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اقتصادی

بنیاد مسکن با ساخت و شروع احداث مجموعا 639 هزار واحد 
مسکونی از وزارت راه و شهرسازی در امر خانه سازی جلو زد.

براســاس اظهارات رئیس  بنیاد مسکن انقالب اسالمی 639 هزار و 123 
واحد مسکونی از سوی این بنیاد، ساخته شده یا در دست احداث است.

علیرضا تابش در گفت وگویی افزود: در ســال گذشته 138 هزار و 304 
واحد مســکونی با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد و 825 میلیون تومان ســاخته 
شد. اکنون 253 هزار و 842 واحد مسکونی نیمه تمام داریم و ساخت 246 
هزار و 977 واحد مســکونی جدید را بــا اعتباری بالغ بر 47 میلیارد و 679 
میلیون تومان در برنامه ســال 1400 خود قرار داده ایم. وی خاطرنشان کرد: 
تعداد کل واحدهای مســکونی احداث شده در بخش های مختلف از ابتدای 
آغاز فعالیت های بنیاد مسکن تا پایان سال 99 به میزان چهار میلیون و 500 

هزار واحد مسکونی بود.
 به گزارش فارس، رئیس  بنیاد مسکن انقالب اسالمی با  اشاره به مهم ترین 
فعالیت های بنیاد مسکن در ســال 1400، بیان کرد: ساخت و ساز مسکن 
محرومین در شهرها، احداث مسکن در قالب طرح مسکن مهر، آمار ساخت و 
ساز در طرح ملی مسکن، احداث مسکن توسط انجمن خیرین مسکن ساز و 
فعالیت های شرکت های تابعه در ساخت انبوه مسکن از مهم ترین فعالیت های 
بنیاد مسکن به شمار می رود. این مقام مسئول با بیان اینکه در حوزه مسکن 
محرومین از ابتدای فعالیت این طرح تا پایان ســال 99به میزان 144 هزار و 
519 واحد مسکونی ساخته شــده اظهار کرد: در سال 99 هم  3619 واحد 

مسکونی با اعتباری بالغ بر 796 میلیارد تومان واحد مسکونی ساخته شد.
 تابش ضمن  اشــاره به تکمیل واحدهای نیمه تمام در سال 1400 بیان 
کرد: در ســال 1400به میزان 14 هزار و 592 واحد نیمه تمام که از ســال 
گذشــته به واحدهای امسال اضافه شــد و 7488 واحد مسکونی جدید هم 
با اعتباری بالغ بر 4492 میلیارد تومان آغاز شــده است.رئیس  بنیاد درباره 
آخرین وضعیت طرح ملی مسکن گفت: از 78 هزار و 531 واحد، با توجه به 
شرط واریز وجه اولیه متقاضیان و نیز تعداد زمین تامین شده برای متقاضیان 
واریز وجه کرده تاکنون 29 هزار و 796 متقاضی موثر شناسایی شده که در 
برنامه ساخت قرار گرفته است. وی با  اشاره به  میزان اعتبارات مورد نیاز در 
این بخش ادامه داد: حدود 10 میلیارد و 429 میلیون تومان اعتبار نیاز داریم 
که با دو میلیارد و 979 میلیون تومان از آن از محل تسهیالت بانکی و 7450 
میلیــارد تومان آن از محل آورده متقاضیان تامین شــده و تا کنون 1192 

میلیارد تومان از آورده متقاضیان تامین شده است.
 تابش در تشــریح این نکته که تا پایان سال 99 به میزان 6254 واحد 
محل طرح ملی مســکن 175 میلیارد تومان هزینه شده است، گفت: برنامه 
دیگر ما در سال 1400 تکمیل واحدهای مسکونی سیل زدگان و زلزله زدگان 
بوده که در حال تکمیل اســت، 58 هزار واحد احداثی و تعمیری اســت که 
عمدتا برای زلزله های اخیر سی سخت، آبگرفتگی ماهشهر، سکونت گاه های 
غیررسمی بند امام و باقی مانده سیل سیستان و بلوچستان با اعتبار 4470 
میلیارد تومان تامین شــده و تســهیالت ابالغ شده در دســتور کار است. 
رئیس بنیاد مســکن انقالب اســالمی در پایان با  اشاره به اینکه مسئله حل 
معضل مسکن حاشیه نشــینی جزء موکدات مقام معظم رهبری بوده است، 
گفت: مسئله حاشیه شــهرها و پدیده حاشیه نشینی مورد تاکید بسیاری از 
مقامات بود از این رو برای حاشــیه  دوگنبدان، مســجد سلیمان، زاهدان، 
چابهار، مشــهد و بندر امام مجموعا 20 هزار واحد مســکونی هست که در 
دســت ساخت داریم. گفتنی اســت، وزارت راه و شهرسازی با بودجه بسیار 
بیشــتر از بنیاد مسکن بیش از دو سال اســت که طرح مسکن ملی را برای 
احــداث 400 هزار واحد مطرح کرده که هنوز اثری از آنها نیســت اما بنیاد 
مسکن فقط در سال گذشته 138 هزار و 304 واحد ساخته و مجموعا 500 

هزار و 819 واحد در دست احداث دارد.

  با اقدام به ساخت 639 هزار واحد مسکونی

بنیادمسکندرخانهسازی
ازوزارتراهوشهرسازیجلوزد

معاون وزیر راه و شهرســازی ازتمــام مالکان 
واحدهای مســکونی خواست از امروز اطالعات محل 
ســکونت و واحدهای به نام خود را در سامانه امالک 

ثبت کنند تا مشمول مالیات مضاعف نشوند.
 محمود محمودزاده در گفت وگــو با ایلنا درباره الزامی 
بودن ثبت اطالعات محل سکونت و واحد ها در سامانه امالک 
و اسکان کشور از امروز-نوزدهم فروردین ماه- اظهار داشت: 
تمام مالکان از روز پنجشــنبه باید اطالعات تمام واحدهایی 
که به نام دارند را در ســامانه امالک و اســکان ثبت کنند و 
مبنای این اقدام، ماده 54 مکرر قانون مالیات های مســتقیم 

مصوب سال 94 است.
وی در پاســخ به این ســؤال که چه اجباری برای افراد 
وجــود دارد که بخواهند اطالعات واحدهای به نام خود را در 

این ســامانه ثبت کنند و ضمانت اجرای این قانون چیست، 
گفت: قانون قبلی عوامل بازدارنده قابل قبولی هم از نظر نرخ 
مالیاتی و هم از نظر ضمانت های اجرایی نداشت اما در قانون 
جدید چند موضوع برای الزام ثبت اطالعات و اجرایی شدن 

این قانون در نظر گرفته شده است.
معاون وزیر راه و شهرســازی افزود:  اگر اطالعات محل 
سکونت ثبت نشــود و افراد کد یکتا را دریافت نکنند،  کلیه 
خدمات دولتــی که پیش از این دریافــت می کردند اعم از 
خدمات بانکی مانند دریافت دسته چک، دریافت تسهیالت، 
یارانه، تعویض پالک ماشین و... برای آنها متوقف خواهد شد. 
در روش جدید هر خانواری مکلف است که اطالعات خواسته 
شــده را در سامانه ثبت کند بنابراین چه مالک چه مستاجر 
و چه خانوار شهری و روستایی برای اینکه بتواند از خدمات 

دولتی استفاده کند باید اطالعات مورد نظر را ثبت و کد یکتا 
را دریافت کند.

محمودزاده گفت: باید توجه شود که تمام این اطالعات 
وجــود دارد بنابراین اگر افراد نســبت به ثبت این اطالعات 
اقدام نکنند یا اینکه اطالعات ناقص درج شود، شامل جرایم 
مالیاتی خواهند شــد و باید دو برابر مالیــات خانه خالی را 

بپردازند.
معاون مسکن و امور ساختمان با تاکید بر اینکه با توجه 
به ضرایب مالیاتی که در نظر گرفته شــده برای هیچ مالکی 
نمی صرفد که خانه خود را خالی نگه دارد یا ثبت نکند، ادامه 
داد: افــراد اگر اطالعات را ثبت نکننــد جریمه دو برابری را 

باید بپردازند.
محمودزاده گفت: اولین برگــه مالیاتی خانه های خالی 

احتماال مرداد ماه امسال صادر می شود.
وی درباره شناسایی خانه های خالی اظهار داشت: تا قبل 
از اجرای این قانون که براساس ماده 169 کار می کردیم یک 
میلیون و 300 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه شناسایی 

شد و به کارتابل سازمان امور مالیاتی وارد کردیم. 
معاون وزیر راه و شهرســازی تاکید کــرد: واحدی که 
مستاجر داشته باشد مشروط به اینکه مساحت آن در تهران 
کمتر از 150 متر و در شــهرهای دیگــر کمتر از 200 متر 

باشد، مشمول مالیات نمی شود.
وی با اشاره به ضرایب مالیاتی گفت: میزان مالیات برای 
ســال اول 6 برابر اجاره ساالنه آن واحد، برای سال دوم 12 
برابر و برای سال سوم 18 برابر است که تمام این اعداد برای 

شخصیت های حقوقی دو برابر است.

برای شناسایی خانه های خالی

ثبتاطالعاتواحدهایمسکونیمالکانازامروزالزامیاست در حالی که مرکز آمار، نرخ تورم ســال99 را 36 و چهار دهم 
درصد اعالم کرده، اما بانک مرکزی نرخ تورم ۱۱ ماهه سال گذشته را 

۴۴ درصد اعالم کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت اقتصاد اخیرا در گزارشی به بررسی 
آمارهای کالن اقتصادی از جمله نرخ تورم اعالمی مرکز آمار و بانک مرکزی 
پرداخته اســت. بر این اســاس نرخ تورم 11 ماهه بر مبنای محاسبات بانک 

مرکزی 44 درصد بوده است.
در همین حال مرکز آمار ایران اعالم کرد، نرخ تورم ســاالنه اسفند ماه 
1399 برای خانوارهای کشــور به 36 و چهار دهم درصد رسید که نسبت به 

همین اطالع در ماه قبل، 2,2 واحد درصد افزایش نشان می دهد.
هم چنین نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 
36 و دو دهم و 37 و هفت دهم درصد می باشــد که برای خانوارهای شهری 
دو و یک دهم واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روســتایی دو و هفت 

دهم واحد درصد افزایش داشته است.
در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بیشترین افزایش 
قیمت نســبت به ماه قبل مربوط به گروه »گوشت قرمز و گوشت ماکیان« 
)مرغ ماشینی، گوشت گوسفند و گوشت گاو(، گروه »قند و شکر و شیرینی« 
)قند و شکر( و گروه »روغن ها و چربی ها« )روغن نباتی جامد، روغن زیتون، 
روغن مایع( و می باشــد. در گروه عمده »کاالهای غیرخوراکی و خدمات«، 
گروه »پوشــاک و کفش«، گروه »هتل و رســتوران« )کرایه تاالر پذیرایی و 
غذاهای آماده( و گروه »مبلمان و لوازم خانگی« )ظروف آشپزخانه( بیشترین 
افزایش قیمت را نســبت به ماه قبل داشــته اند. همچنین در این ماه گروه 
»ســبزیجات« )گوجه فرنگی، پیاز و خیار( نســبت به ماه قبل کاهش قیمت 

داشته است.

بانک مرکزی: 

تورم11ماههپارسال44درصدبود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه ریزی 
برای توزیع 2۴3 هزار تن کاالی اساســی به قیمت 

مصوب برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان خبر داد.
عباس قبادی در یک برنامه خبری در مورد تنظیم بازار 
ماه مبارک رمضان، با اشــاره به اینکه 243 هزار تن کاالی 
اساســی با نرخ مصوب برای تنظیم بــازار ماه رمضان توزیع 
می شود، ادامه داد: حدود 30 هزار تن برنج، 30 هزار تن شکر 
خانوار، 180 هزار تن روغن نباتی و سه هزار تن گوشت قرمز 
سهمیه ای برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان تدارک شده 

تا در صورت لزوم در استان ها توزیع شود. 
وی با بیان اینکه بالغ بر 136 هزار تن محصول خرما در 

انبارها و سردخانه های کشور وجود دارد، افزود: در زمینه این 
محصول، فراوانی وجود دارد. همچنین به کمیسیون نظارت 
اســتان ها ابالغ شــد که قیمت گذاری آش، حلیم و زولبیا و 

بامیه قبل از ماه مبارک رمضان انجام و ابالغ شود. 
بــه گزارش خبرگــزاری فارس، همچنین قاســم نوده 
فراهانــی؛ رئیس اتــاق اصناف تهران در مــورد تنظیم بازار 
ماه مبارک رمضان با تاکید بر اینکه هیچ مشــکلی در تامین 
کاالهای اساسی و پرمصرف ماه مبارک رمضان وجود ندارد، 
افزود: در جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور در ستاد 
تنظیم بــازار برای رصد بازار و تامین کاالهای اساســی ماه 

رمضان، تدابیر الزم اندیشیده شد. 

وی با بیان اینکه برخی کاالها مانند برنج، شکر، روغن، 
گوشــت قرمز منجمد برای تنظیم بازار دارای قیمت مصوب 
اســت، ادامه داد: بر این اساس ســهمیه ای برای توزیع این 
کاال در ماه مبارک رمضان بــا قیمت مصوب در نظر گرفته 
شده است که صنوف مربوطه و سوپرمارکت ها برای دریافت 
ســهمیه خود باید به ســازمان های صمت استان ها مراجعه 

کنند. 
رئیــس اتاق اصناف تهران با اشــاره بــه قیمت مصوب 
کاالهای اساسی تنظیم بازار ماه مبارک رمضان اظهار داشت: 
قیمت مصوب هر کیلوگرم برنج هنــدی 18 هزار و 500 و 
قیمت مصوب هر کیلوگرم برنج تایلندی نیز 12 هزار و 500 

تومان اســت. قیمت روغن نیز بر روی کاال درج شده است و 
هر کیلوگرم شــکر نیز با قیمت مصوب 8700 تومان عرضه 

می شود. 
نوده فراهانی با بیان اینکه از دیروز 18 فروردین ماه این 
کاالها در اختیار اصنــاف مربوطه قرار گرفته، افزود: اصناف 
می توانند با مراجعه به ســازمان صمت اســتان های مربوطه 

نسبت به تهیه اقالم فوق اقدام کنند. 
رئیس اتــاق اصناف تهــران خبر داد: تولید گوشــت 
مرغ افزایش یافتــه و اکنون در بازار به حد وفور وجود دارد. 
ضمن اینکه قیمت مصوب هر کیلوگرم گوشــت گوســاله 

منجمد وارداتی نیز 80 هزار تومان تعیین شده است. 

وعده معاون وزیر صمت:

243هزارتنکاالیاساسیبرایماهرمضانتوزیعمیشود

آگهی تغییرات شرکت دفتر پیشخوان دولت اوخان 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۲34۵ 

و شناسه ملی ۱4۰۰۹۱۵6۹۹3
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/11/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - خانم 
سیده صدیقه زبردست به شماره ملی 2580438998 و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و خانم سیده مریم شجاعی به شماره ملی 2595859897 و به 
سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 
- کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه  های عادی و اداری با امضاء 

سیده مریم شجاعی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری رشت)۱۱۲۰۲3۲(

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر باینکه آقای باقردرزی علمداری به وکالت از طرف مصطفی مبین رهنی طبق وکالتنامه 
شــماره 12-1399/12/14732 دفترخانــه 754 تهران با ارائه دو برگ استشــهادیه محلی 
مصدق شــده در دفترخانه 754 تهران سهم مدعی اســت که سند مالکیت کاداستری مقدار 
4285/7142 سهم مشاع از 74455 ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 74455 
متر مربع پالک شــماره 29 فرعی از شــماره 166 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک یک 
فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه قوچ حصار دهســتان غار بخش 12 تهران که ذیل ثبت 
دفتر امالک الکترونیکی شــماره 1395203010533193 به شــماره چاپی 894548 به نام 
آقای مصطفی مبین رهنی صادر و تســلیم گردیده است و طبق گواهی دفتر امالک در رهن 
نمی باشــد به علت جابجائی منزل مفقود گردیده تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده 
اســت لذا مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا هرکس مدعی انجام معامله و یا وجود ســند 
مالکیت نزد خود می باشــد 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 ســند مالکیت صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد شد. 
سیدمحسن سادات حسینی
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهریزک م - الف 22

آگهی فقدان سند مالکیت پالک ۱۷۲3 فرعی از 4 اصلی
متقاضی: کبری نوروزی موید به نام: کبری نوروزی موید آدرس شــهرری شــهرک 

دولت خواه خ شکری کوچه کردلو پالک 25
با تســلیم دو برگ استشهاد مصدق به شماره 4251 مورخ 99/4/22 دفترخانه 1068 
تهران به شرح وارده 4040633 مورخ 99/12/2 اعالم نموده که ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت 120 مترمربع ذیل ثبت 175181 صفحه 190 دفتر 1723 به چاپی 
234609 به نام عباس کشاورز ثبت و سند صادر شده است و سپس مع الواسطه برابر 
سند قطعی 29028 مورخ 77/2/9 دفترخانه 33 کرج به نام کبری نوروزی موید انتقال 
ســپس مقدار 60/75 مترمربع تحت پالک ثبتی 2914 فرعی ذیل صفحه 187 دفتر 
1836 ماده 147 قانون ثبت خارج و ملک فاقد رهن می باشد. به علت جابجایی منزل 
مفقود گردیده و تقاضای صدور المثنی ســند مالکیت نموده است. لذا طبق ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می شــود تا هر کس نســبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای کرده یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده 
روز پس از انتشــار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا ســند معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در 
صورت  اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند 

مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
سیدمهدی المعی- رئیس واحد ثبتی حوزه ملک شهرری
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تاریخ انتشار آگهی: ۱4۰۰/۱/۱۹
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول 

شرکت تعاونی مسکن شماره 3 کارکنان دانشگاه تهران
جلســه مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی مســکن شماره 3 کارکنان 
دانشــگاه تهران راس ساعت 12 دوشنبه مورخ 1400/1/30 در محل دفتر تعاونی به 
آدرس، بلوار کشاورز- خ وصال شیرازی- کوچه محمدعلی اسالمی ندوشن پالک 8 
واحد 3 تشــکیل می گردد. لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود با در دست داشتن کارت 
و یا دفترچه عضویت راس ســاعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رســانید و یا 

وکیل/ نماینده خود را کتبا معرفی نمایید. 
* ضمنا به اطالع می رســاند که به موجب ماده 18 آئین نامه نحوه تشــکیل مجامع 
عمومی؛ تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رأی و هر شــخص غیرعضو تنها یک 
رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی، می بایســت به همراه نماینده 
خود حداکثر تا تاریخ 1400/1/29 در محل دفتر تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت 

و تایید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند. 
* دستور جلسه: تصمیم گیری در خصوص اصالح نقشه پروژه آزادگان با توجه به 

صرفه و صالح اعضا و الزامات ناشی از تغییرات پروژه مجاور
هیئت مدیره

برگ ســبز و ســند کمپانی هاچ بک تیپ تیبا 2 مدل 1396 
رنگ ســفید- روغنی با شــماره موتور M15/8480453 و 
شماره شاســی NAS821100H1115354 با شماره پالک 
ایــران 84- 545 ص 89 بــه نام مریم رونما با شــماره ملی 
4699315712 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 PARS برگ ســبز )شناســنامه خــودرو( ســواری پــژو
XU7 رنــگ ســفید مــدل 1399 بــا شــماره شاســی 
موتــور  شــماره   NAAN01CE3LK041842
124K1475408 و شــماره انتظامــی ایــران 52-142 د 
16 به نام آقای مرتضی کشــفی فرزنــد احمدرضا با کد ملی 

0640340881 مفقود و از درجه اعتبار ساقط گردید.

مناقصه گزار: تولید نیروی برق زاهدان
شماره فراخوان در صفحه اعالن عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: 

2000001545000001
نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای

موضوع مناقصه: خرید 3 دستگاه پمپ تقطیرات MD100-67/9 جهت 
نیروگاه بخار ایرانشهر

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 675000000 ریال)ضمانت نامه 
شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست از زمان بازگشایی پیشنهاد قیمت دارای 3 

ماه اعتبار و همچنین قابلیت تمدید به مدت 3 ماه دیگر باشد(
تاریخ دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 16 روز شنبه مورخ 1400/01/21 

لغایت ساعت 17 روز پنجشنبه مورخ 1400/01/26
نحوه دریافت اسناد مناقصه: مراجعه به ســامانه تدارکات الکترونیکی 

 setadiran.ir دولت به آدرس
ضمنا اعالم دریافت اســناد توسط مناقصه گر به صورت کتبی از طریق نمابر 

شماره 05433291130 الزامیست.
تاریخ تحویل پاکات مناقصه: حداکثر تا ســاعت 15/30 روز دوشــنبه 

مورخ 1400/02/06
تاریخ و محل بازگشایی پاکات مناقصه: پاکات)الف- ب- ج( در روز 

سه شنبه مورخ 1400/02/07 ساعت 10 صبح به نوعی که در اسناد قید شده 
بازگشایی می گردد محل بازگشایی پاکات امور تدارکات و قراردادهای شرکت 

تولید نیروی برق زاهدان می باشد.
نحوه تحویل پاکات مناقصه: اســناد مناقصه که توسط مناقصه گر تهیه 

می شود می بایست به دو شکل تحویل شود:
1- بارگذاری کلیه اســناد)مناقصه( به صورت الکترونیکی در سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت مطابق با زمان بندی
2- تحویــل فیزیکی اصل پاکت الف اســناد مناقصه مطابق با زمان بندی به 
آدرس زاهدان، زیباشــهر بلوار پیامبر اعظم روبروی درب بیمارســتان پیامبر 
اعظــم ســاختمان نیرو دبیرخانه شــرکت تولید نیروی بــرق زاهدان. تلفن: 

05433291130
تحویل پاکات به هر دو روش الزامیست.

مدت تحویل کاال: 3 ماه شمسی پس از انعقاد قرارداد
)شــروع و نفوذ قرارداد با فروشنده به هیچ عنوان منوط به تادیه پیش پرداخت 

نخواهد بود.(
شناسه آگهی: 1120397

شناسه نوبت چاپ: 1195348
شرکت تولید نیروی برق زاهدان

شرکت تولید نیروی 
برق زاهدان

 )سهامی عام(

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
یک مرحله ای شماره ۹۹/۷ )نوبت اول(

م الف:2۴

جدولنرخسکهوارز
قیمت )به تومان(نوع سکه

10/762/000سکه تمام طرح جدید
10/500/900سکه تمام طرح قدیم

6/400/000نیم سکه
4/100/000ربع سکه

2/300/000گرمی
1/061/500هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
24/465دالر
28/781یورو
35/100پوند

3/080لیر ترکیه
6/937درهم امارات

20/3دینار عراق

رئیس  سازمان امور عشــایر ایران با بیان اینکه 
عشــایر در برخی از نقاط کشور با خشکسالی بسیار 
سختی مواجه هستند، از دولت خواست در زمینه کوچ 

ماشینی عشایر به این سازمان کمک کند.
به گزارش ســازمان امور عشــایر ایران، شاهپور عالیی 
مقدم اظهار داشــت: برنامه هایی برای کوچ سالم و بهداشتی 
عشــایر طراحی کرده ایم و امیدواریــم دولت کمک کند تا 

عشایر کوچ خود را با کمترین مشکل انجام دهند.
وی بــا تاکید بــر اختصاص یارانه و کمــک برای کوچ 
ماشــینی عشایر، گفت: با محاسباتی که انجام داده ایم با 60 

تــا 65 میلیارد تومان می توانیم بخشــی از هزینه های کوچ 
ماشینی عشایر را پرداخت کنیم و اگر بخواهیم کوچ به خوبی 
و مدیریت شده انجام شود و کمترین هزینه را از نظر مسائل 
بهداشتی و درمانی برای کشور داشته باشد، دولت و مجلس 

و سازمان برنامه و بودجه این بودجه را اختصاص بدهند.
عالیی مقدم یادآور شد: سال گذشته نیز ما این موضوع 
را پیگیری کردیم اما متأسفانه تاکنون موفق نشده ایم یارانه 
کوچ ماشینی را بگیریم و انتظار ما این است سازمان برنامه و 

بودجه و دولت کمک کنند.
رئیس ســازمان امور عشــایر ایران بیان داشت: به تمام 

اســتان ها ابالغ شده و همکاران ما در سراسر کشور مدیریت 
می کننــد تا کوچ را کــه تقریباً از 15 اردیبهشــت ماه آغاز 
می شــود به تعویق بیندازیم و کمک ها و مســاعدت هایی از 
طریق اتحادیه ها و تعاونی های عشایری انجام شود تا عشایر 
به صورت ماشینی کوچ کنند. وی افزود: ستاد و کمیته هایی 
در استان ها تشکیل شده و فعال هستند تا عشایر با کمترین 
مشــکل از قشالق و میانبند عبور و به شرایط ییالق و مراتع 

دسترسی پیدا کنند.
عالیــی مقــدم همچنین بــر رعایت مســائل و اصول 
بهداشتی در زمان کوچ و ارائه خدمات بهداشتی به عشایر در 

مسیر کوچ تاکید کرد و گفت: باید مراقبت کنیم کوچ عشایر 
بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا انجام شود. رئیس  سازمان 
امور عشایر ایران با بیان اینکه عشایر عزیز در برخی از نقاط با 
خشکسالی بسیار سختی مواجه هستند، گفت: امسال نسبت 
به سال گذشــته با دو مؤلفه یکی کاهش بارش ها و افزایش 

میانگین دما و دوم تشدید بیماری کرونا مواجه هستیم.
عالیی مقدم افزود: علوفه مرتعی در استان های جنوبی 
کاهش پیدا کرده و میانگین بارش کشور نسبت به 50 سال 
گذشــته خیلی کم شــده و در بعضی از مناطق این کاهش 

بارش تا 70 درصد است.

مدیرعامــل توانیر از آغاز جمع آوری یــک میلیون کولر گازی 
فرسوده با هدف کاهش مصرف برق خبر داد.

محمدحسین متولی زاده در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با  اشاره 
بــه کندی جایگزینی کولرهای گازی در کشــور گفت: جایگزینی کولرهای 
گازی یکی از کارهای ضروری اســت که باید انجام شــود و همواره یکی از 

اولویت های وزارت نیرو است.
او ادامه داد: سیاســت کشور بر این بود که این کولرها در حد استاندارد 
در داخل کشور تولید شوند، اما کولر های ساخته شده از نظر فنی نتوانستند 
استاندارد های الزم را کسب کنند، بنابراین اجرای طرح با کندی همراه شد. 
مدیرعامل توانیر اضافه کرد: طرح تعویض یک میلیون کولر گازی فرسوده 
در مناطق هدف از اوایل امســال آغاز شده و اکنون با برطرف شدن  اشکاالت 
فنی و اخذ استاندارد الزم اجرای کار بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است.
او افزود: در حال حاضر حدود 4 میلیون کولر گازی فرسوده هدف گذاری 
شــده تا در این طرح جایگزین شوند که در مرحله نخست یک میلیون کولر 

گازی فرسوده جایگزین خواهد شد.
مدیرعامــل توانیر بیان کرد: مــردم در اجرای این طرح 30 درصد مبلغ 
مورد نیاز را پرداخت خواهند کرد و بقیه آن از سوی دولت تامین خواهد شد.
متولی زاده هدف از اجرای این طرح را کاهش مصرف برق دانست و افزود: 
کولر های فرسوده مصرف باالیی دارند که اجرای این طرح کمک خواهد کرد 

مصرف برق به نحو چشمگیری کاهش یابد.
گفتنی است میزان مصرف برق کولرهای گازی حدود پنج برابر بیش از 
کولرهای آبی اســت و دراین میان میزان مصرف برق کولرهای گازی دست 
دوم )فرسوده( بین سه تا چهار برابر بیشتر از کولرهایی است که به صورت نو 

خریداری و نصب می شود.

توانیر:باهدفکاهشمصرفبرق
یکمیلیونکولرگازیفرسودهدرکشورجمعمیشود

صندوق بین المللی پول در گــزارش جدید خود اعالم کرد که 
قیمت نفت خام ۴۱.۷ درصد در ســال جاری میالدی در مقایسه با 

سال 2۰2۰ رشد خواهد کرد.
به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری تاس روسیه، صندوق بین المللی پول 
در گزارش قبلی خود که در ماه ژانویه منتشــر شده بود پیش بینی کرده بود 

قیمت نفت در سال 2021 با رشدی بیش از 20 درصدی روبرو شود.
مؤلفان گزارش جدید اشــاره کرده اند که قیمت نفت می تواند در ســال 
2021 به میانگین هر بشکه 58.5 دالر برسد. این مؤلفان همچنین پیش بینی 
کرده اند قیمت های نفت خام تا ســال 2025 دوبــاره به 50.7 دالر برای هر 
بشــکه بازگردد. پیش بینی های صندوق بین المللی پول بیشــتر تحت تأثیر 
توازن عرضــه و تقاضای نفت خام بوده اســت و بــا پیش بینی های آژانس 

بین المللی انرژی در مورد کاهش ذخایر نفت انبارهای جهان مطابقت دارد.
در این گزارش پیش بینی شده است تقاضای نفت خام در سال 2021 به 
96.4 میلیون بشکه در روز برسد. طبق این گزارش قیمت متوسط هر بشکه 
نفت خام که در سال 2020 به 41.29 دالر رسیده بود امسال به 58.52 دالر 

و در سال آینده به 54.83 دالر خواهد رسید.
تورم در ایران افزایش می یابد

همچنین چشم انداز جدید صندوق بین المللی پول نشان می دهد تورم در 
ایران در سال جدید افزایش می یابد.  بر اساس این چشم انداز ، اقتصاد ایران 
در سال 2021 با رشد 2.5 درصدی روبرو خواهد شد. این در حالی است که 
تخمین های این صندوق نشان می دهد اقتصاد ایران در سال گذشته هم 1.5 
درصد رشد داشته است. همچنین در این چشم انداز رشد اقتصادی ایران در 

سال 2022 برابر با 2.2 درصد تخمین زده شده است.
در چشم انداز جدید صندوق بین المللی پول نرخ تورم سال گذشته ایران 
36.5 درصد، نرخ تورم سال 2021 برابر با 39 درصد و نرخ تورم سال 2022 

برابر با 27.5 درصد تخمین زده شده است.
نرخ بیکاری ایران در ســال 2020، 2021 و 2022 هم به ترتیب 10.8 

درصد، 11.2 درصد و 11.7 درصد اعالم شده است.

صندوق بین المللی پول:

قیمتنفتامسال4۲درصدرشدمیکند

یک مسئول:

عشایرباخشکسالیسختیمواجههستند

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رشد 
پایدار اقتصاد اهواز در تاریخ ۱3۹۹/۱۲/۱۱

 به شماره ثبت ۵۲4۱4
 به شناسه ملی ۱4۰۰۹8۵۵۹44 

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
موضوع فعالیت: الف- رشــته کشــاورزی: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری در زمینه جنگل کاری، 
درخت کاری، آبیاری، بهسازی و اصالح اراضی، مالچ پاشی و تثبیت شن روان، عملیات به زراعی، ایجاد 
فضای سبز و نگهداری آن. ب- عمران و ابنیه: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت و 
طراحی ســاختمان ها و ابنیه عمومی و پل ها اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های 
ساختمانی، محوطه سازی، طراحی، اجرا نما و فضای داخلی، بازسازی و تخریب ساختمان های کلنگی 
و اجرای ساختمان های بلند و مجتمع های مسکونی و اداری، طراحی فضای سبز و میادین شهری، 
دیوارکشی، اجرای پیاده روها و نظایر آن. پ- انجام کلیه امور خدماتی شامل: تامین نیروی انسانی، 
تنظیفات و آبدارخانه  و پیشــخدمتی، تلفنچی، نگهداری و خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری 
ساختمان و ماشین آالت، امور آشپزخانه و رستوران)شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه( 
ت- رشته تاسیسات و تجهیزات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال آب، نفت و گاز و 
تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه ها، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان 
و انتقال زباله، وسایل انتقال مثل آسانسور و پله برقی، سیستم های هشداردهنده، تجهیزات آشپزخانه 
و سلف سرویس و رختشوی خانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی، 
حفاظت کاتودی، پوشش، ایستگاه های پمپاژ و مشابه آن. ج- رشته نیرو: دربرگیرنده امور پیمانکاری 
مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های 
توزیع و الکترونیک عام و خاص و نظایر آن. د- راه و ترابری: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط 
به ســاخت انواع راه ها، باند فرودگاه و تاسیسات مربوط به تونل ها، پل ها و پل های خاص، راه های 
زیرزمینی، راه آهن و تاسیسات)عملیات زیرسازی، روسازی، باالست ریزی و ریل گذاری( و سیستم های 
حمل و نقل)تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات( و راهداری و عملیات آسفالتی و مشابه آن. 
ه- رشته نفت و گاز: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله 
جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب، پاالیشگاه های نفت و 
گاز و کارخانه پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی ، خطوط انتقال نفت و گاز، خطوط انتقال نفت و گاز 
در صنایع پایین دستی، تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشار گاز، سازه های دریایی نفت 
و گاز و نظایر آن، حمل و نقل درون شــهری، انجام فعالیت های زیست محیطی، اجرای داربست و 
عایق بندی، مشارکت در ساخت وساز و انبوه سازی، پرستاری و مراقبت از بیماران در منازل، پخش 
فرآورده های نفتی، جایگاه سوخت: بنزین، گازوئیل و گاز CNG، تعمیر و سرویس دهی به جایگاه 
ســوخت - تامین قطعات کمپرســو و جایگاه های سوخت - انجام کلیه امور ساختمانی و عمرانی 
از جمله صورت وضعیت، اجرا و ســاخت واحد های مســکونی و غیرمسکونی - تهیه و توزیع انواع 
مصالح ســاختمانی - نجاری و صنایع چوب - انجام کلیه امور خدماتی، فنی، مهندســی، مشاوره 
خدمات شهری - خطوط انتقال آب و فاضالب - خطوط انتقال نیروی برق - بهره برداری، اصالح 
و بازسازی شبکه آبرسانی شهری - شبکه جمع آوری فاضالب - فضای سبز - زهکشی - اجرای 
خطوط لوله و جوشکاری - رنگ کاری - تامین ماشین آالت سبک و سنگین - صادرات و واردات 
کاالهای مجاز، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، اخذ تسهیالت بانکی و اعتباری، اخذ نمایندگی از 

شرکت های معتبر. - در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی: استان خوزستان، شهرستان اهواز، بخش مرکزی، شهر اهواز، محله گلستان، خیابان 
بهمن، خیابان اردیبهشت، پالک 226، مجتمع ثامن 9، طبقه همکف کدپستی 6136834769

سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100/000/000 ریال نقدی
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا

آقای غالمحسین خاقانی فیروزی به شماره ملی 1753464463 دارنده 20000000 ریال سهم الشرکه
خانم مهری حاجی پور به شماره ملی 1970842131 دارنده 40000000 ریال سهم الشرکه
خانم عصمت احمدیان به شماره ملی 6209627791 دارنده 40000000 ریال سهم الشرکه

اعضای هیئت مدیره
آقای غالمحسین خاقانی فیروزی به شماره ملی 1753464463 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 

به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود
خانم مهری حاجی پور به شماره ملی 1970842131 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 

نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود
خانم عصمت احمدیان به شماره ملی 6209627791 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 

نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، 
قراردادها، عقود اســالمی و همچنین کلیه نامه های عــادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

روزنامه کثیراالنتشار 19 دی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

رئیس  کمیسیون کشاورزی مجلس ، عمده دالیل 
گرانی نرخ مــرغ را به وزارت خانه های صمت و جهاد 

کشاورزی مربوط دانست.
سید جواد ســاداتی نژاد با  اشــاره به گزارش ماده 45 
مطرح شــده در جلســه مجلس افزود: بخشــی از مسائل و 
مشــکالت گرانی اقالم کشــاورزی به وزارت صمت مربوط 

می شود که تعیین قیمت مرغ یکی از آنهاست.
وی ادامــه داد: وقتی قیمت مرغ 17 هزار و 100 تومان 
تمام می شود، اگر قیمت 14 هزار و 400 تومان تعیین کنیم 
معلوم می شــود مرغدار جوجه ریزی نمی کند و مرغی تولید 
نمی شــود.  ســاداتی نژاد تصریح کرد: یکی دیگر از نواقص 
موجود در وزارت صمت؛ حضور یک نفر از اعضای تنظیم بازار 
در میان 14 نفری اســت که برای قیمت گذاری، صادرات و 
واردات محصوالت کشاورزی تصمیم می گیرند؛ مگر می شود 
که فقط یک نفــر از اعضای تنظیم بــازار در میان تصمیم 

گیرندگان محصــوالت کشــاورزی در وزارت صمت وجود 
داشــته باشد؟ وی ادامه داد: وزارت صمت هیچ شبکه منظم 
و دقیقی برای توزیع کاال ندارد و هنوز هم نابســامانی هایی 
در این موضوع وجود دارد؛ این 3 معضل و مشــکل موجود 
از ســوی وزارت صمت را درباره موضــوع گرانی ها می توان 
مطرح کرد.به گزارش خبرگزاری تســنیم، رئیس کمیسیون 
کشــاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به وجود مشکالتی 
در بخش توزیع محصوالت از ســوی وزارت جهاد کشاورزی 
هم اشــاره کرد و افزود: خروج مرغ های کمتــر از 45 روز از 
مرغداری ها هم به عنوان بخشــی از مشکالت وزارت جهاد 
کشــاورزی شناخته می شــود طبیعی اســت این موضوع، 
وزن گیری را کاهش می دهد و ســبب می شــود 50 الی 60 
هزار تن در 3 ماه گذشــته کاهش میزان مرغ داشته باشیم؛ 
بــه این علت باید جوجه ریــزی از 110 میلیون به 130 الی 
140 میلیون افزایش می یافت که البته این اقدام انجام نشد.

ســاداتی نژاد همچنین تنظیم نکردن نرخ ارز ترجیحی 
از ســوی بانک مرکزی را موجب انباشت نهاده در گمرکات 
کشور دانســت و گفت: البته نمایندگان وزارت کشور هم به 
عنوان یکی از عوامل در ســتاد تنظیم بازار حاضر بودند اما 
دستورات این ســتاد را رعایت نکردند و قیمت های باالتری 
را اعالم کردند. وی شاه بیت مشکالت گرانی مرغ را در بازار 
فســاد و رانت به وســیله تخصیص ارز 4200 تومانی و اجرا 
نشــدن قانون اختیارات جهاد کشاورزی عنوان کرد و افزود: 
متأســفانه وزارت صمت و جهاد کشــاورزی مدام توپ را در 

زمین یکدیگر می اندازند.
وزارت جهاد کشاورزی: 

ناچار به افزایش قیمت مرغ بودیم!
در همین حال معاون توســعه بازرگانــی وزارت جهاد 
کشاورزی مدعی شد: برای جبران افزایش هزینه تولید مرغ و 

پایداری تولید، ناگزیر به افزایش قیمت شدیم.

بــه گزارش صدا و ســیما؛ امید گیالن پــور در ارتباط 
تصویری با خبر 14 شــبکه یک ســیما، افــزود: افزایش در 
عواملی مانند دســتمزد، هزینه حمل ونقل، بستر پرورش و 
افزایش قیمت واکســن و دارو ها که حدود 40 درصد هزینه 
تولید مرغ را تشــکیل می دهند موجب شــد برای پایداری 

تولید، قیمت مرغ را افزایش دهیم.
وی اضافــه کرد: در مورد مــرغ و تخم مرغ نهاده اصلی 
یعنی خوراک طیور را با ارز 4200 تومانی تهیه می کنیم و در 
اختیار تولیدکنندگان قرار می دهیم. در این آنالیزی که منجر 
به قیمت 24 هزار و 900 تومان شــده است هزینه خوراک 
طیور در مقایسه با زمانی که قیمت 20هزار و 400 تومان را 
محاسبه کردیم کمتر از 50 تومان افزایش داشته است. زیرا 
در آن زمان ما همه خوراک دام را نمی توانســتیم به قیمت 
مصوب تهیه کنیم، اما اکنون همه نیاز مرغداران با قیمت های 

مصوب در اختیارشان قرار می گیرد.

رئیس  کمیسیون کشاورزی مجلس:

ریشهگرانیمرغدروزارتصمتوجهادکشاورزیاست

تسلیت

در ادامه روند نزولی بازار سهام، شاخص کل بورس 
در آخرین روز کاری هفته جاری نیز نزدیک به ۱۱هزار 
واحد ریزش کرد تا زیان ســهامداران بورسی روزبه روز 

بیشتر شود.
در ســایه سکوت مســئوالن دولت که اوایل سال گذشته 
مــردم را به بورس فراخواندند ، بورس اوراق بهادار تهران دیروز 
هــم روند رو به ریزش شــاخص را آغاز کرد، به گونه ای که در 
پایــان معامالت با کاهش 10 هــزار و 888 واحد به رقم یک 
میلیون و 256 هزار واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار 
همــوزن با کاهش 1256 واحد به رقم 437 هزار و 115 واحد 
رســید. بر همین اساس، دیروز همه شاخص های بورس اعم از 
شاخص آزاد شناور، شاخص بازار اول بورس و شاخص بازار دوم 

بورس کاهش یافتند و رنگ قرمز بر سراســر بازار سهام غالب 
شد. همچنین خریداران واحدهای سرمایه گذاری پاالیش یکم 
دیروز با 27 درصد زیان هفته را به پایان رساندند . این درحالی 
اســت که قیمت هر واحد از این واحدها در روز اول عرضه 10 
هزار تومان فروخته شد، اما دیروز به نرخ 7346 تومان منتظر 
مشتری بود. این اتفاق در حالی است که مدیران دولتی قبل از 
فروش این واحدها بارها قول دادند، مردم با  خرید پاالیش یکم 
با تخفیف 20 درصدی ،  سود خواهند برد. همچنین روز گذشته 
نمادهایی که قبال شاخص ساز بودند در کاهش شاخص اثرگذار 
بودند، به گونه ای که نمادهای فوالد مبارکه، ملی مس، شستا، 
پتروشیمی خلیج فارس، معدنی دماوند، پاالیش نفت اصفهان و 
هلدینگ نفت و گاز و پتروشــیمی تأمین، به ترتیب بیشترین 

اثر کاهشــی در شاخص بورس را داشــته اند. در فرابورس هم 
نمادهای بیمه پاسارگاد، هلدینگ معدنی خاورمیانه، سنگ آهن 
گهرزمین، مدیریت انرژی امید تابان هور، به ترتیب بیشترین 
اثر افزایشی در شاخص فرابورس را داشتند و برعکس نمادهای 
آریاساسول، پتروشیمی مارون و پتروشیمی تندگویان بیشترین 

اثر کاهشی در شاخص فرابورس را داشته اند.
نمادهــای پرتراکنش در فرابورس شــامل بــرق و انرژی 
پیوندگســتر پارس، پلیمر آریا ساســول، توســعه مسیر برق 
گیالن، مدیریت انرژی امیدتابان هور، امتیاز تسهیالت مسکن 
اسفند، سرمایه گذاری صبا تأمین و تولید برق ماهتاب کهنوج 
بوده اند. همچنین رئیس سازمان بورس در جلسه شورای عالی 
بورس اعالم کرده کســانی که می خواهند به عنوان متقاضی 

برای حضور در مدیریت شــرکت های ســرمایه گذاری استانی 
سهام عدالت ثبت نام کنند تا 28 فروردین در سامانه ستان در 

سازمان بورس اوراق بهادار نام نویسی کنند.
گفتنی اســت این روزها دلیل هم مهم ریزش شــاخص 
بورس، سیاست اشتباه دولت روحانی در شرطی کردن اقتصاد 
به مذاکرات اســت. این سیاست غلط سبب شده تا بسیاری از 
ســهامداران با نگرانی از اینکه احتماال مقامات دولت روحانی 
به دنبال مذاکــره و توافق با آمریکا هســتند خواهان فروش 
سهامشان باشند لذا این سهامداران معتقدند مذاکره با آمریکا 
موجب کاهش مقطعی نرخ ارز و کاهش بیشــتر قیمت سهام 
خواهد شد بنابراین صف فروش سهام در بورس روزبه روز بیش 

از قبل می شود. 

در سایه سکوت مسئوالن دولت

زیانسهامدارانبورسیروزبهروزبیشترمیشود

استادگرانقدرجنابآقایرحمانساداتنجفی
مدیرعاملمحترمجامعهتجاروبازرگانانجزیرهزیبایکیش

درگذشت برادر خوب و ارزشمند شما، مرگی جانکاه و دردآور بود. صفات انسانی او هرگز 
از یاد دوستانش محو نخواهد شد و اکنون خبر فوت ایشان ما را اندوهگین ساخته است. 
درگذشت برادر ارجمندتان را به شما، همسر و فرزندان ایشان تسلیت گفته و از خداوند 

متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه و بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.
پستسریعکارگوپرشیاکیش-مرتضیناظری

هوالباقی
فرهیختهبزرگوارجنابآقایدکترمحمدابراهیمانصاریالری

رحلت ابوی بزرگوارتان را حضور حضرتعالی و خاندان مکرم و معزز اخوان گرامی و خانواده 
محترمتان تســلیت عرض نموده از خداوند منان برای آن فقید ســعید غفران و رحمت 

واسعه الهی و برای جنابعالی و همه بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل را خواستاریم.
ارادتمندشمامرتضیناظری-پستسریعکارگوپرشیاکیش

آگهی پرداخت بهای ثمنیه اعیانی ششدانگ 
عمارت پالک 3864/۱ اصلی بخش یک اراک

جهت اطالع خانم عصمت ناظمی فرزند رحیم مالک ده ســهم مشاع از 27 سهم ششدانگ 
ثمنیه اعیانی پالک 3864 اصلی واقع در بخش یک اراک

نظر باینکه آقای حسین پارسافر مالک ششدانگ عمارت پالک 3864/1 اصلی واقع در بخش 
یک اراک به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن در اجرای تبصره ذیل ماده 105 آیین نامه قانون 
ثبــت امالک و با رعایت ماده 947 قانون مدنی تقاضای حذف بهای ثمنیه اعیانی از مالکیت 
خود را نموده اند که مراتب به کارشــناس رســمی دادگســتری ارجاع و طبق نظر کارشناس 
منتخب بهای ارزش ثمنیه اعیانی مقدار یک و یک ســوم ســهم مشاع از 27 سهم ششدانگ 
پالک 3864 اصلی را معادل مبلغ 28/000/000 میلیون ریال ارزیابی نموده و مالک فوق الذکر 
مبلغ مذکور را طی فیش شــماره 99/10/4-9975-1004037 بحساب سپرده این اداره واریز 
نموده لذا از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت یک ماه مالک یا مالکین ثمنیه اعیانی با در 
دســت داشتن برگه مالکیت یا مدارکی دال بر مالکیت خود به اداره ثبت اسناد و امالک اراک 
مراجعه نمایند و چنانچه اعتراضی نسبت به نظریه کارشناسی داشته باشند در ظرف مدت مقرر 
به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت اسناد و امالک اراک ارائه نمایند 

در غیر این صورت بعد از مدت مقرر سند مالکیت متقاضی اصالح خواهد شد.
رئیس ثبت اراک- اسماعیلی م - الف 1۰


