
اقتصادی
صفحه 4
دو شنبه ۷ مهر ۱۳۹۹ 
۱۰ صفر ۱44۲ - شماره ۲۲۵۷4

دبیر انجمن قطعه سازان خودرو اعالم کرد: 

110 هزار خودروی ناقص در انتظار  ترخیص قطعات از گمرک

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره 139960326002000273 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کبودرآهنگ 
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســین زارعی فرزند رضا به شــماره شناســنامه 
3860317962 صادره از همدان در واحد گلوداری به مســاحت 5000 مترمربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 183 اصلی واقع در همدان بخش 4 حوزه ثبت ملک کبودرآهنگ روستای جزوان 
خریداری از مالک رسمی آقای عادل وهابی  خواه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،  دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/06/23             تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/7/7

محمدصادق بهرامی 
رئیس ثبت اسناد و امالک کبودرآهنگ م الف167

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه
 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات 

مالکانه و بالمعارض متقاضی:
برابر رای شماره 139960317007001520 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی مرادی فرزند بارونی به شناســنامه 250 و شماره ملی 
5999930871 صادره از بهمئی نســبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 140 متر 
مربع در قســمتی از پالک 5664 اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری شــده از مالک 
رســمی آرزو بهادر قنواتی محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرض حال ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/6/24                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/7/7
کاظمی - رئیس ثبت بهبهان

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

بدینوســیله به آقــای احمد گرگونــدی فرزند علی محمد به شــماره ملی 
0621093912 به نشــانی اراک خیابان امام خمینــی روبه روی کتابخانه 
عمومی کدپســتی 3816657413 ابالغ می شود که: امور شعب بانک ملت 
شــعبه استان مرکزی به استناد قرارداد بانکی شماره 93814765/47 مورخ 
1393/6/29 در قبــال مبلــغ 58/604/316 ریال موضــوع الزم االجراء تا 
تاریخ 1398/12/1 به انضمام روزانه مبلغ 26466 ریال خســارت  تأخیر تا 
یوم الوصول و نیم عشــر اجرائي متعلقه علیه شما مبادرت به صدور اجراییه 
نموده و پرونده اجرایی به کالســه 9900104 در این اداره تشــکیل و در 
جریان اقدام می باشد. چون شما طبق گزارش مامور ابالغ در آدرس تعیین 
شده در اجراییه شناسائی نشده اید و بستانکار نمی تواند شما را معرفی نماید 
و برای این اداره هم معلوم نیســت؛ لذا باســتناد ماده 18 آیین نامه اجراء و 
بنا به تقاضای بســتانکار وارده به شماره 8900- 1399/6/23 مفاد اجراییه 
فوق الذکر یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار کیهان آگهی می شود، چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشــار این آگهی که روز رسمی ابالغ اجرائیه 
محسوب می شود اقدام به پرداخت بدهی خود ننمایید عملیات اجرائی برابر 
مقررات علیه شــما تعقیب خواهد شــد و به جز آگهــی مزایده، در صورت 
بازداشــت اموال آگهی دیگری منتشــر نخواهد شد. )ضمنا خودرو وانت به 
شماره انتظامی 433 س 86 ایران 47 به مالکیت شما و حساب بانکی شما 

نزد بانک صادرات بازداشت گردیده است.
معاون اداره اجرای اسناد رسمی اراک- کرمی

۳6۲/م الف

تاسیس شرکت سهامی خاص رخشان هور پالست 
طبرستان در تاریخ ۱۳۹8/۰۳/۱۳ 

به شماره ثبت 8۵۵8 به شناسه ملی ۱4۰۰8۳۷48۹۰
ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت  اطالع 
عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تولید محصوالت پالستیکی نظیر کیسه های 
پالســتیکی مانند )انواع نایلون و پالستیک زباله و پالستیک های دسته دار، فریزری، 
کیســه های برنج و گونی ها(، بطری های پالستیکی و انواع ظروف پالستیکی نظیر 
)کاسه، بشقاب، لیوان، قاشــق، چنگال( در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجــع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان 
مازندران، شهرستان بابل، بخش مرکزی، شهر امیرکال، شهرک فاطری، بلوار آیت اهلل 
نقوی،  خیابان شــجاعیان، پالک 134، طبقه اول کدپســتی 4731738388 سرمایه 
شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 
10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین 
طی گواهی بانکی شماره 59 مورخ 1398/02/31 نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی 
امیرکال با کد 9464 پرداخت گردیده اســت اعضا هیئت مدیره آقای حامد قربان  پور 
بارفروشــی به شماره ملی 2063138818 و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 ســال آقای حسین قربان پور بارفروش به شــماره ملی 2063186154 و به 
ســمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
خانم صغری رســوم جاللی به شــماره ملی 2063214271 و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 ســال دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور 
بانکی از قبیل چک، ســفته، برات و اوراق بهــادار با امضای یکنفر از اعضای هیئت 
مدیــره حامد قربان پور بارفروشــی 206318818 نایب رئیس هیئت مدیره به همراه 
حســین قربان پور بارفروش 2062186154  مدیرعامل با مهر شرکت معتبر بوده و 
ســایر مکاتبات و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای حسین قربان پور بارفروش 
2062186154 مدیرعامل همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. اختیارات مدیرعامل: طبق 
اساســنامه بازرسان آقای محمدرضا یگانگی به شماره ملی 2050868960 به سمت 
بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سارا عریف به شماره ملی 2064825517 
به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 
درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیــت مذکور به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل

شناسه آگهی: )1002101(

تاریخ انتشار آگهی: ۹۹/۷/۷
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم

شرکت تعاونی چندمنظوره ایثارگران عصر قائم پارس آباد 
به شماره ثبت ۳4۷6۳۰ و شناسه ملی ۱4۰۰6۱۲۰۷۵۵

جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت تعاونی چندمنظوره ایثارگران عصر قائم پارس آباد 
به شــماره ثبت 347630 رأس ســاعت 12 ظهر روز شــنبه مورخ 99/7/19 در محل تهران، 
چهارراه یافت آباد، بلوار معلم، مجتمع مبل پایتخت )بافان(، طبقه زیرهمکف شــماره 17 تشکیل 
می گردد. لذا از کلیه اعضاء دعوت می شــود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس 
ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل/نماینده خود را کتبا معرفی نمایید.
* ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی؛ تعداد 
آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رأی و هر شــخص غیرعضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای 
متقاضی اعطای نمایندگی، می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا  تاریخ 99/7/16 در محل 

تعاونی تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
* دســتور جلسه: 1- گزارش هیئت مدیره و بازرسان 2- تصویب صورت های مالی منتهی 
به سال 1398. 3- تصویب نابرابری سهام 4- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و 

بازرس/ بازرسان 5- تغییر روزنامه کثیراالنتشار 
هیئت مدیره شرکت تعاونی
 چندمنظوره ایثارگران عصر قائم پارس آباد

تاریخ انتشار: 99/7/7
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم

شرکت تعاونی چندمنظوره ایثارگران عصر قائم پارس آباد 
به شماره ثبت ۳4۷6۳۰ و شناسه ملی ۱4۰۰6۱۲۰۷۵۵

مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم چندمنظوره ایثارگران عصر قائم پارس آباد به شماره 
ثبت 347630

در ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 99/07/19 در محل تهران، چهارراه یافت آباد، بلوار معلم، مجتمع 
مبل پایتخت)بافان(، طبقه زیر همکف شــماره 17 برگزار می شــود. از کلیه اعضاء دعوت می شود 
شخصا یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
- تصویب اساســنامه جدید تعاونی منطبق با قانون بخش تعاون - اصالح ماده 22 )افزایش 
اعضای هیئت مدیره( - تغییر ماده 12 اساســنامه )تقلیل میزان ســهام ورودی اعضاء به 10 

سهم( - تغییر ماده 6 اساسنامه)تغییر آدرس تعاونی(
* ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی؛ تعداد 
آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیرعضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای 
متقاضی اعطای نمایندگی، می بایســت به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 99/07/16 در 
محل تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
هیئت مدیره شرکت تعاونی 
چندمنظوره ایثارگران عصر قائم پارس آباد

اصالحیه
در آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت ســوم شــرکت تعاونی مسکن 
ظفر رمضان که در تاریخ 99/7/1 صفحه چهارم روزنامه کیهان به چاپ رسیده، 
در بند الف عبارت )این مجمع با هر تعداد از شــرکت کنندگان رسمیت می یابد( 

صحیح است که بدین وسیله اصالح می گردد.
بازرس شرکت تعاونی مسکن ظفر رمضان- آیت ا...فتحی

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: رانندگانی 
که عــوارض الکترونیکی به ویژه در آزادراه های 
تهران- شمال و همت- کرج را پرداخت نمی کنند، 

جریمه خواهند شد.
خیراهلل خادمی در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان 
درخصوص تکلیف رانندگانی که عوارض الکترونیکی را 
پرداخت نمی کنند، تصریح کرد: براســاس تفاهمنامه 
بین وزارت راه و شهرســازی و پلیــس راه، رانندگانی 
که اقدام به پرداخت عــوارض الکترونیکی به ویژه در 

آزادراه های تهران- شــمال و همت- کرج نمی کنند، 
جریمه خواهند شد.

وی افزود: در شــش ماهه گذشته استقبال مردم 
در پرداخت عوارض الکترونیکی بســیار کم بود همین 
موضوع باعث نگرانی سرمایه گذاران به ویژه در آزادراه 
تهران- شــمال و همت- کرج شده بود به طوری که 
آنها اقدام به گرفتن عوارض به صورت نقدی و دســتی 
کرده بودند. علیرغم گذشت شش ماه از سرمایه گذاری 
ســاخت آزادراه ها، هنوز بازگشت سرمایه چندان قابل 

توجه نبوده است. 
مدیرعامل شــرکت ساخت و توســعه زیربناهای 
حمل ونقل کشور اظهار کرد: الکترونیک کردن عوارض 
عالوه بر آنکه باعث کاهش شیوع ویروس کرونا می شود، 
نقش بســیار موثــری در کاهــش ترافیک های چند 
کیلومتری و همچنین کاهش مصرف سوخت و در حوزه 

ملی باعث حفظ محیط زیست می شود.
خادمی ادامه داد: بر اساس تفاهم نامه با پلیس راه 
هم اکنون پیامک از طرف پلیس به رانندگان ارســال 

می شود و آمارهای اولیه نشــان می دهد که استقبال 
مردم از این موضوع بسیار خوب بوده است. پیامک هایی 
کــه از طرف پلیس برای پرداخت عوارض الکترونیکی 
به رانندگان ارسال می شود به عنوان هشدار تلقی شده 
و این رانندگان ۷۲ ســاعت فرصت دارند که از طریق 

اپلیکیشن ها اقدام به پرداخت عوارض کنند.
وی خاطرنشــان کرد: در شــرایط کرونــا، وزارت 
بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا اعالم کرده بودند 

که تمامی عوارضی ها باید الکترونیکی شوند.

در ادامه روند نزولی بورس تهران طی دو ماه اخیر، 
شاخص کل بورس روز گذشــته نیز بیش از 43 هزار 

واحد ریزش کرد. 
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران که این روزها روند 
نوسانی پیش گرفته و ریزش می کند، روز گذشته هم در پایان 
معامالت با کاهش 43 هزار و 383 واحدی به رقم یک میلیون 
و 5۷۲ هزار و 148 واحد رسید. همچنین شاخص کل بورس با 
معیار هموزن، با کاهش ۲/6 درصدی، چهار هزار و ۷36 واحد 

افت کرده و به رقم 40۷ هزار و ۷3۲ واحد رسید.
روز گذشــته معامله گران در بورس تهران بیش از 6/9 
میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب 519 هزار نوبت 
معامله و به ارزش 6 هزار و 189 میلیارد تومان داد و ســتد 
کردند. دیروز همه شاخص های بورس کاهشی بوده به گونه ای 

که شاخص کل بورس نسبت به روز گذشته و شاخص قیمت با 
معیار وزنیـ  ارزشی هر کدام ۲/69 درصد کاهش پیدا کردند.
گفتنی اســت، شــاخص بورس در نیمه مردادماه از دو 
میلیون واحد عبور کرد و در همان روزها بود که حسن روحانی، 
رئیس جمهــور اعالم کرد، مــردم همه چیز خود را به بورس 
بسپارند، چند روز پس از این اظهارنظر روحانی ،روند نزولی 
بورس آغاز شــد که تاکنون هم ادامه داشته است، به گونه ای 
که شاهد ریزش 500 هزار واحدی شاخص بورس طی حدود 

یک ماه گذشته هستیم. 
کارشناســان اعتقاد دارند اگر دولت در ابتدای ســال، 
سیاست رونق بورس را به طور غیرکارشناسی دنبال نمی کرد و 
آن را بازاری بدون نوسان و ریزش وصف نمی نمود، شاهد ورود 
هیجانی مردم و ضرر سنگین آنها در شهریورماه نمی بودیم. 

آخرین اخبار درباره سهام عدالت
از سوی دیگر، سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری 
اســتانی ســهام عدالت در مورد اینکه تاکنون چه تعداد از 
شــرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت وارد بورس 
شــده اند،  گفت: تاکنون بیش از ۲3 شــرکت سرمایه گذاری 
اســتانی وارد بورس شده اند، اما مشکل ما این است که ابتدا 
باید انتخابات برای هیئت مدیره شرکت ها از بین سهامداران 
موجود سهام عدالت به روش غیرمستقیم برگزار شود و اعضای 

هیئت مدیره انتخاب شوند. 
به گزارش فارس، اکبر حیدری افزود: سپس باید ضمن 
افزایش سرمایه گذاری شرکت استانی مراحل پذیرش در بورس 
طی شود. در حالی که اکثر شرکت های استانی که وارد بورس 
شده اند، قبل از اجرای ماده 6 یعنی قبل از انتخاب هیئت مدیره 

جدید از بین ســهامداران موجود، افزایش سرمایه داده و در 
بورس پذیرش شده اند که به نظر ما تخلف به حساب می آید.

این مقام مسئول ادامه داد: در انتخاب اعضای هیئت مدیره 
شرکت ها کســانی باید شرکت کنند که سهامدار کنونی آن 
شرکت باشــند. در حالی که االن مسئوالن بورس می گویند 
که هــر کس حتی خــارج از ســهام عدالــت می تواند در 
سامانه ستان ثبت نام کرده و ما برای عضویت در هیئت مدیره 

صالحیت او را مشخص می کنیم و این خالف قانون است. 
حیدری هشــدار داد: اگــر آئین نامه اجرایــی در مورد 
شرکت های استانی سهام عدالت رعایت نشود، بیم این می رود 
که برخی دســتگاه ها و افراد خاص بتوانند سهام شرکت های 
اســتانی را خریداری کنند و سهام عدالت  متعلق به مردم را 

از چنگشان درآورند و انحرافی در سهام عدالت ایجاد کنند.

وزارت جهاد کشاورزی: 

روزانه 600 تراکتور 
به کشاورزان تحویل می شود

رئیس  مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی با 
بیان اینکه روزانه 600 تراکتور به کشاورزان تحویل داده می شود از 
توزیع انواع ماشین آالت کشاورزی در سال جهش تولید خبر داد.

کامبیز عباسی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، روند توسعه 
مکانیزاســیون طی ماه های اخیر را مناسب ارزیابی کرد و افزود: علیرغم 
تمامی محدودیت ها در سال جهش تولید، روند توسعه مکانیزاسیون با 
جدیت و شــدت بیشتری ادامه دارد. در شش ماه نخست امسال حدود 
1500 میلیارد تومان جذب تســهیالت در حوزه ماشین های کشاورزی 

داشته ایم که این روند نسبت به مدت مشابه سال قبل مساعد تر است.
وی از جذب ۷500 دستگاه تراکتور در شش ماه نخست سال خبر 
داد و گفت: برآورد ها حاکی از آن است که تا پایان سال 16 هزار دستگاه 
تراکتور جذب می شود که در سال جهش تولید این رقم قابل قبول است. 
تا پایان ســال پیش بینی می شود که بیش از 35 تا 40 هزار انواع ادوات 
و تجهیزات کشــاورزی در اختیار کشاورزان قرار گیرد که بنابر آمار در 
شــش ماهه نخست امسال در حوزه ماشــین های کاشت و خاک ورزی 

توفیقات خوبی داشته ایم.
رئیس  مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی با  اشاره به 
اینکه امسال بیشترین سطح مکانیزه در کشور اتفاق افتاد، بیان کرد: در 
حال حاضر 53 هزار دستگاه کارنده در کشور آماده سازی شده است. بنابر 
تفاهم نامه صورت گرفته با بخش صنعت، از مردادماه امسال تا سال آینده 

قرار است، 800 دستگاه کمباین غالت در اختیار کشاورزان قرار گیرد.
عباسی با بیان اینکه روزانه به طور متوسط دو تا سه دستگاه کمباین 
غالت به کشاورزان تحویل داده می شود، گفت: روزانه بیش از 550 تا 600 
دستگاه تراکتور تحویل کشاورزان داده می شود که این امر بدان معناست 
که چرخ مکانیزاسیون در حال گردش است. در حوزه ماشین های گلخانه، 
لوازم و تجهیزات و آبزی پروری توسعه مکانیزاسیون در حال انجام است.

نوبخت:

سال آینده هم کاالهای اساسی 
با ارز 4200 تومانی وارد می شود!

 رئیس  سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: سیاست دولت برای 
تأمین کاال های اساسی و مورد نیاز مردم در سال آینده تأمین آن با 

ارز 4200 تومانی است.
محمدباقر نوبخت که در حاشــیه جلســه ستاد بودجه 1400 در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت: امسال با شــرایط سخت نفت را صادر کرده ایم و 
ســال آینده نیز چنین خواهیم کرد و سیاســت دولت برای تأمین کاال های 
اساسی و مورد نیاز مردم در سال آینده تأمین آن با ارز 4۲00 تومانی است. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی افزود: تجربه نشان داده است که هرنوع 
تغییر ارز 4۲00 تومانی و ارز نیمایی منجر به افزایش قیمت در بازار می شود. 
همزمان باید سیاست های پولی انقباضی و مالی انبساطی داشته باشیم، چون 
مصرف بخش خصوصی براساس گزارش بخش آمار مطلوب نیست و ناشی 

از استمرار رکود است.
گفتنی اســت، ادامه تخصیص ارز 4۲00 تومانی در شــرایطی صورت 
می گیرد که تنها چند ماه پس از اجرایی شدن آن، مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی در آبان 9۷ اعالم کرد این طرح به اهداف خود نرسیده! اما 
در سال 98 و 99 نیز این ارز به کاالهای اساسی تخصیص یافت و حاال قرار 

است در سال 1400 نیز تخصیص این ارز تداوم داشته باشد.
در واقع، اظهارات نوبخت در شرایطی ایراد می شود که ارز 4۲00 تومانی 
به گفته بســیاری از فعاالن اقتصادی، نه سودی برای مصرف کننده داشته و 
نه تولیدکننده. چراکــه عمدتا کاالهای وارداتی به  قیمت ارز آزاد به فروش 
رفته و عمال سود ارز 4۲00 تومانی به جیب برخی واردکنندگان رفته است. 
نمونه بارز این رانت را در نهاده های دامی می بینیم، چنانچه حداکثر قیمت 
هر تن کنجاله سویا در بورس شیکاگو 3۷0 دالر است که با در نظر گرفتن 
نرخ دالر در بازار آزاد که حدود ۲9 هزار تومان است قیمت هر کیلوگرم از این 
محصول حدود 10000 تومان می شود که با توجه به قیمت 1۷ هزار تومانی 
نهاده های دامی در داخل کشور، متوجه می شویم قیمت جهانی کنجاله سویا 
تقریبا نصف داخل است! یعنی علیرغم دریافت ارز 4۲00 تومانی، نهاده های 
دامی با ارز 45 هزار تومانی به فروش می رســد! آیا رئیس  ســازمان برنامه و 

بودجه نمی داند چه رانتی در پِس ارز 4۲00 تومانی نهفته است؟ 
عالوه بر این، برخی با دریافت ارز 4۲00 تومانی هیچ کاالیی وارد کشور 
نکردند )و احتماال ارز را در بازار آزاد به چند برابر قیمت فروخته اند( در این 
باره، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس  کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اســالمی گفته بود: »حدود چهار میلیــارد و 500 میلیون دالر از منابع ارز 
4۲00 تومانی بدون تعیین تکلیف باقی مانده است، با این منابع تاکنون نه 
کاالیی وارد کشــور شده و نه این مبلغ تصفیه شده است و در حقیقت این 
ارز تنها باعث ایجاد رانت برای کســانی شــد که در آن زمان نسبت به ثبت 

سفارش کاال اقدام کرده بودند.«

عرضه  گفت:  زعفران  ملی  رئیس  شــورای 
هر مثقال زعفران با نــرخ ۸0 تا ۹0 هزار تومان 
گرانفروشی است چرا که مغازه داران هر مثقال 

زعفران را حداکثر 40 هزار تومان می خرند.
میری نایب در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان 
از ثبات قیمت طالی ســرخ در بازار خبر داد و افزود: 

هم اکنون حداقل نرخ هر کیلوگرم زعفران شش تا 13 
میلیون تومان است. عرضه هر مثقال زعفران با نرخ 80 
تا 90 هزار تومان گرانفروشی است زیرا در حال حاضر 
مغازه داران هر مثقال زعفران را حداکثر 40 هزار تومان 
می خرند که فروش دو برابر یا بیشــتر از قیمت خرید، 
ظلم در حق مصرف کنندگان است که باید جلوی این 

امر گرفته شود. نایب  رئیس  شورای ملی زعفران ادامه 
داد: قیمــت کنونی هر کیلوگرم زعفران ســوپر نگین 
در بــازار 16 میلیون تومان و عرضه هر مثقال زعفران 
سوپرنگین باالتر از 80 هزار تومان است، اما درخصوص 

سایر زعفران ها این نرخ گرانفروشی است.
نایب درباره آینده بازار زعفران تصریح کرد: با توجه 

به شــرایط فعلی عرضه و تقاضــا نمی توان پیش بینی 
خاصی راجع به وضعیت قیمت در بازار داشت و تنها با 
اتمام فصل برداشت می توان اظهار نظری راجع به قیمت 
داشــت. البته با توجه به قرار گرفتن در آستانه فصل 
برداشــت، بازار داخل دچار رکود شده و تنها صادرات 

طبق روال معمول در حال انجام است.

افزایش جوالن زمین خواران در دماوند 
در شرایطی که جوالن زمین خواران در دماوند روز به روز بیشتر 
می شود، فرآیند شکل گیری سامانه های مبارزه با زمین خواری نظیر 
کاداســتر و پنجره واحد مدیریت زمین به صورت الکپشتی پیش 

می رود.
به گزارش خبرگزاری فارس، بسیاری از توابع شهرستان دماوند، مناطق 
نام آشنایی هستند که در یک سال اخیر اخبار مربوط به ساخت وساز، تصرف، 
تغییر کاربری و فروش غیرمجاز در آنها، از طریق رســانه های سراســری و 
محلی و نیز مقامات مسئول این شهرستان به دفعات به گوش رسیده است. 
این سلســله دنباله دار دست درازی ها در اراضی دماوند، به نوعی زنگ خطر 
تکرار سرگذشــت تلخ لواسان را برای فعاالن مقابله با زمین خواری به صدا 

درآورده است.
 از ابتدای امسال مقامات عالی قوه قضائیه و نیز سایر مسئوالن استان 
تهران، هشدارها و ابراز نگرانی های عمیقی درخصوص وضعیت اراضی دماوند 
داشته اند که حاکی از وضعیت قرمز و بحرانی این شهرستان در زمینه شیوع 

گسترده زمین خواری و ساخت وسازهای غیرمجاز است.
بر اساس این گزارش، پیشگیری از این تخلف در کنار گشت ها و نظارت 
فیزیکی، مستلزم به کارگیری ابزارهای کاربردی و هوشمند نظیر »کاداستر« 

و »پنجره  واحد مدیریت زمین« است.
مســعود منصور رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در 
همین زمینه می گوید: »استقرار سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به موازات 

طرح کاداستر می تواند در راستای مبارزه با زمین خواری کارساز باشد.«
اما متأســفانه بر اساس آمار درگاه رسمی سازمان ثبت اسناد و امالک، 
تا شــهریورماه سال گذشته تنها حدود ۲6 درصد اراضی کشور توسط این 
ســازمان حدنگاری و تثبیت مالکیت شــده است و از سوی دیگر به تازگی 
میزان پیشرفت سامانه پنجره  واحد مدیریت زمین مطابق آمار ارائه شده از 
سوی وزارت ارتباطات که از سال 95 متولی پیاده سازی آن بوده، در کمال 

تعجب تنها پنج درصد اعالم شده است.

دبیر انجمن قطعه سازان خودرو از رسوب قطعات 
خودرو و  ترخیص نشدن سریع برخالف وعده های داده 
شده خبر داد و گفت: چرا وقتی قطعات در کشور وجود 
دارد و می تواند به چرخه تولید تزریق شود، باید شاهد 

کاهش تیراژ تولید باشیم؟
آرش محبی نــژاد در گفت و گــو با خبرگزاری تســنیم 
درخصوص ترخیص نشدن قطعات خودرو و انباشت خودروهای 
ناقص در پارکینگ هــا اظهار کرد: یکی از دالیل خودروهای 
ناقص نبود قطعات اســت و بعضا بیش از شش ماه است که 
قطعــات خودرو اعم از یدکی، مواد اولیه و تولید در گمرکات 

مانده و  ترخیص نشده است.
وی ادامه داد: به تازگی گمرک اعالم کرده که  ترخیص را 
به صورت درصدی و بدون توجه به کد رهگیری انجام می دهد و 
با توجه به اینکه حدود 110 هزار خودرو ناقص در پارکینگ ها 

رســوب شده، این اقدام می تواند کمک خوبی برای ترخیص 
ســریع قطعات خودرو از گمرک باشد، اما متأسفانه این امر 

عملی نشده و  ترخیص به کندی انجام می شود.
دبیر انجمن قطعه ســازان با  اشــاره به اینکه در شرایط 
تحریم های بین المللی، دیگر طاقت بد ســلیقگی های داخلی 
را نداریــم، افزود: همچنین هزینه های زیــادی برای انبار و 
نگه داری این قطعات باید پرداخت شــود و برخی از مواد نیز 
تاریخ انقضای آنها با مشکل روبه رو خواهد شد، بنابراین نیازمند 

همراهی بیشتر مسئوالن هستیم.
محبی نــژاد با تأکید بر اینکه اگــر  ترخیص این اقالم به 
سرعت انجام نشود، نیاز بازار به این قطعات با مشکل روبه رو 
شده و جهش تولید رخ نخواهد داد، خاطرنشان کرد: با وجود 
همه رایزنی هایی که با بانک مرکزی انجام شــده، درخواست 
کردیم تا بخش اندکی از ارز مورد نیاز بخش خودروسازی کشور 

یعنی یک چهارم را بدون انتقال ارز و ذکر منشأ، انجام شود تا 
بتوانیم خودروهای رسوب شده را تکمیل کنیم.

وی یادآور شد: قصد داشتیم اجازه  ترخیص با این شرایط 
حتی به صورت درصدی نیز انجام شــود تا روند کار ســرعت 
بیشتری داشته باشد، زیرا اگر قرار باشد کد پیگیری ثبت شود، 
روند  ترخیص طوالنی خواهد شد. ارزش کل کاالهای رسوب 
شده در گمرک حدود یک میلیارد دالر است که درخواست 

ما برای  ترخیص با این شرایط یک چهارم این مبلغ است.
دبیر انجمن قطعه ســازان توضیح داد: جالب  اســت که 
مــا قطعات مورد نیاز را برای تولید، در گمرک کشــور خود 
داریم، اما شاهد توقف و کاهش تولید و تیراژ خودرو هستیم. 
بنابراین از مسئوالن یعنی وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی 
درخواست می کنیم با هماهنگی و توافق  با یکدیگر این مشکل 

را حل کنند تا شاهد وعده های توخالی نباشیم.

گفتنی است روز شنبه 5 مهرماه رئیس کل بانک مرکزی 
به همراه معاون اول رئیس جمهور، جمعی از وزرا و رؤســای 
ســازمان های گمرک و بنادر از گمرک بندر شهید رجایی در 
بندرعباس بازدید و موضوع کاالهای دپو شده در گمرک این 

بندر و نیز سایر بنادر کشور را بررسی کرد. 
همتی در صفحه شــخصی خود در اینســتاگرام درباره 
اقدامــات بانک  مرکزی در راســتای کاهش زمان ماندگاری 
قطعات مورد نیاز تولید اظهار کرد: کلیه مواد اولیه، تجهیزات 
و قطعات مورد نیاز تولید که کاالهای آنها به گمرک اظهار و  
منتظر تخصیص ارز و صدور اعالمیه تامین ارز جهت خروج 
کاال هستند، با اعالم وزارت صمت به بانک  مرکزی ظرف ۲4 
ســاعت تخصیص ارز توسط این بانک صورت گرفته و امکان 
دریافت اعالمیه تامین ارز، خروج کاال از گمرک و سپس اقدام 

برای تامین ارز از بازار ثانویه )نیما( خواهند داشت.

شمس الدین حسینی:

دلیل وزیر راه برای گرانی مسکن 
منطقی نیست

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
در واکنش به ادعای وزیر راه درباره کنترل قیمت مسکن با خروج 
فــوالد از بورس کاال گفت: عنوان کردن گرانی یک کاال به دلیل 

بورس که بستر معامله محصوالت است، امری منطقی نیست.
چندی پیش محمد اســالمی، وزیر راه و شهرســازی گفته بود: »از 
رئیس جمهوری دســتوری گرفتیم تا فوالد و مصالح ساختمانی و سایر 
مصالح را که در بورس انجام می شــود به ویژه آهن آالت و قیر را دستور 
دادند تا خارج از بورس برای پروژه های عمرانی و مســکن دریافت کنیم 
تا بتوانیم قیمت تمام شده را کنترل کنیم. منتظر هستیم تا دستگاه های 
مربوطه از جمله ستاد تنظیم بازار بپذیرند تا محصوالت را خارج از بورس 
دریافت کنیم و بتوانیم به پروژه ها تخصیص بدهیم تا از این طریق بتوانیم 

پیمانکاران با آرامشی کار را انجام دهند.« 
در همین زمینه، شمس الدین حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس به خبرگزاری تسنیم گفت: پذیرش هر کاالیی در بورس شرایط و 
معامله در بورس نیز ضوابطی دارد و اگر شرایط پذیرش و ضوابط معامله 
رعایت و نظارت کافی صورت گیرد، عنوان کردن گرانی یک کاال به دلیل 
بورس که بستر معامله محصوالت است، امری منطقی نیست.  وی افزود: 
موضوع گرانی کاالها از سوی مجلس مورد بررسی قرار گرفته است؛ حتی 
با دریافت گزارش از نهادهای مختلف و بورس به این شواهد رسیده ایم که 
هر زمان سقف قیمت در بورس کاال گذاشته ایم، نرخ انواع محصوالت در 
خارج از بورس به مراتب بیشتر از معامالت در داخل بورس بوده است و 
باید در نحوه سیاست گذاری ها تجدید نظر شود.  وزیر اسبق اقتصاد ادامه 
داد: بررسی ها نشان می دهد که مشکل گرانی بازار مسکن که از سوی وزیر 
راه و شهرسازی مطرح شده، منطقی و کارشناسی نیست و باید مشکل 
بازار مسکن را جای دیگری جست وجو کرد. آشفتگی بازارهای کاالیی را 

نباید به بستر مبادالت کاالها یعنی بورس کاال نسبت داد. 
حسینی اضافه کرد: به طور یقین آشفتگی و عدم انسجام در برخی 
بازارها از جمله مســکن و خودرو نه دلیــل و نه راهکارش خارج کردن 
محصوالت و کاالها از بورس است، بلکه باید مشکل را در جاهای دیگر 
و مشــکالت ســاختاری در اقتصاد، عدم مدیریت صحیح، تحریم، رشد 

نقدینگی، انتظارات تورمی و... جست وجو کرد. 
بــه گفته وی، وقتی کاالها و محصوالت مطابق شــرایط پذیرش و 
ضوابط بورس معامله می شود، مشکلی وجود ندارد و به نظر بنده خروج 
محصوالت و کاالها از بورس عالوه بر کمک به غیرشفاف سازی مبادالت، 

دردی از آشفتگی و نابسامانی بازارها دوا نخواهدکرد.

مدیرعامل بانک مسکن از افزایش سقف وام 
مسکن جوانان به 400 میلیون تومان خبر داد.

محمود شایان در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم با 
 اشاره به افزایش 60 درصدی سقف وام مسکن جوانان 
اظهار کرد: دارندگان حساب پس انداز مسکن جوانان با 
رعایت برنامه ســپرده گذاری ارائه شده توسط بانک در 
بلندمدت دارای شــرایط خاص و اســتثنایی از مزایا و 

تسهیالت ویژه ای است.
وی با  اشــاره به اینکه دوره سپرده گذاری این نوع 
وام پنج تا 15 ســال است، افزود: دوره بازپرداخت این 

وام ۲0 ساله و نرخ سود آن 9 درصد است.
وی تصریح کرد: با توجه به شــرایط جدید قیمت 
مسکن، بانک مسکن سقف وام مسکن جوانان را افزایش 

داده است. بر این اساس سقف تسهیالت قابل پرداخت 
از این محل در شــهر تهران در پایان سال پانزدهم با 
60 درصد رشد، از ۲50 میلیون تومان به 400 میلیون 

تومان افزایش یافته است.
به گفته مدیرعامل بانک مسکن، سقف تسهیالت 
مذکور در شــهرهای بزرگ شامل کرج، مشهد، تبریز، 
اصفهان، اهواز، قم، شــیراز و کرمانشــاه در پایان سال 
پانزدهم از ۲10 میلیون به 330 میلیون تومان افزایش 
یافته است. این میزان در مورد سایر نقاط شهری 184 
میلیون تومان بود که امسال در ترمیم صورت گرفته به 

۲90 میلیون تومان افزایش یافت.
بــه گزارش تســنیم، برای برخورداری از ســقف 
تسهیالت مذکور ســپرده گذاری ماهانه در هر سال با 

مبالغی بیش از آنچه پیش تر تعیین شــده بود صورت 
می گیرد. بر این اساس میزان سپرده گذاری ماهانه در 
سال اول تا پانزدهم برای برخورداری از سقف تسهیالت 
تعلق گرفته به افتتاح کنندگان حساب در سال 99 به 
ترتیب با مبالغ 65 هزار تومان آغازمی شود و در نهایت 
با افزایش مبلغ در هر ســال به مبلغ ۲4۷ هزار تومان 

در سال پانزدهم افزایش می یابد.
نرخ اوراق مسکن 

به ۹0 هزار تومان رسید
در حالی که شــاخص کل بورس در معامالت روز 
گذشــته با افت شدیدی مواجه شد، اما نرخ های اوراق 
گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن، به دلیل 
سفته بازی با رشد عجیبی مواجه شد و حتی به نزدیک 

90 هزار تومان هم رسید.
به گــزارش خبرگزاری مهر، دیروز قیمت هر برگه 
تسه )اوراق تســهیالت مسکن(، با رشد بعضاً تا سقف 

دامنه نوسان )مثبت 5 درصدی( همراه شد.
این اتفاق ســبب شد تا قیمت تمام شده تهیه وام 
مسکن برای مصرف کنندگان نهایی بسیار باال باشد؛ با در 
نظر گرفتن رقم 85 هزار تومان به عنوان نرخ میانگین 
اوراق تســهیالت مســکن و همچنین با فرض امکان 
دریافت وام ۲40 میلیون تومانی به عنوان رقم سقف این 
تسهیالت برای زوجین در تهران، یک زوج برای رسیدن 
به این وام )خرید 480 برگه 85 هزار تومانی( باید 40 
میلیون و 800 هزار تومان هزینه کنند که حتی از مبلغ 
وام جعاله مسکن )40 میلیون تومان( هم بیشتر است.

رئیس انجمن صنایع خــوراک دام، طیور و 
آبزیان گفت: مزه ارز 4200 تومان را نه تولیدکننده 

و نه مصرف کننده چشید.
مجید موافق قدیری در مصاحبه با رادیو گفت وگو 
اظهار داشــت: 900 روز پیــش، زمانی که معاون اول 
رئیس جمهور مطرح کرد کــه فقط ارز 4۲00 تومانی 
خواهیم داشــت، فاتحه صنعت تولیــد پروتئین را در 
کشور خواندیم. ما به سیاست گذاران هشدار دادیم این 

سیاست ارزی، صنعت پروتئین را بر زمین خواهد زد.
وی افــزود: مزه ارز 4۲00 تومان را نه تولیدکننده 
و نه مصرف کننده چشــید. ما هشدارها را از آبان سال 
گذشــته دادیم و فکر می کنیم اگــر دولت می خواهد 
مشکالت حادتر نشــود، باید موضوع را جدی بگیرد و 

نســبت به انتقال ارز مرغوب برای واردکنندگان بخش 
خصوصی اهتمام جدی تر داشته باشد. 

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ادامه 
داد: اگر دولت در تامین ارز جوی دامی اقدام جدی نکند، 
در ماه های آینده با کمبود شیر و لبنیات رو به رو خواهیم 
شد. دولت باید نقش پررنگ تری در تامین ارز و انتقال 
آن به واردکنندگان ایفا کند تا مشکالت حادتر نشود.

همچنیــن، حبیب اســدا... نــژاد در گفت و گو با 
خبرگزاری ایســنا با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون 
صرفا وعده تامین نهاده های دام و طیور را شنیده ایم و 
در عمل چیزی مشاهده نکرده ایم، اظهار داشت: به علت 
کمبود نهاده های دامی  قیمت این اقالم در بازار آزاد هر 

روز در حال افزایش است. 

وی افزود: کمبود کنجاله ســویا و ذرت باعث شده 
که مرغداران از جوجه ریزی واهمه داشــته باشــند و 
پیش بینی می شود جوجه ریزی بیشتر از 105میلیون 
قطعه در ماه نباشــد. تولیدکنندگان با سرکوب قیمت 
توسط دســتگاه های دولتی مواجه شــده اند که ضرر 
زیادی به آنها می رســاند. نایب رئیــس کانون انجمن 
صنفی مرغداران گوشتی اضافه کرد: حتی اگر مسئوالن 
و دستگاه های مربوطه به آنچه که می گویند، هم عمل 
کرده باشــند؛ یعنی نیمی از نهاده هــای مورد نیاز این 
صنف را به نرخ مصوب تامین کرده  باشــند که البته 
ادعای درســتی نیست، قیمت تمام شده هر کیلو مرغ 
زنده با قیمت های که مورد تایید آنها است، فاصله دارد. 
وی در ادامه گفت: با تامین نیمی از نهاده ها به نرخ 

مصوب هم برای تولیدکننده قیمت هر کیلو مرغ زنده 
حدود 16 هزار تومان و مرغ گرم نیز ۲3 هزار تومان تمام 
خواهد شد. اما در حال حاضر قیمت مرغ گرم  19  هزار 
تومان و مرغ زنده بین 1۲ و 500 تا 13 هزار تومان است. 
گفتنی اســت، در حال حاضر بــه دالیل افزایش 
قیمت نهاده ها تولیدکننــدگان می گویند قیمت مرغ 
بســیار پایین تر از بهای تمام شده است و با این روند، 
تولید مرغ کاهش خواهد یافت، از طرف دیگر، افزایش 
قیمت مرغ هم تأثیر ناگواری بر معیشت و سفره مردم 
خواهد گذاشت، در این شرایط انگشت اتهام به سمت 
کسانی است که با سیاست های اشتباه خود، تورم ایجاد 
کرده و همین افراد باید فکری به حال افسارگیسختگی 

جدول نرخ سکه و ارزقیمت در این بازارها بکنند. 
قیمت )به تومان(نوع سکه

13/۲89/000سکه تمام طرح جدید
1۲/۷30/000سکه تمام طرح قدیم

۷/300/000نیم سکه
4/350/000ربع سکه

۲/۲00/000گرمی
1/۲56/8000هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
۲8/699دالر
33/391یورو
3۷/145پوند

3/815لیر ترکیه
۷/931درهم امارات

۲3دینار عراق

مدیرعامل بانک مسکن:

سقف وام مسکن جوانان 400 میلیون تومان شد

در ادامه روند نزولی بازار سهام

شاخص بورس 43 هزار واحد دیگر ریزش کرد

رئیس انجمن صنایع خوراک دام:

فاتحه صنعت پروتئین با دالر جهانگیری خوانده شد

معاون وزیر راه و شهرسازی:

پرداخت نکردن عوارض الکترونیکی در آزادراه ها جریمه دارد

رئیس  شورای ملی زعفران:

فروش زعفران با نرخ مثقالی 90هزار تومان گرانفروشی است

سخنرانی
بــه مناســبت فرا رســیدن اربعین ســید و ســاالر شــهیدان حضرت 
اباعبداهلل الحسین)ع( از شب یازدهم ماه صفر تا شب اربعین به مدت ده شب 
بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد انصارالحسین)ع( واقع در خیابان پنجم 
نیروی هوایی مجلس عزاداری با رعایت پروتکل های بهداشتی برقرار است و 

دانشمند  محترم  حجت االسالم والمسلمین 
فرقانی خراسانی

  افاضه می فرمایند.
االحقر سیدهاشم حمیدی امام جماعت مسجد انصار الحسین)ع(


