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اخبار

منابع حاصل از هدفمندی یارانهها
به خزانه واریز شده است
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران اعالم
کرد :تمامی منابع حاصل از هدفمندی یارانهها
و صادرات فرآورده بهطور کامل به خزانه واریز
شده است .به گزارش ایرنا ،با توجه به گزارش
تفریغ بودجه سال  97و مباحثی درباره اینکه
وزارت نفت بخشی از درآمد صادرات فرآوردهها
را به سازمان هدفمندی نداده ،این شرکت تاکید
کرده که مبالغ ریالی یادشده بابت مصارف قانونی
پرداخت تعدیل کرایه حملونقل فرآوردههای
نفتی و کارمزد جایگاهداران مربوط به سال ۱۳۹۶
است که ابتدای سال  ۱۳۹۷با توجه به شرایط
خاص و اضطرار تشخیص داد ه شده توسط مراجع
ذیصالح با هدف تسریع در پرداخت تعدیل سال
 ۱۳۹۶بدون گردش خزانه و بهطور مستقیم به
حساب جایگاهداران و پیمانکاران حملونقل
فرآوردههای نفتی واریز شده است .درباره مبالغ
ارزی شایان ذکر است که شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی ایران به نیابت از شرکت ملی
نفت ایران ،فروش فرآوردههای صادراتی را انجام
داده و وجوه حاصل از آن به حسابهای شرکت
ملی نفت ایران واریز شده و اطالعات مربوط به
تسویهحساب مربوطه در اختیار شرکت ملی نفت
است.

خبر

«ابتکار» از آثار افزایش ثابل توجه کدهای سهامداری در بازار سرمایه گزارش میدهد

افت  ۶۰درصدی تولید
فرآورد ههای گوشتی

عضو هیئت مدیره انجمن فرآوردههای گوشتی
ایران از افت  60درصدی تولید فرآوردههای
گوشتی در کارخانهها در پی شیوع ویروس کرونا
خبر داد.
حسینزاده ظروفچی

به گزارش ایلنا ،جمال
با بیان اینکه  65درصد از تولید کارخانههای
فرآوردههای گوشتی ،مصرف غیرخانگی دارد،
اظهار کرد :با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی
فستفودها ،اغذیهفروشیها و رستورانها بخش
زیادی از مصرف غیرخانگی تولید کارخانههای
فرآوردههای گوشتی کاهش یافته است.
حسینزاده با تاکید بر اینکه برخی آمار از افزایش

سهم مصرف خانگی فرآوردههای گوشتی خبر
میدهد ،افزود :به طور معمول سهم مصرف
خانگی از مصرف فرآوردههای گوشتی  35درصد
است که در روزهای اخیر با قرنطینه خانگی
درصدی افزایش یافته است .وی ارائه آمار دقیق
میزان افزایش سهم مصرف خانگی فرآوردههای
گوشتی را با توجه به پراکندگی آن غیرممکن
نزاده؛ افزایش سهم
دانست .به گفته حسی 
مصرف خانگی فرآوردههای گوشتی به هر میزان
که باشد نتوانسته است جبران کاهش تقاضای
در بخش غیرخانگی را جبران کند .عضو هیئت
مدیره انجمن فرآوردههای گوشتی ایران با اشاره
به کاهش ظرفیت کارخانههای تولیدی ،اظهار
کرد :شاهد افت  60درصدی تولید فرآوردههای
گوشتی در کارخانهها در پی شیوع ویروس کرونا
نزاده در
از اسفندماه سال گذشته هستیم .حسی 
پاسخ به این پرسش که آیا میزان زیان کارخانهها
تولید فرآوردههای گوشتی برآورد شده است،
اظهار کرد 85 :درصد از هزینه تولید مربوط به دو
ماده اولیه گوشت قرمز و مرغ است ،در چندماه
اخیر این دو ماده اولیه اصلی تولید فرآوردههای
گوشتی ،نه تنها افزایش قیمت نداشته ،بلکه با
کاهش قیمت نیز روبهرو بوده است در نتیجه
زیان حاصل از کاهش تقاضا بیشتر مربوط به
هزینههای سربار میشود .تولید فرآوردههای
گوشتی ارزش افزوده چندانی به همراه ندارد و
تنها میزان فروش تضمینکننده سود تولیدکننده
است .وی خواستار حمایت دولت از صنعت
فرآوردههای گوشتی شد و افزود :این حمایتها
میتواند در قالب بخشودگی مالیاتی یا حق بیمه
کارفرما باشد.

بازاروسرمایه
کمبودی در بازار قطعات یدکی
نیست

تیغ دولبه بورس

این روزها بورس تبدیل به بهترین بازار
سرمایهگذاری شده و بسیاری از مردم را مشتاق
ورود به بازار کرده است ،در پی این اشتیاق نقدینگی
عظیمی به سمت بازار روانه شد .آمارهایی که اواسط
فروردینماه از میزان بیسابقه ثبتنامکنندگان در
سامانه جامع اطالعات مشتریان (سجام) منتشر
شد از استقبال مردم از بازار سرمایه حکایت دارد
به طوری که در فروردینماه سال گذشته  ۵۵هزار
کد صادر شد ،درحالی که در فروردینماه سال
جاری تعداد کدهای صادر شده به بیش از ۱۹۳
هزار کد رسید .این ارقام در حالی مطرح میشود
که عدهای معتقدند افزایش بیرویه کدهای بورسی
میتواند برای بازار سرمایه یک خطر جدی باشد.
این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران نیز بر
این باورند بازار پتانسیل رشد دارد و خطری بازار را
تهدید نمیکند .در این راستا بهنام ملکی ،تحلیلگر
اقتصادی با اشاره به افزایش کدهای بورسی و راهکار
دولت برای کنترل بازار به «ابتکار» گفت :کدهای
بورسی افزایش یافته و در این شرایط اگر دولت
شرکتهای خود را به میان بیاورد و ظرفیت بورس را
بیشتر کند ،مشکل جدی در بازار به وجود نخواهد
آمد اما اگر دولت سرمایههای جدید خود را به بازار
عرضه نکند و عدم شفافیتها ادامه داشته باشد،
بازار بورس حبابی خواهد شد و پس از ترکیدن آن
حباب ،قطعا سهامداران متضرر میشود.
این اقتصاددان به تمهیداتی برای کنترل بازار اشاره
کرد و ادامه داد :البته در شرایط فعلی تمهیداتی
برای کنترل روند بازار اندیشیده شده است ،آنطور
که گفته میشود قرار بر این است افرادی که کد
بورسی میگیرند در خرید با محدودیتهایی
روبهرو باشند ،این راهکارها مقطعی بوده و به
شدت قابل توجه است و برای کنترل ورود افراد
تازهوارد حتما باید این اقدام عملی شود.
ملکی از ضرورت در اولویت قرار گرفتن کارکنان
شرکتها برای خرید سهام یاد کرد و در اینباره
گفت :من معتقدم دولت با عرضه سهم شرکتهای
خود ،ایجاد شفافیت و پررنگ کردن نقش مردم
در گردشهای مالی و حسابرسیها عمق و
ظرفیت بورس را بیشتر خواهد کرد .نکته دیگری
که میتواند روند بورس را به سمت راهی درست
پیش ببرد ،این است که به شاغالن در شرکتهای
مختلف که سهامشان در بازار بورس عرضه شده،
سهامهای ویژه و ممتازی بدهند .در این صورت،
کارکنان انگیزه بیشتری خواهند داشت؛ چراکه اگر
عملکرد بنگاهی که در آن مشغول به کار هستند
بهتر باشد طبیعتا سودی که کسب میکنند باالتر
میرود و بر عکس اگر عملکرد واحد کاریشان
ضعیف باشد آنها در زیان به وجود آمده شریک
خواهند شد .اگر این اتفاقات صورت بگیرد قطعا
آینده بهتری برای اقتصاد قابل تصور است .یکی از
علتهای پیشرفت کشوری مانند ژاپن و آلمان این
است که درصد باالیی از شهروندانشان سهامدار
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بازار بورس همانند سال گذشته روزهای خود را با رشد شروع میکند و رکوردهای خوبی از خود به جا گذاشته است .این رشد در حالی است که بازارهای
موازی بورس ،نظیر طال و سکه ،ارز ،خودرو و مسکن نه تنها رونقی ندارند ،که حتی در دوره رکود بهسر میبرند .در این میان وقتی علت رشد بازار را
جویا میشویم کارشناسان میگویند در یک سال گذشته عرضههای اولیه از جذابیت خوبی برخوردار بودند و همین مسئله افراد را برای ورود به بازار
ترغیب میکند و باعث افزایش کدهای بورسی شده است .حال باید دید که افزایش کدها چه آیندهای را برای بازار رقم خواهد زد.

با فروش سهام
به کارکنان
شرکتها
وهمچنین
تهای
نظار 
رسانهای،
میتوانیم
امیدوارباشیم
رشدی که در
بورس شروع
شده است به
جای خوبی ختم
شود
شرکتهای بورسی هستند و طبیعی است این افراد
برای رونق تولید خود تالش کنند؛ چراکه رونق
تولید با منافع شخصی آنها ارتباط مستقیم دارد.
وی اظهار کرد :اکنون در کشور روند دستمزدی
داریم یعنی نیروی کار میگوید من چه عملکرد
مناسب داشته باشم و چه نداشته باشم حقوق
خود را دریافت خواهم کرد .متاسفانه آن چیزی
که امروزه شاهد آن هستیم سیستم حقوقبگیری
است و این روند باید به سمت سیستم کارمزدی
حرکت کند .از سوی دیگر شاغالن تصور میکنند
که انتخابها شایسته نیست و این در حالی است
که دیگر انگیزه مادی هم وجود ندارد؛ بنابراین
نمیتوانند عملکرد مثبتی داشته باشند .ما باید
این روند را اصالح کنیم و اولویت فروش سهام
شرکتها را برای نیروی کار همان شرکت در نظر
بگیریم.
این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبتهایش
به ضرورت اصالح سیستم مالی بورس تاکید کرد و

گفت :اگر سوءاستفادههای سیستم مالی بورس
کاهش یابد ،بازار با شفافیت ادامه دهد ،بر سر
راه حبابی شدن سهمها مانعی وجود داشته باشد
و به جای اینکه فعالیتهای سفتهبازانه در بورس
دامن زده شود فعالیتهای تولیدی تقویت شود،
میتوانیم امیدوار باشیم که اقتصاد و تولید ما به
بورس گره بخورد و شاهد تغییر و تحوالت مفیدی
در این بخش باشیم.
ملکی شرایط بازار در وضعیت حبابی را بررسی
کرد و با بیان اینکه اگر حبابی در بازار شکل بگیرد
و پس از مدتی بترکد حتما تبعات اجتماعی و
اقتصادی بیشماری به همراه خواهد داشت،
ادامه داد :با فروش سهام به کارکنان شرکتها
و همچنین نظارتهای رسانهای ،میتوانیم
امیدوار باشیم رشدی که در بورس شروع شده
است به جای خوبی ختم شود .اما اگر اقدامات
تاریکخانهای باشد ،بورس به شکل حبابی باال
برود و عمق آن افزایش پیدا نکند خیلی از امیدها و

انتظارات بر باد خواهد رفت .چراکه پس از ترکیدن
حباب احتمالی ،عالوهبر تبعات اقتصادی ،عواقب
اجتماعی بیشماری را به همراه خواهد داشت .ما
در گذشته شاهد بودیم که مردم سرمایه خود را
به سمت بازار بورس روانه کردند و یکباره شاهد
گمشدن سرمایههایشان شدهاند.
وی حرکت اقتصاد به سمت سرمایهمحوری
را راهی برای تحقق شعار سال دانست و گفت:
باید رسانههای اجتماعی و همچنین شبکههای
صداوسیما روزانه زمانی را برای آموزشهای بورسی
اختصاص دهند .در این صورت ،جامعه دیگر
شاهد بر باد رفتن سرمایهها نخواهد بود و عدهای
که با رانت یا تخصصی منافع دیگران را به سمت
خودشان روانه میکنند با محدودیت مواجه
میشوند .اگر این اصالحات شکل بگیرد ،اقتصاد
از بانکمحوری به سمت سرمایهمحوری حرکت
خواهد کرد و میتوانیم امیدوار باشیم که شعار
سال هم محقق شود.

با همراهی مردم هیچگونه مشکلی در سطح بازار نداشتیم

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :ذخایر کاالیی مناسب
برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان تدارک دیده شده است و جای
هیچگونه نگرانی نیست.
به گزارش ایلنا ،رضا رحمانی پس از پایان جلسه مشترک با
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی بیان این
مطلب ،افزود :در این جلسه در خصوص تولید اقالم بهداشتی
مرتبط با کرونا و آثار اقتصادی کرونا و تاثیر آن بر تولید کشور،
بحث و تبادل نظر و پیشبینیها و تحلیلهای مختلف در این
خصوص ارائه شد.

بدینوسیله اعالم می دارد گواهینامه صالحیت پیمانکاری به
شماره  ۴۱۲/۲۴۶۷۰/۸۶به نام شرکت نواوران پایدار مطلق مفقود
گردیده است و از در جه اعتبار ساقط است
برگسبزخودرویسواریهاچبکسیستمچری تیپ TIGGO7-ATمدل
 ۱۳۹۶به رنگ آبی متالیک به شماره موتور MVME4T15BADH000492به
شماره شاسی  NATGBACR9H1000536به شماره پالک  ۵۹ط  ۴۱۹ایران
 ۴۹به نام سلیمان اخش به شماره ملی  ۶۰۰۹۵۲۸۱۲۷مفقود و از درجه اعتبار
ساقط میباشد .
پروانه تخصصی مشاورین امالک به شماره پرونده  ۱۰۱۱ه-م-خ مورخ
 ۱۳۹۳/۷/۱حوزه ثبتی استان کهگیلویه و بویراحمد حوزه یاسوج به نام
آقای مهدی معصومی به شماره ملی  ۴۲۳۱۹۵۲۷۰۱مفقود و فاقد اعتبار
میباشد.

نوبت اول

وی در خصوص تنظیم بازار ماه مبارک رمضان ،بیان کرد :از
اواسط سال گذشته روی تامین کاالها برنامهریزی و حساسیتهای
ویژهای داشتیم ،هرچند در آن ایام موضوع کرونا نیز مطرح نبود،
اما تمهیدات ویژه برای تدارک کاالها و تکمیل ذخایر اندیشیده و
انجام شد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با تقدیر و تشکر از همراهی مردم
با دولت در روزهای سخت شیوع کرونا ،گفت :با همراهی مردم
و فرهنگ باالی آنها در خرید ،هیچگونه مشکلی در تامین کاالها
در سطح بازار نداشتیم و البته همکاری اصناف و تولیدکنندگان نیز
قابل تقدیر بوده است که حتی برخی از صنوف و تولیدکنندگان ما
یک روز را هم تعطیل نکردند و شبانهروزی فعال بودند.
رحمانی در اینباره اضافه کرد :برخی از واحدهای تولیدی برای
تولید اقالم مرتبط با کرونا تغییر خط تولید دادهاند 22 ،واحد از 40
واحد تولیدی مواد ضدعفونیکننده پس از تغییر خط تولید وارد
این حوزه شدند.
وی با اشاره به وفور کاال در کشور تصریح کرد :هیچگونه مشکلی
در تامین کاالها نداریم و برای ماه مبارک رمضان نیز ذخایر کاالیی
مناسب است و برنامهریزیهای الزم انجام شده است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،پیگیری تولید اقالم موردنیاز
مردم را یک امر مستمر دانست و گفت :ما به صورت دائمی

روند تولید و تامین مواد اولیه کارخانجات را برای تولید اقالم و
کاالهای موردنیاز مردم رصد کرده و در کنار آن مشکالت مربوط
به واردات را نیز پایش میکنیم .شرایط کرونا و پساکرونا و شرایط
جدید جهانی در تدوین برنامهها لحاظ می شود و تالش میکنیم
هیچ مشکلی پیش نیاید.
وی ،مدیریت واردات را یکی از برنامههای محوری امسال
دانست و افزود :اگر جایی امکان تولید کاالی ایرانی باشد ،برای
ساخت داخل آن و مدیریت وارداتش برنامه داریم و توسعه
صادرات را در کنار آن دنبال میکنیم که بسته حمایت از صادرات
نیز در حال نهایی شدن و ابالغ است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه این وزارتخانه به
عنوان محور و پیشران صادرات کشور تعیین شده است ،بیان
کرد :برای صادرات به  15کشور همسایه و دیگر کشورها برنامه
داریم و صادرات از مازاد تولیدات صنعتی و کشاورزی و ...به
اشتغال داخلی و تامین ارز کمک خواهد کرد.
رحمانی رقم صادرات غیرنفتی پارسال را  42میلیارد دالر اعالم
کرد و گفت :حدود  135میلیون تن حجم صادرات کشور ما در
سال گذشته بوده است که این ظرفیت و توان باالی کشور را در
این حوزه نشان میدهد ،ولی باید همه دست به دست هم بدهیم
و موانع و مشکالت را تسهیل و رفع کنیم.

آگهی فراخوان مناقصه شماره 99-5 :

شماره مجوز 1399.311 :
شــرکت گاز اســتان آذربایجــان شــرقی در نظــر دارد تامیــن خودروهــای اســتیجاری مــورد نیــاز پــروژه هــای مدیریــت
مهندســی و اجــرای طرحهــای شــرکت گاز اســتان را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس  www.setadiran.irبرگــزار ،
و بــه پیمانــکار ذیصــاح واگــذار نمایــد .
بدیــن منظــور از کلیــه شــرکتها و پیمانــکاران خدماتــی دارای صورتهــای مالــی حسابرســی شــده و مجــوز معتبــر و ســابقه در زمینــه فــوق و
گواهینامــه تاییــد صاحیــت ایمنــی پیمانــکاران از وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی و بــا توانایــی تهیــه تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار
طبــق آییــن نامــه تضمیــن معامــات دولتــی بــه مبلــغ  ( 1/600/000/000یــک میلیــارد و ششــصد میلیــون ) ریــال دعــوت مینمایــد  ،حداکثــر تــا
 10روز پــس از انتشــار نوبــت دوم ایــن آگهــی  ،اعــام آمادگــی خــود را و فرمهــای تکمیــل شــده ارزیابــی  ،تصویــر مــدارک مذکــور و مســتندات
منــدرج در فــرم ارزیابــی را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ارســال نماینــد .
ضمنــا در اســناد مناقصــه توزیعــی  ،تاریــخ تحویــل پــاکات و گشــایش پیشــنهادات قیــد گردیــده اســت  .مناقصــه گــران بایــد در ســامانه تــدارکات
الکترونیکــی دولــت ثبــت نــام و گواهــی امضــای الکترونیکــی را دریافــت نماینــد .
تلفن  34496274 :و 041-34448095
دورنگار 041-34447089 :
99/02/06
:
دوم
نوبــت اول  99/02/03 :نوبت
روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
شركت ملی گاز ايران
شركت گاز استان آذربايجان شرقی
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در حالی که اتحادیه تعمیرکاران خود از کمبود
لوازم یدکی ابراز نگرانی کردهاند ،سخنگوی
اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشینآالت ،این
موضوع را رد کرده و اعالم کرد که با توجه به
تعطیلی فروشگاههای عرضه قطعات یدکی در
عین ارائه خدمات مراکز تعمیرگاهی ،آنها در
تهیه قطعات مشکل داشتند ،اما با آغاز مجدد
فعالیتها و بازگشایی مراکز قطعات بهفور در
بازار موجود است.
به گزارش ایسنا ،در پی اظهارنظر اتحادیه
تعمیرکاران خودرو مبنی بر اینکه با توجه به
بازگشایی فروشگاههای لوازم یدکی خودرو،
تعمیرگاهها با کمبود لوازم یدکی روبهرو شده
و اکثرا برای تامین بعضی قطعات خاص نیز
با مشکل مواجه هستند ،سیدمهدی کاظمی-
سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو -ضمن
تکذیب موضوع کمبود لوازم یدکی خودروها
در حال حاضر ،تصریح کرد :در ایام قرنطینه
و تعطیلی واحدهای صنفی و فروشگاهی
که فروشندگان و مراکز عرضه قطعات لوازم
یدکی نیز تعطیل بودند ،مراکز تعمیر خودرو
باز بوده و اجازه ارائه خدمات داشتند .با توجه
به اینکه همکاران ما در عرضه قطعات یدکی
خودرو تعطیل بودند ،مراکز تعمیرگاهی نیز
نمیتوانستد قطعات موردنیاز خود را تامین
کنند ،لذا با مشکل تامین قطعات روبهرو شدند
و مصرفکننده به مرکز خدمات تعمیرگاهی
مراجعه میکرد ،اما قطعه موردنیاز موجود
نبود .بنابراین اتحادیه تعمیرکاران خودرو این
موضوع را به ما اعالم کردند که در آن زمان
ادعای بجایی هم بود ،اما در حال حاضر ،از روز
شنبه که فعالیتها از سر گرفته شده و اجازه
بازگشایی مغازهها داده شده است ،قطعات به
حد وفور موجود بوده و عرضه شده است.
این مقام صنفی تاکید کرد :اتفاقا با توجه به
اینکه مراکز عرضه قطعات یدکی مدتی تعطیل
بوده و فروش نداشتهاند ،از کمبود جلوگیری
کرده است .عالوه بر این ،از آبانماه با افزیش
قیمت بنزین و سهمیهبندی آن ،رکود عجیبی
در بازار لوازم قطعات یدکی ایجاد شد و این
رکود سبب شد که قطعات مصرف نشوند؛
چرا که میزان استفاده از اتومبیلهای شخصی
کاهش یافت و همین امر کاهش نیاز به
تعویض قطعات را به دنبال داشت.
کاظمی با بیان اینکه در حال حاضر مشکلی
از بابت کمبود قطعه بهویژه در خودروهای
داخلی وجود ندارد ،گفت :شاید در برخی
مواقع برای بعضی از خودروهای کمتردد در
کشور که تعداد کمی هم دارند ،قطعاتشان
کمیاب باشد ،اما آنها را هم همکاران ما از
کشورهای همسایه وارد میکردند و مشکلی
برای مصرفکننده ایجاد نمیشد .ولی اکنون
به دلیل اینکه تقریبا پروازها محدود و متوقف
شدهاند ،امکان دارد مسئلهای وجود داشته
باشد ،اما در خودروهای داخلی و حتی
خودروهای چینی ب ه هیچ عنوان مشکلی وجود
ندارد و قطعات آنها تامین است.
وی در ادامه هشدار داد :چنانچه برای دو
تا سه ماه آینده حمایتهایی از جانب دولت
دریافت نکنیم ،حتی برای همین خودروهای
داخلی که قطعات برایشان فراوان وجود دارد،
به مشکل برخواهیم خورد و قطعا با مشکل
کمبود قطعات روبهرو خواهیم شد .در حال
حاضر مشکلی وجود ندارد و در مراکز عرضه
قطعات یدکی خودروها فعال هستند و برای هر
اتومبیلی هم تعداد زیادی فروشگاههای عرضه
قطعات یدکی وجود دارد و نمیتواند کمبود
وجود داشته باشد.

