
در پي اختالف�ات وزارت صمت با فوالدس�ازان 
بر س�ر قيم�ت مواداوليه صنعت ف�والد، عرضه 
فوالد به يك باره كاهش و قيمت ها براي صنايع 
پايين دستي افزايش يافت. صنعت لوازم خانگي، 
خودرو و قطع�ه نيز اولي�ن صنايع�ي بودند كه 
مواداوليه شان با افزايش قيمت مواجه شد و ضرر 
كردند. دبير انجمن قطعه س�ازان معتقد است، 
با كاه�ش قيمت مواداوليه صنعت قطعه س�ازي 
)ف�والد(، قيم�ت خ�ودرو در در كارخانه حدود 
۳۰درصد كاهش مي يابد. از اي�ن رو بايد قيمت 
خ�ودرو به نف�ع مصرف كنندگان اصالح ش�ود. 
با ورود مدرس خياباني )سرپرس��ت س��ابق وزارت 
صمت( به شركت سرمايه گذاري اميد، قيمت مواداوليه 
كارخانجات فوالد به يك باره افزايش يافت و به قيمت 
جهاني نزديك شد. در پي اين اقدام كه با هماهنگي 
وزارت صمت صورت گرفته ب��ود، فوالدي ها توليد را 
كاهش دادند و با اين اق��دام آنها، قيمت ها به يك باره 
گران ش��د و دود اختالفات صنعت ف��والد با وزارت 
صمت به چشم صنايع پايين دستي رفت. بعد از اين 
ماجرا سهميه ورق صنعت خودرو و قطعه سازان كم 
شد و تحويل ورق و فوالد بيشتر را منوط به بازرسي 
واحد هاي قطعه سازي كردند و توليدكنندگان به ارائه 
آمار دقيق از ميزان مصرف شان در سامانه بهين ياب 
مكلف ش��دند. در اين خصوص س��خنگوي انجمن 
قطعه سازان در نشست خبري روزگذشته از افزايش 
قيمت فوالد و كاهش توليد و عرض��ه آن انتقاد كرد 
و گفت: »اختالفات به  وجود آم��ده در صنعت فوالد 
باعث افزاي��ش قيمت مواداوليه و قيمت تمام ش��ده 
قطعات شده كه فعاالن اين صنعت در يك ماه و نيم 
اخير به شدت متضرر شده اند.« فرهاد بهنيا با انتقاد 
از عدم بازرسي دفاتر يك س��اله قطعه سازان از سوی 
س��ازمان امور مالياتي افزود: »متأسفانه سال هاست 
كه بازرسان اين س��ازمان بدون درنظرگرفتن سود و 
زيان توليدكننده، رقم ماليات را توافق مي كنند و اخذ 
ماليات با اين روش به زيان صنايعي است كه يك سال 

را با زيان يا سود اندك توليد كرده اند.«
  افزايش قيمت خ�ودرو، بدترين و آخرين 

راه است 
دبير انجمن قطعه س��ازان آزادس��ازي قيمت ها را 
بدترين و آخرين راهكار اصالح قيمت خودروها 

دانس��ت و گف��ت: »معتقدي��م بايد ب��ا مديريت 
قيمت ه��اي افسارگس��يخته مواداولي��ه، قيمت 
خودرو كاهش يابد. اگر قيم��ت مواداوليه صنعت 
قطعه سازي كه عمده ترين آن فوالد است كاهش 
يابد، ۳۰درصد قيمت تمام ش��ده خ��ودرو در دِر 
كارخانه كاهش مي يابد. متأسفانه كشمكش هاي 
وزارت صمت با فوالدي ها به ش��دت روي صنايع 
پايين دس��تي تأثيرگذار بوده و به نظر مي رس��د، 
ادامه اين روند در س��ال آينده، قيمت تمام ش��ده 
صنعت قطعه و خ��ودرو را با افزايش قيمت زيادي 

مواجه كند.«
مازيار بيگل��و به چند طرح مطرح ش��ده در حوزه 
خودرو اش��اره كرده كه همگي ب��ه صورت موازي 
بدون اخذ نظر از قطعه سازان در حال پيش رفتن 

است. 
وي اف��زود: »ابتدا طرح تح��ول صنعت خودرو در 
مجلس اس��ت كه متأسفانه ماه هاس��ت از نظرات 
كارشناسي قطعه سازان استفاده نش��ده و ظاهراً 
طرح در كميس��يون صنايع مجل��س به تصويب 
رس��يده، اما هيچ خبري از س��از و كارهاي عرضه 
خودرو در بورس نداريم؛ طرح دوم بس��ته جهش 
توليد اس��ت كه وزارت صمت و سازمان گسترش 
در دس��ت تهيه دارند و هنوز ب��ه نتيجه مطلوب 

نرسيده و طرح س��وم هم در رياست جمهوري در 
 خصوص تعيين قيمت خودرو اس��ت كه دولت و 
مجلس با هم اين طرح را پيگيري مي كنند و هنوز 
خروجي مشخصي نداشته است. با توجه به اينكه 
در روزهاي پاياني س��ال قرار داريم،اميدواريم در 
فرصت باقيمانده وضعي��ت قيمت گذاري خودرو 
تعيين تكليف شود تا قطعه سازان بتوانند براي سال 

آينده برنامه ريزي داشته باشند.«
وي از دس��تور وزير صم��ت مبني ب��ر ايجاد يك 
كنسرس��يوم در صنعت قطعه س��ازي خب��ر داد و 
گفت: »اين كنسرسيوم متش��كل از ۳۰ قطعه ساز 
تشكيل و ثبت قانوني شده است، اما خودروسازان 
برخالف دس��تور وزير صمت حاضر نيس��تند يك 
وقت مالقات تعيين كنند، چه برس��د به اينكه ما 
را در كنار خودش��ان بپذيرند و با ما قرارداد توليد 

مشترك امضا كنند.«
بيگل��و اف��زود: »۸۰ درصد قيمت خودرو ش��امل 
قيمت قطعات و مواداوليه اس��ت و معتقديم امروز 
قيمت قطعات و مواداوليه به صورت افسارگسيخته 
افزايش يافته اس��ت. انجمن قطعه سازان آمادگي 
كامل دارد تا در صورت تعدي��ل قيمت مواد اوليه، 
قيمت محصوالت خود را در تعامل با خودروسازان 

به نفع مردم كاهش دهد.«

  مطالبات معوق قطعه سازان بيش از ۳۰هزار 
ميليارد تومان 

ش��هپري، عضو هيئت مديره انجمن س��ازندگان 
قطع��ات و مجموعه ه��اي خودرو در اين نشس��ت 
به مطالبات معوق اين صنعت اش��اره كرد و گفت: 
»بيش از ۳۰هزارميليارد تومان مطالبات معوق از 
صنعت خودروسازي داريم كه همچنان در انتظار 
گش��ايش و وصول شدن آن هس��تيم.« وي افزود: 
»سال گذشته در اس��فندماه ۵هزار ميليارد تومان 
به خودروسازان وام داده شد كه سايپا و ايران خودرو 
اين پول را بابت بدهي شان به قطعه سازان پرداخت 
كردند. امسال نيز ۵ هزار ميليارد تومان ديگر مصوب 
ش��ده و تاكنون هزار ميليارد تومان را ايران خودرو 
گرفته، اما مابقي در مراحل اداري و تشكيل پرونده 

باقي مانده است.«
وي به وضعي��ت صنعت فوالد اش��اره كرد و گفت: 
»گزارش��ات مالي صنايع فوالد نشان مي دهد كه 
هزاران ميليارد تومان سود دارند و كسي هم كاري 
به كار آنها ندارد و چقدر هم حاشيه سازي مي كنند. 
در هر دوره هم ش��اهد جهش قيم��ت فوالد، ورق 
سرد و گرم هستيم، اما كسي كاري به زيان صنعت 
قطعه س��ازي ندارد. اگر زيان انباش��ته ادامه يابد، 
كدام قطعه ساز مي تواند به فعاليتش ادامه بدهد؟ 
كدام بانك براي دادن تسهيالت اعتماد مي كند؟« 
شهپري اظهار داش��ت: »احساس مي كنم همه در 
صنعت خودرو بازيچه شده ايم. حساب و كتاب مالي 
خودروسازان نشان مي دهد صنعت خودرو در حال 
نابودي است و كسي اهميت نمي دهد. اگر قيمت ها 
اصالح نشود، هم خودروس��از و هم قطعه ساز نابود 

مي شود.«
در حالی كه خودروس��ازانی چ��ون ايران خودرو، 
سايپا و پارس خودرو در آذرماه سال جاری با كسب 
درآمد ۵۸هزارميليارد تومانی 67درصد نس��بت 
به مشابه سال گذشته رش��د درآمد داشته اند، در 
صورت های مالی خ��ود در 9ماهه ابتدايی س��ال 
جاری 16هزارميليارد تومان زي��ان ثبت كرده اند 
كه ۳6درصد نسبت به مدت مشابه سال 9۸ بيشتر 
است، در اين ميان به رغم رشد زيان خودروسازان 
هنوز طرح مشخصی برای تعيين تكليف نرخ گذاری 

خودرو وجود ندارد.
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سه راه سرگردانی نرخ گذاری خودرو
عوامل افزايش قيمت خودروها بين خودروسازان، قطعه سازان و فوالدی ها پاسکاری می شود

بهناز قاسمی
  گزارش  

 كشف 1/5 ميليارد تومان تخلف 
در بازار كاالهای اساسی

معاون بازرسي و نظارت س�ازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
از انجام بيش از 6 هزار بازرس�ي از بازار ش�ب عيد كاالهاي اساسي 
و كشف نزديك به 1/5ميليارد تومان تخلف در نتيجه آن خبر داد. 
سعيد محمدي پور در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: از ابتداي طرح بازرسي 
و نظارت بر اقالم اساسي ويژه ايام پاياني سال تاكنون 6 هزار و 41 بازرسي 
از عرضه كنندگان كاالهاي اساسي شامل گوشت قرمز، تخم مرغ، روغن 
خوراكي، برنج، لوازم خانگي، قند و شكر انجام گرفته است. به گفته وي از 
اين تعداد بازرسي، ۳۵۵پرونده تخلف به ارزش ريالي بيش از يك ميليارد 
و 467 ميليون توم��ان تنظيم و به مراجع قضاي��ي و تعزيرات حكومتي 
ارسال ش��ده اس��ت. محمدي پور با بيان اينكه اين طرح از 1۵بهمن در 
راستاي پايش و نظارت بر بازار كاالهاي اساسي و مورد نياز مردم در ايام 
پاياني سال آغاز شده، از حضور دس��تگاه هاي اجرايي و نيز اتاق اصناف، 

سازمان تعزيرات حكومتي، پليس اقتصادي و. . . در اين طرح خبر داد. 
  بيشترين بازرسي در حوزه مرغ و تخم مرغ

همچنين به گفته معاون بازرسي و نظارت سازمان صمت تهران طي دو 
هفته اخير بيشترين بازرسي هاي انجام شده، درخصوص عرضه كنندگان 
مرغ و تخم مرغ با هزار و ۳97 مورد بازرس��ي بوده كه 1۳۳ فقره پرونده 
تخلف به ارزش بيش از يك ميليارد و ۲۵۳ ميليون تومان كشف و جهت 

رسيدگي به تعزيرات حكومتي ارسال شده است. 
  انباشت ۴۰۰ هزار تن گوشت قرمز در سردخانه هاي كشور

به گفته فعاالن حوزه توليد و عرضه گوشت قرمز ميزان توليد ساالنه اين 
كاال در كشور به ۸۰۰ هزار تن رسيده كه  در همين حال ميزان مصرف 
آن كمتر از 4۰۰ هزار تن اس��ت. به عبارت ديگر در حال حاضر بيش از 
4۰۰هزار تن گوشت قرمز مازاد در س��ردخانه هاي كشور انباشت شده 
است. روز گذشته نيز دبير كارگروه تنظيم بازار خبر داد كه اواخر هفته 
جاري با حذف دالالن هر كيلو گوشت دام سنگين را با قيمت حدود 1۰۰ 
هزار تومان و هر كيلوگرم دام سبك را با قيمت 1۲۰ هزار تومان به دست 
مصرف كنندگان مي رساند. اين در حالي اس��ت كه فعاالن بازار توليد و 
عرضه گوشت قرمز معتقدند با قيمتي كه دام از دامدار خريداري مي شود، 
قيمت هر كيلوگرم گوشت قرمز حداقل 1۰ تومان بايد كمتر از اين نرخ 
باشد. براساس آمار جمعيت دام سبك كشور نزديك به 7۲ميليون رأس 
است و دامداري هاي كش��ور و دامداران در ماه آخر سال ۳۰۰هزار رأس 
دام آماده عرضه در دامداري هاي خود دارند. نتيجه افزايش جمعيت دام 
در كش��ور افزايش توليد گوشت قرمز بوده اس��ت، به نحوي كه در سال 
جاري ۸۰۰ هزار تن گوشت قرمز در كشور توليد شده است. همزمان با 
افزايش توليد به دليل شيوع ويروس كرونا و بسته شدن مراكز پر مصرف 
و همچنين كاهش ت��وان اقتصادي خانوارها ش��اهد كاهش قابل توجه 
در مصرف هس��تيم. برخي منابع كاهش ميزان مصرف گوشت قرمز را 
4۰درصد و منابعي ديگر 4۵درصد عنوان مي كنند. منصور پوريان رئيس 
شوراي تأمين دام كشور، در گفت وگو با ايلنا مدعي شد به دليل مشكالت 
ذكر شده از ۸۰۰ هزار تن گوش��ت قرمز توليدي در سال جاري تاكنون 
4۰۰ هزار تن آن به صورت منجمد در س��ردخانه ها انباشت شده است. 
عالوه بر ۸۰۰ هزار تن وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه واردات ۳۳ 

هزار تن گوشت منجمد خارجي را نيز داده است. 
به گفته پوريان، انباشت گوشت قرمز توليد داخل در پي كاهش مصرف 
همراه با وارداتي كه به اعتق��اد او در زمان مازاد بي��ش از نيمي از توليد 
بي معناست و موجب شده دامداران با بازار بي رمق روبه رو شوند كه فرصت 

را براي سودجويي افراد فرصت طلب فراهم كرده است. 
وي قيمت باالي گوشت قرمز در خرده فروش��ي ها به رغم قيمت خريد 

پايين دام از دامداران را گواه حضور اين افراد دانست. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 
420-20760سرمايه گذاري تامين اجتماعي

60-5740سرمايه گذاري بوعلي 
120-12260بيمه پارسيان

300-15140فوالدآلياژي ايران
770-37770فرآوري موادمعدني ايران 
16640940توسعه شهري توس گستر

650-32310مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر
30-6540سرمايه گذاري پرديس

530-25990داده پردازي ايران 
436070 سالمين 
1160-57020موتوژن 

450-22080ايركاپارت صنعت
330-16550كالسيمين 

540-26590نوردآلومينيوم 
70-3640ليزينگ رايان سايپا

340-20800البرزدارو
460-22550سراميك هاي صنعتي اردكان 

470-23090سرمايه گذاريپارس توشه 
850-41910پتروشيمي خارك 

340-16820بيمه ملت
60-3170گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

110-5720سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 
50-2850سرمايه گذاري صنعت بيمه 

370-18570گسترش نفت وگازپارسيان
320-16150سيمان داراب 

560-27700همكاران سيستم
230-12500سرمايه گذاري توسعه ملي 

700-34770صنايع پتروشيمي كرمانشاه
310-15420نيروترانس 

230-11360سرمايه گذاري ملي ايران 
746020سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت

420-20590داروسازي كوثر
380100آهنگري تراكتورسازي ايران 

880-43610سرمايه گذاري دارويي تامين
230-11540سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

210-10500مخابرات ايران
120-6270سرمايه گذاري سايپا
560-27860پااليش نفت تبريز

70-3700بيمه البرز
430-21210صنعتي آما

400-19600سرمايه گذاري شاهد
410-20280صنعتي بهشهر

510-25370كيميدارو
330-16450سيمان صوفيان 

90-4850نيرومحركه 
120-6100 گروه صنايع بهشهرايران 

480-24000كارخانجات توليدي شيشه رازي 
380-18930سيمان فارس وخوزستان

180-8930سيمان سپاهان 
620-30820سيمان خزر

1070-52870صنايع شيميايي فارس 
230-11400سيمان مازندران 

730-35830بورس كاالي ايران
570-28170شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 

70-3850بانك اقتصادنوين 
530-25970تراكتورسازي ايران 

1210-59780فوالداميركبيركاشان
140-6970سيمان شرق 

50-2740سرمايه گذاري نيرو
50-2900ايران ترانسفو

1060-52300مس شهيدباهنر
170-8570سرمايه گذاري خوارزمي

560-27470سيمان تهران 
740-36580گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

120-6200تجارت الكترونيك پارسيان
341070كارخانجات توليدي شهيدقندي

250-12670فوالدخوزستان
250-12420ليزينگ ايرانيان
50-2740بانك تجارت
980-48330فنرسازي زر

280-13900داروسازي امين 
290-14380كويرتاير

آگهى ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایى قانون تعیین تکلیف اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

 امالك واقع در بخش 15 اردبیل
 از پالك 33 اصلى واقع در قریه آقا محمد بیگلو

  از پالك 59 اصلى واقع در تازه کند انگوت

 از پالك 85 اصلى واقع قریه کرد کندى

 از پالك 86 اصلى واقع قریه على خان کندى 

 از پالك 91 اصلى واقع در قریه احد بیگلو

امالك واقع در بخش 16 اردبیل
از پالك 14 اصلى واقع در قریه حاجى احمد کندى

امالك واقع در بخش 20 اردبیل
 از پالك 31 اصلى واقع در شهر زهرا

 از پالك 87 اصلى واقع در قریه قزل گونى 

از پالك 105 اصلى واقع در قریه شور درق انى

از پالك 115 اصلى واقع در قریه تنگ

از پالك 116 اصلى واقع در قریه قشالق تنگ

 از پالك 119 اصلى واقع در قریه مغوان

از پالك 122 اصلى واقع در قریه شکراب

از پالك 135 اصلى واقع در قریه بیلداشتى

از پالك 138 اصلى واقع در قریه چونگنش 

از پالك 144 اصلى واقع در قریه جن کندى 

از پالك 152 اصلى واقع در قریه بنه 

از پالك 155 اصلى واقع در قریه سارى نصیرلو 

از پالك 120 اصلى واقع در شهرستان گرمى 

 م الف: 987/ سعید نیکخو- رئیس ثبت اسناد و امالك گرمى


