مسیر توسعه

کوپه

ی به سمت تأمین مالی تولید
هدایت نقدینگ 

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) گفت :نقدینگی باید در جهت
تأمین مالی فضاهای جدید و فضاهای فعلی تولید مورد استفاده قرار گیرد و اگر
تس��هیلگری و بازدهی الزم در حوزه کس��ب و کار ایجاد شود ،نقدینگی به این
سمت جذب میشود.
مهدی صادقی ش��اهدانی اظهار داش��ت :حجم قابل توجه��ی از نقدینگی در
کش��ور داریم که باید ساماندهی شود ،این نقدینگی پتانسیل خوبی است که باید در
جهت تأمین مالی فضاهای جدید تولید و فضاهای فعلی تولید مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود :طبیعی است که در برخی شرایط خاص ،نقدینگیها به سمت بازار مسکن،
طال و ارز میرود؛ کسانی که نقدینگی در اختیار دارند ،به دنبال آن میگردند که در چه
فضایی راحتتر میتوان نقدینگی را به جریان انداخت .بنابراین برای کنترل نقدینگی باید
با ایجاد انگیزه و بازدهی مطمئن از ورود آن به بازار طال و ارز جلوگیری کنیم .فارس

تغییر ساعت حرکت قطارهای حومه ای تهران

مع��اون مس��افری راه آه��ن از تغیی��ر س��اعت حرکت قطاره��ای حومه ای
تهران،ورامین  ،کرج و پیشوا خبر داد.
با گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اسالمی ایران ،میرحسن موسوی
معاون مس��افری راه آهن با اعالم این خبر گفت  :با توجه به تغییر س��اعات کار
در ش��هر تهران ،ساعت حرکت قطار های حومه ای در سه مسیر تهران-ورامین-
پیشوا و تهران-کرج -هشتگرد و تهران -اسالمشهر -پرند متناسب با آن تغییر داشته
است به نحوی که مسافرین در این مسیرها می توانند قطارهایی داشته باشند که پیش
از ساعت  ۵:۱۵دقیقه به ایستگاه راه آهن تهران برسند .وی افزود:این برنامه با توجه به
اعالم اس��تانداری تا پایان تیرماه ادامه خواهد داشت و قابل تمدید خواهد بود .قطارهای
حومهای از س��رویسهای حملونقل ریلی مسافری هستند که در درجه اول بین مراکز
روابط عمومی راه آهن
شهرها مورداستفاده قرار میگیرند.

طالی سیاه

معیـشت

شنبه  16تیر  1397شماره 4784

پش�ت باج�ه

گروه معیشت

بیش از یک س��ال اس��ت که
بازاره��ای اقتصادی کش��ور هر روز نوس��ان قابل
توجهی را تجربه می کنند و فعاالن و مردم عادی
در پی این تحوالت به مرحله ای رس��یدند که اگر
رق��م هزارگان ارزی مانن��د دالر نیز در هر لحظه
تغییر کند؛ هیچ جای تعجبی وجود ندارد.
نوس��انات و تح��والت این بازاره��ا به حدی
رس��یده که طی روزهای اخیر مقام معظم رهبری
در نامه ای به رئیس جمهور ،ضمن ابراز نگرانی از
اخبار منتشر شده در خصوص واگذاری ارز و سکه
در ماهه��ای اخیر و ابهاماتی ک��ه در افکار عمومی
ایجاد کرده است ،دستور فرمودند تا رئیسجمهور
ضمن رسیدگی به موضوع ،گزارش دقیقی تهیه و
به محضر ایشان ارسال نمایند.
ب��ا توجه به وضعیتی که بازارهای ارز و س��که
در این روزها ش��اهد آن هستند این اقدام توانست
بارق��ه امی��دی را در دل فع��االن اقتص��ادی و به
خصوص مردم عادی روش��ن کند چرا که فعاالن
براین باورند که در کنار سیاس��ت های غلطی که
متولی��ان اقتصادی کش��ور در پیش گرفته اند این
اقدام می تواند یک نقش��ه راه درس��ت و دقیقی را
پی��ش روی آنها قرار دهد ت��ا بتوانیم از این بحران
خارج شویم .بحرانی که دامنه مشکالت آن روز به
روز وس��یع تر شده و اگر هرچه زودتر جلوی رشد
آن گرفته نشود معلوم نمی کند چه بر سر اقتصاد
کشور خواهد آمد .
رانت ارزی
ی��ک ماه دیگر حدودا یکس��ال می ش��ود که
نوس��انات در بازار ارز و س��که به اوج خود رسیده
است اما قرار هم نیست در همین جا بماند.
ازش��هریور ماه سال گذش��ته تا کنون قیمت
س��که از حدود یک میلیون و  ۲۰۰هزار تومان به
حدود 3میلیون تومان رس��یده و همراس��تا با آن

نفت  100دالری ؛به زودی

نماینده ایران در اوپک گفت ،به دلیل اختالالت ناش��ی از اقدامات ترامپ در
عرضه نفت ،قیمت هر بش��که نفت به زودی به  ۱۰۰دالر در هر بش��که خواهد
رسید.
نماین��ده ای��ران در اوپک گفت :به دلیل اختالالت ناش��ی از اقدامات ترامپ
در عرضه نفت ،قیمت هر بش��که نفت به زودی به  100دالر در هر بش��که خواهد
رس��ید .ترامپ بار دیگ��ر اوپک را به باال بردن قیمت نفت مته��م کرده و از متحدان
آمریکا نظیر عربستان خواسته که اگر می خواهند واشنگتن به حمایت از آنها در مقابل
ایران ادامه دهد ،نفت بیشتری تولید کنند.
نماینده ایران در اوپک گفت :ترامپ زمانی که مانع از دسترسی ایران به بازارهای جهانی
می ش��ود و بازار را به «گروگان عربس��تان و روسیه» تبدیل می کرد ،که تمایل چندانی به
کاهش قیمت ها ندارند« ،باید این وضعیت را پیش بینی می کرد ».تسنیم

بررسی سیاست روز از دستور مقام معظم رهبری به رئیس جمهور در مورد بازار ارز و سکه؛

در مقابل اقدام به جا؛ تعلل جایز نیست
نمای نزدیک
محسن جاللپور؛

رئیس سابق اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران:
نام��ه مقام معظم رهبری و ماموریت ایش��ان به رئیس جمهور  ،ب��رای فعاالن اقتصادی پیام
میمون و مبارکی به همراه دارد و در حقیقت ،اظهار همدردی و همراهی ایشان را با جامعه فعاالن
اقتصادی شفاف و سالم کشور نشان میدهد؛ بنابراین پیگیری این ماموریت توسط رئیس جمهور
و پاسخگویی به ملت و مجموعه مطالبهکنندگان شفافیت ،یک نقطه عطف به شمار میرود.
مهمترین پیامد در جریان منابع ارزی و اقتصاد ایران به خطر افتادن منابع کشور است و در
این زمینه مسئوالن باید حافظ منابع کشور باشند.
دالر از رق��م  4هزار توم��ان در همین زمان اکنون
به  8هزار تومان رس��یده است و پیش بینی ها از
این حکایت دارد که این رقم به مراتب بیش��تر هم
خواهد ش��د چراکه سیاس��ت ها و اقدامات دولت
ب��رای کنترل نقدینگی موج��ود در بازار و هدایت
آن به سمت تولید مولد ،کارا نیست.
اق��دام دیر هنگام بانک مرکزی برای به تعادل
درآوردن ب��ازار ارز و تثبیت نرخ آن در رقم 4200
تومان هم نتوانس��ت گره ای از مشکالت این بازار
بگش��اید و در کن��ار معامالت باالی رق��م  7هزار
تومان در کوچه پس کوچه های چهارراه ستانبول
ح��ال به جایی رس��یده ایم که ای��ن نرخ مصوب
دول��ت نیز روزانه تغییر می کند و باز هم به همان
رویه چند نرخ��ی بودن دالر بازگش��ته ایم با این
تفاوت ک��ه ارز  4200تومانی و اندکی باالتر از آن

تنها به افراد خاص��ی تعلق می گیرد و دراین بین
دالالن با همرهی این افراد خاص بازار را همچنان
در مشت خود دارند.
رانتی که از این مس��اله ایجاد شده بود منجر
به آن ش��د تا حجم واردات و ثبت س��فارش انجام
ش��ده برای دریافت ارزی که چه��ار هزار و ۲۰۰
تومان قیم��ت خورده بود در فاصله دو ماهه به دو
برابر مدت مشابه در سال گذشته برسد  .اطالعات
منتشر شده دراین زمینه شاهدی براین مدعاست
که واردکنن��دگان (البته افرادی خ��اص)ارز چهار
هزار و  ۲۰۰تومانی دریافت کرده و کاالی وارداتی
را ب��ا بهای تمام ش��ده ارز در ب��ازار آزاد به فروش
رساندند .از سوی دیگر برخی از این وارد کنندگان
اقدام به ثبت س��فارش با قیمت��ی باالتر از قیمت
واقع��ی کاال کرده و در این بین مبلغ قابل توجهی

به نفع آنها جا به جا شد.

برق سکه د رچشم دالالن
در کنار رویداده��ای قابل توجه بازار ارز ،بازار
س��که نیز به واسطه دیگر اقدام بانک مرکزی غیر
کارشناسانه بانک مرکزی به نوسان کشیده شد به
این ترتیب که در آذر ماه س��ال گذشته و با شدت
گرفت��ن افزایش قیمت در بازار س��که و حبابی که
برای آن ایجاد شده بود ،بانک مرکزی حراج سکه
را در بان��ک کارگش��ایی آغاز ک��رد و پیرو آن در
فاصله حدود س��ه ماه نزدی��ک به  ۵۰۰هزار قطعه
س��که تمام و نیم بهار را به فروش رساند.اگرچه در
آن زم��ان نیز همانند اق��دام دیر هنگامی که بانک
مرک��زی برای بازار ارز انج��ام داده بود ؛انتقادات و
نقدهایی از سوی کارشناسان مطرح شد اما گوش
هیچ متولی به این هش��دار ها بده��کار نبود و باز
هم دالالن به یاری نوس��ان بازار شتافتند و این بار
آتش نقدینگی را در بازار س��که روشن کردند  .در
میان تمام مشالتی که هر روز و هر لحظه از زبان
کارشناسان و برخی متولیان اعالم می شد اما بانک
مرکزی بار دیگر در بهمن ماه نس��بت به این مهم
اق��دام کرد و بار دیگر میدان را برای س��ودجویان
و دالالن این عرصه ب��از کرد و در نهایت در پایان
زمان این طرح پیش فروش سکه در فروردین ماه
اعالم شد که هفت میلیون و  ۶۰۰هزار قطعه تمام
بهار آزادی در طرح پیش فروش فروخته شده که
قیم��ت آنها در محدوده ای ح��دود یک میلیون و
 ۴۰۰هزار تومان تا س��قف یک میلیون  ۵۹۰هزار
تومان برای سکههای یک ماهه در نظر گرفته شده

نمای نزدیک
حسین سالحورزی؛

نایب رئیس اتاق بازرگانی

تاکی��د مقام معظم رهبری و البته
اقدام ب��ه موقع دولت و قوه قضاییه در
تهی��ه گزارش ش��فاف و صری��ح و نیز
برخورد مناسب ،از یک طرف میتواند
موج��ب ترمی��م و بازآفرین��ی اعتماد
عمومی ش��ده و از ط��رف دیگر ،باعث
کوتاهشدن دست سودجویانی شود که
در این ش��رایط ،عالوه بر س��ودجویی،
قصد اعمال فش��ار بردولت را داشتند.
از ط��رف دیگر حمای��ت الزم از دولت
برای افشاء و برخورد با این جریانات را
صورت داده و دس��ت دولت را در این
زمینه بازتر میکند.
اس��ت .این اتفاقات در حال��ی رخ داده بود که در
همان زمان س��که در بازارهای نقدی به بیش از2
میلیون تومان رسیده بود و هر روز بر جمع دالالن
آن افزوده می شد.
نگاه امیدوارانه
این اق��دام مقام معظم رهبری در ش��رایطی
که هم��واره متولیان براین موضوع تاکید دارند که
دس��ت های در پشت پرده اس��ت که این باازر به
آرامش نمی رس��د می ت��وان یک ضرب العجلی را
برای دولت تعیین کند تا در کنار بازگشت آرامش
به کش��ور نسبت به رفع ابهام از این مسایل اقدام
کنن��د و امید می رود که این مس��اله خیلی زودتر
از آنکه بازار به بحران های جدی تر کش��یده شود
انجام شود .انشاهلل
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اخبار
تامین  164میلیون تن سنگ آهن در سال؛
نیاز مهم صنعت فوالد

عض��و هیات نماین��دگان اتاق بازرگان��ی ،صنایع،
معادن و کش��اورزی ایران گفت :در س��ند چشم انداز
 ،1404ظرفی��ت فوالد کش��ور  55میلی��ون تن پیش
بینی ش��ده که مهمترین نکته آن تامین سالیانه 164
میلیون تن س��نگ آهن است اما اکنون در این بخش
فقط حدود  47میلیون تن ظرفیت داریم.
محمد اتابک اف��زود :چنانچه ظرفیت  50میلیون
تنی س��نگ آهن که اکنون در دست تجهیز قرار دارد،
محاسبه شود ،به حدود  67میلیون تن ظرفیت سازی
جدید در این بخش نیاز است.
وی تصریح کرد :چنانچه در آینده معادن س��نگ
آهن جدیدی کشف نشود ،بعد از افق  1404یعنی در
 10تا  15سال آینده با کمبود منابع سنگ آهن روبرو
می شویم و ناگزیر از واردات خواهیم شد.
عض��و هیات نماین��دگان اتاق بازرگان��ی ،صنایع،
معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد هر بخش از فوالد
برای خود ارزش افزوده ایجاد می کند.
وی ادامه داد :قیمت های��ی که امروز برای فوالد
محاس��به می ش��ود ،درصدی از قیمت شمش فوالد
خوزس��تان را دربرمی گیرد اما ای��ن درصدها به گونه
ای اس��ت که با س��رمایه گذاری در توازن نیست .این
کارش��ناس صنعتی اضافه کرد :در بس��یاری از موارد،
مبنا قرار دادن درصدی از نرخ شمش فوالد خوزستان
با دیگر قسمت های زنجیره تولید همخوانی پیدا نمی
کند و با نرخ های بین المللی نیز فاصله دارد.
اتابک طرح های فوالدی اجرا ش��ده از نیمه سال
 1384تا نیمه سال  1392را نامتوازن توصیف کرد و
گفت :امروز س��ازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع
معدنی ایران (ایمیدرو) به عنوان متولی صنعت فوالد
معرفی ش��ده است و مسائل زنجیره تولید را از مرحله
اکتش��اف تا تولید نهایی دنبال می کند .به گفته وی،
تعیین متولی برای هر بخش پیامد حفظ سرمایه های
مل��ی را به دنب��ال دارد و اکنون صنع��ت فوالد از این
ایرنا
مزیت برخوردار است.

میزان مصرف برق
از وضعیت قرمز فاصله گرفت
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 960037ﻭ ﺑــﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺳــﻨﺪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  1394/12/20-97133ﺗﻨﻈﻴﻤــﻰ
ﺩﻓﺘــﺮ ﺧﺎﻧﻪ  83ﻳﺎﺳــﻮﺝ ﺟﻬﺖ ﻭﺻــﻮﻝ ﻃﻠﺐ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﺒﻠــﻎ ) 931/573/911
ﻧﻬﺼﺪﻭﺳــﻰ ﻭﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪﻭﻫﻔﺘﺎﺩﻭ ﻳﻚ ﻫــﺰﺍﺭ ﻭﻧﻬﺼﺪﻭﻳﺎﺯﺩﻩ( ﺭﻳﺎﻝ ﻭ
ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﻭﺻﻮﻝ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺳــﺎﺯﻩ ﻳﺎﺳﻮﺝ ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔــﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ 1496
ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1350/12/17ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ 4230629079
)ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ( ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﻠﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ  475ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1354/06/03ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠــﻰ  )423414031ﺭﺍﻫﻦ(
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ،
ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣــﺎﺩﻩ  34ﺍﺻﻼﺣﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎﺭ )-9700685
 ( 1397/02/26ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﺴــﺖ ﺍﺯ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﺑﺎ
ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎﺗﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ
ﺳﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﻫﺸــﺘﺼﺪﻭﻫﺠﺪﻩ ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ﺳﻴﺼﺪﻭ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺍﺻﻠﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 180
)ﻳﻜﺼﺪﻭﻫﺸــﺘﺎﺩ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭ ) 171ﻳﻜﺼﺪﻭﻫﻔﺘﺎﺩﻭﻳﻚ(
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻰ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ) 131/8ﻳﻜﺼﺪﻭ ﺳﻰ ﻭ
ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﻫﺸــﺖ ﺩﺳــﻴﻤﺘﺮ ( ﺯﻳﺮ ﺑﻨﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  26ﻓﺎﺭﺱ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ
ﻋﻠﻴﺎ ﻳﺎﺳــﻮﺝ ﻛﻪ ﻃﻰ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎﭘﻰ  886671ﺳﺮﻯ ﺝ ﺳﺎﻝ
 93ﺑﺎ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷــﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ  139605820001001160ﻛﻪ
ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ  335ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻼﻙ ﺟﻠﺪ  163ﺫﻳﻞ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  32686ﺑﻨﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ
ﺛﺒﺖ ﻭ ﺳــﻨﺪ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ  ،ﺁﺩﺭﺱ ﻣﻠﻚ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻳﺎﺳﻮﺝ – ﺷﻬﺮﻙ ﺍﻣﺎﻡ
ﻋﻠﻰ )ﻉ( – ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ – ﻓﺮﻋﻰ  9ﺑﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ :
ﻋﺮﺻــﻪ ﻭ ﺍﻋﻴــﺎﻥ ﺷﺸــﺪﺍﻧﮓ ﻳــﻚ ﺑــﺎﺏ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻳــﻚ ﻃﺒﻘــﻪ ﺑﺎﻛﺎﺭﺑــﺮﻯ

) ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ( ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻻﺷﺎﺭ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ
ﻳﺎﺳﻮﺝ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺭﺑﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ :
ﺷــﻤﺎﻻ ً  :ﺩﻳﻮﺍﺭﻳﺴــﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ) (9/00ﻧﻪ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺳــﻴﺼﺪﻭﭘﺎﻧﺰﺩﻩ
ﺍﺻﻠﻰ  ،ﺷــﺮﻗﺎ ً ﺩﻳﻮﺍﺭﻳﺴــﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ) (20/00ﺑﻴﺴﺖ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺳﻴﺼﺪ
ﻭ ﭘﺎﻧــﺰﺩﻩ ﺍﺻﻠــﻰ  ،ﺟﻨﻮﺑــﺎ ً  :ﺩﺭﺏ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭﻳﺴــﺖ ﺑﻪ ﻃــﻮﻝ ) (9/00ﻧــﻪ ﻣﺘﺮ ﻭ ﺑﻪ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  ،ﻏﺮﺑﺎ ً ﺩﻳﻮﺍﺭﻳﺴــﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ) (20/00ﺑﻴﺴــﺖ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺳﻴﺼﺪﻭ
ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺍﺻﻠﻰ  .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  222ﻣﻮﺭﺥ  96/11/25ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ) 1/578/660/000ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻭﭘﺎﻧﺼﺪﻭﻫﻔﺘﺎﺩﻭﻫﺸﺖ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﺷﺸــﺼﺪ ﻭﺷــﺼﺖ ﻫﺰﺍﺭ ( ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ  .ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ
ﺍﻋﻴﺎﻧﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﺴــﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻠﻚ  :ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  131/8ﻳﻜﺼﺪﻭ
ﺳــﻰ ﻭ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﻫﺸــﺖ ﺩﺳﻴﻤﺘﺮ ﻛﻪ ﺳــﻘﻒ ﺗﻴﺮﭼﻪ ﻭ ﺑﻠﻮﻙ ﻭ ﻧﻤﺎﻯ ﭘﻼﺳﺘﺮ
ﻭ ﺍﻧﺪﻭﺩ ﺳــﻴﻤﺎﻧﻰ  ،ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻛﻒ ﻣﻮﺯﺍﻳﻴﻚ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ  .ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺕ
ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  42888ﻣﻮﺭﺥ
 94/05/03ﻣــﻰ ﺑﺎﺷــﺪ  .ﺍﻳــﻦ ﻣﻠﻚ ﻫﻢ ﺍﻛﻨــﻮﻥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﻠﺴــﻪ ﻣﻮﺭﺥ
 96/11/23ﻣــﺎ ﻣــﻮﺭ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﺟــﺮﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻛــﻪ ﺩﺭﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭ
ﺷــﻨﺒﻪ ﻣــﻮﺭﺥ  1397/05/03ﺍﺯ ﺳــﺎﻋﺖ  9ﺻﺒــﺢ ﺍﻟﻰ  12ﻇﻬــﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﻳﺎﺳــﻮﺝ ) ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ
ﻳﺎﺳــﻮﺝ ( ﻭﺍﻗــﻊ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺼﻠــﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻔﺮﻭﺵ ﻣﻰ ﺭﺳــﺪ  .ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺍﺯ ﻣﺒﻠــﻎ  ) 1/578/660/000ﻳــﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪﻭﻫﻔﺘﺎﺩﻭ ﻫﺸــﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﻭ ﺷﺸــﺼﺪﻭ ﺷــﺼﺖ ﻫﺰﺍﺭ ( ﺭﻳﺎﻝ ﺷــﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ  ،ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ  .ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﺴــﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸــﺘﺮ
ﻫﻤﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﻳﺎﺳﻮﺝ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 .ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺷــﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪ  .ﺿﻤﻨﺎ ً ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺪﻫــﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳــﻨﺪ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻣﻮﻛﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴــﺎﺏ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﻭ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺁﺏ ﻭ
ﺑﺮﻕ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ  .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺭﺳﻤﻰ ﻏﻴﺮﻩ
ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﻭ ﺳــﺎﻋﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .ﺿﻤﻨﺎ ً ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ1397/04/16 :
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﻳﺎﺳﻮﺝ ﺣﺸﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺯﺍﺩﻩ

صرفهجوی��ی  ۲روز گذش��ته ب��رق در بخشهای
مختلف موجب شد پیک (اوج) مصرف از کانال هشدار
دهنده  ۵۶هزار مگاوات اواسط این هفته خارج شود و
خاموشی در نقاط مختلف کشور کاهش یابد.
اواسط این هفته میزان مصرف برق در پی افزایش
دما به شکل چشمگیری رشد کرد و میزان اوج مصرف
رکورد بیس��ابقه  ۵۶هزار و  ۵۳۲م��گاوات را به ثبت
رس��اند .برخالف رکوردهای عمومی و ورزش��ی ،ثبت
رک��ورد برای پیک مص��رف برق یک ش��اخص منفی
به حس��اب میآید و هش��داری برای رسیدن شبکه و
نیروگاههای کشور به حداکثر توان قابل استفاده است.
صنعت برق در تابستان های گذشته نقطه اوجی فراتر
از  ۵۵هزار و  ۴۴۳مگاوات را تجربه نکرده بود.
در کنار رش��د سالیانه مصرف برق در کشور ،افت
بیس��ابقه بارندگیها موجب شده اس��ت نیروگاههای
برق آبی نیز در تابس��تان امس��ال با کاهش محسوس
ظرفیت تولید روبرو ش��وند و توان تولید برق کشور در
حدود  ۵۸هزار مگاوات قرار بگیرد.
طبق گفته مس��ووالن وزارت نی��رو ،صرفهجویی
 ۱۰درصدی مصرف برق در فصل تابس��تان مش��کل
خاموش��ی را برطرف میکند .وزی��ر نیرو نیز چند روز
پیش که برای ش��رکت در جلس��ه اضطراری بررس��ی
وضعی��ت آب و ب��رق کش��ور ب��ه کمیس��یون عمران
مجلس شورای اس�لامی رفته بود ،تاکید کرد هر نوع
جیرهبندی و خاموش��ی در ح��وزه آب و برق به خود
پاون
مصرف کنندگان باز میگردد.

امروز؛ آخرین مهلت ارایه اظهارنامه
مالیات ارزش افزوده بهار

فردا ش��نبه  ۱۶تیر ،آخرین مهلت ارایه اظهارنامه
مالی��ات ب��ر ارزش اف��زوده فص��ل بهار اس��ت و ارایه
اظهارنامه و پرداخت مالیات از طریق سامانه اینترنتی
قابل انجام است.
در چند س��ال اخیر مالیات ب��ر ارزش افزوده ،به
انواع مالیات هایی که در نظام مالیاتی کش��ور دریافت
می ش��ود اضافه شده است .اما برای درک بهتر مفهوم
این نوع مالیات ،بهتر اس��ت ابتدا بدانیم ارزش افزوده
در این فانون به چه معناست.
ارزش اف��زوده ،تفاوت بی��ن ارزش کاال و خدمات
فروخته ش��ده با ارزش کاال و خدمات خریداری شده
است .مالیات بر ارزش افزوده ،مالیاتی است که خریدار
هنگام خرید کاال یا خدمات ،باید به فروشنده بپردازد
و فروشنده کاال و خدمات ،این مالیات را در زمان های
معینی به دولت پرداخت می کند.
در حال حاضر ،پرداخ��ت مالیات بر ارزش افزوده
بر اساس خود اظهاری اس��ت و مودیان باید در پایان
هر س��ه ماه ،ف��رم اظهارنامه خود را از طریق س��امانه
یکپارچ��ه مالیات بر ارزش اف��زوده به آدرس www.
 evat.irثبت کنند .قبوض مربوط به پرداخت مالیات
از طریق این وب س��ایت ص��ادر و پرداخت مالیات به
فارس
صورت الکترونیکی انجام می شود.

