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چالشقانون

مهتاباسفندياری

اش�اره:نوش�تارحاضربهبحثوبررسیپيرامونجايگاه
ط�رحواليحهدرنظامقانونگذاریم�یپردازدكهازنظر

خوانندگانمیگذرد:
در نظام جمهوری اسالمی ايران اصلی ترين نهاد قانونگذاری 
مجلس ش��ورای اسالمی اس��ت قوانين قبل از تصويب به دو 

روش به مجلس راه پيدا می كنند. 
گروه��ی در قالب اليحه و از طريق دول��ت و برخی ديگر در 
ش��کل و ش��مايل طرح و با ابتکار نماين��دگان مجلس اعالم 
وصول می شوند مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
در تحقيقی كه به تازگی منتش��ر شده به اين نتيجه رسيده 
است كه ابتکار قانونگذاری بايد از طريق قوه مجريه و در قالب 
اليحه باش��د. آن تحقيق با بررس��ی آماری نقش قوه مجريه 
و مقتن��ه در ابتکار قانونگذاری اولوي��ت قانونگذاری از طريق 
اليحه را می پذيرد در گفت و گو با دكتر حس��ينعلی اميری 
حقوق دان و عضو سابق ش��ورای نگهبان و دكتر الهام امين 
زاده معاون حقوقی رئيس جمهور به بررس��ی موضوع طرح و 
اليحه و كارآم��دی هر يك از آن ها در نظام قانونگذاری می 
پردازيم. قانونگذاری از دو طريق طرح با اليحه اتفاق می افتد 
با اين توضيح كه پيش نويش قانونی كه از طرف دولت تهيه 
و به مجلس ش��ورای اسالمی ارائه می شود. به اليحه مشهور 
اس��ت و هر گاه پيش نويس از طرف نمايندگان مجلس تهيه 
و به مجلس ارائه ش��ود طرح ناميده می شود. چه طرح و چه 
اليحه نهايتا بايد به تصويب مجلس شورای اسالمی و بعد از 
آن به تاييد شورای نگهبان برسد بعد از تاييد شورای نگهبان 
آن طرح با اليحه به قانون تبديل می ش��ود و قدرت اجرايی 
پيدا می كند. پيش��نهادی كه نماين��دگان مجلس تهيه می 
كنند برای تبديل به قانون، ابتدا در كميسيون تخصصی ارائه 
می شود و بعد از تاييد در كميسيون در صحن علنی مجلس 
مطرح می ش��ود اما اليحه پيش��نهادی از طرف هيات دولت 
اس��ت كه وزيران ه��ر كدام با توجه به تخص��ص خود و نياز 
كشور تهيه می كنند و در كميسيون های جداگانه دولت هم 
مطرح می شود و بعد از اينکه كميسيون ها نظر خود را ارائه 
دادند به صورت نهايی به مجلس می رود تا در آنجا به قانون 
تبديل ش��ود. در واقع آن طرح با اليحه پيش نويس اوليه ی 
است كه توسط مجلس با دولت تهيه می شود و در مجلس با 
توجه به ميزان فوريتی كه دارد )با دو فوريتی است يا عادی( 

با رای نمايندگان مجلس تبديل به قانون می شود. 
اولويت قانونگذاری

چون دولت ابزارهای كارشناس��ی متعدد و مفصلی در اختيار 

دارد و عمال با نيازمندی های اجتماعی ارتباط تنگاتنگ دارد. 
بنابراين مشکالت و نيازمندی های قانونی جامعه را درك می 
كند بحث و بررسی های مفصل كارشناسی توسط كارشناسی 
های دستگاه های مختلف اجرايی بنا به اقتضا انجام می شود 
و خروجی آن اليحه است كه از پختگی كارشناسی بيشتری 
برخودار اس��ت اس��تدالل می كنند كه چون مجلس شورای 
اسالمی به اندازه دولت كارش��ناس در اختيار ندارد بنابراين 
ممکن است طرح هايی كه از طرف مجلس ارائه می شود كار 
كارشناس��ی محکم و مفصلی بر روی آن انجام شده باشد به 
همين دليل قدرت كارشناس��ی اليحه به همين دليل قدرت 
كارشناس��ی اليحه را از طرح بيشتر می دانند اين حقوقدان 
توضي��ح می دهد همانطور كه م��ی دانيد طرح پيش نويس 
قانونی اس��ت كه با درخواست حداقل 15 نماينده مجلس در 
صحن علنی مجلس و با توجه به اينکه چند فوريتی باشد از 
يك دو يا سه فوريتی كه هر كدام فرايند مخصوص به خود را 

دارد در مجلس مطرح می شود. 
درس��ت اس��ت كه دولت )قوه مجريه( از نظرات كارشناسان 
بسيار زيادی در حوزه های مختلف و در تهيه لوايح بهره می 
برد اما در حال حاضر مجلس ش��ورای اس��المی نيز مركری 
ب��ا عنون مركز پژوهش های مجلس تاس��يس ك��رده و كار 
كارشناسی و مشورتی به نمايندگان مجلس شورای اسالمی و 
همچنين به مجلس شورای اسالمی و كميسيون های مجلس 
ارائه می دهد. كنند. وقتی پيش نويس مبحثی اليحه اس��ت 
ابتدا در وزارتخانه مربوط مورد بررس��ی قرار گرفته است نياز 
سنجی اليحه اس��ت ابتدا در وزارتخانه مربوط مورد بررسی 
قرار گرفته است نيازسنجی شده و بعد از آن در هيات دولت 
به كميس��يون تخصصی واگذار می ش��ود باز در كميسيون 
تخصص��ی هم با تع��دادی از وزرای كه ب��ه آن اليحه مربوط 
می شوند بررس��ی و نهايتا به مجلس ارسال می شود كه در 
مجلس هم در كميس��يون ه��ای تخصصی با حضور نماينده 
دولت و نمايندگان مجلس مورد بررس��ی ق��رار می گيرد با 
اين روش قطعا بحث و بررس��ی های بيشتری بر روی اليحه 

صورت می گيرد
 ب��ه همي��ن منظور نمی ت��وان اين نظري��ه را تأييد كرد كه 
طرح ه��ا از پختگی لوايح برخوردار نيس��تند ع��الوه بر اين 
مجلس ش��ورای اس��المی در عمل، عالوه بر استفاده از نظر 
كارشناس��انی كه در مركز پژوهش های مجلس هس��تند از 
نظرات كارشناسی، كارشناس��ان قوه مجريه به هم بهره می 
ب��رد. بنابراين به اعتقاد من نمی توان گفت كه طرح از قوت 

كارشناسی كمتری نسبت به اليحه برخوردار است در بعضی 
مواقع هم پيش آمده كه بعضی لوايح در دولت تهيه ش��ده و 
از غنای كارشناسی الزم برخودار نبوده است به همين دليل 
من ش��خصا نمی توانم وزنی را برای اولويت داش��تن اليحه 
مط��رح كنم امين زاده نيز معتقد اس��ت كه فرقی نمی كند 
كه موضوع مطرح ش��ده اليحه باش��د با طرح به قيد فوريت 
آن را در دس��تور كار قرار می دهند ش��ور كمتری دارد و آن 
را بررس��ی می كنند. معاون حقوقی رياست جمهوری نحوه 
تصوي��ب اليحه را بدين ترتيب ترس��يم می كند وقتی پيش 
نويس مبحثی اليحه اس��ت ابت��دا در وزارتخانه مربوط مورد 
بررس��ی قرار گرفته اس��ت نياز س��نجی اليحه است ابتدا در 
وزارتخانه مربوط مورد بررس��ی قرار گرفته است نيازسنجی 
ش��ده و بع��د از آن در هيات دولت به كميس��يون تخصصی 
واگذار می ش��ود باز در كميسيون تخصصی هم با تعدادی از 
وزرای كه به آن اليحه مربوط می ش��وند بررسی و نهايتا به 
مجلس ارسال می شود كه در مجلس هم در كميسيون های 
تخصص��ی با حضور نماينده دولت و نمايندگان مجلس مورد 
بررس��ی قرار می گيرد با اين روش قطعا بحث و بررسی های 

بيشتری بر روی اليحه صورت می گيرد. 
نسبتتأثيرلوايحوطرحهادرتصويبقوانين

ما امور كش��ور را ب��ه اجراء تقنين و قضا تقس��يم می كنيم 
بنابراين مجلس ش��ورای اسالمی يگانه مرجع قانونگذاری در 
نظام جمهوری اسالمی ايران است؛ وظيفه اصلی اين مجلس 
تفنين )قانونگذاری( اس��ت. بنابراي��ن در حوزه ای كه صالح 
بداند می توان قانونگذاری كند اينکه بگوييم قوانين ما بيشتر 
از يك طرح نش��ات می گيرند يا از يك اليحه بايد از مجلس 

ش��ورای اسالمی پرسيد اما به هر حال چه طرح و چه اليحه 
نهايتا وقتی كه قوت قانونی پيدا كرده و به قانون تبديل شده 
اي��ن قانون ضمانت اجرايی پيدا می كن��د اگر مجلس مركز 
پژوهش ها را نداش��ت اين نظريه درس��ت بود اما با توجه به 
س��ابقه 6 س��اله ای كه من در حوزه تقنين و نظارت داشته 
ام تجرب��ه عملی من بر اين اس��ت كه با وجود مركز پژوهش 
ه��ای مجلس طرح ها هم می توانند از غنای كافی برخوردار 
باشند. مستشار ديوان عالی كشور می افزايد: قبال كه عضويت 
ش��ورا را داشتم در كميس��يون های مجلس كه حضور پيدا 
می كردم، به وضوح مش��خص بود كه كارشناس های مركز 
پژوهش های مجلس، مشاوران خيلی خوبی برای نمايندگان 
مجلس و همچنين كميس��يون ها هس��تند اميری در پاسخ 
به اين س��وال كه اگر نس��بت طرح ها به لوايح از اس��تاندارد 
آن بيش��تر نبود نشانه چيس��ت می گويد: ارتباطات مردم با 
نمايندگان ارتباطات دو س��ويه ای است كه باعث می شود تا 
مجلس نيازهای اجتماعی را در حوزه های مختلف درك كند 
و در خصوص نيازمندی هايی كه جامعه دارد به قانونگذاری 
بپردازد. برعکس اگر تعداد لوايح از طرح ها بيش��تر باشد نيز 
نش��ان دهنده اين اس��ت كه دولت نيازمندی های جامعه را 
بيشتر درك كرده جهت گيری برای تأمين نيازهای اجتماعی 
در ح��وزه های مختلف درك ش��ده رو به نظر می رس��د كه 
دولت با نيازهای اجتماعی در تماس است كه توانسته نيازمند 
ی های جامعه را به شکل اليحه تهيه كند و به مجلس ارائه 

دهد. 
داليلطوالنیشدنتصويبلوايحقضايی

اين موضوع عوامل مختلف��ی دارد فرايند تهيه لوايح تعريف 
مش��خصی دارد دولت تعدادی كار گروه دارد كه بعد از تهيه 
لوايح در كار گروه ها در مورد آن ها بحث می ش��ود، سپس 
به كميس��يون های دولت فرستاده می شوند و بعد از اينکه 
در كميس��يون های دولت نهايی ش��د در هيات وزيران هم 
مطرح می شود و به يك اليحه تبديل می شود در اين مسير 
از نظر كارشماس��ان مختلف اس��تفاده می شود، به پيشينه، 
قانونگ��داری در آن حوزه مراجع��ه می كنند در مواقعی نياز 
دارند تا آمار و ارقام را ببيند و از جاهای مختلف آنها را جمع 
آوری كنن��د. و اين باعث می ش��ود كه طرح ها و لوايح يك 
مس��ير طوالنی را طی كند اميری اضافه می كند دولت های 
مختلف چهار سال فعاليت می كنند و بعد از اتمام يك دوره 
چهارساله بعضی از وزرا تغيير پيدا می كنند. ممکن است به 
نظر وزير جديد ادامه طرح ها و لوايحی كه در گذش��ته ارائه 

شده اس��ت ضرورتی نداشته باش��د و اليحه بايگانی شود با 
موارد جديدی به آن افزوده شود كه خوب در طوالنی شدن 
اين روند تأثيرگذار اس��ت اميری در نهايت خاطر نشان می 
كند مواقعی هم وج��ود دارد كه كال رئيس جمهور تعويض 
می ش��ود در چنين مواردی هم رئيس جمهور جديد دولت 
جديد وزرای جديد به روی كار می آيند، بنابراين بر لوايحی 
كه در دس��تور كار دولت اس��ت بازنگری انجام می دهند و 
ممکن است از نظر دولت جديد چيزهايی كه در دولت قبلی 
اراده شده است ضرورت با اولويت داشته باشند. قانون برای 
تس��هيل امور مردم تصويب می ش��ود و برای اين است كه 
رواب��ط اجتماعی بي��ن مردم كارآمدتر ش��ود. كاركرد قانون 
اين اس��ت كه قبل از اينکه هر نوع اختاللی ايجاد شود، اين 
مس��ائل به وسيله قانون به شکلی حل و فصل و پيش بينی 
ش��ود كه مردم در معامله ها و روابط با يکديگر به مش��کلی 
برنخورن��د اين موضوع قبل از هر چي��ز نياز به آموزش دارد 
يعنی اگر مردم از قانون اطالع داش��ته باشند. ما نمی توانيم 
برای هم��ه قوانين و لوايح يك حکم واح��د صادر كنيم هر 
كدام از لوايحی كه به مجلس وارد می ش��ود. ممکن اس��ت 
تش��خيص داده ش��ود كه از غنای الزم برخوردار نيست و به 
وزارتخانه مربوط بر گردد و مورد كار كارشناس��ی مجد قرار 
گيرد يا ممکن اس��ت كه در آن زمان كميسيون های دولت 
اص��الح ندانند كه اليحه مورد نظر برای رای گيری و تبديل 
ب��ه قانون به صحن علنی مجلس فرس��تاده ش��ود به همين 
دليل بايد ديد كه با چه قانونی روبرو هس��تيم و علت تأخير 

در آن چه چيزی است. 
قانونناظربهحلمشکالتمردم

قانون برای تس��هيل امور مردم تصويب می شود و برای اين 
اس��ت كه روابط اجتماعی بين مردم كارآمدتر شود. كاركرد 
قانون اين است كه قبل از اينکه هر نوع اختاللی ايجاد شود، 
اين مس��ائل به وسيله قانون به ش��کلی حل و فصل و پيش 
بينی ش��ود كه م��ردم در معامله ها و روابط ب��ا يکديگر به 
مشکلی برنخورند اين موضوع قبل از هر چيز نياز به آموزش 
دارد يعنی اگر مردم از قانون اطالع داش��ته باش��ند. خيلی 
راحت تر در معامله های خود پيش می روند و قبل از اينکه 
اختالالت وقت و انرژی و هزينه آن ها به هدر رود، می تواند 
با تدبير يك رابطه اجتماعی موفق داش��ته باشد. يك سامانه 
اطالعاتی اينترنتی در اختيار ش��هروندان است كه هر گاه به 
هر دليلی احتياج به اطالع از قوانين داشتند با مراجعه به آن 

می توانند از قوانين آن حوزه اطالع پيدا كنند. 

پيامبراكرم)ص(: آيا شما را از اهل دوزخ آگاه نکنم؟ هر درشتخوی خشن متکّبر.

 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی 
ایران)س��هامی عام( روز یکشنبه 1398/12/04 با حضور 85/40 درصد 
س��هامداران درمحل  ته��ران بزرگراه چمران تقاطع ی��ادگار امام هتل 
پارس��یان آزادي س��الن زرین-طبقهM،  به ریاس��ت علی موحدنژاد و 
نظارت آقایان عباس��علی ارجمندی  و رضا رفیعا و دبیری مهدی علی 
دوس��تی برگزار ش��د. در این مجمع پس از ارایه گزارش هیئت مدیره 
توسط دکتر امیر رحیمی مدیرعامل شرکت و ارایه گزارش بازرس قانونی 
صورت های مالی به تصویب کلیه س��هامداران رس��ید. صاحبان سهام  
مبلغ 930 ریال را به عنوان سود خالص قابل تقسیم هر سهم تصویب 
کردند. در پایان روزنامه های دنیای اقتصاد واطالعات به عنوان روزنامه 
های کثیر االنتشار و سازمان حسابرسی به  عنوان حسابرس مستقل و 

بازرس قانونی شرکت برای سال مالی 99 انتخاب گردیدند.
عملکرد رویایی شیر دلیر بازار سرمایه

یکش��نبه 4 اسفند مجمع عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری صنایع 
شیمیایی ایران که با نماد شیران در بازار سرمایه شناخته می شود برگزار 
گردید. در این مجمع شاهد یکی از گزارشهای رویائی عملکرد شیر دلیر 
بازار سرمایه طی س��الهای حضورش در بازار سرمایه بودیم. شیران با 
بازدهی باالی ۶00 درصد در قیمت روی تابلو برای مدت یکس��ال و 
دس��تیابی به بالغ بر000 , 10 میلیارد ریال سود خالص، افزایش حدود 
200 درصدی فروش و افزایش حدود ۶00 درصدی درآمد غیرعملیاتی 
کارنامه ای درخش��ان از خود را در معرض دید س��هامداران، فعاالن و 
ناظرین بازار سرمایه قرار داد تا نشان دهد این شیر دلیر بازار سرمایه که 
چند سالی در رکود بود با تغییر تیم راهبری و مدیریتی به یکباره جان 

تازه ای پیدا کرده و در بازار سرمایه حرفهای زیادی برای گفتن دارد.
بررسی اجمالی عملکرد عملیاتی این شرکت حاکی از افزایش فروش 
محصوالت LAB،NP و HAB در بازار داخلی و همچنین افزایش 
29 درصدی صادرات محصوالت مذکور می باش��د. ش��یران در سال 
مال��ی منتهی به آذر 1398 بالغ بر 80 میلی��ون دالر از محل صادرات 
برای کشور در شرایط تحریمی ارزآوری کرده است که نسبت به مدت 

مشابه سال قبل 29 درصد افزایش نشان می دهد.
این ش��یر دلیر بازار سرمایه در فروش کل نیز یک جهش 92 درصدی 
را از خود به نمایش گذاش��ته اس��ت و از فروش 9۶00 میلیارد ریال در 
سال مالی گذشته به رکورد تازه 18400 میلیارد ریال دست یافته است 
و یک گام 22000 میلیارد ریالی نیز برای س��ال آتی خود ترسیم کرده 

است. اما طالنی ترین بخش عملکرد شیران، با حدود ۶00 درصد رشد 
مربوط به بخش در آمدهای غیر عملیاتی اس��ت. تا جائی که توانسته 
اس��ت رقم 48۷۶ میلیارد ریال در آمد غیر عملیاتی در سال مالی مورد 
گزارش به ثبت رس��انده است. در حالی که در سال قبل این رقم تنها 

۷25 میلیارد ریال بوده است. 
شیران در مجموع نیز با ورود به باشگاه شرکتهای با سود باالتر از 000, 
10 میلیارد ریال رکورد تاریخی 10105 میلیارد ریال برای سود خالص 
1398 برای خود ثبت کرده اس��ت. در حالی که در سال قبل این رقم 
3398 میلیارد ریال بوده اس��ت یعنی یک جهش 19۷درصدی در سود 

خالص، کاری که تنها از عهده شیر دلیر بازار سرمایه بر می آید. 
اما ش�یران چند خبر خوش نیز برای س�هامداران خود در مجمع 

داشت:
اولین خبر، خبر آرای اخذ شده بود در مورد عوارض ارزش افزوده خوراک 
نفت سفید که پیشتر روی کدال نیز چند روزی باعث بسته شدن نماد 
شیران گردیده بود. در مجمع ابعاد 3،۶00 میلیارد ریالی به خود گرفت و 
اعالم شد در صورت اخذ کامل سایر آرای مربوط به دوره های مالیاتی 
سالهای 1390 تا 1398 یک سود رویایی در انتظار سهامداران شیران 
در دوره های آتی فقط از محل همین موضوع خواهد بود. خبر خوش 
دیگر شیران فروش 40،000 میلیارد ریالی ماههای دی و بهمن سال 
مالی جدید )منتهی به آذر 1399( بود که نشانگر شروع طوفانی شیران 
برای سال مالی جدید است که منجر به تحقق EPS باالی 350 ریال 
برای هر سهم در دو ماه مذکور گردیده است. همچنین پیگیری وصول 
مطالبات خارجی که روندهای جدیدی برای پیگیری آن آغاز شده است 

روزهای خوبی برای آینده شیران ترسیم می کند.
البته شیران از مشکالت موجود در تکمیل طرح توسعه و توقف آن نیز 
س��خن گفت و سختی های ناشی از تحریم ها را نیز برشمرد اما مدیر 
عامل به این نکته اشاره کرد که شیران مصمم است سال مالی 1399 

را با گامهای استوارتر و عملکرد درخشان تر طی کند. 
در پایان یک توزیع س��ود عادالنه، سهم س��هامداران وفاداری بود که 
یکسال باشیران ۶00 درصد بازدهی روی تابلو را تجربه کرده بودند و 

در مجمع نیز برای هر سهم 930 ریال سود دریافت کردند.
بازارهای اصلی - وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت

در منطقه غرب آس��یا، کش��ورهای قطر و عربس��تان سعودی از تولید 
کنندگان بزرگ LAB و نرمال پارافین در منطقه محسوب می شوند. 

از آنجائی که کش��ورهای قطر و عربس��تان محدودیت های تحریم 
در رواب��ط مالی را ندارند و به ش��یوه های پرداخ��ت LC می توانند 
محص��والت خود را عرضه کنند و این ش��رکت به علت مش��کالت 
تحری��م های ظالمانه آمریکا از این امکان محروم اس��ت، رقابت در 

منطقه نابرابر می باشد.
محصوالت و خدمات اصلی

همانگونه که توضیح داده شد شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی 
ایران با اس��تفاده از برش میانی 10C - C 13  که با اس��تحصال از 
نفت سفید دریافتی از پاالیشگاه اصفهان حاصل می شود، محصول 

مبانی نرمال پارافین )NP( را تولید می نماید.
نرمال پارافین تولیدی این شرکت )هیدروکربورهای بدون شاخه( در 

فرآیند بعدی در ترکیب با بنزن، تبدیل به LAB می شود.
 HAB تحت عنوان الکالت س��نگین LAB حدود 5درصد از تولد
)به عنوان محصول جانبی( اس��ت که تولید ساالنه آن بالغ بر 500 , 
۷ تن و عمدتا صادراتی می باش��د و در صنایع روغن س��ازی کاربرد 

دارد .
تحوی��ل ف��رآورده ها به خری��داران داخل��ی، به ص��ورت فله ای و 
WORK - EX اس��ت و صادرات آنها عمدتا به شیوه FOB در 
بندر بوشهر و یا EX - WORK در گمرک اصفهان می باشد که 
با توجه به مش��کالت تحریم، این شرکت در حال برنامه ریزی برای 

تحویل به روشهای دیگر نظیر CFR و CIF می باشد.
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران به عنوان سازمانی تولید 
کنن��ده، تمام فعالیتهای خود را در مس��یر صرف��ه اقتصادی مدیریت 

می کند.
در این راستا اهداف و راهبردهای زیر در حال پیگیری می باشد:

- تالش برای تکمیل زنجیره ارزش محصوالت تولیدی و به روز در 
جهت دستیابی به کیفیت تولید باالتر و حضور

در بازارهای جدید و همچنین طراحی اولین پارک شیمیایی در حوزه 
صنایع شوینده 

- بهب��ود مس��تمر و برنام��ه ری��زی در جهت بازنگ��ری روش ها و 
دستورالعمل های موجود مطابق با آخرین تغییرات کشوری

و بین المللی.
- پیگیری مس��تمر در راستای کنترل و بهینه سازی شرایط عملیاتی 

تولید، با هدف حداکثرسازی سود حاصله و حفظ

پایداری تولید 
- کاهش مصرف انرژی ب��ه خصوص در زمینه آب مصرفی همواره 

مورد توجه بوده و خواهد بود. 
- بهینه سازی فرآیندهای سازمانی با استفاده از روش های نوین .

- افزای��ش تنوع بازارهای هدف در منطقه به منظور افزایش فروش 
های صادراتی برای ایجاد موازنه بین عملکرد واقعی

با بودجه .
- اعتبارسنجی و بیمه فروش محصوالت صادراتی به منظور کاهش 

رییسک فروش های صادراتی .
- تأمی��ن قطعات و تجهیزات مورد نی��از از تولید کنندگان داخلی به 

منظور حمایت از صنایع داخلی و کاهش بهای تمام شده خرید.

در مجمع عمومی عادی ساالنه منتهی به 30 آذرماه 98 صورت گرفت

درخشش » سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران « با تقسیم 930 ریال سود به ازای هر سهم

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
)سهامی عام(

سیاست روز در چالش قانون بررسی می کند: 

جایگاه طرح و الیحه در نظام قانونگذاری


