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اقتصادی
تکرار یک اتفاق خوب در کشور

 92درصد چکها در مهرماه
پاس شد

طبق اعالم بانک مرکزی بیــش از  ۹۲درصد چکها در مهرماه
وصول شــده که این اتفاق خوب برای دومین ماه متوالی در کشور
رخ داده است.
بانک مرکزی اعالم کرد :از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادلهشــده در
مهر ماه به ترتیب  ۹۲و چهار دهم درصد و  ۸۸و  9دهم درصد وصول شده
است .درصد تعداد و مبلغ چکهای وصولشده در ماه قبل از آن (شهریورماه)
بــه ترتیب معادل  ۹۱و هشــت دهم درصد و  89و نیم درصد بوده اســت.
همچنین این نســبت در ماه مشابه ســال قبل به ترتیب برابر  ۹۱و دو دهم
درصد و  ۸۶و  9دهم درصد بوده است.
شاخص نســبت چکهای برگشــتی به چکهای مبادلهای در مهرماه
 ۱۴۰۱به لحاظ تعدادی ،هفت و شــش دهم درصد بوده که این شاخص در
ماه قبل عدد هشت و دو دهم درصد را نشان میدهد .همچنین این شاخص
به لحاظ مبلغی  ۱۱و یک دهم درصد بوده و در ماه قبل عدد  ۱۰و نیم درصد
را نمایش میدهد.
حدود شــش میلیون و  400هزار فقره چک به ارزش حدود  ۳۱۸۵هزار
میلیارد ریال طی مهر ماه  ۱۴۰۱در ســامانه چکاوک مبادله شد که نسبت
به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب پنج درصد و چهار و  9دهم درصد
کاهش نشان میدهد.
بیــش از  ۴۸۴هزار فقره چک به ارزش  ۳۵۳هزار میلیارد ریال چک در
مهرماه امسال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 12
و ســه دهم درصد کاهش داشته است .هفت و شش دهم درصد چکها در
دوره مذکور از کل تعداد چکهای مبادله شده وصول نشد و این برابر با ۱۱
و یک دهم درصد مبلغ کل چکهای مبادلهای بود.
گفتنی است ،طبق اعالم بانک مرکزی در شهریورماه سال جاری بیش از
شش میلیون و  700هزار فقره چک مبادل ه شد که نزدیک به  ۹۲درصد این
چکها وصول شــده است .بنابراین پاس شدن  92درصد چکها در مهرماه
برای دومین ماه متوالی تکرار شــده است .در ماه قبل از آن (مرداد ماه) هم
۹۰و  9دهم درصد چکها وصول شده بود.
الزم به یادآوری اســت ،با کم رنگ شــدن اعتبار چک بــه عنوان ابزار
پرداخت در معامالت بحث اصالح قانون صدور چک مطرح شد و پس از سه
ســال سرانجام در سال  ۱۴۰۰به طور رســمی اجرا شد .این قانون در مدت
کوتاه کمتر از یک ســال توانســت آمار چکهای برگشتی را تا حد بسیاری
کاهش دهد .در دولت جدید فرآیند اجرای قانون جدید چک سرعت بیشتری
ک گواهی بر این ادعا
گرفــت و گزارش بانک مرکزی از آخرین وضعیــت چ 
است.

تداوم نوسان قیمت
در بازار صیفیجات

مشــاهدات میدانی حاکی از افزایش قیمت خیار نسبت
به هفته پیش است و بدینترتیب پیاز ،گوجه فرنگی و خیار
از هفته گذشته تاکنون نسبت به محصوالت دیگر بیشترین
نوسانات را تجرب ه کردهاند.
به گزارش ایسنا ،براساس مشــاهدات میدانی از خردهفروشیها
ســطح شــهر تهران قیمت هر کیلوگرم پیاز  ۱۶تا  ۲۲هزار تومان،
گوجــه فرنگی حدود  ۱۶هزار تومان ،خیــار  ۱۷هزار و  ۵۰۰تومان،
ســیب زمینی  ۱۵هزار تومان ،موز  ۴۳تا  ۵۳هزار تومان ،سیب قرمز
 ۴۷هزار تومان ،پرتقال  ۱۸هزار و  ۹۰۰تومان ،نارنگی  ۱۷تا  ۳۳هزار
تومان و گالبی  ۳۱هزار تومان است.
قیمتهای ذکر شده حدودی بوده و ممکن است در برخی مناطق
بیشتر یا کمتر باشــد .مشاهدات نشان داد که عالوهبر نوسان قیمت
گوجه فرنگی و پیاز ،خیار نیز نسبت به هفته گذشته با افزایش حدود
دو هزار تومانی مواجه شده است.
اســداهلل کارگر؛ رئیساتحادیه فروشندگان میوه و سبزی استان
تهران در پاســخ به چرایی این افزایش قیمتها گفت :هر سال یک
جابهجایــی فصلی داریم که بازار را دچار نوســان میکند .این اتفاق
طبیعی است و هر سال هم تکرار میشود(!)
وی ادامه داد :با ســرد شدن هوا ،تولید و برداشت خیار کم شده
و این موضوع باعث میشــود که افزایش قیمت در این کاال داشــته
باشــیم .قیمت گوجه فرنگی و پیاز نیز دستخوش جابهجایی فصلی
شده است .سالهای گذشته یک ماه تا  ۴۰روز درگیر افزایش قیمت
این محصوالت بودیم ولی خوشــبختانه امسال این زمان کمتر شد و
قیمتها زودتر روند کاهشی به خود گرفته است.
رئیساتحادیه فروشــندگان میوه و سبزی استان تهران با اشاره
به اینکه نوســانات بازار میوه و صیفی مقطعی اســت ،افزود :قیمت
گوجهفرنگی در میدان مرکزی میوه و ترهبار کاهشی شده و در حال
حاضر به صورت عمده با قیمت هر کیلوگرم شش تا حداکثر  ۱۲هزار
تومان خرید و فروش میشود.
رئیساتحادیه فروشندگان میوه و سبزی در پاسخ به اینکه گفته
میشــود صادرات هم بر افزایش قیمت این اقالم تاثیر گذاشته و آیا
چنین چیزی صحت دارد یا خیر؟ گفت :از صادرات گلهمند هســتیم
زیرا معتقدیم باید بابرنامه باشد .گاهی بیتدبیری در این بخش ما را
دچار مشکل کرده اســت ولی در این افزایش قیمتهای اخیر نقش
اصلی برعهده سردی هوا و به تبع آن تولید کمتر بوده است.
گفتنی اســت ،برخی معتقدند با امکانات و فناوریهای موجود
میتوان تا حد زیادی از افزایش قیمت محصوالت کشاورزی به دلیل
تغییرات فصلی و طبیعی جلوگیری کرد.

جدول نرخ سکه  ،ارز و بورس

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

شاخص کل بورس تهران
شاخص هموزن

نوع ارز

بورس

آگهیهای
مفقودی

قیمت بازار
16/446/000
15/635/000
8/910/000
5/900/000
3/410/000
1/496/200

دبیر نمایشگاه هوایی اعالم کرد

تولید نخستین موتور جت کامال ایرانی هواپیما

به گفته دبیر نمایشگاه هوایی ایران ،موتور
جت هواپیما که  100درصد آن توسط متخصصان
داخلی ساخته شده است ،در آینده نزدیک برای
اولین بار رونمایی میشود.
به گزارش خبرگزاریها ،بیژن بنکدار خبر داد :در
نمایشگاه بینالمللی هوایی ایران برای اولین بار موتور
هواپیما که ساخت شرکت مپنا است و از صفر تا صد
ساخت این موتور توسط متخصصان ایرانی تولید شده
است ،رونمایی خواهد شد.
بــه گفته او ،ارائه آخرین دســتاورد و مراحل از
ســاخت هواپیمای مسافربری که تمامی آن توسط
متخصصان در داخل کشــور صورت گرفته اســت،
در نمایشگاه بینالمللی هوایی ایران انجام میشود.
دبیر نمایشــگاه هوایی ایران یادآور شد :در دنیا
کشورهای محدودی هستند که امکان طراحی موتور
هواپیما را دارند ،اینکه ما به طراحی و تولید هواپیما
ورود کردهایم کار بسیار بزرگی است.
به گفته بنکدار،امکان صادرات این موتور هواپیما
در آیند ه وجود خواهد داشت،موتور در محوطه اپرون
آزمایش میشود و سپس در موضوع مجوزها و تولید
انبوه بررسی خواهد شد.
وی اظهار کرد :در کشورمان گامهای بلندی در
دانش ساخت هواپیما برداشته شده است و سازمان

هواپیمایی کشــوری بر روندها ،پارامترها و مجوزها
نظارت دقیق دارد.
عبور از تحریم ،بدون توقف

دبیر نمایشــگاه بینالمللی هوایــی ایران افزود:
تحریمها سایه خود را در صنعت هوانوردی سنگینتر
میکند ،اما اجازه ندا دهایم که چنین گردهماییهای
متخصصان و دستاندرکاران صنعت هوایی متوقف
شود.
بنکــدار با بیــان اینکه این نمایشــگاه از  ۲۲تا
 ۲۵آذرماه در کیش برگزار میشــود ،گفت :در این
نمایشــگاه  ۸۰تا  ۹۰شــرکت هواپیمایی داخلی و
خارجی حضور دارند و از کشــورهای روسیه ،چین،
پاکستان و ترکیه و همچنین کشورهای اروپایی حضور
دارند و آخرین دستاوردهای خود را ارائه خواهند کرد.
او خاطرنشــان کرد :تمرکز بر صنعت هوا فضای
کشــور و انجام بحثهای فنی و علمی و بینالمللی
در حوزه صنعت هلی کوپترسازی ،ساخت هواپیما و
پشتیبانی داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با کشورهای
خارجی و داخلی در حوزه صنعت هوایی و هواپیمایی
صورت خواهد گرفت.
این مسئول ادامه داد :حضور شرکتهای دانشبنیان،
سازمان هواپیمایی کشوری و معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری در این بخش پر رنگ است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید:

نهضت ملی مسکن با متری  6/5میلیون تومان در حال ساخت است
مدیرعامل شــرکت عمران شهرهای جدید
گفت :هزینه ســاخت هر واحد مسکونی طرح
نهضت ملی مســکن با مدیریت دولت در تامین
مصالح و استفاده از روش انبوهسازی و با احتساب
تورم متری شش و نیم میلیون تومان است.
علیرضــا جعفری در گفتوگو بــا خبرگزاری ایرنا
درباره هزینه هر متر ساخت واحدهای طرح نهضت ملی
مسکن ،اظهار کرد :هزینه ساخت در طرح نهضت ملی
مسکن به متری هشــت میلیون تومان نرسیده است؛
چراکه دولت در این طرح از فرمول ســاخت بر اساس
«هزینه به مقیاس» استفاده کرده است.
وی توضیــح داد :همــان رقم متــری چهار و نیم
میلیون تومان مبنای ساخت هر متر واحدهای نهضت
ملی مسکن است که از سوی معاونت مسکن وزارت راه
و شهرسازی در ســال  ۱۴۰۰اعالم شد ،البته این رقم
با لحاظ شــاخصهای تورمی سه ماه سوم سال ۱۴۰۰
اعالم شد و وقتی بهروزرسانی کردیم در سال  ۱۴۰۱به
رقم متری شش و نیم میلیون تومان رسیدیم.
مدیرعامل شرکت عمران شــهرهای جدید گفت:

همین حاال در حال ارزیابی هزینه ساخت هستیم ،اما
تاکنون هزینه ساخت نهضت ملی از حدود شش و نیم
میلیون تومان باالتر نرفته است.
جعفری در پاسخ به این سؤال که چگونه با وجود
تورم مصالح ساختمانی ،قیمت ساخت افزایش نیافته
اســت ،توضیــح داد :اگر قیمتها را به نســبت تورم
افزایش دهیم ،فشــار بر متقاضیــان افزایش مییابد،
بــه همین دلیل دولت با سیاســت «تامین مصالح» و
«انبوهسازی» هزینه به مقیاس را کاهش داده است و
وقتی مدیریت هزینه به مقیاس انجام شــود ،قیمتها
متعادل میشود.
به گفته مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید،
ساخت نهضت ملی با متری شش و نیم میلیون تومان
به معنای کاهش کیفیت ساخت نیست؛ بلکه به دنبال
ساخت با کیفیت باال با حداقل هزینه هستیم.
وی تاکید کرد :در طرح نهضت ملی مدل هزینه به
مقیاس در قالب انبوهسازی دنبال میشود و در کنار این
مدل ،صنعتیسازی که منجر به کاهش هزینه ساخت
خواهد شد را نیز در دستور کار داریم.

معاون امور گمرکــی گمرک با اشــاره به ارائه
تسهیالت برای ترخیص نهادههای دامی و کشاورزی
گفت :بهطور میانگین روزانــه  ۱۹۰۰تا  ۲۰۰۰کامیون
حامل نهادههای دامی و کاالهای اساســی از گمرک
بندر امام ترخیص میشود.
فرود عســگری درباره وضعیت ترخیص نهادههای دامی
و کشاورزی در گمرکات کشــور اظهار کرد :گمرک از تمام
ظرفیتهای خود برای کمک به ترخیص کاالهای اساســی
و نهادهها از گمرکات کشــور بهویژه گمــرک بندر امام که
یکی از گمرکات فعال مــا در زمینه واردات نهادههای دامی
و کشــاورزی و کاالهای اساسی است ،استفاده کرد و بر این
اساس بخشی از این کاالها را با تأکید وزیر جهاد کشاورزی و

بهاستناد ماده  42قانون امور گمرکی ،بدون دریافت حقوق
ورودی ،بــا تعهد ارائه اصل اســناد و مهلت تودیع یکماهه
ترخیص کردیم.
وی ادامه داد :همچنین پذیرفتیم که بخش عمدهای از
این کاالهای اساســی با تودیع تعهد ذیحسابی با سررسید
 15بهمنمــاه ســال جاری طبــق قانون بودجــه و قانون
گمرک ،ترخیص شــوند و اینجا هم بابت حقوق گمرکی تا
 15بهمنمــاه وجهی را پرداخــت نمیکنند و همچنین در
مــورد برخی کاالها نیز اجازه دادیم که اگر باز هم مشــکل
دارند ،از امکانات ترخیص نســیه هم استفاده کنند که البته
اکنون بیشتر با تعهد ذیحسابی کاالهای اساسی را ترخیص
میکنند.

زمستان امسال هم بدون خاموشی سپری میشود
ســخنگوی صنعت برق و مدیرعامل شرکت
مادر تخصصی بــرق حرارتی گفتند :همه تالشها
بهکار گرفته شده تا زمســتان امسال هم بدون
خاموشی سپری شود.
به گزارش ایرنا ،مصطفی رجبی مشهدی؛ سخنگوی
صنعت بــرق در آخرین روز برگزاری بیســت و دومین
نمایشگاه بینالمللی صنعت برق ایران در نشست خبری
گفت :هماهنگی و همکاری خوبی بین وزارتخانههای نفت
و نیرو برای تامین سوخت مورد نیاز نیروگاهها وجود دارد
تا مشکلی ایجاد نشــود .وی با بیان اینکه امسال 1500
مــگاوات صرفهجویــی را در صنعت برق شــاهد بودیم،
خاطرنشانکرد :این در حالی است که هر سال یکهزار
مگاوات افزایش مصرف را شــاهدیم و صرفهجویی انجام
شده ناشی از همکاری مردم در همه بخشها بوده است.

ســخنگوی صنعت برق افزود :کاهش قابل مالحظه
در مصارف برق بخش خانگی با وجود اضافه شدن ساالنه
یک میلیون مشــترک اتفاق افتاد و سبب شد برق اضافه
به بخش صنایــع اختصاص یابد .ضمــن اینکه ناترازی
مالی صنعت برق سبب شد به سمت روشهای مدیریت
مصرف جدیدتری برویم و از طرف دیگر به فکر توســعه
باشیم.
رجبی مشــهدی با تاکید بر اینکه امسال هیچگونه
افزایش تعرفهای در بخش خانگی نداشته ایم ،خاطرنشان
کرد :مشــوقهایی برای مشــترکان صنعت برق ،امسال
در نظــر گرفته شــد و بر ایــن اســاس از  ۵۶میلیون
قبض  ۲۲میلیون قبض مشــمول دریافت پاداش شدند.
هشت میلیون مشترک امسال برق رایگان دریافت کرده
و بستانکار شدند و نیز یک میلیون و  ۱۰۰هزار مشترک

آگهی دعوت

1/410/188
407/302

برگ ســبز و سند کمپانی خودرو
سواری پژو پارس  TU5به شماره
پــاک  185ه  -96ایــران 14
بــه ر نــگ ســفید ر و غنــی
مــدل  1399و شــماره موتــور
 181B0118894و شــماره
شاسی NAAN11FE1LH281736
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار
ساقط میباشد.

معاون امور گمرکی گمرک با اشــاره به افزایش ورودی
کشتیها در لنگرگاه و اسکلهها یادآور شد :در مجموع حدود
هشت میلیون تن کاال در لنگرگاهها ،اسکلهها و بنادر کشور
داریم .اگر نقدینگی آنها تأمین شود ،با خدمات 24ساعته که
در گمرک داریم ،تعداد بیشــتری کامیو ن حامل نهادههای
دامی ترخیص خواهد شــد .اکنون بهطور میانگین  1900تا
 2000کامیون در روز از گمرک بندر امام ،نهادههای دامی و
کاالهای اساسی ترخیص میکنیم.
به گزارش تســنیم ،عسگری با اشــاره به آخرین آمار
ترخیــص کاال ،گفــت :آخرین آماری که داریــم برای 22
آبانماه اســت 59 ،فروند کشــتی در لنگــرگاه ب ه ظرفیت
سهمیلیون و  384هزار تن داریم و  16فروند هم در اسکله

در حال تخلیه اســت که ظرفیت آنها  406هزار تن است،
همچنین در  13بندری که کاالهای اساسی به آنها میآید،
جمعــاً چهار میلیــون و  800هزار تن هم کاالی اساســی
است که بیشــترین آنها در گمرک بندر امام با سه میلیون
و  794هزار تن است.
وی درخصوص موضوع مواد اولیه دارو و متروکهشــدن
آنهــا اظهار کرد :درخصوص دارو طیف وســیعی از موارد را
داریم کــه در فصول  30و همچنیــن  28و  29قانون امور
گمرکی درخصوص مواد اولیه مطرح شــده است .اما گمرک
همان تســهیالتی را که اشاره کردم ،برای این بخش هم در
نظر دارد ،یعنی در حوزه گمرک میتوان چیزی بابت حقوق
ورودی پرداخت نکرد و با ضمانتنامه بانکی ترخیص کرد.

مسئوالن صنعت برق:

آگهی تحدید حدود اختصاصی

برگ ســبز و سند کمپانی خودرو
سواری پژو XU7-CNG - 405GLX
بهشمارهپالک 737ی-57ایران14
بــه رنــگ خاکســتری متالیــک
مــدل 1395و شــماره موتــور
 124K0813570و شماره شاسی
NAAM11VE5GK452414
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار
ساقط میباشد.

مرکــز آمــار در جدیدترین گزارش از شــاخص قیمت
مصرفکننده در آبان  ۱۴۰۱اعالم کرده که قیمت مســکن
کل کشور در یک ماه گذشته سه و هفت دهم درصد افزایش
داشــته است .نرخ رشــد نقطه به نقطه یعنی مقایسه رشد
قیمت در مقایســه با آبان سال گذشته هم افزایش  ۳۹و دو
دهم درصد را نشان میدهد .تورم سالیانه که رشد قیمت در
 ۱۲ماهه منتهی به آبان  ۱۴۰۱را به تصویر میکشــد نیز از
افزایش  ۳۱و نیم درصد حکایت دارد.
به گزارش ایســنا ،ماه قبل از آن یعنی مهرماه هر ســه
شــاخص مذکور به ترتیب شــش و یک دهم درصد ۳۶ ،و
ســه دهم درصد و  ۳۰و ســه دهم درصد بود .بر این اساس
آمار روایت میکند که اگرچه تورم سالیانه در آبان  ۱۴۰۱با
مقداری رشد مواجه شده ،در یک ماه اخیر از شتاب رشد نرخ
مسکن کاسته شده است.
در بخش اجاره نیز قیمتها در آبان سال  ۱۴۰۱نسبت
به مهرماه همین سال سه و هفت دهم درصد افزایش یافت.
نرخ اجاره بها در مقایسه با آبان سال گذشته  ۳۹و یک دهم
درصــد و در  ۱۲ماهه منتهی به آبان امســال  ۳۱.۳درصد

مشکل ترخیص کاالهای اساسی حل شد

35/006
36/692
42/498
1/910
9/655
24/4

برگ سبز  207پانا مشکی مدل
 1401به شاسی nj928501
و پــاک  958ه  67ایران 29
مفقود و فاقد اعتبار است.

نرخ رشد قیمت مسکن کاهش یافت

رشــد داشته اســت .تورم اجاره بها در ماه گذشته (مهرماه)
در سه شــاخص رشــد ماهیانه ،نقطه به نقطه و سالیانه به
ترتیــب  ۶.۱درصد ۳۶ ،درصد و  ۳۱و یک دهم درصد اعالم
شد.
مرور وضعیت بازار مســکن کل کشــور در هشــت ماه
گذشــته حاکی از آن است که رشــد ماهیانه قیمت مسکن
در اردیبهشــت دو و نیم درصد ،خرداد دو و سه دهم درصد،
تیرماه سه و هشــت دهم درصد ،مردادماه دو و هشت دهم
درصد ،شهریورماه سه و نیم درصد ،مهرماه شش و یک دهم
درصد و آبان سه و هفت دهم درصد بوده است.
میزان رشــد ماهیانــه نرخ اجاره در کل کشــور نیز در
اردیبهشت دو و نیم درصد ،خرداد دو و سه دهم درصد ،تیر
ســه و هشت دهم درصد ،مرداد دو و  9دهم درصد ،شهریور
ســه و نیم درصد ،مهر شش و یک دهم درصد و آبان سه و
هفت دهم درصد اعالم شد.
به نظر میرســد با پایان یافتن فصل جابهجایی ،کاهش
تدریجی انتظارات تورمی و افت ســرعت رشد قیمت مسکن
در تهران به تدریج بر بازار مسکن کل کشور تاثیر گذاشته و
این بخش به ثبات نسبی رسیده است.

معاون گمرک:

بدینوســیله از کلیه سهامداران شرکت ارس تابان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۴۰۴
بشناســه ملی  ۱۰۷۶۰۲۴۸۷۹۵دعوت بعمل میآید تا در جلسه مجمع عمومی فوقالعاده که در
ســاعت  ۱۲ظهر روز  1401/09/16در محل قانونی شرکت واقع در استان مازندران شهرستان
آمل بخش امامزاده عبداهلل دهستان باال خیابان لیتکوه ابادی شهرک صنعتی فاز  ۱و  ۲خیابان
بنفشــه خیابان یاس پــاک  0در طبقه همکف به کد پســتی  ۴۶۱۶۱۵۹۴۵۱برگزار میگردد
حضور بهم رسانند.
دستور جلسه -۱ :اصالح ماده  ۳۱اساسنامه (کاهش اعضای هیات مدیره)  -۲سایر مواردی
که در صالحیت مجمع مزبور باشد.
هیئت مدیره

بــرگ ســبز خــودرو ســواری
ســایپا  131SEبــه شــماره پالک
 842ل  -88ایــران  14به رنگ
ســفید روغنــی مــدل  1396و
شماره موتور M13/5817999
شا ســی
شــما ر ه
و
NAS411100H1303773
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار
ساقط میباشد.

در یک قدمی هواپیمای مسافربری

گفتنــی اســت  31مردادماه امســال بود که
رئیسجمهور در جمع مدیران و کارکنان وزارت دفاع،
نوآوریها در زمینه ســاخت انواع پرندهها در صنایع
دفاعی را بسیار افتخارآمیز دانست و با اشاره به بازدید
خود از صنایع هواپیماسازی ایران در اصفهان تصریح
کرد« :دانشــمندان و نخبگان ما در این وزارتخانه تا
یک قدمی ساخت هواپیمای مسافربری رسیدهاند و
از آنها خواستهام که این مسیر را تا حصول نتیجه با
قدرت و قوت ادامه دهند».
طرح ســاخت هواپیمای مســافری از دهههای
گذشــته مطرح بوده و بر اســاس دستوراتی که در
این زمینه صادر شده ،در دستور کار قرار گرفت ،اما
بــه علت کم توجهی برخی دولتها این طرح پیش
نرفته بود.
در جریــان بازدیــد رئیسجمهور از شــرکت
هواپیماســازی ایران در اصفهان و دســتور طراحی
و ســاخت هواپیمــای مســافربری ،وزیردفاع طی
نامهای به مدیرعامل ســازمان صنایع هوایی دستور
پیگیری دستور رئیسجمهور را صادر کرد .در ادامه
با همکاری دستگاههای متولی و شرکتهای دانش
بنیان ،توافقنامههایی نهایی شد تا با در نظر داشتن
ایمنی روند
همه الزامات و اســتانداردهای فنــی و
ِ

طراحی و ساخت هواپیمای مسافری سرعت بگیرد.
در همین ارتباط تابستان امسال رئیسسازمان
هواپیمایــی کشــوری با تأکید بر اینکه دســتیابی
به ســاخت و تولید هواپیمای مسافری بومی برای
ایران نزدیک شــده است ،گفت :ســاخت کارخانه
هواپیماسازی مسافر در سیاستهای کالن نظام قرار
دارد و ســاخت آن ســالها قبل توسط مقام معظم
رهبری ابالغ شــده است ،اما در سالهایی کار پیش
نرفتــه ولی اکنون عزم دولت بر ســاخت هواپیمای
مسافری است.
محمدی بخش همچنین خبر داده بود که بخش
اعظمی از هواپیمای مسافری در حال ساخت ،رونمایی
شده است و خبرهای امیدوارکننده بیشتری در این
خصوص بهزودی منتشر میشود.
رئیسســازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد:
تا پایــان  ۱۴۰۴ســاخت هواپیمای مســافری به
دســت متخصصان کشــور تکمیل میشود .با ابالغ
رئیسجمهــوری برنامههای جدیــدی برای تولید
هواپیما ،قطعــات و تعمیرات هواپیماهــا داریم؛ با
محوریــت وزارت دفــاع و وزارت راه و شهرســازی
کمیتهای تشــکیل شده اســت که بر روند ساخت
هواپیماهای ایرانی نظارت میکند .ما اشــکاالتی در
زمینه اجرا داشتیم که آنها را برطرف کردهایم.

چون تحدید حدود ششدانگ زمین به شماره پالک  6917واقع در
نعیمآباد بخش  4یزد تاکنون بعمل نیامده اینک برحسب درخواست
کتبی طاهره نعیمآبادی قائم مقام متقاضی ثبت و با رعایت مواد 14
و  15قانون ثبت عملیات تحدید حدود آن ساعت  8صبح یکشنبه
مورخ  1401/9/27در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بدینوسیله
انتشار آگهی از متقاضی و صاحبان امالک مجاور دعوت میشود تا در
روز و ساعت مقرر در محل حضور بههم رسانند و هر ادعایی نسبت به
حدود یا حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده مجدد اظهار و ابراز دارند
و کسانی که به عملیات تحدید حدود واخواهی داشته باشند میتوانند
باستناد ماده  20قانون ثبت و در اجرای مواد  74و  86آییننامه
اصالحی قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود ظرف مدت یکماه اعتراض
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد یزد تسلیم و رسید دریافت نمایند و نیز
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست
خود را به مرجع ذیصالح قضایی تسلیم و گواهی الزم از مرجع
قضایی مربوطه اخذ و به اداره ثبت تسلیم نماید .در غیراینصورت
اقدامات قانونی بنا به تقاضای ذینفع بعمل خواهد آمد.
تاریخ انتشار1401/9/3 :
مهین محمودی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو یزد

با کاهش مصرف خود را به زیر الگو رساندند .فقط سه تا
چهار درصد مشترکان باالی الگو برق مصرف میکنند.
 10درصد صرفهجویی برای عبور از زمستان

ســخنگوی صنعت برق در خصــوص آخرین وضعیت
صادرات برق به ترکیه ،اظهار داشــت :اکنون سنکرون انجام
شــده ۶۰۰ ،مگاوات را به طور آزمایشی وارد تبادل کردیم و
با آخرین فناوری روز دنیا به صورت یک پست «بک تو بک»
کار را پیــش میبریم .مبادله با ترکیه به این صورت اســت
که ســه و نیم روز ما به این کشور صادرات انجام میدهیم و
سه و نیم روز دریافتکننده برق هستیم .البته یکی از اهداف
صادراتی ما اروپاســت که از طریق ترکیــه میتوانیم به آن
دست پیدا کنیم.
رجبی مشــهدی درخصوص تأمین سوخت زمستان
نیروگاههــا گفت :برنامهریزی این اســت کــه هیچگونه

آگهی دعوت

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت ارس تابان(سهامی خاص) به شماره ثبت  2404به شناسه
ملی  10760248795دعوت به عمل میآید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده که در
ســاعت  15بعدازظهر روز  1401/09/16در محل قانونی شرکت واقع در استان مازندران شهرستان
آمل بخش امامزاده عبداهلل دهستان باال خیابان لیتکوه ابادی شهرک صنعتی فاز  1و  2خیابان بنفشه
خیابان یاس پالک  0در طبقه همکف به کدپستی  4616159451برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه -1 :انتخاب اعضای هیئتمدیره  -2انتخاب بازرسان  -3سایر مواردی که در
صالحیت مجمع مزبور باشد.

هیئتمدیره

خاموشی به نیروگاهها از بابت عدم سوخت تحمیل نشود.
اگر یک مقایســه در طول چند روز گذشته نسبت به سال
قبل داشــته باشــیم ،گاز تحویلی به نیروگاههــا دو برابر
افزایش یافته است .البته خواسته وزارتخانههای نفت و نیرو
از مشترکان کاهش  ۱۰درصدی مصرف است تا با مشکل
کمتری مواجهشویم.
 90درصد سوخت نیروگاهها گاز است

مدیرعامل شــرکت مــادر تخصصی بــرق حرارتی در
گفتوگو با ایســنا بــا بیان اینکه نیروگاهــی به دلیل عدم
دریافت گاز خاموش نخواهد شد ،افزود :تامین برق در اولویت
ما قــرار دارد و تاکنون تعامالت خوبی بــا وزارت نفت برای
تامین ســوخت صورت گرفته است و این مذاکرات نیز ادامه
خواهد داشــت .هیچ خاموشی برای زمستان تعریف نشده و
تمام تمهیدات برای تامین برق در نظر گرفته شده است.

فقدان دفترچه عضویت تعاونی مسکن
کارکنان شهرداری اهواز

یک فقره دفترچه عضویت شــماره  350بــا پالک ثبتی
 2709/508مربــوط بــه پروژه ویالیــی مهدیس تعاونی
مســکن کارکنان شــهرداری اهواز مفقود شده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.

برگ سبز و سند کمپانی سواری پراید به رنگ سفید
مدل  1386به شماره موتور  2163183و شماره شاسی
 S1412286391699به شماره انتظامی 934ج 96ایران54
به نام محمدمهدی نوریزاده به کد ملی 4431587731
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

فقدان دفترچه عضویت تعاونی مسکن
کارکنان شهرداری اهواز

آگهی فقدان سند مالکیت

فقدان دفترچه عضویت تعاونی مسکن
کارکنان شهرداری اهواز

خانم زهرا پورمحمد معافی فرزند کاظم مالک دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یک
قطعه زمین به پــاک ثبتی  ۳۱۷۸فرعی از  ۶۴۳اصلی مجزی شــده از پالکهای
59و 2فرعی از اصلی مذکور با ارائه دو برگ استشــهادیه شــهود مصدق که تحت
شــماره  ۷۹۶۹مورخه  1401/5/26دفترخانه  ۲۰۶بندرانزلــی مورد تایید و گواهی
رسیده اســت مدعی گردیده سند مالکیت دو دانگ مشــاع از ششدانگ یک قطعه
زمیــن به پالک ثبتی  4۱۷۸فرعی از  ۶4۳اصلی مجزی شــده از پالکهای 59و2
فرعی از اصلی مذکور واقع در غازیان بخش هشت گیالن تحت شماره سریال سند
مالکیت  342224ذیل شــماره ثبت  ۱۶۰۰۵دفتر جلد  8/132صفحه  241بنام خانم
زهرا پورمحمد معافی فرزند کاظم ثبت و صادر و تســلیم گردیده است و حالیه بعلت
جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی را از این اداره نموده
اســت .لذا مراتب با اســتفاده از ماده  ۱۲۰آییننامه قانون ثبت که در یک نوبت به
تاریخ ذیل اگهی میشود و چنانچه هر کسی مدعی انجام معامله با سند فوق یا وجود
سند نزد خود یا دیگری باشــد اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه مدارک الزم به این
اداره تســلیم و رسید اخذ نماید .بدیهی است در غیر این صورت پس از اتمام مراحل
قانونی سند مالكيت المثنی پالک فوق بنام متقاضی صادر خواهد شد.

رئیس ثبت اسناد و امالک بندرانزلی -عباس نوروزی

یک فقــره دفترچــه عضویت شــماره  571با پــاک ثبتی
 2709/729مربوط به پروژه ویالیی مهدیس تعاونی مســکن
کارکنان شــهرداری اهواز مفقود شــده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.

یک فقــره دفترچــه عضویت شــماره  570با پــاک ثبتی
 2709/728مربوط به پروژه ویالیی مهدیس تعاونی مســکن
کارکنان شــهرداری اهواز مفقود شــده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.

برگ سبز و کارت ماشین سواری پراید مدل  1379به شماره
موتور  001763000و شماره شاسی S1442279152871
به شماره انتظامی 451ق 33ایران 54به نام مهدی
اسمعیلی میمونه به کد ملی  5519703558مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط است.

بر اساس بررسیهای میدانی

قیمت مرغ به  11هزار تومان
زیر نرخ مصوب رسید

قیمــت مرغ در بازار تهران کیلویی  52هــزار تومان به فروش
میرود که  11هزار تومان کمتر از نرخ مصوب است.
به گزارش خبرگــزاری فارس این روزها قیمت مــرغ در بازار به حدی
کاهش یافته که از نرخ مصوب دولتی هم  11هزار تومان پایینتر آمده است.
قیمت مرغ پس از اصالح ارز ترجیحی به  59هزار و  500تومان و پس از آن
با انتقاد تولیدکنندگان کیلویی  63هزار تومان مصوب شد اما بررسی میدانی
نشــان داد که قیمت مرغ در منطقه  19تهران کیلویی  52هزار تومان است.
آمارها نشان داد که سرانه مصرف مرغ کشور در یکسال اخیر دو برابر شده
و اکنون حدود  30کیلوگرم است.
به گفته اسداهللنژاد؛ مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران کاهش قیمت
مرغ چند دلیل عمده دارد،؛ نخســت اینکه عرضه مرغ منجمد زیاد در بازار
اســت .دوم؛ جوجهریزی یا همان تولید بیش از نیاز اســت و به تولید مازاد
انجامیده است .سوم؛ برنامه صادرات و جمعآوری مرغ مازاد با سرعت بیشتری
انجام نمیشود .چهارم؛ برنامههای جمعآوری مرغ عمدتا روی مرغهای آرین
متمرکز است.
او افــزود :عالوهبر اینکه مرغ مازاد در بازار وجود دارد گوشــت منجمد
وارداتی مربوط به ســال قبل نیز به بازار تزریق میشــود که این هم عامل
دیگری برای افت شدید قیمت شده است.
قیمت مرغ منجمد  ۵۰هزار تومان شد

همچنین به گزارش ایسنا ،معاون امور دام و طیور وزارت جهادکشاورزی
با حضور در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد :مجوز واردات هیچ مرغی از سال
گذشته صادر نشده و به دلیل اینکه در سال گذشته شرایط عرضه مرغ بسیار
نابسامان بود و به هر حال در جهت تنظیم بازار دولت موظف بود که مقادیر
کمبود مرغ را با واردات تامین کند .این مجوز سال گذشته صادر شد و البته
عدد آن هم اصالح شد.
حســین دماوندینــژاد درخصــوص مرغهــای منجمد در بــازار نیز
گفت :فروشــگاههای زنجیرهای ماههای پیش مقادیری مرغ دریافت کردند
و در ســردخانهها موجود است و به صورت محدود عرضه میشود .همچنین
قیمت مرغ منجمد را اصــاح کردیم و افزایش دادیم که تقاضا به مرغ گرم
هدایت شود .بنابراین هم عرضه این مرغ را محدود کردیم و هم قیمت آن را
به  ۵۰هزار تومان افزایش دادیم.
وی افزود :به تولیدکنندگان و زنجیرههای بزرگ گوشت اجازه دادیم که
گوشت مرغ تولیدی را ذخیره کنند زیرا از ما درخواست کرده بودند که اجازه
ذخیرهسازی را به آنها بدهیم تا پایان سال بتوانند آن را عرضه کنند.
معاون وزیر جهادکشــاورزی گفت :ظرف یکی دو روز آینده تصمیمات
جدیدی در ارتباط با جمعآوری سایر سویهها مرغ تولیدی گرفته خواهد شد
و پیگیر آن هستیم که محقق شود .دماوندینژاد افزود :برای جوجه یکروزه و
تخم مرغ نطفهدار ،سویه آرین بدون هیچ منعی صادرات آزاد است .در ارتباط
با سایر سویهها هم منعی نداریم اما به علت قیمت تمام شده که در کشور ما
باالتر است امکان صادرات برای همه فراهم نیست.

شرکت سپردهگذاری مرکزی:

 27میلیون سهامدار  4700میلیارد تومان
سود سنواتی دریافت کردند

شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعالم
کرد :بیش از  ۴هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان ســود ســنواتی از طریق
سجام به حساب بیش از  ۲۷میلیون سهامدار واریز شد.
به گزارش ســمات ،تازهترین آمار منتشر شــده از سوی سپردهگذاری
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه حاکی از آن است که از آغاز سال ۱۴۰۱
تا پایان هفته ســوم آبان ماه ۲۲۴ ،ناشــر سود سنواتی سهامداران خود را از
طریق اطالعات سامانه جامع مشتریان «سجام» پرداخت کردند.
بر اســاس این گزارش ،در این دوره زمانی  ۲۲۴ناشــر 4705 ،میلیارد
تومان مطالبات ســنواتی  ۲۷میلیون و  ۲۰۷هزار و  ۲۰۱سهامدار را پس از
سالها با استفاده از سجام به حساب سهامداران واریز کردند.
افزون بر این ،آمارهای منتشر شده نشان داد که از ابتدای امسال تا پایان
هفته ســوم آبان ماه ،سود جاری  ۳۱۶ناشر به مبلغ  ۴۶هزار و  ۴۶۸میلیارد
تومان با استفاده از طریق سامانه سجام به حساب  ۴۲میلیون و  ۵۰۵هزار و
 ۴۳۳سهامدار واریز شده است.
اولویت دریافت سهام عدالت

همچنین درباره ســهام عدالــت جاماندگان هم یک عضو کمیســیون
اقتصادی مجلس شورای اســامی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم ،اظهار
کرد :بســیاری از هموطنان به نمایندگان مراجع و نسبت به عدم تعلق سهام
عدالت به آنها گالیهمند بوده و خواستار دریافت سهام عدالت هستند.
اصغر ســلیمی با بیان اینکه طبق بودجه امسال باید جاماندگان تا پایان
ســال سهام عدالت دریافت کنند ،افزود :حدود سه میلیون نفر از جاماندگان
از افراد تحت پوشــش نهادهای حمایتی مانند بهزیستی ،کمیته امداد امام
خمینی(ره) و همچنین ایثارگران هســتند کــه در اولویت قرار دارند و باید
سهام عدالت به آنها تعلق گیرد.
وی با اشاره به اظهارات مسئوالن دولتی مبنی بر اینکه سود سهام عدالت
در دو مرحله که بخشــی از آن هم به زودی پرداخت خواهد شد ،ادامه داد:
قرار بود که تا پایان سال وضعیت جاماندگان سهام عدالت تعیین تکلیف شود
و علیرغم اینکه قرار اســت بخش اول سود دارندگان سهام عدالت به زودی
پرداخت شود اما هنوز وضعیت جاماندگان مشخص نیست.
سلیمی با بیان اینکه دولت باید تا پایان وضعیت جاماندگان سهام عدالت
را تعیین تکلیف کند ،تصریح کرد :مجلس ،بهویژه کمیسیون اقتصادی از بعد
نظارتی این موضوع را پیگیری و با دعوت از مســئوالن مربوطه گزارشهای
الزم درباره عدم اجرای این ماده قانونی را اخذ و موضوع را پیگیری خواهیم
کرد تا همه جاماندگان ،سهام عدالت دریافت کنند.

مزایده اجاره

مدیریت آموزش و پرورش منطقه  3تهران در نظر دارد امالک آموزشی  -1پیشدبستانی
دبســتان هدایت و دبستان پسرانه رازی به شماره مزایده  5001004461000020و  -2اتاق بیمه
به شــماره مزایده  5001004461000019را به اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت اجاره برای
پیشدبستانیها  8ماهه و اتاق بیمه یک ساله واگذار نماید .متقاضیان میتوانند جهت دریافت شرایط
مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن  84821092تماس
حاصل نمایند( .هزینه چاپ آگهی و کارشناسی با برنده مزایده میباشد)
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آگهی مزایده پرونده کالسه 9300050

به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق ششدانگ پالک باقیمانده  4456واقع
در مهرجرد میبد بخش  21یزد که در اجرای بخشــنامه  ،23511به موجب
دســتور شماره  5/13908مورخ  ،1397/9/7شماره  2فرعی از  4456اصلی
تعییــن گردید در صفحــه  541و  525و  351دفاتــر  72و  68و  76ذیل
 6414بــه نام خانم صدیقه کرامتی مهرجری ثبت و ســند مالکیت صادر و
تســلیم گردیده است ،طبق سند رهنی شماره  107417مورخ 1389/12/3
دفترخانــه  5یزد در قبــال مبلغ  2019964212ریــال در رهن بانک مهر
اقتصاد قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 16/250/000/000
ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای  300متر مربع اعیانی و ساختمان آجر
و آهنی دیوار حیاط ســفال میباشد دارای انشعابات آب و برق و گاز و تلفن
که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالک میباشد ،که حدود بدین شرح
میباشــد شماال به طول  15/9متر به دیوار اشتراکی با خانه  4478شرقا به
طول  21/85متر به دیوار اشــتراکی با بــاغ  4455جنوبا اول به طول 1/7
متر درب ورودی و دیواری اســت به کوچه بنبست دوم به طول  13/6متر
دیواریست به زمین یک فرعی  1799غربا به طول  21متر به دیوار اشتراکی
با باغ  4457به مســاحت  334مترمربع حقوق ارتفاقی ندارد پالک فوق از
ساعت  9الی  12روز سهشــنبه مورخ  1401/9/15در اداره ثبت میبد واقع
در میــدان انقالب جنب پارک بهاران از طریق مزایده به فروش میرســد.
مزایده از مبلغ  16250000000ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی
نقدا فروخته میشــود .الزم به ذکر است پرداخت بدهیهای مربوط به آب،
برق ،گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که
مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد
به عهده برنده مزایده است و نیز درصورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت
هزینههای فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر
و حق مزایده نقدا وصول میگردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی
گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار
خواهد شد.تاریخ انتشار :پنجشنبه مورخ 1401/9/3
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