
اقتصادی
صفحه 4
دو شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۹ 
۶ ذی الحجه ۱44۱ - شماره ۲۲۵۲۳

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا خبر داد 

آغاز عملیات طرح تکمیل آبرسانی به غیزانیه

برگ ســبز مالکیت و کارت خودروی پراید 32 1 به 
شــماره موتور M135681213 و شــماره شاســی 
NAS421100G1201073 و شــماره پالک 276 
ج 98 ایــران 38 به نام فیروز صفرپور مفقود از درجه 

اعتبار ساقط است.

آقــای عامل بشــیر فرزند محمــد پیرو نشــر آگهی مورخ 
1399/4/17 روزنامه کیهان و عدم حضور جنابعالی در مهلت 
مقرر بنابر دســتور مقام قضایی طالق بین شــما و خانم زهرا 
علیزاده ذیل سند شماره 4255 مورخ 1399/4/30 دفتر طالق 

153 تهران اجرا گردید.
سردفتر ازدواج ۱8۲ و طالق ۱۵۳ تهران

آگهی ابالغ اخطار نظریه کارشناسی
 طبق ماده )۱0۱( آئین نامه اجرای 

مفاد اسناد رسمی  الزم االجرا
موضوع اخطاریه: 

بدینوســیله به شرکت پدیده سبز سبالن شماره ثبت 7540 به نشانی اردبیل شهرک صنعتی 2 
خ کارآفرینان قطعه 255 )بدهکار پرونده اجرائی کالســه 9701667( از طریق نشر آگهی ابالغ 
می گردد: ششــدانگ آپارتمان مســکونی قطعه 2 پالک 2 فرعی در طبقه دوم از 11 فرعی از 
پــالک 7555 اصلی در بخش: 2 واقع در: اردبیل- خ حافظ روبــروی اداره اوقاف مورد وثیقه 
سند رهنی شــماره 77049 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 8 شهر اردبیل طبق گزارش 
مورخه 98/09/09 توســط کارشناس رسمی به مبلغ 10/540/000/000 ریال ارزیابی گردیده. 
لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشــید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ انتشار این آگهی به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ 
3/000/000 ریال )واریز به حساب 0102067169003 به نام کانون کارشناسان نزد بانک ملی( 
به اداره اجرای اســناد رسمی اردبیل تحویل نمائید. ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد 

فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
واحد اجرای اسناد رسمی اردبیل

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حمیدرضا کدخدا باســتناد دو برگ استشهاد محلی که به امضاء  شهود و به 
گواهی دفتر اســناد رسمی شماره 34 زاهدان رسیده مدعی است که سند مالکیت 
092401 به میزان 2 ســهم مشــاع از 11 سهم ششــدانگ یکباب منزل پالک 
19743- اصلی واقع در بخش یک بلوچســتان شهر زاهدان خیابان شهید رجایی 
مورد ثبت 23608 صفحه 229 دفتر 138 بعلت جابجایی از بین رفته درخواســت 
صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب باستناد تبصره یک ماده 120 آئین نامه 
ثبت در یک نوبت آگهی می شــود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود یا انجام معامله نسبت به ملک مرقوم می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
10 روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله باین اداره 
اعالم و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد و اال پس از انقضای مدت 
مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 99/5/6

حسینعلی مالیی
م الف336 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان

آگهی عدم امکان افراز:
چون بر اســاس گزارش عدم افراز بشــماره 99/1/1540-99/05/05 در 
خصوص درخواست افراز آقای علی اوســط شمسی واثق واقع در اسدآباد 
روســتای شمس آباد قسمتی از پالک 64 با توجه به اینکه مورد تقاضا زیر 
حد نصاب بوده و زمین مزروعی بصورت دیم بوده و همچنین با مجاورین 
دارای اختالفات ریشه ای می باشــد لذا برابر قانون و مقررات جاری انجام 
افراز از طریق این اداره میســر و ممکن نمی باشد. مع الوصف مراتب طبق 
ماده 18 آیین نامه اجرایی اســناد الزم االجراء جهت اطالع مالکین مشاعی 
و اشــخاص ذوی الحقوق آگهی تا با مراجعه به اداره ثبت اســناد و امالک 
اســدآباد چنانچه به گزارش صادره اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 10 
روز از تاریخ انتشــار آگهی اعتــراض خود را بدفتــر دادگاههای عمومی 

شهرستان اسدآباد تسلیم نمایند.
کامران متقی- رئیس ثبت اسدآباد م الف140

 Z24NIB شناسنامه مالکیت)برگ سبز( و کارت مشخصات خودرو کامیونت زامیاد
به شــماره پــالک 699هـ86 ایران 14 بــه رنگ آبی مدل 1398 و شــماره موتور 
Z24811052Z و شماره شاســی NAZPL140BK0547112 مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شناسه مالکیت)برگ سبز(خودرو ســواری رنو TONDAR90Aبه شماره پالک 
582م83 ایران 14 به رنگ مشــکی پرشــین متالیک مدل 1395 و شــماره موتور 
 NAALSRBYWGA517328 100016216 و شماره شاســیRR022416

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی ابالغ اجراییه طبق ماده ۱8 
آیین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا

بدینوســیله به آقای محمد عزیزی کرکانی فرزند اسد شماره شناسنامه 14 
شماره ملی 0534491200 ساکن اراک شهرک امیرکبیر مجتمع مسکونی 
محمدی بلــوک 10 واحد 6 کد پســتی 3817795351 و خانم معصومه 
آشــوری فرزند بهمن شماره شناســنامه و کد ملی 0520449932 ساکن 
اراک- خ قائم مقام میدان لعلی کوچه شهید احمدرضا داودآبادی پالک 18 
کد پستی 3814758466 به استناد قرارداد بانکی شماره 94194438860 
مورخ 1394/12/13 تنظیمی امور شــعب بانک ملت استان مرکزی جهت 
وصول مبلغ 63972549 ریال بابت طلب بانک ملت علیه شما مبادرت به 
صدور اجراییه نموده و پرونده به کالســه 9801346 در این اجرا تشکیل 
و در جریان اقدام اســت و چون طبق گزارش مامور ابالغ شــما در آدرس 
تعیین شده در اجراییه شناخته نشده اید و بستانکار نمی تواند شما را معرفی 
نماید و برای این اداره هم معلوم نیســت لذا به اســتناد تقاضای بستانکار 
به شــماره وارده 2776 مــورخ 1399/2/27 و ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد 
اجراییه فوق الذکر یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار کیهان آگهی می شود. 
همچنین اموال )حســاب بانکی و خودرو( متعلق به متعهدین بازداشــت 
گردیده که بدینوسیله به شما ابالغ می گردد چنانچه ظرف مدت ده روز از 
انتشار این آگهی که روز رســمی ابالغ اجرائیه محسوب می شود اقدام به 
پرداخت بدهی خود ننمایید عملیات اجرایی برابر مقررات علیه شما تعقیب 
خواهد شــد و به جز آگهی مزایده در صورت بازداشت اموال آگهی دیگری 

منتشر نخواهد شد.
رئیس اداره اجرای ثبت اسناد اراک- منصوری
248/م الف

آگهی تغییرات شرکت راه گستر توچال 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹444 

و شناسه ملی ۱0۱0۳4۵۹۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/7/1 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: *1- افشین یوسفی به کد ملی 1533083975 به سمت عضو هیئت 
مدیره، رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل 2- فردین قره داغی به کد ملی 
1533118310 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره 3- سعید جعفری به 
کد ملی 1520003110 به ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال 
انتخاب گردیدند. * کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل 
چک،  ســفته، بروات، قراردادها، عقوداســالمی، اوراق عادی و نامه  های 
اداری با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل )افشــین یوسفی به 

کد ملی 1533083975( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

شناسه آگهی: )924272(

جناب آقای اســمعیل اصغری نسب فرزند محسن بدینوسیله باطالع 
می رســاند بموجب دادنامه شــماره 9809972164902079 مورخ 
98/10/30 شعبه 277 دادگاه خانواده شهید مفتح تهران بین شما و 
خانــم رقیه صدقی خاتون آبادی طالق خلع نوبت اول طبق مقررات 
واقع و ذیل شــماره 2889 مــورخ 99/3/3 در این دفترخانه به ثبت 

رسیده است.
سردفتر طالق ۱7 تهران- محمدعلی فتحی

آگهی تغییرات شرکت ستاره های طالیی کویر سهامی خاص
به شماره ثبت ۳777 و شناسه ملی ۱08۶0۹8۵8۱7

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/5/7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1- روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 2- موسسه حسابرسی و خدمات 
مالی آگاه نگر حســابداران رسمی به شماره ثبت 13611 و شناســه ملی 10100515993 به عنوان بازرس 
اصلی، آقای کیوان حسینی شــاد به شــماره ملی 0063401381 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال انتخاب گردیدند. 3- صورت های مالی سال 97 به تصویب رسید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم
شناسه آگهی: )924814(     اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

آگهی تغییرات شرکت صنایع پالستیک مرکز سهامی خاص
به شماره ثبت ۳۵7 و شناسه ملی ۱08۶0۹۵۲۳48

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/8/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت 
از مبلغ 55.000.000.000 ریال به مبلغ 130.000.000.000 ریال منقسم به 65.000.000 سهم با نام 2.000 
ریالی از محل مطالبات حال شــده سهامداران و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم
شناسه آگهی: )924797(     اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

جدول نرخ سکه و ارز
قیمت )به تومان(نوع سکه

11/340/000سکه تمام طرح جدید
10/020/000سکه تمام طرح قدیم

5/504/000نیم سکه
3/302/000ربع سکه

1/741/000گرمی
1/022/300هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
23/810دالر
25/000یورو
29/312پوند

3/347لیر ترکیه
6/242درهم امارات

19/6دینار عراق

قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــاء)ص( با 
همکاری بنیاد مســتضعفان، عملیات تأمین و 
اجرای لوله گذاری فاز سوم آب رسانی به غیزانیه 

اهواز را آغاز کرد.
ســعید محمد اظهار داشــت: عملیــات اجرای 
لوله گذاری بخش پایانی آب رســانی به بخش غیزانیه 
و 33 روســتای اطراف آن با جمعیتی بالغ بر 20 هزار 

نفــر، از نزهه به دهالییه و از نزهه به غیزانیه بزرگ از 
روز یکشــنبه )دیروز(وارد مرحله اجرا  شد. وی افزود: 
این پروژه به طول تقریبی 30 کیلومتر با اســتفاده از 
لوله های پلی اتیلن با مواد اولیه PE100 و فشار کاری 
10 بار است که 25 کیلومتر آن لوله های با سایز 315 
میلیمتر و پنج کیلومتر لوله سایز 400 میلی متر است. 
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( با  اشاره به 

مشکل کمبود آب شرب غیزانیه در ماه های اخیر گفت: 
با اجرای این طرح آب شــرب ساکنان روستاهای این 
بخش تا 20 ســال آینده تامین می شود و آنها دیگر 
مشکلی در این زمینه نخواهند داشت. محمد در مورد 
زمان بندی اجرای این طرح اظهار داشــت: با توجه به 
ضرورت تسریع در اجرای این طرح، لوله های این پروژه 
با استفاده از ظرفیت چند کارخانه به صورت همزمان 

در حال تولید می باشد که شروع عملیات اجرایی آن از 
پنجم مرداد ماه آغاز و ظرف مدت 50 روز کاری با همت 
تالشگران عرصه سازندگی قرارگاه خاتم االنبیاء)ص(، 
تکمیل و به بهره برداری خواهد رســید. گفتنی است، 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( با همکاری بنیاد 
مســتضعفان، عملیات تأمین و اجرای لوله گذاری فاز 

سوم آب رسانی به غیزانیه اهواز را آغاز کرده است.

عضو شورای عالی بورس:

خرید متری مسکن در بورس امالک 
امکان پذیر می شود

یک عضو شــورای عالی بورس با اشاره به مزایای راه اندازی 
بورس امالک، از امکان خرید متراژی سرمایه گذاران در بورس 

امالک خبر داد. 
شــاهین چراغی در شبکه یک سیما اظهار داشت: در بورس امالک 
و مستغالت، صندوق های مختلف و طرح های متری مسکن وجود دارد 
که عالقه مندان با توجه به مبلغ سرمایه گذاری شــان، می توانند هر ساله 
بخشــی از منابع خود را تبدیل به متراژ کنند. ســهم بخش مسکن در 

اقتصاد ملی حدود 35 درصد است.
وی افزود: با توجه به اهمیت بخش مسکن در سبد خانوار، نیازمند به 
بورس مستقل برای افزایش تولید بخش مسکن هستیم. در ساختار اقتصاد 
ملی، زمین های بزرگ که موجب انبوه سازی های بزرگ و کاهش قیمت 
تمام شده می شــود، در اختیار نهاد های عمومی و مجموعه های دولتی 
اســت و در حال حاضر قوانین و مقرراتی تصویب شده است که دولت و 
نهاد های عمومی، منابع و زمین ها را برای طرح های انبوه سازی قرار دهند.

بــه گزارش خبرگزاری فارس، عضو شــورای عالی بورس ادامه داد: 
براســاس منابع مالی که در بازار سرمایه ایران وجود دارد، اگر دارندگان 
زمین و افرادی که منابع مالی دارند و پیمانکاران بزرگی که در این 40 
سال تجربه خوبی در صنعت ساخت و ساز دارند را کنار هم قرار دهیم، 

تحول اساسی در بخش ساخت و ساز ایجاد خواهیم کرد. 
گفتنی است، چندی پیش حسین سالح ورزی نماینده اتاق بازرگانی 
ایران در شــورای عالی بورس  از تصویب طرح »تشــکیل بورس امالک، 
مستغالت و امتیازات ایران« در شورای عالی بورس خبر داده بود. پیش 
از این، علی صحرایی، مدیرعامل بورس و اوراق بهادار تهران اواسط تیرماه 
با حضور در بخش خبری 21 شبکه یک سیما، اظهار کرده بود: در این 

بورس امتیازات، پروژه ها و زمین الزم برای این ها عرضه خواهد شد.
در این باره، محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی به مزایای انتشار اوراق 
سلف موازی استاندارد مسکن و به تبع آن طرح فروش متری مسکن در 
بورس کاال اشاره کرد و گفت: اوراق سلف موازی استاندارد مسکن دارای 
مزایا و کارکردهای متعددی است که از جمله آن ها، امکان تأمین مالی 
برای فعاالن ساخت وساز و اطمینان از فروش، امکان خرید مسکن پیش 
از ساخت در یک بازار رسمی برای خانوارها، دسترسی به انجام معامالت 
از سراسر کشور، امکان سرمایه گذاری به صورت متری در مسکن و تضمین 

اجرای تعهدات سازندگان است. 
وی افزود: دســتورالعمل ها و ضوابط الزم برای اجرایی شــدن این 
ابزار توســط بورس کاال تهیه  شده است که پس از اعالم نظر و تصویب 
نهایی آن توســط هیئت مدیره ســازمان بورس عملیاتی خواهد شــد. 
مزایــای این اوراق، تأمین مالــی تولیدکنندگان مصالح، عبور از رکود با 
جذب ســرمایه های عمومی و کمک به خریــداران و همچنین افزایش 

نقدشوندگی مطالبات است.

یک فعال بازرگانی:

ایران در 12 کشور همسایه 
رایزن بازرگانی ندارد

در شرایطی که دیپلماســی اقتصادی برای گسترش مبادالت 
تجاری کشور ضروری اســت یکی از فعاالن این عرصه اعالم کرد 
ایران با وجود داشتن 15کشور همسایه فقط در سه همسایه رایزن 

بازرگانی دارد!
محمد مهدی جوانمرد رایزن بازرگانی ایران در افغانســتان در گفت و گو 
با باشگاه خبرنگاران جوان ضمن انتقاد از روند رسیدگی به رایزنان بازرگانی 
ایرانی در کشــورهای هدف، اظهار داشــت: ایران هم اکنون تنها سه رایزن 
بازرگانی دارد که این ســه در کشــورهای ترکیه، عراق و افغانستان فعالیت 
می کنند. در حالی که کشــورمان دارای 15 همســایه یعنی 15 بازار هدف 
اســت. وی افزود:عدم پرداخت به موقع حقوق رایزنان بازرگانی و همچنین 
اهمیت قائل نشدن به فعالیت خطیر این فعاالن و به نوعی سفیران اقتصادی 
ایران، منجر به کاهش تعداد آنها در این رسته شده است. قطع به یقین یک 
رایزن بهتر از دیپلمات های سفارت خانه می تواند با تجار کشورها ارتباط برقرار 
کرده و نیازهای هر دو طرف را بررسی کند. روزانه بالغ بر 100 پیام در ایمیل 
شخصی ما مبنی بر درخواست مشاوره برای ایجاد فرصت صادراتی از ایران 
به کشور افغانستان مشاهده می شود. رایزن بازرگانی ایران ادامه داد: این امر 
بیانگر این است که رایزن بازرگانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این 
فرصت های صادراتی عالوه  بر کاالها و محصوالت کشاورزی درخواست صدور 
تجربیات و همچنین فروش خدمات مهندسی و گردشگری هم وجود دارد. 
ایران با پتانســیل باالیی که در بخش خدمات مهندسی دارد قطعا ظرفیت 
بسیار بیشتری از مواد معدنی و غذایی خواهد داشت. همچنین آرمان خالقی؛ 
قائم  مقام دبیرخانه صنعت و معدن ایران درباره اهمیت دیپلماسی اقتصادی 
گفت:  معاونت اقتصادی سفارتخانه ها باید در پایان هر سال و حتی اتمام هر 
دوره از سکانداری سفارتخانه ها پاسخگو باشند که تا چه حد در گسترش روابط 
اقتصادی تالش کرده اند. وی افزود: کشورهایی نظیر ترکیه برای تجار و رایزنان 
بازرگانی خود شرایط دیپلماتیک ایجاد می کنند. به طور مثال برای آنها گذرنامه 
دیپلماتیک صادر می کنند تا درکشورهای هدف با آزادی و حفاظت قانونی 
محکم تری همراه باشند.  گفتنی است، برآوردها نشان می دهد ایران جایگاه 
صادرات تا مرز 300 میلیارد دالری را در شــرایط فعلی دارد. طبق آخرین 
آمار، میزان تجارت خارجی کشور در سه ماهه نخست امسال 13 میلیارد و 
980 میلیون دالر گزارش شــده است که شش میلیارد و 400 میلیون دالر 
به صادرات و هفت میلیارد و 600 میلیون دالر به واردات اختصاص داشت.

درحالی که قیمت مرغ گران و باالتر از نرخ مصوب 
به فروش می رسد، رئیس انجمن ملی تولید کنندگان 
زنجیره ای گوشت مرغ از بازگشت ریالی پول صادرات 
این محصول خبر داده که منفعتی برای کشور ندارد 
و منجر به افزایش بیشــتر قیمت ها در بازار داخلی 

می شود.
به گزارش تســنیم، در شرایطی که قیمت مرغ در بازار 
افزایش یافته اســت و این محصول باالتر از قیمت مصوب به 

فروش می رسد، عبدالعلی طهماســبی رئیس هیئت  مدیره 
انجمن ملی تولید کنندگان زنجیره ای گوشــت مرغ با ارسال 
نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور از پرداخت 
پول صادرات مرغ صادراتی ایران به عراق و افغانستان با ریال 

خبر داده است.
در این نامه آمده اســت:در ادامه اجرای سیاســت های 
دولت محترم در برگشــت ارز حاصل از صادرات خاطرنشان 
می ســازد چون در شرایط حاضر دو کشور افغانستان و عراق 

بخش اعظمی از نیاز خود به محصوالت کشاورزی به خصوص 
گوشــت مرغ را با پرداخت ریالی وجه کاال به خصوص نقدی 
از ایران تامین می نمایند لذا صادرکنندگان به هیچ وجه قادر 
به پرداخت ارز در ازای صادرات محصوالت کشــاورزی انجام 

شده نخواهند بود.
خواهشــمند است جهت استمرار تولید و حفظ  اشتغال 
در شرایط دشــوار موجود برای تولید و همچنین حفظ این 
اندک صادرات که سال ها زحمت و هزینه را به فعاالن در این 

زمینه تحمیل کرده است دستور فرمایید راهکاری شایسته و 
مناسب با وضعیت موجود کشور ارائه تا مورد اقدام قرار گیرد.
گفتنی است در شرایطی که برای تامین نهاده های)خوراک( 
طیــور ارز 4200 تومانــی پرداخت می شــود، صادرات مرغ 
به صورت ریالی نه تنها ارزشی برای کشور و منافع ملی ندارد 
بلکه به صورت غیرمستقیم باعث خروج ارز می شود و قیمت 
مرغ را نیــز در بازار داخلی و بــرای مصرف کنندگان ایرانی 

افزایش می دهد.

وزارت راه و شهرسازی:

وام ودیعه مسکن
 دو هفته دیگر پرداخت می شود

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره 
به اینکه حدود یک میلیون نفر وام ودیعه مســکن را دریافت 
خواهند کرد، گفت: پرداخت وام ودیعه مسکن از دو هفته آینده 

آغاز می شود. 
پروانه اصالنی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ثبت نام 
حدود 630 هزار نفر برای دریافت کمک ودیعه وام مسکن، اظهار داشت: 
در طرح دولت برای حمایت از مســتأجران برنامه ریزی شــده است از 

ظرفیت تمام بانک ها برای پرداخت کمک ودیعه مسکن استفاده شود.
وی با بیان این که امروز دســتورالعمل پرداخت وام ودیعه مسکن 
توسط بانک مرکزی نهایی می شود، گفت: وام ودیعه مسکن با سازوکاری 
شبیه فروش خودرو در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. پرداخت وام ودیعه 
مسکن از دو هفته آینده آغاز می شود و برای عملیاتی کردن این برنامه، 
مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت 
راه و شهرسازی با یادآوری این که ثبت نام پیامکی دریافت کمک ودیعه 
مسکن تا 9 مرداد ادامه دارد، ادامه داد: در همان زمان دریافت پیامک، 
پاالیشــی انجام خواهد شد و ظرف هفته آینده پاالیش ها جمع بندی 
شده و به متقاضیان واجد شرایط اعالم خواهد شد تا وارد سایت شده و 
ثبت نام خود را تکمیل کنند. اصالنی با بیان این که نرخ سود تسهیالت 
13 درصد یکســاله است، افزود: اقســاط وام ودیعه مسکن 540 هزار 
تومان برای تســهیالت 50 میلیون تومانی، 320 هزار تومان برای وام 
30  میلیونی و حدود 160 هزار تومان برای وام 15 میلیون تومانی است.

وی اضافــه کرد: کارگــران و حقوق بگیران ثابــت، افرادی که تازه 
ازدواج کرده اند، خانوارهای پنج نفره و بیشتر اولویت ما در گروه دریافت 
کمک ودیعه مسکن هستند. همچنین افرادی که تحت پوشش کمیته 
امداد امام )ره( و سازمان بهزیستی هستند از دیگر گروه های اولویت دار 
برای دریافت تسهیالت کمک ودیعه مسکن به شمار می روند. مدیرکل 
دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرسازی با اعالم این که ظرف یک 
هفته آینده به متقاضیان پیامکی ارسال می شود تا برای تکمیل اطالعات 
خود در ســامانه اقدام ملی به نشانی www.tem.mrud.ir مراجعه کنند،  
اضافه کرد: حتما باید پیامک از سیم کارت سرپرست خانوار ارسال شود.

سرویس اقتصادی-
گزارش های رسمی بانک مرکزی نشان می دهد 
پایه پولی طی یک سال گذشته با رشد عجیب و 
غریب 40 درصدی رو به رو شــده که زنگ خطر 
بزرگی درباره آینده نرخ تورم را به صدا درآورده 

است. 
آمارهای جدید بانک مرکزی درباره شاخص های پولی 
)تا انتهای خرداد ماه( منتشر شد، بررسی این آمارها - که 
در ادامه به جزئیات آن اشــاره می کنیم- نشان می دهد 
اگر بانک مرکزی اقدامــات عاجل و فوری برای اصالح 
سیاست های  اشــتباهی که متغیر های پولی را مشوش 
کرده، انجام ندهد احتمال بروز تورم سنگین در اقتصاد 

افزایش خواهد یافت. 
براساس این آمارها، رشد ساالنه نقدینگی در اقتصاد 
ایران که حدود 20 درصد در بلندمدت بوده، در یکسال 
منتهی به خرداد 99 به رقم خیره کننده 34.2 درصد ترقی 
کرده؛ ضمن اینکه حجم پول )یکی از دو قسمت تشکیل 
دهنده نقدینگی( در همین بازه زمانی با رشد باور نکردنی! 
به بیش از 61 درصد رسیده است. افزایش حجم پول به 
طور کلی موجب کاهش ارزش پول )تورم( می شود و از 
همین رو گفته می شود تورم همیشه پدیده ای پولی است. 
از همین رو، آمار رشــد پایه پولی که پیشران اصلی 
تورم در کشــور به شــمار می آید، به آستانه 40 درصد 
رســیده است؛ این رقم می تواند برق را از سر کسانی که 
با مفاهیم پولی آشــنایی دارند بپراند! برای سهولت در 
فهم اینکه رشد 40 درصدی پایه پولی چه معنایی دارد، 
خوب اســت بدانیم این رقم در انتهای خرداد ماه سال 
گذشته )همان سالی که بیشترین تورم را چند دهه اخیر 

را تجربه کردیم( حدود 25 درصد بود! 
فصل برداشت دولت!

هرچند نمی توان به طور دقیق گفت چون رشد پایه 
پولی حدود 60 درصد بیشــتر شده)یعنی از 25درصد 
پارســال به 40درصد امسال(رسیده ، پس تورم موجود 
هم 60 درصد بیشتر می شود، اما می توان انتظار داشت 
نرخ تورم از آنچه در دو سال اخیر اتفاق افتاده به مراتب 
بیشــتر باشد. از همین رو، باید به مسئولین پولی کشور 
این هشدار را داد که برای گریز از بروز ابرتورم و جلوگیری 
از فشار معیشتی بیشتر به مردم، باید ترمز سیاست های 

انبساط پولی را کشید. 
برای درک بهتر اینکه رشد چشمگیر پایه پولی چقدر 

بوده و این رقم چه بار مفهومی با خود دارد، خوب است 
بدانیم رشــد 40 درصدی پایه پولی در یکسال اخیر به 
اندازه کل پایه پولی ای اســت کــه در دولت قبلی برای 
ساخت مسکن مهر ایجاد شد؛ البته با این تفاوت که این 
بار با افزایش 40 درصدی پایه پولی، نه تنها مســکنی 
ساخته نشد؛ بلکه هیچ اقدام عمرانی هم صورت نگرفت!
متاســفانه این موضوع، ریشــه در نگاه کوتاه مدت 
مســئولین دارد. چندی پیش ولی ا... سیف، رئیس کل 
ســابق بانک مرکزی با  اشاره به فرایند بودجه گیری در 
دولت روحانی گفته بود: همه نگاه ها به سمت رئیس کل 
بانک مرکزی می رود. آقای رئیس جمهور می پرسند راهی 
دارد؟ شما می گویید رشد نقدینگی چنین می شود و تورم 
چنان می شود. رئیس جمهور می گوید آن تبعات که برای 
بعد است، االن مشکل داریم. این را یک کاری بکنید!«

هنوز صبح تورمی دولت ندمیده
یک نکته مهم در این میان، این است که هنوز تبعات 
تورمی این افزایش پایه پولی عیان نشده است. براساس 
گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در ســه ماه ابتدایی 
سال جاری به ترتیب 32/2 درصد، 29/8 درصد و 27/8 
درصد بوده است یعنی ظاهرا رقم نرخ تورم، روند کاهشی 
است؛ به عبارتی، هنوز تاثیرات تورمی افزایش پایه پولی 
و انبســاط در حجم پول در نرخ تورم عیان نشده است، 
پس می توان انتظار داشت تورم سنگینی درصورت عدم 

اجرای اقدامات اصالحی رخ دهد. 
متاسفانه عالمت های دیگری هم وجود دارد که نشان 
می دهد روند افزایشــی تورم به زودی آغاز خواهد شد، 
نرخ تورم نقطه به نقطه که از خرداد ماه پارســال نزولی 
شــد و با یک فاصله چهار ماهه، منجر به نزولی شــدن 
تورم ساالنه از مهرماه شده بود از اردیبهشت ماه امسال 
مجددا صعودی شد و طی ماه های خرداد و تیر هم این 
رونــد صعودی را ادامه داد. حاال تورم نقطه به نقطه که 
در فروردین تا 19 درصد کاهش یافته بود، در تیر ماه به 

بیش از 26 درصد افزایش یافت. 
بنابراین، هرچند تورم ســاالنه نزولی است، اما تورم 
نقطه به نقطه )که به نوعی آینده تورم ســاالنه را بیان 
می کند( صعودی شده است، این واقعیت نشان می دهد 
که در ماه های آتی، تورم ساالنه نیز مجددا صعودی خواهد 
شــد. موضوعی که با توجه به آمارهایی که از پایه پولی، 
حجــم پول و نقدینگی ذکر کردیم، احتمال آن بیش از 
پیش قوت می گیرد. دولتمردان باید در نظر داشته باشند 

که هیچ چیزی مانند تورم نمی تواند مشکالت معیشتی 
مردم را تعمیق کند. 

چرا نقدینگی افسارگسیخته باال می رود؟ 
دربــاره دالیل این اتفاقات، بایــد کمی برگردیم به 
عقب. ابتدای دولــت یازدهم که ترکیب افزایش دهنده 
نقدینگی بیشتر مربوط به پایه پولی و بی انضباطی دولت 
بود مورد توجه قرار گرفت اما از ســوی دیگر، بانک ها با 
اضافه برداشت از بانک مرکزی به پیشران اصلی افزایش 
نقدینگی تبدیل شدند. برای درک این موضوع می توان 
به آمار بدهی بانک ها به بانک مرکزی در شش سال اول 

دولت حسن روحانی مراجعه کرد. 
با روی کار آمدن عبدالناصر همتی، رئیس کل جدید 
بانک مرکزی دو اتفاق خوب افتاد، یکی کاهش بدهی 
بانک ها به بانک مرکــزی و دیگری هم کاهش بدهی 
دولت بــه بانک مرکزی بود. این دو کــه هر کدام در 
جای خود موجب افزایش نقدینگی می شدند در طول 
یکسال گذشته بهبود داشــته اند اما اتفاقاتی در طول 
یکسال گذشته رخ داده که موجب بی اثر شدن اقدامات 
مثبت قبلی شده است.  این دو اقدام، یکی سیاست های 
انبســاطی دولت پس از شیوع کرونا و دیگری افزایش 
شدید شاخص بورس بود. دولت در مورد اول بسته 75 
هزار میلیارد تومانی ای را به اجرا گذاشــت که از محل 
کاهش ذخیره قانونی بانک ها و باز کردن دست بانک ها 
در خلق پول تامین می شــد. همین اتفاق نقدینگی را 
افزایش داد و به یکی از ارکان مشکالت کنونی افزایش 

نقدینگی تبدیل شد. 
بورس جاده صاف کن تورم شد

امــا یکی دیگر از مــواردی که هم تاکنون منجر به 
افزایش نقدینگی شده و هم در آینده ممکن است موج 
تورمی زیادی را ایجاد کند رشد بی ضابطه بورس است. 
بورس تهران در یکسال گذشــته )خرداد 98 تا خرداد 
99( در شاخص کل 441 درصد، در ارزش بازار 432.8 
درصد و در ارز معامالت بیش از 647 درصد رشد کرده 
اســت!! این ارقام در شرایطی رخ داده که سال گذشته 
رشد اقتصادی کشور منفی هفت درصد بوده است، یعنی 

رشد بورس قرین رشد تولید نبوده است. 
حاال اینجا سؤالی به وجود می آید و آن اینکه آیا رشد 
بورس می تواند به تورم منجر شود؟ پاسخ اقتصاد پولی به 
این سؤال مثبت است. در حوزه عرضه پول چند شاخص 
وجود دارد که یکی از آنها M3 اســت، این شاخص بیان 

می کنــد که عرضه پول در اقتصاد به حجم پول، شــبه 
پول )سپرده های بلندمدت( و بازدهی اوراق بستگی دارد. 
بازدهی اوراق در واقع سودی است که مردم در این بازار 

به دست می آوردند. 
حاال چرا این رشد بورس در تورم اثر می گذرد؟ چون 
وقتی ارزش دارایی های مردم افزایش پیدا می کند، قدرت 
خرید آنها در مقایسه با حالتی که سودی به دست نیاورده 
بودند افزایش پیدا می کند. با توجه به شــرایط تولید و 
عرضه در کشــور، این افزایش قدرت خرید ثمره ای جز 
افزایش قیمت ها نخواهد داشــت. به نوعی، رشد بورس 
همانند سایر متغیر های تشکیل دهنده نقدینگی عمل 
می کند و براساس تعریفی که ارائه دادیم منجر به افزایش 

نقدینگی می شود. 
راه پیش رو

همان گونه که اشاره شد، سیاست ها بگونه ای نیست 
که از لحاظ اقتصادی منتظر ثبات قیمتی باشیم، دولت 
در این شرایط دو راه بیشتر ندارد، یا باید این سیاست های 
انبساطی را ادامه دهد )سیاست هایی که ظاهرا کمک به 
شــمار می آید اما در واقع با تورم آن را جبران می کند( 
یــا اینکه به ریل انضباط پولی و کاهش هزینه ها و عدم 

اجرای سیاست های تورم زا رجوع کند. 
یکی از این موارد، پولی شدن کسری بودجه است؛ 
در این شــرایط وضع بســیار بدتر خواهد شد. البته از 
آنجــا که طبق برآوردها بودجه ســالجاری حدود 150 
میلیــارد تومان کســری دارد، تاکنون بیش از 42 هزار 
و 500 میلیارد تومان آن از طریق انتشــار اوراق تامین 
شده اســت. همچنین، طبق گفته رئیس مرکز مدیریت 
بدهی ها و دارایی های مالی عمومی خزانه داری کشور تا 
پایان شهریور معادل 60 هزار میلیارد تومان از هزینه های 

بودجه هم به صورت نقدی تامین خواهد شد. 
یکــی دیگر از نکاتی که باید مورد توجه قرار بگیرد 
این اســت که ودیعه مســکن دولت از چه راهی تامین 
خواهد شد؛ اگر قرار باشد این هم همانند بسته 75 هزار 
میلیارد تومانی کمکی دولت با خلق پول تامین شــود، 
باز هــم باید منتظر عوارض تورمی آن باشــیم. در هر 
صورت دولت باید توجه کند که هرگونه تحریک حجم 
پول در راســتای افزایش، عواقب بدی خواهد داشــت؛ 
ان شاءاهلل که دولتمردان درس بگیرند و نسبت به اصالح 
سیاســت ها و انضباط پولی و توجه جدی به تولید ملی 

اقدام فوری کنند.

رئیس سازمان بورس اعالم کرد

امکان فروش ۶۰ درصد سهام عدالت 
بعد از عید غدیر

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران گفت: بعد از عید 
غدیرخم عالوه بر 30 درصد قبلی، امکان فروش 30درصد دیگر 

و در مجموع 60 درصد از سهام عدالت فراهم می شود.
به گزارش خبرگزاری ها، حسن قالیباف اصل ابراز کرد: بر اساس 
آیین نامه ســهام عدالت که شــنبه نهایی شد و برای ابالغ به مراجع 
ذی ربط به امضای اعضای شورای عالی بورس رسید، مقرر شد کسانی 
که روش مستقیم را در آزادسازی سهام عدالت انتخاب کردند بتوانند 
بعد از عید غدیرخــم )از 19 مرداد( عالوه بر 30 درصد قبلی، برای 

30 درصد دیگر و در مجموع 60 درصد، حق فروش داشته باشند.
رئیس سازمان بورس گفت: در روش غیرمستقیم آزادسازی سهام 
عدالت که شــرکت های سرمایه گذاری استانی در آن دخیل هستند، 
پذیرش این شــرکت ها از اواسط مرداد در بورس تهران آغاز می شود 
و آن ها نیز بعد از عید غدیر می توانند در مجموع 60 درصد ســهام 

خود را به فروش برسانند.
وی همچنین اظهار داشــت: در جلســه شــنبه مقرر شد سهام 
شرکت های ســرمایه گذاری استانی بازارگردانی شود تا قیمت آن ها 
کمتر از 98 درصد خالص ارزش دارایی های شرکت های سرمایه گذاری 

در بورس یا همان )NAV( نباشد.
در پی صدور دستور آزادسازی سهام عدالت، سپرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تســویه وجوه با راه اندازی سامانه استعالم و آزادسازی 
سهام عدالت اقدام به ارائه جزئیات دارایی واقعی سهام عدالت مشموالن 
به تفکیک شرکت های بورسی و ارائه تعداد و ارزش هر سهم آنها کرد.

بر اســاس جدیدترین گزارش این ســامانه، ارزش سهام عدالت 
کســانی که ارزش اولیه ســهام آن ها 532 هزار تومان بوده است، در 
پایان معامالت روز شنبه 4 مرداد به 20 میلیون و 297 هزار و 890 
تومان رســیده است که رشد 38 برابری نسبت به ارزش اسمی اولیه 

داشته است.
مشکالت زیرساختی سامانه معامالت 

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: سازمان بورس به عنوان 
متولی بازار ســرمایه باید از توان داخلی در راستای رفع مشکالت و 

معایب زیرساختی معامالت بازار سهام استفاده کند.
حسن شجاعی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم افزود: متاسفانه 
این روزها شاهد این هستیم که سامانه معامالتی و همچنین سیستم 
معامالت کارگزاری ها با اختالالت مکرر مواجه هستند که این موضوع 
موجب از میان رفتن حق و حقوق ســهامداران می شــود.از این رو 
الزم اســت سازمان بورس، از توان داخلی در راستای حل مشکالت 

زیرساختی معامالت بازار سرمایه استفاده کند.

معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
واحد مسکونی  مالک یک هزار  شهرسازی گفت: 
خالی که پیش تر اعالم شــده بــود، یک بانک 

خصوصی- دولتی است.
محمــود محمودزاده در گفت وگو با خبرگزاری مهر 
در خصوص اینکه کدام دســتگاه اجرایی است که هزار 
واحد مســکونی خالــی احتکار کرده، گفــت: برخی از 
همکاران ما از واژه نهاد نام برده بودند که شــائبه ایجاد 

شده بود؛ مجموعه ای که هزار واحد خالی دارد و به بازار 
عرضه نکرده، یکی از بانک های شبه دولتی است. منظور 
همکاران ما که در مصاحبه خود یک نهاد را مالک هزار 
واحد عنوان کرده بودند، بانک ها بوده اند و منظور از نهاد، 

مجموعه های غیردولتی هستند.
وی با رد این شــائبه که برخی رسانه ها گمانه هایی 
مبنی بــر اختصاص این واحدهای خالــی به نهادهای 
حاکمیتی مطرح کرده بودند، گفت: یک بانک خصوصی- 

دولتی مالک این واحدها است.
معاون وزیر راه و شهرســازی یادآور شد: بر اساس 
پیامکــی که به مالکان واحدهــای خالی از هفته آینده 
ارسال می کنیم، از آنها می خواهیم تا اطالعات مربوط به 
مالکیت این واحدها را ثبت کنند و بگویند که آیا ملک 
مذکور واگذار شده، یا خودشان در آن مستقر شده اند یا 

به بازار اجاره عرضه شده است.
گفتنی اســت به اعتقاد کارشناســان متعدد، اخذ 

مالیــات بر خانه های خالی یکــی از راهکارهای کنترل 
داللی در بازار مســکن، عرضه خانه های احتکار شده و 
در نتیجه، کاهش قیمت مســکن می باشد. این موضوع 
بارها از سوی نمایندگان مجلس و مسئوالن دولتی مورد 
تأکید قرار گرفته اما تاکنون به ثمر ننشســته است. در 
جدیدترین مورد هم نمایندگان مجلس از ارائه طرحی 
جدید در این زمینه خبــر داده اند که هنوز به تصویب 

نهایی نرسیده است.

بررسی آخرین گزارش بانک مرکزی

رشد خطرناک پایه پولی 
و لزوم بازنگری فوری در سیاست های اقتصادی

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی از افزایش سرعت فرآیند صدور و ارسال 
کارت سوخت خودروهای شخصی در آینده ای 

نزدیک خبر داد.
به گزارش روابط عمومــی وزارت نفت، فاطمه 
کاهی با اشــاره به تســریع در فرآیند صدور کارت 
ســوخت گفت: تأخیــر به وجود آمــده در فرآیند 
صدور و ارســال کارت سوخت به دلیل شرایط ویژه 

شیوع کرونا در کشور است که این مشکل به زودی 
برطرف می شود.

وی با تأکید بر اینکــه این افزایش زمان صدور 
کارت ســوخت تنها مربوط به خودروهای شخصی 
اســت، افزود: مــدت انتظار صدور کارت ســوخت 
خودروهای عمومی همچون گذشته بوده و وقفه ای 

در این زمینه به وجود نیامده است.
شایان ذکر اســت، مدت زمان عملیات صدور و 

ارســال کارت های هوشمند سوخت درخواستی در 
شرایط عادی حدود دو تا سه هفته بود که این مدت 
به دلیل افزایش حجم درخواست ها به دلیل اجرای 
طرح سهمیه بندی بنزین تا روزانه 80 هزار تقاضا، به 

حدود یک ماه و نیم افزایش یافت.
مدت زمان اجرای این فرآیند با کاهش تب و تاب 
ثبت نام کارت سوخت المثنی در آخرین ماه های سال 
گذشــته اندکی کاهش یافته بود که به دلیل شرایط 

ویژه ناشــی از شیوع کرونا در کشور و کاهش مدت 
زمان حضــور کارکنان در اداره هــا، دوباره افزایش 
یافته است. عرضه بنزین به خودروها از 20 مردادماه 
پارســال )98( فقط با ارائه کارت هوشمند سوخت 
در جایگاه هــا انجام می شــود و متقاضیان دریافت 
کارت هوشمند سوخت المثنی می توانند درخواست 
 خــود را از طریق مراجعه به پلیس  +10 یا ســامانه

  epolice.ir به ثبت برسانند.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی:

کارت  سوخت خودروهای شخصی  به زودی ارسال می شود

معاون وزیر راه:

یک بانک شبه دولتی مالک هزار واحد مسکونی خالی است
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