صفحه 4
پنجشنبه  ۲۵دی ۱۳۹۹
 ۳۰جمادیاالول  - ۱۴۴۲شماره ۲۲۶۶۲

اقتصادی
یک مسئول کارگری:

دولت با وجود تورم باال
حمایتی از کارگران نکرد

دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره
به اینکه دولت همواره مدافع حقوق کارفرمایان بوده است،
گفت :تورمی که امســال شاهد بودیم ،کارفرماها را داراتر و
سرمایهدارتر کرده است و کارگران را فقیرتر.
هادی ابوی در گفتوگو با تسنیم ،درباره دستمزد و وضعیت کاری
و درآمدی کارگران و ضرورت بازنگری در مزد  99گفت :تورم و افزایش
قیمتها ،دارایی به دارایی اضافه کرده است .با توجه به اینکه کارگران
دارایی ندارند ،وضعیت آنها نهتنها بهتر نشده بلکه بدتر هم شده است.
وی ادامه داد :کارگران با افزایش هزینهها مجبور شــدند هزینه
افزایش دارایی کارفرمایان را بپردازند .این افزایش ســرمایه و گران
شدن ملک و امالک برای کارفرمایان بوده است اما کارگران با افزایش
چندباره قیمتها روزبهروز ضعیفتر شدهاند.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران بیان کرد :معیشت
کارگران باالخره باید از یک محلی تأمین شود ،در شرایط فعلی که
نه کارفرمایان و نه دولت حاضر به همکاری برای تقویت قدرت خرید
کارگران و کمک به تأمین معاش کارگران هســتند ،کارگران چهکار
باید کنند؟
ابوی افزود :دولت باید هم حامی کارگران باشــد و هم تولید را
حمایت کند و نقش تسهیلگری داشته باشد .زمانی که هزینه سبد
معیشت در پایان سال مشخص میشود ،بهطور مثال هزینه روغن را
در آن سبد «فالن تومان» تعیین کرده است ،دولت موظف است تا
پایان سال کارگران را با همان اعداد و ارقام تأمین کند ،چرا که کارگران
باید با همان حقوقی که تعیین شده است تا پایان سال زندگی کنند.
وی با ابراز اینکه در بحث کرونا فقط کارگران ضرر کردند گفت:
در بحث کرونا آن دسته از کسبوکارهایی که با مشکل مواجه شدند
و واحد تولیدی داشــتند ،تغییر کار بری دادند و به شغل خود ادامه
دادند اما اضافهکار کارگران را بهبهانه کرونا و شرایط دشوار کار حذف
کردند ،از ســوی دیگر هزینه تأمین ماسک و مواد ضدعفونیکننده
نیز به ســبد خانوار کارگری اضافه شده است .دستمزد کارگران یک
بار اضافه شــد ،اما هزینهها چندین بار افزایش یافت ،این موضوع را
دولت نمیبیند؟
ابوی ادامه داد :عقبماندگی مزدی کارگران خیلی زیاد است ،حتی
اگر دستمزد  100درصد هم افزایش یابد ،باز هم جوابگوی هزینههای
معیشت کارگران نیست .دستمزد باید بهاندازهای زیاد شود که قدرت
خرید کارگران افزایش یابد و عقبماندگی مزدی را جبران کند.

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل:

قیمت موبایل
تا  20درصد کاهش یافت

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل ،تبلت و لوازم جانبی
از کاهش  ۱۲تا  ۲۰درصدی انواع موبایل در روزهای اخیر خبر
داد و گفت :این کاهش قیمت باید در تبلت هم رخ دهد.
محمدرضا عالیان در گفتوگو با ایسنا ،درباره دالیل افزایش قیمت
موبایل و تبلت و لوازم جانبی اظهار داشت :افزایش نرخ ارز در مهرماه
همزمــان با کاهش عرضه موبایل به دلیل محدودیت واردات و عدم
تخصیــص ارز و افزایش تقاضا در پی آموزش آنالین افراد منجر به
افزایش قیمت موبایل شد .البته عمده افزایش قیمت مربوط به نرخ
دالر بــود ،اما از یک ماه قبل هم روند تخصیص ارز بهبود پیدا کرد
و هم نرخ دالر کاهشــی شد و به کانال  ۲۶هزار تومان وارد شد که
در مجموع انتظار میرفت قیمت موبایل هم به همان نسبت کاهش
پیدا کند ،اما کاالهایی که از ارز  ۲۶هزار تومانی استفاده کردند تازه
به کشور وارد شدهاند.
وی افزود :شاهد کاهش  ۱۲تا  ۲۰درصدی قیمت موبایل در بازار
هســتیم .طی ششماهه اخیر هیچ وقت قیمت موبایل تا این مقدار
کاهش نداشته و عرضه هم از تقاضا بیشتر شده است.
ســخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل ،تبلت و لوازم جانبی
درباره قیمت تبلت تصریح کرد :با توجه به اینکه رجیستری برای
تبلت انجام نمیشود ،بازار قاچاق این کاال رونق دارد و برای بازرگانان
هم صرفه اقتصادی ندارد که با کاالهای آنها رقابت کنند .از طرف
دیگر به دلیل همین شرایط نمیتوان بهطور دقیق درباره نوسانات
قیمت تبلت اظهارنظر کرد ،اما آنچه مشــخص است این است که
باید در تبلت و سایر کاالهای الکترونیکی هم شاهد کاهش قیمت
باشیم و اگر این اتفاق رخ ندهد باید فروشندگان و سایر ذینفعان
پاسخگو باشند.

سخنرانی
به مناســبت فرا رســیدن شــهادت مظلومانــه اماالئمه حضرت
فاطمهزهرا(س) در شبهای دوم ،سوم و چهارم جمادیالثانی مراسم
عزاداری با رعایت پروتکلهای بهداشــتی بعد از اقامه نماز مغرب
و عشــاء در مســجد جامــع شــهرک پردیــس برقرار اســت

در ایــن مجلــس از ســخنرانی دانشــمند محترم
حجتاالسالموالمسلمین فرقانی خراسانی
بهرهمند میشویم.

االحقر مویدی امامجماعت مسجد جامع پردیس

آگهی ارزیابی کیفی
و مناقصه همزمان
شماره 99/41

نوب

ت
دوم

برق منطقهای
استان سیستان و بلوچستان

مناقصهگزار :شرکت سهامی برق منطقهای سیستان و بلوچستان
نوع مناقصه :عمومی دو مرحلهای
موضوع مناقصه :خرید تجهیزات پست  400/132کیلوولت میل نادر
مبلغ تضمین شــرکت در فرآیند ارجــاع کار 8/700/000/000 :ریال (ضمانتنامه
شــرکت در فرآیند ارجاع کار میبایست دارای  3ماه اعتبار از آخرین مهلت تحویل پاکات و
همچنین قابلیت تمدید به مدت  3ماه دیگر باشد).
تاریخ دریافت اســناد ارزیابی کیفی و مناقصه :از ســاعت  15روز دوشنبه مورخ
 99/10/22لغایت ساعت  17روز یکشنبه مورخ 99/11/5
نحوه دریافت اســناد ارزیابی کیفی و مناقصه :مراجعه بــه صفحه اعالن عمومی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir
تاریخ تحویل پاکات ارزیابــی کیفی و مناقصه :حداکثر تا ســاعت  15صبح روز
دوشنبه مورخ 99/11/20
تاریخ و محل بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی :راس ساعت  9:00صبح روز سهشنبه
مورخ  - 99/11/21امور تدارکات و قراردادهای شرکت برق منطقهای سیستان و بلوچستان
در جلســه مذکور ،پاکات ارزیابی کیفی گشــوده و جهت بررسی و امتیازدهی تحویل کمیته
فنی بازرگانی میگردد.
زمان بازگشــایی پاکات مناقصه در همین جلسه تعیین و کتبا به اطالع مناقصهگران خواهد
رسید.
نحــوه تحویل پاکات ارزیابی کیفی و مناقصه :پــاکات ارزیابی کیفی و مناقصه که
توسط مناقصهگر تهیه میشود میبایست به دو شکل تحویل شود.
 -1بارگذاری پاکات (ارزیابی کیفی ،پاکت الف ،پاکت ب و پاکت ج) به صورت
الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مطابق با زمانبندی.
 -2تحویل فیزیکــی فقط پاکت (الف) مناقصه مطابق بــا زمانبندی به آدرس زاهدان،
حدفاصل دانشــگاه  37و  ،39دبیرخانه شــرکت برق منطقهای سیستان و بلوچستان ،تلفن:
05431137057
تحویل پاکات به هر دو روش الزامیست
مدت انجام کار( 12 :دوازده) ماه شمسی
*****
پیام مدیریت مصرف
مدیریت مصرف برق یعنی بهینه ،به اندازه نیاز و در زمان مناسب مصرف کنیم
نوبت چاپ1147251 :
شناسه آگهی 1077819 :شناسه

روابط عمومی
م الف  826شرکت برق منطقهای سیستان و بلوچستان

بررسی دالیل خاموشیهای اخیر
از سوءمدیریت تا عدم برخورد با پرمصرفها

گروه اقتصادی-
طی روزهای اخیر به دالیل مختلف از جمله
ســوءمدیریت دولتی و عدم برخــورد قاطع با
پرمصرفها شاهد خاموشیهای گسترده برق در
برخی شهرهای کشور بودیم.
این خاموشــیهای چندساعته و بدون اعالم قبلی
عالوهبر اینکه زیان ســنگینی به واحدهای تولیدی و
کارخانهها وارد کرد ســبب اختالل جدی در وضعیت
زندگی مردم خصوصاً در شرایط کرونایی شد .برای مثال
تعداد زیادی از دانشآموزان و دانشــجویان که بهدلیل
کرونا با اســتفاده از فضای مجــازی در حال برگزاری
امتحان یا کالسهای دانشــگاه و مدرسه خود بودند با
مشکالت جدی در اینباره مواجه شدند.یا برخی افراد
میگفتند با وجود سرمای زمستان به دلیل خاموشیها
پکیج خانهها قطع شده و سرمای شدیدی داخل منازل
را فراگرفته است یا درب پارکینگ آپارتمانها چون برقی
است مردم را با ســختی روبهرو کرده است .همچنین
برخی میگفتند از آنجا که تامین آب واحد مســکونی
آنها به کمک پمپ آب امکانپذیر است ،تأکید میکردند
که تامین آب واحدشان با مشکل روبهرو شده است و...
همــه موارد فوق نشــان میدهد کــه امروزه برق
جایــگاه مهمیدر زندگی مــردم پیدا کرده و طبیعی
است که مســئوالن ذیربط دولتی بایستی از مدتها
قبل فکر ســرمای زمستان و افزایش مصرف برق و گاز

را میکردند نه اینکه در شرایط فعلی که در اوج سرما
قرار داریم مسئوالن تنها نسخهشان کمتر مصرف کردن
باشد ضمن اینکه با توجه به شرایط کرونایی امسال اتفاقا
بسیاری از دانشگاهها و مدارس و مراکز دولتی یا تعطیل
یا نیمهتعطیل هســتند و انتظار میرفت بر این اساس
مصرف انرژی در مقایسه با سال قبل کمتر شده باشد
هرچند آمارهای دولتی مدعی افزایش مصرف است مثال
آمار و اطالعات برخط شرکت مدیریت شبکه برق ایران،
میزان مصرف برق در بعدازظهر روز  23دیماه ســال
جاری به عدد  41هزار  282مگاوات رسید که بیشترین
میزان مصرف در یک ماه اخیر است .البته کسی منکر
افزایش مصرف برق و گاز از ســوی برخی پرمصرفها
نیســت کسانی که در تابســتان آب استخرهایشان را
از آب شرب شــهری پر میکردند حاال این روزها هم
به احتمال قوی مشــغول مصــرف بیرویه برق و گاز
ارزانقیمت برای خوشگذرانیهایشان هستند هرچند
ی از همین مصرف بیرویه پولدارها
که شاید بخش مهم 
هم بهدلیل سوءمدیریت دولت رخ داده زیرا اگر دولت
تصمیم قاطعی برای برخورد با پرمصرفها میگرفت و
فقط به افزایش 16درصدی بهای برق آنها اکتفا نمیکرد
شاید این روزها اینان اینقدر بیمحابا به مصرف انرژی
ارزان نمیپرداختند.
در این میان برخی استفاده از برق برای تولید رمز
ارزها را عامل افزایش مصرف برق میدانند که مسئوالن

دولتــی هم آن را بهطور قطعی رد نکردند که بازهم در
این خصوص ســوءمدیریت ظاهرا پررنگ است بهطور
مثال واعظی مســئولدفتر روحانی دیروز در رابطه با
علت عدم حضــور اردکانیان در جمع خبرنگاران برای
توضیح علت قطعی روز گذشته برق ،توضیح داد :ایشان
در جلسه دولت هم حضور نداشتند .مسئلهای که اتفاق
افتاد این بــود که بههر حال اختالف دیدگاهی راجع
به سازمان محیطزیست ،وزارت نفت و وزارت نیرو در
مورد استفاده از سوخت بود ،در ستاد کرونا تصویب کرده
بودیم در تهران و کرج از مازوت استفاده نشود البته قب ً
ال
استفاده نمیشد اما تأکید کردیم که اص ً
ال استفاده نشود،
این ایده باعث شــد بهنوعی برای استفاده از مازوت در
تمام نیروگاهها محدودیت ایجاد شود و وزارت نیرو را با
اتفاقــی روبهرو کرد که آن را پیشبینی نکرده بود .هم
هوا سردتر شده است و هم دو سه ماه گذشته پزشکان
مرتب به مردم توصیه کردند «در زمستان پنجرهها را
باز کنید تا هوا عبور کند» و نمیدانستند این سفارش
چهاندازه باعث افزایش مصرف سوخت میشود به همین
دلیل از دو سه هفته پیش در مورد خاموش کردن برق
اضافی و حرارت باال پیشنهاد دادیم که در هر دو مورد
صرفهجویی کنند.
واعظــی با بیــان اینکه گفته میشــود دولت از
بیتکوین استفاده میکند جفاست ،افزود :اما فشاری که
در یک سال گذشته برای وارد کردن دستگاه استخراج

آن به کشور وجود داشت که ضابطهمند و قانونمند کنند.
این مسئله دو بار در کمیسیونهای دولت مطرح شد.
کسانی که قصد استخراج بیتکوین دارند باید از وزارت
صمت اجازه بگیرند و وزارت نیرو هم بگوید چگونه باید
استفاده کنند و نحوه استخراج را توضیح دهد ،در یک
حدی هم اجــازه دادند ،بنابراین میتوانند با این افراد
ارتباط برقرار کنند و به آنها بگویند «در روزهای سرد
زمستان از این دستگاهها استفاده نکنید».
اظهارات فــوق به خوبی نشــان میدهد که اگر
هــم رمزارزها عامل افزایش مصرف شــدهاند ولی باز
هم مدیریــت دولت آنچنان قوی نبــوده که حداقل
در روزهای ســرد ســال مانع از این مصرف یا کنترل
آن شــود .به هر حال آنچه بدیهی است اینکه افزایش
مصرف برق با توجه به شرایط دمایی سال رخ دادهاما
این مسئله امری غیرقابل پیشبینی نبوده و مسئوالن
همواره میدانند که در زمســتان بهدلیل سرمای هوا
مصرف انرژی بیشــتر میشود بنابراین باید از مدتها
پیــش این موضوع را مدیریــت میکردند یا اینکه با
پرمصرفها برخورد میکردند نکته دیگر اینکه قطعی
برق ارتباطی با تحریم ندارد زیرا همین چند ماه پیش
بود که حســن روحانی رســما اذعان کرد که مردم
میدانند که در شــرایط تحریم آب و برقشــان قطع
نمیشود .با این وصف نمیتوان خاموشیها را به تحریم
و تبعات آن ربط داد.

بازار ارز در بنبست سیاستبازی

جهش  4هزار تومانی «دالر رئیسجمهور» در یک ماه

رئیس دولت دوازدهــم به فاصله یک ماه دو نرخ
متفاوت برای ارز در سال آینده اعالم کرد.
به گزارش خبرگزاری فــارس ،بدون اینکه درباره منابع
بلوکهشــده ایــران در کره اتفــاق جدیدی افتاده باشــد یا
توافقی انجام شــده باشد و قولی رد و بدل شده باشد ،دیروز
رئیسجمهور از تأثیر دریافت هفت میلیارد دالر پول بلوکهشده
بر بازار ارز صحبت کرد.
روحانی در جلســه هیئت دولت با اشاره به طلب هفت
میلیارد دالری ایران از کره جنوبی گفته است« :اگر این منابع
در اختیار بانک مرکزی ما قرار بگیرد ،همین منابع اگر فردا
صبــح  -نه نفت جدید ،نه منابــع جدید( -در اختیار ما قرار
بگیرد) قیمــت دالر از  25 -24هزار تومان میآید روی 15
هزار تومان و  16هزار تومان ...مردم ما بدانند این قیمتی که
امروز در نیما و در بازار هست ،واقعی نیست».
ســؤاالت و ابهامــات متعــددی درباره ایــن اظهارات
رئیسجمهور درباره پولهای بلوکهشــده ایران در کره وجود
دارد .اول اینکه این منابع جزو ذخایر ارزی بانک مرکزی است
و پیشتر بانــک مرکزی معادل ریالی آن را به دولت داده یا
منابع ارزی دولت است؟
دوم ،اگر کاهش نرخ ارز منتظر تصمیم دولت بوده است

که با تصمیم دولت سال آینده بهای ارز پایین بیاید ،چرا در
ی گرفته نشده است؟
سال  99چنین تصمیم 
سوم 19 ،آذرماه رئیسجمهور در دفاع از نرخ ارز 11500
تومانی در بودجه ســال  1400گفترساندن قیمت دالر به
 11هزار تومان و  11هزار و  500تومان مدنظر ما اســت اما
پس از گذشــت  34روز اعالم کرد نرخ ارز واقعی  15تا 16
هزار تومان است .باالخره کدامیک از این دو نرخ کارشناسی
است؟  11هزار و  500تومان یا  16 -15هزار تومان؟ آن عدد
بر چه اساسی بود و این عدد بر چه اساسی؟
بر اساس این گزارش ،از لحاظ فنی هم این نگاه بهشدت
غیرکارشناسی اســت .در شرایطی بازار ارز به سمت کاهش
حرکت میکند که اطمینان به ادامه عرضه ارز به بازار وجود
داشته باشد .اگر جریان عرضه مثل جریان فعلی باشد و فقط
در مقطع کوتاهی هفت میلیارد دالر به بازار تزریق شود ،قطعا
در مــدت کوتاهی مجددا ً بهای ارز به ســطح قبل بازخواهد
گشــت .در واقع با این اقدام فقط یک صعود و نزول در بازار
ارز را شاهد خواهیم بود.
معلوم نیست وقتی بهای ارز حدود یک سال است از 14
هزار تومان عبور کرده و اکنون در سطح  24هزار تومان قرار
دارد ،چگونه تنها با تزریق هفت میلیارد دالر به  15هزار تومان

خواهد رسید .بهنظر میرسد این اظهارات و اعالم عدد 16 -15
هزار تومان برای دالر بیشتر با رویکرد سیاسی مطرح میشود
اما نتایج بسیار وخیمیبرای اقتصاد ایران خواهد داشت.

ناترازی بودجه

اظهارات اخیر رئیسجمهور نشان میدهد دولت اعتقاد
دارد قیمت ارز در سال آینده حداکثر  15هزار تومان خواهد
بود و این در حالی اســت کــه دولت الیحه بودجه  1400را
بر مبنــای نرخ ارز نیمایی  18هــزار و  850تومانی تنظیم
کرده است.
این وضعیت نشان میدهد الیحه بودجه سال آینده هیچ
تطابقی با این پیشبینی دولت که میتوان نام آن را نرخ «ارز
جدید روحانی» ندارد ،زیرا:
الف -از آنجایی که کل منابع نفتی دولت (منابع ناشی از
صادرات نفت خام و میعانات گازی) در ســال آینده15/95 ،
میلیارد دالر (معادل  183/4هزار میلیارد تومان با استفاده از
نرخ ارز محاسباتی  11500تومانی) است و دولت قصد دارد
هشــت میلیارد دالر ارز را با نرخ چهــار هزار و  200تومان
تخصیــص دهد ،عم ًال نرخ ارز نیمایی در الیحه بودجه با یک
محاسبه ساده بدست میآید .منابع ریالی ناشی از تسعیر مابقی
منابــع نفتی ( 7/95میلیارد دالر) با نرخ ارز نیمایی149/8 ،

وزیر راه و شهرسازی:

هزار میلیارد تومان است .در نتیجه ،نرخ ارز نیمایی در الیحه
بودجه  1400برابر  18هزار و  850تومان است .گفتنی است
دولت برخالف رویه سالهای اخیر ،تاکنون بهصورت رسمی
این رقم (نرخ ارز نیمایــی در الیحه بودجه  )1400را اعالم
نکرده و به کمیسیون تلفیق مجلس هم رقم  17هزار و 500
تومان را اعالم کرده که غیرواقعی است.
ب -دولت در جدول منابع هدفمندی یارانهها در تبصره
 14الیحه بودجه ،درآمد ناشــی از صادرات فرآورده نفتی در
ســال آینده را  120هزار میلیارد تومان درنظر گرفته است
کــه با توجه به اینکه رقم مذکور بــر مبنای صادرات 7/05
میلیارد دالری فرآورده نفتی در ســال  1400محاسبه شده
اســت ،نرخ تســعیر ارز در این بخش  17هزار تومان درنظر
گرفته شده است.
حــال اگر صرفا درآمدهای مذکور را بر مبنای رقم اعالم
شده توسط رئیسجمهور ،مجددا ً محاسبه کنیم یعنی به جای
رقم  18850تومان و  17000تومان ،رقم  15000تومان را
مالک قرار دهیم ،منابع نفتی حدود  30هزار میلیارد تومان و
منابع هدفمندی یارانهها حدود  14هزار میلیارد تومان کاهش
مییابد و عم ًال همتراز منابع و مصارف بودجه عمومی و تراز
منابع و مصارف هدفمندی یارانهها به هم میریزد.

ت مسکن به سایتها آرامش بازار را برهم میزند
بازگشت قیم 

وزیر راه و شهرســازی ضمن مخالفت شدید با
بازگشت قیمت مســکن ب ه سایتها ،گفت :این کار
باعث التهابآفرینی در بازار مسکن میشود.
محمد اســامی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم در
ی ســایتها
واکنش به درج مجدد قیمت مســکن در آگه 
اظهار کرد :از دادستانی درخواست کردیم که از درج قیمت
در آگهیهای فروش مسکن سایتهای اینترنتی جلوگیری
کند و نمیدانیم چه کســی مجوز بازگشــت قیمتها را
به ســایتهای اینترنتی داده اســت .این اقدام هیچ مبنا و

پایــهای ندارد ،ذهن جامعه را منحرف کرده و برای عدهای
توهم ایجاد میکند.
وی تأکید کرد :اگر مبنایی برای این کار وجود داشت،
مسئلهای نبود اما این کار باعث ایجاد التهاب در بازار مسکن
میشود که به تازگی آرام شده است.
همچنین مصطفیقلی خسروی؛ رئیس اتحادیه مشاوران
امالک با بیان «چنانچه دیگر قیمت ملک را در سایتهای
اینترنتی اعالم نکنند ،وضعیت بازار در بلندمدت به آرامش
خواهد رسید» ،افزود :یک قماربازی در اینجا صورت گرفته

اســت؛ یعنی فردی در خانه نشسته و میگوید ما که ضرر
نمیکنیم به یکی از سایتها مراجعه کرده و قیمت ملک خود
را مثال متری  18میلیون تومان اعالم میکند .همسایه باالیی
که قیمت را  16میلیون اعالم کرده بود این آگهی را میبیند
و قیمت ملک خود را  20میلیون تومان اعالم میکند.
وی افــزود :همان فردی که ملک خــود را متری 18
میلیون تومان فایل کرده بود قیمت را به  22میلیون تومان
افزایش میدهد .همین گونه قیمت مســکن باال میرود و
مردم توان ورود به بازار را نداشته و این بخش کالف سردرگم

خبرگزاری نزدیک به دولت:

میشــود .این در حالی اســت که قیمت ملک  22میلیون
تومانی در بازار  16میلیون تومان هم نیست.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک تأکید کرد :هیچ جای
دنیا قیمت ملک را در سایتهای اینترنتی درج نمیکنند.
اینها اســم این کار را شفافســازی گذاشــتهاند اما بنده
میگویــم این کار جنجالبازی و قماربازی اســت .گفتنی
است ،برخی گزارشها و خبرها حاکی از آن است که پشت
پرده قیمتسازی مسکن در سایتها ،بعضی مدیران وزارت
راه و شهرسازی و باقیمانده از دوران عباس آخوندی بودند.

دولت تعادل روانی بازار سرمایه را از بین برد

یک خبرگزاری نزدیک به دولت نوشت :دولت
نه تنها فراینــد عرضه و تقاضا و همچنین ورود
نقدینگی به بورس را برهم زد ،بلکه باعث از بین
رفتن تعادل روانی بازار شد.
خبرگزاری ایسنا گزارش داد :زمانی که دولتیها
به عناویــن مختلف مردم را برای ســرمایهگذاری
در بورس تشــویق و این بــازار را بهترین بازار برای
ســرمایهگذاری معرفی میکردند ،به نظر میرسید
برنام ه جامعی برای بازار ســرمایه داشته باشند ،اما
در نهایــت اتفاقی که افتاد این بود که دولت در اوج
قیمتها سهام خود و شرکتهای زیرمجموعهاش را
در بورس عرضه کرد و ناگهان بورس و ســهامداران
که به اعتماد حرفهای مســئوالن به این بازار روی

آورده بودند را به حال خود رها کرد.
هرچند در حال حاضر عملکرد شرکتها و وضعیت
بنیادین آنها نســبت به ابتدای ســال بهتر و شــرایط
اقتصادی برای صعود بازار فراهم اســت اما بال اعتماد
مردم شکســته شده و این بار سهامداران خرد بهجای
رقابت در خرید ســهم ،در خارج کردن سرمایه خود از
این بازار با یکدیگر رقابت میکنند.
درواقــع دولت نــه تنها فرایند عرضــه و تقاضا و
همچنیــن ورود نقدینگی به بــورس را برهم زد ،بلکه
باعث از بین رفتن تعادل روانی بازار شــد؛ بهطوری که
این بازار به هیچ عامل دیگری توجه نمیکند و قیمت
سهمها هر روز بیشتر از قبل کاهش مییابد و باعث شده
بخش زیادی از نقدینگی مردم حبس شود و از بین برود.

آگهی مزایده اموال منقول

پرونــده اجرایی له فاطمه امانآبــادی فرزند حیدر متولــد  1348/01/20کد ملی
 0534043313شش  10به نشــانی :اراک ،روســتای امانآباد و علیه ســیاوش
محمدی فرزند منصور متولد  1339/05/01کد ملی  5329747759شش  300به
نشانی :اراک ،روستای امانآباد به استناد سند ازدواج شماره 1381/09/19-18182
تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره شش اراک در قبال  674/568/018ریال بهای (20
مثقال طالی ساخته شده به انضمام ده میلیون ریال بهروزرسانی شده طبق شاخص
روز) و مبلغ  33/728/401ریال نیمعشــر اجرایی تشــکیل و به کالسه 9801210
این اداره به جریان گذارده شده است اجراییه صادر و در مورخ  99/03/08به مدیون
ابالغ و رعایت ماده  111آییننامه اجرا نیز گردیده اســت .ســپس به درخواســت
بســتانکار ششدانگ یک دستگاه سواری اتومبیل پژو تاکسی روآ به شماره انتظامی
ایــران  18-47ت  767مدل  1388به رنگ زرد خورشــیدی با نوار شــطرنجی به
شماره موتور  11688015671و شــماره شاسی  085679سایر مشخصات روکش
مستعمل ،الستیکها فرســوده ،وضعیت بیمه شــخص ثالث نامشخص و قابلیت
شــمارهگذاری دارد و رنگ زرد خورشــیدی با نوار شــطرنجی مشکی مدل 1388
سیســتم پژو روآ نوع تاکســی و وضعیت موتور احتیاج به تعمیر دارد وضعیت اتاق
گلگیر جلو ســمت چپ تعویضی دو رنگ غیرفابریک قابلیت شــمارهگذاری دارد با
اسناد آن مطابقت دارد .قیمت خودرو با توجه به جمیع جهات موثر در ارزیابی و نوع
سیستم و وضعیت موجود به مبلغ  250/000/000ریال(بیست و پنج میلیون تومان)
توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردید و اتومبیل مزبور در قبال قسمتی
از طلب بســتانکار(خانم فاطمه امانآبادی) و نیمعشر اجرایی و هزینههای اجرایی
متعلقه در روز شنبه  99/11/04از ساعت  9صبح الی  12بعدازظهر در محل اجرای
ثبت اراک از طریق مزایده به فروش میرســد .شرکت در مزایده برای عموم آزاد و
طبق ماده  136شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی
به حســاب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی وی در جلسه مزایده است
و همچنین خریدار میتواند در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت و قبل از برگزاری
مزایده از خودروی بازداشتی واقع در اراک ،روستای امانآباد ،کوچه شهید داودآبادی
دیدن نمایید و کلیه هزینههای متعلق تا روز برگزاری مزایده به عهده بدهکار است.
کلیه بدهیها و سایر هزینههای انتقال به عهده خریدار میباشد و میزان بدهیهای
مذکور مشــخص نیست و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حساب دارایی و
عوارض شــهرداری است و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه
باشد روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مزایده برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار99/10/25 :
/557مالف

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک -منصوری

البته نمیتوان دالیــل اقتصادی مانند انتظار بازار
از کاهــش قیمت دالر را نادیــده گرفت .برخی بر این
باورند که دالر تا محدوده حدود  ۲۱هزار تومان یعنی
 ۲۰درصد پایینتر از نــرخ فعلی کاهش مییابد ،زیرا
دوره ریاستجمهوری ترامپ پایان یافته و زمزمههای
آزادســازی بیش از هفت میلیارد دالر پول بلوکه ایران
در کره جنوبی نیز به گوش میرسد.
اما این تنها یک وجه ریزش بازار است و باید گفت
آنچه که تیشه به ریشه بورس زده ،از بین رفتن اعتماد
مردم اســت .حتی صندوق پاالیشی یکم که مردم به
اعتماد حرف مسئوالن اقدام به خرید آن کردند ،بیش
از  ۳۵درصد در ضرر است و این باعث شد طناب اعتماد
مردم به مسئوالن در زمینه بازار سرمایه به حداقل برسد.

شناســنامه مالکیــت (برگ ســبز) خــودرو ســواری پراید
جیتیایکس آی بهرنگ ســفید روغنی مدل  1385به شماره
انتظامی  769د  84ایران  13شماره موتور  1474557و شماره
شاســی  S1412285200070به مالکیت صالحالدین مرادی
کد ملی  4529771482مفقود گردیده فاقد اعتبار است.
ــــــــــــــــــــــــــ
سند کمپانی و شناســنامه مالکیت (برگ سبز) خودرو سواری
ســمند  LXبهرنگ ســفید روغنی مدل  1388به شــماره
انتظامی  329ج  32ایران  24شــماره موتور 12488078150
و شماره شاسی  NAACA1CB89F209667به مالکیت
فرهاد مالیینژاد کد ملی  1829241389مفقود گردیده فاقد
اعتبار است.

در این میان نباید از تاثیر حواشــی قیمتگذاری
دستوری فوالد بهراحتی گذشت .اتفاقی که باعث خروج
میزان قابل توجهی نقدینگی از بازار شد.
هرچند روند بازار ســرمایه را باید عرضه و تقاضا
مشــخص کند اما از آنجایی که آجر نخست این بازار
کج گذاشــته شــد و دخالتهای دولت در آن دخیل
بــود ،در این روزها هم توقع حمایت از دولت میرود.
صاحبنظــران بر این باورند که دولــت وظیفه دارد
بخشــی از چند ده هزار میلیارد تومانی که از ابتدای
ســال تا مرداد ماه از بازار تامین کرده را در این روزها
بــه بازار برگرداند؛ اتفاقی کــه با توجه به قیمتهای
کنونی ســهمها ،یک ســرمایهگذاری ارزشمند برای
دولت تلقی میشود.

آگهی برگزاری مجمع عمومی کانون سردفتران
ازدواج و طالق (نوبت دوم)
موضوع :انتخابات دوره پنجم هیئت مدیره کانون
زمان 1399/11/26 :ساعت  8:30صبح
مکان :محل کانون دفاتر اســناد رســمی واقع در خیابان شــهید
مطهری روبروی سنائی
رئيس کانون سردفتران ازدواج و طالق  -علی مظفری

آگهی حصر وراثت

نجمه شــهرت آلبوغبیش نام پدر حمزه به شناسنامه  1060صادره از -درخواستی به خواسته
صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که همسر مرحوم لطیف شهرت لطیفی مقدم
بشناســنامه  5441صادره از شادگان در تاریخ  99/8/28در ماهشهر فوت و ورثهاش عبارتند
از -1 :متقاضی نجمه آلبوغبیش فرزند حمزه به شش  1060صادره از خرمشــهر همســر
متوفی  -2ســکینه لطیفیمقدم فرزند لطیف به شش  3857صادره از ماهشهر دختر متوفی
 -3ســعاد لطیفیمقدم فرزند لطیف به شش  1940276845صادره از ماهشهر پسر متوفی
 -4رحیم لطیفیمقدم فرزند لطیف به شش  1940032040صادره از ماهشــهر پسر متوفی
 -5زهرا لطیفیمقدم فرزند لطیف به شش  1940380626صادره از ماهشــهر دختر متوفی
 -6زینب لطیفیمقدم فرزند لطیف به شش  950صادره از ماهشهر دختر متوفی  -7فاطمه
لطیفیمقدم فرزند لطیف به شش  2042صادره از ماهشــهر دختر متوفی  -8کریم لطیفی
مقدم فرزند لطیف به شش  1744صادره از ماهشهر پسر متوفی و الغیر.
اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکســی
یاعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به
دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ
ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز و سند کمپانی و کارت مشــخصات موتورسیکلت آمیکو گلسار  180به
شماره پالک  566 - 95144به رنگ قرمز مدل  1385و شماره موتور 04090913
و شماره تنه  190F8400306مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
ـــــــــــــــــــــــــ
برگ ســبز و سند کمپانی خودرو ســواری سایپا  131SXبه شماره پالک  687ل
 - 32ایران  14به رنگ ســفید  -روغنی مدل  1391و شماره موتور  4618923و
شماره شاسی  S3412291463952مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

قاضی شورای حل اختالف بندر امامخمینی

برگ سبز(ســند مالکیت) خودرو ســواری پژو 206
هاچبک مدل  1384به شــماره انتظامی  176م 28
ایران  17به شــماره شاســی  19804627و شماره
موتور  10FSS14904842به نام عطاءاله مهرصفت
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

شناســنامه مالکیــت (برگ ســبز) خودروی ســواری
پــژو  405بــه رنــگ خاکســتری مــدل  1391بــه
شــماره موتور  124K0115904و به شــماره شاســی
 NAAM0ICA0DR593340و به شماره انتظامی
 457د  - 75ایــران  62متعلق به خانم ســمیه آهنگری
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

رانت  ۱۸۰هزار میلیارد تومانی زنجیره فوالد
به جیب دالالن رفت

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت :رانت  ۱۵۰تا  ۱۸۰هزار
میلیارد تومانی تولید تا عرضه خارج از بورس فوالد به جیب دالالن و
واسطهگران رفته که باید جلوی این وضعیت گرفته شود.
توگو با خبرگزاری تسنیم ،در رابطه با طرح توسعه و تولید
رضا تقیپور در گف 
پایدار زنجیره فوالد که روز سهشنبه کلیات آن در صحن مجلس به تصویب رسید
و مجدد برای جمعبندی نهایی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شد،
اظهار کرد :به اعتقاد ما همه زنجیره فوالد باید محصوالت خود را در بورس عرضه
کنند .شاید این حرف به مذاق بعضی خوش نیاید چرا که معتقدند این عرضه در
برخی از حلقههای زنجیره فوالد انجام شود و در برخی از حلقهها صورت نگیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد :در بخش صادرات نیز
ما تأکید کردهایم بعد از تأمین تمام نیاز بازار و عرضه محصوالت در بورس کاال
باید به سمت صادرات حرکت کنیم .در این طرح تأکید شده که نباید بازار داخل
شــاهد کاهش عرضه بوده و از آن طرف حجم صادرات افزایش پیدا کند .زد و
بندهایی که در برخی از حلقههای زنجیره فوالد صورت گرفته محدودیتهایی
را اعمال و بازار را با کمبود و گرانی روبهرو کرده است.
تقــی پور افزود :در مقطعی قیمت شــمش در داخل  102دالر گرانتر از
نرخ جهانی شــد حال آنکه برای تولید آن انرژی یارانهای داده میشود .هدف؛
جلوگیری از گرانی بیش از اندازه و مقابله با رانتخواران اســت و اتاق بازرگانی
ایران نیز با عرضه زنجیره فوالد در بورس موافقت کرده .وی با اشاره به اینکه دو
برابر نیاز داخل تولید داریم ،اضافه کرد :در ماده  4طرح زنجیره فوالد تأکید شده
که یک کمیته با سرپرستی وزیر صمت جهت رصد و پایش بازار فوالد تشکیل
شود تا فاجعه هفت ماه گذشته در بازار فوالد تکرار نشود.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بزرگترین مشکل
ما عدم شــفافیت اطالعات اســت ،گفت :اتفاقات چند ماه اخیر فوالد عایدی
بــرای تولیدکننده و مصرفکننده نداشــته ،بلکه رانتی بین  150تا  180هزار
میلیارد تومان به جیب دالالن و واسطهگران رفته است .فقط در یک نمونه در
17میلیون تن شمش 85 ،هزار میلیارد تومان گرانفروشی شده که باید جلوی
این وضعیت گرفته شود.

یک مسئول:

وزارت جهاد کشاورزی تخممرغ را
شانهای  32هزار تومان عرضه میکند

سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه مسئولیت قیمت مرغ
و تخم مرغ با این وزارتخانه نیست ،گفت :شرکت پشتیبانی اموردام یک
شانه تخم مرغ را با  ۳۲هزار تومان عرضه میکند.
به گزارش ایسنا ،محمد مهدی برومندی در نشستی که دیروز در وزارت جهاد
کشاورزی برگزار شد اظهار کرد ۷۵ :میلیون و  ۸۶۴هزار و  ۲۵۴مرغ تخمگذار
در کشــور وجود دارد و روزانه ســه هزار و  48تن تخم مرغ تولید میشود .در
مرغداریها ،تخم مرغ کیلویی  ۱۴هزار تومان اســت و حداقل  ۵۰۰تا حداکثر
 ۹۰۰تومان هزینه حملونقل هر کیلوگرم از آن به میادین و اتحادیههاست.
وی با بیان اینکه وظیفه وزارت جهاد کشاورزی توجه به تولید است ،اظهار
کرد :اینکه بعد از تولید ،تخم مرغ با چه قیمتی به دست مصرفکننده میرسد
برای ما نیز سؤال است و پیگیری گرانفروشی آن نیز در حیطه وظایف ما نیست.
سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد :در حال حاضر شرکت پشتیبانی
اموردام یک شــانه تخم مرغ یک کیلو و  ۸۰۰گرمی تا دو کیلوگرم را با قیمت
 ۳۲هزار تومان عرضه میکند .برومندی به قیمت مرغ در بازاراشاره کرد و گفت:
هیچ مشکلی در تولید مرغ نداریم و قیمت آن نیز در بازار  ۲۰هزار و  ۴۰۰تومان
است .اما پیگیری اینکه مرغ در بستهبندیها یااشکال مختلف و با قیمتهای چند
برابر به فروش میرود ،جزو وظایف وزارت جهاد کشاورزی نیست .البته احتماال
شورای قیمتگذاری محصوالت کشاورزی تا یک ماه آینده تشکیل میشود.

جدول نرخ سکه و ارز

نوع سکه
سکه تمام طرح جدید
سکه تمام طرح قدیم
نیم سکه
ربع سکه
گرمی
هر گرم طالی  18عیار
دالر
یورو
پوند
لیر ترکیه
درهم امارات
دینار عراق

نوع ارز

قیمت (به تومان)
10/881/000
10/800/900
6/000/000
4/000/000
2/310/000
1/084/400
24/498
29/990
33/829
3/300
6/771
20/4

مناقصه عمومی شماره 99/4
(نوبت دوم)

شرکت حمل و نقل سینا ریل پارس(سهامی خاص)
در نظر دارد خدمات مربوط به تعمیرات اساســی  180ســت
چــرخ و محور واگنهای بــاری خود را از طریــق برگزاری
مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید .لذا از
کلیه شــرکتهای با تخصص و تجربــه کاری مرتبط دعوت
به عمل میآید از تاریخ انتشــار ایــن آگهی به مدت  10روز
(به استثنای روزهای تعطیل) جهت دریافت ،تکمیل و تحویل
اســناد مربوطه اقدام و یا برای هماهنگی و دریافت اطالعات
بیشتر با شــماره تلفن  021-46100980داخلی 200
تماس حاصل فرمایند.

آگهی مزایده خودرو

به موجب پرونده اجرائی کالســه  139904001015001573و بایگانی  9900875واحد اجرای
اسناد رسمی ری یک دستگاه اتومبیل به شماره انتظامی  622و  77ایران  10متعلق به مرحوم
علیاکبــر ترابی فرزند رمضانعلی در قبال بدهی وی به خانم معصومه مقصودی و حقوق دولتی
بازداشــت گردیده است .خودرو سیستم ســایپا تیپ تیبا  2هاچبک سفید روغنی شماره شاسی
 NAS821100J1151700شماره موتور  M158573682مدل ساخت سال  1397بنزینسوز
میباشــد که طبق نظر مورخ  1399/07/28کارشناس رسمی دادگستری اتاق خط و خش دارد
وضعیت دستگاه انتقال نیرو متناسب با مدل فرسوده میباشد .درب موتور خوردگی دارد و نیاز به
بازسازی جزئی دارد .درب عقب راست و گلگیر عقب راست بازسازی جزئی و خط و خش دارد.
ســپر عقب خراشیدگی رنگ دارد موتور نســبتا خوب است .کارکرد  96800کیلومتر و الستیک
هفتاد درصد کارائی دارد .به موجب نظر مورخ  1399/07/28کارشــناس رسمی خودرو به مبلغ
یک میلیارد و یکصد و پنجاه هزار ریال ارزیابی شــده و به دلیل عدم وصول اعتراض از ســوی
ورثه که عبارتند از نرجس عطار و محســن و زهره و زینب و ســارا و مصطفی و زهرا و میثم
ترابی میباشــند ارزیابی قطعیت یافته است و بنا به درخواست بستانکار از ساعت  9الی  12روز
چهارشــنبه مورخ  1399/11/15در محل توقف خودرو واقع در باقرشــهر خیابان انرژی خیابان
ربســازی پارکینگ صابرین از طریق مزایده به فروش میرســد .مزایده از مبلغ یک میلیارد و
یکصــد و پنجاه هــزار ریال معادل یکصد و پانزده میلیون تومان شــروع و به باالترین قیمت
پیشــنهادی فروخته میشود .شرکت در جلسه مزایده برای عموم اشخاص آزاد است .شرکت در
جلســه مزایده منوط به پرداخت  10درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و پس
از اخذ شناســه واریز اعالمی و حضور خریدار و یا نماینده قانونی او در جلســه مزایده است .لذا
خریدار و یا خریداران میبایســت تا  72ساعت قبل از شــروع وقت مزایده اصل فیش واریزی
مبلغ ودیعه  10درصد به نام خود و تحت شناســه اعالمی را به همراه درخواســت کتبی خود به
واحد اجرا تسلیم نمایند .ضمنا برنده مزایده مکلف است مابهالتفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت
پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر
مانده فروش را به حســاب سپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب
خزانه واریز خواهد شــد ،در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید
میگردد .ضمنا بدهیهای مربوط مالیاتی ،عوارض شــهرداری و غیره که رقم قطعی آنها برای
این اداره معلوم نشــده اســت به عهده برنده مزایده است و تنظیم ســند انتقال موکول به ارائه
مفاصا حســابهای دارایی و شهرداری و ...خواهد بود ضمنا چنانچه روز مزایده به دالیل اعالم
از ســوی هیئت محترم دولت تعطیل گردد فردای اداری همان روز جلســه در همان مکان و
زمان منعقد میباشد.
تاریخ انتشار در سایت سازمان ثبت اسناد و امالک 1399/11/02
این آگهی پس از تائید نهائی فرآیند مزایده در سایت آگهیهای سازمان ثبت قرار خواهد گرفت
و به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیراالنتشار محلی است.

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرری
1034مالف
سید مهدی المعی

