
حدیث دشت عشق

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک اعالم کرد

افزایش قاچاق کاال 
در پوشش واردات ته لنجی و ملوانی

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و پوشاک گفت: تنها 
راه مبارزه با قاچاق کاال و ارز، افزایش شفافیت و راه اندازی سامانه 

شناسه کاال است.
سعید قدیری در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به افزایش آمار 
قاچاق در حوزه پوشاک گفت: علی رغم اظهارات مسئوالن مبنی بر کاهش 
آمار قاچاق پوشاک، مشاهدات میدانی نشان می دهد که این پدیده شوم 
از مبادی مختلف نظیر ملوانی، ته لنجی، تعاونی های مرزنشــینی و سایر 

رویه های قاچاق کاال افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: ته لنجی یکی از رویه های واردات قانونی اســت که به علت 
عدم نظارت نهاد های متولی به یک روزنه برای قاچاق پوشاک تبدیل شده. 
واردات ته لنجی به شــیوه کنونی ضربه بزرگی به صنعت پوشاک خواهد 
زد و تنها راه  مبارزه با این پدیده، افزایش شفافیت، اجرای ماده 13 قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز و همچنین راه اندازی سامانه شناسه کاال است.

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و پوشــاک ادامه داد: به نظر 
می رسد برخورد در سطح عرضه باید به صورت جدی تری ادامه پیدا کند. 
چرا که کاالی وارد شــده به کشــور ابتدا در سطح عمده فروشی و بعد در 
سطح خرده فروشی عرضه می شود. از طرفی با توجه به الزامی بودن شناسه 
برای فروش پوشــاک، هر کاالیی که فاقد شناسه باشد، قاچاق محسوب 

شده و باید جمع آوری شود.
قدیری با اشــاره به آســیب واردات به شــیوه ته لنجی و تعاونی های 
مرزنشینی، به سایر صنایع نظیر لوازم خانگی، قطعات خودرو، دخانیات و 
سایر کاالها، گفت: عده ای با سوء استفاده از سهمیه های مرزنشینان و ملوانان 
در حال واردات کاال هستند. سهم بسیار زیادی از سود این مبادالت تجاری 
نیز در جیب مافیای واردات و قاچاقچیان می رود. بنابراین به نظر می رسد 
نظارت بر این رویه ها باید به صورت سیستماتیک و دقیق تر انجام بگیرد.

وی ادامه داد: البته در ســامانه جامع تجارت نیز راهکاری برای این 
موضوع تدارک دیده شــده است و با این پروتکل ها امکان نظارت بر کاال 
از مبدأ تا رسیدن به دست مصرف کننده وجود دارد اما الزمه این موضوع 

ثبت و اظهار صحیح کاال ها در مبادی ورودی است.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و پوشــاک بــا بیان این که 
فرآیندهای ســنتی باید از سیستم نظارتی حذف شود، افزود: اگر به طور 
کالن به واردات در کشــور نگاه کنیم، اصلی ترین مشکل شفافیت است. 
تا زمانی که شفافیت در ساز و کار تجارت و تولید حاکم نشود، دور زدن 
تمامی رویه ها اعم از ته لنجی، کوله بری، مسافری و سایر روش های واردات 
امکان پذیر خواهد بود و تحقق این مهم نیز در گرو سامانه ای شدن تمامی 

فرآیندهای نظارتی است.
قدیری در خصوص ضرورت سیستمی شدن نظارت در بازار پوشاک، 
اظهار داشــت: استفاده از شناسه کاال موجب خواهد شد تا افراد از چرخه 
نظارتی حذف شــوند و با این اقدام بســیاری از مجوزهایی که به صورت 
کاغذی به افراد داده می شــود، باطل شــده و احتمال تخلف و دور زدن 

قانون کاهش می یابد.
مدیرعامل سابق راه آهن:

مجلس اصولگرا در دولت اصالح طلب
بیشترین کمک را به حمل ریلی کرد

مدیرعامل سابق راه آهن با تشریح علل برخی کاستی های حمل 
ریلی، گفت: مجلس اصولگرا در دولت اصالح طلب بیشترین کمک 

را به حمل ریلی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ســعید رســولی در مراسم تکریم خود و 
معارفه مدیرعامل جدید شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران، با تشکر 
از اسالمی و قاسمی وزرای سابق و جدید راه و شهرسازی، افزود: بهره وری 
اولویت اول ما بود. همچنین در بخش جذب نیرو و اسکان مشکالت مزمن 
داشتیم. هرگاه سانحه ای بروز می کرد، دستگاه های نظارتی یکی از موارد 
را نارضایتی کارکنان و دریافتی آنها عنوان می کردند که تالش کردیم این 

مسئله حل و حقوق ها متناسب شود.
وی افزود: سال گذشــته ۴1۷۰ نفر از کارکنان ما هم مشمول بیمه 
تکمیلی شدند و هم دریافتی هایشان افزایش یافت. عالوه بر این، پیشنهاد 
افزایش تعداد نیروهای نگهداری خط و حذف شرکت تراورس از شرکت های 
واگذاری را ارائه دادیم اما مخالفت شد درحالی که برخی مشاغل ما حاکمیتی 

است ولی آنها را واگذار کردند که مشکالتی ایجاد شد.
مدیرعامل سابق راه آهن ادامه داد: در دو سال گذشته ۲1۰۰ دستگاه 
نــاوگان ریلی در داخل، تولید و در ســال ۹۹ رکورد حمل ریلی بار زده 
شد. با اینکه کاهش شدید درآمدهای ریلی را داشتیم اما در سال گذشته 
توانستیم علی رغم شیوع کرونا، حمل و نقل ریلی مسافری را پیش ببریم 
و بدون آنکه مشــکلی پیش بیاید، از ســوی مجامع داخلی و بین المللی 
مورد تشویق قرار گرفتیم. رســولی در مورد ترانزیت گفت: عضو شورای 
CIS هســتیم درحالی که ۶۰ درصد واگن های ما روسی و اوکراینی است. 
همچنین سرتیفیکیت نداشتیم که حل شد و ناوگان ما در حال انتقال به 
آسیای میانه است. همچنین یک ماه و نیم قبل اولین قطار کریدور شمال 

جنوب از اروپا به بندر شهید رجایی منتقل شد.
مدیرعامل ســابق راه آهن با بیان اینکه در دولت اصالح طلب، مجلس 
اصولگرا بیشترین کمک را به حمل ریلی کرد، یادآور شد: طبق قانون برنامه 
ششم باید یک درصد از درآمد نفت به حمل و نقل ریلی داده می شد. بعد 
می گویند باید 3۰ درصد بار و ۲۰ درصد مســافر به ریل برود. ولی وقتی 
بند قبل از آن اجرایی نشده، چگونه می توانیم بند بعدی را اجرایی کنیم؟
همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم،  سید میعاد صالحی در آیین 
معارفه خود به عنوان مدیرعامل راه آهن جمهوری اســالمی ایران از حل 
مشــکالت استخدامی و حقوق و دســتمزد کارکنان راه آهن خبر داد و 
گفت: اگر به دنبال تحقق اهداف برنامه ششــم توســعه در رابطه با سهم 
۲۰ درصد سهم ریلی مسافری و 3۰ درصد حمل بار هستیم باید الزامات 
آن هم فراهم شــود و باید موانع موجود رفع شود و تالش خواهیم کرد با 
همت مضاعف دست در دست هم دهیم تا کریدورهای ریلی فعال شود.

پورابراهیمی پیشنهاد کرد

اعطای کارت اعتباری به مردم
از مابه التفاوت ارز آزاد و دولتی

رئیس  کمیســیون اقتصادی مجلس با  اشاره به طرح 
تخصیص مابه التفــاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد به صورت 
کارت اعتباری به مصرف کننده گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف 
نمی شود، بلکه ثمره آن باید به مصرف کننده تخصیص یابد.
 به گزارش خبرگزاری تسنیم، موضوع ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی،

با توجه به رانت و فسادی که به دلیل ما به التفاوت آن با ارز بازار آزاد ایجاد 
 شد و منتفع نشدن مردم از عمده ارز تخصیص یافته ۴۲۰۰ تومانی

در سال های گذشته و تأثیر کم آن در سفره مردم، در برنامه تیتر 
امشب بررسی شد.

محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس  کمیســیون اقتصادی مجلس 
دربــاره نحوه مصرف ارز۴۲۰۰ تومانی گفت: در ســال ۹۷ و ورود 
شــوک ارزی به اقتصاد کشــور، نگرانی مجلس از بابت کاال های 
اساســی و کوچک شدن ســفره مردم بود. در نتیجه قرار بر این 
شــد که مایحتاج مردم با ارز ترجیحی وارد شود و به دست آنها با 

قیمت پایین تر برسد.
وی افزود: در مشــاهدات میدانی متوجه شــدیم قیمتی که 
مصرف کننده برای کاال های با ارز ترجیحی می پردازد با آنچه برای 

واردات آنها پرداخت شده است، تفاوت بسیاری دارد. 
رئیس  کمیســیون اقتصادی مجلس گفــت: در پایان دولت 
دوازدهم نیز نظارت ها رها شــد و این تفاوت به اوج خود رسید و 
کاال هایــی که قرار بود با ارز ترجیحی و ارزان در اختیار مردم قرار 
داده شــود، گران به دست آنها می رســید و همین عامل موجب 
ایجاد رانت و فســاد در اقتصاد شــد. در نتیجه سال گذشته برای 
بودجه 1۴۰۰ به دولت پیشنهاد کردیم یا نظارت هوشمند و قوی 
بر توزیع این ارز ایجاد کند یا مابه التفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز 

آزاد به صورت کارت اعتباری در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد.
پورابراهیمی با  اشاره به ترجیح مجلس بر »تخصیص مابه التفاوت 
ارز ۴۲۰۰تومانی و آزاد به صورت کارت اعتباری به مصرف کننده«، 
درباره امتیازات این روش گفت: در این روش، راه قاچاق معکوس 
اقالمی که در کشــور قیمت پایین تری دارند، بســته می شــود. 
بهره مندی صرفاً شــهروندان کشورمان از این منابع، پیشگیری از 
صادرات مصنوعی که عایدی مفید برای کشور ندارد و چندین مورد 
دیگر امتیازات این روش است، در نتیجه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف 
نمی شود، بلکه موضوع بحث این است که ثمره آن به مصرف کننده 

تخصیص یابد.
گفتنی اســت، بر اســاس گزارش تفریغ بودجه، در حالی که 
 بخشــی از منابع هدفمندی صرف پرداخت یارانه بنزینی شــد، 
1۲ هزار و 5۰۰ میلیارد تومان یارانه به سه دهک ثروتمند پرداخت 
شده است. بررسی گزارش تفریغ بودجه 13۹۹ نشان داد که مبلغ 
35۰۰ میلیــارد تومان از منابع هدفمندی یارانه ها صرف پرداخت 

یارانه معیشتی شده است.
از سوی دیگر علی رغم شناسایی بیش از ۲3 میلیون نفر یارانه 
نقدی سه دهک باالی درآمدی یارانه بگیر اقدامی جهت قطع یارانه 
نقدی آنها انجام نشده است. لذا مبلغ 1۲ هزار و 5۰۰ میلیارد تومان 

یارانه به این افراد پرداخت شده است.
همچنیــن با وجود اختصاص مبلغ 1۰ هــزار و ۲۰۰ میلیارد 
تومان از منابع هدفمنــدی یارانه ها برای اجرای برنامه های ایجاد 
 اشتغال مولد، تثبیت  اشــتغال موجود و اجرای سیاست های بازار 
کار صرفاً مبلــغ 3۷3 میلیارد تومان )معادل 3۷ درصد آن( بابت 

این پرداخت شده است.

اقتصادی

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

11/5۴۷/۰۰۰سکه تمام طرح جدید
11/1۹۹/۰۰۰سکه تمام طرح قدیم

5/۹3۰/۰۰۰نیم سکه
3/۴۷۰/۰۰۰ربع سکه

۲/1۷5/۰۰۰گرمی
1/135/۹۰۰هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
۲۷/۲1۶دالر
31/5۶۹یورو
3۷/3۷3پوند

3/۰3۰لیر ترکیه
۷/۴۰۹درهم امارات

۲۰/1دینار عراق

صفحه 4
سه شنبه ۲۷ مهر ۱4۰۰
۱۲ ربیع االول ۱44۳ - شماره ۲۲۸۶۷

مدیریت شعب بانک کشاورزی استان بوشهر شناسه آگهی: 120۸051                                                   شناسه نوبت چاپ: 130920۸

مدیریت شعب بانک کشاورزی استان بوشهر در نظر دارد امالک مازاد مشروحه ذیل را در سطح 
استان از طریق مزایده عمومی به صورت نقدی و نقد و اقساط به فروش رساند. متقاضیان می توانند جهت 
کســب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده همه روزه به نشانی: بوشهر خیابان شهید مطهری روبه روی 

بنیاد مسکن مدیریت بانک کشاورزی، واحد حقوقی مراجعه نمایند.
نوبت انتشار آگهی نوبت اول مورخ 1400/7/24 و نوبت دوم 1400/7/27 می باشد.

آخرین مهلت شرکت در مزایده و تحویل پاکت های پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 مورخ 1400/۸/9 می باشد.
تاریخ بازگشایی: پیشنهادات روز چهارشنبه مورخ 1400/۸/12 رأس ساعت 10 صبح  در محل مدیریت در 
حضور اعضاء کمیســیون معامالت مدیریت مفتوح و قرائت خواهد شــد. همچنین حضور پیشنهاددهندگان 
در جلســه بازگشــایی اختیاری و منوط به ارائه رســید تسلیم اسناد به بانک می باشــد. لیکن عدم حضور 

پیشنهاددهندگان مانع بازگشایی پاکات مزایده نمی باشد.
توضیحات و شرایط:

1- مبلغ ســپرده شــرکت در مزایده پنج درصد مبلغ مندرج در آگهی می باشد که به صورت نقد به حساب 
902453037 به نام مدیریت بانک کشاورزی بوشهر واریز گردد.

2- اولویت با فروش نقدی می باشــد و پذیرش سایر پیشــنهادات برابر دستورالعمل بانک مرکزی بالمانع 
می باشد.

3- در فروش اقساطی حداقل مبلغ پیش پرداخت 10 درصد قیمت پیشنهادی با حداکثر مدت بازپرداخت 60 
 ماه با ســود ابالغی مصوب شــورای پول و اعتبار در سال جاری در قالب عقد اجاره به شرط تملیک خواهد 

بود.
4- بانک در رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

5- کلیه امالک با وضع موجود به فروش می رســد و در صورت داشــتن متصرف، تخلیه و خلع ید آن به 
عهده برنده مزایده می باشد.

6- بازدیــد از امالک و مطالعه ســوابق مربوطه قبل از شــرکت در مزایده برای تمامی شــرکت کنندگان 
ضروری می باشد.

7- متقاضی مدارک خود را در پاکت دربســته حاوی پاکت )اصل رســید واریز ســپرده شرکت در مزایده، 
پیشنهاد قیمت و فرم شرایط شرکت در مزایده و اقرارنامه( می باشد قرار دهند.

 ۸- هزینــه درج آگهــی و کلیــه هزینه هــای نقــل و انتقــال امــالک بــه عهــده برنــده مزایــده 
می باشد.

9- به پیشنهادات فاقد سپرده، بدون امضاء مشروط و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10- فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال به حســاب 902453037 مدیریت قابل پرداخت در کلیه شعب 

بانک کشاورزی جهت اخذ اسناد مزایده.

پالک ردیف
ثبتی

نوع 
عرصه کاربریملک

)مترمربع(
اعیان 

)مترمربع(
قیمت پایه 

وضعیت ثبتی مالکیت آدرس ملک)ریال(
بانک/ تخلیه

شرایط 
توضیحاتپرداخت

طرح 11643
خورموج ابتدای جاده 35029319531.073.540.000کشاورزیطوبی

نقد/ متصرف دارد- ششدانگخورموج الور شرقی
نقد و اقساط

تخلیه و خلع ید به عهده 
برنده مزایده می باشد

متصرف دارد- 1/79 سهم خورموج خیابان حقایق2۸9/75240/312.549.347.۸33مسکونیساختمان21040/3444
مشاع از ششدانگ

نقد/ 
نقد و اقساط

تخلیه و خلع ید به عهده 
برنده مزایده می باشد

طرح 33544/171
برازجان روستای سرکره2۸410/52۸1۸3.994.177.2۸۸تولیدیمرغداری

متصرف دارد- 6۸/45 سهم 
مشاع از 200 سهم سهام 
سه دانگ مشاع از ششدانگ

نقد/ 
نقد و اقساط

تخلیه و خلع ید به عهده 
برنده مزایده می باشد

خورموج ناحیه صنعتی 2500۸256.633.000.000صنعتیصنعتی41632/560
دشتی

متصرف دارد- میزان 2/2۸ 
سهم مشاع از ششدانگ

نقد/ 
نقد و اقساط

تخلیه و خلع ید به عهده 
برنده مزایده می باشد

525/1۸.24.
14014032.900.000.000تجاریمغازه25.26

بوشهر- بازار صفا پاساژ 
دوانی محل سابق شعبه 

بانک کشاورزی

تخلیه- فروش سرقفلی به 
صورت موجود و با حفظ و 
پرداخت حقوق مالکانه و 

بدهی های وارده بر معامله از 
سوی خریدار

سرقفلی نقد

مزایده عمومی
نوبت دوم

شهرداري ساری در نظر دارد اجرای عملیات تولید مصالح شسته دستگاهی، 
بادامی، بیس و شکسته از رسوبات برداشتی رودخانه تجن حد فاصل پل کابلی 
تا پل تنگه لته} عملیات در محل برداشت{ را از طریق مناقصه عمومي به 

پیمانکاران و شرکتهاي واجد الشرایط واگذار نماید.
اقالم  اساس  بر  ریال   ۶5/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ کار:  انجام  اولیه  برآورد   -۱ 

غیر فهرستبهایی سال 1۴۰۰
لغایت  آگهي 1۴۰۰/۰۷/۲۷  انتشار  تاریخ  از  اسناد:  تاریخ خریداري  -۲

 1۴۰۰/۰8/۰۶
۳- محل خریداري اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت }ستاد{  

 ۴- سپرده شرکت در مناقصه 5٪ مبلغ برآورد اولیه به میزان 3/۲5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
است.  

 ۵- شرکت کنندگان مي بایست جهت شرکت در مناقصه مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شماره  به  شهرداري  درآمد  سیبا  حساب  به  اسناد  خریداري  بابت 

۰1۰85۹8۷۹۹۰۰۰ واریز نمایند.
۶- شهرداري در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 

۷- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.
شهردار ساری   
جواد طالبی خارکشی 

آگهــي 
منـاقصه عمومـي 

تاریخ انتشار: 1400/07/27
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی فوق العاده 

نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن منحله کارکنان 
دانشگاه شهید چمران)در حال تصفیه(

بدین وســیله به اطالع کلیه اعضای شرکت تعاونی مسکن منحله کارکنان دانشگاه شهید چمران 
اهواز)در حال تصفیه( می رســاند جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم در روز 
یکشنبه مورخه 1400/0۸/09 راس ساعت 10:00 در محل: شهرک دانشگاه- خیابان 1۸ متری- 
نبش خیابان 67 دانشجو- حسینیه سیدالشهداء تشکیل می گردد. از اعضایی که به هر دلیل قادر به 
حضور در مجمع عمومی نیســتند درخواست می شود از تاریخ انتشار آگهی دعوت تا 1400/0۸/09 
به آدرس اهواز- شهرک دانشگاه- خیابان 59 دانشجو پالک 164 مراجعه و با دادن وکالت به یکی 
از اعضای تعاونی در تصمیم گیری ها شرکت نمایند. دستور جلسه: 1- تعیین ناظر هیئت تصفیه 
از میان موسســات حسابرسی یا اشخاص حقوقی)به استناد ماده 272 قانون مالیات های مستقیم( 
2- فــروش 1۸ قطعه از امالک تعاونی به پالک اصلی ثبتی 157۸ طی تشــریفات قانونی)تعیین 

قیمت کارشناسی و برگزاری مزایده( * پالک های فرعی به شرح ذیل می باشد:
2540 و 267۸ و 2679 و 26۸0 و 26۸1 و 269۸ و 2974 و 2977 و 297۸ و 2979 و29۸0 و 

29۸1 و 29۸2 و 29۸3 و 29۸4 و 29۸5 و 2992 و2996
مقام دعوت کننده رئیس هیئت تصفیه- حسین شوشتری
نایب رئیس هیئت تصفیه- عبدالکریم سالمی

آگهی مزایده فروش زمین تجاری
یک قطعه زمین به مساحت 39 هزار متر مربع با کاربری تجاری و خدماتی، 
واقع در ابتدای ورودی شهرستان اردکان یزد به طول 400 متر موازی و در 
امتداد جاده تهران کیلومتر 3 میدان چادرملو به باالترین قیمت پیشنهادی 
به فروش می رســد. متقاضیان محترم جهت بازدید و ارائه پیشنهاد قیمت 
حداکثر تا تاریخ 1400/۸/6 با شــماره تلفن 09133528215 تماس 

حاصل فرمایند.

تسلیت

همکار گرامی جناب آ قای وحید هادیان
تسلیت قطره ایســت در برابر غم دریا گونه شما از خداوند 
صبری عظیم برای شما و خانواده محترمتان خواستاریم.

همکاران شما در واحدهای: چاپ ، افست روتاتیو ، 
افست ورقی ، صحافی ، برق، مکانیک و رتوش

همکار محترم جناب آقای وحید هادیان
با نهایت تأسف و تألم درگذشت برادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده 
از درگاه پروردگار رحمان برای آن مرحوم آمرزش و رحمت واسعه الهی 

و برای شما و دیگر سوگواران صبر و بردباری آرزومندیم.
مدیریت و کارکنان امور فنی و چاپ

همکار محترم جناب آقای سعیدحاجی آقابابایی
مصیبت درگذشــت پدر گرامیتان را تســلیت عــرض نموده و از 
خداونــد متعال برای آ ن مرحوم غفران و رحمت واســعه الهی و 
برای شما و دیگر بازماندگان محترم صبر و اجر مسئلت می نماییم.
سرپرست، مدیران و کارکنان موسسه کیهان

تاریخ انتشار: 1400/07/27
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول ۱4۰۰/۰۸/۱9

 شرکت تعاونی کارکنان سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان تهران)تابان( به شماره ثبت 9۲۷5۲

احتراما بدینوســیله از کلیه اعضاء محترم شــرکت تعاونی کارکنان سازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســتان تهران)تابان( دعوت بعمل می آید تــا در مجمع عمومی عادی)نوبت اول( که 
راس ســاعت 14 روز چهارشــنبه مورخ 1400/0۸/19 واقع در محل دبیرستان دخترانه شاهد 
حضرت معصومه)س( واقع در بلوار کشاورز- خ فلسطین شمالی- خیابان شهید فیروز دهقان- 
تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند. در صورتی که هریک از اعضاء نتوانند در مجمع عمومی 
فوق حضور یابند می توانند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی 
بــه یک نماینــده تام االختیار واگذار کنند، تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر ســه رای و هر 
شــخص غیرعضو تنها یک رای خواهد بود، الزم به ذکر اســت تاییــد نماینده تام االختیار با 
آقــای مجتبی مروتی بازرس تعاونــی و آقای تیمور پورحیدری رئیــس هیئت مدیره تعاونی 
خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف یک هفته از انتشار 
این آگهی بهمراه نماینده خود و با در دســت داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت 
شناســایی معتبر در محل دفتر شــرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین)عضویت 
متقاضی و اهلیت نماینده(، برگه نمایندگی مربوطه توســط مقام مذکور تایید تا برگه ورود به 
مجمــع عمومی برای نماینده صادر گردد. دســتور جلسه: * استماع گزارش کتبی هیئت 
مدیره و بازرس شــرکت نســبت به عملکرد سال 1399. * طرح و تصویب صورتهای مالی و 
 عملکرد حساب سود و زیان 1399 و بودجه سال 1400. * گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه. 
* تعیین خط مشی و برنامه جهت فعالیتهای آینده تعاونی. * انتخاب بازرس شرکت به مدت 
یکســال. * تصویب آیین نامه حقوق و مزایای هیئــت مدیره و مدیرعامل و اتخاذ تصمیم در 

مورد حق الزحمه بازرس.
داوطلبان تصدی بازرســی به موجب ماده)9( دستورالعمل موظفند حداکثر ظرف یک هفته از 

انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند.
رئیس هیئت مدیره- تیمور پورحیدری

وزیر راه و شهرســازی از آغــاز ثبت نام 
متقاضیان طرح جهش تولید از فردا خبر داد 
و گفت: بر اساس آخرین اطالعات از سازمان 
ملی زمین و مسکن، در ۸۰۰ شهر کشور زمین ها 
شناسایی شده است که برای ساخت دو میلیون 

واحد کافی است.
به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی در حاشیه 
مراســم تکریــم و معارفه مدیران شــرکت راه آهن 
در جمع خبرنــگاران درباره اقدامــات وزارت راه و 
شهرسازی درباره قانون جدید تولید مسکن، تأکید 
کرد: هم بر اســاس قانون جهش تولید و درخواست 
دولت موظفیم طی چهار ســال، چهار میلیون واحد 
مسکونی تولید کنیم. قانون جدید جهش تولید مسکن 
ابالغ شــده و کمک زیادی به خانه دار شــدن مردم 
می کند اما قرار نیســت هر سال یک میلیون واحد 
ساخته شــود بلکه با توجه به زمان بر بودن ساخت 

مســکن در یک سال و نیم در شورای عالی مسکن 
اعالم کردیم در فاز اول ســاخت دو میلیون واحد را 
شروع می کنیم. اجرای تفاهم نامه ها با دستگاه های 

مختلف اجرا شده است.
وی ادامه داد: بر اساس آخرین اطالعات از سازمان 
ملی زمین و مســکن، در 8۰۰ شهر کشور زمین ها 
شناسایی شده است که برای ساخت دو میلیون واحد 
کافی است. ایجاد بانک زمین را پیگیری می کنیم که 
زمان پایان آن سه ماهه است و در پایان سه ماه، بانک 

زمین را خواهیم داشت.
این مســئول درباره تأمین مالی ساخت مسکن، 
یادآور شد: منابع مالی آن 3۶۰ هزار میلیارد تومان 
معادل ۲۰ درصد تسهیالت بانکی است که در اختیار 
صنعت ساختمان قرار می گیرد. این موضوع به بانک 

مرکزی ابالغ شده است.
قاســمی درباره سقف تســهیالت افزود: سقف 

تســهیالت مســکن برای مراکز اســتان ها، سایر 
شهرســتان ها و روستاها پیشــنهاد شده و به بانک 
 مرکزی ارائه خواهد شــد. قرار اســت ســه شنبه 
۲۷ مهرماه در شورای عالی مسکن این پیشنهادات 
مطرح شــود که سقف آن در شهرها ۴۰۰ میلیون و 

روستاها ۲5۰ میلیون تومان است.
به گفته وزیر راه و شهرســازی، سامانه »ثمن« 
بالفاصله از فردای جلســه شــورای عالی مســکن 
)چهارشنبه ۲8 مهر( بازگشایی شده و همه متقاضیان 
می توانند ثبت نام کنند. قاســمی با اشــاره به تجربه 
مســکن مهر، عنوان کرد: ساخت را متقاضی محور 
کردیم همچنین سبز بودن فرم ج )نداشتن ملک از 
سوی متقاضی( به قوت خود باقی است. البته اشکاالتی 
دارد که در شورای عالی مسکن پیشنهاد اصالح دادیم. 
تسهیالت زیرساخت ها، مجتمع سازی، مدرسه سازی 

و دیگر اقدامات را دولت رایگان می سازد.

تهاتر نفت با تکنولوژی ساخت
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه مســکن را بخش 
خصوصــی می ســازد و ما توزیع مدیریت ســاخت 
را بــه دســتگاه های تابعــه وزارت راه ابالغ کردیم، 
خبــر داد: در حــال مذاکره با خارجی ها هســتیم 
تا دانش صنعتی ســازی را تأمیــن کنند و تأمین 
 مالی توســط فاینانس خارجــی و تهاتر نفت انجام 

می شود.
قاسمی درباره همکاری وزارت راه با بنیاد مسکن 
گفت: این بنیاد ساخت ۴۰۰ هزار واحد را آغاز کرده 
که ۲۰۰ هــزار واحد روســتایی و ۲۰۰ هزار واحد 
شــهری اســت. 5۲۰ هزار نفر نیز به صورت کامل 
و به صورت اســم شناســایی شدند و تحت پوشش 
نهادهای حمایتی شــامل کمیته امداد، بهزیستی و 
بنیاد مســتضعفان هســتند و این نهادها برای آنها 

ساخت و ساز خواهند کرد.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد

شناسایی زمین برای ساخت ۲ میلیون مسکن در ۸۰۰ شهر

مرغداران: به دلیل سودجویی دالالن 

مرغ17هزارتومانیکیلویی32هزارتومانفروختهمیشود
مرغداران گفتند: هر کیلوگرم مرغ زنده را با نرخ 
کیلویی ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان عرضه می کنند اما قیمت 
بازار ۳۲ هزار تومان است و این اختالف قیمتی به 

جیب واسطه گران و دالالن می رود.
 به گزارش خبرگزاری فارس، حبیب اسداهلل نژاد؛ رئیس  
کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی درباره قیمت مرغ از 
مرغداری تا بازار تصریح کرد: مرغداران هر کیلوگرم مرغ 
زنده را با نرخ 1۷ هزار و 1۰۰ تومان یا حداکثر یک هزار تا 
یک هزار و 5۰۰ تومان باالتر عرضه می کنند و قیمت باالی 
مرغ در سطح خرده فروشی ها هیچ ارتباطی به مرغ دار ندارد 
و مسئوالن باید بررسی کنند که بعد از کشتار چه اتفاقی 

در بازار رخ می دهد که قیمت ها گران تر عرضه می شود. 
همچنین رئیس  اتاق اصناف تهران در گفت و گوی ویژه 
خبــری کاهش تولید را تایید کرد و ادامه داد:  طبق اعالم 
جهاد کشــاورزی روزانه 1۲۰۰ تــن مرغ در تهران توزیع 
می شود، اما کجاســت؟  کل روند از مرغداری تا فروشگاه 
طبق سیستم، ثبت و رصد می شود اما این مقدار مرغ در 
بازار موجود نیست. مرغی هم که در بازار است، به قیمت 
مصوب به دست مردم نمی رسد.  اگر تامین کاالها بخوبی 

انجام شود، کمبودی در بازار رخ نمی دهد. البته در حالی 
کــه نهاده های دامی با وجود تحریــم به اندازه کافی وارد 
شده و می شود اما ناصر نجیب زاده؛ معاون بهبود تولیدات 
دامی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، بی تدبیری ها را به 
گردن تحریم انداخت و افزود: در بســیاری از استان های 
کشور به دلیل تحریم ها و محدودیت نهاده، عدم تامین به 
موقع ارز برای واردات و مشکالت تامین جوجه یک روزه، 
با چالش تولید گوشــت مرغ مواجه شدند و جوجه ریزی 
 در اســتان لرســتان در شــهریورماه، 3۰ درصد کاهش 

یافت.
از طرفی برخی مســئوالن وزارت جهاد کشاورزی به 
کاهش تولیــد مرغ اعتقــاد ندارند به طــوری که زارع؛ 
مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشــاورزی، گفت: 
اینکــه می گویند نیاز تهران روزانه 15۰۰ تن اســت، اما 
۶۰۰ تا ۷۰۰ تن عرضه می شــود، درســت نیست. اگر ما 
5۰ درصد کمبود مرغ در تهران داشــتیم، اصاًل مرغی در 
فروشــگاه ها دیده نمی شد، درحالی که شما اکنون انواع و 

اقسام عرضه ها را می بینید.
او افزود: نیاز کنونی شهر تهران به مرغ 1۲۰۰ تن است 

و من نمی گویم که هر روز 1۲۰۰ تن مرغ توزیع می شود 
اما سطح عرضه و تقاضا لب به لب است.

گفتنی است، فقدان یا ضعف نظارت و وجود داللی و 
سودجویی مرغ 1۷ هزار و 1۰۰ تومانی را به قیمت کیلویی 
3۲ هزار تومان به دســت مصرف کننده می رساند که در 

ماه های اخیر تا کیلویی ۴5 هزار تومان هم رسیده بود. 
برخــی مرغداران و حتی مرغ فروشــان میدان بهمن 
تهــران بارها گفته اند که بخشــی از مرغ هایی که به این 
میدان می آید توســط دالالن خریداری شــده و به جای 
توزیع در مراکز دولتی در سطح شهر، به قیمت های بیشتر 
به فروش می رود . همچنین برخی کامیون هایی که از شمال 
می آینــد تا محموله مرغ خــود را به تهران تحویل د هند 
 در نیمه راه مســیر خود را به سمت استان های دیگر کج 

می کنند.
ثبات نرخ گوشت قرمز

در حالیکه قیمت مــرغ در بازار کاهش یافته اما نرخ 
گوشت قرمز با وجود کاهش تقاضا، پایین نیامد و ثابت ماند. 
علی اصغر ملکی؛ رئیس  اتحادیه فروشــندگان گوشت 
 گوســفندی، گفت: شــقه بره ماده گوشــت گوسفندی 

11۰ هزار تومان به دست فروشنده می رسد و واحد صنفی 
با اعمال سود 1۰ درصدی گوشت بدون دنبه را در اختیار 
مشــتری می گذارد. رئیس  اتحادیه فروشــندگان گوشت 
گوســفند، افزود: دام مورد نیاز کشور تا پایان سال تامین 
است اما اگر بحث صادرات مطرح شود بدون تردید در تامین 
دام با مشکالتی مواجه خواهیم شد. پاییز فصل صادرات دام 
نیســت. صادرات دام باید در ماه های اردیبهشت و خرداد 
صــورت می گرفت؛ یعنی در ماه هایی که ما انباشــت دام 
داشتیم.  ملکی ادامه داد: فعاالن بخش خصوصی ضرورت 
بحث توقف صادرات دام را به مسئوالن انعکاس دادند که 
آنها با ما در این زمینه همکاری کردند. برای کنترل قیمت ها 
پیشــنهاد می کنیم در ماه هایی که مازاد دام داریم دولت 
آنها را خریداری و ذخیره سازی کند تا توانایی تامین بازار 

در روز های بحرانی را داشته باشد.
به گفته ملکی، در آبان ســال جاری شــاهد افزایش 
مصرف گوشت گوســفندی در خانوار های ایرانی خواهیم 
بود چرا که هوا رو به سردی می رود و رستوران ها و هتل ها 
با بهبود وضعیت بیماری کرونا در حال بازگشایی هستند. 
بازگشایی این مراکز به معنی افزایش مصرف گوشت است. 

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هیچ گونه 
کمبود ارز در کشــور نداریم، گفت: پیش بینی 
می کنیم آرامش در بازار ارز ادامه داشته باشد و 
تمام تالش ما بر این خواهد بود که این آرامش 

را حفظ کنیم.
به گزارش خبرگزاری فــارس، علی صالح آبادی 
پس از پایان جلســه با کمیسیون اقتصادی مجلس، 
در جمــع خبرنگاران درباره گزارش یکی از نهادهای 
دولتــی مبنی بر افزایش نامتعارف قیمت ارز تا چهار 
سال آینده، اظهار کرد: این گزارش در دولت قبل تهیه 
شده و نظرات یک کارشناس بوده و به هیچ وجه نظر 

دولت سیزدهم نیست.
وی بــا بیان اینکه دولت ســیزدهم هیچ کدام از 
مفروضــات و مبانی این گزارش را قبول ندارد، افزود: 

ما باوجود فشارهای تحریمی توانستیم آرامش را در 
بازار ایجاد کنیم و ان شاءاهلل تداوم خواهد داشت.

رئیــس کل بانک مرکزی ادامــه داد: منابع ارزی 
حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی در ســامانه نیما 
عرضه می شود و خوشبختانه اکنون هیچ گونه کمبود 
ارز در سامانه نداریم و حتی گاهی اوقات با مازاد عرضه 

ارز در سامانه ها مواجه هستیم.
صالح آبادی یادآور شد: پیش بینی می کنیم آرامش 
در بازار ارز ادامه داشــته باشد و تمام تالش ما بر این 

خواهد بود که این آرامش حفظ کنیم.
وی همچنیــن درخصــوص موضــوع حذف ارز 
ترجیحی برای واردات کاالهای اساسی تصریح کرد: این 
موضوع در ستاد اقتصادی دولت در حال رسیدگی است 
و نتایج آن اعالم خواهد شد اما تا زمانی که تخصیص 

ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به یک ســری کاالهای 
خاص و اساسی مطرح است، ما اختصاص خواهیم داد.
این مســئول درباره رمز ارزها توضیح داد: با توجه 
به اینکه در سطح دنیا موضوع رمرارز چه رمز ارز ملی 
و چه سایر رمز ارزها مطرح است قرار شد کارگروهی 
با همکاری کمیســیون اقتصادی مجلس تشکیل و 
بررسی کارشناسی شود تا موضع کشور در این بابت 

به طور کلی شفاف شود.
صالح آبادی با بیان اینکه برخی کشورها به صورت 
آزمایشی استفاده از رمزارز ملی را آغاز کرده اند، گفت: 
در آینده رمزارز ملی به صورت آزمایشــی راه اندازی 
خواهد شــد و در حال حاضــر بانک مرکزی در حال 
بررسی آن اســت و امیدواریم ضوابط آن در شورای 

پول و اعتبار نهایی می شود.

پیش بینی رئیس کل بانک مرکزی:

آرامشبازارارزادامهمییابد

مستندات نشان می دهد وزرای صمت و اقتصاد 
روحانی در آخرین روزهــای کار دولت دوازدهم، 
پرونده ۴.۷ هزار میلیارد تومانی دو شــرکت لوازم 

خانگی ال جی و سامسونگ را مختومه کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس،  قرائن و مستندات نشان 
می دهــد وزرای صمت و امور اقتصــادی و دارایی دولت 
روحانــی، پرونده تخلف چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی 
دو شــرکت سامسونگ و ال جی را در روزهای پایانی عمر 

دولت دوازدهم مختومه کردند.
براین اساس، مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع 
وزارت صمت مورخ ۲۶ خرداد ماه سال 1۴۰۰ در نامه ای 
به رزم حسینی وزیر سابق صمت اعالم کرد که ارکان این 
وزارتخانه، مختومه شدن پرونده قاعده ۲ الف گمرکی دو 
شرکت لوازم خانگی سامسونگ و ال جی از وزارت اقتصاد 
و گمرک درخواست کرده  و بیان شد که قاعده فوق الذکر به 
دو شرکت گلدیران و سامسونگ اطالق نمی شود و کاالهای 

مطروحه برای خط تولید بوده است.
پس از آن وزیر ســابق صنعت، معــدن و تجارت در 
نامه ای به فرهاد دژپسند وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی 
مختومه شدن پرونده این دو شرکت را درخواست می کند 
که مدیرکل دفتر وزارتی به نقل از دژپســند به رئیس کل 

گمرک دستور می دهد اقدام الزم صورت بگیرد.
ماجرای تخلف دو شرکت کره ای چیست؟

سال ۹5 بود که بمب خبری تخلف دو شرکت ال جی 
و سامســونگ در رســانه ها و بازار لوازم خانگی سر و صدا 
به پا کرد. موضوع این بود که این دو شــرکت به واردات 
اجــزای منفصله لوازم خانگی مثل یخچال و ســایر لوازم 
اقــدام می کردند که وقتی اجــزای آن کنار هم قرار گیرد 
یک محصول نهایی را شکل می دهد، از آنجایی که تعرفه 
و عــوارض گمرکی قطعات منفصلــه کمتر از نصف یک 
یخچال کامل اســت، بررسی های گمرک نشان می داد که 
قطعات وارد شــده یک یخچال کامل را پوشش می دهد. 
آن زمان کمیســیون رسیدگی به تخلفات گمرکی مدعی 

در آخرین روزهای مسئولیت

دولتروحانیپروندهتخلف۴/۷هزارمیلیاردیکرهایهارامختومهکرد!
شــد که این دو شــرکت مشــمول قاعده ۲ الف بوده که 
طبق کنوانسیون های بین المللی و قانون امور گمرکی باید 

جریمه بپردازند.
سال ۹۶ فرود عسگری، رئیس کل وقت گمرک، گفته 
بود: از نظر ما دو شــرکت ال جی و سامسونگ در رابطه با 
پرونده اخیر تخلف داشته و موضوع به آنها ابالغ شده است، 
رسیدگی به این تخلف در گمرک انجام شده و گمرک موارد 
مربوطه را محاســبه کرده است، اما در این مورد اختالف 
نظری بین ما و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش آمد که 
این وزارتخانه خود را متولی طبقه بندی کاالها می دانست.

به گفته وی از نظر ما مرجع رســیدگی به این تخلف 
کمیســیون رســیدگی به اختالفات گمرکی و در نهایت 
دیــوان عدالت اداری اســت اما در این مــورد اختالفات 
میان گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت به معاونت 

حقوقی ریاســت جمهوری ارجاع شد که هنوز نظر قطعی 
در این مورد داده نشده است. اما در عین حال این معاونت 
اعالم کرده که تشخیص ماهیت حقوق ورودی و معافیت 
یک کاال از این حقوق با وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
طبقه بندی تعرفه از اختیارات گمرک است و ما نیز در این 
زمینه نظر خود را اعالم کردیم که منتظریم به آن پاســخ 
دهند. ما معتقدیم تخلف صورت گرفته و مرجع رسیدگی 
 بــه این تخلف نیز کمیســیون حل اختالفــات گمرکی 

است.
بنابراین گزارش از همان موقع اخبار متفاوتی از وضعیت 
تخلف و جرایم این شرکت های لوازم خانگی مطرح می شد 
و ابعــاد حقوقی آن به معاون اول رئیس جمهور و معاونت 
حقوقی دولت یازدهم و دوازدهم کشیده شد، جهانگیری در 
پی نوشت نامه ای خواستار رسیدگی و بررسی ابعاد موضوع 

شده بود. اما در این سال ها نتیجه نداد تا اینکه در روزهای 
پایانی عمر کاری دولتمردان سابق، در نامه های محرمانه 

پرونده چند هزار میلیارد تومانی آنها مختومه می شود.
بر اساس این گزارش، بدهی گلدیران به نمایندگی از 
شرکت ال جی و بدهی سام سرویس به نمایندگی از شرکت 
سامسونگ به گمرک و بیت المال به ترتیب سه هزار میلیارد 

تومان و یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بیان می شود.
در سال های قبل از تحریم های ظالمانه سال ۹۷ این دو 
شرکت حدود 5۰ درصد بازار لوازم خانگی ایران را در اختیار 
داشتند و یکباره به بهانه تحریم از همکاری با شرکت های 
ایران پا پس کشــیدند، در حال حاضر نیز براساس دستور 
رئیس جمهور ورود لوازم خانگی از کشور کره جنوبی ممنوع 
شده است و مســئوالن وزارت صمت معتقدند که باید از 

لوازم خانگی تولید داخلی حمایت کرد.
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