
اقتصادی
صفحه 4
دو شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ 
۱4 ربیع الثانی ۱44۲ - شماره ۲۲۶۲۳

مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه: 

۱۰۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به بازار سهام تزریق شد

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 99/863 مورخ 99/08/03 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جمشــید ملکی خاکریزی فرزند محمدآقا بشماره 
شناسنامه 349 صادره از اسدآباد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 163/05 مترمربع 
در قســمتی از پــالک 1830 اصلی واقع در اســدآباد بلوار جانبازان- محلــه قلمه خریداری 
مع الواســط از مالک رسمی آقای اســد نظری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی 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، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت 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: 99/08/25                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/09/10
کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد م الف317

 برگ ســبز خــودرو ســواری پــژو 405 جی ال ایکــس آی 8/1 به شــماره پالک
 496 ص 13- ایــران 14 بــه رنگ نقره ای - متالیک مدل 1388 و شــماره موتور 
12488104813 و شماره شاسی NAAM01CA89R296159 مفقود شده و از 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ ســبز و کارت مشــخصات خودرو ســواری پــژو 405 جی .ال.ایکس.اس به 
شــماره پالک 653 ی 46- ایران 53 به رنگ ســفید مدل 1398 و شــماره شاسی 
NAAM31FE7KK216414 و شماره موتور 181B0111742 مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی تغییرات شرکت واحد مسکونی خوزستان 
شرکت سهامی خاص  به شماره ثبت 7۱5 

و شناسه ملی ۱۰4۲۰۱۰۲8۹۰
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور فوق العــاده مورخ 
1399/06/16 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: اعضاء هیئت مدیــره به قرار 
ذیــل برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند: محمدعلــی نجاتی با کد ملی 
2002458316 و  محمــد نجاتــی با کد ملی 1754906044 و ســید رضا 
سیدآقا میری با کدملی 2000896881 به سمت عضو هیئت مدیره. مسعود 
موزونی با کد ملی 2002223548 به ســمت بازرس اصلی و هانی عاجلی با 
کد ملی 1754994474 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 

انتخاب شدند. روزنامه کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

)1053247(

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای غالمعلی علی محمدی قلعه کهنه باســتناد دو برگ استشهاد محلی که به 
امضاء شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره 9 زاهدان رسیده مدعی است 
که سند مالکیت 617844 ششدانگ یکباب خانه پالک 25070- اصلی واقع در 
بخش یک بلوچستان شــهر زاهدان رجایی 54 مورد ثبت 39846 صفحه 193 
دفتر 244 بعلت جابجایی از بین رفته درخواســت صدور ســند مالکیت المثنی 
نموده لذا مراتب باستناد تبصره یک ماده 120 آئین نامه ثبت در یک نوبت آگهی 
می شــود تا چنانچه کسی مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود یا انجام معامله 
نســبت به ملک مرقوم می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف 10 روز اعتراض 
خود را به ضمیمه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله باین اداره اعالم و رسید 
دریافت نمایند تا مورد رســیدگی قرار گیرد و اال پس از انقضای مدت مذکور و 
نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار: 99/9/10
حسینعلی مالیی
م الف672 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمد ریســباف باستناد دو برگ استشــهاد محلی که به امضاء شهود و به 
گواهی دفتر اســناد رسمی شماره 12 زاهدان رسیده مدعی است که سند مالکیت 
3/182275 مقدار نیم سهم مشاع از ششدانگ مزرعه و قنات شورک پالک 3563 
- اصلی واقع در بخش یک بلوچســتان شــهر زاهدان جنوب شرقی زاهدان مورد 
ثبت 9662 صفحه 495 دفتر 49 از بین رفته درخواست صدور سند مالکیت المثنی 
نموده لذا مراتب باســتناد تبصره یک ماده 120 آئین نامه ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود یا انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم می باشــد از تاریخ نشر این آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود را به 
ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره اعالم و رسید دریافت نمایند 
تا مورد رســیدگی قرار گیرد و اال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی 
و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1399/9/10

حسینعلی مالیی 
 م الف 662 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای ســلمان حق نوازی وکیل مالک ذبیح اله رئیسی باســتناد دو برگ استشهاد 
محلی که به امضاء شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره 11 زاهدان رسیده 
مدعی است که سند مالکیت شماره 645092 ب 97 ششدانگ آپارتمان مسکونی 
پالک 22177/576-اصلی واقع در بخش یک بلوچســتان شهر زاهدان مهرشهر 
مورد ثبت دفتر امالک الکترونیکی 139820322001005049 به علت جابه جایی 
مفقود گردیده درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب باستناد تبصره 
یک ماده 120 آئین نامه ثبت در یک نوبت آگهی می شــود تا چنانچه کسی مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود یا انجام معامله نسبت به ملک مرقوم می باشد از تاریخ 
نشر این آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله باین اداره اعالم و رســید دریافت نمایند تا مورد رســیدگی قرار گیرد و اال 
پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند 

ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1399/9/10

حسینعلی مالیی - رئیس ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زاهدان م الف 666

برگ ســبز و ســند کمپانی خودرو ســواری سمند 
SOREN EF7 به شماره پالک 725 ی 22- ایران 14 
 147H0516605 به رنگ سفید مدل 1399 و شماره موتور
و شماره شاسی NAACS1HE3LF651761 مفقود 

شده از درجه اعتبار ساقط می باشد.

فقدان دفترچه مدت کار و بازرسی سرعت
دفترچه مدت کار و بازرســی سرعت درجه یکم به شماره 000725 
صادره از خوزســتان متعلق به آقــای مرتضی ثامری فرزند رزاق با 
کــد ملی 1890175651 صادره از شــادگان متولــد 1370 دارنده 
گواهینامه به شــماره 9900229378 صادره از ناجا پایه یکم مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

10/848/000سکه تمام طرح جدید
10/397/000سکه تمام طرح قدیم

5/700/000نیم سکه
3/800/000ربع سکه

2/250/000گرمی
1/047/200هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
24/550دالر
29/351یورو
33/562پوند

3/190لیر ترکیه
6/871درهم امارات

19/4دینار عراق

عادل آذر:

دولت عالقه  ای به بودجه  ریزی 
عملیاتی ندارد

رئیس ســابق دیوان محاسبات با  اشاره به  اینکه دولت 
عالقه  ای بــه  بودجه  ریزی عملیاتی ندارد، گفت: 20 درصد 
نظام بودجه ریزی از نظر صورت بر مبنای عملکرد شــکل 

گرفته است!
عادل آذر در گفت  وگو با خبرگزاری تســنیم، اظهار داشــت: 
یک دعوایی در زمان تدوین برنامه پنج ســاله ششــم بین دولت 
آقای روحانی با مجلس نهم و دهم شکل گرفت و آن این بود که: 
»معنی ندارد من به تفصیل حرف ها و برنامه هایم را به شما بگویم 
من کلیت را به شــما می  دهم سیاست هایم را به شما می  گویم و 
شما تصویب کنید همان قدر هم پول به من بدهید من می گویم 

چکار می  کنم.« )!(
وی افزود: برای همین است واقعاً دولت در صورت بندی بودجه 
تحت عنوان بودجه ریزی عملیاتی و یا بودجه بر اســاس عملکرد 
عالقه ای ندارد، البته از حق نگذریم که مجموعه برنامه و بودجه یک 
بخشی که زمانی من مرکز آمار بودم کمک می  کردم یک شورای 

راهبری گذاشتن کارهای انجام گرفت. 
گفتنی است، رهبر معظم انقالب نیز چندی پیش در این  باره 
گفته بودند: »تحول در زمینه های بودجه  این اســت که بودجه را 
جوری ببندند که عملیاتی باشد. غالباً دولت ها ادعا می کنند بودجه 
عملیاتی است که البته این گونه نیست. اگر چنانچه بودجه به معنای 
واقعی کلمه عملیاتی باشد یک تحول اقتصادی محقق خواهد شد.«

رئیس سابق دیوان محاسبات ادامه داد: شما فرمی  که ساالنه 
بودجه تنظیم می شود و ستون هایی دارد به  ویژه شاه  بیت بودجه
 ریزی بر مبنای عملکرد محاســبه قیمت تمام شده برای فعالیت 

هاست، موارد تهیه شد فرم و شکل تعریف شد مثال پیوست بودجه 
تملک و دارایی، مراجعه کنید بودجه عمرانی آنجا می بینید که این 
پروژه چند واحد فعالیت می شود قیمت تمام شده هر واحد فعالیت 

برای ما چقدر است. 
آذر اضافه کرد: مثال هر دانش آموز در بخش دولتی در اســتان 
ایالم سرانه بودجه اش چقدر برای ما در آمده است، در تهران برای 
ما چقدر در آمده اســت. وارد نقد این صورت نمی شــوم اما یک 
کارهایی شده است اما اگر بپرسید این صورت که می  گویید دولت 
و برنامه و بودجه یک کارهایی کرد علی رغم اینکه میلش هم نبود.
به گفته وی، 20 درصد نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از 
نظر صورت شکل گرفته است، اما اگر بگوییم نقص اصلی و نقصان 
اصلی آن کجاست می  گویم در همان قصه شفافیت و باز به تفصیل 

تنظیم نشد و باز دولت یک چیزهایی برای خودش نگه داشت. 
رئیس سابق دیوان محاســبات ادامه داد: اگر بگوییم اینجای 
چالش متوجه کیست من قطعا می گویم متوجه نظام قانون گذاری 
و  پارلمان اســت که نتوانست به درستی نظارت کند که آن نظام 
بودجه ریزی به طور کاماًل بلوغ یافته و کامل مستقر بشود پس این 
یک نکته اســت چالش  صورت که ما می خواهیم بگوییم اصالح 
ســاختار یک بخشی به صورت برمی  گردد و االن در صورت در چه 
وضعیتی هســتیم حدود 20 درصد پیــش رفتیم که یک برنامه 

مفصلی می طلبد که راجع به کم و کاستی های آن صحبت کرد.

قائم مقام نظام صنفی کشاورزی گفت: 
تمام مشکالت صنعت دام و طیور ناشی از 
این است که دولت اراده کافی برای کنترل 

و نظارت بر توزیع نهاده ها ندارد.
موسی رهنمایی در گفت و گو با خبرگزاری 
مهر با  اشاره به وضعیت نامناسب دامداران کشور 
تصریح کرد: تولیدکنندگان به شــدت نگران و 
معترض هستند که در سال جهش تولید، شرایط 
به گونه ای رقم خورده که تولیدات آنها در حال 
نابودی اســت و این اتفاقات قطعاً واکنش هایی 

را به دنبال خواهد داشت.
وی با بیان اینکه یک دامداری با 300 رأس 
دام مولد روزانه به 4500 کیلوگرم غله نیاز دارد، 

افزود: متأسفانه موجودی این دامداری در حال 
حاضر کمتر از 10 هزار کیلوگرم است که تنها 

برای دو روز دام ها کافی است.
قائم مقام نظام صنفی کشاورزی اضافه کرد: 
ذرتی که باید به قیمت کیلویی 1,700 تومان 
به دســت دامدار برسد با قیمت 4,600 تومان 
توزیع می شــود که دامدار تــوان خرید به این 
قیمــت را ندارد. رهنمایی مشــکل اصلی بازار 
نهاده های دامی را ناشــی از سوء مدیریت خود 
دولت دانست و افزود: ردیابی چندین محموله 
بزرگ کار دشواری نیست که دولت نتواند این 
کار را انجام دهد. تمام این مســائل بخاطر این 
است که مجموعه دولت اراده کافی برای کنترل 

و نظارت در توزیع این نهاده ها را ندارد.
وی با بیان اینکه بخشی از نهاده های وارداتی 
با ارز 4200 تومانی درگیر فســاد اقتصادی و 
رانت شــده و از گردونه توزیع خارج می شوند، 
افزود: شنیده ها حاکی است بخشی از نهاده ها 

نیز توسط خود دولت وارد بازار سیاه می شود.
قائم مقام نظام صنفی کشاورزی با  اشاره به 
اینکه با ادامه این روند تولید خود به خود متوقف 
خواهد شد، گفت: متأسفانه به دلیل عدم تأمین 
نهاده هــای دامی، گله های مولد در حال حذف 
شدن هســتند که این خسارت را هیچ چیزی 
نمی توانــد جبران کند و معتقدم کســانی که 
باعث اخالل در سیستم تأمین و توزیع نهاده ها 

شده اند، خیانت بزرگی به کشور کرده اند. عده ای 
عمداً قصد نابودی تولید داخل را دارند.

رهنمایی درباره اینکه دامداران با نبود غله 
چــه چیزی را در جیره غذایــی دام جایگزین 
می کنند، گفت: بخشی از جیره دام غله و بخشی 
از آن مواد خشــبی و علوفه است که دامداران 
به حد کافی مواد خشبی و علوفه تهیه کرده اند 

که به دام ها می دهند.
رهنمایی با  اشاره به اینکه غله در باال رفتن 
کمیت و کیفیت شیر و باروری دام موثر است، 
افزود: اگر گاوی کمتر از 25 لیتر شیر بدهد به 
کشتارگاه فرستاده می شود چرا که هزینه های 

تولید جبران نمی شود.

یک مسئول:

کارخانه های سیمان در صورت عدم حمایت دولت 
تعطیل می شوند

دبیر انجمن صنفی ســیمان گفت: وزیر صنعت در 
حالی فرصتی برای گوش دادن به مشکل تولیدکنندگان 
ســیمان ندارد که کارخانه ها یکی یکی در حال تعطیل 

شدن هستند.
عبدالرضا شیخان در گفت  وگو با فارس با بیان اینکه پیگیری  
تولیدکنندگان سیمان برای برگزاری جلسه با وزیر صنعت به 
نتیجه نرســید، اظهار داشت: در حال حاضر صنعت سیمان با 

مشکالت مختلفی رو به رو است. 
وی با  اشــاره به تصمیم دولت بــرای دریافت ضمانت نامه 
بانکــی بابت مصرف مازوت در کارخانه های ســیمانی، گفت: 
از تولیدکنندگان ســیمان خواسته شده تا بابت تفاوت قیمت 
مازوت یارانه ای و قیمت فوب خلیج  فارس، به شرکت پاالیش 
و پخــش فرآورده های نفتی، ضمانت نامه بانکی ارائه کنند که 

این اقدام برای تولیدکنندگان مقدور نیست. 
دبیر انجمن ســیمان ادامه داد: تولیدکنندگان سیمان هر 
سال با سرد شدن هوا به جای گاز از مازوت یارانه ای استفاده 
می کردند که امسال مشکالتی در این زمینه برای کارخانه ها 
ایجاد شده است، به طوری که به تولیدکنندگان اعالم شده در 
صورت استفاده از مازوت با قیمت یارانه ای 300 تومان باید به 
اندازه تفاوت قیمت مازوت یارانه ای و قیمت فوب خلیج  فارس 
یعنــی 5 هزار و 700 تومان بابت هر لیتر مازوت ضمانت نامه 

بانکی ارائه کنند.
وی توضیح  داد: به این ترتیب اگر کارخانه ای یک میلیون 
لیتر مازوت نیاز داشته باشد باید حدود 10 تا 15 میلیارد تومان 
ضمانت نامه بانکی ارائه دهد که برای کارخانه ها مقدور نیست.
وی در مــورد دلیــل دریافت ایــن ضمانت نامه  بانکی نیز 
گفــت: دولت قصد دارد اگر کارخانه ای بیش از ســهمیه اش، 
مازاد اســتفاده کرده پول آن را محاســبه و از تولیدکنندگان 

دریافت کند. 
شــیخان با بیان اینکه مخازن مازوت کارخانه ها بر اساس 
مصوبه دولت ایجاد شــده اســت، گفت: طبق مصوبه دولت 
تولیدکنندگان باید از مازوت یارانه ای به جای گاز استفاده کنند. 
وی در ادامه با بیان اینکه مدیران شــرکت های ســیمانی 
خواستار آزادسازی قیمت سیمان هستند، گفت: در حال حاضر 
با مصرف مازوت یارانه ای، هزینه هر تن ســیمان با احتساب 
هزینه حمل، 40 هزار تومان گران تر از قیمت سیمان تولیدی 
با گاز اســت. این در حالی است که فکری برای تعدیل قیمت 
سیمان نمی شود و کارخانه ها یکی یکی در حال تعطیل شدن 

هستند.
به گفته وی، برخی کارخانه ها از محل موجودی مازوت قبلی 
خود در حال تولید هستند و برخی نیز توانسته اند مقداری گاز 

دریافت کنند و کوره هایشان را گرم نگه دارند. 
شیخان با تأکید بر اینکه صنعت سیمان با چنگ و دندان 
تولید خود را نگه داشــته است، گفت: سهم سیمان در قیمت 
ســاختمان کمتر از یک درصد است و این در حالی است که 
عدم توجه به کارخانه های سیمان باعث تعطیلی آنها و الزام به 

واردات سیمان خواهد شد که اصال به صرفه نیست.

مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه 
از واریز هزار میلیارد تومان از حســاب 
صندوق توســعه ملی به حساب صندوق 
تثبیت بازار سرمایه خبر داد و گفت: این 
منابع ظرف امــروز و دیروز صرف خرید 

سهام نشده است.
محمدابراهیــم آقابابایــی در گفت وگــو با 
خبرگــزاری مهر از واریز یک هزار میلیارد تومان 
منابع صندوق توســعه ملی به حساب صندوق 
تثبیت بازار ســرمایه خبــر داد و افزود: با انعقاد 
قراردادها میان صندوق توســعه ملی و صندوق 

تثبیت بازار سرمایه و نیز تصویب آن، مسیر برای 
سپرده گذاری های بیشتر از سوی صندوق توسعه 

ملی در بازار سرمایه باز شد.
وی عنوان کرد: بر اســاس قوانین موجود، از 
سال 1394 به بعد، صندوق توسعه ملی باید یک 
درصد از منابع ساالنه خود را در صندوق تثبیت 
بازار سرمایه سپرده گذاری می کرده که این موضوع 
اکنون به ثمر نشســته و علیرغم اینکه چند ماه 
زمان سپری شد تا تکلیف قرارداد مشخص شده 
و به تصویب برسد، اما اکنون هزار میلیارد تومان 
از این منابع به صندوق تثبیت بازار ســرمایه به 

منظور پشتیبانی از سهامداران واریز شده است.
مدیرعامــل صنــدوق تثبیت بازار ســرمایه 
توضیح داد: با واریز هزار میلیارد تومان، مســیر 
برای ســپرده گذاری های بیشتر از سوی صندوق 
توســعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه باز 
شــده است؛ به عبارت دیگر صندوق توسعه ملی 
اکنون چارچوب قراردادی و شــیوه تعاملی الزم 

را در اختیار دارد که مورد توافق دوطرف است.
آقابابایی در پاسخ به این سؤال که آیا این منابع 
صرف خرید سهام در بازار شده است، بیان کرد: 
ظرف دو روز گذشته که این منابع واریز شده، هیچ 

ضرورتی به خرید از ســوی صندوق تثبیت بازار 
سرمایه احســاس نشده است و این منابع صرف 

خرید سهام نشده است.
وی اظهار کرد: تغییرات شاخص ظرف روزهای 
گذشته به دلیل ورود صندوق تثبیت بازار سرمایه 

نبوده است.
به گفته این مسئول، توافق به این صورت است 
که صندوق توســعه ملی در صندوق تثبیت بازار 
سرمایه با نرخ ساالنه 12 درصد و طی یک قرارداد 
پنج ســاله سپرده گذاری می کند و در پایان پنج 
سال اصل مبلغ به صندوق توسعه ملی برمی گردد.

شرایط بیمه قالیبافان 
اعالم شد

مدیرعامل اتحادیه تعاونی فرش دســتباف با  اشــاره به 
تفاهم نامه معاونت روستایی ریاست جمهوری و صندوق بیمه 
اجتماعی کشــاورزان گفت: در راستای این تفاهم نامه بیمه 

اجتماعی را برای ۴00 قالیباف در دستور کار داریم.
عبــداهلل بهرامی در گفت وگو با خبرگزاری تســنیم، درباره بیمه 
قالیبافان گفت: حدود 20روز قبل معاونت روستایی ریاست جمهوری 
و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان وعشایر تفاهم نامه ای 
را منعقد کردند که 1400 نفر را به صورت رایگان تحت پوشش بیمه 

قرار دهند.
وی ادامــه داد: از این تعداد حدود 400 نفر به قالیبافان کشــور 
اختصاص یافت، با توجه به اینکه اتحادیه سراســری فرش دستباف 
تنها کارگزار رسمی  و تخصصی قالیبافان در استان تهران است، اقدام 
به ثبت نام قالیبافان کرده است. هر قالیبافی که فاقد بیمه دولتی باشد، 
http://taavon.  می تواند به صورت رایگان وارد سامانه اتحادیه به نشانی

co/ شود و ثبت نام کند.
  مدیرعامل اتحادیه تعاونی فرش دستباف افزود: نوع این بیمه؛ 
بیمه اجتماعی قالیبافان، صندوق اجتماعی کشــاورزان، روستاییان 
وعشایراســت. ایــن بیمه مربوط بــه از کار افتادگی، مســتمری و 
بازنشســتگی اســت. افرادی که دفترچه درمان می خواهند باید از 

دفترچه سالمت استفاده کنند.
 بهرامی ادامه داد: ثبت نام برای قالیبافان رایگان است. بعد از اینکه 
قالیبافان ثبت نام کردند و لیست به صندوق داده شد، قرار شده است 
که دولت در ســال اول حق بیمه 15سال اول متقاضیان را پرداخت 
کند. درسال های آتی خودشان30 درصد حق بیمه را پرداخت می کنند 

و دولت 70 درصد حق بیمه را پرداخت می کند.
 وی با بیان اینکه شرط ثبت نام برای متقاضیان سن کمتر از 50 
سال است، افزود: مدت زمان خدمت برای بازنشستگی مانند تأمین 
اجتماعی اســت، شخص می بایست 30 سال حق بیمه و سابقه بیمه 

داشته باشد تا بازنشسته شود و کارت قالیبافی حتماً داشته باشند.

دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران با  
اشاره به تداوم حضور دو برند کره ای در لوازم 
خانگی کشــور گفت: تخمین زده می شود که 
گردش مالی قاچاق لوازم خانگی رقمی در حدود 

شش میلیارد دالر در سال باشد.
محمدرضا شــهیدی در گفت و گو با خبرگزاری 
تســنیم، با بیان اینکه بعد از اعمال مجدد تحریم  ها 
علیه ایران، دو برند معروف کره ای در ســال 97  از 
ارسال قطعات و مواد اولیه به تولیدکنندگان ایرانی 
خودداری کردند، گفت: این اقدام باعث شد که عماًل 
مونتاژ، تولید و واردات این دو برند کره ای در داخل 

کشور غیرممکن و ممنوع شود.
وی افــزود: از همان ابتــدای خروج این دو برند 
کره ای از ایران، آنها به قاچاق گسترده و سازمان یافته 

محصوالت خود به ایران روی آوردند چراکه به عقیده 
آن ها رفع تحریم ها در آینده نزدیک برای ایران محتمل 
بود و همچنین عالقه نداشــتند بازار بزرگ مصرفی 

جامعه ایران را برای تولیدات خود از دست بدهند.
دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری با بیان اینکه 
اگر در بازار امین حضور، شریعتی و جمهوری و سایر 
مراکز پخش لوازم خانگی گذری کنید، خواهید دید 
که برندهای خارجی محرز قاچاق به فراوانی در حال 
فروش هستند، گفت: عالوه  بر آن، فضای مجازی و 
کانال های تلگرامی  بستر آسان  و فاقد نظارتی را در 
اختیار قاچاقچیان برای فروش اجناس قرار داده است.

شهیدی با بیان اینکه وضعیت قاچاق لوازم خانگی 
در دو سال اخیر بسیار تشدید شده است، ادامه داد: 
شناسایی این قاچاقچیان به  راحتی از طریق فضای 

مجازی و رصــد  تراکنش  های مالــی و بانکی آنان 
میســر است اما متأسفانه عزمی  برای انجام این کار 

وجود ندارد.
وی با بیان اینکه کشــورهای توسعه یافته برای 
مقابله بــا قاچاق، اقدام به رهگیــری  تراکنش های 
بانکی و جریان تامین مالی آنان می کنند، گفت: اگر 
تبادالت مالی انبوه کارتخوان های بی هویت متعلق به 
قاچاقچیان و جریان خرید و فروش دالر در بازار آزاد 
کنترل شود، قطعا دستاوردهای خوبی در مبارزه با 

قاچاق کسب خواهیم کرد. 
دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری با بیان اینکه 
تخمین زده می شــود که گردش مالی قاچاق لوازم 
خانگی رقمی در حدود شــش میلیارد دالر در سال 
باشد، بیان کرد: سیاست گذاری غلطی که پیرامون 

برخورد با قاچاق تدوین شده است به بدترین شکل 
ممکن در حال آسیب رساندن به تولید داخلی است.
گفتنی است، دو برند کره ای سامسونگ و ال جی که 
با شروع دوباره تحریم  ها از ایران رفتند، فعالیت خود را 
به  طور قاچاق در کشور ادامه دادند. اوایل سال جاری 
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی گفته بود: 
»مقامات کره پول های ما را نمی دهند به آنها گفتم 
اگر ندهید دیگر اجازه نمی دهم کاالهای سامسونگ 
و ال جی به ایران بیاید. دیدم خیلی جوابی نداشتند 
و حساســیتی نشان ندادند. برایشــان مهم نیست. 
کاالیشــان را از طریق دبی )امارات( می فروشند و از 
طریق لنج ها در کنگان و نظایر آن به داخل کشــور 
می آید. معلوم اســت جواب مــا را نمی دهند چون 

کاالیشان را )از طریق قاچاقچی ها( می فروشند.«

کنترل نسبی قیمت مرغ 
بعد از چند روز تنش در بازار مرغ، طی روزهای اخیر 
با توزیع مرغ منجمد و گرم در بازارهای اصلی اندکی از 

التهابات قیمت مرغ کاسته شد.
بعد از اینکه طی روزهای گذشته بازار مرغ دچار آشفتگی 
شــد و قیمت این محصول حتی در برخی مناطق به کیلویی 
40 هزار تومان هم رســید حاال برخی خبرها حاکی است با 
توزیع مرغ تنظیم بازاری اندکی از التهابات بازار این محصول 

کاسته شده است. 
در همین رابطه، وزیر جهاد کشاورزی مدعی خارج کردن 
بازار از دست دالالن شــد و گفت: از دوشنبه گذشته وزارت 
جهاد کشاورزی با همکاری همه به ویژه وزارت صمت به بازار 
ورود کرد و مرغ گرم و مرغ منجمد با کیفیت را وارد بازار کرد. 
تقریباً می توان گفت که بازار را از دســت دالالن و واسطه ها 
در بخش عمده فروشی درآوردیم و قیمت را که در بازار بهمن 
حــدود 35 هزار تومان بود به قیمت 18 هزار و 500 تومان و 

همچنین مرغ یخ زده را به 15 هزار تومان رساندیم.
خاوازی اظهار کرد: »نکته دیگر اینکه خرده فروشی در میدان 
بهمن برداشته شد و به تمام میادین میوه و تره بار ارسال شد 
و اکنون استارتاپ های بزرگی وارد شدند که مرغ را در اختیار 
مردم در خانه هایشان قرار بدهند هم اکنون مرغ گرم و منجمد 

در کلیه فروشگاه های زنجیره ای بزرگ موجود است«.
پس از اظهارات وزیر جهاد کشاورزی، مدیرعامل اتحادیه 
مرغداران گوشتی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، از 
اســتمرار روند نزولی قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: روز 
یکشنبه متوسط قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 19 
هزار و 500 تومان، مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ها 26 

هزار تومان و در برخی نقاط 30 هزار تومان است.
محمد علی کمالی سروستانی ادامه داد: طبق روال معمول، 
در چند روز نخست ماه با واریز حقوق های کارمندی و کارگری 
تقاضا برای خرید مرغ در بازار افزایش می یابد، ضمن آنکه در 
مواقعی که قیمت باال می رود، هجوم برای خرید مرغ بیشــتر 
می شــود که با ازدیاد عرضه و تداوم تولید، بازار مرغ به سمت 
تعادل می رود. لذا پیش بینی می شود با استمرار توزیع نهاده های 
دامی، قیمت مرغ در حد تعادل باقی بماند، اما اگر نهاده تامین 

نشود، قیمت مرغ مجدد افزایش می یابد.
بر اساس این گزارش، علی رغم کاهش قیمت مرغ در بازار 
هنوز اختالف قیمت چشــمگیری را با هفته های قبل شاهد 
هستیم. مرغ گرم که تا چند روز قبل با قیمت 18 تا 20 هزار 
تومان به فروش می رســید هم اکنون بیش از 28 هزار تومان 
قیمت دارد در حالی که پیش از این ستاد تنظیم بازار قیمت 
هر کیلو مرغ را 20 هزار و 400 تومان قیمت گذاری کرده بود.

بررســی آمارهای نقدینگی، نشــان 
نقدینگی  مجموع  از  درصــد  می دهد7۴ 
خلق شده تا پایان سال 97، تنها در دولت 

حسن روحانی خلق شده است.
به گــزارش خبرگــزاری تســنیم،  افزایش 
نقدینگی و آثار مخرب آن در اقتصاد کشور طی 
سال های اخیر همواره به عنوان یکی از چالش های 
اصلی اقتصاد مطرح بوده است، در سال های اخیر 
اما رشــد نقدینگی بسیار چشم گیر شده و آمار 

باالیی در این خصوص به ثبت رسیده است.
بررسی ها نشان می دهد، 74 درصد از مجموع 

نقدینگی خلق شــده تا پایان سال 97، تنها در 
دولت حسن روحانی خلق شده، 22 درصد آن در 
دولت احمدی نژاد و مابقی سهم سایر دولت های 

قبل است.
در انتهای سال جاری پیش بینی می شود که 
حجم نقدینگی به سه هزار و 400 هزار میلیارد 
تومان برسد و در انتهای سال 1400 نیز بیش از 
چهار هزار و 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی 
خواهیم داشت. به عبارتی با ادامه شرایط فعلی 
در اقتصاد در سال آینده روزانه سه هزار و 100 

میلیارد تومان خلق نقدینگی خواهیم داشت.

افزایش چشــم گیر نقدینگی در ســال های 
اخیر موجب شده تا بارها مقام معظم رهبری در 
دیدار با اعضای هیئت دولت بر ضرورت مدیریت 
نقدینگی تأکید کنند، در همین باره، ایشان در 
شهریور 1397 درباره تشکیل هیئتی برای کنترل 

نقدینگی تذکر دادند.
بررســی های تسنیم نشــان می دهد، بعد از 
تأکیدات رهبری، کمیتــه نقدینگی باالخره در 
دولت تشــکیل شــده اما نکته جالب اینجاست 
که این کمیته با حضور افرادی تشکیل شده که 
خودشان مسببان اصلی افزایش نقدینگی بوده اند، 

هرچنــد برخی از این افراد به ظاهر کناره گیری 
کرده انــد ولــی برخی از اعضــای اصلی کمیته 
نقدینگی به عنوان شــاگردان و همفکران اصلی 

این آقایان شناخته شده هستند.
تفکرات این گروه که سال هاســت به عنوان 
حلقه نزدیک رئیس جمهور به مشاوره اقتصادی 
می پردازند و به نیاورانی ها شهرت دارند، در این 
ســال ها موجب افزایش قــدرت خلق نقدینگی 
بانک ها و شــبکه بانکی شــده کــه نتیجه این 
سیاســت ها وضعیــت امروز نقدینگی و ســایر 

متغیرهای اقتصادی است.

بانک مرکــزی درباره نظر  رئیس کل 
بودجه  کسری  تامین  درخصوص  رهبری 
گفت: رهبر معظم انقالب، استقراض از بانک 
انتشار پول برای تأمین کسری  مرکزی و 

بودجه را نفی کردند. 
عبدالناصر همتــی در صفحه خود در فضای 
مجازی نوشــت: رهبر معظم انقــالب، در دیدار 
چهار آذرماه 99 با اعضای شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی، نکات مهم و راهبردی درخصوص اقتصاد 
کشور بیان فرمودند. ایشان در بخشی از بیاناتشان 
درمورد نحوه تأمین کســری بودجه دولت، روش 
فروش اوراق و سهام دولت را مورد تأکید قرارداده 
و اســتقراض از بانک مرکزی و انتشار پول برای 

تأمین کسری بودجه را نفی کردند. 

وی افــزود: از بابت عنایت ویژه ایشــان به 
کنترل پایه پولی و نقدینگی در جهت مهار تورم 
صمیمانه قدردانی می  کنم. همراهی دولت محترم 
در تأمین کسری بودجه هشت ماه اول سال، از 
طریق انتشار اوراق بدهی و فروش سهام نیز قابل 
تقدیر است. امیدوارم با توجه به مجوز های قانونی 
اخذ شده، این روند، در ماه های باقی مانده سال 
نیز، با جدیت ادامه یابد تا بتوان بودجه امسال 
را به صورت ســالم و با کمترین اثرات جانبی بر 
اقتصاد کالن و معیشت مردم، تأمین مالی کرد.
گفتنی است، تامین کسری بودجه از طریق 
اســتقراض از بانک مرکزی یا همان خلق پول، 
منجر به  تورم و فشــارهای مضاعف معیشــتی 
می شــود. متأسفانه دولت ها عمدتاً نسبت به این 

مــورد کم توجــه بوده  اند و پایــه پولی به  طور 
مداوم همگام با کســری بودجه افزایش یافته 
است؛ بنابراین یکی از دالیل بروز تورم  های باال 
و فشــارهای گرانی به  مردم، همین پولی  سازی 
کسری بودجه می  باشد که رهبر معظم انقالب 
نیز در این  باره تأکید به  جا و مهمی  داشته  اند.  

رئیــس کل بانک مرکزی ادامــه داد: بانک 
مرکــزی نیز با توجــه به آرامــش موجود در 
بازار ها و چشــم انداز آن، ضمن تقویت اقدامات 
و جدیت برای ایجاد تعادل در بازار ارز، از کلیه 
ابزار های پولی در دســترس خــود، در نیل به 
تورم هدف گذاری شده اســتفاده خواهد کرد. 
سیاست های احتیاطی کالن برای جلوگیری از 
ناترازی سیستم بانکی و اثر آن بر متغیر های پولی 

و تورم در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. 
همتی اضافه کرد: در این راســتا شــورای 
پول و اعتبار نیز پیش ــتر کنترل رشد  ترازنامه 
شــبکه بانکی را به تصویب رسانده و همکاران 
من دســتورالعمل های مرتبط با این مصوبه و 
سقف های تعیین شده برای میزان رشد دارایی 
بانک هــا را به زودی اعالم خواهند کرد. با توجه 
به تغییــر قابل مالحظه در انتظارات تورمی  در 
هفته های اخیر، امید می رود که با این اقدامات 
التهابات و نااطمینانی های تورمی  کاهش یافته 
و از مسیر کاهش تورم انتظاری در افق پیش رو، 
بســتر مناســب تری برای فعالیــت بنگاه های 
اقتصادی و تقویت سرمایه گذاری و جهش تولید 

فراهم شود. 

قائم مقام نظام صنفی کشاورزی:

اراده ای برای کنترل قیمت نهاده های دامی وجود ندارد

تسنیم:

 74 درصد کل نقدینگی فقط در دولت روحانی خلق شده است

همتی خبر داد

تأکید رهبر انقالب بر عدم انتشار پول برای تامین کسری بودجه 

دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری خبر داد

گردش مالی ساالنه 6 میلیارد دالری
 لوازم خانگی قاچاق کره  ای


