
اقتصادی
صفحه 4
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹ 
۸ ذی القعده ۱44۱ - شماره ۲۲۵۰۰

جدول نرخ سکه و ارز

تازه ترین دستاورد ژنرال های دولت تدبیر و امید 

زمزمه محکومیت ایران در یک پرونده گازی دیگر

با مصوبه رسمی 

قیمت سیمان 20 درصد گران شد

برگ ســبز و سند کمپانی و کارت مشخصات خودرو سواری هاچ بک پژو 206TU5 به 
شــماره پالک 133 ق 83- ایران 53 به رنگ سفید-روغنی مدل 1394 و شماره موتور 
B0124601 163 و شماره شاسی NAAP13FE5EJ508698 مفقود شده و از درجه 

_________________________اعتبار ساقط می باشد.
برگ ســبز خــودرو بارکش کامیون ایســوزو ان پی آر 70 ال )6 تن( به شــماره پالک

872 ع 75- ایران 14 به رنگ ســفید- روغنی مدل 1389 و شماره موتور  772868 و 
_________________________شماره شاسی NAG089NPRF20813 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســند کمپانی موتورسیکلت دایچی GM248 به شــماره پالک 851 ایران - 58425  
به رنگ نارنجی مدل 1391 و شــماره موتور 167FML000557 و شــماره شاســی 

N2G***248T9110376 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
_________________________

آگهی فقدان مدرک تحصیلی                 نوبت اول
مدرک گواهی نامه موقت پایان تحصیالت اینجانب رضا ممبینی فرزند علی حســین به 
شــماره شناسنامه 4810060926 صادره از باغملک در مقطع کارشناسی رشته حقوق- 
حقــوق صادره از واحد دانشــگاهی رامهرمز با شــماره 10552- مورخ 93/2/1  مفقود 
گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد رامهرمز به نشانی خوزستان- رامهرمز- فلکه سیلو ارسال نماید.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت شفابخش کارون شماره ثبت 4۳۹77 

)سهامی خاص( شناسه ملی ۱۰4۲۰۰۰۵6۳۵
بدینوســیله از کلیه سهامداران و اعضای شــرکت شفابخش کارون 
)ســهامی خاص( دعوت به عمل می آید، در تاریخ 1399/04/20 در 
ســاعت 10 صبح در محل شــرکت واقع در اهواز کیانپارس خیابان 
17 شرقی جنب مخابرات استان خوزستان پالک 5/20045 کدپستی 
6155993126 ســالن اجتماعــات طبقه 6 )بیمارســتان آریا( جهت 

تشکیل مجمع عمومی فوق العاده حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- بررسی مفاد اساسنامه جدید شرکت.
2- تصویب اساسنامه جدید و قبول جایگزینی آن با اساسنامه قدیم.
رئیس هیئت مدیره بیمارستان آریا
دکتر فرامرز پازیار

اعضای شرکت تعاونی مسکن ظفر رمضان به اطالع می رساند ملک 
فردوســی با قیمت پیشنهادی متری بیست و شش میلیون و صد هزار تومان 
در حال واگذاری می باشد. هرکسی مشتری به قیمت باالتر و یا اعتراضی دارد 

ظرف یک هفته از تاریخ انتشار آگهی اعالم نماید.
آدرس: تهران - میدان فردوسی - خیابان تقوی - پالک 82

تلفن تماس: 66730707 - 66341635 - 021
مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن ظفر رمضان

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم عاطفه ضیاء میاندوآب دارای شناســنامه شماره 27895 به شرح دادخواســت به کالسه 9900488 از این دادگاه 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالم  حیدر ضیاءمیاندوآب به شناسنامه 12798 

در تاریخ 1399/1/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به:
1- شیرین ضیاء میاندوآب ف.غالم حیدر ش ش 25872 ت ت1358 دختر متوفی 2- عاطفه ضیاء میاندوآب ف.غالم حیدر 
ش ش 27895 ت ت1360 دختر متوفی 3- سمیرا ضیاء میاندوآب ف.غالم حیدر ش ش 2972248996 ت ت1367 دختر 

متوفی 4- منظر عبداللهی ف محمودعلی ش ش 12298 ت ت 1338 همسر متوفی همگی صادره از میاندوآب.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه  

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان میاندوآب- خلیل  نقی پور

پروانه بهره بــرداری یک حلقه چاه آب مربوط به آقای 
سیف اله دســتجانی فراهانی به شــماره پروانه 
233/1301/د بــه تاریــخ 63/5/1 و پرونده کالســه 
8417-1011 واقــع در اراضی روســتای دســتجان 
شهرســتان فراهان استان مرکزی به شماره پالک 12 

اصلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده ۱۸ 
آئین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا

بدین وسیله به آقای اردشیر ساکی فرزند فتح اهلل متولد 1330/06/01 
کدملی 4199603356 ش 2 همگی به نشانی اراک، خیابان حجازی، 
کوچه تبارک ابالغ می شود که خانم سیمین طهماسبی جهت وصول 
مستند  اجرایی  عشر  نیم  و  موضوع االجرا  ریال   2/820/431/332
ازدواج  دفترخانه  تنظیمی  ازدواج 1358/04/10- 13118  سند  به 
شماره 83 اراک علیه شما مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده 
اقدام است  این اجرا تشکیل و در جریان  به کالسه 9800582 در 
و چون طبق گزارش مامور ابالغ در آدرس تعیین شده در اجرائیه 
شناخته نشده اید و بستانکار نمی  تواند شما را معرفی نماید و برای این 
اداره هم معلوم نیست لذا به استناد تقاضای بستانکار به شماره وارده 
5386- 99/04/08 ماده 18 آئین نامه اجراء مفاد اجرائیه مورد اشاره 
یک نوبت در روزنامه الکترونیکی کثیراالنتشار کیهان آگهی می شود. 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز رسمی 
ابالغ اجرائیه محسوب می شود اقدام به پرداخت بدهی خود ننمائید 
ضمنا  شد  خواهد  تعقیب  شما  علیه  مقررات  برابر  اجرائی  عملیات 
پالک 38 فرعی از 1923 اصلی بخش یک خرم آباد متعلق به شما در 
قبال طلب خانم سیمین طهماسبی بازداشت گردیده لذا طبق ماده 
87 آئین نامه اجرایی مراتب به شما اخطار می شود ضمنا هرگونه نقل 
انتقالی از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب 

 اثر داده نمی شود.
معاون اداره اجرای اسناد رسمی اراک م الف 164

آگهی اختصاصی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای صادره هیئت حل اختالف قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان آق قال تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی بشرح ذیل محرز 
گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت آگهی می شــود. در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرســتان آق قال تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

متن آگهی
کالســه 1397114412008000163- خانم فاطمــه چهارارکان گرگیج 
فرزند محمد حنیفه بشــماره شناسنامه 25 صادره از گرگان به شماره ملی 
2122449128 ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمســاحت 70000 
مترمربع مفروز و مجزا شــده از پالک ســیزده اصلی واقع در اراضی یلمه 
صالحیان بخش دوازده ثبت آق قال از ســهمی متقاضی در ســند رسمی 

157802-1397/03/23 دفتر هفت علی آباد
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

اداره ثبت اسناد و امالک آق قال سند مالکیت بنام متقاضی صادر خواهد نمود. 
تاریخ انتشار نوبت اول:  روز دوشنبه مورخ 1399/03/26 
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز سه شنبه مورخ 1399/04/10

مهدی شاه مهری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آق قال

 آگهی موضوع ماده۳ 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 متقاضیان

برابر رأی شــماره 13996031700700551 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرســتان بهبهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای خیراله کهنی فرزند ظفر به شناسنامه 24503 و شماره ملی 
1860240534 صادره از بهبهان نســبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 279/84 
مترمربع در قســمتی از پالک 5618 اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری شده از مالک 
رســمی ابراهیم و علی و احمد و زهره و شوکت و فریبا و میهن و حمیرا و شهرتین خاکساریان 
ورثه عیســی محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان 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 عرض حال ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/3/27                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/4/10

کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

قیمت )به تومان(نوع سکه
8/783/000سکه تمام طرح جدید
8/427/000سکه تمام طرح قدیم

4/443/000نیم سکه
2/443/000ربع سکه

1/292/000گرمی
857/000هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
19/052دالر
21/102یورو
24/821پوند

2/945لیر ترکیه
5/515درهم امارات

16/6دینار عراق

نایب  رئیس اتحادیه مشــاوران امالک با  
اشاره به تعیین نرخ های جدید برای اجاره بها 
گفت: مشاوران امالک نباید قراردادهای اجاره 

باالتر از نرخ مصوب را ثبت کنند. 
حسام عقبایی، با  اشــاره به مصوبه ستاد ملی 
مبارزه با کرونا درخصوص حمایت از مســتأجران، 
اظهار داشت:  در شــرایط بحرانی بازار اجاره بهای 
مســکن، مصوبه ســتاد ملی مبارزه با کرونا اقدام 
مناســبی برای حمایت از قشــر متوسط و پایین 

جامعه بود.
وی با  اشاره به اینکه مستأجران به هیچ عنوان 
زیربار قراردادهای زیرزمینی نروند چراکه مصوبه 
ستاد ملی مبارزه با کرونا الزم االجرا بوده و سه قوه 
برای اجرای آن وارد شده اند، بیان کرد:  چنانچه در 
قراردادها، موجران درخواست هایی بیش از سقف 

تعیین شده داشته باشند مشاوران امالک موظف 
هستند از نوشتن این قراردادها امتناع کنند. 

مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک هم درخصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با 
کرونا به خبرگزاری تسنیم گفت:  از قبل هم برای 
قراردادهای اجاره کد رهگیری صادر می شد که با 
مصوبه و تأکید وزیر راه و شهرسازی و معاون وزیر 
راه دریافت این کــد برای تمام قراردادهای اجاره 

مسکن الزامی  شده است.
گفتنی است، دو روز پیش ستاد ملی مبارزه با 
کرونا به ریاست حسن روحانی، میزان افزایش نرخ 
اجاره بها را در تهران 25 درصد، کالنشــهرها 20 

درصد و سایر شهرها 15درصد تعیین کرد. 
البته تعیین دســتوری نرخ اجاره بها از طرف 
رئیس جمهور با حاشیه هایی هم همراه بوده است. 

برهمین اســاس، افشین پروین پور، کارشناس 
بازار مسکن در یک برنامه تلویزیونی گفت: اینکه 
برای اجاره بها ســقف گذاشته شــده اســت هیچ 
فایده ای ندارد و سیاست غلطی است که سال های 
قبل هم اجرا شــد و هیچ فایده ای نداشت. راهکار 
رفع این مشــکل صرفا تولید مســتمر و به اندازه 
کافی مســکن و جمع آوری بساط سوداگران بازار 

مسکن است.
همچنین، مهدی سلطان محمدی، کارشناس 
مســکن نیز در گفت وگو با خبرگــزاری فارس، با  
اشــاره به اینکه مداخله دولــت در تعیین قیمت 
منجر به بدتر شدن شرایط مستاجران در بلندمدت 
می شود، گفت: مداخله دستوری دولت در تعیین 
سقف افزایش قیمت اجاره بها عالوه بر کاهش عرضه 
مســکن، شــرایط را برای افزایش تقاضا ناشی از 

کاهش قیمت دستوری مهیا می سازد. 
کمک اجاره ای بنیاد مستضعفان

 به مددجویان
در همین حال رئیس بنیاد مســتضعفان با بیان 
اینکــه تامین مبلغ رهن و اجاره در شــرایط فعلی 
برای مددجویان کمیته امداد و ســازمان بهزیستی 
بسیار سخت است از کمک این بنیاد به مددجویان 

مذکور خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سید پرویز 
فتاح افزود: ما در بنیاد مستضعفان تصمیم گرفتیم 
در عرصه رهن و اجاره به مددجویان کمک کنیم که 
بر همین مبنا قرار است 230 میلیارد تومان از طریق 
بنیاد مســتضعفان به بهزیستی و کمیته امداد امام 
خمینی)ره( برای ودیعه و اجاره مسکن مددجویان 

اختصاص یابد.

معاون وزیر اقتصاد:

ایران 
گرفتار َاَبرتورم نخواهد شد

معــاون وزیر معتقد اســت ایران درگیــر تورم های 
افسارگسیخته نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری تســنیم، محمدعلی دهقان دهنوی با 
خطای فاحش خواندن مقایســه اقتصاد کشور با اقتصادهایی که 
در معرض ابرتورم قرار گرفته اند، نوشــت: اقتصاد کشور ما دارای 
ظرفیت ها و ویژگی هایی اســت که امکان بــروز ابرتورم را از آن 
دور می کند که از آن جمله می توان به سطح بسیار پایین بدهی 
خارجی )نزدیک به صفر(، ســطح غیربحرانی بدهی داخلی و باور 
عمیق اقتصادی مبنی بر اجتناب از اســتقراض از بانک مرکزی و 
پولی کردن کسر بودجه در مجموعه اقتصادی دولت  اشاره نمود.

وی در این یادداشــت که درخصوص استقراض دولت از بانک 
مرکزی برای جبران کسری بودجه به نگارش درآمده است، تأکید 
کرد: رشد نقدینگی در سه ماه ابتدای سال جاری هرچند به طور 
ساختاری باالست ولی در مقایسه با زمان های مشابه در سال های 
قبل، روند خیلی متفاوتی را نشان نمی دهد، اما مهم تر این که بخش 
قابل توجه این افزایش نقدینگی ناشی از پرداخت تسهیالت بانکی 
بابت حمایت از معیشــت خانوارها در شرایط کرونایی بوده است 
که نرخ یارانه ای آن از طریق کاهش نرخ ســپرده قانونی بانک ها 

تأمین شده است.
دهقان دهنوی افزود: سلســله  مراتبی از تأمین مالی کسری 
بودجه در دولت وجود دارد و بر اساس همان اولویت عمل می شود. 
در این سلسله مراتب اولین اولویت با کاهش هزینه های غیرضروری 

و کاهش بار هزینه ای به خصوص هزینه جاری در بودجه است.
در مرتبــه دوم تأمین از طریق فروش دارایی ها و اموال مازاد 
)اعم از امالک و سهام( و یا درآمدزایی از مولدسازی آنها قرار دارد و 
مراتب بعدی متعلق به انتشار اوراق بدهی و همچنین افزایش درآمد 

مالیاتی )با مالحظه جدی عدم افزایش بار مالیاتی تولید( است.
در ادامه این یادداشــت تأکید شــده است: استقراض از بانک 
مرکزی در سلسله  مراتب تأمین مالی کسری بودجه از نگاه وزارت 
اقتصاد جایی ندارد و تمام تالش ها بر آن است که از طریق اعمال 
مجموعه ای از چهار اولویت یادشــده، از ناگزیرشدن در این مسیر 

دوری شود.

بر اساس اطالعات سامانه های مرتبط

ارزش سهام ۵۳۲ هزار تومانی عدالت 
به حدود 14 میلیون تومان رسید

بر اساس اطالعات سامانه های مرتبط با سهام عدالت، 
ارزش مجموع پرتفوی )سبد( این سهام با ارزش اولیه 
۵۳۲ هزار تومانی به حدود 14 میلیون تومان رسیده 

است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در پی صدور دستور آزادسازی 
سهام عدالت، سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 
با راه اندازی ســامانه استعالم و آزادسازی سهام عدالت اقدام به 
ارائه جزئیات دارایی واقعی ســهام عدالت مشموالن به  تفکیک 

شرکت های بورسی و ارائه تعداد و ارزش هر سهم آنها کرد.
این سامانه دیروز به روزرسانی شده و مشموالن می توانند با 
مراجعه به این سامانه از آخرین ارزش سهام عدالت خود که بر 
اساس قیمت های پایانی روز گذشته تهیه شده است آگاهی یابند.

الزم به ذکر اســت تنها کسانی که روش مالکیت مستقیم 
ســهام عدالت را انتخاب کرده اند می توانند جزئیات سهام خود 

را در سامانه استعالم مشاهده کنند.
بر اساس این گزارش، ارزش سهام عدالت کسانی که سهام 
532 هزار تومانی دارند به 13 میلیون و 789 هزار و 751 تومان 
رسیده است. این رقم طی 12 روز گذشته حدود سه میلیون و 

100 هزار تومان رشد داشته است.
گفتنی است برخی سامانه ها هم ارزش سهام عدالت 532 
هــزار تومانی را حدود 14 میلیــون و 200 هزار تومان اعالم 
کرده اند. این دوگانگی، به تفاوت آخرین قیمت و قیمت پایانی 
مجموع ارزش سبد سهام عدالت مربوط است که گاهی آخرین 

قیمت و برخی اوقات، قیمت پایانی باالتر قرار می گیرد.
در عین حال، محمدرضا معتمد؛ عضو هیئت مدیره سازمان 
بورس و اوراق بهادار در گفت وگو با خبرگزاری فارس، در پاسخ به 
این پرسش که آیا پرتفوی سهام عدالت برای دارندگان آن اعالم 
شد، گفت: اکنون پرتفوی )سبد( سهام عدالت برای دارندگان آن 
مشــخص است و آنهایی که روش مدیریت مستقیم را انتخاب 
کرده اند، اکنون می توانند از میزان و حجم دارایی های خود در 

سهام عدالت آگاه شوند.
معتمد با بیان اینکه شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام 
عدالت، اساســنامه ندارند)!( و باید تهیه شود خاطرنشان کرد: 
سازمان بورس از 49 میلیون سهامدار عدالت، حدود 20 میلیون 
نفر روش مدیریت مستقیم را برگزیده اند و حدود 29 میلیون 

نفر نیز روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند.

کارشناس اقتصادی:

مالیات بر سود سپرده 
در اکثر کشورها اخذ می شود

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت می تواند بین 
10 تا ۲0 هزار میلیارد تومان از مالیات بر سود سپرده های 
بانکی درآمد داشته باشد، گفت: اکنون حدود نیم درصد 

افراد جامعه شامل این نوع مالیات می شوند.
به گــزارش خبرگزاری فارس، هــادی ترابی فر در برنامه 
»پایش«، با  اشــاره به شــاخص مالیات بــر درآمد ناخالص، 
اظهارداشت: در سال 2016 و 2017، نسبت مالیات بر درآمد 
ناخالص کشور، از چهار تا 10 بوده است. این شاخص در ایران 
نسبت به سایر کشورها عدد پایینی است. طبق برنامه ششم، 
رقم آن باید به 10 درصد برســد که نیاز اســت در این زمینه 

تالش هایی صورت گیرد.
این کارشناس اقتصادی افزود: در کشورهای مختلف سهم 
مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی بیش از 40 درصد، اما در ایران 
این رقم به 14 درصد می رسد. از سوی دیگر در این کشورها، 
ســهم مالیات بر سود شرکت ها، زیر 10 درصد و در ایران 37 
درصد است. رقم باالی مالیات بر سود شرکت ها، خالف حمایت 
از سیاست های تولیدی و جهش تولید است و در این خصوص 
باید ســهم مالیات بر درآمد اشخاص افزایش و سهم مالیات بر 

سود شرکت ها کاهش یابد.
ترابی فر ادامه داد: یکی از پایه های مالیاتی که در کشــور 
وجود ندارد و در کشــورهای ضعیف نیز اجرا می شود، مالیات 
بر مجموع درآمد اســت. با گرفتن این مالیات، می توان درآمد 
خانوارها را شناســایی و بر اســاس آن نظام یارانه ای کشور را 

متحول کرد.
وی ادامه داد: مالیات بر سود سپرده های بانکی نیز در اکثر 
کشورها اجرا می شــود که در رسته مالیات بر درآمد اشخاص 
حقیقی طبقه بندی شــده و در برخی کشورها، جز مالیات بر 

ثروت محسوب می شود.
کارشناس اقتصادی کشور افزود: بین 10 تا 20 هزار میلیارد 
تومان می توان از مالیات بر سود سپرده های بانکی درآمد داشت، 
البته باید سازوکارهای آن به طور شفاف مشخص شود، شاید 
در حدود نیم درصد افراد جامعه شامل این نوع مالیات می شود.

دبیر انجمن سیمان از مصوبه جدید افزایش 
۲0 درصدی قیمت سیمان خبر داد.

عبدالرضا شــیخان در گفت و گو با خبرگزاری 
فارس اظهار داشت: در پی افزایش قیمت تمام شده 
تولید ســیمان، تولیدکنندگان درخواست افزایش 
قیمت محصوالتشان را داشتند که در نهایت رشد 

20 درصدی قیمت ها مصوب شد.
وی با بیان اینکه قیمت تمام شده تولید سیمان 

60 درصد افزایش یافته است، گفت: در این مرحله 
فعاًل مدیران شــرکت های سیمانی بر سر رشد 20 
درصدی قیمت ها توافق کردند و این مصوبه از امروز 
10 تیرماه اجرایی می شــود. افزایش 20 درصدی 
شامل ســیمان تیپ یک می شود که در این مورد 

موافقت وزارت صنعت نیز جلب شده است.
دبیر انجمن ســیمان در مورد وضعیت تولید 
کارخانه های ســیمانی نیز گفت: مشکلی در تولید 

وجود نــدارد و تعطیلی در هیــچ کارخانه ای رخ 
نداده است.

گفتنی اســت در نامه ای که انجمن سیمان به 
تولیدکنندگان ارسال کرده، دستور العملی تعیین 
کرده که نشــان می دهد افزایش قیمت برای انواع 
مختلف سیمان تولیدی، بین 20 تا 30 درصد متغیر 
است. بر این اساس: اختالف قیمت سیمان تیپ 2 
با تیپ 325-1 با توجه به هزینه های مازاد تولید به 

ازای هر تن 250 هزار ریال و اختالف قیمت سیمان 
تیپ 5 با تیپ 2 با توجه به هزینه های مازاد تولید 
به ازای هر تن 50 هزار ریال تعیین گردیده است.

همچنین قیمت سیمان پوزوالنی، پوزوالنی ویژه 
ســرباره ای و آمیخته معادل قیمت سیمان تیپ2 
خواهــد بود و قیمت انواع ســیمان مورد تقاضای 
مصرف کنندگان هم با توجه به هزینه های تولید و 

با توافق طرفین تعیین خواهد شد.

در حالی که هنوز از ماجرای محکومیت 
ایران در قرارداد گازی با ترکیه زمان زیادی 
نگذشته است، برخی منابع از صدور رای 
دیوان داوری بین المللی ســوئیس بر ضد 
ایران در پرونده گازی ترکمنســتان خبر 

می دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس قرارداد 
25 ســاله ای که در سال 1997 میالدی میان 
ایران و ترکمنستان امضا شده است این کشور 
باید ساالنه بین هشت تا 10 میلیارد مترمکعب 
گاز بــه ایران صادر کند و ایــران هم باید پول 
واردات را به حساب شرکت ترکمن گاز واریز کند.
در دوره اول تحریم هــا، بــه دلیل ســخت 
شــدن نقل وانتقال پول صــادرات گاز از ترکیه 
به ترکمنســتان، دولت دهــم توافقنامه ای با 
ترکمنستان امضا کرد که بر اساس آن، به جای 
پول گاز، ایــران خدمات فنی، کاال، محصوالت 
پتروشیمی، تجهیزات راه سازی و حمل ونقل و 

… به ترکمنستان صادر می کرد.
این کار در حال انجام بود تا اینکه زنگنه به 
وزارت نفت رسید و در شهریور 92 طی توافقی 
جدید با ترکمنستان و طی یک الحاقیه جدید 
قراردادی، ایران عالوه بر تعهد پرداخت ارزی پول 
گاز، جریمه دیرکرد را نیز قبول کرد به طوری 
که هر ماه تأخیر در پرداخت هر صورتحســاب 
گازی ترکمنستان، منجر به پرداخت درصدی 

مشخص بابت دیرکرد می شد.
با تعهدی که وزارت نفت به ترکمن گاز داده 
بود، دی ماه 95 میــزان بدهی ایران به مرز دو 
میلیارد دالر رسید و ترکمن ها خواستار تعیین 
تکلیف طلب خود شــدند و بر اساس قرارداد، 
ایران را تهدید کردند اگر این پول پرداخت نشود 

جریان گاز بر مبنــای یکی از بندهای قرارداد، 
قطع می شود.

کری خوانی و شکایت ترکمن ها
با وجود رایزنی های انجام شده، جریان گاز 
قطع شــد و وزیر نفت که پیشتر از بی نیازی به 
گاز ترکمنستان سخن گفته بود، باز هم بر موضع 
خود پافشاری کرد؛ مواضع و اقدامات وزارت نفت، 
منجر به شکایت شرکت ترکمن گاز برای دریافت 
مطالبات خود و جریمه دیرکردی بود که وزارت 

نفت خودش آن را پیشنهاد و امضا کرده بود!
بر اســاس قرارداد، داوری ICC ســوئیس 
محل شکایت طرفین در صورت عدم پایبندی 
طرف دیگر به قرارداد بود؛ ترکمنستان شکایت 
خود را مطرح کرد و ایران هم در پاســخ به این 
شــکایت، موضوع گران فروشی گاز توسط این 
کشور، پنالتی های قرارداد، استاندارد نبودن گاز 
در برخــی دوره ها و... را پیش کشــید تا از این 
ابزار برای کاهش ادعــای )Claim( ترکمن گاز 

استفاده کند.
گل به خودی دولت یازدهم 

ترکمنستان در شــکایت خود روی بدهی 
گازی ایران و الحاقیه ای دست گذاشت که توسط 
دولت یازدهم امضا شده بود. آخرین جلسه داوری 
میان دو کشور، در زمستان سال گذشته در ژنو 
برگزار شد که وکالی آمریکایی ترکمن گاز، در 
قبال انفعال، دفاع ضعیف و عدم ارائه مستندات 
قوی شــرکت ملی گاز ایران، توانســتند پیروز 
داوری شده و ایران محکوم به پرداخت جریمه 
شود که برخی منابع میزان این جریمه را حدود 

دو میلیارد دالر اعالم کرده اند.
طبق گفته مطلعین، با توجه به قوانین داوری 
ICC ســوئیس، این داوری می تواند حکم کند 

طلب ترکمنستان از محل دارایی های ایران در 
خارج از کشور پرداخت شود چه از کره جنوبی و 
چه از عراق. این دومین باری است که وزارت نفت 
حســن روحانی، در اختالفات حقوقی در حوزه 
صادرات گاز بازنده داوری ها می شود. یک بار در 
سال 96 که مجبور شد دو میلیارد دالر غرامت 
به ترکیه- در قالب صادرات مجانی گاز- بپردازد 
و یک بار هم االن )تابستان 99 (که باید میلیون ها 

دالر به ترکمنستان پرداخت شود.
گفتنی است مسئولیت این پرونده حقوقی 
بر عهده سید اصغر هندی، مشاور حقوقی سابق 
زنگنه و برخی رؤســای شرکت ملی گاز بود که 
مانند پرونده های دیگر، منجر به صدور رأی علیه 
کشورمان شده است؛ طی تماس تلفنی با سید 
اصغر هندی، مسئول حقوقی این پرونده، وی به 
این پاسخ بسنده کرد که هم اکنون بازنشسته 

شده و سمتی در مجموعه وزارت نفت ندارد!
توضیحات مبهم وزارت نفت

اما پس از انتشار این خبر در رسانه ها، وزارت 
نفت توضیحاتی ارائه کرد که به علت ابهامات آن، 

به احتمال صحت خبر فوق دامن زد.
وزارت نفت در توضیحات خود نوشته است: 
»مطابق مقررات داوری، این رأی از سوی هیچ 
یک از طرف های اختالف قابل انتشــار نیست، 

مگر با توافق طرفین«.
در ادامه این توضیحات آمده است: »اساساً 
اختالف های جاری بین شــرکت ترکمن گاز و 
شــرکت ملی گاز ایران تنها یک اختالف برای 
تعیین میــزان دقیق بدهی بــه ترکمن گاز و 
مطالبات شــرکت ملی گاز ایــران بابت جرایم 
مربــوط به کمیــت و کیفیــت گاز صادراتی 
ترکمنســتان به ایران بوده است، بنابراین این 

دعوی تجاری برنده یا بازنده ندارد.
آنچه درباره رأی صادره قابل بیان است، این 
است که رأی صادره ابعاد و جوانب مختلفی دارد، 
در مواردی نظر شرکت ترکمن گاز و در مواردی 
هم نظر شــرکت ملی گاز ایران پذیرفته شده 
اســت«. چنانچه پیداست، توضیحات سربسته 
وزارت نفت مشخص نمی کند که کدام عناوین 
مورد نظر ایران پذیرفته شــده و بر چه اساسی 
وزارت نفت مدعی است این دعوی برنده و بازنده 

نداشته است!
نقش پررنگ زنگنه

وزارت نفت بیان کرده است: »تأکید می شود 
که برخالف برخی گزارش های رسانه ای، شرکت 
ملی گاز ایران، مشمول پرداخت هیچ جریمه ای 
نشــده و اساساً درخواســت ترکمن گاز اعمال 
جریمه نبوده که شرکت ملی گاز ایران در این 
باره محکومیتی داشته باشد. چنانکه گفته شد، 
بحث مطروحه در داوری فقط تدقیق رقم بدهی 
شــرکت ملی گاز ایران به ترکمن گاز بابت گاز 
دریافتی از شرکت ترکمن گاز تا تاریخ قطع گاز 
و متقاباًل تعیین میزان جرایم متعلقه به شرکت 
ترکمن گاز بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی 

بوده است.«
اما ادعای جریمه نشــدن ایران در حالی از 
سوی وزارت نفت مطرح می شود که رسانه های 
مختلف بر قصور یا تقصیر وزارت نفت و شخص 

زنگنه در این ماجرا تأکید کرده اند.
پایگاه تخصصی میز نفــت در این رابطه با 
تأکید بر اینکه »زنگنه؛ مقصر اصلی محکومیت 
ایران است«، نوشت: »محکومیت ایران قطعی 
اســت و وزارت نفت هم به نوعــی آن را تائید 

کرده است.«

 کارگران هفت تپه:
۳ ماه است حقوق نگرفته ایم

سرویس اقتصادی -
کارگران شرکت هفت  تپه خوزستان که بارها با مشکل عدم 
دریافت حقوق مواجه بوده اند اخیرا هم اعالم کردند سه ماه 

است حقوق نگرفته اند.
نماینده تعدادی از این کارگران روز گذشــته در تماس با گروه 
اقتصــادی کیهان با  اشــاره به مشــکالت کارخانه نیشــکر پس از 
خصوصی سازی گفت: یکی از این مشکالت این است که بارها حقوق 
کارگران به تعویق افتاده اســت که در آخرین نمونه آن هم االن سه 

ماه است ما حقوق نگرفته ایم.
البته ماجرای مشــکالت این کارخانه از سال 97 یعنی سه سال 
پس از خصوصی ســازی هفت تپه  شروع شد که برخی کارگران در 
اعتراض به مشــکالت معیشتی و تعویق در پرداخت حقوق هایشان، 
اقدام به اعتصاب کردند؛ در نهایت، پس از کش و قوس های فراوان، 
مشــکل آن زمان کارگران حل شد، در حالی که ریشه های مشکل 

همچنان الینحل باقی مانده بود. 
در واقع، مشکل اصلی همان فساد در روند خصوصی سازی بود که 
منجر به روی کار آمدن تیم های مدیریتی فاســد می شد، در همین 
نمونه، دو ماه پیش دادگاه رسیدگی به پرونده 18 جلدی تخلفات امید 
اسدبیگی، مدیرعامل شرکت هفت تپه )که مبلغ اتهام قاچاق عمده ارز 

و معامالت غیرمجاز ارزها، بیش از 1/4 میلیارد دالر بود( آغاز شد!
همین فسادها زمینه ساز مشکالت معیشتی کارگران شد، تا اینکه 
اواخر خرداد ماه، کارکنان نیشکر هفت تپه شوش در مقابل ساختمان 
مدیریت تجمع کرده و خواستار پرداخت حق بیمه، حقوق و رسیدگی 

به وضعیت شرکت شدند. 
در این زمینه خبرگزاری مهر هم نوشــت: برخی کارکنان عقیده 
دارند پرداخت نشــدن حقوق آنها و تأخیر در این مورد نوعی تالش 
مالکان شــرکت برای اثر گذاشتن بر روند رسیدگی به تخلف مالکان 
شــرکت است. این ادعا در شرایطی مطرح شده که برخی از فعاالن 

فضای مجازی هم آن را متذکر شدند. 
در این باره یکی از فعاالن فضای مجازی نوشت: »می خواهید به 
ریشــه فساد و قدرت مافیا در سازمان خصوصی  سازی پی ببرید؟ به 
این جمله قاضی مسعودی مقام خطاب به مالک هفت تپه دقت کنید: 
تا شما را احضار می کنیم حقوق کارکنان را عقب می اندازید، از هیچ 

چیز  ترس ندارند حتی مردن ملت از گرسنگی!«
همان طور که  اشاره شد ریشه مشکالت این شرکت )و شرکت های 
مشابه( فساد در نحوه واگذاری هاست، موضوعی که رهبر انقالب هم 
به خوبی آن را دریافته و در دیدار اخیر خود با مسئوالن قوه قضائیه 
یکی از مصادیق مبارزه با فســاد را برخورد با خصوصی ســازی های 

مورد دار عنوان کردند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این  باره فرمودند: »فرض کنید که 
بخــش خصوصی از دولت کارخانه ای را می خــرد، بعد آن کارخانه 
را معّطــل می کنــد، معّوق می کنــد، کارگرش را بیــرون می کند، 
ماشــین آالتش را حراج می کند، زمینش را هم مثاًل یک ساختمان 
20 طبقه یا 25 طبقه می ســازد! خب اینها ضربه  به اقتصاد کشــور 
اســت؛ اینها را می توانید به معنــای واقعی دنبال کنید که ارتباط با 

معیشت مردم دارد.«

رئیس  سازمان توسعه تجارت گفت: با 
توجه به اعالم قبلی در هفتم تیرماه، کارت 
بازرگانی ۲۵00 صادرکننده ای که رفع تعهد 

ارزی آنها صفر بوده است تعلیق شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، حمید زادبوم 
در نشست خبری با  اشاره به تعلیق کارت های 
بازرگانی صادرکنندگانی کــه رفع تعهد ارزی 
نداشــته اند، تصریح کــرد: با توجــه به اعالم 
قبلی در هفتم تیرمــاه کارت بازرگانی 2500 
صادرکننده ای که رفع تعهد ارزی آنها صفر بوده 

است تعلیق شد.
وی افزود: تا پایان تیر ماه نیز کارت بازرگانی 

تولیدکنندگانی که صادرات داشته اند و رفع تعهد 
ارزی آنها صفر بوده تعلیق خواهد شد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ 
به این سؤال که 2500 صادرکننده مذکور، چه 
مقدار از 27/5 میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات 
را در اختیار داشــته اند، گفت: فعال این موضوع 
را سازمان توسعه تجارت احصا نکرده اما قطعا 
اطالعات مربوط به این موضوع در اختیار بانک 

مرکزی هست.
در عین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، 
مسعود خوانســاری؛ رئیس اتاق بازرگانی تهران 
ادعا کرد: بخش عمده ای از ارز حاصل از صادرات 

به کشور بازگشته اســت. توافقی که بین اتاق 
بازرگانی و بانک مرکزی شده این بود که در سال 
اول 80 درصد ارز برگردد، چون قیمت های پایه 
کاالهایی که صادر می شود ممکن بود سال های 
قبل به خاطر جوایز صادراتی قیمت های باالیی 
باشد از این رو قرار شد 70 درصد آن 80 درصد 

برگردد.
 وی افزود: در سال دوم یعنی 98 به همین 
روال قرار بود انجام شــود که بانک مرکزی طی 
بخشنامه ای بحث 20 درصد را منتفی کرد. قرار 
بــر این بود که 70 درصد ارز حاصل از صادرات 
برگردد و تاکنون قسمت اعظم این ارزها برگشته 

است البته با توجه به بحث تحریم و مشکالتی که 
وجود دارد آوردن ارز به سامانه نیما با مشکالتی 

رو به روست.
رئیس  اتاق بازرگانــی تهران  افزود: ناگفته 
نماند ممکن است برخی ها هم سوء استفاده کرده 
و ارز حاصل از صادرات را به مملکت برنگردانده 

باشند و این قضیه را نمی توان انکار کرد.
گفتنی اســت، ادعای رئیس  اتاق بازرگانی 
تهران مبنی بر بازگشت بیشتر ارز صادراتی، در 
حالی اســت که ارز 27 میلیارد و 500 میلیون 
دالر از نزدیــک به 42 میلیــارد دالر صادرات 

غیرنفتی کشور در سال 98، بازنگشته است.

نایب رئیس  اتحادیه امالک: 

ثبت اجاره های باالتر از نرخ مصوب
ممنوع است

رئیس سازمان توسعه تجارت:

کارت بازرگانی 2500 صادرکننده ای که ارز نیاورده اند تعلیق شد


