
اقتصادی
صفحه 4
یک شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ 
۱۲ ذی الحجه ۱44۱ - شماره ۲۲۵۲۸

وزیر اقتصاد: 

نقدینگی۷۰هزارمیلیاردتومانیبورسرابهسمتتولیدهدایتمیکنیم

از 20مرداد 

مستاجرانبرایدریافتوامبهبانکمعرفیمیشوند

برابر رأی شــماره 139960317009000141 هیئــت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
سوســنگرد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جمیل حمادی فرزند قاســم به شماره 
شناســنامه 90003 صادره از سوسنگرد در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 114448 متر 
مربع قســمتی از پالک 287 فرعی از 2337 اصلی واقع در بخش 9 دشت آزادگان به آدرس: 

دشت آزادگان- روستای قدرت آباد که در مالکیت متقاضی می باشد محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی 
که اشــخاص نسبت 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 تســلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم، اعتراض دادخواســت خود را بــه مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/4/29                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/5/12

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه
 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی

احمدشعیبی- رئیس ثبت اسناد و امالک دشت آزادگان م الف 607

آگهی تغییرات شرکت آرین گلوکز 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱46 

و شناسه ملی ۱04600۱۱۵۵7
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/02/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به 
قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهرام غفوری کوچکسرایی به شماره ملی 
2161527894 و آقای محمدرضا عرب زاده به شماره ملی5829759500 
و آقای محمد صفاری آشتیانی به شــماره ملی 0056765381، 2- آقای 
علی قاسمی همدانی به شماره ملی 2161553399 به سمت بازرس اصلی 
و آقای محمد لطیفیان به شــماره ملی 2061406343 به ســمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرمدره 
شناسه آگهی: )926172(

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
صاحبان سهام شرکت دامداری و کشاورزی شماره 47 

شهر کرد )سهامی خاص(
بدین وســیله از سهامداران محترم شرکت دامداری و کشاورزی شماره 47)سهامی خاص( به شماره ثبت 361 
و شناسه ملی 10340016406 دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در روز 
پنج شــنبه مورخ 1399/05/23 ساعت 10 صبح در محل اقامتگاه قانونی شرکت به آدرس شهرکرد- دوتوی 

رحمتیه برگزار می گردد حضور بهم رسانند:
دســتور جلســه:   1- انتخاب هیئت مدیره 2- انتخاب بازرسان شــرکت 3- تصویب صورت های مالی 

4- تعیین روزنامه کثیراالنتشار 5- سایر مواردی که در اختیار مجمع باشد.
هیئت مدیره شرکت دامداری و کشاورزی شماره 47 شهرکرد

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
 در اجرای پرونده کالسه 9700618 له بانک کشاورزی شعبه مرکزی مالیر و علیه امین مراد 
فرجی )متعهد و راهن( مورد وثیقه سند رهنی شماره 15985 - 1393/11/23 دفترخانه اسناد 
رســمی شماره 47 مالیر که توسط هیئت کارشناســان رسمی دادگستری در مورخ 98/12/7 
ارزیابی و قیمت آن قطعی گردیده است از طریق مزایده به فروش می رسد. محل، حدود، مقدار 

و توصیف اجمالی ملک به شرح ذیل می باشد:
استعالم ثبتی: ششدانگ یک قطعه باغ نوع ملک طلق به مساحت 1084 مترمربع پالک ثبتی 
611 فرعی از 2046 اصلی واقع در بخش 1 مالیر اراضی حاجی آباد ) پالک شــماره ششــصد 
و یازده فرعی از دوهزار و چهل و شــش اصلی واقع در بخش یک مالیر( که سند مالکیت به 
شماره چاپی 497060 ذیل ثبت 36793 صفحه 289 دفتر جلد 263 امالک بخش مربوطه به 
نام آقای امین مراد فرجی با حدود و مشــخصات ذیل صادر و تسلیم گردیده است: شماال: به 
طول های 10 متر و 25/90 متر به راه عمومی، شرقا: به طول های 20 متر و 10/20 متر به راه 
عمومــی، جنوبا: به طول 36 متر به باقی مانده پالک 2046 اصلی و غربا: به طول های 20/20 
متر و 15 متر به باقی مانده 2046 اصلی. گزارش کارشناسی: عرصه و عیان باغ انگوری مشجر 
واقــع در محدوده پالک 2046 اصلی مالیر اراضی حاجی آباد مالیر پالک ثبتی 611 فرعی از 
2046 اصلی بخش یک مالیر. عرصه ملک به وســعت 1084 مترمربع با توجه به بافت خاک، 
فیزیک خاک و حاصلخیزی آن و با توجه به موقعیت مکانی و قیمت عادله جاری هر مترمربع 
750/000 ریال و در مجموع 813/000/000 ریال - اعیانی ملک شــامل درختچه های انگور 
به صورت خزنــده با توجه به کیفیت و جهت احداث کرت های آبیاری هر مترمربع 100/000 
ریــال و در مجموع 108/400/000 ریــال ارزیابی و به عنوان قیمت پایــه و تعداد ده اصله 
درخت گردوی 8 تا 10 ســاله در جهت شــرق به غرب با فواصل مناســب در عرصه موجود 
است. دارای آب مورد نیاز باغ به میزان یک ساعت در گردش 14 روز از چاه آب موجود و آب 
دهی 35 لیتر در ثانیه می باشد. با توجه به موقعیت محلی ارزش کل ششدانگ عرصه و اعیان 
921/400/000 ریال )نهصد و بیســت و یک میلیــون و چهارصد هزار ریال( ارزیابی گردیده 
اســت. جلسه مزایده در روز پنجشنبه مورخ 1399/05/23 از ساعت 9 الی 12 در محل اجرای 
اداره ثبت اسناد و امالک مالیر واقع در مالیر ابتدای بلوار 45 متری نبوت از مبلغ کارشناسی 
شــده ) پایه مزایده ( به مبلغ 921/400/000 ریال )نهصد و بیســت و یک میلیون و چهارصد 
هزار ریال( شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی توسط خریدار نقدا فروخته خواهد شد . بدیهی 
است کلیه بدهی های مربوطه در صورتی که موارد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی مالیاتی و 
عوارض شــهرداری و .... تا تاریخ مزایده اعم از اینکه مبلغ قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است. جلسه مزایده برای عموم آزاد است چنانچه روز مزایده مصادف با 
تعطیل باشــد روز بعد از تعطیلی مزایده در همان محل انجام خواهد شد و هزینه های اجرایی 

طبق مقررات وصول خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1399/5/12

 محمدرضا امینی
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

م الف 180

برگ ســبز خودرو ســواری هیوندای جنسیس 3800 به شــماره پالک 596 ج 39- ایران 20 
به رنگ مشــکی- متالیک مدل 2010 و شماره موتور G6DA9V098797 و شماره شاسی 

KMHGC41EBAU049922 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ ســبز خودرو ســواری پژو PARSTU5 به شــماره پــالک 814 ه  59 - ایران 14 به 
رنــگ ســفید- روغنی مــدل 1397 و شــماره موتور 164B0194936 و شــماره شاســی 

NAAN11FE0JF1944033 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ ســبز و سند کمپانی و تاییدیه نقل و انتقال خودرو سواری سایپا 131SE به شماره پالک 
 M13/6213494 652 ه  27- ایران 24 به رنگ ســفید- روغنی مدل 1398 و شــماره موتور

و شماره شاسی NAS411100K3490771 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت سوم
مدرک گواهی نامه موقت پایان تحصیالت اینجانب رضا ممبینی فرزند علی حســین به شــماره 
شناســنامه 4810060926 صادره از باغملک در مقطع کارشناسی رشته حقوق- حقوق صادره 
از واحد دانشــگاهی رامهرمز با شماره 10552 مورخ 93/2/1 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامهرمز به نشانی 

خوزستان- رامهرمز- فلکه سیلو ارسال نماید.

برگ سبز و اصل سند کمپانی سواری پراید رنگ 
سفید مدل 1391 به شماره موتور 4578549 و 
شماره شاســی S3412291459180 و شماره 
پالک انتظامی 379 ج 23 ایران 81 مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

فقدان پروانه مطب
پروانه مطب به شــماره 1461-94125-238 به تاریخ صدور 
1393/4/23 به نام آقای دکتر ابوبشر محمد شفیع اله تالوکدار 
با شــماره نظام پزشکی 94125 و کد ملی 471-132669-3 
صادره از شــورای هماهنگی نظام پزشــکی استان خوزستان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ملــک 1570/553 طبــق معامله صــورت گرفتــه در دفترخانه شــماره 298 از 
مالکیت آقای محمود شــکوه به خانم فهیمه خسرجی فرزند بردان به شماره ملی 
1988199581 در آمــده و در دفتر 11 صفحه 307 ثبت گردیده اســت. چنانچه 
فردی نســبت به مالکیت ملکی ادعایی داشــته باشد ظرف مدت 15ر وز از تاریخ 
انتشــار این آگهی بــه دفترخانه 298 به آدرس خیابان خاقانی پشــت بازار بزرگ 

مراجعه نماید.
دفترخانه اسناد رسمی ۲۹۸ اهواز
سردفتر محمد ناصرراد

برگ ســبز خودرو سواری سایپا 131SE به شماره پالک 665 ن 75- ایران 14 
به رنگ ســفید- روغنی مدل 1396 و شماره موتور M13/5846868 و شماره 
شاسی NAS411100H1311916 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برگ ســبز و ســند کمپانی و کارت مشــخصات خودرو ســواری پراید صبا به 
شــماره پالک 161 ل 24- ایران 14 به رنگ سفید مدل 1380 و شماره موتور 
  00279058 و شماره شاسی S1412280743936 مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

آگهی مزایده اموال منقول
پرونده اجرایی له هســتی جباری فرزند مهدی متولــد 1366/01/11 کد ملی 1092136959 
ش ش 5237 به نشــانی: اصفهــان، خیابان دقیقی کوچه بیژن، ســاختمان 88 و علیه مهران 
فیضی ماســوله فرزند منصور متولد 1354/08/09 کد ملــی 2669137644 ش ش 6474 به 
نشــانی: تهران، خیابان جیحون، کوچه خان بیگی، پالک 50، طبقه دوم شمالی به استناد سند 
ازدواج شــماره 3409-1391/02/22 تنظیمــی دفترخانه ازدواج شــماره 44 اصفهان در قبال 
41/427/918/145 ریال بهای یک هزار سکه تمام بهار آزادی و مقدار پنج مثقال طالی ساخته 
شده هیجده عیار و مبلغ 2/071/395/907 ریال نیم عشر اجرایی تشکیل و به کالسه 9800657 
این اداره به جریان گذارده شــده اســت اجرائیه صادر و در مورخ 99/04/09 به مدیون ابالغ و 
رعایت ماده 111 آئین نامه اجرا نیز گردیده اســت ســپس به درخواست بستانکار اتومبیل های 
سواری الف( 1- پژو 206 به شماره راهنمایی و رانندگی )ایران /53- 29 و 375( 2- نوع سواری 
هاچ بک 3- سیستم پژوTU 5 206- مدل 1395 و 5- رنگ نقره ای متالیک 6- شماره موتور 
)0233943( 7- شــماره شاسی )852986( 8- وضعیت موتور در حد مدل 9- وضعیت اتاق در 
حد مدل 10- قابلیت شــماره گذاری دارد 11- سایر مشخصات روکش صندلی مستعمل ضبط 
فابریک الســتیک ها پنجــاه درصد کارکرد 80130 کیلومتر 12- با اســناد آن مطابقت دارد و 
وضعیت بیمه شخص ثالث نامشخص و ارزش پایه خودرو به مبلغ 800/000/000 ریال معادل 
هشتاد میلیون تومان ارزش گذاری می گردد ب(- خودروی سواری تالیسمان به شماره راهنمایی 
و رانندگی ایران/11- 34ی 858  2- نوع ســواری 3- سیســتم رنو تالیسمان TCE- مدل 
2017 و 5- رنگ مشکی 6- شماره موتور )044204( 7- شماره شاسی )244529( 8- وضعیت 
موتور در حدل مدل 9- وضعیت اتاق درب جلو سمت چپ دارای رنگ غیر فابریک 10- قابلیت 
شماره گذاری 11- سایر مشــخصات الستیک ها پنجاه درصد 12- با اسناد آن مطابقت دارد و 
وضعیت بیمه نامشــخص و ارزش پایه خودرو به مبلغ 5/750/000/000 ریال معادل پانصد و 
هفتاد و پنج میلیون تومان ارزش گذاری گردید و اتومبیل های مزبور در قبال قســمتی از طلب 
بستانکار )خانم هستی جباری( و نیم عشر اجرایی و هزینه های اجرایی متعلقه در روز چهارشنبه 
مــورخ 99/05/29 از ســاعت 9 صبح الی 12 بعدازظهر در محل اجــرای ثبت اراک از طریق 
مزایده به فروش می رســند شرکت در جلســه مزایده برای عموم آزاد است، فروش کال نقدی 
می باشد خریداران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به اداره اجرای اسناد 
رسمی اراک جهت شرکت در مزایده در وقت مقرر در جلسه شرکت و قبل از برگزاری مزایده از 
خودروهای بازداشتی واقع در اراک، انتهای خیابان دانشگاه، بلوار مهارت پارکینگ خودرو دیدن 
نمائید و کلیه  هزینه های متعلق تا روز برگزاری مزایده به عهده بدهکار اســت کلیه  بدهی ها و 
ســایر هزینه های انتقال به عهده خریدار می باشد و میزان بدهی های مذکور مشخص نیست و 
تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حساب دارائی و عوارض شهرداری است و چنانچه روز 
مزایده مصادف با تعطیل رســمی غیرمترقبه باشــد روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و 

مکان مزایده برگزار خواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک- منصوری

م/الف266

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

11/176/000سکه تمام طرح جدید
10/714/000سکه تمام طرح قدیم

5/620/000نیم سکه
3/318/000ربع سکه

1/716/000گرمی
1/072/800هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
21/302دالر
25/102یورو
30/673پوند

3/376لیر ترکیه
6/370درهم امارات
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یک مسئول در وزارت نیرو:

مشکل تأمین آب 
در هیچ استانی نداریم

یک مســئول در وزارت نیروگفت: در حال حاضر در حوزه 
منابع آب در هیچ کدام از استان ها هیچ مشکلی به لحاظ تامین 
آب نداریم و اکثر این مشکالت ناشی از پیک انتقال، ظرفیت های 

انتقال و بعضا مشکالت موجود در شبکه هاست.
به گزارش ایسنا، محمد حاج رسولی ها مدیرعامل شرکت مدیریت 
منابــع آب ایران با تاکید بر اینکه به لحاظ منابع آب موجود در مخازن 
سدها وضعیت خوبی داریم، اظهار کرد: 68 درصد مخازن سدهای کشور 
پر هستند، یعنی حدود 34 میلیارد متر مکعب موجودی آب در مخازن 
سدهای کشور وجود دارد. وی با  اشاره به وضعیت منابع آب استان تهران 
و البرز، گفت: در استان تهران و البرز که از آب های سطحی تامین می شود 
نیز وضعیت منابع آبی مطلوب اســت و اکنون حدود یک میلیارد و 73 
میلیون متر مکعب ذخیره آب در مخازن ســدهای این دو استان وجود 
دارد. مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: شرایط به لحاظ 
تامین در حوزه مخازن خوب است و مشکالت موجود عمدتا مربوط به 
بحث های انتقال و ظرفیت های توزیع و یا قطعی هایی که مربوط به حوادث 
می شــود را در برمی گیرد. حاج رسولی ها با  اشاره به وضعیت سدها در 
کشور، گفت: اکنون سدهایی در کشور وجود دارند که میزان پرشدگی 
آنها بین ۹0 تا 100 درصد اســت که اهم آنها شامل سد لتیان، شهید 
عباس پور، کرج، ایالم، رودبار و کوثر می شود. عالوه بر این بسیاری از سدها 
بین 70 تا ۹0 درصد پر هســتند که اهم آنها نیز شامل سدهای کارون 
4، تهم، کرخه و جیرفت می شود. وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ 
کدام از سدها به لحاظ آب شرب دچار مشکل نیستند، تاکید کرد: این 
در حالی اســت که نسبت به سال گذشته میزان بارندگی هشت درصد 
کاهش داشته اما نسبت به میانگین دراز مدت وضعیت بارش ها مطلوب 
اســت. مدیرعامل شــرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه سال 
گذشته یک سال اســتثنایی در حوزه بارش ها بود، گفت: با این وجود 
امسال نســبت به بلندمدت وضعیت بارش ها 28 درصد افزایش داشته 
و طبق آمار 51 ساله امسال میزان بارندگی ها در رتبه پنجم قرار دارد.

وزیر امور اقتصــادی و دارایی گفت: تالش 
می کنیم نقدینگی 70 هزار میلیارد تومانی وارد 
شده به بازار سرمایه را حفظ کنیم و به حوزه تولید 

و توسعه سرمایه گذاری سوق دهیم.
فرهاد دژپسند با اشاره به بند ۹ سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی از فعال شدن بازار سرمایه به عنوان یکی 
از مؤلفه های تحقق این سیاست ها نام برد و گفت: تعداد 
کد های سهامداری در بازار سرمایه تا پایان خرداد ماه 
15 میلیون و 251هزار کد و با احتســاب سهام عدالت 
به 48 میلیون و 500 هزار کد رسیده است. همچنین 
ارزش معامالت بورس در چهار ماهه اول ســال نسبت 
به کل ســال ۹8، معادل 145 درصد و نسبت به مدت 

مشابه در سال گذشته معادل 625 درصد است.
دژپســند عرضه اولیه سهام شرکت ها در بورس و 
فرابــورس در چهار ماه اول ســال را معادل 137 هزار 
میلیارد ریال و نزدیک به دو و نیم برابر کل ســال ۹8 
اعالم کرد و افزود: از ابتدای سال تاکنون ورودی حقیقی 
و حقوقی خالص به بازار سرمایه معادل 70 هزار میلیارد 
تومان بوده است که در تالش هستیم این سرمایه ورودی 
را حفــظ کنیم و به بازار اولیه و نهایتاً به حوزه تولید و 
توسعه سرمایه گذاری سوق دهیم. وی از راه اندازی بورس 
امالک و مستغالت و امتیازات با سرمایه اولیه پنج هزار 
میلیارد تومانی خبر داد. همچنین به گزارش خبرگزاری 
تســنیم، عزت اهلل اکبری تاالرپشتی؛ رئیس کمیسیون 

صنایع و معادن مجلس با اشــاره بــه ضرورت هدایت 
نقدینگی به سمت تولید، گفت: تدوین طرح دو فوریتی 
که بر اســاس آن دولت ملزم شود سرمایه و نقدینگی 
موجود در بازار بورس را با سازوکار خاصی به سمت تولید 
و صنعت هدایت کند، در دستور کار کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس قرار دارد. وی با اشاره به انتقادات مطرح 
شــده از رشــد بورس، گفت: بهتر است به جای انتقاد 
راهــکار ارائه کنند و از این ظرفیت برای رونق تولید و 

بهبود وضعیت صنعت استفاده شود.
رئیس کمیســیون صنایع و معــادن مجلس ادامه 
داد: از آنجایی که در حوزه نفت و صنایع در گذشــته 
مســئولیت هایی داشــتم، باور دارم، هر سفارشی که 

به شــرکت های داخلی و دانش بنیان داده شود، توان 
ساخت آن را دارند.

اکبری تاالرپشتی با بیان اینکه تحریم فرصت است 
و نباید با اعمال محدودیت ها دســت پاچه شد، اضافه 
کرد: برخی بدون توجه به منافع کشور تمام تالش خود 
را برای واردات کاالهایی که امکان ساخت آنها در داخل 
وجــود دارد به کار می برند؛ به طور مثال علیرغم اینکه 
بخش معدن ارزآوری دارد اما موظف است بخشی از این 
ارز را به شرکت های خودروسازی برای واردات قطعات 
اختصاص دهد که مایه تاســف است زیرا ارز صادراتی 
حاصل شده در بخش معدن، باید صرف توسعه و نوسازی 

همین بخش شود.

یک کارشــناس قضایی گفت: زمین خواران با 
سوءاستفاده از اسناد قولنامه ای تا 1000 درصد سود 

به جیب می زنند. 
ســجاد طاهری در گفت وگو با فارس با  اشاره به این 
نکته که هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز زمین طبق قانون 
زمین خواری محسوب می شود و قابلیت پیگیری دارد، گفت: 
»کشور ما به واسطه ضعف قوانین و افزایش قیمت موجود 
در حوزه زمین، سالهاست که با پدیدۀ زمین خواری دست 

و پنجه نرم می کند.«
این کارشناس قضائی، در تشریح نحوه سوددهی پدیده 
زمین خواری عنوان کرد: »ســازوکار زمین خواری شامل 
مراحل تصرف ملک، دیوارکشی، تفکیک و فروش با قولنامه 
و اسناد عادی می شود که بین 300 تا 1000 درصد سود 

را برای سوداگر به ارمغان خواهد آورد.«
ســود فراوان ناشی از پدیده زمین خواری در حالی به 
جیب سوداگر می رود که کار او بدون هیچ ریسک قانونی 

انجام می شــود و معضلی به نام اعتبار اسناد عادی نیز از 
ریسک های مسیر فروش زمین تفکیک شده خواهد کاست.
یکــی از اهالی منطقه پاکدشــت و ورامین با  اشــاره 
به زمین هــای مورد تعرض زمین خــواران گفت: »قطعه 
زمین هایی غصب شــده با وســعت 18 هزار متر مربعی، 
20 هزار متر مربعی و غیره در این منطقه بی شــمار است 
و متاسفانه شاهد سکوت دستگاه های نظارتی این منطقه 

هستیم.«
این روستانشــین با اشــاره به ابعاد گسترده تخلف در 
مناطق روســتایی شهرستان پاکدشــت و ورامین،گفت: 
»عالوه بر زمین خواری، شــاهد پدیده بــرق دزدی و آب 
دزدی از منابع بیت المال هســتیم که توســط این افراد 

انجام می شود.«
وی با  اشاره به زمین غصب شده توسط زمین خواران، 
عنوان کرد: »اگر گشتی در مناطق روستایی بین شهرستان 
پاکدشــت و ورامین بزنید متوجه حجم زمین های غصب 

شــده خواهید بود، برای مثال، قطعه زمینی در محدوده 
دکل های فشار قوی انتقال برق توسط زمین خواران مورد 

تعرض قرار گرفته است.«
او با  اشــاره به دالیل سکوت شورایاری روستا و سایر 
متولیان نظارتی،گفت: »متاســفانه شاهد هستیم، ردپای 
اعضای شــورایاری و سایر دســتگاه ها نیز در عمدۀ این 

زمین خواری ها دیده می شود.«
بی اعتباری اسناد عادی و مجازات زمین خواران 

در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد
بررسی های انجام شده در این حوزه، مشخص کننده 
این امر است که پدیده زمین خواری، مسئله پیچیده ای 
است که جلوگیری اصولی از آن می بایست در دستور کار 
نهادهای نظارتی کشور نظیر قوه قضائیه قرار گیرد، در 
همین ارتباط، سجاد حسینی، کارشناس حوزه مسکن، 
در بیان راهکارهای مبارزه پدیده زمین خواری، گفت: 
»اعتبار اسناد قولنامه ای به دلیل بسترسازی برای انجام 

فسادهایی مانند زمین خواری، پول شویی و حتی فرار 
مالیاتی به بالی جان اقتصاد کشــور تبدیل شده است. 
از این  رو بی اعتباری این اسناد و افزایش اعتبار اسناد 
رسمی، اصلی ترین راه مبارزه با فسادهای ذکرشده در 

کشور است.«
در همین ارتبــاط، رئیس قوه قضائیــه، در ارتباط با 
راهکارهای حل معضل زمین خواری، اظهار داشــت: »من 
معتقدم که تنها راه نجات از این وضعیت، ســند رســمی 
است و تالش می کنم این مسئله را در سخنرانی های خود 

مطرح و تبیین کنم.«
به نظر می رسد عالوه بر حل اساسی مشکل زمین خواری 
با اســتفاده از بی اعتبار کردن اســناد عــادی، مبارزه با 
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به کسب درآمد از 
راه های غیرقانونی می کنند نیز باید در دستور کار نهادهای 
نظارتی قرار گیرد تا شــاهد ریشه کن شدن این پدیده در 

سطح کشور باشیم.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت: تبدیل شیر 
مصرفی مردم به شیرخشک و صادرات آن، اجحاف 

در حق طبقات محروم جامعه است.
ســید محمدرضا بنی طبا در گفت و گــو با خبرگزاری 
تسنیم، ضمن  اشاره به انتقادها از وضع عوارض بر صادرات 
شیرخشک اظهار کرد: وقتی برای تولید شیرخام، یارانه با 
ارز  ترجیحــی 4200 تومانی اختصاص یافته، انتظار اینکه 
محصوالت لبنی از جمله شیرخشک بدون عوارض به سایر 
کشورها صادر شود، انتظاری نادرست، منفعت گرایانه و خالف 

منافع کشور است.
وی افزود: اینکه برای تولید هر کیلوگرم شیرخشــک 
قریب به 12 کیلوگرم شــیرخام استفاده می شود و در هر 

کیلوگرم شــیرخام به طور متوســط یک هزار تومان یارانه 
استفاده شده، صادرات هر ده هزار تن شیرخشک را معادل 
خروج 27 میلیون دالر از یارانه مصرف کننده ایرانی به سفره 
مصرف کننده خارجی است. سخنگوی انجمن صنایع لبنی 
گفت: آنچه از آن به عنوان مازاد شیرخشــک یاد می شــود 
در حقیقت، ســهم دهک های محروم جامعه است. وقتی 
در کشور ســرانه مصرف شیر و لبنیات به طور خوشبینانه 
80 کیلوگرم برای هر فرد در ســال است و وقتی این عدد 
با متوســط 150 کیلو برای هر فرد در جهان بسیار فاصله 
دارد، ما نمی توانیم بگوییم که مازاد شیرخشک داریم و در 
حقیقت این سهم دهک های محروم جامعه است که در سبد 
آنها قرار نگرفته و تبدیل به شیر خشک شده است. بنی طبا 

با  اشــاره به قانون برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه در 
حوزه وظایف وزارت جهادکشاورزی گفت: مطابق برنامه های 
توسعه، وزارت جهادکشاورزی موظف است از محل عوارض بر 
خوراکی های ناسالم مانند روغن، نوشابه و مانند آن، در حوزه 
افزایش سرانه مصرف شیر و لبنیات هزینه کند اما با پاک 
کردن صورت مسئله و راهی کردن سهم دهک های محروم 
به خطوط شیرخشک، با افزایش مازاد مواجه شده ایم. علت 
دیگــر در این موضوع جذابیت قیمت و مابه التفاوت قیمت 

داخلی شیرخشک با قیمت جهانی آن است.
وی با  اشــاره به ادعای افزایش قیمت محصوالت لبنی 
در صورت توقف صادرات شیرخشــک، این گزاره را اشتباه 
دانست و افزود: انجام صادرات شیرخشک بدون وضع عوارض 

مناسب باعث می شود قیمت شیرخام به عنوان ماده اصلی 
محصوالت لبنی تحریک شــده و افزایش یابد و در نتیجه 
قیمت محصوالت لبنی نیز افزایش پیدا کند. ســخنگوی 
انجمن صنایع لبنی اظهار داشــت: به همین دلیل در سال 
۹8 صادرات شیرخشــک ممنوع شد و در حال حاضر نیز 
ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت به درستی بر صادرات این 

محصول عوارض وضع کرده اند.
بنی طبا گفت: در حقیقت اگر وضع عوارض بر صادرات 
شیرخشک صورت نگیرد، قیمت شیرخام از حدود سه هزار 
تومان کنونی به حدود شــش هزار تومان تحریک قیمت 
خواهد داشــت و به تبع آن قیمــت محصوالت لبنی نیز 

افزایش خواهد یافت.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مستأجران 
از بیســتم مردادماه برای دریافت وام کمک ودیعه 

مسکن به بانک معرفی می شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، محمود محمودزاده در 
خصوص راهکارهای دولت برای مهار افزایش افسارگسیخته 
قیمــت مســکن، خبــر داد: پیشــنهادهای وزارت راه و 
شهرسازی در خصوص ســاماندهی بازار مسکن در قالب 
اجاره و بازار خرید و فروش به دولت، ارائه شــد. در بخش 
اجاره دو مصوبه تعیین ســقف افزایش اجاره بها و ودیعه 
مســکن مصوب شــد که نقش مهمی در ساماندهی بازار 

مسکن خواهد داشت.

وی افزود: ثبت نام برای وام کمک ودیعه مســکن تا 
پنجشــنبه ۹ مرداد انجام شد و تا قبل از 20 مرداد، این 
وام به واجدان شرایط پرداخت می شود. پاالیش  متقاضیان 
وام ودیعــه از دیروز 11 مرداد آغاز شــده و تا قبل از 20 
مردادماه به پایان می رســد و واجدان شرایط به سیستم 

بانکی معرفی می شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کاهش قیمت 
مسکن به وجوه مختلفی از اقتصاد وابسته است، ادامه داد: 
اینکه تصور شــود تنها با افزایــش تولید یا وضع مالیات، 
قیمت ها در بخش مسکن کاهش می یابد، تصور صحیحی 
نیست و باید از شقوق مختلف به این موضوع رسیدگی شود.

محمودزاده با تاکید بر اینکه قطعا تولید مسکن، 
نیاز کشــور است و سیاستگذاری ها بر مبنای افزایش 
تولید آن پایه گذاری شده، افزود: بر اساس آمارها، تعداد 
واحدهای مســکونی موجود در کشور از تعداد خانوار 
بیشتر است. اما در عین حال مسئله کمبود مسکن در 
کشور وجود دارد که بزرگ ترین علت آن این است که 
بخش عمده ای از مســکن های موجود در توان خرید 
گروه های هدف نیســت. به همین دلیل، وزارت راه و 
شهرســازی، سناریوی چند وجهی را طراحی کرده و 

مشغول انجام آن است.
وی درباره سیاستگذاری های وزارت راه و شهرسازی 

برای مهار قیمت مسکن گفت: مالیات بر خانه های خالی 
با همفکری سازمان امور مالیاتی، اتمام واحدهای مسکن 
مهر باقیمانده، تولید مسکن ملی و تقویت جریان تولید از 

برنامه های وزارت راه و شهرسازی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: بزرگترین اقداماتی 
کــه در حوزه تنظیم بازار مســکن از ســوی وزارت راه و 
شهرسازی سیاستگذاری شــده است، موضوع مالیات بر 
خانه های خالی، افزایش تولید مســکن، ارائه مشوق های 
خدماتی از جمله تخفیف عوارض در صدور پروانه و خدمات 
مهندسی و کاهش مالیات برای سازندگان فعال است که 

نقش مهمی در تنظیم بازار مسکن خواهد گذاشت.

پورابراهیمی:

گرانی 200 درصدی میلگرد
 ناشی از عملکرد شرکت های فوالدی است 

اگرچه عده ای با دادن آدرس غلط، بورس را عامل افزایش 
شــدید قیمت محصوالت فوالدی معرفی می کنند اما رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس و انبوه سازان، کارخانجات فوالد 

را عامل گرانی 200 درصدی این محصوالت می دانند.
بــه گزارش خبرگزاری مهر، در حالیکه هنــوز خبری از افتتاح 
واحدهای طرح ملی مســکن نیست و ممکن است بخش مهمی  از 
افتتاح این واحدها، به دولت سیزدهم منتقل شود، قیمت میلگرد 200 
درصد گران شده، اما دلیل گرانی میلگرد، ساخت مسکن ملی نیست.

همچنین محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیســیون اقتصادی 
مجلس در واکنش به زمزمه هایی مبنی بر خروج فوالد از بورس کاال 
در نامه ای به رئیس جمهور، بر لزوم تأمین نیاز فوالد کشور با عرضه 

کامل در بورس کاال تأکید کرد.
وی با  اشاره به اینکه مشکل فعلی بازار فوالد، نه ناشی از عرضه در 
بورس کاال بلکه ناشی از عدم شفافیت کارخانه های فوالد در فروش 
محصوالتشان است، تصریح کرد: با توجه به تولید 28 میلیون تن فوالد 
در کشور و اینکه میزان مصرف به سختی به 18 میلیون تن می رسد، 
هیچ نگرانی از بابت تأمین نیاز داخلی وجود ندارد و با یک برنامه ریزی 
صحیح و منسجم می توان ضمن تأمین نیاز داخلی، صادرات فوالد را 
در دســتور کار قرار داد. از 18 میلیون تن محصول مورد مصرف در 
داخل کشــور کمتر از 35 درصد آن در بورس کاال مورد معامله قرار 
می گیرد و مابقی بدون شفافیت توسط شرکت ها به فروش می رسد 

که این امر، بازار فوالد را با چالش جدی روبه رو کرده است.
همچنیــن فرشــید پورحاجــت؛ دبیــر کانــون سراســری 
انبوه سازان، سخنان پورابراهیمی درباره علت نابسامانی بازار را تأیید 
کرد و درباره افزایش قیمت میلگرد در ماه های اخیر اظهار داشــت: 
بهمن ماه سال گذشته قیمت میلگرد و فوالد کیلویی 4,200 تومان 

در بازار بود که این نرخ تا اوایل اردیبهشت امسال ثابت ماند.
وی ادامه داد: کشف قیمت محصوالت فوالدی، میلگرد و تیرآهن 
در بورس کاال انجام می شود اما در سه ماه گذشته به دلیل خودداری 
کارخانه های تولیدکننده فوالد و نوردسازان از عرضه روان محصوالت 
فوالدی در بورس کاال، شاهد افزایش قیمت میلگرد بودیم به گونه ای که 
در میانه خرداد ماه قیمت میلگرد در هر کیلوگرم به بیش از 12 هزار 
تومان رسید اما در روزهای اخیر بیش از 11 هزار تومان عرضه می شود.

این فعال صنفی انبوه ســازی افزود: در ســه ماهه گذشته شاهد 
افزایش صد درصدی و در شــش ماهه اخیر افزایش 200 درصدی 
قیمت میلگرد و فوالد بودیم چرا که شــرکت های بزرگ و مادر در 
حوزه فوالد و میلگرد، این کاال را احتکار کرده و آن را در بورس کاال 
به صورت قطره چکانی عرضه می کردند. وی یادآور شد: انجمن جهانی 
فــوالد از افزایش 10 درصدی تولید این کاال در ایران خبر داده و از 
ســوی دیگر، صادرات فوالد بر اساس اعالم وزارت صمت 46 درصد 
کاهش یافته اســت. ضلع سوم این مثلث نیز کاهش تولید مسکن و 
صدور پروانه های ساختمانی بوده که نشان می دهد علی رغم آنکه تولید 
میلگرد افزایش داشته اما قیمت آن به جای کاهشی، روند افزایشی 
در پیش گرفته است. این انبوه ساز تأکید کرد: در مذاکراتی که کانون 
انبوه ســازان با شرکت های تولید نورد داشت، به این نتیجه رسیدیم 
که شرکت های مادر حوزه فوالد، عرضه شمش فوالد به نوردسازان را 

کاهش داده اند که تولید میلگرد کم شده است.
به گفته این فعال صنفی، در سه ماهه گذشته به ازای هر مترمربع 
ســاخت واحد مســکونی، 500 هزار تومان افزایش قیمت میلگرد 
داشــته ایم؛ به عبارت دیگر، قیمت واحدهای مسکونی 100 متری، 

50 میلیون تومان صرفاً به دلیل میلگرد گران تر شده است.
همچنین سیدرضا شهرستانی؛ عضو هیئت مدیره انجمن فوالد در 
گفت و گو با خبرگزاری فارس با تشریح جزئیات جلسه تولیدکنندگان 
فوالد با محمد نهاوندیان؛ معاون اقتصادی رئیس جمهور که در نهاد 
ریاست جمهوری برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه درخصوص 
مدیریت بازار فوالد و چگونگی عرضه در بورس مباحثی مطرح شــد 
و دولتی هــا حمایت خود را از ادامه عرضه فوالد در بورس کاال اعالم 
کردند. وی گفت: نهایتاً در این جلسه قرار شد ضرایب قیمت زنجیره 
فوالد تغییری نکند و عرضه فوالد در بورس کاال ادامه یابد. در مورد 

سقف قیمت در بورس نیز بررسی دقیق تری انجام شود. 

عضو هیئت رئیسه مجلس:

بی قانونی در معرفی وزیر صمت 
به معیشت مردم صدمه می زند

عضو هیئت  رئیســه مجلس با انتقاد از سیاسی کاری در معرفی 
وزیر پیشنهادی صمت به بهانه تشکیل وزارت بازرگانی تصریح کرد: 

گروکشی های سیاسی نبایستی به معیشت مردم صدمه بزند.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، حســینعلی حاجی دلیگانی با انتقاد از 
بالتکلیفی وزارت صمت گفت: االن بالتکلیفی وزارت صمت باعث سردرگمی 
صادرکنندگان، واردکنندگان و به طور کل تجار کشور در این شرایط حساس 
شــده است. بنابراین حاال که قانون جدید هنوز مصوب نشده و نهایی نشده 
است، قوه مجریه باید به همان قانونی که به موجب آن وزارت صمت تشکیل 

شده بوده عمل کند و گرنه دود این بی قانونی به چشم ملت ایران می رود.
وی افزود: در این مدت از مجلس یازدهم، مجلس تمام تالشش این بوده 
که در راســتای قانون عمل کند اما نامهربانی ها و بی قانونی های متعددی را 
از دولت یازدهم مشــاهده می کنیم، یکی از آنها همین است که دولت تا 21 
مرداد ماه بیشتر فرصت برای معرفی وزیر پیشنهادی صمت ندارد اما به دنبال 

بهانه می گردد که به شکلی زیر بار آن نرود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی یادآور شد: وزیر قبلی را خود 
آقای رئیس جمهور عزل کرد و سرپرست گذاشت. رئیس جمهور بایستی فرد 
مد نظرش  را برای وزارت صمت معرفی کند و نمی تواند منتظر بماند به بهانه 
اینکه قانون ممکن اســت بعدا تغییر کند. حاجی دلیگانی با تصریح بر اینکه 
مجلس یازدهم به اجرای قانون حساس است گفت: توصیه و نصیحتم به آقای 
رئیس جمهور این اســت که بی قانونی نکند. رئیس جمهور ابتدای کار گفتند 
مــن یک حقوقدانم، یک حقوقدان نبایســتی به خودش اجازه بدهد که این 
بی قانونی صورت پذیرد. وی با  اشــاره به نقش مهم وزارت صمت در شرایط 
حساس فعلی بیان کرد: این وزارتخانه در این شرایط وظیفه مهمی بر عهده 
دارد، خصوصاً تنظیم بازار که رها شده است. بنابراین دعواها و گروکشی های 

سیاسی نبایستی به معیشت مردم صدمه بزند.
این نماینده مجلس افزود: مهمترین وزارتخانه مورد اشاره در تحقق شعار 
ســال وزارت صمت است که مستقیماً مربوط به تولید و جهش تولید است، 
اما بی توجهی به ساماندهی آن یعنی دولت بنا دارد عماًل و علناً جلوی جهش 

تولید را بگیرد.
حاجی دلیگانی با انتقاد از این بالتکلیفی تأکید کرد: قطعا مجلس در مقابل 
بی قانونی ها واکنش مناسب را خواهد داشت و هر شخص دیگری که بخواهد 
بی قانونــی کند برخورد خواهد کــرد. وی با ابراز اینکه دولت مدت زیادی به 
دنبال دریافت مصوبه ایجاد وزارت بازرگانی از مجلس دهم بود گفت: مجلس 
دهم بر اساس آنچه که مطالعه کرده بود و نگرانی هایی که داشت تا این اواخر 
موافقت نکرد تا اینکه در آخر مجلس دهم با تالشهای بی وقفه آقای الریجانی 
و حضور شخص رئیس جمهور در مجلس برای مجاب کردن نمایندگان مجلس 
دهم برای تشکیل این وزارتخانه باالخره در اواخر مجلس دهم این طرح رای 
آورد که وزارتخانه صمت به دو وزارتخانه تقسیم شود. این مصوبه برای تصویب 
به شورای نگهبان فرستاده شد و با ایراداتی برگشت خورد، ولی عمر مجلس 

دهم برای اصالح این ایرادات به پایان رسیده بود.

سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( از افزایش خرید تضمینی گندم خبر داد و 
پیش بینی کرد که میزان خرید تضمینی با افزایش 
نسبت به سال گذشته به حدود ۹ تا 10 میلیون 

تن برسد و از نظر گندم مصرفی خودکفا شویم.
به گزارش ایسنا، حسین مدرس خیابانی از خرید 
تضمینی هفت میلیون تن گندم خبر داد و گفت: این 
عدد نسبت به سال گذشته بالغ بر هشت درصد افزایش 
داشــته اســت. همچنین به لحاظ ارزشی رقم خرید 
تضمینی گندم 58 درصد نسبت به سال قبل افزایش 

داشته که یعنی به این میزان گران تر شده است.
وی بــا بیان اینکــه 80 درصد پول خرید گندم به 
کشاورزان پرداخت شده است، پیش بینی کرد که میزان 
خرید تضمینی نسبت به سال گذشته افزایش یابد و به 
حدود ۹ تا 10 میلیون تن برسد و از نظر گندم مصرفی 

خودکفا شویم.
این مقام مســئول در ادامه بــا تاکید بر برخورد با 
سوءاســتفاده گران در بخش تولید یــا عرضه با هدف 
گران فروشی، تصریح کرد: امسال تمرکز ما با نظارت بر 

انبارها و مراکز نگهداری کاال است.

سرپرست وزارت صمت همچنین با  اشاره به افزایشی 
بودن آمارهای تولیدی کشور، گفت: کاالی اساسی به 
وفــور در کشــور وجود دارد و در حالــی که بندرها و 
فروشگاه ها مملو از کاال است، افزایش تولید به افزایش 

عرضه و تعادل در قیمت ها کمک می کند.
بر اســاس این گزارش، مــدرس خیابانی دو روز 
پیش هم با تاکید بر برخورد با گران فروشان، گفته بود 
که در حــال حاضر کاال به وفور وجود دارد و تغییرات 
قیمت کاالها ناشی از افزایش هزینه های تولید است و 

نه گران فروشی.

 بررسی وضعیت تورم در تیر ماه در آمار مرکز آمار 
ایران نشان می دهد که هزینه خانوارها نسبت به خرداد 
امســال و تیر ماه سال گذشته افزایش داشته است؛ به 
طوری که تورم ماهانه رشد 4/4 درصدی داشت و تورم 
نقطه به نقطه )تیر ماه نســبت به ماه مشابه سال قبل( 
نیز با رشد 4/4 درصدی به 26/۹ درصد رسیده بود که 

این تغییر در قیمت کاالهای خوراکی ملموس است.
آمار کاالهای تولیدی نیز حاکی از افزایش تولید 10 
کاال از بین 22 کاالی منتخب صنعتی است که بیشترین 
افزایش تولید هم به ماشین لباسشویی اختصاص دارد.

یک کارشناس قضایی مطرح کرد

سودجویی 1000 درصدی زمین خواران
 با استفاده از اسناد قولنامه ای

سرپرست وزارت صمت:

کاالیاساسیبهوفوردرکشوروجوددارد

سخنگوی انجمن صنایع لبنی:

صادراتشیرخشکباعثگرانیمحصوالتلبنیمیشود

تسلیت
همکار محترم جناب آقای حجت پورقاسمی

مصیبت درگذشــت مادر گرامیتان را تســلیت عرض نموده و از 
خداونــد متعال برای آن مرحومه غفران و رحمت واســعه الهی و 
برای شما و دیگر بازماندگان محترم صبر و اجر مسئلت می نماییم.
سرپرست، مدیران و کارکنان موسسه کیهان

همکار محترم جناب آقای حجت پورقاسمی 
درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض می نمائیم.

بســادت- خطیبی- آبی زاد- پرویز احمدی- مشــفقی- ظفــری- ملک زاده- 
محمدی- علیخانی- ســلطانی- کریمی- بزرگ دوســت- امی- داالنداری- 
 قشقایی- کارخانه- موسوی- زکی لو- روح اهلل مظفری- عبداهلل پور- کهنسال- 
حاجی لطیف موســی زاده- فیاضی- فرج زاده- وهاب پور- سرلک- طاهرخانی- 
دروگر- امیری- سامانی- شهبازی- مقرب- سرودی- محمدرضا- گودرزی- 
یوســف کریمی- عاشــورنژاد- طاهــری- اوالداحمد- مصطفــی احمدی- 

مهردوستی- ناصر بهنام- جابر جوادی- جالل خزائی- حسام.


