ترخيص  ۳۷۵ميليون دالر
برنج طي سه ماه

4

در حالي که بر اساس آمار گمرک ،در سه ماه نخست سال  ۳۷۵ميليون دالر برنج
ترخيص شده ،ميزان ارز تامين شده براي واردکنندگان برنج حدود دو برابر اين رقم
بوده است.به گزارش تسنيم ،بررسي آمارهاي تجارت خارجي کشور نشان ميدهد،
تا پايان خرداد ماه سال جاري 380 ،هزار تن برنج به ارزش  375ميليون دالر وارد
کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش  1/3درصدي مواجه
شده است .بر اين اساس برنج خارجي در رتبه سوم فهرست کاالهاي وارداتي کشور
قرار دارد .نگاهي به ليست منتشر شده از سوي بانک مرکزي نشان ميدهد تا روز
 9تير ماه براي حداقل  100واردکننده به ميزان تقريبي 500ميليون يورو از طريق
بانک و سامانه نيما تامين ارز انجام شده است .به گفته دبير انجمن واردکنندگان
برنج ميزان ثبت سفارش واردات برنج (در اين مدت کوتاه از آغاز سال) نزديک

اقتصادي

» خبر

به 700ميليون دالر برآورد شده است.در ميان  106شرکت ارز بگير ،بيشترين ميزان
تخصيص(تامين) ارز با رقمي بالغ بر  128ميليون و  887هزار يورو به يک شرکت
دولتي اختصاص دارد و سه شرکت بزرگ واردکننده برنج و صاحب نشان ،در مجموع
بيش از  137ميليون و  254هزار يورو ارز دولتي دريافت کردهاند.مصرف ساالنه برنج
در کشور حدود  3/2ميليون تن است که  1/7تا  2ميليون تن آن در داخل کشور
کشت مي شود؛ سهم واردات از بازار برنج ساالنه  1/2ميليون تن در سال برآورد مي
شود؛ هند ،بزرگترين تامين کننده برنج مورد نياز ايران است و پاکستان ،تايلند و
اروگوئه ديگر کشورهايي هستند که بخشي از برنج وارداتي ايران را تامين مي کنند.
آيا بهتر نبود تخصيص ارز با توجه به نياز واقعي ماهانه و مطابق برآوردها از واردات
برنج در ماههاي آتي انجام شود.

ميرکاظمي :

مديراني که در دولت ،پشت صحنه
سياستگذاري اند ،مسئول وضع موجودند

»
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در گفت وگوي رسالت با اقتصاددانان مطرح شد:

وزيرصنعت:

 ۲۲درصد توليد فوالد ايران
رشد داشته است
وزير صنعت ،معدن و تجارت گفت :با وجود آنکه متوسط رشد توليد جهاني
فوالد در سال  ۲۰۱۷ميالدي  ۶درصد تخمين زده مي شود ،اين رقم
در ايران  ۲۲درصد بوده است.به گزارش کاالخبر به نقل از ايرنا ،محمد
شريعتمداري با بيان اينکه تالش ما ايجاد تعادل و تنوع دربخش هاي
مختلف فوالد ومحصوالت آن است ،افزود :تنوع در توليد ،صنعت فوالد
را مقاوم و اقتصاد کشور را بيمه مي کند.وي حجم صادرات فوالد کشور
را  ۹ميليون تن در سال برآورد کرد و گفت :در بخش داخلي نيزسرانه
مصرف فوالد کشور  ۲۳۰کيلوگرم است که بايد به  ۴۰۰کيلوگرم برسد.
همچنين با اجراي طرح هاي فوالد سازي در کشور پيش بيني مي شود
صادرات فوالد ايران در افق  ۱۴۰۴به  ۱۵ميليون تن در سال برسد.وزير
صنعت  ،معدن و تجارت رقم کنوني ظرفيت توليد فوالد در ايران را
 ۳۴ميليون تن در سال اعالم کرد و گفت  :با طرح هاي توسعه در نظر
است اين رقم به  ۵۵ميليون تن در افق  ۱۴۰۴برسد.وي تاکيد کرد:
براي رسيدن به توليد  ۵۵ميليون تن فوالد در افق  ،۱۴۰۴به هشت
ميليارد يورو سرمايه و نيز  ۶/۵ميليارد يورو سرمايه گذاري در بخش
ريلي و چهار ميليارد يورو در بخش برق نياز است.

عضو شوراي عالي بورس:

شرايط ايجاد بورس نفت فراهم نيست
عضو شوراي عالي بورس با بيان اينکه شرايط فعلي براي ايجاد بورس نفت منطقي
نيست ،گفت :براي فروش نفت از طريق بازار سرمايه ابتدا بايد حداقل بازار منطقهاي
براي آن ايجاد کنيم.به گزارش خبرگزاري صداو سيما  ،حسين عبدهتبريزي با
اشاره به طرح فروش نفت در بازار سرمايه و بورس اظهارداشت :بورس نفت و انرژي
ماهيت بين المللي دارد و اصوال هم در بورسها کااليي مانند بورس نفت ،بورس
انرژي ،فوالد ،برق و  ...مردم عادي نميتوانند ورود کنند.وي در ادامه افزود :در
بازارهايي مانند بورس انرژي و بورس کاال معموال کساني درگير ميشوند که در
ب و کارها حضور دارند و رقمهاي بااليي در اختيار آنها است.تبريزي در
اين کس 
ادامه گفت :مردم عادي شناختي از بورسهاي کااليي ندارند و بيشتر درگير بورس
اوراق بهادار ميشوند و ما هم به سرمايه گذاران عادي توصيه نميکنيم که وارد
بورس کاال و بورس انرژي شوند حتي ما به تازه واردان توصيه ميکنيم از طريق
صندوقها به بازار سرمايه وارد شوند تا در شرايط نوسانات بازار دچار زيان نشوند.
عضو شوراي عالي بورس ادامه داد :معتقدم بورس نفت را بايد در يکي از مناطق
آزاد با دسترسي به مقررات وسيعتر نسبت به مقررات جاري کشور راه اندازي
کنيم و طبيعي است که بورس نفتي بايد در شرايط اقتصادي و روابط بين المللي
مناسبتر ايجاد شود.

ارز دولتي در سفره سفرهاي خارجي

در آشفته بازار اين روزهاي بازار ارز برخي سياست هاي نادرست سبب
شده است که امروز شاهد تخصيص منابع ارزشمند کشور به سفرهاي
تفريحي افرادي باشيم که جزو دهک هاي باال محسوب مي شوند چرا
که کسي که فکر سفر تايلند و آنتاليا در سر مي پروراند بي شک آنقدر
تمکن مالي دارد که خود به تنهايي بتواند به اين سفرهاي غير ضرور
رفته و خوشگذراني کند.
به نظر مي رسد ريسمان کار از دست بانک مرکزي خارج شده است
يا دولت تصور ديگري از رفاه و اشتغال و در آمد فراوان در جامعه
اين روزها به شدت آشفته ايراني دارد که چنين تخصيص هايي قرار
مي دهد .اندکي در ميان مردم بودن به خوبي حکايت هايي را روايت
مي کند که نشان از بي تدبيري هاي اين روزهاي مسئوالن اجرايي
کشور دارد .از بيماراني که نياز به تهيه دارو با نرخ ارز دولتي دارند تا
مواد اوليه بخش توليدي که اگر يارانه به آن تعلق نگيرد کمر بخش
توليد را بيش از پيش خم کرده و شاهد تعطيلي روزافزون کارگاه ها و
کارخانجات توليدي در کشور خواهيم بود؛ حال تصور کنيد در چنين
اوضاعي ارز دولتي  4200توماني براي کسي که مي خواهد برود در
تايلند تفريح کند ،اختصاص مي يابد!
هدر رفت منابع کمياب
دکتر مهدي طغياني ،عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان در گفت و گو
با رسالت مي گويد «:بنده با دادن ارز دولتي يا همان ارز مسافرتي براي
سفرهاي خارجي کامال مخالف هستم چرا که به هر حال دارند منابع
کمياب را تخصيص مي دهند .با اين قيمت گذاري که مي کنند منابع
کمياب را که به سختي به دست مي آيد را براي کارهاي غير ضرور

صرف مي کنند ،کاري که اصال براي کشور منفعتي ندارد».
وي معتقد است« :کسي که به دنبال تجارت است ،ارز مورد نيازش را
هم تامين مي کند و مي رود ،آن کسي هم که بيمار است مجبور است
برود هر چند وضعيت پزشکي کشور به گونه اي است که اکنون خيلي
از بيماران سخت از خارج به ايران مي آيند و معالجه مي شوند .لذا در
مجموع بنده به کلي با دادن ارز دولتي براي سفرهاي خارجي مخالفم مگر
در مواقع و نياز هاي خاصي که آن هم حتي رانت به وجود مي آورد و ارز
سفر را از محل اتاق مبادله که به تازگي راه افتاده است يا صرافي هاي
مجاز با قيمت مشخص روز تهيه کنند و بروند ».
اين روزها سود در مسافرت به خارج از کشور است البته با ارز دولتي!
اين بلبشويي کار را به جايي کشانده که برخي با نام مسافر و در قالب
گردشگر خروجي تنها به خاطر دريافت  500تا  1000يورو ارز مسافرتي
که تعيين شده است يک روزه به کشور هايي مانند ترکيه و تايلند سفر
مي کنند ،برخي که پا رافراتر گذاشته و با فيلم بازي کردن با عناوين
مختلف از پرواز جا مي مانند و با فروش ارز به دست آمده سود خوبي
به جيب مي زنند و ضرر ناشي از خريد بليت هواپيمايشان هم چندين
برابر جبران مي شود.
با اين حال برخي بر اين اعتقادند که براي چرخش چرخ بخش گردشگري
بايد دولت يارانه بپردازد و اين در حالي است که اميرحسين جعفري،
فعال گردشگري در گفت و گويي که اخيرا با يکي از روزنامه ها داشته
است ،عنوان مي کند :اختصاص ارز به گردشگري يک آرامبخش مقطعي
است که ميتواند از زيان دهي بيشتر بخش گردشگري بکاهد اما
سياست درستي نيست.

خود همين قضيه ،نادرستي سياست هاي ارزي دولت در بخش گردشگري
را به رخ مي کشد .هر چند جعفري سياست بستن مسير گردشگري
خروجي را نيز نادرست ميداند و ميگويد :بستن درهاي سفر به خارج
از کشور جواب نميدهد .وي معتقد است نقدينگي در کشور آنقدر
زياد است که افراد متمکن از اين نقدينگي ها به اين سياست ها
توجهي نمي کنند.
کاري غير عقالني در آشفته بازار اقتصاد
با اين حال طغياني عنوان مي کند «:باز هم تاکيد مي کنم با دادن ارز
دولتي و تخصيص منابع ارزشمند و کمياب براي اين امر مخالفم چرا
که اين کار اصال عقالني نيست چرا که بانک مرکزي دارد منابع کمياب
ارزي را با قيمت پايين تر واگذار مي کند در حالي که اين قيمت واقعا
مي بايست براي مواردي صرف شود که براي کشور ضرورت دارد در حالي
که اين نوع سفرهاي خارجي اصال براي کشور ضروري نيست حاال کسي
که عالقه مند به رفتن به چنين سفرهايي است خودش هم هزينه اش را
تامين کند».وي معتقد است« :به طور کلي غير از نياز هاي اساسي کشور
که توجيه دارد و براي طبقات ضعيف مهم است و در بازارها نوسان ايجاد
مي کند به نظر من بقيه نيازهاي کشور بايد براساس نرخ روز که عرضه
و تقاضا را مشخص مي کند ،تامين شود و اين هم يک چيز مشخصي
است و خيلي هم عجيب و غريب نيست يعني همين چهار دسته اي
هم که دولت دسته بندي کرده است به نظر فقط دسته اولش توجيه
دارد و بقيه را کال بايد از طريق نرخ ارز آزاد و شناور در بازار تهيه شود
و آقايان هم االن برايش محملي درست کرده اند».
ادامه در صفحه 5

نفت از  78دالر فراتر رفت

است صدها کارگر نفتي در نروژ اعتصاب کنند ،قيمت نفت ديروز
به علت تشديد نگرانيها در مورد کمبود احتمالي عرضه ،افزايش
يافت.هر بشکه نفت برنت با  56سنت افزايش  78/63دالر فروخته
شد .اين نوع نفت روز گذشته  1/2درصد افزايش ارزش داشت.هر
بشکه نفت خام آمريکا نيز با  38سنت افزايش  74/23دالر معامله
شد.صدها کارگر در دکلهاي فراساحلي نفت و گاز نروژ ،پس از عدم

پذيرش توافق بر سر دستمزدها قرار است اعتصاب کنند ،اقدامي که
احتماال حداقل بر فعاليت يک دکل نفتي تاثير خواهد گذاشت.اين
شرايط بر اختالل در عرضه نفت در ميان ديگر توليدکنندگان نفت
ميافزايد.آمريکا ميگويد ميخواهد تا ماه نوامبر صادرات نفت ايران،
پنجمين توليدکننده بزرگ نفت در جهان را به صفر برساند و ديگر
توليدکنندگان را به توليد بيشتر مجبور کرده است.

باالي  50درصد پيشرفت فيزيکي هستند ،تصريح کرد :در اين راستا
احداث باند دوم محور قديم قم به طول  30کيلومتر با  75درصد
پيشرفت فيزيکي ،احداث باند دوم محور فيروزکوه -سمنان به طول
12کيلومتر با  65درصد پيشرفت فيزيکي و احداث کمربندي غربي
دماوند به طول 6/5کيلومتر با  55درصد پيشرفت فيزيکي مهمترين
پروژهها هستند که در سال 97به بهرهبرداري ميرسند.وي با بيان
اينکه  6طرح تفصيلي 3 ،طرح بافت فرسوده 10 ،طرح هادي
روستايي و يک طرح هادي شهري در معاونت معماري و شهرسازي

به تصويب رسيد ،افزود :همچنين  8واحد صنفي و شهرک صنعتي،
 67واحد توليدي کشاورزي و  31واحد خدماتي در راستاي اقتصاد
مقاومتي و اشتغال در استان تهران مجوز دريافت کردند.وي يادآور
شد :اداره کل راه و شهرسازي استان تهران متعهد به ساخت  100هزار
و  149واحد مسکن مهر در شهرهاي باالي  25هزار نفر بوده که
تا پايان بهار امسال 94 ،هزار و 526واحد ( 94درصد) کل مساکن
مهر بهرهبرداري و به متقاضيان تحويل داده شده است .پروژههاي
باقيمانده عمدتاً راکد و در مرحله تعيين تکليف هستند.

به دنبال برنامه اعتصاب کارگران صنعت نفت نروژ و نگراني بازار در
مورد کمبود احتمالي عرضه ،قيمت نفت پس از افزايش  1/2درصدي
در روزهاي گذشته ،ديروز نيز افزايش يافت و هر بشکه  78/63دالر
فروخته شد.به گزارش فارس به نقل از رويترز ،از آنجايي که قرار

محمدزاده:

6هزار واحد مسکن مهر در استان
تهران بالتکليف ماندهاند
مديرکل راه و شهرسازي استان تهران از راکد بودن حدود ۶۰۰۰
مسکن مهر پايتخت خبر داد.به گزارش تسنيم ،نادر محمدزاده با بيان
اينکه مهمترين پروژهها در حوزه ساخت و توسعه راهها پروژههايي با

آگهي ابالغ اجرائيه كالسه139704001015000983/1 :

بدينوسيله به آقاي محمديحييخان شميراني و خانم محترم امين حسنخاني وراث مرحوم حسين يحييخان شميراني فرزند غالم به شماره شناسنامه  1026تهران به نشاني تهران
سي متري چهارراه لشكر كوچه شيخ عطار پالك  32ابالغ ميگردد خانم فاطمه زريوند به استناد سند نكاحيه  1357/01/04-1192دفتر ازدواج  346تهران جهت وصول مبلغ 700/000
ريال وجه رايج مهريه خود عليه شما مبادرت به صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانوني اجرائيه صادر و به كالسه  9700983در اين اجراء مطرح ميباشد لذا طبق ماده  19آييننامه
اجرايي مفاد اسناد رسمي به شما ابالغ مي گردد از تاريخ انتشار اين آگهي كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است ظرف مدت بيست روز نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام و در غير
اين صورت بدون انتشار آگهي ديگري عمليات اجرايي طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
تاريخ انتشار97/4/20 :
د ت 97/4/20 :مالف13294 :

رئيس اداره پنجم اجراي اسناد رسمي تهران

آگهي مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرائيه كالسه 9401203

ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در سمت جنوب شرقي طبقه سوم به مساحت  91/91مترمربع قطعه  12تفكيكي شماره  521فرعي از
 3873اصلي مفروز و مجزي شده از پالك  22فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش  11تهران به انضمام ششدانگ دو واحد پاركينگ به مساحت
هر يك  11مترمربع قطعات  15و  16تفكيكي هر دو واقع در طبقه زيرزمين و شش دانگ يك باب انباري به مساحت  2/1مترمربع قطعه 17
تفكيكي واقع در طبقه زيرزمين دوم با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آييننامه اجرايي آن
محدود به حدود :حدود آپارتمان :شماال اول ديواري است مشترك به طول  4/93متر به آپارتمان مسكوني قطعه  11شرقا در سه قسمت كه
قسمت دوم آن شمالي است اول ديوار و پنجره است به طول  3متر به فضاي نورگير مشاعي دوم ديوار و پنجره است به طول  2/80متر به
فضاي نورگير مشاعي سوم ديواري است به طول  10/65متر به درز انقطاع مورد تفكيك كه ماوراء آن قطعه چهارم قرار دارد .جنوبا ديوار و
پنجره است  7/30متر به فضاي حياط مشاعي غربا در  5قسمت كه قسمت چهارم آن جنوبي است اول ديواري است مشترك به طول 9/20
متر به آپارتمان مسكوني قطعه  13دوم ديواري است مشترك به طول  1/10متر به آپارتمان مسكوني قطعه  13سوم درب و ديوار است به طول
 1/20متر به راهپله و آسانسور مشاعي چهارم ديواري است به طول  1/05متر به راهپله و آسانسور مشاعي پنجم ديواري است به طول  2متر
به راهپله و آسانسور مشاعي سقف با كف طبقه چهار اشتراكي است كف با سقف طبقه دو اشتراكي است .حدود انباري :شماال ديواري است
به طول  1/45متر به انباري مسكوني قطعه  18شرقا ديواري است به طول  1/45متر به راهپله و آسانسور مشاعي ،جنوبا ديواري است به طول
 1/45متر به محوطه مشاعي .غربا درب و ديوار است به طول  1/45متر به محوطه مشاعي سقف با كف زيرزمين يك اشتراكي است كف روي
عرصه مشاعي است حقوق ارتفاقي از پاركينگ  24حق عبور دارد حدود پاركينگ شماره  16شماال خط فرضي به محوطه مشاعي است به
طول  5متر به پاركينگ مسكوني قطعه  15شرقا خط فرضي به محوطه مشاعي است به طول  2/20متر .جنوبا خط فرضي به محوطه مشاعي
است به طول  5متر غربا با خط فرضي به محوطه مشاعي است به طول  2/20متر سقف با كف زيرزمين يك اشتراكي است .كف روي عرصه
مشاعي است حدود پاركينگ شماره  :15شماال خط فرضي به محوطه مشاعي است به طول  5متر شرقا خط فرضي به محوطه مشاعي است به
طول  2/20متر جنوبا خط فرضي به محوطه مشاعي به طول  5متر به پاركينگ مسكوني قطعه  16غربا خط فرضي به محوطه مشاعي است به
طول  2/20متر سقف با كف زيرزمين يك اشتراكي است كف روي عرصه مشاعي است .انبارهاي  12و  13و  14و  15و  16از آن حق عبور دارند
كه ذيل شماره ثبت ملك  458492و شماره صفحه  325و شماره دفتر امالك  2075/2به نام خانم فرخ مرعشي ثبت و صادر و تسليم گرديده
است سپس طبق سند رهني شماره  1392/05/06-21215دفترخانه  492تهران در رهن بانك دي قرار گرفته كه به علت عدم ايفاي تعهد
منجر به صدور اجرائيه تحت كالسه  9401203گرديده و طبق نظريه مورخ  1395/04/23كارشناس رسمي دادگستري توصيف اجمالي وثيقه
عبارت است از :ملك فوق واقع است در :تهران ،خيابان وليعصر باالتر از ميدان ونك كوچه والينژاد پالك  54ساختمان سيبنا طبقه سوم واحد
جنوب شرقي واحد  303ميباشد و آپارتمان در ساختماني  20واحدي با قدمت چهار سال ميباشد و داراي پذيرايي ،دو خواب ،آشپزخانه،
حمام و دستشويي كف پذيرايي و خوابها سراميك لعابي درجه  1به ابعاد  60در  60تيره ،كف آشپزخانه سراميك ،كف راهپله سنگ مرمريت و
بدنه آن تا زير سقف سنگ مرمريت ،بدنه آپارتمان گچ و رنگ روغني و داراي ابزارهاي گچي و طرح دكوراتيو سقفي با المپ الايدي ميباشد.
درب ورودي ضدسرقت ،درب اتاقها مالمينه ،پنجرهها  ،UPVCكابينت MDFو كال مصالح مصرفي در آپارتمان از نوع درجه يك و مرغوب
ميباشد .سيستم سرمايش و گرمايش ساختمان از طريق سيستم داكت اسپيلت تامين شده است داراي انشعاب آب مشترك و برق  32آمپر
تكفاز اختصاصي و گاز اختصاصي ميباشد و به مبلغ  8/700/000/000ريال (هشت ميليارد و هفتصد ميليون ريال) ارزيابي شده است و جهت
وصول طلب بستانكار و حقوق دولتي كالسه فوقالذكر در روز يكشنبه مورخ  95/5/7از ساعت  9الي  12ظهر واقع در تهران چهارراه جهان
كودك  -پالك  - 34ساختمان معاونت اجراي ثبت اسناد و امالك استان تهران سالن مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش ميرسد و
مزايده از مبلغ  8/7000/00/000ريال (هشت ميليارد و هفتصد ميليون ريال) شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد
شد شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و فروش كال نقدي است و چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمي مصادف گردد روز بعد
از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد .طالبين و خريداران ميتوانند با ارئه چك تضمين شده بانك ملي به مبلغ
پايه مزايده در وقت مقرر در جلسه مزايده شركت نمايند .ضمنا بدهيهاي مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و
نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره كه رقم قطعي آنها براي اين اداره معلوم نشده به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال
موكول به ارائه مفاصاحسابهاي دارايي ،شهرداري و ...خواهد بود .مورد مزايده با توجه به اعالم بستانكار بيمه ميباشد.
تاريخ انتشار97/4/20 :
مالف13293 :
د ت97/4/20 :
نقيبي  -رئيس اداره سوم اجراي اسناد رسمي تهران

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده هيات امناء
موسسه مهرورزان معين پارس به شماره ثبت 40952
به شماره شناسه ملي 14006582272
از كليه اعضاي هيات امنا دعوت به عمل ميآيد تا در جلسه مجمع عمومي ف وقالعاده كه راس ساعت12
چهارشنبه مورخ  97/5/3در محل موسسه تشكيل ميگردد ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب اعضاء جديد هيات امناء و خروج برخي از اعضاء ،انتخاب هيات مديره و بازرس
تاريخ انتشار97/4/20 :
خ ت97/4/20 :
هيات امناء موسسه

خبر »

وزير اسبق نفت بر اين باور است وزراي اقتصادي نقشي در وضعيت کنوني اقتصادي
کشور ندارند و آنهايي که در دولت ،پشت صحنه سياستگذاري ميکردند و افراد را
بر کرسيهاي مديريتي مينشاندند ،بايد امروز مورد بازخواست قرار گيرند.به گزارش
فارس ،مسعود ميرکاظمي وزير اسبق نفت و رئيس کميسيون انرژي مجلس نهم در
خصوص وضعيت معيشت مردم گفت :اوضاع و احوال اقتصاد کشور که بد شود حال
مردم هم بد ميشود و ما امروز اوضاع و احوال خوبي نداريم و مردم بحق نگران وضع
معيشت خود هستند .از يک طرف با بيکاري گسترده مواجهيم و نرخ آن افزايش
يافته و ضريب جيني و فاصله طبقاتي زياد شده است .متوسط درآمد سرانه مردم
کاهش يافته است و مردم حس نميکنند که تورم يک رقمي است و جوانان هيچ
اميدي به آينده براي خود با وضع فعلي اقتصاد کشور متصور نيستند ،پس در اين
شرايط نميتوانيم بگوييم مردم با اوضاع خوبي مواجه هستند.

»

دست دولت در جيب سهامداران
عدالت چه ميكند؟

ادامه از صفحه اول
جبران خدمات مذكور به منزله تسويه حساب كامل با كاركنان شركتهاي
تعاوني شهرستاني سهام عدالت بابت امور ارجاعي به اين تعاونيها محسوب
شده و با توجه به توقف ارجاع خدمات از سوي دولت به تعاونيهاي موصوف
ادامه اجراي طرح در چارچوب سامانههاي الكترونيكي خدماترساني
صورت خواهد پذيرفت)1(.
 -2موضوع مصوبه عبارت است از سود سهام عدالت كه صاحب آن نه دولت
نه سازمان خصوصيسازي بلكه مردم سهامداري است كه اداره اصل و فرع
و تبديل به احسن كردن آن را در قالب شركتهاي تعاوني شهرستاني به
شركتهاي سرمايهگذاري استاني به موجب فرمان  8بندي مقام معظم رهبري
واگذار كردهاند .و حكم مصوبه پرداخت  25ميليارد تومان از اين سود توسط
ن خصوصيسازي بدون اذن صاحبان سهام است.
سازما 
 -3به اجازه چه كسي اين برداشت انجام مي شود؟ به موجب مصوبه دولت!
مگر دولت مي تواند بدون اذن مجلس وجهي را كه به خزانه واريز شده
بردارد؟مگر دولت مي تواند وجهي را كه قرار است در آينده به خزانه واريز
شود بدون اذن مجلس ،بدون پيشبيني اعتبار در بودجه برداشت كند و
بدون برآورد هزينه در قالب اعتبار ،خودسرانه هزينه كند؟ قانون و مقررات
موضوعه ميگويد نه ،نميتواند ،اما مصوبه ميگويد ميتواند.
 -4سواي اين تصميم نادرست مربوط به برداشت وجه از خزانه آن هم از
جيب سهامداران عدالت موضوع مهمتر تسويه حساب دولت با كاركنان
شركت هاي تعاوني سهام عدالت است.
 -5مگر كاركنان شركتهاي تعاوني سهام عدالت را دولت استخدام كرده
است؟ دولت در چه سالي آنها را با كدام مجوز قانوني استخدام كرده؟ كه
اينك براي تسويه تعهدات استخدامي خود دست در جيب سهامداران عدالت
نموده تا از طريق برداشت وجه از خزانه با آنها تسويه حساب كند؟
 -6كاركنان شركتهاي تعاوني سهام عدالت با هر قانوني كه استخدام
شدهاند از طريق همان قانون هم ميبايستي از شركت منفك شوند .اصال
چه كسي گفته كه اينها بايد از كار بركنار شوند كه دولت درصدد تسويه
حساب با آنهاست؟
 -7شركتهاي تعاوني شهرستان سهام عدالت زيرمجموعه شركتهاي
سرمايهگذاري  30گانه استاني هستند با وجود اين شركت ها كه نياز يا
عدم نياز به كاركنان تعاوني شهرستان از وظايف و اختيارات آنهاست ،دولت
يا سازمان خصوصي سازي اين وسط چه كاره است؟
 -8ختم كالم .تاكنون چند ميليارد تومان طي چند مصوبه مشابه مصوبه
فوق از سود سهام عدالت بدون اذن صاحبان سهام عدالت يا كارگزاران آنها
ت سرمايهگذاري سهام عدالت استاني از
ت تعاوني شهرستان و شرك 
در شرك 
حسابشان برداشت شده و مباني قانوني ا ين برداشتها چيست؟
پينوشت:
( -)1تصويب نامه شماره  40113مورخ 97/4/3

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده هيات امناء
موسسه مهرورزان معين پارس به شماره ثبت 40952
به شماره شناسه ملي 14006582272
از كليه اعضاي هيات امنا دعوت به عمل ميآيد تا در جلسه مجمع عمومي ف وقالعاده كه راس ساعت  9صبح
سهشنبه مورخ  97/5/2در محل موسسه تشكيل ميگردد ،حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1اصالح بند  7ماده  13اساسنامه
تاريخ انتشار97/4/20 :
خ ت97/4/20 :
هيات امناء موسسه

آگهي مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهني)

آگهي مزايده اموال غيرمنقول مربوط به پرونده كالسه 9303646

 -1ششدانگ دو قطعه زمين متصل به هم با بناي احداثي به مساحت  245/80مترمربع قطعات دوم و سوم تفكيكي به پالكهاي شماره  9و  8فرعي از
 1136اصلي مفروز از پالك  2فرعي از اصلي مذكور واقع در امامزاده قاسم شميران بخش  11تهران كه در اثر تجميع حدود درهم ادغام و به صورت
يك قطعه واحد درآمده است محدود به حدود :شماال به طول  11/50متر به قطعه سوم شرقا به طول  20/05متر به جاده عمومي جنوبا به طول 16/30
متر به جاده عمومي غربا به طول  16/50متر به قطعه اول تفكيكي كه ذيل ثبت  326777و  329345و  329347و  329346و  326779و 326778
صفحات  358و  142و  146و  144و  362و  360و دفتر جلد امالك  1290/2و  1302/2ثبت و معالواسطه به آقايان فرامرز لحمي و سيدفرخ پيشوايي
هر يك نسبت به سه دانگ مشاع منتقل گرديده است.
 -2ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت  93/90مترمربع به قطعه اول تفكيكي به پالك شماره  4فرعي مفروز و مجزي شده از باقيمانده
يك قطعه زمين شماره  2فرعي از  1136اصلي واقع در امامزاده قاسم شميران بخش  11تهران محدود به حدود :شماال به طول  6متر ديواريست به قطعه
سوم تفكيكي سابق شرقا به طول  16/5متر به قطعه دو همين تفكيكي جنوبا به طول  6/10متر ديواريست به جاده عمومي غربا به طول  14/80متر
ديواريست اشتراكي كه ذيل ثبت  24136و صفحه  45و دفتر  70/1ثبت و معالواسطه به آقايان محسن ترابي گودرزي و فرامرز لحمي هر يك نسبت به
سه دانگ مشاع منتقل گرديده است و به موجب سند رهني  89/5/16-22150دفتر  680تهران در رهن بانك اقتصاد نوين قرار گرفتهاند كه به علت
عدم ايفاي تعهد منجر به صدور اجرائيه تحت شماره  9303646شده است و برابر نظريههاي مورخ  96/5/3و  96/6/7و  96/7/18كارشناس رسمي
دادگستري توصيف اجمالي مورد وثيقه عبارت است از :ملك فوق واقع است در تهران شميران امامزاده قاسم محله گالبدره كوچه زبردست جنوبي
كوچه اميرالفت پالك  21و  36/1و مورد ارزيابي سه قطعه پالك مذكور به يكديگر تجميع شده و پس از اصالحي مساحت زمين حدود  270مترمربع
طبق پروانه ساختماني مورخ  90/8/23شهرداري منطقه يك تهران ميباشد و به صورت يك مجتمع  16واحد مسكوني با دو واحد تجاري ساخته شده
و در تصرف اشخاص قرار دارد در طبقه اول  2واحد در طبقه سوم و چهارم و پنجم سه واحد و در طبقات ششم و هفتم دو واحد مسكوني قرار دارد 14
واحد پاركينگ كه  8واحد در همكف و  6واحد در پاركينگ باالي مسكوني طبقه اول قرار دارد دو واحد فاقد پاركينگ است دو واحد به صورت تجاري
ساخته شده كه در تصرف اشخاص نبوده و از طرف شهرداري مسدود شده است و حسب اظهارات متصرفين به علت تخلفات ساختماني شهرداري از
صدور پايانكار خودداري نموده و موضوع در مراجع صالح در حال رسيدگي است انباريها به تعداد  14واحد در زيرزمين و دو واحد در پاركينگ همكف
قرار دارد و در زيرزمين نيز يك حلقه چاه آب قرار دارد ساختمان دو نبش بوده و داراي دو درب ورودي و دو درب پاركينگ ميباشد نماي ساختمان
سنگ و سيمان است راهپلهها گچ و پاگردها سنگ است در كنار پاركينگ باالي طبقه اول يك قسمت با سقف آرك مانند ساخته شده كه بالاستفاده
بود و در تصرف اشخاص قرار نداشت يك سرويس بهداشتي نيز در پاركينگ قرار دارد و داراي آسانسور نيز ميباشد پايانكار و صورتمجلس تفكيكي
براي ملك موصوف صادر نشده است بنابراين متراژ و مساحت آپارتمانهاي موجود و تعلق انباري و پاركينگ به واحدها مشخص نيست مورد وثيقه
مشتمل بر  16واحد مسكوني با مساحت و متراژ مختلف ميباشد و مشاهده شد كه مصالح و تزئينات به كار برده شده هر واحد متفاوت ميباشد و اظهار
داشتند كه خود متصرفين اقدام به تكميل بعضي قسمتهاي واحد خود نمودهاند همچنين واحدها از نظر ساختار و مساحت مانند يكديگر نميباشند
و طبقات سوم و چهارم و پنجم و ششم داراي سه واحد با مساحت تقريبي  55و  72و  85متري است و در طبقه باالي پاركينگ همكف دو واحد
حدود  54الي  58و  160يا  190متري است همچنين در طبقه هفتم نيز دو واحد  90و  114مترمربعي قرار دارد ضمنا ساخت دو واحد تجاري و قسمتي
از فضايي كه داراي سقف غيراساسي و پروفيل ساخته شده بود از فضاي پاركينگ كسر شده بود غيرقانوني و خارج از پروانه ساختمان ساخته شده
بود حسباالظهار طبق راي كميسيون ماده صد ملك داراي خالف بوده و واحدهاي تجاري و انباريهاي ساخته شده بايد به پاركينگ تبديل گردد
همچنين در راستاي اجراي حكم ماده صد فضاي ايجادشده با سقف غيراساسي نيز توسط اجراي احكام تخريب شده بود و بدون حق سرقفلي به مبلغ
 39/845/000/000ريال (سي و نه ميليارد و هشتصد و چهل و پنج ميليون ريال) ارزيابي شده است و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتي كالسه
فوقالذكر در روز يكشنبه مورخ  95/5/7از ساعت  9الي  12ظهر در محل اداره سوم اجراي اسناد رسمي واقع در تهران ميدان ونك چهارراه جهان
كودك  -پالك  34ساختمان معاونت اجراي ثبت اسناد و امالك استان تهران سالن مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش ميرسد و مزايده از مبلغ
 39/845/000/000ريال (سي و نه ميليارد و هشتصد و چهل و پنج ميليون ريال) شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد
شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و فروش كال نقدي است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمي مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه
مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد .طالبين و خريداران ميتوانند با ارائه چك تضمين شده بانك ملي ايران به مبلغ پايه مزايده جهت
شركت در مزايده در وقت مقرر در جلسه مزايده شركت نمايند .ضمنا بدهيهاي مربوط به آب ،برق و گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز
بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره كه رقم قطعي آنها براي اين اداره معلوم نشده به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه
مفاصاحسابهاي دارايي ،شهرداري و ...خواهد بود .مورد مزايده با توجه به اعالم بستانكار بيمه ميباشد.
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