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تورم ساالنه برای فقیرترین دهک۶درصد بیشتر از ثروتمندترین دهک است

جا به جایی تورم به دهک فقیر

سرمقاله

ناکارآمدی مدیریتی
در صنعت خودرو

مرتضیمصطفوی،کارشناس
خودرو

ضرردهی صنعــت خودرو
از عوامل مختلفی نشــات
می گیرد .بخشی از این ضرر
در اختیار خود خودروساز
اســت و بخش دیگر از ســوی قوانین باال دستی
مانند قیمت گذاری دستوری به آن تحمیل می
شود .زمانی که خودروســاز مجبور است قیمت
خودرو را کمتر از آن چیزی که در واقعیت هزینه
کرده است...
متن کامل د ر صفحه3

واممسکنملی
 ۷۰۰میلیونمیشود؟
صفحه2

در حالی کارشناسان بازار مســکن همواره به عدم
اثرگذاری وام مسکن در راستای خانه دار شدن مردم
اشاره کرده اند که رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی
در تازه ترین اظهارات خود از افزایش وام نهضت ملی
مسکن به 700میلیون تومان خبر داده است .این وام
در حال حاضر  450میلیون تومان است .وام 450
میلیونی نیز مشتری زیادی ندارد چراکه اقساط آن
برای مستاجرانی که قصد خرید خانه دارند باال است.
همچنین دوره بازپرداخت آن نیز کم بوده و توانایی
مســتاجران که برای رهایی از پرداخت اجاره های
میلیونی به طرح های خانه دار شدن دولتی پناه آورده
اند ،کوتاه است .برخی کارشناسان معتقدند ،افزایش
تسهیالت مسکن به دلیل تحریک تقاضا ،افزایش
قیمت مسکن را در پی دارد...
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تعیینتکلیفبورس
بینالملل به زودی

رشدصفهای
فروش بورس
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رئیسکلبانکمرکزی:

اختالف نرخ ارز نیما
و آزاد به مرور
کاهش مییابد
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سهخودروسازبزرگدر فصلبهارمجموعا

وزیراقتصادخبرداد

 375میلیارد تومان زیانکردهاند

گزارش ویژه
سهمیهبندیبنزین
روی میز رییسجمهور

تداوم زیاندهی خودروسازان
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روز سهشــنبه تعداد نمادهای ســبز بازار بیشتر
از دیروز شــد و اغلب نمادهای پتروشــیمی رشد
قیمتی داشتند .نمادهای «فارس»« ،حکشتی»،
«نوری»« ،شپنا» و «شبندر» بیشترین تأثیر مثبت
را بر شاخص کل داشتند .در معامالت روز سهشنبه
چهارم مرداد ماه ،شــاخص کل بورس پایتخت با
ریزش  968واحدی نسبت به روز دوشنبه به رقم
یک میلیون و 438هزار و 448واحد رسید .شاخص
هم وزن بورس نیز با افت  2هزار و  831واحدی در
سطح  388هزار و  299واحدی ایستاد .همچنین
شاخص کل فرابورس (آیفکس)  55واحد پائین آمد
و در سطح 18هزار و 818واحد قرار گرفت .نمادهای
«فملی»« ،کاوه» و «وامید» بیشترین تأثیر را در افت
شاخص کل بورس...
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قیمت مصوب حمل اثاثیه منزل اعالم شد
رئیس اتحادیه حمل و نقل کاالی درون شهری تهران با بیان
اینکه شــرکتهای حمل و نقل شــهری باید نسبت فاکتور
ارائه کنند ،گفــت :هزینه کامیون برای حمــل اثایه به ازای
سه ســاعت ۴۵۰ ،هزار تومان اســت که در صورت افزایش
زمان به ازای هر ســاعت  ۱۵۰هــزار تومان بــه مبلغ ثابت
افزوده میشود.
حسین زندی در گفتوگو با ایسنا ،با تاکید بر اینکه شهروندان
برای حمل بار و اثاثیه منزل حتما به شرکتهای مجاز و دارای
پروانه کســب حمل بار شــهری مراجعه کنند ،اظهار کرد:
قیمتهای مصوب حمل بار از سوی اتحادیه ابالغ شده و مردم
بر این اساس باید هزینه پرداخت کنند.

جزپیات نرخ مصوب حمل بار
وی با اشــاره به فصل جابه جاییهای مســتاجران و افزایش
حمل بار و اثاثیه طی ماههای جــاری ،گفت :هزینه کامیون
بــرای حمل اثایه به ازای ســه ســاعت ۴۵۰ ،هــزار تومان
اســت که در صورت افزایش زمان به ازای هر ســاعت ۱۵۰
هزار تومان به مبلغ ثابت افزوده میشــود .هزینه دســتمزد
کارگر هــم به ازای ســه ســاعت ۸۰ ،هزار تومــان در نظر
گرفته شــده و بعد از این زمان به ازای هر ســاعت اضافه کار
 ۳۰هزار تومان افزوده میشــود که معموال بــرای هر جابه
جایی حمل بار ،تعداد ســه تــا چهار کارگــر در نظر گرفته
میشود.

حتما فاکتور بگیرید
به گفته رئیس اتحادیه حمل و نقل کاالی درون شهری تهران،
شرکتهای حمل و نقل شهری باید نسبت به ارائه فاکتور اقدام
کنند .در این فاکتور باید قیمت کامیون حمل بار و دستمزد
کارگر و جمع مبلغ دریافتی از صاحب بار درج شده باشد.
اگر اثاثیه آسیب ببیند ،تکلیف چیست؟
زندی درباره تکلیف خسارت احتمالی حین حمل بار و اثاثیه
نیز گفت :همه صاحبان شرکتهای حمل کاال ملزم هستند
در صورت بروز خســارت حمل اثاثیه کلیه مبلغ خسارت که
توسط کمیسیون تعیین خســارات اتحادیه تعیین میشود

هشدار سومین اقتصاد بزرگ جهان برای افزایش قیمتها
ژاپن در مــاه جوالی بــرای اولین بار در ســه ماه
گذشــته دیدگاه کلی خود را نســبت بــه اقتصاد
ارتقاء داد که نشــاندهنده بهبود گســتردهتر در
فعالیتهای اقتصادی اســت زیرا فشــار ناشی از
همهگیــری کووید ۱۹-همچنــان در حال از بین
رفتن است.
به گزارش ایسنا ،این ارتقاء تا حد زیادی به این دلیل
بود که دولت نسبت به مصرف و اشتغال مثبتتر شد
و امیدوار بود که قدرت در فعالیتهای مصرفکننده
به محافظــت از اقتصاد در برابر خطــرات فزاینده
کاهش تقاضای جهانی کمک کند.
دولت دیدگاه خود را در مــورد مصرف خصوصی

مطرح کرد و گفت که به آرامی در حال افزایش است
زیرا نســبت به هزینههای خدماتی مانند اقامت و
حملونقل خوشبینتر شده است.
تحلیلگران عموما نسبت به مصرف خصوصی ژاپن
که بیش از نیمی از اقتصاد این کشــور را تشکیل
میدهد چندان خوش بین نبوده و نسبت به احتمال
اینکه افزایــش قیمتها باعث ســرکوب مصرف
میشود هشدار دادهاند.
انتظار می رود که اقتصاد در ســه ماهه دوم پس از
انقباض در ماه های ژانویه تا مارس به رشــد خود
بازگردد .دولت در گــزارش اقتصادی جوالی خود
گفت :اقتصاد به آرامی در حال رشد است.

در گزارش جوالی ،دولت نظر خود را در مورد شرایط
اشتغال مطرح کرد و از روند افزایشی تعداد کارگران
خبر داد و افزود که تعــداد زنانی که به طور منظم
مشــغول به کار بودند رو به افزایش اســت .دولت
همچنین دیدگاه خود را در مورد واردات مطرح کرد
که به گفته او منعکس کننــده قویبودن تقاضای
داخلی است.
با این حال ،دولت هشدار داد که باید به ریسکهای
نزولی ناشــی از افزایــش هزینههای مــواد خام و
محدودیتهای عرضه و همچنین نوسانات بازارهای
مالی و سرمایه در بحبوحه سختتر شدن شرایط
پولی در سراسر جهان توجه شود.

پرونده «پتروشیمی میانکاله» برای همیشه بسته شد

رئیــس ســازمان محیــط زیســت دربــاره
معضل شــکار پرنــدگان مهاجــر در میانکاله
گفــت :در موضــوع میانکالــه بحــث شــکار
ســنتی همیشــه وجــود داشــته اســت و
مردم بومــی منطقــه از گذشــته ایــن کار را
انجــام میدادنــد؛ جوامــع محلی بــا توجه به
تجاربــی که دارند بــه اندازه شــکار میکنند و
تنظیمگر مســائل محیط زیســتی هستند ،اما
متأســفانه شــکار غیرمجاز نیز به وفور در این
منطقــه انجــام میشــود کــه ایــن موضوع
کنترل وضعیــت را از دســت جوامــع محلی
خارج میکند.
تســنیم :رئیــس ســازمان محیــط زیســت
گفت :با قطعیــت میگویم که پرونده توســعه
پتروشــیمی در میانکاله برای همیشه بسته شد
و دیگر شاهد چنین فعالیتهایی در این منطقه
نخواهیم بود.
علی سالجقه در نمایشــگاه همافزایی مدیریت
ایــران اظهــار کــرد :در بازدیــد از غرفههای
مختلف فعــال در حــوزه محیطزیســت این
نمایشــگاه متوجه شــدم که جوانان ما در جای

جای کشــور ،توانمندیهــا و اســتعدادهای
فراوانــی در همــه حوزههــا دارند بــه عنوان
مثال یــک غرفه محیط زیســتی در این رویداد
حضــور داشــت کــه میتوانســت ضایعــات
محیط زیســتی را به راحتی بــه کودهای قابل
اســتفاده تبدیل کند که این توانایی دســتاورد
مهمی است.
وی ادامه داد :بــا توجه به مصرف بســیار زیاد
نایلون و پالســتیک در ضخامــت  ۲۵میکرون
که در کشــور داریم ،توانایی این شــرکت یک
ظرفیت بســیار عالی را برای جوانــان ما ایجاد
میکند؛ ما به عنوان متولــی حفاظت از محیط
زیســت کشــور تالش میکنیم که حتماً از این
ظرفیتها اســتفاده شــود و این دســتاوردها
را بــه صنایــع معرفی کنیــم تا از ایــن طریق
بخشــی از مشــکالت محیط زیســتی کشور
حل شود.
رئیس ســازمان محیط زیســت درباره معضل
شــکار پرندگان مهاجر در میانکالــه گفت :در
موضوع میانکاله بحث شــکار ســنتی همیشه
وجود داشــته اســت و مــردم بومــی منطقه

از گذشــته این کار را انجــام میدادند؛ جوامع
محلی با توجه به تجاربی که دارند به اندازه شکار
میکنند و تنظیمگر مســائل محیط زیســتی
هستند ،اما متأسفانه شکار غیرمجاز نیز به وفور
در این منطقه انجام میشــود کــه این موضوع
کنترل وضعیــت را از دســت جوامــع محلی
خارج میکند.
سالجقه افزود :متأسفانه شــکارچیان غیرمجاز
بــه منطقــه وارد میشــوند در کنــار آنها،
بازارهــای مفســدهانگیز شــکل میگیرد که
البته ایــن موضوع از دید محیط زیســت پنهان
نمانده اســت و ما با مجموعه قضایی ،دادستانی
اســتان ،مجموعههای امنیتی و نیروی انتظامی
هماهنگیهــای الزم را انجــام دادیــم و بــه
شکارچیان غیرمجاز اجازه شکار و بازارگردانی را
نخواهیم داد.
وی دربــاره پتروشــیمی میانکالــه گفــت :با
قطعیت میگویم که پرونده توسعه پتروشیمی
در میانکاله برای همیشــه بســته شــد و دیگر
شــاهد چنین فعالیتهایــی در ایــن منطقه
نخواهیم بود.

را به صاحب بار پرداخت کننــد .وی همچنین درباره تخلف
برخی از شــرکتهای باربری کــه علیرغم قیمــت توافقی
برای حمل بــار ،مبلغ دیگری را مطالبــه میکنند نیز گفت:
این گونه شرکتها عموما غیر مجاز هســتند ،اما  ۹۹درصد
شــرکتهای مجاز حمل بار ،قیمتهای شــان را درســت
محاسبه میکنند.
زندی در پاســخ به این ســوال که آیا میتــوان از واحدهای
غیرمجاز به اتحادیه شــکایت کرد؟ اظهار کــرد :در صورت
شــکایت از این واحدها ،ابتــدا برای آنها اخطاریه ارســال
میشــود تا برای دریافــت مجوز اقــدام کنند و اگــر اقدام
نکند ،پلمب خواهد شــد .اما برای دریافت خســارت از این

واحدها باید بــه مراجع ذیربط از جملــه تعزیرات حکومتی
مراجعه شود.
گفتنی است سال گذشته گزارشهایی منتشر شد که نشان
میداد بعضی از موسسات حمل و نقل بعد از پایان کار وسایل
مهم مردم را به گروگان میگیرنــد و از آنها مبلغی بیش از
آنچه توافق شده دریافت میکنند .موضوعی که در آن مقطع
اتحادیه مربوطه نیز آن را تایید و خواستار رسیدگی به آن در
سطوح باالتر شد.
همان زمان ،زندی دو شــماره  ۶۶۴۰۳۷۱۳و ۶۶۴۹۳۵۲۹
را برای حصــول اطمینان از مجاز بودن موسســات باربری و
همچنین پیگیری تخلفات احتمالی اعالم کرد.

امسال برق خانهها به این دالیل قطع نشد
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید ،با
برنامهریزی انجام شده از سوی دولت ،بار مصرفی برق در
پیک تابستان مدیریت شده ،اما خطر رفع نشده است.
حمیدرضا صالحی در گفت و گو با ایســنا ،اظهار کرد:
متاسفانه در  ۱۰سال گذشــته ،ما عمال سرمایهگذاری
جدید در حوزه تولید نیــروگاه و تولید برق را متوقف و
فراموش کردهایم و همانطور که کارشناسان از سالها
قبل هشدار داده بودند ،این موضوع سرانجام گریبان ما
را گرفت و کار را به جایی رساند که میزان مصرف برق از
ظرفیت تولید باالتر رفت و از سال گذشته ما تبعات این
موضوع را دیدیم و خاموشیهای گسترده تحت تاثیر این
شرایط به وجود آمد.

وی با بیان اینکه در ســال جاری دولت و وزارت نیرو از
چند ماه قبل برنامهریزیهــا برای مدیریت عرضه برق
را در دستور کار قرار داده بودند ،توضیح داد :برای آنکه
خاموشــیها به حداقل برســد ،چند موضوع به شکل
همزمان در دستور کار قرار گرفت .نخست اعالم شد که
ساعات کار ادارات ،زودتر از زمان همیشگی تمام خواهد
شــد و به این ترتیب از ظهر به بعد ،مصرف برق نهادها،
سازمانها و شرکتهای عمومی به حداقل رسید که به
مدیریت مصرف کمک مهمی کرد .از ســوی دیگر یک
جدول از پیش طراحی شده در اختیار واحدهای صنعتی
قرار گرفت تا قطعی یا مدیریت شبکه از پیش برای آنها
مشخص شده باشد و بر اســاس آن تصمیم بگیرند .در

نهایت بخشــی از نیروگاههای نیمه تمام نیز توانستند
بخشی از ظرفیت خود را فعال کرده و به شبکه برسانند.
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد :مجموع این اقدامات
و البته برنامه ریزی برای واردات برق از ترکمنستان که
البته در سطحی محدود انجام شد ،باعث شد که میزان
خاموشیها در سال جاری به شکل قابل توجهی کاهش
پیدا کند و دیگر موقعیت سال گذشته تکرار نشود.
صالحی با بیان اینکه این برنامــه ریزیها تنها در کوتاه
مدت جوابگو هســتند ،تشــریح کرد :تا زمانی که ما
ســرمایهگذاریها در صنعت برق را افزایش نداده و در
یک فرایند مداوم ،ظرفیت جدید تولید نکرده و به مدار
وارد نکنیم ،نمیتوان انتظار داشت که مشکل حل شود.

برای ۷۵۰هزار مالک خانه خالی قبض مالیاتی صادر شده است

وزیر راه و شهرسازی از صدور قبض مالیاتی برای
 ۷۵۰هزار مالک خانه خالی خبر داد و گفت :تنها
 ۶۰هزار نفر از آنها اعتراض کرده اند.
به گزارش خبرنگار مهر ،رســتم قاسمی وزیر راه
و شهرسازی در برنامه زنده تلویزیونی جهان آرا
درباره اجرای قانون مالیات بــر خانههای خالی
گفت :بر اساس این قانون وزارت راه و شهرسازی
مکلف به راه اندازی سامانه امالک و اسکان کشور
است که در همین دولت این ســامانه راه اندازی
شد.
وی افزود :اگر این سامانه خوب راه اندازی شود و
همه اطالعات مورد نیاز در آن درج شود یک بانک

اطالعاتی دقیق خواهیم داشت که حتی نیازی به
آمارگیری  ۵ساله نفوس و مسکن نخواهیم داشت.
قاســمی با بیان اینکه مــردم از خوداظهاری در
سامانه امالک و اسکان اســتقبال نکردهاند ادامه
داد :در قانون مالیات بر خانههای خالی آمده که
اگر مردم خوداظهــاری نکردند از دریافت برخی
خدمات مانند خدمات بانکی ،دسته چک و امثال
آن منع خواهند شد که معاون اول رئیس جمهور
بخشنامه آن را به همه دستگاهها ابالغ کرده است.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شــد :اطالعات ۷۲
میلیون نفر در ســامانه امالک و اســکان وجود
دارد که با وجود عدم تکمیــل ،جامعترین بانک

اطالعاتی کشــور اســت .وی با تاکیــد بر اینکه
قانون مالیــات بر خانههای خالــی زمانی خوب
اجرا میشود که ســامانه امالک و اسکان تکمیل
شده باشد تصریح کرد :امروز برای  ۷۵۰هزار واحد
خالی کشور از سازمان امور مالیاتی ،قبض مالیاتی
صادر شده است.
به گفته قاسمی  ۶۰هزار نفر از این  ۷۵۰هزار نفر
اعتراض کردهاند که اطالعاتی که بر اســاس آن
قبض مالیاتی صادره شده اشتباه بوده است.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد :هدف دولت
از مالیات ســتانی از خانههای خالی ،درآمدزایی
نیست بلکه افزایش عرضه ملک در بازار است.
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قیمت سکه ۴مرداد ۱۴۰۱به ۱۴میلیون و ۸۸۰هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید سه شنبه ۴مرداد ماه ۱۴۰۱در بازار آزاد تهران به ۱۴میلیون و ۸۸۰هزار تومان رسید .قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید
 ۱۴میلیون و ۵۳هزار تومان ،نیم سکه ۸میلیون و ۲۲۰هزار تومان ،ربع سکه ۵میلیون و ۱۸۰هزار تومان و سکه یک گرمی ۳میلیون و ۴۵هزار تومان است .قیمت هر اونس طال در
بازارهای جهانی نیز  ۱۷۲۶دالر و  ۸۸سنت و هر گرم طالی  ۱۸عیار یک میلیون  ۳۶۲هزار و  ۸۰۰تومان است .میزان حباب سکه طرح جدید یک میلیون و  ۸۶۳هزار تومان و سکه طرح قدیم
نیز یک میلیون و ۳۲هزار تومان است .میزان حباب نیم سکه یک میلیون و ۷۱۳هزار تومان و ربع سکه یک میلیون و ۹۶۳هزار تومان است.

تورم ساالنه برای فقیرترین دهک۶درصد بیشتر از ثروتمندترین دهک است

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سخنگویاقتصادیدولت:

تورم در حال کنترل است

سخنگوی اقتصادی دولت از برنامه های ویژه دولت به
منظور کنترل نرخ تورم خبر داد و گفت :اولویت اصلی
رئیس جمهور کنترل تورم است .سید احسان خاندوزی
وزیر اقتصاد و ســخنگوی اقتصادی دولت در دومین
نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به اینکه یکی
از الویتهای رئیس جمهور کنترل تورم است گفت :بعد
از افزایش قیمتهایی که در خرداد و اردیبهشت وجود
داشت ،اقدامهایی برای کنترل موتور تورم انجام شده
است .به گفته وزیر اقتصاد؛ بعد از گذشت دوره آزمایشی
پنج ماهه روش جدید سهمیه بندی عرضه بنزین در
مناطق آزاد گزارش آن به رئیس جمهور ارائه شــده و
بناست درباره ادامه این طرح جمع بندی و بررسی شود،
الزم به توضیح است که این موضوع به معنی افزایش
قیمت بنزین در سال جاری نیست.
رشد ۴۸درصدی منابع درآمدی بودجه
نسبت به پارسال
وی ادامه داد :تا حد خوبی در کاهش کسری بودجه
موفق بودیم به طوری که در مقایسه با سال قبل۴۸
درصد رشد منابع درآمدی بودجه محقق شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد :برای کنترل
تورم و جلوگیری از برداشتن از جیب مردم و فعاالن
اقتصادی تالشــیهایی صورت گرفت که به مرور
نتایج آن را میبینیم .بــه گفته خاندوزی افزایش
میزان صادرات نفت و همچنین قیمتهای جهانی
نفت و تبدیل درآمدهای ارزی به نرخ نزدیک نیما و
سنا منجر به افزایش  ۵۸۰درصدی درآمد حاصل از
نفت و میعانات گازی برای دولت شد که این موضوع
جدای از تبصره  ۱۴است .بنابراین دولت با تنخواه
کمتری وضعیت خود را سامان داده است الزم به
توضیح است که وصولی خزانه از محل میعانات و
نفت خام مد نظر اســت نه کل درآمد نفتی چون
درآمد نفت به بخشهای دیگری نیز واریز میشود.
رشد  ۲۰۰درصدی مالیات ابرازی در ۴
ماهه امسال
ســخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به افزایش ۵۰
درصدی ارســال اظهارنامههــای مالیاتی فعاالن
اقتصادی و در عین حال درآمدهای ابرازی که با رشد
 ۲۰۰درصدی در ۴ماهه امسال نسبت به دوره مشابه
سال قبل روبرو بودیم گفت :از همکاری ویژه و کم
سابقه فعاالن اقتصادی با دولت تشکر میکنیم که
این موضوع موجب شد دولت از استقراض و به تبع
آن فشار به مردم فاصله بگیرید .خاندوزی ادامه داد:
برای تقویت اعتبار دهی بانکها ،تالشهایی برای
افزایش سرمایه نقدی بانکها از جمله بانکهای
دولتی در حال انجام است به طوری که در بانک ملت
 ۶۰درصد افزایش سرمایه نقدی ،در بانک تجارت۳۰
درصد ،درپست بانک  ۴۰درصد و بانکهای ملی و
سپه و تخصصی دولتی امکان ۳۵هزار میلیارد تومان
برای افزایش سرمایه استفاده کردیم.
تصمیم گیری برای صدور سهام عدالت
جدید تا پایان سال جاری
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد :در وزارت اقتصاد
از تمام بانکهای دولتی ارقام تعهد شدهای از آنها برای
واگذاری دارایی و اموال مازاد گرفتهایم تا خلق پول و
بی انضباطیها کنترل بشود و از طرفی قدرت اعتبار
دهی بانکها به تولید کنندگان و مردم افزایش یابد.
همچنین مصوبات دیگری در روزهای آینده در موضوع
بازماندگان سهام عدالت که تحت حمایت بهزیستی و
کمیته امداد قرار دارند و همینطور وثیقه گذاری سهام
عدالت و سایر سهامها در شبکه بانکی خواهیم داشت.
دنبال احیای وزارت بازرگانی هستیم
خاندوزی در خصوص الیحه برگشــت وزارت بازرگانی
از صمت گفت :در دوره مجلس ،نظرم منفی بود اما االن
مکلف هستیم رأی هیأت وزیران را پیش ببریم و با توجه
به اصرار طراحان این طرح که یکبار به شورای نگهبان
رفته بود و برگشت خورده بود را پیگیری خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد درخصوص موضوع واردات بنزین نیز گفت:
با توجه به تولید فراورده ها از جمله بنزین ،وضعیت تولید
مناسب است و با توجه به دستور رئیس جمهور برای عدم
افزایش قیمت بنزین در سال جاری ،دولت با ابزارهای غیر
قیمتی و روشهایی همچون گاز سوز کردن خودروها
دنبال این است که کار به واردات بنزین نکشد.
نقدینگیبهسمتبازارمسکنهدایتخواهدشد
سخنگوی اقتصادی دولت بااشاره به تقاضای سوداگرانه
در بازار مســکن گفت :یک میلیون و  ۳۰۰هزار واحد
مسکونی در نهضت ملی مسکن شروع شده است که
سعی داریم کم کاری گذشته درساخت مسکن را که
منجر به تقاضای سوداگرانه شده است جبران کنیم .باید
تاکیدکردکهمجموعسقفتسهیالتساختمسکنبه
کل تسهیالت تا سال قبل نزولی و منفی بود اما این رقم
دوباره مثبت شده و از روشهای دیگری از جمله تهاتر
نفت با ساخت مسکن و غیره دنبال میشود.

خبر

جابهجایی تورم بهدهکفقیر

گزارشهای رسمی حاکی
از افزایــش هزینه بین ۴۹
تا بیش از  ۶۶درصدی بین
 ۱۰دهک است؛ تورم برای
دهک دهم ثابت مانده ولی
برای دهک اول افزایش داشته است.
به گزارش ایسنا ،در تیرماه امسال نرخ تورم ساالنه با
روندی افزایشی به  ۴۰.۵و تورم نقطه به نقطه (تغییر
شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل) با رشد ۱.۵
درصدی ۵۴ ،درصد گزارش شد.
بررسی تازهترین آمار مرکز آمار ایران در رابطه با تورم
بین دهکهای هزینهای نشان میدهد که تورم نقطه
به نقطه در بین دهکها با افزایش نسبت به ماه قبل
همراه بوده است؛ به طوری که در خرداد بین  ۴۹تا
 ۶۴درصد متغیر بود ولی در تیرماه بین  ۴۹تا ۶۶.۷
درصد بوده است.
بر این اســاس برای دهک دهم کــه پردرآمدترین
دهک اســت ،افزایش هزینه نســبت بــه ماه قبل
ثبات بــوده ولی بــرای ســایر دهکهــا افزایش
داشته است.
طبق این گزارش افزایش هزینه بــرای دهم اول از
 ۶۴در خرداد به  ۶۶.۷درصد در تیرماه ،دهک دوم
از  ۶۱به  ،۶۳.۵دهک ســوم  ۵۸.۳به  ۶۰.۷درصد،
دهک چهارم  ۵۶.۹بــه  ۵۹.۲درصد ،دهک پنجم
 ۵۵.۲به  ۵۷.۴درصد ،دهک ششــم  ۵۴.۱به ۵۶.۲
درصد ،دهک هفتم  ۵۲.۸بــه  ۵۴.۷درصد ،دهک
هشتم از  ۵۱.۲به  ۵۲.۹درصد ،دهک نهم  ۵۰.۴به
 ۵۱.۶درصد و دهک دهم در  ۴۹درصد ثابت باقی
مانده است.
فاصله تورم بین دهک اول تا دهک دهم در شاخص
نقطه به نقطه به  ۷.۷درصد رسیده که نسبت به ماه
قبل افزایش دارد.
شاخص تورم بر اساس دهکهای هزینهای در ۱۰
دهک تقسیم میشود که دهک دهم پردرآمدترین
و دهک اول کم درآمدترین این تقسیم بندی است.

تغییر تورم دهکها بستگی به ترکیب درآمد و اینکه
در ماه مورد نظر ،کدام کاال افزایش قیمت بیشتری
داشته ،متفاوت است ،مثال وقتی خوراکیها افزایش
بیشتری داشته باشــند ،برای دهکهای پایینتر،
تورم باالتری دارد.
شاخص قیمت کاالهای خوراکی نسبت به
تی ِر سال گذشته  ۲برابر شد
شاخص قیمت کاالهای خوراکی و مصرفی بیدوام
و دخانیات و… به نســبت سال گذشــته (تیرماه
 ۱۴۰۰تا تیرماه  )۱۴۰۱نزدیک به دو برابر شــده و
از رقم  ۴۱۸.۵در کل کشور به رقم شاخص ۷۷۸.۵
رسیده است.
فاصلــه تورمــی در گــروه عمــده «خوراکیها،
آشامیدنیها و دخانیات» نســبت به ماه قبل ۰.۵
واحد درصد افزایش داشته اســت و در گروه عمده
«کاالهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل
بدون تغییر است.
مرکز آمار ایران با انتشار آمار مربوط به تورم کاالهای
مصرفی بــادوام و خوراکی بــه تفکیک دهکهای

مختلف درآمدی پرداخته و اطالعاتی را در این رابطه
منتشر کرد.
به نوشته ایلنا ،بنابر این آمار که براساس شاخصهای
قیمتی جمع آوری شده است ،صرفنظر از دهکها،
شاخص قیمت کاالهای خوراکی و مصرفی بیدوام
و دخانیات و… به نســبت سال گذشــته (تیرماه
 ۱۴۰۰تا تیرماه  )۱۴۰۱نزدیک به دو برابر شــده و
از رقم  ۴۱۸.۵در کل کشور به رقم شاخص ۷۷۸.۵
رسیده است.
همچنین براســاس این آمار ،تورم برای دهک اول
(فقیرترین دهک) چیزی در حدود ۶درصد از تورم
برای دهــک دهم (ثروتمندتریــن دهک درآمدی
کشور) بیشتر است .براین اساس صرفنظر از اقالم
مصرفی خوراکی و غیر خوراکی ،تورم ساالنه برای
دهک دهم رقمی حدود  ۳۸.۹درصد و برای دهک
یکم ۴۴.۸درصد محاسبه شده است.
این درحالی اســت که همین آمار در تیرماه ۱۴۰۰
(سال گذشــته) معکوس بوده اســت .یعنی تورم
فقیرترین دهک ۴۴.۵درصد (ســاالنه) بوده و تورم
برای دهک چهارم چیزی حدود ۴۴درصد محاسبه

شده اســت ،اما در همان نقطه از سال ،تورم ساالنه
(۱۲ماهه) بــرای ثروتمندترین دهــک نزدیک به
۵۰درصد بوده که ۶درصد از طبقات درآمدی فقیرتر
جامعه بیشتر است.
بهنظر میرسد حذف ارز ترجیحی که بیشتر سبد
مصرفــی گروههای درآمدی ضعیفتر را پوشــش
میداد ،موجب این جابجایی دهکی تورم نسبت به
سال گذشته بوده است.
مرکز آمار میگوید نرخ تورم کل کشــور در تیر ماه
ســال  ۱۴۰۱حدود ۴۰.۵درصد اســت .محدوده
تغییرات تورم دوازده ماهــه در گروه عمده خوراک
و دخانیات بین  ۵۴.۲درصد بــرای دهک چهارم و
پنجم و ششم تا  ۵۵.۹درصد برای دهک اول است.
همچنین اطالعات ذکر شــده در مورد گروه عمده
مصرفی کاالهای غیرخوراکی و خدمات بین ۳۱.۶
درصد برای دهک ششم تا  ۳۴.۹درصد برای دهک
دهم است.
طبــق محاســبات مرکز آمــار ،ضریــب اهمیت
اقالم خوراکی ،آشــامیدنی و… بــرای دهک اول
(فقیرترین) در تیرماه سال جاری حدود ۴۳.۳درصد
اســت و همین شــاخص «ضریب اهمیت» برای
دهک دهم (۱۰درصــد باالی ثروتمنــد جامعه)
 ۱۷.۲است .این درحالی است که درمورد خدمات
و کاالهای غیر خوراکی بادوامتر شــاخص ضریب
اهمیت برای ۱۰درصد فقیرتر جامعه (دهک اول)
۵۶درصــد و همین ضریب اهمیــت در این کاالها
برای ثروتمندترین دهک (دهک دهم) ۸۲.۸درصد
است.
بر اســاس اعداد مربوط به تورم در میان دهکهای
مختلف هزینهای ،فاصله تورمــی دهکها در این
ماه به  ۵.۸واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل
( ۴.۴واحد درصد)  ۱.۴واحد درصد افزایش داشته
اســت .فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکیها،
آشامیدنیها و دخانیات» نســبت به ماه قبل ۰.۵
واحد درصد افزایش داشته اســت و در گروه عمده
«کاالهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل
بدون تغییر است.

بورس قرمزپوش ماند

روز سهشنبه تعداد نمادهای ســبز بازار بیشتر از
دیروز شد و اغلب نمادهای پتروشیمی رشد قیمتی
داشتند .نمادهای «فارس»« ،حکشتی»« ،نوری»،
«شپنا» و «شبندر» بیشــترین تأثیر مثبت را بر
شاخص کل داشتند.
به گزارش اقتصادنیوز ،در معامالت روز سهشنبه
چهارم مرداد ماه ،شــاخص کل بورس پایتخت با
ریزش  968واحدی نسبت به روز دوشنبه به رقم
یک میلیون و  438هزار و  448واحد رسید.
شــاخص هم وزن بورس نیز با افت  2هزار و 831
واحدی در سطح  388هزار و  299واحدی ایستاد.
همچنین شــاخص کل فرابورس (آیفکس) 55
واحد پائین آمد و در سطح  18هزار و  818واحد
قرار گرفت.

افت  ۹۶۸واحدی شاخص بورس

نمادهای «فملی»« ،کاوه» و «وامید» بیشــترین
تأثیر را در افت شــاخص کل بورس داشــتند و
نمادهای «فارس»« ،حکشتی»« ،نوری»« ،شپنا»
و «شبندر» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل
داشــتند .در فرابورس نیز نمادهای «غصینو»،
«دماوند» و «سمگا» بیشترین تأثیر کاهنده را بر
شاخص کل فرابورس داشتند و «پخش»« ،فزر» و
«آریا» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند.
در جدول پرتراکنشترین نمادهای بورس شپنا
صدرنشین است و شستا و حکشتی در رتبههای
بعدی هستند .در فرابورس نیز دی ،گدنا و فرابورس
پرتراکنشترین نمادها هستند .روز سهشنبه تعداد
نمادهای ســبز بازار بیشــتر از دیروز شد و اغلب
نمادهای پتروشیمی رشد قیمتی داشتند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد اقتصادی کشور از فعالیت  ۲۵۰۰واحد
صنعتی و  ۵۰۰هزار اشتغال در این مناطق خبر داد و گفت :بحثهای
مربوط به بانک آفشور و بورس بین الملل در جریان است و طبق اعالم
کمیسیون اقتصادی تا یک ماه آینده تکلیف بورس بین الملل مشخص
و در شورای عالی بورس تصویب خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،سعید محمد ،در جلسه با اعضای هیئت مدیره مجمع
کارآفرینان ایران ،اظهار کرد :مناطق آزاد خودگردان هستند و ردیف
بودجه ندارند .بنابراین مدل خوبی از اقتصاد بدون نفت و بدون وابستگی
به بودجه دولت است و میتواند مدل و الگوی خوبی برای کشور باشد.
وی با بیان اینکه توسعه مناطق آزاد مبتنی بر بخش خصوصی است،
از فعالیت  ۲۵۰۰واحد صنعتی و  ۵۰۰هزار اشــتغال در این مناطق
خبر داد.
 ۷۵درصد تجارت چین از مناطق آزاد
محمد با اشــاره به فعالیت  ۵۴۰۰منطقه آزاد و ویــژه در دنیا که ۷۵
درصد آنها موفق بودند ،گفت :چین  ۲۵۰۰منطقــه آزاد و ویژه دارد
بانک مرکزی اعالم کرد تورم ماهانه اقالم خوراکــی از  ۲۵.۴درصد در
خردادماه به  ۵.۷درصد در تیرماه کاهش یافت .کاهش حدود  ۲۰واحد
درصدی تورم اقالم خوراکی از خرداد تا تیر ،به وضوح پایان اثر تورمی
حذف ارز ۴۲۰۰را نشان میدهد ، .بانک مرکزی در توضیحاتی در پاسخ
به یک رسانه منتقد دولت اعالم کرد :در خصوص ادعای مطرح شده مبنی
بر تناقض کاهش رشد پایه پولی و افزایش تورم الزم به توضیح است که
مهمترین اجزای تشکیل دهنده تورم شامل تورم از ناحیه عرضه ،تورم
از ناحیه تقاضا و انتظارات تورمی هستند و بنابراین کنترل متغیرهای
پولی اعم از پایه پولی و نقدینگی که از اجزای مهم تورم از ناحیه تقاضا به
شمار میروند بخشی از روند کنترل تورم به شمار میروند .بر این اساس
و همانگونه که پیش از این توسط مقامات اقتصادی دولت و کارشناسان
اقتصادی بیان شده بود ،سیاست حذف ارز ترجیحی با ایجاد شوک از
جانب عرضه به صورت موقت در ماههای اردیبهشــت و خرداد موجب
افزایش نرخ تورم ماهانه شد .اما بر اساس گزارش مرکز آمار در تیر ماه با
تخلیه اثر حذف ارز ترجیحی شاهد کاهش کم سابقه نرخ تورم ماهانه از

افت معامالت سهام
ارزش معامالت کل بازار ســهام به رقم  14هزار و
 932میلیارد تومان افزایش یافت .ارزش معامالت
اوراق بدهی در بازار ثانویه  11هزار و  280میلیارد
تومان بود که  76درصد از ارزش کل معامالت بازار
سرمایه را تشکیل میدهد.
ارزش معامالت خرد ســهام با کاهش  6درصدی
نســبت به روز کاری قبل به رقــم  2هزار و 472
میلیارد تومان رسید.
کاهش صفهای پایانی بازار
در پایان معامــات ارزش صفهای فروش پایانی
بازار نســبت به روز کاری قبل کاهش یافت و 39
میلیارد تومان بود .ارزش صفهای خرید نیز نسبت

تعیین تکلیف بورس بینالملل به زودی
و  ۷۵درصد تجارت چین از این مناطق انجام میشود .در کشورهای
اطراف هم رقابت سنگینی برای جذب سرمایهگذاران در مناطق آزاد
در جریان اســت و معافیتهای مالیاتی و مشــوقهایی در نظر گرفته
شده است.
وی با بیان اینکه عدهای معتقد بودند مناطق آزاد محل رانت و قاچاق
اســت ،تصریح کرد :در این شــرایط هر مشــوقی باید اول رفع اتهام
میکردیم .البته االن فضای ذهنی تا حدودی بهبود پیدا کرده است.
خطاهایی در گذشته اتفاق افتاده از جمله اینکه به ایجاد مناطق آزاد
به چشم محرومیتزدایی نگاه شــده بود .به هشت منطقه هم بسنده
نکردند ،بلکه هفت منطقه دیگر هم اضافه کردند که ما مخالف بودیم،
چون ابتدا باید این هشت منطقه به ظرفیت میرسید.

تعیین تکلیف بورس بینالملل به زودی
وی همچنین از سرمایه گذاری  ۳۶هزار میلیارد تومان در سال گذشته
در مناطق آزاد خبر داد و گفت :سه ماهه اول امسال هم  ۶۰۰۰میلیارد
تومان سرمایهگذاری در مناطق آزاد انجام شده است .بحثهای مربوط

به پایان روز کاری گذشته  38درصد افت کرد و در
رقم  8میلیارد تومان ایستاد.
روز گذشته نماد غنوش (شرکت نوش مازندران)
با صف خرید  3.5میلیارد تومانی در صدر جدول
تقاضای بازار قرار گرفت .پس از غنوش ،نمادهای
لپارس (شرکت پارس الکتریک) و فتوسا (شرکت
تولید و توسعه ســرب و روی ایرانیان) بیشترین
صف خرید را داشتند.
بیشــترین صــف فــروش بــازار در پایــان
معامالت به نماد ســصفها (شــرکت ســیمان
اصفهــان) تعلــق داشــت کــه ارزش آن 5.5
میلیارد تومان بــود .پس از ســصفها ،نمادهای
فمراد ،ثابــاد ،فلولــه و قثابت بیشــترین صف
فروش داشتند.

به بانک آفشــور و بورس بین الملل نیز در جریان است و طبق اعالم
کمیسیون اقتصادی تا یک ماه آینده تکلیف بورس بین الملل مشخص
و در شورای عالی بورس تصویب خواهد شد .همچنین مسائل طوالنی
مدت که بانک مرکزی برای فعاالن اقتصــادی دارد میتواند در بانک
آفشور حل و فصل شود.
دبیر شــورای عالی مناطق آزاد اقتصادی کشــور همچنین در جمع
خبرنگاران از تســهیل صدور مجوزها در مناطق آزاد خبر داد و گفت:
بانک آفشــور میتواند خدمات پولی ،بانکی و بیمهای و همچنین در
بخش بازار سرمایه به تولیدکنندگان ارائه دهد .در مورد بورس بینالملل
قول مساعد داده شده و بعد از تصویب راهاندازی خواهد شد .در مورد
بانک آفشور هم پیشنهاد سرمایهگذاران به بانک مرکزی ارائه شده و
در صورت تایید برای راهاندازی اقدام خواهد شد.
آف شور بانک به عملیات بانکی اطالق میشود که توسط یک بانک واقع
در منطقه یا سرزمینی غیر از سرزمین اصلی که اغلب جزایر متعلق به
دولت حاکم بر سرزمین اصلی به شمار میروند با اشخاص غیرمقیم و
با پول خارجی و در مقیاس بزرگ انجام میشود.

بانک مرکزی :اثر تورمی حذف ارز ترجیحی تخلیه شد

پیشبینی کاهش تورم تا پایان سال

 12.2خرداد به 4.6در تیرماه هستیم .لذا تفکیک اجزای تورم شامل تورم
از ناحیه عرضه و تقاضا امر مهمی است.

کاهش کم سابقه نرخ تورم ماهانه در تیر ماه
الزم به توضیح است پیش از این و در گزارش تورم خرداد ماه مرکز آمار،
اثر تورمی حذف ارز  4200تومانی مشخص شده بود ،چراکه نرخ تورم
ماهانه به عنوان سریعترین نشانگر تورم از  3.5درصد در اردیبهشت به
 12.2درصد در خرداد افزایش یافته بود.
بهطور خاص تورم اقالم خوراکی که مرکز ثقل تورم ناشی از حذف ارز
 4200بود ،پس از اجرای طرح مردمی سازی یارانهها از  3 .3درصد به
 25.4افزایش یافت .گزارش اخیر مرکز آمار نشان داد تورم ماهانه که

به نوعی حسگر آنی تورم است ،به ارقام پیش از حذف ارز  4200تومانی
بازگشــته و در نتیجه پیش بینی دولت مبنی بر موقتی بودن شوک
تورمی این طرح ،درست بوده اســت .بر اساس این گزارش تورم اقالم
خوراکی از  25.4درصد در خرداد ماه به  5.7درصد در تیر ماه کاهش
یافت .کاهش حدود  20واحد درصدی تورم اقالم خوراکی از خرداد تا
تیر ماه ،به وضوح پایان اثر تورمی حذف ارز  4200را نشــان میدهد.
همچنین تورم اقالم غیرخوراکی از  4.4درصد در خرداد به  3.8درصد
در تیرماه کاهش یافت .در نهایت تورم ماهانــه کل از 12.2درصد در
خرداد بــه  4.6درصد در تیر ماه کاهش یافــت .همچنین در تیر ماه
سالجاری تورم نقطه به نقطه معادل  54درصد و تورم ساالنه معادل
40.5درصد به ثبت رسید.

اختالف نرخ ارز نیما و بازار آزاد
بهمرورکاهشخواهدیافت

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اختالف
نرخ نیما و بــازار آزاد به مــرور کاهش خواهد
یافت ،گفت :نرخ سود بین بانکی در چارچوب
سیاستهای پولی بانک مرکزی کنترل میشود.
به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار ،جلسه
رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس
و اوراق بهادار پیرامون موضوعات مهم بازار پول و
سرمایه هم اکنون در ساختمان بانک مرکزی در
حال برگزاری است.
ضرورت کنترل نرخ بهره بین بانکی و کنترل
تورم به صورت توأمان ،یکسان بودن سیاست
اعمالی و اعالمــی و انعــکاس آن به فعالیت
اقتصادی از اصلیترین موضوعات مطرح شده
در این جلسه اســت .علی صالحآبادی رئیس
کل بانک مرکزی در این نشست گفت :دغدغه
بازار سرمایه ،دغدغه بانک مرکزی است ،نرخ
بهره بین بانکی با سیاست مشخصی کنترل
خواهد شد و تصمیماتی در روز گذشته در این
خصوص اتخاذ شده است.
وی بــا بیــان اینکــه رونــد کاهشــی نرخ
بهرهبینبانکــی به زودی آغاز خواهد شــد،
گفت :صنعت بانکداری که در بورس نیز فعال
است با مشکالتی همراه است .نرخ فعلی بهره
بین بانکی ناشــی از عرضه و تقاضای عادی
ذخایر بانکها بــوده که در شــرایط تورمی
اجتنابناپذیر است .کنترل این نرخ در کریدور
مشخص دنبال خواهد شد تا از افزایش بیشتر
پیشگیری و روند کاهشی آغاز شود.
صالحآبادی خاطرنشــان کرد :تســهیل در
صدور مجوز صندوقهای وابســته به بانکها
در دستورکار کمیته مشترک بانک مرکزی و
بازار سرمایه قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد :اختالف نرخ نیما و بازار آزاد به
مرور کاهش خواهد یافت.
صالح آبادی همچنین با اشــاره به موضوع نرخ
ســود بین بانکی به عنوان یکی از دغدغههای
فعاالن بازار سرمایه گفت :نرخ ســود در بازار
بین بانکی طبیعتاً متناسب با عرضه و تقاضا و
مکانیزم بازار تعیین میشود ،اما بانک مرکزی
به عنوان بازارساز و در چارچوب سیاست پولی
ضدتورمی که به تأیید دولت نیز رسیده است،
در این بازار حضور دارد و نرخ سود در این بازار
را در چارچوب مشــخصی ،کنترل میکند و
در همین راســتا نیز در جلســه روز گذشته،
تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شــده که با
اجرای این تصمیمات ،نرخ ســود در بازار بین
بانکی کنترل خواهد شــد .رئیــس کل بانک
مرکزی با بیان اینکه رویدادهای اثرگذار بر بازار
سرمایه موضوعات چندگانه است که باید مورد
توجه قرار گیرد ،افزود :دغدغه فعاالن بازار سرمایه،
مورد توجه تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی
است و تدابیر الزم در این خصوص اتخاذ خواهد
شد ،البته باید توجه داشت که هرگونه سیاست در
زمینه حمایت از بازار سرمایه میبایست همراستا
با سایر سیاستهای دولت به ویژه سیاست کنترل
تورم و اصالح نظام بانکی باشد.
صالح آبادی با تأکید بر لزوم پایبندی بانکها و
نهادهای مالی به نرخهای سود مصوب شورای
پول و اعتبار ،ادامه داد :ســازمان بورس ساز
و کارهای حمایت نظام بانکی از شــرکتها و
نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ،از جمله
بازنگری در برخی مقررات در حوزه نهادهای
مالی ،سیاستهای هدایت اعتباری با هدف
تســهیل و ایجاد مشــوق برای تأمین مالی
شرکتهای فعال در بازار سرمایه از بانکها را
بررسی و به بانک مرکزی پیشنهاد کند و بانک
مرکزی برای همکاری با بازار سرمایه در این
زمینه آمادگی کامل دارد.

چشم انداز تورم در ماههای پیش رو
با توجه به پایان تدریجی شوک تورمی حذف ارز  4200تومانی ،اکنون
مولفههایپولیمهمترینعاملباقیماندهتورمدرکشورهستند.نقدینگی
و به ویژه پایه پولی در شرایط فعلی اقتصاد ایران ،عامل عمده تورم باالی
فعلی هســتند که کنترل آنها ،کاهش تورم در ماههای آینده را تضمین
میکند .این موضوع البته از ابتدا مورد توجه دولــت بوده ،به طوری که
دولت پس از واکسیناسیون عمومی و کنترل کرونا ،مهمترین اولویت خود
را کنترل تورم عنوان کرده است .دولت در مسیر کنترل رشد شاخصهای
پولی البته تاکنون موفق بوده به طوری که آمارهای بانک مرکزی هم از کند
شدن آهنگ رشد نقدینگی و پایه پولی در ماههای اخیر حکایت دارد .در
همین رابطه بهطور خاص کند شدن سرعت رشد پایه پولی در ماههای اخیر
از جمله نشانههای توفیق دولت در مسیر کنترل تورم در ماههای آینده
است .کاهش سرعت رشد پایه پولی از 9.2درصد در سه ماهه ابتدایی سال
گذشته به  6درصد در سه ماهه ابتدایی سال جاری ،جدیدترین شاهد از
میسر صحیح دولت در کنترل تورم است.
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بازار

وام نهضت ملی مسکن ۷۰۰میلیون تومان می شود؟

تعلل در پرداخت مطالبات کلزاکاران

اثرافزایشیوامبرقیمتمسکن
هزینه ۷میلیون تومانی هر مترمربع نهضت ملی مسکن

News kasbokar@gmail.com

در حالی کارشناســان بازار
مســکن همــواره بــه عدم
اثرگــذاری وام مســکن در
راستای خانه دار شدن مردم
اشــاره کرده اند که رســتم
قاسمی وزیر راه و شهرسازی در تازه ترین اظهارات خود
از افزایش وام نهضت ملی مسکن به  700میلیون تومان
خبر داده است .این وام در حال حاضر 450میلیون تومان
است .وام  450میلیونی نیز مشتری زیادی ندارد چراکه
اقساط آن برای مستاجرانی که قصد خرید خانه دارند
باال اســت .همچنین دوره بازپرداخت آن نیز کم بوده و
توانایی مستاجران که برای رهایی از پرداخت اجاره های
میلیونی به طرح های خانه دار شدن دولتی پناه آورده
اند ،کوتاه است.
برخی کارشناسان معتقدند ،افزایش تسهیالت مسکن به
دلیل تحریک تقاضا ،افزایش قیمت مسکن را در پی دارد.

البته برخی از کارشناسان ،این افزایش قیمت را مقطعی
و روانی میدانند .فخرالدین زاوه کارشناس مسکن اثر
افزایش سقف تسهیالت مسکن بر قیمت را در دو بازه
زمانی کوتاه مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار داده است.
رستم قاســمی وزیر راه و شهرســازی از ارائه پیشنهاد
افزایش وام نهضت ملی مسکن به  ۷۰۰میلیون تومان
به شــورای پول و اعتبار خبر داد .وام این طرح در زمان
حاضر  ۴۵۰میلیون تومان است .وزیر راه و شهرسازی با
حضور در برنامه جهانآرا با یادآوری اینکه طی  ۱۰سال
گذشته به دلیل عدم توجه به بخش مسکن بین عرضه و
تقاضا فاصله زیادی بهوجود آمده است ،اظهار کرد :در
کشور  ۸میلیون مستأجر داریم ،ضمن اینکه با توجه به
ازدواجها ،ساالنه نیازمند ساخت  ۷۰۰تا  ۸۰۰هزار واحد
مسکونیهستیم.
وی ادامــه داد :برای رفع این نیازهــا ،رئیسجهموری
دستور ساخت ۴میلیون مسکن را داد که البته اگر ساالنه
یک میلیون مسکن را هم بســازیم باز با کمبود مواجه
خواهیم بود .وی با اشاره به ثبتنام  ۵.۴میلیون متقاضی

در نهضت ملی مسکن و پاالیش  ۳.۲میلیون نفر از این
تعداد ،افزود :تاکنون اراضی یک میلیون و ۵۰۰هزار واحد
تامین شده و تا شهریور اراضی  ۳.۲میلیون واحد تعیین
تکلیف خواهد شد.
وی با یادآوری اینکه همه زمینهای واگذار شــده به
مردم در نهضت ملی مسکن  ۹۹ســاله و رایگان است،
بیان کرد :در دولت نهم و دهم برای  ۱.۶میلیون مسکن
زمین تامین شده ،اما در نهضت ملی مسکن زمین ۳.۲
میلیون واحد تامین میشود و ۸۰۰هزار واحد نیز مسکن
روستایی است.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با بیان اینکه به دلیل تورم
امکان پیش بینی قیمت تمام شده ساخت وجود ندارد،
تصریح کرد :هزینه ساخت هر متر مربع  ۶تا  ۷میلیون
با تورم امروز تمام میشــود اگر تسهیالت نهضت ملی
مســکن به  ۷۰۰میلیون تومان برسد بخشی از مشکل
رفع میشود که ما این موضوع را به دولت و شورای پول و
اعتبار پیشنهاد داده ایم .قاسمی گفت :اقساط تسهیالت
نهضت ملی مسکن  ۲۰ساله و پلکانی است و براساس
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دالالن پیش از دولت ،محصول کشاورزان را میخرند

 ۵۰درصد از هزینههای درآمدی خانوادهها پیش بینی
شده اســت .در همین زمینه یک کارشناس مسکن در
گفت و گو با "کســب و کار" گفت :درست است که در
تمام دنیا بیش از 95درصد از هزینه های خرید مسکن را
وام مسکن پوشش می دهد اما در ایران با توجه به اقساط
سنگین ،کســی نمی تواند این وام را استفاده کند .به
عبارتی اقساط سنگین کارایی وام مسکن را در حتی در
مبالغ باال از بین می برد.
احمدرضا سرحدی اضافه کرد :راهکار خرید مسکن با وام
و افزایش مبالغ آن در صورت افزایش زمان بازپرداخت
تسهیالت و کاهش مبالغ اقســاط می تواند اثربخش
باشــد .در دنیا بیش از  ۹۵درصــد ارزش یک خانه را با
وام مسکن پوشــش میدهند ،اما در کشور ما با توجه
به تورم این موضوع عمال امکان پذیر نیست .حتی اگر
 ۹۵درصد هزینه یک خانه را در ایــران نیز با وام بتوان
خرید ،با توجه به اقساط سنگینی که چنین مسئلهای
در پی دارد ،هیــچ کس نمیتواند از پــس بازپرداخت
وام مسکن برآید

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران خاطر نشان کرد:
تعلل دولت در پرداخت مطالبات باعث شد داللها
ارزانتر از نرخ مصوب کیلویی  12تا  13هزار تومان
از کشــاورزان خریداری کنند .خرید داللها نقدی
است این در حالیســت که دولت  10تا  30روز زمان
میبرد که مطالبات کشــاورزان را پرداخت کند و از
آنجاییکه کشاورز برای امرار معاش نیاز به نقدینگی
دارد نمیتواند منتظر دریافتی دولت باشد و راضی به
فروش محصول با نرخ پایینتر میشود.
قاسم پیشهور با بیان اینکه دولت در پرداخت مطالبات
کلزاکاران تعلل کرده اســت ،گفت :شورای قیمت
گذاری قیمت کلزا در ســال زراعی جاری را کیلویی
 15هزار تومان تصویب کرد .امــا بعد از افزایش نرخ
خرید تضمینی گندم ،این انتظار برای کلزاکاران نیز
ایجاد شد که در نرخ خرید کلزا دولت تجدید نظر کند.
وی ادامه داد :در نهایت شــورای قیمتگذاری بعد
از  2ماه نــرخ اصالحیه کلزا را اعالم کــرد بنا به این
اصالحیه بــه ازای هر کیلو محصول کلــزا عالوه بر
 15هزار تومان 8 ،هــزار و  500تومان به کلزاکاران
پرداخت میشود؛ اما متاسفانه این ماب ه التفاوت هنوز
به کشاورزان پرداخت نشد و کشاورزان نسبت به عدم
پرداخت حق و حقوق خود اعتراض دارند .پیشــهور
با اشــاره به ورود داللها در خرید کلزا ،تصریح کرد:
ی تصویب
اصالحیه نرخ خرید تضمینی کلزا در حال 
شد که کشاورزان محصول را برداشت کرده بودند و
از آنجاییکه کلزا محصول فاسدشــدنی و به محض
برداشــت باید تحویل کارخانهها برای روغنکشی
تحویل داده شود.
رئیس اتاق اصناف کشــاورزی ایران بــا بیان اینکه
داللها پیش از دولت کلزا را از کشاورزان خریداری
کردند ،افزود :تعلل دولت در پرداخت مطالبات باعث
شد داللها ارزانتر از نرخ مصوب کیلویی  12تا 13
هزار تومان از کشاورزان خریداری کنند .خرید داللها
نقدی است این در حالیست که دولت  10تا  30روز
زمان میبرد که مطالبات کشاورزان را پرداخت کند و
از آنجاییکه کشاورز برای امرار معاش نیاز به نقدینگی
دارد نمیتواند منتظر دریافتی دولت باشد و راضی به
فروش محصول با نرخ پایینتر میشود.
به گفته وی؛ داللها در نهایت با قیمت مصوب کلزا را

به دولت میفروشند و این مابهالتفاوت به جیب داللها
میرود نه کشاورزان.پیشــهور خوزستان ،مازندران،
گلستان و خوزستان را به عنوان استانهای کلزا خیر
ایران معرفی کرد و افزود :امکان کشت کلزا در استان
فارس ،کهگیلویه و بویراحمد و دیگر مناطق گرمسیر
وجود دارد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی در پاسخ به این پرسش
که آیا کلزا محصول آببری است؟ گفت :کشت کلزا
در اســتانهای شــمالی به آب چندانی نیاز ندارد و
آببری کلزا شبیه گندم آبی است .وی با بیان اینکه
 80درصد از نیاز ما در زمینه دانههای روغنی وارداتی
اســت ،تصریح کرد :کلزا همزمان با دانههای روغنی
سویا باید کاشته شود که مکمل هم باشند که بخشی از
روغن کشور و خوراک دام سبک و سنگین تامین شود
از اینرو دولت باید با پرداخت تسهیالت به کشاورزان
انگیزه کشت کلزا در بین کشاورزان را تقویت کند و
در زمستان کلزا و در تابستان و بهار دانههای روغنی
سویا بکارند.
رئیس اتاق اصناف کشــاورزی ایران با اشاره به لزوم
دریافت پروانه کشاورزی از سوی کشاورزان ،تصریح
کرد :اهلیت کشاورزان با پروانه کشاورزی ثابت میشود
و اینگونه کشاورزان و نوع محصولی که کشت میکند
قابل شناسایی است .در سال جاری دولت مسئولیت
خرید کلزا از تعاونی روســتایی را سلب و به شرکت
بازرگانی دولتی اعطا کــرد .در همین رابطه جهان
نژادیان مدیر کل غله استان خوزستان در گفتوگو
با خبرنگار اقتصادی ایلنا ،در پاسخ به این پرسش که
شرکت بازرگانی دولتی چه میزان کلزا از کشاورزان
خریداری کرده اســت؟ گفت 100 :هزار تن کلزا در
سال زراعی  1401از کشاورزان خریداری شد که از
این میان 78هزار تن آن از کشاورزان استان خوزستان
خریداری شد.
وی با بیان اینکه  100درصد مطالبات کشــاورزان
کلزاکار در استان خوزســتان پرداخت شده است،
تصریح کرد :نرخ کلزا از  15هزار تومان تغییر کرد و
بنا شد به ازای هر کیلو دولت  8هزار و  500تومان به
صورت تشویقی به کشاورزان پرداخت کند که هنوز
این نرخ تشویقی را کشاورزان وصول نکردند و در هفته
آینده این مابهالتفاوت را دریافت خواهند کرد.

نشست هماهنگی ستاد اربعین با مواکب عراقی برگزار شد
خرمشهر-دانیاری
نماینــدگان مواکب ایرانــی و عراقی مســتقر در مرز
شلمچه در نشســت هماهنگی با مسئوالن ستاد اربعین
منطقه آزاد ارونــد ،در خصوص نیازهــا و چالشهای
موجــود در ایــام اربعین حســینی ،بحــث و تبادل
نظر کردند.
به گزارش روابط عمومــی و امور بینالملل ســازمان
منطقه آزاد اروند ،در نشســتی که پیــش از ظهر امروز
دوشنبه ســوم مردادماه در پایانه مرزی شلمچه برگزار
شــد ،نمایندگان مواکب ایرانی و عراقی مستقر در مرز
شلمچه ،با مسئوالن ستاد اربعین منطقه آزاد اروند دیدار
و گفتوگو کردند.
در ابتدای این نشست معاون کنسولگری جمهوری اسالمی
ایران در بصره ،از تردد زائران ایران به سمت عتبات در سال
گذشته به رقم ناهماهنگیها و شیوع کرونا خبر داد و گفت:
با وجود اینکه سال گذشته آمادگی در این خصوص موجود
نداشــت ،بالغ بر  ۴۰۰هزار نفر به زیارت عتبات در کشور
از مسئوالن ســتاد اربعین منطقه آزاد اروند خواستند تا
عراق مشرف شدند.
همچنین نمایندگان مواکب عراقی مستقر در مرز شلمچه ،نسبت به کاستیهای موجود در شلمچه عراق و پذیرایی
با تأکید بر اینکه عطش زائران اربعین پس از دو ســال از زائران ایرانی هماهنگی و همکاری الزم را به عمل آورند.
ممنوعیت این سفر ،در ســال جاری دو چندان است و چالشهایــی همچــون کمبــود آب الزم ،تأمین آب
پیشبینی حضور میلیونی در این حرکت حسینی میرود ،آشامیدنی ،ایجاد ســردخانه برای نگهداری مواد فاسد

شــدنی و یخ ،تأمین یخ مورد نیاز ،مواد غذایی از داخل
خاک ایــران ،در این نشســت مورد بحث و بررســی
قرار گرفت.
معاون سرمایهگذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان
منطقــه آزاد اروند این منطقه ،با تأکیــد بر این موضوع

که همه امکانات جمهوری اســامی ایــران در خدمت
اربعین حســینی خواهد بود ،اظهار کرد :در منطقه آزاد
اروند و در پایانه مرزی شــلمچه ،همچون ســالهای
گذشــته تمام تالش و جهود خود را در راستای تسهیل
تردد و خدمت به زائران اباعبداهلل الحســین(ع) ،به کار
خواهیم بست.
علی خانی ادامه داد :تفاوتی که در اربعین ســال جاری
نسبت ســالهای گذشــته وجود دارد ،در هماهنگی
موجود و تبادل نظرات مستمر توســط دو طرف است و
با ارتباطاتی که در مرز شــلمچه وجود دارد و با توجه به
اقداماتی که در طرف ایرانــی و منطقه آزاد اروند پدیدار
آمد ،موجب شــده تا طرف عراقی با حضور مســتمر
خود نســبت به بیان کمبودها ،ما را در رصد مشکالت،
یاری رساند.
عضو هیأت مدیره ســازمان منطقه آزاد اروند ،تصریح
کرد :در منطقــه آزاد اروند ،در حوزههای پشــتیبانی،
زیرساختها و فرهنگی اقداماتی را در دست اجرا داریم
که با بررسیهایی که در سمت شلمچه عراق صورت گرفت،
بنا شد تا نقاطی که نیاز به اصالح زیرساخت دارد ،در حد
وسع و امکانات موجود در منطقه و با کمک مجموعه استان،
زیرسازی و محوطهسازی الزم صورت پذیرد تا شرایط در
خور شأنی برای زائران ایجاد شود.
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سودمیلیونیتسالازبیتکوینوافزایشبرنامههایمخارج
تسالبرنامههایمخارجخودراتا ۸میلیارددالردرسالافزایشمیدهد.تسالپسازآنکهایالنماسک،مدیرعاملاینشرکت،کارخانههایجدیداینخودروسازراکورههایغولپیکر
پولسوزینامید،برنامهمخارجسرمایهایخودرامیلیاردهادالرافزایشدادهاست.طبقآخرینگزارشسهماهه،اینشرکتاکنونانتظاردارد ۶تا ۸میلیارددالرهزینهسرمایهدرسالجاری
و ۲سالآیندهداشتهباشد.تسالپیشازاینتخمینزدهبودکهبین ۵تا ۷میلیارددالربرایافزایشامکاناتتولیدیوسایراقالمهزینهخواهدکرد.ماسکدرپایانماهمیبهیکباشگاهمالکان
تسالگفتکهاینشرکتدرحالتالشبرایافزایشتولیدخودروهایکاربردیاسپرتمدل Yدرکارخانههاییاستکهسهماههگذشتهدرنزدیکیبرلینوآستینتگزاسافتتاحشدند.
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سه خودرو ساز بزرگ در فصل بهار مجموعا 375میلیارد و 443میلیون تومان زیان کردهاند

اخبار

تداوم زیاندهی خودروسازان

کریم محرمی راد ،مدیرکل توســعه منابع انسانی و آموزش شرکت
تخصصیمادرآبوفاضالبکشور:

برقراری ارتباط دو طرفه بین وزارت خانه و استان ها،
باعثرفعمشکالتنیروهایانسانیمیشود

سید محسن موســوی :مدیرکل دفتر توسعه
منابع انسانی و آموزش شرکت مهندسی آب و
فاضالب کشور گفت :برقراری ارتباط دو طرفه
بین شرکت مهندســی آب و فاضالب کشور و
نیروهای انسانی در استان ها باعث رفع مشکالت
همکاران در اســتان ها خواهد شد .به گزارش
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب اســتان مركزي کریم محرمی راد در برنامه
ارتباطات مردمی سفر ریاست جمهوری به استان مرکزی صبح امروز ،افزود :یکی
از رویدادهای دولت ،برقراری ارتباط نزدیک با مردم است که از جمله این ارتباطات
نزدیک را می توان به برگزاری میز ارتباط مردمی در آستانه سفر ریاست جمهوری به
استان مرکزی دانست .وی اظهار کرد :با توجه به اینکه مجموعه عظیمی از نیروهای
انسانی در استان ها مشغول بکار هستند و به طور حتم مسائل زیادی برای رسیدگی
وجود دارد که شاید در استان ها برای آنها خوب بیان نشده و یا نیاز دارند مدیران
ستادی این مسائل را رصد نموده و پاسخگو باشند و برقراری این ارتباط نزدیک
باعث می شودهمنمایندگان شرکتهای مادر تخصصی مشکالتراازنزدیکرصد
نمایند و هم نحوه اجرای فعالیت ها را که از طرف شرکت مهندسی آب و فاضالب
کشور در استان ها برای اجرا ابالغ گردیده مورد بررسی قرار گیرد .محرمی راد یادآور
شد :برقراری ارتباط دوطرفه باعث ایجاد اعتماد ،انگیزه و رفع مشکالت نیروها در
استان ها می شود و در مقابل خواسته هایشان پاسخ منطقی دریافت می کنند.

دیدار وزیر جهاد کشاورزی درشهرستان محالت با
خانوادهشهیدگنجعلی

آگهی مفقودی
بــرگ ســبز سیســتم MG :ام جــی تیــپ350:
مــدل ۲۰۱۴:به رنگ :قرمز-متالیک به شــماره موتور
 15S4UA1GDA080046 :شــماره شاســی:
 LSJA16E95EG011326به شماره پالک ۵۱ :م۹۹۹
  ۸۲مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.بابلآگهی فقدان سند کمپانی
اینجانب مالک خودروی  MG :ام جی به شماره
بدنه CNVN141V2I2011326 :و شماره موتور:
 15S4UA1GDA080046و شــماره پالک۵۱ :
م  ۸۲ - ۹۹۹بعلت فقدان اســناد فروش تقاضای
رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را نموده است.
لذا چنانچه احدی ادعایی در خصوص خودروی فوق
دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای مراجعه
نمایند  .بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق مقرر
اقدام خواهد شد.

سردبیر :مریم بابائی

برگ سبز
سیســتم :ســایپا تیــپ ۱۳۱SE :مــدل:
 ۱۳۹۷به رنگ :ســفید بــه شــماره موتور:
 6072838 /M13شــماره شاســی
 NAS411100J411100J3428007به
شماره پالک۴۷:ل۵۷۲ایران ۸۲مفقود گردید
و از درجه اعتبار ساقط می باشد .فریدونکنار

آدرس الكترونيكيnewskasbokar@gmail.com :

امور قراردادها وروابط عمومی
سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج

آگهی مفقودی

وبسايتwww.kASBOKARNEWS.ir :

 -1متقاضی موظف است جهت اخذ مدارک شرکت درمناقصه عمومی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد
ایران ) به آدرس سایت  https/www.setadiran.ir /::مراجعه نماید.
 -2شرایط متقاضی :
 – 2-1اشخاص حقوقی  :اساسنامه شركت– آگهي تاسيس-آخرين تغييرات روزنامه رسمي -ساير مدارك ثبتي-
كد اقتصادي – ایمنی کار و گواهي ارزش افزوده( قبل از انعقاد قرارداد ارائه نمایند درغیر اینصورت سپرده شرکت
درمناقصه به نفع سازمان ضبط خواهد شد) -اساسنامه مرتبط یا مجوز فروش
-2-2اشخاص حقیقی  :محتوي جواز کسب مرتبط و معتبر یا مجوز تولیداز ادارات یاارگانها ذیربط ومدارک شناسایی
ایمنی و گواهي ارزش افزوده( قبل از انعقاد قرارداد ارائه نمایند درغیر اینصورت سپرده شرکت درمناقصه به نفع
سازمان ضبط خواهد شد).
 -3سپرده شرکت در تجدید مناقصه به  374/400/000به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد:
 ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق  ،که به مدت ســه ماه اعتبار داشــته و قابل تمدید باشــد ( .شناسه ملی ، 14000287942کد اقتصادی  ، 411367759917کد پستی ) 3134851965
 واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره  100100100121بانک شهر -4مبلــغ  2/000/000ریال بابت هزینه خرید اســناد مناقصه ازطریق درگاه ســامانه به حســاب شــماره
700824126398بانک شهر
 -5برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
 -6سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -7هزینـه چاپ آگهـی به عهده برنـده مناقصه میباشد .
 -8سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است .
 -9ماليات بر ارزش افزوده مطابق قوانین درصورت شمول محاسبه خواهد گردید.
-10مبلغ 10درصد کل پیشنهادی وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی بعنوان سپرده حسن انجام تعهدات ازبرنده اخذ
خواهد شد.
* مبلغ  4/792/320/000ریال  80درصد نقــدی و مبلغ  1/198/080/000ریال  20درصــد تهاتر ی والباقی به مبلغ
 1/497/600/000ریال به صورت  20درصد تهاتر و 80درصد نقد در صورت آزاد ســازی ذیحسابی مجدد تامین اعتبار
خواهد گردید .
 -11تاریخ انتشار درسامانه از مورخ 1401/5/5به مدت 3روز .
 -12مهلت زمانی دریافت اسناد درسایت تا ساعت  13 : 30مورخ1401/5/11
 -13مهلت زمانی بارگذاری مستندات تا ساعت 13: 30مورخ1401/5/25
 -14زمان بازگشایی درسایت ساعت  10صبح مورخ1401/5/26

عضو انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی و مدیران رسانه

1

خرید  ،حمل وتحویل بذر چمن مورد نیاز کاخ مروارید

7/488/000/000

فاکس44299406 :

ردیف

موضوع تجدید مناقصه

مبلغ اولیه ریال

هماهنگی امور استان ها ،آگهی و تبلیغات :مسعود شریعت زاده 09123906054

سازمانسیما،منظروفضایسبزشهریشهرداریکرجدرنظردارد خرید،حملوتحویلبذرچمنمورد
نیاز کاخ مروارید بصورت تجدید مناقصه عمومی را به اشخاص حقوقی و حقیقی اقدام نمايد.

صاحبامتياز و مديرمسئول :دكتر مينا مهرنوش

آگهـی تجدید مناقصه عمومی کد آگهی1401-18

آگهی فقدان سند مالکیت ششدانگ پالک
 ۱۶۴واقع در بندر ریگ بخش شش بوشهر
خانم صدیقه حق پناه وکیل مالک آقای احمد هدایت
( طبق وکالتنامه شماره ۱۸۷۰۶مورخه۱۴۰۱/۰۴/۳۰
تنظیمــی دفتر  ۲۷۵شــیراز )  مالک  ششــدانگ
پالک  ۱۶۴واقع در بندر ریگ بخش شش بوشهر    با
تسلیم استشــهاد محلی گواهی شده دفتر  ۵۳بندر
ریگ مدعیاست کهیکجلدسندمالکیت ششدانگ
پالک  ۱۶۴واقع در بندر ریگ بخش شش بوشهر
که به نام احمد هدایت صادر و تسلیم گردیده است و
بعلت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور
المثنی را نموده است  .لذا مراتب طبق اصالح تبصره
یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت اعالم
میگردد که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله
ای نموده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد
تا ده روز پس از انتشار این آگهی به اداره ثبت اسناد و
امالک گناوه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل
سندمالکیتویاسندمعاملهتسلیمنمایدچنانچهظرف
مدت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل
سند ارائه نشود المثنی سند طبق مقرارت صادر و به
متقاضی تسلیم خواهد شد .
تاریخ انتشار آگهی ۱۴۰۱/۵/۵ :
م الف ۲۶۴ :
محمد چهابدار
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه

روزنامه فرهنگي و اقتصادي كسب و كار

ریشه ضرردهی صنعت خودرو از عوامل مختلفی نشات می گیرد .بخشی از این ضرر در اختیار خود خودروساز است و بخش دیگر از سوی قوانین باال دستی مانند قیمت گذاری دستوری به آن تحمیل می شود .زمانی که خودروساز
مجبور است قیمت خودرو را کمتر از آن چیزی که در واقعیت هزینه کرده است برای فروش بگذارد قطعا به ضرردهی خواهد رسید .در شرایط فعلی قیمت تمام شده خودرو برای خودروساز باالتر از قیمتی است که از دستورات
ناشی می شود .البته ماجرای اصلی این است که در خودروسازی به دلیل ناکارآمدی مدیریتی و ساختاری خیلی از منابع مالی ،نیروی انسانی ،سرمایه ای و فیزیکی هدر رفت دارد .هزینه های سربار به دلیل عدم مدیریت درست
افزایش یافته است .در حوزه تجهیزات ،ساختمان و شرکتهای متعدد زیرمجموعه که در شرایط کنونی به درد خودروسازان نمی خورد ،هزینه های زیادی به خودروسازان تحمیل شده است .اگر مدیریت درست و غیرسیاسی
باشد بخش قابل توجهی از این هزینه ها از بین خواهد رفت .اما چرا تمایل برای مدیریت غیراقتصادی در صنعت خودروسازی زیاد است .چون ساختار خودروسازی ،ساختار سیاسی دارد و مدیرعامل هم با توجه به سمت و سوی
سیاسی انتخاب می شود .شایسته ساالری در بخش مدیریتی خودروسازان معنا ندارد .وقتی مدیریت با فاکتورهای سیاسی تعیین شود باید با گرو ه های مختلف سیاسی برای بقا در قدرت در تعامل باشد .بنابراین باید هزینه کرد
افزایش پیدا کند .شرکتهای زیرمجموعه را به دلیل سفارش شدن باید حفظ شوند .نیروی انسانی مازاد به دلیل سفارش شدن باید در صنعت خودروسازی بماند .همین موجب هزینه تراشی می شود .ضرر خودروسازی ناکارآمدی
مدیریتی است که به دلیل فساد و رانت هزینه تحمیل می کند .با این فرآیند قیمت تمام شده افزایش پیدا می کند .اصوال زمانی که در بنگاه صنعتی کار سیاسی کنیم باید هزینه های باالیی باید پرداخت شود که اقتصادی نیست.
در شرایط فعلی اقتصادی هرگونه پیش بینی بلندمدت در بازار خودرو غیرممکن است .بازار خودرو بازار دالری شده است .تا زمانی که تکلیف مذاکرات و روابط سیاسی با کشورهای دیگر به نتیجه نرسد چشم انداز مثبتی در بازار
خودرو نداریم .واقعیت تلخ است اما باید بپذیریم .لیدر اصلی بازار خودرو دالل است و این بازار به رغم تمام تالش ها ،از دست دولت خارج شده است .دولت عالقه دارد نشان دهد بازار را کنترل می کند اما خارج از توان دولت بوده
و ابزار آن را ندارد .دالل قیمت را تعیین می کند .چشم دالل هم به قیمت دالر دوخته شده است .بنابراین انتظار کاهش قیمت خودرو را نداریم.

چاپ :کارگر
پيامك30004800:

به گــزارش روابط عمومی و آمــوزش همگانی
شــرکت آب و فاضــاب اســتان بوشــهر،
احمد لطفی در نشســت بررســی آبرســانی
شهرســتان اجرا طرحهای توســعه و نوسازی
شــبکه آبرســانی در شــهرها و روســتاهای
تنگســتان را مورد ســتایش قــرار داد و بیان
کرد :در شــش ماه گذشته طرحهای نوســازی شبکه آبرســانی در نقاط مختلف
تنگســتان تســریع یافت و این مهم ســبب جلوگیری از بروز مشــکالت شــد.
وی با بیان اینکه اکنون شبکه فرسوده در برخی نقاط شهری و روستایی تنگستان
وجود دارد گفت :با تالش مدیر آبفا و مجموعه شــرکت آب و فاضالب استان بوشهر
اقدامات مهم و موثر انجام شــد تا در تابســتان توزیع و تامین آب مدیریت شــود.
فرماندارتنگستانباتاکیدبربرخوردباانشعاباتغیرمجازدرتنگستانافزود:باکسانیکه
انشعاب آب غیرمجاز دارند باید برخورد و از فعالیت این انشعابات جلوگیری شود .وی
از اجرا طرح آبرسانی در روستای رستمی و سمل قدردانی کرد.

مرتضی مصطفوی ،کارشناس خودرو

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 :

فرماندارتنگستانازمدیریتامورآبوفاضالباین
شهرستانقدردانیکرد

ناکارآمدی مدیریتی در صنعت خودرو
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لزوم به روزرسانی طرح جامع آلودگی هوای شهر اراک

سید محسن موســوی :به گزارش اداره ارتباطات
و امور بیــن الملل شــهرداری اراک ،داود قربانی
در خصــوص مهم تریــن مطالبات شــهر اراک
گفت:معضالت زیســت محیطی و به ویژه بروز
بحران آلودگی هوای کالنشهر اراک طی دهه های
گذشته و رشد  ۱۰۰درصدی روزهای آالینده طی
سال  ۱۴۰۰سبب ایجاد حساسیت گســترده افکار عمومی شهروندان و تبدیل آن به
مطالبه اصلی مردم کالنشهر اراک طی سالهای گذشته گردیده است .وضعیتی که
ادامه آن می تواند به چالش های جدی در وضعیت اکولوژیک منطقه ،بروز بحران های
جدی در حوزه سالمت و زیرساخت های آن (ناشی از بروز بیماری های مرتبط با پدیده
آلودگی هوا و محدودیت های فیزیکی و پرسنلی مراکز درمانی) ،از دست رفتن فرصت
های اقتصادی سرمایه گذاری ،ایجاد پیامدهای گسترده اجتماعی و نیز وقوع بحران های
امنیتی گردد .وی افزود :متاسفانه علی رغم تصویب طرح جامع کاهش آلودگی هوای
اراک در سال  ،۱۳۸۶با گذشت بیش از  ۱۵سال از آن ،هنوز تعدادی از مصوبات مهم این
طرح اجرایی نشده و در کنار آن خالء های فنی ،قانون جامع هوای پاک سبب گردیده
که امروز کالنشهر اراک هیچ برنامه مدونی در حوزه استانی برای عبور از وضعیت حاد
آلودگی هوای خود نداشته باشد .قربانی تاکید نمود :معضالتی همچون عدم هماهنگی
دستگاههای اجرایی در مقابله با آلودگی هوا ،نبود برنامه به روز و کارآمد جهت تخصیص
اعتباراتوهماهنگیاقداماتاجرایی،ضعفنظارتبرعملکرددستگاهها،عدمتخصیص
مناسب اعتبارات ملی ،عدم توجه به ظرفیت های بخش خصوصی و مردمی ،هدر رفت
اعتبارات سهم آلودگی صنایع ،بی توجهی به مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی،
شیوع منابع جدید آلودگی در کالنشهر اراک ،نادیده گرفتن تعدادی از عوامل مهم و موثر
آلودگی هوا و بسیاری از موارد دیگر سبب گردیده که امروز لزوم "به روز رسانی طرح
جامع کاهش آلودگی هوای کالنشهر اراک" ضروری گردد و اهمیت ورود دولت مردمی
و شخص جناب آقای رئیس جمهور ،گام مهمی در عبور از شرایط فعلی و حرکت به سمت
وضعیت ایده آل در قالب برش های کوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت فراهم گردد.

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی نیز حدود 20
درصد برآورد می شود .باقی مانده سهم درآمدهای
عملیاتی و بهای تمام شــده درآمدهای عملیاتی به
فعالیت های پارس خودرو یی اختصاص دارد.
خودروسازی سایپا در میان شرکت های خودروساز
تنها خودروســازی بود که توانسته سود را در بخش
عملیات در حال تداوم در صــورت های مالی خود

ثبت کند .نارنجی های جاده مخصوص حدود 142
میلیارد و  730میلیون تومان از محل تولید و فروش
خودرو کسب درآمد کردند .اما ایران خودرو حول و
حوش  257میلیــارد و  390میلیون تومان و پارس
خودرو نیز نزدیک بــه  260میلیارد و  782میلیون
تومان زیان را در صورت های مالی بهاری خود ثبت
کردند.

روزنامه کسب و کار 44299406 :

ارائهمهمترینمطالباتشهراراکازسویقربانیرئیسکمیسیوننظارتوپیگیری
شورایاسالمیشهراراکدرجریانسفرریاستجمهوریبهاستانمرکزی

ایران خودرو ،سایپا و پارس
خودرو در مجموع طی بهار
 375 ، 1401میلیارد تومان
ضرر کرده انــد .این اعداد و
ارقام در حالی توســط این
سه خودروســاز منتشر شده اســت که بسیاری از
فعاالن بازار عنوان کرده اند بــا تکمیل خودروهای
ناقــص و ورود آنها به چرخه فروش ،زیان این ســه
خودروساز تا حدودی کاهش یافته است .این اتفاق
در حالی در بازار خودرو افتاده که شیب رشد قیمت
همچنان ادامه دارد و دوره انتظار برای خرید خودرو
برای مصرف کننده واقعی بیشــتر شــده است .از
سوی دیگر مشکالت برای تامین قطعات خودرو به
قوت خود باقی است .مشــکالت جهانی و قرنطینه
دوباره چین به دلیل شــیوع مجدد کرونا ،سفارش
لوازم خودرو را به مشــکالت مواجه کرده است .این
امر همزمان با وعده های افزایش تولید خودرو رقم
می خورد .تمامی این اتفاقات نشان می دهد خرید
خودرو مشکل تر خواهد شد و فرآیند افزایش تیراژ

پایگاه خبری کسب و کارwww.kasbokarnews.ir :

سید محسن موسوی :به گزارش روابط عمومی
سازمان جهاد کشــاورزی استان مرکزی ،سید
جواد ســاداتی نژاد وزیر جهاد کشــاورزی که
در جریان سفر اســتانی هیئت دولت به استان
مرکزی ،به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور به
شهرستان محالت سفر کرده است ،پس از حضور
درگلزارشهدایاینشهرستان،باخانوادهشهیدجهادگرگنجعلیدیداروگفتگوکرد.
سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی که در جریان سفر استانی هیئت دولت
به استان مرکزی ،به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور به شهرستان محالت سفر
کرده است ،پس از حضور در گلزار شهدای این شهرستان ،با خانواده شهید جهادگر
گنجعلی دیدار و گفتگو کرد .در این دیدار ،وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد :خدا را
شاکریم که توفیق دیدار با خانواده شهید جهادگر گنجعلی را داریم و ما هرچه در این
کشور داریم مدیون خون شهدا هستیم .وی افزود :خدماتی که شهدای جهادگر در
زمان جنگ ارائه کردند بسیار ارزشمند بود .ساداتی نژاد با بیان اینکه محالت منطقه
ویژه ای در کشور محسوب می شود ،عنوان کرد :محالت نماد و پایتخت تولید گل
و گیاه در کشور است و به همین دلیل جاذبه های گردشگری بسیاری دارد .وی در
ادامه ابراز امیدواری کرد :در این سفر بتوانیم مسائل و مشکالت این شهرستان را رفع
کنیم .این شهرستان ظرفیت های خوبی در حوزه گیاهان دارویی ،توسعه گلخانه ها و
ماهیان زینتی دارد .نماینده ویژه رئیس جمهور در سفر به شهرستان محالت با اشاره
به اینکه رئیس جمهور تاکید دارد در هر شهرستان به دیدار خانواده شهدا برویم،
خاطرنشان کرد :بنده سالم ویژه رئیس جمهور را به شما می رسانم و امیدواریم در
این سفر بتوانبم خدمت ارزنده ای به مردم این منطقه کنیم.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

خودروهای پرطرفدار نیز تحقــق پیدا نمی کند .به
هر ترتیب سه خودروساز بزرگ کشور صورت های
مالی میاندوره ای خود مربوط به ســه ماهه ابتدایی
سال جاری را منتشر کردند .اطالعات منتشر شده
توسط ایران خودرو ،سایپا و پارس خودرو در سایت
کدال سازمان بورس نشــان می دهد این شرکت ها
در مجموع طی فصل بهــار نزدیک به  375میلیارد
و  443میلیون تومان زیان را بابت تولید محصوالت
خود تجربه کردند.
سه خودروساز بزرگ کشــور در قسمت عملیات در
حال تداوم در بخش درآمدهای عملیاتی در مجموع
حول و حوش  57هــزار و  944میلیارد تومان ثبت
کردند .اما این سه شرکت خودروساز در جلوی ردیف
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی ،هزینه ای حدود
 58هزار و  320میلیارد تومان را درج کردند.
بررسی اطالعات منتشر شده ایران خودرو ،سایپا و
پارس خودرو نشان می دهد آبی های جاده مخصوص
به تنهایی حدود  72درصــد درآمدهای عملیاتی و
حول حوش  73درصد بهای تمام شــده درآمدهای
عملیاتی را به خود اختصــاص داده اند .بعد از ایران
خودرو ،سهم سایپایی ها از درآمدهای عملیاتی حول
و حوش  20درصد و سهم این خودروساز از مجموع

