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زنبیل
هر بطری آب معدنی  به ۱۶۰۰ تومان رسید

ایسنا| پس از آن که قیمت آب بسته بندی معدنی 
و آشــامیدنی چندی پیش افزایش یافتــه بود، برای 
دومین بار از ابتدای  سال جاری تاکنون با افزایش قیمت 
مواجه شــد. در ابتدای  سال قیمت بطری آب معدنی 
و آشــامیدنی کوچک از ۷۰۰ تومان به ۸۵۰ تومان و 
قیمت آب بســته بندی معدنی و آشــامیدنی بزرگ 
از ۱۱۵۰ به ۱۴۰۰ تومــان افزایش یافت. حال در فاز 
دوم افزایش قیمت این محصوالت، قیمت بطری آب 
معدنی و آشامیدنی کوچک از ۸۵۰ به ۱۰۰۰ تومان 
و قیمت آب بسته بندی معدنی و آشامیدنی بزرگ از 
۱۴۰۰ به ۱۶۰۰ تومــان افزایش یافت. چندی پیش 
اعالم شد که قیمت مواد اولیه تولید بطری به رقمی 
بیش از ۱۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رســیده 
است که نسبت به مدت مشابه  سال قبل از رشد بیش 

از ۳۶۰ درصدی حکایت دارد.

از میوه های لوکس تا مشتریان ته جعبه ای 
فارس| ایــن روزها بــه دلیل افزایــش بی  رویه 
قیمت انواع میوه قدرت خریــد مردم کاهش یافته و 
میوه فروشان علت اصلی افزایش قیمت را سرمازدگی 
بهاره می دانند که بخش زیادی از میوه های تابستانه را 
از بین برده است. همین موضوع باعث شده در نقاط 
متوسط پایتخت هم قیمت میوه نسبت به مدت مشابه 
 سال گذشته بسیار افزایش یافته است. هر کیلوگرم 
گالبی 2۳ هزار تومان، هر کیلوگرم گیالس تک دانه 
2۵ هزار تومان، انگور یاقوتی ۱۵ هزار تومان، ســیب 
گالب ۱2 هزار تومان، هلو هم بین ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان 
قیمت خورده است، البته این ارقام در سازمان میادین، 
میوه و تره بار ۴۰ درصد پایین تر اســت. این درحالی 
اســت که قیمت میوه هایی مانند بلوبری و آووکادو 
در مناطق مرفه نشــین در ظرف های بسیار کوچک 

9۰هزارتومان فروخته می شود.

رهامکیوباچهقیمتیعرضهمیشود؟
رهام به عنوام دومین خودروی ملی ســایپا  هفته گذشته 
در نمایشگاه شــیراز معرفی شد. خودرویی که طبق گفته ها 

تست آزمایشی آن در جاده های کشور از روزهای آینده آغاز 
می شود تا باگ ها و اشکاالت آن شناســایی شود. بعد از رفع 
ایرادات و نواقص فنی، این خودروی ملی به دستگاه ذیصالح 
برای اخذ مجوزها معرفی می شود. آنگونه که مسئوالن سایپا به 
»شهروند« می گویند بعد از گرفتن مجوز این محصول رونمایی 
و به تولید انبوه می رسد. بنابراین نمی توان زمان دقیق عرضه 
این محصول و البته قیمت آن را از هم اکنون اعالم کرد. اما در 
حالی برخی از فعاالن بازار دلیل معرفی این خودرو ملی را فشار 
سهامداران این قطب خودروسازی می دانند که یک منبع آگاه 
در این باره به »شهروند« می گوید معرفی محصول زمانی برای 
سهامدار مهم است که قیمت و زمان عرضه و میزان تولید آن 

مشخص باشد در شرایطی که هیچ یک از این فاکتورها معلوم 
نیست نمی توان معرفی یک محصول جدید را فشار سهامداران 
به هیأت مدیره دانســت. به گفته این منبع آگاه از چند سال 
پیش طراحی و تســت رهام در مرکز تحقیقات سایپا کارش 
آغاز شده و حاال زمان تست این محصول در جاده ها فرا رسیده 

است.  
 بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند رهام یا 
همان SP100 بر مبنای پلتفــرم XP90 تویوتا یا همان 
گریــت وال وولیکس C30 اســت. وولیکــس C30 که 
محصول کمپانی گریت وال چین شــناخته می شود و در 
سال های تولید توانسته بود فروش خوبی کسب کند و در 
بحث ایمنی و اســتهالک هم تا حدودی راضی کننده بود، 
بر مبنای نســل دوم تویوتا Vios یا همان یاریس ساخته 
 XP90 شده و فاصله محوری آن و ابعادش کمی بزرگتر از
تویوتا به نظر می رســید. اکنون شرکت ســایپا نیز با الگو 
برداری از C30 و Vios نســل دوم حدود ۴سانتی متر به 
فاصله محوری رهام اضافه کرده و این شاســی را عضوی از 
پلتفرم ملی خود می داند. در ماه های گذشته بارها توسط 
برخی کارشناســان و منابعی که نمی خواهند نامشــان 
فاش شود، گفته شــده بود که رهام ) SP100 ( بر مبنای 
خودرویی اقتصادی از خانواده تویوتا است و گریت وال هم 
از آن شاسی و اصول پلتفرم در سال های گذشته استفاده 
کرده است. اما زمانی می توان بیشتر به شباهت های رهام 
و وولیکس C30 پی برد که به الگوی طراحی نمای کناری 
خودرو دقت کنید. در بحــث طراحی فریم درها و نوع خم 
ستون ها، این دو خودرو شباهت های بسیاری به هم دارند 

و تا حدی رهام سایپا را می توان پخته تر و به روزتر دانست.

سهمنخستینخودرویملیازبازارایران
ســمند که نخســتین خودرو با برند ایرانی به حساب 
می آید،  سال ۸۰ پس از کش وقوس های فراوان در  سال ۷۵ 
به مرحله تولید انبوه رســید و پا به خیابان های کشورمان 
گذاشت. هرچند ایران خودرو هیچ گاه رسما هزینه طراحی 
ســمند را اعالم نکرد، اما به گفته برخــی منابع آگاه، این 
پروژه به اصطــالح ملی نزدیک ۸۰۰ میلیــارد تومان آب 

خورده است.

به اذعان کارشناســان صنعت خودرو  این که ســمند 
توانســته جایگاه خوبی در بــازار خودرویی ایــران پیدا 
کند را باید مدیون بازنشســتگی پیکان و نبــود تنوع در 
خودروهای داخلی دانست. براســاس آمار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت خودروی ســمند بعد از پراید و انواع پژو با 
سهم  ۱۶ درصد از بازار خودروی ایران، یکی از خودروهای 
محبوب ایرانی هاست. درحالی گفته می شود سمند برای 
طبقه متوسط جامعه در نظر گرفته شده که  آخرین قیمت 
این محصول بین ۳۱ تا ۳9 میلیون تومان اســت و با توجه 
به میانگین حقوق 2 میلیون تومانی بین ۱۶ تا 2۰ ماه طول 
می کشــد تا یک کارمند بتواند یک خودرو ملی خریداری 
کند. جالب است بدانید یک دستگاه سمند در بازار اروپایی 
۵۰۰ پوند یعنی چیــزی حدود ۵ میلیون تومان که معادل 
بهای یک دســتگاه  خودروی اوراق شــده است، می ارزد. 
جالب است بدانید گزارش های منتشرشده کنترل کیفیت 
نشان می دهد ســمند توانسته تنها 2 ســتاره از ۵ستاره 
کیفی را از آن خود کند. جاده مخصوص نشــین ها درحال 
حاضر هر دستگاه ســمند lx را به قیمت ۳۳.۵ میلیون  و 
ســمند EF۷ را ۳۴ میلیــون و ۳۰۰ هــزار تومان عرضه 
می کنند، البته قیمت نخســتین خودروی ملی در بازار ۶ 
تا ۸ میلیون تومان باالتر از قیمت کارخانه است. گشتی در 
  LXبازار نشــان می دهد درحال حاضر هر دستگاه سمند
۳9.۵ میلیون و هر دستگاه سمند EF۷ ۴2 میلیون تومان 

قیمت گذاری می شود. 

ملییاغیرملی
گذشــته از این، در ملی بودن سمند نیز تردیدهایی جدید 
مطرح شد، ازجمله این که کارشناسان معتقد بوده و هستند 

 خودروهای ملی در ایران
هنوز نتوانسته اند سهم شایسته ای از فروش را به دست آورند

ادامه تالش »ملی«ها 
برای تسخیر قلب بازار

 بعد از پراید ارزان، خودروهای فرانسوی یکه تاز بازار ایران هستند
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بیشتر از 63 درصد از داوطلبان آزمون های استخدامی زنان هستند. حسین توکلی، مشاور عالی سازمان دخل و خرج

سنجش آموزش کشور با اعالم این مطلب گفت: در پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های 
اجرایی کشور  ســال 97 تعداد 366 هزار و 170 نفر از زنان شــرکت کردند، به عبارت دیگر این میزان 
63.54 درصد نسبت به حاضران در جلسه آزمون است. او ادامه داد: ظرفیت پذیرش در پنجمین آزمون 

استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی تعداد 18 هزار و 198 نفر برای 9 دستگاه اجرایی کشور است.

۶3 درصد 
داوطلبان 
استخدام زن 
هستند

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/00

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

هـر کسـی کـه در خانه شـما 
حضـور دارد بایـد بداند هنگام 
وقـوع زلزله چـه اقدامی انجام 
دهـد حتـی اگـر شـما موقع 

نباشـید. وقوع حادثـه آنجا 

تقسیم سود 3۰۰ریالی برای هر سهم شرکت پاالیش نفت اصفهان
به روزرسانی تجهیزات ،سودآوری،رعایت استانداردها،مصرف بهینه وکاهش مصرف آب وحفظ محیط زیست از اولویت های شرکت پاالیش نفت اصفهان است

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پاالیش نفت اصفهان 
۳۰ تیرماه ۱۳۹۷ در ســالن اجتماعات شــهرک شهید محمد منتظری 
و با حضور اکثریت ســهامداران برگزارشــد پیرو آگهی دعوت مندرج در 
روزنامه های اطالعات شماره ۲۷۰۴۴ مورخ 1397/04/17 و دنیاي اقتصاد 
شماره ۴۳۶۹ مورخ 1397/04/۱17جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه 
صاحبان سهام شرکت پاالیش نفت اصفهان در ســاعت ۹:۰۰ صبح روز 
شنبه مورخ 1397/04/30 با حضور دارندگان89/86درصد از سهامداران 
و نماینده سازمان بورس سیدعلیرضا ســیدعلیخاني و نماینده موسسه 
حسابرسي هشیار بهمند )به عنوان حســابرس و بازرس قانوني شرکت( 
مصطفي باتقوا در محل سالن آمفي تئاتر شهرک شهید محمد منتظري 

به نشاني اصفهان، بزرگراه آزادگان، كیلومتر ۳ جاده تهران تشكیل گردید.
پس از احراز حد نصاب قانونی و با توجه به مفاد ماده ۱۰۱ اصالحیه قانون 
تجارت، حسن مومنی )نماینده شرکت ملي پاالیش و پخش فرآورده هاي 
نفتي ایران ( به عنوان رئیس جلسه و جلیل رجب کردي )نماینده شرکت 
آواي پردیس ســالمت( و وحید رجبیان)نماینده شركت سرمایه گذاري 
صبا تامین( به عنوان نظار و مهدي صرامي فروشاني به عنوان منشي جلسه 
انتخاب گردیدند. سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعالم و دستور 

جلسه توسط منشي جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:
دستورجلسه:

۱- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مســتقل و بازرس قانونی 
شرکت در خصوص عملکرد سال مالي منتهي به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰.

۲- بررســی و تصویب ترازنامه و صورت عملکرد ســال مالی منتهي به 
.1396/12/29

۳- اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.
۴- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی ۱۳۹۷.
۵- تعیین روزنامه کثیراالنتشار براي درج آگهي هاي رسمي شرکت.

۶- تعیین اعضای هیأت مدیره
۷- ســایر مواردی که تصمیم گیري در مــورد آن در صالحیت مجمع 

عمومي عادي باشد.
مصوباتمجمع:

پس از قرائت دستور جلســه، مجمع وارد دستور جلســه گردید. ابتدا 
گزارش فعالیت هیأت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس 
مستقل و بازرس قانوني درخصوص صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 
1396/12/30 قرائت و مجمع پس از بحث و بررسي و انجام مذاکرات الزم و 
با توجه به تکالیف و رهنمودهاي مندرج در صورت خالصه مذاكرات مجمع، 

تصمیمات ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:
الف( صورت های مالی شرکت شامل ترازنامه، صورتحساب سود وزیان و 
صورت جریان وجوه نقد سال مالي منتهي به 96/12/29 با توجه به تکالیف 
تعیین شده صاحبان سهام مندرج درصورت خالصه مذاکرات مجمع، مورد 

تصویب قرار گرفت.
ب( در اجرای مواد ۹۰،۲۳۹ و ۲۴۰ اصالحیه قانون تجارت، مجمع  مقرر 
نمود مبلغ ۳۰۰ریال به عنوان سود خالص هر سهم بابت عملکرد سال مالي 
۱۳۹۶ تقسیم و در مهلت مقرر قانوني به سهامداران پرداخت و باقیمانده به 
مبلغ ۶/۲۸۲/۲۷۰میلیون ریال پس از کسر پاداش عملکرد هیأت مدیره، به 

عنوان سود تخصیص نیافته در حسابها لحاظ گردد.
ج( موسسه حسابرسی بهمند بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی 
اصلی و موسسه حسابرسي ارقام نگر آریا به عنوان بازرس علي البدل شرکت 

براي سال مالي منتهي به 1397/12/29 انتخاب گردید. 
د( روزنامــه های اطالعــات و دنیای اقتصــاد به عنــوان روزنامه هاي 
کثیراالنتشــار جهت درج آگهي هاي شــرکت براي سال مالي منتهي به 

1397/12/29 انتخاب شدند.
هـ( اعضای اصلی هیأت مدیره براي دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند:

شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال بختیاري
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتي ایران

شرکت آوای پردیس سالمت
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

شرکت آراز شیمی جلفا
لطفعلی چاوشی مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان در مجمع 
عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شــرکت پاالیش نفت اصفهان  به 
فعالیت  این شرکت در زمینه پاالیش نفت خام و تولید فرآورده هاي نفتي 
و تامین خوراک صنایع پایین دســتي )شرکت هاي پتروشیمي اصفهان، 
پتروشیمي اراک، نفت سپاهان، پاالیش نفت جي و صنایع شیمیایي ایران( 
پرداخت و گفت: این شرکت کار خود را از سال  از سال ۱۳۵۸ آغاز نموده و 
هم اکنون حدود ۲۳ درصد از فرآورده هاي نفتي مورد نیاز كشــور را تولید 

مي نماید. 

چاوشی افزود:این شركت در منطقه اي با مساحت كل ۳۴۰ هكتار و دارا 
بودن فضاي سبز به مساحت 114/5 هكتار، در شمال غربي اصفهان واقع 
شده است. شركت پاالیش نفت اصفهان در طي سال ها شاهد پیشرفت هاي 

بســیاري بوده، به طوري كه از سال هاي آغازین دهه ۶۰، ظرفیت پاالیش 
نفت خام این شركت با افزایش ۸۵ درصدي نسبت به ظرفیت طراحي آن از 

۲۰۰ هزار بشكه در روز به بیش از ۳۷۵ هزار بشكه افزایش یافته است.
چاوشی افزود: این واحد عظیم صنعتي، به منظور تحقق اهداف سازماني 
و مدیریتي مندرج در خط مشي شــركت همزمان با اجراي طرح عظیم و 
راهبردي بهبود فرآیند و بهینه سازي پاالیشگاه اصفهان با توجه به اهداف 
زیست محیطي، افزایش كمي و كیفي محصوالت و فرآورده ها و سودآوري 
شركت، سیستم هاي مدیریت كیفیت، زیست محیطي، ایمني و بهداشت 
 ،  29001-ISO/TSحرفه اي را بر اساس آخرین ویرایش استانداردهاي
 HSE-MS ،   18001-OHSAS  ،14001-ISO  ،9001-ISO

مستقر نموده و تحت سیستم مدیریت یكپارچه اجراء مي نماید.
وی افزود : این شرکت در ســایه  عنایت به منویات مقام معظم رهبری 
در پیشبرد اقتصاد مقاومتي، علیرغم تحریم هاي ظالمانه استکبار جهاني،  
با کمک متخصصان داخلي، پیچیده ترین کاتالیست پاالیشي دنیا مربوط 
به واحدهاي بنزین سازي را )كه تا قبل از این،  تولید آن تنها در انحصار دو 
شركت بزرگ آمریكایي و فرانســوي بود( تولید نموده و  از سال ۱۳۹۴  با 
راه اندازي وبهره برداري كامل  از مجتمع بنزین سازي و تولید متوسط روزانه 
۸ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ سهم بســزایي در كاهش آلودگي كالنشهر 

اصفهان و كشور ایفا مي كند.
وی ادامه داد: با توجه به طرح تحریم های ظالمانه علیه ایران گفت: با ایجاد 
تحریم های جدید علیه ایران، شرکت خارجی طرف قرارداد بهینه سازی و 
توسعه پاالیشگاه،  کار خود را متوقف کرد که ما بدنبال اجرای طرح توسعه و 

بهینه سازی و به روز رسانی خط تولید هستیم.
کاهش مصرف اب، و به روز رسانی تجهیزات، رعایت استانداردها و حفظ 

محیط زیست از الویت های شرکت در سالجاری است

 مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: هزینه تأمین آب پاالیشگاه 
به ازای هر مترمکعب هزارتومان اســت، اما در برهه هایی از سال های اخیر 
هزینه تأمین آب به هر مترمکعب ۹ هزار تومان نیز رسید، بنابراین الزم است 
با استفاده از تجهیزات هیبریدی استفاده از آب را کاهش دهیم. وی افزود: 
پاالیشــگاه اصفهان در زمان خود از بهترین صنایع و سودآور بوده است اما 
تجهیزات به کار برده شــده در آن برای امروز مناسب نیست. در سال های 
گذشته به روزرسانی تجهیزات هدف این شرکت بوده است، اگر تجهیزات 
به روزرسانی نشود این شرکت توان ادامه فعالیت نخواهد داشت و سودآور 

نخواهد بود.
مدیرعامل شــرکت پاالیش اصفهان گفت: با توجه به الزامات محیط 
زیستی اخیر برای عدم استفاده از نفت کوره، خرید این محصول شرکت 
توســط نیروگاه برق متوقف شــد. در حال حاضر نفت کوره پاالیشگاه 
اصفهان صادر می شود اما تا چند ســال دیگر اجازه صادرات نفت کوره 
 هم وجود نخواهد داشــت و تولید این محصول بــا چالش هایی روبرو 

خواهد شد.
چاوشی با اشاره به چشم انداز شــرکت اضافه کرد: این برنامه مدون و 
تصویب شده و تمامی تمهیدات در خصوص تهدیدات شرکت اندیشیده 
و برای آن چاره اندیشی شده است. این برنامه نزدیک به یک سال است 
که وارد فاز اجرایی شــده است. وی با اشاره به مشکالت کم آبی اصفهان 
گفت: حقابه شرکت ۱۰ میلیون مترمکعب در سال بوده و از محل تلمبه 
خانه درچه دریافت می شده است. صرفه جویی در مصرف آب از سال های 
گذشته در دستور کار پاالیشگاه قرار داشته و علی رغم توسعه بخش هایی 

از شرکت، مصرف آب به هشت میلیون متر مکعب رسیده است.
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان افزود: پیــش از اینکه حقابه 
پاالیشگاه از زاینده رود قطع شود، تأمین آب مورد نیاز شرکت از پساب در 
دستور کار بوده است. شاید در آینده مجبور شویم در پروژه ای مانند انتقال 
آب از خلیج فارس مشارکت کنیم تا آب مورد نیاز تأمین و فعالیت شرکت 

ادامه یابد.
چاوشــی خاطرنشــان کرد: هزینه تأمین آب بــه ازای هر مترمکعب 
هزارتومان اســت، اما در برهه هایی از ســال های اخیر هزینه تأمین آب 
به هر مترمکعب ۹ هزار تومان نیز رســید، بنابراین الزم است با استفاده از 
تجهیزات هیبریدی استفاده از آب را کاهش دهیم. وی با اشاره به طرح های 
بهینه ســازی و حفظ وضعیت پاالیشــگاه گفت: در دهه ۸۰ برای به روز 
رسانی پاالیشگاه طرح هایی اجرایی شد. مانند تولید محصوالت متناسب 
با اســتاندارد یورو، کاهش اوکتان بنزین و ... که از سال های قبل آغاز شده 

است.
چاوشی با بیان اینکه اگر پروژه های توســعه ای اجرایی نشود در فروش 
نفت کوره مشکل خواهیم داشت، گفت: توسعه این پروژه ها، شرکت را به 

سودآوری خوبی می رساند و این پروژه ها اهمیت زیادی برای دولت دارد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان هم چنین میزان تولید گازوییل 

در روز را ۲۱ میلیون لیتر اعالم کرد و از صادرات بخشی از آن خبر داد.

شهروند| خودروی ملی هرگز نتوانست در بازار ایران با اقبال اکثریت مواجه شود و خودروهایی که 
تا امروز به عنوان خودروی ملی رونمایی شده اند، همیشه سهم کمتری از بازار را نسبت به خودروهای 
فرانسوی داشته اند. البته در این میان نباید سهم قابل توجه ارزان ترین خودروی بازار یعنی پراید را 
نادیده گرفت. حاال سایپا از »رهام« رونمایی کرده اســت و خودروی دیگری به عنوان خودروی ملی 
معرفی شده اســت که می گویند ایمنی خیلی باالیی دارد و برای نخستین بار در قامت یک خودروی 
ملی از شاسی یکپارچه استفاده می کند که سال هاســت اتفاق رایج کمپانی های بزرگ خودروسازی 
در جهان بوده اســت. به همین بهانه خودروهای ملی ایران، سهمشــان از بازار، قیمت های فعلی و 

مشکالتشان را بررسی کرده ایم. 


