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طــرح دوبــاره کوپنهــای توزیــع مــواد غذایــی بعــد
از ســالها ایــن بــار بــا عنــوان "کاالبرگهــای
الکترونیــک" در مجلــس بــه تصویــب رســید .هرچنــد
ایــن طــرح ماننــد همــه طرحهــای دیگــر مخالفــان
و موافقانــی دارد امــا قاطبــه موافقــان ایــن طــرح آن
را بــه خاطــر بســتن منافــذ فســادی کــه دالر ۴۲۰۰
تومانــی بــاز کــرده اســت ،میپســندند امــا در نهایــت
شــیوه پرداخــت نقــدی را گزینــهای بهتــر از کوپــن
میداننــد.
بــه گــزارش ایســنا ،ســال  ۱۳۹۷از آن ســالهایی
بــود کــه از همــان بهــارش هــم معلــوم بــود ســال
نکویــی نیســت؛ دقیقــ ًا بعــد از تعطیــات نــوروزی
و در روزهایــی کــه ملــت هنــوز در گیــج و گنگــی
چرخــش فصــل و البتــه اتمــام روزهــای خــوب
عیــد دیدنــی بودنــد دالر همــه را غافلگیــر کــرد و
یــک شــبه مــرز  ۳۵۰۰تــا  ۵,۰۰۰تومــان را درنوردیــد
و بــه همــه نشــان داد کــه روزهــای خــوب نــوروزی
واقعـ ًا تمــام شــده اســت.
دالر بازی را عوض کرد!
دقیقــ ًا چنــد هفتــه بعــد همــه در حســرت خریــد
همــان دالر  ۵۰۰۰هــزار تومانــی انگشــت حســرت
بــر لــب داشــتند .حاال دیگــر اقتصــاد وارد فــاز جدیدی
شــد و همــه فهمیدنــد کــه وقتــی میگوینــد کشــور
نبایــد بــه دالر یــا واردات وابســته باشــد ،یعنــی چــه!
حتــی دادن دالر یارانـهای  ۴۲۰۰تومانــی برای واردات
کاالهــای اساســی هــم نتوانســت جلــوی تحــرکات
تورمــی    را بگیــرد .تورمی    کــه حــاال ماننــد بهمنــی
کــه گرمــای آفتــاب بــه آن بخــورد آمــاده ریــزش بــر
ســر کاالهــای اساســی بــود ،کاالهــای اساســی کــه
از تــورم  ۵۰درصــدی آنهــا خبــر میدهنــد.
دولــت همــه  ۱۲مــاه ســال  ۱۳۹۷را بــه لیســتی تحت
عنــوان کاالهــای اساســی دالر  ۴۲۰۰تومانــی داد امــا
حــاال اقــام همیــن لیســت تورم ـی     ۵۰درصــدی را
تجربــه کردهانــد؛ امــا علــت چــه میتوانــد باشــد؟
داللهــا نمیگذارنــد دالر  ۴۲۰۰تومانــی
بــه مــردم برســد!
عبدالــه مشــکانی در گفتوگــو بــا ایســنا ،پاســخ
ایــن ســوال را در نقــش واســطهها در گــران شــدن
کاالهــای اساســی ارزیابــی میکنــد و میگویــد
کاالهایــی کــه بــا ارز دولتــی وارد میشــود بــا
چندیــن برابــر قیمــت بــه مــردم میرســد .بــرای
مثــال گوشــتی کــه بــا ارز یارانــهای وارد میشــود
بایــد بــه قیمــت حــدود  ۲۵هــزار تومــان یــا شــکر
بایــد بــه قیمــت  ۲,۵۰۰تومــان برســد در حالــی کــه
قیمــت ایــن اقــام در بــازار بیــش از  ۱۰۰هــزار
تومــان و  ۷هــزار تومــان اســت.
ایــن اقتصــاددان بــا اشــاره بــه برخــی انتقــادات تنــد
اعضــای اتــاق بازرگانــی در روزهــای اخیــر نســبت بــه
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گوش به زنگ باشید؛ کوپنها برمیگردند!
طــرح توزیــع کوپــن اظهــار کــرد :ایــن مخالفتهــا
صرفــ ًا بــه دلیــل تعــارض منافــع اســت ،چراکــه
بخــش زیــادی از ایــن واردات کاالهــای اساســی
توســط همیــن اعضــای اتــاق بازرگانــی انجــام
میشــود کــه بــا اجــرای طــرح کوپــن رانــت آنهــا
نیــز از بیــن مــیرود.
 ۳۵درصــد کارمنــدان کمتــر از  ۲.۵میلیــون
میگیرنــد
پیــام ایــن کژکارکــردی هرچنــد دیــر امــا باالخــره
بــه ســمع و نظــر مجلس ـیها هــم رســید و آنهــا در
صبــح یکــی از آخریــن روزهــای نــه چنــدان ســرد
یازدهــم اســفندماه طرحــی را مصــوب کردنــد کــه
بــر اســاس بنــدی از آن دولــت موظــف میشــود در
ســال آینــده ( )۱۳۹۸دادن یارانــه بــه دالر را متوقــف
و بــه جــای آن از کوپــن بــرای تأمیــن کاالهــای
اساســی بــرای معیشــت مردمی    کــه حــاال قــدرت
خریدشــان بیشــتر از هــر زمــان دیگــری افــت پیــدا
کــرده اســت اســتفاده کنــد.
بــر اســاس آمارهــای رســمی ،دولــت در ســال
بــه حــدود چهــار میلیــون و  ۷۰۰هــزار کارمنــد و
بازنشســته حقــوق پرداخــت میکنــد کــه در ایــن
بیــن تعــداد کارکنــان حقوقبگیــر بــه دو میلیــون
و  ۶۳۷هــزار نفــر میرســد .از تعــداد مجمــوع
حقوقبگیــران دریافتیهــای کمتــر از ســه میلیــون
تومــان بــه حــدود یــک میلیــون و  ۴۲هــزار نفــر
اختصــاص دارد کــه متوســط حقــوق آنهــا بــه دو
میلیــون و  ۸۰۰هــزار تومــان میرســد.
همچنیــن حــدود  ۹۲۶هــزار نفــر یعنــی معــادل
 ۳۵درصــد از کارکنــان کمتــر از  ۲.۵میلیــون دریافتــی
داشــته و متوســط پرداختــی بــه آنهــا بــه یــک
میلیــون و  ۹۸۶هــزار تومــان میرســد.
حقوقبگیرانــی کــه قب ـ ً
ا "قشــر متوســط"
بو د ند
ایــن آمارهــا نشــان میدهــد کــه اقشــار ضعیــف
یــا فقــرا حــاال دیگــر چهرههایــی پژمــرده در
حلبیآبادهــای اطــراف شــهرها نخواهنــد بــود بلکــه
حتــی کارمنــدان دولتــی نیــز کــه بــرای ســالها
عنــوان "قشــر متوســط حقوقبگیــر" را بــه یــدک
میکشــیدند نیــز بــه طبقــات ضعیــف پیوســتهاند
و احتمــا ًال مشــمول طــرح جدیــد "کاالبرگهــای
الکترونیــک" هــم خواهنــد شــد.
طــرح "کاالبرگهــای الکترونیــک" یــا همــان
"کوپــن" ســالهای نــه چنــدان دور ،در شــرایط

فعلــی موافقــان بیشــتری از مخالفانــش دارد .علــت
اصلــی هــم امیــدواری بــه هدفمندتــر بــودن کوپــن
نســبت بــه یارانههــای ارزی اســت کــه عمدتــ ًا
نصیــب واردکنندههــا و دالالن میشــود.
یارانه نقدی تورمزا نیست
در ایــن بــاره علــی ســرزعیم  -عضــو هیــأت

تورمـی    از ایــن راه بــه وجــود آیــد تــا حــاال بــه وجــود
آمــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه شــرایط ســخت اقتصادی کشــور در
بــاره نحــوه پرداخــت یارانههــای دولتــی بــه مــردم
میگویــد «تــا همیــن حــاال هــم تــورم اثــر خــود
را گذاشــته و قــدرت خریــد طبقــات ضعیــف کاهــش

علمی    دانشــگاه عالمــه طباطبایــی  -بــا بیــان اینکــه
توزیــع کوپــن بــه نســبت دادن یارانــه ارزی ایــده
بســیار بهتــری اســت ،بــه ایســنا گفــت :در شــرایط
فعلــی دولــت هزینــه زیــادی را بابــت دادن یارانــه بــه
ارز بــرای واردات کاالهــای اساســی پرداخــت میکنــد
کــه خیلــی روشــن اســت کــه بــا ایــن گرانیهــا ایــن
یارانــه بــه مــردم نمیرســد.
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا اینکــه ایــده کوپــن را از
دادن یارانــه بــه ارز بهتــر میدانــد امــا بهتریــن
ایــده را توزیــع یارانــه بــه صــورت نقــدی ارزیابــی
و اظهــار کــرد کــه در ایــن صــورت دیگــر تبعــات
توزیــع کوپــن کــه محــدود کــردن قــدرت انتخــاب یــا
مســائل دیگــری ماننــد صفهــای عریــض و طویــل
اســت را هــم نخواهیــم داشــت.
بــا اینکــه برخــی اقتصاددانــان اعتقــاد دارنــد کــه
دادن یارانههــای نقــدی بــه مــردم در ایــن شــرایط
تورمی    باعــث افزایــش تــورم و در نهایــت کاهــش
قــدرت خریــد مــردم خواهــد شــد؛ ســرزعیم معتقــد
اســت کــه "اعطــای یارانههــای نقــدی در ایــن
شــرایط نمیتوانــد تــورمزا باشــد ،چراکــه همیــن
حــاال هــم دولــت ارز خــود را در بــازار آزاد میفروشــد
و ریــال جمــع میکنــد؛ بنابرایــن اگــر قــرار بــوده

پیــدا کــرده اســت؛ در چنیــن شــرایطی دولــت بایــد
گزینــه یارانههــای نقــدی و یــا یارانههــای کاالیــی
را در دســتورکار قــرار دهــد».
دولت یارانهها را نقدی پرداخت کند
همچنیــن حیــدر مســتخدمین حســینی کــه یــک
زمانــی معــاون وزارت اقتصــاد دولــت اصالحــات
بــوده اســت بــا اشــاره بــه مبلــغ  ۳,۵۰۰میلیــارد
تومانــی یارانههــای پرداختــی دولــت در هــر مــاه
پیشــنهاد میکنــد دولــت مابهالتفــاوت تخصیــص
 ۱۴میلیــارد دالری ارز یارانــهای را بــه صــورت
نقــدی توزیــع کنــد .چــرا کــه بــه اعتقــاد او طــرح
کوپــن یــا کاالبــرگ الکترونیکــی نیــز هماننــد دیگــر
طرحهــای یارانــه غیرمســتقیم باعــث ایجــاد داللــی
و راه افتــادن بــازار غیــر رســمی    فروش کاالهــای
یارانــهای خواهــد شــد.
ایــن اقتصــاددان در پاســخ بــه ایــن نگرانــی کــه
پرداخــت نقــدی یارانــه ممکــن اســت باعــث افزایــش
تــورم شــود ،هــم معتقــد اســت اساســ ًا افزایــش
حجــم نقدینگــی باعــث شــده اســت تــا تــورم بــه
وجــود بیایــد و ایــن افزایــش نقدینگــی تــا تخلیــه
کامــل تــورم ادامــه خواهــد داشــت .بــا ایــن حــال
پرداخــت مبالغــی بــه عنــوان یارانــه نقــدی آن

حل مشکالت جامعه کارگری با اجرای سند
کار شایسته
رییــس اتحادیــه کارگــران قــراردادی و پیمانــی
گفــت :اگــر ســند ملــی کار شایســته را ســالها

کار احســاس میشــود ســند کار شایســته اســت.
در برنامههــای چهــارم و پنجــم توســعه تدویــن

قبــل تصویــب میکردیــم بســیاری از مشــکالت
امــروز کارگــران و قراردادهــای کار برطــرف
میشــد .
فتـحاهلل بیــات در گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهــار کــرد:
یکــی از کمبودهایــی کــه امــروز در حــوزه روابــط

ســند کار شایســته مــورد تاکیــد قــرار گرفــت و
وزارت کار ،تعــاون و رفــاه اجتماعــی موظــف شــد
تــا آئیننامههــای مربــوط بــه ایــن ســند را بــا
همــکاری شــرکای اجتماعــی تنظیــم و تدویــن کنــد.
وی ادامــه داد :متأســفانه در دولتهــای گذشــته ایــن

امــر محقــق نشــد تــا اینکــه دولــت یازدهــم خــود
را نســبت بــه تدویــن ایــن ســند متعهــد دانســت ،لــذا
بــا توجــه بــه تاکیــد برنامــه ششــم توســعه مبنــی بــر
تصویــب ایــن ســند تــا پایــان ســال  ۱۳۹۷و ارســال
آن بــه دولــت امیدواریــم هرچــه ســریعتر ولــو در
روزهــای پایانــی ســال تصویــب شــود.
رئیــس اتحادیــه کارگــران قــراردادی و پیمانــی
خاطرنشــان کــرد :تصویــب ســند ملــی کار شایســته
موجــب میشــود بســیاری از مســائل حــوزه کار
اعــم از دســتمزد کارگــران ،قراردادهــای کار ،بیمــه
بیــکاری و قراردادهــای موقــت حــل شــود.
بــه اعتقــاد بیــات تدویــن ســند کار شایســته نظــم
و ترتیبــی در حــوزه روابــط کار ایجــاد میکنــد و
شــاخصههایی همچــون دســتمزد شایســته ،کار
شایســته و شــأن و کرامــت کارگــر و نیــروی کار
را حفــظ میکنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،براســاس تعریــف ســازمان
جهانــی کار ،کار شایســته بــه منزلــهی دسترســی
بــه فرصتهــای برابــر بــرای زنــان و مــردان بــرای
رســیدن بــه کار مناســب و مولــد بــا حفــظ کرامــت
انســانی اســت .در مــاده  ۱۲۰برنامــه ششــم توســعه
دولــت موظــف شــده تــا پایــان ســال دوم اجــرای
ایــن قانــون ( )۱۳۹۷ســند ملــی کار شایســته را بــا
رعایــت قوانیــن و مقــررات مربوطــه تهیــه کنــد و بــه
تصویــب هیــأت وزیــران برســاند.

آگهی فقدان سند مالکیت
عزیز چاله چاله به وکالت حسین چاله چاله به وکالتنامه شماره  2792مورخ  92/2/16تنظیمی دفترخانه  166کرمانشاه با تقدیم دو برگ استشهادیه مصدق
شده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  390فرعی از  184اصلی واقع در بخش  3حومه کرمانشاه به نام عزیز چاله چاله به شماره سریال 566214
صادر و تسلیم گردیده که برابر سند رهنی شــماره  6168مورخ  93/6/26دفتر  177کرمانشاه در بانک مسکن قرار دارد که در اثر سهلانگاری سند اولیه
مفقود شــده است لذا مراتب طبق ماده  120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشــود تا چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام معامله یا وجود سند
مالکیت در نزد آنان باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت  10روز مراتب را به این اداره اعالم دارند در غیر این صورت نسبت به صدور سند مالکیت طبق
مقررات اقدام و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد.
 /11587م الف
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو
فرهاد نوری
آگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی)

آگهی مزایده مال غیرمنقول
به موجب پرونده اجرایی کالســه  9700405ششدانگ پالک هشتصد و نود و دو فرعی از سه هزار و یکصد و پنجاه و پنج اصلی ( )3155/892واقع در بخش
ده فارس فسا که در صفحه  425دفتر  141به نام علیاصغر بیژنی کوچی ثبت و صادر شده است که آدرس ملک برابر گزارش کارشناسی فسا -بلوار کدیوری
کوچه  29کدپســتی  7461795639که طبق سند رهنی شماره  8415مورخ  95/7/3تنظیمی دفترخانه  413فسا در رهن بانک کشاورزی شعبه زاهدشهر قرار
گرفته و طبق نظر ارزیابی مورخ  97/7/18کارشــناس رسمی به مبلغ سه میلیارد و پانصد و نود و شش میلیون ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای پانصد و
چهار مترمربع مســاحت با حدود شــما ً
ال به طول چهارده متر درب و دیواری است به کوچه شانزده متری شرق ًا به طول سی و شش متر دیوار به دیوار پالک
هشــتصد و نود و یک فرعی جنوب ًا به طول چهارده متر دیوار به دیوار پالک یکهزار و چهار فرعی غرب ًا به طول سی و شش متر دیوار به دیوار پالک هشتصد و
نود و سه فرعی (شمارههای فرعی از  3155اصلی است) پالک فوق از ساعت  9الی  12روز چهارشنبه مورخ  98/1/21در اداره ثبت اسناد و امالک فسا از طریق
مزایده به فروش میرسد .مزایده از مبلغ ارزیابی فوق شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته میشود .الزم به ذکر است پرداخت بدهیهای
مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت
هزینههای فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول میگردد ضمن ًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
 /1042م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک فسا
محسن مرتضوی نیا

چنــان محــدود اســت و آن چنــان مــورد نیــاز مــردم
اســت کــه اساســ ًا نمیتوانــد فشــار تورمی    دیگــری
اضافــه کننــد .ضمــن اینکــه میتواننــد در بخشــی از
تورمی    کــه ایجادشــده اســت را از طریــق افزایــش
قــدرت خریــد مــردم ضعیــف جبــران کنــد.
کوپنها را اعتباری کنید!
قاطبــه اقتصاددانــان پرداخــت یارانههــای نقــدی را
بــر توزیــع کوپــن ارجــح میداننــد؛ در ایــن بــاره
شــهرام معینــی  -عضــو هیــأت علمی    دانشــگاه
اصفهــان  -نیــز بــا تاکیــد بــر اینکــه ارائــه توزیــع
کوپــن بســیار بهتــر از دادن یارانــه بــه کاالهــای
اساســی اســت ،اظهــار کــرد کــه نقطــه ضعــف توزیــع
کوپــن ایــن اســت کــه مــا حــق انتخــاب را از مصــرف
کننــده ســلب میکنیــم .و او دیگــر قــدرت انتخــاب
بیــن اجنــاس مختلــف را نــدارد .از ایــن جهــت
چــه بســا بهینـهای کــه مــورد نظــر مــردم باشــد نیــز
حاصــل نمیشــود.
او همچنیــن بــه مالحظــات ارائــه کوپــن توســط
دولــت نیــز اشــاره کــرده و معتقــد اســت اینکــه
کاالهایــی کــه وارد میشــوند آیــا بــا نیازهــای مــردم
ســازگاری دارد یــا نــه مســئلهای اســت کــه در طــرح
ارائــه کوپــن بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد.
ایــن اقتصــاددان در ادامــه بــه ارائــه یــک راهــکار
بــرای بهتــر و بهینهتــر کــردن توزیــع کوپنهــا
توســط دولــت اشــاره کــرد و گفــت کــه بهتــر اســت
اگــر دولــت قــرار اســت در ســال آینــده بــرای اقــام
اساســی کوپنــی یــا کاالبرگــی صــادر کنــد آن را بــه
صــورت کوپــن اعتبــاری توزیــع کنــد .در ایــن شــرایط
مــردم دیگــر مجبــور نیســتند الزامـ ًا مقــدار مشــخص
و از قبــل تعییــن شــدهای از کاال را دریافــت کنــد
بلکــه بــا اعتبــار کارت خــود میتواننــد بــه انــدازه
نیــاز خــود از اقــام مختلــف یارانـهای اســتفاده کننــد.
آمریــکا بــه  ۴۹میلیــون نفــر کوپــن میدهد
وحیــد شــقاقی شــهری نیــز بــا اشــاره بــه شــیوهی
توزیــع یارانــه نقــدی توســط دولــت احمدینــژاد،
میگویــد در دولتهــای نهــم و دهــم یارانــه
را بــه جــای تولیدکننــده بــه صــورت نقــدی بــه
مصرفکننــدگان دادنــد .در ابتــدا قــرار بــود آن یارانــه
نیــز بــه خوشـههای مختلــف درآمــدی تعلــق بگیــرد،
امــا از آنجــا کــه بانــک اطالعاتــی در ایــن بــاره
وجــود نداشــت ،یارانــه را بــه صــورت مســاوی بیــن
مــردم توزیــع کردنــد .واقعیــت ایــن اســت کــه اگــر
بانــک اطالعاتــی از درآمدهــای مــردم وجــود داشــت
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میتوانســتیم یارانــه بیشــتری را بــه ســمت طبقــات
پایینتــر ســوق دهیــم.
ایــن عضــو هیــأت علمی    دانشــگاه خوارزمی    تهــران
در پایــان بــه توزیــع کوپنهــای غذایــی بــه ۴۹
میلیــون نفــر در آمریــکا بــه عنــوان یــک کشــور
بــا اقتصــاد آزاد اشــاره کــرد و آن را نتیجــه شــناخت
نیازمنــدان توســط دولــت آن کشــور ارزیابــی کــرد و
بــرای شــرایط فعلــی کشــورمان هــم پیشــنهاد کــرد
کــه یارانههــای پنهــان بــه ســمت حوزههــای
ســامت و آمــوزش ســوق داده شــود تــا امــکان
زیســت طبقــات ضعیفتــر فراهــم شــود.
دولــت قطعــاً سیاســت خــود را تغییــر
مید هــد
فرهــاد دژپســند  -وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی
 نیــز در اظهــار نظــری بــه تصمیــم مجلــس بــرایحــذف یارانههــای ارزی واکنــش نشــان داده و در
بــاره مشــکالت پیــش آمــده در نحــوه واگــذاری
ارز  ۴هــزار و  ۲۰۰تومانــی هــم گفتــه کــه اصــرار
دولــت بــر ایــن اســت تــا مانــع از فشــار اقتصــادی،
بــه طبقــات پاییــن شــود ،بــه همیــن دلیــل هــم بــا
هــدف افزایــش نیافتــن قیمــت کاالهــای اساســی ،ارز
 ۴۲۰۰تومانــی بــه ایــن کاالهــا اختصــاص داد ،امــا
ایــن اقــدام در عمــل ،آن طــور کــه بایــد نتیجــه نــداد؛
بنابرایــن اگــر قــرار باشــد بــه دهکهــای پاییــن،
بــه ویــژه دهکهــای پنجــم و ششــم فشــارهایی از
ایــن ناحیــه وارد شــود ،دولــت قطع ـ ًا سیاســت خــود
را تغییــر میدهــد.
ابــه گفتــه او ،هــم اکنــون دولــت روی برخــی
طرحهــا مطالعــه میکنــد و قطعــ ًا روشهایــی را
اتخــاذ خواهیــم کــرد تــا مانــع از فشــار آمــدن بــه
اقشــار ضعیــف جامعــه شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،طــرح " کاالبرگهــای
الکترونیــک" در حالــی توســط مجلــس شــورای
اســامی    به تصویــب میرســد کــه تنهــا چنــد روز
تــا پایــان ســال و آغــاز ســال جدیــد مانــده اســت و
دولــت هنــوز در بــاره چگونگــی اجــرای ایــن مصوبــه
واکنشــی نشــان نــداده اســت.
نماینــدگان مجلــس در یازدهــم اســفند مــاه ســال
جــاری در ادامــه بررســی جزئیــات بودجــه  ۹۸در
بخــش هزینــهای بــا  ۱۵۸رأی موافــق ۳۸ ،رأی
مخالــف و  ۹رأی ممتنــع از مجمــوع  ۲۳۶نماینــده
حاضــر در مجلــس بنــد مربــوط بــه اختصــاص ۱۴
میلیــارد دالر بــرای تأمیــن کاالهــای اساســی را
تصویــب کردنــد.
در یــک بنــد از ایــن مصوبــه دولــت مکلــف شــده
اســت تــا از کاالبــرگ الکترونیکــی بــرای تأمیــن
کاالهــای اساســی مــورد نیــاز مــردم بــا نــرخ ارز
ترجیحــی یــا پرداخــت نقــدی اســتفاده کنــد.

معاون وزیر صنعت:

مذاکرهای با رنو نداشتهایم
قطعا ً رنو بعد از مشخص شدن تحریمها به ایران باز میگردد

معـاون امـور صنایـع وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت در تشـریح خبـر منعکـس شـده در رسـانهها در خصوص
بازگشـت رنـو بـه ایـران گفت :شـرکت رنو سـرمایهگذاری قابـل توجهی در ایران کرده اسـت و منتظر مشـخص
شـدن تحریم است.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از وزارت صنعت ،معـدن و تجـارت ،فرشـاد مقیمی    تصریح کـرد :رنو سـرمایهگذاری
حـدود یـک میلیـارد دالری در کشـور انجـام داده و بـا توجـه بـه حجـم فعالیتهـای انجـام شـده ،قطعـ ًا پس از
مشـخص شـدن شـرایط تحریم بـه ایـران بـاز میگردد.
وی ادامـه داد :البتـه بـه تازگـی هیـچ مذاکـرهای بـا این شـرکت صـورت نگرفتـه اما تحلیـل ما بازگشـت آن در
آینـده به بـازار ایران اسـت.

واردات  ۵۰هزار رأس دام زنده از طریق بندر چابهار

مدیـرکل بنـادر و دریانـوردی اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان گفـت :اداره کل بنادر و دریانوردی اسـتان سیسـتان و
بلوچسـتان بـرای تخلیـه سـریع محمولههـای وارداتی دام زنـده آمادگی کامـل دارد.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از پایـگاه اطالعرسـانی سـازمان بنـادر و دریانـوردی ،بهـروز آقایـی افـزود :بـا تأمین
زیرسـاختهای بنـدری و تجهیـزات تخلیـه دام زنـده از شـناورهای حمـل دام؛ امـکان تخلیه انواع دامهای سـبک
و سـنگین در بنـدر چابهـار فراهم شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ظرفیتهای مناسـب بندری و امکانات کشـتارگاهی اسـتان و شهرسـتان چابهـار و همچنین نیاز
کشـور بـه تأمیـن بـه موقـع دام در روزهـای پایانی سـال تاکید کـرد :امکانـات موجود بنـدر چابهار فرصت بسـیار
مناسـبی بـرای تخلیـه محمولههـای دریایی وارداتـی دام زنـده به کشـور خواهد بود.
او اظهـار امیـدواری کـرد :تمامی    دسـتگاههای اسـتان از ظرفیت موجود با تشـریک مسـاعی جهـت کاهش هزینه
و تسـریع تخلیـه و حمـل محموله تلاش میکنند.
وی افـزود :تـا پایـان سـال برنامـه ورود سـه شـناور حامـل دام سـبک بـه بنـدر چابهـار نهایی شـده اسـت کـه اولین شـناور ظـرف  ۲۴سـاعت آینـده وارد بنـدر خواهد
شـد کـه بـا فعالیتهـای شـبانهروزی بنـدر در روزهـای پایانـی سـال تالش خواهـد شـد در کوتاهترین زمـان ممکـن عملیات پهلودهـی و تخلیه کشـتیها انجام شـود.
آقایـی افـزود :ورود همزمـان سـه شـناور حامـل دام ظـرف یک هفتـه و واردات  ۸۰هـزار رأس دام بصورت حمـل دریایی برای اولین بار در کشـور از طریـق بندر چابهار
بیسـابقه است.

بوئینگ ،بورس آمریکا را زمینگیر کرد
ریـزش شـدید سـهام شـرکت بوئینـگ که به دلیـل ممنوعیت گسـترده پـرواز هواپیماهـای مدل  ۷۳۷این شـرکت شـدت گرفته اسـت ،از جملـه مهمترین دالیل
رونـد نزولـی بـازار سـهام در آمریـکا بـود .بـه گـزارش ایسـنا به نقـل از آسوشـیتد پـرس ،امیدواریهـا بـه توافق بیـن چیـن و آمریکا بر سـر مسـائل تجاری،
شـاخصهای بورسـی در آسـیا و اروپـا را صعـودی کـرد .در معامالت روز جمعـه بورسهای منطقـه آسیا-اقیانوسـیه ،پس از آن کـه بانک مرکزی ژاپـن اعالم کرد
نـرخ بهـره ایـن کشـور را در سـطح منفـی  ۰.۱درصد نگه مـیدارد شـاخص "نیک کـی  "۲۲۵بورس توکیـو با جهـش  ۱درصدی در سـطح  ۲۱هـزار و ۵۰۶.۹۲
واحـدی بسـته شـد.در چیـن نیـز افزایـش امیدواریهـا بـه توافـق تجاری بـا آمریـکا و وعده نخسـت وزیر ایـن کشـور بـرای رونمایی از بسـته کاهـش مالیاتی
 ۲تریلیـون یوانـی بـرای حمایـت از رشـد اقتصـادی ،باعث افزایش شـاخصهای بورسـی شـد بـه گونهای کـه شـاخص "شـانگهای کامپوزیت" بـا افزایش ۱.۵
درصـدی خـود را بـه  ۳۰۳۵.۱۰واحد رسـاند و شـاخص "هانگ سـنگ" بورس هنگ کنگ بـا  ۰.۸درصد افزایش در سـطح  ۲۹هزار و  ۸۳.۰۳واحدی بسـته شـد.
لـی کـه کیانگ-نخسـت وزیـر چیـن در رابطـه با بسـته جدیـد مالیاتی گفـت :به منظـور حمایـت از بخشهای اصلـی اقتصادی ،بـه دنبـال کاهش نـرخ مالیات بر
ارزش افـزوده هسـتیم تـا از مهمتریـن بخشهـای اشـتغالزا در چیـن ،حمایت پر معناتـری صورت داده باشـیم.

آگهی مزایده فروش ملک

جهاد دانشــگاهی اســتان فارس در نظر دارد از طریق این آگهی نسبت به فروش
ملک خود «یک دستگاه ســاختمان کلنگی» اقدام نماید .کلیه پیشنهادها باید به مبلغ
مشــخص در پاکت الک و مهر شــده که حاوی (الف) فرم پیشنهاد مالی( ،ب) فیش
واریزی سپرده یا ضمانتنامه بانکی معادل  5درصد مبلغ پایه تسلیم گردد.
آخرین مهلت تحویل پاکت  1398/01/20می باشد( .محل تحویل :شیراز ،بلوار زند ،جنب
دانشکده علوم پزشکی ،حوزه ریاست جهاد دانشگاهی استان فارس ،اداره حقوقی جهاد دانشگاهی).
زمان برگزاری مزایده و قرائت پیشنهادات رسیده و مجاز ،توسط کمیسیون مزایده در روز شنبه در
مورخه  1398/01/31در دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی واقع در تهران ،خیابان انقالب اسالمی ،بین فخر
رازی و دوازده فروردین ،پالک  1270طبقه ســوم می باشد و حضور پیشنهاد دهندگان در کمیسیون
مزایده مجاز می باشد.
هزینه آگهی مزایده و سایر هزینه های مرتبط از برندگان مزایده اخذ می گردد.

