صفحه 4
چهارشنبه  ۲۶شهریور ۱۳۹۹
 ۲۷محرم  - ۱۴۴۲شماره ۲۲۵6۴

اقتصادی
رئیسهیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران
مدعی شد:

فروش یک سوم نهادههای دولتی
به صورت رانتی!

رئیسهیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران
مدعی شــد :از چهار میلیون و  ۲۰هزار تن ذرت و ســویای
وارد شده ،یک میلیون و  ۵۰۰هزار تن آن به صورت رانتی به
کارخانههای گلوکوز و فروکتز داده شده است.
ناصر نبی پور در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه قیمت
سویای دولتی شــش برابر قیمت مصوب در بازار به فروش میرسد
اظهار کرد :در حالی که قیمت مصوب هر کیلوگرم ســویا دو هزار و
 450تومان است ،در بازار به  13هزار تومان تا  15هزار تومان افزایش
یافته است و به راحتی پیدا نمیشود.
وی افزود :ذرت هزار و  350تومانی به قیمت ســه هزار و 650
تومان به فروش میرسد و با  300تومان کرایه حمل به حدود چهار
هزار تومان به دست ما میرسد؛ قیمتهای واکسن و دارو نیز چهار
برابر شده اســت .در این شرایط مرغدار چطور میتواند قیمت تخم
مرغ را افزایش ندهد.
رئیسهیئــت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار اســتان تهران ادامه
داد :وزارت جهاد کشــاورزی به ما اعالم کرده که توانســته تنها 30
تــا  50درصــد نیاز مرغداران را به نهادهها بــا قیمت مصوب تامین
کند اما رئیسســازمان حمایت میگوید مرغداران نباید قیمتها را
افزایش دهند.
نبی پور تصریح کرد :یک میلیون و  500تن ذرت وارداتی با ارز
چهار هزار و  200تومان را که باید به تولید کنندگان دام و طیور تحویل
دهند به صورت رانتی به تولید کنندگان گلوکوز و فروکتز دادهاند.
وی یادآور شد :این موضوع به صراحت در جلسه روز چهارشنبه
ستاد تنظیم بازار نیز مطرح شد که از چهار میلیون و  20هزار تن ذرت
و ســویای وارد شده یک میلیون و  500هزار تن آن به کارخانههای
گلوکوز و فروکتز داده شده است.
رئیسهیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران تأکید کرد:
برخی مرغداران پرورش دهنده مرغ تخمگذار به دلیل نبود نهادهها
مرغهای خود را به کشتار گاه میفرستند.
وی افزود :قیمت تمام شــده تخم مرغ به  14هزار و  900تومان
برای مرغ دار افزایش یافته است و این نرخ هر روز دچار تغییر میشود.

توپ گرانی تخم مرغ در زمین تولیدکننده افتاد

در همیــن رابطــه یک مقــام مســئول در ســازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولید کنندگان با بیان اینکه تخلف گران فروشی
تخم مرغ از جانب تولید کنندگان است و کمتر در شبکه تولید شاهد
این تخلف هســتیم ،عنوان کرد :تولید کنندگان تخم مرغ معتقدند
که هزینه تولید تخم مرغ بیشــتر از قیمت کارشناسی آن است ،در
حالی که براساس کارشناسیهای انجام شده توسط سازمان حمایت
هزینههای مختلف تولید تخم مرغ در نظر گرفته شده است و قیمتی
برای عرضه تخم مرغ تعیین شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس ،مجید ارغندهپور افزود :ضمن اینکه
قیمت پیشنهادی تخم مرغ توسط نمایندگان بخش خصوصی و دولتی
در ســتاد تنظیم بازار مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت قیمت هر
شانه  20هزار تومان برای تخم مرغ در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه مبنای اعمال قانون قیمت مصوب تخم مرغ در
ستاد تنظیم بازار است ،گفت :عرضه تخم مرغ با قیمتی بیش از 20
هزار تومان در هر شانه تخلف است.

جدول نرخ سکه و ارز

نوع سکه
سکه تمام طرح جدید
سکه تمام طرح قدیم
نیم سکه
ربع سکه
گرمی
هر گرم طالی  18عیار
دالر
یورو
پوند
لیر ترکیه
درهم امارات
دینار عراق

نوع ارز

قیمت (به تومان)
12/791/000
12/100/000
6/700/000
3/800/000
1/970/000
1/219/000
26/000
31/568
34/742
3/610
7/316
22/6

«خالصه آگهی مزایده»

اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه  3شــهر تهران (ادارات شــرق و جنوب) در نظر دارند
موارد زیر را از طریق مزایده به اجاره واگذار نمایند .داوطلبان جهت شرکت در مزایده
میتوانند تا پایان وقت اداری روز یکشــنبه مــورخ  99/07/13به اداره اوقاف و امور
خیریه ناحیه  3شهر تهران واقع در خیابان جمهوری -نرسیده به پل حافظ -روبروی
خیابــان الله -کوچه رم -پالک  28مراجعه و یا با شــماره  66755073-76تماس
حاصل نمائید.
 -1یک واحد مســکونی به مســاحت  113/43مترمربع از موقوفــه وجیهاله میرزا
سپهساالر واقع در خیابان ظهیراالسالم کوچه شهید آزادیخواه کوچه کاویانی پالک
 17طبقه اول
 -2یک واحد مســکونی به مســاحت  113/43مترمربع از موقوفــه وجیهاله میرزا
سپهساالر واقع در خیابان ظهیراالسالم کوچه شهید آزادیخواه کوچه کاویانی پالک
 17طبقه دوم
 -3یک واحد مســکونی (نیمه مخروبه) به مساحت  90/50مترمربع از موقوفه مسجد
حجتیه واقع در میدان امام حسین خیابان 17 -شهریور شمالی -کوچه قنادی پالک 20
 -4یک واحد مسکونی به مساحت  58/90مترمربع از موقوفه مسجد نظامالدوله واقع
در خیابان ایرانمهر کوچه شهید صادقی پالک  10طبقه  3واحد 3
 -5یک واحد مسکونی به مساحت  78مترمربع از بتول بهمنشفر واقع در کریمخان
زند -خیابان شهید حسینی -کوچه چهارم غربی -پالک  6طبقه اول
 -6یک باب انباری به مســاحت  15/75مترمربع از موقوفه خانقاه صفی علیشاه واقع
در خیابان بهارستان خیابان صفی علیشاه کوچه بنبست صفی درب اول سمت چپ
 -7یک واحد انبار به مســاحت  17/5مترمربع از موقوفه میرزامحمد خان قاجار واقع
در خیابان امیرکبیر -خیابان ملت -کوچه کاوه -ساختمان کاوه -طبقه اول شماره 28
 -8یک واحد انبار به مســاحت  17/5مترمربع از موقوفه میرزامحمد خان قاجار واقع
در خیابان امیرکبیر -خیابان ملت -کوچه کاوه -ساختمان کاوه -طبقه زیرزمین دوم
شماره 29
 -9یک واحد انبار به مســاحت  16/75مترمربــع از موقوفه میرزامحمد خان قاجار
واقع در خیابان امیرکبیر -خیابان ملت -کوچه کاوه -ســاختمان کاوه -طبقه چهارم
شماره 130
 -10یــک واحد انبار به مســاحت  17/5مترمربع از موقوفــه میرزامحمد خان قاجار
واقع در خیابان امیرکبیر -خیابان ملت -کوچه کاوه -ســاختمان کاوه -طبقه چهارم
شماره 129
 -11یک کارگاه تولیدی به مساحت  37/41مترمربع از موقوفه امامزاده روحاله واقع
در میدان امام خمینی ابتدای خیابان باب همایون امامزاده روحاله طبقه اول
 -12یک باب مغازه به مســاحت  10/77مترمربع از موقوفه امامزاده روحاله واقع در
میدان امام خمینی ابتدای خیابان بــاب همایون امامزاده روحاله طبقه همکف جنب
ورودی
 -13یک واحد مســکونی به مساحت  95مترمربع از موقوفه عذرا سر واقع در خیابان
انقالب خیابان روشندالن کوچه زهره پالک 3
 -14یک واحد تجاری به مســاحت  16مترمربع از موقوفه نبات خانم اصفهانی واقع
در بازار -بازارچه حاج قاسم پاساژ فرمانی طبقه اول واحد 47
 -15یک واحد تجاری به مســاحت  4/85مترمربع از موقوفه حاج عبدالعلی واقع در
بازار -چهار سوق بزرگ -سرای شمس تبریزی طبقه دوم روی همکف پالک 40
 -16یک واحد اداری به مساحت  65/80مترمربع از موقوفه سکینه وقارالدوله واقع در
باالتر از میدان منیریه کوچه راتق پاساژ فخریه طبقه دوم روی همکف

سید حسین حسینی
رئیس ناحیه  3اوقاف و امور خیریه شهر تهران

پس از یک دوره نزولی

شاخص کل بورس  57هزار واحد
رشد کرد

در شرایطی که شاخص کل بورس حدود یک
ماه نزولی بود ،با شروع هفته جاری مجددا رشد
خود را آغاز کرد و تنها در روز گذشته بیش از
 57هزار ترقی نمود.
بورس اوراق بهادار تهران بعد از ریزشهای پیاپی
در هفتههای پیش ،این هفته در پی تصمیمات روز
پنجشنبه شورای عالی بورس در روند مناسبی قرار
گرفت ،بهگونهای که غیر از یک روز ،شاخص کل در
بقیه روزها افزایشی بود .روز گذشته هم با باز شدن
بازار شاخص کل بورس روند افزایش یافته و در پایان
معامالت با جهش  57هزار و  648واحد به رقم یک

میلیون و  664هزار و  894واحد رسید.
در همین زمینه یک کارشــناس بازار سرمایه با
اشاره تشدید رشــد بازار ارز ،سکه و بورس در چند
ماه گذشته اظهار داشت :بازاری که تا این اندازه رشد
کرده اســت ،برای تداوم رشــد نیاز به محرک دارد
که برای بازارهای کشــور ،این محرک باید انتظارات
تورمی باشد.
توگو با خبرگزاری ایسنا،
مهرزاد منتظری ،در گف 
بااشاره به جلســاتی که در دولت یا سازمان بورس
درمورد بازار سرمایه برگزار میشود ،اظهار کرد :هدف
جلسات مذکور ،این نیست که اقدامی انجام دهند که

بازار رشــد کند بلکه سعی میکنند بازار را مدیریت
کنند تا هیجان وارد بازار نشود.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد :منظورم
هیجانی است که چند روزی شاهد آن بودیم و کل
بــازار صف فروش بود و ترس عجیبی در بازار وجود
داشت .اگر این فضا در بازار غالب شود شرایط خوبی
برای دولت ایجاد نخواهد شــد .در یک تا دو هفته
گذشــته در صحبتهای آقای همتی هم دیدیم که
اعــام کرد بازارهای مختلف بــا یکدیگر در ارتباط
هستند.
منتظری بااشاره به صحبتهای رئیسکل بانک

یک فعال بخش خصوصی:

مرکزی گفت :به نظر من در دولت هم نگرانی وجود
دارد که اگر بازار بورس مدیریت نشود و ریزش شدید
داشته باشد ،محرک دالر و مسکن میشود.
وی با تاکید بر اینکه فعاالن بازار ترجیح میدهند
در بازار دخالتی صورت نگیرد ،گفت :فعال بازار ترجیح
میدهد خیالش راحت باشد از اینکه کشف قیمتی
که انجام میشود واقعی است .اما از طرف دیگر چند
میلیون سهامدار جدید درگیر این بازار شدهاند و اگر
این بازار از طرف دولت مدیریت نشود ،این سهامداران
طوری از این بازار میترسند که عطای آن را به لقایش
میبخشند.

 ۵۰درصد صنعت سیمان کشور بال استفاده مانده است

قائممقام دبیرکل خانه صنعت ،معدن
و تجــارت گفت :در حال حاضر حدود ۵۰
درصد صنعت سیمان کشور بال استفاده
مانده است.
بــه گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان ،آرمان
خالقــی درباره ظرفیتهایی که به غلط در کشــور
ایجاد شده اســت اظهار کرد :در دورههای مختلف،
سرمایهگذاریهایی اتفاقاتی افتاد که میتوان آنها را
به چند بخش تقسیمبندی کرد .برخی از ظرفیتهای
راکد صنعتی توســط کسانی ایجاد شده که صاحب
ســرمایه بودند ،اما دانش فنی کافی نداشتند .اغلب
آنها ســراغ فضاهایی مثل آرد و نان رفتند که دانش
چندانی احتیاج نداشت و فروش تضمین شدهتری را
برای آن متصور بودند .صنایعی که اغلب تکنولوژی
پایینتری داشتند ،تعداد زیادی جواز تاسیس گرفتند

و در حالی که کشور نیازی به فعالیت آنها نداشت ،در
همه جای کشور احداث شدند.
وی افزود :برخی از این ظرفیتها با انگیزه فعالیت
در بازارهای صادراتی روی کار آمدند .صنایعی مثل
سیمان و کاشــی با هدف تامین بازارهای صادراتی
ایجاد شــدند ،اما در نهایت موفق به حفظ موقعیت
خــود در این بازارها نشــدند .در حال حاضر حدود
 ۵۰درصد صنعت ســیمان کشور بال استفاده مانده
است .در شرایطی که درهای صادرات باز بود ،اجازه
توسعه سرمایهگذاری احداث کارخانجات فراهم شد
امــا در نهایت با برنامهریزیهای نامناســب ،رقبای
ما بــازار صادراتی را به دســت گرفتند .برای مثال
رقابت ســنگینی برای فروش سیمان و کاشی بین
تولید کنندگان تُرک داشتیم ،اما با توجه به فعالیت
پیمانکاران تُرک در بازارهای رقابتی ،ما بخش عمدهای

از این بازارها را از دست دادیم.
قائممقام دبیرکل خانه صنعت ،معدن و تجارت
خاطرنشان کرد :باید این موضوع را هم در نظر گرفت
که با اعمال دوره جدید تحریمها فرصتهای صادراتی
در کشور ما بسیار محدود شد.
خالقی ادامه داد :وقتی تولیدات شرکتهای بزرگ
توان رقابت در بازارهای خارجی را نداشــته باشند،
رقابت بین آنها به بازار داخل کشیده شده و در نهایت
منجر به آسیب در فعالیت صنایع کوچکتر میشود.
شرکتهای بزرگ تمام سهم بازار را در بر میگیرند
و ظرفیتی برای صنایع کوچکتر باقی نمیماند.
وی ادامه داد :در حال حاضر رقابت و نوآوری در
بازارهای جهانی بسیار سنگین است پس کاالی تولید
داخلی به لحاظ کیفیت و قیمت باید به نحوی باشد
که بتواند با کاالی مشابه در بازارهای بینالمللی رقابت

کند .برای باال بردن قدرت رقابتی باید قیمت و بهای
کاال در کشور ب ه شدت کاهش پیدا کند و الزمه این
کار توجه به اقداماتی مانند کاهش هزینههای تولید،
تامین نیاز اولیه و اساسی تولیدکنندگان ،پائین آوردن
نرخ بهره بانکی برای تولید ،تغییر و اصالح شیوههای
مدیریتی و مواردی از این قبیل است.
به گفته این مســئول ،ما باید به دنبال مسیر
صادرات غیر نفتی و تولید کاال با ارزش افزوده باال
باشیم .اگر برنامهریزی برای فرآوری منابع نفتی،
محصوالت معدنی ،کشاورزی و غیره در کشور انجام
شــود بطور قطع و یقین ضریب توسعه اقتصادی
کشور باالمیرود .ایجاد ارزش افزوده ،فعال سازی
صنایع پائین دســتی ،اشتغالزایی ،خلق ثروت و
دیگر موارد از مزایای تبدیل مواد خام به محصول
نهایی است.

همتی:

اقتصاد کشور در مسیر بازگشت به تعادل قرار دارد
رئیسکل بانک مرکزی بااشــاره به رشد
منفی اقتصادی بدون نفت کشور گفت :اقتصاد
در مسیر بازگشت به تعادل بعد از شوک کرونا
است.
عبدالناصر همتی در یادداشتی در صفحه خود در
فضای مجازی درباره گزارش اولیه ارقام رشد اقتصادی
فصل اول سال  1399بانک مرکزی نوشت :گزارش
اولیه ارقام رشد اقتصادی فصل اول سال  1399بانک
مرکزی نشــان میدهد؛ رشد اقتصادی بدون نفت،
منفی  0/6درصد بوده است.
وی افزود :اقتصاد در مســیر بازگشت به تعادل
بعد از شــوک کرونا است .در مقایسه با کشورهایی
که مواجه با هیچ تحریمی نبودند و اقتصادشان صرفاً

با ویروس کرونا درگیر بوده ،عملکرد رشد اقتصادی
کشور امیدوارکننده است .تنها بخش منفی غیر نفت،
بخش خدمات بوده است ،که بهدلیل محدودیتهای
بهداشتی ناشی از کرونا کام ً
ال قابل پیشبینی بود.
رئیسکل بانک مرکزی ادامه داد :لذا بازیابی رشد
در بخش غیرنفتی همراستا با ارقام رشد تیر و مرداد
ماه شرکتهای صنعتی دور از دسترس نیست .منفی
بودن رشــد نفتی در مقایسه با بهار  ،98هم بهدلیل
فشار تحریمها و هم بهدلیل کاهش تقاضای جهانی
ناشی از کرونا ،طبیعی است .امید این است که این
بخش نیز با روند اخیر صادرات نفت به مســیر رشد
خود بازگردد.
گفتنی اســت ،شیوع ویروس کرونا از اسفند ماه

تاکنــون منجر به برخی تبعات اقتصادی شــد که
مهمترین آن ،کاهش مبــادالت تجاری بود ،با این
حال ،روند تجارت کشور با مرور زمان بهبود پیدا کرده
است ،چنان که چندی پیش ،محمد الهوتی ،عضو
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه از
یک ماه گذشته تجارت خارجی در حال بازگشت به
روال عادی خود شده گفته بود« :پیشبینی میکنیم
تا پایان سال نیز به اهداف صادراتی سال  99دست
پیدا کنیم».
همچنین ،بــه دلیل کاهش صــادرات نفتی و
تحریمهای آمریکا طی یک ســال گذشــته عالوبر
کاهش رشد اقتصادی ،شــاهد افزایش قیمت دالر
نیز بودهایم ،به نحوی که قیمت دالر از ابتدای سال

جاری (که حدود  15هزار و  700تومان بود) تا 27
هزار تومان نیز در روزهای پیش افزایش یافت اما با
دخالت بانک مرکزی و تدابیرش ،نرخ ارز تا حدودی
افت کرد و به تبع آن ،قیمت ســکه نیز از تب و تاب
قبلی خود افتاد.
با توجه به اینکه برخی از مشکالت ارزی و تجاری
کشور نسبت به اوج تحریمها و شیوع کرونا کاهش
یافته ،میتوان امیدوار بود که در ادامه فصول سال،
وضعیت رشــد اقتصادی کشــور بهبود پیدا کند و
حداقل از رشد منفی اقتصادی خارج شویم ،اتفاقی
که اگر در کنار کاهش نرخ تورم به  22درصد (وعده
همتی) رخ دهد ،میتواند در معیشت مردم اثر مثبتی
برجای بگذارد.

معاون دیوان محاسبات:

شرکت هفتتپه به شکل غلطی واگذار شد

معاون فنی و حسابرســی امور اقتصادی و
زیربنایی دیوان محاسبات با بیان اینکه قانون
اجرای سیاستهای اصل  ۴۴قانون اساسی یک
قانون کام ً
ال مترقی و جامع است گفت :متأسفانه
این قانون بهصورت صحیح و دقیق اجرا نشد.
«ســعید بیتعفری» در برنامــه رهیافت رادیو
اقتصاد افزود :سیاستهای کلی اجرای اصل  44قانون
اساسی سال  84از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شد.
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی
دیوان محاســبات گفت :خود این سیاستها اصالتاً
سیاســتهای خیلی خوب و در عیــن حال الزمه
شــکوفایی اقتصاد در کشور بود که با همین انگیزه
هم مصوب و ابالغ گردید.

وی اضافه کرد :افزایش تولید و اشــتغال ،ایجاد
رقابتپذیری در اقتصاد ،ارتقای کیفیت تولید ،انجام
خصوصیسازی بهمعنای واقعی ،دست برداشتن دولت
از تصدیگــری در اقتصــاد و واگذاری امور به بخش
خصوصی از جمله مواردی بود که در این سیاستها
تأکید شده بود.
بیتعفری در بخشی دیگر از سخنان خود ضمن
اشاره به موضوع واگذاری شرکت هفتتپه خوزستان
ابراز کرد :این شــرکت در ســال  94بهشکل غلطی
واگذار شد چون مبانی قانونی و راهبردهای اساسی
در آن بهدرستی اجرا نشد.
وی ادامه داد :این واگذاری ســهاشــکال جدی
داشــت؛ اول ،ابهام در قیمتگــذاری ،دوم ،انقضای

اعتبار قیمت کارشناســی پایه و ســوم ،عدم احراز
اهلیت مشتری بود که همان زمان دیوان محاسبات
ورود پیدا کرد و موضوع را مورد رسیدگی قرار داد.
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی
دیوان محاســبات گفــت :مبنای گــزارش دیوان
محاســبات منجر به ارجاع پرونده واگذاری شرکت
هفتتپه به دادسرا شد.
وی یادآور شد :نکتهای که در واگذاریها بسیار
مهم بهنظر میرسد اینکه مشتری باید اهلیت الزم
را بهلحاظ فنی ،مالی و تخصصی داشته باشد.
بیتعفری بیان داشت :شرکت هفتتپه بهعنوان
یک بنگاه استراتژیک است و خریدار آن هم بهاصطالح
باید استراتژیک باشد که متأسفانه چنین نبود.

پس از مرکز آمار

معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی
دیوان محاسبات گفت :پیگیریها و حسابرسیهای
خود را بهعنوان یک نهاد فنی ،حرفهای و تخصصی
درباره واگذاری هفت تپه انجام دادیم که نتیجه این
بررســیها نشــان داد خیلی از تعهدات خریدار در
قرارداد از جمله پرداخت اقســاط ،رفع تعهد ارزی،
تسویه مطالبات دولت بهویژه شرکت مادرتخصصی
این بنگاه که ایدروست ،عمل نشده است.
به گزارش تســنیم ،بیتعفری یادآورشد :دیوان
محاســبات بهعنوان یک نهاد حرفهای و تخصصی
و با توجه به رســالتی کــه دارد برای احقاق حقوق
بیتالمال و پاســداری از بیتالمال از هیچ تالشی
فروگذار نخواهد کرد.

بانک مرکزی هم رشد منفی بهار امسال را تایید کرد

در شرایطی که چندی پیش ،مرکز آمار ایران
نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در بهار امسال را
منفی  1/7درصد اعالم کرده بود حاال رئیسکل
بانک مرکزی هم این رشد منفی را تایید کرد و
فقط رقمش را کمتر دانست.
به گزارش خبرگزاری ایســنا ،در روزهای گذشته
مرکز آمار رشــد اقتصادی بهار امسال را با نفت منفی
 3/5و بدون نفت منفی  1/7درصد اعالم کرد که البته
این رقم برای با نفت نشان دهنده مثبت شدن نسبت
به سال گذشته و برای بدون نفت روند منفیتری بود.

س کل بانک مرکزی
اخیرا عبدالناصر همتــی ،رئی 
نیز آمار رشــد اقتصادی را اعالم کرده که نرخ اعالمی از
ســوی وی هم بیانگر رشد منفی در هر دو بخش است؛
آمار همتی نشان میدهد رشد اقتصادی با نفت در بهار
امسال منفی  2/8و بدون نفت منفی  0/6بوده است البته
آمار بانک مرکزی نشان از اختالف  0/7در رشد با نفت
و  ۱/۱درصد بدون نفت با مرکز آمار دارد .با این حال،
در دیگر جزئیات آماری نیز این اختالف دیده میشود؛
به طوری که در آمار اعالم شده از سوی مرکز آمار فقط
بخش کشــاورزی رشد مثبت  0/1در بهار داشته و رشد

بخش صنایع و معادن منفی  ۴/۴درصد و خدمات منفی
 3/5درصد بوده است .اما آنچه بانک مرکزی اعالم کرده
فقط آمار بخش خدمات منفی بوده است .این در حالی
است که به گفته رئیسکل بانک مرکزی ،رشد کشاورزی
 3/7درصد ،صنایع و معادن  2/5درصد و خدمات منفی
 0/6درصد اســت .اختالف آمــاری در حالی همچنان
پابرجاســت که در آمار رشد اقتصادی سال گذشته که
چندی پیش از سوی دو نهاد اعالم شد ،مرکز آمار رشد
دو بخش را منفی اما بانک مرکزی رشــد بدون نفت را
مثبت گزارش کرده بود بر این اساس ،طبق آمار مرکز آمار

س نظام صنفی کشاورزی:
رئی 

رشــد با نفت منفی هفت و بدون نفت منفی  0/6درصد
ولی بانک مرکزی منفی  6/5درصد برای رشد با نفت و
مثبــت  ۱/۱درصد برای بدون نفت گزارش کرد که این
آمار در دیگر جزئیات با یکدیگر اختالف داشت .بهرحال
این اختالفات میتواند به اعتماد عمومی درباره آمارهای
رســمی لطمه بزند .گفتنی است ،در اواخر سال ۱۳۹۷
با مصوبه شــورای عالی آمار و در راستای حذف موازی
کاری آماری ،بانک مرکزی از انتشار خبرهای مربوط به
تورم ،رشد اقتصادی و حسابهای ملی منع شد و مرکز
آمار به عنوان مرجع رسمی اعالم آمار شناخته میشود.

نرخ مناسب برای خرید تضمینی کلزا کشاورزان را تشویق میکند

رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت :دولت
باید با تعیین قیمت خرید مناسب برای کلزا،
کشاورزان را به کشت این محصول تشویق کند.
محمدشفیع ملکزاده در گفتو گو با خبرگزاری
فــارس درباره کشــت کلزا اظهارداشــت :به دلیل
سیاستهای نامناسب در خرید تضمینی کلزا کشت
این محصول استراتژیک پس از سال  1396کاهش
یافت.
وی با بیان اینکه سطح زیر کشت در سال جاری
نسبت به سال گذشــته  30درصد افت کرده است

گفت :تا سال  96تشویق و ترغیب برای خودکفایی
دانه روغنی باعث شــد ســطح کشت این محصول
افزایش یابــد .اما پس از آن بــا تعیین قیمتهای
ناعادالنه خرید تضمینی سطح کشت این محصول
به شدت افت کرد.
رئیسنظام صنفی کشــاورزی افزود :تولید این
محصول قبل از سال  96تا  800هزار تن هم بود اما
اکنون به  200هزار تن رسیده است.
ملکزاده با بیان اینکه کشور نیاز مبرم به کشت
دانههای روغنی برای تامین روغن کشور و استفاده

اطالعیه

پیــرو آگهی دعوت منــدرج در صفحه  4روزنامه شــماره  22548مورخ
 1399/06/05نظر به اینکه در دســتور جلسه -1 :انتخاب اعضای هیئت
مدیره  -2استماع گزارش بازرسین و رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب
ســود و زیان سال  -3 ،1398انتخاب بازرسین اصلی و علیالبدل از قلم
افتاده است مراتب بدینوسیله اصالح میگردد.
شرکت رنگ آفرین
نوبت اول

حسب اعالم آقای محمد دادآفرید فرزند عبدالرحمن اصل وکالتنامه
شــماره  83/60و دو عدد قرارداد دفترچه واگذاری مربوط به نظامیان
بهمن اسفندیاری فرزند قهرمان و شیروان یزدانمنش فرزند شیروان
و هر کدام دارای ســه دانگ پــاک ثبتی  6/13758مربوط به فاز 4
زمینهای مهرشــهر تعاونی مسکن لشکر  92زرهی اهواز مفقود شده
و از درجه اعتبار ساقط است.

از کنجالــه آن برای خوراک دام و طیور دارد ،گفت:
دولت باید با تعیین قیمت خرید مناسب برای کلزا،
کشــاورزان را به کشــت این محصول تشویق کند.
متاسفانه در سالهای گذشته قیمتهای تعیین شده
برای کلزا آنقدر پایین بود که سال به سال سطح زیر
کشت این محصول کاهش یافت.
وی بااشاره به قیمت تمام شده باالی تولید کلزا
در کشور و لزوم تعیین قیمت تضمینی مناسب ،افزود:
پیش از این رقم پیشنهادی نظام صنفی کشاورزی
بــرای خرید کلزا  10هزار و  227تومان بود اما پس

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی:

برابر رأی شماره  139960317007001477هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی شهرســتان بهبهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه غزالی فرزند ولیاله به شناسنامه  202و شماره ملی
 1861518463صادره از بهبهان نســبت به ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت  202/67متر
مربع در قســمتی از پالک  5664اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری شــده از مالک
رســمی یاســمن و آرزو و آزاده و آذر و مژگان شــهرتین بهادر قنواتی محرز گردیده است .لذا
مشــخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رســید عرض حال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/07/9 :
تاریخ انتشار نوبت اول1399/06/26 :
کاظمی-رئیس ثبت بهبهان

از آنکه دولت قیمت نهاده کود شیمیایی را افزایش
داد االن قیمت پیشنهادی ما  11هزار تومان است.
رئیسنظام صنفی کشاورزی گفت:دولت دو کار
میتواند انجام دهد ،نخست اینکه ارز دولتی 4200
تومانــی را برگرداند که در ایــن صورت با پرداخت
یارانــه ،قیمت تا حدودی متعادل میشــود اما این
مسئله رانت زیادی همراه دارد و برای دولت مناسب
نیست و راهکار دوم اینکه قیمت تضمینی مناسبی
را تعیین و اعالم کند یعنی قیمت تمام شده محصول
را محاسبه کرده و سود مناسبی را هم در نظر بگیرد.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان
بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی:
برابر رای شماره  139960317007001512هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضی آقای فاضل صادقی بهبهانیزاده فرزند عیســی به شناســنامه  3914و
شــماره ملی  1861666209صادره از بهبهان نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت
 320مترمربع در قســمتی از پالک  5772اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری شده از
مالک رسمی عیسی صادقی بهبهانیزاده بموجب سند قطعی شماره  65/12/16-28134دفتر
 36بهبهان محرز گردیده اســت .لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به منظور اطالع
عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضــای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/07/9 :
تاریخ انتشار نوبت اول1399/06/26 :

کاظمی -رئیس ثبت بهبهان

الهوتی خبر داد

کاهش تعداد کارتهای بازرگانی

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت :تعداد
کارتهای بازرگانی صادره و تمدیدشده نسبت به سال گذشته
کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری فارس ،محمد الهوتی در شانزدهمین نشست
هیئــت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه از ابتدای مرداد
امسال ،موضوع صدور و تمدید کارت بازرگانی به وزارت صنعت ،معدن
و تجارت واگذار شده اســت ،افزود :پیش از این اتاقهای بازرگانی،
فرآینــد تمدید و صدور کارت بازرگانی را انجام میدادند اما در حال
حاضر وزارت صمت و ســازمانهای استانی ،این پروسه را با کندی
بسیار زیاد انجام میدهند.
وی ادامه داد :طی مدت  45روز گذشــته گزارشهای زیادی از
ســوی فعاالن اقتصادی به اتاق تهــران درخصوص صدور و تمدید
کارت بازرگانی گزارش شده که بعضی از این مشکالت نشاندهنده
کجسلیقگی و بیتوجهی به تبعات این اقدامات بوده؛ چنان که برای
صدور کارت کماکان کارت پایان خدمت حتی از افراد باالی  60سال
مطالبه شده است.
الهوتی اظهار داشــت :البته سرپرست وزارت صنعت در راستای
حل مشــکالت صدور و تمدید کارت بازرگانی به تازگی اعالم کرده
که فعالیت ســامانههای صدور و تمدید کارت بازرگانی اتاق و وزارت
صمت بهصورت موازی انجام شود ،در حالی که چنین امکانی وجود
ندارد و در برخی موارد امکان موازیکاری وجود ندارد زیرا یکسری از
استعالمها باید بهصورت برخط انجام شود یا باید برای وزارت صمت
ارسال شود یا برای اتاق بازرگانی ارسال شود.
وی افزود :حدود  1100کارت قبل از تغییر سامانه صدور و تمدید
کارت به اتاق ارسال شده بود که با توجه به این تغییر علیرغم اینکه
تمام هزینههای این کارتها پرداخت شده و مدارک آنها کامل بوده
اما هنوز صدور و تمدید این کارتها معطل و بالتکلیف مانده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت :از اول
مرداد تا  24شهریور  1398به تعداد  405کارت صادر و  1179کارت
نیز تمدید شده است اما در همین بازه زمانی در سال جاری یعنی از
زمان تغییر سامانه تمدید و صدور کارت بازرگانی ،در مجموع 125
مورد کارت بازرگانی در سراســر کشور صادر و  650کارت بازرگانی
نیز تمدید شده است لذا این آمار حاکی از آن است صف متقاضیان
و زمان تایید نیز طوالنیتر شده است.

نرخ فروش انواع روغن
تغییر کرد

دبیر ستاد تنظیم بازار گفت :براساس تصمیم ستاد تنظیم
بازار نرخ عرضه روغن ذخایر استراتژیک کشور اصالح شد.
بــه گزارش وزارت صنعت ،معــدن و تجارت ،محمدرضا کالمی
از اصالح نرخ عرضه ذخایر روغن اســتراتژیک خبرداد و گفت :ستاد
تنظیم بازار نرخ عرضه ذخایر روغن اســتراتژیک کشــور را اصالح
کــرد تا بخش خصوصی در این حوزه انگیزههای الزم را برای تامین
مســتقیم نهادههای مورد نیاز خود داشته باشد .بر این اساس نرخ
عرضه روغن آفتاب کیلویی  5500تومان ،روغن سویا و روغن پالم
نیز کیلویی 5100تومان مصوب شد .وی درخصوص دیگر مصوبات
جلسه ستاد تنظیم بازار گفت :درخصوص تامین ارز دانههای روغنی
و کنجاله سویا مقرر شد که بانک مرکزی تامین ارز را انجام دهد.
دبیر ســتاد تنظیم بازار اضافه کرد :بــا توجه به تکالیف نیروی
انتظامی ،دادستانیها و سایر دستگاههای نظارتی به خصوص نیروهای
مرزبانی و نیروهای مستقر در نقاط مواصالتی کشور مقرر شد کسانی
که در مسیر حملونقل نهادههای دامی با اختالط شن و ماسه سعی
در تقلب در تناژ این کاالها دارند و سبب ضرر به دامدار و غیرکیفی
شدن محصول میشوند ،بشدت مورد برخورد قرار بگیرند.
کالمــی تصریح کرد :در این راســتا اتاقهای تعاون ،بازرگانی و
تشکلهای تولیدی و توزیعی مکلف شدند تا گزارشهای خود را به
دادستانی ،سازمان حمایت ،نیروی انتظامی و دبیرخانه تنظیم بازار
منعکس کنند .وی افزود :درخصوص هزینههای نقل و انتقال ارز نیز
مقرر شد کمیته تخصیص ارز وزارت صمت برای ریال عمان و سایر
ارزهــا پیشبینیهای الزم را انجام دهد تا کاالهای مورد نیاز بدون
مشکل تامین شود .گفتنی است ،بر اساس برآوردها میانگین مصرف
سرانه روغن خوراکی در جهان  12کیلو و  600گرم و در ایران بیش
از  22کیلوگرم اســت .ایران حدود  90درصد روغن خوراکی را وارد
میکنــد که با افزایش  40درصدی تولید و کاهش مصرف به اندازه
میانگیــن جهانی ،عالوهبر جلوگیری از خروج ارز از کشــور ،ضریب
سالمتی مردم افزایش خواهد یافت.

آگهی تغییرات شرکت کبریا ورنایان گیتی شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  4072و شناسهملی 10300067468

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1397/9/6تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد -1 :موضوع شرکت به شــرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه
در اساســنامه اصالح گردید :مشــاوره فنی و مهندســی در حوزه سیستمهای
مدیریــت و بهبود کیفیت -صادرات و واردات کلیه اقالم مجاز -خرید و فروش
کلیه کاالهای مجاز -برگزاری نمایشــگاههای استانی ،کشوری و بینالمللی-
غرفهآرایی ،اجاره ،واردات و صادرات تجهیزات نمایشگاه -برگزاری جشنوارهها
و همایشها اعم از دیداری و شــنیداری -آموزش مدیریت صنایع ،کارآفرینی،
گردشــگری ،امور مالــی و بازرگانی -آموزش کارکنان دولــت در غیر ردههای
آمــوزش عالی -ارائه کلیــه خدمات مربوط به طراحی ،نظــارت و اجرای کلیه
پروژههای معماری -طراحی و دکوراســیون داخلی و خارجی اماکن مسکونی،
اداری و تجــاری -نماســازی و تزئینات داخلی و خارجی ســاختمان و طراحی
و نظارت بر اجرای پروژههای داخلی -عقــد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی-
ساخت بیلبوردهای تبلیغاتی ،تابلوهای چلنیوم ،سازههای تبلیغاتی ،المان شهری،
تابلو روان و تخته شاســی -تهیــه ،تولید ،توزیع ،پخش ،بســتهبندی ،خرید و
فروش ،واردات و صادرات کلیه اقالم مجاز بازرگانی اعم از محصوالت فوالدی،
معدنی ،ســاختمانی و صنعتی ،فلزات رنگی ،پتروشــیمی و کاالهای عرضهشده
در بورس کاال -اخذ وام و کلیه تســهیالت ارزی و ریالی از بانکها و موسسات
مالی و اعتباری سراســر کشور -خدمات مربوط به ســازماندهی ،برنامهریزی،
نظــارت و اجرای حوزههای مدیریت منابع انســانی ،منابع مالی و منابع مربوط
به ارگانهای دولتی ،شــرکتها ،موسســات ،کارخانجات و سایر افراد حقوقی
و حقیقــی -تصدی بــه فعالیت خدماتی و نظافتی -پشــتیبانی و تامین نیروی
انســانی -خدمات عمومــی ادارات دولتی و خصوصی (پیشــخدمت ،تلفنچی،
نامهرســانی ،فتوکپی ،خدمات اداری ،ماشیننویســی ،امــور دفتری ،بایگانی و
منشــیگری ،نظافت ،امور تاسیسات) -پشــتیبانی تامین نیروی انسانی جهت
نگهداری و خدمات فضای ســبز ،باغبانی -پشــتیبانی و تامین نیروی انسانی
تاسیســات (برق ،لولهکشی ،گازکشی ،موتورخانه) -پشــتیبانی و تامین نیروی
انسانی آشپزخانه و رستوران (تهیه و توزیع غذایی) -سرویس آشپزخانه (تعمیر و
نگهداری) -تجهیز و راهاندازی رستورانهای شرکتها و مراکز دولتی دانشگاهی
و خصوصی -خدمات پخت و پز و آشــپزی و سرویسهای رستورانی و پذیرایی
به ارگانها ،شرکتها ،کارخانجات ،بیمارستانها ،دانشگاهها و کلیه مراکز دولتی
و خصوصــی -خدمات حمل و نقل درونشــهری ،ایاب و ذهاب کلیه نیروهای
اداری ،شــرکتی ،پیمانــی و قرارداد -کلیه خدمات عمومــی -خدمات تحول و
نوســازی اداری -خدمات ارزیابی عملکرد دســتگاههای اجرایی -خدمات فنی
برق -تولید در تمام گروههای صنعت و معدن و اخذ نمایندگی از شــرکتهای
داخلــی و خارجی -تولید و بســتهبندی انواع محصــوالت خوراکی (حبوبات،
سبزیجات ،ادویهجات ،ترشیجات ،مرباجات) -دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط
به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی ،آجری ،سنگی ،بتنی ،فلزی -خدمات
حسابداری -فروش کامپیوتر و قطعات جانبی آن -تعمیر سختافزار و نرمافزار-
طراحی و برنامهنویسی وبسایت ،وبالگ ،طراحی انیمیشن و سایتهای سهبعدی
و کلیه خدمات کامپیوتر و شرکت در مناقصات اداری در صورت ضرورت قانونی
انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوز الزم .ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و
صدور پروانه فعالیت نمیباشد -2 .محل شرکت از آدرس :ایالم -خیابان آیتاهلل
حیدری -چهارراه رســالت -مجتمع برلیان -طبقه دوم -واحد اول -کدپســتی
 6931857747به آدرس :ایالم -خیابان آیتاهلل حیدری -خیابان شــهید ساده
میری -مجتمع مهســتان  -2طبقه اول -واحد  -2کدپســتی6931975181 :
تغییر یافت و ماده  4اساسنامه به شرح فوق اصالح میگردد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ایالم

شناسه آگهی(986917) :

