشــکالت 
صنعت خودروسازی مسبوق به سابقه 
است: »خودروســازان در کشور ما به 
مافیا تبدیل شــده اند. دو خودروساز 
عمده در ایران عرصه را بر دیگران تنگ 
کرده و متاسفانه در شورای رقابت هم 
نفوذ کرده و کمیسیون صنایع مجلس 
شورای اسالمی را هم به دست گرفته اند. 
شورای رقابت موظف به شفاف سازی، 
قیمت گذاری و مبارزه با انحصارگرایی 
است، این شورا باید احساس مسئولیت 

کند و انحصار را بشکند.«
وی به همیــن جهت از این شــورا 
درخواســت کرد که بخش خصوصی 
واقعی را وارد بازار خودرو کند: »اگر این 
خودروســازان قادر به تامین کمیت و 
کیفیت خودروی مطلوب مردم نیستند 
باید زمینه واردات خودرو را فراهم آوریم 

و مافیا را جمع کنیم.«
شورای رفاقتی 

ســعید موتمنی، رئیــس اتحادیه 
فروشــندگان خودرو البته نظر جالبی 
دارد و می گوید: »اگر شورای رقابت نقش 
رفاقتی بازی نکند و قوانین را به درستی 
اجرا کند قیمت خــودرو در بازار ثبات 
پیدا خواهد کرد. وقفه در اعالم قیمت 
خودرو طی ۱۰ روز گذشــته باعث به 
هم ریختگی بازار می شود و در مقابل، 
اعالم ســریع قیمت ها منجر به ایجاد 
تعادل در بازار و جلوگیری از آشفتگی 
آن خواهد شد. همانطور که ممنوعیت 
شــورای رقابت برای اظهارنظر درباره 
قیمت خودرو از ســال ۱۳۹۷ سیاست 
اشتباهی بود. در جایی که انحصار است 
باید ناظر هم وجود داشته باشد تا امکان 
بررسی عملکرد خودروسازان و قیمت ها 
و درنهایت اظهارنظر درباره قیمت تمام 

شده کاال را پیدا کند.«
این مقام مسئول با گالیه از عملکرد 
ســازمان حمایت در این زمینه تاکید 
می کند: »قیمت گذاری خودرو کار بسیار 
ساده ای است، اما مشخص نیست چرا 
قیمت ها اعالم نمی شوند که بازار هم از 
بالتکلیفی نجات پیدا کند. شورای رقابت 
طبق قوانین حرکت و باید بازار را رصد و 
قیمت ها را آنالیز کند و قیمت ها را نسبت 
به تورم در جامعه افزایش یا کاهش دهد تا 
خودروسازان هم ضرر نکنند.  قیمت تمام 
شده و قیمت مصرف کننده باید اعالم 
و سقف قیمتی تعیین شده هم از سوی 
سازمان حمایت اجرا شــود. این اقدام 
موجب فروکش کردن تقاضای کاذب 
و دسترســی مصرف کننده به قیمت 

منطقی کاال خواهد شد.«

مشکل بازار خودرو، آقازاده ها هستند یا مافیا؟

بحران متصل
مددی، نماینده مجلس: 

خودروسازان عرضه را کم 
و بازار را تشنه می کنند تا 

سود حاصله نصیب دالالن 
خودشان شود. تا زمانی 

که جایگاه قانونی شورای 
رقابت در ایران مشخص 

نشود مشکالت این حوزه 
هم حل نخواهد شد

خبر

رییس کل بانک مرکزی گفــت: این روزها به 
علت تداوم فشار حداکثری، شیوع کرونا و تعطیلی 
سه ماهه بسیاری از فعالیت ها و کاهش قیمت نفت 
و سایر فرآورده های نفتی، تهدیدات جدید آمریکا 
و... انتظارات تورمی را باال برده است اما وضعیت 
امروز بازارها سخت تر از تابستان ۱۳۹۷ نیست و 

ثبات الزم به بازار بر می گردد.
به گزارش توســعه ایرانی، عبدالناصر همتی 
طی پســت اینســتاگرامی اظهار کرد: وضعیت 
امروز بازارها در اقتصاد کشورمان حتماً سخت تر 
از مرداد و شهریور ۱۳۹۷ نیســت. در آن روزها با 
شروع و تشدید تحریم های آمریکا، بازارهای ارز، 

سکه و سایر دارایی ها به شــدت به هم ریخت و 
نرخ دالر در بازار به رقم های بسیار باال رسید. ولی 
با مدیریت بازارها و تدابیری که به کارگرفته شد، 
علیرغم تمامی مشکالت در مدت دو سال گذشته، 
ثبات نسبی بازارها در نرخ های بسیار پایین تر ارز، 
برقرار و رشد اقتصاد غیر نفتی در اواخر سال ۱۳۹۸ 

مثبت شد.
وی افزود: این روزها نیز به علت تداوم فشــار 
حداکثری، شــیوع کرونا و تعطیلی ســه ماهه 
بسیاری از فعالیت ها و کاهش قیمت نفت و سایر 
فرآورده های نفتی، تهدیــدات جدید آمریکا و... 
انتظارات تورمی را باال برده است. در روزهای آتی، 

پیش بینی های بانک مرکزی از تورم یکسال آتی 
و »تورم هدف«، اعالم خواهد شــد. محاسبات و 
برآوردهای اداره بررسی های اقتصادی بانک بسیار 
کمتر از آن چیزی اســت که در فضای تبلیغاتی 
مطرح می شــود. همانطور که قبال گفتم شرایط 
دشوار اســت. اما روند در حال بهبود بوده و قابل 

مدیریت و ثبات نیز قابل اعاده است.
همتی گفت: در روزهای اول حضورم در بانک 
مرکزی اعالم کردم همه داشته های علمی و تجربی 
خود را برای کنترل اوضاع به کار خواهم بست. امروز 
نیز با تجربیاتی به مراتب بیشتر از آن روز است، اعالم 
می کنم با تالش جدی همکارانم در بانک مرکزی، 
سیستم بانکی و نیز ســایر بخش های مختلف 
اقتصادی، به حول قوه الهی، ثبات الزم در بازارها 

برقرار خواهد شد.
وی همچنین یــادآور شــد: همراهی مردم 
و فعــاالن اقتصــادی دربخش هــای تولیــد و 

صــادرات  این بــار نیز، پشــتیبان اصلی تالش 
خدمت گزاران شان خواهد بود.

وعده همتی:ثبات به بازار بر می گردد آگهي مجمع عمومي عادي نوبت 
اول اتحاديه کارگران قراردادي و 

پیماني بندر امام خمیني )ره(- ماهشهر 
جلســه مجمع عمومي عــادي نوبت اول 
اتحادیه کارگــران قــراردادي و پیماني بندر 
امــام خمیني )ره(- ماهشــهر راس ســاعت 
۱۶:۳۰ مــورخ ۹۹/۴/۱ روز یکشــنبه در 
محل مرکــز آموزش خانــه کارگــر واقع در 
بندرامام خمینــی)ره(، خیابــان جهاد، طبقه 
فوقاني داروخانه شبانه روزي برگزار مي گردد.

دستورات جلسه:
۱- انتخابات هیات مدیره و بازرسان

۲- تغییرات اساسنامه


