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بهناز  قاسمی

وزير صمت :نیاز به زمان
برای اصالح ساختار داریم

خودرو مدعي زياد دارد
همه براي كسب شهرت مداخله ميكنند

از آغاز دولت سيزدهم ،سيدرضا فاطميامين به وزارتخانهاي آمد كه
در دولت قبل بيثباتترين بود .به عنوان مثال در يك سال (سال)99
وزارت صنعت چهار وزير و سرپرس�ت به خود ديد تا اينكه در نهايت
رزمحس�يني به عنوان وزير پاياني دولت معرفي ش�د .اكنون بعد از
9ماه به گفته فاطميامين با تغيير ريل در اين وزارتخانه ،منافع عدهاي
به خطر افتاده اس�ت و براي اصالح ساختار س�نگاندازي ميكنند.

اين روزها خبرهاي بسياري حول تغيير و تحول كابينه دولت سيزدهم
منتشر ميشود .اس��تيضاح وزير صمت بعد از استعفاي وزير رفاه نیز بر
سر زبانها افتاد.
سيدرضا فاطميامين روز گذشته در نشست خبريای كه به بهانه دهه
توليد و تجارت برگزار شد ،از سنگاندازيها بر سر اصالح ساختار وزارت
صمت سخن گفت و تأكيد كرد ،صنعت خودرو مدعي زياد دارد .بسياري
از افراد براي كسب شهرت در خصوص اين صنعت سخن ميگويند اما
پاسخگوي مشكالت آن صنعت فقط شخص وزير است.
احتمال از سرگيري توليد تندر  ۹۰با قطعات روسي
وزير صمت با بيان اينكه بحث پلتفرم مشترك خودرو بين ايران و روسيه
مطرح نيست ،اظهار كرد« :صنعت خودروي روسيه بعد از جنگ روسيه
و اوكراين دچار مشكل شده است .در اين شرايط مذاكراتي براي خريد
قطعات خودرو ،به ويژه در خودروهايي كه در هر دو كشور توليد ميشده
مثل تندر ۹۰و همچنين فروش قطعات توليد ايران كه در روسيه مورد
نياز است ،در جريان اس��ت ».وي با بيان اينكه انتظار ميرود با واردات
خودرو شكاف عرضه و تقاضا پر شود و سبد محصول كه حاال محصوالت
اقتصادي و ارزانقيمت را كم دارد ،كامل ش��ود ،تصريح كرد« :در حال
حاضر سه پلتفرم مناسب خودرو يعني تارا ،شاهين و تندر ۹۰در كشور
وجود دارد ،ولی پلتفرم سمند ،پژو و پرايد قابل توسعه نيست ،اما قيمت
خودروهاي پلتفرمهاي مناسب باالس��ت ،البته ايران خودرو در حال
طراحي يك پلتفرم براي خودروي ارزانقيمت است كه تا ميانه سال بعد
وارد بازار ميشود ،اما در اين فاصله زماني بايد نياز بازار برطرف شود و بعدا ً
هم داخليسازي شوند».
ص صنعت خودروس��ازي افزود« :وضعيت صنعت
وزير صمت در خصو 
خودرو قابل قبول نيست اما روند قابل قبول است ،سال گذشته 143هزار
خودروي ناقص كف پاركينگ بود اما در سه ماه امسال به 42هزار دستگاه
رسيده است كه نشان از كاهش 70درصدي دارد .در اين مدت 246هزار
دستگاه تحويل شد و در مدت مشابه پارسال نزديك 180هزار دستگاه
تحويل شده بود .همچنين عبور مستقيم خودرو  95تا 100درصد و توليد
روزانه خودروسازان نيز پايدار شده است».
رفع ممنوعيت واردات  ۴قلم كاال در دست بررسي است
وزير صمت درباره احتمال رفع ممنوعيت واردات پنج قلم كاال در سال
جاري گفت« :در حال حاضر واردات نزديك 2هزارو 300قلم كاال ممنوع
است كه اين ممنوعيت هم ادامه دارد ،اما وزارت صمت رفع ممنوعيت
واردات پنج كاال را به ستاد اقتصادي دولت پيشنهاد كرده كه در دست
بررسي است .يكي از اين پنج كاال خودرو بوده ،اما چهار كاالي ديگر را تا
زمان مصوب شدن اعالم نميكنيم».
فاطميامين در ادامه با بيان اينكه امسال دو ارز 4هزارو200توماني حذف
شد ،اظهار كرد« :امسال هم ارز مربوط به واردات نهادهها حذف شد و هم
نرخ ارز پايه حقوق گمركي از 4هزارو200تومان به ارز نيمايي تغيير كرد
كه باعث افزايش قيمتها در بازار شد .در همين راستا از دو هفته پيش
سقف قيمت بيش از ۱۰هزار كاال متناسب با برند و حجم در سامانه ۱۲۴
اعالم شده و اين كاالها در حال افزايش هستند .فروش باالتر اين نرخها
تخلف است».
توليد مشترك لوازم خانگي در عمان
اين مقام مسئول همچنين گفت« :يك ش��ركت ايراني لوازم خانگي به
دنبال طرف عماني است تا در عمان توليد مشترك داشته باشند .طبق
قوانين عمان ،اگر ۴۹درصد سهام براي شركت عماني باشد ،وام ۲۰ساله
دريافت ميكند ،بنابراين قطعات و تكنولوژي از ايران و زيرساخت از عمان
تأمين خواهد شد».
صادرات روغن موتور به جاي عرضه در بازار
وزير صمت در مورد عرض��ه ناكافي برخي محص��والت از جمله روغن
موتور اظهار كرد« :چهار توليدكننده روغن موتور در كش��ور وجود دارد
كه عرضه خوبي نداشتهاند .اين توليدكنندگان عمده محصوالت خود را
صادر ميكنند .جلسات متعددي با اين شركتها داشتهايم تا عرضه را
به اندازه كافي برسانند و با توجه به اينكه اقدام مناسبي در اين خصوص
صورت ندادند ،پرونده تعزيراتي براي يكي از اين شركتها تشكيل شده
است ».وزير صمت گفت« :اصالح ساختار سخت است ،زيرا در شرايط
ناپايدار ميخواهيم اصالح ساختار را انجام دهيم .پنج سال متوالي تورم
باالي 30درصد داشتيم ،عالوه بر اين براي فهماندن سازوكار جديد نياز
به زمان و انرژي دارد و همچنين تغيير سازوكارها منافع عدهاي را به خطر
مياندازد و اين افراد سنگاندازي ميكنند».

توزيع گوشت گوسفندي 108هزار توماني
تنظيمبازاري آغاز نشده پايان يافت

توزيعگوشتگوسفندي۱۰۸هزارتومانيتنظيمبازاريتوسطسامانه
عاملتوزيعهوشمندسازمانتعاونروستاييآغازنشدهپايانيافت.

به گزارش تسنيم ،توزيع گوشت گوس��فندي تنظيمبازاري در عامل
توزيع هوشمند سازمان تعاون روستايي آغاز شد ،بر اين اساس قيمت
هر بسته گوشت سردس��ت پنج كيلوگرمي 540هزار تومان ،گوشت
راسته گوسفندي منجمد 3كيلوگرمي 330هزار تومان و گوشت گردن
گوساله سه كيلوگرمي به قيمت 315تومان عرضه شد .اين گوشت كه
احتماالً از صبح روز شنبه در سامانه فروش هوشمند قرار داده شد در
مدت كوتاهي موجودي آنها پايان يافت.

20درصد آب شرب در شبكه توزيع هدر ميرود
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به گزارش گروه تس��نيم ،اتابك جعفري ،مديرعامل شركت مهندسي آب و
فاضالب كشور در مورد وضعيت ذخيره سدهاي كشور گفت :ميزان بارندگي
نسبت به ميانگين بلندمدت در كش��ور 22درصد كاهش يافته و ذخيره حا ل
حاضر سدهاي كشور 26/5ميليارد مترمكعب است كه اين ميزان 53درصد
ظرفيت كل مخازن سدهاس��ت .جعفري ادامه داد :رعاي��ت الگوي مديريت
مصرف با وجود افزايش جمعيت بهويژه در بخش خانگي ارتقا يافته است و در
ساير مصارف (غيرخانگي) هم نيازمند بهبود رفتار مصرف هستيم.
وي در پاسخ به نحوه برخورد با صاحبان استخرهاي خانگي در شهري مثل
تهران كه ب ه دليل مصرف بيش از حد آب از سوي بخش كوچكي از جمعيت
موجب تضييع حقوق ساير شهروندان ميشود ،گفت :عموم مردم يعني
65درصد جمعيت كممصرف و در حد الگو هستند25 ،درصد پرمصرف و
بيش از الگو مصرف ميكنند و 5درصد بدمصرف هستند كه در شهر تهران
اين 5درصد جمعيت ،حدود 15درصد مصرف را به خود اختصاص دادهاند
كه در وهله اول درخواست توجه بيشتر و رعايت الگوي مصرف از سوي آنها
را داريم .مش��اور وزير نيرو تصريح كرد :در بحث تعرفهها با افزايش تعرفه
مشتركان پرمصرف ،سعي در كنترل الگوي مصرف شده است و اگر رعايت
نكنند ،مطابق جداول طراحيشده از نيم ساعت تا پنج ساعت با قطع آب
مواجه خواهند شد ،اما اميدواريم به اين مرحله نرسيم و با همكاري مردم،
ش شركتهاي آب و فاضالب براي
مصرف مديريت ش��ود .جعفري از تال 
كاهش هدررفت شبكه توزيع خبر داد و گفت :هماكنون حدود 20درصد
هدررفت داريم كه اين عدد بزرگي است و تالش ميكنيم بهزودي به 10تا
13درصد برسیم و مديريت شود.
................................................................................................................

سود تسهیالت ارزان بانکی به جیب چه کسی میرود؟
فاصله بين نرخ سود سپرده و تورم در حوزه تسهيالت بانکی فسادزاست

گزارش یک

هادي غالمحسيني

همزمان با رشد تورم و ثبات نرخ سود سپردههاي
بانكي ،امكان دارد نرخ بهره حقیقی گاه منفي هم
ش�ود و اين رخداد به زيان سپردهگذار و به سود
تسهيالتگيرندگان تمام ش�ود ،از اين رو برخي
كارشناسان اقتصادي ميگويند رانت توزيعي بر
اثر توزيع پول ارزانقيمت از رهگذر تس�هيالت
بانكي كم از رانت ارز ترجيحي ندارد و بايد براي
اين وضعيت فكري كرد تا تسهيالت بانكي حداقل
به مس�يرهاي غيرمولد تش�ديدكننده تورم پا
نگذارد ،به هر ترتيب س�پرده بانكي با تورم باال
گاهيبرايبرخيبانكهاآنقدرارزانتمامميشود
كه در قالب حساب سپرده ويژه كاركنان حاضرند
س�ودهاي  24تا 32درصدی به س�پرده بدهند.

ي
فعاليت در حوزههاي پولي و بانكي گويا براي برخ 
آنقدر سودآور است كه در اقتصاد ايران بانكها چند
برابر استانداردهاي جهاني شعبه در شهرها و روستاها
خري��داري يا اج��اره كردهاند تا بتوانند پ��ول ارزان
بيشتري از ميان مردم جمعآوري كنند.
پيش از اين زماني كه تعداد شعبههاي بانكي در كشور
23هزار شعبه بود ،يك مقام دولتي عنوان داشت كه
نيمي از شعبههاي بانكي در كشور مازاد است و بايد
جمعآوري ش��ود اما مقاومت در برابر كاهش تعداد
شعب بانكي در شهرها و روستاها نشان ميدهد وجود
شعب براي بانكها فع ً
ال سودآور است.
تعداد شعب بانكي ايران
 2/5برابر ميانگين جهاني
يكي از نش��انههاي بارز بانكداري پرهزينه در ايران،
تعداد زياد شعب بانكي در مقايسه با ميانگين جهاني و

ديگر كشورهاي جهان و منطقه است .در اين خصوص
طبق گزارش بانك جهاني ،متوس��ط تعداد ش��عب
بانكي در جهان بهازاي هر 100هزار نفر بزرگس��ال
ن
(افراد باالي 18سال) حدود 12/5شعبه است ،با اي 
حال در ايران بر اساس آخرين آمارهاي بانك مركزي،
تعداد شعب 32بانك و چهار مؤسسه مالي و اعتباري
19هزارو 466شعبه بوده است .با درنظر گرفتن بيش
از 61ميليونو 605نفر جمعيت باالي 18سال ايران،
در كش��ورمان بهازاي هر 100هزار بزرگسال (افراد
باالي 18سال) بيش از 31شعبه بانكي وجود دارد.
ب ه عبارت ديگر ،تعداد ش��عب بانكي در ايران حدود
2/5برابر بيشتر از ميانگين جهاني است.
هزینه هر شعبه بانکی
بررسيها نشان ميدهد هر شعبه بانكي در گذشته
ماهانه  300ت��ا 500ميليون تومان ب��راي بانكها
هزينه داشته كه احتماالً اين هزينهها در سال جاري
به يكميليارد تومان رسيده است .از آنجا كه كفايت
سرمايه بانكها در اقتصاد ايران پايين است ،بانكها
عموماً از محل س��پردههاي مردم��ي منابع الزم را
براي فعاليت تأمين ميكنند ،اما رشد خزنده ميزان
سرمايه بانكها نشان ميدهد س��رمايه بانكها از
محلهايي چون تجديد ارزيابي داراييهاي زمين
و مستغالت ،سرمايهگذاري و تسعير نرخ ارز با رشد
مواجه گشته ،هر چند ميزان تعهدات نيز با رشد قابل
مالحظهاي همراه شده اس��ت .به هر ترتيب حيات
بانكها با حيات اقتصاد و بس��ياري از بنگاهها گره
خورده است و براي تأمين سرمايه در گردش بنگاهها،
بانكها بايد چيزي حدود  50تا 60درصد تسهيالت

بانكي را به بنگاههاي اقتصادي تزريق كنند.
از آنجا كه بين نرخ سود سپرده بانكي 18درصدي
و نرخ تورم بي��ش از 40درصدي ،بيش از 20درصد
فاصله است ،در واقع پرداخت سود حقيقي از سوي
بانك به س��پردهها با ترديد همراه است ،در چنين
شرايطي برخي كارشناس��ان اقتصادي ميگويند
بانكها پول ارزان از س��پردهگذار ميگيرند و پول
ارزانتر به او بازميگردانند و در اين بين مصرفكننده
تسهيالت بانكي ،اگر بين نرخ بهره تسهيالت و تورم
فاصله زيادي باشد ،انتفاع ميبرد.
كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه فاصله بين نرخ
سپرده بانكي و تورم ،فضايي ايجاد كرده است كه اخذ
تس��هيالت بانكي خودبهخود يك امتياز اقتصادي به
شمار رود ،اغلب اشخاص ثروتمند نيز بخشي از ثروت
خود را مديون امتياز نهفته ش��ده در تسهيالت بانكي
ارزانقيمت هستند ،زيرا كافي است بخشي از تسهيالت
بانكي را سپرده و بخش ديگر را به كاالهاي بادوام با رشد
تورمي به مراتب باالتر از تورم عمومي تبديل كند.
به هر روي وقتي فاصله بين نرخ تورم و نرخ سپرده
زياد ميش��ود ،بايد دانس��ت كه تسهيالت بانكي
به يك امتياز اقتصادي تبديل ميشود كه امكان
دارد عدهاي ب��ه طرق مختلف از اين تس��هيالت
سوءاس��تفاده كنند ،كمااينك��ه خانههاي خالي
فراوان در كش��ور نش��انگر وجود وثايق زياد براي
اخذ تس��هيالت بانكي از بانكهاي مختلف است
اما حداقل موضوع آن اس��ت كه نظارت ش��ود تا
س��پردههاي بانكي پا به مس��يرهاي غيرمولدي
نگذارد كه به تشديد تورم منتج ميشود.

الگوی سپاه برای کاهش مصرف برق
سال گـذشته
خبر
بــ�ه طـ�ور
متوسط ۲۵درصد از مشتركان شبکه برق
بيش از الگوي تعيينشده و ۷۵درصد كمتر
از الگ�و مص�رف داش�تهاند كه بر اس�اس
اطالع�ات خ�رداد۵ ،درص�د ب�ه تع�داد
كممصرفها اضافه شده است.

به گ��زارش خبرگزاري صداوس��يما ،مصطفي
رجبيمشهدي ،سخنگوي صنعت برق ضمن
اعالم افزايش مصرف برق كشور اظهار داشت:
خوشبختانه بر اساس آمارها ،در بخش خانگي
اتفاقي افتاده كه كمسابقه است ،در سال گذشته
به طور متوسط 25درصد از مشتركان بيش از
الگوي تعيينشده مصرف داشتهاند و 75درصد
كمتر از الگو كه بر اساس اطالعات دريافتشده
از خردادماه75 ،درصد ب��ه 80درصد افزايش
يافته كه نشان از همكاري بسيار خوب مردم با
صنعت برق است.
وي اف��زود :بايد از مردم تش��كر كنم و بخواهم
اين همكاري را در ماههاي پيش رو كه ماههاي
گرمي است ،ادامه دهند .همچنين از مشتركاني
كه بيش از الگو مصرف ميكنند ،تقاضا ميكنم

به قبضهاي��ي ك��ه در ماههاي آت��ي دريافت
ميكنند ،توجه داشته باشند ،چون اگر رعايت
نكنند ،تعرفه آنها به صورت يارانهاي محاسبه
نخواهد شد ،لذا هم براي كاهش هزينه خود و
هم به منظور كمك به ما در مس��ير تأمين برق
ساير مشتركان ،مصرف خود را كاهش دهند.
س��خنگوي صنعت برق در خصوص رزمايش
طرح نظارت ميداني در مديريت آب و برق ابراز
داشت :روز گذشته وزارت نيرو رزمايش بسيار
خوبي با همكاري وزارت كش��ور ،بسيج و سپاه
پاس��داران برگزار كرد .همكاران س��پاه الگوي
بس��يار خوبي در بخش نظامي ب��راي كاهش
مصرف تدارك ديدهاند و از خودش��ان ش��روع
كردند و ميخواهند 30درصد از مصارف خود
را در بخشهاي مختلف سپاه كاهش دهند .اين
الگو قابل تسري به ساير بخشهاي نظامي نيز
است و اميدواريم همگي اين طرح را اجرا كنند.
بر اساس اين گزارش30 ،ميليون و  886هزار
مش��ترك خانگي در كش��ور وجود دارد كه بر
مبناي آمار ارائهش��ده یکميلي��ون 544هزار
مش��ترك پرمصرف ب��ه جرگ��ه كممصرفها
اضافه شدهاند.

ﻧﻮﺑﺖﺍﻭﻝ
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ﺷﺮﻛﺖﻣﻠﻲﻧﻔﺖﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺷﺮﻛﺖﻣﻠﻲﻣﻨﺎﻃﻖﻧﻔﺘﺨﻴﺰﺟﻨﻮﺏ

هماكنونحدود۲۰درصدهدررفتآبداريمكهاينعددبزرگياست
و تالش ميكنيم بهزودي به ۱۰تا ۱۳درصد برسیم و مديريت شود.
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ماجرای حس�اب ويژه كاركن�ان بانکها
چیست؟
در اين بين نكته جالب آن اس��ت كه گاهي برخي
بانكها براي حمايت از كارمندان خود ،حساب ويژه
كاركنان باز ميكنند كه نرخ سود پرداختي به اين
حس��ابها گاهي بين  24تا 32درصد است كه جا
دارد متوليان بخش پولي در رابط��ه با اين موضوع
شفافسازي كنند.
همتی :پیشنهادی برای تغییر نرخ بهره
ندارم
در اين ميان رئيس كل پيش��ين بان��ك مركزي در
آخرين يادداش��ت خود در رابطه با محدوديتهاي
تغيير نرخ سود سپرده بانكي سخن گفت.
عبدالناصر همتي اظهار داشت :متأسفم كه به علت
ناترازي مزمن بانكهاي كش��ور و وجود وامهاي
معوق و مشكوك الوصول ،نميتوانم مهمترين ابزار
سياست پولي براي كنترل تورم ،يعني افزايش قابل
توجه نرخ بهره را پيشنهاد بدهم چراكه صرفاً موجب
افزايش ناترازي بانكها و تشديد بازي پونزي (اخذ
سپرده براي پرداخت سودسپردههاي قبلي) خواهد
گيرندگان كژمنش برنده
شد و بانكها و تسهيالت
ِ
آن خواهند بود .همتي متذكر ش��د :براي تضمين
امنيت ملي در ش��رايط پرتنش جهان��ي و به ويژه
حفظ حمايت اجتماعي از عبور اقتصاد كش��ور از
مرحله گذار و پرريسك كنوني ،دولت باید هر چه
سريعتر مذاكرات را تعيينتكليف ،انتظارات تورمي
را كنترل و با تش��ديد اقدامات احتياطي ،ريسك
بانكها را كنترل و با فراهم ساختن امكان افزايش
صادرات نفت از مس��ير معمولي و كنترل كسري
بودجه ،فشار بر پايه پولي و نقدينگي را كاهش دهد.
در غير اين صورت امكان تداوم سيكل باطل كسري
بودجه ،رشد نقدينگي و رشد قيمت ارز ،باال بوده و
تورم از هر دو ناحيه عرضه و تقاضا براي باال رفتن
تحت فشار خواهد بود.
بسته شدن راههاي اخذ سود مازاد
از وامگيرندگان
به نظر ميرس��د برخي بانكها به خوبي از ارزان
بودن سپردههاي نزد خود مطلع هستند ،از اين رو
گاه از تسهيالتگيرندگان سودهاي مازاد از حد و
حدود تعييني توسط شوراي پول و اعتبار دريافت
ميكنند .احسان خاندوزي در نشست همانديشي
«مديران ستاد و صف بانك صادرات»« ،بازگشت
مازاد سود اخذشده به تس��هيالتگيرندگان» را
از جمله اتفاقاتي عنوان ك��رد كه خالف مصوبات
شوراي پول و اعتبار از مردم گرفته ميشد و حتي
يك رأي هيئت عمومي ديوان عدالت را هم داشت
كه چندان مورد توجه قرار نميگرفت اما با تأكيد
ويژه وزارت اقتصاد ،جامه عمل پوش��انده شد .در
خصوص مفرها و گريزگاههايي هم كه شبكه بانكي
كشور با استناد به آنها مبادرت به اخذ سود مازاد بر
مصوبه شوراي پول و اعتبار از مردم دريافت ميكند
نيز در جلسات اخير شوراي پول و اعتبار چارهاي
انديشيده شده است و طی يك ماه آينده به تصويب
نهايي خواهد رسيد.

پيامكي به معترضان حذف يارانه
۳۰۰هزار توماني ارسال نشد!

بر اس�اس دس�تور رئيسجمهور ،وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
موظف ب�ود حداكث�ر ت�ا ۲۵خردادم�اه گذش�ته درخواس�تهاي
معترض�ان ب�ه ح�ذف ياران�ه  ۳۰۰و ۴۰۰ه�زار تومان�ي در س�امانه
كمكمعيش�تي را بررس�ي و نتيجه نهايي را به سرپرس�تان خانوار
اعالم كند ام�ا با وج�ود تغيي�ر و تح�والت مديريت�ي در رأس اين
وزارتخان�ه ،وزارت تعاون تاكن�ون به اين كار مبادرت نكرده اس�ت.

به گزارش پارسينه« ،وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي موظف است حداكثر
ظرف يك ماه ،درخواستهاي معترضان در سامانه كمكمعيشتي را بررسي
و نتيجه نهايي را به سرپرستان خانوار اعالم کند ».اين دستور را سيدابراهيم
رئيسي ،رئيسجمهور ۲۵ارديبهشت ماه امسال در جلسه ستاد هماهنگي
اقتصادي دولت صادر ك��رده بود .در اين مي��ان ،وزارت تع��اون ،كار و رفاه
اجتماعي بايد نهايتاً تا ۲۵خردادماه گذشته پيامك نتيجه بررسيهاي سامانه
كمكمعيشتي را به سرپرست خانوار معترض به حذف يارانه  ۳۰۰و ۴۰۰هزار
توماني ارسال ميكرد ،اما امروز (دیروز) ،چهارم تيرماه است و هنوز پيامكي
به سرپرستان خانوار معترض و جاماندگان از يارانه  ۳۰۰و ۴۰۰هزار توماني
دولت سيزدهم ارسال نشده است .اين دستور زماني صادر شد كه حجتاهلل
عبدالملكي ،وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي بود .او ۲۴خرداد ماه گذش��ته
استعفا كرد كه بالفاصله با موافقت رئيسجمهور مواجه شد .در واقع درست
در زماني كه او بايد دستور پيامك تعيينتكليف معترضان را صادر ميكرد،
پيامك موافقت رئيسجمهور با استعفايش را دريافت كرد.
در ادامه با حكم رئيسجمهور ،محمدهادي زاهديوفا ،سرپرس��ت وزارت
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي شد ولي تا به امروز هيچ خبري از پيامك وزارت
تعاون به معترضان حذف يارانه نش��ده اس��ت .گزارشهاي رسمي نشان
ميدهد در سامانه كمكمعيشتي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ،بيش
از 4ميليونو۵۰۰هزار نفر درخواست بازنگري اطالعات خود را براي دريافت
يارانه ثبت كردهاند ،ضمن اينكه چندين ميليون نفر براي دريافت يارانه در
سايت اعالمي سازمان هدفمندي يارانهها (  ) my. gov. irثبتنام كردهاند.
بر اساس اعالم مسئوالن دولتي ،اگر فردي در ماههاي آينده مشخص شود كه
مستحقق دريافت يارانه است ،يارانه  ۳۰۰و ۴۰۰هزار توماني از ارديبهشت
ماه به او پرداخت خواهد شد .كساني كه يارانه نقديشان از ارديبهشت ماه
امسال قطع شده است ،از طريق س��امانه يارانه معيشتي وزارت تعاون ،كار
و رفاه اجتماعي ،اعتراض خود را ثبت كردند .همچنين تمامی سرپرستان
خانوارهايي كه تاكنون از گرفتن يارانه جاماندهاند يا متقاضي جديد دريافت
يارانه هس��تند ،از طريق آدرس اينترنتي  my. gov. irنسبت به ثبتنام
خانوار خود اقدام كردهاند ،البته بايد توجه داشت كه با دستور دولتمردان،
اين سامانهها همچنان فعال هستند.

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﭘﺮﻭژﻩ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻧﺎﻡ ﭘﺮﻭژﻩ

ﺍﺳﺘﺎﻥ/
ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ

ﺗﻌﺪﺍﺩﻛﻞ
ﻃﺒﻘﺎﺕ

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻃﺒﻘﺎﺕ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ

ﺯﻳﺮ ﺑﻨﺎﻯ ﻛﻞ
)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

ﺯﻳﺮ ﺑﻨﺎﻯ ﻣﻔﻴﺪ
)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ )ﺭﻳﺎﻝ(

ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ
)ﺭﻳﺎﻝ(

ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﭘﺮﻭژﻩ

ﺭﺿﻮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ

23

15

36189/02

18852/60

100,000,000,000

9,120,000,000,000

ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺍﺳﻜﻠﺖ
ﺗﺎﻃﺒﻘﻪ 13

ﺁﺩﺭﺱ:ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ  -ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﺻﻴﺎﺩﺷﻴﺮﺍﺯﻯ ﺷﻤﺎﻝ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﭘﻞ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﺭﺗﺶ ،ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺷﺮﻗﻰ
ﺷـﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺳﺮﭘﻨﺎﻩﺳﺎﺯ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮﻭژﻩ

ﺑﺎﺯﮔﺸـﺎﻳﻰ ﭘﺎﻛﺎﺕ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ 1401/04/22

ﻣﺴـﻜﻮﻧﻰ ﺑﺎ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﺣﺪﻭﺩ  20ﺩﺭﺻﺪ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻰ

ﺭﺃﺱ ﺳﺎﻋﺖ  16ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

 36189/02ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻧﺎﺧﺎﻟـﺺ ﻭ  18852/60ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﺮﺍژ ﻣﻔﻴﺪ

ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﭘﺮﻭژﻩ ﻭ ﻛﺴـﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﺳـﺎﻳﺮ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻻﺯﻡ ﻭ

ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  2043/5ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﻣﺸـﺨﺼﺎﺕ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺑﺎ

ﻣﺴـﻜﻮﻧﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﺻﻴﺎﺩ ﺷﻴﺮﺍﺯﻯ

ﺷـﻤﺎﻝ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﭘـﻞ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺮﺳـﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﺭﺗـﺶ ،ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺷﺮﻗﻰ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺭﺩ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﻳﻚ ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﺳﺖ.

ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺍﺳﺖ.

ﻛﻠﻴـﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻳﻚ ﺩﻩﻫـﺰﺍﺭﻡ ﺍﺭﺯﺵ ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﺮ

ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺒﻠـﻎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴـﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ

ﻣﺘﻘﺎﺿﻴـﺎﻥ ﻣﺤﺘـﺮﻡ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭﺝ ﺍﻳـﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻟﻐﺎﻳﺖ

 3811421279471ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﭙﻪ )ﺍﻧﺼﺎﺭ ﺳﺎﺑﻖ( ﺷﻌﺒﻪ ﻭﻻﻳﺖ ﻭﺍﺭﻳﺰ

ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺷـﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮﻓﺮﻭﺵ ﺷﺮﻛﺖ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﭘﺮﻭژﻩ

ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻰ

 1401/04/09ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻭ ﻓﻴﺶ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮ ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺷﻤﺎﺭﻩﻫﺎﻯ ﺗﻤﺎﺱ 09123208779 – 02126912962 - 02126912958 -02126912950 :ﻣﻬﻨﺪﺱ ﮔﻠﻤﺤﻤﺪﻯ

