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ارزش معامالت سهام به کمترین سطح در 14ماه اخیر سقوط کرد

وضعیت قرمز در بورس

سرمقاله

بسترسازی برای
اصالحات ساختاری

حســین محمودی اصل،
کارشناس اقتصادی

تغییر شــیوه پرداخت ارز
دولتی در حــوزه دارو یک
اقدام ضروری بــوده که با
تاخیر در حال انجام است.
از سال  97اصرار کارشناســی بر این بود که برای
جلوگیری از قاچــاق معکوس ،یارانــه یا همان
ارز  4200تومانی به ...متن کامل د ر صفحه4

نمایندگان بخــش خصوصی و دولتی در نشســت
سیوششم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که با
حضور رئیس سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد،
به بررســی وضعیت تجارت خارجی و توسعه روابط
تجاری با همسایگان و کشورهای منطقه پرداختند
و با اشاره به فعالیتهای قابل توجه صورت گرفته در
این حوزه ،بر مشارکت بخش خصوصی در پیشبرد
اهداف کشور تاکید کردند .علیرضا پیمانپاک ،رئیس
سازمان توســعه تجارت ایران و عضو دولتی هیات
نمایندگان اتاق تهران به ارائه گزارشی از فعالیتهای
این سازمان پرداخت و نمایندگان بخش خصوصی نیز
با تقدیر از عملکرد فعاالنه وی و تعامل مناسب سازمان
با اتاق بازرگانی ،به طرح برخی چالشها و مشکالت و
راهکارهای متناسب با آن...
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رئیسسازمانامورمالیاتی:

مالیاتی از مبالغ کارت
به کارت نگرفتهایم

سیگنال منفی
به بازار ارز
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تسهیالتبا
سود کم ویژه
تولیدکنندگانصنعتی

بازار ارز تهران در ابتدای معامالت نقدی سه شنبه
 28تیر ماه شاهد رشد  100تومانی قیمت دالر در
مقایسه با روز یکشــنبه بود اما در ادامه معامالت
نقدی قیمت دالر نسبت به دو روز قبل رنج شد .در
بازار سلیمانیه هم قیمت دالر روز گذشته نسبت به
روز قبل رنج بود  .قیمت درهم نیز نوسان محدودی
را در مقایسه با روز یکشنبه ثبت کرد .با این حال
نرخ برابری درهم به دالر در تهران در کانال جدید
قرار داشت .به عقیده برخی از تحلیلگران بازار ارز ،
معامله گران دالر در شرایط ترافیک سفر مقامات
سیاسیبهتهرانمنتظرسیگنالهایجدیدهستند
 .رجب طیــب اردوغان رییسجمهــور ترکیه در
تهران است و با سید ابراهیم رئیسی و رهبر انقالب
دیدار کرده است .قرار است...

جزئیات طرح دولت برای حذف ارزترجیحی دارو اعالم شد
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دارو گران تر میشود؟

وامودیعههنوزمعطلبخشنامه
و بودجه در بانکها است

مستاجران در منگنه
بانک ها و مالکان

اصالح شیوه پرداخت یارانه دارو
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لکنت اقتصاد جهانی به ژاپن رسید

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای با ازریابی کیفی
(بصورت یکپارچه) شماره  401-10و401-11
نوبت اول

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان در نظر دارد انجام خدمات بازدید ،سرویس ،نگهداری وتعمیرات شبکه های توزیع برق استان لرستان بصورت حجمی و انجام خدمات تعمیرات و نگهداری
شبکه های برق محورهای روستایی بصورت حجمی توزیع برق استان لرستان بصورت حجمی را ازطریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شركتهاي واجد شرايط و تأييد
صالحيت شده واگذار نمايد .از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید در صورت تمایل در این مناقصه شرکت نمایند.
جزئيات وشرايط مناقصه بشرح ذيل ميباشد:
• مناقصه گزار :شركت توزيع نيروي برق استان لرستان
• نوع مناقصه  :عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (بصورت یکپارچه)

مبلغ تضمين شركت
درمناقصه به ريال

مدت اجراي قرارداد

1

انجام خدمات بازدید ،ســرویس ،نگهداری وتعمیرات
شبکه های توزیع برق استان لرستان بصورت حجمی

196،220،622،885 401-10

6،887،000،000

از تاریخ  1401/6/1تا
 1402/05/31به مدت
یکسالشمسی

2

انجام خدمــات تعمیــرو نگهداری شــبکه های برق
محورهای روستایی استان لرستان بصورت حجمی

189،629،809،103 401-11

6،689،000،000

از تاریخ  1401/6/1تا
 1402/05/31به مدت
یکسالشمسی

رديف موضوع مناقصه

شماره
مناقصه

مبلغ برآورد ريالي
به ريال

مهلت دریافت استعالم ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه  :ازتاریخ  1401/04/29لغایت 1401/05/08
• طریقه دریافت اسناد مناقصه:
اسناد مناقصه میبایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیک به آدرس www.setadiran.ir :دریافت و ارسال گردد .مناقصه گران میتوانند درصورت نیاز به شرح ذیل
جهت دریافت اسناد اقدام نمایند.
 -1مراجعه حضوری به آدرس  :خرم آباد-کوی گلستان،خیابان سنایی،بلوار حج -ساختمان حوزه ستادی شركت توزيع برق استان لرستان امورپشتیبانی –قسمت تدارکات و قراردادها.
 -2ارسال اسناد از طریق پست الکترونیک با ارائه درخواست کتبی از طریق مکاتبه از طریق پست  ,نمابر یا پست الکترونیک
اطالعات تماس مناقصه گزار :
تلفن  066-33228001فکس 066-33201612
پست الکترونیک  info@ barghlorestan.ir :وب گاه www.ledc.ir :
 -3متقاضيان ميتوانند اسنادمناقصه را بصورت فايل  PDFازطريق سايت های ذيل دريافت نمايند:
الف -سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir :
ب -سايت شركت توزيع برق استان لرستان به آدرس www.ledc.ir :
ج -شبكه اطالع رساني معامالت توانير به آدرس /https://wamp.tavanir.org.ir/tender/main
د -پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir
ه-انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع برق به آدرسwww.edca.ir :
مهلت بارگزاری و ارسال پاكات :تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ  1401/05/19خواهد بود.
محل تحويل پاكات مناقصه  :پیشنهاد دهندگان می بایست پاکات ارزیابی کیفی و پاکات پیشــنهادی خود را بصورت فایل الکترونیکی جداگانه ( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
به آدرس)www.setadiran.ir :بارگزاری وارسال نموده و تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف بصورت فیزیکی (دستی) به نشانی خرم آباد ـکوی گلستان -خيابان سنایی بلوار
حج-ساختمان حوزه ستادی شركت توزيع برق استان لرستان-کدپستی 6817783415ص.پ 591-باپست سفارشي يا تحويل حضوري به دبيرخانه ارسال و نسبت به اخذ شماره ثبت وتاريخ
تحويل از دبيرخانه اقدام نمایند.
تاريخ بازگشايي  :پاکات ارزیابی کیفی :ساعت  9صبح روز شنبه مورخ 1401/05/22
تاريخ بازگشايي  :پاکات الف ب وج :ساعت  10صبح روز سه شنبه مورخ 1401/05/25
مبلغ خريد اسناد :مبلغ  250/000ريال واريز حساب جاری 0106123340002بانک ملی شعبه ولیعصر خرم آباد بنام جاری شركت توزيع نيروي برق استان لرستان
مبلغ و نوع تضيمن شركت در مناقصه :ضمانتنامه بانكي یا واریز مبلغ مطابق جدول فوق به حساب جاری  0106123340002بانک ملی شعبه ولیعصر خرم آباد بنام جاری
شركت توزيع نيروي برق استان لرستان
داشتن گواهينامه صالحیت پیمانکاری پایه  5نیرو ازسازمان مدیریت وبرنامه ریزی که دارای اعتبار مدت درسال  1401باشد .داشتن گواهينامه صالحیت سال  1401از اداره کل کار و امور اجتماعی محل ثبت شرکت پیمانکاری الزامی است.حداقل سوابق كاري الزم مرتبط با موضوع مناقصه براي شركت درمناقصه دو سال شمسي ميباشد.متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی Tender.tavanir.org.irیا سایت شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان به
نشانی  www.ledc.irهمچنین پایگاه ملی مناقصات به آدرس  www.iets.mporg.irمراجعه فرمایند .بدیهی است این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
« سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است ».
به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده يا امضاء  ،مشروط ومخدوش و سپرده هاي كمتراز ميزان مقرر  ،چك شخصي و نظايرآن و پيشنهادهايي كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل
شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد  .ارائه اسناد مناقصه در پاکات الف ،ب و ج بمنزله مطالعه  ،تایید و مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز مناقصه گر تلقی خواهد شد  ،ولو آنکه
برگهایی از اسناد مذکور فاقد امضاء و مهر باشد.
امور پشتیبانی شركت توزيع نيروي برق استان لرستان

نظرسنجی رویترز نشان داد که اقتصاد ژاپن احتماال
با سرعت کمتری نسبت به آنچه پیش از این تصور
می شد در بقیه سال مالی رشــد خواهد کرد زیرا
خطرات فزاینده رکود اقتصاد جهانی و مشــکالت
عرضه ،صادرکنندگان ژاپنی را تحــت تاثیر قرار
خواهد داد.
به گزارش ایسنا ،تولیدکنندگان در سومین اقتصاد
بزرگ جهان در معرض چشم انداز رشد تیرهتر در
شرکای تجاری بزرگی مانند ایاالتمتحده و چین
هستند که ترس از رکود و تورم را در سراسر جهان
دامن میزنند .با این حال ،این نظرســنجی نشان
میدهد که تحلیلگران همچنان پیشبینی میکنند
که رشد ژاپن در طول ســال مالی تا مارس آینده
مثبت باقی بماند و این به لطف بهبود مورد انتظار
مصرف اســت که بیش از نیمی از تولید ناخالص

داخلی این کشور را تشــکیل میدهد .پیشبینی
 ۳۶اقتصاددان در نظرســنجی  ۴تــا  ۱۵جوالی
نشان داد که پیشبینی میشود که اقتصاد در این
سهماهه ساالنه  ۳.۱درصد رشــد کند که کمتر از
 ۳.۵درصد برآورد شده در نظرسنجی ژوئن است.
اقتصاددانان در این نظرسنجی تخمینهای رشد را
برای سه ماهه اکتبر تا دسامبر و ژانویه تا مارس نیز
اندکی کاهش دادند ،در حالی که آنها را برای ســه
ماهه آخر حتی بیشتر از  ۴.۱در ژوئن به  ۳.۲درصد
کاهش دادند.
سیاست صفر چین برای مقابله با کرونا همچنین
میتواند تنگناهای عرضــه را برای صادرکنندگان
ژاپنی طوالنی کند .پس از حمله روسیه به اوکراین
و اقدامات قرنطینه کوویــد ۱۹-در کارخانه های
چین در سال جاری ،تولیدکنندگان صادرات محور

ژاپن به شدت از افزایش بیامان قیمت کاالها آسیب
دیده انــد .تحلیلگران در این نظرســنجی انتظار
داشتند که تولید صنعتی ژاپن در ماه های آوریل
تا ژوئن  ۳.۸درصد نسبت به سال قبل کاهش یابد،
که پس از آن با  ۲.۲درصد بهبود تولید در جوالی
تا ســپتامبر همراه خواهد بود .احتماال اقتصاد در
داخل کشــور ،از بهبود هزینههــای خانوارها در
تقاضای متوقفشده برای خدماتی مانند سفر پس از
برداشته شدن محدودیتهای کرونا در ماه مارس،
بهره خواهد برد.
برآورد متوســط اقتصاددانان در این نظرسنجی
نشان داد که تورم اصلی مصرف کننده ساالنه ژاپن
احتماال در ماه های اکتبر تا دسامبر به  ۲.۴درصد
می رسد و سپس با هدف دو درصدی بانک ژاپن در
اوایل سال آینده همسو می شود

آغاز معامله روبل روسیه در بازار متشکل ارزی ایران
امروز نماد معامالتی روبل و ریال در بازار متشــکل
ارزی بازگشایی و معامله شد.
به گزارش ایســنا ،امیــر هامونی  -مدیــر عامل
بازار متشــکل ارزی  -در مراســم گشــایش نماد
معامالتی ارز ریال_روبل در بازار متشــکل ارزی
ایران اظهار کــرد :همزمان با نمایــش نماد روبل/
ریال در تابلو سامانه معامالتی بازار متشکل ارزی،
ضمن اعالم دستورالعمل معامالت روبلی از سوی
شبکه صرافیهای مجاز در کشــور ،معامالت این
ارز با نرخ توافقی آغاز میشــود .بــا آغاز معامالت
روبــل در بــازار متشــکل ارزی ،صادرکنندگان
ایرانی از طریــق بانکها و صرافیهــای کارگزار
بازار متشــکل معامــات ارزی میتوانند همانند

اسکناس دالر و یورو ،روبل را با نرخ توافقی در این
بازار عرضه کنند.
وی در خصوص ســازوکار معامالتی روبل در بازار
متشــکل افزود :با ایجاد نماد روبل/ریــال در بازار
متشکل ارزی ،این امکان فراهم میشود که بتوان
از منابع روبلی موجود در کشور روسیه که از محل
صادرات حاصل شده است ،اقدام به تأمین ارز مورد
نیاز برای مصارف خدماتی از روسیه شود.
هامونی با تاکید بر مصارف ارزی خدماتی از طریق
معامالت روبل ،ادامــه داد :در بازار معامالت روبل،
صادرکنندگان و اشخاص حقیقی و حقوقی که در
چارچوب مصارف ارز خدماتی ،متقاضی استفاده از
روبل هستند از طریق کارگزاران بازار متشکل ارزی

میتوانند اقدام به خرید و فروش ارز کنند .آن گروه
از شرکتها و اشخاص روسی که تمایل به سفر و یا
سرمایهگذاری در ایران را دارند ،میتوانند با حضور
در این بازار ،منابع ریالی مورد نیازشان را تهیه کنند.
مطمئناً ایجاد این بازار میتواند زمینه افزایش سطح
همکاریهای اقتصادی و مبادالت تجاری میان دو
کشور را در آیندهای نزدیک فراهم آورد.
وی تاثیرات معامله نماد روبل در بازار متشکل ارزی
را حذف ارزهایی همانند دالر و یــورو از مبادالت
تجاری ایران و روســیه ،افزایش تقاضا برای روبل و
ریال و ارتقای ارزش پول ملی کشور برشمرد و گفت:
امروز دو میلیون روبل در بازار متشکل ارزی معامله
به ارزش  ۵۳۹تومان معامله شد.

کدام کشور ابرقدرت اقتصادی جهان خواهد شد؟
بانک مرکزی هند اعالم کرد که هند در حال تبدیل به
سریعترین اقتصاد در حال رشد جهان است.
به گزارش ایسنا ،بانک مرکزی هند اعالم کرد که اقتصاد
هنددربرابرمشکالتمعکوسجهانیانعطافپذیرباقی
مانده است و انتظار میرود با رسیدن تورم به اوج اخیر
خود در مسیر تبدیلشدن به سریعترین اقتصاد جهان

باقی بماند .بانک مرکزی هند اعــام کرد که احیای
اخیر بادهای موسمی جنوب غربی و کشت مجدد این
انتظارات را افزایش داد که تقاضای روستایی به زودی
با هزینههای شهری و تثبیت بهبود جبران خواهد شد.
این بانک افزود که اثرات جانبی پیامدهای ژئوپلیتیکی
در چندین بخش قابل مشــاهده هســتند و سرعت

بهبود را کاهش میدهند .با وجود این شوک شدید،
نشــانههایی وجود دارد کــه قدرت ذاتــی اقتصاد
را شــعلهور میکند و آن را در مسیر تبدیل شدن به
سریعترین اقتصاد در حال رشد در جهان قرار میدهد،
اگرچه ممکن اســت به دلیل ترس از رکود محاصره
شده باشد.
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در سیوششمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد
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سقف فروش ارز مسافرتی کم
شد

رئیس کانون صرافان از کاهش سقف فروش
ارز مســافرتی برای کشــورهای با ویزا خبر
داد.
کامران ســلطانی زاده در گفتوگو با ایسنا،
با اعالم کاهش ســقف فروش ارز مســافرتی
برای کشــورهای با ویزا اظهار کرد :ســقف
فروش ارز مسافرتی برای کشــورهای با ویزا
(هوایی ـ کد  )۵۱مبلــغ  ۵۰۰یورو یا معادل
آن به سایر ارزها تعیین شده و برای کشورها
بدون ویزا نیز  ۳۰۰یورو یا معادل آن به سایر
ارزها است.
وی افزود :متقاضیان و مسافرین خارج از کشور
میتوانند حسب نیاز خود (خرید ارز مسافرتی
با ارائه مدارک تعیین شده تا سقف  ۵۰۰یورو
و یا  ۲۰۰۰یورو سرفصل ســایر از طریق بازار
توافقی اقدام کنند.
پیش از این نیز ،بانک مرکزی در اواخر ســال
گذشته سهمیه ارز مسافرتی را کاهش داد و
میزان فروش ارز توســط شرکتهای صرافی
بابت مســافرین باالی  ۱۸ســال و یکبار در
سال تا ســقف مقرر برای کشــورهای با ویزا
به صورت هوایی معــادل  ۲۰۰۰یورو ،برای
کشــورهای بدون ویزا به صورت هوایی ۳۰۰
یورو و مســافرتی به صــورت زمینی ،ریلی و
دریایی نیز  ۳۰۰یورو یا معادل آن به ســایر
ارزها را تعیین کرد.
مدیرعاملشرکتملینفتایران:

روسیه در حال اجرای ۴میلیارد دالر
قرارداد در صنعت نفتایراناست

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایــران گفت:
امضای تفاهــم نامه همکاری اســتراتژیک
بیــن ایــران و روســیه بزرگترین ســرمایه
گــذاری اســتراتژیک تاریخ صنعــت نفت
ایران است.
به گزارش وزارت نفت ،محسن خجسته مهر
امروز در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری
اســتراتژیک بین شــرکت ملی نفت ایران و
شــرکت گاز پروم روسیه با اشــاره به اینکه
صنعــت نفت ایران ســرمایه گــذاری ۱۶۰
میلیــارد دالری برای افزایــش تولید نفت و
گاز نیــاز دارد ،افــزود :تا کنــون  ۴میلیارد
دالر قــرارداد منعقد شــده با شــرکتهای
روســیه برای توســعه  ۷میدان نفتی امضا
شده است.
وی ادامــه داد :جهت انجام ســرمایه گذاری
خارجــی دولــت ســیزدهم از ایــن نظر با
جهش ارزشــمندی رو به رو اســت .امضای
این تفاهــم نامه بزرگترین ســرمایه گذاری
خارجــی در صنعــت نفــت و گاز ایــران
است.
وی با بیان اینکه شــرکت ملی نفــت ایران
از هیچ فرصت ســرمایه گذاری بــا گاز پروم
و ســایر شــرکتهای روســی چشمپوشی
نمیکنــد ،گفت :همزمــان با ســفر پوتین
به ایــران آمــاده امضــای این تفاهــم نامه
هســتیم .توســعه میادین کیــش و پارس
شــمالی ،فشــار افزایی میدان پارس جنوبی
و توســعه  ۶میدان نفتی در ایــن تفاهم نامه
وجود دارد.
وی افزود :همچنین ســرمایه گذاری پروژه
ایران ال ان جی ،ســواپ گاز و فــرآورده نیز
در این تفاهم نامه مطرح شــده اســت .این
جدیت بیانگــر اراده دو طرف برای ســرعت
بخشــیدن برای ســرمایه گذاری در بخش
نفــت و گاز و زنجیرههــای مرتبط اســت.
ســایر طرحهای ال ان جی ،احداث خطوط
لولــه صــادرات گاز و ســایر همکاریهای
علمــی و تکنولــوژی از جملــه مهمتریــن
محورهــای تفاهم نامهای اســت کــه امضا
میکنیم.
وی گفــت :توســعه میــدان گازی کیش،
پارس شــمالی بــا ســرمایه گــذاری ۱۰
میلیــارد دالری در ایــن  ۲میــدان بیش از
 ۱۰۰میلیون متر مکعــب در روز به طرفیت
تولید گاز ایران افزوده خواهد شــد .توســعه
 ۶میدان نفتــی منصــوری آب تیمور کرنج
آذر چنگولــه با این شــرکت انجــام خواهد
شد.
وی ادامه داد :برای فشــار افزایــی در پارس
جنوبی برای نگهداشــت تــوان تولید اقدام
مهم و حیاتی در بزرگترین میدان گازی دنیا
با ســرمایه گذاری  ۱۵میلیارد دالری اتفاق
خواهد افتاد.

نمایندگان بخش خصوصی و
دولتی در نشست سیوششم
هیاتنمایندگاناتاقبازرگانی
تهــران که با حضــور رئیس
سازمان توسعه تجارت ایران
برگزار شد ،به بررسی وضعیت تجارت خارجی و توسعه
روابط تجاری با همسایگان و کشورهای منطقه پرداختند
و با اشاره به فعالیتهای قابل توجه صورت گرفته در این
حوزه ،بر مشــارکت بخش خصوصی در پیشبرد اهداف
کشور تاکید کردند .علیرضا پیمانپاک ،رئیس سازمان
توسعه تجارت ایران و عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق
تهران به ارائه گزارشی از فعالیتهای این سازمان پرداخت
و نمایندگان بخش خصوصی نیز بــا تقدیر از عملکرد
فعاالنه وی و تعامل مناسب سازمان با اتاق بازرگانی ،به
طرح برخی چالشها و مشکالت و راهکارهای متناسب
با آن پرداختند .رئیس کمیســیون تســهیل تجارت و
توســعه صادرات اتاق تهران در حضور رئیس سازمان
توســعه تجارت ،به برخی مشــکالت صادرکنندگان
اشاره کرد .محمد الهوتی ،با اشــاره به واگذاری برخی
نهادها و مســئولیتهای مرتبط با صادرات به سازمان
توسعه تجارت گفت :در دولت سیزدهم صندوق ضمانت
صادرات ،امور نمایشگاهها و شــورای عالی صادرات به
سازمان توسعه تجارت واگذار شد .نهادها و حوزههایی
که جدایی آنها از سازمان توسعه تجارت ،مشکالتی را در
عرصه صادرات ایجاد کرده بود .اما بهرغم همه تالشهای
صورت گرفته برای تسهیل صادرات ،هنوز سایر دستگاهها
همکاری الزم و کافی را با سازمان توسعه تجارت نداشته و
این عدم همکاری ،مانع به ثمر نشستن تالشها بوده است.
او مساله بعدی صادرکنندگان را عدم ثبات در تصمیمات
و سیاستها دانست و گفت که این بیثباتی در تصمیمات
مانع از آن شده است که صادرکنندگان دستکم بتوانند
برای شش ماه آینده خود برنامهریزی کنند .او افزود :ما
امیدوار بودیم که تصمیمات خلقالســاعه در این دولت
کاهش پیدا کند اما در ابتدای ســال بــا وضع عوارض
صادراتی بر زنجیره فوالد مواجه شدیم و پس از سه ماه

این عوارض لغو شد .در حالی که به صادرات باید به عنوان
یک فرآیند نگریسته شود؛ اینکه ابتدا مسیر مسدود شود
و سپس سیاستگذاران پی به اشتباه خود ببرند و مسیر را
بازکنند ،راه به جایی نخواهیم برد.
موضوع دیگری که الهوتی برآن دست گذاشت ،ضرورت
توجه به هشدارها و پیشنهادات بخش خصوصی بود .او گفت:
برای مثال ،موضوع تغییر نرخ ارز در محاسبات گمرکی در
دی ماه توسط اتاق تهران مطرح شد و مقرر شد که پیش از
آن تعرفهها تعدیل شود .اما مشاهده کردیم که در ماههای
گذشته به این درخواست توجهی نشد و حاال دولت با تدوین
الیحهای درصدد حل این مساله برآمده است .بنابراین در
شرایطی که مشخص نیست ،ماندگاری سیاستها تا چه
زمانی اســت ،صادرکنندگان چگونه میتوانند به تجارت
بپردازند .رئیس کنفدراســیون صادرات ایران ســپس به
مساله نرخگذاری کاالهای صادراتی غیربورسی اشاره کرد
و گفت که تــا زمانی که چند نرخی بودن ارز حل نشــود،
مساله نرخگذاری این کاالها نیز برطرف نخواهد شد .او در
ادامه خواستار تعامل سازمان توسعه تجارت با تشکلها در
برگزاری نمایشگاهها شد و ادامه داد :رفع کامل تعهد ارزی با
ارائه اسکناس شدنی نیست و الزم است امکان واگذاری ارز
به صرافیهای خارج از کشور فراهم شود.
محمدالهوتیهمچنینبهتعیینمحدودیت«سابقه»برای
واردات اشاره و عنوان کرد که تعیین این شرط نیز مشکالتی
را برای فعاالن اقتصادی ایجاد کرده است .در حالی که دولت
میتواند با ابزار ثبتسفارش ،واردات را مدیریت کند؛ کما

اینکه این مدیریت در حال حاضر نیز انجام میگیرد .رئیس
کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با
بیان اینکه تسهیل ورود موقتمیتواند به افزایش ظرفیت
تولید بیانجامد ،این درخواست را مطرح کرد که سازمان
توسعه تجارت با برگزاری جلسهای مشترک با دستگاههای
دخیل در این امر نظیر گمرک ،محدودیتهای ورود موقت را
یک بار برای همیشه مرتفع کند .درخواست دیگر او این بود
که درباره رفع تعهد ارزی واحدهایی که اقدام به ورود موقت
کاال کردهاند با تسامح برخورد شود تا افزایش ارزآوری از این
ناحیه تحقق پیدا کند.
صادرات  75میلیارد دالری تا 1404
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در
این نشست ،به ارائه گزارشی از برنامهها و اقدامات صورت
گرفته از سوی این ســازمان در حوزه صادرات غیرنفتی
کشور پرداخت و با این توضیح که تا  90درصد از چالشها
و مشکالتی که گریبانگیر صادرات غیرنفتی کشور است،
موانع داخلی و خودتحریمی است ،گفت :حل مشکالت
بیرونی بســیار راحتتر از چالشهای پیشروی داخلی
است .علیرضا پیمانپاک با بیان اینکه ،با روی کار آمدن
دولت سیزدهم و به هنگام ورود به سازمان توسعه تجارت،
هیچ برنامه جامع و مدونی در ارتباط با صادرات و تجارت
خارجی کشور در این نهاد وجود نداشت ،افزود :طبق برنامه
و هدفگذاری صورت گرفته تا سال  1404باید به صادرات
 75میلیارد دالری دست یابیم ،هر چند که این میزان ،رقم

کوچکی است اما نسبت به چالشها و موانع داخلی عدد
معقولی اســت .وی از جمله راهکارهای جهش در ارزش
صادرات غیرنفتی کشور را توســعه روابط با کشورهای
همسایه عنوان کرد و افزود :عمده کاالهای صادراتی ایران،
محصوالت پتروشیمی اســت که صادرات این کاالها نیز
یک گام از خامفروشی جلوتر اســت ،با این حال ،عوارض
روی صادرات را بهگونهای باید تعیین کنیم که صادرات
در طول زنجیره ارزش پیدا کند .رئیس ســازمان توسعه
تجارت سپس با بیان اینکه کاالهایی باید در سبد صادراتی
کشور جای گیرد که عالوه بر ایجاد ارزش افزوده بیشتر،
سرمایهبری کمتر و اشتغالآفرینی بیشتر داشته باشد ،به
موضوع صادرات آب مجازی اشاره کرد و افزود :در شرایطی
که کشور با کمآبی مواجه است ،صادرات محصوالت آببر
توصیه نمیشود اما این موضوع نباید تبدیل به قاعدهای در
بودجه شود که صادرات همه محصوالت کشاورزی و مواد
غذایی مشمول یک عوارض صادراتی شود.
وی تاکید کرد که وضع عــوارض صادراتی بر محصوالت
کشــاورزی باید هدفمنــد و تخصصی شــود و عوارض
صادراتی روی محصولی مانند هندوانه با محصوالتی که
در گلخانههای هیدروپونیک تولید میشود ،نباید یکسان
باشد .پیمانپاک ســپس با تاکید بر ضرورت هماهنگی
سیاستهای ارزی و تجاری کشور ،گفت :از ابتدای شروع به
کار دولت سیزدهم کارگروه مشترکی میان سازمان توسعه
تجارت و بانک مرکزی ایجاد شــد و گشایشهایی نیز در
حوزه ارزی فعاالن اقتصادی به وجود آمد .معاون وزیر صمت
با یادآوری اینکه رویکرد صادرات غیرنفتی کشور را باید از
سنتی به صادرات دانشمحور تغییر داد ،گفت :ما به دنبال
آن هستیم تا در کل زنجیره صادراتی ،بیشترین ارزش را به
کشور وارد کنیم .پیمانپاک سپس ،اولویتبندی بازارهای
هدف را یکی از اقدامات سازمان توسعه تجارت در دولت
سیزدهم عنوان کرد و کشورهای همسایه را جزو اولویت
اول برشمرد و با یادآوری اینکه روی سه عامل ثبات قیمت،
ثبات کیفیت و زمانبندی ،در بازارهای بینالمللی از تجار
و بازرگانان ایرانی انتقاد میشود ،افزود :طرح رتبهبندی
دقیق و کارشناسی شده شرکتها و صادرکنندگان ایرانی از
جمله اقداماتی است که سازمان توسعه تجارت با همکاری
اتاق بازرگانی آغاز کرده است.

ارزش معامالت سهام به کمترین سطح در 14ماه اخیر سقوط کرد

رئیس سازمان امور مالیاتی:

وضعیت قرمز در بورس

مالیاتی از مبالغ کارت به کارت نگرفتهایم

مریم بابایی
زمزمه افزایش نرخ ســود بانکی و رکورد شــکنی نرخ
سود بین بانکی ،بازار بیرونق بورس را کمرمقتر کرده
است .طوری که روز گذشــته ارزش معامالت سهام به
کمترین سطح در 14ماه اخیر سقوط کرد و برای بیست و
چهارمین روز متوالی پول حقیقی از بازار سهام خارج شد.
در حالی سایه سنگین افزایش نرخ سود بر بازار سرمایه
سنگینیمیکندکهمتوقفشدنبسیارازنمادهابهدلیل
برگزاری مجامع تیرماه نیز باعث افت بیشتر تعداد و ارزش
معامالت بورس شده اســت .بیانگیزگی در بازار و عدم
تمایل سرمایهگذاران به بازار سهام به حدی است که سفر
پوتین و اردوغان به تهران نیز نتوانست منجر به رونقی
حتی موقت در معامالت بورس شود.
از طرف دیگر کندی روند احیای برجام و سیگنال منفیای
که از این سو به بازار وارد میشود ،در کنار تحرکات روسیه
و رقابت او با ایران در بازار انرژی و نفت نیز منجر به تاثیر
منفی بر بورس شده است .شاید تنها خبر امیدوارکننده در
این بازار واگذاری سهام خودروسازان باشد که وارد مرحله
قیمتگذاری شده است .روز سه شنبه دو رکورد جدید در
بورس ثبت شد .ارزش معامالت سهام به کمترین سطح
در  14ماه اخیر سقوط کرد و برای بیست و چهارمین روز
متوالی پول حقیقی از بازار سهام خارج شد .روز گذشته
ارزش معامالت خرد سهام با کاهش 24درصدی نسبت به
روز کاری قبل به رقم  2هزار و  91میلیارد تومان رسید که
کمترین رقم در 14ماه اخیر است.
به گزارش اقتصادنیوز ،در معامالت روز سهشنبه بیست
و هشتم تیر ماه ،شــاخص کل بورس پایتخت با ریزش
 888واحدی نسبت به روز شنبه به رقم یک میلیون و
 468هزار و 944واحد رسید .شاخص هم وزن بورس نیز
با افت  755واحدی در سطح  401هزار و  678واحدی
ایستاد .همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) یک
واحد پائین آمد و در ســطح  19هزار و  619واحد قرار
گرفت .روز گذشته نمادهای «کگل»« ،فخوز» و «نوری»
بیشترین تأثیر را در افت شــاخص کل بورس داشتند
و نمادهای «تاپیکو»« ،فارس» و «وخاور» بیشــترین
تأثیر افزایشی را بر شــاخص کل داشتند .در فرابورس
نیز نمادهای «کگهر»« ،تجلی» و «پخش» بیشترین
تأثیر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند و «آریا»،
عضو هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع
کوچک از اعطای تسهیالت با سود کم ویژه تولیدکنندگان
صنعتی کشور خبر داد .عضو هیات مدیره صندوق ضمانت
سرمایهگذاری صنایع کوچک با اشاره به تسهیالت با سود
کم ویژه تولیدکنندگان صنعتی ،از تالش این صندوق برای
جذب حداکثری منابع طرح کمکهای فنی و اعتباری به
صنایع در راستای پیشبرد اهداف صنعتی کشور خبر داد.
بر اســاس گزارش ایرنا از صندوق ضمانت سرمایهگذاری
صنایع کوچک« ،محسن ســراجزاده» جذب حداکثری
این منابع را یکــی از مهمترین اهــداف صندوق ضمانت
سرمایهگذاری صنایع کوچک در ســال  ۱۴۰۱برشمرد.

«غصینو» و «زاگرس» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص
داشــتند .در جدول پرتراکنشترین نمادهای بورس
شستا صدرنشین اســت و نوری و خگستر در رتبههای
بعدی هســتند .در فرابورس نیز ددانا ،فرابورس و قچار
پرتراکنشترین نمادها هستند.
افت شدید ارزش معامالت خرد
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم  6هزار
و  751میلیارد تومان کاهش یافت .ارزش معامالت اوراق
بدهی در بازار ثانویه  3هزار و  408میلیارد تومان بود که
 50درصد از ارزش کل معامالت بازار ســرمایه را تشکیل
میدهد .روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با کاهش
 24درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم  2هزار و 91
میلیارد تومان رسید که کمترین رقم در 14ماه اخیر است.

صفهای پایانی بازار
در پایان معامالت روز گذشته ارزش صفهای فروش پایانی
بازار نسبت به روز کاری قبل  41درصد کاهش یافت و 16
میلیارد تومان بود .ارزش صفهای خرید نیز نسبت به پایان
روز کاری گذشته  156درصد رشد کرد و در رقم  41میلیارد
تومان ایستاد .روز گذشــته نماد وملی (شرکت هلدینگ
ف خرید 9میلیارد تومانی در صدر جدول
صنعتی ملی) با ص 
تقاضای بازار قرار گرفت .پس از وملــی ،نمادهای خزامیا
(شرکت زامیاد) و فسازان (شرکت غلتک سازان سپاهان)
بیشترین صف خرید را داشتند .بیشترین صف فروش بازار
در پایان معامالت به نماد غدشت (شرکت دشت مرغاب)
تعلق داشت که ارزش آن  9میلیارد تومان بود.
خروج سرمایه
روز گذشــته ارزش خالص تغییــر مالکیت حقوقی به
حقیقی بازار برای بیست و چهارمین روز متوالی منفی
شــد و  317میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج
شد .در معامالت روز سهشنبه بیشــترین خروج پول
حقیقی به سهام آریان (شرکت پارس آریان) اختصاص
داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن60
میلیارد تومان بود .پس از آریان ،نمادهای نوری (شرکت
پتروشیمی نوری) و شستا (شرکت سرمایه گذاری تأمین
اجتماعی) بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

رئیس کل ســازمان امور مالیاتی دربــاره اینکه مبالغ
واریز شده از طریق کارت به کارت هم مشمول مالیات
میشود ،گفت :تاکنون مبالغ کارت به کارت شده بررسی
نشده و برای بررسی این موارد نیاز به دستورالعمل بانک
مرکزی درباره تفکیک حسابهای تجاری و شخصی
افراد داریم .به گزارش ایســنا به نقل از ســازمان امور
مالیاتی ،داوود منظور با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی
از فعالیتهای اقتصادی مالیات میگیرد ،اظهار کرد :این
ی است که از آنچه نشاندهنده فروش و
کار به این معن 
کسب درآمد و سود خالص فعالیتهای اقتصادی است،
بر اساس محاسبات کارشناسی و قانونی مالیات دریافت
چ عنوان از دستگاه پوز ،کارت به کارت
میشود و بههی 
و گردش حساب بانکی که نشانی از فعالیت اقتصادی
ندارد ،مالیات کسر نمیشود.
منظور افزود :واریز مبالغ باالی پول و بهدفعات مکرر
از طریق دستگاه پوز بهحساب افراد میتواند نشان از
فعالیت اقتصادی آنها باشد و فعاالن اقتصادی باید
اظهارنامه مالیاتی خود را تنظیم و به ســازمان امور
مالیاتی کشور ارائه دهند .اگر فردی فعالیت اقتصادی
داشــته و گزارش درآمد خود را اعالم نکرده باشد و
سازمان امور مالیاتی بر اساس دادههای اقتصادی و
گردش حسابهای آن فرد به این نتیجه برسد که وی
کسبوکار داشته و به درآمد باالیی دست پیدا کرده،
عالوه بر پرداخت مالیات ،طبیعتاً مشــکالت قانونی
برای آن فرد به وجود خواهد آمد.

شرط اخذ مالیات از کارت به کارت
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مبالغ واریز شده از
طریق کارت به کارت هم مشمول مالیات میشود،
گفت :تاکنون مبالغ کارت به کارت شده بررسی نشده
و برای بررســی این موارد نیاز به دستورالعمل بانک
مرکزی در خصوص تفکیک حســابهای تجاری و
شخصی افراد داریم .رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
بابیان اینکه بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی باید
طی یک ماه آینده حسابهای شخصی و تجاری افراد
از هم تفکیک و به سازمان امور مالیاتی کشور اعالم
شود ،تأکید کرد :تفکیک حسابها یا بر اساس اعالم
خود صاحبان حســاب صورت میگیرد یا از طریق
بررســی تراکنشها و گردش مالی صاحب حساب
توسط بانک مرکزی انجام میگیرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح شرایط
تشخیص حسابهای تجاری با اشــاره به اینکه اگر
ی یک ماه از
تعداد دفعات واریزی به یک حســاب ط 
میزان تعیینشــده بهطور مثال بیش از  ۱۰۰مرتبه
واریز به کارت فراتر باشد ،گفت :این حساب مشکوک
به تجاری بوده و از طریق بانک مرکزی به سازمان امور
مالیاتی کشور معرفی میشود.

شناسایی معامله کننده رمز ارز با درآمد
 ۶۰۰۰میلیاردی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایــی برای نمونه به
شناسایی فردی که طی ســال گذشته در معامالت
رمز ارز مبلغ  ۶هزار میلیارد تومان از طریق دستگاه
پوز کسب درآمد داشته اشــاره کرد و افزود :این فرد
هنوز اظهارنامهای به ســازمان امور مالیاتی کشور
ارسال نکرده که در صورت عدم ارائه اظهارنامه در موعد
مقرر عالوه بر اینکه باید مالیات خود را پرداخت کند،
مرتکب جرم کیفری هم شده است.
وی بابیــان اینکــه حــدود  ۱۵۰فعــال اقتصادی
شناساییشدهاند که مبلغ واریزی به دستگاه پوز آنها

کنترل حسابها ،روشی برای شناسایی
فرار مالیاتی
منظور در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام منجر
به خروج ســرمایه از بانکها و تبدیل آن به ســکه و
دالر و زمین نمیشــود ،اظهار داشت :چنین اتفاقی
رخ نمیدهد ،جریان اقتصاد یک جریان زاینده است،
اصحاب کسبوکار دائم در حال خریدوفروش هستند و
در اقتصاد جایگزینی برای پول وجود ندارد .در دنیا یکی
از روشها برای شناسایی فرار مالیاتی کنترل حساب
افراد اســت و اگر فردی مبلغی پول واریز و یا دریافت
میکند ،باید در قبال آن مبلغ پاسخگو باشد که این
مبلغ بر چه اساس و مبنایی انتقال پیداکرده است.

خبر خوش برای صنایع کوچک

تسهیالت با سود کم ویژه تولیدکنندگان صنعتی
وی افزود :با تفویض اختیار انجام شــده بــه این صندوق،
وزارت صمت تالش دارد تا با همکاری همه ارکان اجرایی و
جذب حداکثری منابع بتواند گامی مهم در راستای پیشبرد
اهداف صنعتی کشور بردارد .این عضو هیات مدیره صندوق
ضمانت ســرمایهگذاری صنایع کوچک تاکید کرد :منابع
کمکهای فنی و اعتباری در دو بخش یاران ه ســود و ارائه
تسهیالت قابلیت بهرهبرداری دارند .در بخش یارانه سود

همه واحدهای صنعتی که با شاخصها و مالکهای ارزیابی
این طرح همخوانی دارند ،میتوانند فارغ از محل تامین مالی،
یاران ه سودی را تا سقف پنج درصد دریافت و از آن استفاده
کنند .وی خاطرنشانکرد :در بخش ارائه تسهیالت از محل
منابع این طرح نیز با توجه به تمرکز اصلی بر ارائه تسهیالت
ک عامل،
سرمای ه در گردش ،با تلفیق منابع طرح و منابع بان 
نرخ سود این تسهیالت به  ۱۳درصد کاهش خواهد یافت.

بیش از  ۱۰۰میلیارد تومان بوده اســت و اظهارنامه
مالیاتی ارائه نکردهاند ،گفت :مبلغ واریزی به پوز این
افراد ،پول قرضالحسنه نیست.

سراج زاده گفت :پروژههای تکمیل زنجیره ارزش در راستای
جلوگیری از خام فروشــی ،فعالســازی واحدهای راکد،
نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی ،فعالسازی ظرفیت
خالی واحدها و تعمیق ساخت داخل از اصلیترین طرحهایی
هستند که مشمول استفاده از این منابع میشوند .وی درباره
چگونگی دریافت این منابع ،بیانداشت :متقاضیان دریافت
این تسهیالت پس از اخذ تاییدیه از اداره کل استانی و دفتر
تخصصی ستاد وزارتخانه ،به بانک عامل معرفی خواهند شد؛
بدیهی است پس از طی فرایند اعتبارسنجی طرح در ارکان
اعتباری بانک ،در صورت تاییــد ،امکان بهرهبرداری از این
تسهیالت فراهم خواهد شد.

خبر

باحضوررئیسکلبانکمرکزیانجامشد؛

رونماییازنمادجفتارز«ریال-روبل»
دربازارمتشکلارزی

در مراسمی با حضور علی صالحآبادی ،رئیس کل
بانک مرکزی از نماد جفــتارز «ریال-روبل» در
بازار متشکل ارزی رونمایی شد .رئیس کل بانک
مرکزی گفت :نماد جفت ارز «ریال-روبل» امروز
رونمایی شد که عالوه بر  ۵هزار دانشجوی پزشکی
ایرانی در روسیه ،تجار نیز با نرخ توافقی در این بازار
خرید و فروش ارز انجام دهند .امروز در مراسمی
با حضور رئیس کل بانــک مرکزی نماد جفتارز
«ریال-روبل« در بازار متشکل ارزی گشایش یافت.
به گفته آقای علی صالحآبادی این نماد ارزی سهم
مهمی در توســعه روابط تجاری دو کشور ایران و
روسیه خواهد داشت .در بازار متشکل ارزی قرار
اســت صادرکنندگان ایرانی که به روســیه کاال
صادر میکنند و روبل به دست میآورند بتوانند
ارز صادراتی خود را به نرخ توافقی در بازار متشکل
ارزی ارائه کنند ،از طرف دیگر ،متقاضیان این ارز
بتوانند ارز مورد نیاز خود را از این بازار تهیه کنند.
صالحآبادی گفت :عمده متقاضیــان ارز روبل در بخش
خدمات مانند دانشــجویان و همچنین واردکنندگان
تجهیزات ارز روســیه هســتند ،در حال حاضر  ۵هزار
دانشجوی پزشــکی ایرانی در روسیه مشغول تحصیل
هستند که میتوانند ارز مورد نیاز خود را از بازار متشکل
تهیه کنند .برخی کشورهای آســیای میانه که با روبل
معامالت خود را انجام میدهند نیز میتوانند ارز مورد نیاز
را به نرخ توافقی از بازار متشکل ارزی تهیه کنند .در هفته
های گذشته از نمادهای یورو و دالر در بازار متشکل ارزی
رونمایی و خرید و فروش این ارزها به نرخ توافقی در بازار
متشکل ارزی از طرف صرافان و تجار صورت می گیرد.
حبابسکه17درصدشد

سیگنالمنفیبهبازارارز

به گزارش اقتصادنیوز ،بــازار ارز تهران در ابتدای
معامالت نقدی سه شنبه  28تیر ماه شاهد رشد
 100تومانی قیمت دالر در مقایسه با روز یکشنبه
بود اما در ادامه معامالت نقدی قیمت دالر نسبت
به دو روز قبل رنج شد .در بازار سلیمانیه هم قیمت
دالر روز گذشته نسبت به روز قبل رنج بود  .قیمت
درهم نیز نوســان محدودی را در مقایسه با روز
یکشنبه ثبت کرد .با این حال نرخ برابری درهم به
دالر در تهران در کانال جدید قرار داشت.
ترافیک سفر مقامات سیاسی به تهران
به عقیده برخی از تحلیلگران بازار ارز  ،معامله گران
دالر در شــرایط ترافیک سفر مقامات سیاسی به
تهران منتظر سیگنال های جدید هستند  .رجب
طیب اردوغان رییسجمهور ترکیه در تهران است
و با سید ابراهیم رئیسی و رهبر انقالب دیدار کرده
است  .قرار است پوتین و وزیر خارجه سوریه هم
راهی تهران شــوند .به نظر می رسد محور اصلی
رایزنی روسای جمهور روسیه و ترکیه در تهران
عالوه بر موضوع سوریه  ،بحران اوکراین و امنیت
مواد غذایی و بحث صادرات غالت اوکراین باشد .
پیام وندی شرمن به بازار دالر
وندی شرمن ،معاون وزیر امور خارجه آمریکا درباره
برجام گفت :تحریمهای ایران لغو میشود .شرمن
گفته با لغو تحریم ها اقتصاد ایران بهبود پیدا می
کند و ایران می تواند نفت بفروشد زیرا جهان به
نفت ایران احتیاج دارد.
سیگنال منفی آمریکا به بازار دالر
جان کربی ،هماهنگکننده ارتباطات استراتژیک
در شورای امنیت ملی کاخ سفید هم تهدید کرد که
اگر ایران به پایبندی به توافق هستهای بازنگردد،
واشنگتن به اعمال فشارها بر تهران ادامه خواهد
داد .از طرفی هم همزمان با ســفر رئیس جمهور
روسیه و ترکیه به تهران سخنگوی وزارت خارجه
آمریکا شامگاه دوشنبه تلویحاً ایران و روسیه را به
اعمال تحریمهای بیشتر در صورت تبادالت نظامی
تهدید کرد..
ترس از عرضه دالر با نرخ توافقی
با این حال عده ای از معامله گران به مداخله ارزی
بازارساز در چند وقت اخیر اشــاره می کردند .به
عقیده این دسته از معامله گران عرضه دالر با نرخ
توافقی توانســته تقاضا را کنترل کند و از حجم
معامالت در بازار آزاد کم شو
افت اندک قیمت دالر رسمی
قیمت دالر در صرافی ملی هم روز گذشته در مقایسه با
روز یکشنبه اندکی افت را ثبت کرد .نرخ دالر روز گذشته
با  27هزار و  889تومان آغاز به کار کرد و قبل از ظهر به
قیمت  27هزار و  880تومان به فروش رسید .این قیمت
در مقایسه با دو روز قبل 28تومان پایین تر بود .
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بازار

وام ودیعه هنوز معطل بخشنامه و بودجه در بانکها است

مستاجراندرمنگنهبانکهاومالکان

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

با گذشت سه دوره از پرداخت
وام ودیعه هنوز مستاجران و
متقاضیان درگیر مشــکالت
ابتدایــی دریافــت ایــن وام
هســتند .مردم با مراجعه به
بانکها با جمله “این بخشــنامه هنوز به بانک ابالغ نشده
اســت” ،مواجه می شــوند و رفت و آمدهای بی حاصل
همچنان ادامه دارد.
آن دسته از بانکهایی هم که پس از هزاران منت و با خواهش
متقاضیان ،دلشان به رحم آمده برای دریافت این وام ،هفت
خوانی پیش پای مستاجران قرار می دهند که برای از پس
آن برآمدن ،ماه ها وقت الزم است .در این بین و در اثنای
تهیه مدارک مورد نیاز بانکها ،مالکان نیز سر ناسازگاری با
این قشر بی پناه گذاشــته و افزایش مبالغ رهن و اجاره را
درخواست می کنند .طبق ادعاهای مطرح شده از سوی
متقاضیانوامودیعهمسکن،وقتیبهعنوانیکمتقاضیبه
بانک ها مراجعه می شود بسیاری از بانک ها اعالم می کنند

آگهی مفقودی
مدرک فارغالتحصیلی اینجانب وحیده شــیرپور
فرزند علی جعفر به شــماره شناســنامه 9537
صادره از خرمآباد در مقطع کارشناســی ارشــد
(موقت) رشــته حقوق خصوصی صادره از واحد
دانشــگاهی آزاد خرمآباد با شــماره2857933
مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبار میباشــد .از
یابنده تقاضا میشــود اصل مدرک را به دانشگاه
آزاد اسالمی واحد خرمآباد به نشانی کمالوند باالتر
از شهرک صنوف قاضی ارسال نماید(.خرمآباد)
آگهی مفقودی
مــدرک فارغالتحصیلــی اینجانــب وحیــده
شیرپور فرزند علی جعفر به شــماره شناسنامه
 9537صادره از خرمآباد در مقطع کارشناســی
رشــته حقوق صادره از واحد دانشــگاهی آزاد
خرمآبــاد با شــماره  168814800250مفقود

که برای دریافت تسهیالت ودیعه مسکن باید دو ضامن،
سفته و مدارک کامل شــده ارائه شود .درحالی که دولت
بسته جدیدی را برای پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن
ابالغ کرده ،اما هنوز بسیاری از بانکها از پرداخت تسهیالت
ودیعه مســکن به بهانههای نبود اعتبار برای متقاضیان
مشکل ساز شده اند .در این رابطه یک کارشناس مسکن در
گفت و گو با «کسب و کار» گفت :زمانی که میانگین قیمت
مسکن در تهران نزدیک به  40میلیون تومان شده است،
اثر آن بر بازار اجاره بها غیر قابل انکار است .امروز در تمامی
مناطق تهران اجاره بها باال رفته است و فرق چندانی برای
مستاجری که باید میلیون ها تومان اجاره بها بپردازد ندارد
که کجای پایتخت زندگی کند.
حسن محتشم اضافه کرد :وام ودیعه نقشی در هزینه های
مستاجران ندارد .مسکن های موقتی دردی از بازار اجاره
و خیل مســتاجرانی که نگران از اضافه شدن مبالغ رهن
و اجاره توسط مالکان هســتند دوا نمی کند .دولت باید
مسکن بسازد .برای تولید یک میلیون مسکن در سال با
انبوه سازان و پیمانکاران بخش خصوصی قرارداد ببندند
و عرضه مســکن را افزایش دهند .تعیین سقف اجاره بها

گردیده اســت و فاقد اعتبار میباشــد .از یابنده
تقاضا میشــود اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد
اســامی واحــد خرمآباد بــه نشــانی کمالوند
باالتر از شــهرک صنــوف قاضی ارســال نماید.
(خرمآباد)
اگهی مفقودی
برگ سبز و شناسنامه مالکیت
سیستم :پراید نوع :سواری تیپ :جی تی ایکس
آی  ،مــدل ۱۳۸۷ :به رنگ :نقــره ای -متالیک
به شــماره موتور  2300644 :شــماره شاسی :
 S1412287438872به شــماره پالک- ۷۲ :
 ۵۳۵ب  ۸۴به نام عابدین افضلی مفقود گردید و
از درجه اعتبار ساقط می باشد.
آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی

مدل منسوخی است که در این بازار بکار می برند .سقف
دستوری و امر و نهی به افرادی که خانه های خود را اجاره
داده اند مگر پاسخگو است .وی بیان کرد :تورم و هدایت
نشدن نقدینگی موجود در جامعه به سمت تولید ،باعث
شده است که قیمت مسکن افزایشی شود و اتفاق ناگوار
باالرفتن میزان اجاره بها را درجامعه برجای گذاشته است
چراکه اجاره ضریبی از قیمت ملک را شامل میشود.
عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران اظهار
داشت :دولت برای حل مشکل مستاجران باید سیاست
هایی را به کار ببــرد که برای اکثر افــراد کم درآمد قابل
استفاده باشــند تا دولت بتواند به وعده های خود برای
خانه دار کــردن مردم عمــل کند .در غیــر این صورت
وضعیت بازار مسکن به سمت نابسامانی غیر قابل جبران
حرکت می کند.
این در حالی است که پروانه اصالنی مدیرکل دفتر اقتصاد
مسکن وزارت راه وشهرسازی اعالم کرده که تمامی بانک ها
باید تسهیالت ودیعه مسکن را به متقاضیان پرداخت کنند.
پروانه اصالنی گفت :متولی پرداخت وام ودیعه مسکن بانک
مرکزی است و تمامی سهمیههای بانکها برای پرداخت

سیستم :سایپا تیپ۱۳۱SE :
مدل ۱۳۹۸ :به رنگ :سفید
به شماره موتور6387555/M13 :
شماره شاسیNAS411100K3574546 :
به شماره پالک۴۸ :و۴۱۱ایران۷۲
مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد/.
فریدونکنار
آگهی مفقودی
مجوز حمل ســاح و مهمات شــکاری (جواز
اســلحه) یک قبضه اســلحه  ۱لول ساچمه زنی
ته پــر کالیبر  ۱۲به شــماره ســاح ۹۸۴۶۳۲
مدل نیمه خــودکار ســاخت ترکیه شناســه
 ۰۱۳۲۱۱۹۲۸۷۳۳بنــام اینجانــب حســین
قلی یان فرزند مهدیقلی با شــماره شناسنامه
 ۹۶و شــماره ملــی  ۲۰۶۳۴۹۶۲۱۸متولــد
 ۱۳۴۷ /۲ /۱۳مفقــود گردیــده اســت و فاقد
اعتبار میباشد.بابل

تسهیالت ودیعه مسکن تهیه و توزیع استانی شده است .در
صورتی که متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن به بانکها
برای پرداخت تسهیالت مراجعه کرده و بانکها از پرداخت
آن کوتاهی کردند باید به سرپرستی بانک مراجعه کنند.
در این میان برای بسیاری از متقاضیان که پشت درهای
بسته اعطای وام ودیعه مانده اند ،سوال ایجاد می شود که
چه تعداد از متقاضیان موفق به دریافت این وام شده اند؟
آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در دو هفته
گذشــته  ۱۷هزار پرونده برای دریافت وام ودیعه مسکن
تشکیل شده که از این میان  ۴هزار نفر این تسهیالت را
دریافت کرده اند.
صحابی معاون اعتبارات بانک مرکــزی نیز در خصوص
آخرین وضعیت پرداختی تســهیالت ودیعه مسکن می
گوید :شــورای پول و اعتبار پیش از آنکه بسته ارائه شود
به بانک مرکزی ابالغ کرده و این مصوبه را هم ما به بانک
ها ابالغ کرده بودیم و متقاضیان از  ۳۱خرداد با ثبت نام
در سامانه حمایتی می توانند این تسهیالت را با مراجعه به
بانک ها دریافت کنند .معاون اعتبارات بانک مرکزی می
گوید :مصوبه جدید در رابطه با سود تسهیالت هنوز ابالغ
نشده اما در مصوبه جدید اصل تسهیالت را متقاضیان باید
در طول یک سال پرداخت کنند و سود را در مدت اعالم
شده باید بازگردانند .سیاست جدید بانک مرکزی آن است
که این موضوع را تسهیل کنیم و طبق این سیاست برای
تسهیالت خُ رد ضمانت ها تسهیل کرده ایم و اعالم کرده
ایم که وثایق قابل قبول ارائه کنند.

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رســمی برابر آرای ذیل صادره توسط هیات
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک بوكان تصرفــات مالکانه بالمعارض
موقوفــات ذیل با تولیــت اداره اوقــاف و امور خیریه
شهرستان بوکان بشماره شناسه ملی۱۴۰۰۰۵۱۲۶۲۴
محرز گردیده است.
 -١ششدانگ یک باب ساختمان موقوفه محمد شریفی به
مساحت  ۱۲۷.۷۳مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک
 - ۱۳۰اصلی واقع در بخش ۱۷شهرستان بوکان محله مام
صاحبی کوچه پوشپر ۸رزبر ۲خریداری از مالکان مشاعی
پالک اصلی مذکور که بــرای آن پالک  ۱۵۱۷۲فرعی از
 - ۱۳۰اصلی تعیین و اختصاص یافته است.
-۲ششدانگ یکباب خانه موقوفه هاشم رحیمیبه مساحت
 ۵۰.۷۸مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک  - ۱۳۰اصلی
واقع در بخش  ۱۷شهرستان بوکان خیابان شهید بهشتی
کوچه مسجد داراالحســان خریداری از مالکان مشاعی
پالک اصلی مذکور که برای آن پــاک  ۱۵۱۷۳فرعی از
 - ۱۳۰اصلی تعیین و اختصاص یافته است.
-۳ششــدانگ یکباب خانه موقوفه محمد شریفی و
خدیجه ربانی به مســاحت  ۱۲۷ .۷۳مترمربع مفروز
و مجزی شــده از پالک  - ۱۳۰اصلــی واقع در بخش
 ۱۷شهرستان بوکان خیابان مولوی شرقی کوچه مام
صاحبی کوچه پوشــپر خریداری از مالکان مشــاعی
پالک اصلی مذکور که برای آن پالک  ۱۵۱۷۴فرعی از
 - ۱۳۰اصلی تعیین و اختصاص یافته است
 -۴ششدانگ یکباب خانه موقوفه حاج ابوبکر مهتدی
به مساحت  ۱۵۵متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک
 - ۱۳۰اصلی واقع در بخش ۱۷شهرستان بوکان خیابان
شــهید بهشــتی کوچه گوالن  ۲خریداری از مالکان
مشاعی پالک اصلی مذکور که برای آن پالک ۱۵۱۷۵
فرعی از - ۱۳۰اصلی تعیین و اختصاص یافته است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 ۱۵روز 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 رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاريخ 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 شد9810.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/۰۴/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/۰۴/29
خالد خانه بیگی -رئیس ثبت اسناد و امالک
-آگهی موضوع ماده سه ،قانون و ماده ۱۳آئین
نامهقانونتعینوتکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
برابر رای شــماره  440و  1401/۰۳/30 -441صادره
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توقف صادرات محصوالت کشاورزی تا تامین منابع آبی
یک فعال بخش کشاورزی با تاکید بر اینکه دولت
باید منابع جدید آبی برای بخش کشاورزی ایجاد
کند ،گفت :صادرات محصوالت کشاورزی با این
شــرایط آبی و اقلیمی با وجود این همه کویر و
خشکی مقرون به صرفه نیست و اگر میخواهیم
صادرات داشته باشیم بایســتی در وهله اول به
فکر تامین منابع آبی جدید باشیم.محمدجواد
خاکزاد رســتمی با بیان اینکه همه جای دنیا با
پدیده خشکسالی درگیر هستند و باید به دنبال
افزایش تولید بدون افزایش ســطح زیرکشــت
باشــیم ،اظهار کرد :یکی از راههــای مدیریت
منابع آبی کاهش سطح زیر کشت است که برای
دستیابی به این مهم باید از علم ژنتیک استفاده
کنیم .یعنی باید یا بذرهــا را هیبرید کنیم یا به
دنیال بذرهای مقام باشیم تا از این طریق  ۲۰تا
 ۲۵درصد به میزان تولید اضافه شود.
وی ادامــه داد :تنظیــم دورههــای آبیــاری
و روشهــای کودهی از جمله روشــهای دیگر
مدیریت منابع آبی است که میتواند در افزایش
تولید هم موثر باشــد.دبیر اجرایی اتاق اصناف
کشــاورزی مازندران اضافه کرد :بــا همه این
موارد ذکر شــده اما به دلیل شــرایط اقلیمی،
کاهش شدت بارندگی و اســتفاده بیش از حد
از سفرههای زیرزمینی و شور شدن آبها ممکن
اســت نتوانیم آب مورد نیاز بخش کشاورزی را
تامین کنیم و بنابراین به نظر می رســد دولت
باید هرچه سریعتر برای تامین منابع آبی جدید
اقدامات الزم را انجام دهد.
وی در ادامه گفــت :دولت بایــد کل صادرات
محصوالت کشــاورزی را متوقف کند .به هیچ
عنوان صــادرات محصوالت کشــاورزی با این
شــرایط آبی و اقلیمی ،با وجود این همه کویر
و خشــکی مقرون به صرفه نیســت.خاکزاد در
پاسخ به این سوال که آیا جلوگیری از صادرات
به زیان کشــاورزان نخواهد بود؟ گفت :انتخاب
بین کشاورزی کوتاه مدت و پردرآمد و کشاورزی
پایدارو بلندمدت ،روشن و مشخص است .قطعا
باید به دنبال گزینه دوم باشــیم .اینکه ســفره
های زیرزمینی را از دســت بدهیــم و اراضی
دچار فرونشست شــوند و در برابر آن ارز آوری

داشته باشیم ،منطق درستی نیست .وی با بیان
اینکه اگر دولت و کشاورز مصمم هستند بخش
کشاورزی کشــور اقتصادی و ارز آور باشد باید
ابتدا به فکر تامین منابع آبی آن باشــند ،گفت:
نمیشود آب نداشته باشــیم و بگوییم صادرات
کار خوبی است .صادرات زمانی منطقی است که
منابع کافی در اختیار داشته باشیم .در حقیقت
یک مقایسه ساده است .آیا بهتر است محصوالت
کشــاورزی تولید و به کشــورهای دیگر صادر
کنیم و منابع آبی کشــور را به پایان برسانیم یا
اینکه آن منبع ارزشمند را برای سالهای آینده
حفظ کنیم؟ اگرچه معتقدیم با تولید داخل هم
میتوان کشاورزی اقتصادی داشت.
این فعال بخش کشــاورزی با اشــاره به اینکه
باید مــازاد محصوالت کشــاورزی را مدیریت
کنیم ،گفت :براساس گزارش های کارشناسان
مربوطه حدود یک میلیون تن سیب و مرکبات
مازاد تولید داریم که وضعیــت تولید در باغها و
موجودی انبارها نیز این مطلب را تایید میکند.
سوال اینجاست که چرا نباید به اندازه نیاز کشور
تولید کنیم که هــم ضایعات کمتــر و هم آب
کمتری مصرف شــود؟ چرا به جای استفاده از
منابع زیرزمینــی برای تولید ســیب و پرتقال
محصوالت دیگری را با توجه به شرایط اقلیمی
جایگزین نمیکنیم؟ آیا بهتر نیســت به جای
تولید مرکبات و صــادرات آن ،گیاهان دارویی
کشت و صادر کنیم؟
وی در رابطه بــا اینکه گفته میشــود گیاهان
دارویی بازارهای جهانی مناسبی ندارد و کاشت
آنها کشاورزان را متضرر میکند ،گفت :علت این
است که در بحث مطالعه ذائقه دنیا بسیار ضعیف
هستیم .یعنی اول یک محصول را تولید می کنیم
و بعد برای آن به دنبال مشــتری میگردیم؛ در
حالی که در دنیا اینگونه نیست .تولیدکنندهها
ابتدا ذائقه کشورهای هدف را مطالعه می کنند و
بعد از آن صادرات خود را انجام می دهند.خاکزاد
در پایان گفت :موضوع کشــاورزی و مدیریت
منابع آب موضوع بسیار مهمی است و باید برای
آن برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم؛ حتی اگر
می خواهیم صادرات داشته باشیم.

هیات موضــوع قانون تعین تکلیــف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در
واحد ثبتی شهرستان ماکو تصرف مالکانه و بالمعارض
متقاضیــان محــرز گردیده اســت لذا مشــخصات
متقاضی و ملک مــورد تقاضا به شــرح زیر به منظور
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی میشود
در صورتیکه اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت
متقاضیان اعتراضی داشته باشند ،می توانند از تاریخ
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را
به اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان ماکوتسلیم
و پــس از اخذ رســید ظرف مــدت یکمــاه از تاريخ
تسليم اعتراض ،دادخواســت خود را به مرجع قضایی
تقدیم نمایند.
 -1آقای سینا حسن زاده جگنی به شناسنامه شماره ۰
کد ملی  ۲۸۲۰۲۵۷۱۷۸صادره ماكو فرزند حسین در
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب انباری به مساحت
 141/80مترمربع قسمتی از شماره  -فرعی از -۱۰۵۷
اصلی واقع در آذربایجان غربی بخش حوزه ثبت ملک
ماکو از مورد مالكيت محمد قلیپور -کالسه 28-1401-
 -2آقای کامران حسن زاده به شناسنامه شماره  0کد
ملی  ۲۸۲۰۱۱۸۶۲۳صادره ماكو فرزند حسین در سه
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب انباری به مساحت
 141/80متر مربع قسمتی از شماره  -فرعی از -۱۰۵۷
اصلی واقع در آذربایجان غربی بخش حوزه ثبت ملک
ماکو از مورد مالكيت محمد قلیپور -کالسه 27-1401-
( م الف )9827
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/04/15 :در روزنامه محلی
و روز نامه رسمی
تاریخ انتشار نوبت دوم  1401/04/29:در روزنامه محلی
و روز نامه رسمی
بهنام تارویردی زاده  -رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو
-اخطاریه
آقای حســن حربــی دلیر فرزنــد علی بــه کد ملی
 ۲۸۸۰۳۷۵۲۲۳از سردشت مجهول المكان از آنجا که
همسر شما خانم زریان سنیه فرزند حسن به کد ملی
 ۲۸۸۰۱۷۱۱۶۴برابر حکم طالق به در خواست زوجه
به شــماره  ۱۴۰۰۳۵۳۹۰۰۰۶۳۱۸۲۸۳مورخه ی
 1400/۱۰/11به قطعیت رسیده است  .خواستار جدایی
و طالق از شما می باشد .لذا پس از روئیت این اگهی مدت
ده روز کاری با مدارک مثبته خویش شخصا یا از طریق
نمای دفتر خانه حاضر شوید  .بدیهی بعد از عدم حضور
جنابعالی برابر مقررات اقدام خواهد شد9550.
آدرس دفتــر خانــه  :آذربایجان غربی  -شهرســتان
سردشت  -شهر ربط -خ امام (ره)  -پاساز
خلیل یوسف زاده -سر دفتر طالق شماره 18
شهرستان سردست
-آگهیفقدانسندمالکیت
ششدانگ پالک ثبتی ۶۴۹فرعی از -۲۵اصلی بخش
۱۰خوی به نام آقای علی شــیرازی فرزند ابراهیم به
کدملی  ۲۸۰۰۴۴۷۲۴ثبت و ســند مالکیت صادر و

تسلیم گردیده است سپس نامبرده با تسلیم یک برگ
استشــهادیه محلی مدعی می باشد که سند مالکیت
صادره به علت اسباب کشــی مفقود گردیده است و
تقاضای سند المثنی را نموده اند لذا مراتب به استناد
تبصره یک ماده  ۱۲۰اصالحی قانون ثبت برای اطالع
عموم آگهی می گردد هر کس نســبت به ملک مورد
آگهی هرگونــه ادعایی دارد یا معاملــه ای انجام داده
است که در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی وجود سند
مالکیت در نزد خود می باشد باید ظرف مدت ده روز پس
از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را
ضمنارائهاصلسندمالکیتباسندمعاملهتسلیمنماید
و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نشــود و یا در صورت
اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود
اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر
و به متقاضی تسلیم خواهد کرد .توضیح اینکه بموجب
نامه شماره  14/۵/1399 -۹90۰۳۳۰شعبه محترم
اجرای ثبت خوی در بازداشــت میباشد و همچنین
بموجب سند رهنی  1397/۱۱/24 - ۱۷۶۰۶۴دفتر
 ۴اسناد رســمی ارومیه در قبال  ۶۶۰۰۰۰۰۰۰ریال
بمدت ۱۵سال در رهن صندوق تامین خسارتهای بدنی
میباشد اما این اگهی کا نوبت انتشار میگردد و تجدید
نخواهد شد9951.
رئیس ثبت اسناد و امالک خوی  -کریمی ثالث
-مفقودی
برگ کمپانی خودرو پژو  405مدل  1383به شــماره
انتظامــی  178ط  39ایران  37به شــماره شاســی
 83042520و شــماره موتور  12483092159بنام
ایراهیم رسول پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد 9955 .
-مفقودی
برگ سبز کامیونت (سایپا) نیســان مدل  1386بنام
خضر معاوی به شماره انتظامی  817س  21ایران 14
به شماره موتور 411277و شماره شاسیK123879
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد 9956 .
-مفقودی
برگ کمپانی ماشــین ســواری وانت دو کابین کاپرا
مدل  1389به شــماره انتظامــی  432ط  91ایران
 37به شــماره موتور  SHH3734به شماره شاسی
 NAGDPV2PF23W01104بنــام احمــد
احمدی سقز چشــمه مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد 9957.
-مفقودی
بــرگ کمپانــی ماشــین ســواری ســمند مدل
 1392به شــماره انتظامی  632ن  27ایــران  27به
شــماره موتــور  124K0313894بــه شــماره
شاســی  NAACC1CF7DF910314بنــام
محمد زرونــدی مفقود گردیــده و از درجــه اعتبار
ساقط میباشد 9958.
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دارو گران تر میشود؟

توسعهبازارونمایش ۱۰۰محصولایرانساختدرازبکستان

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در راس هیاتی از شرکتهای دانشبنیان
و خالق ایرانی عازم ازبکستان شد تا تعامالت و تبادالت علمی و فناورانه میان دو
کشور افزایش یابد .توسعه صادرات و توجه به همکاریهای تجاری با ازبکستان و
اوراسیا یکی از اهدافی است که در سفر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس
جمهوری و  ۴۰شرکت دانش بنیان و خالق ایرانی به این کشور دنبال میشود.
در این ســفر  ۴۰شــرکت دانش بنیان و خالق در حوزههــای فناورانهای چون
کشاورزی ،دامداری و سالمت معاون علمی و فناوری رییس جمهوری را همراهی
میکنند تا با حضور در نشستهای تخصصی با  ۱۵۰شرکت متناظر ازبکستانی،
بازار و تعامالت فناورانه خود را در این منطقه توسعه دهند.
برگزاری نمایشگاهی از ۱۰۰محصول ایرانساخت از ۸۰شرکت دانشبنیان و خالق
ایرانی در کشور ازبکستان از برنامههای این رویداد است ،ضمن آنکه معاون علمی
در این سفر با حضور و سخنرانی در فروم علم و نوآوری ایران و ازبکستان در حضور
وزیر توسعه و نوآوری ،شرکتهای فناور و بازرگانان ازبکستانی درباره وضعیت علمی
و فناورانه ایران گزارشــی ارائه خواهد کرد تا بازار محصوالت ایرانی در این کشور
رونق گیرد .به نقل از مرکز اطالعرسانی معاونت علمی ریاستجمهوری ،برگزاری
نشستهای تخصصی آشــنایی شــرکتهای ایرانی با ضوابط ،قوانین و مقررات
ازبکستان در حوزه ثبت و پیگیری کارهای مربوط به شرکتهای دانشبنیان و خالق
حوزه سالمت و کشاورزی و کارگاه آموزشی تجارت با ازبکستان از دیگر برنامههایی
است که در این سفر مدنظر است .این سفر به شرکتهای دانشبنیان و خالق فرصت
مناسبی میدهد تا محصوالت و توانمندیهای دانشی و تخصصی خود را به فناوران
ازبکستانی معرفی کنند و بازار خود را در پرجمعیتترین کشور آسیای مرکزی و
همجوار با جاده ابریشم توسعه دهند و گامی بزرگ برای ورود به بازار جهانی بردارند.

جدیدترینبررسیازسرعتاینترنتدرجهانوایران

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

اصــاح یارانــه دارو و حذف
آن در راستای توزیع عادالنه
از طریق بیمه ها در دســتور
کار قرار دارد .هرچند به زعم
بسیاری از کارشناسان ،تاخیر
زیادی در اجرای این اقدام صورت گرفته است .اما اجرای
آن در شرایط فعلی نیز ضرورت داشته و می تواند از بار
گران تامین ارزان داروهای کشورهای منطقه بکاهد.
در همین زمینه معاون امور ســامت و رفاه اجتماعی
سازمان برنامه و بودجه گفت :برای اصالح شیوه پرداخت
یارانه دارو تقویت بیمه های درمانی و تسویه مطالبات
آنها در دستور کار قرار دارد .مجید فراهانی ،معاون امور
سالمت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه با اشاره
به برنامه اصالح سیاست ارزی دارو گفت :به اذعان همه
کارشناسان نحوه یارانه پرداخت یارانه دارو در حال حاضر
اثربخشی الزم را ندارد و دولت ســیزدهم این شیوه را
اصالح می کند به نحوی کــه یارانه به جای پرداخت به
واردکننده یا تولید کننده دارو از طریق پوشش بیمه ای
به مردم و مصرف کننده نهایی پرداخت می شود.

معاون امور ســامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه
و بودجه افزود :بــرای اصالح شــیوه پرداخت یارانه
دارو تمهیدات و آمادگی الزم در ســطح دولت شکل
گرفته حتی تفاهنامه ای در قالب تقسیم کار ملی با
زمانبندی مشخص برای دستگاه های ذی ربط تدوین
شده؛همانطور که رییس جمهور هم گفته اند این طرح
به گونه ای اجرا خواهد شد که هزینه های دارویی مردم
افزایش پیدا نکند .وی اضافه کرد :یکی از موضوع مهمی
که مورد توجه در تفاهنامه بود این است که جمعیت
کشور پوشش بیمه ای کامل شوند؛ بیش از  6میلیون
نفر تا به امروز بیمه شــدند و منابع آن ازمنابع بودجه
سال جاری که مبلغ  6هزارمیلیارد تومان در جدول
تبصره 14پیش بینی شده تامین می شود.
فراهانی تاکید کرد :داروهــای جدیدی که پیش از این
پوشش بیمه ای نداشــتند با اجرای این طرح افزایش
قیمت خواهد داشــت اما این افزایش به مردم نخواهد
رســید و حتی این داروها هم از طریق پوشــش بیمه
ای در اختیار مردم قرار خواهد گرفت .وی با اشــاره به
اهمیت تقویت بیمه ها برای اجرای این طرح؛ گفت :از
ابتدای ســال تا االن  8هزار میلیارد تومان از تخصیص
اعتبارات مصوب سازمان بیمه سالمت تخصیص داده
شده تا بیمه سالمت بتواند همه بدهی خود را به مراکز

درمانی مختلف طرف قرارداد پرداخت کند،همچنین
بیمه نیروهای مســلح هم بصورت صد در صدی تا این
مقطع زمانی مبلغ تخصیــص داده شــده را دریافت
کرده است.
فراهانی تصریح کرد :در اواخر خرداد ماه  8هزار میلیارد
تومان در اختیار وزارت بهداشت قرار داده شد و  8هزار
میلیارد تومان نیز هفته گذشته تخصیص داده شد .وی
تاکید کرد :از وزارت بهداشت درخواست شد لیست کلیه

طلبکاران شرکت های دارویی و ملزومات پزشکی بطور
مستقیم اعالم شــود تا بدهی آنها بطور کامل پرداخت
شود ،لذا بدهی دانشگاه های علوم پزشکی و بیمه ها به
شرکت های دارویی و ملزومات پزشکی کامال پرداخت
می شود.معاون امور ســامت و رفاه اجتماعی سازمان
برنامه و بودجه در پایان تاکید کرد :برای حضور قوی بیمه
ها در این طرح ملی هفته بعد به صورت علی الحساب نیز
مبلغی پرداخت خواهد شد.

بسترسازی برای اصالحات ساختاری

حسین محمودی اصل ،کارشناس اقتصادی

سردبیر :مریم بابائی

عضو انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی و مدیران رسانه

هماهنگی امور استان ها ،آگهی و تبلیغات :مسعود شریعت زاده 09123906054
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برنامه و راهبرد مدیریت فوالد مبارکه در ادامه این راه چیست؟
در حال حاضر پروژههای از پیش تعریف شده توسعهای در فوالد مبارکه
به بهرهبرداری رسیده است و زمینه کسب این موفقیتها را فراهم آورده
اســت اما برای بزرگترین هلدینگ فوالدسازی کشور و خاورمیانه این
پایان راه نیست و برای گامهای بعدی برنامهریزیهای حسابشدهای
تعریف و در حال اجراشدن است.
شــرکت فوالد مبارکه بهمنظور اجرای ابر پروژههای توســعهای خود

طبیعتا چنین گردش مالی به مدیریتی هوشمند و هدفمند نیاز
دارد؛ در این زمینه چه تمهیداتی اتخاذشده است؟
این شــرکت جهت مدیریت بهینه منابع و مصارف مالی در نظر دارد تا

سخن پایانی؟
به یــاری خداوند ،گروه فوالد مبارکه مفتخر اســت که بــا تولید انواع
محصوالتی که بســیاری از آنهــا وارداتــی بودهانــد و همچنین با
اشــتغالآفرینی و عمل به مســئولیتهای اجتماعی در مسیر توسعه
اقتصادی و صنعتی کشور در حال حرکت است.

چاپ :کارگر
پيامك30004800:

لطفا در خصوص راهبرد فوالد مبارکــه در زمینههای تولید،
توسعه و سرمایهگذاری توضیح دهید.
همانگونه که مطلع هســتید همکاران ما در جایجای شرکت باهمت
بلند خود در سال  1400و البته ســهماهه نخست سال جاری علیرغم
تحریمها و همه محدودیتهای موجود در حوزه مــواد اولیه و انرژی و
همچنین پاندمی کرونا توانستند کارنامه درخشانی از خود برجا گذارند
و در بدترین شرایط که بسیاری از شــرکتها و سازمانها حتی در تراز
جهانی با رکود مواجه بودند ،نهتنها در حوزه تولید متوقف نشدند بلکه
با برنامهریزیهای راهبردی و هدفمند موفق شدند گامهای ارزندهای
در راستای توسعه اقتصاد ملی بردارند؛ و با عبور از تولید  10میلیون تن
فوالد خام در گروه فوالد مبارکه سهم حدود  50درصدی خود در تولید
فوالد کشــور را حفظ نمایند .عالوه بر این با ایفای نقش محوری در اب َر
پروژههایی نظیر انتقال نفت گوره به جاسک که از آن بهعنوان بزرگترین
و اســتراتژیکترین پروژههای ملی یاد شده اســت ،نیز افتخارآفرینی
نمایند.

مدیریت شرکت در این مسیر دشوار برای مدیریت منابع چه
راهکارهایی در نظر گرفته است؟
در بخشی از این اقدامات ازآنجاییکه پرداختهای مربوط به طرحهای
توسعهای مذکور از ابتدای سال  1401شروع شــد لذا شرکت با مازاد
نقدینگی مواجه شد بر این اســاس و بهمنظور مدیریت مناسب منابع
نقدینگی در حســابهای بانکی و حفظ منافع ســهامداران وجوه نقد
مازاد در حسابهای بانکی سپردهگذاری گردید که مانده این حسابها
در پایان ســال به مبلغ  130.000میلیارد ریال بالغ گردید .با روی کار
آمدن دولت جدید و قرار گرفتن شرکت فوالد مبارکه در گروه پیشتازان
پیشرفت ایران بیش از  400.000میلیارد ریال پروژه در سطح ملی که
شامل طرح نیروگاه  1000مگاواتی و خرید  50دستگاه لوکوموتیو بود

جایگاه گروه فوالد مبارکه در توســعه صنعتی و اقتصاد ملی
چگونه است؟
گروه فوالد مبارکه با گردش عملیات مالی بیــش از  350هزار میلیارد
تومان در سال به یکی از شرکتهای اثرگذار در سطح کشور مبدل گشته
و در همین راستا این شرکت ،توسعه اقتصاد کشور بهمنظور کاهش نرخ
تورم و از طریق کاهش نرخ رشد پایه پولی را یکی از رسالتهای اصلی
خود میداند.

نشاني:تهران ،خیابان بزرگراه جالل آل احمد ،بعد از پل آزمایش،
روبروی خیابان سرسبز جنوبی ،ساختمان امام رضا (ع)،طبقه چهارم
كدپستي1557917113 :
توزيع :کسب و کار
آیین نامه اخالق حرفه ای www.kASBOKARNEWS.ir :

حامد حســین ولیبیک معاون اقتصادی و مالی فــوالد مبارکه گفت:
بهمنظور تسهیل در امر اجرای طرحهای توسعه تعریفشده برای گروه
فوالد مبارکه که بدون شک در توســعه صنعتی و اقتصادی کشور مؤثر
خواهند بود ،گسترش تعامالت فوالد مبارکه با سیستم بانکی در دستور
کار قرارگرفته است.
وی از سهماهه نخست ســال  1401بهعنوان ایام پرافتخار و درخشان
خطوط تولید شرکت فوالد مبارکه یاد کرد و به سایر سؤاالت خبرنگار
فوالد اینچنین پاسخ داد؛

همچون نورد گرم شماره  2و ســایر پروژههای تعریفشده در گروه ،در
سال  1400حجم باالیی از مصارف نقدینگی را پیشبینی کرده بود؛ که
خوشبختانه سهامداران شرکت در مجمع عمومی با افزایش سرمایه به
مبلغ  84.000میلیارد ریال از محل سود انباشته برای اجرای طرحهای
توسعهای مذکور که از همه مهمتر طرح نورد گرم شماره  2بود موافقت
نمودند.

در دســتور کار قرار گرفت .همچنین قرارداد اب َر پروژه نورد گرم شماره
 2در سال  1401به مرحله پرداخت رسید و پیشپرداخت بخش ارزی
آن انجام شد .ازآنجاییکه طرحهای مذکور منابع مالی و نقدینگی بسیار
باالیی را جذب نمودند بنابراین ماندهحسابهای سپرده بانکی به میزان
قابلتوجهی کاهش یافت بهطوریکه در بعضــی از بانکها مانده این
سپردهها به صفر رسیدند.

سیســتم خزانهداری متمرکز مالی را در کل گروه خود مستقر نماید.
ازجمله اقداماتی که در این راستا بهعملآمده انعقاد تفاهمنامه همکاری
با کلیه بانکهــای داخلی جهت تمرکــز وجوه نقد در حســابهای
قرضالحســنه جاری و عدم ســپردهگذاری این وجوه در حسابهای
سپرده بهمنظور کسب سود سپرده است.
در این راستا اولین تفاهمنامه با بانک تجارت در تاریخ  ۱۲تیرماه  ۱۴۰۱به
امضا رسیده که طبق آن با تجمیع وجوه نقد در حسابهای قرضالحسنه
جاری ،تسهیالت ریالی با نرخهای ترجیحی برای کل گروه اخذ میگردد.
با اجرای این تفاهمنامه انتظار میرود ضمن کاهش هزینههای مالی در
گروه فوالد مبارکه از گردش منابع مالی در عملیاتی غیر از عملیات تولید
جلوگیری شده و با حرکت به سمت بانکداری اسالمی از برکات افزایش
تولید اشتغال و پایداری کسبوکار در صنعت کشور بهرهمند گردیم.

پایگاه خبری کسب و کارwww.kasbokarnews.ir :

گسترش تعامالت فوالد مبارکه با سیستم بانکی

صاحبامتياز و مديرمسئول :دكتر مينا مهرنوش

معاون اقتصادی و مالی شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

روزنامه فرهنگي و اقتصادي كسب و كار

تغییر شیوه پرداخت ارز دولتی در حوزه دارو یک اقدام ضروری بوده که با تاخیر در حال انجام است .از سال 97اصرار کارشناسی بر این بود که برای جلوگیری از قاچاق معکوس ،یارانه یا همان ارز 4200تومانی به بیمه ها پرداخت شود .به عبارتی این
یارانه از طریق بیمه ها به دست مردم برسد تا فرآیند قاچاق کنترل شود .به عنوان مثال ،قلم انسولین به عنوان یک کاالی غیر حجیم و کم حجم در سال 97به قیمت 26هزار تومان به راحتی از طریق داروخانه ها عرضه می شد .در حالی که در همان
مقطع در کشورهای همسایه 260هزار تومان قیمت داشت .مصرف قلم انسولین حدود 5میلیون دالری در سال ، 96به باالی 50میلیون دالر رسیده بود .این اتفاق نشان می داد که قاچاق منجر به افزایش تقاضا شده است .در حالیکه مصرف کننده
داخلی می تواند از طریق بیمه ها بدون افزایش محسوس نرخ ،خرید انجام دهد .همچنین کشور از بار گران تامین ارزان داروهای کشورهای منطقه رهایی پیدا کند .در این فرآیند به جای انتقال مابه التفاوت آن به جیب دالالن و قاچاقچیان ،منابع در
دسترس مردم قرار می گیرد .نکته مهم دیگر این است که با تخصیص یارانه ،شرکتهای دارویی برای صادرات دارو دچار محدودیت بوده اند .این امر موجب خالی ماندن ظرفیت های صادراتی در این حوزه بود .البته پوشش بیمه ای مناسب و گسترش
گستره آن ،برای مشمولیت همه مردم ضرورت دارد .با تحقق این امر فشار هزینه ای جدیدی بر مردم وارد نخواهد شد .بدیهی است افزایش قیمت در خرید آزاد و بدون دفترچه خود باعث کاهش مصرف خواهد شد .کاهش مصرف ،صرفه جویی در
اقتصاد کشور را به همراه دارد.از سوی دیگر ،مصرف غیر ضروری و آسیب زا به بدن محدود می شود .در مجموع سیاست های یارانه ای با نیت خوب و خیرخواهانه تدوین می شود اما سر از جیب دالالن ،رانت خوارن و قاچاقچیان در می آورد .بازنده
نهائی توزیع غیرهدفمند یارانه ها هم مردم هستند .تاخیر در اصالح شیوه غلط توزیع یارانه ها ،آسیب زا بوده و مشکالت خسارت زایی را در پی دارد .باید به هر نحوی اقتصاد از این مرحله عبور کند .الزم به ذکر است اصالحات ساختاری اقتصاد ،مورد
اجماع کارشناسان است .اما آنچه نظام کارشناسی را نگران می کند بسترسازی نامناسب و عدم ایجاد به موقع مکانیزم های پویا و فرآیندهای کارشناسی است .بدون این اقدامات هزینه اصالحات باال می رود .بنابراین توصیه این است که اصالحات
ساختاری و جراحی های اقتصادی با مشورت با کارشناسان مستقل و با ایجاد بسترسازی مناسب با کمترین هزینه صورت گیرد .همگان نیز باید از این اصالحات در حد توان حمایت و همراهی کنند.
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میانه ســرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران در ماه ژوئن ســال جــاری۲۷.۱۷ ،
مگابیتبرثانیه و میانه سرعت آپلود  ۹.۶۵مگابیتبرثانیه است که رتبه ایران را به ۷۲
از میان  ۱۳۹کشور رسانده است .سرعت اینترنت یکی از فاکتورهای کیفی خدمات
اینترنتی محسوب میشود و البته این روزها به یکی از مهمترین دغدغههای کاربران
اینترنتی تبدیل شده است .وبسایت  Speedtestشاخصهای جهانی اینترنت
را در کشورها بررسی میکند و مشــاهده آمار این وبسایت میتواند نشان دهد که
اینترنت در یک ماه گذشــته در ایران به چه صورت بوده اســت .طبق آخرین آمار
منتشرشده در اسپیدتســت ،تا ماه ژوئن ســال  ،۲۰۲۲میانه جهانی سرعت دانلود
اینترنت موبایل ۳۱.۰۱ ،مگابیتبرثانیه و میانه جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل،
 ۸.۶۶مگابیتبرثانیه و تاخیر  ۲۹میلیثانیه اســت .در حوزه اینترنت ثابت نیز میانه
جهانی ســرعت دانلود ۲۸.۵۶ ،مگابیتبرثانیه و میانه جهانی سرعت آپلود ۲۸.۵۶
مگابیتبرثانیه و تاخیر ۱۰میلیثانیه است .این در حالی است که در ماه می سال جاری،
میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۲۶.۱۰مگابیتبرثانیه و میانه سرعت آپلود
اینترنت موبایل ۹.۵۹،مگابیتبرثانیه و تاخیر ۳۱میلیثانیه بود که رتبه ایران را به۷۱
از میان  ۱۴۱کشور رسانده بود.طبق این آمار ،اینترنت موبایل ایران در حال حاضر از
الئوس و بوسنی هرزگوین سریعتر و از پاپوا گینه نو و کوزوو کندتر است.
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