
حدیث دشت عشق

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

مالیات بر خانه های خالی رونق بازار مسکن را 
مضاعف می کند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: رونق بازار مســکن یکی از پیامدهای مهمی 
اســت که با اجرای طرح مالیــات بر خانه های خالی 

ایجاد می شود.
محمد صفایی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه 
تصویب و اجرای طرح مالیات برعایدی سرمایه تقاضای مسکن 
را واقعی و قیمت ها را کاهش می دهد، اظهار داشت: یکی از 
مسائلی که مجلس در بعد اقتصادی به آن ورود داشته مسئله 
مالیات بستن بر سوداگری و عایدی سرمایه است که تا پیش 

از این سابقه نداشته است.
وی ادامه داد: این طــرح به هیچ وجه واجد مضراتی که 
برخی منتقدان به آن  اشــاره می کنند نیست بلکه برعکس 
به نظر می رســد که کامال برای بازار مسکن سودمند باشد و 

بتواند رونق خاصی در این بازار ایجاد کند.
صفایــی بیان کرد: ایــن مالیات ها صرفا مــازاد مصرف 
در حوزه مســکن را نشــانه گرفته و تــالش دارد از تبدیل 
شدن مســکن به یک کاالی ســرمایه ای جلوگیری کند و 
 در صورت اســتفاده از آن باید مالیات مربوطه نیز پرداخت 

شود.
صفایی اضافه کرد: مازاد نیاز مســکن از طریق مالیات بر 
خانه های خالی در بازار عرضه می شــود و شاهد رونق نقل و 
انتقال مسکن مخصوصا به واســطه رکودی هستیم که در 

دوران کرونا با آن روبه رو شده ایم.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر یکی از دغدغه های اصلی 
ما این اســت که در شرایط فعلی بسیاری از قیمت ها واقعی 
نیســتند و بازار مسکن با نوعی افزایش کاذب قیمت روبه رو 
شــده و طرح مالیات بر خانه های خالــی در این زمینه نیز 

می تواند کمک کننده باشد.
کارشناس انرژی:

پرمصرف ها باید بهای واقعی انرژی را 
بپردازند

یک کارشناس انرژی گفت: در حال حاضر دولت با 
پرداخت یارانه به صورت پنهان، مشترکین پرمصرف  

را منتفع می سازد.
سجاد حسین نیا در گفت وگو با خبرگزاری فارس درباره 
یارانه های انرژی و تعرفه گذاری های آب، برق و گاز، بیان کرد: 
کســی که مصرف بیشتری دارد، در واقع از یارانه  بیش تری 
بهره  می برد که طبق برخی محاسبات به 680 هزار تومان هم 
می رسد. حال این مسئله برای آب و دیگر حامل های انرژی 
هم صادق اســت. لذا درحال حاضر یارانه های انرژی به طور 

عادالنه  توزیع نمی شود.
حسین نیا در ادامه با اشــاره به تجربه موفق کشورهای 
توســعه یافته در زمینــه تعرفه گذاری، تصریــح نمود: در 
کشورهای توســعه یافته همچون آمریکا در شهر نیویورک، 
برق در حجم های مختلف با قیمت های متفاوت است، بدین 
شکل که مشترک با نرخ باالی مصرف، قیمت باال و نزدیک 
به بهای آزاد را می پردازد؛ حال در این اختالف قیمتی برای 
مشــترکان با میزان مصرف باال، بخشــی از بودجه  پروژه  ای 
با هدف توســعه  صنعت انرژی همانند توســعه انرژی های 

تجدیدپذیر و فناوری های نو فراهم می شود.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا تعرفه گذاری فعلی 
بدون تعرفه گذاری پلکانی و بدون نزدیک سازی قیمت ها به 
بهای آزاد تأثیری بــر کاهش مصرف ها دارد یا خیر؟ گفت: 
هم اکنــون نیز تعرفه ها بصورت پلکانی اســت، بطور مثال 
بنزین دو نرخی اســت و در بــرق قیمت برای پلکان های با 
مصرف های مختلف، متفاوت اســت اما افزایش قیمت ها بر 
اســاس پلکان ها با توجه به اینکه اختالف قیمت ها معنادار 
 نیست، بازدارندگی چندانی برای مشترکان پرمصرف، ایجاد 

نمی کند.
توضیحات وزیر نیرو درباره خاموشی ها

وزیر نیرو اظهار کرد: امسال علی رغم پیش بینی هایی که 
داشــتیم با چند وضعیت غیرمتعارف مواجه شدیم که یکی 
گرمای زودرس بود و در فروردین و اردیبهشت چندین درجه 

افزایش دما داشتیم.
رضا اردکانیان افزود: از طرفی خشکسالی قابل مالحظه ای 
که در سال آبی مهرماه 1399 تا آخر شهریور1400 ایجاد شد، 
منجر به کاهش قابل مالحظه   ظرفیت نیروگاه های برق آبی 
شد. ظرفیت نصب شده نیروگاه های برق آبی هنگامی که همه 
ســدها پر آب باشــند 12 هزار مگاوات است که با احتساب 
مسایل بازدهی، حدود 10 هزار مگاوات ظرفیت علمی از این 

نیروگاه ها می توان داشت.
وی بیان  داشــت: همچنین نزدیک به 73 هزار مگاوات 
نیروگاه نصب شــده حرارتــی وجود دارد که با احتســاب 
نیروگاه های برق آبی در مجموع 85 هزار مگاوات می شود که 
از آن 73 هزار مگاوات ظرفیت نصب شده حرارتی، ظرفیت 
عملی مان با توجه به مســئله عمر نیروگاه ها و فرســودگی 
آنهــا و بــا توجه به وضعیت دمــا و ارتفاع محل اســتقرار 
 نیروگاه نســبت به ســطح دریا، یک کاهش توان خروجی 

داریم.
اردکانیــان عنوان کرد: بر این اســاس در بهترین حالت 
حداکثر تــوان خروجی ما از آن 73 هــزار مگاوات، حدود 
50 هزار مگاوات اســت که با 10 هزار مگاوات نیروگاه های 
برق آبی ها به 60 هزار مگاوات می رسد؛ البته این ظرفیت وقتی 
به حداکثر می رسد که همه سدها پر بوده و همه واحدهای 
حرارتی نیز در مدار باشند. بخشی از شرایطی که امسال پیش 
آمد قابل پیش بینی و برای آن برنامه ریزی شده بود، بخشی 
دیگر ناشــی از گرمای زودرس و خشکسالی بود که کاهش 
توان نیروگاه های برق آبی را به دنبال داشت و بخشی دیگر، 

بحث رمزارزها بود.

نایب  رئیس شورای ملی زعفران:

صادرات زعفران ۳ برابر شد
نایب  رئیس  شورای ملی زعفران گفت: بنابر آمار 
گمرک در فروردین بیش از ۱۶ تن زعفران صادر شده 
که این میزان نسبت به مدت مشابه سال ماقبل بیش 

از سه برابر رشد داشته است.
غالمرضا میری در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، از 
ثبات قیمت زعفران در بازار خبر داد و افزود: حداقل قیمت 
هر کیلوگرم زعفران هفت میلیون و 500 هزار و حداکثر 14 
میلیون تومان اســت. ضمن اینکه حداقل قیمت هر مثقال 

زعفران 45 هزار و حداکثر 65 تا 70 هزار تومان است.
وی با  اشــاره به اینکه روند عادی صادرات در حال انجام 
است، ادامه داد: اگر چه آماری از میزان صادرات زعفران در 
اردیبهشــت ماه نداریم، اما تا پایان فروردین بیش از 16 تن 
زعفران صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 

سه برابری داشته است.
نایب  رئیس  شــورای ملی زعفران درباره آینده صادرات 
طالی ســرخ گفت: بارها اعالم کرده ایم که اگر مشکالت از 
سر راه صادرات زعفران برداشته شود، صادرات رونق خواهد 
گرفــت. با این وجود هدف صادراتی از 47 کشــور در نیمه 
ابتدایی ســال 99 به 64 کشــور در نیمه دوم سال گذشته 

افزایش یافت.
میری افزود: با روی کارآمدن دولت جدید و رفع مشکالت 
پیمان سپاری، مشکل بازگشت، یکسان سازی و اختالف قیمت 
ارز سامانه نیما با بازار آزاد باید رفع شده و ترتیبی اتخاذ شود 

تا صادرکننده ارز را به داخل کشور آورد.
قلی خسروی وعده داد

اتحادیه امالک با مشاوران 
متخلف مسکن برخورد می کند

رئیس اتحادیه امالک با تاکید بر نظارت مســتمر 
بر فعالیت مشاوران امالک در موضوع اجرای مصوبه 
ستاد ملی کرونا گفت:مردم در صورت مشاهده تخلف 

با اتحادیه تماس بگیرند.
مصطفی قلی خسروی در گفت وگو با تسنیم، مدعی شد: 
اتحادیه امالک به طور مســتمر بر عملکرد مشاوران نظارت 

می کند.
وی با اشاره به مصوبه ســتاد ملی کرونا برای حمایت از 
مســتأجران با توجه به شیوع ویروس کرونا، افزود: بر اساس 
مصوبه ملی کرونا قراردادهای اجاره مســکن یکســال دیگر 

تمدید شده است.
وی در واکنش به کارشــکنی برخی مشاوران امالک در 
تمدید قراردادهای اجاره، گفت: اتحادیه مشاوران امالک به 
شدت بر اجرای مصوبه ستاد کرونا نظارت دارد و از مردم هم 

می خواهیم تخلفات احتمالی را گزارش کنند.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک ادعا کرد: ما به شــدت 
و در اســرع وقت به هر نوع تخلفــی در این زمینه برخورد 

خواهیم کرد.
گفتنی اســت وزیر راه و شهرسازی اخیرا از مصوبه ستاد 
ملی کرونا برای تمدید یکســاله قراردادهای اجاره با افزایش 
نرخ های اعالم شده خبر داده و گفته بود: مصوبه تمدید یکساله 

قراردادهای اجاره مسکن در ستاد ملی کرونا تصویب شد.
وی بــا بیان اینکــه وزارت راه و شهرســازی تغییراتی 
درخصوص شرایط تمدید قراردادهای اجاره مسکن در نظر 
دارد، تصریح کرد: ایــن تغییرات در کمیته اقتصادی کرونا 
مصوب شــده و در ستاد هم طرح می شود و نتیجه آن را به 

زودی اعالم خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه در جلســه آتی ستاد ملی کرونا مصوبه 
جدید تمدید قراردادهای اجاره مسکن تصویب خواهد شد، 
افزود: تصمیمات جدید ستاد ملی کرونا پس از تصویب برای 

اجرا ابالغ خواهد شد.
وزیــر راه و شهرســازی گفت: با توجه به مصوبه ســتاد 
ملی کرونا شــورای حل اختــالف به هیچ عنوان حق صدور 
حکــم تخلیه برای مســتاجر ندارد. نماینده شــورای حل 
اختــالف در کمیته های اقتصادی ســتاد ملی کرونا حضور 
 داشــت و در جریان صدور حکم تخلیه برای مستاجران قرار 

گرفته اند.
اسالمی تاکید کرد: هیچ مالکی بدون شروط اعالم شده 
که بر اساس آن می توان حکم تخلیه گرفت، نمی تواند برای 
صدور حکم تخلیه اقدام کند، ضمن اینکه مستاجران مکلف 

هستند که حقوق مالک را رعایت کنند.

اقتصادی

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

10/787/000سکه تمام طرح جدید
10/701/000سکه تمام طرح قدیم

5/950/000نیم سکه
3/850/000ربع سکه

2/355/000گرمی
1/079/300هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
23/577دالر
28/786یورو
34/527پوند

2/820لیر ترکیه
6/576درهم امارات

20/6دینار عراق

صفحه 4
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱4۰۰
۲۹ شوال ۱44۲ - شماره ۲۲۷۶۷

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رأی شماره 139960322001000914 هیئت دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر در واحد 
ثبتــی حوزه ثبت ملک زاهدان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم کنیز شهســواری به 
شناسنامه شماره 613 کد ملی 5639366559 صادره نهبندان فرزند رضا در ششدانگ یک باب 
انباری به مساحت 45 متر مربع قسمتی از پالک شماره 32 فرعی از 2899 اصلی باقیمانده که 
راستای استانداردسازی به پالک 64 فرعی از 2899 - اصلی اصالح شده است واقع در بخش 
یک بلوچستان شــهر زاهدان خیابان امام خمینی جنب شــرکت نفت مرکزی فروشگاه رنگ 
تابان خریداری از مالک رسمی آقای محمد حسین شاهبیکی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 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 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: چهارشنبه 1400/3/5
تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1400/3/20

حسینعلی مالیی- رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان

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

م الف 164

موتورســیکلت  ســبز  بــرگ 
بــه شــماره   CDI125 پرنــد
بــه   563-73473 پــاک 
رنــگ قرمــز مــدل 1384 و 
شماره موتور 12028395 و 
شماره تنه 8458828 مفقود 
 شــده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

برگ سبز)سند( اتومبیل سمند 
مدل 1390 سفید بشماره پاک 
238 د 47- ایران 41 بشــماره 
موتور 14790032638 بشماره 
 NAACRHSXBF717744 شاسی
بنام محمدسعید یاری میراحمدی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

برگ ســبز و ســند کمپانی و کارت مشــخصات خودرو مینی بوس هیوندای 
کــروز به شــماره پــاک 987 ع 11- ایــران 14 به رنگ ســفید- روغنی 
مــدل 1383 و شــماره موتور 37912004211578 و شــماره شاســی 

37901783903116 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی حق تقدم درخصوص افزایش سرمایه 
شرکت کربن سازان رفسنجان سهامی خاص 

به شماره ثبت ۲۹۲۰ و شناسه ملی ۱4۰۰3۲8۲5۷۹
ملی  شناسه  و   2920 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  رفسنجان  کربن سازان  تقدم  حق  آگهی 

14003282579
باطالع کلیه سهامداران شرکت کربن سازان رفسنجان سهامی خاص ثبت شده به شماره 2920 

می رساند.
با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق ا لعاده مورخ 1400/3/1 و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش 
سرمایه به هیئت مدیره، نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ 3.000.000.000ریال به 
مبلغ 25.000.000.000ریال منقسم به 500.000 سهم50.000 ریالی با نام از طریق )مطالبات 
حال شده سهامداران یا واریز نقدی یا تواماً و یا موارد دیگر مندرج ماده 158 الیحه اصالحی قانون 
تجارت( افزایش یابد، مراتب جهت اطالع حال سهامداران محترم آگهی می شود، که در اجرای ماده 
از طریق مطالبات حال شده  افزایش سرمایه  به  قانون تجارت سهامدارانی که مایل  166 و 169 
می باشند، مراتب را ظرف مدت 60 روز از تاریخ انتشار آگهی به شرکت اعالم نمایند و سهامدارانی که 
مطالبات آنها کافی برای حق تقدمشان نمی باشد، مبلغ رسمی خرید سهام را به حساب جاری شماره 
2002.8000.10822132.1 شرکت نزد بانک پاسارگاد شعبه طالقانی واریز و فیش مربوطه را به دفتر 
شرکت واقع در شهرک صنعتی شماره یک رفسنجان، نبش میدان نیلوفر تسلیم نماید. بدیهی است 

پس از انقضاء مهلت مقرر، هیئت مدیره می تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.
هیئت مدیره شرکت 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)رهنی(
پرونده های اجرایی کالسه 9700483 و 9700482 به استناد سند رهنی شماره 11416- 94/9/22 و111415- 94/9/22 دفترخانه اسناد رسمی 9 اراک له 
بانک ملت شعبه بازار اراک و علیه محمد کلوانی نام پدر: جعفرعلی تاریخ تولد: 1359/02/01 شماره ملی: 0532414731 شماره شناسنامه: 2375 به نشانی: 
اراک خیابان امام انتهای خیابان جهانگیری مجتمع فرهنگیان کد پستی 3816641875 و سمیه کمیجانی نام پدر: فرج اله تاریخ تولد: 1369/06/31 شماره 
ملی: 0520292359 شماره شناسنامه: 0520292359 به نشانی: اراک خیابان امام انتهای خیابان جهانگیری مجتمع فرهنگیان کد پستی 3816641875 بابت 
مبلغ 1265336177ریال )یک میلیارد و دویست و شصت و پنج میلیون و سیصد و سی و شش هزار و یکصد و هفتاد و هفت ریال( اعم از مانده طلب بانک 
و خسارت دیرکرد و سایر هزینه ها تا روز سه شنبه مورخ 1400/4/8 )روز مزایده( و مبلغ 63266808 ریال )شصت و سه میلیون و دویست و شصت و شش 
هزار و هشتصد و هشت ریال( نیم عشر اجرائی تشکیل و اجرائیه ها در مورخه97/12/21 ابالغ و رعایت ماده 111 آئین نامه اجرا نیز گردیده است مورد وثیقه 
اسناد رهنی فوق الذکر عبارت است از ششدانگ پالک 181 فرعی 4053 اصلی مفروز و مجزی از 5 فرعی از اصلی مذکور قطعه 26 تفکیکی به مساحت 
74/42مترمربع واقع در بخش 1 اراک به نام آقای محمد کلوانی ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده است و حدود و مشخصات آن به شرح ذیل می باشد: شماال 
به طول 11/5 متر پنجره و دیوار و لبه تراس به فضای و محوطه مشاعی شرقا به طول 605 متر دیواریست با قطعه 52 از بلوک آ 2 جنوبا به طول 4055 متر 
دیواریست مشترک با قطعه 27 دوم به طول 0/30 متر که غربی است سوم 0/70 متر چهارم بطول 0/30 متر که شرقیست پنجره و دیواریست به هواکش 
اشتراکی پنجم بطول 4/20 متر دیواریست مشترک با قطعه 27 ششم بطول 0/40 متر که غربی است هفتم بطول 0/30 متر هشتم بطول 0/40 متر که 
شرقیست پنجره و دیواریست به هواکش اشتراکی نهم بطول 1/75 دیواریست مشترک با قطعه 27 غربا اول بطول 4/5 متر در و دیواریست براه پله اشتراکی 

دوم بطول 2 متر دیواریست به آسانسور اشتراکی کف با سقف قطعه 22 به سقف با کف قطعه 129 اشتراکی است.
وضعیت موجود: آپارتمان فوق الذکر در طبقه هفتم ضلع شرقی مجتمع به متراژ 74/42 مترمربع )هفتاد و چهار متر و چهل و دو صدم متر مربع( به صورت دو 
خوابه دارای سرویس بهداشتی و حمام مجزا کف سرامیک و بدنه تا زیر سقف کاشی، آشپزخانه کابینت فلزی با بدنه کاشی و کف سالن و اطاق ها سرامیک 
و بدنه نقاشی و سیستم گرمایشی بخاری گازی و کولر آبی و درب های داخلی اچ دی اف و آسانسور نفربر و پنجره های آلومینیومی و انشعابات آب و برق 
و گاز با قدمت بنای حدود 10 سال می باشد. با توجه به موارد ذکر شده و موقعیت جغرافیایی و راه های دسترسی و قدرالسهم از مشاعات مجتمع و امکانات 
رفاهی مجموعه مطابق با قانون و آیین نامه های آپارتمانی و مصالح ساختمانی مصرفی و جمیع جهات موثر در قیمت گذاری بنای فوق ارزشی معادل مبلغ 
5/023/000/000 ریال معادل پانصد و دو میلیون و سیصد هزار تومان توسط کارشناسان رسمی دادگستری) ایمان میرزاده، فرخ بوذری و حسین عابدی( در 
مورخه 99/10/8 ارزیابی شده است که تمامت پالک فوق در قبال طلب بانک ملت شعبه بازار و نیم عشر اجرایی در روز سه شنبه مورخه 1400/4/8 از ساعت 
9 صبح الی 12 ظهر در محل اجرای ثبت اراک از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ 5/023/000/000 ریال معادل پانصد و دو میلیون و سیصد 
هزار تومان به عنوان قیمت پایه شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریداران فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و 
فروش کال نقدی است خریداران می توانند جهت شرکت در مزایده با ارایه چک رمزدار بانک ملی به مبلغ ده درصد پایه مزایده در وقت مقرر در جلسه مزایده 
شرکت نمایند و قبل از برگزاری مزایده از ملک مورد رهن به نشانی اراک به محل ملک واقع اراک انتهای خیابان جهانگیری مجتمع فرهنگیان کد پستی 
3816641875 ملکی محمد کلوانی دیدن نمایند کلیه هزینه های متعلقه تا روز مزایده به عهده بدهکار است و کلیه بدهی های مربوط به آب- لوله کشی و 
برق و گاز اعم از حق انشعاب و اشتراک و مصرف و همچنین بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و سایر هزینه های انتقال به عهده خریدار است و میزان 
بدهی های مذکور مشخص نیست و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصاحساب دارایی و شهرداری است و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیلی رسمی 
غیر مترقبه باشد روز اداری بعد از تعطیلی در همان زمان و مکان مزایده برگزار خواهد شد ملک طبق اعالم بستانکار طی نامه شماره  2649 - 1400/2/25 

فاقد، بیمه می باشد. تاریخ انتشار: 1400/3/20
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک- منصوری  م الف 129

برگ ســبز تراکتور کشــاورزی سیســتم ITM تیپ 399 
دو دیفرانســیل مــدل 1399 رنگ قرمز روغنی به شــماره 
 )vin( شناســایی:  شــماره  و   YAW2244H موتــور 
 N3HKTAA5DLHW00827 و شــماره پالک 869 
ک 55 ایران 14 به نام محســن گنج مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.

مفقودی برگ سبز
برگ ســبز خودروی وانت پیکان به رنگ سفید روغنی 
مدل 1385 به شــماره موتور 12285047850 و به شماره 
شاســی 22113583 و به شــماره پالک 981 ج 39 ایران 
73 نام حاجی برنا مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی مهندسین مشاور جویاب نو )سهامی خاص(
)شماره ثبت 43۹۷4 - شناسه ملی۱۰۱۰۰8۹3۲8۱(

مجمع عمومی عادی مهندســین مشاور جویاب نو )سهامی خاص( در ساعت 10 صبح مورخ 1400/3/31 
در محل شرکت واقع در تهران - میدان ونک - خیابان برزیل - خیابان شهیدشمس الهیجانی - پالک 

16 تشکیل می گردد.
از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند.

دســتور جلسه: 1. استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس و بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و 
زیان عملکرد سال مالی 1399

2. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
هیئت مدیره3. تعیین روزنامه کثیراالنتشار

توسط برخی واردکنندگان رخ می دهد

فروش الستیک دولتی به نرخ آزاد!
برخی  گفت:  تایر  واردکننــدگان  انجمن  دبیر 
در ســامانه جامع تجارت، تایر وارداتی را بر اساس 
دالر4200 تومانی و برخی با نرخ نیمایی می فروشند 

که همین روال باعث البی بازی شده است. 
به گزارش خبرگزاری فارس، سید محمد میرعابدینی 
در خصــوص نحوه فروش الســتیک در ســامانه جامع 
تجارت به نرخ دولتی، اظهار داشت: سال گذشته مقداری 
ارز دولتی )4200 تومانی( به تجار دادند تا الستیک را به 
نرخ دولتی وارد کنند و سامانه جامع تجارت هم مکلف بود 

این کاال را به نرخ دولتی به فروش برساند. 

وی افــزود: پس از آن، فروش و عرضه این دســته از 
الستیک ها با موانعی مواجه شد. بر این اساس افرادی که 
کاال را بــا نرخ دولتی وارد کرده اند، باید مابه التفاوت آن را 
پرداخــت کنند که برخی تجار معمولی این کار را کردند. 
در این بین، البی هــای زیادی رخ داده که از همین روال 
گله مند هستیم. برخی در این سامانه بر اساس دالر4200 
تومانی و برخی با دالر نیمایی الســتیک می فروشند که 

همین روال باعث البی بازی شده است.
همچنین مصطفی تنها؛ سخنگوی انجمن صنعت تایر 
کشور در این مورد با اشاره به برنامه ریزی انجام شده برای 

فــروش تایر در بورس کاال، اظهار داشــت: به تازگی برای 
شفاف ســازی قیمت تایر، طرح عرضه الستیک در بورس 
کاال را مطرح کرده اند و در حال حاضر یکی از شــرکت ها 
اقــدام به عرضه الســتیک در بورس کرده اســت که اگر 
نتیجه دهد، این روند را برای سایر شرکت ها ادامه خواهیم 
داد. ضمن اینکه با وجود افزایش تولید الستیک نسبت به 
سال گذشته که در شرایط تحریم صورت گرفته اما قیمت 

الستیک افزایش می یابد.
وی افزود: همه شرکت ها به دنبال این هستند که تولید 
تایر را افزایش دهند و می توان گفت که در آینده ای نزدیک 

شاهد تحوالت قابل توجهی در تولید و توسعه صنعت تایر 
کشور خواهیم بود.

همچنین جمشــیدی؛ مجری طرح توزیع سیستمی 
تایر نیز در خصوص برنامه ریزی برای ســاماندهی به بازار 
تایر گفت: تمام خرید و فروش الســتیک در سامانه جامع 
تجارت ثبت می شود تا بتوانیم بر کاال تا زمانی که به دست 
خرده فروش می رسد، نظارت داشته باشیم.  برای عرضه و 
تقاضای تایر خودرو های سنگین هیچ مشکلی وجود ندارد 
اما برای خودرو های سواری هنوز مشکالتی وجود دارد که 

به دنبال رفع آن هستیم.

مدیر بحران وزارت جهاد کشاورزی خبر داد

خسارت ۶7 هزار میلیارد تومانی کم آبی به کشاورزی 
وزارت جهاد  بحــران  مدیریت  دفتر  مدیرکل 
تاکنون،  ابتدای ســال زراعی  از  کشاورزی گفت: 
خسارت خشکسالی به بخش کشاورزی حدود ۶7 

هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، سید محمد موسوی 
درباره وضعیت کشاورزی در شرایط کم آبی اظهار داشت: بر 
اساس آخرین گزارش ها و ارزیابی های کلی از 11 و دو دهم 
میلیون هکتار اراضی کشــاورزی در 30 استان کشور، 43 
درصد از خســارت 67 هزار میلیارد تومانی مربوط به افت 
تولیدات بخش زراعی، 26 درصد کاهش تولیدات باغی، 13 
درصد افت تولیدات آبزی پروری و محصوالت دام و طیور، 

11 درصد کاهش تولید علوفه مراتع، چهار درصد خسارت 
در زمینه زیرســاخت های انتقال آب، اســتخرهای آب، 
لوله گذاری ها، قنوات و چشمه سارها و سه درصد نیز مربوط 
به تأمین آب و علوفه مورد استفاده دام عشایر بوده است.

وی با  اشاره به گزارش سازمان هواشناسی کشور، گفت: 
میزان بارندگی ها در سال زراعی جاری نسبت به میانگین 
بلندمدت حدود 41 درصد و در مقایســه با مدت مشابه 
ســال قبل 54 درصد کاهش داشته است. عالوه بر کاهش 
بارش، توزیع زمانی و مکانی نامناسب بارندگی ها، افزایش 
گرما و تبخیر و تعرق هم داریم که منجر به شدت وقوع و 
تبعات گسترده خشکسالی در بخش کشاورزی شده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش 
کشاورزی تصریح کرد: بخش کشاورزی بعد از آب شرب، 
حساس ترین و اصلی ترین بخش تأثیرپذیر از خشکسالی 
بوده اســت. پیشنهاد شده با مشــارکت شرکت های آب 
منطقه ای و سایر بخش ها و اســتانداری ها، اولویت بندی 
تخصیص آب را در حوزه های بحرانی به ترتیب کشت های 
گلخانه ای، باغات و زراعت آبی محصوالت اساســی داشته 
باشیم. موسوی درباره تاثیر خشکسالی بر تولید نهاده های 
دامی گفت: با توجه به کاهش تولید نهاده های دامی و جو 
نسبت به سال قبل، باید به میزان کاهش رخ داده، واردات 
صورت گیرد تا تولیدات دام و طیور در این حوزه تضمین 

شود. بنابراین پیشنهاد کردیم که سه و هفت دهم میلیون 
تن جو وارد شود. ضمن اینکه 22 میلیون رأس دام عشایر 

متکی به مراتع کشور است.
وی بر جبران ریالی بخشــی از خســارات ناشــی از 
خشکســالی در حوزه کشاورزی تاکید کرد و گفت: امهال 
تســهیالت بانکی خســارت دیدگان، اعطای تســهیالت 
بانکی ارزان قیمت، پرداخت غرامت توسط صندوق بیمه 
کشاورزی، تأمین اعتبار برای بازسازی زیرساخت های تأمین 
و انتقال آب و کمک های بالعوض به کشاورزانی که 100 
درصد تولیداتشان نابود شده اند از جمله اقدامات ضروری 
برای مدیریت بحران خشکسالی در بخش کشاورزی است.

گروه اقتصادی-
بررسی ها نشــان می دهد در مشکالتی همچون 
تورم و گرانی، نابسامانی بازارها، خلق نقدینگی، بحران 
بازار ســرمایه و... رد پای مدیران بازار پولی کشور به 

چشم می خورد.
مجموعه نظام بانکی سهم بزرگی از اقتصاد را در اختیار 
دارد و بــا توجه به ابزارهای قدرتمند و ویژه در انحصار خود، 
یکی از گزینه های اصلی برای عیب یابی و درمان مشــکالت 

اقتصادی کشور است.
یک سر نخ از آنچه امروز به عنوان معضالت تورم، آشفتگی 
بازارهای مختلف، گسترش داللی، فســادهای اقتصادی و... 

دیده و شنیده می شود، به نظام بانکی برمی گردد.
ردپای بانک ها در تورم

بانک هــا را یکــی از عوامل اصلی ایجاد افزایش ســطح 
عمومی قیمت ها می دانند. آنها برای کســب ســود باال وارد 
بازارهای ارز و ســکه و مســکن می شــوند، با افزایش تقاضا 
بــه افزایش قیمت ها دامن می زننــد، در بازارها حباب ایجاد 
می کنند و در نهایت اگر این حباب به هر دلیلی تخلیه شود، 

این مردم اند که متضرر می شوند.
اما بانک ها چگونه منجر به تورم می شــوند؟ درپاسخ به 
این ســؤال،چندی پیش تجارت نیوز از قول تیمور رحمانی، 
اقتصــاددان نوشــت از دهه 80 به بعد، تاســیس بانک های 
خصوصی و رقابت بین بانک ها بر ســر پرداخت ســود بانکی 
باالتر، عاملی برای افزایش نقدینگی و تورم شــده  اســت. به 
گفته این کارشناس وقتی نرخ سود باالست به کنتوری برای 
افزایش نقدینگی تبدیل می شــود که همان باالرفتن ضریب 

فزاینده نقدینگی است.
نکته مهم در این میان این است که بانک ها در سال های 
اخیر در حالی نرخ سودهای باالیی به مردم پرداخت کرده اند 
که هیچ اتفــاق مثبتی در اقتصاد ایران رخ نداده که ســود 
تضمین شــده و باالیی برای بانک ها ایجــاد کند. به عبارتی 
فرضیه اصلی این اســت که بانک ها با پرداخت تســهیالت و 
سرمایه گذاری در تولید، کسب سود می کنند اما کدام فعالیت 
تولیدی در این سال های رکود، چنین سودی نصیب سیستم 
بانکی می کند؟ لذا بانک ها برای پرداخت این سودهای باال به 

بنگاهداری و بازارهای داللی روی می آورند.
داللی سازمان یافته

در همین رابطه کامران ندری، کارشناس بانکی می گوید: 
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و صورت های مالی بانک ها، 
تأمین نرخ ســود باال از توان بانک ها خارج است، مگر اینکه 

سرمایه شان را به بازارهای داللی سکه و دالر ببرند.
این گمانه ای اســت که در ســال های اخیر به خصوص 
در زمان اوج نوســانات ارزی و گرانی سکه مطرح شد؛ اینکه 
بانک ها بخشی از دارایی خود را به سکه و ارز تبدیل کرده اند 
و تقاضــای باالی بانک ها در بازار بــه افزایش تقاضا و قیمت 

دامن زده است.
حســین درودیان، کارشناس مسائل بانکی با تایید ورود 
بانک ها به بحث داللی می گوید رویه کل بانک ها در دنیاست 
که در قالب یک بانک خصوصی به اقتضای عدم ریسک پذیری 

و تأمین ســودهای کوتاه مــدت، وارد عملیات ســفته بازانه 
می شــوند. اما عمده ورود آنها به بحث بازار مستغالت است 
و آنها وارد بازار طال و ارز نمی شوند. اما در ایران بانک ها وارد 
هر نوع بازاری می شــوند که خود این اقدام از خلق پول هم 
نگران کننده تر اســت و مشکالت بیشتری برای اقتصاد ایجاد 
می کند. سال گذشته محمودزاده معاون مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرســازی اعالم کرد که یک بانک خصوصی-

دولتی مالک یک هزار واحد مسکونی خالی است!
 با ایــن وصف آیا نباید از مدیریت نظام بانکی پرســید 
چــرا بانک ها به جای کمک به تولیــد به خرید هزاران ملک 
می پردازند و آیا با این دســت فرمان نباید بانک ها را یکی از 

عوامل گرانی مسکن دانست؟
انفجار نقدینگی

یکی از عوامل بروز تورم به هم خوردن نسبت نقدینگی 
به تولید اســت که افزایش فاجعه بار این نســبت به دالیل 
مختلفی رخ می دهد که یکی از مهم ترین این دالیل، قدرت 

انحصاری خلق پول بانک ها است.
براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در 
سال 99 که عبدالناصر همتی ریاست بانک مرکزی را برعهده 
داشت حجم نقدینگی 40.6 درصد رشد کرده که این میزان 
از ســال 1357 تاکنون بی سابقه است و یک رکورد محسوب 
می شــود. جزئیات متغیرهای پولی و بانکی اسفندماه 99 که 
به تازگی منتشر شــده که نشان می دهد حجم نقدینگی در 
سال 98 معادل 2472 هزار و 150 میلیارد تومان بوده که با 
1004 هزار میلیارد تومان افزایش در سال گذشته به 3476 

هزار و 170 میلیارد تومان رسیده است.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی دیروز در همایش طرح قانونی بانک مرکزی، 
بانــک مرکزی را عامل اصلی رشــد نقدینگی عنوان و اظهار 
کرد: ساختاری که در قانون پولی- بانکی کشور بوده به بانک 
مرکزی اجازه نداده تا بتواند بر اساس هدف گذاری هایش در 
مورد متغیرهای اقتصادی، برنامه ریــزی کند. بانک مرکزی 
در عمــل به مثابه صندوق دولت ها بوده و دولت زمانی که با 
کســری مواجه  شده، سراغ بانک مرکزی  رفته تا نیازش را از 
این طریق تأمین کند. غافل از اینکه این عمل زیان بار است 
و باعث کاهش ارزش پول ملی و رشــد سرسام آور نقدینگی 
می شــود. به همین خاطر در این یک ســال شروع مجلس 
یازدهم، با جدیت تمــام روی اصالح قانون و نظام بانکداری 

وقت گذاشتیم.
هیوالی بانک های خصوصی

طغیانی تأکید کرد: یک مشــکل دیگر که در سال های 
اخیر ایجاد شــده، خلق پــول نظام بانکی اســت. دو بانک 
خصوصــی در ســال 97، به اندازه بودجه کل کشــور، خلق 
نقدینگی و اعتبار داشــتند. این اقدام بر اســاس اختیاراتی 
که با ایجاد بانــک در اختیار بانک دار قــرار می گیرد، انجام 
شده و چون نظارت ضعیف اســت باعث می شود بانک دارها 
از اختیاراتشان سوءاستفاده کنند. اختیاراتی که بانکدارهای 
خصوصی به واســطه آن، بانک مرکزی را برای برداشــت از 
ذخایر بانک مرکزی تحت فشار می گذارند و می گویند اگر به 

مــا کمک نکنید و منابع در اختیارمان نگذارید ما نمی توانیم 
از عهده اداره بانک بربیاییم و باید کل بانک را جمع کنیم.

محمدحسین حسین زاده بحرینی، دبیر کارگروه تحول 
نظام بانکی در کمیســیون اقتصادی مجلس می گوید: اولین 
بانک خصوصی کشــور در سال 1380 راه افتاد و در بررسی 
که انجام دادیم در این 20 سال گذشته در حالی که مجموع 
رشد اقتصادی کمتر از یک درصد یعنی فقط 36 صدم درصد 
رشد تجمیعی بوده اما در همین مدت رشد نقدینگی 10 هزار 

و 250 درصد یعنی 102.5 برابر شده است.
به گــزارش خبرگزاری فارس این نماینده مجلس گفت: 
از ســال 80 که بانک خصوصی راه افتاد ما اقتدار پولی را از 
حاکمیت به شــبکه بانکی شامل سهامداران عمده و مدیران 
بانکی منتقل کردیم و ایــن جابه جایی قدرت صورت گرفت 
که اگــر این روند ادامه پیدا کند، آینده بدتر خواهد شــد و 
ایــن نقطه محوری ما در طرح اصالح نظام بانکداری اســت 
و به خاطر همین مســئله ما نقطه عزیمت خود را از ســال 
80 مصادف با تاسیس اولین بانک خصوصی در نظر گرفتیم.

زانوی بانک روی گلوی تولید
نکته دیگر اینکه بانک ها بــا وجودی که قرار بود عاملی 
برای کمک به تولید باشند بعضا به عاملی برای فشار به تولید 
داخلی بدل شده اند. آمار تعطیلی یا تملک واحدهای تولیدی 
توســط بانک ها نمونه ای از این فشــار بانک ها بر واحدهای 
تولیدی اســت. در همین رابطه قائم مقام ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید چندی قبل خبر داد: براساس اعالم بانک مرکزی 
و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دو هزار و 789 واحد تولیدی 

تا پایان آذر 99 به تملک 16 بانک درآمدند.
بابــک دین پرســت، 22 اردیبهشــت ماه در حاشــیه 
چهاردهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جمع 
خبرنگاران توضیح داد: سه بانک بزرگ کشور به ترتیب 970، 

674 و 338 واحد تولید را در تملک خود دارند.
دی ماه ســال گذشــته نیز یک عضو هیئت مدیره خانه 
صنعت، معــدن و تجارت گفته بود: بیــش از دو هزار واحد 
تولیدی به وسیله بانک ها تملک و تعطیل شده است و تعداد 
زیادی نیز در مراحل اجرایی بالتکلیف هســتند و هر لحظه 

ممکن است تعطیل شوند.
همچنین در همان ایام خبرگزاری تسنیم طی گزارشی 
از قول معاون قضائی دادستان کل کشور نوشت بیش از 700 
مورد به دفتر معاونت قضائی دادســتان کل کشــور مراجعه 
کرده انــد و پرونده ها در باره واحدهای تولیدی تملک شــده 
توســط بانک ها باز است، بیشــتر این پرونده ها درباره میزان 
محاسبه نرخ سود، ریز محاسبات، صورت مسئله ای که مطرح 

می کنند و سود مرکب تسهیالت بانکی است.
ســعید عمرانی عنوان کرد: این مســائل به شعبده بازی 
شبیه است، زیرا تولید کننده می گوید پنج میلیارد تسهیالت 
گرفتــه، 10 میلیارد پرداخت کرده و هنوز 15 میلیارد مانده 

است!
نظام بانکی

حیاط خلوت ابربدهکاران
نکته بعدی اینکه یکی از نشــانه های ســوءکارکرد نظام 

بانکی، افزایش بدهکاران بانکی دانه درشــت است. عبدالناصر 
همتی، رئیــس  کل بانک مرکزی فروردین امســال در یک 
گفت وگوی تلویزیونی اظهار کرد: 11 بدهکار بزرگ بانکی با 
90 هزار میلیارد تومان بدهی در کشــور وجود دارد که ما در 
طی مدت کوتاهی توانسته ایم حدود 30 هزار میلیارد تومان 

این بدهی را از آنها پس بگیریم.
این حجم از بدهی بانکی از ســوی تعداد معدودی افراد، 
عــالوه  بر اینکه نشــانه بیمار بودن نظام بانکداری کشــور و 
همچنین بی عدالتی در توزیع منابع می باشــد، بیانگر ضعف 
دستگاه های نظارتی و در رأس آن نهاد ناظر بازار پولی، یعنی 

بانک مرکزی است.
مســئوالن بانکی کشــور باید توضیح دهنــد که بر چه 
اساسی این میزان تســهیالت در اختیار افرادی معدود قرار 
می گیرد امــا کارآفرینان و تولیدکنندگان بســیاری درگیر 

کمبود نقدینگی در گردش هستند. 
مسئوالن در این سال ها چه کار می کردند که این حجم 
عظیم از بدهی ها انباشــت شده و چرا هیچ وقت اسامی آنان 

منتشر نمی شود؟ 
نقش بانک مرکزی در سقوط بورس

نکته بعدی درباره نقش مدیریت نظام بانکی درســقوط 
بازار سرمایه است. میلیون ها سهامدار سال گذشته با دعوت 
و حمایت مســئوالن دولت تدبیر و امید، از شــخص حسن 
روحانــی گرفته تا فرهــاد دژپســند و عبدالناصر همتی در 
زمان اوج بــورس پا به این بازار گذاشــتند اما پس از مدت 
کوتاهی با زیان های ســنگینی مواجه شدند. بسیاری از این 
ســهامداران زیان دیده ،خســارت خــود را نتیجه عملکرد 
 همین افــراد دولتی خصوصا مدیریت ارشــد بانک مرکزی 

می دانند.
با این حال رئیس  کل بانک مرکزی که این روزها سرگرم 
رقابت های انتخاباتی اســت، مانند ســایر مســئوالن دولت 
مسئولیت اقدامات خود در ریزش کم سابقه بورس را نپذیرفته 
است؛ این درحالی است که بررسی اظهارات و عملکرد او در 
یکی دو ســال گذشته نشــان می دهد او نیز پا به پای سایر 
مســئوالن دولت، هم از طریق دعــوت بی موقع به بورس در 
اوج حباب قیمت ها و هم تغییر سیاســت های پولی بر خالف 
منافع بازار سرمایه، در زیان مردم در بورس شریک بوده است.

بســیاری از ســهامداران معتقدند عامــل اصلی ریزش 
بــورس در عملکرد سیاســت گذار پولی در اواخر ســال 98 
و اواســط ســال99 نهفته اســت که نرخ ســود بین بانکی 
را از زیــر 10 درصــد تا 17 درصــد افزایــش داد و زمینه 
 خروج ســرمایه های کالن از بورس و ریزش بــازار را فراهم 

نمود.
به این  ترتیب عواملی همچون عدم واریز منابع صندوق 
توســعه ملی در زمان مقرر، عدم اجازه استفاده از تسهیالت 
برای صندوق ها و ســبدگردان ها، فشار به بانک ها برای خرید 
اوراق دولت، دستکاری در فروش قیمت ارز پتروشیمی ها، باال 
بردن نرخ مبادالت بین بانکی از هشــت درصد به نزدیک 20 
درصد و... عواملی است که باید عبدالناصر همتی، رئیس کل 

بانک مرکزی نسبت به آنها پاسخگو باشد.

کیهان بررسی می کند

نقش مدیریت بانکی
در تورم و نابسامانی اقتصادی


