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 نجمه محمودآبادی
 روایت اول
لبهای لیال داغمه بسته است .نشسته است جلوی
در بستهی مشاور امالک و آن سوتر شوهرش مجید دارد
به موتور ور میرود .لیال حا لوحوصله ندارد .با نگاهش
به شوهرش چشمغره میرود« :خونه داشتیم ...شهرک
سمنگان ...رفت فروختش که یکی را دو تا کنه ...دو تا را
چهارتا کنه »...لیال میان هر کلمهای که از دهانش بیرون
میآید ،مکثهای طوالنی میکندبعد دست میگذارد پیش
سرش و تقریبا ناله میکند« :بدبختمون کرد ...آوارهی این
خونه و اون خونه شدیم ...خاک برسرشدیم »...مجید شروع
میکندبهقدمزدن.میخواهددورازنگاههایلیالباشد .اشک
چشمانلیالراپرکرده است«:خونهرا 250میلیونفروختیم.
میخواستیمبانصفشیهآپارتمانبخریموبانصفدیگهاش
کارو کاسبی راه بندازیم .یه مدت گذاشتیم توی بانک .سود
پولش را ماهانه خرج میکردیم و خوشخوش دنبال
آپارتمان هم میگشتیم که یه دفعه همه چیزسربه فلک
گذاشت.خونهی 250میلیونیماشد 2میلیاردو 500میلیون
تومن ».لیال آب دهانش را قورت میدهد« :به من نگو لیال،
بگو احمق ،بگو خاک برسر .چرا گذاشتم خونهی دستهگلم
رو بفروشه؟ چرا جلوشو نگرفتم؟ میبایست خودمو آتیش
بزنم اما نذارم مشتری بیاره توی خونه ».اشکهای لیال فرو
میریزد .هقهق گریه لیال که بلند میشود ،مجید هم میآید
و مینشیند روی پلهی جلوی در مشاور امالک .دهانش
خشک شده ،به زور آب دهانش را فرو میدهد .حرف که
م یزند ،اول حرفهایش نامفهوم است بعد کمکم صدایش
را بیخ گلویش بیرون میآید« :من چه میدونستم اینطور
میشه؟چهمیدونستمشبمیخوابیمصبحبیدارمیشیم
میبینیم قیمتا سربه آسمون گذاشته؟ بیکاربودم .نشسته
بودم وردل زنم .گفتم بریم یه خونه کوچکتر اما درعوض
یه مغازه باز کنم دو قرون پول دربیارم شرمندهی زن و بچه
نباشم.ازبسبهبچههامگفتهبودمندارمخودمدیگهخجالت
میکشیدم ».مجید ساکت میشود .لیال هم اشکهایش را
پاک کرده است .مجید بلند میشود و میرود .لیال انگاردارد
با خودش حرف م یزند« :پارسال  50میلیون یه خونه رهن
کردیم با ماهی  1میلیون تومن .حاال  150میلیون میگه
با ماهی  3میلیون تومن .نداریم ،از کجا بیاریم؟» لیال کف
دستش را نشان میدهد« :این کف دست مو داره ،بکن!»

ابالغ
دستورالعمل
بخشودگی
جرایم مالیاتی

گزارش پاسارگاد در مورد حق مستاجران در زمان کرونا

مستاجراندرخانهبمانند؛بشرطهاوشروطها
لیالومجید آمدهانددنبال
خانه .مشاورامالک به
خاطر وضعیت کرونایی
سیرجان بسته است.
نشستهاندتامشاورامالک
بیاید و چند لحظه برود
توی مغازهاش و از توی
دفترش یک مورد که
به بودجه آنها بخورد،
پیداکند.
 روایت دوم
پگاه آمده است تا
دفتر حساب و کتاب
آرایشگاهش را بردارد.
سریعمیرودتوی آرایشگاهومیآیدبیرون.درراقفلمیکند:
«چون مردم دارن توی خونه باغها و منازل مسکونیشان
عروسی و تولد برگزارمیکنن ،روی آرایشگاه خیلی حساس
هستن .میگن اگرآرایشگاهها بسته باشند ،مردم نمیتونن
مراسمنامزدیوتولدبگیرن».پگاههمبیحوصله است.دایم
ماسکشرارویصورتشجابهجامیکند«:مناینجامستاجر
هستم .دایم توی فکراجارهای هستم که باید سرماه بدم .اگر
آرایشگاه تعطیل باشه ،چطوری پول دربیارم اجاره را بدم؟ این
یکسال گذشتهبهخاطرکرونا اجارهراهمباتاخیردادم.یعنی
مستاجرخوبی نبودم .چیزی که به پایان مدت اجاره نمانده،
صاحبخانه میتونه راحت بیرونم کنه .اعصابم خیلی خورده،
اصال حوصلهی بچههام رو ندارم .توی خونه هیچکس جرات
نمیکنه با من حرف بزنه ».شوهر پگاه به رحمت خدا رفته
است« :خدا بیامرزدش یه آپارتمان نقلی ازش مونده .خدا را
شکرسقفی باالی سرمون هست اما به خدا خرج خودم و
بچههام رو از همین آرایشگاه درمیارم ».پگاه خسته است:
«ششماه پیش توی آرایشگاه کرونا گرفتم .دو هفته توی
خونه قرنطینه بودم .بچههام ازمن گرفتن .یادم میافته مو
به تنم سیخ میشه .نمیدونید چقدرسخت گذشت؟ بدن

 پاسارگاد :مدیرکل امورمالیاتی استان کرمان
از ابالغ دستورالعمل بخشودگی جرایم مالیاتی خبرداد .به
گزارش روابطعمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان،
محمد سلمانی اظهار داشت :در راستای حمایت از تولید
و تکریم فعاالن اقتصادی در سال تولید ،پشتیبانیها،
مانعزداییها و با عنایت به اثرات ویروس کرونا بر فضای
کسبو کار،دستورالعملبخشودگیجرایممالیاتیتاپایان
اردیبهشتماهاعالمشد.
مدیرکل امورمالیاتی استان کرمان با اشاره به بند الف
ایندستورالعملبیانکرد:طبقاینبندپرداختماندهبدهی
(طبقبرگقطعی ابالغشدهتاپایانخردادماه)۱۳۹۹حداکثر
تا تاریخ  ۳۱فروردین  ۱۴۰۰برای تمامی فعاالن اقتصادی تا

درد ،سردرد .آرزوی مرگ میکردم .خدا را شکربچههام سبک
گرفتن.همهاشمیگفتمخدایابهبچههامکمککن!»
 روایت سوم
علی تمام داروندارش را فروخته و توی زمین ارثیهی
پدرش چند واحد ساخته و داده است دست مستاجر« :خدا
میدونه تا تونستم مراعات مستاجرهایم را کردم اما منم
زندگیم ازراه اجارهها میگذره .من مریضم نمیتونم کارکنم.
اگهخونهنشیننبودم،بیشترهوایمستاجرهامروداشتم اما
چکار کنم که برای منم گرونی اومده .گوشت گرون شده،
برنج گرون شده ،تازه ما اصال میوه نمیخوریم .خانمم میره
یه کلمپیچ و چندتا هویج میخره باهاشون ساالد درست
میکنه ».علی نشسته است جلوی در خانهاش« :یکی از
مستاجرها داره اززنش جدا میشه ،خونه را ول کرده و رفته،
االن چند ماهه اجارهشون رو ندادن .هرچی بهش زنگ م یزنم
میگه برو ازهمونی که توی خونهات داره زندگی میکنه بگیر.
میگم؛ مرد حسابی! بچههای تو هم دارن توی این خونه
زندگی میکنن .میگه خب بچههام بیان با من زندگی کنن.
به او زن هم بگو خونهات را خالی کنه ،وقتی نمیتونه اجاره
بده ».علی مانده است بالتکلیف« :نمیدونم چکار کنم .دلم

 ۷۲درصد است .وی افزود :دربند ب این دستورالعمل نیز
پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابالغ شده ازتاریخ ۱
تیرماه  )۱۴۰۰حداکثرظرف مدت یک ماه پس از ابالغ برگ
قطعی تا صددرصد است .سلمانی با اشاره به تبصره بند ب
عنوان کرد :درصورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس
ازمهلتهایتعیینشدهبهشرحبندهایفوقبه ازایهرماه
 ۲درصد ازبخشودگیموضوع اینبندکسرمیشود.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان تصریح کرد :در
اجرای بند (ز) تبصره ( )۸قانون بودجه سال  ۱۳۹۸و بند (م)
تبصره ( )۶قانون بودجه سال ،۱۳۹۹محاسبه و اخذ جریمه
دیرکرد بابت آن بخش ازمالیات و عوارض قانون مالیات بر
ارزش افزوده که به واسطه مطالبات ازدستگاههای اجرایی

نمیخواد برم شکایتشون
رو بکنم اما فکر کنم
چارهایندارم».
 قانون درایام
کرونا از مستاجران
حمایتمیکند
احمد قلیچخانی،
رییسصنفمشاورامالک
دربارهی افزایش اجارهبها
میگوید« :این مصوبه
به هیچ وجه در سیرجان
رعایت نمیشود و بنده
هم اختیاری ندارم که
بتوانم به عنوان مسئول
مشاورامالک به این قضیه ورود پیدا کنم .در سیرجان
صاحبخانههاخودمختارهستندوهیچنظارتیرویخانههایی
که اجاره داده میشود نیست .مالک هر مبلغی که دلش
میخواهدمیگویدو اینباعثمیشودبازارنامتعادلوباعث
گلهمندی مستاجرینشود ».قلیچخانی میافزاید« :سیرجان
شهرمهاجرپذیری است و این مهاجرپذیری سبب شده تورم
مسکن دراین شهرباال رود .دربحث اجارهبها باید خود دولت
ورود پیدا کند و امالک به صورت کارشناسی شده فروخته
و اجاره داده شود و بنگاهها هم مکلف شوند براساس برگ
کارشناسیقولنامههاراتنظیمکنند».بهگفتهیرییسصنف
مشاورامالکهرسال اجارهبها 15درصد افزایشپیدامیکرد:
«اما صاحبخانهها صحبت  25درصد را میکنند و میگویند
چی میگویی آقای قلیچخانی؟ صدایتان ازجای گرم میآید
سیمان خریدهایم کیسهای  40هزار تومان .شما برایشان
با افزایش اجارهبها  15درصدی پیدا کن و بده .ما مشاورین
امالک قدرت اجرایی نداریم ».قلیچخانی درباره مصوبه ستاد
کرونا کهمیگویدنیازبهتمدید اجارنامهنیستمیگوید«:بله
نیازینیستتمدیدشود امامندیدمبعضی ازصاحبخانهها
اینقدرفشاربه مستاجرمیآورند که مستاجرشبانه میرود.

موضوع ماده ( )۵قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده۲۹
قانونبرنامهششمتوسعهتوسطکارفرمابهپیمانکارپرداخت
نشدهاست ،برای دورههای یادشده و تا زمان پرداخت مالیات
وعوارض توسط دستگاههای یادشده موضوعیت ندارد .وی
گفت:میزانبخشودگیجرایم آندسته ازمؤدیانی کهبدهی
خود (اعم از مالیات و عوارض و جرائم غیرقابل بخشش و
جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشدهاست) را پرداخت
یا تسویه کردهاند اما پرداختی یا تسویه مؤدی توسط اداره
امور مالیاتی ذ یربط بابت دوره یا عملکرد مربوطه یا ردیف
درآمدی مربوطه منظور نشدهاست ضمن تاکید بر اصالح
اشتباهات انجام شده و دقت درموارد آتی ،تابع شرایط مقرر
درزمان پرداخت مانده بدهی خواهد بود.

مستاجرینی کهحوصله کلنجاررفتنباصاحبخانههاراندارند
خالی میکنند .همین دیشب مستاجری که صاحبخانهاش
اجارهبها را  30درصد افزایش داده بود ،خانه را خالی کرد .با
توجه به کمنظارتی دولت تعداد زیاد مراجعهکنندگان برای
رهن و اجاره ،بعید میدانم که بتوانیم این افزایش 15درصد
را اعمال کنیم».
براساس مصوبه جلسه شماره س یوشش ستاد ملی
کرونا؛ مستاجرین میتوانند با افزایش مبلغ مصوب اجارهبها
قرارداد اجاره را تمدید کنند و نیازی به تخلیه ملک نیست .در
اینمصوبه آمده است؛باعنایتبهشرایط اقتصادیتحمیلی
برکشورناشی ازشیوعویروس کروناوهمچنینتحریمهای
ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمایت از اقشار آسیبپذیر
کلیه قراردادهای مربوط به امالک مسکونی استیجاری که
تا تاریخ هشتم تیر 99هنوزتمدید نشده است ،درصورت
عد م توافق بین طرفین و تمایل مستاجرتا سهماه پس از
تودرما نوآموزشپزشکینسبتبه
اعالمرسمیوزارتبهداش 
پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید میگردد.
طبق اینمصوبهحداکثرافزایشمیزان اجارهبهایامبلغرهن
برای شهرتهران تا  25درصد ،برای کالنشهرها تا  20درصد و
سایرشهرهای کشورتا 15درصد خواهد بود .دقت کنید این
مصوبه فقط برای امالک مسکونی است ،نه تجاری یا اداری.
این مصوبه سال گذشته تصویب شد اما امسال ستاد کرونا
درجلسهای که درفروردینماه تشکیل داد ،تصمیم گرفت
امسال هم آن را اجرا کند .این مصوبه استثنائاتی را هم به
نفع صاحبملک قائل شدتا درموارد خاص بتواند ازدادگاه
حکمتخلیهدریافت کند.شمارهیک :اگرمالک،ملکخودرا
بهدیگریفروختهباشد،مستاجرتادوماه ازتاریختنظیمسند
رسمی به نام خریدارجدید فرصت دارد ملک را تخلیه کند.
شماره دو :عدم پرداخت مبلغ اجارهی افزایش یافته .شماره
سه :اگرمالک بخواهد ملک را تخریب کند که دراین صورت
مالک باید پروانه ساخت بهروزشده شهرداری را به دادگاه ارایه
کند.شمارهچهار:مالکبامستنداتبهدادگاه اعالمکندملک
را برای فرزند پسرخود که ازدواج کرده است ،نیازدارد .شماره
پنج :مالک ثابت کند که مستاجردرسال گذشته اجارهبهای
خود را به صورت منظم پرداخت نکرده است.
بر اساس این مصوبه اجاره ملک مسکونی با افزایش
 15درصدی اجارهبها خود به خود تمدید میشود و نیاز به
رضایتموجرنیست.

یادداشت

سرمازدگی ،اقتصاد سیرجان و راهکارها
 فرنازخانعلیزاده
پسته از محصوالت مهم کشاورزی است
و نقش مهمی در صادرات غیرنفتی دارد .پایداری
در باغات پسته به عوامل متعدد اکولوژیک،
اقتصادی ،اجتماعی و ...بستگی دارد .کشور در
صدور پسته مزیت نسبی دارد ،یعنی در تولید آن
با هزینهی کمتر و کیفیت بیشتر نسبت به بقیه
کشورها برتری دارد .پس باید درجهت تولید پایدار
آن تالش کند.
مسئلهای که این روزها با آن سر و کار داریم
سرمازدگی باغات پسته و تاثیر آن بر اقتصاد شهر،
استان و کشور است که درپی آن با ازرونق افتادن
چرخهی اقتصادی که طیف گستردهای از مشاغل
را دربردارد مواجه میشویم.
آیا برای کشاورزی که محوریت تامین معاش
او را باغداری پسته شکل میدهد ،دربرابرتنشهای
آب و هوایی راهحلی وجود دارد که به بحران
اقتصادی و روانی برنخورد؟ در اینجا به سه راهکار
میپردازیم:
یک :یکی ازراهحلهایی که تا حدی به امنیت
روانی و اقتصادی کمک میکند ،بیمه محصوالت
کشاورزی است .با در نظر گرفتن تمامی ضوابط
و سقف پایین تعهد بیمهای که در حال حاضر در
بهترین حالت درصورت تایید خسارت صددرصدی،
حدود بیست میلیون تومان به ازای هر هکتار
است ،بازهم بیمه میتواند راه نسبتا موثری در
تأمین حدی ازخسارت مالی باشد.
جهت
ِ
بنا به گفتههای محسن زیدآبادی ،مدیرعامل
شرکت بیمهای ترنم کویرسیرجان؛ حدود ۴۵
درصد باغات پسته سیرجان بیمه شدهاند که
نسبت به بقیه شهرها در سطح باالتری قرار دارد.
طی سالهای اخیربه دلیل تبلیغات بیشتر ،وضعیت

سلمانی بیان کرد :مودیان موظفند درخواست جرایممالیاتیکسروسپسنسبتبهبخشودگیجرایماقدام
بخشودگیجرایمرابه اداره امورمالیاتیذ یربطتسلیم کنندو شود .وی افزود :مؤدیانی که مشمول پرداخت مالیات نبوده
طبقتبصره،محدودیتزمانیدرارائهدرخواستبرای اعمال ویاطبقمقرراتمشمولمعافیتبودند امامشمولجرایم
بخشودگیوجودنداردودرهرصورتتابعشرایطبخشودگی عدمانجامتکالیفقانونیشدهاند(بهاستثنایجرایمموضوع
تعیین شده در دستورالعملهای حاکم بر زمان پرداخت بند  ۹این دستورالعمل) ،حسب مورد ازبخشودگی تا صد
خواهد بود .مدیرکل امورمالیاتی استان کرمان تصریح کرد :درصد جرایم برخوردارخواهند شد و همچنین مالک تاریخ
اعمال بخشودگی جرایم برای هریک ازسنوات یا دورهها در تعیینقطعیتبدهیبرایمودیاندرخصوصبدهی ابرازی،
هرمنبع با پرداخت بدهی قطعی آن سال یا دوره امکانپذیر تاریخ سررسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه است.
استودرصورتیکهمؤدیانمالیاتیمشمولخسارتتاخیر سلمانی گفت :شرط برخورداری از بخشودگی صددرصدی
موضوع ماده ( )۲۴۲قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره جرایمموضوعماده()۱۶۹مکررقانونمالیاتهایمستقیم
( )۶ماده ( )۱۷قانون مالیات برارزش افزوده باشند ،ابتدا باید برای عملکرد سالهای  ۱۳۹۱لغایت  ،۱۳۹۴پرداخت بدهی
مبالغ مذکوربدون درنظرگرفتن دوره ،سال ،منبع مربوط از مالیاتی عملکرد آن سال فارغ از زمان پرداخت است اما

آب و هوایی و افزایش اعتماد مردم این استقبال
بیشتر شده است اما هنوز کشاورزانی هستند که
بعد از خسارت دیدن به فکر بیمه میافتند که
مشمول سال بعد میشود .بیمه کشاورزی از
زیر مجموعههای جهاد کشاورزی است و بودجه
مشخصی دارد و چون غرامتپرداز است تمامی
شرکتهای آن دولتی هستند.
هرکشاورزی که طبق عملکرد باغ و تقاضای
خود از سال گذشته باغات خود را بیمه کرده
است ،بعد ازبازرسی نمایندگان بیمه و ثبت درصد
خسارت ،غرامت خود را دریافت میکند .شایان
ذکر است که به دلیل تشعشعی (پراکنده) بودن
سرمازدگی امسال ،هر باغ بعد از بازدید موضعی
ثبت خسارت میشود.
دو :جای خالی حضور ،حمایت و تشویق از
ً
خصوصا در عصر حاضر
شرکتهای دانش بنیان
فناوریهای تک
با
توأم
اقتصادی
که فعالیتهای
ِ
پیشرفت میکنند بسیار حس میشود .ثبت و
تولید گونههای گیاهی که محصوالت بیشتری به
بار میآورند و نسبت به تنشهای آب و هوایی
مقاومترند یا دیرگل هستند و ...میتواند راهکار
خوبی برای به حداقل رساندن خسارتها باشد.
سه :درشرایط بحران که تولیدکننده درمحور
زیان مالی قراردارد ،باید ازشرکتهای تعاونی توقع
داشت که بودجهای را برای وامهای بدونبهره برای
کشاورزان زیاندیده درنظربگیرند تا پیامدهای این
ضعف ،مراتب بزرگتری را دربرنگیرد.
محصول پسته از مهمترین صادرات کشور
است و مردم ،دولت و بخش خصوصی باید همراه
و همقدم آن را ارتقا بخشند تا در نتیجهی این
تعامل ،پایداری اقتصادی برای شهرو کشورشکل
گیرد.

برای سال ۱۳۹۵به بعد شرط برخورداری ازبخشودگی جرایم
موضوع ماده ( )۱۶۹قانون مالیاتهای مستقیم عالوه بر
پرداخت بدهی آن سال ،ارسال فهرست معامالت هریک
ازسالهای مذکوراست .مدیرکل امورمالیاتی استان کرمان
عنوان کرد :همچنین مفاد این دستورالعمل مانع ازاعمال
بخشودگیجرایمتسلیماظهارنامهمالیاتیوپرداختمالیات
و عوارض ارزش افزوده ظرف مهلتهای اعالمی به موجب
بخشنامههای صادره توسط سازمان نخواهد بود و جرایم
تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض درمهلتهای
اعالم شده مشمول بخشودگی صددرصد خواهد بود .وی
گفت :سامانه تلفنی ۱۵۲۶نیزآماده پاسخگویی به هرگونه
ابهام و یا سوال دراین زمینه خواهد بود.

در اولین نشست شورای فرهنگ عمومی سیرجان در سال جدید؛

شورای فرهنگ عمومی و گلگهر تفاهمنامه امضا کردند
تفاهمنامه همکاری فرهنگی و اجتماعی مشترک بین
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر و شورای فرهنگ عمومی
شهرستان سیرجان در اولین جلسه این شورا در سال ۱۴۰۰
به میزبانی شرکت گلگهر امضا شد.
به گزارش روابطعمومی و امور بینالملل شرکت گلگهر،
به منظور تقویت و توسعه فرهنگ ناب ایرانی اسالمی و
ارتقاء سطح فعالیتهای فرهنگی شهرستان سیرجان و
در راستای سیاستهای کالن شرکت گلگهر در انجام
مسئولیتهای فرهنگی و اجتماعی ،این تفاهمنامه بین
امامجمعه سیرجان به عنوان ریاست شورای فرهنگ عمومی
شهرستان سیرجان ،فرماندار ویژه شهرستان سیرجان و
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر منعقد شد.
بر پایه این تفاهمنامه فرهنگی ،شرکت معدنی و صنعتی
گلگهر در موضوعات تعیین شده در تفاهمنامه حول محور
سیاستهای تدوین شده و مصوبات شورای فرهنگ عمومی

شهرستان سیرجان در سال  ،۱۴۰۰همکاری کامل ،حمایت
و پشتیبانی خواهد داشت.
امام جمعه سیرجان در این نشست با اشاره به فضایل ماه
مبارک گفت :ماه مبارک رمضان ماه رحمت ،برکت و معرفت
است و همه میتوانند از فضایل این ماه خصوصا شبهای
قدر بهرهمند شوند .با تالوت قرآن ،تدبیر و عمل به قرآن در
این ماه به فیض برسند.
حجتاالسالم والمسلمین حسینی با اشاره به تعیین
و تدوین دوازده موضوع در این شورا حول محور فرهنگ
و فرهنگسازی برای سال جدید و تقدیر از حمایتهای
مستمر شرکت گلگهر ،افزود :امیدواریم در سال جدید در
شورای فرهنگ عمومی مصوباتی بگذرایم که با عملیشدن
آنها تاثیرات معنوی و فرهنگی خوبی در شهرستان شاهد
باشیم.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر هم در

این جلسه ضمن گرامیداشت ماه مبارک رمضان گفت:
هماهنگی شرکت با شهرستان را در دستور کار گلگهر
میدانیم و این مهم را همواره به مدیران شرکت توصیه
کردهام .تصمیمات شورای فرهنگ عمومی مدنظر حمایتها
و کمکهای شرکت گلگهر خواهد بود.
مهندس ایمان عتیقی به دوازده موضوع تدوین شده در
دستور کار سال جدید شورای فرهنگ عمومی شهرستان
اشاره کرد و افزود :در بسیاری از این موضوعات شرکت
گلگهر میتواند مشارکت کرده و در راستای تحقق آنها
برنامه داشته باشد.
وی ادامه داد :در حوزه مسئولیتهای اجتماعی جدای
از اقدامات قبلی ،در حال تدوین سند چشم انداز سه ساله
مسئولیتهای اجتماعی برای گلگهر هستیم که مسلما در
این راستا اقدامات خوبی در چندماه آتی انجام خواهد گرفت.

معاون مالی شرکت سنگ آهن گهرزمین خبر داد:

تقسیم سود  ۱۷۰۰ریالی گهرزمین در سال ۱۴۰۰
به گزارش روابطعمومی و امور بینالملل شرکت سنگ
آهن گهرزمین ،اکبر آیرملو معاون مالی گهرزمین با اشاره
به برگزاری موفق مجمع این شرکت عنوان کرد :این مجمع
با حضور نماینده سهامداران عمده ،اعضای هیئتمدیره و
مدیرعامل گهرزمین در سالن سپردهگزاری سازمان بورس و
اوراق بهادار تهران برگزار شد که بهدلیل جلوگیری از شیوع
ویروس کرونا و رعایت پروتکلهای بهداشتی برای مابقی
سهامداران به صورت الکترونیکی برگزار گردید.
آیرملو از تقسیم سود شرکت در سال  ۱۴۰۰به میزان
 ۱۷۰۰ریال خبر داد و افزود :این سود برای سهامداران
حقیقی در آبان ماه و برای سهامداران حقوقی در آذرماه سال
جاری پرداخت خواهد شد.
وی با اشاره به وضعیت مالی شرکت عنوان کرد :وضعیت
مالی شرکت در این سال مالی نسبت به مدت مشابه سال

قبل از روند افزایشی چشمگیری برخوردار بوده بهطوریکه
درآمد حاصل از فروش محصوالت ۹۶ ،درصد و سود عملیات
قبل از کسر مالیات ۷۹ ،درصد و سود خالص نیز  ۸۹درصد
افزایش یافته است.
افزایش  ۳درصد در حجم و مقدار فروش و همچنین
افزایش ضریب محاسبه نرخ کلوخه که به همت هیئتمدیره
شرکت در روزهای واپسین ارائه گزارشات مالی اتفاق افتاد
و اخذ پروانه بهرهوری خطوط کنسانتره و سنگشکن از
مهمترین وقایع موثر بر افزایش درآمد و سود شرکت میباشد.
معاون مالی گهرزمین در ادامه گفت :اهرمهای مالی
شرکت نیز در این دوره نسبت به دوره قبل مثبت و مطلوب
گردیده بهطوریکه افزایش در نسبتهای نقدینگی منجر به
افزایش توانایی شرکت شده و سرمایه در گردش شرکت را به
نحو چشمگیری افزایش داده است .همچنین در نسبتهای

سودآوری نیز نسبت بازده داراییها که به تنهایی مبنای
تشخیص کفایت مدیریت میباشد دارای رشدی مثبت
میباشد.
وی خاطرنشان کرد :در نسبتهای پوششی و اهرمی نیز
حق مالکانه صاحبان سهام در سال جاری نسبت به سال قبل،
 ۵درصد افزایش داشته است.
همچنین مجموع داراییهای شرکت نیز نسبت به دوره
قبل معادل  ۸۰درصد افزایش یافته است .بیشک تمامی این
برنامهها و موفقیتها حاصل برنامهریزی و عملکرد اعضای
هیئتمدیره ،مدیرعامل و کارکنان مجموعه سنگ آهن
گهرزمین و همچنین حمایت سهامداران میباشد.
روابط عمومی و امور بینالملل شرکت سنگ آهن
گهرزمین

