
هک شبکه تلفن همراه کشور تکذیب شد

خطای سؤال برانگیز 
در ارسال پیامک هشدار زلزله

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هرگونه هک 
شبکه تلفن همراه کشور را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دیروز تصویری از هشدار زلزله در 
تلفن های همراه و شبکه های اجتماعی دست به دست شد که در 
آن ادعا می شد این پیام به دلیل هک شبکه تلفن همراه کشور است.
در همین ارتبــاط روابط عمومی ســازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی هر گونه هک شبکه تلفن همراه کشور را تکذیب 
و اعالم کرد: وضعیت شبکه تلفن همراه کشور به صورت دائم توسط 
مراکز پایش امنیــت اپراتورها و وزارت ارتباطات مورد پایش قرار 
می گیرد و هیچ گونه شواهدی مبنی بر هک این شبکه وجود ندارد 

و ادعاهای مطرح  شده در حال بررسی است.
مدیرکل ارتباطات همراه اول هم دراین باره گفت: »از مشترکین 
خود معذرت خواهی می کنیم. هیچ گونه هک و نفوذی نبوده است؛ 
مشــکل خطای تیم تحقیقاتی برای تست قابلیت هشدار بالیای 

طبیعی بوده است«.
معاون پدافند غیرعامل نیز در مورد ارسال پیامک زلزله برای 
مخاطبین گفت: واحد تحقیقات و توســعه شــرکت همراه اول 
درحال ارزیابی و تســت یک سامانه بوده است که بر اثر خطای 
انسانی به جای ارســال برای ده گوشی تست برای تمامی افراد 

ارسال شده است.
دستور وزیر ارتباطات

برای برخورد با مقصرین احتمالی
مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات هــم در اطالعیه ای عنوان کرد: در پی خطای انســانی 
بخش تحقیق و توســعه اپراتور همراه اول در فعال کردن سامانه 
هشدار و ارسال »پیام هشــدار زلزله« برای تعدادی از مشترکین 
این اپراتور در شهر تهران و ایجاد نگرانی برای برخی از هموطنان، 
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات دستور پیگیری موضوع و برخورد با 

مقصرین احتمالی را داد.
گفتنی است همزمانی این اتفاق با حوادث اخیر و خصوصا در 
شرایطی که فراخوان پادوهای آمریکا و انگلیس برای اعتصاب اصناف 
با بی اعتنایی مردم مواجه شــد و به شکست انجامید، جای تأمل 
دارد. ضروری است مسئوالن امر بدون تساهل، احتماالت موجود 
از جمله کارشکنی برای جبران شکست فراخوان اخیر را بررسی و 

با عوامل احتمالی قاطعانه برخورد کنند.

رئیس کل بانک مرکزی:

ذخایر ارزی به اندازه کافی 
موجود است

رئیس کل بانک مرکزی با بیــان اینکه ذخایر ارزی 
به اندازه کافی وجود دارد، گفت: بانک مرکزی مشکلی در 

تأمین ارز واردات خودرو ندارد.
به گزارش فارس، علی صالح آبادی دیروز در حاشــیه مراسم 
انعقاد تفاهم نامــه همکاری معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهور و بانک قرض الحسنه مهر ایران در محل وزارت اقتصاد، 
در پاسخ به ســؤالی درباره ذخایر ارزی کشور اظهار داشت:  در 
حال حاضر ذخایر ارزی به اندازه کافی وجود دارد و هیچ مشکلی 

در این زمینه نداریم.
رئیس  کل بانک مرکزی همچنین تأکید کرد: تأمین مالی ارز 

برای واردات خودرو تدارک دیده ایم.
صالح آبادی در پاســخ به گفته خبرنگاری مبنی بر اینکه در 
شبکه های اجتماعی شایعه شده است که خدمات بانکی به زنان 
بی حجاب داده نمی شود، گفت:  ارائه خدمات شبکه بانکی به همه 

شهروندان مانند گذشته ادامه دارد.
شایعه استعفا را تکذیب می کنم

وی همچنین در واکنش به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه 
آیا از مقام خود استعفا کرده است؟ عنوان کرد: این شایعه استعفا 

را به شدت تکذیب می  کنم.
رئیس  کل بانک مرکزی در مورد تفاوت نرخ تورم مرکز آمار 
ایران و بانک مرکزی اظهار داشــت: این امر ناشی از تفاوت در 
دوره زمانی بررســی تورم  است که موجب بروز اختالف نرخ دو 

مرکز می شود. 
صالح آبادی گفت: نرخ تورم در ابتدای دولت 50.3 درصد بود 
که در حال حاضر گرچــه این نرخ کاهش یافته اما هنوز مورد 

قبول دولت نیست و باید بیشتر کاهش پیدا کند.
بنابراین گزارش، رئیس  کل بانک مرکزی همچنین در محل 
برگزاری مراسم، اظهار داشت: بانک های قرض الحسنه چون ارباب 
رجوع زیادی دارند بنا نیست شعب آنها افزایش پیدا کند و باید از 
طریق فناوری های دیجیتال خدمات غیر حضوری به مردم ارائه 
کنند. رئیس  کل بانک مرکزی سیاست بانک مرکزی را تسهیل 
در وام های خرد و وثیقه تســهیالتی آن دانست و گفت: نسبت 
مطالبات غیر جاری در بانک های قرض الحسنه به شدت پایین 

است. ریسک نکول و سوخت شدن وام ها کم است.
صالح آبــادی افزود: ســقف وام هــای خــرد در بانک های 
قرض الحسنه برای افراد حقیقی از 50 میلیون به 200 میلیون 
تومان افزایش یافته و برای اشــخاص حقوقی به 500 میلیون 

تومان رسیده است.

همزمان با آزاد سازی صادرات مرغ رخ داد

افزایش تقاضا برای خرید مرغ 
در بازار

در حالی که معاون وزارت جهاد کشــاورزی از امکان 
صادرات مرغ با عوارض صفر خبر داده رئیس  اتحادیه پرنده 
و ماهی هم با اشاره به افزایش تقاضا در بازار مرغ اعالم کرد 

قیمت مرغ به کیلویی 60 هزار تومان رسید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، »محسن شیراوند« معاون توسعه 
وزارت کشاورزی درخصوص ذخیره  سازی خانگی و وضعیت قیمت  
مرغ در کشور اظهار داشت: قیمت خریداری مرغ در اختیار اتحادیه 
اســت و مرغداران بر اساس همان قیمت این محصول خودشان را 

به فروش می ر سانند.
وی درباره تمهیدات این وزارتخانه برای جمع آوری مرغ مازاد از 
مرغداران جهت صادرات گفت: وزارت جهاد کشاورزی درخصوص 
صادرات محصول مرغ بســیار مصّر اســت و بــا اقدامی که انجام 
شــده، صادرات مرغ بدون هیــچ محدودیتی با عوارض صفر برای 

تولیدکنندگان کاماًل میسر است.
شیراوند درخصوص راهکار کنترل افزایش قیمت در بازار داخلی 
پــس از صادرات افزود: یکی از مهم ترین نکاتی که موظفیم به آن 
توجه داشــته باشیم و آن را رصد کنیم بحث قیمت مصرف کننده 
است. اگرکنار حمایت از تولیدکننده، حمایت از مصرف کننده هم 

قرار بگیرد قطعاً شاهد تعادل خواهیم بود.
افزایش تقاضا برای خرید مرغ در بازار

همزمان با آزاد ســازی صادرات و خرید مرغ از ســوی وزارت 
جهادکشــاورزی، رئیس  اتحادیه پرنــده و ماهی گفت: قیمت هر 
کیلوگرم مرغ به ۶0 هزار تومان رسید. قیمت کنونی هر کیلوگرم 
مرغ گرم در عمده فروشی ها 50 تا 53 هزار تومان و خرده فروشی 

۶0 هزار تومان است.
رئیــس  اتحادیه پرنده و ماهی بــا بیان اینکه تقاضای اتحادیه 
مرغــداران مبنی بر خرید و ذخیره مرغ در بخش خانگی منجر به 
افزایش تقاضا شــد، افزود: با استمرار این روند پیش بینی می شود 
که مرغ به نرخ مصوب برســد در غیر این صورت به دلیل افزایش 

تولید و عرضه باز کاهش می یابد.
همچنین ناصر نبی پــور؛ رئیس  هیئت  مدیــره اتحادیه مرغ 
تخم گذار گفت: با توجه به شرایط مساعد تولید، ماهانه ۱2 تا ۱3 
هزارتن تخم مرغ مازاد بر نیاز کشور است. قیمت کنونی هرکیلوگرم 
تخم مرغ درب مرغداری 3۹ تا ۴0 هزار تومان معادل هر شانه دو 

کیلویی ۸0 هزار تومان است.
زمزمه توقف صادرات دام

در همین حال خبرگزاری تسنیم گزارش داد قیمت هر کیلوگرم 
گوشت شقه گوســفندی در حالی از 200 هزار تومان عبور کرده 

است که درباره آن دالیل مختلفی عنوان می شود.
افشین صدر دادرس؛ مدیرعامل اتحادیه دام سبک، مغازه داران را 
مقصر دانست اما علی اصغر ملکی؛ رئیس  اتحادیه گوشت گوسفندی، 
دلیل افزایش قیمت گوشــت در بازار را قاچاق دام و خروج قانونی 

و غیرقانونی دام از کشور اعالم کرد.
مدیرعامل اتحادیه دام سبک ضمن تأیید اشباع بازار کویت از 
دام ایرانی و به صرفه نبودن صادرات به این کشــور در این مقطع 
زمانی اظهار داشت: شــنیده شده که وزیر جهاد کشاورزی دستور 
توقف صادرات را اعالم کرده  اما این موضوع هنوز به طور رســمی 

اعالم نشده است.

اقتصادی

رئیس  کل سازمان خصوصی سازی:

پارسخودروواگذارمیشود

صفحه ۴
پنج شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱
۱۳ جمادی االول ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۱۸۸

برگ سبز و برگ کمپانی خودرو 
ماکسیما مدل 83 بشماره موتور 
شاسی   VQ30588681B

65 ب   673 پالک   306734 
ایران 11 بنام شرکت اروم آدا 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

و  سبز  برگ  از  )اعم  مدارک  کلیه 
وکالت نامه و کارت خودروی سمند سورن 
پالس( به رنگ سفید مدل 1401 و به 
شماره پالک 839 هـ 36 ایران 61 و به 
به  و   147H0638254 موتور  شماره 
 NAACS1HE1NF158194 شماره شاسی
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود 

می باشد.

سند کمپانی کامیون کمپرسی 
انتظامی  شماره  به  ولو 
به  و   17 تهران   13563
به  و   4175 موتور  شماره 
شماره شاسی 10113 مفقود 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده 

ساقط می باشد.

هاچ بک  سواری  خودرو  تردد  پروانه 
شماره  به   2400CC سانتافه  هیوندای 
رنگ  به  اروند   33  -31367 پالک 
نوک مدادی متالیک مدل 2013 و شماره 
شماره  و   G4KJDK044884 موتور 
شاسی 5XYZU3LB1DG105849 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدل   TU5 پارس  پژو  سبز  برگ 
1401 شاسی NK697836 پالک 
مفقود   12 ایران   -85 ل   383 

و فاقد اعتبار است.

آگهی های
مفقودی

کلیــه مدارک )بنچاق، برگ ســبز،  
 سند کمپانی و...( خودروی پژو 206 
ســواری مــدل 1384 بــه رنــگ 
نقره ای- متالیک به شماره شهربانی 
248 ق 66 ایران 22 و به شماره 
و   1013084009714 موتــور 
به شــماره شاســی 10810277 
متعلــق بــه محمدعلــی فصیحــی 
مفقودگردیده و فاقد اعتبار است.

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده۱۳ آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
موضوع  اول  هیئت   1401/08/28 مورخ   140160326001000931 شماره  رای  برابر 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  یک  ناحیه  همدان-  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
در  همدان  از  صادره   13 شناسنامه  بشماره  شمسعلی  فرزند  اسکندری  ابوالقاسم  آقای 
به  همدان،  بخش سه  حومه  در  واقع  اصلی   13 پالک  از  قسمتی  خانه  باب   یک  ششدانگ 
مالک  از  مع الواسطه  خریداری  مسجد،  جنب  میرزایی،  شهید  کوچه  ولیعصر،  شهرک  نشانی 
دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  باشباغی  مراد  آقای  رسمی 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  می شود  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت 
دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  می توانند  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
تاریخ  از  یک ماه  مدت  رسید، ظرف  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه 
نمایند. بدیهی است در صورت  به مراجع قضایی تقدیم  را  اعتراض، دادخواست خود  تسلیم 
خواهد شد.  مالکیت صادر  مقررات سند  اعتراض طبق  و عدم وصول  مذکور  مدت   انقضای 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/01                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/17
رضا شیرخانی خرم
 رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک همدان

سند کمپانی و برگ سبز کامیونت ون سیستم نیسان تیپ 
موتور  شماره  به   1388 مدل  روغنی  آبی-  رنگ   2400
 NAZPL140TBM212217 504016 و شماره شاسی
و شماره پالک 744 ط 23 ایران 64 بنام حبیب رشیدی 

مریم آبادی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مزایده اموال منقول )ذمه ای(
پرونده اجرایی کالســه 140011402 به استناد ســند ازدواج شماره 1396/5/10-9691 
علیه وراث مرحوم علیرضا شــریف زاده شماره ملی: 0381976254 که عبارتند از * شیدا 
شــریف زاده نام پدر: علیرضــا تاریخ تولد: 1364/01/22 شــماره ملی: 0385055595 * 
معصومه شریف زاده نام پدر: علیرضا تاریخ تولد: 1373/10/22 شماره ملی: 0371126061 
له: انسیه افشار شماره ملی: 0530806312 در قبال مبلغ 3628800000 ریال )سه میلیارد 
و ششصد و بیست و هشت میلیون و هشتصد هزار ریال( اعم از اصل طلب بانک و خسارت 
دیرکرد و ســایر هزینه ها تا روز یکشــنبه 1401/10/4 )روز مزایده( و مبلغ 181440000 
ریال حقوق  دولتی در اجرای ثبت اراک تشکیل و اجرائیه در مورخه 1401/08/15 ابالغ و 
رعایت ماده 111 آئین نامه اجرا نیز گردیده است و طبق درخواست بستانکار پرونده خودرو 
پراید با شــماره 535 ص 29 ایران 16 در تاریخ 1401/1/15 بازداشــت که مشــخصات 
خودرو بازداشــتی عبارت اســت از خودرو ســواری پراید با شــماره راهنمایی و رانندگی 
535 ص 29 ایران 16 * مدل 1387 و شــماره موتور 2321039/13 * شــماره شاسی 
S1412287566681 با وضعیت موتور در حد مدل- جلو تعویضی، شاسی جلو سمت چپ 
و ســینی جلو دارای ضربه، درب جلو ســمت چپ دارای خوردگی * قابلیت شماره گذاری 
برابر دستورالعمل های شــماره گذاری * سایر مشخصات کارکرد373982 کیلومتر، دارای 
روکش مســتعمل و رادیوپخش فاقد جلو پنجره، دوگانه ســوز دستی، الستیک ها ٪50* 
مطابق اســناد خودرو به ارزش 65/000/000 تومان معادل ششصد و پنجاه میلیون ریال 
توســط کارشناس رسمی دادگســتری آقای جواد جان پناه در مورخه 1401/7/30 ارزیابی 
شــده است و خودرو فوق در قبال طلب بســتانکار و حقوق دولتی در روز یکشنبه مورخه 
1401/10/4 از ساعت 9 صبح الی 12ظهر در محل اجرای ثبت اراک از طریق مزایده به 
فروش می رســد مزایده از مبلغ 65/000/000 تومان معادل ششصد و پنجاه میلیون ریال 
شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی از طرف خریداران فروخته خواهد شد شرکت در 
جلســه مزایده برای عموم آزاد و حضور خریدار یا نماینده قانونی وی در جلسه مزایده آزاد 
است خریداران می توانند جهت شــرکت در مزایده در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت 
نمایند و طبق ماده 136 شــرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه مزایده 
به حســاب ســپرده ثبت اســت. همچنین خریداران می توانند قبل از برگزاری مزایده از 
خودروی فوق واقع پارکینگ حمایت 2 اراک با مالکیت علیرضا شــریف زاده دیدن نمایند 
کلیه هزینه های متعلقه تا روز مزایده به عهده بدهکار است همچنین بدهی های مالیاتی و 
ســایر هزینه های انتقال به عهده خریدار است و میزان بدهی های مذکور مشخص نیست 
و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیلی رســمی غیرمترقبه باشد روز اداری بعد از تعطیلی 

در همان زمان و مکان، مزایده برگزار خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 1401/9/17

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک
منصوری م الف۶۶۹

پرونده اجرایــی له خانم عذری خلیلی علیه ورثــه هادی دوخائی به 
استناد سند نکاحیه شــماره 14982-1388/08/24 دفترخانه ازدواج 
شــماره 81 اراک درقبال مبلغ 185/677/515 ریال محاسبه شده به 
نرخ روز و مبلغ 9/283/876 ریال حقوق دولتی تشــکیل و به کالسه 
140101101 این اداره به جریان گذارده شــده است، اجراییه صادره 
در مورخ 1401/08/03 به مدیون ابالغ و رعایت ماده 111 آیین نامه 
اجرا نیز گردیده است و ســپس به درخواست بستانکار خودرو پیکان 
وانت به شماره انتظامی ایران 47-464 ب 66 توسط اداره راهنمایی 
و رانندگی بازداشت شده است که مشخصات خودروهای مذکور بدین 

شرح می باشد:
مشخصات خودرو 

1. شماره راهنمایی و رانندگی 66 ب 464 ایران 47 
2. نوع وانت پیکان 

 OHV1600 3. سیستم
4. مدل 1387

5. رنگ سفید روغنی 
6. شماره موتور 11486084132

7. شماره شاسی 31680915 
8. وضعیت موتور به دلیل نبود سوییچ تست نشد 

9. وضعیت اتاق دور رنگ
10. قابلیت شماره گذاری مطابق قوانین راهور

11. سایر مشخصات الستیکها 30 ٪ 
12. با استاد آن مطابقت دارد

13. ارزش 60,000,0 تومان معادل ششصد میلیون ریال 
خــودرو مذکور توســط کارشــناس رســمی دادگســتری در تاریخ 
1401/08/28 ارزیابی گردید و به مبلغ 600/000/000 ریال در قبال 
قسمتی از طلب بستانکار و نیم عشر اجرائی متعلقه در روز چهارشنبه 
1401/9/30 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اجرای ثبت اراک 
از طریق مزایده به فروش می رســد و مزایده از مبلغ 600/000/000 
ریال شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار فروخته 
خواهد شد. شرکت در مزایده برای عموم آزاد وطبق ماده 136 شرکت 
در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب 
ســپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی وی در جلســه مزایده 
است. همچنین خریداران می توانند قبل از برگزاری مزایده از اتومبیل 
مــورد مزایده واقع در اراک- پارکینــگ حمایت 2 دیدن نمایند. کلیه 
هزینه های متعلق تا روز برگزاری مزایده به عهده بدهکار اســت کلیه 
بدهی های مربوطه و همچنین بدهی های متن و عوارض شهرداری و 
ســایر هزینه های انتقال به عهده خریدار می باشد و میزان بدهی های 
مذکور مشــخص نیست و تنظیم ســند انتقال موکول به ارائه مقاصا 
حســاب از مراجع ذیصالح و شهرداری اســت و چنانچه روز مزایده 
مصادف با تعطیل رسمی غیر مترقبه باشد روز اداری بعد از تعطیلی در 

همان ساعت و مکان مزایده برگزار می گردد.
تاریخ انتشار: 1401/09/17

آگهی مزایده اموال منقول 

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک 
منصوری م الف 670

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانب صمد ریگی فرزند حبیب اله به شــماره شناسنامه 444 و کد ملی 2121001050 صادره 
از گرگان مالک خودروی وانت مزدا 1600 مدل 1375 به شــماره انتظامی 367 د 95 ایران 59 
و شــماره موتور 224307 و شماره شاســی 7516001729 به علت فقدان اسناد فروش )سند 
کمپانی( و شناســنامه مالکیت )برگ سبز( تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده ام. لذا 
چنانچه هر کسی ادعایی در مورد خودرو فوق را دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی شرکت 
گــروه بهمن واقع در تهران کیلومتر 13 جاده مخصوص کرج نرســیده به چهارراه ایران خودرو 
ســازمان فروش گروه بهمن طبقه اول، همکف واحد صدور اســناد آقای نیکسان گروه بهمن 

مراجعه نمایید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر مطابق مقررات اقدام خواهد شد.

)ابالغ دادنامه تعزیرات حکومتی(
حســب دادنامه غیابی به شماره 140100226056000875 مورخه 
1401/7/18 صادره از شــعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی همدان 
آقای ســبحان رمضانی فرزند حمیدا... با کد ملی 3875819128 به 
اتهام قاچاق 10 دســتگاه ماینر محکوم به ضبط کاال به نفع دولت 
گردیده و مورد شناسایی قرار نگرفته است. لذا اعالم می دارد نامبرده 
ظرف مدت 40 روز از تاریخ انتشــار ایــن آگهی جهت واخواهی و 
تجدیدنظر مهلت دارد. در صورت عدم حضور، رای صادره قطعی و 

الزم االجراست.
»دفتر شعبه دوم بدوی 
تعزیرات حکومتی همدان- موسوی«

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت نساجی
سهند آذرشهر)سهامی خاص( به شماره ثبت ۲۰6 و شناسه ملی ۱۰۸6۰۳5۱۸6۴

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت نساجی سهند آذرشهر دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده شرکت که به شرح ذیل برگزار می گردد حضور به هم رسانند:

زمان: روز پنجشنبه مورخ 1401/10/01 ساعت 10 صبح در محل قانونی شرکت واقع در استان آذربایجان شرقی، 
شهرستان آذرشهر، بخش ممقان، دهستان شهرک، آبادی شهرک صنعتی شهید سلیمی، محله شهرک سلیمی، 
خیابان)کمربندی شمالی(، خیابان 20متری هجدهم، پالک 8045 ق2-3، طبقه همکف، کدپستی 5375181816

دستور جلسه: - انتخاب اعضای هیئت مدیره، - انتخاب بازرسین
هیئت مدیره شرکت نساجی سهند آذرشهر

      
شرکت آب و برق کیش در نظر دارد جهت تکمیل کادر مالی و حقوقی 5 نفر 
نیرو با سابقه مرتبط را جذب نماید. از عالقه مندان دعوت به عمل می آید رزومه 
خود را حداکثر تا تاریخ 1401/9/26 به دفتر این شرکت در تهران یا دبیرخانه آب 
و برق کیش ارسال نمایید. الزم به ذکر است اولویت با نیروهای ساکن جزیره 

کیش می باشد.
 4 پالک  جنوبی،  اسالمی  داود  خیابان  غربی،  گیالن  خیابان  پاسداران،  تهران: 

طبقه اول
تلفن: 02174503000 داخلی 507 و 508

جزیره کیش: خیابان سعدی شرکت آب و برق کیش
تلفن: 07644424880-3

آگهی فراخوان تامین 
 نیروی انسانی ۱۴۰۱/۳

نوبت اول

سند کمپانی، برگ سبز و کارت مشخصات خودرو سواری 
پژو 206 آریان به شماره پالک 742 م 45- ایران 14 به رنگ 
سفید روغنی مدل 1390 و شماره موتور 14190039598 
و شماره شاســی NAAP31EG2BJ248111 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز خودروی سواری ریو مدل 1390 به رنگ 
سفید به شــماره موتور 1101164 و به شماره شاسی 
NAS610022B1202865 بــه نام محدثه صبوری 
همت آبادی به شــماره پــالک 248 م 62 ایران 54 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و کارت خودروی سواری سمند مدل 1396 
به رنگ سفید به شــماره پالک 739 ج 29 ایران 54 
به شــماره موتور 147H0267904و به شماره شاسی 
حمید  نــام  بــه   NAACR1HW0HF244748
ابوئی نیا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی و شناســنامه مالکیت )برگ سبز( خودروی 
ســواری هاچ بک جک مدل 1395 به رنگ ســفید و به 
شــماره موتــور HFC4GA31DG3013316 و به 
به  و   NAKSII7325GB119907 شــماره شاســی
شــماره انتظامی 495 ب 54 ایران 62 به نام غالمحسین 

قلیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

بــرگ ســبز پــژو GLX 405 مــدل 1390 بــه 
شــماره انتظامــی 245 ج 21 ایران 89 به شــماره 
شاســی  شــماره  بــه  و   12490311387 موتــور 
ذبیح اله  نــام  به   NAAM11CA7CE299601
اینانلو مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدیرعامل شــرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: 
آمار اخیر فائو نشان می دهد که ذخایر گندم کشور ما 

یک ونیم برابر میانگین جهانی است.
به گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران، سید سعید  راد از 
تأمین بیش از ۱۱ میلیون تن گندم به دو طریق خرید داخلی و 
خارجی در سال جاری خبر داد و افزود: با وجود رشد چشمگیر 
۶0 درصدی خرید تضمینی گندم از کشاورزان، برای تقویت 
ذخایر استراتژیک و تأمین امنیت پایدار غذایی کشورمان، این 
محصول پرمصرف را از مبادی مختلف نیز خریداری کرده ایم 

تا انبارها و سیلوهای کشور لبریز از گندم باشد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشور ما با ۸5 
میلیون نفــر جمعیت، حدود یک درصد جمعیت ۸ میلیارد 
نفری جهان را در خود جای داده است، اظهار داشت: این در 
شرایطی است که بر اساس گزارش فائو، ایران یک و نیم درصد 
ذخایر گندم و غالت جهــان را در اختیار دارد و به عبارتی، 

ذخایر غالت و گندم ایران یک و نیم برابر میانگین جهانی است.
به گفته وی، سازمان جهانی خواربار و کشاورزی )فائو( در 
تازه ترین گزارشی که از وضعیت تولیدات کشاورزی کشورمان 
منتشــر کرده است، میزان تولید غالت ایران در سال زراعی 
۱۴0۱ را 2۱ میلیــون تن، اعالم و از رشــد ۱۷ درصدی آن 

نسبت به سال زراعی ۱۴00 خبر داده است.
فائــو در گزارش خود، ۱3 میلیون تن از این 2۱ میلیون 
تن را ســهم گندم، اعالم و از رشد خیره کننده ۶3 درصدی 
تولید گندم کشورمان نسبت به سال گذشته خبر داد و تأکید 
کرد: ذخایر غالت ایران با یک میلیون تن افزایش نســبت به 
سال قبل به ۱2 میلیون و ۸00 هزار تن رسیده، در صورتی 

که ذخایر غالت جهان ۸5۷ میلیون تن است.
برنامه خودکفایی دولت در کاالهای اساسی

در همیــن حال خبرگزاری فارس گزارش داد، دولت 
گام های کاهش خوداتکایی حداقل در این محصول بسیار 

مهم و اســتراتژیک را به خوبی برداشــته و می توان آن 
طور که وزارت جهاد کشــاورزی پیش تــر قول داده بود 
برای خودکفایی گندم در سال آینده امیدوارتر بود، البته 
برنامه های خودکفایی محدود به این محصول نیست و سایر 

محصوالت هم در برنامه جدی وزارتخانه است.
خودکفایــی در محصوالت اساســی جزو برنامه های 
باالدستی و برنامه ششــم توسعه است، دولت قصد دارد 
که ســطح زیر کشت محصوالت صیفی و آب بر که نقش 
کمتری در تامین امنیت غذایی کشور دارند، کمتر شده و 
به همان اندازه سطح کشت محصوالت کاربردی افزایش 
یابد در ایــن صورت ضریب امنیــت غذایی هم افزایش 
خواهد یافت. دولت عالوه بر برنامه های خود کفایی که به 
روش های مختلف دنبال می کند ذخیره سازی محصوالت 
اساسی را هم دنبال می کند، این روشی است که چینی ها 
هم دنبال می کنند آنها نیمی از گندم صادراتی دنیا را در 

انبارهای خود ذخیره کرده اند و چنین روشــی در کشور 
هم پیاده می شود.

در دنیــای امروز غذا تنها تامین کننده امنیت غذایی 
نیست بلکه بزرگ ترین حربه برای فشارهای سیاسی هم 
محسوب می شــود. دولت ها از اهرم غذا برای اجرا کردن 

سیاست های خود استفاده می کنند.
نکته دوم اینکه هر چه پیش می رویم حساسیت تامین 
غذا برای دولت ها بیشتر می شود زیرا بر اساس آمارهای فائو 
در 50 سال آینده 500 برابر نسبت به  50 سال گذشته 
نیاز به کالری و انرژی خواهیم داشــت. این درحالی است 
که ســال به ســال محدودیت های تولید با تغییرات آب 
وهوایی، گرم شــدن کره زمین، تخریب اراضی کشاورزی 
بیشتر می شود. در چنین شرایطی تالش برای خودکفایی 
یا حداقل کاهش وابستگی درکاالهای اساسی نیازی است 

که از نان شب هم برای کشور واجب تر است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد

ذخایر گندم کشور 1/5 برابر میانگین جهانی

با همت قرارگاه خاتم االنبیاء

50درصدزیرسازیراهآهنسریعالسیرتهران-اصفهانانجامشدهاست
معــاون هماهنگ کننــده قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( گفت: راه آهن سریع السیر اصفهان- 
قم- تهران در حال ســاخت و 50 درصد از زیر سازی 

مسیر انجام شده است. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم، اســداهلل حاجی زمانی 
در نشســتی خبری به تشریح خدمات قرارگاه خاتم االنبیاء 
پرداخت و اظهار داشــت: 23 درصد راه آهن کشــور توسط 
قرارگاه احداث شده یا در دست انجام است. به عنوان مثال 
راه آهن سریع السیر اصفهان- قم- تهران با فاینانس خارجی 
در حال ساخت اســت؛ 50 درصد از زیر سازی مسیر انجام 
شده و پیش بینی می کنیم تا پنج سال آینده شاهد تکمیل 

این پروژه باشیم.
او افــزود: راه آهن خاش در خط آهن در دســت احداث 
چابهار- زاهدان افتتاح شده و مابقی مسیر ۶50 کیلومتری 
نیز در بخش زیر سازی، پیشرفتی ۷0 درصدی دارد. احداث 
۱۹ تونل در این مسیر )چابهار به زاهدان( در حال انجام است 
و پیش بینی می کنیم تا یکی دو ســال آینده، شاهد تکمیل 

پروژه مهم راه آهن چابهار به زاهدان باشیم. ضمن اینکه در 
ســاخت این پروژه، برای اولین بار از ریل ملی تولید داخل 

استفاده کرده ایم.
معاون هماهنگ کننده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( 
ادامه داد: در بخش راه های اصلی و بزرگراه ها اجرای 3300 
کیلومتــر و در بخش خطوط مترو اجرای 33۸ کیلومتر در 
کارنامه قرارگاه قرار دارد و در بحث اجرای پروژه های تراموا 
هم که مطرح شده، اعالم آمادگی کرده ایم. حاجی زمانی درباره 
وضعیت توسعه پاالیشگاه دوم خلیج فارس گفت: پاالیشگاه 
مهر خلیج فارس در مجاورت پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس 
توســط قرارگاه در حال ساخت است و تا امروز به پیشرفت 
فیزیکی ۴0 درصدی رســیده و با تکمیل آن، ظرفیت تولید 
بنزین کشــور ۱3 میلیون لیتر در روز افزایش می یابد. وی 
افزود: تا کمتر از دو ســال آینده، فاز نخست این پاالیشگاه 
با 50 درصد ظرفیت به بهره برداری خواهد رســید و حدود 
شــش میلیون لیتر به ظرفیت تولید بنزین کشور با تکمیل 

فاز نخست، افزوده خواهد شد.

معاون هماهنگ کننده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( 
ادامه داد: ظرفیت تولید روزانه بنزین در پاالیشــگاه ستاره 
خلیج فــارس، ۴5 میلیون لیتر در روز اســت و در حالی که 
متوسط مصرف بنزین کشــور به ۱00 میلیون لیتر در روز 
رســیده، حدود ۴0 تا ۴5 درصد نیاز بنزین کشــور از این 

پاالیشگاه تأمین می شود.
افتتاح بیمارستان جدید تجریش در آینده نزدیک

حاجی زمانی با اشــاره به فعالیت های قرارگاه خاتم در 
توسعه میدان گازی پارس جنوبی گفت: توسعه فازهای ۱5 
و ۱۶، 22 تا 2۴ و فاز ۱3 برعهده قرارگاه بوده که در مجموع 
حدود ۱۶۸ میلیون مترمکعب در روز تولید گاز این پروژه ها 
است؛ در واقع حدود ۱۹ درصد نیاز کشور را این پروژه ها در 

زمینه گاز تأمین می کنند.
او با بیان اینکه »فعالیت قرارگاه در زمینه احداث خطوط 
انتقال آب به مجموع ۶۴00 کیلومتر در ۱5 استان در حال 
انجام است«، گفت: آب خوزستان بعد از تکمیل طرح غدیر، از 
نظر کیفیت بسیار مطلوب تر از گذشته شد. ضمن اینکه خط 

دوم انتقال آب از سد درودزن به شیراز در حال انجام است 
و طی سه تا چهار ماه آینده این خط به اتمام خواهد رسید.

معاون هماهنگ کننده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( 
از ایجاد ظرفیت چهار هزار تخت بیمارستانی توسط قرارگاه 
خبر داد و افــزود: در آینده ای نزدیک افتتاح بیمارســتان 
جدید شــهدای تجریش را با ۷۹0 تخت خواهیم داشت که 
این بیمارستان جدید، جایگزین بیمارستان قدیمی شهدای 

تجریش می شود.
وی افزود: در بحث توسعه بنادر در پروژه های متعددی 
فعالیت داریم و بحث توسعه بندر شهید بهشتی چابهار، به 

بیش از ۷0 درصد در پیشرفت فیزیکی رسیده است.
حاجی زمانی با بیان اینکه تخریب سازه متروپل در حال 
انجام بوده و یک بخش از آن باقی مانده است، افزود: در طول 
سال ضمن اجرای پروژه ها با منابع نقدی، غیر نقدی و تهاتر 
نفــت، پرداخت مطالبات صورت می گیرد و بحث تهاتر نفت 
هم که آغاز شده، ظرفیتی برای کمک به اجرای پروژه های 

زیربنایی است.

جدول نرخ سکه ، ارز و بورس
قیمت بازار)به تومان(نوع سکه

۱۷/3۷2/000سکه تمام طرح جدید
۱۶/۸3۸/000سکه تمام طرح قدیم

۱0/0۸0/000نیم سکه
۷/۱20/000ربع سکه

3/۷۱0/000گرمی
۱/5۷۷/300هر گرم طالی ۱۸ عیار

نوع ارز
35/۹۱۹دالر
3۷/۸۹۸یورو
۴۴/۱3۱پوند

۱/۹۴0لیر ترکیه
-درهم امارات

2۴/۸دینار عراق
بورس

۱/۴02/۸2۴شاخص کل بورس تهران
۴۱۷/0۸۴شاخص هموزن

رئیس  کل سازمان خصوصی  سازی از صدور مجوز 
واگذاری شرکت پارس خودرو خبر داد و گفت: به دلیل 
اینکه پارس خودرو سهام مستقیم دولت محسوب 
نمی شود، هیئت مدیره و مجمع شرکت سایپا برای 

نحوه واگذاری و ارزش گذاری آن تصمیم می گیرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، قربان زاده درباره واگذاری 
خودرو سازی سایپا اظهار کرد: وزارت صمت تقاضای صدور 
مجوز شرکت پارس خودرو از زیرمجموعه های شرکت سایپا 
را داشــت که این موضوع در جلسات فنی متعددی مورد 
بحث قرار گرفت و تاکید شــد کــه در موضوع واگذاری 
شرکت های ایران خودرو و سایپا، اولویت واگذاری مدیریت 
این دو شــرکت از ســوی دولت است که مقدمه الزم آن، 

حذف قیمت گذاری دستوری محصوالت آنهاست.
رئیس  کل سازمان خصوصی  سازی افزود: برای واگذاری 
واقعی مدیریت، در گام اول باید ســهام تودلی و چرخه ای 
ایران خودرو و ســایپا واگذار شود تا قفل سهامداری آنها 
باز شود. قربانزاده تصریح کرد: پیرو اصرار وزارت صمت بر 
واگذاری پارس خودرو، مقرر شد تعهدات روشنی در قبال 

واگذاری این دو شــرکت نهایی شود که در روز سه شنبه، 
تفاهم نامه ای بین سازمان خصوصی سازی، سازمان نو سازی 
و گســترش صنایع و معاونت صنایــع حمل ونقل وزارت 
صمت امضا شــد. وی افزود: مطابق این تفاهم نامه باید تا 
پایان بهمن استراتژی توسعه صنعتی صنعت خودرو با افق 
۱0ساله به صورت رسمی منتشر شود تا همه نقش آفرینان 
این صنعت از چشــم انداز این صنعــت و قابل پیش بینی 
بودن متغیرهای آن مطمئن شــوند و تمامی محصوالت 
ایران خودرو و ســایپا تا پایان سال از شمول قیمت گذاری 
دستوری خارج شوند، همچنین واگذاری سهام تودلی دو 
شرکت تا پایان ســال به سرانجام برسد. معاون وزیر امور 
اقتصادی و دارایی افزود: با این شروط و تعهداتی که از سوی 
وزارت صمت به صورت مکتوب ارائه شــد، مجوز واگذاری 
پارس خودرو از زیرمجموعه های شــرکت ســایپا توسط 
سازمان خصوصی  سازی صادر شــد. قربانزاده تاکید کرد: 
به دلیل اینکه پارس خودرو سهام مستقیم دولت محسوب 
نمی شــود، هیئت مدیره و مجمع شرکت سایپا برای نحوه 

واگذاری و ارزش گذاری آن تصمیم می گیرد.

در حالی کــه تولید برنج داخلــی با افزایش 
۳0درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده است، 
با هدف متعادل ســازی تراز تجــاری با هند، ثبت 
سفارش های جدید واردات برنج از این کشور متوقف 

شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روزنامه هندی اکونومیک 
تایمز طی گزارشــی اعالم کرد ایران از هفته گذشته ثبت 
ســفارش های جدید برای خرید برنج و چــای از هند را 

متوقف کرده است.
بر اساس این گزارش تجار و بازرگانان ایرانی دلیلی در 
مورد توقف ثبت ســفارش برای برنج و چای هندی بیان 
نکرده اند. رئیس  یک شــرکت بزرگ تولیدی چای هند در 
این باره گفت: روند سفارش ایرانی ها برای خرید چای هندی 
از مدتی قبل کاهش پیدا کرده بود اما از هفته گذشته به 
طور کلی متوقف شــده است. برنج و چای مهم ترین اقالم 

صادراتی هند به ایران محسوب می شوند.
برخی از تجار هندی در مورد علت توقف واردات برنج 
و چای این کشور توسط ایران به مذاکرات دو کشور برای 
احیای مکانیســم تسویه تجاری با روپیه اشاره می کنند و 
می گویند تجار ایرانی منتظر راه اندازی دوباره این مکانیسم 

مالی هستند.
از ســوی دیگر مســیح کشــاورز، دبیر کمیســیون 
تأمین کنندگان برنج کشور با تایید توقف ثبت سفارش های 
جدیــد بــرای برنــج و چای هنــدی گفت: ایــن توقف 
موقتــی اســت و در آینــده در صــورت لــزوم و فراهم 

به منظور متعادل  سازی تراز تجاری دو کشور

وارداتبرنجوچایهندیمتوقفشد
شــدن شــرایط، بــار دیگر از ســر گرفته خواهد شــد.
وی توضیــح داد: توقــف واردات برنــج از هند برای 
متعادل  ســازی تراز تجاری با این کشور است و در صورت 
متعادل شدن آن یا حرکت به سمت مثبت شدن، در صورت 
لزوم از سر گرفته خواهد شد. وی در پاسخ به این پرسش 
که توقف واردات برنج از هند تا متعادل  سازی تراز تجاری 
خللی در تأمین نیــاز بازار برنج ایجاد نمی کند، گفت: در 
حال حاضر نیازمند واردات برنج از هند نیستم، چرا که به 
میزان کافی برنج خارجی برای تأمین نیاز کشــور وارد و 
ذخیره شــده است. کشاورز میزان واردات برنج خارجی از 
ابتدای ســال تاکنون توسط بخش دولتی را بیش از 223 
هزار تن و توسط بخش خصوصی را ۹2۱ هزار تن اعالم کرد.

وی یادآور شد: هر چند ذخایر برنج خارجی پاسخگوی 
نیاز بازار کشور است، اما برای اینکه در ماه های پایانی سال 
همراه با افزایش تقاضا برای مصرف برنج، دچار خأل در بازار 
این کاال نشویم، واردات ۴00 هزار تن برنج خارجی از منابع 

دیگر پیش بینی شده است.
دبیر کمیسیون تأمین کنندگان برنج کشور با اشاره به 
افزایش تولید برنج در کشور در سال جاری، این اطمینان 
را داد که مشــکلی در بازار برنج برای تأمین نیاز کشور به 

وجود نخواهد آمد.
بر اساس این گزارش تولید برنج ایران در سال جاری 
افزایش قابل مالحظه ای داشته است. شایگان ادیبی، مجری 
طرح برنج وزارت کشــاورزی، میزان تولید برنج در ســال 
جاری را فراتر از 2 میلیون و ۴00 هزار تن عنوان کرده و 

گفته اســت: این حجم تولید نسبت به میانگین سال های 
تولید نرمال حدود 20 درصد افزایش تولید دارد و نسبت 

به سال گذشته که میزان تولید کمتر از نرمال بوده، حدود 
30 درصد افزایش داشته است.


