وزير راه و شهرسازي:

مردم براي
تهيهمسکن
در فشار هستند
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وزير راه و شهرسازي گفت :تعادل عرضه و تقاضاي مسکن به هم خورده و بر قشر متوسط
پايين جامعه براي تهيه مسکن فشار مي آيد.به گزارش مهر ،محمد اسالمي در نشست بررسي
مشکالت مسکن مهر پرند با بيان اينکه شهر جديد پرند به عنوان صفحه ايمن به لحاظ
زمين شناسي و همجواري با قطب هاي اقتصادي و کسب و کار از جمله فرودگاه امام خميني (ره)
شناخته ميشود ،گفت :اين شهر بايد به عنوان يکي از شهرهاي جديد موفق ظاهر شود .هيچ
توجيهي پذيرفتني نيست که شهر جديد پرند به اهدافش نرسد.وي با تاکيد بر اينکه بايد بر
اساس طرح مصوب در توسعه اين شهر حرکت و طرح ها طبق برنامه زمانبندي تکميل شود،
افزود :مردمي که چشم انتظار دريافت واحدهاي مسکوني خود هستند ،بايد از اين چشم انتظاري
خارج شوند.وزير راه و شهرسازي اظهارداشت ۱۳۸۰۰ :واحدي که قرار است تا پايان امسال
تکميل شود را با سرعت به پايان برسانيد و مردم عيد نوروز را در واحدهاي خود مستقر شوند.

اقتصادي

فرماندار شهرستان رباط کريم نيز دستگاه هاي خدمات رسان را موظف به ارائه خدمات و
انشعابات به اين واحدها کند.وي با بيان اينکه پرند شهر پيش قراول در شهرسازي ريل پايه در
کشور است ،ادامه داد :خط متروي فرودگاه امام خميني به شهر جديد پرند و همچنين ايستگاه
جديد تبادلي خط  ۳متروي تهران با قطار حومه اي پرند اتفاق خوبي است که بايد اجراي آنها
با سرعت پيگيري شود .همچنين دسترسي پرند به آزادراه هاي پيراموني نيز افزايش يابد.وي با
تاکيد بر اينکه به هيچ وجه جمعيت پرند نبايد از حداکثر مصوب تجاوز کند ،گفت :مصوبه شوراي
عالي شهرسازي و معماري در خصوص آستانه تحمل پذيري تهران در سالهاي گذشته رعايت
نمي شد و در نتيجه شاهد شرايط زيست محيطي فعلي پايتخت هستيم که نبايد اين وضعيت
در پرند تکرار شود .به عنوان مثال به هيچ عنوان نبايد تعداد واحدهاي مسکوني مشارکتي پرند
از  ۱۵هزار واحد فراتر رود.
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گفتوگو
احمد توکلي:

دولت به جاي خريدار آلومينيوم المهدي و هرمزال
اقساط «ساچه» ايتاليا را داد تا آبرويش نرود

»

در گفتوگوی رسالت با اقتصاددانان بررسی شد:

يحيي آل اسحاق در گفتوگو با رسالت:

حذف صفر از پول ملي
موجب تورم نيست

يحيي آل اسحاق در گفتوگو با رسالت اظهار کرد:
برداشتن صفر از پول ملي مدتهاست که مطرح است
و در حال حاضر نيز دوباره بر سر زبانها افتاده است.
درگذشته به دليل عدم آمادگي ،اين مسئله مسکوت
ماند .سابقه اين کار در دنيا هم طوالني است و خيلي
از کشورها اين اقدام را انجام دادهاند ،بعضي موفق و
بعضي ناموفق بودهاند و اين امر به نحوه برخورد و نگاه
جامعه بستگي دارد.
وي ادامه داد :اساساً از سال  1308که تومان به ريال
تبديل شد ،هيچوقت ريال آن جايگاه اساسي خودش را
بهعنوان پايه پول پيدا نکرد ،اما آنچه اکنون در حال وقوع
است ،داراي آثار مثبتي است .اولين اثر مثبت آن تسهيل
در نظام حسابداري و ثبت و ضبط حسابوکتابهاست و
نکته دوم اثر رواني بحث است .يعني اينکه به هر صورت
پايين بودن ارزش پول ملي ما در برابر دالر و ساير ارزهاي

معاون وزير راه و شهرسازي خبر داد:

آغاز ساخت ۱۵هزار
مسکن مشارکتي در پرند

صفرهای مسئلهساز

خارجي ،هم در عرصه بينالمللي و هم در ميان مردم
خودمان اثر منفي دارد .بهاينترتيب مقداري وضعيت پول
ملي ما سامان ميگيرد و بعد هم در حال حاضر کسي از
ريال حرفي نميزند و معامالت برپايه تومان است.
اين اقتصاددان تصريح کرد :کساني که فکر ميکنند
حذف صفر از پول ملي مفيد نيست ،ميگويند رابطه اين
قضيه با تورم رابطه مستقيم نيست و بايد بهصورت جامع
اين کار شکل بگيرد ،يعني اصالح سيستم پولي کشور
نيازمند اقدامات گسترده است تا همروي شاخصهاي
کالن اقتصاد و همروي تورم و ذهنيت مردم اثر مثبت
بگذارد .بر همين اساس همتي بهعنوان رئيسکل بانک
مرکزي ،چند حلقه از زنجيره اصالح نظام اقتصادي بهويژه
در سيستم ارزي و پولي را مدنظر دارد و اين حذف صفر
يک بخش از اين حلقه است.
رئيس پيشين اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي
تهران افزود :رئيسکل بانک مرکزي تمام کوشش خود
را به کار گرفته تا اين نرخ را پايين بياورد و آن را روي
دامنهاي ثابت نگه دارد .تا حاال هم موفق بوده و توانسته
ارز  17هزارتوماني را به  10هزار تومان کاهش دهد و اگر
بتواند اين چند نرخي يعني ارز نيما ،سنا و آزاد را به هم
نزديک کند ،اتفاق ثمربخشي خواهد بود.
وي عنوان کرد :حلقه ديگر اين زنجيره ،قانون ارزشافزوده
است که مجلس هم کمک کرد و براين اساس پنج سال
معافيت کارخانجات توليدي و واحدهاي اقتصادي شکل
ميگيرد .درواقع کارخانههايي که با ارز  3هزار تومان
ماشينآالت را خريده بودند و با افزايش نرخ ارز تعادلشان
برهمخورده بود ،با اين معافيت به تعادل ميرسند.
آل اسحاق بابيان اينکه اصالح نظام بانکي هم حلقه
ديگر است ،افزود :مجموعه اين اقدامات که بهصورت
جستهوگريخته در حال انجام است ،مجموعه و زنجيره

اصالح نظام پولي کشور است .طبعاً برخي کشورها با اجراي
اين سياست نتيجه مثبت نگرفتهاند چون تصورشان اين
بوده است که با برداشتن صفرها مشکل حل ميشود،
درحاليکه بايد زنجيرهاي از اصالحات و اقدامات جامع
را در دستور کار قرارداد.
وي درباره اينکه برخي ميگويند برداشتن صفر از پول
ملي باعث توهم تورمي ميشود ،اظهار کرد :بحث تورم
به مسائل ديگر نظير حجم نقدينگي بازميگردد که در
اين دولت  6برابر شده است و درواقع شکاف بين توليد
ناخالص داخلي و حجم نقدينگي ريشه اصلي تورم است و
ديگر اينکه تغيير نرخ ارز هم اثر داشته اما اينکه برداشتن
صفر روي تورم اثر ميگذارد حرف درستي نيست.

***
کميل طيبي در گفتوگو با رسالت:

حذف صفر از پول ملي
در شرايط ثبات اقتصادي مفيد است

سيد کميل طيبي در گفتوگو با رسالت اظهار کرد :حذف
صفر از پول ملي زيرساختهايي را ميطلبد ،اگرچه اين
حذف براي جلوگيري از تورم و کنترل نقدينگي بيرويه

مديرعامل شرکت عمران شهرهاي جديد از آغاز احداث ۱۵هزار واحد مسکن مشارکتي از سوي
سرمايه گذاران ويژه اقشار متوسط به باال در شهر جديد پرند خبر داد.به گزارش خبرنگار مهر ،حبيب اهلل
طاهرخاني در نشست بررسي مشکالت مسکن مهر پرند با بيان اينکه خط آهن تهران-پرند دو خطه شده و در حال
حاضر  ۲۲رام قطار روزانه به اين شهر تردد دارند ،گفت :اتصال متروي فرودگاه امام خميني تا پرند در دستور کار
شهرداري نبود که در ماه هاي اخير با شهرداري مذاکره کرديم و اعالم کرديم که حاضريم تا سقف  ۱۵۰ميليارد
تومان از منابع داخلي شرکت عمران شهرهاي جديد با شهرداري اراضي خود را تهاتر کنيم که اين پيشنهاد از سوي

آگهي تغييرات مجمع خيرين تامين مسکن محرومين استان
زنجان موسسه غير تجاري به شماره ثبت  216و شناسه ملي
 10460015001به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ
 1397/07/22ونامه شماره 2214/130/27مورخه 97/8/30رئيس
پليس اطالعات و امنيت عمومي ف.ا.ا.زنجان تصميمات ذيل اتخاذ
شد * :تراز نامه مالي سال  1396به تصويب رسيد * .آقاي منوچهر
نجفي با کدملي  5399399059بعنوان بازرس اصلي و آقاي ولي
اله کالنتري با کدملي  5899297344بعنوان بازرس علي البدل
براي مدت يکسال انتخاب گرديدند * روزنامه رسالت بعنوان
روزنامه کثير االنتشار براي درج آگهي و دعوتنامه انجمن استان
تعيين گرديد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري زنجان ()342887
آگهي تغييرات شرکت آلتون سهند زنگان شرکت سهامي خاص
به شماره ثبت  9417و شناسه ملي  10460128345به استناد
صورتجلسه هيئت مديره مورخ  1397/05/25تصميمات ذيل
اتخاذ شد * :آقاي رضا حدادي به شماره ملي 4285000921
به سمت عضو هيئت مديره 2ـ خانم فرشته عبادي صائيني به
شماره ملي  4370982685به سمت نايب رئيس هيئت مديره
3ـ آقاي حسين فيروزي به شماره ملي  4370216230به سمت
مدير عامل و رئيس هيئت مديره انتخاب گرديدند* .کليه اسناد
و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک  ،سفته  ،بروات
 ،قراردادها و عقود اسالمي و همچنين اوراق عادي و نامه هاي
اداري با امضاء مدير عامل و رئيس هيات مديره همراه با مهر
شرکت معتبر مي باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري زنجان
()342885
آگهي تغييرات شرکت سو کام آريا سان شرکت با مسئوليت
محدود به شماره ثبت  11139و شناسه ملي  14005511713به
استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/10/02
تصميمات ذيل اتخاذ شد  - :موارد زير به موضوع فعاليت
شرکت الحاق شد  “ :مبادرت به کليه امور و عمليات صنعتي،
سرمايهگذاري و مشارکت ،تاسيس ،تجهيز ،نصب و راه اندازي
کارخانجات توليدي و صنعتي ،سردخانه ،مجتمع کشاورزي و
انجام کليه پروژه هاي بسته بندي و صنايع تبديلي بويژه در
زمينه محصوالت صنعتى و غذايى “درصورت ضرورت قانوني
پس ازاخذ مجوزهاي الزم در نتيجه ماده  2اساسنامه شرکت
بشرح فوق اصالح مي گردد- .ثبت فعاليت مذکور به منزله اخذ
وصدور پروانه فعاليت نميباشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
زنجان ()342884

است ولي براي اجراي اين سياست پولي بايد زيرساختها
مهيا شود .يعني بايد اميدي هم براي توليد در شرايط رکود
تورمي وجود داشته باشد ،چراکه از طريق اين سياست
جديد ،اتفاقي در بخش توليد نميافتد.
وي ادامه داد :اگر مانتوانيم بهوسيله اين سياست ،تأمين
مالي مناسب و تقاضاي جديدي براي بخش توليد کشور
داشته باشيم ،آنوقت ميتواند تبعات منفي شکل بگيرد.
ازجمله اينکه ميتواند تورم را تشديد کند .به همين
دليل است که گفته ميشود توهم تورمي شکل خواهد
گرفت .از سوي ديگر ممکن است با کاهش ارزش جديد
و شمارش واحدهاي پولي منجر به افزايش قيمت شود.
طبعاً اگر هزار تومان ،يک تومان شود بهراحتي تبديل
به يک و نيم ميشود و اين يعني  50درصد افزايش و در
واقع پذيرش آن راحتتر اتفاق ميافتد .عضو هيئتعلمي
دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به اينکه حذف
صفر از پول ملي در کشور ونزوئال سياست موفقي نبوده،
عنوان کرد :نامناسب بودن شرايط اقتصادي ما بهشدت
ونزوئال نيست ،چون در اين کشور يک تورم افسارگسيخته
وجود دارد که وضعيت اقتصادي آنان را بهشدت خطرناک
کرده است .بنابراين اگر آن ابر تورم در کشورهايي مثل
زيمبابوه و ونزوئال وجود داشته باشد ،حذف صفر مشکلگشا
نخواهد بود و از آنطرف هم اقتصاد ما به آن شرايط
حاد نرسيده پس اين سياست نميتواند ثمربخش باشد.
اين اقتصاددان يادآور شد :همانطور که بانک مرکزي
اعالم کرده قرار است اين طرح در يک پروسه دوساله
اجرايي شود ،پس ممکن است نهايي هم نشود .لذا بايد
ديد ثبات اقتصادي دريکي دوساله آينده به چه صورت
است .اگر يک ثبات نسبي وجود داشته باشد اساساً به
اينگونه اقدامات نيازي نيست.طيبي تأکيد کرد :همواره
اين نوع سياست پولي مدنظر مقام سياستگذار بوده ،اما

درنهايت ارزيابيها ،بانک مرکزي را به اين نتيجه رسانده
که بهتر است مقام سياستگذار حذف اين صفرها را به
تعويق بيندازد .ضمن اينکه در شرايط فعلي نيز حذف
صفرها يک نياز مبرم و ضروري نيست.به گفته وي
ضرورت اصالحات اقتصادي ما در جاي ديگري است
و بايد نظام بانکي را اصالح کنيم ،اما نه از اين طريق.
شايد خيليها معتقد باشند که همين سياستها يک نوع
اصالح نظام بانکي را به وجود ميآورد ،اما اين اصالحات
مبتني بر زيرساختها و شرايط حاکم بر بانکهاست
که بحث استقالل بانک مرکزي هم مطرح است و با اين
استقالل و ابزارهاي جديد و نوين ،اصالح نظام بانکي
هم اتفاق ميافتد.
پيشازاين حيدر مستخدمين حسيني ،معاون اسبق وزارت
اقتصاد به ايسنا گفته است« :اين طرح در شرايط فعلي
به بهبود اوضاع اقتصادي نميتواند کمک کند و فقط
مردم را سرگرم خواهد کرد ».احمد عزيزي ،کارشناس
ارشد حوزه پولي و بانکي در گفتوگو با مهر عنوان کرده
است« :حذف صفر از پول ملي ،آخرين مرحله اصالحات
پولي يک کشور است ،اما بانک مرکزي کشورمان ،اجراي
آن را بهعنوان اولين مرحله از اين اصالحات ،در دستور
کار قرار داده است ».مجيد رضا حريري ،نايبرئيس اتاق
بازرگاني ايران و چين به ايلنا گفته است« :حذف چهار
صفر از پول ملي بيش از يک دهه است که مطرحشده،
بايد ببينيم که آيا آن موقع که اين پيشنهاد مطرح شد
شرايط با االن يکي بوده که ميخواهند دوباره اين طرح
را اجرا کنند .ما در اينيک دهه شاهد رشد منفي باالي
پنج درصد و دو موج تورمي باالي  40درصد بودهايم.
مسلماً شرايط امروز حتي اندکي نيز شبيه آن موقع نيست.
حذف چهار صفر از پول ملي متغيرهاي اقتصادي ايران
را تغيير نخواهد داد».

شهرداري با موافقت روبه رو و فعاليت در کارگاه اتصال اين خط مترو آغاز شده است.وي ادامه داد :همچنين با توجه
به اينکه آزادراه آبيک-چرمشهر از جنوب پرند مي گذرد ،با شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور
به عنوان سازنده اين آزادراه مذاکره کرده ايم تا يک کنارگذر خروجي براي اتصال شهر جديد پرند به اين آزادراه
احداث شد.معاون وزير راه و شهرسازي ،با بيان اينکه براي شهر جديد پرند  ۶۰۰هزار نفر جمعيت پيش بيني شده
است ،گفت :با اين حساب در اين شهر جديد ظرفيت توليد مسکن وجود دارد و در حال حاضر يک پروژه  ۱۵هزار
واحدي براي اقشار متوسط آغاز شده است.

آگهي تغييرات شرکت تعاوني خدمات بهداشتي درماني آفاق
طب مهربه شماره ثبت  9730و شناسه ملي  10340100493به
استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 1397/05/12
منضم به نامه شماره  18003مورخ  1397/06/13اداره کل تعاون
 ،کار و رفاه اجتماعي استان تصميمات ذيل اتخاذ شد  :ترازنامه
و صورتهاي مالي سالهاي  95و  96شرکت بررسي و به تصويب
مجمع رسيد  .آقاي نوراهلل رئيسي به کد ملي 4621473956
و آقاي عليرضا محمدي دهکردي به کد ملي  4621484710و
آقاي عارف رضائي منش به کد ملي  4689188467به سمت
اعضا اصلي هيات مديره و خانم پروين صابري دهکردي به کد
ملي  4621658141و آقاي قربانعلي رئيس دهکردي به کد ملي
 4621252879به سمت اعضا علي البدل هيات مديره براي
مدت سه سال انتخاب شدند .آقاي محمود جعفري به کد ملي
 4689488320به سمت بازرس اصلي و آقاي قربانعلي رحيميان
فرادنبه به کد ملي  4650573203به سمت بازرس علي البدل
براي مدت يک سال مالي انتخاب شدند .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان چهارمحال وبختياري اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غيرتجاري شهرکرد ()345768

آگهي تغييرات شرکت رادمان نيرو ورکان شرکت سهامي
خاص به شماره ثبت  12280و شناسه ملي 14007136839
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ
 1397/03/29تصميمات ذيل اتخاذ شد 1 :ـ اعضاي هيئت
مديره براي مدت باقي مانده خدمت تاتاريخ 1398/11/10به
شرح ذيل تعيين و انتخاب گرديدند  - :آقاي مهدي مهقاني
نوده به شماره ملي  - 2121657851آقاي محمد علي مهاجر
ميقاني به شماره ملي  - 2120698996خانم فاطمه مرزي
به شماره ملي  - 2122850477با رعايت ماده  147قانون
تجارت  :آقاي علي اکبر تمسکني بشماره ملي 2122194286
بسمت بازرس اصلي و آقاي عباسعلي راه پيما بشماره ملي
 2122206330بسمت بازرس علي البدل براي يکسال مالي
انتخاب گرديدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري گرگان
()345724

آگهي تغييرات شرکت تعاوني خدمات بهداشتي درماني آفاق طب مهر
به شماره ثبت  9730و شناسه ملي  10340100493به استناد صورتجلسه
هيئت مديره مورخ  1397/05/12منضم به نامه شماره  18003مورخ
 1397/06/13اداره کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعي استان تصميمات
ذيل اتخاذ شد  :آقاي عارف رضائي منش به شماره ملي4689188467
به سمت رئيس هيات مديره و عليرضا محمدي دهکردي به شماره
ملي  4621484710به سمت نائب رئيس هيات مديره و آقاي نوراله
رئيسي به شماره ملي  4621473956به سمت منشي هيات مديره
انتخاب شدند  .آقاي غالمرضا روستائي به کد ملي  4622038382به
سمت مدير عامل شرکت انتخاب گرديدند .کليه قراردادها و اسناد
رسمي و تعهد اور بانکي از قبيل چک – سفته برات و اوراق بهادر با
امضاي غالمرضا روستائي مدير عامل عارف رضائي منش رئيس هيات
مديره و در غياب رئيس  ،عليرضا محمدي دهکردي نائب رئيس و مهر
شرکت داراي اعتبار است و اسناد عادي و نامه ها با امضاي مدير عامل
غالمرضا روستائي مهر شرکت معتبر خواهد بود .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان چهارمحال وبختياري اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري شهرکرد ()345767

آگهي تغييرات شرکت مهندسي فرآيند ايستا اليار
سهامي خاص به شماره ثبت  475764و شناسه ملي
 14003615687به استناد صورتجلسه مجمع عمومي
فوق العاده مورخ  1397/07/02و مستندا به نامه شماره
 97/151847-97/8/1اداره ثبت شرکتهاي سهامي
تهران  ،مرکز اصلي شرکت از تهران به استان آذربايجان
غربي  -شهرستان پيرانشهر  -بخش مرکزي  -شهر
پيرانشهر-محله فرهنگيان-بلوار کردستان -کوچه
((حسينيان))-کوچه شهيد فايق بيدخ-پالک6-طبقه
اول-کدپستي  5781836573انتقال يافت و در اداره
ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاري پيرانشهر تحت
شماره  870به ثبت رسيد .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان آذربايجان غربي مرجع ثبت شرکت
ها و موسسات غيرتجاري پيرانشهر ()345893

آگهي تغييرات شرکت بازرگاني تاسيسات صنعتي اعتماد گستران روز ايرانيان
سهامي خاص به شماره ثبت  8566و شناسه ملي  10240110444به استناد
صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ  1397/09/27تصميمات
ذيل اتخاذ شد * :موسسه حسابرسي رمز پويا (حسابداران رسمي)به شماره
ثبت 14861مورخ 1381 /10 /21و شناسه ملي 10100552435به سمت بازرس
و حسابرس قانوني (اصل )و آقاي مالک نريماني به شماره ملي 504958008
به سمت بازرس علي البدل به مدت يکال مالي انتخاب شدند * اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان اردبيل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
اردبيل ()345830

آگهي تغييرات شرکت شايگان موتور پاکان شرکت با مسئوليت محدود به
شماره ثبت  13172و شناسه ملي  14007365853به استناد صورتجلسه
هيئت مديره مورخ  1397/08/28تصميمات ذيل اتخاذ شد  :نشاني
شرکت از آدرس قبلي در همدان به آدرس جديد :استان همدان،
شهرستان همدان ،بخش مرکزي ،شهر همدان ،مصلي ،کوچه (وزيري)
 ،خيابان شهدا ،پالک  ، 0طبقه همکف ،کدپستي  6514663868تغيير
يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري
همدان ()345869

احمد توکلي با انتقاد از نحوه قيمتگذاري آلومينيوم المهدي و هرمزال،
جزئياتي از عدم اجراي تعهدات خريدار اين مجتمع را تشريح کرد و گفت:
دولت مجبور شد براي حفظ آبروي کشور ،به جاي خريدار اين مجتمع،
اقساط «ساچه» ايتاليا را پرداخت کند.احمد توکلي در گفتوگو با تسنيم،
با انتقاد از نحوه واگذاري آلومينيوم المهدي و هرمزال در قالب واگذاري
شرکتهاي دولتي به بخش خصوصي توسط سازمان خصوصي سازي
اظهار داشت :مهمترين مسئله در اين واگذاري ،طرز و نحوه قيمتگذاري
بزرگترين مجتمع توليد آلومينيوم در کشور است که بيش از  50درصد
آلومينيوم کشور را توليد ميکند.نماينده سابق مردم تهران در مجلس
شوراي اسالمي گفت :اينها آمدند نام هرمزال را که از سال  88افتتاح
شده و تا سال  ،94به مدت هفت سال توليد داشته و صدها هزار تن
شمش توليد کرده بود ،گذاشتند «طرح» و قيمتگذاري آن را بر اساس
اجزاء آن انجام دادند؛ يعني گفتند اين ماشينآالت فالن مبلغ ميارزد،
اين سوله فالن قيمت ارزش دارد و دست آخر همه اينها را جمع زدند و
گفتند هرمزال اين مقدار ارزش دارد؛ درحالي که قيمتگذاري عقاليي بايد
اينچنين باشد که محاسبه کنند اگر کسي بخواهد اين کارخانه را همين
االن بسازد ،ماشينآالت دست دوم هم سن اين ماشين آالت را از اروپا
وارد کند ،همين سوله را بسازد با چه قيمتي تمام ميشود.

جهرمي:

حقوقهاي نجومي ،دستپخت بودجه
غيرشفاف شرکتهاي دولتي است
يک کارشناس اقتصادي با بيان اينکه ،حقوقهاي نجومي خروجي اصلي غير
شفاف بودن بودجه شرکتهاي دولتي مي باشد ،تاکيد کرد ،شرکتهاي
دولتي از تيررس نظارتي سازمان بازرسي و ديوان محاسبات خارج شده اند.
علي بهادري جهرمي در گفتوگو با تسنيم ،با بيان اينکه شاهد يک روال نا بجا
در تنظيم اليحه بودجه دولتي و شرکتهاي دولتي هستيم گفت :در قانون
محاسبات کشور به بودجه شرکتهاي دولتي اشاره شده اما مشخص نيست چرا
رديفهاي درآمدي و هزينه اي اين شرکتها در اليحه بودجه سنواتي لحاظ نمي
شود.وي با بيان اينکه ،در حال حاضر شاهد يک روند نادرست در خصوص عدم
درج جزئيات هزينه درآمد شرکتهاي دولتي هستيم ،تاکيد کرد ،حقوقهاي
نجومي ماحصل و خروجي اصلي غير شفاف بودن بودجه شرکتهاي دولتي است.
ما شاهد بوديم که هيچ کس از جمله نمايندگان مجلس شوراي اسالمي از نحوه
هزينهکرد بودجه شرکتهاي دولتي با خبر نبودند اما زماني که فيشهاي حقوقي
سنگين برخي مديران و اعضاي هيئت مديره اين شرکتها منتشر شد به يک باره
يک موج عموم مطالبه در خصوص شفاف عملکرد شرکتهاي دولتي مطرح
شد.کارشناس مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي تاکيد کرد ،متاسفانه
هيچ فردي نمي داند منابع لحاظ شده براي شرکتهاي دولتي قرار است در
کجا هزينه شود و اين موضوع از غير شفاف بودن بودجه شرکتهاي دولتي
و عدم صراحت قانون محاسبات کشور در خصوص درج رديفهاي هزينه -
درآمد نشات ميگيرد.

عظيميان خبر داد:

نقش پررنگ بورس کاال
در ورود بخش خصوصي به توليد کشور
مديرعامل فوالد مبارکه اصفهان با اشاره به اين که يکي از نيازهاي اساسي
کشور شفاف سازي فعاليتهاي اقتصادي است ،گفت :شکلگيري بورس
کاالي ايران به عنوان بستري براي کشف واقعي قيمتها و ايجاد شفافيت
در دادوستد کاالها بوده است.به گزارش تسنيم ،حميدرضا عظيميان اعتقاد
دارد در جاده کشف واقعي قيمتها و رونق توليد در کشور بود که ايجاد
انگيزه براي سرمايهگذاري بخش خصوصي ايجاد شد .وي افزود:بورس کاال
محلي مناسب براي کشف نرخ محصوالت در اثر تالقي عرضه و تقاضا ،تعيين
قيمت واقعي و جلوگيري از ايجاد رانت در بازارها بوده و ميتوان گفت سازوکار
اين بورس ،نقش موثري در ايجاد انگيزه براي سرمايهگذاري بخش خصوصي
در صنايع مادر به ويژه صنايع فوالدسازي داشته است؛ عالوه بر آن با کشف
قيمت واقعي ،هم منافع شرکتهاي فوالدساز تامين شده است و هم با
حذف يا کمرنگ شدن نقش واسطهها ،مصرفکنندگان نهايي بدون واسطه
محصول مورد نياز خود را تامين ميکنند .همچنين ايجاد بازار شفاف براي
تسهيل معامالت ،کمک به برنامههاي توسعه شرکتها و توسعه اقتصادي
با تضمين تعهدات طرفين معامله و ورود منابع مالي مناسب به شرکتهاي
توليدي به لحاظ کاهش رانت قيمتي ،از ديگر مزاياي بورس کاالي ايران است.
عظيميان گفت :عرضه همه محصوالت در بورس کاال صرفا براساس ضوابط و
دستورالعملهاي بورس کاال انجام ميشود.مديرعامل فوالد مبارکه اصفهان
ادامه داد:صادرات محصوالت فوالد مبارکه داراي شرايط خاص است و مشتريان
خارجي محصوالت فوالد مبارکه در شرايط رقابتي و جهاني حاضر به خريد از
ما هستند ،بنابراين اگر سازوکارهاي مرتبط ايجاد و حمايت دولت وجود داشته
باشد ،مي توان صادرات فوالد را از طريق بورس کاال انجام داد.

رئيس مرکز آمار:

انتشار آمار بانک مرکزي اتالف منابع است

رئيس مرکز آمار ايران در انتقاد از انتشار آمارهاي اقتصادي توسط بانک
مرکزي،بر رفع موازي کاري آماري تاکيد کرد و گفت :در دنيا کشوري نداريم
که دو نرخ تورم و دو نرخ رشد اقتصادي داشته باشد.به گزارش خبرگزاري
تسنيم ،اميدعلي پارسا رئيس مرکز آمار با بيان اين مطلب افزود :وقتي منابع
کشور محدود است و به علت محدوديت مالي ما نمي توانيم  50درصد آمار
الزم را توليد و منتشر کنيم چرا بايد موازي کاري کنيم و منابع را هدر دهيم.
پارسا با اشاره به رهنمودهاي رهبري براي رفع موازي کار و پرهيز جدي از
دستکاري آمار که گناه کبيره است گفت :وقتي دو دستگاه آماري دو آمار
متفاوت توليد کنند که در جزئيات و ساختار خيلي فرق دارند ،اين منشأ
اختالف و بي اعتمادي مردم به آمار و اعداد و ارقام رسمي مي شود.رئيس
مرکز آمار با اشاره به نظر بانک مرکزي که بايد کار تخصصي اش را انجام
دهد گفت :تا قبل از سال  1960متولي توليد و انتشار آمارها بانک مرکزي
کشورها بود ،اما از آن تاريخ به بعد کشورها ،به جز  5کشور ،مسئوليت توليد
و انتشار آمار را به مرکز يا سازماني مستقل و بي طرف تحت عنوان مرکز
آمار يا سازمان آمار واگذار کردند.

بازي دولتها در زمين باشگاههاي ورزشي

ادامه از صفحه اول
هـ  -با اينگونه مصوبات قبض و بسطي نمي توان واگذاري ها را به سامان
برد آنهم در سازماني به نام خصوصي سازي كه رئيس آن اكنون در
معرض اتهام عدم رعايت قانون منع مداخله و ساير تخلفات در واگذاري
سهام مجتمع گوشت اردبيل و ديگر مسائل در واگذاري هاي انجام شده
در دوره تصدي خود اكنون از سمت خود استعفا داده است.
و -ختم كالم دو باشگاه ورزشي استقالل و پرسپوليس با صدها هزار هوادار
و طرفدار و عالقهمند از قشر جوان گرفته تا افراد مسن و پيشكسوت در
فوتبال با اين گونه تصميمات نادرست در سطح هيئت وزيران و آنگونه
عملكرد مديران اجرايي در سازمان خصوصي سازي امكان سالمت عملكرد
در واگذاري اين دو باشگاه نيست مگر در يك صورت و آن ابتدا تشكيل
يك تعاوني از سوي پيش كسوتان هر دو باشگاه به تفكيك و اعالم پذيره
نويسي فروش سهام تعاوني وخريد سهم از سوي هواداران ميليوني هر دو
باشگاه و آنگاه فروش سهام اين دو شركت به آن دو تعاوني.
پی نوشتها:
 - 1مصوبه شماره  141533مورخ 90/7/17
 - 2مصوبه شماره  618604مورخ 94/5/28
 - 3مصوبه شماره  128073مورخ 97/9/28

