یکهزار و  100متخلف اقتصادی در مازندران نقره داغ شدند

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت :در اجرای طرح نوروزی ،یک هزار و  100متخلف اقتصادی به دلیل گرانفروشی ،کم فروشی،
قاچاق کاال ،عدم درج فاکتور و سایر تخلفات مرتبط از سوی تعزیرات حکومتی جریمه شدند .به گزارش روابط عمومی تعزیرات حکومتی
مازندران ،یداهلل ملکی افزود :متخلفات اقتصادی طرح نوروزی  42میلیارد و  115میلیارد ریال جریمه شدند .وی اضافه کرد :برای تسریع
در برخورد با متخلفان اقتصادی در طرح نوروزی شعبه ویژه ای در تعریزات حکومتی تشکیل شد و در کمترین زمان به اتهام این افراد
رسیدگی می کند .به گفته وی آمار برخورد با متخلفان اقتصادی در طرح نوروزی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود
 10درصد بیشتر شد .مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران اظهار داشت :در مجموع در سال جاری افزون بر  18هزار پرونده تخلف
اقتصادی در شعب تعزیرات حکومتی در استان تشکیل شد .ملکی میزان جریمه این متخلفان را افزون بر  643میلیارد ریال اعالم کرد.

وی اضافه کرد :آمار پرونده تخلفات اقتصادی در سال جاری(  11ماهه ) نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود  22درصد بیشتر شد .به
گفته وی حدود  60درصد از پرونده تخلفات اقتصادی در مازندران برای سال جاری عدم درج قیمت و گرانفروشی بود .ملکی از مردم
خواست هرگونه تخلفات اقتصادی شامل گرانفروشی ،کم فروشی ،عرضه کاالی قاچاق ،خارج شبکه و سایر تخلفات را با شماره 124
و یا  135به اطالع بازرسان سازمان صمت و تعزیرات حکومتی برسانند .طرح نوروزی برای برخورد با متخلفان اقتصادی با همکاری
سازمان صمت و تعزیرات حکومتی ،دانشگاه علوم پزشکی و دامپزشکی از اول اسفندماه در مازندران شروع و تا  17فروردین نیز ادامه
دارد .مازندران با جمعیت سه میلیون و  283هزار نفر افزون بر  135هزار واحد صنفی دارد به طوری که برای هر حدود  30نفر یک واحد
صنفی در این استان فعال است و این در حالیست که میانگین کشوری واحد صنفی برای هر  100نفر یک واحد است.

بوی عید از بازار امسال نمیآید؛

قشرهای آسیبپذیر ،قربانی گرانی شب عید

اسفند که شروع میشود ،باید بساط عید را آماده کرد؛ اما انگار
امسال این بساط با آشفته بازار شب عید برای خیلیها بازار گرم
و پررونقی نیست و قشرهای آسیب پذیر ،قربانی گرانی شب عید
هستند .بازار عید همواره برای ما تداعی کننده روزهای شور و
نشاط کودکی و بازیگوشیها و خرید در کنار پدر و مادر و قهر و
آشتیهای کودکانهمان برای خرید کفشهای پاشنهدار دخترانه ،کت
و شلوارهایی که احساس مرد بودن را به رخ بکشد و دامن های
چین داری است که دلمان را آب کند .این روزها اما شاید دیگر
بازار شب عید برای کودکان سرزمین ما دنیای شادهای کودکیهای
ما نباشد؛ اما هر چه هست برای کودکان شادی است و باید شاد
بماند .با گشت و گذاری در بازارهای مختلف مازندران؛ کسادی و کم
رونقی بازار را در بین صنوف مختلف به وضوح میتوان شاهد بود؛
بازاری که با گرانیهایی که هر روز بیشتر می شود ،راه را برای خرید
بسیاری از کاالها برای زندگی بسته است .انگار بوی عید امسال از
بازار نمیآید؛ این روزها در آستانه شب عید و در شب و روزهایی
که شمارش معکوس برای سال نو آغاز شده است؛ شور و هیجان
چندانی در بازار نیست و بازار شب عید امسال با گرانی و آشفته بازاری
در قیمت ها مواجه است .نه فروشندگان از وضعیت بازار رضایت
دارند و نه مشتریان رغبتی برای خرید دارند و امسال انگار عید
متفاوتی را با گرانی شروع میکنیم و جنب و جوش چندانی در بازار
خرید و فروش وجود ندارد و آشفتگی و افسار گسیختگی قیمتها از
کاالهای اساسی به تمام کاالهای دیگر سرایت کرده و حتی میوه و
مرکبات در معدن مرکبات ایران هم گران شده است.
بازار سکه ای که کساد شد
به گفته فروشندگان همه ساله در این روزهای منتهی به آستانه شب
عید ،دارای بازاری پررونق بودند و اکنون هر روز کسادی بازار بیشتر
میشود و نه تنها مشتری کم شده است؛ بلکه در برخی از روزها باید
از جیب بخورند .بازار آجیل فروشان ،کفاشیها ،فروشندگان پوشاک
مردانه و زنانه و میوه فروشیها این روزها با کسادی بازار روبرو
هستند و در بخش پوشاک یکی از فروشندگان مازندرانی می گوید:
در شرایط بدی قرار داریم و حتی هزینه آب و برق مغازه هم با
این اوضاع و احوال در نمی آید چه برسد به اجاره بها .ئیکی از
فروشندگان دیگر در بازار آجیل می گوید :برای فروش آجیل قیمت
های مختلفی از  100تا  180هزار تومان هم وجود دارد اما با توجه
به راه انداختن کمپین « نه به آجیل» واقعا بازار ما هم از رونق

خبر

بانکها به جای ساخت «مال»
به تولید کمک کنند

یک کارشناس حوزه کار ،ساخت و ساز مالها و مرکز
خریدهای تجاری را به منزله کارآفرینی ندانست و گفت:
منابع بانکها به جای لوکسسازی باید به سمت تولید و
اشتغال برود ،چرا که تنها راه حفظ امنیت شغلی و پایداری
بنگاههای اقتصادی ،تقویت تولید است .علی اکبر لبافی اظهار
کرد :موافق پدیده مال سازی نیستم و نگاه من در این زمینه
تولیدی است .حل این مشکل مستلزم اختصاص تسهیالت
ارزان قیمت به واحدهای تولیدی و فراهم کردن بستر کاهش
هزینههای تولید است تا از این طریق مشکل کارگر و کارفرما
حل شود .وی ادامه داد :مالها و هایپرها را موجب کارآفرینی
نمیدانم ،چون وقتی از کارآفرینی صحبت میکنیم ،باید یک
ایده نو و خالقیت پشت آن وجود داشته باشد .در فرایند ساخت
و ساز مالها و مراکز بزرگ خرید ،کدام نوآوری و خالقیت
نهفته و چه ارزش افزوده و تجاری سازی دیده میشود که
آن را کارآفرینی قلمداد کنیم؟ این کارشناس حوزه کار ،تنها
راه نجات از بحرانهای اقتصادی و عبور از وضعیت موجود
را راه افتادن تولید دانست و گفت :اگر میخواهیم وضعیت
اشتغال ،پایداری بنگاههای اقتصادی و امنیت شغلی نیروهای
فراهم شود باید تولید را تقویت کنیم .سوق دادن منابع به
سمت ساخت مالها که ماهیتی غیر تولیدی دارد و هزینهها را
افزایش میدهد ،صحیح نیست .لبافی متذکر شد :با توجه به
آنکه در این مراکز بزرگ سرمایهگذاریهای تجاری باالیی
اتفاق میافتد ،اجناسی که عرضه میشود تولید داخلی نیست
و اکثر محصوالت آنها خارجی است و این توجیه که اگر در
یک جا و مکان لوکس ،کاال عرضه کنیم میزان مصرف را باال
بردیم اشتباه است؛ چون هزینه اداره و نگهداری و مصرف
انرژی در مالها و مراکز بزرگ تجاری باال است ،ضمن آنکه
مردم هم قدرت خرید باالیی ندارند و ممکن است نیاز خود را با
توجه به افزایش هزینهها از دستفروشی یا مکانهایی که هزینه
کمتری برای ارائه خدمات دارند تامین کنند .وی تصریح کرد:
مالها و مجتمعهای بزرگ تجاری مشتریان خاص خود را
دارند و نمیتوان انتظار داشت عموم مردم از آنها استقبال کنند؛
مگر آنکه قیمتهایی که در آنها ارائه میشود با دخل و خرج و
هزینههای زندگی مردم همخوانی داشته باشد .این کارشناس
حوزه کار درعین حال سوق یافتن منابع بانکها به سمت و
سوی ساخت و ساز مالها و مراکز خرید تجاری که ماهیتی
غیرتولیدی دارند را مورد انتقاد قرار داد و گفت :متاسفانه بهترین
و شیکترین ساختمانها در کشور ما متعلق به بانکها است و
سرمایههای عظیم به جای آنکه در تولید خرج شود از برجهای
بزرگ سر درمی آورد ،در حالی که باید در اختیار بنگاههای
تولیدی و برندهای داخلی باشد ،لذا طبیعی است که منابع
بانکها به سمت تولید نرود ،چون هزینه تمامشده نگهداری
پول در کشور ما باال است و برای بازگرداندن منابع بانکی
فشار بسیاری روی بنگاه تولیدی است .بسیاری از کارآفرینان
تزریق منابع بانکی و هزینههای هنگفت برای ساخت مالها
را مورد انتقاد قرار داده و بر ضرورت هدایت منابع بانکی در
شرایط اقتصادی موجود به سمت و سوی تولید تاکید کرده
بودند؛ این در حالی است که برخی کارشناسان ساخت و ساز
مالها و مراکز تجاری از این دست را به شرط آنکه به کاهش
هزینههای تولید و توزیع و رضایت مصرفکننده نهایی منجر
شود ،مفید و قابل توجیه میدانند.

افتاده است .ظفرمند افزود :بازار کم رونق و عدم استقبال مردم از
خرید آجیل و کاالهای مختلف دیگر و بسنده کردن به برخی اقالم
ضروری و مهم موجب دلسردی ما در کسب و کار شده است و ما
هم از این وضعیت رضایت نداریم و باید دولت برای گرانی چاره
اندیشی کند .حاال در این آشفته بازاری و کاردی که به استخوان
رسیده است؛ هر روز کمپین جدیدی از «نه به خرید آجیل»« ،
نه به خرید کاالی لوکس» « ،نه به خرید کاالهای غیر ضروری
« راه انداخته شده که اگر چه بسیار مفید است؛ اما باید این گرانی
ریشهای حل شود و این معضل نیازمند برنامه ریزی و چاره اندیشی
مناسب است.
تنظیم بازار وجود ندارد
یکی از بانوان مازندرانی که همراه با دخترش برای خرید به بازار آمده
است ،میگوید :چند گانگی قیمتها امان مردم را بریده است؛ اینکه
در یک بازار شاهد چند نرخ متفاوت از یک جنس باشیم ،شرایط
خوبی نیست و بیانگر عدم نظارت است .صادقی نوا با اعالم اینکه
با وجود آنچه مسئوالن از نظارت و تنظیم بازار و کنترل قیمت ها
سخن گفته اند اما به واقع تنظیم بازار وجود ندارد؛ فزود :هر کس هر
کاالیی را با هر قیمتی که دلش بخواهد به فروش میرساند و وقتی
با اعتراض ما روبرو می شوند میگویند که نمیخواهید نخرید؛ فردا
با قمیت بیشتری می فروشیم .وی یادآور شد :از ابتدای سال شعار
حمایت از تولید داخلی با توجه به فرمایشات رهبری را در دستورکار
قرار دادیم؛ اما اکنون جنسهای داخلی با کیفیت بسیار پایین هم با
کاالهای خارجی در قیمت برابری میکند و واقعا» توان خرید از
مردم سلب شده است و در این آشفته بازار و گرانی کسی به فکر
مردم و حقوق هایی که قصد تکان خوردن ندارند؛ نیست.
قشرهای آسیب پذیر ،قربانی گرانی شب عید
یکی دیگر از خریداران در بازار مازندارن با اشاره به گرانی اقالم
ضروری و اساسی برای زندگی همچون مرغ و گوشت و میوه گفت:
این مسائل و گرانی موجود در بازار ناشی از عدم مدیریت درست در
اقتصاد و کنترل بازار است و ربطی به تحریم ندارد.محمد ابراهیمی با
اشاره به اینکه بسیاری از مردم چند ماهی است که توان خرید مرغ
و گوشت را ندارند و مرغ و گوشت یخی هم نمیتواند جوابگوی
نیاز مردم باشد؛ بیان داشت :قشرهای آسیب پذیر ،مهمترین قربانی
گرانی شب عید هستند و متاسفانه در آسیبهای مختلف تنها این
قشر آسیب میبینند و فکر چاره ای برای رفع مشکالت اندیشیده

نمی شود .شهروند دیگر مازندرانی هم به خبرنگار ایلنا گفت :متاسفانه
از ماه گذشته تاکنون اجناس مختلف  3تا  4برابر افزایش یافته است
و توان خرید از مردم گرفته شده است و در تنظیم بازار و توزیع
کاالهای مهم و ضروری در بین مردم ،حمایت واقعی از مردم انجام
نشده و آنچنان که گرانیها و فشارهای اقتصادی باال رفته است؛ از
مردم و قشرهای آسیب پذیر حمایت نشد .نتاج افزود :مردم همچون
دوران جنگ در صف های طوالنی خرید مایحتاج ضروری هستند
و این سزاوار مردم ما با این همه بردباری و صبر و تقدیم شهدای
فراوان نیست و دولت باید با برنامهریزی برای کنترل گرانی و ایجاد
توازن در بازار اقدام کند و نظارت همه جانبه و محسوس انجام شود.
نگرانی برای تامین میوه شب عید وجود ندارد
اگر چه بنا بر گفته علی محمد شاعری عضو هیات رئیسه کمیسیون
کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی حدود  40هزار
تن پرتقال و  30هزار تن سیب برای شب عید تامین و ذخیره شده
و جای هیچ گونه نگرانی برای تامین میوه شب عید وجود ندارد؛
اما باال بودن قیمت مرکبات در بازار از دغدغه های جدی مردم
است .شاعری افزود :توزیع مرکبات ذخیره سازی شده ،در هفته آخر
اسفندماه در شرکتهای تعاونی ،زنجیرهای و میادین میوه و تره بار
با قیمت مصوب انجام می شود و براساس برنامه ریزی انجام شده،
قیمت پرتقال در ایام عید حدود  4هزارتومان و قیمت سیب نیز  5هزار
تومان اعالم شده است.
کنترلی بر بازار میوه و مرکبات وجود ندارد
احمدپور یکی از شهروندان مازندرانی در این رابطه به خبرنگار ایلنا
گفت :بازار مرکبات در بازار مازندران که خود معدن مرکبات است
افسار گسیخته روبه افزایش است و کنترلی بر بازار وجود ندارد و
قیمت سیب در بازار بین  7تا  10هزارتومان و قمیت پرتقال به عنوان
دو میوه اصلی سفره ها بین  5تا  7هزار تومان است .وی افزود :هنوز
خبری از فروش مرکبات با نرخ مصوب وجود ندارد و متاسفانه در بازار
کنترلی بر عرضه نمیشود و اگر فروش تضمینی و مناسب مرکبات
هم شروع شود؛ آنقدر مکان های توزیع مرکبات کم است که باز هم
باید شاهد صف کشیدن مردم برای خرید چند کیلو میوه باشیم و این
شایسته ملت ما نیست.
تنظیم بازار و تأمین کاالهای ضروری اولویت اداره کل
صمت مازندران
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت،معدن و تجارت مازندران
افزود :تنظیم بازار و تأمین کاالهای ضروری از اولویت صنعت ،معدن
و تجارت مازندران است .حسین اصغرزاده در گفت و گو با ایلنا اظهار
کرد :برای تنظیم بازار کاالهای اساسی همچون مرغ ،شکر ،پرتقال
و سیب شب عید با قوت در دستور کار قرار گرفته و توزیع برخی از

ر و زانمه

آگهی تغییرات شرکت مسافربری شماره دو پیک معتمد آمل سهامی خاص به شماره ثبت  1056و شناسه
ملی  10760154479به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/11/30تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 - 1ماهرخ علی زاده به کدملی 2229397249 :به سمت رئیس هیئت مدیره و نوراهلل علی زاده به کد ملی:
 6259900902به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی فالح به کدملی 2130383831 :به سمت
عضو هیئت مدیره و مطهره فالح به کدملی  2130611214 :به سمت عضو مدیر ه و عنایت اله فالح به کد
ملی 2140823664 :به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند .کلیه اسناد و مدارک تعهد آور
بانکی و نامه های عادی و اداری شرکت با امضای آقای عنایت اله فالح به کد ملی 2140823664 :همراه
مهر شرکت دارای اعتبار است .رونوشت به  :اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان آمل عطف به
نامه شماره 16/8/92363مورخ 139/12/04جهت اطالع ()414182
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارکنان بیمارستان امام
سجاد ع رامسر به شماره ثبت  23و شناسه ملی 10862021537
به موجب نامه شماره 8/4497مورخ 1397/10/29اداره تعاون
کار ورفاه اجتماعی شهرستان رامسر به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1393/09/08تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  - - 1 :اساسنامه جدید شرکت تعاونی با  52ماده و
30تبصره با اکثریت آراء به تصویب رسید)414183( .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رامسر

پنجشنبه  23اسفند  1397شماره 309

شماره تماس براي درج نظرات :
   (33300231 -3ساري)
شماره پيامك30005201:

  E - mail :

vareshnewspaper@yahoo.com
اقالم انجام و برخی در دست انجام است .وی با اعالم اینکه سیب و
پرتقال تنظیم بازاری از  23اسفندماه در سطح استان مازندران توزیع
میشود؛ یادآور شد :این کاالها توسط شرکت های تعاون روستایی
شهرستان های مختلف توزیع می شود .معاون نظارت و بازرسی
سازمان صنعت ،معدن و تجارت مازندران افزود :قیمت این اقالم در
زمان توزیع اعالم می شود .اصغرزاده گفت :براساس برنامه ریزی
انجام شده ،بیش از  ۶۰۰تن سیب و  ۵۰۰تن پرتقال در سطح استان
مازندران در  ۵۹نقطه پیشبینی شده استان مازندران توزیع می شود.
اعمال نظارت دقیق ،مانع چند قیمتی شدن کاالها در بازار
امام جمعه نکا هم در گفت و گویی با اشاره به گرانی های موجود در
بازار به خبرنگار ایلنا گفت :گرانی در بازار وجود دارد و بر قدرت خرید
مردم اثرگذاشته است و باید در این بخش نظارت بیشتری انجام شود
تا شاهد چند قیمتی شدن کاالها در بازار نباشیم .حجت االسالم
محمدباقر محمدی الیینی افزود :باید در این بخش مراقبت الزم در
بازار انجام شود و ضمن نظارت دقیق بر بازار و افزایش قدرت خرید
مردم ،از گران فروشیها جلوگیری شود .وظیفه تنظیم بازار شب عید
بر اساس جدیدترین تصمیم ستاد تنظیم بازار کل کشور به وزارت
جهاد کشاورزی تفویض شد و امیدواریم در این بخش بیش از پیش
شاهد تنظیم بازار شب عید بوده و نیروهای نظارتی دستگاهها هم
دقت بیشتری بر قیمت های چندگانه در بازار انجام دهند .نظارت بر
قیمت گذاریها ،عرضه کافی و ارائه محصوالت و اقالم مورد نیاز
مردم با نرخهای دولتی همه ساله در روزهای منتهی به عید نوروز
از برنامه های مهم مسئوالن است و اگرچه این مهم اکنون با قوت
در دستورکار است و در حال اجرایی شدن است؛ اما با گرانیهای
رو به فزون به معنی واقعیحمایت از مصرفکننده انجام نمیشود
و مردم همچنان گرفتار در قیمتهای نزولی اجناس و عدم نظارت
دقیق و کامل در بازار هستند و مردم بر این اعتقادند؛ آنچنان که
قیمتها افزایش یافته است؛ حمایت از مردم و مصرف کنندگان
صورت نمیگیرد.

 60درصد دارندگان سها م عدالت هنوز سردرگم هستند

رئیس هیات مدیره اتحادیه کشوری تعاونیهای سهام عدالت
گفت 60 :درصد سهامداران هنوز سردرگم هستند و نمیدانند اصال
باید به کجا مراجعه کنند ولی باید دفاتر سهام عدالت متعهد هستند
در حالیکه سازمان خصوصیسازی دفتری در تمام شهرها ندارد.
عسگر توکلی در نشست خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به
وجود حدود  50میلیون سهامدار سهام عدالت در کشور و ۲میلیون
و ۴۰۰هزار سهامدار قطعی سهام عدالت در مازندران ،اظهار کرد:
به لحاظ تعداد جمعیت مازندران از جایگاه ویژهای در این زمینه
برخوردار است.
* ۲میلیون و ۴۰۰هزار سهامدار قطعی سهام عدالت
در مازندران
وی افزود :در سالهای  91و  92دو میلیون و  600هزار نفر برای
سهام عدالت در مازندران ثبتنام کردند که بهدلیل مغایرت و
ناهماهنگی سازمان خصوصیسازی در ارسال مدارک تنها ثبتنام
 2میلیون و  400هزار نفر قطعی شده و بقیه در حال پیگیری است.
* ۴۰درصد اقتصاد کشور دست مردم است
رئیس هیأت مدیره اتحادیه کشوری تعاونیهای سهام عدالت
اضافه کرد :اینکه حدود  50میلیون نفر در کشور از توزیع ثروت
ملی برخوردار شوند و سهامدار سهام عدالت شوند کار بزرگی است،
در واقع  ۴۰درصد اقتصاد کشور دست مردم بوده که این سهامها
تحت شرکتهای بورسی و غیربورسی است .توکلی بیان کرد:
البته سازمان خصوصیسازی بدون مصوبه مجلس تغییراتی انجام
داده که این مهم نیز در حال پیگیری است .وی تصریح کرد:
زمزمههایی است مبنی بر اینکه سهامهای عدالت را دولت در
اختیار شرکتهای ورشکسته و زیانده قرار داده درحالیکه باید
گفت این موضوع صحت ندارد به این دلیل که اگر شرکتی زیانده
باشد از بورس خارج میشود .رئیس هیأت مدیره اتحادیه کشوری
تعاونیهای سهام عدالت با طرح این سؤال که برچه اساسی
سازمان خصوصیسازی دهه اول و دوم جامعه که شمول تخفیف
 ۵۰درصدی بخشودگی میشدند شامل حالشان نکرده است،
ادامه داد :اگر این مهم محقق میشد روستاییان طی سه سال

اقتصادی
درگوشی

رئیس هیات مدیره اتحادیه کشوری تعاونیهای سهام عدالت:

میتوانند با عدم دریافت شود حق سهم خود را پرداخت کنند.
توکلی تصریح کرد :موضوع دیگر در زمینه آزادسازی سهام عدالت
است که برای همه سهامداران چه آنانی که از سال  85و چه از
سال  92قرار است اجرایی شود درحالیکه براساس قانون باید
هر سهامدار  10سال فرصت داشته باشند ،سؤال اینجاست این
شاخص برچه اساسی است؟
*درخواست از وزیر اقتصاد برای رسیدگی بحث
سهام عدالت
وی خاطرنشان کرد :درخواست ما از وزیر اقتصاد این است که
مجدد این طرح را مورد رسیدگی قرار دهد .رئیس هیأت مدیره
اتحادیه کشوری تعاونیهای سهام عدالت اظهار کرد :امروزه
بسیاری از چالشهای اجتماعی و فرهنگی نداشتن تمکن مالی
برای بحث بیمه در برابر حوادث طبیعی و غیرطبیعی است که
در این زمینه طرح مهر دانا در حال اجرا است .توکلی ادامه داد:
این طرح شامل اعطای تسهیالت بدون کارمزد و ضامن برای
سهامداران سهام عدالت و سایر اقشار جامعه است که باید به
دفاتر سهام عدالت در سطح کشور مراجعه کنند .وی بیان کرد:
مهمترین ویژگی این طرح پوشش بیمه حوادث است که فرد
میتواند تا سقف دو میلیون و 500هزار تومان از مزایای بیمه
بهرهمند میشود.
*فرآیند دریافت تسهیالت و بیمه در طرح مهر دانا
در کمتر از یک ساعت قابل انجام است
رئیس هیأت مدیره اتحادیه کشوری تعاونیهای سهام عدالت
تصریح کرد :از جمله مزایای این طرح است که فرد برای بیمه
و همچنین دریافت تسهیالت اصال به بانک مراجعه نمیکند و
تمامی فرآیند دریافت تسهیالت و بیمه در کمتر از یک ساعت
قابل انجام است که از اهمیت بسزایی برخوردار است.
این مسؤول یادآور شد :این طرح در بهمن ماه امسال در چند
دستگاه اجرایی استان مازندران بهصورت پایلوت اجرا شده و
درحال حاضر شرکتهای سهام عدالت درحال فروش هستند که
در صرف وقت از اهمیت بسزایی برخوردار است.
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*واریز سود سهام عدالت برای کارگران ساختمانی و
زنان سرپرست خانوار
توکلی با اشاره به پرداخت سود سال  96سهام عدالت روستاییان،
افزود :در حال حاضر سود سهام عدالت کارگران ساختمانی و زنان
سرپرست خانواده در حال واریز است و پس از آن نوبت به کارمندان و
بازنشستگان میرسد .وی بیان کرد :براساس همین روال سود سهام
عدالت سال  97سهامداران از نیمه دوم سال آینده بین سهامداران
توزیع خواهد شد .رئیس هیأت مدیره اتحادیه کشوری تعاونیهای
سهام عدالت با اعالم اینکه یک روستایی یا فرد مسن به سامانه
دسترسی ندارد ،اظهار کرد :بحث اعالم شماره حساب شبا مشکالتی
را برای سهامداران ایجاد کرد بهطوریکه برخی از سهامداران دو
سال است سودی دریافت نکردند و حتی برخی نمیدانند باید شماره
حساب شبا را اعالم کنند .توکلی افزود :موضوع دیگر اینکه سهامداران
باید برای دریافت سود 75هزار تومانی یا کمتر برای افتتاح حساب
در بانک و اعالم شماره حساب شبا مبلغ 50هزار تومان پرداخت
میکردند که مشکالتی را برای سهامداران به دنبال داشت .وی
گفت 60 :درصد سهامداران هنوز سردرگم هستند و نمیدانند اصال
باید به کجا مراجعه کنند ولی باید دفاتر سهام عدالت متعهد هستند
در حالیکه سازمان خصوصیسازی دفتری در تمام شهرها ندارد.
*ثبتنام جدید نداریم
رئیس هیات مدیره اتحادیه کشوری تعاونیهای سهام عدالت با بیان
اینکه افرادی که شماره حساب شبای خود را اعالم نکردند فرصت
دارد و سریعتر باید اعالم کنند ،اظهار کرد :باتوجه به آزادسازی سهام
عدالت ثبتنام جدید در این زمینه نداریم .توکلی خاطرنشان کرد:
سازمان خصوصیسازی چهار سال هیچ پاسخی از میزان سود
دریافتی مردم هیچ صورت حسابی را شرکتهای سرمایهپذیر ارسال
نکرده و همچنین مدت قرارداد  10ساله این سازمان نیز به پایان
رسیده این مسائل را مطرح کردیم که ازطریق دیوان عدالت درحال
پیگیری است .وی با اشاره به اینکه سود سهام عدالت متوفیان نیز
قابل پیگیری است ،گفت :وراث با در دست داشتن گواهی انحصار
وراثت میتوانند نسبت به پیگیری آن اقدام کنند.

آگهی تغییرات شرکت مسافربری شماره دو پیک معتمد آمل سهامی خاص به شماره ثبت  1056و شناسه
ملی  10760154479به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/11/30
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ  1399/11/30به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
عنایت اله فالح به کد ملی 2140823664 :وماهرخ علی زاده به کدملی2229397249 :و نورا ...علی
زاده به کد ملی 6259900902 :و مصطفی فالح به کد ملی - 2130383831 :و مطهره فالح به
کدملی2130611214 :ب  2-علیرضا غالمی چنگاز به کد ملی 2142539971:به سمت بازرس اصلی
و علی اکبر توسلی به کدملی 2142582761:به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی
انتخاب شدند .رونوشت به :اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان آمل عطف به نامه شماره
16/8/92363مورخ 1397/12/04جهت اطالع ()414181
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارکنان بیمارستان امام سجاد ع رامسر به شماره ثبت  23و شناسه ملی  10862021537به موجب نامه شماره
8/4498مورخ 1397/10/29اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان رامسر به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/20
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  1- :اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ  1400/04/20به قرار ذیل انتخاب گردیدند :حسن قربان سروی به شماره ملی 2279776219
وسیده نرگس عمادی چاشمی به شماره ملی 2161416121و مظاهر عزیزی به شماره ملی  2279594651و جهانگیر شاطری به شماره ملی
 2279263459و عبداله عزیزی به شماره ملی  2279195951به سمت اعضای اصلی محمد اسدیان به شماره ملی  2279277247و احترام قلی آخوندی
به شماره ملی  2279182181به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره تعاونی برای مدت  3سال  2-نرجس اسدیان به شماره ملی  2279601303سمت
بازرس اصلی تعاونی و رقیه اصالنی به شماره ملی  2219039749به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یکسال مالی و انتخاب شدند3- .تراز و
صورت های مالی سال های  1393لغایت پایان  1396شرکت مطرح و مورد تائید اعضاء قرار گرفت)414184( .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رامسر

لبنیات جزو ضروریات اولیه زندگی هر شخصی است ولی در
حال حاضر لبنیات روز به روز قیمتش باال رفته و مردم از
خرید آن معذور هستند مسئوالن ،کمی هم به فکر سالمتی
مردم باشید.
فرخی از قائمشهر
ما کارگران فصلی که در این چند سال به علت کمبود کار
اکثر روزها را بیکار و بدون درآمد بودیم .با توجه به گرانی
و تورم قدرت خرید قشر کارگر فصلی به حداقل رسیده نه
عیدی،نه پاداش ،نه سختی کار ،نه حمایت دولت .متاسفانه
کسی بهفکر ما نیست.
حاجی تبار از سوادکوه
گزارش
 ۴۰درصد از کارمندان کمتر از  ۳میلیون میگیرند!

زیر  ۳میلیونیها سال دیگر چقدر
حقوق میگیرند؟

حدود  40درصد از کارمندان دولت کمتر از سه میلیون تومان
دریافتی دارند که باتوجه به میزان افزایش مصوب حقوق ،در
سال آینده حقوقهای سه میلیون تومانی به حدود سه میلیون
و  ۴۷۰هزار تومان ،حقوقهای  ۲.۵میلیون تومانی به حدود سه
میلیون تومان ،حقوقهای دو میلیون تومانی به دو میلیون و
 ۵۰۰هزار تومان و حقوقهای یک میلیون و  ۲۴۰هزار تومانی
به یک میلیون و  ۷۰۰هزار تومان افزایش مییابد .گرچه طی
سالهای اخیر دولت خط کشی و معیار دقیقی برای اقشار
مختلف درآمدی اعالم و مشخص نکرده است ،ولی آنچه
گاه ًا هنگام حمایت مالی خود بروز داده نشان از آن داشته
که حقوقهای کمتر از سه میلیون تومان را برای حمایت
مالی و کاالیی ضروری میداند؛ به گونهای که در پرداخت
یارانهها این عنوان شده بود که نباید حقوق کمتر از سه میلیون
تومان حذف شود یا در زمان توزیع بستههای حمایتی در سال
جاری کارکنان با درآمد کمتر از سه میلیون را محق دریافت
کمک مالی دولت دانست .این در حالی است که این خط سه
میلیون تومانی بین برخی نمایندگان و کارشناسان باالتر بوده و
معتقدند که باید در شرایط موجود اقتصادی و تورمی که تا بیش
از  ۳۵درصد (نقطه به نقطه) افزایش داشته است ،حقوقهای تا
 ۳.۵میلیون تومان نیز مورد حمایت قرار گیرند .در همین راستا
بررسی وضعیت حقوقهای پرداختی دولت به کارکنان خود از
این حکایت دارد که بیش از یک میلیون از حقوق بگیران کمتر
از سه میلیون تومان در ماه دریافتی دارند.
 ۴۰درصد از کارمندان کمتر از  ۳میلیون میگیرند!
دولت در سال به حدود چهار میلیون و  ۷۰۰هزار کارمند و
بازنشسته حقوق پرداخت میکند که در این بین تعداد کارکنان
حقوقبگیر به دو میلیون و  ۶۳۷هزار نفر میرسد .از تعداد
مجموع حقوقبگیران دریافتیهای کمتر از سه میلیون تومان
به حدود یک میلیون و  ۴۲هزار نفر اختصاص دارد که متوسط
حقوق آنها به دو میلیون و  ۸۰۰هزار تومان میرسد .همچنین
حدود  ۹۲۶هزار نفر یعنی معادل  ۳۵درصد از کارکنان
کمتر از  ۲.۵میلیون دریافتی داشته و متوسط پرداختی به
آنها به یک میلیون و  ۹۸۶هزار تومان میرسد .اما جزئیات
بیشتر از پرداختهای حقوقی دولت از این حکایت دارد که
در فاصله بین دو میلیون تا دو میلیون و  ۵۰۰هزار تومان
فقط حدود  ۴۹۱هزار نفر میزان دریافتی دارند و متوسط
حقوق آنها به دو میلیون و  ۲۴۰هزار تومان در ماه میرسد.
 ۱۶درصد کارکنان دولت زیر  ۲میلیون حقوق
میگیرند
وضعیت حقوقبگیران کمتر از دو میلیون تومان نیز به گونهای
است که حدود  ۱۶درصد از کارکنان کمتر از این رقم دریافت
میکنند که  ۴۳۵کارمند دولت در ماه متوسط حقوق یک
میلیون و  ۶۲۷هزار تومانی دارند .همچنین حدود  ۲۸۵هزار
و  ۶۵۸نفر به طور متوسط بین یکمیلیون و  ۵۰۰تا دو میلیون
تومان دریافتی دارند که متوسط حقوق آنها به یک میلیون و
 ۷۸۰هزار در ماه میرسد .در این دستهبندی حقوقی حدود ۷۷
هزار و  ۸۸۵نفر از کارکنان نیز دریافتی بین یک میلیون و ۲۴۰
هزار تا یک میلیون و  ۵۰۰هزار تومان دارند که متوسط یک
میلیون و  ۴۲۰هزار تومانی را برای این بخش رقم میزند،
اما حداقلبگیران دولت یعنی حقوق یک میلیون و ۲۴۰
هزار تومانی در ماه به حدود  ۷۱هزار و  ۴۵۷نفر میرسند.
میزان حقوقهای زیر  ۳میلیون در سال آینده
در حالی وضعیت حقوق کارکنان کمتر از سه میلیون تومان
در شرایط موجود اقتصادی از سوی کارشناسان و مسئوالن
سخت ارزیابی میشود که بحث نحوه افزایش حقوق آنها در
سال آینده از چالشهای بین دولت و مجلس در جریان بررسی
الیحه بودجه  ۱۳۹۸بود و در نهایت افزایش  ۴۰۰هزار تومانی
حقوق بهطور یکسان و پنج درصد عالوه بر آن به تصویب
رسید .در این شرایط حقوق کارکنان دولت که سه میلیون
تومان است برای سال آینده به حدود سه میلیون و  ۴۷۰هزار
تومان میرسد و حقوقهای  ۲.۵میلیون تومانی به حدود سه
میلیون تومان افزایش مییابد .حقوقهای دو میلیون تومانی
هم به دو میلیون و  ۵۰۰هزار تومان میرسد و حقوقبگیران
یک میلیون و  ۲۴۰هزار تومانی تا یک میلیون و  ۷۰۰هزار
تومان افزایش خواهد داشت .دریافت مالیات از حقوق کارکنان
دولت برای سال آینده پلکانی مصوب شده و حقوقهای تا دو
میلیون و  ۷۵۰هزار تومان از پرداخت مالیات معاف هستند.

