
اقتصادی
صفحه 4
 شنبه ۱6 اسفند ۱۳۹۹ 
۲۲ رجب ۱44۲ - شماره ۲۲۷۰۱

رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی: 

صادرات نقشی در گرانی میوه ندارد

آگهی تغییرات شرکت غزال شیمی سهامی خاص 
به شماره ثبت ۱686 و شناسه ملی ۱۰86۱۰4۲۹۰۷

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/7/4 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
محل شــرکت در واحد ثبتی بابل به آدرس: استان مازندران - شهرستان بابل - بخش بابل 
کنار - دهســتان درازکال - آبادی درازکال و شــهرک صنعتی - محلــه درازکال - خیابان 
خمند - خیابان اصلی - پالک 368 - طبقه همکف - کدپســتی 4735114581 تغییر یافته 

ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل )۱۱۰6۲8۹(

آگهی مفقودی
سند کمپانی خودرو ســواری پژو 206 تیپ SDTU5 مدل 
1394 رنگ سفید روغنی به شماره موتور  163B0184605و 
شماره شاسی NAAP41FEXFJ277097 و شماره پالک 
459 ب 31 ایــران 71 متعلق به اینجانب گل طال اســالمی 

باباحیدری فرزند بهزاد مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی تغییرات شرکت ساحل مازند آشیانه سهامی خاص 
به شماره ثبت ۹56 و شناسه ملی ۱۰86۱۹۷۲55۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/4/12 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: الف( آقای گل محمد پابرجا با کد ملــی 4999524988 به عنوان بازرس اصلی و خانم 
سمیه مرادی رباطی با کد ملی 2181527563 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال 
مالی انتخاب شدند. ب( ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1397/12/29 

مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا )۱۱۰6۲۹6(

آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی روغن 
نباتی ماه صنم شمال سهامی خاص

 به شماره ثبت 6۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۹8۰۱6۰8۳۷ 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/10/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1- اعضاء هیئت مدیره تا 
تاریخ 1399/10/20 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی اصغر 
پورعلی به شــماره ملــی 2061292712 و خانم ســیما فرجی به 
شــماره ملی 2061292283 و خانم صاحبه پورعلی به شماره ملی 
2064972811 تــا تاریــخ  1399/10/20،  2- آقای پیمان آذری 
به شــماره ملی 2050190506 بــه عنوان بــازرس اصلی، آقای 
موفق الدین آذری به شــماره ملی 5829296047 به عنوان بازرس  

علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل )۱۱۰6۳84(

اعالم مفقودی
بــرگ کمپانی و بــرگ ســبز مالکیت خــودروی پژو 206 
مــدل 1396 به شــماره موتور  167B0026978و شــماره 
 شاســیNAAP41FE8Hj024735  و شــماره پــالک 
ایران 99 - 875 ج 18 به نام پژمان امیری مغانجوقی مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندس
 استحکام سازه ارمند سهامی خاص

 به شماره ثبت ۱5۷8 و شناسه ملی ۱۰86۰۲۳4۳65
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1397/8/27 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: محمدصالح محمــدی ارمندی 
به کد ملی 4668944785 به ســمت رئیــس هیئت مدیره، 
مسعود یزدخواستی به کد ملی 1283580373 به سمت نائب 
رئیس هیئــت مدیره و یحیی محمدی ارمنــدی به کد ملی 
4669712586 به ســمت مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره 
شــرکت انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اســناد رسمی و 
تعهدآور بانکی از قبیل چک ســفته بــرات و اوراق بهادار با 
امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال و بختیاری
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات  غیرتجاری لردگان )۱۱۰64۲8(

اخطار و ابالغ
آقای محمدتقی کوشــکی فرزند عباس همســر شما خانم فاطمه کوشــکی فرزند نصراله به 
موجب حکم صــادره از دادگاه به دفترخانه مراجعه و تصمیم بــر مطلقه نمودن خود دارد لذا 
به موجب این آگهی به شــما اخطار و ابالغ می گردد که پس از نشــر آن ظرف یک هفته به 
دفترخانه مراجعه و ذیل اوراق و اســناد را امضاء در غیر این صورت طالق همسر شما یکطرفه 

به ثبت خواهد رسید. ضمنا زوجه اعالم نموده که آدرسی از شوهرم ندارم. 
دادنامه 9909975255001236- 1399/9/30   شعبه اول دادگاه خانواده سبزوار
عباس مطهری نژاد- سردفتر ازدواج ۹ و طالق ۲ سبزوار

آدرس دفترخانه: خیابان بیهق- نبش بیهق 37

پروانــه مطب به شــماره 3618-72935-238 به تاریخ 
صدور 1390/10/20 به نام آقای دکتر حجت اله جانبی با 
شماره نظام پزشکی 72935 و کد ملی 186-130557-5 
صادره از شورای هماهنگی نظام پزشکی استان خوزستان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تاسیس شرکت تعاونی الستیک و باطری لیان مهر دانش گروه 
هفت هزار و دویست و بیست و شش در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ 

به شماره ثبت ۱۳۷۰۳ به شناسه ملی ۱4۰۰۹86586۰
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

موضوع فعالیت: پخش و توزیع الســتیک و باطری و رینگ ماشــین های ســبک و نیمه سنگین و 
ســنگین- پخش و توزیع ادوات کشــاورزی و ارایه کلیه خدمات مربوط به آن- صادرات و واردات به 
موجب مجوز از اداره کل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برابر با شــماره مجوز 867414 در تاریخ 

1399/12/03 در استان مربوطه این آگهی به ثبت رسید.
مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی: استان بوشهر، شهرستان بوشهر، بخش مرکزی، شهر بوشهر، محله شهرک صنعتی شماره 
یک بوشهر، کوچه 3 سپهبد قره نی، بلوار سپهبد قره نی، پالک 0، طبقه همکف کدپستی 7517746791

سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10/500/000 ریال نقدی
اولین مدیران :آقای مهدی بختیاری به شماره ملی 3500398375 و به سمت مدیرعامل به مدت 3 سال 
و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 3 سال
آقای فرشــاد بختیاری به شماره ملی 3500880452 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 3 

سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال
آقای عبدالکریم بختیاری به شماره ملی 3501304617 و به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت 3 سال

خانم مرضیه بهادری به شماره ملی 3501495528 و به سمت منشی هیئت مدیره به مدت 3 سال و 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 3 سال

خانم عاطفه سبزه به شماره ملی 3559771862 و به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت 3 سال
دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اســناد رســمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و 
اوراق بهادار بانکی با امضاء آقای مهدی بختیاری)نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل( باتفاق آقای 

فرشاد بختیاری )رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود.
- اوراق عادی و نامه های عادی با امضاء آقای مهدی بختیاری)مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
بازرسان: آقای میالد بختیاری به شماره ملی 3490006690 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال

آقای محسن بختیاری به شماره ملی 3490191161 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال
بموجب مجوز شماره 867414 مورخ 1399/12/03 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاسیس گردید.
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

آگهی تغییرات شرکت غزال شیمی سهامی خاص 
به شماره ثبت ۱686 و شناسه ملی ۱۰86۱۰4۲۹۰۷

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
الف( ســمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مابقی دوره هیئت مدیره تعیین 
گردید: آقای علی محمد عرب بشــماره ملی 4591526399 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و خانم ســاقی شهیدی بشــماره ملی 2141937582 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و خانم ســاغر عرب بشماره ملی 2142005136 به سمت عضو هیئت 
مدیره و آقای عباس خرسندی آملی بشــماره ملی 2140143108 به سمت عضو 
هیئت مدیره و آقای مصطفی خرسندی آملی 2140150902 به سمت عضو هیئت 
مدیره و مدیرعامل برای مابقی خدمت تعیین گردیدند. ب( کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و قراردادهای تعهدآور شرکت)چک ســفته بروات( عقود اسالمی و سایر نامه های 
عادی و اداری با امضای علی محمد عرب)رئیس هیئت مدیره( مصطفی خرســندی 
آملی)مدیرعامل خانم ســاقی شــهیدی)نایب رئیس هیئت مدیــره( به همراه مهر 

شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل)۱۱۰6۲۹۱(

اینجانب مرتضی پروین مالک سواری سمند LX-EF7 به شماره انتظامی 394 
 NAACR1HS0CF504058 و 25 ایران 73 موتور 14790050355 شاسی
به علت فقدان سند کمپانی و برگ سبز تقاضای رونوشت المثنی نموده ام. چنانچه 
هرکــس ادعایی در مورد خودرو مذکــور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی 
ســازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه 
نماید. بدیهی اســت پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط اقدام خواهد شد. 

مدت اعتبار این آگهی یکسال است.

 405GLX-XU7 ســند کمپانی ســواری خودرو پژو تیپ
 رنگ نقره ای متالیک مدل 1393 شماره انتظامی 515 هـ 43
ایران 13 شــماره موتور 124K0501544 و شــماره شاسی

 NAAM01CA0EK654468 به مالکیت سعیده کدخدایی 
کد ملی  1281025062 مفقود گردیده فاقد اعتبار است.

آگهی اعالن نظریه کمیسیون تشخیص ماده ۱۲ قانون زمین شهری
کمیسیون تشخیص موضوع ماده 12 قانون زمین شهری در استان کردستان به موجب نظریه مندرج در جدول ذیل 
غیرموات)غ-ی-ر-م-و-ا-ت( اعالم نموده است، لذا با توجه به عدم دسترسی به مالکین و به استناد مصوبه مورخ 70/11/23 مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام مراتب در دو نوبت و به فاصله ده روز به اطالع مالکین و صاحبان حقوق قانونی می رســاند. در صورت 
اعتراض به نظریه صادره اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی به مراجع صالحه قضایی تقدیم دارند 

در صورت عدم اعتراض در فرجه زمانی یاد شده نظریه صادره قطعی است.

شماره 
مساحت محل وقوعتاریخنوعیترای

پالک ثبتی)مترمربع(

YXنقاط
3898540/56682959/511
3898540/42682906/122

واقع در قسمتی از پالک 2722 اصلی بخش 2059/833سنندج)سرینجیانه سفلی(99/06/16غیرموات1455
3898582/06682899/853
3898579/62682950/804

هیمن محمدی بهرام- سرپرست معاونت امالک و حقوقی

برابررای شماره 139960309001002428 مورخه 12/12/ 99کالسه3881399114409001000  
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه یک قزوین تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی ســعید شیرمحمدی 
ضرابی فرد فرزند رمضان صادره ازقزوین بشماره شناسنامه 654 وکد ملی 4323437242 صادره از 
قزوین ششدانگ چهاردیواری مسکونی به مساحت 471/88 متر مربع پالک شماره 39 اصلی بخش 
14 قزوین که درازای سهم مشاعی متقاضی از سند شماره 140840-98/4/4 دفترخانه 3 قزوین از 
مالکیت علی اصغرعابدی مورد تایید قرارگرفته گردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول 99/12/16                   تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/1/16 

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

شعبان عسگری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه یک قزوین

گواهی حصر وراثت
خانم: معصومــه زرگانی فرزنــد: خلف بــه ش م 1755967608 صادره 
از اهواز به اســتناد شــهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناســنامه ورثه 
درخواستی به شماره فوق الذکر تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار داشته 
اســت که شــادروان پدرم به نام خلف زرگانی فرزند عبدالعباس به ش م 
1752710339 کــه در تاریــخ 99/5/14 در اهواز اقامتــگاه دائمی خود 

درگذشته و ورثه حین الفوت عبارتند از:
ردیف نام  و  نام خانوادگی  نام پدر   شماره ملی صادره  نسبت با متوفی

1     رحمان زرگانی     خلف  1756770220 اهواز    پسر متوفی
2     علی زرگانی        خلف  1744482772  اهواز    پسر متوفی
3     رضا زرگانی        خلف  1743935021  اهواز    پسر متوفی
4     زینب زرگانی      خلف  1746064978  اهواز    دختر متوفی
5     نیمه زرگانی       خلف  6629568737  اهواز    دختر متوفی
6     معصومه زرگانی  خلف  1755967608  اهواز    دختر متوفی
7     ملوک زرگانی     خلف  1757987851  اهواز    دختر متوفی
8     لطیفه زرگانی     خلف  1811296289  آبادان   دختر متوفی
9    رویضه هلیچی    کنین   ش ش 22        اهواز   مادر متوفی

10  سهام جعفری      عبدالعزیز ش ش 13746 اهواز همسر متوفی
به تاریخ 99/12/12 جلســه قاضی شورای حل اختالف شهرستان کارون 
در وقت فوق العاده به تصدی امضاء کننده ذیل تشــکیل گردید. بامالحظه 
اوراق و محتویات پرونده حقوقی علی الخصوص تصاویر اسناد سجلی وراث 
و مورث گواهی فوت و استشهادیه تنظیمی در شعبه 2 شورای حل اختالف 
شهرســتان کارون اظهارات درخواســت کننده ضمن اعالم ختم دادرسی 
اقــدام به صدور گواهی انحصار وراثــت وراث منحصر متوفی آقای خلف 
زرگانی به مرجع پیش گفت می باشــد. ضمنــا گواهی صادر از حیث مبلغ 

محدود است.
»کل ماترک متوفی بدین ترتیب تقســیم می شود که یک هشتم از عین 
اموال منقول و قیمت غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان سهم همسر متوفی 
و ســهم مادر یک ششــم و مابقی به نسبت سهم پسر دو برابر دختر قابل 

تقسیم می باشد.«
ظاهر بغالنی - قاضی شورای حل اختالف شهرستان کارون

تسلیت

بدینوســیله درگذشــت مرد زهد و تقوا، عارف و نیکوکار 
مرحوم حاج علی رضائی را تســلیت و تعزیت عرض 
می نمائیــم. زنده یاد علی رضائی هم خود از مبارزان و هم 
پناهــگاه مبارزین نهضت امام خمینی)ره( بودند. از خداوند 
متعال برای آن یار ســفر کرده طلب غفران و رحمت الهی 
و برای کلیه بازماندگان صبر و بردباری مسئلت می نمائیم.
از طرف دوستان و آشنایان

کل من علیها فان
خانواده محترم حاج علی رضائی

و جناب حاج اکبر ابراهیمی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
به ترخیص کاالهای اساسی از گمرکات گفت: 
در یک ماه گذشــته افزون بر چهار میلیون 
تن کاالی اساسی از گمرکات کشور ترخیص 

شده است.
به گزارش شــاتا، عباس تابش بــا بیان اینکه 
مشکلی در تامین کاالی اساسی نداریم، ذخایر مواد 
پروتئینی از جمله گوشت قرمز و سفید و مواد دامی 
به اندازه کافی دانست و تصریح کرد: ماهانه میزان 
جوجه ریزی 110 میلیون قطعه است ولی برای ایام 
پایان ســال وزارت جهاد کشــاورزی 130 میلیون 
قطعه جوجه ریزی برنامه ریزی شده است امید می رود 
نیازی به توزیع ذخایر کاالهای اساسی نداشته باشیم.

وی با اشاره به ترخیص کاالهای اساسی از گمرکات 

افزود: در یک ماه گذشــته افزون بر چهار میلیون تن 
کاالی اساسی از گمرکات کشور ترخیص شده است.

رئیس ســازمان حمایــت از مصرف کنندگان و 
تولیدکننــدگان با تاکید بر تامین کاالی اساســی 
برای شب عید بیان کرد: در تامین روغن که تعدیل 
قیمت داشــته و فراوانی در بازار محقق شده امروز 
در شبکه های توزیع انبار روغن و عدم جذب روغن 

داریم.
تابــش ادامه داد: با وجود پیگیری همکاران در 
وزارت جهاد کشــاورزی برای تامین گوشت مرغ، 
تخم مرغ و ســایر کاالهای دیگر موضوع، بازرســی 
و نظــارت به صورت شــبانه روزی فعــال و در این 
راستا خودروهای متحدالشکل بازرسی و نظارت در 

استان ها راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکــه هیچگونه افزایش قیمتی تا 
پایان ســال در بازار اتفاق نمی افتد افزود: سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بررسی 
قیمت هیچ کاالیی در دستور کار ندارد و اگر اتفاق 
خاصی در اقتصاد کشور به لحاظ شاخص های کالن 
اقتصادی رخ ندهد مــردم به لحاظ قیمت نگرانی 

نداشته باشند.
گفتنی اســت رئیس سازمان توســعه تجارت 
ایران هم اظهار کرد: با وجود شرایط کرونا صادرات 
کشــور در 11 ماه سال جاری بیش از 31 میلیارد 
و 200 میلیون دالر اســت که رقمی قابل قبول به 

شمار می رود.
حمید زادبوم افزود: هرچند صادرات کشور در 
11 ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

از لحاظ ارزش 19 درصد کاهش داشته است اما از 
نظر کارشناسی طبیعی و قابل پذیرش است.

وی یادآور شد: با شیوع کرونا در سه ماه نخست 
امسال بسیاری از کشورها مرزهای خود را بستند و 
پس از اینکه جهان به سمت همزیستی با این ویروس 

حرکت کرد، شرایط تجارت بهبود یافت.
زادبوم عنوان کرد: سال گذشته تجارت خارجی 
جمهوری اسالمی ایران معادل 85 میلیارد دالر بود 
کــه 41 میلیارد و 300 میلیون دالر صادرات و 43 
میلیارد و 700 میلیون دالر واردات بوده است و این 
در شرایطی است که با خارج شدن آمریکا از برجام، 
اعمال فشارهای حداکثری بر کشور آغاز شده بود. 
ضمن اینکه 85 درصد از واردات کشور مواد اولیه و 
واسطه ای است که نیاز تولید ما را برطرف می کند.

کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی تصریح 
کرد: با استمرار سیاست قیمت گذاری منطقی 
دانه هــای روغنی، طی چند ســال آینده به 

خوداتکایی خواهیم رسید.
ســیدجعفر حســینی در گفت وگو با باشــگاه 
خبرنگاران جوان، افزایش نرخ خرید تضمینی دانه های 
روغنی را اهرم تشویقی کشاورزان برای توسعه کشت 
اعالم کــرد و گفت: با توجه بــه آنکه قیمت خرید 
تضمینی دانه های روغنی بر مبنای هزینه های تولید 

اصالح شــد، از این رو می تواند در ترغیب کشاورزان 
به توسعه کشت این محصول استراتژیک تاثیر بگذارد.

وی افــزود: اگرچه اصالح قیمت خرید تضمینی 
به سبب پایان فصل کشت کلزا و قسمتی از گلرنگ 
برای امسال تاثیری ندارد، اما می تواند این امیدواری 
را در کشاورزان ایجاد کند که کشت سویا و گلرنگ 
بهاره را افزایش دهند که این موضوع در افزایش تولید 

سالیانه اثر گذار خواهد بود.
این کارشناس نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: 

با توســعه کشــت دانه های روغنی و افزایش تولید، 
واردات دانه های روغنی کاهش چشمگیری خواهد 
داشــت که با اســتمرار این سیاست طی چند سال 

آتی به خوداتکایی خواهیم رسید.
حســینی با بیان اینکــه در بحث قیمت گذاری 
محصوالت کشاورزی نگاه کوتاه مدت جواب نمی دهد، 
توضیح داد: اگر نگاه مســئوالن به امر قیمت گذاری 
بلندمدت باشــد، طی چند سال آتی به تولید پایدار 
می رســیم چرا که ظرفیت توسعه کشت در کشور 

وجود ندارد.
وی تصریــح کرد: طی ســال های اخیر به علت 
مشکالت قیمت گذاری و نبود یا کمبود کمباین های 
برداشــت، همچنین تامین نشــدن بــه موقع بذر، 
کشاورزان استقبال چندانی از کشت نداشتند درحالی 
که با رفع این مشــکالت و چالش ها، امکان رقابت با 
کشور های پیشرو در کشت کلزا حتی فرانسه وجود 
دارد چرا که ظرفیت آب، خاک و توانایی کشاورزان 
این اجازه را می دهد که افزایش تولید داشته باشیم.

با طرح جدید سازمان بورس

بازار سرمایه
 به بانک تبدیل می شود!

ســازمان بورس طرحی را در دســت اجرا دارد که به 
سهامداران با ســرمایه کمتر از 10 میلیون تومان 25 درصد 
تضمین بدهد که این امر بورس را به بانک تبدیل خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از موضوعات مطرح شده در 
جلسه هفته گذشته شــورای عالی بورس پیشنهادی طرح حمایت 
صندوق توسعه بازار سهام از سهامداران خرد در راستای ایجاد دید 
بلندمدت برای ســرمایه گذاری در بازار سرمایه بود، که جزئیات آن 

بدین شرح است:
1( ارزش پورتفوی سهامداران باید 10 میلیون تومان یا کمتر باشد.

2( ورود سهامداران به بازار سرمایه باید از ابتدای سال 99 اتفاق 
افتاده باشــد تا بتوانند بر روی پورتفوی ســهام خود نوعی ضمانت 

حداقل بازدهی از صندوق توسعه دریافت کنند.
3( پورتفوی مورد محاســبه برای این افراد مشــتمل بر سهام، 
واحدهای صندوق های با درآمد ثابت و صندوق های سهامی و به طور 
کلی اوضاع اوراق بهادار بازار ســرمایه خواهد بود، که اگر ارزش آن 
10 میلیون تومان یا کمتر باشد، صندوق توسعه بازار، این حمایت را 
در قالب یک اختیار فروش برای این دسته از سهامداران بر روی کل 
پورتفوی شان و برای تاریخ انتهای اردیبهشت 1401 قایل می شود.

4( تا اردیبهشت دو سال دیگر کسب حداقل بازدهی 25 درصدی 
برای این دسته از سهامداران تضمین می شود و چنانچه بازدهی کسب 
شــده در این مدت کمتر از این میزان باشد، جبران و تفاوت آن به 
ســهامداران پرداخت خواهد شد. به عنوان مثال اگر امروز شخصی 
10 میلیون تومان پرتفوی داشته باشد و ارزش همین تعداد سهام را 
بدون اینکه در طی  14 ماه کاهش دهد، در اردیبهشت سال 1401 
کمتر از 12میلیون و 500 هزار تومان باشد، تفاوت آن به این افراد 
پرداخت خواهد شد و اگر هم بیشتر از این رقم باشد سود آن برای 

سهامدار محفوظ خواهد بود.
5( شــرط الزم برای پرداخت این مبلــغ جبرانی تغییر ندادن 

پورتفوی سهامدار خرد تا  تاریخ سررسید ذکر شده است.
6( در صورتی که افراد سهام جدید خریداری کرده و به پورتفوی 

خود اضافه کنند، سهام جدید مشمول این حمایت نخواهد بود.
7( یکی از شــروط اصلی اعمال این طرح این است که سهامدار 
باید مقدار ســهامی که به نوعی در قالب پورتفویش بیمه می شود، 
حفــظ و نگهداری کننــد و در صورت تغییر هر بخش، کل حمایت 

لغو خواهد شد.
8( از بین افرادی که از ابتدای ســال 99 نخستین معامله خود 
را انجام دادند و تعداد آنها به  6 میلیون و 100 هزار نفرمی رســد، 
حدود 4 میلیون و 500 هزار نفر دارای پرتفوی کمتر از 10 میلیون 

تومان هستند.
9( در راستای مکانیسم اجرای این طرح، نمادی در بورس تهران  
ایجاد خواهد شد تا افرادی که برای حضور در این طرح اعالم آمادگی 
می کنند، اختیار فروش را که یک ریالی خواهد بود تهیه کنند. تهیه 
این اختیار مانع از فروش آن نخواهد بود؛ یعنی اگر این سهامداران 
در طول دوره احســاس کردند که قیمت باال رفته، می توانند ادامه 

به فروش سهام خود کنند، اما این اختیار از آنها سلب خواهد شد
گفتنی اســت، تعیین کف تضمین )ســود( برای سهام بورس 
اگر چه ظاهرا حمایت از ســهامدار خرد اســت اما همان بالیی که 
بر سرســپرده گذاران بانکی آورد را به سر سهامدار بورس می آورد و 
بورس را به بانک تبدیــل می کند. در حال حاضر بانک ها و اعضای 
هیئت مدیــره و ابربدهــکاران آنها، پاداش ها و ســودهای چند صد 
درصدی از ســپرده های مردم و دولــت می برند اما فقط 15 درصد 
نصیب سپرده گذار می شــود، حال آنکه تورم امسال 30 و نیم و در 

سال های قبل هم همواره بیش از 25 درصد بوده است.
اکنون در حالیکه دولت، حقوقی ها، بازارگردان ها و افراد دارای رانت 
اطالعاتی، سودهای چندصد درصدی و گاه بیش از یکهزار درصدی 
از بورس برده اند، می خواهند ســهامدار خرد را با دادن یک سود 25 
درصدی راضی کنند که عمال یک فریب است. این رویه در سال های 
بعد هم می تواند ادامه داشته باشد و عمال سهام را به سپرده با سود 

ثابت تبدیل کند که این ظلم به سهامدار است.
بورس قبل از اینکه جایی برای ســرمایه و سپرده گذاری باشد 
یک بازار خرید و فروش است و ماهیت آن با بانک تفاوت اساسی 
دارد. بنابراین اگر دولت، بخشــی از پولهایی که از بورس به جیب 
زده را به این بازار برگرداند و مســئوالن بورس و وزارت اقتصاد، از 
مصوبه بازی های روزانه دســت بردارند و بازار سرمایه را به اهلش 
بســپارند، رونق به این بازار برمی گردد و سهامداران می توانند به 
اندازه دولت و حقوقی ها کسب سود و درآمد کنند و دیگر نیازی به 
تبدیل بورس به بانک نیست. به نظر می رسد، تعیین کف سود برای 
ســهام، بهانه ای برای افزایش سود سپرده های بانکی به 25 درصد 
و کشــاندن هر چه بیشتر سرمایه های خرد بورس به بانک هاست. 
امری که از گذشــته سپرده گذار را فقیر تر و بانک و رانتخواران را 

پولدارتر کرده و می کند.

کارشناس حوزه کار:

دولت
 قدرت خرید کارگران را حفظ کند 

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه طرح افزایش دوبار 
در سال حقوق کارگران از دستور کار خارج نشده است، گفت: 
دولت قدرت خرید کارگران را بر اساس شرایط موجود اقتصاد 

حفظ کند.
حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا بر لزوم ترمیم دستمزد 
کارگران در نیمه دوم سال تاکید و اظهار کرد: هیچ منع قانونی برای 
افزایش دستمزد بیش از یکبار وجود ندارد و وقتی مجوز تغییر قیمتها 
در طول سال داده می شود باید از بازنگری دستمزد هم تمکین کنیم 
و قدرت معیشت کارگران و کارمندان را متناسب با آن ارتقا بدهیم.

وی ادامه داد: نمی توانیم دستمزدها را فقط یکبار در سال افزایش 
بدهیم ولی در طول سال بسیاری از اقالم و کاالهای مصرفی مشمول 
تغییر قیمت یا افزایش در چند نوبت شوند چون دستمزد است که به 
خانوارهای کارگری و کارمندی قدرت خرید می دهد و باعث گذران 

زندگی آنها می شود.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: یکی از مطالبات نمایندگان 
کارگری در شــورای عالی کار باید این باشــد که اگر در طول سال 
نوســانات اقتصادی رخ داد و شــرایط اقتصاد تغییر کرد و معیشت 
خانوارها دچار آســیب شد، دولت قدرت خرید کارگران را بر اساس 
شــرایط موجود اقتصاد حفظ کند و بر این اساس شورای عالی کار 
مکلف به تشــکیل جلسه شود و بازنگری و ترمیم مزد را در دستور 

کار قرار بدهد.
حاج اســماعیلی با اشــاره به طرح مجلس برای افزایش دوبار در 
ســال حقوق کارگران گفت: این طرح در راستای مطالبه نمایندگان 
کارگری در حمایت از معیشت و ترمیم دستمزد کارگران به جریان 
افتاد و اگر به نتیجه برســد می توانیم این مصوبه را برای سال آینده 

در شورای عالی کار بگذرانیم.
وی درباره از دستور کار خارج شدن طرح از مجلس یا مسکوت 
ماندن آن گفت: این طرح از دســتور کار خارج نشده بلکه معتقدم 
مجلس در حال حاضر درگیر رسیدگی بودجه است و در مدت کوتاهی 
که تا انتهای سال مانده بعید است درخصوص بازنگری دستمزد بتواند 
ماده واحده ای را به تصویب برساند. این کار باید چند ماه قبل تر انجام 
می شد اما نمایندگان کارگری کوتاهی کردند با این حال اگر طرح در 
آن طرف سال هم به نتیجه برسد فرصت کافی برای تصویب و اجرا 

تا نیمه دوم سال را داریم.
این کارشــناس حوزه کار با اشــاره به حذف ارز 4200 تومانی از 
کاالهای اساســی در الیحه بودجه 1400 گفت: قرار بر این است که 
ارز 4200 تومانی برای تجهیزات پزشــکی و داروها حفظ شود ولی 
برای نهاده های دامی و کاالهای اساســی حذف شود. یعنی کاالهای 
اساسی سال آینده افزایش نرخ پیدا می کنند و مبلغ مابه التفاوتی از 
محل کاالهایی که مشمول افزایش قیمت می شوند ایجاد می شود که 
می توان از طریق کارتهای الکترونیکی به یارانه ها افزود که می گویند 
موجب تورم می شود. پس باید نرخ کاالها تثبیت شود که در سال های 

گذشته چنین اتفاقی رخ نداده است.
سازمان تعزیرات حکومتی:

برای جلوگیری از گران فروشی 
قطعه بندی مرغ ممنوع شد

سازمان تعزیرات حکومتی به منظور کنترل فروش مرغ به 
قیمت مصوب، قطعه بندی آن را ممنوع کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ســازمان تعزیرات حکومتی اعالم 
کــرد که به منظور کنترل فروش مرغ به قیمت مصوب، قطعه بندی 
آن ممنوع شده است و در صورت مشاهده، در فروشگاه ها به قیمت 

مصوب 20 هزار و 400 تومان میان مردم توزیع می شود.
بنا بر این گزارش، در هفته های اخیر برخی از مرغ فروشی ها برای 
عدم رعایت قیمت مصوب مرغ اقدام به قطعه بندی این کاال و فروش 
آن با قیمت های دلخواه می کردند. مدیحی؛ رئیس  گشت های مشترک 
تعزیرات حکومتی استان تهران در این ارتباط اظهار داشت: تا اطالع 
ثانونی و زمانی که قیمت مرغ به حالت عادی برگردد،  فروش مرغ به 
صورت قطعه بندی شده ممنوع است که این موضوع به کارگروه تنظیم 
بازار نیز اعالم شــد. وی با بیان اینکه تا زمانی که جلوی قطعه بندی 
مرغ گرفته نشود، نمی توان قیمت آن را در بازار کنترل کرد، افزود: در 
صورتی که مرغ قطعه بندی شده در بازار مشاهده کنیم آن را به قیمت 
مصوب 20 هزار و 400 تومانی )مرغ کامل( بین مردم حراج می کنیم.

اختیار  تاریخی در  یازدهم فرصت  مجلس 
دارد تا با تصویب پرداخت 360 هزار میلیارد 
تومان تسهیالت بانکی برای ساخت یک میلیون 
و 200 هزار مسکن، هم شرایط را برای خانه دار 
شدن بسیاری از افراد بدون خانه آماده نمایند و 
هم زمینه  اشتغال سه میلیون نفر را فراهم سازد.

به گزارش خبرگزاری فارس، به تازگی تبصره 18 
الیحه بودجه 1400 در صحن علنی مجلس شورای 
اسالمی مورد بررســی قرار گرفته و بند »الف« این 
تبصره مجدداً به کمیســیون تلفیق مجلس ارجاع 
شده و امروز مجدداً این بند در صحن علنی مجلس 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در بخشــی از این بند آمده بود: در سال 1400 
کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف 

هستند برای احداث و نوسازی 400 هزار واحد مسکن 
روستایی و شهرهای کمتر از بیست و پنج هزار نفر 
جمعیت و همچنین 800 هزار واحد مسکن شهری 
نسبت به پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
ساخت مسکن به افراد واجد شـــرایط اقدام نمایند. 
این تسهیالت از محل منابع داخلی بانک ها و با نرخ 
سود مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت خواهد شد.

در همین رابطه، علی قدس، کارشــناس اقتصاد 
مسکن معتقد است: بر اساس آخرین مطالعات طرح 
جامع مسکن، از سال 1396 تا سال 1405، ساخت 
حدودا یک میلیون واحد مسکونی در سال مورد نیاز 
است درصورتی که طی چهار سال اخیر تولید مسکن 
کمتر از 400 هزار واحد در سال بوده است. با توجه 
به عدم پاســخ به این نیاز طی چهار سال اخیر، یک 

نیاز انباشت در بازار مسکن به  وجود آمده است و نیاز 
به ســاخت و نوسازی مسکن از سال 1400 تا سال 
1405، به حداقل یک میلیون و 500 هزار واحد در 
ســال رسیده اســت. با بازنگری در محاسبات طرح 
جامع مسکن، از جمله در نظر گرفتن مردان مجرد 
در سن ازدواج، نیاز به ساخت و نوسازی مسکن حتی 
به باالی دو میلیون واحد در سال نیز خواهد رسید.

با فرض اینکه در سال 1400، تسهیالت ساخت 
مســکن فقط برای یک میلیــون و 200 هزار واحد 
مســکونی لحاظ گردد و به ازای هر واحد به صورت 
میانگین 300 میلیون تومــان )حدودا 65 درصد از 
هزینه ساخت در سال آینده برای یک واحد با متراژ 
100 مترمربع( تسهیالت ساخت داده شود، 360 هزار 
میلیارد تومان مورد نیاز است. در همین رابطه، یک 

نماینده مجلس شورای اسالمی با  اشاره به این نکته که 
بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار بانک ها موظف به 
ارائه 20 درصد از تسهیالت پرداختی به حوزه مسکن 
هستند، گفت: متأسفانه بانک ها هیچ توجهی به این 
مسئله نداشــتند و در سال جاری کمتر از 5 درصد 
تسهیالت به حوزه مسکن و کمتر از دو درصد از این 
تسهیالت به مســئله ساخت مسکن اختصاص پیدا 
کرده است. مجتبی یوسفی در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس افزود: متأسفانه در طول سال های گذشته شاهد 
برنامه منســجمی  در حوزه مسکن نبودیم، هرچند 
دولت نهم و دهم با تولید انبوه مسکن تجربه موفقی 
را رقــم زدند اما بی عملی دولــت یازدهم و دوازدهم 
در این حوزه منجــر به افزایش قیمت نجومی 500 

درصدی در واحدهای مسکونی شد.

رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با 
هم  غیرصادراتی  میوه های  قیمت  اینکه  بیان 
افزایش یافته گفت: صادرات نقشی در گرانی 

میوه ها ندارد.
ســید رضا نورانی در گفت وگو با ایسنا در پاسخ 
بــه اینکه آیا صادرات علــت گرانی برخی از میوه ها 
در بازار اســت، اظهار کرد: صادرات نقشی در گرانی 
میوه ها ندارد، زیرا وقتی میوه گران باشــد مقرون به 
صرفه نیســت که صادرات انجام شود. از طرفی تنها 
برخی از میوه ها از جمله پرتقال، سیب و کیوی صادر 
می شود و گالبی که اخیرا گفته می شود قیمت آن باال 

رفته حتی یک کیلو هم صادرات ندارد.
وی ادامه داد: در دی و بهمن  مقداری صادرات 
پرتقال داشــتیم ولی به دلیل اینکه پرتقال مصری 
قیمت پایین تری دارد، شیرین تر از پرتقال های ماست 
و سایزبندی استانداردی دارد بازار کشورهای هدف را 
تامین می کند و از طرفی مسیر صادراتی برای آنها باز 
است. در صورتی که ما با مشکالت تحریم مواجهیم و 
هزینه های حمل ونقل نیز بسیار باالست و همین امر 

باعث شده صادرات مویرگی انجام شود.
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی اضافه 
کرد: درخصوص سیب هم می توان گفت که به اندازه 

کافی در سردخانه موجود است و سیب به میزان مازاد 
مصرف هم تولید می شود و هیچ نگرانی برای تامین 
سیب شب عید نداریم. همچنین کیوی نیز در بازار 

کم نیست که صادرات را علت گرانی بدانیم.
نورانی در پاســخ به اینکــه علت گرانی میوه در 
یکماه اخیر چیست، گفت: در میدان مرکزی پرتقال 
تامسون شمال واکس خورده به صورت عمده 10 تا 
12 هزارتومان، سیب درختی هفت تا 11 هزارتومان، 
کیوی از 10 تا 15 هزارتومان اســت و اگر این اقالم 
گران تر به دست مصرف کننده می رسد باید علت آن 

را در جای دیگری جست وجو کرد.

به گفته وی در یکی دو هفته اخیر بازار میوه در 
میادین عمده فروشی راکد شده است و مردم بیشتر 
به دنبال خرید مایحتاج شــب عید خود هســتند و 
به همین دلیل افزایش قیمتــی در میدان مرکزی 
نداشــتیم. رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی 
با اشاره به قیمت نارنگی و گالبی گفت: تولید نارنگی 
در کشــور محدود بــوده و در حــال حاضر نارنگی 
سیاهوی بندرعباس در بازار موجود است که مقدار 
آن کم و قیمت آن هم بسیار باالست.  همچنین فصل 
گالبی نیز تمام شــده است و ممکن است قیمت آن 

بسیار باال باشد.

معاون وزیر صمت اعالم کرد

ترخیص ۴ میلیون تن کاالی اساسی از گمرکات 
در یک ماه گذشته

کارشناس کشاورزی:

خوداتکایی در تولید دانه های روغنی دست یافتنی است

فرصت تاریخی مجلس برای خانه دار کردن میلیون ها نفر در کشور


