
اقتصادی
صفحه 4
پنج شنبه ۵ تیر ۱۳۹۹ 
۳ ذی القعده ۱44۱ - شماره ۲۲4۹۶

آگهی تغییرات شرکت خاور پرس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

۱40۱۹ و شناسه ملی ۱0۱00۵۲804۲
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/10/22 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد:- اعضای هیئت مدیــره عبارتند از آقــای علی اکبر 
جابرانصاری به شــماره ملــی 0030076358 آقای محمود رقابی به شــماره ملی 
0042032849 محمدعلی رقابی به شــماره ملی 0054107075 به سمت اعضای 
هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شدند آقای علی اکبر جابرانصاری به سمت 
رئیس هیئت مدیره به شــماره ملی 0030076358 آقــای محمود رقابی)مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره( به شــماره ملی 0042032849 آقــای محمدعلی رقابی)قائم 
مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره( به شــماره ملــی 0054107075 برای مدت 
دو ســال انتخاب شدند- موسســه حسابرسی آریان محاســب پویا با شناسه ملی 
10980002869 به ســمت بازرس اصلی و آقای فضل ا... مومیوند با شــماره ملی 
3961484473 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی منتهی به 
98/12/29 انتخاب شــدند.حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور تا مبلغ 
یک میلیارد ریال با امضای مشــترک )آقای محمود رقابی و آقای محمدعلی رقابی( 
همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از مبلغ 
یک میلیارد ریال به باال با امضای مشــترک)آقای محمود رقابی یا آقای محمدعلی 
رقابی( و آقای علی اکبر جابرانصاری همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. پس از قرائت گزارش 
بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 97/12/29 مورد 

تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج 
شناسه آگهی:)889651(

آگهی تغییرات شرکت فخر افق ارومیه سهامی خاص 
به شماره ثبت ۳4۳7 و شناسه ملی ۱0۲۲007۱۱40

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/09/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- هیئت 
مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده 40 اساسنامه بند 13 را بشرح ذیل با حق توکیل و 
توکیل در توکیل و یا عزل وکیل را به مدیرعامل تفویض اختیار می نماید: اقامه هر گونه دعوی 
و دفاع از هرگونه دعوی یا تســلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن 
تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای 
جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده 
از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشــی از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با 
یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت 
دعوی و خواه به امری که کامال قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص 
ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف 
اشــخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور 

برگ اجرایی و تعقیب اجرایی و اخذ محکوم به در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه 

شناسه آگهی: )889699(

آگهی تغییرات شرکت نان حجیم نان شیرمال شیرینی گلوگاه منوچهر 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱78 و شناسه ملی ۱07۶004087۳

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/8/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 
تعداد اعضا هیئت مدیره از 4 نفر عضو به 3 نفر عضو کاهش یافت لذا ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
  مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلوگاه

شناسه آگهی: )889136(

ســند کمپانی و کارت مشــخصات و برگ ســبز و اســناد محضری وانت نیســان 2400 
به شــماره انتظامــی 264 ص 69 ایران 63 مــدل 89 رنگ آبی موتور 536619 شاســی 

 NAZPL140TBM244374 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
ــــــــــــــــــــــــ

 NPR75K کارت فعالیت ناوگان عمومی به شــماره 3048958 کامیون باری فلزی ایسوزو
به شــماره انتظامی 991 ع 54 ایران 83 مدل 95 شــماره موتور 4HK1458637 شــماره 
شاســی NAGNPR75PGT00499 به نام یاسر پورپارسا مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است.

کارت ماشین، برگ ســبز و کارت سوخت خودروی 
ســواری پــژو 405 به رنــگ خاکســتری متال به 
شــماره موتور 124K0622555 و شــماره شاسی 
NAAM01CA3FR207092 مدل 1394 به نام 
حمیدرضا ابراهیمی مفقــود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

آگهی دعوت نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حمل و نقل 
کالسکه نیکو سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۳۳ شناسه ملی ۱07۶0۲0۵۲۱۱

با توجه به اینکه جلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه )نوبت اول( در مورخه 1399/04/03 به علت حدنصاب 
نرسیدن تشکیل نگردید. از کلیه سهامداران دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( در 
ساعت 7 1 روز یکشنبه مورخه 1399/04/22 به آدرس: کمربندی شرقی سالن اجتماعات ساختمان کمپرسی داران 

ساری تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.
دستورات جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان 2- بررسی و تصویب ترازنامه و عملکرد و سایر 
گزارشــات مالی سال 1398، 3- انتخاب اعضای هیئت مدیره 4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 5- انتخاب 

روزنامه کثیراالنتشار
کیومرث قاسم نژاد - مدیرعامل شرکت حمل و نقل کالسکه نیکو

سند و فاکتور فروش خودرو MVM315 شماره 
موتور MVM477JAH057967 و شــماره 
 NATFBAMDXH1047055 شاســی 

مفقود گردیده فاقد اعتبار است.

برگ ســبز و سند کمپانی خودرو سواری پژو GLX-XU7CNG 405 به شماره 
پــالک 366ط27 - ایران 14به رنگ نقره ای متالیک مدل 1397 و شــماره موتور 
124K1245886 و شــماره شاسی NAAM11VE0JK038268 مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و ســند کمپانی و کارت مشخصات و کارت سوخت خودرو سواری تویوتا 
اف.جی 40 به شــماره پالک 759س12 - ایران 14 به رنگ ســفید مدل 1983 و 
شماره موتور 2F803383 و شماره شاسی JPX836E1HW368129مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز و کارت مشــخصات خودرو ســواری پژو پارس ELX به شماره پالک 
964ی57 - ایران24 به رنگ ســفید مدل 1389 و شماره موتور 12688002532 
و شماره شاســی NAAN41DC3AE603545 مفقود شــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

 برگ ســبز خودرو ســواری پژو پارس 1600CC به شــماره پالک 979ب81 -
 ایران 24 به رنگ خاکســتری متالیک مدل 1390 و شماره موتور 13990002694 
و شماره شاسی NAAN11FA1BK848273 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

احترامًا؛ بدینوســیله به اطالع کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی 
مســکن آزادگان پروژه دارآباد صدف می رســاند جلســه مجمع 
عمومــی فوق العاده نوبت اول در تاریخ 99/4/24 روز سه شــنبه 
رأس ســاعت 15 در محل تاالر ســروناز به آدرس: اتوبان شهید 
بابایــی، بعد از پل امــام علی)ع(، خروجی لویــزان، بلوار نیروی 
زمینی، نرســیده به چهارراه مینی سیتی، ســمت راست با دستور 
کار ذیل و رعایت شیوه نامه های بهداشتی تشکیل می گردد. لذا از 
کلیه اعضاء محترم دعوت می گردد در موعد مقرر در جلسه حضور 
یافته و یا وکیل قانونی خود را با وکالت کتبی معرفی نمایند که در 
این صورت عضو با سه وکالت و غیر عضو با یک وکالت می تواند 
در جلســه حضور بهم رســاند. توضیح اینکه این جلسه با حضور 
حداقل دو سوم کل اعضاء تشکیل و رسمیت می یابد و همچنین:
اعضاء متقاضی اعطای وکالت می توانند همراه وکیل خود همه 
روزه در ســاعات اداری هفته جهت شناسایی و اخذ برگ ورود 
به جلسه به دفتر تعاونی مراجعه نمایند. بدیهی است تصمیماتی 
که در مجمع فوق اتخاذ گردد برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و 

غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

1- طرح و تصویب تمدید مدت تعاونی و یا انحالل تعاونی
2- تعیین محل تصفیه در صورت انحالل شرکت

ومن ا... التوفیق
محمد ساردوئی نسب
 رئیس هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت اول

شرکت تعاونی مسکن آزادگان
پروژه دارآباد صدف به شماره ثبت ۹۳۲۱۱

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده ۱8 
آئین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا

بدین وســیله به خانم خاتون اشقلی فراهانی ابالغ می شود که: خانم 
معصومه کوهپائیان فرزند غالمرضا به شــماره ملی 5449868316 
به استناد سند ازدواج شــماره 2451 مورخ 1368/05/10 دفترخانه 
ازدواج شــماره 2 شــهر اراک در قبال مبلغ 1/349/833/887 ریال 
موضوع الزم االجراء و نیم عشــر اجرایی متعلقه علیه شما مبادرت به 
صدور اجراییه نموده و پرونده اجرایی به کالســه 9900447 در این 
اداره تشــکیل و در جریان اقدام است. چون شما طبق گزارش مامور 
ابالغ در آدرس تعیین شــده در اجراییه شناسایی نشده اید و بستانکار 
نمی تواند شــما را معرفی نماید و برای این اداره هم معلوم نیســت؛ 
لذا باســتناد ماده 18 آیین نامه اجراء و بنا به تقاضای بستانکار وارده 
به شماره 5191-1399/04/04 مفاد اجراییه فوق الذکر یک نوبت در 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان آگهی می شود، چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز رسمی ابالغ اجراییه محسوب 
می شــود اقدام به پرداخت بدهی خود ننمایید عملیات اجرایی برابر 
مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد و به جز آگهی مزایده، در صورت 
بازداشــت اموال آگهی دیگری منتشر نخواهد شــد. ضمنا حساب 
مرحوم اکبر مرادی به مبلغ 183/200/000 نزد بانک صادرات شعبه 

میدان شهدا اراک بازداشت گردیده است.
منصوری- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک
158/مالف

جدول نرخ سکه و ارز
قیمت)بهتومان(نوعسکه

8/401/000سکه تمام طرح جدید
8/207/000سکه تمام طرح قدیم

4/403/000نیم سکه
2/453/000ربع سکه

1/252/000گرمی
836/000هر گرم طالی 18 عیار

نوعارز
19/299دالر
21/402یورو
24/552پوند

2/865لیر ترکیه
5/369درهم امارات

17/6دینار عراق

معاونزراعتوزارتجهادکشاورزیبا
بیاناینکهمرحلهنخستالگویکشتاز
پاییزامسالعملیاتیمیشود،پیشبینی
کردتولیدبرنجامسالحداقل۲۰درصد

افزایشیابد.
به گزارش صدا و سیما، جواد وفابخش درباره 
اجرای الگوی کشت اظهار داشت: برنامه الگوی 
کشــت مبتنی بر مطالعات آب، خاک، اقلیم و 
اقتصاد کشور تدوین شده و تکلیف قانونی دولت 
اســت که از پاییز امسال با کمک دستگاه های 

ذی ربط، تشکل ها و کشاورزان اجرایی شود.
وی افزود: در مرحله نخســت مشوق هایی 

ماننــد افزایش بهره وری، کاهــش هزینه ها، 
اثرگــذاری بر روی قیمــت، تخصیص آب بر 
روش هــای  کشــت،  اساس ســند الگوی 
خرید محصول، روش های بازاریابی صادرات، 
کاهش تعرفه انرژی و صادرات و افزایش تعرفه 
واردات محصوالت رقیب برای کشــاورزان در 

نظر گرفته شده است.
معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
بر این اساس، برای کشاورزان مشخص می شود 
که کدام محصول در چه فصلی و در چه مناطقی 
باید کشت شود تا بهره وری حداکثری حاصل 
شود. این الگو در مناطقی که منابع حداکثری 

دارد مانند خوزســتان و بخش هایی از شمال 
کشــور، اجرایی می شــود و الگوی کشــت بر 
اســاس جانمایی فعالیت هــای کشــاورزی و 
تولید در مناطق هدف ساماندهی شده و چنانچه 
گیاهی در جای خودش بر اساس ســازگاری 
منطقه کشت شــود هزینه کشاورز حداقل و 

عایدی اش بیشتر می شود.
وفابخش با بیان اینکه قیمت برنج وارداتی به 
واسطه حذف ارز دولتی آن افزایش یافته است 
افزود: در همین راستا برنامه های مناسبی برای 
افزایش تولید برنج داخلی و جبران بخشــی از 

این افزایش قیمت در نظر گرفته شده است.

به عنوان مثــال در  د:  دا ادامــه  وی 
اســتانی مثل خوزســتان که وضعیت تأمین 
کشــت  می رود در  آب مناسب اســت انتظار 
تابستان در وسعت 130 هزار هکتار برنج کشت 
شود. پیش بینی ها نشان می دهد که تولید برنج 
امسال حداقل 20 درصد افزایش می یابد. برای 
افزایش بیش از این باید شالیزارها تجهیز شود 
و این نیاز به سرمایه گذاری دارد که برنامه هایی 
برای این موضوع نیز در دست تدوین و اجراست. 
در برنامه های این وزارتخانه به هیچ عنوان کشت 
محصوالت تراریخته وجود ندارد و آماری نیز در 

این باره در دست نیست.

کاهش نوسانات
 در بازار ارز 

درپیورودبانکمرکزیبهبازارارزوانتشاراخباریمانند
بازگشتارزهایصادراتیتاپایانتیرماه،نرخدالرباوجود
کارشکنیبرخیدالالنبهکانال19هزارتومانبازگشت.

قیمت دالر در روزهای اخیر اوج گرفت و حتی به بیش از20 هزار 
تومان هم رسید که البته خیلی در این کانال قیمتی دوام نداشت و 
به کانال 19 هزار تومانی بازگشت. از مهمترین دالیل کاهش قیمت 
ارز که از دو روز قبل آغاز شده، عرضه سنگین ارز از سوی بازارساز و 
افزایش تعداد فروشنده ها در بازار بود؛ دو روز پیش برخی رسانه ها از 
عرضه 45 تا 55 میلیون دالر توسط بازارساز در بازار خبر دادند که 
فقط سه میلیون دالر آن فروش رفت. همچنین در سامانه نیما، 76 
میلیــون یورو در قالب انواع ارز اعم از دالر، یورو، یوان چین، درهم 
امارات، روپیه هند و... در این سامانه عرضه شد که از این مبلغ هم 
معادل 18 میلیون یورو به فروش رفت و تقاضایی برای معادل 58 

میلیون یورو باقیمانده وجود نداشت. 
 به گزارش تســنیم طی روز گذشته هم عرضه سنگین ارز در 
بازار ادامه داشت و براساس برخی خبرها بیش از 100 میلیون دالر 
بنا بود روز گذشــته وارد بازار شود که اعالم همین خبر باعث شده 
تا دالر تغییر جهت دهد و سیر نزولی را پیش بگیرد. این آمار بیانگر 
آن اســت که علی رغم التهاب های ناشی از سفته بازی و هیجان در 
بازار ارز اسکناس، روند عادی تأمین ارز تقاضاهای واقعی به  منظور 

واردات کاال به کشور جریان دارد.
خبر مهم دیگری که  در این باره از ســوی بانک مرکزی اعالم 
شد این بود که صرافی ها مجاز به خرید ارز از سوی بانک ها شدند؛ 
صرافی هــا در این خصوص می گوینــد: »این تصمیم برای فعالیت 
صرافی ها و تأمین ارز و افزایش سرعت جابه جایی در حوالجات ارزی 

بسیار کمک کننده است.«
گفتنی اســت، یکی از دالیل مهم نوســانات اخیر ارزی، عدم 
بازگشت ارزهای صادراتی به کشور است. موضوعی که باعث شده تا 
وزارت صمت و بانک مرکزی سخت گیری هایی را برای صادرکنندگان 
 متخلف در نظر بگیرند از ابطال کارت بازرگانی تا معرفی اسامی آنها در 

رسانه ها و...
طبــق اعالم رئیس کل بانک مرکــزی از 72 میلیارد صادرات 
غیرنفتی تنها 45 میلیارد ارز به کشور بازگشت و 27 میلیارد دالر 
باید تا پایان تیر از سوی صادرکنندگان برگردد. فعاالن بازار معتقدند 
با بازگشت ارزهای صادراتی به کشور، قیمت ارز ریزش شدیدی را 

تجربه خواهد کرد.

وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیپیشنهاد
افزایشکمکهزینهمسکنکارگرانمشمول
قانونکارراباقیددوفوریتجهتبررســی
وتصویببههیئتوزیرانارائهکردکهمورد

تصویبقرارگرفت.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، 17 خرداد ماه 
دویســت و نود و دومین نشســت شورای عالی کار 
بــا حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور 
بررسی حق مسکن کارگران تشکیل جلسه داد. یکی 
از مصوبات این جلسه افزایش 200هزارتومانی حق 
مســکن بود که برای تأیید نهایی به هیئت وزیران 

فرســتاده شــد. بعد از تصویــب در هیئت وزیران 
قابلیــت اجرایی در فیش هــای حقوقی کارگران را 

خواهد داشت.
روز گذشــته پایگاه اطالع رســانی دفتر هیئت 
دولت خبر از تصویب افزایش حق مسکن در هیئت 

دولت داد.
در ایــن خبــر آمده بــود، پیشــنهاد افزایش 
کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در 
جلسه 17 خرداد 99 شورای  عالی کار از سوی محمد 

شریعتمداری به هیئت دولت ارائه شد.
به  موجب این پیشــنهاد، کمک  هزینه مسکن 

کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر سال 99، 
مبلغ سه میلیون ریال تعیین می شود. حق مسکن 

کارگران در سال قبل یک میلیون ریال بود.
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی پیشــنهاد 
افزایش کمک  هزینه مسکن کارگران مشمول قانون 
کار را با قید دو فوریت جهت بررســی و تصویب به 
هیئت وزیران ارائه کرد که مورد تصویب قرار گرفت.

گفتنی است پیش از این، فرامرز توفیقی، نماینده 
کارگران در شورای  عالی کار، در مورد اینکه آیا مصوبه 
شورای  عالی کار عطف به دو ماه گذشته هم می شود 
یا خیر، گفته بود: مصوبه شــورای عالی کار در مورد 

افزایــش 26 درصدی حداقل حقــوق و 200 هزار 
تومانی حق مسکن از اول تیر ماه 99 اجرا می شود 
و عطف به ما ســبق نمی شود، در واقع سه ماه اول 

سال طبق روال قبلی انجام می شود.
از دیگر مصوبات شــورای عالی کار که چند روز 
قبل برای اجرا ابالغ شد، کاهش 75 هزار تومانی پایه 
ســنواتی کارگران بود که به ازای آن پنج درصد به 
پایه حقوق افزوده شد، یعنی کارگران حداقل بگیر در 
سال 99 افزایش حقوق 26 درصدی خواهند داشت. 
بر اساس این مصوبه، حداقل مزد از اول تیرماه 99 
روزانه 636 هزار و 809 ریال تعیین گردیده است.

هیئتعاملبانکمرکزیبرایحفظارزش
پولملینرخسودسپردهگذاریبانکهانزد

بانکمرکزیرا۲درصدافزایشداد.
این هیئت در راستای اجرای قانون پولی و بانکی 
کشور و برای حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد 
اقتصادی، در جلسه دیروز خود ترتیبات جدید اجرای 
سیاست پولی را تصویب و براساس مفاد دستورالعمل 
»عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه 
توســط بانک مرکزی«، نرخ سود سپرده گذاری نزد 

بانک مرکزی را با دو واحد درصد افزایش در سطح 
12 درصد تعیین کرد.

طبق اعالم روابط عمومی بانک مرکزی، آخرین 
اطالعات به دست آمده از عملکرد بخش واقعی اقتصاد 
نشــان می دهد، رشد اقتصادی بدون نفت در مسیر 
صعودی قرار گرفته است. از طرف دیگر، نرخ تورم از 
تورم هدف اعالم شده )22 درصد( فاصله دارد، بر این 
اساس، هیئت عامل بانک مرکزی در راستای اجرای 
قانون پولی و بانکی کشــور برای حفظ ارزش پول 

ملی و کمک به رشد اقتصادی، در جلسه چهار شنبه 
)چهارم تیرماه 1399( ترتیبات جدید اجرای سیاست 

پولی را تصویب کرد.
بر این اســاس، هیئت عامل بانــک مرکزی بر 
اساس مواد )6( و )11( دستورالعمل »عملیات بازار 
باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توســط بانک 
مرکزی«، نرخ سود سپرده گذاری نزد بانک مرکزی را 
با دو واحد درصد افزایش، در سطح 12 درصد تعیین 
کرد. ایــن تصمیم با هدف کاهش دامنه داالن نرخ 

ســود اتخاذ شده است و از روز شنبه )هفتم تیرماه 
1399( اجرا می شود.

بــه گزارش  خبرگزاری تســنیم، پیش از این 
هیئت عامل بانک مرکزی در روز شــنبه مورخ 10 
خردادماه 1399، برقراری داالن نرخ ســود در بازار 
بین بانکــی را تصویب کرده بود. در این مصوبه، نرخ 
سود ســپرده گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی 10 
درصد و نرخ ســود اعتبارگیری از بانک مرکزی 22 

درصد تعیین شده بود.

ستادتنظیمبازارقیمتجدیدلبنیاترا
۲8درصدافزایشونرخمرغراهمباحدود

3۰درصدافزایشاعالمکرد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، دبیر ستاد 
تنظیم بازار اظهار داشت: در جلسه اخیر کارگروه 
ســتاد تنظیم بازار که در محل وزارت صمت 
برگزار شــد قیمت شــیر خام به ازای هرکیلو 
دو هزار و 900 تومان تعیین و اجازه داده شــد 
بنابر شرایط، این محصول هفت درصد باالتر یا 

پایین تر از این نرخ به فروش برسد.
محمدرضا کالمی افزود: همچنین متاثر از 
افزایش قیمت شــیرخام، مجوز افزایش قیمت 

محصوالت لبنی مشمول نرخ گذاری از متوسط 
22 درصد تا سقف 28 درصد صادر شد.

به گفته دبیر ســتاد تنظیم بازار، در جلسه 
ســتاد تنظیم بازار قیمت مرغ به ازای هر کیلو 
15 هزار تومان مصوب شــد و به ســتاد های 
تنظیم بازار استان ها این مجوز داده شد که این 
محصول را تا پنج درصد بیشتر و یا کمتر از این 

نرخ قیمت گذاری کنند.
کالمی یادآور شــد: در جلسه اخیر تاکید 
شد که نرخ تمام اجناس بر روی آن درج شود 
و نهاد های نظارتــی بر اینکه افزایش قیمت ها 
بیش از نرخ مصوب نباشد نظارت مستمر داشته 

باشند ضمن اینکه از مردم می خواهیم هرگونه 
افزایش قیمت نامتعارف را به سازمان حمایت 
اطالع رسانی کنند تا مورد پیگیری قرار گیرد.

بر اســاس این گــزارش، قیمت مصوب هر 
کیلوگرم مرغ در حالی با دو هزار و 100 تومان 
افزایــش از نرخ قبلی، 15 هــزار تومان )با در 
نظر گرفتن پنج درصــد کاهش یا افزایش در 
استان های مختلف( تعیین شده است که این 
قلم پرمصرف سبد خانوارهای ایرانی در بازار بین 
16 تا 19 هزار تومان فروخته می شــود. شایان 
ذکر اســت که قیمت این محصول در سامانه 
اطالع رسانی قیمت کاال و خدمات 124،  وزارت 

صنعت، معدن و تجارت 12 هزار و 900 تومان 
اعالم شده بود.

همچنین قیمت هر شانه تخم مرغ 30 عددی 
ساده در تهران 25 هزار تومان تا 30 هزار تومان 
به فروش می رســد درحالی که نرخ مصوب آن 
در ســامانه اطالع رسانی قیمت کاال و خدمات 

18هزار و 900 تومان اعالم شده است.
قیمت تخم مرغ در روزهای اخیر بیش از 10 
هزار تومان در هر شانه افزایش یافته این درحالی 
اســت که این محصول به عنــوان ارزان ترین 
محصول پروتئینی ســبد اقشار ضعیف جامعه 

به حساب می آید.

وزارتراهوشهرسازیدرآمارهایجدید
خودقیمتمسکندرتهرانرامتری19میلیون
توماناعالمکردکهنسبتبهابتدایسالچهار

میلیونتومانافزایشرانشانمیدهد.
وضعیت بازار مســکن در طول هفت سالی که 
حسن روحانی به  عنوان رئیس جمهور فعالیت کرده، 
به طرز محسوسی بدتر شده، از طرفی آمار ساخت 
خانه )علی رغم نیاز روزافزون به ســاخت مسکن( از 
890 هزار واحد در ســال 88 بــه 550 هزار واحد 
رسیده و از طرف دیگر حدود 350 درصد هم رشد 

قیمت داشته است. 
دلیل اصلی این وضعیت هم رویکرد  اشتباه دولت 
بود که به جای تمرکز روی طرف عرضه )یعنی افزایش 

ساخت و ساز( روی طرف تقاضا )یعنی اعطای وام( 
مانور داد. سیاستی که عباس آخوندی، وزیر سابق راه 
و شهرسازی مدافع آن بود و حتی در مراسم تودیع 
خــود اعالم کرد افتخار می کنم که حتی یک واحد 

مسکونی نساخته ام! 
برهمین اساس، چند روز پیش محمد اسالمی، 
وزیر راه و شهرســازی هم گفته بــود: »با توجه به 
مطالعات طرح جامع مسکن، اگر تا هفت یا 10 سال 
پیش، دولت تا دهک پنج را باید زمینه فراهم می کرد 
تا صاحب خانه شوند اکنون به دهک هفت رسیدیم و 
حتی نزدیک است تا دهک هشت هم برای خانه دار 

شدن نیازمند حمایت دولت باشند.«
به گزارش فارس، حاال دفتر برنامه ریزی و اقتصاد 

مســکن وزارت راه و شهرســازی، آمار بازار مسکن 
خردادمــاه 99 تهران را منتشــر کــرده که حاوی 
آمارهای قابل توجهی هســت و به خوبی وضعیت 
بغرنج بازار مســکن را به تصویر کشــیده؛ چنانچه 
براســاس این گزارش، متوسط قیمت هر متر مربع 
واحد مســکونی در تهران 19 میلیــون و 71 هزار 

تومان برآورد شده است. 
این رقم نسبت به ماه گذشته )که متوسط قیمت 
هر متر واحد مســکونی 17میلیــون و 660 تومان 
بود(، افزایش حــدود دو میلیون و 65 هزار تومانی 
را نشان می دهد. در نتیجه، متوسط قیمت هر متر 
مربع واحد مســکونی در تهران در اردیبهشت ماه 
نســبت به ماه قبل آن، 12/1 درصد افزایش یافته 

است. 
گفتنی اســت، ماه قبل که اعالم شد میانگین 
قیمت هر متر مســکن در تهران 17 میلیون تومان 
اســت، وزیر راه و شهرسازی  گفت: »هموطنانی که 
نیازمند خانه هستند و استطاعت خرید این خانه ها 
را ندارند، به هیچ عنوان نگران نباشند)!( در سامانه 
طرح اقدام ملی دست همه را باز گذاشتیم تا هرکسی 

خواست ثبت نام کند و هیچکس جا نماند.«)!(
الزم به ذکر است، براساس آمارهای بانک مرکزی 
قیمــت هرمتر مربع خانه در تهران در فروردین ماه 
سال جاری 15 میلیون و 295 هزار تومان بوده که 
االن به بیش از 19هزار تومان رسیده و بیانگر افزایش 

چهار میلیون تومانی در دو ماه اخیر است.

یکمسئولمطرحکرد

بالتکلیفی دامداران با وعده های دولت 
رئیسهیئتمدیرهانجمــنصنفیگاودارانگفت:دولت
عنوانمیکندتخصیصارزبهنهادههایدامیراانجامداده

استامادامدارانبالتکلیفماندهاند.
سید احمد مقدسی در گفت و گو با خبرگزاری مهر درباره آخرین 
وضعیت بازار نهاده های دامی  اظهار داشت: شرایط بازار اصاًل مساعد 
نیســت و تولیدکنندگان در وضعیت دشــواری قرار دارند. قیمت هر 
کیلوگرم کنجاله ســویا به شش هزار تومان، ذرت به 2700 تومان و 

جو به 2200 تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه واردکنندگان می گویند به دلیل عدم تخصیص 
ارز از سوی بانک مرکزی قادر به ترخیص محموله های خود نیستند، 
افزود: دولت عنوان می کند، تخصیص ارز به نهاده های دامی ارز را انجام 
داده است اما دامداران بالتکلیف مانده اند. رئیس هیئت مدیره انجمن 
صنفی گاوداران کشور با بیان اینکه با چنین شرایط و روندی عجیب 
نیست که دام ها به کشتارگاه فرستاده شوند، افزود: احتمال دارد همان 
اتفاقی که برای صنعت طیور رخ داد برای دامپروری نیز اتفاق بیفتد. 
البتــه کمبود تولید مرغ را می توان طی 45 روز تا دو ماه جبران کرد 

اما برای جبران کمبود دام سه تا چهار سال زمان الزم است.
گفتنی است، آمار واردات نهاده های دامی  به تفکیک نشان می دهد 
که در دو ماه ابتدایی سال جاری بیش از یک میلیون و 785 هزار تن 
ذرت به ارزش 422 میلیون و 760 هزار دالر وارد کشور شده است که 
در مقایسه با واردات یک میلیون و 507 هزار تنی ذرت به ارزش 371 
میلیون و 40 هزار دالر در دو ماه ابتدایی سال گذشته به لحاظ ارزشی 
رشد 14 درصدی و به لحاظ وزنی رشد 18 درصدی را نشان می دهد.

معاونبانکمرکزی:

ساالنه یک میلیارد برگ اسکناس 
امحاء می شود

معاوناقتصادیبانکمرکزیازامحایساالنهیکمیلیارد
برگاسکناسخبرداد.

پیمان قربانی در نشســت بررســی ابعاد اجــرای طرح حذف 
چهار صفر از پول ملی در پژوهشــکده تحقیقات راهبردی مجمع 
تشخیص مصلحت نظام اظهار داشــت: استهالک باالی اسکناس 
یکی از مشکالت کنونی است به طوری که سالی یک میلیارد برگ 
اسکناس امحا می شــود. دســتگاه های خودپرداز مدام باید شارژ 
شوند و اگر معامالت نقد را محدود کنیم بار آن روی پرداخت های 

الکترونیکی می افتد. 
وی افزود: سرانه اسکناس در ایران 106 برگ است در حالی که 
این رقم در دنیا 25 تا 30 برگ است. کشورهایی که از این نسبت 
باالتر هســتند به عنوان مثال کانادا است با 67 برگ، سوئیس 57 
برگ. سرانه سکه در ایران 15 قطعه است اما در دنیا 26 قطعه در 
انگلیس 461 قطعه، روسیه 397 قطعه و ترکیه 81 قطعه. در واقع 

مخروط اسکناس و سکه برای ما برعکس شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: هزینه تولید سکه 100 
تومانــی 310 تومان، 200 تومانی 310 تومان و 500 تومانی 800 
تومان اســت و این باعث شده حتی آب کردن سکه به استفاده از 

آلیاژ آن برای عده ای صرفه اقتصادی داشته باشد.
به گزارش فارس، قربانی با  اشاره به هزینه هایی که وضعیت کنونی 
به نظام های پرداخت تحمیل می کند، گفت: این وضعیت مثل این 
می ماند که ماشینی دارید که راه می رود اما روغن سوزی هم دارد، 
مصرف سوخت اش باالست و مدام باید تعمیر شود. حاال اگر بخواهید 
این ماشــین را تعمیر کنید باید در گام اول هزینه بدهید اما وقتی 
ماشین درست شد دیگر هزینه های سربار آن برای شما کم می شود.

وی با بیان اینکه هر ســال 340 میلیارد تومان هزینه چاپ و 
امحای اســکناس است، بیان کرد: سالی 30 میلیارد تومان افزایش 

هزینه وجود خواهد داشت.
این مسئول یادآور شد: یک سری هزینه های پنهان و هزینه های 
بهداشــتی و هزینه هایی که به سیستم پرداخت های الکترونیک 
پرداخت می شود. ســال گذشته 19/3 میلیارد تراکنش در کشور 
داشــته ایم که از این میــزان 6/3 میلیارد تراکنش آن برای مبالغ 
کمتر از پنج هزار تومان بوده است در حالی که در اغلب کشورها 
پرداخت های الکترونیک برای مبالغ بیش از 10 دالر است. بنابراین 
حذف صفر از پول ملی در کوتاه مدت هزینه هایی برای کشور دارد 
کــه در بلندمدت با صرفه جویی های حاصله از اجرای آن، جبران 

می شود.

یکمسئولمدعیشد

کاهش قیمت گوشت گوسفندی
 در 4ماه اخیر

رئیساتحادیهگوشتگوســفندیگفت:طی۴ماهاخیر
قیمتگوشتگوســفندیبهدلیلازدحامدامونبودتقاضا

کاهشیافتهاست.
علی اصغر ملکی در گفت و گو با باشــگاه خبرنگاران جوان، افزود: 
هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 90 هزار تومان 

به مغازه دار و 97 تا 98 هزار تومان به مصرف کننده عرضه می شود.
او با اشــاره به اینکه قیمت گوشت گوســفندی طی 4 ماه اخیر 
20 هزار تومان کاهش یافته اســت، افزود: کاهش تقاضا برای خرید 
گوشــت ناشی از گرمای هوا است و البته عرضه مناسب دام از جمله 
دالیل افت قیمت در بازار به شمار می رود. ملکی، تعطیلی رستوران ها 
را یکی دیگر از دالیل کاهش قیمت گوشت در بازار برشمرد و گفت: 
با وجود ازدحام دام در دامداری ها و کاهش تقاضا، قیمت گوشت در 

بازار افت داشته است. 
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره آینده بازار گوشت بیان کرد: 
با استمرار روند فعلی، احتمال کاهش مجدد قیمت در بازار وجود دارد.

ملکی متوســط قیمت کنونی هر کیلو دام زنده را 38 هزار تا 42 
هزار تومان اعالم کرد و افزود: اگرچه در فضای مجازی تبلیغاتی مبنی 
بر فروش دام زنده با نرخ 32 تا 33 هزار تومان می شود، اما این دام ها 
وزن باالی 100 کیلو دارند که تمامی اقشار توان خرید یک شقه آن 
با نرخ 600 هزار تومان را ندارند. ملکی به از سرگیری قاچاق دام  اشاره 
کرد و گفت: بنابر آخرین اطالعات، مقداری دام از کشور قاچاق می شود 
که استمرار این روند نگران کننده است. این مقام مسئول در پایان با 
 اشــاره به اینکه بازار گوشت تعریفی ندارد، تصریح کرد: با وجود روند 
فعلی عرضه و تقاضا باید منتظر ماند و دید که در ماه های شهریور و 

مهر بازار گوشت به کدام سمت و سو می رود.

افتتاح 47 طرح کشاورزی در همدان
همدان- خبرنگار کیهان:

رئیسسازمانجهادکشاورزیاستانهمدانازافتتاح۴7طرح
کشاورزیبااشتغالزایی689نفرخبردادوگفت:اینپروژههابا

اعتباریبالغبر۴۰۰میلیاردریالبهبهرهبرداریمیرسند.
منصــور رضوانی جالل در جمع خبرنــگاران گفت: این پروژه ها 
شامل 21 طرح بخش و آب و خاک، هفت طرح تولیدات دامی، پنج 
طرح شیالت، 6 تولیدات گیاهی، 3 منابع طبیعی و پنج طرح صنایع 
تبدیلی است. وی با بیان اینکه برندسازی محصوالتی همچون سیر، 
کشــمش، گردو انجام و در حال پیگیری است افزود: در سال جهش 
تولید و توجه به اقتصاد مقاومتی باید به کشــت های گلخانه ای بیش 
از گذشته اهمیت داد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان 
عنوان کرد: در سال های گذشته ساالنه به طور میانگین 7 تا 10 هکتار 
گلخانه احداث می شد و در حال حاضر این رقم به 79 هکتار افزایش 
یافته است. وی یادآور شد: سودآوری گشنیز موجب شده تا کشاورزان 
رغبت کمتری به کاشت کلزا نشان دهند اما پیش بینی می شود امسال 
5 هزار تن از این محصول در اســتان برداشــت شود. رضوانی جالل 
افزود: هم اکنون سردخانه هایی با ظرفیت 200 هزار تن در استان در 
دست احداث است که بین 10 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

طبقاعالموزارتکار

حق مسکن کارگران از تیرماه 
200 هزار تومان افزایش می یابد

سیاست جدید بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی

 وزارت راه: میانگین قیمت مسکن در تهران  به متری 19 میلیون تومان رسید!

وزارتجهادکشاورزی:

تولید برنج 20 درصد بیشتر می شود

باافزایش۲8درصدی

قیمت های جدید مرغ و لبنیات اعالم شد
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