
اقتصادی
صفحه 4
چهار شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ 
۵ رجب ۱44۲ - شماره ۲۲۶۸۸

رئیس  اتاق بازرگانی تهران: 

دستگاه اجرایی به کارخانه صدور بخشنامه های متناقض تبدیل شده است

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139960326006001646-1399/10/25 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملــک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی خانم/آقای فردوس غیاثوند ننجی 
فرزند حیدر به شــماره شناســنامه 19365 صادره از مالیر سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب ساختمان به مســاحت 126/94 متر مربع قسمتی از پالک یک اصلی اراضی دولت آباد 
واقع در بخش چهار مالیر خریداری از مالک رســمی جهانگیر عنبری محرز گردیده اســت. 
لــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/29

محمدرضا امینی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

م الف 424

اصالحیه
در آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی امید 
جلین گرگان)در حال تصفیه( که در تاریخ 1399/11/27)دوشنبه( صفحه 
9 روزنامه کیهان به چاپ رسیده، تاریخ برگزاری مجمع روز یکشنبه مورخ 

99/12/10 صحیح می باشد که بدین وسیله اصالح می گردد.
هیئت تصفیه شرکت تعاونی

شناسنامه مالکیت)برگ سبز( کامیونت بغلدار فلزی بازشو مسقف 
چادری سیســتم ایســوزو تیپ NKR55 مدل 1386 برنگ 
سفید روغنی شماره انتظامی 864 ن 26 ایران 22 شماره موتور 
502854 و شماره شاسی NAG086NKR55E02209 به 
مالکیت شرکت نفت سپاهان شماره ثبت 155078)نام نماینده 

شرکت: حمیدرضا اقبالپور( مفقود گردیده فاقد اعتبار است.

اعالم مفقودی
کارت شناســایی کارگاه به شماره 1/67080 
مورخ 1375/10/2 به نام آقای شعبان عباسی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ســند کمپانی و برگ سبز و اســناد محضری سواری ســایپا 131SE به 
شــماره انتظامی 268 س 31 ایران 93 مدل 94 موتور 5416182 شاسی 

NAS411100F1143742 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خودروی سواری پژو 405SLX-TU5 به شــماره انتظامی 619 ه  85 ایران 93 
مــدل 98 رنگ ســفید روغنی شــماره موتور 139B0158086 شــماره شاســی 
NAAM31FE4KK233199 به مالکیت حســین بهادری به ســرقت رفته از 
یابنده تقاضا می شود با شماره تلفن 09174437387 تماس گرفته و مژدگانی دریافت نماید.

کارت مشخصات خودرو سواری پراید سایپا 141 آی به شماره پالک 647س54 
- ایران14 به رنگ سفید - روغنی مدل1387 و شماره موتور 2600998 و شماره 

شاسی S1482287271766 مفقود شده از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ سبز و سند کمپانی خودرو وانت دوکابین مزدا 2000 به شماره پالک 967د63 
- ایران14 به رنگ ســفید - روغنی مدل1382 و شماره موتور 442293 و شماره 

شاسی 8220E00622 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری استیشن تویوتا اف .جی45 به شماره پالک 
932د43 - ایران14 به رنگ سفید - معمولی مدل1983 و شماره موتور 795932 

و شماره شاسی 397610 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 برگ ســبز و ســند کمپانی موتورســیکلت تیزتک 125CDI به شماره پالک
 88368-565 به رنگ آبی مدل1391 و شماره موتور 124NCV116786 و شماره 

تنه NCV***125A9118047 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ سبز و سند کمپانی موتورسیکلت برزین وزین 125سی سی به شماره پالک 
ایران22-9834 به رنگ قرمز مدل1383 و شماره موتور 43080746 و شماره تنه 

8327249 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ ســبز خودرو سواری سایپا 131SX به شــماره پالک 152د18 - ایران14 
به رنگ ســفید - روغنی مدل1390 و شــماره موتور 4469033 و شماره شاسی 

S3412290396419 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی افراز
نظر به اینکه شــرکت مجتمع صنایع غذایی میهن مالک مشــاعی پالک ثبتــی 168 فرعی از 58 اصلی  
واقع در بخش 12 تهران درخواســت افراز سهام مشاعی خود را از پالک مذکور را نموده، کارشناسان این 
اداره جهــت احراز مالکیت و تعیین حدود تصرفات متقاضیان بــه محل وقوع ملک مراجعه می نمائید، لذا 
بدینوسیله به کلیه مالکین مشاعی پالک فوق و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیحق اخطار می گردد در تاریخ 
فوق جهت عدم تضییع حقوق خود در محل حاضر گردند بدیهی اســت عدم حضور مانع از عملیات افراز 

نخواهد بود. م -الف 1101
تاریخ و ساعت بازدید: سه شنبه 99/12/12 ساعت 11 صبح

نام و نام خانوادگی: محمود قوام
سیدمحسن سادات حسینی - رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهریزک

سند کمپانی و شناسنامه مالکیت )برگ سبز( سواری 
پیکان مــدل 1363 برنگ ســفید یخچالی روغنی 
شــماره انتظامی 475 ط 28 ایران 13 شماره موتور 
01416335279 و شــماره شاســی 16232994 به 
باباحیــدری کد ملی  مالکیت ذوالفقــار بهرامی نژاد 

4679033169 مفقود گردیده فاقد اعتبار است.

آگهی فقدان سند مالکیت
 نظــر باینکــه خانــم فاطمه یزدانــی اســفیدواجانی فرزنــد محمد طی درخواســت به شــماره وارده 
139885601053012030 مورخ 98/11/30 منضم به دو برگ استشــهادیه محلی مصدق شده به شماره 
6386 مورخ 98/11/29 دفترخانه 1661 تهران، مدعی اســت مقدار یک هزار سهم مشاع از 9412 سهم 
عرصه و اعیان ششــدانگ یک قطعه زمین به مســاحت 9412 متر مربع با قدرالسهم از یک ساعت و 36 
دقیقه از 64 ســاعت و دو دانگ مشاع از ششدانگ یک رشــته قنات که چاه های آن در اراضی حسن آباد 
واقع و از آن گذشته دو رشته می شود یک رشته از اراضی خالزیر و سه شاخ و دو رشته دیگر از حسن آباد 
دو شاخه شده و یک رشته از اراضی سعیدآباد و رشته دیگر آن چهار حلقه در اراضی کریم آباد واقه و پنج 
حلقه از خالزیر و انتهای آن اراضی کریم آباد می باشد پالک 228 فرعی از 93 اصلی مفروز و مجزی شده 
از پــالک 220 فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه جعفرآبــاد بخش 12 تهران ذیل ثبت 40901 صفحه 
152 دفتر امالک جلد 293 به نام خانم فاطمه یزدانی اســفیدواجانی فرزند محمد ثبت و ســند مالکیت به 
شماره چاپی272391 صادر شده است و برابر گواهی دفتر امالک و بازداشتی در رهن و بازداشت نمی باشد 
و به علت اثاث کشــی مفقود شــده و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده است. لذا مراتب وفق ماده 
120 آئین نامــه اصالحی قانون ثبت امالک یک نوبت آگهی می گردد تا هرکس مدعی انجام معامله و یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم نموده و رسید دریافت نماید. چنانچه در مدت مقرر اعتراضی واصل نگردد وفق مقررات المثنی 

سند مالکیت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
محمدحسین طاهر طلوع دل - رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهریزک

م - الف 1100

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره1399/1518مورخه 1399/11/05  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
اســدآباد تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی آقای بهروز خلوصی شاکر فرزند جان محمد به 
شــماره شناسنامه 752 صادره از اسدآباد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 130/83 
مترمربع در قســمتی از پالک شماره 66 اصلی واقع در اسدآباد خیابان 15خرداد پشت مسجد 
فاطمه الزهرا سالم علیها خیابان امام رضا علیه السالم کوچه شهید ابراهیمی خریداری با واسطه 
از مالک رســمی آقای عین اهلل سبزه ای و عباداهلل سبزه ای و یداهلل سبزه ای محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/29    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/14
کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد م الف 496

جدول نرخ سکه و ارز
قیمت )به تومان(نوع سکه

11/900/000سکه تمام طرح جدید
11/398/000سکه تمام طرح قدیم

6/600/000نیم سکه
4/380/000ربع سکه

2/500/000گرمی
1/151/100هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
24/978دالر
30/301یورو
36/309پوند

3/740لیر ترکیه
6/129درهم امارات

20/6دینار عراق

رئیس  اتحادیه فروشندگان آهن:

بازار آهن راکد است
 اما نمی دانیم چرا قیمت ها باال می رود!

رئیس  اتحادیه فروشندگان آهن با اعالم اینکه بازارآهن 
راکد اســت، گفت: نمی دانیم براســاس کدام استدالل و یا 

شیوه نامه قیمت در بازار یک مرتبه افزایش پیدا می کند.
حمیدرضا رستگار با اعالم اینکه گرانی مسکن رکود بازار فروش 
آهن را تشدید کرده است به تسنیم، گفت: ساخت و ساز کاهش پیدا 
کرده، قیمت مســکن افزایش قابل توجهی پیدا کرده است و همین 
امــر با درنظر گرفتن کاهش قدرت خرید مردم بازار آهن را با رکود 

مواجه ساخته است.
وی بــا گالیه از اینکه عالوه برایــن با تغییرات نرخ ارز بازار آهن 
تحــت تاثیر قرار می گیرد افزود: مــا چندین بار در قالب نامه اعالم 
کرده ایم نظام توزیع آهن و فوالد در بازار مشکل دارد. حتی ایراداتی 
به شیوه نامه دولت در بخش فوالد مطرح کرده ایم اما متاسفانه هیچ 

گوش شنوایی وجود ندارد.
رئیس  اتحادیه فروشــندگان آهن با تاکید بر اینکه ما به عنوان 
نهاد رســیدگی به عملکرد توزیع کنندگان نمی دانیم مسئولین چه 
نسخه ای برای بازار آهن و فوالد به کار گرفته اند، گفت: چرا هر کیلو 
میلگرد در بازار یک مرتبه 12 هزار و 900 تومان می شود این درحالی 
است که همین کاال هفته گذشته 12 هزار و 500 تومان بوده است 
به اعتقاد ما نظام توزیع مشــکل دارد و همین موضوع باعث شده تا 
مصرف کننــدگان در خرید محصوالت مورد نیاز خود با قیمت های 

مناسبی روبه رو نباشند.
رستگار اضافه کرد: نمی دانیم کشف قیمت در بورس براساس چه 
ســازوکاری انجام می شود عملکرد بورس برای ما شفاف نیست. اگر 
توزیع درست انجام  شود به طور حتم بازار با چنین التهابات قیمتی 

روبه رو نخواهد شد.

از صدور  تهــران  بازرگانی  رئیس  اتــاق 
بخشــنامه های متعدد و متناقض با یکدیگر از 

سوی دولت انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، مســعود خوانساری 
دیروز در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، 
با  اشــاره به مشکالت محیط کسب و کار، اظهار کرد: 
مجموعه اجرایی کشور تبدیل شده است به کارخانه 
تولید بخشــنامه و هر روز بخشــنامه های متعددی 
صادر می شود که یا متناقض با بخشنامه قبلی است 
و یا بخشــنامه جدید اســت که باعث مشکل برای 

تولیدکنندگان و بازرگانان می شود.
این مسئول در مورد زمان ترخیص کاال از گمرکات 
توضیح داد: امروز در بهترین حالت حداقل ســه الی 
چهار ماه طول می کشد تا یک کاال از گمرک ترخیص 

شود و همه این مسائل باعث شده که قیمت کاال در 
داخل افزایش یابد و لذا نباید همه تقصیرات را مربوط 
به تحریم عنوان کرد بلکه بخشی از مسائل مربوط به 
مشکالت داخلی از جمله مشکالت محیط کسب و کار 
اســت که اگر این مسائل حل نشود، باعث مشکالت 
بیشتری می شود. خوانساری در مورد بخشنامه جدید 
ارزی در مــورد پرداخت مابه التفاوت ارزی چهار هزار 
و 200 تومانی، یادآور شد: براساس تصمیم دولت در 
سال 97 تصمیم گرفته شد که به همه واردکنندگان به 
صورت نامحدود ارز چهار هزار و 200 تومانی پرداخت 
شــود، اما به تازگی بخشنامه ای صادر شده مبنی بر 
اینکه واردکنندگان بایــد مابه التفاوت ارز چهار هزار 
و 200 تومانی کاالهایی که در آن ســال وارد شده را 
پرداخت کنند، شاید این کار درست باشد با توجه به 

اینکه ممکن اســت افرادی سوءاستفاده کرده باشند، 
اما تشخیص اینکه چه کسی ارز کاال با ارز چهار هزار 
و 200 تومانــی وارد کرده و با قیمت مصوب در بازار 
عرضه کرده سخت است و این افراد از کدام محل باید 

مابه التفاوت بپردازند.
وی ادامــه داد: اگرچــه ممکــن اســت افرادی 
سوءاســتفاده کرده باشــند، اما بعد از ســه ســال 
تصمیم گیری در مورد یک بخشــنامه و آن را بسط 
دادن به همه مشــکالتی است که فعاالن اقتصادی را 

دچار مشکل می کند.
رئیس  اتاق بازرگانی تهران همچنین با  اشــاره به 
تحلیل اتاق بازرگانی تهران و اعالم مرکز آمار، گفت: 
افزایش شاخص قیمت کاالهای وارداتی در طول دو 
سال 97 و 98 نسبت به سال 96 ده برابر شده است 

در حالی که قیمت ارز در پایان 98 نسبت به 96 سه 
برابر شده است.

خوانســاری عنوان کرد: بنابراین سه برابر از 10 
برابر شدن شــاخص قیمت کاالهای وارداتی مربوط 
به افزایش قیمــت ارز و هفت برابر آن نیز مربوط به 

افزایش سایر هزینه ها است. 
وی همچنین بــا انتقاد از مشــکالتی که برای 
کارخانه های سیمان ایجاد شده است، افزود: از آبان ماه 
کارخانه های سیمان تعطیل شده یا با ظرفیت کم کار 
می کند و قیمت یک کیسه سیمان از 17 هزار تومان 
به 50 هزار تومان رســیده و مشکل این کارخانجات 
در یک مقطع در ابتــدا قطع گاز و اکنون قطع برق 
اســت و این مســائل هزینه های مبادلــه و تولید را 

افزایش می دهد.

آغاز ســال نو چینی، افزایــش تقاضا در 
ماه های پایانی ســال و از بین رفتن انتظارات 
کاذب اقتصادی سیاسی بعد از شکست ترامپ 
در انتخابات از جمله دالیل افزایش بهای ارز در 

هفته های اخیر است. 
به گزارش خبرگزاری فارس، قیمت در بازار ارز 
از حــدود 30 هزار تومان به 21 هزار تومان کاهش 
یافت. وقتی دالر وارد کانال 21 هزار تومان شد تصور 
می شــد، به زودی بهای ارز به زیــر 20 هزار تومان 
خواهد رسید و تا 17 هزار تومان سقوط خواهد کرد. 
اما به  یکباره بهای ارز روندی صعودی به خود گرفت 
و از 21 هزار تومان به دامنه 25 هزار تومان رسید.

بررسی ها دالیل متعددی را نشان می دهد. دلیل 
اول، آغاز ســال نو چینی در 25 بهمن ماه است. در 
هفته های منتهی به سال نو چینی مبادالت به سمت 
تســویه بدهی ها و مطالبات حرکت کرده و ســطح 
تجارت کاهش می یابد. همین مسئله موجب کاهش 
حجم ورودی ارز از سمت چین و به تبع آن موجب 

افزایش بهای ارز در بازار شده است.
دلیل دوم، افزایش تقاضای ارز در هفته های پایانی 
به خاطر مسافرت خارجی و خریدهای ارزی است. ارز 
مسافرتی از شبکه صرافی های مجاز یک بار در سال 
و معادل یورویی 2000 یورو به هر متقاضی پرداخت 
می شــود و امسال سایه این تقاضا در ماه های پایانی 

سال نمایان شده اســت. هرچند کرونا تقاضای ارز 
مسافرتی را کاهش داده، اما خریدهای ارزی همچنان 
تقاضای کوتاه مدت اما قابل توجهی را در هفته های 

پایانی سال شکل می دهد.
دلیل سوم افزایش بهای ارز، از بین رفتن انتظارات 
کاذب بعــد از شکســت ترامپ در انتخابات آمریکا 
است. برخی فعاالن اقتصادی و فعاالن بازار ارز تصور 
می کردند با رفتن ترامپ از کاخ سفید تحول سریع و 
شگرفی در وضعیت تحریمی ایران و نوع رابطه ایران 
و آمریکا به وجود خواهد آمد و این تصور غیرواقعی، 
انتظارات بســیار کاذبی را در بازار ارز به وجود آورد و 
باعث تغییر رفتار عرضه کنندگان و متقاضیان ارز در 

بازار ارز ایران شده بود.
پس از آنکه این فضا و تصورات کاذب آن از بین 
رفت، رفتار عرضه کنندگان و متقاضیان ارز به حالت 
قبل بازگشت و همین مسئله موجب تغییر منحنی 

قیمت ها در بازار ارز شد.
گفتنی است، بیش از آنکه سیاست های کشورهای 
غربی بر نوسانات اقتصادی و ارزی موثر باشد، رفتار 
دولتمردان و انتظار ارســال عالمت مثبت از سوی 
کشــور تحریم کننده موجب به وجــود آمدن بیم و 
امیدهای کاذب در فضای اقتصادی کشور می شود. 
شرطی شدن بزرگ ترین آفت برای شروع هر فعالیت 

اقتصادی است.

۲4 پــروژه بزرگ صنعــت آب و برق در پنج 
اســتان البرز، قزوین، لرستان، خراسان شمالی و 
ویدئوکنفرانسی  با حضور  بختیاری  و  چهارمحال 

وزیر نیرو افتتاح شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، از 24 پروژه آماده 
افتتاح این هفته، یک پروژه آبی در استان البرز، شش پروژه 
برقی در استان چهارمحال و بختیاری، پنج پروژه صنعت 
آب و برق در اســتان لرستان، 9 پروژه در استان قزوین 
و همچنین چهار پروژه آب و برق در خراسان شمالی به 

بهره برداری رسید.
بر این اساس، روز سه شنبه پروژه »تغذیه مصنوعی 
دشــت هشتگرد و نظرآباد« در استان البرز با اعتبار 31 
میلیارد تومان برای کنترل سیالب رودخانه کردان، تغذیه 
ساالنه آبخوان به میزان 12.5 میلیون مترمکعب و افزایش 

پایداری تامین آب شرب افتتاح شد.
در استان چهارمحال و بختیاری نیز با سرمایه گذاری 
437.1 میلیارد تومان، پنج پروژه برقی شامل چهار پروژه 
تامین و توسعه برق و یک پروژه برق رسانی به چهار روستا 
با تحت پوشش قرار دادن 41 خانوار برای تقویت شبکه 
فوق توزیع، تعدیل بار ترانسفورماتور های موجود در پست، 
تامین برق مشترکان، تقویت شبکه فوق توزیع، تعدیل بار 
پست های مجاور و توسعه شبکه فوق توزیع افتتاح شد.

همچنین در استان های لرستان هم پنج پروژه صنعت 
آب و برق شــامل سه پروژه تامین، اصالح و بهینه سازی 
برق با هدف زیبایی مبلمان شهری، کاهش خاموشی ها، 
افزایش ایمنی شــبکه و بهبود ولتاژ شــبکه، یک پروژه 
برق رســانی به هشت روستا با جمعیت 74 خانوار و یک 
پروژه آبرسانی به 38 روستا با جمعیت هزار و 970 خانوار 

به بهره برداری رسید.
براین اســاس، 9 پروژه صنعــت آب و برق در پنج 
شهرستان استان قزوین با سرمایه گذاری 93.1 میلیارد 
تومان شامل 4 پروژه تامین و توسعه برق با هدف جلب 
رضایت مردم منطقه و افزایش پایداری شبکه، دو نیروگاه 
خورشــیدی یک مگاواتی و سه پروژه شبکه جمع آوری 
فاضــالب، تصفیه خانه فاضالب و ســامانه ارتقای کیفی 
آب شرب روســتایی برای حفظ محیط زیست، ارتقای 
سطح بهداشت عمومی و استفاده مجدد از پساب افتتاح 

خواهد شد.
در استان خراسان شمالی نیز چهار پروژه صنعت آب 
و برق شامل ســه پروژه صنعت آب و فاضالب »احداث 
آبگیر موقت سد شیرین دره«، »آبرسانی به 32 روستا با 
جمعیت چهار هزار و 715 خانوار« و »توسعه شبکه توزیع 

آب شهر تیکانلو« و یک پروژه برق رسانی به شش روستا با 
51 خانوار در این استان با اعتبار 85.575 میلیارد تومان 

به بهره برداری رسید.
گفتنی اســت، وزیر نیرو در این مراسم اظهار کرد: 
فاضالب شاخص مهمی در ارتقای سالمت کشور است، 
امسال هم بزرگ ترین بخش آب و فاضالب کشور با پوشش 

جمعیتی سه میلیون نفر در تهران افتتاح خواهد شد.
رضا اردکانیان یادآور شد: تا به امروز 237 پروژه در 
بخش ساز و کار ها و ساخت و ساز ها به ثمر رسیده است.
وی افزود: نیروگاه های تجدید پذیر در ســبد انرژی 
کشــور جایگاه مهمی دارند، به طوری که 260 مگاوات 
ظرفیت تجدیدپذیر در حال ساخت در کشور وجود دارد 
که پیش بینی می شــود اکثر آنها تا پایان فعالیت دولت 

دوازدهم به بهره برداری برسند.

مدیرکل دفتر امور محصــوالت علوفه ای و 
جالیزی وزارت جهادکشاورزی عدم اجرای صحیح 
الگوی کشت را عامل کمبود یا تولید بیش از حد 

برخی محصوالت کشاورزی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین اصغری 
درباره برنامه ابالغی وزارت جهاد کشــاورزی در زمینه 
محصوالت سبزی و صیفی گفت: اجرای برنامه ابالغی 
یکی از مهم ترین کار هایی است که باید توسط کشاورزان 
انجام شود و در این راستا جای خالی حلقه های واسط 
همچون تشکل های صنفی و انجمن های تخصصی کشت 
گیاهان که بتوانند برنامه ها را به سطوح پایین تر منتقل 

کنند، احساس می شود.
وی ادامه داد: برنامه کشت سبزی و صیفی از سوی 
معاونت امور زراعت با مشــارکت استان ها و با توجه به 
ظرفیــت آنها و همچنین برنامه صــادرات تهیه و ابالغ 
می شــود. اقلیم کشــور به ما این اجازه را می دهد که 
در هر چهار فصل ســال به تفکیک محصوالت مختلف 
پیاز، سیب زمینی، گوجه و خیار برنامه تولید برای همه 
اســتان های کشور داشته باشــیم و به آنها ابالغ کنیم. 
مدیرکل دفتر امور محصوالت علوفه ای و جالیزی وزارت 
جهادکشــاورزی افزود: با اینکه اکنون به زمان برداشت 
پیاز نرسیده ایم، اما نگران کاهش بیش از حد قیمت آن 

هســتیم و از این رو تدابیری برای مساعدت کشاورزان 
اندیشــیده ایم که یکی از آنها صادرات است. بیشتر پیاز 
کشور به عراق و پاکستان صادر می شود. از 28 میلیون 
تن سبزی و صیفی تولیدی در کشور سه و نیم میلیون 
تن آن صادر می شود که نزدیک به یک و سه دهم میلیارد 
دالر ارزآوری دارد. اصغری در مورد اجرای الگوی کشت و 
ترویج به منظور تثبیت قیمت محصوالت گفت: مشکل 
در اجرای الگوی کشت این است که اهرم و امکان دیکته 
کردن تدابیر خود را در عرصه های کشــاورزی نداریم و 
نمی توانیم به کشــاورز بگوییم که اگر 10 هکتار زمین 
دارد، حق کشت بیش از سه هکتار پیاز را ندارد.  وی با  

اشاره به اینکه برنامه کشت وزارت جهاد کشاورزی در 
مردادماه امسال به کشاورزان داده شده است، افزود: ما از 
مرداد ماه به کشاورزان گفتیم که سطح زیر کشت خود 
را کنترل کنند و مروجان هم در پهنه های کشــاورزی 
در این زمینه اطالع رسانی کردند، اما آنچه که در نهایت 
اتفاق افتاد افزایش دو و هفت دهم برابری کشت پیاز در 
جیرفت بود که نزدیک به 600 هزار تن محصول اضافی 
از این ناحیه تولید خواهد شد. گفتنی است، شرط الزم 
برای صادرات، تامین کاال و ثبات بازار داخلی اســت که 
این دو امسال محقق نشد و دو وزارتخانه جهادکشاورزی 

و صمت در اجرای آن ناکام بودند.

در سایه سکوت نهاد ناظر رخ می دهد

ادامه نابودی دارایی های بورسی مردم 
به بهانه های واهی

در حالی که بهانه چندانی برای ریزشی ماندن بازار سرمایه 
وجود ندارد، روندسازی های مشــکوک در برخی معامالت 
شرکت های اثرگذار بازار سرمایه، به نابودی سرمایه های مردم 

در بورس انجامیده است.
بورس اوراق بهادار تهران که از روز دوشنبه روند اصالح دوباره را 
در پیش گرفته، دیروزهم رو به کاهش بود و شــاخص کل در پایان 
معامالت با کاهش 11 هزار و 471 واحد به رقم یک میلیون و 245 
هزار و 814 واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هموزن 797 

واحد رشد کرده و به رقم 438 هزار و 29 واحد رسید.
در پایان معامالت دیروز نمادهای پتروشیمی خلیج فارس، فوالد 
مبارکه، ملی مس ایران، شســتا، چادرملــو، هلدینگ نفت و گاز و 
پتروشــیمی تأمین و پاالیش نفت اصفهان به ترتیب بیشــترین اثر 

کاهشی در شاخص بورس را داشته اند.
شاخص کل بورس تهران از نیمه دوم سال 98 وارد روند صعودی 
قدرتمندی شد که با تهییج فعاالن بازار سرمایه و حمایت مسئوالن 
این روند تشــدید گردید. با وجود هشدارهای کارشناسان اقتصادی، 
اما دولت تدابیر الزم برای عمق بخشی به بازار و هدایت بازار سرمایه 
در روندی معقول را به درستی انجام نداد و صرفا به دعوت هیجانی 
مردم به بازار ســرمایه ادامه داد که اوج این اقدام، اظهارات حســن 
روحانی در اواسط مرداد ماه بود. وی همزمان با اوج گرفتن شاخص 
کل بورس، از مردم خواســت سرمایه های خود را به بورس بسپارند 
ولی چند روز پس از این اظهارات، شــاخص وارد روند سقوط چند 

ماهه شد که تا امروز از آن رهایی نیافته است.
در این میان معلوم شد برخی حقوقی های بزرگ وابسته به دولت 
پول های بزرگی از ناحیه صعود و نزول بورس به جیب زده اند و همین 
موضوع باعث شد اعتماد بسیاری از مردم نسبت به دولت از بین برود 

و احساس کنند سرشان کاله رفته است.
این روزها نیز که بســیاری از سهام ارزنده موجود در بازار بیش 
از 50 درصد از ســقف قیمتی خود در مرداد ماه افت کرده اند، هنوز 
بازار دارای روند نزولی است و هر بار بهانه ای برای توجیه این شرایط 

مطرح می شود که صحت آنها زیر سؤال است.
مثال تا مدت زیادی بازار به بهانه انتخاب بایدن در آمریکا و احتمال 
رفع تحریم ها ریزشــی بود ولــی اکنون که هفته ها از انتخاب بایدن 
گذشــته و تصمیم آمریکایی ها مبنی بر خودداری از لغو زودهنگام 
تحریم ها آشکار شــده، این بهانه به حاشیه رفته امام بازار همچنان 

نزولی است.
همچنیــن به موازات ماجرای انتخابات آمریکا، موضوع افت نرخ 
دالر مطرح بود و با این بهانه بازار ریزشی نگه داشته می شد، اما این 
روزها دالر در محدوده 24 تا 26 هزار تومان نوسان می کند و حتی 
با فرض گشایش های تحریمی، بواسطه حجم نقدینگی و تورم داخلی 

چشم انداز کاهشی شدیدی ندارد اما بازهم بورس کاهشی است.
بهانه دیگر اختالفات درباره بودجه بود که توجیه گران ریزش بازار 
سهام مدعی بودند چون بودجه در مجلس تصویب نشد لذا بورس افت 
کرد ولی دیروز با تصویب اصالحیه کلیات در مجلس، این بهانه هم 
مرتفــع گردید ولی بورس بازهم منفی بود حتی نکته عجیب دراین 
باره اینکه روز گذشته همزمان با اعالم خبر تصویب اصالحیه کلیات 
بودجه، صف فروش بسیاری از نمادهای ارزنده جمع شد اما بالفاصله با 
عرضه های آبشاری سنگین و رنج کشیدن های منفی گسترده، مجدداً 

اغلب سهم ها در اوج دامنه منفی قرار گرفتند.
بسیاری از فعاالن بازار با استناد به همین رفتارهای سؤال برانگیز 
تأکید می کنند که روندسازی های اینچنینی آن هم در نمادهای بزرگ، 
از عهده سهامداران خرد خارج بوده و با سرمایه های کالن امکان پذیر 
است و انتساب آن به هیجان سهامداران جزء، نوعی ردگم کردن به 
حســاب می آید. البته شناسایی چنین افراد یا مجموعه هایی از دید 
نهاد ناظر خارج نیســت و اگر اراده ای برای برخورد با آنان باشــد به 

راحتی امکان پذیر خواهد بود.
بیمه مرکزی اعالم کرد؛

انتقال تخفیف بیمه  نامه ثالث از بیمه گذار 
به خودروی مشابه مالک

بیمــه مرکزی طی اطالعیه ای از امــکان انتقال تخفیف 
بیمه نامه شخص ثالث از بیمه گذار به خودروی مشابه مالک، 

والدین، همسر و یا فرزندان بالواسطه خبر داد. 
در این اطالعیه آمده است: تخفیف های درنظر گرفته شده برای 
تهیه بیمه نامه شــخص ثالث، حق مسلم کسانی است که با رعایت 
مقررات، قانونمداری، احتیاط و مسئولیت اجتماعی از مزایای قانونی 
بهره مند شده اند و طبیعتاً حق تقدم آنان برای استفاده از این مزیت 

خاص، محفوظ است.
در اطالعیه بیمه مرکزی آمده اســت: طراحان آئین نامه جدید 
اعمال تخفیفات بیش از هر مؤلفه دیگری برای حفظ حقوق ذینفعان 
اصلی، برنامه ریــزی کرده اند و حتی برای حفظ حقوق مترتب برای 
دارندگان تخفیف در خصوص شیوه های دیگر انتقال آن هم تدابیری 

اندیشیده اند.
در این میان »سامانه سنهاب« به عنوان چشم تیزبین صنعت بیمه 
و مرکز داده های بیمه ای این صنعت، نقش مهمی در پایش تخفیفات 
دارد و نکته مهم این است که اطالعات ثبت نشده در این سامانه ها با 

اتخاذ راهکارهایی به قوت خود باقی خواهد بود.
بی تردید تبصره ماده شــش قانون بیمه اجباری شــخص ثالث 
می تواند از نشانه های آشکار اعتمادسازی و حفظ حقوق بیمه گذارانی 
باشد که پیش از این نگرانی هایی برای هدررفت سال های قانونمداری 

خود بودند. 
بیمه مرکزی همچنین اعالم کرد: انتقال تخفیف بیمه نامه شخص 
ثالث از بیمه گذار به خودروی مشابه مالک، والدین، همسر یا فرزندان 
بالواسطه، از مصوبات بسیار ارزشمند مجلس شورای اسالمی به شمار 
می رود و گام بلندی است که در قانون جدید بیمه شخص ثالث برای 

حفظ منافع بیمه گذاران برداشته شده است.

رئیس  کمیته دستمزد شورای اسالمی کار:

حداقل دستمزد تنها 38 درصد
 هزینه های کارگران را تامین می کند 

رئیس  کمیته دستمزد شورای اسالمی کار گفت: نماینده 
مرکز آمار محاسبات کارگران برای هزینه معیشت را تایید کرد.
فرامرز توفیقی در گفت وگو با خبرگزاری تســنیم، درباره جلسه 
روز یکشنبه کمیته دستمزد، تصریح کرد: با بحث هایی که کارفرمایان 
مطرح کردند، روز گذشــته عدد و رقم سبد معیشت کارگران نهایی 
نشد. نماینده مرکز آمار با آمارهایی که ارائه داد، محاسبات نماینده 
کارگری درباره هزینه سبد معیشت را مورد تأیید قرار داد. نماینده 
مرکز آمار بیان کرد که حداقل دســتمزد تنها 38 درصد هزینه های 
کارگران را پوشــش می دهد. این نشان دهنده این است که کارگران 

هزینه سبد معیشت را  اشتباه محاسبه نکرده اند.
وی افزود: نماینده مرکز آمار اعالم کرد که بعد خانوار از 3.3 به 
3.4 رســیده است. اما کارفرمایان به  اشتباه تصور می کردند که بعد 
خانوار 2.2 اســت. در صورتی که آنها بعد عیالواری را به  اشتباه بعد 
خانوار تلقی می کردند. جدولی را در مرکز آمار مشاهده کرده بودند 
که در آن نوشته شده بود عیالوار یا تحت تکفل، در صورتی که منظور 

از تحت تکفل با خود فرد حدود 3.4 می شود.
 رئیس  کمیته دستمزد شورای اسالمی کار گفت: نماینده مرکز 
آمار در جلســه اعالم کرد که اطالعات مرکز آمار مربوط به شاغالن 
کل کشور است و صرفاً  مربوط به جامعه کارگری نیست. مطابق آمار 
مرکز آمار بیش از 80 درصد خانوارها  اشتغال تک نفره دارند یعنی 
در یک خانواده تنها یک نفر شاغل و کارکن فعالیت دارد. آنهایی هم 
بیشــتر از دو نفر کارکن دارند مربوط به مشاغل کشاورزی است که 

ربطی به حوزه کارگری ندارد.
 توفیقی افزود: نمایندگان کارفرمایان اصرار داشتند که مبلغ سبد 
معیشت را باید مرکز آمار اعالم کند. در همین راستا جدولی تهیه و 
قرار شد مرکز آمار دوشنبه هفته آینده جدول را بیاورد تا بتوانیم به 

سبد معیشت ورود کنیم.
وی ادامه داد: نمایندگان کارفرمایان اصرار دارند که ما نباید همه 
سهم را بپردازیم. بلکه دولت هم باید سهمی داشته باشد. ضمن اینکه 
ما تأیید می کنیم که دولت با توجه به قانون اساسی و حقوق اجتماعی 
وظایفی را بر عهده  دارد و سبد معاش حداقلی میانگین کل کشور را 
که سال گذشته نماینده کارفرمایان امضا کردند. در خوشبینانه ترین 
حالــت اگر کارگران بن خواروبار و بقیه موارد را دریافت کنند، بین 

52 تا64 درصد سبد معاش را کارفرمایان می پردازند. 
رئیس  کمیته دستمزد شورای اسالمی کار افزود: یعنی کارگران 
نزدیک 40 درصد سبد معاش خود را از دولت طلبکار هستند. دولت 
به کارگران سهمی پرداخت نمی کند. کارفرمایان سهمی از دولت را 
قبول نکرده اند که بخواهند تصور کنند که متضرر شده اند. بلکه این 
کارگران هســتند که سرشان بی کاله مانده است و دولت سهم آنها 
را پرداخت نکرده است. امیدواریم در جلسه بعد کمیته دستمزد در 

سایه همدلی برای سبد معیشت ورود کنیم.

متولیان تولید و فروش میوه می گویند: پرتقالی 
که اآلن باالی ۲۰ هزار تومان به دست مصرف کننده 
می رسد، دالل ها بین ۵ تا ۷ هزار تومان از کشاورز 

خریدند.
به گزارش صدا و ســیما، در برنامه گفت وگوی ویژه 
خبری اکبر یاوری عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان 
با بیان اینکه پرتقــال در آبان روی درخت کیلویی 5 تا 
6 هزار تومان قیمت داشــت، افزود: این رقم در آذر تا 7 

هزار تومان هم رسید.
وی ادامه داد: هزینه های بســته بندی، سورتینگ و 
انبــارداری در حدود کیلویی دو هزار تومان به آن اضافه 
می شــود، بنابراین باید کیلویی حدود 8 تا 9 هزار تومان 

در انبار قیمت داشته باشد.
یــاوری افزود: در ماه های مهــر و آبان،  پرتقال را در 
میدان میوه، حدود هفت هــزار تومان می فروختیم، اما 
ســازمان صمت و وزارت جهاد کشاورزی عنوان کردند 
که برای ذخیره سازی شب عید می خواهند مقداری میوه 

ذخیره کنند.

وی با اشــاره به اینکه هر ســال مباشر های وزارت 
صمت با حضور در شــمال کشور و اســتان آذربایجان 
غربی، پرتقال و سیب می خرند، گفت: قیمت گذاری آنها، 

در بازار اثرگذار است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشــان با ابراز اینکه 
»امسال به ذخیره سازی اعتقادی نداشتیم و به عرضه و 
تقاضا اعتقاد داریم«، اضافه کرد: اول می خواستند پرتقال را 
کیلویی 13 هزار تومان قیمت گذاری کنند، اما با مشورت 
اتحادیه بارفروشان، مصوب شد که پرتقال را کیلویی 10 

هزار و 500 تومان برای خرید  اعالم کنند.
مدیرکل دفتر امور میوه های سردســیری و خشک 
وزارت جهاد کشاورزی هم گفت: امسال حدود 4 میلیون 
و 150 هزار تن ســیب تولید شده است و از این میزان 
حدود یک میلیون و 350هزار تن را ذخیره سازی کردیم.

داراب حسنی با اظهار اینکه وزارت کشاورزی میزان 
ذخیره سازی و نگهداری محصول را در انبارها و سردخانه ها 
رصد می کند اضافه کرد: امسال قیمت سیب در زمان تولید 

از حدود هزار تا 7 هزار تومان بوده است.

حســنی با اشاره به اینکه پرتقال با توجه به کیفیت 
آن،  قیمت گذاری می شــود، گفت: سیر پرتقال از باغدار 
بــه انباردار و ســردخانه و از آن جا بــه میادین و از این 
میادین تا مصرف کننده نهایــی، موجب افزایش قیمت 

این محصول می شود.
مدیرکل دفتر امور میوه های سردســیری و خشک 
وزارت جهاد کشــاورزی افزود: فشار ما به وزارت صمت 
این بود که واردات موز محدود شود و فقط به ازای صادرات 

محصوالت خودمان، مجوز واردات آن را دهد.
وی ادامه داد: بنابراین بر اساس مصوبه ستاد تنظیم 
بازار، مقرر شــد واردات موز فقط به ازای صادرات سیب 
انجام شود و به نظر می رسد این محدودیت. عامل اصلی 

گران شدن قیمت موز است.
کمال یداللهی رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری 
باغبانی ایران نیز گفت:  اکنون پرتقال در دست باغداران 
نیســت و واسطه ها، پرتقال را از باغداران کیلویی 4 تا 5 

هزار تومان خریدند.
وی افزود: معموالً هزینه سورتینگ میوه کیلویی هزار 

تا هزار و 500 تومان است.
عضــو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشــان هم گفت: 
ســورتینگ داران در هشــت روز اخیر، عرضه پرتقال به 
میادین را کم کردند و قیمت پرتقال شــمال به کیلویی 

17 هزار تومان هم رسید.
اکبر یاوری با اعالم اینکه پرتقال به اندازه کافی وجود 
دارد و به ذخیره ســازی برای شب عید نیاز ندارد، اضافه 
کرد: اکنون 700 هزار تن پرتقال، داخل انبارهای شمال، 

دپو شده است.
مدیرعامل تعاونی ســورتینگ داران نیز با تصریح به 
اینکــه »عامل گرانی پرتقال را بایــد در میادین میوه و 
تره بار تا شــبکه خرده فروشی جست وجو کنیم«، گفت: 
ایــن محصول در این میادین بین 11 تا 13 هزار تومان 
فروخته می شــود و بــاالی 20 هزار تومان به دســت 

مصرف کننده می رسد.
احمدزاده با یادآوری اینکه افزایش قیمت خرید یکی 
از علل افزایش قیمت پرتقال است، افزود: از 10 آبان به این 
طرف، پرتقال ها را از باغدار از 7 تا 9 هزار تومان خریدیم.

متولیان تولید و فروش میوه:

دالل ها پرتقال ۲۰هزار تومانی را
 ۵ هزار تومان از کشاورز خریدند

3 دلیل افزایش نرخ ارز در هفته های اخیر

با حضور وزیر نیرو

۲۴ پروژه ملی صنعت آب و برق افتتاح شد

وزارت جهادکشاورزی:

الگوی کشت به درستی در کشور اجرا نمی شود


