
حدیث دشت عشق

یک مسئول کارگری:

جامعه کارگری
 با ورود کاالهای مشابه تولید داخل مخالف است

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت جامعه 
کارگری با واردات بی رویه و ورود کاالهای مشابه تولید داخل 

مخالف است.
هادی ابوی در گفت وگو با ایســنا موضوع واردات را در اشتغال 
کارگران اثرگذار دانست و افزود: در راستای سیاستهای نظام و تاکیدات 
مقام معظــم رهبری مبنی بر حمایت از تولید داخلی انتظار نداریم 
که واردات کاال به کشــور آزاد شود و به خاطر رفاه عده ای کاال وارد 
کنیم چون می تواند در بازار کار و اشتغال نیروهای کار تاثیر بگذارد.

وی ، وارد کردن کاالهای خارجی را برابر با بیکار شــدن بخشی 
از کارگران دانســت و اظهار کرد: جامعه کارگری با برداشــته شدن 
تحریم ها و مراوده و ارتباط با کشــورها مخالفتی ندارد بلکه مخالف 
واردات بی رویه و کاالهای مشابه تولید داخل است. به طور حتم باید 
با کشورهای دنیا، کشورهای آسیایی و کشورهای همسایه در ارتباط 
باشــیم؛ آنها نیازمند یکسری از کاالهای ما هستند و ما هم نیازمند 
تامین مواد اولیه مورد نیاز بنگاههای خود هستیم. در شرایط حاضر 
برخی از قطعات و مواد اولیه مورد نیاز را به شــکل غیر رسمی وارد 

می کنیم بنابر این الزم است که مراوده داشته باشیم.
ابوی درباره تاثیر لغو تحریم ها بر تولید داخل، گفت: وقتی بحث 
برداشتن تحریم ها مطرح می شود تصور این است که با ورود کاالی 
خارجی به کشور کارگران بیکار می شوند در حالی که معتقدم به جای 
واردات کاالی خارجی می توانیم دانش فنی آنها را وارد کشور کنیم.
این مقام مسئول کارگری درعین حال با تاکید بر ضرورت کاهش 
هزینه های تولید، خاطرنشان کرد: یکی از وظایف دولت ها این است 
که به تولیدکنندگان در عرضه کاالی با کیفیت کمک کنند. بسیاری 
از کارخانه ها در خارج کشــور ۱۹.۵ ساعت بهره وری دارند ولی در 
کشور ما این بازدهی زیر ۶ ساعت است. متاسفانه در حال حاضر تولید 
برای تولیدکنندگان گران تمام می شــود و اولین هزینه تحمیلی به 
آنها بحث سرمایه ثابت و جا و مکان است لذا باید تولید را به گونه ای 
پیش ببریم که هم کیفیت تولید باال برود هم هزینه تمام شده پایین 
بیاید و در هر حال واردات را به نحوی مدیریت و برنامه ریزی کنیم 

که به اشتغال موجود، بازار کار، کارگران و تولید داخلی لطمه نزند.
مدیرکل مسافری سازمان راهداری:

قیمت بلیت ناوگان برون شهری
 فعال گران نمی شود

مدیرکل دفتر حمل ونقل مسافری ســازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای گفت: هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت 
بلیت اتوبوس ، سواری کرایه و مینی بوس های برون شهری تا 

اطالع ثانوی نداریم.
داریــوش باقر جوان در گفت و گو با باشــگاه خبرنگاران جوان، با 
بیان اینکه هیچ افزایش قیمتی در بخش حمل ونقل عمومی مسافری 
جاده ای نداریم، گفت: تا امروز تنها در شورای عالی هماهنگی ترابری 
دستورالعمل و شیوه نامه تعیین نرخ بلیت حمل ونقل عمومی مسافر 
جاده ای کشور تصویب شده است و ما تا اطالع ثانوی هیچ برنامه ای 

برای افزایش قیمت بلیت اتوبوس نداریم.
او ادامه داد: از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین ماه هرسال، با توجه به 
آغاز سفر های نوروزی و اینکه اتوبوس ها به طور معمول یک سر خالی 
هستند، قیمت بلیت ها را چند درصدی افزایش می دهیم که امسال هم 
بالفاصله بعد از اتمام تعطیالت قیمت ها به نرخ قبلی بازگشت. ضمن 
اینکه هیچ برنامه یا درخواســتی برای افزایش قیمت بلیت اتوبوس ، 
سواری کرایه و مینی بوس های برون شهری، تا اطالع ثانوی نداریم.

مدیرکل دفتر حمل ونقل مسافری سازمان راهداری با بیان اینکه به 
طور معمول شرکت های حمل ونقلی با توجه به افزایش نرخ خدمات با 
مشکالتی روبه رو می شوند، افزود: بسیاری از رانندگان ناوگان حمل ونقل 
جاده ای شرایط و موقعیت را ارزیابی می کنند و بهره وری در این بخش 
بســیار با اهمیت تر از سایر موارد است. باقرجوان تاکید کرد: با توجه 
به میزان سرمایه گذاری و اینکه باید بازگشت سرمایه ها در این حوزه 
صورت گیرد، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای به نمایندگی از 
این بخش همواره درخواست تعدیل قیمت ها را مطرح می کند، اما در 

حال حاضر بهره وری در اولویت قرار دارد.
وی افزود: در حال حاضر با توجه به شرایط کرونایی کشور فاصله 
گذاری اجتماعی به صورت کامل رعایت می شــود، اما در این شرایط 

هم بهره وری بیشتر از افزایش قیمت بلیت در نظر گرفته می شود.

وزیر صمت:

مخالف غارت معادن هستیم
وزیر صمت گفت: ما مخالف غارت معادن کشور هستیم و این 

سرمایه ها باید در راستای توسعه پایدار به کار گرفته شوند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا رزم حسینی، تحقق آزادسازی 
محدوده های معدنی را حاصل تالش های فعاالن این حوزه و لطف خدا دانست و 
افزود: کار شجاعانه و خردمندانه ای در این حوزه صورت گرفته است تا فرصتی 
جدید برای سرمایه گذاران دارای اهلیت فراهم شود. حدود شش هزار محدوده 
معدنی طبق قانون واگذار و شرایط برای ایجاد  اشتغال فراهم می شود. البته ما 
مخالف غارت معادن کشور هستیم و این سرمایه ها باید در راستای توسعه پایدار 
به کار گرفته شــوند. او با  اشاره به مخالفت ذینفعان در مسئله غیر فعال بودن 
معادن گفت: وزارت صمت نقش نظارتی خود را بیشتر و با اهلیت شناسی ویژه 
برای توســعه پایدار در این حوزه تالش می کند. از روز اول فروردین ماه وزارت 
صمت برنامه های ویژه ای برای پشتیبانی ها در نظر گرفته است و برای رفع موانع 
تولید بخشنامه هایی صادر کرده است. هفته گذشته مقررات زاید در این حوزه 
تقدیم مجلس شد و انتظار می رود کمیسیون های تخصصی برای رسیدگی به آن 
اقدام کنند. وزیر صمت افزود: دستگاه ها و وزارت خانه های زیادی در حوزه تولید 
تاثیرگذار هستند و از تمام آنها برای تحقق شعار سال تقاضای همکاری داریم. 
صادرکننده؛ یک مجاهد اقتصادی و شریف است که کار تامین ارز برای کشور 
را انجام می دهد. بنابراین بر اساس تصمیم ستاد اقتصادی دولت برای رفع موانع 
ارزی، صادرات ما روز به روز در حال افزایش است. رزم حسینی با تاکید بر توجه 
به جلوگیری از خام فروشی در حوزه معدن گفت: اگر صنعت پایین دستی وجود 
نداشــته باشد اجازه خام فروشی در این حوزه صادر نخواهد شد. ایران کشوری 
نفت خیز و معدن خیز است و بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دالر ذخایر معدنی در کشور 
ما کشف شده است. ۲۵۰ هزار میلیارد تومان توسط شرکت های نامدار در حوزه 
معدن سرمایه گذاری شده و می توانند فرصت های جدیدی خلق کنند. گفتنی 
اســت، به گفته کارشناسان و فعاالن، ارزش ذخایر معدنی کشف شده در ایران 
بین ۱4۰۰ تا ســه هزار میلیارد دالر است. حجم اکتشافات هم بطور میانگین 
فقط ۱۰ متر بوده که در دنیا ۱۰۰ متر است. اغلب معادن ایران از نوع روباز بوده 
که هزینه اســتخراج را به نسبت دیگر کشورهای معدن دار، کاهش می دهد. در 
بسیاری از معادن ایران، سنگ معدن حتی به صورت استخراج نشده هم کاالست. 

مثل برخی مناطق نفتی که نفت از زمین می جوشد.
با وجود تزریق بخش نخست منابع صندوق توسعه ملی

بورس باز هم ریخت
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت دیروز 

14 هزار و 139 واحد کاهش یافت.
بــه گــزارش خبرگزاری فــارس، در حالی که روز یکشــنبه مصوبه 
اختصاص معادل ریالی ۲۰۰ میلیون دالر از منابع صندوق توسعه ملی به 
صندوق تثبیت بازار سرمایه منتشر شد، انتظار می رفت روز دوشنبه بورس 
تهران رشد کند، اما برخالف انتظارات از ابتدای بازگشایی بازار شاخص کل 
روند رو به کاهش پیدا کرد، به گونه ای که در پایان معامالت شاخص کل 
بــا کاهش ۱4 هزار و ۱3۹ واحد به رقم یک میلیون و ۱74 هزار و ۶7۱ 
واحد رســید. همچنین شــاخص کل با معیار هم وزن با کاهش 4 هزار و 
۱3۵ واحد به رقم 4۰۶ هزار و ۵74 واحد رسید. ارزش بازار در شرکت های 
بورســی به بیش از 4 میلیون و ۶۹3 هزار میلیارد تومان رسید. بر اساس 
این گزارش، کاهش قیمت دالر در ریزش شاخص بی تأثیر نیست همچنین 
خروج پول از بازار سرمایه به سمت سرمایه گذاری پرریسک و ناشناخته در 
بازار رمزارزها از عوامل دیگر کاهش شاخص بازار به شمار می رود. گفتنی 
اســت هرچند دالیل مختلفی برای تحلیل روند بازار مطرح می گردد، با 
این حال به نظر می رســد اساســی ترین عامل ریزش بــازار طی ماه های 
گذشته، رخت بستن اعتماد عمومی در نتیجه عملکرد مداخله آمیز دولت 
در بازار سرمایه بوده است. این عامل سبب شده سهامداران نسبت به نیت 
و تصمیمــات دولت با دیده تردید نگاه کنند و به همین علت، تصمیمات 
حمایتــی مقطعی از بازار به عنوان فرصت خروج تلقی می گردد. بنابراین 
به نظر می رسد نقطه آغاز تغییر در روند نزولی بازار با استقرار دولت مورد 
اعتماد مردم و دارای قدرت تصمیم گیری عالمانه و منسجم شدنی است.

اقتصادی

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

۱۰/۰77/۰۰۰سکه تمام طرح جدید
۹/۹8۹/۹۰۰سکه تمام طرح قدیم

۵/۹۰۰/۰۰۰نیم سکه
3/88۰/۰۰۰ربع سکه

۲/۲4۰/۰۰۰گرمی
۱/۰۰۵/۰۰۰هر گرم طالی ۱8 عیار

نوع ارز
۲۲/۲4۰دالر
۲۶/7۶۵یورو
3۲/۵88پوند

۲/73۰لیر ترکیه
۶/۲۲3درهم امارات

۲۱/۰دینار عراق

صفحه 4
سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱4۰۰
۶ شوال ۱44۲ - شماره ۲۲۷4۹

پرونده اجرایی به کالســه 9800327 به استناد سند رهنی شــماره 40246-1393/11/23 و 44048 مورخ 1394/09/04 دفتر اسناد رسمی شماره 24 اراک له 
مدیریت شــعب بانک ملت اســتان مرکزی و علیه خانم فاطمه امیدوار فرزند ابوالقاسم به شماره ملی 0051650150 )وام گیرنده پرونده و راهن( به نشانی اراک 
- شریعتی- چهار راه گردو- 10 متری هجرت کد پستی 3813139387 در قبال مبلغ 634/269/726 ریال )ششصد و سی و چهار میلیون و دویست و شصت 
و نه هزار و هفتصد و بیست و شش ریال( اعم از اصل طلب بانک و سایر هزینه ها تا روز سه شنبه مورخ 1400/03/11 )روز مزایده( و مبلغ 31/363/486 ریال 
نیم عشــر اجرائی تشــکیل و اجرائیه در مورخه 98/06/12 ابالغ و رعایت ماده 111 آیین نامه اجرا نیز گردیده اســت مورد وثیقه اسناد رهنی که عبارت است از: 
مورد رهن 1: همگی و تمامت ششــدانگ پالک 103 فرعی از 1567 اصلی بخش 2 اراک به مســاحت 26/72 متر مربع که سند مالکیت آن ذیل ثبت 52920 
صفحه 234 دفتر 332 امالک بخش مربوطه بنام خانم فاطمه امیدوار صادر و تسلیم گردیده است و حدود و مشخصات آن بدین شرح است: شمااًل: دیواریست 
مشترک بطول )4/69( چهار متر و شصت و نه سانتیمتر به مغازه قطعه 2 شرقًا درب و دیوار است بطول )5/55( پنج متر و پنجاه و پنج سانتیمتر به معبر جنوبًا: 
دیواریســت بطول )5/02( پنج متر و دو ســانتیمتر به راه پله مشاعی غربًا: دیوار به دیوار اســت بطول )5/47( پنج متر و چهل و هفت سانتیمتر به ملک مجاور 
مفروزه شماره 27 سابق سقف با کف طبقه یک اشتراکی و کف با سقف زیرزمین اشتراکی است. ملک فاقد انباری و بالکن تجاری می باشد و ملک مذکور دارای 
پروانه ساختمانی به شماره 2/3438 مورخ 1385/05/11 و پایان کار شماره 16051 مورخ 93/9/4 از شهرداری منطقه دو می باشد اسکلت ساختمان بتنی- کف 
مغازه سرامیک و بدنه تا 2 متر سرامیک و مابقی سفید کاری با گچ، درب ورودی شیشه سکوریت با حفاظ آکوردئونی فلزی می باشد و ملک دارای انشعابات آب 
و برق و گاز می باشد. که در هنگام بازدید مغازه مذکور دایر و جهت فعالیت شرکت دکوراسیون و بازسازی ساختمان مورد استفاده قرار دارد. نظریه: با عنایت به 
مطالب فوق الذکر و در نظر گرفتن موقعیت محلی و منطقه ای ملک و کاربری آن و نوع سند و نوع بنا، بدون لحاظ نمودن میزان جرائم و بدهکاری های احتمالی 
به شهرداری، دارائی، بانکها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی و سایر ارگانها و در صورت نداشتن معارض و نیز با عنایت به مساحت عرصه و اعیان و انشعابات و 
سایر جهات مؤثر در آن، ارزش ششدانگ ملک فوق به مبلغ 7/600/000/000 ریال معادل 760/000/000 )هفتصد و شصت میلیون( تومان بعنوان قیمت پایه 
مزایده ارزیابی توســط )کارشناس رسمی دادگســتری( در مورخ 99/08/27 ارزیابی گردید مورد رهن 2: همگی و تمامت ششدانگ پالک 102 فرعی از 1567 
اصلی بخش 2 اراک به مســاحت 26/8 متر مربع که ســند مالکیت آن ذیل ثبت 52919 صفحه 231 دفتر 332 امالک بخش مربوطه بنام خانم فاطمه امیدوار 
صادر و تسلیم گردیده است و حدود و مشخصات آن بدین شرح است: شمااًل: دیواریست مشترک بطول )4/32( چهارمتر و سی و دو سانتیمتر به مغازه قطعه 1 
شرقًا: درب و دیوار است بطول )5/92( پنج متر و نود و دو سانتیمتر به معبر جنوبًا: دیواریست مشترک بطول )4/69( چهار متر و شصت و نه سانتیمتر به مغازه 
قطعه 3 غربًا: دیوار به دیوار اســت بطول )6/00( شــش متر به ملک مجاور مفروزه شماره 27 سابق واقع در همکف که سقف آن با کف طبقه یک و کف آن با 
سقف زیرزمین یک اشتراک است و حقوق ارتفاقی ملک به شرح قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرائی مربوط به آن می باشد و ملک فاقد انباری و پارکینگ 
و بالکن تجاری می باشــد و ملک مذکور دارای پروانه ساختمانی به شــماره 2/3438 مورخ 1385/5/11 و پایان کار شماره 16051 مورخ 93/9/4  از شهرداری 
منطقه دو می باشد. اسکلت ساختمان بتنی- کف مغازه سرامیک و بدنه تا 2 متر سرامیک و مابقی بلکا، درب ورودی شیشه سکوریت با حفاظ آکوردئونی فلزی 
می باشــد و ملک دارای انشــعابات آب و برق و گاز می باشد. که در هنگام بازدید مغازه مذکور دارای فعالیت سوپر و مواد غذایی بود. نظریه: با عنایت به مطالب 
فوق الذکــر و در نظــر گرفتن موقعیت محلی و منطقه ای ملک و کاربری آن و نوع ســند و نوع بنا، بدون لحاظ نمودن میزان جرائم و بدهکاری های احتمالی به 
شــهرداری، دارائی، بانکها و مؤسســات دولتی و غیر دولتی و ســایر ارگانها و در صورت نداشتن معارض و نیز با عنایت به مساحت عرصه و اعیان و انشعابات و 
سایر جهات مؤثر در آن، ارزش ششدانگ ملک فوق به مبلغ 7/650/000/000 ریال معادل 765/000/000 )هفتصدوشصت و پنج میلیون( تومان بعنوان قیمت 
پایه مزایده ارزیابی توســط )کارشناس رسمی دادگستری( در مورخ 99/08/27  ارزیابی گردید تمامت ششدانگ پالک های فوق در قبال طلب بانک و نیم عشر 
اجرایی و ســایر هزینه ها در روز سه شــنبه مورخ 1400/3/11 از ســاعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اجرای ثبت اراک از طریق مزایده به فروش می رســد و 
مزایده از مبالغ فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریداران فروخته خواهد شد. شرکت در مزایده برای عموم آزاد و طبق ماده 136 شرکت در 
مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی وی در جلسه مزایده است و همچنین خریدار 
می تواند در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت و قبل از برگزاری مزایده از امالک موصوف واقع در اراک، خیابان شریعتی- چهارراه گردو- 10 متری هجرت با 
کد پستی 3813139389 دیدن نماید کلیه بدهی ها و سایر هزینه های انتقال به عهده خریدار می باشد و میزان بدهی های مذکور مشخص نیست و تنظیم سند 
انتقال موکول به ارائه مفاصاحساب دارائی و عوارض شهرداری است و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه باشد روز اداری بعد از تعطیلی در 
همان ساعت و مکان مزایده برگزار خواهد شد. طبق اعالم بانک بستانکار مورد مزایده فاقد بیمه می باشد. مازاد پالک 103 فرعی از 1567 اصلی بخش 2 اراک:

1- طبق نامه شماره 005551 - 1397/11/25 صادره از اداره اجرای اسناد رسمی اراک در قبال مبلغ 553/400/000 ریال بازداشت است.
2- طبق نامه شماره 1398058050310000576 - 1398/04/27 صادره از اداره اجرای اسناد رسمی اراک در قبال مبلغ 339/840/000 ریال بازداشت است.

3- طبق دســتور شــماره 1399026002155695 مورخ 1399/10/09 صادره از شعبه چهارم اجرای احکام مدنی شهرستان اراک در قبال مبلغ 700/000/000 
ریال بازداشت می باشد.

مازاد پالک 102 فرعی از 1567 اصلی بخش 2 اراک:
1- طبق نامه شماره 1005550 - 1397/11/25 صادره از اداره اجرای اسناد رسمی اراک در قبال مبلغ 553/400/000 ریال بازداشت است.

2- طبق نامه شماره 1398058050310000576 - 1398/04/27 صادره از اداره اجرای اسناد رسمی اراک در قبال مبلغ 339/840/000 ریال بازداشت است.
3- طبق دســتور شــماره 1399026002155695 مورخ 1399/10/09 صادره از شعبه چهارم اجرای احکام مدنی شهرستان اراک در قبال مبلغ 700/000/000 

ریال بازداشت می باشد.
تاریخ انتشار: سه شنبه 1400/02/28

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک- منصوری

متن آگهی مزایده

81/مالف

نظــر بــه اینکــه بــه موجــب احــکام صــادره در پرونــده کالســه 
9809987639701154 حکــم به ورشکســتگی آقای حمید حســن نژاد 

بستانوئی فرزند عبداله صادر گردیده.
به عموم بســتانکاران خواهان که حکم ورشکســتگی ایشــان به موجب 
دادنامه شماره 9909977639700492 مورخ 1399/4/8 و دادنامه شماره 
9909977639702422 مورخ 1399/12/26 از شعبه اول دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان بندر لنگه صادر گردیده و تاریخ توقف آن 1396/6/27 

اعالم گردیده آگهی گردد.
جلسه بستانکاران در ساعت 12 روز پنج شنبه مورخ 1400/6/11 به آدرس 
بندرعباس بلوار امام خمینی روبروی بیمارســتان کودکان ساختمان هرمز 
طبقه دوم واحد 4 تشــکیل می گردد. کلیه بستانکاران و کسانیکه ادعائی 
دارند و همچنین اشــخاصی که با تاجر ورشکســته موصوف مســئولیت 
تضامنی داشــته یا ضامن آن هســتند می توانند در موعد و محل مذکور 
حضور بهم رسانند. ضمنا 1- کلیه بستانکاران و کسانی که هرگونه ادعایی 
از تاجر ورشکســته فوق دارند باید اصــل یا تصویر مصدق مدارک خود را 
ظرف 2 ماه از تاریخ انتشــار این آگهی به مدیر تصفیه و یا به آدرس فوق 
تسلیم و رســید دریافت نمایند. مدت ارسال مدارک برای بستانکارانی که 
در کشــورهای بیگانه اقامت دارند سه ماه می باشد 2- کسانی که به تاجر 
ورشکســته فوق الذکر بدهی دارند باید ظرف مدت مذکور خود را معرفی و 
بدهی خود را در وجه حســاب تعیین شده از سوی مدیران تصفیه بپردازند. 
طبــق ماده 24 قانون تصفیه امور ورشکســتگی بدهکاران متخلف از این 
وظیفه به جریمه نقدی معادل 25 درصد دین محکوم خواهد شد. توضیح 
اینکــه وفق قوانین موضوعه دادگاه  ها می تواننــد عالوه بر جریمه نقدی، 
بدهکاران مذکور را به حبس از سه تا شش ماه محکوم نمایند 3- کسانی 
که به هر عنوان اموال شرکت ورشکسته نامبرده را در اختیار دارند مکلفند 
در ظرف مدت 2 ماه از انتشار این آگهی اموال را تحت اختیار مدیر تصفیه 
بگذارند وگرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد شد 

مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند.
قاضی شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان بندر لنگه  
علیرضا جابر

اعالم ورشکستگی

تسلیت
همکار محترم جناب آقای حسین بیگدلی

مصیبت درگذشــت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از 
خداونــد متعال برای آن مرحوم غفران و رحمت واســعه الهی 
و برای شــما و دیگر بازماندگان محترم صبر و اجر مســئلت 

می نماییم.
سرپرست، مدیران و کارکنان موسسه کیهان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه
 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

 و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960326006002063-1399/12/28 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مسعود ونائی فرزند علیرضا به شماره 
شناســنامه 584 صادره از مالیر ششدانگ عیانی یک باب ســاختمان مسکونی به مساحت 
78/106 متر مربع پالک شــماره 709 فرعی از 9 فرعی از 2143 اصلی واقع در بخش یک 
مالیر برابر قرارداد 607414-99/7/2 مالک رسمی اداره اوقاف و امور خیریه مالیر و محمود 
ســلیمانی گلوشجری محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/2/28 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/3/12 

حسن ابراهیم قاجاریان
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر مالف48

اعالم مفقودی
برگ سبز مالکیت )شناسنامه( خودروی پراید 131 مدل 99 به شماره 
موتور M13/64686 و شماره شاسی NAS41100L3615729 به 
شماره راهنمایی 759 و 42 ایران 16 به نام خانم فاطمه نادری منفرد 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ســند کمپانی و شناســنامه مالکیــت )برگ ســبز( خودرو 
ســواری رنو تیــپ لوگان ال نــود به رنگ نقــره ای متالیک 
مــدل 1387 به شــماره انتظامــی 212 ب 32 ایران 55 به 
شــماره موتور  K4MA690D059231و به شماره شاسی 
NAPLSRALD81031525 به نام خانم مریم امیری فر 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شــهرداریبندربوشهردر نظر دارد نسبت به اجاره یک باب کارگاه شــارژ خدمات ایمنی و آتش نشانی واقع در خیابان شهید مطهری به منظور ارائه خدمات آتش نشانی از 
طریق برگزاری فراخوان عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به افراد حقوقی و حقیقی واجد شرایط در قالب قرارداد اجاره بدون اخذ سرقفلی اقدام نماید. لذا از کلیه 
متقاضیان دعوت به عمل می آید مطابق جدول زمانبندی ذیل به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند. الزم است مناقصه گران 

در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

مختصاتموقعیتمکانیشمارهفراخوانموضوعپروژه
یوتیام

مدت
قرارداد

مبلغاجارهبهابه
صورتماهیانه)ریال(

مساحتزمین
)مترمربع(

مبلغتضمینشرکت
درفراخوان

اجاره یک باب کارگاه 
شارژ خدمات ایمنی 
و آتش نشانی واقع در 
خیابان شهید مطهری

ضلع جنوب شرقی ایستگاه 5000005701000007
آتش نشانی باغ زهرا

 485160
و

 3203223
1/یک 

4540/000/000 متر مربع26/000/000سال

توضیحات:1- تاریخ فروش اســناد: کلیه متقاضیان می توانند حداکثر تا ســاعت 14 روز چهارشــنبه مورخ 1400/03/05 از طریق مراجعه به سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( 
اسناد فراخوان را دریافت نمایند.

2- مهلت تحویل پاکات )ارائه اسناد فیزیکی پاکات الف الزامی است(: تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخه 1400/3/18 از طریق بارگذاری در سامانه الکترونیک دولت.
3- تاریخ بازگشایی پیشنهادها: رأس ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 1400/3/19

4- مکان بازگشایی: شهرداری مرکزی بوشهر روبروی شهرداری بوشهر
5- سایر جزئیات و شرایط در اسناد فراخوان درج شده است.

6- حضور نمایندگان شرکت ها با در دست داشتن معرفی نامه کتبی در جلسه مزایده آزاد است.
7- ضمنًا متن آگهی در شبکه اطالع رسانی شهرداری بوشهر به آدرس WWW.Bushehr.ir درج گردیده است.

8- در صورتی که برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
9- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

10- هزینه درج آگهی در دو نوبت برعهده برندگان فراخوان می باشد.

 
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری

فراخوان تجدید مزایده عمومی

شناسه آگهی: 1136780

کارشناس اقتصادی:

ارزپاشی دولت باعث شد که ثروت فقط به یک درصد جامعه منتقل شود
یک کارشــناس اقتصادی گفت: در دولت آقای 
روحانی و زمان مدیریت آقای سیف در بانک مرکزی، 
انتقال ثروت از طریق ارزپاشی به یک درصد خاص 
و برخوردار جامعه و خروج پول و سرمایه از کشور 

صورت گرفت.
علی سعدوندی در گفت  و گو با خبرگزاری تسنیم درباره 
عواقب سیاســت  ارزپاشی در دولت روحانی، اظهار داشت: 
سیاست اقتصادی که ۵۰ ســال گذشته در کشور وجود 
داشــته »انتقال ثروت به اقشار برخوردار« بوده است؛ این 
سیاست زمانی اجرایی می شود که کشور به مشکل خاصی 

می خــورد و در آن زمان تصمیم گیران ارشــد دولتی، با 
اتخاذ سیاست های تبعیض آمیز امتیازات خاصی را به نام 
حمایت از تولید یا اقشــار آسیب پذیر به نفع یک درصد 

برتر جامعه ارائه می دهند.
وی با بیان اینکــه ارائه امتیاز به یک درصد خاص از 
جامعه در نهایت منجر به خروج پول و ســرمایه از کشور 
می شــود، گفت: در دولت آقای روحانی و زمان مدیریت 
آقای سیف در بانک مرکزی نیز همین سیاست تکرار شد. 
به محض اینکه فشار اندکی در بازار ارز بوجود آمد تصمیم 
به تخلیه منابع ارزی و طالی کشــور گرفتند، هرچند که 

به صورت غیرقانونی و غیرشــرعی سعی کردند با دریافت 
مالیات از سکه بخشی از ارزش این منابع طالیی را به ذخایر 

کشور برگردانند ولی مشکل حل نشد.
 این کارشناس اقتصادی به احتمال لغو تحریم ها اشاره 
کرد و افزود: اولین سیاست دولت در شرایط لغو احتمالی 
تحریم، ارزپاشی خواهد بود. البته دولت فرصت زیادی ندارد 
و در این ۱۰۰ روز باقیمانده باز هم تالش می کند که منابع 
ارزی را در اختیار افــراد برخوردار قرار دهد مگر اینکه با 
مطالبه گری جامعه این روند مخرب ۵۰ ساله متوقف شود.

سعدوندی ادامه داد: به محض اینکه تحریم ها برداشته 

شود ارزهای شرکتی، دولتی و بانک مرکزی احتماال وارد 
بازار خواهد شد و شاهد کاهش قیمت ارز برای یک دوره 
کوتاه و فرار سرمایه خواهیم بود. ضمن اینکه درصورت تکرار 
سیاست های ارزپاشی حداقل تورم ۲۰ درصد خواهد بود. 
وی در پاســخ به این سؤال که آیا علت کاهش قیمت 
ارز در روزهای اخیر نیز ارزپاشی از سوی بانک مرکزی بوده 
یا خیر؟ گفت: االن بانک مرکزی منابعی برای ارزپاشی ندارد 
و آنچه در روزهای اخیر وارد بازار شده ارزهای خانگی است 
که در ارزپاشی های قبلی توسط برخی از مردم خریداری 

شده و االن وارد بازار شده اند.

گفت:  توانیر  مدیرعامل 
دو و نیم درصد مشــترکان 
برابر   20 اندازه  به  کشــور، 
برق  کم مصرف،  مشــترکان 

مصرف می کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، 
محمدحســن متولی زاده، درباره 
وضعیت مصرف برق کشور اظهار 

داشت: اگر هر مشترک تنها یک 
المپ اضافــی را خاموش کند، 
مصرف برق کشور به اندازه یک 
نیــروگاه هــزار مگاواتی کاهش 
خواهد یافــت. هر یک کیلووات 
ساعت مصرف برق باعث انتشار 
یک کیلوگــرم گاز CO۲ در جو 
می شود. هر کولر گازی به اندازه 

مدیرعامل توانیر:

2/5 درصد مشترکان 20 برابر کم مصرف ها از برق استفاده می کنند
۲۰ دستگاه تنفس مصنوعی برق 
مصرف می کند و استخراج هر یک 
عدد بیت کوین، باعث انتشار 3۰۰ 
هزار تن گاز کربن در فضا می شود.

مدیرعامل توانیر با  اشــاره به 
با  پرمصرف  مشــترکان  کاهش 
اجــرای طرح بــرق امید، گفت: 
برق امید باعث شــده تا هفت و 
از تخفیف  نیم میلیون مشترک 
۱۰۰ درصدی بهای برق بهره مند 
شوند؛ این درحالی است  که دو 
و نیم درصد مشــترکان کشــور 
)7۵۰ هزار مشترک( که پرمصرف 
هستند، به اندازه ۲۰ برابر مجموع 
از برق  مشــترکان کم مصــرف 

استفاده می کنند.
متولی زاده ادامــه داد: برای 
تمام دســتگاه های اداری وزارت 
نیرو و صنعت آب و برق در مناطق 
معتدل مانند تهران اســتفاده از 
کولرگازی ممنــوع و در مناطق 
گــرم دما بایــد روی ۲۶ درجه 
باشــد؛ همچنین امســال برای 
ســازمان های دولتی تاکید شده 
اســت که مصرف بــرق خود را 
۵۰ درصد کاهــش دهند. برق 
سازمان هایی که پرمصرف باشند 
و مواردی را که ابالغ شده است 
رعایــت نکنند، قطــع و با آنها 

برخورد می شود.

وی در پاســخ به اینکه »آیا 
امسال خاموشی در پیش خواهیم 
داشت؟« گفت: همه همکاران ما 
برای حفظ پایداری شبکه برق و 
جلوگیری از بروز خاموشی تمام 
توان خود را به کار بسته اند و حتی 
در این راه هفته گذشته، شش تن 
از پرسنل صنعت برق جان خود را 
از دست دادند. با این حال ما برای 
حفظ شرایط موجود نیازمند یاری 
همه مردم هستیم  و اگر مصرف 
برق مدیریت شود، دچار قطعی 

برق نخواهیم شد.
همچنین به گزارش ایســنا، 
مدیرعامل توانیر از افزایش پیک 

بار شبکه سراسری به 4۹ هزار و 
7۰۰ مگاوات تا ۲۶ اردیبهشــت 
جاری خبــر داد و افــزود: این 
میزان بیش از شش هزار مگاوات 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 

رشد یافته است.
متولــی زاده از افزایــش دو 
برابری پاداش صرفه جویی نسبت 
به سال گذشته خبر داد و افزود: 
تنظیــم دمــای کولرهای گازی 
روی دمای ۲۵ و باالتر، استفاده 
از دور کند کولرهای آبی و کاهش 
مصرف روشــنایی در طول روز 
در مدیریت مصرف برق بســیار 

تاثیرگذار است.

شــیخ الوزرای دولت که پیــش از این یک بار 
بازنشسته شده است، با بیان اینکه پس از پایان این 
دولت همچنان به فعالیتهای سیاسی ادامه خواهد 
داد، گفت: بعد از بازنشستگی باید روزی 12 ساعت 

کار کنم تا زندگی زن و بچه ام بچرخد!
ظاهرا وزارت نفت پس از هشت سال معطل گذاشتن 
شرکت های داخلی و امید بستن به حضور خارجی ها، در 
هفته های پایانی دولت تدبیــر و امید می خواهد با انعقاد 
قراردادهایی با طرف های داخلی اینچنین نشــان دهد که 

مایل به استفاده از شرکت های ایرانی است. 
بیژن زنگنه وزیر نفت که انتقادات فراوانی به عملکرد 
او در حمایــت از پیمانــکاران خارجــی و ترجیح آنان بر 
شرکت های ایرانی وارد شده است، در حاشیه آیین امضای 
قرارداد توسعه میدان گازی فرزاد »ب« در جمع خبرنگاران 
مدعی شد: »منتظر ماندن برای حضور شرکت های خارجی 
در طرح توسعه میدان گازی فرزاد کار را خیلی به تعویق 

می انداخــت. همین االن هم شــرکت پتروپارس آمادگی 
دارد که در صورت ملحق شــدن شرکت های خارجی کار 
را جلو ببرد. ما واقعا خیلی منتظر هندی ها بودیم و دیگر 

نمی توانستیم کار را بیش از این به تعویق بیندازیم«.
در همین زمینه زنگنه با اشاره به انعقاد قرارداد جدید 
در میدان آزادگان نیز گفت: »این قرارداد با مجموعه ای از 
شرکت های داخلی منعقد خواهد شد. هفته آینده اطالعات 

دقیق تری در این باره ارائه خواهد شد«.
البته به نظر می رســد همین قراردادها در واپســین 
روزهــای دولت هم از روی ناچــاری و پس از بی توجهی 
شــرکت های خارجی به انتظار »دولــت برجام« صورت 

گرفته است.
اظهارات جالب شیخ الوزرا

به گزارش خبرگزاری فارس، زنگنه همچنین در پاسخ 
به ســؤالی مبنی بر احتمال وزیر شدن در دولت سیزدهم 
مدعی شد: در دولت بعدی اگر پیشنهاد ریاست جمهوری 

هم به بنده داده شــود، قبول نمی کنم چه برسد به وزارت 
نفت. در دولت بعدی بنده از فعالیت های دولتی بازنشسته 
خواهم شــد ولی همچنان در سیاســت خواهم بود زیرا 
سیاست مثل زندگی اســت و سرنوشت کشور به مسائل 
سیاسی گره خورده است. ولی از تمامی کار دولتی، پست 

و سمت و... کناره گیری می کنم.
زنگنه همچنین در اظهاراتی که نشــان می داد او هم 
به عملکرد فاجعه بار دولت تدبیر و امید در حوزه معیشت 
اذعــان دارد، گفت: برنامه بنده بعــد از اتمام وزارت نفت 
بازنشستگی است. در بازنشستگی هم که بنده باید مانند 
مابقی مردم روزی ۱۲-۱3 ساعت کار کنم که بتوانم زندگی 
زن و بچه خود را بچرخانم. بر اســاس این گزارش، بیژن 
زنگنه متولد ۱33۱ بوده و از سال ۱3۶۲ تاکنون )به غیر 
از دولت احمدی نژاد(، همواره در جایگاه وزارت مشغول به 
فعالیت بوده اســت. وی در سال ۱38۵ و برای اولین بار، 
به عنوان عضو هیئت علمی دانشــگاه خواجه نصیرالدین 

طوسی بازنشسته شده بود.  به نظر می رسد زنگنه که با سه 
دهه وزارت! به عنوان شیخ الوزرای کابینه روحانی شناخته 
می شود، پس از تحمیل قراردادهایی همچون کرسنت به 
کشور دردوره وزارت خود، همچنان تمایل دارد در صحنه 
سیاسی کشور حضور داشته باشد و لذا باید دید در این حوزه 

چه خسارت هایی به کشور تحمیل خواهد شد.
شــایان ذکر اســت که وزیر نفت در بخش دیگری از 
اظهارات خود بیان کرد: »گران شــدن بنزین دروغ است. 
این اخبار جنگ روانی اســت که عــده ای علیه مردم راه 
می اندازند. هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت فرآورده های 

نفتی وجود ندارد«.
اما این تکذیب های زنگنه هم بیشــتر مردم را نگران 
می کند، چرا که در سال ۹8 هم او چنین خبرهایی را رد 
می کرد اما در آبان همان سال دولت در اقدامی که با شیوه 
نابخردانه اجرا شد، بنزین را یکباره گران کرد و خسارت های 

تلخ و جبران ناپذیری به کشور وارد ساخت.

اذعان زنگنه به عملکرد نامناسب دولت در امور معیشتی

وزیر نفت: بعد از بازنشستگی 
باید روزی 12 ساعت کار کنم تا زندگی زن و بچه ام بچرخد!

قائم مقــام وزیر راه و شهرســازی در طرح 
مســکن مهر گفت: پروژه های مســکن مهر 

بالمعارض تا پایان دولت به اتمام می رسد.
به گزارش ســازمان ملی زمین و مســکن، احمد 
اصغری مهرآبادی در نشست پیگیری اتمام و تحویل 
پروژه های مسکن مهر بیان کرد: در شهرهای با جمعیت 
بیش از ۲۵ هزار نفــر از مجموع یک میلیون و ۱8۹ 
هزار واحد مســکن مهر یک میلیون و 88 هزار واحد 
به متقاضیان تحویل داده شــده و تنها ۲۶ هزار واحد 

بالمعارض باقی مانده است.
وی درخصوص شرایط این واحدهای باقیمانده هم 
توضیــح داد: این واحدها عموماً در مراحل پایانی کار 
هستند و تنها مواردی مثل نازک کاری و محوطه سازی 
آنها باقی مانده که ایــن موارد هم تا پایان کار دولت 

دوازدهم به اتمام خواهد رسید.
خاطرنشان می شود دولت دوازدهم که ۱۲ مرداد 
۱4۰۰ به کار خود خاتمه می دهد، طی هشــت سال 
گذشته بارها وعده داده بود واحدهای باقی مانده مسکن 

مهر را تحویل خواهد داد.
البته در پنج سال نخست دولت روحانی که عباس 
آخوندی وزیر راه و شهرسازی بود، پروژه ملی مسکن 
مهر که بسیاری را پیش از این دولت صاحب خانه کرده 
بود مورد غضب آخوندی قرار گرفت تا جایی که او اعالم 

کرد اعتقادی به ساخت خانه از سوی دولت ندارد.
در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی با  اشاره به 
عملکرد دولت در بخش مسکن، اظهار کرد: در دولت 
یازدهم و دوازدهم عملکرد موفقی در حوزه مسکن ثبت 
نشد، به خصوص دوره اول وزارت راه و شهرسازی، این 

وزارتخانه با بخش مسکن قهر بود.
حسن محتشم در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم 
یادآور شد: باوجود آن که دولت روحانی همواره اعالم 
می کرد متعهد به تکمیل و تحویل واحدهای باقیمانده 
مسکن مهر اســت، اما در عمل برنامه ریزی برای این 

کار انجام نشد.
وی با  اشاره به اینکه پروژه های مسکن مهر هنوز 
که هنوز است تحویل نشده است، افزود: با ورود محمد 
اسالمی به وزارت راه و شهرسازی نگاه به بخش مسکن 

تغییر کرده و مثبت شده است.
قیمت به روز مسکن ملی در تهران

معاون مســکن اداره کل راه و شهرسازی استان 
تهران اظهار کرد: با توجه به ضرایب اعمال شــده به 
قیمت پایه واحدهای اقدام ملی مســکن که سه ماهه 

دوم سال گذشته اعالم شد در حال حاضر قیمت هر متر 
مسکن ملی به سه میلیون و 7۰۰ هزار تومان رسیده 
اســت. در آینده نیز ممکن است تعدیل ها کاهشی یا 
افزایشی باشد. قیمت پایه در تابستان گذشته دو میلیون 
و 7۱۹ هــزار تومان بود که با مالک قرار دادن آن هم 

اکنون سه میلیون و7۰۰ هزار تومان شده است.
یاســر لک در گفت و گو با ایسنا افزود: اینکه بعضا 
اعالم می شود در حال حاضر قیمت مسکن ملی به چهار 
میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده احتماال بر این اساس 
عنوان می شود که حدس می زنند از سه ماهه دوم سال 
گذشته که طبق اعالم سازمان برنامه و بودجه مشخص 
شد تا ســه ماهه دوم سال جاری شامل چهار ضریب 
افزایشی شود و ممکن است به نرخ چهار میلیون و ۹۰۰ 
هزار تومان برسد اما هم اکنون به این رقم نرسیده ایم.

جدیدترین وعده وزارت راه

پرونده مسکن مهر تا مرداد 1400 بسته می شود


