
اقتصادی
صفحه 4
پنج شنبه۶ آذر ۱۳۹۹ 
۱۰ ربیع الثانی ۱44۲ - شماره ۲۲۶۲۰

مرکز آمار:  

فشار گرانی کاالهای خوراکی بر فقرا 10 درصد بیشتر از ثروتمندان است

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی ســالیانه مورخ 
1399/03/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 1 - عملکرد ســال مالی 
منتهی به 1398/12/29 صورتهای مالی شامل ترازنامه ، صورت سود 
و زیان به تصویب مجمع رســید . -2آقای ســهراب تقی پور آهنگر 
به شــماره ملی 2060701163 به عنوان بازرس اصلی وآقای وحید 
عامریان با شماره ملی 4591191931 به سمت بازرس علی البدل به 
مدت یکسال برای سال مالی منتهی به 99/12/29 انتخاب گردیدند. 
-3روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیر االنتشــار شــرکت انتخاب 

گردید .

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر انزلی )۱۰5۱۶۰5(

آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی فراگیرقائم عج استان گیالن 
شرکت سهامی عام به شماره ثبت 4۳77 و شناسه ملی ۱۰7۲۰۳۰۳85۹ 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/07/20 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد : 1. آقــای حجت اله لشــگری ) احدی از شــرکا ( 
با کــد ملی 5598914875 و خانــم محبوبه پیله چی ها )احدی از شــرکا( با کد 
ملــی 4323313845 و آقای جهانگیــر اصغری پور ) احدی از شــرکا ( با کدملی 
6149790142 بــه عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب که آقای 
حجت اله لشــگری ) احدی از شــرکا ( به شــماره ملی 5598914875 به ســمت 
مدیرعامــل و عضــو هیات مدیره و خانم محبوبه پیله چی ها ) احدی از شــرکا ( به 
شماره ملی 4323313845 به سمت رئیس هیات مدیره و آقای جهانگیر اصغریپور 
) احدی از شرکا ( به شماره ملی 6149790142 به سمت عضو هیات مدیره انتخاب 
گردیدند. 2. کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک ، ســفته ، 
بروات ، قراردادها عقود اســامی باامضاء و همچنیــن کلیه نامه های عادی و اداری 

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرستان البرز-قزوین )۱۰5۲۱87(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی چرخ دنده کار
 ) با مسئولیت محدود( به شماره ثبت ۹5۱ و شناسه ملی ۱۰8۶۱۹۲۲4۳۲ 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1399/03/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 1 - موضوع شــرکت به شرح ذیل تغییر یافت 
و ماده مربوطه در اساســنامه اصاح گردید: موضوع فعالیت شرکت به شرح 
ذیل تغییر یافت : مشارکت و همکاری در توسعه و عمران و انجام فعالیتهای 
بازرگانی مجاز ، خدماتی و ســاخت و احداث و اجرای پروژه ها و طرح های 
عمرانی، واحد های تولیدی ، صنعتی ، خدماتی ، کلیه فعالیتهای لجستیک 
و خدمات دریائی ،درمانی و بهداشتی و بهزیستی ، ورزشی ، ، مسکن ، جاده 
ها ، معابر ، پل ها ، سدها و همچنین اداره کلیه امور موارد فوق ، ،واردات و 
صادرات کاالهای مجاز ، صنعتی ، معدنی )به غیر از نفت ،گاز و پتروشیمی( 
کشاورزی ، شــیات و آبزی پروری و کشت و صنعت ، قبول هدایا و کمک 
های دولتی و موسســات عمومی و اشــخاص حقیقی و حقوقی -1 شرکت 
میتوانــد با توجه به نوع فعالیت صنعتی و خدمات و بازرگانی و تجاری و در 
صورت وجود تولیدات و توان ارائه خدمات ، دانش فنی و مهندسی و اجرائی 
با رعایت مقررات اقدام به صدور خدمات مهندســی و تولیدات آنها به خارج 
از کشــور نماید و یــا نیازمندیهای خود را در این فعالیتهــا از خارج تامین 
نماید. -2 شــرکت میتواند با شرکت در نمایشگاه های داخلی و بیین المللی 
و ایجاد دفاتر نمایندگی و شــعب در داخل و خارج از کشــور برای موضوع 
فعالیت مقرر در اساســنامه نماید. -3 شرکت میتواند برای اجرای طرح های 
موضوع فعالیت مقرر در اساسنامه و رعایت قوانین و مقررات مرتبط با موضع 
فعالیت و قرارداد های منعقده از سرمایه و ذخایر موجود اعتبارات و سرمایه 
گذاری های بخش دولتی،عمومی ،تعاونی ، بانک ها ، و اشــخاص حقیقی و 
حقوقی دیگر اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیات بانکی نماید. -4 درصورتیکه 
برای انجام هر یک از فعالیتهای موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز از مراجعه 
ذیصاح قانونی باشد.شرکت مکلف به اخذ آن خواهد بود..در صورت ضرورت 
قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوز های الزم با قید به اینکه ثبت 
موضوع فعالیت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشــد تغییر یافته و 

ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر انزلی )۱۰5۱۶۰۶(

آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی فراگیرقائم عج استان گیالن 
شرکت سهامی عام به شماره ثبت 4۳77 و شناسه ملی ۱۰7۲۰۳۰۳85۹ 

آگهی مزایده اموال منقول
پرونــده اجرایی له  نرگس مختاری فرزند کتابعلی متولد 1359/12/15 کد 
ملی 4130790722 ش ش 21456 به نشــانی: اراک، فوتبال، سی متری 
خیابــان 12 متری پــاک 14 علیه علی محرم مختــاری فرزند نباتعلی 
متولــد 1349/3/20 کدملی 0622201964 ش ش 7 به نشــانی: اراک، 
ســی متری فوتبال، خیابان 12 متری پاک 4 به اســتناد ســند ازدواج 
شــماره  13068 1381/7/11 تنظیمی دفترخانه ازدواج شــماره 81 اراک 
در قبــال 4/680/840/000 ریــال بهــای یکصدوچهارده عــدد و مبلغ 
234/042/000 ریال نیم عشــر اجرایی تشکیل و به کاسه 9800352 به 
جریان گذارده شــده اســت اجرائیه صادر و در مورخ 99/6/27 به مدیون 
ابــاغ و رعایت مــاده 11 1 آئین نامه اجرا نیز گردیده اســت ســپس به 
درخواست بســتانکار اتومبیل پراید جی تی ایکس به شماره انتظامی ایران 
47-62 س 528 توســط اداره راهنمایی و رانندگی بازداشت شد خودروی 
مورد اشــاره به مالکیــت آقای علی محرم مختــاری در معیت خواهان و 
نماینده ثبت در پارکینگ قدس بازدید که نوع و کاربری: سواری شخصی 
سیســتم و تیپ: پراید جی تی ایکس آی مدل: 1386 رنگ: ســفید شماره 
شاســی: 1412286091551 شــماره موتور 194634 تعداد چرخ: چهار 
چرخ تعداد محور: دو محور تعداد سیلندر: چهار سیلندر نوع سوخت: بنزین 
ظرفیت: پنــج نفر ب( وضعیت ظاهری و فنی خــودرو )در زمان بازدید(: 
اطاق )بدنــه(: در حد مدل و از نقاط اعامی در بند توضیحات خســارت 
دیده است. داشــبورد: در حد مدل صندلی و تودوزی و تجهیزات: صندلی 
ســالم، روکش صندلی مســتعمل نقایص ظاهری، از قبیل: شیشه ها و... 
ســالم موتور: در حد مدل و خاموش  گیربکس: در حد مدل دیفرانســیل: 
در حد مدل تایرها: مســتعمل و دارای رینگ اسپرت قابلیت شماره گذاری 
دارد توضیحات: 1( در زمان خــودرو در پارکینگ قدس اراک متوقف بود 
2( بیمه نامه رویت نشــد خودرو خاموش بود  لذا کیلومتر کارکرد نیز رویت 
نگردید. 3( خودرو از قســمت های قاب چراغ های عقب هر دو سمت، قاب 
آینه بغل سمت چپ: پوســته سپر، درب جلو و عقب سمت راست، پوسته 
پر عقب نیاز به تعمیر و بازسازی دارد. ارزش پایه خودرو: 470/000/000 
ریــال چهارصد و هفتاد میلیون ریال معــادل چهل و هفت میلیون تومان 
تمام توسط هیئت سه نفره کارشناسی رسمی دادگستری ارزیابی گردید و 
اتومبیل مزبور در قبال قســمتی از طلب بستانکار )خانم نرگس مختاری( 
و نیم عشــر اجرایی و هزینه های اجرایی متعلقه در روز 99/9/23 از ساعت 
9 صبح الی 12 بعدازظهــر در محل اجرای ثبت اراک از طریق مزایده به 
فروش می رسد شرکت در مزایده برای عموم آزاد و طبق ماده 136 شرکت 
در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حســاب 
سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی وی در جلسه مزایده است و 
همچنین خریدار می تواند در وقت مقرر در جلســه مزایده شرکت و قبل از 
برگزاری مزایده از خودروی بازداشتی واقع در اراک، پارکینگ قدس دیدن 
نمائید و کلیه هزینه های متعلق تــا روز برگزاری مزایده به عهده بدهکار 
است کلیه بدهی ها و ســایر هزینه های انتقال به عهده خریدار می باشد و 
میزان بدهی های مذکور مشــخص نیست و تنظیم سند انتقال موکول به 
ارائه مفاصا حســاب دارائی و عوارض شهرداری است و چنانچه روز مزایده 
مصادف با تعطیل رســمی غیرمترقبه باشــد روز اداری بعد از تعطیلی در 

همان ساعت و مکان مزایده برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار: 99/9/6

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی  اراک - منصوری 
478 / م الف

دفترچه تعاونی مسکن لشکر 88 زرهی قطعه شماره 
12 واقــع در محله 6 زیباشــهر جزئی از پاک ثبتی 
4487 - اصلــی به نــام خانم لیــا براهویی فرزند 
امام بخش با کد ملی 3673517627 موضوع قرارداد 
واگذاری شماره 209 مورخ 86/9/5 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط گردید.

آگهی ارزیابی کیفی شماره ۹۹/۱۶ 
مناقصه گزار: شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

موضوع مناقصه: مشاور کارفرما در پیمان احداث خط 230 کیلوولت به صورت کلید در دست 
تاریخ دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از شنبه مورخ 99/9/1 لغایت روز سه شنبه مورخ 99/9/11

 نحوه دریافت اســناد ارزیابی کیفی: مراجعه به صفحه اعان عمومی ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
setadiran.ir

تاریخ تحویل پاکات ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 3 بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ 99/9/26
 نحوه تحویل پاکات ارزیابــی کیفی: بارگذاری پاکات به صورت الکترونیکی در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

مطابق با زمانبندی
حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی کیفی: 60

از مناقصه گرانی که حداقل امتیاز الزم ارزیابی کیفی را کسب نمایند جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.
شروط و شرایط شرکت در فرآیند ارزیابی کیفی: به شرح مندرج در اسناد ارزیابی کیفی

****
پیام مدیریت مصرف

با ترویج فرهنگ صرفه جویی، صنعت برق را در ارائه خدمات پایدار یاری کنیم.

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

نوبت دوم

  م الف 675

برق منطقه ای 
استان سیستان و بلوچستان

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

10/999/000سکه تمام طرح جدید
10/797/000سکه تمام طرح قدیم

5/800/000نیم سکه
3/990/000ربع سکه

2/390/000گرمی
1/053/200هر گرم طای 18 عیار

نوع ارز
24/973دالر
29/614یورو
34/063پوند

3/170لیر ترکیه
6/957درهم امارات

19/6دینار عراق

یک تحلیلگر بازار ســرمایه با اشاره به خیز آرام 
حقوقی ها برای ورود مجدد به بازار و کسب سود گفت: 
بازار سرمایه در حال جبران عقب ماندگی از رشد سایر 

بازارهای موازی از جمله ارز و طال است.
محسن شهیدی در گفت وگو با خبرگزاری مهر با اشاره 
به روند صعودی شــاخص طی روزهای گذشته عنوان کرد: 
نظر به اینکه ظرف هفته های گذشته بازارهای موازی با بازار 
سرمایه اعم از بازار خودرو، طا، مسکن، سکه و ارز دچار ریزش 
شده اند؛ بازار بورس در حال رونق دوباره است؛ البته باید توجه 

داشت که در این بازار نیز شاهد از بین رفتن حباب بودیم.
وی با اشــاره به اینکه بازارهــای دارایی در بلندمدت با 
یکدیگر همتراز می شوند، توضیح داد: ممکن است یک بازار 
دارایی در مقاطعی از رشد سایر دارایی ها فاصله بگیرد اما این 

عقب ماندگی به هر حال جبران خواهد شد.
شــهیدی تصریح کرد: در روزهــای اخیر تحرک های 
صورت گرفته نشــان از این دارد کــه گویا پول های کان 
در حال بازگشــت به بورس هســتند و ریــزش بازارهای 
دیگر، این سیاســت را به خوبی تائید می کند؛ ضمن اینکه 

مالیات های تنظیمی در ســایر بازارها در حال وضع است 
که اگرچه هنوز نهایی نشده؛ اما موجب می شود نقدینگی 
از بازار مســکن و خودرو به ســمت بازارهای مولد حرکت 
کند؛ پس بر اســاس آنچه که در بودجــه آمده و مجلس 
به دنبال آن اســت، پول ها از این بازارها خارج شده و جنبه 
سرمایه گذاری آن بازارها نیز از دست می رود که این خود، 
منجر به تقویت بازار سرمایه می شود؛ هر چند که هنوز این 
مالیات اجرایی نشده؛ ولی فشار نمایندگان مجلس مبنی بر 
اینکه مالیات های تنظیمی باید بر روی معامات خودرو و 

مسکن اعمال شود، سیگنالی به سرمایه گذاران ارسال کرده 
مبنی بر اینکه ســرمایه گذاری در این بازارها ممکن است 

مانند گذشته بازدهی نداشته باشد.
وی معتقد اســت کــه حقوقی هایی که به دنبال ســود 
هســتند هم اخیراً وارد بازار شده اند؛ هر چند که هنوز ورود 
خیلی جدی نداشــته اند؛ ولی ورود خود را با شیب مایمی 
انجام داده اند؛ ضمن اینکه یکســری حقوقی ها هم به خاطر 
مسئولیت بازارگردانی که دارند، خرید و فروش انجام می دهند؛ 

اما به صورت کلی حقیقی ها تعیین کننده روند بازار شده اند.

مرکز آمار طی گزارشــی درباره تورم به  تفکیک 
دهک های درآمدی، اعالم کرد تورم نقطه ای کاالهای 
خوراکی ، آشامیدنی و دخانیات، برای فقرا ۶۲.۷ درصد، 

و برای ثروتمندان ۵۱.۹ درصد است.  
گرانی  های اخیر در کاالهای اساسی از اقامی چون گوجه 
فرنگی و خیار تا مرغ و روغن، بیانگر فشارهای روزافزونی است 
که به  معیشت مردم وارد می  شود. با این حال، به  دلیل اینکه 
برخی اقام مصرفــی در محل  های برخوردار قیمت باالتری 
دارد، معموال درصد تورم در بین دهک های ثروتمندان بیشتر 
از دهک  های فقرا است. با این حال، اوضاع قیمت  ها در روزهای 
اخیر به گونــه  ای پیش  رفته که تورم در دهک  های فقیرتر از 

دهک  های ثروتمند بیشتر شده است!  
شــاخص قیمت مصرف کننده کل کشــور بر اســاس 
دهک های هزینه ای آبان ماه 1399 از سوی مرکز آمار ایران 
نشــان می دهد محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه 
عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین 23,1 درصد 
بــرای دهک دهم )ثروتمندترین( تا 26.6 درصد برای دهک 
اول )فقیرترین( اســت. همچنین، تورم نقطه ای آبان ماه )که 
بیانگر افزایش قیمت  ها طی یکسال اخیر می  باشد( در کاالهای 
خوراکی ، آشامیدنی و دخانیات، در دهک اول 62.7 درصد و 

دهک دهم  51.9 درصد ثبت شد. 
تورم 62 درصدی کاالهای خوراکی برای فقرا که حدود 

10 درصد از تورم همین کاالها برای ثروتمندان بیشــتر بود، 
به  دلیل شــتاب گرفتن افزایش قیمت  ها در یک ماه اخیر رخ 
داده است. در واقع، از آنجا که سبد کاالیِی اقام اساسی برای 
فقرا ضریب باالتری نســبت به  تمام کاالهای مصرفی دارد، 
فشار ناشی از گرانی شدید قیمت  ها نیز تاثیر تورمی باالتری 
در زندگی فقرا ایجاد می  کند.  همچنین، بر اساس اعداد مربوط 
بــه تورم در میان دهک های مختلف هزینه ای، فاصله تورمی 
دهک ها در این ماه به 8,9 درصد رسید که نسبت به ماه قبل 
)8.1 درصد( 0.8 واحد درصد افزایش داشــته اســت. فاصله 
تورمی در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
نسبت به ماه قبل 1.2 واحد درصد و در گروه عمده »کاالهای 

غیر خوراکی و خدمات« نسبت به ماه قبل 2.4 واحد درصد 
افزایش نشان می دهد! بنابراین فاصله تورمی بین دهک  های 
درآمدی در حال افزایش است که این مسئله به  معنی فشار 

بیشتر بر طبقه فقیر می  باشد. 
گفتنی اســت، درباره دالیل بروز تورم در اقتصاد ایران، 
عوامل عدیده  ای دخیل هستند، یکی از این موارد، بی  توجهی 
مسئوالن به تســهیل جریان تجارت و ماندگاری بسیاری از 
کاالها در گمرک می  باشد. یکی دیگر از این عوامل نیز، نقش 
داللی و واسطه  گری در جریان فرآیند تولید تا مصرف است. 
با این حال، دلیل اصلی بروز تورم، انبســاط پولی اســت که 

کارشناسان اقتصادی بارها آن را اعام کرده اند. 

در حالــی که رهبر انقــالب در بیانات اخیر 
خود، »افزایش تولید خودرو با اتکاء به ظرفیت 
قطعه ســازان داخلــی« را به عنــوان یکی از 
راهکارهای کارشناســی تحقــق جهش تولید 
دانستند، قطعه ســازان برای تولید ۲/۵ میلیون 

خودرو در سال اعالم آمادگی کرده اند.
رهبر انقاب در سال های اخیر بارها تأکید کرده اند 
که باید با تکیه بر توان تولید داخلی، فشارهای ناشی از 
تحریم های خارجی را خنثی کنیم. ایشان 28 آبان سال 
گذشته در دیدار دو هزار و 500 نفر از تولیدکنندگان، 
کارآفرینان و فعاالن اقتصادی با ایشان، امید بستن به 
اتمام زودهنگام تحریم ها را »خیال باطل« دانسته و بیان 
کردند: »اگر توانســتیم با تکیه  بر توان داخلی، تحریم 
را بی اثر بکنیم، آن عامــل تحریم کننده هم از تحریم 

دست برمی دارد«.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای، همچنین در جلســه 
اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی که روز سه شنبه 
در حضور ایشــان برگزار گردید، با تأکید بر اینکه برای 
عاج تحریم ها دو مسیر »خنثی سازی تحریم ها و غلبه 
بــر آنها« و »رفع تحریم« وجود دارد، بار دیگر تصریح 
کردند: »اگر با تاش و ابتکار و با سینه سپر کردن در 
مقابل مشکات بتوانیم بر تحریم ها غلبه کنیم و طرف 
مقابل بی اثر شدن تحریم ها را ببیند، به تدریج دست از 

تحریم برخواهد داشت«.
ایشــان همچنین »افزایــش تولید خودرو با 
اتکاء به ظرفیت قطعه سازان داخلی« را از جمله 
راهکارهای عملیاتی کارشناســان برای جهش 

تولید ذکر کرده اند.
اتمام حجت با مسئوالن بخش صنعت

در همین رابطه دبیــر انجمن صنایع همگن نیرو 
محرکه و قطعه سازی کشور اعام کرد: با توجه به بیانات 
صریح و راهبردی مقام معظــم رهبری دیگر بهانه ای 
برای بی توجهی و عدم حمایت از صنعت قطعه ســازی 

باقی نمانده است.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن قطعه 
ســازی کشور، آرش محبی نژاد گفت: حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در ســخنان صبح روز سه شــنبه، با اشاره به 
اینکه با وجود برخی کارها، شــعار سال در حد انتظار 
تحقق نیافته، »افزایش تولید خودرو با اتکاء به ظرفیت 
قطعه سازان داخلی« را یکی از سه راهکار پیشنهادی و 
عملیاتی کارشناساِن بخشهای دولتی و غیردولتی برای 
جهش تولید اعام کردند که این بیان صریح، حجت را 
بر تصمیم سازان و تصمیم گیران بخش صنعت کشور، 

به ویژه بانک مرکزی تمام کرده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از مسیرهای تحقق جهش 
تولید در کشــور، رونق صنعت خودرو و قطعه سازی به 
عنوان پیشران صنایع کشور است، افزود: مصرف کننده 
تولیدات بیش از 60 رشته صنعتی، خودروسازان کشور 
هستند. بنابراین رونق صنعت قطعه و خودروسازی به 

افزایش تولید این رشــته های صنعتی و تحقق واقعی 
جهش تولید منجر خواهد شد.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه صنعت قطعه سازی 
کشور به طور کامل پاســخ ها و نیازهای اعام شده از 
سوی خودروسازان را پاســخ گفته است، توضیح داد: 
صنعتگران زنجیره تامین خودروســازی در سال های 
اخیر ظرفیت های بالفعل و بالقوه خود را نشــان دادند، 
ظرفیت هایی که با حمایت بیشتر می تواند در پیشبرد 

اهداف ملی و کان کشور راهگشا باشد.
توان باالی قطعه سازان

در همین رابطه، نایب رئیس انجمن صنایع همگن 
قطعه سازان ایران هم در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، 
با اشــاره به اینکه در چهار میز نهضت ساخت داخل در 
صنعت قطعه سازی، حدود 154 قطعه با همکاری 125 
سازنده داخلی سازی شده و 341 میلیون یورو کاهش 
ارزی داشته اســت، افزود: در میز پنج نهضت ساخت 
داخــل هم صرفه جویی 42 میلیون یورویی در صنعت 
قطعه تعریف شده است. این دستاوردها در صنعت قطعه 
نشان می دهد در صورت حمایت دولت روند توسعه این 

صنعت با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
مهدی مطلب زاده اظهار کرد: مطابق بررســی ها ما 
حتی توان تأمین قطعات برای تولید ساالنه دو تا 2,5 
میلیون دســتگاه خودرو را هم داریم، به شــرط آنکه 

نقدینگی کافی در اختیار داشته باشیم.
وی گفــت: میــزان ارزبری با اجرای هشــت میز 

داخلی سازی قطعات خودرو نصف خواهد شد.
ایــن فعال اقتصادی با بیان اینکه اکثر مشــکات 
صنعت قطعه سازی کشــور تحریم های داخلی است، 
ادامه داد: وضعیت ما با تحریم های خارجی مشــخص 
بوده و مســیر دور زدن آنهــا را یاد گرفته ایم اما مهم 
سنگ اندازی ها در داخل کشــور برای تولیدکنندگان 

است. ما هر روز با یک قانون جدید روبه رو هستیم.
مطلب زاده به درخواســت 10 گانه تولیدکنندگان 
قطعه برای رشد و توسعه این بخش اشاره کرد و گفت: 
نهضت ســاخت داخل نیازمند مشــوق هایی است. در 
بخش مشــوق های دولتی نیاز به اختصاص تسهیات 
بلندمدت برای ســرمایه ثابت و تسهیات کوتاه مدت 
برای تامین سرمایه در گردش با بهره پایین، تخصیص 
بخشــی از منابع صندوق توســعه ملی بــرای واردات 
تجهیزات و ماشین آالت به جای واردات کاالی مصرفی، 
تدوین مقررات معافیت ها و مشوق های مالیاتی، حمایت 
رسانه ای و تبلیغاتی در مقابل هجمه های فضای رسانه ای 
کشــور، تکریم و حفاظت از مالکیت معنوی و حمایت 
قضایی و قانونی و همچنین جلوگیری از واردات قطعاتی 

که ساخت داخل دارند است.
کارنامه موفق عبور از تحریم

یک تولیدکننده با ســابقه در صنعت قطعه سازی 
هم درباره ابتــکار تولیدکنندگان داخلی برای عبور از 
تحریم های خارجی تصریح کرد: در خانواده پژو حدود 

90 درصد، در خانواده سمند و پراید بیش از 95 درصد 
داخلی ســازی صورت گرفته اســت و عاوه بر این در 
محصوالت مونتاژی نیز مانند محصوالت کرمان موتور 

20 تا 30 درصد داخلی سازی ها انجام شده است.
رضا رضایی با اعام اینکه پیش از این  ایی ســی یو 
خــودرو هم از محل واردات تأمین می شــد، گفت: در 
حال حاضر 75 درصد این قطعه ســاخت داخل شده 
که یک دســتاورد مهم برای صنعت قطعه سازی کشور 

به شمار می آید.
وی با اشــاره به اینکه در دوره برجام شــرکت های 
متعــدد خارجی با حضور در بازار ایران می خواســتند 
به منافع زیادی دســت پیدا کنند، افزود: از آن جمله 
می توان به حضور پررنگ دو شرکت فرانسوی پژو و رنو 
بعد از برجام اشاره کرد. این شرکت ها می خواستند باز 
ایران را به عنوان یک مصرف کننده محصوالت خود قرار 
داده و با سرمایه گذاری های ناچیز بتوانند حضور پررنگی 
در بازار ما داشته باشند البته دولت ما نیز فضا را برای 

حضور بیشتر آنها فراهم کرده بود.
ایــن تولیدکننــده قطعه بــا بیان اینکــه بعد از 
انتخابات آمریکا حضور ترامپ باعث شد تا تحریم های 
شــدیدتری بر ضد صنایع استراتژیک کشور از جمله 
صنعت خودرو و قطعه سازی اعمال شود و شرکت های 
فرانســوی هم ایران را ترک کنند، یادآور شد: با این 
تحریم ها می خواستند اقتصاد ایران را زمینگیر کنند 
اما خوشبختانه هوشــمندی و توانمندی مدیران در 
صنعت قطعه باعث شد تا بتوانیم از این شرایط استفاده 
کرده و به دستاوردهای مثبتی در صنعت قطعه سازی 

دست پیدا کنیم.
آسیب های پسابرجامی

رضایی با اشــاره به اینکه بعد از اعمال تحریم های 
جدید تمام شــرکت های خارجی از ایران رفتند، ادامه 
داد: در آن مقطع صنعت خودرو با یک شــوک عجیب 
روبرو شد که نتایج آن را می توان در کاهش حجم تولید 
مشاهده کرد اما خوشبختانه این شوک کوتاه مدت بود 
و ما توانســتیم در شش ماهه وضعیت را جمع و جور 
کرده و بتوانیم با تکیه بر توانمندی داخلی صنعت را به 

گردش در بیاوریم.
وی با تاکید بر اینکه صنعت قطعه سازی به لحاظ 
مدیریت و به کارگیری مهارت و اســتراتژی مناســب 
توانست بی تعهدی شــرکت های فرانسوی را جبران و 
خود قطعات مورد نیاز خودروها را تامین کند، تصریح 
کرد: متأسفانه بعد از برجام بخش زیادی از شرکای ما 
اروپایی بودند که تنظیم قراردادهای همکاری و نقض 
قراردادها صنعت قطعه ســازی را با چالش های زیادی 

روبه رو ساخت.
تحریم های داخلی

این قطعه ســاز در پاســخ به این پرســش که با 
توجه به صحبت های شــما صنعت قطعه سازی امروز 
توانمنــدی زیادی در تولید انواع قطعات حتی قطعات 

الکترونیکی های تــک )تکنولوژی بــاال( دارد اما چرا 
همچنان معضل خودروهای ناقص در انبار شرکت ها به 
دلیل نقض قطعه وجود دارد؟ توضیح داد: ما نمی توانیم 
100 درصد یک خودرو را تولید کنیم اما سهم قطعات 

وارداتی را می توانیم به حداقل ممکن برسانیم.
رضایی افزود: مشــکل خودروهــای ناقص در کف 
کارخانه هــا را باید تحریم های داخلی عنوان کرد. امور 
ارزی بانــک مرکزی و ایرادات گمرک در ترخیص کاال 
باعث شده است تولید کننده که به هر سختی مواد اولیه 
را به گمرکات رســانده اما بعد از دو یا ســه ماه نتواند 
آنهــا را ترخیص کند. ما برای برخی از قطعات نیازمند 
واردات هســتیم و دولت باید در این رابطه مســاعدت 

الزم را انجام دهد.
وی با انتقاد از اینکه مسئوالن به جای شعار دادن 
در حمایــت از تولیدکننده داخلی باید در عمل قوانین 
دســت و پاگیر پیش روی تولیدکننــدگان را از بین 
ببرند، عنوان کرد: رشــد تولید و عمق ساخت قطعات 
در دو سال اخیر قابل مقایسه با 20 تا 30 سال گذشته 
نیســت، ما در شرایط ســخت تحریم توانستیم تولید 
داخل را انجام دهیم اما این نگرانی نیز وجود دارد که با 
تغییر ریاست جمهوری در آمریکا و زمزمه گشایش های 

بین المللی مشکات گذشته تکرار شود.
وی اضافه کرد: اگر گشایشی می خواهد به وجود 
آیــد اوالً نباید تمام تصمیم ها را موکول به آن کنیم، 
دوم در صورت افزایش صادرات نفت نباید تمام آن را 
به واردات کاال اختصاص دهیم بلکه در همکاری های 
جدید دانش و تکنولوژی را وارد کشــور کنیم. امروز 
تولید کننده داخلی به هر سختی دانش و تکنولوژی 
الزم را برای تولید به دســت آورده و برای توســعه 
بیشتر نیازمند علم روز است. دولت باید این نکته را 
مورد توجه قرار دهد که اگر در آینده گشایش هایی 
در سطح بین المللی به وجود می آید ماک را انتقال 
دانش فنی گذاشــته و از افزایــش واردات در ازای 

صادرات نفت ممانعت کند.
گفتنی است پس از تشدید تحریم های خارجی در 
سال های اخیر و دستور رهبر انقاب برای حضور همه 
ظرفیت های کشــور در صحنه برای غلبه بر کمبودها 
و در عین حال، مشــکات پیش آمــده برای صنعت 
خودروسازی، مطالبات زیادی برای استفاده از ظرفیت 
فناورانه نیروهای نظامی در حوزه خودروســازی شکل 
گرفت که باعث شد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح و سپاه پاسداران انقاب اسامی برای کمک به 

خودروسازان کشور اعام آمادگی کنند.
نتیجــه این همکاری خیلی زود به بار نشســت و 
بخشی از نیازمندی های این حوزه مرتفع گردید تا بار 
دیگر بر همگان روشن شود که امکان و زمینه غلبه بر 
تحریم های خارجی فراهم است و این مهم تنها نیازمند 
همت جهادگونه مسئوالن است که به جای امید بستن 

به شرق و غرب، آستین همت را باال بزنند.

رئیس  اتحادیه پرنده و ماهی: به دلیل گرانی روزهای اخیر

تقاضا برای خرید مرغ
 70 درصد کاهش یافته است

رئیس  اتحادیه پرنده و ماهی با  اشاره به  افزایش شدید قیمت 
مــرغ در روزهای اخیر گفت: تقاضای مردم برای خرید مرغ ۷۰ 

درصد کاهش یافته است. 
مهدی یوسف  خانی در گفت  وگو با خبرگزاری مهر درباره صف های 
طوالنی ایجاد شده برای خرید مرغ در مراکز عرضه مرغ دولتی، گفت: 
تقاضای مردم برای خرید مرغ 70 درصد کاهش یافته است و کسانی هم 
که همچنان تقاضای خرید دارند به  دنبال مرغ دولتی هستند و همین 
منجر به ایجاد صف های طوالنی شده است.وی افزود: متأسفانه مرغ گرم 
دولتی در میدان بهمن برای میادین میوه و تره بار ســطح شهر توزیع 
می شود و به صنوف تعلق نمی گیرد. به صنف ما مقدار کمی مرغ منجمد 
تحویل داده می شود که جوابگوی تقاضای مردم نیست. هر کیلوگرم مرغ 
منجمد 14 هزار تومان به صنف تحویل داده می شود که قیمت آن برای 

مصرف کننده نهایی نیز 15 هزار تومان است.
مرغ ۵ نرخی شد!

در همین حال خبرگزاری تسنیم از 5 نرخی شدن مرغ خبر داد.
بنابراین گزارش، مرغ 15 هزار تومانی یا همان مرغ منجمد تنظیم 
بازاری که در برخی از فروشــگاه های منتخب شــرکت پشتیبانی امور 
دام، توزیع می شود. مرغ 18 هزار و 500 تومانی که در میادین میوه و 
تره بار توزیع می شود و در نهایت به هر فردی بیشتر از سه عدد مرغ به 
این قیمت فروخته نمی شود. نرخ این مرغ براساس تامین صددرصدی 

نهاده به نرخ دولتی است.
سومین قیمت نیز مربوط به  مرغ 20 هزار و 400 تومانی می  باشد که 
همان قیمت مصوب مرغ است که کارگروه تنظیم بازار برای فروش مرغ 
در بازار توسط مرغ فروشی ها تعیین کرده است اما در حال حاضر این نرخ 
رعایت نمی شود. باید  اشاره داشت که کارگروه تنظیم بازار این نرخ مرغ 
را بر اساس تامین 40 درصد نهاده های مرغداران با قیمت مصوب تعیین 
کرده اســت؛ یعنی مرغداران 40 درصد نهاده خود نظیر ذرت و کنجاله 
سویا را با قیمت دولتی دریافت می کنند و مابقی آن را مجبور به خرید 

از بازار آزاد هستند. 
قیمــت 23 هــزار و 500 تا 24 هــزار تومانی نیز قیمتی اســت 
که  فراهانی، رئیس  اتاق اصناف تهران برای مرغ گرم اعام کرده و فروش 
باالتر از این نرخ را تخلف دانسته است. این مرغ با قیمت مذکور هم اینک 
در هیچ فروشگاهی برای عرضه وجود ندارد و برای خرید آن احتماال باید 

به سراغ رئیس  اتاق اصناف رفت! 
آخرین نرخ مربوط به  مغازه  هاســت؛ براین اساس، شهروندان برای 
اینکه بتوانند به اندازه مورد نیاز و بدون دغدغه صف ایستادن مرغ را از 
مغازه های ســرکوچه خود تهیه کنند مجبور به پرداخت نرخ هایی بین 

34 تا 40 هزار تومانی هستند. 

سوءمدیریت به قیمت پرتقال رسید؛

فاصله 10هزار تومانی
 از باغ تا مغازه

سرویس اقتصادی- 
در حالی که رئیس اتحادیه بارفروشان مدعی است باغدارهای 
مازندران پرتقال را کیلویی ۱3 هزار تومان می فروشند، باغداران 

تنکابن این ادعا را رد کردند.
چند تــن از باغداران تنکابنی در گفت وگو با خبرنگار کیهان اظهار 
داشتند: دالالن پرتقال روی درخت را کیلویی سه تا چهار هزار تومان و 
محصول جعبه شــده در انبار را پنج تا شش هزار تومان از ما خریداری 
می کنند. در عین حال مصطفی دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان با  
اشاره به اینکه دالالن، پرتقال مازندران را در حجم وسیع برای صادرات 
خریداری کرده اند افزود: دالالن پرتقال را کیلویی 13 هزار تومان از باغدار 
خریداری می کنند که این رقم سبب شده کشاورزان برای ارسال بار به 

میدان مرکزی تهران تمایلی نداشته باشند)!(
وی با بیان اینکه سال گذشته پرتقال روی درخت کیلویی دو هزار 
تومان از کشاورز خریداری می شــد گفت: امسال کشاورزان مازندران، 
پرتقال روی درخت کیلویی را کیلویی هفت هزار تومان می فروشند که 

این قیمت منطقی نیست)!(
رئیس اتحادیه بارفروشــان ادامه داد: وقتی باغدار پرتقال را کیلویی 
هفت هزار تا 7500 تومان به صورت عمده عرضه کند، سه هزار تومان نیز 
هزینه بسته بندی، کارگر و حمل به آن اضافه می شود. بنابراین عمده فروش 
با یک هزار تومان سود آن را به قیمت 11 تا 11 هزار و 500 در میدان 
مرکــزی معاملــه می کند و در نهایت این محصول با 30 درصد ســود 
خرده فروش به قیمت 15 تا 16 هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد.

دارایی نژاد با بیان اینکه در میدان عمده فروشی، سقف و کف قیمت 
میوه تعیین می شــود گفت: بر این اساس قیمت پرتقال از هفت هزار تا 
11 هزار تومان است و حتی بهترین نوع پرتقال نباید بیش از 11 هزار 
تومان عرضه شود. وی با  اشاره به نبود سازوکار مناسب و نظارت بر نحوه 
صادرات محصوالت کشــاورزی گفت: ارزآوری برای کشــور بسیار مهم 
است، اما ابتدا باید بازار داخل تامین شده و سپس صادرات انجام شود.

گفتنی است در اظهارات رئیس اتحادیه بارفروشان تناقضات قیمتی 
آشکار است. در جایی از پرتقال 13 هزار تومانی سخن گفته و قیمت های 

هفت هزار، 7500 و 11 هزار تومان و نهایتا 16 هزار تومان.
این تشتت و هرج و مرج قیمتی، حاصل رهاسازی بازار ارزاق به ویژه 
محصوالت کشاورزی و باغی است که تحت عنوان بازار آزاد و انگیزه های 
سیاسی است. بعد از گوجه فرنگی، خیار، پیاز و سیب زمینی، تخم مرغ و 
مرغ و... حاال نوبت پرتقال است که به بهانه صادرات با قیمتی سرسام آور 

و لجام گسیخته به دست مردم برسد.

معاون بانک مرکزی:

تمام صاحبان دستگاه کارتخوان 
دارای پرونده مالیاتی می  شوند

در شــرایطی که چندی پیش، بانک مرکزی از وجود 3.8 
میلیون دســتگاه کارتخوان فاقد هویت خبر داده بود، معاون 
فناوری های نوین این بانک اعالم کرد: برای صاحبان کارتخوانی 

که مؤدی مالیاتی نیستند پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد. 
مهران محرمیان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: 
»ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی پس از ماه ها برنامه ریزی با سازمان 
امور مالیاتی وارد فاز اجرایی شد. برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی 
مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت سنجی اطاعات، پرونده مالیاتی تشکیل 
خواهد شد. بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار 

مالیاتی هماهنگی کامل دارند.«
گفتنی است، بر اساس آمار بانک مرکزی، سه میلیون و 800 هزار 
دستگاه کارتخوان فاقد پرونده مالیاتی و ُکد اقتصادی در کشور موجود 
است. در همین زمینه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس  کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسامی گفته بود: »حدود 8,5 میلیون کارتخوان در کشور 
وجود دارد که 40 درصد آنها هیچ هویتی به نام فعال اقتصادی برای آنها 

وارد نیست و این یک نگرانی جدی است.« 
بر اســاس اطاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، بیش از 200 
هزار کارتخوان بانکی نیز در خارج از مرز های ایران و یا در دستان اتباع 
خارجی مورد بهره برداری قرار گرفته اند؛ به گزارش خبرگزاری تسنیم، 
برخی دالالن ارزی نیز با خارج کردن دستگاه های کارتخوان از کشور به 
راحتی و بدون دغدغه برخورد قانونی، در بازار ارز اخال می کنند. آمار 
آنجایی جالب  تر می  شود که بدانیم 500 هزار دستگاه کارتخوان مربوط 

به اتباع غیرایرانی است که مؤدی مالیاتی نیستند.
در این باره، عبدالرضا ارسطو، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس 
اظهار داشت: »عدم احراز هویت درگاه های اینترنتی و پوز ها می تواند منجر 
به فرار مالیاتی، پولشویی و حتی نوسانات در بازار های مختلف از جمله 
نرخ ارز و سکه شود. علت این قضیه آن است که از یک سو کارتخوان های 
فاقد هویت به راحتی می توانند وسیله ای برای دالالن و سفته بازان برای 
پولشویی قرار بگیرند و از سوی دیگر قاعدتاً پول های انبوهی که مصروف 
داللی و اخالگری در بازار می شــود از کانال تراکنش های بانکی جا به 

جا و واریز می شود.«

مدیرعامل شرکت ملی گاز:

تولید روزانه گاز کشور
 به ۹00 میلیون مترمکعب رسید

مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران از افزایش تولید روزانه گاز 
شیرین در کشور تا ۹۰۰ میلیون مترمکعب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسن منتظرتربتی با  اشاره به حل مسئله 
موازنه تولید و مصرف در سال های گذشته در کشور، گفت: به دلیل اقدام های 
موثری که در ســال های اخیر در پارس جنوبی انجام شده، تولید روزانه گاز 
کشور به 900 میلیون مترمکعب رسیده که این مقدار معادل روزانه پنج میلیون 
بشکه نفت است. وی با بیان اینکه اگر ایران از گاز طبیعی بهره مند نبود باید 
برای تامین انرژی کشور نفت وارد می کردیم، افزود: خوشبختانه این انرژی پاک 
اکنون در دسترس مردم در بخش های مختلف خانگی، صنایع و نیروگاه هاست. 
مدیرعامل شرکت ملی گاز تصریح کرد: مسئله دیگری که در گذشته وجود 
داشت نوع شبکه گازرسانی کشور به حالت درختی بود یعنی سرشاخه های 
شبکه نقاط ضعف آن محسوب می شد اما در سال های اخیر با افتتاح کریدور 
غرب کشــور و خط لوله دامغان- نکا - کیاســر، این خطوط لوله با ُقطر 56 

اینچ به شبکه گازرسانی متصل شدند و شبکه به هم پیوسته ای ایجاد شد.
تربتی بــه افزایش مصرف روزانه 30 میلیون مترمکعبی گاز طبیعی در 
تابســتان امسال نسبت به زمان مشابه ســال 98  اشاره کرد و گفت: به طور 
معمول هر سال تعدادی شهر و روستا به شبکه گاز کشور افزوده می شود که 
بخشی از افزایش مصرف به این موضوع معطوف است، اما عمده افزایش غیر 
معمول امسال به دلیل افزایش شست وشوها، استفاده از آب گرم و به تبع آن 
افزایش مصرف گاز در تابســتان بود. وی با تاکید بر ضرورت صرفه جویی در 
مصرف انرژی، اظهار کرد: پیش بینی می کنیم زمســتان امسال هم این روند 

افزایش بیشتر نسبت به مصرف هر سال ادامه دارد.
معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه اکنون عمده شهرهای کشور 
به شبکه گاز متصل هستند، یادآور شد: تعداد روستاهای گازدار کشور از 14 
هزار روســتا در سال 92 اکنون به حدود 32 هزار روستا رسیده است یعنی 

به طور میانگین ساالنه سه هزار روستا به شبکه گاز متصل می شود.

در لبیک به بیانات رهبر انقالب مطرح شد

»ساخت 2/5 میلیون خودرو در سال«
قطعه سازان اعالم آمادگی کردند

تحلیلگر بازار سرمایه بیان کرد

خیز آرام حقیقی ها و حقوقی ها برای ورود مجدد به بازار سهام


