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اقتصادی
رئیساتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ خبر داد

خودکفایی ۸۰درصدی ایران
در تولید محصوالت چاپی

رئیــساتحادیه صادرکنندگان صنعت چــاپ از خودکفایی۸۰
درصدی این صنعــت در تولید محصوالت چاپی خبر داد و گفت :از
ک میلیارد دالری محصوالت چاپی به کمتر از  ۵۰میلیون
واردات یــ 
دالر رسیدهایم.
توگو با خبرگزاری تسنیم ،با بیان اینکه در سال 89
بابک عابدین در گف 
و اوایل دهه  90ســرمایهگذاری خوبی در صنعت چاپ ایجاد شد ،افزود :در
همان سالها بحث بستهبندی و چاپ جهت توسعه صادرات غیرنفتی کشور
حتی توســط رهبر معظم انقالب اسالمی نیز مورد تأکید قرار گرفت ،بعد از
آن این اتفاق رخ داد و بخش خصوصی در این زمینه سرمایهگذاری کرد و با
تســهیالت ارزی خوبی که آن زمان اختصاص پیدا کرد ،یکسری واحدهای
صنعتی چاپ تأســیس شد و در زمینههای کارتنســازی ،چاپ همزمان و
مستقیم روی کارتنهای چندالیه مثل کارتن یخچال و جاروبرقی و ...فعال
شــدیم .آن زمان از یکسری بســتهبندیهای بزرگ و صنعتی طراحیشده
نیز بهرهبرداری شد و این انقالبی در اوایل دهه  90بود .ضمن اینکه خطوط
تولیدی مدرن برای تولید فیلمهای انعطافپذیر که در شیرینی و شکالت و
پفک مورد استفاده قرار میگیرد نیز شکل گرفت.
عابدیــن افزود :در اوایل دهه  90فقط از ترکیه حدود  500میلیون یورو
واردات و در مجموع حدود یکمیلیارد دالر واردات لیبل و برچسب به داخل
کشــور داشتیم .از سا ل  94تاکنون بیش از  150خط تولید لیبل وارد کشور
شده که بیش از  100واحد چاپی را مجهز کرده است و  60واحد جدید نیز
تأسیس شدهاند .همه این کارها توسط بخش خصوصی انجام شده است .پس
ک میلیارد دالری به کمتر از  50میلیون
از گذشــت پنج ســال از واردات ی 
دالر رسیدهایم.
وی درباره تاثیر تحریم بر صنعت چاپ گفت :در زمینه تولید جعبههای
بهداشتی ،پزشکی و آرایشی نیز کارخانههای تولیدی برای رقابت با محصوالت
خارجی نیاز به بســتهبندیهای شکیل داشــتند که تحریمها در این زمینه
امکان تولید و سرمایهگذاری امن را برای ما فراهم کرد و با سرمایهگذاریهای
خوبی که داشتیم در زمینه تولید مقوا و چاپ صنعتی نیز پیشرفت کردیم.
رئیساتحادیه صادرکنندگان صنعت چــاپ افزود :در تولید کارتهای
بانکی ،هوشــمند و کارتهایی که سیمکارت در آنها نصب میشد نیز نسبت
به ابتدای دهه  90به جایی رسیدهایم که  80درصد وارداتمان در این زمینهها
کاهش پیدا کرده اســت .عابدین با بیــان اینکه بین  70تا  80درصد نیاز به
واردات محصوالت چاپی را برطرف کردهایم و در برخی اقالم صادرات داریم،
ادامه داد :ترکیه ســالی  436میلیون دالر درآمد صادراتی از صنعت چاپ در
منطقهغرب آسیا و شمال آفریقا دارد که سهم  50درصدی از بازار را میبرد
اما سهم ما از این بازار فع ًال بین سه تا چهار درصد است .ما حدود  80میلیون
دالر صادرات محصوالت لیبل به کشــورهای عراق و افغانســتان داریم .وی،
بخشنامههای یکشبه دولتی ،مشکالت گمرکی و فقدان تسهیالت کم بهره
بانکی را از جمله مشکالت صنعت چاپ برشمرد.

اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو:

لوازم یدکی  ۲۰تا  ۲۵درصد
گران میشود

سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآالت
ی کرد قیمت لوازم یدکی طی روزهای آتی  ۲۰تا ۲۵
تهران پیشبین 
درصد گران شود.
توگو با باشــگاه خبرنــگاران جوان ،در خصوص
مهدی کاظمی در گف 
وضعیت بازار لوازم یدکی خودرو ،گفت :قیمت لوازم یدکی هر ســاله دست
خوش نوســانات قیمتی می شود و امسال نیز شــاهد این نوسانات قیمتی
هستیم.
سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآالت تهران با
بیان اینکه قیمت محصوالت ایرانی امسال گران خواهد شد ،گفت :با توجه به
اینکه حقوق کارگر و بیمه آنها افزایش یافته است ،تولیدکننده مجبور است
برای سرپا نگه داشــتن تولید ،قیمت محصوالت را افزایش دهد زیرا مجبور
است حقوق کارگر را افزایش دهد.
کاظمی تشــریح کرد :عالوه بر این تورم نیز نقش اساســی در افزایش
قیمتها دارد .ایــن تورم نه تنها در لوازم یدکی بلکه در تمام کاالهای مورد
نیاز اثرگذار است و شاهد گرانی هستیم .بنابراین احتمال اینکه طی روزهای
آتی قیمت لوازم یدکی بین  ۲۰تا  25درصد گران شود ،وجود دارد.
او گفــت :این افزایش قیمت مربوط به محصــوالت ایرانی خواهد بود و
محصوالت خارجی گران نخواهد شد.
سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآالت تهران
در خصوص حضور مشتری در بازار لوازم یدکی ،گفت :با وجود اینکه بیشتر
مراکز خرید و فروش پس از تعطیالت نوروزی آغاز به کار کردند ،اما مشتری
در بازار کم اســت و اکنون به دلیل شیوع ویروس کرنا مراکز خرید و فروش
نیز تعطیل هستند.
کاظمــی با بیان اینکه نرخ ارز نیز در قیمت لوازم یدکی خارجی اثرگذار
اســت ،گفت :اگر نرخ ارز کاهش داشته باشد قیمت لوازم یدکی خودروهای
خارجی افزایش نخواهد یافت و با افزایش نرخ ارز قیمت این کاالها افزایشی
خواهد شد.

جدول نرخ سکه و ارز

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

نوع ارز

قیمت (به تومان)
10/388/000
10/198/900
6/200/000
3/900/000
2/200/000
1/034/700
23/883
28/392
34/218
3/040
6/761
20/3

آگهی مزایده اموال منقول

پرونده اجرایی له معصومه فراهانی نام پدر :علیرضا تاریخ تولد 1367/06/30 :شــماره
ملی 5449958455 :علیــه حمید احدی نام پدر :آیتاله تاریــخ تولد1362/04/10 :
شــماره ملی 0621483583 :به استناد سند ازدواج شماره  78/6/30- 13042تنظیمی
دفترخانــه ازدواج شــماره  1اراک در قبــال مبلــغ  13680000000ریال طلب خانم
معصومه فراهانی و مبلغ  684000000ریال بابت نیم عشر اجرائی تشکیل و به کالسه
 9901791این اداره به جریان گذارده شده است اجراییه صادر و در مورخ  99/10/3به
مدیون ابالغ و رعایت ماده  111آییننامه اجرا نیز گردیده اســت سپس به درخواست
بستانکار خودرو متعلق به حمید احدی بازداشت که مشخصات آن بدین شرح میباشد:
خودرو -1 :شــماره راهنمایی و رانندگی  879/47د  13مدل 1395 :شــماره انتظامی
 47/879د  -13نوع ســواری سیستم و تیپ :تیبا -ب) وضعیت ظاهری و فنی خودرو
( در زمــان بازدید) -:طاق(بدنه) در حد مدل ،صندلی و تودوزی و تجهیزات :ســالم و
در حد مدل نقایص ظاهری ،از قبیل :شیشــهها و ...ندارد موتور :شماره 158311504
خاموش در حد مدل شــماره شاســی  5832034و در حد مدل گیربکس :در حد مدل
دیفرانسیل :در حد مدل تایرها 60 :درصد خودرو قابلیت شمارهگذاری دارد/.
توضیحــات )1 :وضعیت بدنه خودرو در زمان بازدید :بدنه بدون ضربه و بدون رنگ و
سالم تشخیص داده میشود/.
 )2در زمان بازدید ســوییچ خودرو در محــل پارکینگ نبود فلذا کیلومتر کارکرد رویت
نگردید و بیمهنامه شخص ثالث نیز رویت نشد/.
 )3خودرو دوگانه ســوز (بنزینی) میباشد .مطابق قوانین راهور سایر مشخصات که با
اســناد آن مطابقت دارد ارزش پایه  930000000ریال معادل نود و سه میلیون تومان
توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده و اتومبیل مزبور در قبال قسمتی از
طلب بستانکار (خانم معصومه فراهانی) و نیم عشر اجرایی و هزینههای اجرایی متعلقه
در روز یکشنبه  1400/2/19از ساعت  9صبح الی  12ظهر در محل اجرای ثبت اراک
از طریق مزایده به فروش میرسد شرکت در مزایده برای عموم آزاد و طبق ماده 136
شــرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده
ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی وی در جلســه مزایده است و همچنین خریدار
میتواند در وقت مقرر در جلســه مزایده شرکت و قبل از برگزاری مزایده از خودروی
بازداشــتی واقع در اراک ،پارکینگ قائم دیــدن نمائید و کلیه هزینههای متعلق تا روز
برگزاری مزایده به عهده بدهکار است کلیه بدهیها و سایر هزینههای انتقال به عهده
خریدار میباشد و میزان بدهیهای مذکور مشخص نیست و تنظیم سند انتقال موکول
به ارائه مفاصاحســاب دارائی و عوارض شهرداری است و چنانچه روز مزایده مصادف
با تعطیل رســمی غیر مترقبه باشــد روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان
مزایده برگزار خواهد شد/.
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سال گذشته  ۶۰۰میلیون دالربرای واردات گوشی آمریکایی
ارز از کشور خارج شده است

با وجــود کمبود منابــع ارزی و ممنوعیت ورود
کاالهای لوکس در ســال گذشته بیش از  600میلیون
دالر برای واردات گوشی آمریکایی(اپل )ارز از کشور
خارج شد.
درسال گذشته با وجود انتقاد صریح مقام معظم رهبری
از واردات کاالهای لوکــس ،اما موضوع جلوگیری از واردات
گوشیهای الکچری در نهایت به سرانجام نرسید و ورود این
گوشیها در سال  99نیز ادامه یافت.
بنابر اظهــارات مهدی میراشــرفی رئیس کل گمرک
ایران ،مجموع ارزش کاالهای وارداتی به کشور در سال ،99
حــدود  38میلیارد و  400میلیون دالر بوده اســت که در
این میان «گوشــی تلفن همراه» در کنار «ذرت»« ،برنج»،
«کنجاله» و «دانههای روغنی» ،بیشترین میزان واردات را به
خود اختصاص دادهاند.

آمار دقیق واردات موبایل در سال گذشته!
اکبر سلطانی ،کارشناس سامانه همتا هم در گفتوگو با
تسنیم با اشاره به آخرین آمار واردات موبایل ،گفت :علیرغم
اینکه پیشبینی میشــد با افزایش قیمت ارز در سال ،99
مصرف تلفن همراه کاهش پیدا کند اما در ســال  99حدود
 15.6میلیون دســتگاه بــه ارزش  2.9میلیارد دالر (حدود
 2.5میلیارد دالر از رویه تجاری و  400میلیون دالر از رویه
مسافری) وارد کشور شد .وی افزود :با توجه به اینکه در سال
 99اقدامی برای محدودیت ورود گوشیهای لوکس صورت
نپذیرفت ،حدود  620هزار گوشی باالی  600دالر وارد کشور
شد تا  670میلیون دالر ارز از کشور خارج شود .این در حالی
یتوانست در سال جهش تولید،
اســت که این منابع ارزی م 
مواد اولیه صنایع کشور را تأمین کرده و تولید را رونق دهد.
همچنین نزدیک به  600میلیون دالر تنها برای واردات 600

هزار گوشی اپل(آمریکایی) از کشور خارج شده است.
تعلل وزارت صمت برای جلوگیری از هدررفت
منابع ارزی
باتوجه به تشــدید مشکالت ارزی کشور در ابتدای سال
نهمراه با
 ،99تخصیص ارز بســیاری از کاالهــا از جمله تلف 
اختالل جدی روبرو شــد و میزان تخصیص ارز به موبایل در
ســه ماه ابتدایی ســال  99به کمتر از نصف سه ماه ه سال
 98کاهش یافت .همچنین با توجه به محدودیت منابع ارزی
بانک مرکزی ،جلسات متعدد کارشناسی از ابتدای اردیبهشت
ســال  99با حضــور دســتگاههای مرتبــط از جمله بانک
مرکزی ،وزارت صمت و نمایندگان بخش خصوصی (انجمن
واردکنندگان) ،برگزار شــد تا تدبیری برای برونرفت از این
مشکل اندیشــیده شود .در طی این جلســات مقرر شد که
واردات تلفن همراه لوکس در کلیه رویهها(مسافری و تجاری)

ممنوع شــود .اما متأســفانه به علت هجمه برخی رسانهها،
وزارت صمت از اجرای این تصمیم عقبنشینی کرد و حتی
ســخنگوی دولت نیز اتخاذ چنین تصمیمی را به طور کلی
تکذیب کرد .ســلطانی ،کارشناس سامانه همتا با بیان اینکه
مصوبه مجلس توان مقابله با ورود گوشیهای گرانقیمت را
ندارد ،گفت :متأســفانه علیرغم ورود مجلس به این مسئله و
افزایش حقوق ورودی گوشــی باالی  600دالر به  12درصد
نســبت به  5درصد در ســال  ،99این مصوبه کارایی الزم را
برای کاهش ورود این گوشیها نداشته و پیشبینی میشود
حداقل  600میلیون دالر دیگر نیز در ســال  1400بابت این
گوشیها از کشور خارج شود .با این وجود جای تعجب است
که چرا مقامات دولتی به خصوص مســئوالن وزارت صمت
اقدام موثری در جهت پیشبرد فرمایش مقام معظم رهبری و
مصلحت شرایط اقتصادی کشور انجام نمیدهند.

افزایش  8برابری قیمت خودرو در دولت روحانی
با گذشت هشت سال از فعالیت دولت یازدهم ،نبود
یک سازوکار مناســب در قیمتگذاری خودرو باعث
شده تا این صنعت مدام تحت تأثیر اتفاقات بازار قرار
گرفته و افزایش هشت برابری قیمتها را تجربه کند.
به گزارش خبرگزاری تســنیم« ،افزایش قیمت خودرو
ربطی به تحریمها ندارد و بــه مدیریت مجموعه برمیگردد،
بر این اســاس دولت دکتــر روحانی از مدیران شایســته در
این عرصه اســتفاده میکند و قیمــت خودرو کاهش خواهد
یافت ».اینها بخشهایی از گفتههای نوبخت؛ مشاور اقتصادی
رئیسجمهور در روزهای پرالتهاب انتخابات و برای کسب رأی
اعتماد مردمی بود که متأسفانه با پایان دولت روحانی نه تنها
محقق نشده بلکه اوضاع را بدتر کرده است.

البته عالو ه بر صحبتهای مذکور اعمال خصوصیسازی
واقعی در صنعت خودرو ،تولید خودروهای متنوع و باکیفیت
به همراه رفع مشــکالت تولید در این صنعت نیز با تأکیدات
بســیاری همراه بود اما با گذشت هشت سال از فعالیت دولت
روحانی همچنان صنعت خودرو از نبود یک سازوکار مناسب
در قیمتگــذاری محصــوالت رنج میبــرد و فقط مدیریت
قیمتها در حد شعار باقی مانده است.
نبود یک ســازوکار مناسب در قیمتگذاری خودرو باعث
شــده تا این صنعت مدام تحت تأثیر اتفاقات بازار قرار گرفته
و مدام با افزایش قیمت مواجه شــود .امــروز نگاهی گذرا به
وضعیت قیمت انواع محصوالت بازار آن هم در طول هشــت
ســال اخیر حکایت از آن دارد که مصرفکنندگان همچنان

نگران تغییرات قیمتی بوده و بازار نیز به جای کاهش قیمتها
همچنان روند افزایشی قیمتها را تجربه میکند.
به هر ترتیب با وجود وعدههــای دهان پرکن روحانی و
رأی جمعکنهایش نه تنها قیمت خودرو در این هشتســاله
کاهش پیدا نکــرده ،بلکه رکوردهای جدیــدی را در جهش
قیمت خودرو طی ســالهای گذشته شــاهد بودهایم .قیمت
خودروهای داخلی در ســال  1400نسبت به پیش از فعالیت
دولت روحانی تا بیش از هشــت برابر شــده است .برای مثال
پراید  132که در سال  1392بالغ بر  17میلیون تومان قیمت
داشت ،در ســال  1400به  112میلیون تومان افزایش یافته
است .سمند سورن از حدود  33میلیون تومان به  248میلیون
تومان رسیده و پژو  405نیز که حدود  26میلیون تومان بوده

به  190میلیون تومان رسیده است.
همچنین قیمت پرایــد  111از  16میلیون و  400هزار
تومان به  130میلیون تومان ،پژو  206تیپ  2از  34میلیون
و  200هــزار به  203میلیــون تومان ،پژو  206تیپ  5از 36
میلیون و  400هزار به  258میلیون تومان ،پژو  207اتوماتیک
از  57میلیــون به  398میلیون تومان ،پژو  206صندوقدار از
 37میلیــون و  300هزار به  247میلیــون تومان ،پژو پارس
ســال از  33میلیون و  200هزار به  220میلیون ،تیبا از 21
میلیون به  127میلیون تومان ،سمند ال ایکس از  26میلیون
و  900هــزار به  193میلیون ،تندر  90از  36میلیون به 332
میلیون ،مزدا  3از  105میلیون به  876میلیون و ســوزوکی
ویتارا اتومات از  127میلیون به  960تومان رسیده است.

مدیرعامل بانک مسکن:

وام ساخت مسکن ۴۵۰میلیون تومان شد

مدیرعامل بانک مســکن از افزایش وام ساخت
مسکن تا سقف  ۴۵۰میلیون تومان در صورت استفاده
از فناوریهای نوین توسط انبوهسازان خبر داد.
محمود شایان در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم ،درباره
وام ســاخت مســکن اظهار کرد :در تهران و کالنشهرها وام
ساخت مسکن تا ســقف  450میلیون تومان افزایش یافت.
افزایش وام ساخت با روشهای صنعتیسازی برای آن دسته
از انبوهسازانی است که در بانک مسکن حساب سپرده دارند.
ضمن اینکه وام در شــهرهای باالی  200هزار نفر جمعیت
 400میلیون و در سایر شهرها  300میلیون تومان پرداخت
میشود .شــایان نرخ سود این تسهیالت را  18درصد اعالم
کــرد .وی یادآوری کرد که بانک مســکن پیشتر وام بافت

فرسوده را نیز به  300میلیون تومان افزایش داده بود.
همچنین علی فرنام؛ کارشــناس مرکــز پژوهشهای
مجلس با بیان اینکه ســهم بسیار باالی منابع و سرمایههای
کشور در بخش زمین و مسکن با توجه به ماهیت سرمایهای
دفن شــد ه است ،افزود :حتی میتوان گفت این مسئله جزو
 10مشــکل بزرگ اقتصادی کشــور است .ماهیت به شدت
سرمایهای زمین و مســکن و ناکارآمدی ضوابط ،مقررات و
نظارتهایی که در این بخش داریم ،پاشنه آشیل این حوزهها
شــده اســت .وی تاکید کرد :به جای این که منابع مالی به
ســرمایه تولید تبدیل شود به صورت ســوداگری مسکن و
مستغالت خود را نشــان میدهد .اگر اراضی داخل شهرها،
ســاختمانها و امالک آزاد شود و در کل این مجموعههای

بزرگ از بنگاهداری و مســتغالت خارج شــوند از یکسو از
شدت تقاضای ســرمایهای سیری ناپذیر بازار مسکن کاسته
میشود و از منابع فریز شده ،در بخش تولید استفاده خواهد
شد .کارشــناس اقتصاد مســکن با بیان اینکه در کشور اما
عموما تامین مالی بخش مسکن از نظام پولی و بانکی انجام
میشــود ،افزود :اینکه مسکن بتواند از بورس برای خودش
تامین مالی کند ،مســئله پسندیدهای اســت اما تبعات آن
نگرانکننده اســت .از جمله تبعات بورس مسکن اگر عمدتا
داللت بر امالک و اراضی یعنی امالک ساخته شده باشد این
نگرانی به وجود میآید که با توجه به ماهیت بورس که تالش
دارد با ارزش افزوده واحدهای ســرمایهگذاری افزایش یابد،
قیمت مسکن با افزایش داللی ،باالتر برود.

فرنام بــا بیان اینکه این یک نگرانــی جدی راهاندازی
بورس مسکن است ،افزود :ســازوکارهای زیادی وجود دارد
کــه میتوان آنها را به ســمت تولید مســکن هدایت کرد.
صندوقهــای پروژهای که روی زمین و مســکن کار کرده و
تامین اعتبار کند میتواند اقدام مثبت و موثری باشد .البته
در گذشــته چند صندوق زمین و ســاختمان داشــتیم که
عملکرد آن انگیزه کمی برای سهامداران ایجاد کرد.
وی توضیح داد :در سالهایی که افزایش قیمت مسکن
قابل توجهی وجود داشت ،این صندوقها نهایت در حد سود
بانکی یا کمی بیش از آن به سهامداران سود پرداخت کردند،
با وجودی که این صندوقها ارزشافزوده بسیار باالیی را برای
صاحبان صندوقها به دنبال داشت.

بر خالف وعده مسئوالن دولت

خرما در ماه رمضان گران شد

در حالی که مسئوالن دولت وعده داده بودند که
قیمت خرما در ماه رمضان باال نمیرود ،هر کیلوگرم
رطب تا  ۷۰هزار تومان نیز به فروش میرسد.
در ادامــه ناکامیهای دولت در تنظیــم بازار کاالهای
مختلف از جمله مواد غذایی و کاالهای اساسی این بار نوبت
به خرما رســید که با وجود باقی ماندن حجم زیادی از این
محصوالت در انبارهای بازار اما قیمت این محصوالت در چند
روز گذشــته افزایش قیمت چشمگیری داشته است .این در
حالی است که مســئوالن دولت وعده داده بودند که قیمت
خرما در ماه رمضان امسال باال نمیرود اما به دلیل رها کردن
بازار مصــرف قیمت هرکیلوگرم رطب  70هزار تومان را نیز

لمس کرده است.
مشاهدات میدانی نشان میدهد که هربسته رطب 700
گرمی  36هزار تا  55هزار تومان به فروش میرسد در حالی
که پیش از این  23تا  29هزار تومان بود همچنین قیمت هر
کیلوگرم خرماهای عســلی از  24تا  25هزار تومان به  30تا
 34هزار تومان افزایش یافته است.
محســن رشــید فرخی؛ رئیسانجمن ملــی خرمای
توگو با خبرگزاری تســنیم اظهار کرد :انبارها
ایران در گف 
از خرمای ســال زراعی قبل پر است و مشکلی برای تامین
نیاز مردم وجود ندارد .ضمــن اینکه وضعیت تولید خرمای
امســال از نظر حجم  و کیفیت بهتر از ســال قبل اســت.

همچنیــن تغییری در مصرف نداشــته ایم و حتی صادرات
کاهش یافته .بنابراین با موجودی که در انبارها اســت نیاز
بازار داخلی به راحتی تامین میشود.
وی افــزود :قیمت هرکیلوگرم خرمای مضافتی در مبدا
تولیــد  20تا  21هزار تومان و خرمــای کبکاب  12هزار و
 500تا  13هزار تومان اســت اما ما نمیتوانیم درباره قیمت
خرما در بازار و خردهفروشــی نظر دهیم .جلساتی با وزارت
صمت و ستاد تنظیم بازار داشته ایم و خرمای ذخیره شده
در انبارها در اختیار مباشرانی قرار میگیرد که این وزارتخانه
معرفی کرده است.
همچنین سیداسداهلل موسوی؛ مدیرعامل اتحادیه تعاون

روستایی استان بوشهر گفت :اکنون  35هزار تن خرما از سال
قبل در انبارهای استان موجود است و قیمتها در مبدا تولید
پایین است و کشاورزان امید به صادرات آنها دارند.
وی افــزود :قیمــت هــر کارتن یــک و نیــم کیلویی
خرما 13هــزار تومان و قیمت خرمای رطب در بســتههای
 700گرمی 11هزار و  500تومان است.
گفتنــی اســت ،وزیر جهاد کشــاورزی پیــش از این
از ذخیــره  130هزار تن خرما برای عرضــه در ماه مبارک
رمضان در راستای ثبات قیمتی آن خبر داده بود و همچنین
رئیسسازمان حمایت نیز از ثابت ماندن قیمت خرما در ماه
مبارک رمضان سخن به میان آورد.

مدیر دفتر بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات
آبی و برق آبی شرکت آب منطقهای تهران از کاهش
ذخایر آبی سدهای استان تهران خبر داد.
شــهریاری در گفتوگو با باشــگاه خبرنگاران جوان،
گفت :متاسفانه کاهش باران در سطح کشور و به خصوص
استان تهران باعث شده که ذخیره آبی در فصل زمستان
مطلــوب نباشــد و در نتیجــه تاکنون ذخیــره چندانی
نداشتهایم.
او ادامه داد :در اســتان تهران از ابتدای ســال آبی تا
به روز یکشــنبه نزدیک به  ۲۳۵میلی متر بارش به ثبت

رســیده که این رقم در سال گذشته  ۳۸۸میلی متر بوده
است که با توجه با این ارقام متاسفانه نزدیک به  ۴۰درصد
کاهش بارش نسبت به سال قبل داریم.
وی افزود :متاسفانه ذخایر برفی هم مطلوب نیست به
طوری که در حوزه آبریز سد لتیان ما کاهش ذخیره برفی
و آب معادل برفی داریم ،در حوزه غرب تهران هم بالغ بر
 ۷۷تا  ۸۸درصد شاهد کاهش آب و بودجه برفی هستیم.
به گفته شهریاری دمای هوا هم باعث شده که ما دو
درجه افزایش دما داشــته باشیم و متاسفانه بارش خوبی
هم نداشتهایم ،از ابتدای فروردین تا روز یکشنبه هم ۲/۰۳

میلی متر بارش در اســتان تهران شاهد بودهایم.او تصریح
کــرد :طبق برآوردهای انجام شــده ما  ۹۸درصد کاهش
بارندگی داشــتهایم و این نشــان دهنده این است که ما
نتوانستهایم شرایط آبی مناسبی داشته باشیم ،ولی امید ما
به بارشهای اردیبهشت ماه است .وی اضافه کرد :به طور
کلی حجم مخازن ســدهای استان تهران تا روز یکشنبه
 ۷۲۲میلی متر مکعب ذخیره آبی دارند ،این حجم نسبت
به ســال گذشــته  ۷۴۳میلی متر بوده که  ۲۱میلی متر
نسبت به سال گذشته کاهش داشتهایم.
او افزود :متاسفانه شــرایط آبگیری مناسبی نداریم و

این شــرایط برای ما نگرانکننده است ،ما هنوز به پیک
مصرف آب نرســیدهایم و امسال هم شــرایط حادتری با
توجه به بیماری کرونا در ســطح کشــور و به ویژه تهران
داریم.
مدیر دفتر بهرهبرداری و نگهداری از تاسیســات آبی
و برقآبی شــرکت آب منطقهای تهران گفت :اگر شرایط
ش مطلوب باشد با
آبگیری سدها به نحوی باشــد که بار 
همان آبی که از توربین خارج میشــود ،میتوانیم تامین
برق را داشته باشیم و البته اگر آب کم شود در تولید برق
هم با مشکل مواجه خواهیم شد.

افت ذخایر آبی سدهای استان تهران

آگهی اعالن نظریه کمیسیون تشخیص ماده  12قانون زمین شهری

(شرکت در حال تصفیه)

آگهی دعوت از سهامداران

کمیسیون تشخیص موضوع ماده  12قانون زمین شهری در استان کردستان به موجب نظریه مندرج در جدول ذیل دایرباغ(د-ا-ی-ر-ب-ا-غ)
اعالم نموده است ،لذا با توجه به عدم دسترسی به مالکین و به استناد مصوبه مورخ  70/11/23مجمع تشخیص مصلحت نظام مراتب در دو نوبت و به فاصله
ده روز به اطالع مالکین و صاحبان حقوق قانونی میرساند .در صورت اعتراض به نظریه صادره اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انتشار آخرین
آگهی به مراجع صالحه قضایی تقدیم دارند در صورت عدم اعتراض در فرجه زمانی یاد شده نظریه صادره قطعی است.
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هیمن محمدی بهرام -سرپرست معاونت امالک و حقوقی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر آراء صادره هیئتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان
اراک تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع
عمــوم در دو نوبت بــه فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت به نام متقاضیان اعتراضی داشته
باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل تســلیم و پس از اخذ رسید
ظــرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواســت خــود را به مرجع
قضائی تقدیم نمایند .ردیف  1رای شماره  99/12/12-18خانم فاطمه
شهرپاس فرزند حسن به شماره شناسنامه  260صادره از فراهان کدملی
 5449325134در ششــدانگ یک باب عمارت به مســاحت 429/87
مترمربع پالک  1فرعی از  1363اصلی واقع در بخش  2اراک خریداری
برابر مبایعهنامه عادی از محل مالکیت حمیدرضا کاشــانی و حبیباله
کاشانی و زهرا و اعظم و اشرف کاشانی
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/1/15 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/1/30 :
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برگ ســبز خودرو وانت سایپا  151به شــماره پالک  676و  - 62ایران  14به رنگ
ســفید -روغنی مدل  1397و شــماره موتور  M13/6033417و شــماره شاســی
 NAS451100J4976489مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ ســبز و کارت مشــخصات خودرو ســواری ســایپا  131SEبه شماره پالک
214م -84ایــران  14به رنگ نوک مــدادی متالیک مدل  1395و شــماره موتور
 M13/5550077و شــماره شاســی  NAS411100G3465023مفقود شده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ ســبز و سند کمپانی و کارت مشخصات خودرو سواری سایپا  131SLبه شماره
پــاک 319ق - 73ایران  14به رنگ ســفید -روغنی مدل  1390و شــماره موتور
 4423234و شماره شاسی  S3412290389354مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.
برگ ســبز و ســند کمپانی خودرو ســواری ســمند  LX EF7 CNGبه شماره
پالک 519ه  - 25ایران  88به رنگ ســفید  -روغنی مدل  1393و شــماره موتور
 147H0073585و شــماره شاسی  NAACJ1JC8EF165349مفقود شده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.
مجوز حمل سالح شکاری  2لول ســاچمهزنی تهپر کالیبر  12مدل کوسه به شماره
ســاح  022104472ســاخت ایران بنام اسماعیل پورســیاحی فرزند عزیز کد ملی
 1754383262مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

نوبت دوم

مدرک گواهینامه موقت پایان تحصیالت اینجانب رضا کاظمی اسفه فرزند محمدرضا
به شماره شناسنامه  22صادره از اهواز در مقطع کارشناسی رشته مهندسی مکانیک-
طراحی جامدات صادره از واحد دانشــگاهی اهواز با شماره  12/7876مفقود گردیده
اســت و فاقد اعتبار میباشــد .از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد
اسالمی واحد اهواز به نشانی :اهواز -فلکه کارگر (فرهنگ شهر) خیابان کارگر جنوبی
کد پستی  61349-68875و صندوق پستی  1915ارسال نماید.

بدینوســیله از کلیه سهامداران دعوت میشود که در جلســه مجمع عمومی به طور فوقالعاده
شرکت تولیدی و صنعتی کوالسکوه ســهامی خاص (در حال تصفیه) به شماره ثبت 196326
و شناسه ملی  10780007901در مورخه  1400/2/20ساعت  14با موضوع جلسه -1:رسیدگی
به عملکرد مدیران تصفیه  -2تصمیمگیری در خصوص فروش کارخانه  -3بررســی و تصویب
ترازنامه و سود و زیان سنوات گذشته  -4تصمیمگیری در رابطه با مدیر تصفیه  -5تامین منابع
مالی ،که در محل قانونی شــرکت به آدرس :تهران بزرگراه اشــرفی اصفهانی ،نرسیده به برج
نگینرضا ،جنب درمانگاه بهراد ،پالک  ،54واحد  ،2برگزار میشود حضور بهم رسانید.
مدیر تصفیه  -تورج کینژاد

آگهی فقدان سند مالکیت

آدرس :شــهرری خیابان فدائیان اســام بزرگراه شــهید کریمی خیابان عباسی کوچه زمانی
پالک 4
متقاضی :محســن /تقیزاده فرزند یداله شماره شناسنامه  278تاریخ تولد  1357/5/4صادره از
بیجار دارای شماره ملی 3780910268
با تســلیم دو برگ استشهادیه مصدق به شــماره ترتیب  10748و  10747مورخ 1400/1/11
دفترخانه  822تهران به شــرح وارده به شــماره  24000216مورخ  1400/1/11ســند مالکیت
ششــدانگ یک دســتگاه آپارتمان به شــماره  2951فرعی از  113اصلی مفروز و مجزا شده از
 1068فرعی از اصلی مذکور قطعه  2واقع در بخش  12ناحیه  02حوزه ثبت ملک شهرری استان
تهران به مســاحت  52/19مترمربع ذیل دفتر الکترونیکی شماره  139520301024013947به
نام محسن تقیزاده ثبت و به شماره چاپی  846926سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است و
برابر ســند  137474مورخ  96/6/9دفترخانه  84تهران در رهن بانک رفاه قرار گرفته است و به
علت جابهجایی مفقود گردیده که درخواســت سند مالکیت المثنی نمودهاند .لذا طبق ماده 120
آئیننامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی میشــود تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی
معاملهای کرده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله
ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
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هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

بهدلیل بیتدبیری مسئوالن وعدم اجرای طرح الگوی کشت

عشقکشاورزان کرمانی
دشتپیاز
حدیث تن
صدها
از بین رفت

بیتدبیری ،بیمسئولیتی و عدم اجرای وعده وزیر کشاورزی در
انجام الگوی کشت سبب شد تا صدها تن محصول پیاز تولیدکنندگان
کرمانی از بین برود.
به گزارش فارس ،وزارت جهاد کشاورزی باید مانع دفن صدها تن محصول
امسال پیازکاران جنوب کرمان میشد که دسترنج و سرمایه یکسال خود را
زیر خاک کردند .باقیمانده را هم به یک سوم هزینه تولید خریداری کرد تا
بگوید قانون خرید تضمینی را اجرا کرده است .آقای وزیر امسال ساماندهی
کل تولیدات کشاورزی را با اجرای طرح الگوی کشت وعده داده بود و در سفر
بهمنماه نیز به پیازکاران قول ویژه داد که هیچکدام اجرایی نشد.
این نخستینباری نیســت که محصول کشــاورزان زیرخاک مدفون و
یا اســیر دالالن و واســطههایی که جز رنگ پول چیز دیگری نمیشناسند،
میشــود .سال گذشــته گوجهفرنگی ،خیار و بادمجان در مزارع رها و یا به
خیابانها ریخته شد .قبلتر هم خبرهایی از دفن سیبزمینی و یا پوسیدگی
آن در انبارها کم نبود .شبکههای داللی و واسطهگری دسترنج کشاورز را به
کمترین قیمت خریده و به بیشترین قیمت بعضا تا  10برابر میفروشند که
نتیجه آن تضعیف بخش تولید است.
یک کشــاورز کرمانی در کنا ر تراکتوری که محصول پیازش را شــخم
میزند ،میگوید« :تمام داراییام را روی زمین شخم میزنم چرا که نه بازاری
هست و نه قیمتی و فقط عذاب میکشم ،مسئوالن بشنوید صدایتراکتوری
که زمین را شخم میزند و من فقط سکوت میکنم».
کشــاورز دیگری از منطقه جازموریان از جوالن دالالن و واسطهگران به
بازار پیاز میگوید« :داراییهای ما بهدلیل واســطهها افت کرده و حتی پول
کارگر هم برای جمع کردن محصولمان نداریم ».امسال  14هزار هکتار پیاز
در دو نوبت در منطقه کرمان کشت شد که کشاورزان مجبور شدند زمینها
را شــخم بزنند و یا در انبارها بپوســانند و حتی به استانها اعالم کردند که
محصول آنها را رایگان ببرند.
در واقع کشــاورزان جنوب کرمان گرفتار بیتدبیری و ضعف مسئولیتی
مدیرانی شــدهاند که قوانین ده ســاله هنوز روی میزشان جا خوش کرده یا
صحیح اجرا نمیشود ،مدیریتهای جزیرهای بر تولید حاکم است که در پرتو
آن سیاســتهای صادراتی و بازاریابی به درســتی اجرا نمیشود و دود همه
اینها به چشم کشاورز و مردم میرود ،افسار تولید رها شده و مدیریتی بر آن
نیســت .یکسال تولید بیش از نیاز است و سر به فلک میکشد که کشاورز
را بر خاکســتر گرم مینشاند و سال دیگر تولید آنچنان کم که مصرفکننده
را زیر فشار قرار میدهد.
قانون خرید تضمینی درست اجرا نمیشود
قانون خرید تضمینی در سالهای  86و  89دوبار در قالب «قانون تضمین
خرید محصوالت اساسی کشاورزی» و «قانون افزایش بهرهوری کشاورزی»
در حقیقت برای سوپاپ اطمینان و جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان ابالغ
شد و وزارت جهاد مکلف شد که هر سال نرخ خرید را بر اساس شرایط تولید
و وضعیــت بازار و تورم جامعه تعیین و اعالم کند بهطوری که نرخ مبادله به
سمت تولیدکننده باشد.
سازمان تعاون روستایی امسال پیاز کشاورزان را به قیمت کیلویی 596
تومان خریداری کرد که یک ســوم هزینه تولید این محصول است و این در
تناقض آشــکار با فحوای قانون خرید تضمینی اســت .حتی اگر لفظ خرید
توافقی هم برای اینگونه خریدها گفته شود کفهترازو و تعادل باید به سمت
تولیدکننده باشد تا زنجیره تولید قطع نشود.
نماینده مردم میناب در مجلس شورای اسالمی با انتقاد از قیمت خرید
پایین پیاز از کشاورزان گفت« :هزینه تولید پیاز هر کیلو  2070تومان است
اما خرید تضمینی این محصول از کشــاورز در هر کیلو  596تومان است که
قیمت خرید حدود یک سوم هزینه تولید است».
عالوه بر نمایندگان مجلس که نماینده مردم هســتند خود کشــاورزان
هم از قیمت بســیار پایین خرید تضمینی پیاز ناراضیاند و دلیل رها کردن
محصول خود را همین نرخ پایین میدانند که حتی هزینه برداشــت را هم
کفاف نمیکند اما سازمان تعاون روستایی اینگونه خرید را در جهت حمایت
از تولید میخواند.
معاونتبازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت« :در حال
حاضر قیمت خرید تضمینی محصول پیاز حدود  ۶۰۰تومان اســت و تعاون
روســتایی با هدف حمایت از تولیدکننده اقدام بــه خرید تضمینی کرده و
تنظیم بازار و تعدیل قیمت این محصول به نفع کشاورزان خرید تضمینی را
ادامه خواهد داد».
وزیر جهاد کشــاورزی از ابتدای تکیه بر ســکانداری این وزارتخانه قول
داده بود که طرح الگوی کشــت از مهرماه ( 99آغاز سال زراعی جدید) اجرا
میشود اما نشد که اگر میشد شاهد دورریزی ،دفن و رها کردن محصوالت
پیاز کشور نبودیم.
طرح الگوی کشــت که  10سال مســکوت مانده قرار بود محصوالت و
میزان کشــت و صنایع تبدیلی هر استان و شهرستانی بر اساس قابلیتها و
توانمندیها و نیاز کشــور تعیین و به کشاورزان ابالغ و راهکار عملی کردن
آن هم ارائه شــود که در این صورت میزان تولید مطابق مصرف خواهد شد
و توازن برقرار میشــود و به جای کشــت محصــوالت کمتاثیر محصوالت
استراتژیک کشت میشود.
مدیریت جزیرهای
همچنین وجود مدیریت جزیرهای در زنجیره تولید کشــاورزی پس از
تعلیق دو ساله قانون انتزاع توسط رئیسجمهور آشفتگی بیشتری را بهویژه
در بخش بازار ایجاد کرد ،بخشــی از زنجیرههــای تولید در وزارت صمت و
بخشی در وزارت جهاد مدیریت شد که نه تنها همافزایی نداشتند بلکه تشتت
و بههمریختگی ایجاد کردند .نابسامانی توزیع ،نبودن بازار صادراتی و وجود
داللی و واسطهگری از جمله آنها بود که بازار مرغ ،تخممرغ ،گوشت ،میوه و
سبزیجات را بههم ریخت .کشورهای دیگر تولید را بهصورت زنجیره میبینند
و مدیریت تمام آن را به یک وزارتخانه واحد میدهند در حقیقت به سیستم
یکپارچه تولید معتقدند و نتایج مثبتی هم تجربه کردهاند.
پرده آخر را میتوان چنین به تصویر کشید بخش کشاورزی برای نجات از
تکرار ضرر و زیانهای نابسامانی تولید و بازار به یک نگاه جامع و علمینه تنها
در خود بخش بلکه در سیاستهای باالدستی نیاز دارد ،پرهیز از مدیریتهای
جزیرهای ،استفاده از تجربه کشورهای پیشرفته در زیرساختهای مدیریتی و
نیز استفاده درست قوانین هم ضروری است.

اینجانب محسن اخوان گوران مالک خودرو سمند به شماره شاسی
 0081211798و شــماره موتــور  32908112486به علت فقدان
اســناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است
لذا چنانچــه هرکس ادعایی در مورد خــودروی مذکور دارد ظرف
ده روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش شــرکت ایران خودرو واقع
در پیکانشهر ساختمان ســمند مراجعه نماید .بدیهی است پس از
انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

سند سواری سیســتم پیکان تیپ  1600مدل 1378
رنگ سفید -معمولی به شماره موتور 11127870656
و شــماره شاســی  78474001و شــماره پــاک
 517هـ  43ایران  34به نام ســیده فاطمه موســوی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  99/12/14 - 1800هیئت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نبیاله عبداللهی واثقی فرزند علیاله به شماره شناسنامه 35
صادره از بهار در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  262/57مترمربع پالک  11642فرعی
از  139اصلی واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملک بهار خریداری معالواســطه از مالک رسمی
آقای عبداله روشن محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 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 دوم1400/01/30 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/01/15 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  99/12/12 - 1786هیئت پنجم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای سیدعباس حسینی فرزند سیدحسن به شماره شناسنامه  20995صادره از
بهار در اعیانی ششدانگ یکباب خانه به مساحت  274/06مترمربع پالک  11639فرعی از 139
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  721فرعی از  139اصلی واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملک
بهار خریداری معالواسطه از مالک رسمی آقای غالمحسین فرزند مرادعلی محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
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 دوم1400/01/30 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/01/15 :
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مالف 10 -

هادی یونسی عطوف  -رئيس ثبت اسناد و امالک بهار

هادی یونسی عطوف  -رئيس ثبت اسناد و امالک بهار

