
اقتصادی
صفحه 4
دو شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۹ 
۳۰ ربیع االول ۱44۲ - شماره ۲۲۶۱۱

نماینده مجلس: 

رئیس  سابق سازمان خصوصی سازی به جرم حفظ بیت المال عزل شد!

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/06/26 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: بنابه تفویض اختیار هیئت مدیره بــه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 
1399/03/08 مقرر گردید ســرمایه شــرکت از مبلغ چهل میلیارد ریال به 
مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد ریال با انتشــار سهام جدید مطابق بند 2 ماده 
158 الیحه اصالحی قانون تجارت از طریق مطالبات حال شــده سهامداران 
منقســم به 150/000 ســهم 1/000/000 ریالی با نام افزایش یافته و ماده 
مربوط به اساســنامه به شــرح ذیل اصالح گردید. ب: سرمایه شرکت مبلغ 
150/000/000/000 ریال منقســم به 150/000 سهم با نام 1/000/000 
ریالی که تماماً پرداخت شــده از طریق مطالبات سهامداران افزایش یافت و 

ماده 5 اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصالح می گردد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل )۱۰45۱77(

آگهی تغییرات شرکت البراتوار دارو سازی ارس بازار شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 8۹7 و شناسه ملی ۱۰7۶۰۱۳855۱ 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/06/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد:1-  آقایان محســن رشــوند شــماره ملی: 4322732593 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره و فرهاد رشــوند شــماره ملی: 4322862292 
به ســمت مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره و فرشــاد تبریزی شــماره ملی 
0043963382 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجتبی رشوند شماره 
ملی 4322900011 به ســمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. 2- کلیه 
اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت به امضای دو امضا از سه امضای 
رئیس هیئت مدیره ، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
و اوراق عــادی و اداری به امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )۱۰447۲7(

آگهی تغییرات شرکت الیی بافت قزوین )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 485۰ و شناسه ملی ۱۰8۶۱4۳4۶4۶ 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/06/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: آقای فرهاد رشــوند شــماره ملی: 4322862292 به ســمت 
رئیس هیئت مدیره آقای محســن رشوند شــماره ملی: 4322732593 به 
ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای فرشــاد تبریزی شــماره ملی: 
0043963382 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی رشوند شماره 
ملی: 4322900011 به ســمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه 
اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت به امضای دو امضا از سه امضای 
رئیــس و مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و اوراق 
عادی و اداری به امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )۱۰447۲۹(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی به فرزام قزوین )سهامی خاص(
 به شماره ثبت ۳4۲۶ و شناسه ملی ۱۰۹8۰۰۲۰۶۰4 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی بطــور فوق العــاده مورخ 
1399/06/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1-آقای فرهاد رشــوند شــماره 
ملی: 4322862292 - آقای محســن رشوند شماره ملی: 4322732593 
- آقای فرشاد تبریزی شــماره ملی 0043963382 و آقای مجتبی رشوند 
شــماره ملی: 4322900011 به عنوان اعضــای هیئت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. 2- موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت 
حسابرسین به شناسه ملی: 10100316991 به سمت بازرس اصلی و آقای 
فرهاد روشن پور شــماره ملی 4322956467 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )۱۰447۳۰(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی به فرزام قزوین )سهامی خاص(
 به شماره ثبت ۳4۲۶ و شناسه ملی ۱۰۹8۰۰۲۰۶۰4 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی بطــور فوق العــاده مورخ 
1399/06/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1. آقایان محســن رشوند شماره 
ملــی: 4322732593 و فرهاد رشــوند شــماره ملــی: 4322862292 و 
فرشــاد تبریزی شــماره ملی 0043963382 و مجتبی رشوند شماره ملی: 
4322900011 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب 
شدند. 2. موسســه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت به شناسه ملی: 
10100316991 به ســمت بازرس اصلی و آقای فرهاد روشن پور به شماره 
ملی 4322956467 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 

انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )۱۰447۳۳(

آگهی تغییرات شرکت الیی بافت قزوین )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 485۰ و شناسه ملی ۱۰8۶۱4۳4۶4۶ 

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 139960326005000581- مورخ 1399/7/28 هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی فریبا بازوند به شــماره شناسنامه 23 و 
به شماره ملی 3962297911 صادره از نهاوند فرزند یارمحمد در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 137/28 مترمربع تحت قسمتی از 2430- اصلی بخش یک حوزه ثبتی شهرستان 
نهاوند که حقوق ارتفاقی ندارد، خریداری از مالک برابر ســند مشــاعی شماره 13416- مورخ 
1394/4/16- دفتر 50 نهاوند محرز گردیده اســت. لذا بــه 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 تســلیم و پس از اخذ رســید، 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- روز شنبه- 1399/8/10 تاریخ انتشار نوبت دوم- روز دوشنبه- 1399/8/26
محمدعلی جلیلوند
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند م الف749

جنــاب آقــای هــادی نماینــده فرزنــد علی اکبــر در اجــرای دادنامه 
9809970201501183 مورخ 98/9/10 شــعبه 245 دادگاه خانواده یک 
تهران جهت وکالت طالق و امضای اسناد ظرف مدت ده روز پس از انتشار 
در روزنامه به دفترخانه واقع در خانی آباد شهرک بوستان روبروی دبیرستان 
آیت اله خامنه ای ساختمان الله پالک 32 مراجعه نمائید در غیر اینصورت 

طبق مقررات اقدام خواهد شد.
سردفتر محسن رحمانی طالق 4 شهرری

ســند کمپانی، شناســنامه مالکیت )برگ ســبز( و کارت 
شناسایی خودروی ســواری پراید تیپ جی تی ایکس آی 
مدل 1385 به رنگ مشــکی- روغنی به شماره انتظامی 
177 ل 95- ایران 20 به شماره موتور 1686351 و شماره 
شاســی S1412285941780  متعلق به خانم زهرا بابایی 

کوکنده مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

پرونــده اجرایــی له لیال حافظــی کرهــرودی فرزند غالمعبــاس متولد 
1369/9/4 کــد ملی 0520288432 علیه حمیــد راودگر فرزند محمدرضا 
متولد 1366/3/3 شماره شناسنامه 7079 کد ملی 0534937667 به نشانی: 
اراک خیابان امام کوچه کتابخانه کوچه 7 متری امام عصر)عج( کدپســتی 
3816697566 به استناد سند ازدواج شماره 15920-1398/5/29 تنظیمی 
دفترخانه ازدواج شماره 17 اراک در قبال مبلغ 13885200000 ریال بهای 
صــد و چهارده عدد ســکه طالی تمام بهــار آزادی و مبلغ 694260000 
ریال نیم عشــر اجرایی متعلقه تشکیل و به کالســه 9901213 این اداره 
به جریان گذارده شــده اســت اجراییه صادر و در مــورخ 1399/6/22 از 
طریق ســامانه ثنا به مدیون ابالغ و رعایت مــاده 111 آیین نامه اجرا نیز 
 گردیده اســت سپس به درخواست بســتانکار خودرو تیبا به شماره انتظامی

 ایران 47-397 ط 67 به مالکیت حمید راودگر توسط پلیس راهور بازداشت 
گردیده که خودروی بازداشتی حســب اعالم کارشناس رسمی دادگستری 
از نظر فنی، شــامل: کاپوت جلو تعویضی، درب عقب سمت راست و گلگیر 
عقب ســمت راست دارای خوردگی، درب جلو و عقب و گلگیر عقب سمت 
چپ دارای کشیدگی جزئی الستیک ها 60٪، چراغ خطر عقب سمت راست 
شکسته، فاقد پنل ضبط، روکش فابریک به مبلغ 74000000 تومان )هفتاد 
و چهار میلیون تومان( معادل هفتصد و چهل میلیون ریال توسط کارشناس 
رســمی دادگستری ارزیابی گردید و اتومبیل مزبور در قبال قسمتی از طلب 
بســتانکار )خانم لیال حافظی کرهرودی( و نیم عشــر اجرایی و هزینه های 
اجرایــی متعلقه در روز یکشــنبه مورخ 1399/9/9 از ســاعت 9 صبح الی 
2 1 ظهر در محــل اجرای ثبت اراک از طریق مزایده به فروش می رســد 
شــرکت در مزایده بــرای عموم آزاد و طبق ماده 136 شــرکت در مزایده 
منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حساب سپرده ثبت 
و حضور خریدار یا نماینده قانونی وی در جلســه مزایده اســت و همچنین 
خریدار می تواند در وقت مقرر در جلســه مزایده شــرکت و قبل از برگزاری 
مزایده از خودروی بازداشــتی واقع در اراک، پارکینگ بهشــت زهرا دیدن 
نماید و کلیــه هزینه های متعلق تا روز برگزاری مزایــده به عهده بدهکار 
اســت کلیه بدهی ها و ســایر هزینه های انتقال به عهده خریدار می باشد و 
میزان بدهی های مذکور مشــخص نیســت و تنظیم سند انتقال موکول به 
ارائه مفاصا حســاب دارائی و عوارض شهرداری است و چنانچه روز مزایده 
مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه باشد روز اداری بعد از تعطیلی در همان 

ساعت و مکان مزایده برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1399/8/26

رئیس اجرای اسناد رسمی اراک - منصوری

آگهی مزایده اموال منقول 

م / الف 460

ششدانگ اسناد مالکیت یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 73/40 
مترمربع از پالک 502 فرعی از 417 فرعی از 31 اصلی واقع در قریه نســن 
جزء دهســتان اوزرود بخش شــش ثبتی نور به خانم خدیجه حیدری فرزند 
علی به شــماره شناسنامه 13صادره از تفرش به شماره ثبت 2682 از صفحه 

331 ابطال می گردد.
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نور
 رضوانی

برگ سبز خودرو سواری پژو 206 به شماره پالک 786 د 82 - ایران 14 به رنگ 
مشــکی - متالیک مدل 1390 و شــماره موتور 14190053888 و شماره شاسی 

NAAP03ED2CJ541314 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ــــــــــــــــــــ

برگ ســبز و کارت مشــخصات خودرو سواری ســایپا 131SE به شماره پالک 
 M13/5708606 436 ن 49 - ایران 14 به رنگ سفید مدل 1395 و شماره موتور
و شــماره شاسی NAS411100G3608559 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

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

11/972/000سکه تمام طرح جدید
11/797/000سکه تمام طرح قدیم

6/650/000نیم سکه
4/550/000ربع سکه

2/600/000گرمی
1/154/100هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
25/997دالر
30/798یورو
34/992پوند

3/435لیر ترکیه
7/653درهم امارات

23دینار عراق

با تصمیم شورای عالی هواپیمایی

افزایش حداکثر 10 درصدی بلیت هواپیما 
تصویب شد

براساس مصوبه شب گذشته شــورای عالی هواپیمایی کشوری، 
شرکت های هواپیمایی مجازند حداکثر ۱0 درصد به سقف نرخنامه مصوب 

خرداد ماه امسال اضافه کنند.
به گزارش ایسنا، پس از حدود یک ماه کشمکش و جلسات متعدد، شنبه شب 
باالخره تکلیف نرخ پروازهای داخلی مشخص و اعالم شد. بر اساس این مصوبه 
قیمت بلیت پروازهای داخلی نسبت به جدول نرخی اعالم شده توسط انجمن 
شرکت های هواپیمایی در خرداد ماه 1399 به میزان 10 درصد افزایش یافت.

همچنین مقرر شد محدودیت ارزان ترین نرخ برای شرکت ها از جدول فوق 
حذف شده و از این به بعد هیچ حداقل قیمتی وجود نخواهد داشت. همچنین 
هیچ شرکت هواپیمایی مجاز به افزایش قیمت، باالتر از سقف تعیین شده نیست.
گرچه تا زمان تنظیم این خبر، نرخنامه جدید در سایت انجمن شرکت های 
هواپیمایی درج نشده است اما ایرالین ها حق ندارند بلیت پروازهای داخلی خود 

را بیشتر از 10 درصد گران تر از نرخنامه قبلی بفروشند.
 بر این اساس باالترین قیمت به پرواز قشم ایر اختصاص دارد. حداکثر نرخ 
این پرواز در خرداد ماه امســال  994 هزار و 900 تومان بود که با مصوبه شب 
گذشته قیمت بلیت آن نباید از یک میلیون و 94 هزار و 390 تومان تجاوز کند.
در پروازهای داخلی با مبداء تهران نیز 60 مســیر و مقصد مختلف وجود 
دارد کــه حداکثر قیمت بــه پرواز تهران- چابهار با نرخ یک میلیون و 86 هزار 
و 580 تومــان و کمترین قیمت به پرواز تهران- ســمنان با 481 هزار و 800 

تومان اختصاص دارد.

یک کارشناس اقتصادی با  اشاره به چهار 
محور ســازمان برنامه و بودجه برای اصالح 
ساختاری بودجه و عملکرد بودجه سال 99 
گفت: تقریباً هیچ یــک از این چهار محور 

مبنایی تحقق نیافته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان برنامه پس 
از آنکه رهبر انقالب بودجه 98 کل کشور را مناسب 
با شرایط جنگ اقتصادی ندانستند، طرحی را تحت 
عنوان اصالح ساختاری بودجه و نقشه راه آن، تهیه 
و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه 
ارسال کرد. اما دولت این نقشه راه اصالح ساختار 
بودجه را در تدوین الیحه بودجه ســال 99 مالک 
عمل قرار نــداد و آن را در محتوای الیحه لحاظ 
نکرد؛ این ســازمان بار دیگر در سال 99 نیز این 
برنامه را به مجلس ارائه کرد اما این برنامه به دلیل 
اینکه صرفاً یک برنامه راهبردی است مجلس عماًلً 

نمی توانست آن را تصویب کند. 
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد 
است مستندی که سازمان برنامه خردادماه تقدیم 
مجلس کرد، برای اصالح ساختار بودجه گره گشا 
نیست. سید احســان خاندوزی، در این باره گفت: 
»به نظر بنده مستندی که سازمان برنامه و بودجه 
17 خرداد به مجلس ارسال کرد به هیچ وجه برای 
اصالح ساختار بودجه کشور سند گره گشایی نیست 
چون اگر کافی بود در الیحه بودجه ســال 99 به 
مجلس قبل ارائه می شــد و باید رد پای آن را در 

الیحه بودجه 99 می دیدیم.« 
برخی کارشناسان هم معتقد هستند دولت اگر 
در اصالح ســاختار بودجه ثابت قدم است و عزم 
راســخ برای ان دارد باید لوایح الزم جهت اصالح 
ســاختار بودجه را تقدیم مجلس کند. در این باره، 
محمد شیریجیان، کارشناس اقتصادی درباره برنامه 

اصالح ساختار بودجه دولت، بیان کرد: مراجعه به 
پیشنهاد اصالح ساختاری بودجه منتشر شده توسط 
ســازمان برنامه و بودجه نشان می دهد که چهار 
محور به عنوان مبانی و اساس برنامه ریزی و تدوین 

بودجه سال های آتی معرفی شده است. 
وی افزود: این چهار محور شامل کاراتر نمودن 
و شفاف سازی هزینه های دولت، ایجاد درآمدهای 
پایدار با هدف مدیریت کسری بودجه دولت، ایجاد 
ثبات در متغیرهای کالن اقتصادی و نهایتاً عدالت 
محور کردن و توزیع عادالنه بودجه با هدف بهبود 
معیشت مردم است اما اگر بخواهیم الیحه بودجه 
99 را بر اســاس این هدف اصلــی و چهار محور 
مبنایی ارزیابی کنیم مشخص است که نه تنها هدف 
اصلی اصالح ساختاری بلکه تقریباً هیچ یک از این 

چهار محور مبنایی تحقق نیافته است. 
همچنین، سید محمد هادی سبحانیان، عضو 

هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در این زمینه اظهار 
داشــت: آنچه مهم تر از برنامه مدون شده سازمان 
برنامه و بودجه برای ارائه به مجلس اســت، تهیه 
لوایح مرتبط با ارائه این برنامه کالن خواهد بود تا 

اصالح ساختاری بودجه رقم بخورد. 
وی ادامه داد: این لوایح باید در حوزه فرارهای 
مالیاتی و تهیــه پایه مالیاتــی جدید، همچنین 
مدیریت بدهی هــا و دارایی های دولت، چگونگی 
ورود منابــع نفتی به بودجــه، افزایش بهره وری 
دولت و کاهش هزینه های جاری و... تدوین شود 
که به صورت قوانین الزم االجرا برای اصالح ساختار 
بودجه دربیاید. در غیراین صورت باز هم چندین 
ماه دیگر این برنامه ها در مجلس دســت به دست 
می شــود و تاکنون که دو سال را از دست داده ایم 
باز هم یک ســال دیگر را به این شــکل از دست 

خواهیم داد.

وزیر راه و شهرسازی:

شرکت های دانش بنیان داخلی 
هواپیماهای کوچک می سازند

وزیر راه و شهرسازی گفت: شرکت های دانش بنیان داخلی 
هواپیماهای کوچک خصوصی می سازند و کسانی هم هستند که 

این هواپیماها را در اختیار دارند. 
به گزارش خبرگزاری ها، محمد اســالمی در حاشــیه مراسم هفته 
ایمنی حمل ونقل درباره هوانوردی عمومی اظهار داشــت:  در فرودگاه 
الر، ســرمایه گذاری خصوصی صــورت گرفته و پروازهــای برد کوتاه 

و ایرتاکسی راه اندازی شده است.
وی افــزود: ما شــرکت های دانش بنیان داخلی زیــادی داریم که 
هواپیماهــای دو نفره و چهار نفره خصوصی می ســازند و کســانی هم 
هستند که این هواپیماها را در اختیار دارند. جایی که سازمان هواپیمایی 
کشوری اجازه می دهد و تزاحمی با پروازهای دیگر نداشته باشیم مشکلی 

درباره ایرتاکسی و هوانوردی عمومی نداریم. 
وزیر راه و شهرســازی افزود: این هواپیماها دو تا شش نفره )غیر از 
خلبان و کمک خلبان( و یا کمی بیشتر است که  می توانند مسافر سوار 

کنند و فعالیت داشته باشند. 
اسالمی با اشاره به وجود هواپیماهای شخصی در کشور گفت:  تعداد 
این هواپیماها اگر از تعداد هواپیماهای مســافری فعال در کشور بیشتر 

نباشد، کمتر نیست.
وزیر راه و شهرســازی با  اشاره به تصادفات جاده ها، تصریح کرد: در 
اتوبانها شــدت تصادفات و تلفات رانندگی بیشتر از جاده اصلی است و 

دالیل آن هم عدم توجه به جلو، خستگی و خواب آلودگی است.
همچنین شــهرام آدم نژاد؛ معاون حمل ونقل وزیر راه وشهرسازی 
با بیان اینکه 20 ســال پیش 28 هزار کشــته و یک میلیون مجروح و 
مصدوم در تصادفات رانندگی داشــتیم، گفت: در حال حاضر 17 هزار 
کشته در سال بر اثر حوداث رانندگی و 600 هزار مجروح و مصدوم در 

سطوح مختلف داریم. 
سیدحسین میرشفیع؛ معاون سابق راه روستایی هم در گفت وگو با 
خبرگــزاری فــارس اظهارداشــت: ســاالنه باید چهار درصــد هزینه 
سرمایه گذاری جاده ها، صرف نگهداری آن جاده شود، اما این رقم کمتر 

از 10 درصد از آن رقم چهار درصد است.
وی بــا بیان اینکه 70 درصد بروز ســوانح رانندگی مربوط به رفتار 
رانندگان است، افزود: راه های ما مطابق استانداردهای بین المللی است 

و در آسیا فقط راه های دو کشور بهتر از ماست.

سازمان  رئیس سابق  استعفای  متن  از 
خصوصی سازی چنین برمی آید که ارجاع 
واگذاری های مسئله دار از جمله هفت تپه 
و دشت مغان به هیئت داوری باعث فشار 
بر علیرضا صالح و استعفای وی شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، روز شنبه اعالم 
شد علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی 
با پذیرفته شدن استعفایش از سوی وزیر اقتصاد، 
از این ســمت کناره گیری کرد و بالفاصله وزیر 
اقتصاد، حسن اعالیی را به عنوان سرپرست این 

سازمان منصوب کرد.
این اســتعفا و پذیــرش آن ظرف چند روز 
پس از ارســال درخواست لغو واگذاری کشت و 
صنعت هفت تپه و دشت مغان به هیئت داوری، 

گمانه زنی ها درباره اعمال فشار بر علیرضا صالح 
برای استعفا را تقویت کرد.

انتشار متن استعفای صالح نیز بر این گمانه 
صحه گذاشت و نشان داد اقدامات او در ارجاع 
برخی واگذاری های مسئله دار به هیئت داوری، 
عامل اصلی فشــار بر رئیس پیشــین سازمان 

خصوصی سازی جهت استعفا بوده است.
در متن اســتعفای رئیس پیشــین سازمان 
خصوصی سازی آمده است، »احتراما همانطور که 
مستحضر هســتید از ابتدای قبول مسئولیت به 
عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی شفافیت در 
فرآیندهای سازمان و جلوگیری از واگذاری های 
مسئله دار را در دستور کار قرار دادم و به ویژه در 
جهت احقاق حقــوق مردم، برخی واگذاری های 

مسئله دار گذشته را به هیئت داوری ارجاع دادم در 
شرایط فعلی به نظر می رسد امکان ایفای وظایف 
قانونی و ادامه حرکت ســازمان در جهت تحقق 
چشم اندازهایی که در روز پذیرش مسئولیت مورد 
تأیید و تأکید حضرتعالی بود وجود ندارد. لذا ادامه 
انجام وظایف قانونی به عنوان رئیس کل سازمان 
خصوصی سازی در شرایط فعلی وجود نداشته و 
ادامه فعالیت بنده نیازمند شرایطی است که در 
حال حاضر مهیا نیست. لذا خواهشمندم در این 

خصوص تصمیم گیری فرمائید«.
سید نظام الدین موسوی، نماینده مردم تهران 
در مجلس شورای اسالمی نیز در واکنش به خبر 
اســتعفای صالح، در توئیتی نوشت: »در همین 
دولت مدیران خدوم و با انگیزه زیادند اما هسته 

مرکزی دولــت اجازه کار به آنها نمی دهد. یک 
نمونه دکتر صالح رئیس سازمان خصوصی سازی 
که پرونده دشــت مغان و هفت تپه را به هیئت 
داوری فرســتاد. او مردانه کارش را برای حفظ 
بیت المال خوب انجــام داد اما امروز به همین 

جرم عزل شد.«
چنانچه این نکات درست باشد، جای تأمل 
دارد که چگونه ذینفعان خصوصی ســازی های 
مسئله دار با چنین نفوذ باالیی در دولت توانستند 
در جهت صیانت از منافع خود، فردی را که اقدام 
مؤثری بــرای خلع ید مالکان فاقد صالحیت و 
حفظ بیت المال انجام داده به سمت استعفا سوق 
دهند. موضوعی که دولت باید در مورد آن شفاف 

سازی کرده و به افکار عمومی پاسخ دهد.

دبیر کانون کامیونــداران دبیر کانون 
کامیونداران با  اشــاره به افزایش قیمت 
روغن موتور و الســتیک کامیون گفت: 
هزینه ســاالنه تعویض روغن کامیون ۱۸ 
90میلیون  آن  و الســتیک های  میلیون 

تومان است.
احمــد کریمی در گفت وگو بــا مهر درباره 
تغییر قیمت روغن موتور و تأثیر آن بر معیشت 
و درآمد کامیونداران اظهار داشت: عمده مصرف 
روغن موتور، محصوالت داخلی 4 شرکت بورسی 
اســت که نرخ آنها 53 درصد رسماً اضافه شد؛ 
اما در عمل می بینیم کــه در بازار اوالً به وفور 
یافت نمی شود و ثانیاً واحدهای صنفی مربوطه، 

با هر نرخی که بخواهند، به فروش می رسانند؛ 
ضمن اینکه نظارتی هم در دســتمزد تعویض 

روغنی ها نیست.
وی افــزود: هر بار تعویــض روغن همراه با 
تعویض آن برای یک کامیون کشــنده به طور 
متوســط 40 لیتر روغن موتور مصرف می شود 
که روغن موتور ایرانــی به قیمت 1 میلیون و 
100 هزار تومان و با دستمزد تعویض آن، 1.5 
میلیون تومان برای کامیون دار هزینه در بر دارد.
به گفته این فعال صنفی، اگر به طور متوسط 
در هــر 10 هزار کیلومتر نیاز به تعویض روغن 
باشد، این میزان پیمایش معموالً در یک ماه برای 
رانندگان اتفاق می افتد در نتیجه در یک سال 

تا 18 میلیون تومان هزینه صرفاً تعویض روغن 
روی دســت کامیون دار می گذارد؛ این نرخ ها 
بدون هزینه های جانبــی مانند تعویض فیلتر 
هوا، واسکازین و امثال آن محاسبه شده است.

وی افزود: قیمت الســتیک سنگین تولید 
داخل هم، عماًل دوونیم برابر قیمت آن در سال 
گذشته شده که به مشکل کامیونداران دامن زده 
اســت. کامیونداران مجبورند در یک سال پنج 
جفت الســتیک تعویض کنند که 90 میلیون 
تومان هزینه روی دست کامیون دار می گذارد.

در همین حال رئیس  اتحادیه فروشندگان 
الستیک از عدم ابالغ قیمت های جدید الستیک 
خبــر داد. داوود ســعادتی نژاد در گفت وگو با 

خبرگزاری تسنیم، با  اشــاره به اینکه با وجود 
مصوبه ستاد تنظیم بازار هنوز قیمت های جدید 
الســتیک که قرار است آزادســازی شود ابالغ 
نشده است، اظهار کرد: به نظر می رسد با افزایش 
قیمت ها توسط کارخانجات شکاف قیمتی میان 
کارخانه و بازار الستیک از بین می رود و دست 

دالالن از بازار کوتاه خواهد شد.
وی با بیان »شنیده ایم کارخانجات براساس 
مصوبه ستاد تنظیم بازار می خواهند 50 درصد 
به قیمت محصوالت خود اضافه کنند«، گفت: 
اگر مثل گذشته توزیع الستیک به افرادی خاص 
اختصاص پیدا کند داللی و واسطه گری همچنان 

در بازار الستیک وجود خواهد داشت.

ارزی  منابع  اقتصادی گفت:  کارشناس 
در اختیار بانک مرکزی می تواند نرخ ارز را 

وارد مدار کاهشی کند. 
محمدرضا مهدیار اسماعیلی، در گفت وگو با  
مهر افزود: بانک مرکزی با کنترل توأمان عرضه 
و تقاضــا می تواند نرخ ارز را تا کمتر از 20 هزار 
تومان کاهش دهد ولی اگر صرفاً روی ســمت 
عرضه و بازگشــت ارز صادراتــی تمرکز کند، 
می تواند نرخ ارز را تا حدود کمتری نســبت به 

حالت قبل کاهشی کند.
این کارشناس اقتصادی با  اشاره به استعداد 
فراوان نــرخ ارز برای گرایش به ســمت روند 
کاهشی گفت: با ایجاد شفافیت در مرحله عرضه 
ارز، دالل ها از منابع کالن بانک مرکزی ارتزاق 
نخواهند کرد و به معامالت خرد کوچه و بازاری 
محدود می شوند که رفع این مسئله هم سیاست 

متناسب خود را می طلبد.

قیمت دالر در بازار متشکل ارزی
 از امروز اعالم می شود

در همین حال طبق گفته مدیر ارتباطات بازار 
متشکل ارز ایران قرار است از امروز نرخ های ارز 

در این بازار منتشر شود. 
چند هفته ای اســت که بانــک مرکزی به 
منظور ساماندهی معامالت بازار ارز، فروش ارز 
در قالب بازار متشکل ارزی را در دستور کار قرار 
داده اما در بســیاری از روزها، ارز عرضه شده از 
ســوی بانک مرکزی، از سوی صرافی ها خریدار 
نداشته است. بانک مرکزی معتقد است که سطح 
عرضه باالتر از تقاضا است و همین امر می تواند 

بازار ارز و نرخ های آن را مدیریت نماید. 
به گزارش خبرگــزاری مهر، در عین حال، 
صرافی ها معتقدند که بانک مرکزی برخی ضوابط 
سخت گیرانه را به عنوان الزام خرید از این بازار 
تعیین می کند که بــه نوعی کار را برای خرید 

سخت می کند که از جمله آن، عدم فروش ارز 
خریداری شده به صرافی دیگری است که البته 
بانک مرکزی، دلیل اصلی آن را عدم شکل گیری 

عملیات سفته بازی در این مسیر می داند.
بر این اساس، بانک مرکزی ضوابط جدیدی 
را بــرای معامــالت بازار متشــکل ارزی اعالم 
کرده که بر اســاس آن، حاشــیه ســود یک 
درصــدی فــروش ارز خریداری شــده از بازار 
متشکل ارز ایران تعیین شده و از سوی دیگر، 
اعالم شده که وضعیت باز ارزی کارگزاران توسط 
سامانه معامالتی و سامانه سنا کنترل می شود.

همچنین، درخصوص کنترل حاشیه سود یک 
درصد، موضوع تبصره ماده 7 »دستورالعمل نحوه 
انجام معامالت در بازار متشکل ارز ایران«، قیمت 
پایانی نمادهای معامالتی بازار متشکل ارز ایران 
در بازه های زمانی 15 دقیقه ای از ســاعت 10 
صبح، در سامانه معامالتی بازار با عنوان »قیمت 

پایانی سنا« نمایش داده می شود.
در این زمینه، مهدی گوهررســتمی، مدیر 
ارتباطات بازار متشکل ارز ایران در گفت وگو با 
خبرگزاری فارس، با بیان اینکه از امروز نرخ های 
ارز در بازار متشــکل ارزی منتشر خواهد شد، 
اظهار داشت:  پیش از این بازار متشکل ارز ایران 
هیچ گاه نرخ های خود را به شکل عمومی انتشار 
نداده است و نرخ ارزهای معامالتی )شامل دالر، 
یورو و درهم( تنها از طریق سامانه معامالتی این 
بازار در اختیار کارگزاری های بازار متشکل ارز 

ایران قرار می گرفت. 
وی افــزود: از ایــن پــس متقاضیــان ارز 
می توانند از طریق ســایت www.ice.ir یا با 
 جست و جوی نام کاربری iceiran در تلگرام و

 icemarket.ir در اینســتاگرام بــه جمــع 
مخاطبان بازار متشــکل ارز ایران پیوسته و از 

نرخ ها و اخبار این بازار آگاه شوند. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبرداد:

اختصاص 250 میلیون دالر منابع کشور 
برای واردات گوشی آمریکایی 

عضو کمیسیون برنامه مجلس از اختصاص 250 میلیون دالر 
منابع ارزی کشور برای واردات گوشی آمریکایی خبر داد.

بهروز محبی نجم آبادی در گفت وگو با خبرگزاری مهر با اشــاره به 
اهمیت تأمین کاالهای اساســی مورد نیاز مردم، اظهار کرد: متأسفانه 
بخشــی از منابع ارزی کشور صرف واردات کاالهای لوکس می شود که 

تنها درصد کمی از مردم امکان خرید آنها را دارند.
محبی نجم آبادی با انتقاد از ادامه یافتن ثبت ســفارش گوشی های 
گران قیمــت، افزود: متأســفانه طرح عدم تخصیــص ارز برای واردات 
گوشــی های باالی 300 یورو به صورت قانونی در وزارت صمت تصویب 
شد اما مســئوالن وزارت صمت به دلیل فشارهای رسانه ای از تصمیم 

صحیح خود عقب نشینی کردند.
وی با تأکید بر لزوم جلوگیری از واردات گوشی های لوکس، تصریح 
کرد: برآورد می شود که تنها در ماه های ابتدایی سال 1399 نزدیک به 
250 میلیون دالر برای واردات گوشــی های خاص هزینه شده که اکثراً 

شامل موبایل های برند اپل بوده است.
این نماینده مجلس افزود: بنده در یک تذکر کتبی به وزیر صمت به 
این مسئله اشاره کرده و خواستار انجام تکالیف قانونی در زمینه ممنوعیت 
ثبت ســفارش گوشی های لوکس شــدم؛ چرا که دولت باید بر اساس 
محدودیت های منابع ارزی اقدام به واردات کاالهای مورد نیاز مردم کند.
محبی نجم آبادی با اشاره به اینکه خرید گوشی های باالی 300 یورو 
تنهــا برای 9 درصد از مردم امکان پذیر اســت، گفت: در زمینه واردات 
گوشی باید به نیازهای اکثر مردم توجه شود و منابع ارزی به موبایل هایی 
اختصاص پیدا کند که تقاضای بخش زیادی از مردم و قشرهای آسیب پذیر 
را برطرف می کند. بر اساس این گزارش، ثبت سفارش گوشی های باالی 
300 یورو در حالی ادامه یافته است که در صورتجلسه کارگروه نظارت و 
تخصیص ارز در تاریخ 31 خرداد سال 99 مقرر شد تنها ارز مورد نیاز برای 
واردات گوشی های زیر 300 یورو تأمین شود و گوشی های گران قیمت 
توسط سامانه همتا رجیستر نشود. اکبر سلطانی کارشناس ارشد سامانه 
همتا پیش از این گفته بود که تصمیم محدودیت ورود گوشی های بیش 
از 300 یورو با توجه به شرایط کشور منطقی به نظر می رسید اما منفعت 
برخی از گروه ها به خطر افتاد و از اجرایی شدن این طرح جلوگیری شد. 
این در حالی است که رهبر انقالب پیش از این در سخنان خود خواستار 

جلوگیری از ورود گوشی های لوکس آمریکایی شدند.
به نظر می رســد که یکــی از موافقان جدی واردات گوشــی های 
گران قیمت وزارت ارتباطات باشــد؛ چرا که بر اســاس اظهارات صدیف 
بیک زاده، مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت، علت اجرا 
نشدن این مصوبه به مخالفت هایی برمی گردد که توسط برخی از مراجع 

ذی ربط مانند وزارت ارتباطات صورت گرفته است.

خضریان اعالم کرد

خسارت ۴0 میلیارد دالری به کشور 
در 2 پروژه نفتی

نماینده تهران از ســوال از وزیر نفت درباره فسخ قرارداد و توقف 
توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی و میادین فرزاد A و B خبر داد.

علی خضریان در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا، در این خصوص گفت: با روی 
کار آمدن دولت یازدهم و آغاز دوباره دوران ریاست بیژن زنگنه بر وزارت نفت، 
با دســتور مســتقیم وی مبنی بر فسخ قرارداد با شرکت داخلی، توسعه میدان 
مشترک فاز 11 پارس جنوبی به امید وارد کردن شرکت های خارجی، از جمله 
توتال بدقول و بدعملکرد، به مدت هفت ســال متوقف شــده و اقدامی هم در 
خصوص توسعه و تولید در میادین مشترک فرزاد A و B   صورت نپذیرفته است 

و از بابت این عدم النفع، خسارت 40 میلیارد دالری به کشور وارد شده است.
وی با بیان این مطلب عنوان کرد: بنده با طرح ســوالی از وزیر نفت که در 
مجلس به ثبت رسیده است، از زنگنه خواسته ام در خصوص دستور فسخ قرارداد 
 B و A و توقف توســعه فاز 11 پارس جنوبی )مشــترک با قطر( و میادین فرزاد
)مشــترک با عربستان سعودی( که موجب زیان هزار میلیارد تومانی به کشور 

شده است، توضیحات خود را ارائه کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود با تاکید بر این موضوع که توسعه و تولید از 
میادین مشترک نفتی و گازی با کشورهای همسایه یکی از راهبردهای اساسی 
جمهوری اســالمی ایران در عرصه انرژی و منابع هیدروکربوری اســت، بیان 
داشــت: متاسفانه کشورهای همسایه و رقیب، از فقدان رژیم مشخص حقوقی 
تولید از میادین مشــترک سوءاســتفاده کرده و با شتاب بخشیدن به توسعه و 
تولید چندبرابری از میادین مشترک با ایران، منابع نفتی و گازی این ملت را به 
یغما می برند. در این بین زنگنه علیرغم برنامه های قبلی و مصوب آن وزارتخانه، 
با بی توجهی کامل، مهاجرت این منابع ارزشمند و خدادادی از بخش های ایرانی، 
به سوی کشورهای همسایه را به نظاره نشسته و هیچ وقعی به نظرات کارشناسان 

و دلسوزان کشور نمی نهد .
خضریان ادامه داد: با گذشت هفت سال از وزارت جناب زنگنه و علیرغم انجام 
مطالعات جامع و وجود برنامه تولید و توسعه از میادین مشترک فرزاد A و B و 
همچنین فاز 11 پارس جنوبی که در دولت های گذشته انجام شده بود، نه تنها 
هیچ اقدام مؤثری جهت توسعه و تولید از این میادین مشترک انجام نشده، بلکه 

قراردادها و تفاهمنامه های منعقد شده با پیمانکار داخلی نیز فسخ شده است.
وی با اشاره به طرح توسعه جامع )MDP( دو میدان فرزاد A و B عنوان کرد: 
طبق پیش بینی های انجام شــده، روزانه 56 میلیون مترمکعب تولید گاز برای 
این میادین در نظر گرفته شــده بود که با احتساب بهای صادراتی حداقل 22 
ســنت در قبال هر مترمکعب، سالیانه بیش از 4 میلیارد دالر و همین مقدار از 
درآمد سالیانه فاز 11 پارس جنوبی و به صورت جمعی 8 میلیارد دالر به کشور 

ضرر و خسارت وارد می شود.
این نماینده مجلس در پایان با تاکید بر پیگیری حقوق ملت توسط نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی یادآور شد: این مبالغ رقم کمی نیست و از سرجمع کل 
بودجه یکســال کشور در شرایط فعلی بیشتر است و ما از محاکمه متخلفان و 
اهمال کننــدگان در حق بیت المال و انفال کوتاه نخواهیم آمد. در صورت لزوم 
پیگیری های قضایی را نیز آغاز خواهیم کرد و به ملت شریف ایران این قول را 

می دهیم که تا آخر پیگیر حقوق از دست رفته آنان خواهیم بود.

یک کارشناس: 

هیچ اصالح ساختاری در بودجه ۹۹ 
انجام نشده است

کارشناس اقتصادی:

بانک مرکزی می تواند نرخ ارز را زیر 20 هزار تومان بیاورد

دبیر کانون کامیونداران:

هزینه ساالنه تعویض روغن کامیون ۱۸ میلیون و الستیک ۹0 میلیون تومان است!


