
اقتصادی
صفحه 4
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ 
۱۰ شوال ۱44۱ -شماره ۲۲4۸۰

جدول نرخ سکه و ارز

آگهی تغییرات شرکت دقیق سازه امیران صنعت 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۱۱ 

و شناسه ملی ۱4۰۰4۹66۳۰7
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/07/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای علی اسد زارعیان به شماره ملی 3358650979 به سمت 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای پوریا نوری لنجابی به شماره ملی 
3258891222 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی زارعیان 
ســامله به شماره ملی 3358647651 به ســمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل 
چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسالمی و نامه های عادی و اداری به 

امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

شناسه آگهی: )863734(

آگهی تغییرات شرکت دقیق سازه امیران صنعت 
شرکت  سهامی خاص به شماره  ثبت ۱۹۰۱۱ 

و شناسه ملی ۱4۰۰4۹66۳۰7 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی به طور فوق العــاده مورخ 
1397/07/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
انتخاب گردیدند: آقای علی اســد زارعیان به شــماره ملی 3358650979 
و آقــای پوریا نوری لنجابی به شــماره ملــی 3258891222 و آقای علی 
زارعیان سامله به شماره ملی 3358647651 به عنوان اعضای هیئت مدیره 
برای مدت دو ســال انتخاب شــدند. خانم آزیتا نوری لنجابی به شماره ملی 
3255930960 به ســمت بازرس اصلی و آقای پیمان امیرحسینی به شماره 
ملی 0012864129 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 

انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

شناسه آگهی: )863742( 

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت بازوی 
 کشاورز شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت ۲۰56 و شناسه ملی ۱۰۸6۲۰5۲7۹۳
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/10/06 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: 1- احســان رضایی به کد ملی: 3341210164 به نمایندگی از 
شرکت )کشت صنعت امداد ســپاهان گلدشت( به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره 2- محسن زرین ماه به کد ملی: 3257570015 به نمایندگی از 
شرکت )توسعه و دامپروری و کشاورزی امداد( به سمت رئیس هیئت مدیره 
3- منوچهر انوری زاده به کد ملی: 4500160817 به نمایندگی از شــرکت 
)توســعه کشاورزی میثاق پایدار شــمال( به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2- مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق 
بهادار از قبیل چک و سفته و برات و نیز تمام مکاتبات عادی و اداری با امضا 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

شناسه آگهی: )863875(

مجوز حمل سالح شکاری به شماره سریال 1621553 دولول 
ساچمه زنی ته پر کالیبر 12 به شماره سالح 91132209 مدل 
کوسه ســاخت کشــور ترکیه مربوط به آقای بهروز برجسته 
فرزند حســین متولد 1348/07/01 دارای شــماره شناسنامه 
360 به شماره کد ملی 2161045172 مفقود گردیده از درجه 

اعتبار ساقط است.

آگهی تغییرات شرکت صنایع فوالد آتیه کارون 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲6۹۱۱ 

و شناسه ملی ۱۰۸6۰۹۱7۱4۰
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی به طور فوق العــاده مورخ 
1399/01/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اعضــاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شعبه شرکت خارجی آسکوتک هلدینگ 
به شناســه ملی: 10100177262 و شــماره ثبت: 2092 به نمایندگی ناصر 
عابدین رودمعجنی شــماره ملی: 0070876606 و عبدالکریم فاتحی شماره 
ملــی: 1899413480 و محمد گرگین شــماره ملی: 1840070315. محمد 
جواد طهوری شــماره ملی: 3873332061 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یک ســال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر 

آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

شناسه آگهی: )865196(

ســند کمپانی و شناســنامه مالکیت سواری پژو 
206 تیپ 2 مدل 1383 به رنگ نقره ای متالیک 
شــماره انتظامــی 893 ج 38 ایران 29 شــماره 
موتور  10FSS14904763 و شــماره شاســی 

83642828  مفقود گردیده فاقد اعتبار است.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت خدمات درمانی 
سپاهان )سهامی خاص( نوبت دوم

با توجه به حد نصاب نرســیدن تعداد سهامداران در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 99/3/2 و عدم 
رسمیت قانونی جلسه فوق، بدینوسیله، از کلیه سهامداران شرکت خدمات درمانی سپاهان )سهامی خاص( 
به شــماره ثبت 975 اصفهان، دعوت می گردد که در جلســه مجمع عمومی فوق العاده که در روز جمعه 
مورخ 99/3/30 در ســاعت 10 صبح در محل کتابخانه بیمارســتان سپاهان واقع در اصفهان، خیابان میر 

تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
بدیهی است افرادی که به نمایندگی از سهامداران محترم در جلسه فوق شرکت می نمایند باید وکالت نامه 

رسمی داشته باشند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: * تغییر اساسنامه شرکت

هیئت مدیره شرکت خدمات درمانی سپاهان )سهامی خاص(

آگهی مزایده منقول )اتومبیل(
به موجب پرونده اجرائی کالســه 9800167 دو دســتگاه اتومبیل شامل: 
1- خودرو سواری اپل استرا خاکســتری به شماره انتظامی 89 ایران 729 
ج 18 بــه مبلــغ 220000000 ریال و 2- خودرو ســواری هیوندا 20i به 
شــماره انتظامی 89 ایران 682 ج 69 به مبلغ 2900000000 ریال متعلق 
به آقای غالمعباس اینانلو مرانلو که طبق نظر کارشــناس رســمی به مبالغ 
فوق ارزیابی شده، از ساعت 9 الی 12 مورخ 1399/4/16 در اداره ثبت اسناد 
و امالک واقع در شهرســتان بوئین زهرا از طریق مزایده به فروش می رسد. 
مزایده از مبلغ مذکور شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته 
می شــود و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و 
حق مزایده نقدا وصول خواهد شد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
اعالم گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر 

برگزار خواهد شد. 
سهراب نوروزی- رئیس ثبت اسناد بوئین زهرا

م الف 17

آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی ساحل مازند گاز 
سهامی خاص به شماره ثبت 5۸ و شناسه ملی ۱۰76۰۱۸۸۰۱۰

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/04/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
الف( آقای گل محمد پابرجا با کد ملی 4999524988 و به عنوان بازرس اصلی و خانم سمیه مرادی 
رباطی با کد ملی 2181527563 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 
ب( ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1397/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا  شناسه آگهی: )۸646۸6(

آگهی تغییرات شرکت پرشین فوالد آریا 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱77 

و شناسه ملی ۱۰۸6۱4۰4۱7۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/02/20 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: 1-آقایان علی فتحی قراملکی شــماره ملی 0052624110 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و آیدین فتحی شماره ملی 1382456761 به سمت 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و پیام بهاری شماره ملی 2279848201 به 
ســمت عضو هیئت مدیره تا پایان مدت تصدی سمت اعضای هیئت مدیره 
انتخاب شــدند. 2- کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای 
آقای کریم فتحی )از ســهامداران( همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و 
اداری به امضای آقای کریم فتحی )از ســهامداران( همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تاکستان

شناسه آگهی: )864377(

 برگ سبز خودرو سواری پژو 405GLX XU7 به شماره پالک 287ن43- ایران 34
 به رنگ نقره ای متالیک مدل 1397 و شــماره موتور 124K1290681 و شــماره 
شاسی NAAM01CE7JK405589 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز خودرو سواری سایپا 131SE به شــماره پالک 515 و 45 - ایران 14 
به رنگ ســفید مدل 1396 و شــماره موتور M13/6040898 و شــماره شاســی 

NAS411100H3412876 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 کارت مشخصات خودرو وانت- یخچالدار زامیاد به شماره پالک 957 ن 36 - ایران 74
 Z24NIB به رنگ ســفید- روغنی مدل 1390 و شماره موتور 622153 و شماره 
شاسی NAZPL140TB0339628 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت هوشــمند خودرو باری به شماره 3277978 مربوط به خودرو کامیونت- باری 
فلزی هیوندای کروس. دی آ-ئی مدل 1390 به رنگ ســفید- روغنی و به شــماره 
شهربانی 942 ع 43- ایران 24 و شماره موتور D4DBA453333 و شماره شاسی 

NAB37911790015568 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 139804005031001153/1
بدینوســیله بــه آقای علیرضا نعمتی فرزند موســی به شــماره ملی 
0532929152 به نشــانی اراک خ محسنی کوچه شهید امینی پالک 
1 برابــر گزارش مأمــور ابالغ مورخ 98/07/29 مأمــور ابالغ  ابالغ 
میسر نگردیده است و بستانکار نمی تواند شما را معرفی نماید و برای 
این اداره هم معلوم نیســت، لذا با استناد به ماده 18 آئین نامه اجرا و 
تبصره آن بدینوسیله اعالم می دارد: خانم اکرم دربندی فراهانی فرزند 
نظرعلی به شــماره ملی 0532273508 جهت وصول طلب به مبلغ 
1/218/067/268 ریــال موضوع الزم االجــرا و حقوق دولتی متعلقه 
طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 
9800561 در این اداره تشکیل شــده لذا بنا به تقاضای بستانکار به 
شــماره وارده 3713-1399/03/10 اجرائیه فوق الذکر یک نوبت در 
یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیراالنتشار )کیهان( آگهی می شود 
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ نشــر این آگهی که روز رسمی 
ابالغ محســوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، 
عملیــات اجرائی جریان خواهد یافت و بجز این آگهی و آگهی مزایده 

در صورت بازداشت اموال، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک- منصوری

آگهی ابالغ اجرائیه طبق تبصره ذیل ماده ۱۸ 
اصالحی آیین نامه اجرائی اسناد الزم االجرا

م/الف 110

آگهی مناقصه عمومی
شــهرداری نوشهر در نظر دارد نســبت به واگذاری اجرای عملیات عمرانی به 

شرح ذیل اقدام نماید.

مبلغ برآورد عنوان مناقصهردیف
اولیه )ریال(

نوع اعتبار
نوع اوراق

مبلغ سپرده 
)ریال(

192/000/000دولتی - داخلی3/832/096/114احداث پل امیرکبیر۱

۲

احداث ابنیه تصفیه 
شیرابه و تثبیت 

خاکستر و  سردرب 
و نگهبانی و تکمیل 

ساختمان ها و محوطه 
نیروگاه زباله سوز

65/000/000/000
دولتی - اسناد 

خزانه 
1400/11/11

3/250/000/000

۳
دیواره و پوشش روی 

4/600/000/000دولتی - داخلی91/357/385/214رودخانه شهررود

شهرداری در رد یا قبول هر پیشنهاد مختار است.
سایر جزئیات در دفترچه مناقصه درج گردد.

مکان اخذ اسناد ستادایران می باشد.
زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 11 مورخ 1399/04/04 می باشد.

مهلت فروش اسناد: 99/3/13 لغایت 99/3/24
زمان تحویل اسناد: 99/4/3

شماره حساب سپرده بانک ملی: 3100002116008

علی امانی - شهردار نوشهر

قیمت )به تومان(نوع سکه

7/471/000سکه تمام طرح جدید

7/257/000سکه تمام طرح قدیم

3/753/000نیم سکه

2/043/000ربع سکه

1/102/000گرمی

729/300هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز

17/076دالر

18/603یورو

21/973پوند

2/610لیر ترکیه

4/857درهم امارات

15/6دینار عراق

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

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

برابر رای شماره 139960326001000213 مورخ 1399/02/25 هیئت اول/ دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملــک همدان- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم افســر قصری فرزند 
حاجیعلی به شماره شناسنامه 236 صادره از همدان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ 
معنب و مشجر و ساختمان احداثی در آن به مساحت 6244 مترمربع قسمتی از پالک باقیمانده 2 
اصلی محاط در پالک 2/860 اصلی واقع در حومه بخش ســه همدان به نشانی گنجنامه، بخش 
مطلب، خریداری از مالکین رسمی آقایان جعفر پنبه ای و محمدعلی حبیبی، محرز گردیده است. 
لــذا بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 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 دوم: 1399/03/13 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/02/28  
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هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

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

برابر رای شماره 139960326001000212 مورخ 1399/02/25 هیئت اول/ دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک همدان- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســین اروانه فرزند 
حاجی اســمعیل به شماره شناسنامه 503 صادره از همدان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه باغ معنب و مشجر و ساختمان احداثی در آن به مساحت 6244 متر مربع قسمتی از پالک 
باقیمانده 2 اصلی محاط در پالک 2/860 اصلی واقع در حومه بخش ســه همدان به نشــانی 
گنجنامه، بخش مطلب خریداری از مالکین رســمی آقایــان جعفر پنبه ای و محمدعلی حبیبی، 
محرز گردیده اســت. لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 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: 1399/02/28    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/03/13
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مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان تهران 
گفت: بختیاری از رکورد بی سابقه مصرف آب در تهران 

در طی 5۰ سال اخیر خبر داد.
محمدرضــا بختیــاری در گفت و گو با شــبکه خبر در 
خصــوص افزایــش 13 درصــدی مصــرف آب در تهران، 
اظهارداشــت: متاســفانه طی روز های گذشته مصرف آب 
در تهران افزایش یافته اســت به طوری که فقط طی ســه 

روز مصرف آب 20 درصد افزایش پیدا کرده.
او ادامه داد: در روز گذشــته 680 میلیون متر مکعب 

افزایــش مصرف آب در تهران گزارش شــده که این میزان 
به دلیل افزایش زود هنگام فصل گرما و ویروس کرونا بوده 
اســت. در خرداد ماه امسال ما باالی 30 میلیون مترمکعب 

مصرف آب داشته ایم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران افزود: با 
شروع ویروس کرونا، شاهد افزایش بی رویه مصرف آب بودیم 
به طوری که در فروردین و اردیبهشت امسال از 11 به 25 
درصد مصرف آب تغییر پیداکرده و طی ســه روز گذشــته 

مصرف آب افزایش بی سابقه ای را تجربه کرده است.

بختیاری بیان کرد: تهران تا پیش از این هیچگاه مصرف 
باالی سه میلیون مترمکعب را در خردادماه تجربه نکرده بود، 
ولی از ابتدای خردادماه امسال همواره شاهد مصرفی فراتر 
از ســه میلیون مترمکعب هستیم که همین امر باعث شده 
تمامی سیستم آبفای تهران از جمله تصفیه خانه ها و چاه ها 
وارد شده و تنش زیادی به شبکه آبرسانی تهران تحمیل شود.

وی افزود: تاسیســات آبی در تهران تا حدی نیست که 
بتوانند مصرف بیش از حد آب را تحمل کنند و با توجه به 
این و افزایش مصرف نگران کننده است و اگر مصرف آب به 

این شکل ادامه پیدا کند دچار مشکل می شویم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران اضافه کرد: 
توصیه ما به هموطنان این است که در مصرف غیرضروری 
آب صرفه جویی کنند متاسفانه 20 درصد مصرف آب کشور 

فقط برای شهر تهران است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بختیاری تصریح کرد: 
با توجه به اینکه در تهران پنج ســد فعال داریم باید صرفه 
جویی در نظر گرفته شــود متاسفانه سیستم انتقال آب در 

تهران محدود و با این روند غیر قابل کنترل است.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا گفت: روزانه 
1۰5 میلیون لیتر بنزین در کشور تولید می شود که ۴۰ 
درصد آن در پاالیشگاه های متعلق به قرارگاه خاتم به 

تولید می رسد.
ســعید محمد در گفت و گو با خبرگــزاری مهر درباره 
ســرمایه گذاری قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء در احداث 
پاالیشــگاه ها و پتروپاالیشــگاه ها تاکیــد کرد: ســاخت 
این پتروپاالیشــگاه ها در جلوگیری از خام فروشــی نقش 
بسزایی دارد و سالهاست که مطالبه رهبر معظم انقالب است 
ولی از گذشته همواره با ساخت پاالیشگاه مخالفت می شد 

و این مخالفت ها سبب شد در حال حاضر در بخش فروش 
نفت به دلیل تحریم ها با مشکل مواجه باشیم.

فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء با بیان اینکه 
تحریم ها متوجه فرآورده های نفتی نیســت و مشــکلی در 
خصوص فروش بنزیــن و گازوئیل نداریم، ادامه داد: اگر از 
گذشته به سمت احداث پتروپاالیشگاه ها حرکت می کردیم 

تاب آوری کشور در برابر تحریم ها بسیار باالتر می رفت.
محمــد تصریــح کــرد: با توجه بــه اینکــه در حوزه 
ساخت پتروپاالیشگاه ها پروژه ای تعریف نشده لذا از سوی 
قرارگاه خاتم به وزارت نفت اعالم شــد که حاضر هســتیم 

در این زمینه ســرمایه گذاری کنیم. سرمایه گذاری قرارگاه 
در بخش ســاخت پاالیشگاه به این صورت است که هزینه 
احداث را همراه با سهامداری و بهره برداری بر عهده قرارگاه 
خاتم باشــد. آنچه برای ما اهمیت دارد عملیاتی شدن این 

پروژه هاست که برای اقتصاد کشور اثرگذار است.
وی درباره میزان سهم سوخت تولیدی در پاالیشگاه های 
متعلق به قرارگاه خاتم که به ونزوئال صادر شده، گفت: 40 
درصد تولید بنزین کشــور صرفاً در پاالیشگاه خلیج فارس 
تولید می شــود. روزانه 105 میلیون لیتر بنزین در کشــور 
تولید می شود در حالی که مصرف داخلی بسیار کمتر از این 

میزان است. در نتیجه صادرات بنزین که به ونزوئال داشته ایم 
می تواند برای دیگر کشورها هم تکرار شود. به خصوص که 
بسیاری از کشورها نیز متقاضی بنزین ایران هستند. بخش 
عمده بنزین مازاد تولید داخل به عراق، افغانســتان و دیگر 

همسایگان صادر می شود.
فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء مطالبات این 
نهــاد از دولت را 40 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: 
در سامانه ســمات )سامانه ثبت بدهی های دولت به بخش 
خصوصی( که متعلق به وزارت اقتصاد اســت، این میزان از 

بدهی های دولت به قرارگاه خاتم، درج شده است.

رئیس  سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
گفت: قیمــت 63۰۰ تومان برای تحویل هر کیلو شــکر در 
کارخانه تعیین شد که در هفته آینده سازمان حمایت، قیمت 

بسته بندی های این کاال را ابالغ خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس تابش در حاشیه نشست ستاد 
تنظیم بازار در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هرگونه تغییر قیمت در 
بــازار حتماً باید با اطالع قبلی و انجام فرآیند های الزم از جمله ارائه 
مستندات و مدارک الزم و سپس گرفتن مجوز از سازمان حمایت باشد 

و در غیر این صورت افزایش ها، تخلف بوده و با آن برخورد می شود.
وی افــزود: افزایش قیمت های لوازم خانگی بدون انجام فرآیند ها 
مورد قبول نیســت و بر اساس مصوبه ســتاد تنظیم بازار حتما ذی 
نفعان و متصدیان این حوزه باید امروز و فردا با همراه داشتن اسناد و 
مستندات الزم به سازمان حمایت مراجعه نمایند و اگر تغییر قیمتی 

تایید شود، حتماً اعمال خواهیم کرد.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اضافه 
کرد: تغییر قیمت ماکارونی بررسی و فرآیند آن در سامانه 124 درج 

شده است.
تابش در خصوص قیمت شکر نیز گفت: در مورد شکر تصمیمات 
الزم و قیمت گذاری مدیریتی در ستاد تنظیم بازار گرفته شد و بر این 
اساس قیمت 6300 تومان برای تحویل هر کیلو شکر در کارخانه تعیین 
شــد که در هفته آینده سازمان حمایت، قیمت بسته بندی های این 
کاال را بر اساس قیمت مبنای 6300 تومان تنظیم و ابالغ خواهد کرد.
وی ادامه داد: قیمت 100 قلم کاال را بصورت روزانه رصد می کنیم، 
اما هر هفته رصد پنج قلم کاال بصورت ویژه در دســتور کار بازرسان 
کل کشــور است. اگر خودرویی بدون پالک در پارکینگ ها و اماکنی 
از این دست دپو شده باشد حکم احتکار کاال را دارد و بر این اساس 
ماموران تعزیرات احکام مرتبط با احتکار کاال را برای این گونه خودرو ها 

صادر خواهند کرد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه لیست نهایی واجدان شرایط مسکن 
ملی، خرداد ماه نهایی می شود، از ریزش 5۰ درصدی ثبت نام کنندگان 
خبر داد و گفت: نیمی از ثبت نام کنندگان دارای مسکن شخصی هستند.
محمد اسالمی در گفت و گو با خبرگزاری مهر، درباره آخرین وضعیت پاالیش 
ثبت نام کنندگان طرح ملی مسکن اظهار کرد: تقریباً تمام استان ها غربالگری انجام 
شده و علت طوالنی شدن آن همزمانی با شیوع ویروس کرونا بود. اما پاالیش و 

غربالگری واجدان شرایط به اتمام رسیده است.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه برنامه ریزی اجرای این طرح 
اختصاص 400 هزار واحد مسکونی به متقاضیان طرح ملی مسکن بود ولی یک 
میلیون و 600 هزار نفر ثبت نام کردند، اظهار داشت: علت اینکه از ابتدای ثبت نام 
طرح تاکنون یک میلیون و 600 هزار نفر ثبت نام کرده اند این است که همزمان 

دو روش ثبت نام در سامانه و ارسال پیامک را اجرا کردیم.
وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: در فاز نخســت ثبت نام 230 هزار نفر در 
ســامانه ثبت نام کردند که پاالیش واجدان شرایط فاز اول به طور کامل به پایان 
رســیده اســت اما در فاز دوم ثبت نام که هم سامانه ای و هم پیامکی بود نیاز به 

تکمیل اطالعات ثبت نام کنندگان از طریق پیامک داشتیم.
اسالمی افزود: اگرچه هدف گذاری طرح اقدام ملی مسکن، ساخت 400 هزار 
واحد مسکن است اما تفاهم نامه هایی هم با سایر دستگاه ها داریم که در تفاهم 
نامه های مذکور نیز مقرر شده مجموعاً 480 هزار واحد با مشارکت نیروهای مسلح، 
وزارت رفاه و آموزش و پرورش ســاخته شــود که آنها نیز همزمان با طرح اقدام 
ملی در حال اجراست، ولی از مجموع این دو، یعنی از 880 هزار واحد مسکونی، 

200 هزار واحد هم پوشانی دارند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: نیمی از کسانی که ثبت نام کرده اند، فاقد مسکن 
نبوده اند بنابراین 50 درصد متقاضیان به دلیل اینکه مالک واحد مسکونی بوده اند 

ریزش خواهد داشت.
اســالمی یادآور شــد: ما جامعه هدف خود را شناسایی کرده ایم و برای این 
جامعه هدف متقاضی مســکن، دغدغه داریم و در حال فعالیت هستیم؛ بنابراین 

این افراد نباید نگران باشند چرا که صاحب خانه خواهند شد.

براساس آمارهای مرکز پژوهش های مجلس درآمد 
سرانه کشور از سال 139۰ تا سال 1398، کاهشی 3۴ 

درصدی داشته است.
بــه گزارش خبرگزاری فارس، چنــد روز پیش محمد 
قاسمی سرپرست مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
در صحن علنی مجلس گزارشــی درباره وضعیت اقتصادی 
کشور و راهکارهای اصالح آن به نمایندگان مجلس یازدهم 

ارائه داد که حاوی نکات مهمی بود. 
بخشــی از این گزارش، به بررســی آمارهای مرتبط با 
درآمد ســرانه کشور اختصاص داشت. براساس بررسی های 

مرکز پژوهش های مجلس، درآمد ســرانه کشــور از سال 
1390 تا ســال 1398، کاهشی 34 درصدی داشته است. 
در واقع، علیرغم افزایش درآمد اسمی خانوارها قدرت خرید 
هر فرد ایرانی نسبت به سال 1390 حدود یک سوم کاهش 

یافته است. 
درآمد ســرانه هر ایرانی به قیمت ثابت در سال 1390 
معادل 73/7 میلیون ریال بود که تا زمان آغاز به کار دولت 
حســن روحانی، به 60/5 میلیون ریال کاهش یافت. پس از 
آن هم روند درآمد ســرانه همچنان نزولی ماند تا اینکه در 
ســال های 93 و 94 نیز رقــم 59/5 میلیون ریال و 52/9 

میلیون ریال به ثبت رسید.  
به عبارتی، در دولت حسن روحانی درآمد سرانه به زیر 
60 میلیون ریال کاهش یافت و در ســال های 95 و 96 هم 
نتوانست به رقم ابتدایی همان دولت بازگردد. متاسفانه این 
روند از ســال 97 مجددا نزولی شد و حتی در سال 1398 
یــک رکورد منفی دیگر برای دولــت تدبیر و امید به ثبت 
رسید و آن چیزی نبود جز کاهش درآمد سرانه به کمتر از 

50 میلیون ریال! 
در واقع کاهش درآمد سرانه در سال 98 که حدود 48/7 
میلیون ریال بود به معنی کاهش محسوس این شاخص در 

دولت روحانی و از آن مهم تر دهه 90 شمســی می باشــد. 
نکته ای که وجود دارد این است که این کاهش درآمد که با 
توجه به تورم باالی سال های اخیر آب رفته و کمتر شده، به 

سادگی جبران نمی شود. 
چنانچه، بازوی کارشناسی مجلس پیش بینی کرده است 
که در صورت تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی از سال 
1399 به بعد، حداقل به شــش سال زمان نیاز خواهد بود 
تا به ســطح درآمد سرانه سال 1390 بازگردیم، به عبارتی 
بازگشت به سطح درآمدی سال1390 در بهترین حالت شش 

سال دیگر طول می کشد! 

مجری طــرح دانه های روغنــی وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: واردات دانه های روغنی در دستان 

چهار تا پنج نفر است. 
علیرضا مهاجر در گفتگو با شبکه 2سیما بیان کرد: طی 
40 ســال گذشته واردات روغن خام که برای واردکنندگان 

سود سرشاری داشته کمر تولید داخل را شکسته است.
وی اضافــه کرد: دارندگان کارخانه های روغن کشــی، 
خودشــان واردکننده هم هستند بنابراین کنترل همه کار 
از واردات تا بازار را دســت خودشان گرفته اند و کشاورزان 
که همان تولیدکنندگان اصلی هستند در این بازی شکست 
می خورند. اگر این مشــکالتی که واردکنندگان برای کشور 

درست کرده اند اصالح نشــود، مسئله تامین روغن داخلی 
بسیار سخت خواهد بود.

مجــری طرح دانه های روغنی به خروج ســاالنه چهار 
میلیارد تومان ارز برای واردات روغن اشاره کرد و گفت: 86 
درصد کشــور وابسته به واردات است و ساالنه حدود 1/2 تا 

1/5 میلیون تن نیاز کشور است.
به گزارش فارس، مهاجر اضافه کرد: برای دو محصولی 
مانند روغن و شکر که بیشترین ضرر را برای سالمت مردم 
دارد ارز 4200 تومــان در نظر گرفته اند که  به تولید داخل 

ضربه می زند و واردکنندگان را فربه می کند.
گفتنی اســت، وزارت جهاد کشــاورزی چندین برنامه 

کاهش وابستگی روغن را داشت که نتوانست برنامه را محقق 
کند. در این برنامه کارشناسان حاضر به مشکالت وابستگی 
به بذر، کم بودن قیمت تضمینی، نبودن  کمباین های ویژه 
و اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات را از مشــکالت 

دیگر تولید روغن اشاره کردند.
 بیش از 2 میلیون نهاده دامی 

وارد بازار می شود
به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت جهاد کشاورزی، 
در همین زمینه، حسن عباسی معروفان، مدیرعامل شرکت 
پشتیبانی امور دام کشور اظهار داشت: نیاز تولید خوراک دام 
دو میلیون و 200 هزارتن بود که به دلیل کندی سیســتم 

حمل و نقل تاکنون این میزان نهاده به بازار عرضه شده است.
وی افزود: اکنون دو میلیون و 250 هزارتن نهاده دامی 
در بنادر موجود است که فرایند ترخیص، کنترل، استاندارد، 
غذا و دارو دامپزشکی آنها در حال انجام است و به زودی به 
بازار عرضه می شــود تا شرایط بازار این محصوالت به روال 

عادی بازگردد.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه خرید 
و عرضه نهاده های دامی شرکت پشتیبانی امور دام در سامانه 
بازارگاه انجام می شود، گفت: حتی یک کیلوگرم از این نهاده ها 
در اختیار دالالن قرار نگرفته است تا بتوانند با قیمت های باال 

آن را در بازار ارایه کنند.

در راستای تعیین نرخ جدید محصوالت شرکت های 
خودروساز از سوی شورای رقابت، این شورا قیمت جدید 

هشت محصول ایران خودرو را ابالغ کرد.
به گــزارش خبرگزاری فــارس، به دنبــال تعیین قیمت 
محصوالت ایران خودرو و سایپا بر اساس دستورالعمل مصوب 
شــورای رقابت، قیمت جدید هشــت محصول ایران خودرو با 
افزایش چهار تا 48 درصدی از ســوی شورا به این خودروساز 

ابالغ شد.
 TU5 بر این اساس، قیمت هر دستگاه پژو پارس اتوماتیک
با رشــد 32 درصدی معادل 105 میلیون و 300 هزار تومان 
تعیین شده است. همچنین قیمت هایما توربو S5 با بیشترین 
رشد قیمت )48 درصد( معادل 223 میلیون و 300 هزار تومان 

تعیین شده است.
قیمــت دنا پالس نیز کمترین میزان رشــد را داشــته و با 
افزایــش چهار درصدی، معادل 93 میلیون و 900 هزار تومان 

تعیین شده است.
این محصوالت تا پیش از این مشمول قیمت گذاری شورای 
رقابت نبودند و قیمت آنها مســتقیماً توسط خودروساز تعیین 

می  شد.
تجربه نشان داده قیمت های ابالغی شورای رقابت از سوی 
خودروســازان مورد بازنگری قرار می گیرد و هزینه هایی مانند 

بیمه، مالیات و شماره گذاری به آن اضافه می شود.
پیش فروش ۴5 هزار خودروی جدید

این روزها بحث محافل مختلف، پیش ثبت نام برای فروش 
15 هزار خودروی ایران خودرو و سایپا به مناسبت عید سعید 
فطر اســت. شرایطی که برای پیش ثبت نام مقرر شده، مردم را 

امیدوار کرده که در غیاب دالالن، صاحب خودرو شوند.
اما در مرحله دوم این پیش ثبت نام ها، مدیرعامل گروه صنعتی 
ایران خودرو از پیش فروش 45 هزار دستگاه از محصوالت این 

خودروساز از هفته آینده خبر داد.
فرشاد مقیمی در حاشیه بازدید معاونان وزارت تعاون ، کار 
و رفاه اجتماعی از نمایشــگاه نظام پیشنهادات کارکنان ایران 
خودرو در مورد روند تولید در این خودروســاز گفت: با وجود 
محدودیت های بین المللی، در اردیبهشت ماه امسال، رکورد تولید 
در ایران خودرو با تولید 51 هزار دستگاه خودرو شکسته شد.

وی خاطرنشــان کرد: با تمهیداتی که وزارت صمت در نظر 
گرفته، ســعی بر این اســت که خودرو به دست مصرف کننده 

واقعی برسد.
مدیرعامــل گروه صنعتی ایران خودرو در مورد خودروهای 
ناقص کف کارخانه اظهار کرد: بعضی از این خودروها یک تا دو 
قطعه کسری دارند که با ترخیص قطعات از گمرک جمهوری 
اسالمی ایران،  خودروها تکمیل و تحویل مشتریان خواهند شد. 
مقیمی از کاهش تعداد تعهدات معوق خبر داد و گفت: تعداد 
تعهدات معوقه به مشتریان به 30 هزار دستگاه رسیده است که 

در بازه زمانی یک تا دو ماهه به مردم تحویل می دهیم.

شــرکت هپکــو بعــد از دوبار شکســت در 
خصوصی سازی، بر اساس مصوبه ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید،  به همراه مالکیت و مدیریت به سازمان 

دولتی ایمیدرو رسید.
به گزارش خبرگزاری فارس، در حالی که خبرها حاکی 
از آن است که شرکت تولید تجهیزات سنگین،  هپکو بعد از 
دو بار خصوصی سازی به دولت برگشت و قرار بود از طریق 
فرابورس ایران به بخش خصوصی واگذار شود، اما خبرهایی 
رسیده که طبق مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، این 
شرکت به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، 

 ایمیدرو برگشت داده شده است.
دیروز یک منبع آگاه در سازمان خصوصی سازی در برابر 
این سؤال که آیا هپکو از 6 خرداد 99 به ایمیدرو واگذار شده،  

گفت: این واگذاری هنوز صورت نگرفته و فقط طبق مصوبه 
ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید قرار است این کار انجام 
شود، ولی فعال واگذاری هپکو به ایمیدرو انجام نشده است.

ایــن درحالی اســت که بــه تازگی نامــه ای از طرف 
رئیس ســازمان خصوصی سازی به سرپرست وزارت صمت 
منتشر شده که در آن آمده است »از 6 خرداد ماه 99 شرکت 
هپکو به همراه کلیه شرکت های متعلق به آن بدون هیچ گونه 

پیش شرطی به وزارت صمت )ایمیدرو( منتقل می گردد.«
هرچند در تصویر منتشر شده تاریخ نامه مشخص نیست، 
ولی با توجه به اینکه تصریح شده از تاریخ 6 خرداد ماه این 
انتقال صورت می گیرد، به احتمال زیاد زمان این نامه برای 

قبل از تاریخ ذکر شده است.
طی هفته های اخیر و پس از پیگیری های کارکنان هپکو 

و همچنین ریاســت قوه قضائیه ظاهرا دولت تصمیم گرفته 
اســت که سهام مدیریتی هپکو را بدون هیچ پیش شرطی 
به ایمیدرو واگذار کند، در حالی که هنوز ابهامات زیادی در 
مورد این واگذاری وجود دارد. نکته با اهمیت در این زمینه 
مشــخص نبودن مبلغ واگذاری است، اگر هپکو به سازمان 
صمت منتقل شده و ایمیدرو بدون پرداخت هیچ هزینه ای 
فقط مدیریت آن را به عهده گرفته، صاحب اموال، امالک و 
دارایی های هپکو چه کســی است؟ رابطه مالی میان هپکو، 

ایمیدرو و دولت چگونه خواهد بود؟
در واگذاری های قبلی هپکو به بخش خصوصی این پیش 
شرط وجود داشت که مالک هپکو باید سطح  اشتغال کارگران 
را حفظ کند، با این وجود متاسفانه سهامداران مذکور تصمیم 
داشــتند کارخانه تولیدی هپکو را منحل و زمین های آن را 

به کاربری مسکونی و تجاری تبدیل نمایند که با مخالفت و 
اعتراضات کارگران مواجه شــد. در واقع زمین های با ارزش 
هپکو بالی جان رونق تولید و  اشتغال کارگران هپکو شده بود.

هم اکنون در حالی که انتظار می رفت سازمان خصوصی 
سازی شرایط واگذاری هپکو را اصالح کند، متاسفانه تنها آن 
را به یک شــرکت دولتی واگذار کرده و از طرفی معلوم هم 
نیســت که واژه »بدون هیچ گونه پیش شرط« در واگذاری 

جدید هپکو به چه معناست.
همه اینها در حالی اســت که ایمیدرو خود یک شرکت 
دولتی است که در لیست واگذاری به بخش خصوصی قرار 
دارد و معلوم نیست تکلیف هپکو در آن شرایط چه خواهد 
شد و منافع 40 درصد سهامداران خرد هپکو که تقریبا همگی 

زیر یک درصد هستند چگونه است؟

برخی افراد که در روزهای اخیر اقدام به فروش 
سهام عدالت از طریق بانک ها کرده اند، با ارقام بسیار 

پایینی درباره قیمت این سهام روبه رو شدند. 
به گزارش خبرگزاری فارس، برخی از دارندگان ســهام 
عدالت اعالم کردند، در حالی که ارزش روز سهام عدالت بیش 
از هشت میلیون تومان است ولی وقتی برای تقاضای فروش 
30 درصد سهام به بانک مراجعه کردیم، متصدی بانک بعد 
از کلی ضرب و تقســیم اعالم کرد در این مرحله فقط 450 

هزار تومان پول نقد به شما تعلق می گیرد! 
یکــی از این افراد با بیان اینکه وقتی به متصدی بانک 

گفتم، چطور سامانه نشان می دهد که ارزش روز سهام من 
بیش از هشــت میلیون تومان است، گفت: عدد و رقم هایی 
که در ســامانه  اعالم می شود، به درد ما نمی خورد، آنچه که 
در بانک از  فروش 30 درصد ســهام عدالت به شــما تعلق 

می گیرد، فقط 450 هزار تومان است. 
این در حالی است که ارزش 30 درصد سهام عدالتی که 
مجموعش 8 میلیون تومان اســت حداقل 2 میلیون تومان 
می شــود و ظاهرا برخی بانک ها به یک پنجم قیمت واقعی 

می خواهند سهام عدالت را بخرند!
بهرحال کارشناسان بورسی به سهامداران عدالت توصیه 

می کنند، به خاطر ارزنده بودن سهام عدالت، از عجله کردن 
در فــروش آن خودداری کنند، چون دالالن می خواهند به 

قول معروف این سهام را           مفت از چنگشان بیرون بکشند.
به گفته یک کارشــناس، ســهام عدالــت مانند باغی 
اســت که درختان آن تازه به بار نشسته و گرچه این باغ به 
صورت ارث رسیده است، اما حیف است مردم برای گذران 
هزینه های جاری، سهام عدالت ارزنده خود را           با بهای بسیار 

ناچیز بفروشند.
در این زمینه، محمدرضــا معتمد، عضو هیئت مدیره 
ســازمان بورس اعالم کرد: شــرکت های ســرمایه گذاری 

استانی سهام عدالت از 17 خرداد ماه وارد بورس می شوند. 
همه ســهامداران عدالــت چه آنهایی کــه روش مدیریت 
مســتقیم یــا روش مدیریت غیرمســتقیم ســهام عدالت 
را انتخــاب کرده باشــند، در 36 شــرکت بورســی و 13 

شرکت غیربورسی سهامدار هستند.
وی افــزود: ســهامداران عدالــت کــه روش مدیریت 
غیرمســتقیم ســهام عدالت را انتخــاب کرده اند از طریق 
شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت وارد بورس 
می شوند و به عنوان سهامداران این شرکت های سرمایه گذاری 

شناخته می شوند.

یک مسئول:

تهرانی ها رکورد مصرف آب در 50 سال اخیر را شکستند
با تصویب شورای رقابت

 قیمت 8 محصول ایران خودرو 
تا 48 درصد افزایش یافت
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