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پیش بینی پایین ترین رشد اقتصادی جهان
طبق گزارش سازمان ملل، رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ به ۱.۹ درصد 
کاهش خواهد یافت.به گزارش ایســنا به نقل از اکونومیک، بر اســاس گزارش 
سازمان ملل، پیش بینی می شود که رشد اقتصاد جهانی از سه درصد سال ۲۰۲۲ 
به ۱.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد که یکی از پایین ترین نرخ های رشد در 
دهه های اخیر است.در گزارش وضعیت اقتصاد جهانی و چشم اندازها آمده است 
که یک سری شــوک های شدید و تقویت کننده در سال ۲۰۲۲، از جمله جنگ 
در اوکراین و تاثیرات همه گیری ویروس کرونا، بر اقتصاد جهان در ســال ۲۰۲۳ 
تاثیر زیادی خواهد گذاشت.بر اساس این گزارش، تورم دائما باال به طور متوسط 
حدود ۹ درصد در ســال ۲۰۲۲ بوده است و پیش بینی می شود رشد جهانی در 
سال ۲۰۲۴ به طور متوسط به ۲.۷ درصد افزایش یابد.در این گزارش آمده است: 
چون خطرات اقتصادی، مالی، ژئوپلیتیکی و زیســت محیطی بی شماری وجود 
دارد، چشم انداز کوتاه مدت اقتصادی بسیار نامشخص است. رکود کنونی اقتصاد 
جهانی هم رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و هم کشورهای در حال توسعه 
را کاهش می دهد و بســیاری از آنها با خطر رکود در سال ۲۰۲۳ مواجه هستند.
پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۲۳ تنها ۰.۴ درصد 
افزایش یابد و بسیاری از کشورهای اروپایی با رکود خفیفی همراه با هزینه های 
انرژی باال، تورم باال و شرایط مالی سخت تر که مصرف و سرمایه گذاری خانوار را 
کاهش می دهند، مواجه خواهند شد.پیش بینی می شود که اتحادیه اروپا در سال 
۲۰۲۳ به میزان ۰.۲ درصد رشد کند که از ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ کمتر است.

اقتصاد روســیه در سال ۲۰۲۲ کمتر از حد انتظار اولیه و تولید ناخالص داخلی 
حدود ۳.۵ درصد کاهش یافت.پیش بینی می شود که رشد اقتصادی چین در سال 
۲۰۲۳ به طور متوســط بهبود یابد و به ۴.۸ درصد برسد، احتماال پایین تر از نرخ 

پیش از همه گیری بین ۶ تا ۶.۵ درصد باقی بماند.

۵۰۰۰ معدن غیرفعال در کشور 
وجود دارد

معاون معدن و فــرآوری مواد وزارت صمت گفت: ۵۰۰۰ معدن غیرفعال 
در کشور وجود دارد.رضا محتشمی پور در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: هفت 
هزار معدن فعال و پنج هزار معدن غیرفعال در کشور وجود دارد.وی با بیان 
اینکه محدوده های معدنی در کشــور وجود دارد که ســعی شده به ظرفیت 
معادن کشــور اضافه شود، افزود: امســال ۲۳ هزار میلیارد تومان به معادن 

دولتی کشور اختصاص یافته است.
معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: در ۱۰ ماهه امسال شرکت های زیادی 
در موضوعــات در حوزه دانش بنیان فعالیت می کنند از تجهیزات اکتشــافی 
شرکت هایی هســتند که دوربین هایی را تولید می کند.محتشمی پور اضافه 
کرد: تولید پهپاد دستگاه های در بهره برداری نیز برای اولین بار ساخت داخل 
تراکــت معدنی و در فراوری هم ۷۰ تا ۸۰ درصد مواد معدنی در کشــور با 
تکنولوژی و تجهیزات ایرانی انجام می شود.وی بیان کرد: در حوزه تیتانیوم با 
تکنولوژی ایرانی، کارخانه فرآوری برای اولین بار در حال نصب است تا نیمه 

سال آینده به نتیجه برسد.

فروش ارز در پنج بانک از روزجاری
از روز شــنبه مورخ هشــتم بهمن ماه، عالوه بر صرافی های مجاز، شعب 
منتخب بانک های ملی ایران، ملت، تجارت، ســپه و صادرات ایران نیز نسبت 
به فروش ارز در سرفصل تأمین نیازهای ضروری در سقف معادل ۵۰۰۰ یورو 

اقدام می کنند.
بانک مرکزی اعالم کرد در راســتای تسهیل تأمین تقاضای ارز به صورت 
اســکناس در ســرفصل »تأمین نیازهای ضروری )کد ۵۶(، شعب منتخب 
بانک های فوق با شــرایط مدون نســبت به به فروش ارز به صورت اسکناس 
اقدام می کنند.در این اطالعیه آمده است، فروش ارز )اسکناس( به متقاضیان، 
حداکثر به مبلغ ۵.۰۰۰ یــورو یا معادل آن به دالر به نرخ  اعالمی در پایگاه 
مدیریت بازار متشــکل معامالت ارز ایران به نشــانی www.ice.ir تحت 

عنوان »آخرین نرخ« مجاز است.

ایرالین ها ملزم به بازگرداندن اضافه وجه دریافتی
 از مسافران 

مدیرکل دفتر بازرســی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندی وزارت راه و 
شهرسازی اعالم کرد: شرکت های هواپیمایی ملزم به بازگرداندن وجه اضافه 

بلیت به مسافران هستند.
به گزارش ایرنا، طی دو روز گذشته بیشتر ایرالین ها نرخ بلیت هواپیما را به 
قیمت قبل بازگرداندند، در همین راستا روز جمعه»حسین مذنب« مدیرکل 
دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندی وزارت راه و شهرسازی - در 
فضای مجازی نوشت: با تأکید وزیر راه و شهرسازی برای جلوگیری از تضییع 
حقوق مردم و همچنین تذکر دســتگاه های نظارتی، شرکت های هواپیمایی 
ملزم به برگرداندن نرخ بلیت به قیمت قبل و بازگشــت مبالغ اضافه دریافتی 
شدند.وی تأکید کرده است: همچنین درخواست شرکت های هواپیمایی برای 
کاهش برخی هزینه های جانبی در حال پیگیری است.به گزارش ایرنا، رئیس 
ســازمان هواپیمایی کشوری گفته اســت هرگونه قیمت گذاری جدید بلیت 
هواپیما پس از تصویب در ســتاد تنظیم بازار ابالغ و ســپس اجرایی خواهد 
شد. طی سه هفته گذشته شرکت های هواپیمایی تا میانگین ۳۰ درصد نرخ 
بلیت پروازها را افزایش داده بودند که از روز چهارشنبه و با دستور دادستانی 

قیمت ها به قبل از دی ماه گذشت.

گزارش

اخبار کوتاه

به نظر می رسد اتخاذ سیاست های انقباضی 
در بانک ها باعث گالیه تولیدکنندگان شــده 
اســت؛ تا جایی که اواخر دی ماه ۲۰ انجمن 
تولیدکننده طی نامه ای به ســران ســه قوه 
خواستار صدور دستور پیگیری ارائه تسهیالت 
سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی شدند 
و عالوه بر این مشکل تامین نقدینگی و انتقاد 
نســبت به سیاست انقباضی بانک ها موضوعی 
اســت که در این مدت در اکثر نشســت های 

خبری تولیدکنندگان نیز مطرح شده است.
به گزارش ایســنا، برخی از تولیدکنندگان 
معتقدند برای مقابله با شــرایط تورمی، اتخاذ 
سیاســت های انقباضی گریزناپذیر اســت، اما 
واحدهای تولیدی باید از این سیاست مستثنی 

شوند.
همچنین تولیدکننــدگان در نامه خود به 
ســران قوا به این نکته هم اشــاره کرده اند که 
واگذاری، امالک دارایی های غیر ضرور و اماکن 
رفاهی بانک ها می تواند مشکل کمبود نقدینگی 

بانک ها را مرتفع کند. 
هیات وزیران در سال ۱۳۸۶ آئین نامه نحوه 
واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی 
بانک ها را به تصویب رساند و جزئیات دقیقی را 
درباره شیوه فروش امالک بانک ها تعیین کرد 
و پس از آن هم چندین رئیس دولت از برنامه 
خود برای به ســرانجام رساندن این آئین نامه 
ســخن گفتند، اما این قانون همچنان در حد 

یک نوشته بر روی کاغذ باقی مانده است.
از طرف دیگر گزارش ها حاکی از این است 
کــه یکــی از مهم ترین مشــکالت واحدهای 
راکد در کشــور کمبود نقدینگی است. نتیجه 

طرح پایش واحدهای صنعتــی غیرفعال کل 
کشــور نشــان می دهد ۱۲ هــزار و ۶۷ واحد 
راکد شناســایی شــده که ۶۲ درصد آن ها از 
طریق شــیوه های فنی بازفعال سازی، امکان 
راه اندازی مجدد دارند. بر اساس اعالم مدیران 
بنگاه های اقتصادی راکد کل کشور، ۴۴ درصد 
از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی 

دارند.

آماروارقامچهمیگوید؟
اگــر در این رابطه بخواهیم بــه آمار و ارقام 
استناد کنیم، نکته اول این است که طبق قانون 
برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی )شورای پول 
و اعتبار( مکلف اســت سیاســت های پرداخت 
تســهیالت بانکی را به گونــه ای تنظیم کند 
که ســهم بخش صنعت و معدن از تسهیالت 
پرداختی ساالنه طی اجرای قانون برنامه حداقل 

۴۰ درصد باشــد. برنامه ششم توسعه مربوط 
به ســال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ بوده و موضوع سهم 
تسهیالت صنعت و معدن تاکنون محقق نشده 
است.طبق اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در هشت ماهه امسال ۷۸۲ همت )هزار میلیارد 
تومان( به بخش صنعت و معدن تسهیالت ارائه 
شده که ۵۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش 
داشته است. همچنین این میزان ۶۷ درصد رقم 

مصوب برای کل سال ۱۴۰۱ است. سهم بخش 
صنعت و معدن در این مدت از کل تســهیالت 
از ۳۰ درصد در سال قبل به ۳۵ درصد افزایش 
یافته، اما همانطور که اشاره شد به سقف تعیین 
شــده در قانون نرسیده است.همچنین در نامه 
انجمن هــای تولیدکننــده به بــه گواهی آمار 
رسمی اســتناد شده که بر اســاس آن مجموع 
ارزش تولیدات کشــور در سال گذشته ۲۳۰۰ 
هزار میلیارد تومان بــوده و ۶۵۰ هزار میلیارد 
تومان تسهیالت مورد نیاز است که باید از طرق 
مختلف به عنوان سرمایه در گردش تامین شود. 
با این آمار میزان تسهیالت اعالمی از سوی منابع 
بانکی به بخش تولید در سال گذشته ۴۳۵ هزار 
میلیارد تومان بوده که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد 
تومــان کمبود نقدینگی و عدم تراز منابع برای 
بخش تولید به ثبت رسیده است.البته سیاست 
دیگر وزارت صمت افزایش ســهم تامین مالی 
به صورت زنجیره ای )روشی که در آن واحدهای 
تولیدی که در طول هم هستند با یک بار اخذ 
تســهیالت تامین مالی می شــوند( بوده است؛ 
به طــوری که در ۹ ماهه امســال ۴۴ همت از 
طریق انتشــار اوراق گام تامین مالی شــد که 
در مقایســه با مجموع دو سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ 
که ۹ همت بود جهش قابل توجهی را نشــان 
می دهــد. همچنین در این مدت ۲۲۳۰۰ فقره 
تســهیالت مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی 
به ارزش ۳۵.۷ همت پرداخت شده است.با این 
همه به نظر می رسد این اقدامات کافی نبوده و 
همچنان الزم است بانک ها همکاری بیشتری 
برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی 

داشته باشند.

دولت درحالی درآمدی از محل مالیات خانه های خالی در 
الیحه بودجه سال آینده را پیش بینی کرده است که همواره 
انتقاداتی به شناســایی این خانه ها و تحقق درآمد دولت از 
محل مذکور در سال جاری وارد است؛ البته به نظر می رسد 
قرار است راهکارهای جدیدی برای این موضوع به کار گرفته 
شود.به گزارش ایسنا، آنطور که دولت در الیحه بودجه سال 
آینده پیش بینی کرده، قرار است از خانه های مسکونی خالی 
از سکنه ۲۰۰۰ میلیارد تومان مالیات اخذ کند. این درحالی 
اســت که طبق آخرین آمار، مالیاتی کــه دولت در ۹ ماهه 
ســال جاری از این محل اخذ کرده، یــک میلیارد و ۴۸۷ 
میلیون تومان بوده است. رقمی که به نظر نمیرسد تا پایان 
ســال به بیش از دو میلیارد تومان هم برسد و مقایسه این 
ارقام نشــان می دهد که دولت برای سال آینده روی مالیات 
خانه های خالی حســاب زیادی باز کرده است.این درحالی 
اســت که از زمانی که قانون اخذ مالیات از خانه های خالی 

اجرا شــد، انتقادات زیادی به آن مطرح بود. بر این اســاس 
بنای اخذ مالیات از خانه های خالی سال گذشته گذاشته و 
قانون مالیات خانه های خالی آذرماه سال ۱۴۰۰ مصوب شد. 
طبق این قانون اگر واحد مسکونی در شهرهای باالی ۱۰۰ 
هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از ســکنه باشــد،  مشمول 
مالیات می شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه 
مشــمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح 
ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم 
معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ 
برابر مالیات متعلقه خواهد شــد.وظیفه شناسایی خانه های 
خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه امالک 
و اسکان گذاشته شــده است که این وزارتخانه با راه اندازی 
سامانه امالک و اسکان نســبت به ثبت اطالعات سکونتی 
افراد اقدام کرد و کسانی که در مهلت تعیین شده نتوانستند 
این اطالعات را ثبت کنند، خانه آن ها به عنوان خاله خالی به 

سازمان امور مالیاتی از سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی 
شد اما طبق نظر کارشناسان این وزارت خانه به عنوان نهاد 
مربوطه برای شناسایی خانه های خالی سریع و کارآمد عمل 

نمی کند.  
انتقادمنظوروبهکارگیرییکروشجدید

موضوعی که داوود منظور، رییس ســازمان امور مالیاتی 
نیز به آن اشاره و اعالم کرده است با خود اظهاری نمی توان 
خانه های خالی را شناسایی کرد. تعریف خانه های خالی غلط 
اســت. تاکنون ۵۲۰ هزار رکورد خانه خالی توســط وزارت 
راه و شهرســازی ثبت شــد که از این میزان ۲۱۶ اعتراض 
صورت گرفت که همگی وارد بوده است. وی همچنین این 
پیشنهاد را مطرح کرد که در شناسایی خانه های خالی باید 
از ظرفیت شهرداری استفاده شود.با توجه به این موضوعات،  
ابهام درمورد تحقــق پیش بینی های درامدی دولت درمورد 
خانه های خالی وجــود دارد. البته منظــور اخیرا  درمورد 

شناســایی خانه های خالی و لوکس از به کارگیری یک راه 
جدید خبر داده و اعالم کرده اســت که یکی از دالیلی که 
باعث شــده مالیات خانه های خالی و خانه ها و خودروهای 
گران قیمت به طور کامل محقق نشود، ظرف اطالعاتی است 
که ســازمان امور مالیاتی باید از دســتگاه های تولیدکننده 

اطالعات دریافت کند. 
برای حل مشکل مذکور در الیحه تضامینی را در قانون 
پیش بینــی می کنیم برای دســتگاه هایی که باید اطالعات 
مورد نیاز سازمان امور مالیاتی را تامین کنند. این تضامین 
محکم بوده و مجازات هایی را برای دستگاه هایی که همکاری 
نمی کنند پیش بینی کرده است.رئیس سازمان امور مالیاتی 
افزود: درمورد خانه های خالی پیشنهاداتی است برای بهبود 
دریافت اطالعات که این پیشــنهادات به مجلس ارایه شده 
اســت و چنانچه در قانون تصویب شــود می توان خانه های 

خالی را شناسایی و وصول کنیم.

رئیس اتحادیه طــال و جواهر تهران گفت: 
رویکردهای جدید بانک مرکزی در عرضه ربع 
ســکه در بورس کاال و راه اندازی بازار معامالت 
ارز و طال، ســبب شد که روند صعودی قیمت  
سکه و طال در بازار که در روزهای نخست هفته 
وجود داشت، متوقف و مسیر قیمت ها به سمت 
کاهشــی شــدن تغییر کند.نادر بذرافشان در 
گفت وگو با ایسنا، در رابطه با وضعیت یک هفته 
اخیر بازار سکه و طالی داخلی، اظهار کرد: در 
هفته ای که گذشــت، میانگین دو دالر کاهش 
اونس جهانی طال را داشــته ایم. علیرغم اینکه 
از اوایل هفته تا اواســط هفته روندی صعودی 
قیمت طال در بازارهای جهانی دیده می شد اما 
در پایان هفته کاهشی شد که در نهایت دو دالر 
کاهــش را رقم زد.رئیس اتحادیه طال و جواهر 
تهــران، تصریح کــرد: در بازارهای داخلی نیز 
سکه  و طال در روزهای ابتدایی هفته، دنباله رو 
نوسانات نرخ ارز در مسیر نوسان افزایشی قرار 
داشــت اما با اعمال رویکردهــای جدید بانک 
مرکزی در رابطه با عرضه ربع ســکه در بورس 
کاال و اعالم توزیع ۴۵۰ هزار قطعه ربع ســکه 
و همچنین اعالم خبر راه اندازی بازار مبادالت 
ارز و طال در آینده نزدیک، سبب شد که سکه 
و طال در بازار از مســیر افزایشی دور بزند و در 
مســیر کاهش قیمت ها حرکت کند؛ بگونه ای 
که در روز سه شــنبه نســبت به روز دوشنبه 
شــاهد یک میلیون تومــان کاهش قیمت هر 
قطعه سکه و حدود ۵۵ هزار تومان به ازای هر 
گرم طالی ۱۸ عیار باشــیم. وی ادامه داد: این 
روند نزولی قیمت ها تا روز چهارشنبه هم ادامه 
داشــت و ۹۰۰ هزار تومان دیگر از بهای سکه 
را کاســت؛ اما در آخرین روز بازار )پنجشنبه(، 

به دنبال نوسانات نرخ ارز در بازار و برخی اخبار 
سیاسی-اقتصادی در سطح دنیا، کاهش قیمت  
سکه و طال در بازار داخلی را کم کرد و مجدد 
نســبت به روز چهارشنبه قیمت ها را کمی باال 
برد؛ براین اســاس تاحدودی از بخشــی از آن 
کاهش قریب به دو میلیون تومانی )طی دو روز 
سه شنبه و چهارشنبه( جبران و تقویت شد.این 
مقام صنفی خاطر نشان کرد: این موضوع سبب 
شد که بطور میانگین ۳۰۰ هزار تومان کاهش 
بهای هر قطعه سکه در آخرین معامالت پایانی 
هفته نسبت به ابتدای هفته دیده شود. اما هر 
مثقال طالی ۱۷ عیار نســبت به ابتدای هفته 
میانگیــن ۵۰۰۰ هزار تومان افزایش و هر گرم 
طالی ۱۸ عیار میانگین ۱۰۰۰ تومان افزایش 

را تجربه کرده است.
ربعسکه۸۰۰هزارتومانارزانشد

بذرافشــان در رابطه با آخرین قیمت سکه 
و طال در بــازار داخل و تغییرات آن نســبت 
به ابتــدای هفته گفت: هر قطعه ســکه تمام 
طرح جدید با ۳۰۰ هــزار تومان کاهش بطور 
میانگین در طول هفته، روز پنجشنبه گذشته 
۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت داشــت. 
هر قطعه سکه تمام طرح قدیم نیز با میانگین 
۱۰۰ هزار تومان کاهش به ۲۳ میلیون تومان 
رسید. نیم سکه که در روز سه شنبه نسبت به 
روز پیش از آن ۶۰۰ هزار تومان کاهش قیمت 
داشت، پس از نوسان نرخ ارز و صعودی شدن 
مجدد قیمت هــا، بطور میانگیــن در آخرین 
معامالت هفته، تغییری نسبت به ابتدای هفته 
نداشته و ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله 
شده اســت.رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران 
افزود: ربع ســکه اما بیشترین کاهش قیمت را 

در طول یک هفته اخیر تجربه کرده با میانگین 
۸۰۰ هزار تومان کاهش نسبت به ابتدای هفته 
۹ میلیون تومان دادوستد شده است. سکه های 
یک گرمی بانک مرکزی نیز با ۱۰۰ هزار تومان 
افزایــش قیمت به نســبت ابتــدای هفته، در 
آخرین معامالت روز گذشته پنج میلیون تومان 
بود. همانطور که اشــاره شد، هر مثقال طالی 
۱۷ عیار با ۵۰۰۰ هزار تومان و هر گرم طالی 
۱۸ عیار با ۱۰۰۰ تومان افزایش بطور میانگین 
نســبت به ابتدای هفته به ترتیب ۹ میلیون و 
۱۵۰ هزار تومان به ازای هر مثقال )۱۷ عیار( و 
دو میلیــون و ۱۱۲ هزار تومان به ازای هر گرم 
)۱۸ عیار( دادوستد شده است.وی در رابطه با 
آخرین وضعیت حباب ســکه نیز گفت: حباب 
ســکه نیز که تا سه میلیون تومان هم کاهش 
یافته بود، مجدد در حال حاضر در محدوده سه 
میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان قرار داد که تفاوت 
چندانی نسبت به ابتدای هفته ندارد. برای هر 
اونس طال در بازارهای جهانی ۱۹۲۶ دالر نرخ 
ثبت شده است.بذرافشــان ابراز امیدواری کرد 
که طی هفته های پیش رو همین رویکرد بانک 
مرکزی در توزیع ربع ســکه ادامه دار باشــد و 
همانطور که پیش از ایــن نیز تاکید کرده ایم، 
برای سایر قطعات ســکه همچون نیم سکه و 
سکه های تمام اتفاق بیفتد، قطعا تاثیر به سزایی 
در کاهش قیمت ها و ثبات بازار خواهد داشت. 
ضمن اینکــه باید عرضه ها بــا قیمت هایی با 
فاصله بیشــتر نســبت به قیمت بازار صورت 
گیــرد؛ تقاضا برای ربع ســکه هایی که در این 
هفته بورس عرضه شد، میانگین ۱۱ هزار طی 
دو مرحلــه بود؛ بنابراین چندان تقاضایی هنوز 
شــکل نگرفته و باید تداوم داشته و سکه ها با 

قیمت های اعالمی با فاصله بیشــتر قیمت بازار 
آزاد عرضه شــوند تا نقش مهم و تاثیرگذاری 
در کاهش قیمت ها، کاهش حباب سکه و ثبات 

قیمت ها در بازار ایفا کند.
فروش۱۷هزارو۳۹۷قطعه

ربعسکهبهارآزادیدربورسکاال
در دومین روز )چهارشنبه هفته گذشته( از 
مرحله دوم عرضه گسترده ربع سکه بهار آزادی 
در بورس کاال، تعداد ۱۷ هزار و ۳۹۷ قطعه ربع 
سکه بهار آزادی تا قیمت ۷ میلیون و ۷۳۰ هزار 

تومان توسط متقاضیان خریداری شد.
به گــزارش روابط عمومی بانــک مرکزی، 
عرضه ۴۵۰ هزار ربع ســکه طال بهار آزادی از 
روز سه شــنبه ۴ بهمن ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ روز 
کاری از طریق بورس کاالی ایران آغاز شــده 
اســت.عرضه ربع ســکه طالی بهار آزادی در 
بــورس کاال در این مرحله بــه صورت گواهی 
سپرده ناپیوســته بوده و فرآیند کشف قیمت 
جدیــد در عرضه مربوطه هــم به صورت ثبت 
ســفارش دفتری با قیمت های مختلف است.

مطابق شــرایط عرضه ربع سکه طال در بورس 
کاال، تمامی اشــخاص حقیقی باالی ۱۸ سال 

دارای کد ملــی می توانند حداقل یک قطعه و 
حداکثر پنج قطعه ربع سکه طالی بهار آزادی 
را خریداری کنند. خریداران می توانند پنج روز 
کاری بعد از خرید سکه در بورس کاال، به خزانه 
بانک رفاه مراجعه کرده و با ارائه اسناد مربوط 
به بورس، به صورت فیزیکی معادل ســکه های 

خریداری شده را تحویل بگیرند.
بانک مرکزی همچنین در نامه ای به شرکت 
بورس کاالی ایران تاکید کرد، مبلغ ۹٪ مالیات 
بر ارزش افزوده در قیمت کشف شده معامالت 
گواهی سپرده کاالیی سکه طالی ربع بهارآزادی 
خزانه بانک رفاه، محاسبه شده است؛ لذا مبلغ 
دیگری با عنوان هزینه مالیات بر ارزش افزوده 
از متقاضیان اخذ نمی شود.گفتنی است، عرضه 
ربع ســکه طال در بورس کاال به منظور از بین 
بردن حباب سکه و تعدیل انتظارات تورمی غیر 
واقعی توســط بانک مرکزی با همکاری بورس 
کاالی ایران انجام می شــود. یادآور می شود در 
نخستین روز از مرحله دوم عرضه ربع سکه طال 
در بورس کاال، تعداد ۴۷۶۷ قطعه ربع سکه بهار 
آزادی تا قیمت ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان در 

بورس کاال خریداری شد.

گالیه از وضعیت سرمایه در گردش

بانک ها، رو در روی تولیدکنندگان

دولت چقدر روی مالیات خانه های خالی حساب باز کرده است؟

بطور میانگین نسبت به ابتدای هفته گذشته اتفاق افتاد

کاهش ۳۰۰ هزار تومانی بهای سکه 

در ۱۰ ماهه امســال بالغ بــر ۱۰۳میلیون تن و به 
ارزش ۴۵میلیارد و ۳۰۰میلیون دالر صادر شده که این 
میزان صادرات غیرنفتی در مقایسه با مدت مشابه سال 
۱۴۰۰ افزایش ۲.۹۳ درصدی داشــته است.به گزارش 
گمرک جمهوری اسالمی ایران، در ۱۰ ماهه سال جاری 
بالغ بر ۱۰۳ میلیون تن و به ارزش ۴۵ میلیارد و ۳۰۰ 
میلیون دالر بوده است که این میزان صادرات غیرنفتی 
در مقایسه با مدت مشــابه سال ۱۴۰۰، افزایش ۲.۹۳ 
درصــدی در وزن و ۱۷.۶۶ درصــدی در ارزش دالری 

داشته است.
میزان واردات کشــور در این مدت بــه میزان ۳۱ 
میلیون تن بــه ارزش ۴۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر 
بوده اســت که کاهش ۷ و ۶ صدم درصدی در وزن و 
افزایش ۱۶ و ۸۶ صدم درصدی در ارزش را در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل نشــان می دهد.در این مدت 
متوسط ارزش گمرکی هر تن کاالی صادراتی از ۳۸۵ 
دالر در ۱۰ ماهه ســال گذشــته به ۴۴۰ دالر در ۱۰ 
ماهه ســال جاری رسیده اســت، که نشانگر رشد ۱۴ 
و ۳۱ صدم درصدی است.متوســط ارزش گمرکی هر 
تن کاالی وارداتی ۱۵۷۱ دالر بوده که نســبت به رقم 
۱۲۴۹ دالر در ۱۰ ماهه ســال گذشته، ۲۵ و ۷۴ صدم 

درصد رشد داشته است.بزرگترین مقاصد صادراتی در 
این مدت کشورهای چین با ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
دالر، عراق با ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دالر، ترکیه با ۶ 
میلیــارد و ۶۰۰ میلیون دالر، امارات متحده عربی با ۴ 
میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر و هند با  یک میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون دالر بوده است.اقالم اساسی شامل ذرت، برنج، 
دانه سویا، گندم، روغن آفتابگردان، جو و کنجاله سویا 
در فهرست عمده کاالهای وارداتی کشور قرار گرفته اند 
و در مجموع از نظر وزنی ۵۷ و ۶ صدم درصد و از نظر 
ارزشی ۲۱ و ۲۰ صدم درصد از کل واردات کشور را به 
خود اختصاص داده اند. ۵ کشــور عمده طرف معامله 
واردات، کشــورهای امارات متحده عربی با ۱۵ میلیارد 
دالر، چین با ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر، ترکیه با 
۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالر، هند با ۲ میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون دالر و آلمان با یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر 
بوده اســت. این ۵ کشور در مجموع از نظر وزنی ۶۵ و 
۱۹ صدم درصد و از نظر ارزشی ۷۵ و ۶۷ صدم درصد از 
کل واردات کشور را به خود اختصاص داده اند.ترانزیت 
خارجی کشور طی ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به دوره 
مشــابه سال قبل با رشد ۷ و ۴۳ صدم درصدی بالغ بر 

۱۱ میلیون تن بوده است.

رییس کل گمرک ایــران، گفت: بزرگترین مقاصد 
صادراتی در این مدت کشــورهای چین با ۱۲ میلیارد 
و ۶۰۰ میلیون دالر ، عراق با ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون 
دالر ، ترکیــه با ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر ، امارات 
متحده عربی با ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر و هند با 

 یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر بوده است.
به گزارش ایلنا، محمد رضوانی فر در مراسم رونمایی 
از برنامــه راهبــردی گمــرک در روز جهانی گمرک 
جمهوری اســالمی ایران با اشــاره به عملکرد تجاری 
در ســال جاری اظهار داشــت : میزان صادرات قطعی 
کاالهای غیرنفتی کشور به غیر از نفت خام، نفت کوره 
و نفت سفید و بدون احتساب صادرات از محل تجارت 
چمدانی و صادرات خدمات فنی و مهندســی و برق در 
۱۰ ماهه ســالجاری ، ۱۰۳ میلیون تن و به ارزش ۴۵ 
میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر بوده اســت که این میزان 
صادرات غیر نفتی در مقایســه با مدت مشــابه سال 
۱۴۰۰، افزایش ۲ و ۹۳ صــدم درصدی در وزن و ۱۷ 
و ۶۶ صدم درصدی در ارزش دالری داشــته است.وی 
ادامه داد: میزان واردات کشــور در این مدت به  میزان 
۳۱ میلیون تن به ارزش ۴۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر 
بوده که کاهش ۷ و ۶ صدم درصدی در وزن و افزایش 

۱۶ و ۸۶ صدم درصدی در ارزش را در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل نشان می دهد.رییس کل گمرک ایران 
با اشاره به مقاصد تجاری ایران گفت:  بزرگترین مقاصد 
صادراتی در این مدت کشورهای چین با ۱۲ میلیارد و 
۶۰۰ میلیــون دالر ، عراق با ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون 
دالر ، ترکیــه با ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر ، امارات 
متحده عربی با ۴ میلیــارد و ۸۰۰ میلیون دالر و هند 
با  یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر بوده است.رضوانی فر 
ادامه داد : همچین در ۱۰ ماه اول امسال میزان ترانزیت 
از کشــورمان ۱۱ میلیون تن بوده که رشد ۸ درصدی 
نســبت به سال گذشته داشــت.وی گفت: بیش از ۲۰ 
میلیارد دالر مازاد درآمد داشــتیم که در این شاخص 
بســیار موفق عمل کرده ایم. در مــدت مذکور در امد 
حاصــل از حقــوق ورودی کاالهــای خودرویی و غیر 
خودرویی ۶۰ هزار میلیارد تومان و درآمد مالیات ارزش 
افزوده ۷۵ هزار میلیارد تومــان بوده که به خزانه وارد 
می شــود و پیش بینی می شود در ســال آینده درآمد 
حقــوق ورودی خودرویی با ۳۲ هــزار میلیارد تومان 
و حقوق ورودی ســایر کاال تــا ۸۷ هزار میلیارد تومان 
افزایــش یابد و درامد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده 

بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باشد.

پیش بینی درآمد ۳٢ هزار میلیاردی از واردات خودرو در سال آیندهصادرات غیرنفتی کشور افزایش یافت

شرکت تعاونی مسکن کارگران بیمارستان پارس
تاریخانتشارآگهی:۱4۰۱/۱۱/۰۸

شمارهثبت:4۸2۱۸

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
باتوجه به عدم حصول حد نصاب قانونی مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول مورخ۱4۰۱/۱۱/۰6و عدم 
رسمیت مجمع عمومی مذکور، بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع 
عمومی فوق العاده نوبت دوم که راس ساعت۱4روزچهارشنبهمورخ۱4۰۱/۱۱/۱۹در محل بیمارستان 

پارس واقع در بلوار کشاورز شماره ۱۴۷ تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
توجه: در صورتی که هریک از اعضاء نتوانند در مجمع عمومی فوق حضور یابند می توانند اســتفاده از 
حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام االختیار واگذار کنند. تعداد آراء 
وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود. الزم به ذکر است نماینده 
تام االختیار با تایید ژان یعقوب زاتکه بازرس تعاونی و میترا جعفرودی عضو هیات مدیره تعاونی خواهد بود. 
بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف ۸ روز از انتشار این آگهی به همراه نماینده 
خود و با در دست داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت 
تعاونــی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین )عضویت متقاضی و اهلیت نماینده(، برگه نمایندگی مربوط 

توسط افراد مذکور تایید تا برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.
ضمنا یادآوری می شود این مجمع با حضور نصف به عالوه یک نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیماتی 

که در آن اتخاذ می شود برای کلیه اعضاء )اعم از غایب و مخالف و حاضر( نافذ و معتبر خواهد بود.
دستورجلسه:

 - تمدید مدت فعالیت تعاونی مســکن کارگران بیمارســتان پارس از تاریــخ ۱4۰۱/۰4/2۹به مدت
5سالپس از ثبت

رئیسهیاتمدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مسکن 
کارگران بیمارستان پارس نوبت اول

تاریخانتشارآگهی:۱4۰۱/۱۱/۰۸
جلســه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مســکن کارگران بیمارســتان پارس نوبت اول شرکت 
تعاونی مســکن کارگران بیمارستان پارس راس ساعت۱6روزچهارشنبهمورخ۱4۰۱/۱۱/۱۹در محل 

بیمارستان پارس به آدرس: تهران- بلوار کشاورز- شماره ۱۴۷ تشکیل می گردد.
لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در 

محل مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل/ نماینده خود را کتبا معرفی نمایید.
۱- ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده ۱۹ آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی: تعداد آراء 
وکالتی هر عضو حداکثر ۳ رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای 
نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ ۱4۰۱/۱۱/۱6در محل بیمارستان پارس حاضر 

تا پس از احراز هویت و تایید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.

دستورجلسه:
۱- گزارش هیات مدیره و بازرس.

۲- طرح و تصویب صورت های مالی ســال ۱۳۹۹و۱4۰۰و نحوه تقســیم سود و بودجه سال جاری 
شرکت.

۳- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرس.
۴- انتخاب روزنامه های کثیراالنتشار برای انتشار آگهی تعاونی

۵- تصمیم گیری درخصوص اعضایی که در تامین هزینه های شرکت تعاونی مشارکت ندارند.
* داوطلبان تصدی سمت هیات مدیره و بازرس به موجب دستور العمل مربوط موظفند حداکثر ظرف 

۵ روز از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند.
رئیسهیاتمدیره


