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رئیس جمهور:

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران:

فوالد مبارکه صنعت پیشرو

مسئولینبهداشتیبایدباجدیت

نظارتکنند

و ارمغان انقالب اسالمی است

رئیس جمهور ضرورت رعایت شــیوه نامههای بهداشتی در
مراســمها را مورد تاکید قرار داد و گفت :مسئولین بهداشتی
باید با جدیت نظارت کنند تا در اجتماعــات بویژه در اماکن
زیارتی شیوه نامههای بهداشتی با دقت رعایت شود.

سبحانی :با ظهور شــرکت فوالد مبارکه شاهد این هستیم که صنایعی
نظیر خودروســازی ،لوله و پروفیل و لوازم خانگی در کشــور توسعه
چشــمگیری یافت چراکه مواد اولیه این صنایع در داخل کشــور از
ورقهای باکیفیت شرکت فوالد مبارکه تامین شد.

صفحه 1

صفحه 2

1086

یکشنبه  17بهمن  04 1400رجب  06 1443فوریه  2022سال هفتم  8صفحه  5000تومان

نماینده مردم نطنز و عضو کمیسیون عمران مجلس:

صنعتخودروسازینبایددستدولتباشد
رحمــت اهلل فیــروزی پوربادی با اشــاره بــه گالیه مقــام معظــم رهبری از
وضعیــت نامطلــوب صنعت خودروســازی کشــور ،بیان کرد :هــم نگاه
مقام معظــم رهبری و هــم نگاه حضــرت امــام بر این اســت کــه کار باید
به بخش خصــوص واگذار شــود و دولت نبایــد دخالتی به طور مســقیم
داشته باشد بلکه باید نقش ناظر را ایفا کند .متاسفانه ما در دو دهه اخیر
خیلی از کارها را از بخش خصوصی گرفته و به دولت واگذار کرده ایم

و بعضا همه این صنایع زیانده شده اند.
وی در ادامــه اظهــار کــرد :در حــوزه صنعــت خودروســازی نیــز مــا ایــن
اشــتباه را انجــام داده ایــم ،زمانی کــه مدعی هســتیم بایــد بتوانیم یک
خودروی با کیفیت مطابق با سلیقه مردم تولید کنیم ،از یک سو با ایجاد
محدودیت جلوی واردات خــودرو را گرفتیم و از ســوی دیگر خودرویی  
بی کیفیت و گران تولید و به دست مردم داده ایم.
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رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران:

فوالد مبارکه صنعت پیشرو و ارمغان انقالب اسالمی است

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت :شــرکت
فوالد مبارکه سازمانی پیشرو و پیشــران اقتصاد کشور
اســت که ارمغان پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی
محسوب میشود.
امروزه تولیــد و مصرف فوالد ،یکی از شــاخصهای اصلی
توسعهیافتگی کشورها و جوامع به شــمار میرود .زندگی
روزمره بشــر با فوالد آمیخته شــده و صنایــع فوالدی در
ســازندگی ،بازسازی و توســعه کشور ســهم مهمی را ایفا
میکنند .صنعت فوالد در هر کشــور به عنوان صنعت مادر
شــناخته میشــود و تمام فعالیتهای اقتصادی و رشــد
و توسعه هر کشور به این صنعت اســتراتژیک وابسته است.
یکی از دســتاوردهای مهم پیروزی انقالب اسالمی توسعه
صنایع فوالدی و به ویژه احداث شــرکت فــوالد مبارکه به
عنــوان بزرگترین واحد صنعتی کشــور اســت .در همین
ارتبــاط گفتوگویــی با بهرام ســبحانی ،رئیــس انجمن
تولیدکنندگان فوالد ایران و مدیرعامل اسبق شرکت فوالد
مبارکه انجام دادیم که در ادامه میخوانید.
یکی از دســتاوردهای مهــم پیروزی شــکوهمند انقالب
اســامی ،شــرکت فوالد مبارکه اســت .این موفقیت چه
ثمراتی برای کشور داشته است؟
پاســخ به این پرســش نیازمند مرور تاریخی قبل و پس از
احداث شرکت فوالد مبارکه اســت .پیش از احداث شرکت
فوالد مبارکه ورق مورد نیاز به کشــور وارد میشد و همین
باعث شده بود که صنایع وابســته به ورق نتوانند در کشور
توســعه یابند چراکه تامین مواد اولیه این صنایع به واردات
وابستگی داشــت و صنایع پایین دســتی توجیه اقتصادی
نداشتند .امروزه توسعه صنایع باالدستی و پایین دستی در
کشور و اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم در این صنایع،
مرهون توســعه صنایع فوالدی و به ویژه احداث شــرکت
فوالد مبارکه در کشور اســت .با ظهور شرکت فوالد مبارکه
شــاهد این هســتیم که صنایعی نظیر خودروسازی ،لوله و
پروفیل و لوازم خانگی در کشــور توسعه چشمگیری یافت
چراکه مواد اولیــه این صنایع در داخل کشــور از ورقهای
باکیفیت شــرکت فوالد مبارکه تامین شــد .از سوی دیگر
شــرکت فوالد مبارکه با احداث شــرکتهای فوالدی در
مناطق کمبرخوردار کشــور تحقق صنعت فوالد به وسعت
ایران را به منصه ظهور گذاشت و تاثیر توسعه شرکت فوالد
مبارکه در تمام نقاط کشور بر اشتغالزایی ،ارزآوری ،میزان
صادرات و تولید ناخالص داخلی ،GDP ،بر کسی پوشیده
نیســت که همه این دســتاوردها از ثمرات پیروزی انقالب
در بخش صنعت فــوالد به ویژه با راهاندازی شــرکت فوالد
مبارکه است.
اعالم شده که ابرپروژه «نورد گرم دو» شرکت فوالد مبارکه

به زودی آغاز بــه کار خواهد کرد .این اتفــاق مهم را چطور
ارزیابی میکنید؟
کشور نیازمند ورقهای فوالدی است و شرکت فوالد مبارکه
تنها صنعت فوالدی اســت که میتوانــد ورقهای متنوع و
مورد نیاز بازار کشور را تولید کند .قطعا نورد یک و طرح سبا
به تنهایی نمیتواند نیاز کمی و کیفی کشور به ورق را تامین
کند .ضرورت ابرپــروژه نورد گرم دو ،در این نکته مســتتر
است که ورقهای تولیدی شرکت فوالد مبارکه از نظر عرض
پاسخگوی برخی از صنایع نیست .پروژه نورد گرم ۲عالوه بر
تبدیل شمش مازاد در شرکت فوالد مبارکه به ورق با ارزش
افزوده باالتر ،به عدم وابســتگی به واردات منتج میشود و
همچنین به صادرات محصوالت فوالدی با ارزش افزوده باال
کمک میکند.
شــما به پروژه نورد گرم دو در راســتای تحقق تولید ورق با
ارزش افزوده باال اشــاره کردید؛ از آنجا کــه چین به عنوان
بزرگترین تولیدکننده ورقهای فوالدی چنین استراتژی را
پیش گرفته است ،اهمیت پروژه نورد گرم دو شرکت فوالد
مبارکه در تولید ورق با ارزش افزوده باال چیست؟
تولید ورق با ارزش افزوده باال هــم از نظر خواص فیزیکی و
شیمیایی ورق و هم از نظر تولید ورقهای عریض مهم است
و توسعه ابرپروژه نورد گرم دو میتواند به تحقق این مهم در
صنعت فوالد کشور یاری برساند.
امروزه بزرگترین ریسک در بازار فوالد کشور مربوط به حوزه
انرژی مربوط میشود و با تداوم محدودیت انرژی اعم از گاز و
برق شاهد کاهش تولید صنایع فوالدی خواهیم بود .شما به
عنوان رئیس انجمن فوالد ایران برای رفع این مانع مهم چه
پیشنهادی دارید؟
متاسفانه امروزه شاهد کم توجهی به تامین انرژی به صنایع
فوالدی هستیم که شــاید علت آن را بتوان در عدم اهمیت

به استراتژیک بودن صنعت فوالد در کشور دانست .جایگاه
دهم ایــران در جهان با تولید  ۳۰میلیون تن نشــاندهنده
مسیر توسعه این کشور اســت و اگر ظرفیت ده میلیون تن
که بالقوه است ،بالفعل شــود جایگاه ایران را در تولید فوالد
به ششم در جهان میرســد .به غیر از چین که جایگاه اول را
با یک میلیارد تن فوالد در جهان دارد مابقی کشورهای برتر
زیر  ۵۰میلیون تن فوالد تولید دارند و با یک خیز میتوانیم
در صدر کشــورهای تولیدکننده فوالد قرار بگیریم و تحقق
این امر شــدنی اســت؛ چراکه ســرمایهگذاریهای اولیه
انجام شده اســت و به راحتی ایران میتواند جایگاه خود را
به ششمین و هفتمین کشــور تولیدکننده فوالد در جهان
ارتقا دهد.
صنعت فوالد عالوه بر تامین نیاز داخلی و ممانعت از واردات
توانسته است پس از پتروشیمی به ارزآوری کشور به ویژه در
ایام تحریم کمک کند .متاسفانه کمتوجهی به صنعت فوالد
را میتوان در وزارت صمت و به ویــژه در وزارت نفت و نیرو
یافت چراکه تامین انرژی گاز و برق صنایع فوالدی به این دو
وزارتخانه مربوط میشــد که به علت کمبود سرمایهگذاری
با مصرف در بخش خانگی این صنایع فوالدی هســتند که
باید تاوان دهند بدون این مالحظه کــه اثرات تورمی آن در
نهایت دامان بخش خانگی را میگیرد .ایــن نکته را هم در
نظر بگیرید که  ۳۰میلیــون مترمکعب گاز در بخش صنعت
فوالد مصرف میشــود که کمتر از  ۵درصد مصرف کشــور
اســت .اعمال محدودیت انرژی به صنایع فــوالدی به بهانه
تامین بخش خانگــی هیچ توجیه کارشناســی ندارد و نیاز
است دولت نگاه خود را به این موضوع تغییر دهد.
اما در میان محدودیت انرژی ،صنایع فوالدی از تامین مواد
اولیه پایدار هم رنج میبرند!
بله ،این هم یکی از چالشهای مهم صنایع فوالدی اســت.

عضو شورای اسالمی شهر تهران:

در گذشته جایگاه شرکتهای معدنی از فوالدی متمایز بود
و مواد اولیه به نسبت در میان شــرکتها توزیع میشد اما با
رویآوردن شرکتهای معدنی به سمت فوالدسازی ،تامین
مواد اولیه شرکتهای فوالدی دچار ناعدالتی شد .استخراج
و فراوری ســنگهای معدن متناسب با توسعه شرکتهای
فوالدی انجام نشد چراکه شرکتهای معدنی سرمایهگذاری
در بخش اکتشاف و استخراج را در بخش فوالد اجرا کردند.
وزارت صمت به عنوان سیاستگذار نقش مهمی در رفع این
چالش جدی دارد .برای نمونه همانطور که اشــاره کردید،
اگر خوراک و مواد اولیه شــرکت ذوبآهن تامین شــود به
تولید  ۳میلیون تن میرســد و به نیاز بازار پاسخ میدهد و
نیاز اســت وزارت صمت در رفع تامین ســنگآهن شرکت
فوالد مبارکه اقدام کند.
با این تفاسیر؛ به چشم انداز  ۱۴۰۴که تولید  ۵۵میلیون تن
فوالد است ،میرسیم؟
قطعا خیر.
و اما پرســش آخر؛ با توجه به اینکه صنایع در کشــورهای
پیشرفته ،توســعه پایدار با رویکرد محیط زیست را مدنظر
قراردادهاند و شرکت فوالد مبارکه به عنوان سازمان پیشرو
این مهــم را در نظر داشــته ،اهمیت مدنظر داشــتن این
موضوع را به عنوان مســئولیت اجتماعــی چگونه ارزیابی
میکنید؟
برای پاســخ به این پرســش باید به این نکته توجه داشت
که صنایع باید رویکرد توســعه پایــدار را در پیش بگیرند
که رویکرد حفظ محیط زیســت برای تحقق این توسعه
اجتنابناپذیر اســت .صنایع فوالدی هم برای رسیدن به
توسعه پایدار مبتنی بر محیط زیســت مستثنی نیستند
و چه بســا اقدامات مهمی هم در این زمینه انجام دادهاند.
سازمان محیط زیست کشــور به صورت برخط خروجی
میزان آالیندگی صنایع بزرگ فــوالدی را رصد میکند.
متاســفانه در موضوع آب هم به طور ناصــواب صنایع به
ویژه صنایــع فوالدی در مظان اتهام مصرف آب هســتند
این درحالی اســت که تمام صنایع اســتان اصفهان اعم
از پتروشــیمی و فوالدی و ۶۰ ...میلیــون مترمکعب آب
مصرف میکند و سهم شــرکت فوالد مبارکه برای تولید
هر کیلوگرم فوالد کمتر از  ۲.۵مترمکعب است .در همین
راستا شرکت فوالد مبارکه از بدو تاسیس تاکنون رویکرد
زیست محیطی را لحاظ کرده است که احداث بزرگترین
تصفیهخانه و بازچرخانی پســاب صنعتی و جمعآوری و
انتقال پساب شهری و بهینهســازی و کاهش مصرف آب
در فرایندهای تولید فوالد بخشــی از اقدامات این صنعت
پیشرو در راستای توســعه پایدار مبتنی بر محیط زیست
بوده است.

ممانعت از فرار مالیاتی با اتصال کارتخوان ها
به سامانه مالیات

سید کاظم دهقان مدیرعامل شاپرک در خصوص آخرین وضعیت اتصال کارتخوان ها به سامانه
مالیاتی گفت :اصوال تعداد کارتخوان ها نمی تواند مرجع یا اندازه یا مقیاس مناسبی برای اتصال به
سامانهمالیاتیباشد.
وی افزود :طبیعتا هدف از اتصال کارتخوان ها به سامانه مالیاتی و ســاماندهی در ماده  ۱۱قانون
پایانهفروشگاهی،ایجادظرفیتیبرایممانعتازفرارمالیاتیاست؛بنابراینباتوجهبهشرایطیکه
وجودداشت،مابرایکلابزارهایپذیرششاملکارتخوانهاودرگاههایپرداختاینترنتی،یک
برنامه ای داشتیم که از دی ماه سال گذشته تمام پذیرندگان جدید یا کارتخوان هایی که به حوزه
پرداخت متصل شدند دارای کد مالیاتی باشــند و این موضوع تا به امروز طبق ضوابط انجام شده
است .همچنین برای پذیرندگان و کارتخوان هایی که قبل از این زمان فعال شده اند نیز با توجه به
اولویت مبلغی هر یک از این کارتخوان ها در یکی دو سال گذشته ،فرآیند نهایی کردن کارتخوان
هاییکهبایدبهسامانهمالیاتیمتصلشوند،اطالعرسانیمیشودوآنهاییکهتمایلدارندوتایید
میکنندکهاینکارتخوانهابایدبهپروندهمالیاتیشانمتصلشود،براساسمبلغوبااولویتبرای
مبالغباال،بهسامانهمالیاتیمتصلمیشوند.
به گفته دهقان برای کارتخوان ها و پذیرندگانی که تا به امروز حدود ۷۵درصد مبلغی کل شــبکه
پرداخترادارند،پیشثبتناممالیاتیانجامشدهاست.همچنینتاچندماهآیندهبرایاینکهثبت
نامخودراکاملانجامدهندفرصتدارند.انشاهللامیدواریمپذیرندگاناینحوزهبهموقعاقدامکنند
ونسبتبهثبتنامکاملدرسایتامورمالیاتیاقداماتالزمراانجامدهندتاکسبوکارآنهادچار
مشکلنشود.
مدلکارمزدیتراکنشهاتغییرمیکند
دهقان در بخش دیگری از گفتگو در خصوص مدل پیشنهادی شاپرک برای اصالح نرخ کارمزدها
درشبکهپرداختاظهارداشت:مدلفعلیشبکهپرداختمبنیبراخذکلکارمزدازبانکپذیرنده،
مدل ناکارآمدی است که سال ها است شــبکه پرداخت بانکی به این مطلب واقف شده و اطمینان
دارد که با این روش و با این مدل ،هم در حوزه کنترل تخلفات و جرایم شبکه پرداخت و هم در بحث
ناترازی بانک ها مشکالتی ایجاد شده است .وی گفت :سال ها است که این حوزه مورد بررسی قرار
گرفته است و مورد توجه بوده است که در این راستا دو بار هم تالش شده بود که این موضوع عوض
شود ،ولی در نهایت پیشنهاداتی را از مجموعه شرکت شاپرک برای بانک مرکزی در کارگروه های
مختلف طرح شده و االن در حال بررسی است تا انشاهلل با نهایی شدن آن ،ما شاهد این خواهیم بود
کههممدلوهممبلغکارمزدتغییرکند.دهقاناظهارداشت:قاعدتااصلمدلبرتامینهزینهاین
تراکنش ها توسط کسانی است که منتفع می شوند و در این جا اصل به نظر می رسد پذیرندگان،
بانکپذیرندهوحتیشایددارندهکارتاستکهمیتواندمحلتامینهزینهاینتراکنشهاباشد.
البته با محاسبات ،تحلیل ها و بررسی های دقیقی که انجام شــده ،ما نسبت های خاصی را برای
هر کدام از این اضالع آماده کرده ایم که انشــاهلل با حمایت بانک مرکزی و سایر ارکان حاکمیت از
جمله اصناف ،بانک ها ،شرکت های pspو مجلس شــورای اسالمی ،بتوانیم به نظام کارمزدها،
سروسامانیبدهیم.
مدیرعامل شاپرک در ادامه در پاسخ به این سوال که مدل ناکارآمد فعلی در حوزه کارمزدها چگونه
منجربهشکلگیریتخلفاتدرحوزهپرداختشدهاست؟گفت:مدلکارمزدیکهبانکپذیرنده
تنهاتامینکنندهمحلکارمزداست،طبیعتاذینفعاندیگررابهسمتوسوییبردهاستکهبعضا
باشکستتراکنش،پمپاژتراکنشیاایجادتراکنشهایصوری،درواقعکارمزدراازبانکپذیرنده
بگیرند و در یک شبکه توزیع شود ،طبیعتا این تخلف ویژه است و به شدت با آن برخورد می کنیم و
اخیراباابزارهاییکهدرحوزهدادهکاویوبااستفادهازهوشمصنوعیداشتیممدلهایمتنوعیاز
تخلفرادراینحوزهشناساییوبرخوردکردیم.ازطرفدیگر،بایکپدیدهایبهنامکارمزدخواهی
مواجه شــده ایم که از طرف برخی از پذیرنده ها که نه تنها کارمزدی را نمی دهند و انتفاعی را می
برند ،بلکه کارمزدی را هم می گیرنــد و با دالیل و مدل های پیچیده کســب و کار ،ظرفیت های
غیرمجازیرابرایخودشانوشرکت pspایجادمیکنند.بعضاحتیبانکهاییکهکارمزدنمی
دهند،درصدداخذبرخیازاینکارمزدهاهستندکهاینهاتخلفاتیاستکهدرشبکهپرداختدر
حالایجادشدناستوبعضااینمبالغکهمبالغدرشتیهمهستند،محلتامینوگردشپولیشان
هم خیلی مشخص نیست ،در نتیجه قواعد مبارزه با پولشــویی در این حوزه مصرحا بررسی های
خاصیرامیطلبدکهطبیعتاآنهمنقاطخطریبرایایننوعگردشمالیاست
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سرمقاله

قانون کار؛ مبنای سه جانبهگرایی

علیحسینرعیتیفرد
قانون کار جمهوری اســامی ایران بهعنوان
تنظیمکننده روابط کار بیــن کارگر و کارفرما
بر مبنای ســه جانبهگرایی تدوین و تصویب
شده است.
مراجعی همچون هیأتهای تشــخیص و حل
اختالف و شــورایهای عالی نظیر شــورای
عالــی حفاظت فنی و شــورای عالــی کار که
عالیترین نماد ســه جانبهگرایی در ســطح
ملی در جمهوری اسالمی ایران است ،همگی
مراجعی سه جانبه متشــکل از دولت ،کارگر و
کارفرما هستند.
نظر به اصطکاک منافع که در تمامی عرصهها
و از جمله روابط بین شــرکای اجتماعی وجود
دارد ،سه جانبهگرایی بهعنوان راهکاری مؤثر
و مترقی در تنظیم روابــط کار در پیش گرفته
شده اســت که اصلی بدیع در عرصه روابط کار
است.
آنچــه کــه در ســه جانبهگرایــی بهعنوان
پیشفرضی مهم تلقی میشود ،نهادینه شدن
فرهنگ تعامل و گفتوگــو در مقابل تقابل و
عدم اعتماد بین طرفین اســت .البته بدیهی
و عقالنی اســت که طرفین مذاکره جمعی با
اولویت ابرام بر منافع گروه خــود وارد عرصه
مذاکره گردند ،لیکــن طرفین گفتوگو نباید
منافع و اغــراض شــخصی را در گفتوگوها
دخالت دهند ،زیرا چنیــن رویکردی موجب
عدم حصــول نتیجه در مراجــع بویژه مراجع
عالی همانند شــورای عالی کار خواهد شــد.
عرصه روابط کار ،ساحتی صرفاً صنفی و به دور
از اغراض شخصی است.
لــذا نماینــدگان ســه شــریک اجتماعی با
اندوختههایــی در خصــوص موضوعــات
مطروحه ،در مراجع ســه جانبه وارد مذاکره
میشــوند و در ســایه تعامل و تبادل نظر و با
رویکرد نیل به اشتراک نظر پیش میروند.
هیچ ســاختاری و از جمله ســاختارهای سه
جانبه ذکر شده ،فاقد اشــکال و ایراد نیست.
یکی از اشــکاالت ســاختارهای ســه جانبه،
طوالنی شــدن فرایند تصمیمگیری به علت
لزوم توافق نظر میان ســه طرف مذاکره است.
گر چه این موضوع به حسب ظاهر ،آسیب سه
جانبهگرایی تلقی میشــود ولــی باید توجه
داشــت هر گونــه مذاکــره و چانهزنی پیش
از تصمیمگیــری و اعالن تصمیــم در عرصه
عمومی ،مطلوبیت بیشــتری در مقایســه با
ســاختارهای تک بعدی دارد که از آفات مهم
آن اعتــراض و مخالفتهــای احتمالی پس
از تصمیمگیــری و اعالن تصمیمات اســت.
مضافاً اینکه رضایتمنــدی در گروههایی که
نمایندگان آنها در عرصههای سه جانبه حضور
دارند بیش از ســایر عرصههای تصمیم گیر و
تصمیم ساز خواهد بود.
همچنین در این راستا بایستی به کار شایسته
توجه کرد که ســهجانبهگرایی یکی از درون
مایههای مهم آن اســت .کار شایسته بهعنوان
راهکار دستیابی به توســعه پایدار بر اصل سه
جانبهگرایی تأکیــد دارد و وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی نیز با رویکرد دســتیابی به کار
شایسته و بر اساس قانون ،ســه جانبهگرایی
را در مراجع رســیدگی و تصمیــم گیر اجرا و
همواره تالش میکند با هــدف فراگیری هر
چه بیشــتر مذاکرات ،تمامی مساعی خود را
به منظور مشارکت همه تشکلهای کارگری
و کارفرمایــی در مراجــع ســهجانبه حتی
تشــکلهایی که واجــد رأی در ایــن مراجع
نیســتند -به کار گیرد تا تصمیمــات اتخاذ
شده از جامعیت و مقبولیت عمومی بیشتری
برخوردار باشد.
تجربه نشان داده است اصل سه جانبهگرایی و
گفتوگوی اجتماعی در حوزه روابط کار موفق
عمل کرده و بدیلی برای آن وجــود ندارد .در
این راســتا ضرورت دارد گروههای کارگری و
کارفرمایی در مراجع مذکور و بویژه شــورای
عالی کار به دور از جهت گیریهای شــخصی
و صرفاً با رویکرد صنفی وارد چانهزنی و مذاکره
گردند تا تنظیم روابط کار با کمترین هزینه و
بیشترین منافع حاصل شود.

اقتصادیاجتماعی
روزنامهاقتصادی
روزنامه
اجتماعی

حمایت از تولید داخل به معنی گران فروشی نیست
معاون دادستان کل کشور گفت :اعتراض مردمی به گرانی لوازم خانگی
منجر به صدور نامهای مبنــی بر تثبیت ،کنترل و کاهــش قیمت لوازم
خانگی به وزیر صمت شــد که در این نامه تذکر داده شد حمایت از تولید
داخلی و نبود رقیب خارجی نباید مورد سوء استفاده و افزایش قیمت قرار
بگیرد.به گفته عمرانی به زودی جلسهای با دادستانهای سراسر کشور و

وزیر صمت برگزار میشود تا موارد الزم در خصوص نظارتها ابالغ شود
و با هر نوع گران فروشــی بیش از هزینه تمام شده و سود متعارف قطعا با
جرائم سنگین برخورد خواهیم کرد.
چند روز گذشــته رهبر انقالب با ابــراز گالیه از برخــی تولیدکنندگان
داخلی لــوازم خانگــی گفتنــد بــا وجــود حمایتهایی کــه از این

تولیدکنندگان شــد اما گفته میشــود برخی محصوالت آنها تا دو برابر
افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد.
بررسی ها نشــان میدهد طی هفتههای اخیر قیمت لوازم خانگی حدود
 ۸تا  ۱۵درصد افزایش یافته در حالی که وزارت صمت مجوز رسمی برای
این تغییر قیمتها نداده است.

رئیسجمهور:

مسئوالن استانی برای اعمال محدودیت و یا تعطیلی تصمیم گیری کنند

رئیسجمهور گفت :هر شــهر و بخشی که دچار
مشکل میشود باید مســئولین استانی در همان
محدوده نسبت به اعمال محدودیت و یا تعطیلی
تصمیم گیری کنند.
به نقل از پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری،
حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور
کشورمان در جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا در
مورد نوع اعمــال محدودیتها در شــرایط قرمز
کرونایی ،گفت :هر شهر و بخشی که دچار مشکل
میشود باید مسئولین استانی در همان محدوده
نســبت به اعمال محدودیت و یا تعطیلی تصمیم
گیری کنند و این موضوع نباید مثل گذشته جنبه
عمومی و سراسری داشته باشد.
رئیس جمهور ضــرورت رعایت شــیوه نامههای
بهداشــتی در مراســمها را مورد تاکید قرار داد و
گفت :مسئولین بهداشــتی باید با جدیت نظارت
کنند تا در اجتماعات بویژه در اماکن زیارتی شیوه
نامههای بهداشتی با دقت رعایت شود.

رئیســی با تاکید بر رعایت اصول بهداشــتی
در حملونقل شــهری بویژه در متــرو ،گفت:
حملونقــل عمومــی از زمینههــای ابتالی
مردم به بیماری کرونا اســت ،لذا ضرورت دارد
مســئولین ،دقت و نظارت دقیقتــری در این
زمینه داشته باشند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنان خود
با تسلیت شــهادت مأمور نیروی انتظامی توسط
اراذل و اوباش در شــیراز اظهار داشت :پلیس در
ارتبــاط با مردم بایــد ضمن اقتــدار از مهربانی و
تدبیر برخوردار باشــد اما مقابله با اشرار و کسانی
که جان و ناموس مــردم را به خطر میاندازند یک
ضرورت است و الزم است از نظر حقوقی و قضائی
از اقدامات پلیس نیز پشتیبانی شود.
وی تاکیــد کرد :مقابله با اشــرار و کســانی که با
وی خاطرنشــان کرد :با توجه به شــیوع ســویه برای شــهرهای قرمز ارائه داد و البته تا زمانی که شرارت امنیت مردم را به خطر میاندازند خواست
اُمیکرون و شــرایط متفاوت و خاصی که نسبت به این تعریف انجام نشــده ،همچنان مقررات قبلی مردم اســت و باید با آنان مقابله و از جان و ناموس
مردم نیز حفاظت کرد.
ســویههای قبلی دارد ،میتوان تعریف جدیدی برای شهرهای قرمز موضوعیت دارد.

عضو شورای اسالمی شهر تهران:

باندی کار کردن کودکان کار و خیابان را تایید میکنم

مهدی اقراریان عضو ششمین دوره شــورای اسالمی شهر تهران ،اظهار
کرد :یکی از اشــکاالتی که به صورت مبنایی و اساســی آن را مالحظه
میکنم و تحت عنوان حکمرانی آشــفته در تهران به آن اشاره کردهام،
مشــخص کردن تکالیف متعددی برای دســتگاههای مختلف است اما
یک ساختار و نظام هماهنگ کننده و ســاز و کار اجرایی معینی بین این
دستگاهها وجود ندارد.
وی اضافه کــرد :در موضوع کــودکان کار و خیابان هم دیده میشــود که
مجموعههای مختلفی مثل بهزیستی هم مسئولیت دارد و هم بودجهای را
ویژه این مسئله دریافت میکند اما چنین مجموعههایی به تکالیف خود در
خصوص کودکان کار و خیابان عمل نمیکنند و بعد ما شــاهد این هستیم
که شهر با یک وضعیت نابهنجاری مواجه شــده است و این موضوع آسیب
بسیار جدی به دنبال دارد.
عضو شورای اســامی شهر تهران در ادامه یادآور شــد :مسئله دیگری که
باید به آن توجه کنیم این اســت که اگر قانون شکنی اســتمرار پیدا کند،
به مرور زمان در شهر به یک مســئله جاری و جا افتاده میشود و پس از آن
حساسیت شهروندان و دستگاهها نسبت به این موارد کاهش پیدا میکند و
رفع چنین معضالتی به یک کار رسانهای جدی نیاز دارد و موضوع کودکان
کار و خیابان هم از این قبیل موارد است.

رفع معضالت اجتماعی پایتخت نیازمند فرماندهی واحد است
اقراریان همچنین خاطرنشــان کرد :ما در بحث قوانیــن و مقررات وقتی
یک کار را به چند نهاد مختلف واگذار میکنیــم ،عمال میخواهیم آن کار
به نتیجه نرســد و در این خصوص نیازمند یک فرماندهی واحد هستیم و
در جواب سوال من که چه کسی حاکم تهران اســت و آیا این مسئولیت با
استانداری یا شهرداری اســت ،باید بگویم که در حال حاضر در شهر تهران
دچار یک آشفتگی در فرماندهی هستیم.
وی تاکید کرد :مشــخص نیســت که فرماندهی در موضوعات مختلف بر
عهده کدام دستگاه است و البته بر اساس قانون یک سری تکالیف بر عهده
دستگاههای مختلف است اما هیچ کســی نمیگوید که هماهنگ کننده
این تکالیف کدام نهاد است.
عضو ششمین دوره شــورای اســامی شــهر تهران اضافه کرد :در مورد
ترک فعل مســئوالن در دســتگاههای مختلف ،اقدامی انجام نمیشود و
در خصوص کودکان کار و زبالهگرد هم تا کنون کســی از رئیس ســازمان
بهزیســتی مطالبهای نســبت به ترک فعل او در دوره مسئولیتش نداشته
است و در برخی از مواقع شاهد این هســتیم که موضوع عدم وجود بودجه
را بهانهای برای خالی شانه از زیر بار مسئولیت مورد بهانه قرار میدهند.
اقراریــان در ادامه تصریح کرد :بانــدی کار کردن کــودکان کار و خیابان

سخنگوی انتظامی کشور:
قوانین موجود بکارگیری سالح توان عملیاتی را از پلیس میگیرد

ســردار مهدی حاجیان در یک برنامه تلویزیونی با اشــاره
به شــهادت ناجونمردانه شــهید علی اکبر رنجبر ،درباره
قانون بکارگیری سالح اظهار کرد :برای حمل و بکارگیری
سالح ،قانون «بکارگیری سالح» در  17ماده وجود دارد که
مصوبه حدودا ً 20سال پیش است.
ســخنگوی فرماندهی انتظامی کشــور افزود :قانون
مذکور با عنوان «بکارگیری سالح» به نیروهای مسلح
مخصوصاً انتظامی اختیاراتی داده اســت ،در ماده دو

قانون مذکور ،شــرایطی از جمله سالم بودن مأمور از
نظر روانی و آموزش وی ،در ماده سه 10 ،و در ماده 6 ،6
شرط گذاشته شده است.
وی تصریح کرد :یعنی در موقــع درگیری ،یک مأمور که در
کسری از زمان باید تصمیم بگیرید و از سالح خود برای دفاع
از مردم استفاده کند ،شــرایط مذکور را باید در ذهن خود
پرورش دهد که آیا این شرایط وجود دارد یا خیر لذا شرایط
مذکور باعث میشود توان ریســک از پلیس گرفته شده و
توان عملیاتی پلیس کاهش پیدا میکند.
این مقــام انتظامی بیان کــرد :در روند رســیدگی نیز اگر
پلیس در صحنه جرم از اســلحه اســتفاده کرد ،باید اثبات
کند که در چه وضعیتی قرار داشــته که از اسلح ه استفاده
کرده است یعنی بعد از یک عملیات قاعدتاً پلیس باید وارد
پروسههای و درگیریهای قضائی ،بازجویی ،بازخواست و
سؤال و جواب شود که چرا از اسلحه استفاده کردی؟ چگونه
از اسلحهات استفاده کردی؟ آیا شرایط رعایت شده است؟
بعضاً نیز وکیل مدافع [طرف مقابــل پرونده] میگوید آن
شــرایط لحاظ نشــده و قاعدتاً پلیس را دچار یک درگیری
ذهنی ،خانوادگی و اجتماعــی میکند که این موضوع توان
عملیاتی پلیس را میگیرد.

را تایید میکنم و این موضوع یک مســئله شــخصی و فردی نیست و یک
گروههایی وجود دارند که به صورت ســازمان یافته در این خصوص عمل
میکنند و اشکالی که وجود دارد این اســت که ما توقع داریم نمایندگان
شــهر تهران حضور پر رنگتری در حوز ه انتخابیه خود داشــته باشند و به
کمک شورای شهر بیایند.

ثبت بیش از  ۸هزار میلیارد تومان کمک مردمی
به کمیته امداد در سال ۱۴۰۰

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد با اشاره به میزان
کمکهای مردمی در ســال گذشــته به رقم بالغ بر  ۷هزار
 ۶۰۰میلیارد تومــان به صورت نقــد ،کاال و خدمت گفت:
این میزان در  ۱۰ماه ســال جاری به بیش از  ۸هزار و ۵۰۰
میلیارد تومان رسیده است.
همزمان با ایاماهلل دهــه فجر ،برخی از معاونــان و مدیران
کمیته امداد امــام خمینی(ره) به برخی از ســرفصلها و
برنامههای ارائه شده به مددجویان تحت پوشش این نهاد و
همچنین افراد نیازمند پرداختند.
حبیب آسوده ،معاون مشــارکتهای مردمی کمیته امداد
امام خمینی(ره)؛ با اشــاره به تشــکیل و تأسیس این نهاد
توســط حضرت امام خمینــی(ره) گفت :اولیــن هدف از
تشــکیل کمیته امداد کمک به نیازمندان ،ترویج فرهنگ
خیر و احسان ،توانمندسازی نیازمندان و ...بود.
وی به اشاره به آغاز  44سال از عمر انقالب اسالمی و فعالیت
کمیته امداد در این سالها تصریح کرد :در طول این سالها
خدمت مختلفی به جامعه هدف امداد و در ســرفصلهای
مختلف ارائه شده است.
آسوده راهاندازی مراکز نیکوکاری در سطح کشور را یکی از
برنامههای کمیته امداد در طی سالهای اخیر عنوان کرد و

مدیر فنی و محرومیتزدایی بسیج سازندگی کشور :

افزود :بیش از  8هزار مرکز نیکوکاری که عمدتاً با محوریت
مساجد در محالت برای کمک به نیازمندان راهاندازی شده
است در این حوزه فعال هستند.
معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد با اشاره به میزان
کمکهای مردمی در ســال گذشــته به رقم بالغ بر  7هزار
 600میلیارد تومــان به صورت نقــد ،کاال و خدمت گفت:
این میزان در  10ماه ســال جاری به بیش از  8هزار و 500
میلیارد تومان رسیده است.

اجرای  ۱۹۰هزار پروژه محرومیتزدایی در کشور

«مهدی غالمی» افزود :بسیج ســازندگی به عنوان بازوی دستگاه های
اجرایی و ظیفه کمک به دولت در امور محرومیت زدایی در ســه بخش
روستا ،محله و حوادث غیر مترقبه مانند ســیل و زلزله به صورت عمده
را بر عهده دارد.
وی ادامهداد :بسیج سازندگی از سال گذشته برنامه جامع محرومیتزدایی
مردم پایه را با مشــارکت خود مــردم و گروههای جهادی آغــاز کرده که
این برنامه دارای دو ویژگــی محدودیت در عرصه (به این معنا که بســیج
ســازندگی دیگــر وارد هــر منطقــه ای نمیشــود) و محرومیتزدایی
را در مناطــق دارای ظریب محرومیت هشــت و  ۹و نیــز  ۶و هفت با درجه
محرومیت باال و نیز حاشیه شهرها دنبال میکند.
مدیر فنی و محرومیتزدایی بسیج سازندگی کشور خاطرنشانکرد :عرصه
فعالیت این نهاد در بخش محرومیت زدایی در روســتا در چهار عرصه کلی
آب روستایی ،زیرساخت اشتغال ،مسکن محرومان و راهسازی خالصه می
شود که در بخش اشتغال در روستاها به طرح هایی که موجب ایجاد اشتغال
برای روســتاییان می شــود مانند کمک به احداث یک ســوله برای ایجاد

کارگاه یا طرح هایی اینچنینی دنبال می شود.
غالمی گفت :برنامه جامع محرومیت زدایی مردم پایــه در یک بازه زمانی
پنج ساله طراحی شده و مقرر است با کمک خود مردم و گروه های جهادی
به محرومیت زدایی انجامد و بر همین اساس از سال گذشته اقدام به انعقاد
تفاهمنامه هایی با دســتگاه های مربــوط در هر بخش مثــل وزارت راه و
شهرسازی ،معاونت مناطق محروم ریاست جمهوری ،وزارت کشور و سایر
دستگاه ها کرده ایم.
وی ادامه داد :از زمان اجرای این تفاهمنامه ها در ســال گذشته تا کنون ۱۵
هزار پروژه اجرایی شده است و امســال نیز تاکنون  ۹هزار پروژه محرومیت
زدایی اجرایی شده است.
مدیرفنی و محرومیت زدایی بسیج ســازندگی خاطرنشانکرد :امسال دو
طرح بحث احداث مسکن محرومان و آبرسانی روســتایی را به طور جدی
جلو برده ایم که در بحث مســکن محرومان مقرر اســت  ۱۳۰هزار مسکن
برای محرومان در قالب نهضت ملی مسکن که مورد تاکید رییس جمهوری
اســت برای افراد تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی

احداث شود.
غالمی گفت :در بحث آبرسانی روســتایی کمک به آبرسانی برای هفت
هزار روستا در  ۱۷استان کشــور انجام خواهد شد که مسوولیت اصلی
بر عهده این نهاد اســت و در کنار سایر ســازمان های متولی به اینکار
مبادرت خواهیم کرد.
وی ادامهداد :فعالیــت در بخشهای دیگر مانند احــداث جاده میان
مزارع و راه روســتایی و نیز حاشیه شــهرها از اهم برنامه های بسیج
سازندگی کشور است.
مدیر فنی و محرومیتزدایی بسیج سازندگی کشور از تالش برای برچیدن
برگترین حاشیه نشــینی کشــور در چابهار خبر داد و خاطرنشانکرد :این
طرح تاکنون  ۵۰درصد پیشرفت فیزیکی داشــته و مقرر است در قالب آن
یکهزار واحد مسکونی احداث شود.
غالمی افزود :در بحث برق رسانی روستایی نیز با کمک سازمان انرژی های
تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران بحث جهاد روشنایی برای نصب پنل های
خورشیدی برای عشایر را دنبال می کنیم.

ویژه
وزیراطالعات:

امنیت باید متکی بر
مردم باشد
حجت االسالم والمســلمین خطیب وزیر اطالعات
در جلسه شــورای تأمین سیســتان و بلوچستان با
بیان اینکه دهه فجر انفجار نور بود افزود :امام راحل
(ره) با قدرت الهی و با نفس قدســیاش توانست با
تکیه به قــدرت الیزال الهی پرچــم الالهاالاهلل را در
سراسر دنیا برافراشته کند.
وی تاکید کرد :ایــن انقالب و ایــن نهضت مدیون
خون شــهدا و مرهون حضور موثر مردم ،استقامت،
صبوری ،تالش و جهاد همه قشرها ،اقوام و مذاهب
این کشور است.
وزیر اطالعات افزود :ما امروز شــاهد هســتیم که
با همه فتنههــا و توطئههــا و تجزیــه طلبیها و
فعالیتهای تروریستی و دسیسههای گروهکها،
و بخصــوص فتنهگریهای رژیم صهیونیســتی و
همچنین اقدامات وسیع و گسترده آمریکا ،به لطف
الهی و با رهبریهای رهبر حکیممان ســربلند ،در
ایران ،منطقه و دنیا هستیم.
وی ادامه داد :ما امروز شاهد هســتیم که علیرغم
اینکه دشمن تالش داشــت این انقالب و نهضت را
از درون و در کشــور ما پر هزینه کنــد و با فتنهها و
توطئهها روبرو کند ،محور مقاومت گســترش پیدا
کرده و شکل گرفته است.
حجت االســام والمســلمین خطیب بیان کرد:
امــروز با افتخــار نماینــدگان نظــام جمهوری
اســامی در مقابل تمامی قدرتمندان مدعی دنیا
مینشــینند و به عنوان کشــوری که در امنیت
جهانی و در تصمیمات جهانی و در قدرت جهانی
حضور مؤثری دارد.
وی تاکید کرد :این قدرت ،افتخارات و سربلندیها
مرهون تدابیر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)،
امام راحل (ره) و شــهدا و حضور ملّت همیشــه در
صحنه انقالب اسالمی است.
وزیر اطالعات بابیــان توطئههــا و فتنهگریهای
دشمنان در استان سیستان و بلوچستان افزود :اگر
امروز در استان سیستان و بلوچستان امنیت داریم
و توانســتیم در برابر توطئههــا و فتنههای امنیتی
مختلف مقابله کنیم ،نتیجه وحدت شیعه و سنی و
همکاری مردم این استان و تالش نیروهای نظامی،
انتظامی و امنیتی است.
حجت االسالم و المســلمین خطیب افزود :هر روز
شــکل و راه و روش و تاکتیک دشمن تغییر میکند
ولی این دشــمنی تمام نخواهد شــد ،بنابراین این
انسجام باید در جهت حفظ رضایت مردم باشد ،اگر
بتوانیم این انسجام را داشــته باشیم و تالش کنیم
که رضایت مردم ،اقشار و اقوام و مذاهب مختلف به
دســت بیاید ،موفقیتهای مضاعفی را نصیب این
کشور خواهیم کرد.
وزیر اطالعات تاکیــد کرد :باید برای آســایش
این مــردم و بخصوص مردم غیور و شــهید پرور
استان سیستان و بلوچستان و در جهت اشتغال،
معیشــت ،اقتصاد و آنچه که نیاز امــروز جامعه
است تالش کنیم.
وی با بیان اینکه دولت ســیزدهم ،دولتی مردمی
اســت افزود :این دولت ،تمام همت و تالش خود را
در جهت رشد اقتصادی و اشتغال مردم این استان
و رفع مشــکالت معیشــتی و اجتماعی سیستان و
بلوچستان به کار گرفته است.
همچنیــن در این جلســه اســتاندار سیســتان و
بلوچســتان گفت :با همه تهدیدهــای مختلف ،از
طریق مرز سیستان و بلوچستان ،امروز با انسجامی
که در تمامی مجموعهها وجود دارد این اســتان از
لحاظ شاخصهای امنیتی در حد قابل قبولی است.
مدرس خیابانــی افزود :همگرایــی خوبی در تمام
مجموعهها در راستای توسعه و امنیت پایدار استان
وجود دارد و در این اســتان با کار جهادی و در سایه
این امنیت پایدار می توان مسیر توسعه را به خوبی
پیش ببریم.
وی ادامه داد :اســتفاده از ظرفیت مرز برای این
استان مهم است و این استان با دارا بودن ۱۶۰۰
کیلومتر مرز ،ظرفیتهــای تجاری خوبی دارد و
این موضــوع میتواند شــاخصهای امنیتی را
تقویت کند.
همچنین وزیــر اطالعات با نماینــده ولی فقیه در
اســتان دیدار کرد ،حجت االســام والمســلمین
محامی در این دیدار گفت :در استان خدمات خوبی
ارایه شده و همه معترف هســتند که قابل قیاس با
قبل از انقالب نیســت و باید قدردان زحمات نظام
باشــیم.امام جمعه زاهدان بیان داشت :به نظر می
رسد استان با مشکالتی مواجه است که به تعبیری
ربطی به تحریمهای اقتصادی و مشکالت بودجهای
ندارد ،علیرغم تمــام تحریمها بودجههای فراوانی
به استان تزریق شــده است ،و نیاز اســت تا از این
بودجهها درست اســتفاده بشــود در حال حاضر
طرحهای زیادی با هزینههای باالیی داریم که االن
تکمیل نیست و ناتمام مانده است.
حجت االســام والمســلمین خطیب با حضور
در ســتاد خبری اداره کل اطالعات اســتان ،به
تماسهای مردمی سیســتان و بلوچستان پاسخ
داد و دســتورات الزم را برای رفع مشکالت مردم
صادر کرد.
همچنین در جلسه شورای تأمین استان سیستان و
بلوچستان مدیرکل جدید اداره کل اطالعات استان
معرفی و از زحمات مدیرکل قبلی قدردانی شد.

واردات خودرو با توجه به فاصله بسیار عرضه و تقاضا به تولید داخل لطمه نمیزند
لطف اله ســیاه کلی درباره مصوبه کمیســیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۱
درباره واردات خــودرو و تاثیر آن بــر ارتقا کیفیت تولیــدات داخل ،گفت:
در حال حاضر کشــور به خودرو در کالسهای مختلــف مانند خودروهای
آفرودی ،خودروهــای موردنیاز در حوزههای راهســازی ،نیروی انتظامی،
فعالیتهای عمرانی و ...نیاز دارد زیرا این خودروها در داخل تولید نمیشود.
نماینده مردم قزوین ،آبیک و البرز در مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه

اطالع رسانی
اداره ثبــت اســناد و امــاک حوزه ثبــت ملک
خمینی شهر
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتی اراضــی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی
رأی هیأت
بــا توجــه بــه تقاضانامــه ارائــه شــده و
مســتندات ضمیمــه شــامل صفحــه 580
دفتــر  149و مالحظــه نقشــه ملــک و گزارش
کارشــناس منتخــب و پاســخ وضعیــت ثبتی
کــه حکایــت از احــراز مالکیــت متقاضــی
نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از
مالک رسمی به متقاضی داشــته و تصرفات
متقاضــی نســبت بــه مــورد تقاضــا احــراز
گردیــده و بررســی هــای محلــی کارشــناس
کــه حکایــت از عــدم تعــارض و بالمنــازع
بــودن تصرفات متقاضــی دارد .لــذا مالکیت
آقــای محمدحســین فتحــی فروشــانی
بــه شناســنامه شــماره  14842کدملــی
 1142363155صــادره فرزنــد محمدعلــی
نســبت به  3دانــگ مشــاع از ششــدانگ یک
باب خانــه بــه مســاحت  200مترمربــع پالک
شــماره  756فرعــی از  158اصلــی واقــع در
اصفهــان بخش  14حــوزه ثبت ملــک خمینی
شــهر تأئید و رأی خود را با حــدود ذیل صادر
می نماید.
رأی هیأت
بــا توجــه بــه تقاضانامــه ارائــه شــده و
مســتندات ضمیمــه شــامل صفحــه 580
دفتــر  149و مالحظــه نقشــه ملــک و گزارش
کارشــناس منتخــب و پاســخ وضعیــت ثبتی
کــه حکایــت از احــراز مالکیــت متقاضــی
نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از
مالک رسمی به متقاضی داشــته و تصرفات
متقاضــی نســبت بــه مــورد تقاضــا احــراز
گردیده و بررســی های محلی کارشــناس که
حکایــت از عــدم تعــارض و بالمنــازع بــودن
تصرفــات متقاضــی دارد .لذا مالکیــت خانم
ملیحه آقائی فروشــانی به شناسنامه شماره
 15062کدملــی  1142365352صــادره
فرزنــد محمــد نســبت بــه  3دانــگ مشــاع از
ششــدانگ یــک بــاب خانــه در حال ســاخت
به مساحت  200مترمربع پالک شماره 756
فرعــی از  158اصلی واقــع در اصفهان بخش
حــوزه ثبت ملــک خمینــی شــهر تأئیــد و رأی
خود را با حدود ذیل صادر می نماید.
شــماال .بــه طــول 10متــر دیواریســت و جای
درب به گذر
شــرقا .بــه طــول  20متــر دیواریســت بــه
باقیمانده 756
جنوبا .بــه طول  10متــر دیواریســت به پالک
576
غربــا .بــه طــول  20متــر دیواریســت بــه
باقیمانده گذر متروکه
حقوق ارتفاقی ندارد
در اجــرای مــاده  1قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتی اراضــی و ســاختمانهای فاقد
ســند رســمی و ماده  13آئین نامه اجرائی آن
مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق
مقررات پس از طی تشــریفات ثبتی نســبت
به صدور ســند مالکیت ملک مورد اشــاره به
نام متقاضی مذکور اقــدام نماید .طبق نامه
شــماره  1400/140/54ـ  1400/7/26شهرداری
خمینــی شــهر و کســر از ســند مالکیــت
شهرداری اقدام گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/17 :
ســید امیرحســین حســن زاده -رئیــس ثبــت
اسناد و امالک
شناسه آگهی1262213 :
آگهی موضــوع ماده  3قانون و مــاده  13آیین
نامه قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی و
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر آرا صــادره هیات هــای موضــوع قانون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و
ساختمان های فاقد سند رســمی مستقر در
واحــد ثبتی منطقه غــرب اصفهــان تصرفات
مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز
گردیده اســت لــذا مشــخصات متقاضیان و
امالک مــورد تقاضــا به شــرح زیر بــه منظور
اطــاع عمــوم در دو نوبــت به فاصلــه  15روز
آگهــی مــی شــود .در صورتــی کــه اشــخاص
نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضیان
اعتراضی داشــته باشــند می تواننــد از تاریخ
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خــود را بــه اداره ثبت اســناد و امالک تســلیم
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از
تاریــخ تســلیم اعتراض دادخواســت خــود را
به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیــف  1ـ رای شــماره  11217ـ 1400/9/18
هیــات ســوم آقــای ســید رســول حســینی
رنانــی بــه شناســنامه شــماره  10607کدملی
 1283215780صــادره اصفهــان فرزند ســید
اســداله در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان
تجــاری ـ مســکونی باســتثنای بهــای ثمنیــه
اعیانــی بــه مســاحت  69/97مترمربــع از
پــاک شــماره  3718فرعــی از  18اصلــی واقع
در اصفهان بخــش  14حوزه ثبــت ملک غرب
اصفهان مــع الواســطه از مالکیــت متقاضی
مورد ثبت صفحه  195دفتر  871امالک
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/17 :
شــهریاری -رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و
امالک غرب اصفهان
شناسه آگهی1262815 :

از آنجا که طی سالهای گذشته خودرو وارد نشــده ،اکنون قیمت لندکروز
 ۲۰۱۴حدود  ۶میلیارد تومان اســت ،در صورتی که ارزش واقعی آن بسیار
کمتر اســت ،افزود :از آنجا که میان عرضه و تقاضای خــودرو فاصله زیادی
وجود دارد ،واردات یک الزام و نیاز امروز است.
وی محدودیت منابع ارزی را تنها دلیل جلوگیری از واردات خودرو دانست
و در تشــریح راهکار رفع این مشــکل ،توضیح داد :برای رفع این مشــکل

میتوان از ارز ایرانیان خارج از کشــور اســتفاده کرد؛ میتوان با آزاد کردن
واردات خودرو ،از این ظرفیت برای واردات خــودرو در کالسهای مختلف
استفاده کرد.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلــس با بیان اینکه بــرای تنظیم بازار
خودرو ،واردات یک ضرورت اســت ،تصریح کرد :با توجه به فاصله بســیار
عرضه و تقاضای بازار خودرو ،واردات لطمهای به تولید داخل نمیزند.

رئیس کمیسیون قضائی مجلس:

نباید آنقدر دست پلیس بسته باشد که رگ مأمور را بزنند!

حجتاالســام موســی غضنفرآبادی در واکنش به
شــهادت ناجوانمردانه یک مأمور پلیس بهدســت
اوباش در شــیراز و دربــاره ضرورت اصــاح قانون
بهکارگیری سالح توسط مأموران پلیس اظهار کرد:
واقعاً تا این حد نباید دســت نیروی انتظامی بســته
باشد تا جایی که سر و رگ مأمور را بزنند!
وی ادامه داد :در هیچ کجای دنیــا نیز چنین چیزی
وجود نــدارد ،هرچنــد متأســفانه با ج ّو ســنگین
ایجادشده توسط رسانههای امپراطوری ،کوچکترین
برخوردهای نیروی انتظامی نیز تخریب میشــود و
این یک نمونه مظلومیت نیــروی انتظامی حتی در
برخورد با شَ قیترین افراد است.
رئیس کمیســیون قضائی مجلس شــورای اسالمی
متذکر شــد :در همین رابطه مردم ما باید هوشــیار
عمل کنند و توجه کافی داشــته باشند ،بهطور مثال
اگر در همین قضیه (شــهادت مأمور پلیس بهدست
اوباش در شــیراز) پلیس به پای فرد شــرور شلیک
میکرد ،آیا مردم ما مقابل جو رســانهای ایجادشده
توسط رســانههای بیگانه ،توجه کافی داشتند که آن
را خنثی کنند و به آن اعتنا نکنند؟!
وی تصریح کرد :بهفرض مثــال اگر قانونی وضع کنیم
و به نیروی انتظامی اختیــار دهیم که در مقابل حمله

افراد شرور بتواند تیراندازی کند ،آیا مردم ما مقابل جو
سنگین رسانهای ایجادشــده توسط دشمن ،هوشیار
هستند؟ لذا نگرانی ما واقعاً در این بحث است.
نماینده مــردم بم ،ریــگان ،فهرج و نرماشــیر در
مجلس یازدهم یادآور شد :در هیچ کجای دنیا قابل
پذیرش نیســت که پلیس حین برقــراری امنیت،
آرامش و مقابله با عربدهکشی اوباش ،توسط فردی

شرور و جانی ،ذبح شود.
غضنفرآبادی درباره گلهمنــدی مأموران انتظامی بر
عدم حمایت کافی قانونــی از آنها در مراجع قضائی
خاطرنشــان کرد :در این رابطه مراجع قضائی واقعاً
باید هوشیار باشند؛ اکنون قدری شهامت از مأموران
گرفته شده است؛ این مأمور باید سرش بریده شود اما
نتواند یک شلیک کند!

این نماینــده مجلس تصریــح کرد :بهنظــر من اگر
در این رابطه نقــص قانونی وجــود دارد ،باید فورا ً به
آن رســیدگی شــود ،چند روز دیگر مــردم موضوع
را فراموش کنند لــذا اکنون وقــت اصالحات قانون
مذکور است.
رئیس کمیســیون قضائی مجلس ضمــن ابراز تأثر
و تأسف از شــهادت مأمور پلیس در شیراز و تسلیت
به خانواده این شــهید گفت :با چنین وضعی نیروی
انتظامی آیا میتواند با اوباش درگیر شــود؟ البته این
نخســتین مورد نبوده ،در برخی از موارد چشم مأمور
پلیس را کور کردند یا دست و پای مأمور را شکستند
که نباید این اتفاق روی دهد.
وی در پاســخ به این ســؤال که «آیا شــما بهعنوان
رئیس کمیســیون قضائی مجلس بهدنبال پیگیری
اصالح قوانین در ایــن رابطه خواهید بــود» ،یادآور
شــد :حتماً پیگیری الزم را انجــام میدهیم و در پی
این خواهیم بود در قالب طرح یا الیحه بتوانیم موضوع
را با همفکری نیروهای نظامــی و انتظامی پیگیری و
اصالح کنیم البته گالیهمندی دوستان درباره نقص
قوانین مربوطه بهکارگیری سالح جای خود دارد اما
من واقعاً اطالعی ندارم که اینقدر قانون نقص داشته
باشد اما اگر دارای نقص باشد باید سریعاً اصالح شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی:

فریب «آبنبات چوبی» آمریکا را نمیخوریم ،همه تحریمها باید لغو شود
اروپایی عضــو برجام و آمریکا ثابــت کردند که به تعهــدات خود پایبند
نیســتند .آنان حتی به معاهــدات و توافقنامههایی کــه امضا میکنند،
پایبند نیستند و بدقول هستند.
وی با بیان اینکه کشورهای غربی عضو برجام ثابت کردند که نمیتوان به
آنان اعتماد کرد ،افزود :جمهوری اسالمی ایران بارها آمریکا و کشورهای
اروپایی عضو برجام را مورد آزمون قرار داده اســت اما در اکثر مواقع آنان
نقض عهد کردند و به تعهدات خود پایبند نبودند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی
تصریح کرد :ســابقه بد غربیها در برجام و حتی پیش از برجام به خوبی
نشان میدهد که آنان به تعهدات خود عمل نمیکنند .غربیها و به ویژه
آمریکا باید بدانند که با وعدههای تو خالی ،پوچ و کم اثر خود راه به جایی
نمیبرند و نمیتوانند ایران را راضی کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی عزیزی با اشاره به اینکه وزارت خارجه آمریکا از بازگشت چند معافیت
گفت :آمریکاییها باید تفاوت بیــن لغو و تعلیق تحریمهــا را بفهمند و تحریمی در حوزه فنی هستهای مرتبط با نیروگاه بوشهر ،رآکتور اراک
و رآکتور تحقیقاتی تهران خبر داده اســت ،ادامه داد :مقامات آمریکا
بدانند که ما تعلیق تحریمها را نمیپذیریم.
ابراهیم عزیزی با تأکید بر ضرورت لغو همه تحریمها ،گفت :کشــورهای باید بدانند که نمیتوانند بــا وعدههای پــوچ و بیحاصل خود چون

تعلیق بخش کمی از تحریمهای ایران گذشــته سراسر منفی خود را
کتمان کنند .جمهوری اســامی ایران به هیچ وجه به این وعدههای
توخالی توجه نمیکند.
وی تأکید کرد :چارچوب و سیاست جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات
کام ً
ال روشــن اســت و ما بارها گفتهایم همــه تحریمها باید لغو شــود.
آمریکاییها باید تفاوت بین لغو و تعلیــق تحریمها را بفهمند و بدانند که
ما تعلیق تحریمها را نمیپذیریم.
نماینده مردم شــیراز در مجلس شورای اســامی متذکر شد :سیاست
جمهوری اســامی ایران در مذاکرات آن اســت که همــه تحریمهای
کشورمان لغو شود ،باید لغو تحریمها راستی آزمایی شود و از سوی دیگر
غربیها باید تضمین دهند که این بار به تعهدات خود پایبند خواهند بود.
عزیزی با بیان اینکــه تعلیق چند تحریم هســتهای فایــدهای برای ما
ندارد و همه تحریمها باید به طور کامل لغو شــود ،گفت :ما هیچ مذاکره
مستقیمی با را نمیخورد و ملت ما هم پذیرای وعدههای توخالی غربیها
نیست .بهتر اســت آمریکاییها این آبنبات چوبیها را به جو بایدن دهند
تا خوابش نبرد!

نماینده مردم نطنز و عضو کمیسیون عمران مجلس:

صنعت خودروسازی نباید دست دولت باشد

به رقابت با خودروسازان خارجی بپردازند.
رحمت اهلل فیروزی پوربادی با اشــاره به گالیه مقــام معظم رهبری از
وضعیت نامطلوب صنعت خودروسازی کشور ،بیان کرد :هم نگاه مقام
معظم رهبری و هم نگاه حضرت امام بر این اســت که کار باید به بخش
خصوص واگذار شود و دولت نباید دخالتی به طور مسقیم داشته باشد
بلکه باید نقش ناظر را ایفا کند .متاســفانه ما در دو دهه اخیر خیلی از
کارها را از بخش خصوصــی گرفته و به دولت واگذار کــرده ایم و بعضا
همه این صنایع زیانده شده اند.
وی در ادامه اظهار کرد :در حوزه صنعت خودروسازی نیز ما این اشتباه
را انجام داده ایم ،زمانی که مدعی هســتیم باید بتوانیم یک خودروی با
کیفیت مطابق با سلیقه مردم تولید کنیم ،از یک سو با ایجاد محدودیت
جلوی واردات خودرو را گرفتیم و از سوی دیگر خودرویی بی کیفیت و
یک عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اســامی ،تاکید کرد :با گران تولید و به دست مردم داده ایم.
واردات خودرو می توان خودروسازان را وادار کرد که با ارتقای کیفیت دستگاههای نظارتی به وظایف خود عمل کنند

نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اســامی ،تصریح کرد :ما در
صنعت خودروســازی اصال عملکرد قابل قبولی نداشــتیم و مقام
معظم رهبری نیــز در جمع تولید کنندگان گالیه جدی داشــتند.
درخواســت ما این است که دســتگاه های نظارتی به معنای واقعی
کار خود را انجام دهند ،دســتگاه های نظارتی در قبال این صنعت
وظایفی بــر عهده دارند که اگر به درســتی به آن عمــل می کردند
جلوی خیلی از تخلفات گرفته می شد.
فیروزی پوربادی در پایان بــا بیان اینکه با کار کارشناســی و حرکت
برنامه محور می توان به سمت بهبود اوضاع حرکت کرد ،تاکید کرد :از
نظر بنده ما ضمن حمایت از تولید داخل و ارتقای کیفیت خودروهای
داخلی با واردات خودرو می توانیم در بــازار داخلی رقابت ایجاد کنیم،
این مشــکلی ندارد که ما خودرو وارد کرده و خودروساز داخلی را وادار
کنیم که کیفیت خود را برای رقابت بــا خودروهای خارجی ارتقا دهد.
دولت نباید به طور مستقیم در این صنعت مداخله گر باشد.

ساخت مسکن چرخهای اقتصاد را به گردش در می آورد

و تســهیالت مســکن را در اختیار آن ها قرار دهد ،البته این مهم برای روستاییان،
کارگران و افراد کم برخوردار دارای نیازمند توجه ویژهتری است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی ،با تاکید بر اینکه رونق ساختوساز
مسکن تاثیر مستقیم بر بســیاری از مشــاغل دیگر دارد ،بیان کرد :عالوه بر آنکه
مسکن می تواند یکصد و بیست شــغل را فعال کند ،این موضوع بر تولید داخلی نیز
تاثیر قابل توجهی دارد که در این میان مصالح ساختمانی ،پنجره ،کولر ،شیرآالت،
کابینت و هر آنچه برای ساخت مسکن نیاز اســت ،به تحرک وا داشته میشود و در
واقع ساخت مسکن محوری اســت که چرخ های زیادی را در اقتصاد به گردش در
می آورد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ،با بیان اینکه در قانون جهش تولید مســکن،
دولت موظف به ســاخت یک میلیون مسکن در سال اســت ،افزود :در زمان توقف
ساخت مسکن ،قیمت ســیمان ،فوالد و تجهیزات ســاختمانی روز به روز افزایش
یافت و این موضوع ســبب شــد امکان ســاخت مســکن برای مردم به ویژه برای
روستاییان ،کارگران و محرومین فراهم نباشد.
محمدرضا احمدی ،با بیان اینکه ســاخت مســکن درحوزه کاهش تورم و خروج وی ادامه داد :از ســوی دیگر قرار بود صندوقی برای تامین مالی ســاخت مسکن
اقتصاد کشور از رکود تاثیرات مثبت خواهد داشت ،گفت :بر اساس اصل  ۳۱قانون ایجاد شود که هنوز در هاله ای از ابهام بوده و وضعیت ارائه زمین رایگان و تسهیالت
اساسی ،دولت موظف است که پاسخگوی نیاز مردم درحوزه مسکن باشد و امکانات مشخص نیســت ،برهمین اســاس باید وضعیت این صندوق ،تامین زمین و ارائه

امکانات و تسهیالت باید روشن شــود چراکه اگر قرار است به ساخت مسکن کمک
کنیم باید به ابعاد مهم این حوزه نیز توجه الزم را داشته باشیم.
احمدی تاکید کرد :اگر قصد داریم از مهاجرت روســتاییان به شــهرها جلوگیری
کنیم ،باید زمینه ساخت مسکن و تسهیالت ساخت را در همان روستا به مردم ارائه
کنیم ،همچنین مشکالت در روســتاها از جمله اجرای طرح هادی وجود دارد که
باید رفع شود.
نماینده مردم رشــت در مجلــس با تاکید بر اینکه مشــکالت حوزه مســکن باید
شناسایی و سپس رفع شود ،عنوان کرد :مشکالت صرفا با حرف زدن حل نمیشود،
بلکه نیازمند اقدام جدی اســت؛ طبق قانونی اساسی دولت نسبت به تامین مسکن
وظیفه دارد و باید برای تامین تســهیالت و امکانات ساخت مسکن اقدامات الزم را
انجام دهد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ،گفت :اخیرا وزیر راهو شهرسازی وعده داده تا
پایان سال بخش زیادی از ۲میلیون مسکن به سرانجام برسد ،همچنین در گزارشی
نیز عنوان کرده که اقدامات اولیه ساخت و ساز در بسیاری از مناطق آغاز شده ،ما هم
در مجلس بررســی ها و نظارت الزم را در این حوزه خواهیم داشت تا بحث جهش
تولید مسکن و ساخت و ساز مسکن به خوبی به سرانجام برسد و به نیاز مردم هم در
حوزه مسکن پاسخ مناسب داده شود.

خانه ملت
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خبر
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه:

پرداخت یارانه کاالیی در صورت
حذف ارز ترجیحی
حجتاالســام محمدرضا میرتاجالدینی
نایب رئیس کمیســیون برنامــه و بودجه و
محاسبات مجلس شــورای اسالمی با بیان
اینکه دولت در بودجه سال  1401پیشنهاد
حذف ارز ترجیحــی را داده بــود ،گفت :با
بررســیهای که در کمیســیون انجام شد
با این موضوع مخالفت شــد و برای واردات
کاالهای اساســی در سال آینده کمیسیون
تلفیق  9میلیارد مصوب کرد.
وی با بیان اینکــه نظر دولــت دادن یارانه
کاالیی پــس از حــذف ارز  4200تومانی
به مردم بود ،افزود :پیشــنهادی که دولت
ارائه کرده بود این بود کــه یارانه قبلی 45
هزار تومانی و معیشــتی محفــوظ بماند و
یارانه کاالیی پــس از حذف ارز ترجیحی به
دهکهای مختلف پرداخت شود.
نماینده تبریــز در مجلس با اعــام اینکه
یارانه  45هزار پانصد تومانی در سال آینده
بدون افزایش پرداخت خواهد شــد ،ادامه
داد :یارانه معیشتی نیز همچون گذشته به
خانوارهای که دریافت می کردند پرداخت
خواهد شد.
عضــو کمیســیون تلفیــق بودجه ســال
 1401مجلس با بیــان اینکه باید در صحن
علنی نیــز دربــاره حــذف ارز ترجیحی
تصمیمگیــری شــود ،عنــوان کــرد :در
کمیســیون تلفیــق بودجه با حــذف ارز
ترجیحــی مخالفــت شــده اســت البته
مصوبات کمیســیون باید در صحن علنی
پارلمان به رای نمایندگان گذاشــته شود.
.

آبرسانی با تانکر به روستاییان
ظلم است

نماینده مردم سلســله و دلفان در مجلس
شورای اسالمی گفت :آبرســانی با تانکر به
روســتاییان ظلمی بزرگ اســت و باید آب
شرب پایدار برای مردم تامین شود.
دکتر یحیی ابراهیمی اظهار کرد :با توجه به
شــاخصهای محرومیت مشاهده میشود
که لرســتان جــزو اســتانهای محروم و
کمتربرخوردار اســت.وی ادامــه داد :در
لرســتان ،دلفان و سلســله از محرومترین
شــهرهای اســتان است و بیشــترین نرخ
بیکاری را در کشور دارند.
نماینده مردم سلســله و دلفان در مجلس
شــورای اســامی گفت :به عنوان نماینده
مردم بــه دنبــال تامین آب شــرب پایدار
هســتیم در حالیکه در نورآباد و الشتر ۳۵۰
چشمه و چشمهسار داریم.
ابراهیمی بیان کرد :در ســال گذشته که با
خشکســالی مواجه بودیم اکثر روستاهای
استان با تانکر آبرسانی میشدند و این ظلم
در حق اهالی این روستاهاســت و باید آب
شرب پایدار برای مردم تامین شود.
وی اظهار کرد ۳۶۰ :کیلومتر جاده شوسه و
خاکی داریم و نیازمند اعتبار ویژه برای حل
این مشکالت هستیم.نماینده مردم سلسله
و دلفان در مجلس شــورای اســامی بیان
کرد :در شهرســتان دلفان چشمه آب گرم
وجود دارد با  ۷۰درجه آب گرم و  ۷۰درصد
گوگرد و این ظرفیتی اســت کــه در کمتر
جایی در دنیا قرار دارد اما متاســفانه هنوز
راه شکافی نشده اســت در حالیکه میتوان
از ایــن ظرفیــت بــرای جذب گردشــگر
استفاده شود.
ابراهیمی خاطرنشان کرد :سال گذشته در
بودجه  ۱۴۰۰مبلغی که پیشــنهاد دادیم
تحقق پیدا نکرد و امسال درخواستمان این
اســت که ادارات کل مواظب باشند چراکه
براساس شاخص اعتبارات توزیع میشود.
وی افزود :یکی جادههای روســتایی باالی
 ۲۰خانوار بــود کــه  ۱۹۲۰کیلومتر جاده
شوسه و خاکی داشتیم که متاسفانه توسط
مدیران و مسئولین و راهداری استان و کل
کشــور  ۷۰۰کیلومتر گزارش کرده بودند و
نزدیک به ۱۳۲میلیارد تومان برآورد شــده
بود و حداقل  ۲۵۰میلیــارد تومان به ضرر
استان شد.ابراهیمی گفت :در شاخص آب
شرب ،سهم لرســتان  ۲۵۶میلیارد تومان
بود که جهش خوبی بود.
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فراهم شدن کنترل و پایش هوشمند تاسیسات فاضالب مبارکه
به گزارش اقتصاد آینــده نیوز ؛ مدیــر آب و فاضالب مبارکــه گفت :هم
اکنون فرایند تصفیه و انتقال فاضالب در  6ایستگاه پمپاژ و دو تصفیه خانه
فاضالب این منطقه از راه دور بررســی و پایش می شود.مرتضی یادگاری
با بیان این که با اجرای ســامانه تله متری ،اطالعات و داده های تاسیسات
فاضالب در منطقه مبارکه برای پردازش و نظارت به مرکز ارسال می شود،
تصریح کرد :حجم پساب تولیدی در منطقه مبارکه در حدود  350لیتر در

خبر

ارائه تسهیالت برای کاهش قیمت
مسکن در اصفهان

امیر زاغیان دربــاره زمان آغاز و پایان ثبــت نام در طرح
تسهیالتخودمالکین،اظهارکرد:تسهیالتخودمالکی
از نیمه دوم دیماه در استان اصفهان آغاز شده و تا اطالع
ثانوی ادامه دارد ،بنابراین مردم در تمام شهرهای استان
اصفهان که دارای زمین بوده و برای آن پروانه ساختمانی
اخذ کردهاند میتوانند با مراجعه به سامانه saman.
 mrud.irو ثبت نام در این سامانه از تسهیالت مقرر
در طرح نهضت ملی مسکن (کالنشــهر اصفهان ۴۰۰
میلیونتومان،سایرشهرهایاستان۳۰۰میلیونتومان
وروستاها۲۵۰میلیونتومان)برخوردارشوند.
معاون مسکن و ســاختمان ادارهکل راه و شهرسازی
اســتان اصفهان با بیان اینکه این تسهیالت با شرایط
آســان ارائه میشــود گفت :خودمالکین بــرای اخذ
تسهیالت ساخت نیازی به ســپردهگذاری و یا خرید
اوراق ندارنــد و دوران مشــارکت و بازپرداخت آن نیز
 ۲۰ساله اســت ،همچنین پرداخت اقساط در صورت
درخواستمتقاضیپلکانیمیشود.
بهنقلازروابطعمومی ادارهکلراهوشهرســازیاستان
اصفهان ،زاغیان با اشاره به اینکه هر خود مالک ،میتواند
برای احداث تعداد واحدهای در دســت ســاخت ،وام
دریافت کند ،اما فقط یک واحد آن را میتواند به نام خود
ثبتکند،گفت:خودمالکینمیتوانندبهازایهرواحدبه
طور مجزا تسهیالت دریافت و در مرحله فروش اقساطی
افراد مورد نظر را برای دریافت کارت اقساط و انجام قسط
بندیبهبانکعاملمعرفیکنند.
وی افزود :این تســهیالت ۱۸درصد بوده و ضمانت نامه
پرداخت تسهیالت براساس ضوابط و مقررات بانکهای
عاملازآناناخذمیشود.
زاغیان خاطرنشــان کرد :برای تســهیالت ســاخت
خارج از بافت فرســوده (خودمالکین) همه سازندگان
حقیقی و حقوقــی میتواننــد از تســهیالت مذکور
اســتفاده کنند ،بنابرایــن متقاضیان خــارج از بافت
فرسوده ،برای ثبت نام میتوانند با ورود به سامانه ثمن،
تســهیالتســاختازبخش(خاجازبافتفرســوده)
را انتخــاب و اقدام بــه ثبتنــام کننــد و متقاضیان
تســهیالت در بافت فرســوده نیز میتواننــد از بخش
تســهیالت ســاخت (بافت فرســوده) اقــدام کنند.

توسعه مشاغل خانگی درگرو حمایت

ثانیه است که از طریق سامانه تله متری؛ کیفیت و کمیت پساب به صورت
برخط ارزیابی می شــود.وی به مزیت های اجرای سامانه های تله متری و
تله کنترل در تاسیسات فاضالب اشــاره کرد و گفت :شاخص هایی نظیر
کیفیت فاضالب ،محاسبه دقیق میزان حجم ورودی پساب به تاسیسات،
عدم نیاز به حضور در محل ،صرفه جویی در زمان به واســطه حذف جمع
آوری دستی اطالعات ،صرفه جویی در هزینه ها و دسترسی آسان به محل

به گزارش اقتصادآینده به نقــل از اداره کل روابط
عمومی و امور بیــن الملل اســتانداری اصفهان،
دکتر ســید رضا مرتضــوی ،اســتاندار اصفهان
ضمن حضوردر منزل آیت اهلل حاج شــیخ یداهلل
رحیمیان دستجردی از علمای بنام و پیشکسوت
اصفهان حاضر و از ســال ها مجاهدت در مســیر
انقالب و فداکاریهای بی دریغ ایشــان تجلیل و
قدرشناسی نمود.
اســتاندار اصفهان در این دیدار با یــادآوری این
مطلب که اســتان اصفهــان در مذهــب ،تاریخ،
فرهنــگ ،میراث ،تمدن پیشــتاز اســت ،افزود:
اصفهان بــه عنوان یکــی از شــهرهای کم نظیر
فرهنگی ،تاریخی و مذهبــی عالوه بر میراث غنی
و ارزشــمند گذشــتگان  ،علما  ،مفاخر و مشاهیر
بزرگی که از پیشــتازان مبارزه بــا ظلم و طاغوت

نیز بوده اند را نیز در خود جای داده اســت که باید
قدردان این ذخایر ارزشمند باشیم.
آیت اهلل حاج شــیخ یداهلل رحیمیان دستجردی
که در ســال  ۱۳۰۰در محله دستگیرد اصفهان به
دنیا آمــده ،در دوران مبارزات و نهضت اســامی
مردم ایران به رهبری امــام خمینی(ره) ،از اولین
روحانیونی بود که از سال  ۱۳۴۰مردم را به تقلید
ازحضرت امام (ره) فرا خواند .
هفتاد ســال وعظ و خطابه در عرصه منبر ،برنامه
بسیار موفق و پر اســتقبال بیان احکام در رادیوی
اصفهان به مدت  ۲۵سال ،تاسیس و ساخت چند
مسجد ،تاســیس و مدیریت موفق مدرسه علمیه
خواهران در اصفهان به نام «مدرســه الریحانه» از
جمله کارکردها و خدمــات اجتماعی این مبلغ و
استاد حوزه علمیه اصفهان است.

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان خبر داد:

رسیدگی به مساجد و کانونهای فرهنگی محالت در بودجه ۱۴۰۱
رئیس شــورای اســامی شــهر اصفهان گفــت :تکمیل
پروژههای عمرانی و رســیدگی به مســاجد و کانونهای
فرهنگــی و مراکز مربوطه بــه آنها از جمله خواســتههای
شهروندان اســت که در بودجه  ۱۴۰۱به این مباحث مهم
توجه ویژه شده است.
به گزارش اقتصــاد آینده نیوز به نقــل از اداره ارتباطات
و امور بین الملل شورای اسالمی شــهر اصفهان ،محمد
نورصالحــی در حاشــیه ویــژه برنامه میــز خدمت که
روز_جمعه پانزدهم بهمن ماه _ به مناسبت ایام اهلل دهه
فجر با حضور مدیر منطقه هشت شــهرداری در مسجد
قبا ملک شهر برگزار شــد و مالقات عمومی با شهروندان
در راستای حل مشکالت و رفع دغدغههای آنها با هدف
خدمترسانی هرچه بیشــتر و باکیفیتتر در حوزههای
مختلف شــهری ،اظهار کرد :امروز بــه همت امامجمعه
شمال شــهر قرار بر این شد که در مســجد قبای ملک
شهر مصالی نمازجمعه حضور پیدا کنیم و به مشکالت
مردم در مناطق شمال شهر اصفهان اعم از منطقه هفت،

مشکلی در منطقه مغفول مانده باشد ،در همین لحظه
دستور رســیدگی و بررســی صادر و تا حصول نتیجه
پیگیری میشود.
وی تصریح کرد :یکی از مسائلی که امروز عموم مردم و ائمه
جمعه در ایــن دیدار چهرهبهچهره مطرح کردند ،مســائل
فرهنگــی ،بودجههــای کانونهای فرهنگــی و کمک به
مساجد شمال شهر و توسعه و ارتقای کمی و کیفی آنها بود.
نورصالحی ادامــه داد :تکمیــل پروژههــای عمرانی و
رســیدگی به مســاجد و کانونهای فرهنگــی و مراکز
مربوطه بــه آنها دیگــر خواســته شــهروندان بود که
خوشبختانه اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان در این
رابطه اهتمام الزم را دارند به طوری که در بودجه ۱۴۰۱
به این مهم توجه ویژه داشتهاند.
وی خاطرنشــان کــرد :امیدواریم اعتبار خوبی از ســوی
شورای اســامی شــهر برای مباحث فرهنگی و کمک به
هشت و  ۱۲شهرداری ،رسیدگی کنیم و با پیگیری امور رئیس شورای اســامی شــهر اصفهان افزود :در این مساجد در بودجه  ۱۴۰۱شــهرداری تصویب و به محدوده
مربوطه گامی مؤثر در راستای خدمت به مردم برداریم .دیدار مدیران شهرداریها هم حضور داشته و چنانچه شمال شهر در این زمینه ویژه نگاه شود.

از پیشرانهاست

رضوان عابدی ،با بیان اینکه در حیطه صنایعدســتی و
تولید مکرمه ،در حوزه مشاغل خانگی فعالیت میکنم،
اظهار کرد :طی پنج سال گذشته با آموزش هنرجویان
بســیاری بهعنوان پیشــران در حوزه مشاغل خانگی
فعالیت میکنم و اکنون با پنج هنرجو بهطور مستقیم
دراینحوزهفعالیتدارم.
وی با اشاره به طرح ملی توســعه مشاغل خانگی ،گفت:
آشــنایی با جهاد دانشــگاهی در آمــوزش و کمک به
پیشرانهایمشاغلخانگیمیتواندمنجربهتوسعهاین
دستهازمشاغلبهویژهدربینبانوانشود.
این فعال حوزه مشاغل خانگی در اصفهان ،به نمایشگاه
مشــاغل خانگی در خیابان حکیم اصفهان اشاره کرد و
گفت:اگرچهبرپاییایننمایشگاهمفیداست،امامعتقدم
کهمــکانآنزیادمنجربهجذبمخاطباننمیشــود،
البتهفعالیتجهاددانشگاهیدربرپاییایننمایشگاهدر
پنجشنبههرهفتهمطلوباست.
وی با اعتقاد بر اینکــه قوانین و مقررات بــرای دریافت
تسهیالت مشاغل خانگی ســختگیرانه است ،توضیح
داد:بانکهاهمــوارهدرپرداختوامهایخوداشــتغال
سختگیرانهعملمیکنند.
عابدیبابیاناینکهبرایتوسعهمشاغلخانگیدراولویت
نخســت ،آموزش هنرجویان و حمایت از پیشــرانها
اهمیت دارد ،توضیح داد :زمانی که از پیشرانها حمایت
شــود،بهطورقطعآنهانیزمیتوانندهنرجویــانوافراد
زیرمجموعهخودراتشویقوراضینگهدارند.
وی همچنین ادامه داد :توجه به بازاریابی و فروش نیز در
توسعهمشاغلخانگینقشمؤثریدارند.
وی تأکید کرد :دیده شدن فعاالن حوزه مشاغل خانگی
ووجودبازارفروشبــرایمحصوالتوهمچنینبرپایی
نمایشگاههای مشــاغل خانگی میتواند به توسعه این
مشاغلکمککندومردمباهنردستشاغالناینحوزه
آشنامیشوند.
این فعال حوزه مشاغل خانگی با اعتقاد بر اینکه تولیدات
باکیفیت مشاغل خانگی حتی قابلیت صادرات به دیگر
کشــورهارادارد،گفت:متأســفانهبازاریابینامناسبو
غیراصولی مانع این کار میشــود و به نظر میرسد امروز
پیشرانها در حوزه آموزش مشاغل خانگی بیشتر موفق
عملمیکنند.
ویگفت:اگربازاریابیوفروشمناسبیدرحوزهمشاغل
خانگینداشتهباشیم،بهطورقطعافرادتازهکاربادلسردی
و سرخوردگی از این حوزه زود خارج میشوند ،چراکه به
امیدکسبسودودرآمدوارداینحیطهشدهاند.
عابدی همچنین با انتقاد بر اینکه اطالعرسانی در حوزه
مشاغل خانگی ضعیف اســت ،اظهار کرد :بهطورقطع
برپایی نمایشگاههای مشــاغل خانگی موجب کسب
تجربه در زمینه بازاریابی و فروش و آشــنایی با فعاالن
اینحوزه میشود.

های مورد پایش در نقاط دوردست ،داشتن اطالعات برخط واقعی ،امکان
واکنش سریع جهت رسیدگی به حوادث و در نهایت کاهش حوادث ناشی
از پس زدگی فاضالب از مزایای اجرای این ســامانه هاســت.تله متری به
فرآیند اندازه گیری شــاخص های کمی و کیفی ،جمع آوری اطالعات از
ایســتگاه های دور از دســترس و انتقال داده ها از طریق یک ارتباط تمام
اتوماتیک برای واحد مانیتورینگ و ارزیابی گفته شود.

دیدار صمیمانه استاندار اصفهان با آیت اهلل رحیمیان دستجردی

معاونادارهکلراهوشهرسازیاستان
اصفهانمطرحکرد؛

روزنامه اقتصادی اجتماعی

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

حل معضالت زیستمحیطی بدون در نظر گرفتن توسعه پایدار امری محال و ناشدنی است

به گزارش اقتصاد آینده نیوز به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی
شهر اصفهان ،رســول میرباقری با بیان اینکه شــهر اصفهان به دلیل ویژگیهای
جغرافیایی ،موقعیت جهانــی و قرارگیری در شــاهراه مواصالتی کشــور ،دارای
حساسیت بیشتر در مقوله آلودگی هوا اســت ،اظهار کرد :بسیاری از صنایع بزرگ
و واحدهای صنعتی در شعاع  ۵۰کیلومتری شهر مستقر شدهاند ،زیرا قوانین زیست
محیطی برای آلودگی هوای اصفهان پس از استقرار این صنایع مصوب و مدون شده

است.وی با بیان اینکه مدیریت شهری کاهش تردد خودروهای شخصی و استفاده از
حملونقل عمومی پاک را در دســتور کار خود قرار داده است ،افزود :پس از موضوع
زایندهرود ،دومین دغدغه شــهروندان اصفهانی آلودگی هوا است که در طول سال
شهر را درگیر خود کرده است.
رئیس کمیسیون عمران ،شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر اصفهان اضافه
کرد :در حوزه شهرسازی احداث خانههای سبز و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر
در دستور کار است و برای ساختمانهای جدید نیز موضوع پنلهای خورشیدی در
شورای اسالمی شهر دارای مصوبه است.
وی با اشــاره به انجام اقدامات در حوزه عمرانی ،ادامه داد :در زمینه تولیدات سازمان
عمران شــهرداری تالش شده محصوالت ســازگار با محیط زیســت با استفاده از
مواد مرغوب تولید شــود ،همچنین مدیریت شــهری در زمینــه عملیات عمرانی
پیوستهایزیستمحیطیرابررسیمیکند.
میرباقری تصریح کرد :بر اساس یک مطالعه دانشــگاهی خودروها در زمینه تولید
 CO۲ســهمی حداقل  ۵۰درصدی از آلودگی هوای اصفهــان دارد ،اما دیگر ذرات
آالینده که در اصفهان درصد بســیار باالیی دارد را نمیتوان به حرکت خودروها در
سطحشهرنسبتداد.
وی ادامه داد :پژوهشهای علمی نشــان داده اســت که ســهم مدیریت شهری در
آلودگی هوا قابل توجه نیست ،با این حال تاکید داریم که باید در مدیریت شهری این
سهماندکنیزبرطرف شود.
رئیس کمیســیون عمران ،شهرسازی و معماری شورای اســامی شهر اصفهان با
بیان اینکه در زمینه مضرات مصرف ســوخت مازوت ،شورای اسالمی شهر اصفهان

بارها تذکرات الزم را داده است ،گفت :استانداری و سایر نهادهای درون استان اعالم
کردهاند که موضوع استفاده از سوخت مازوت از دست استان خارج است ،هرچند که
ما معتقدیم مصرف مازوت با توجه به مشکالت آن ،ظلم به شهروندان اصفهانی است
و مدیریت شهری باید نسبت به این ظلم آشکار موضعگیری داشته باشد زیرا در حال
حاضراصفهانهواییبراینفسکشیدنندارد.
وی خاطرنشان کرد :حل معضالت زیستمحیطی بدون در نظر گرفتن توسعه پایدار
امری محال و ناشــدنی خواهد بود ،این در حالی است که توسعه به هر قیمتی ،بدون
توجهبهآسیبهایزیستمحیطیوآیندهنگریمیتواندبسیارمخربعملکند.
میرباقری با تاکید بر اینکه توسعه پایدار باید بر اساس اصول و قواعد آمایش سرزمین
برنامهریزی شــود ،اظهار کرد :توســعه بیرویه صنایع بدون در نظر گرفتن شرایط
محیط زیســتی ،فعالیت و اســتقرار صنایع آجرپزی و واحدهای سنگبری ،وجود
شهرکهای صنعتی در شعاع  ۵۰کیلومتری ،حملونقل و ترافیک و تغییر کاربری
اراضی،نمونههایبارزتوسعهناپایداردراصفهاناست.
وی ادامه داد :مشکالت امروز اصفهان ناشی از توسعه صنعتی آن بدون در نظر گرفتن
ظرفیتهای زیست محیطی است ،متأسفانه داشتن نگاه برخوردار به استان اصفهان
موجب شده است آن را بینقص بدانیم ،اما امروز آلودگی هوا ،فرونشست و کمبود آب
گریباناینکالنشهرراگرفتهاست.
رئیس کمیسیون عمران ،شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر اصفهان افزود:
مسئله آلودگی هوا باید در کنار مسئله آب در سطح ملی رفع شود ،لذا از رئیسجمهور
و رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت برای رفع معضالت زیســتمحیطی،
درخواست نگاه ملی به اصفهان را داریم.

در اجــرای تبصــره  1مــاده  50قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده و همچنیــن بنــد  16مــاده  80و مــاده  85قانــون شــوراهای اســامی تعرفــه هــای دفترچــه عــوارض محلــی
شــهر اصغرآبــاد طــی مصوبــه شــماره  377مــورخ  1400/11/09بــه تصویــب شــورای اســامی شــهر و طــی نامــه شــماره  20/1/98899مــورخ  1400/11/14اســتانداری
اصفهــان مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از اول ســال  1401قابــل اجــرا مــی باشــد.

شهرداری اصغرآباد

شناسه اگهی1273517 :

شهرداری قهجاورستان به استناد تائیدیه شماره  98759مورخ  1400/11/9استانداری اصفهان نسبت به اعالن عمومی دفترچه عوارض محلی اقدام نمایید.

ردیف

شماره نامه استانداری

تاریخ نامه

1

98759

1400/11/9

شناسه اگهی1273558 :
نوبت اول

موضوع آگهی

اعالن عمومی دفترچه عوارض محلی شهر قهجاورستان

تاریخ چاپ

1400/11/14

محمود صادقین شهردار قهجاورستان

آگهی مزایده

شــهرداری اصغرآبــاد بــه موجــب مجــوز شــماره  1400/380مــورخ  1400/11/13شــورای محتــرم اســامی شــهر در نظــر دارد نســبت بــه فــروش یــک قطعــه زمیــن بــا
کاربــری تجــاری واقــع در محــدوده شــهراصغرآباد از طریــق مزایــده عمومــی اقــدام نمایــد  .متقاضیــان مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی جهــت بازدیــد و کســب
اطالعــات بیشــتر بــه امــور مالــی شــهرداری مراجعــه و پیشــنهادات خــود را بــه مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار آگهــی مزایــده نوبــت دوم بــه دبیرخانــه محرمانــه ارائــه نماینــد .
بهای فروش اسناد  327/000:ریال به حساب شماره  56314661739244/02پست بانک به نام شهرداری اصغرآباد
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد :تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1400/12/04
شناسه آگهی1273515 :

رضا غالمرضایی _ شهردار اصغرآباد

اطالع رسانی
اداره ثبــت اســناد و امــاک حــوزه ثبــت
ملک خمینی شهر
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی
جلســه هیــأت موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و
ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مصوب
 1390/09/20بــا حضــور امضــاء کنندگان
زیــر در وقــت مقــرر /فــوق العــاده در
دبیرخانــه هیــأت تشــکیل و پرونــده
1399114402006001581
کالســه
مربوط به تقاضــای آقای حســین پیمانی
مبنی بــر صدور ســند مالکیت نســبت به
ششــدانگ قســمتی از  ....پالک شــماره
فرعی از اصلی واقــع در بخش حوزه ثبت
ملک خمینی شهر تحت بررسی است.
هیأت پس از مطالعه پرونــده و مالحظه
تقاضــای اولیــه و مســتندات و تطابــق
نقشــه ارائــه شــده بــا ســوابق پرونــده و
بررســی پاســخ وضعیــت ثبتــی ختــم
رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت
به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت
بــا توجــه بــه تقاضانامــه ارائــه شــده و
مستندات ضمیمه شــامل سند 241768
مــورخ  98/10/14دفتــر  73و مالحظــه
نقشــه ملک و گزارش کارشناس منتخب
و پاســخ وضعیــت ثبتــی کــه حکایــت از
احــراز مالکیت متقاضی نســبت به ملک
مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک
رســمی بــه متقاضــی داشــته و تصرفــات
متقاضــی نســبت بــه مــورد تقاضــا
احــراز گردیــده و بررســی هــای محلــی
کارشــناس کــه حکایــت از عــدم تعارض
و بالمنــازع بــودن تصرفــات متقاضــی
دارد .لــذا مالکیــت آقــای حســین پیمانی
بــه شناســنامه شــماره  2208کدملــی
 1141121646صــادره فرزنــد محمدباقــر
نســبت بــه  6دانــگ یکبــاب ســاختمان
طبقاتــی تجــاری اداری بــه مســاحت
 54/52مترمربــع پــاک شــماره 1849
فرعــی از  72اصلــی واقــع در اصفهــان
بخــش  14حوزه ثبــت ملک خمینی شــهر
تأئیــد و رأی خــود را بــا حدود ذیــل صادر
می نماید.
شــماال .بــه طــول  5/02متــر درب و
دیواریست به گذر
شــرقا .به طول  10/82متر دیــوار به دیوار
پالک 3854
جنوبــا .به طــول  5/0متــر دیوار بــه دیوار
پالک باقیمانده
غربا .به طــول  10/95متر دیــوار به دیوار
پالک باقیمانده
حقوق ارتفاقی ندارد
در اجــرای مــاده  1قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی و مــاده  13آئیــن نامه
اجرائــی آن مقــرر مــی دارد اداره ثبــت
اســناد و امــاک وفــق مقــررات پــس از
طــی تشــریفات ثبتــی نســبت بــه صدور
ســند مالکیــت ملــک مــورد اشــاره بــه نام
متقاضی مذکور اقدام نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول 14000/11/17
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/12/2:
نبــی اللــه یزدانــی -رئیــس ثبــت اســناد و
امالک
شناسه آگهی 1272396 :
** آگهی فقدان سند مالکیت**
ورثه ســید رضا میرفندرســکی به اســتناد
یک بــرگ استشــهادیه محلی کــه هویت
و امضا شــهود رسما گواهی شــده مدعی
است سی و ســه سهم و ســه چهارم سهم
مشــاع از نــود ســهم ششــدانگ پــاک
شــماره  213فرعــی از  111اصلــی واقــع در
خمینی شــهر بخش  14ثبــت اصفهان که
در دفتــر  127ص  152مســبوق بــه ثبــت
و ســند مــی باشــد و کــه در اثــر جابجایی
مفقــود شــده اســت و چــون درخواســت
صــدور المثنــی ســند مالکیت نامبــرده را
نمــوده طبق تبصــره یــک اصالحــی ماده
 120آییــن نامه قانــون ثبت مراتــب آگهی
مــی شــود کــه هــر کــس مدعــی انجــام
معاملــه (غیــر از آنچــه در ایــن آگهــی
ذکر شــده) نســبت بــه آن یــا وجود ســند
مالکیــت مزبور نــزد خــود باشــد از تاریخ
انتشــار این آگهــی تــا ده روز به ایــن اداره
مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن
ارایه اصــل ســند مالکیت و ســند معامله
تســلیم نماید تا مراتب صــورت مجلس و
اصل ســند بــا ارایه کننــده مســترد گردد.
اگر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضی نرســد
یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارایه
نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر
و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
ســید امیرحســین حســن زاده -مدیــر
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک خمینــی
شهر
شناسه اگهی1272542 :

سایه کمتوجهی بر شهرک سعدی مستدام است!
افسانه خواست خدایی در حاشیه بازدید از دفاتر تسهیلگری واقع در شهرک
سعدی که با هدف بررسی و پیگیری مشکالت این محله کم برخوردار انجام
شد ،با اشــاره به کمبود فضاهای آموزشــی ،درمانی و تفریحی در شهرک
سعدی ،گفت :محلههای این شهرک به ویژه محله برافتاب از امکانات اولیه و
مطلوب خدمات شهری بی بهره و محروم هستند.
خواســت خدایی تعدد معتادین و توزیع کننــدگان موادمخدر و همچنین
تعداد زیاد اتباع بیگانه مجاز و غیرمجــاز در این منطقه را از عوامل مهم تعدد

اطالع رسانی
اداره ثبــت اســناد و امــاک حــوزه ثبــت ملــک خمینی
شهر
هیات موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
رأی هیأت
با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مستندات ضمیمه
شــامل ثبــت و صفحــه  388دفتــر  588و ثبــت و
صفحــه  304دفتــر  104و ثبــت و صفحــه  301دفتر 104
و مالحظه نقشــه ملــک و گــزارش کارشــناس منتخب
و پاســخ وضعیــت ثبتی کــه حکایــت از احــراز مالکیت
متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال
ملــک از مالک رســمی به متقاضــی داشــته و تصرفات
متقاضــی نســبت بــه مــورد تقاضــا احــراز گردیــده و
بررســی هــای محلــی کارشــناس کــه حکایــت از عــدم
تعــارض و بالمنــازع بــودن تصرفــات متقاضــی دارد.
لــذا مالکیت آقای جعفر پیمانی به شناســنامه شــماره
 255کدملــی  1291110089صــادره فرزند ابوالحســین
در ســه دانگ از ششــدانگ یکبــاب خانه به مســاحت
 111/80مترمربــع پــاک شــماره  3262فرعــی از 72
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14حــوزه ثبــت ملــک
خمینی شــهر تأئیــد و رأی خــود را با حدود ذیــل صادر
می نماید.
شماال .اول در  2قســمت که قســمت دوم غربی است
بــه طــول هــای  14/57متــر و  6/08متــر دیواریســت
اشــتراکی با باقیمانده دوم بــه طــول  2/55متر درب و
دیواریست به گذر
شــرقا .بــه طــول  12/28متــر دیواریســت بــه دیــوار
باقیمانده
جنوبــا .بــه طــول  15/37متــر دیواریســت بــه دیــوار
باقیمانده
غربا .به طول  6/07متر درب و دیواریست به گذر
حقوق ارتفاقی ندارد
در اجــرای ماده  1قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13
آئین نامــه اجرائی آن مقرر مــی دارد اداره ثبت اســناد
و امــاک وفــق مقــررات پــس از طــی تشــریفات ثبتی
نســبت به صدور ســند مالکیــت ملک مــورد اشــاره به
نام متقاضی مذکور اقدام نماید.
رأی هیأت
با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مستندات ضمیمه
شــامل ثبــت و صفحــه  388دفتــر  588و ثبــت و
صفحــه  304دفتــر  104و ثبــت و صفحــه  301دفتر 104
و مالحظه نقشــه ملــک و گــزارش کارشــناس منتخب
و پاســخ وضعیــت ثبتی کــه حکایــت از احــراز مالکیت
متقاضی نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از
مالک رسمی به متقاضی داشــته و تصرفات متقاضی
نســبت به مــورد تقاضا احــراز گردیــده و بررســی های
محلــی کارشــناس کــه حکایــت از عــدم تعــارض و
بالمنازع بــودن تصرفــات متقاضی دارد .لــذا مالکیت
خانــم زهــرا صرامــی فروشــانی بــه شناســنامه شــماره
 1130159949کدملــی  1130159949صــادره فرزنــد
ابوالقاســم در ســه دانگ از ششــدانگ یکباب خانه به
مســاحت  111/80مترمربــع پالک شــماره  3262فرعی
از  72اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14حــوزه ثبــت
ملک خمینــی شــهر تأئیــد و رأی خــود را با حــدود ذیل
صادر می نماید.
شماال .اول در  2قســمت که قســمت دوم غربی است
بــه طــول هــای  14/57متــر و  6/08متــر دیواریســت
اشــتراکی با باقیمانده دوم بــه طــول  2/55متر درب و
دیواریست به گذر
شــرقا .بــه طــول  12/28متــر دیواریســت بــه دیــوار
باقیمانده
جنوبــا .بــه طــول  15/37متــر دیواریســت بــه دیــوار
باقیمانده
غربا .به طول  6/07متر درب و دیواریست به گذر
حقوق ارتفاقی ندارد
در اجــرای ماده  1قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده 13
آئین نامــه اجرائی آن مقرر مــی دارد اداره ثبت اســناد
و امــاک وفــق مقــررات پــس از طــی تشــریفات ثبتی
نســبت به صدور ســند مالکیــت ملک مــورد اشــاره به
نام متقاضی مذکور اقدام نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/11/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/12/2 :
ســید امیرحســین حســن زاده -رئیــس ثبــت اســناد و
امالک
شناسه آگهی1272562 :
آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
بــه موجــب اجراییــه صــادره از شــعبه  15دادگاه
حقوقــی شهرســتان قــم کــه در شــعبه  1اجــرای
احــکام مدنــی قــم بــه شــماره 1/1400ج 613/ثبــت
گردیــده لــه عباســعلی موالنــا عراقــی علیــه حمــزه
مروجــی محکــوم علیه محکــوم اســت بــه پرداخت
2/073/825/114ريــال در حــق محکــوم لــه و نیــم
عشــر دولتــی 102/084/555ريال در حــق صندوق
دولــت  ،محکــوم لــه در قبــال بدهــی محکــوم علیه
خــط همــراه بــه شــماره  09121532704بــه مبلــغ
370/000/000ريــال و شــماره  09127466041بــه
مبلــغ 60 /000/000توقیــف نمــوده و کارشــناس
ارزیابــی نمــوده اســت و مقــرر گردیــد مــوارد فــوق
الذکــر در تاریــخ  1400/11/30ســاعت  9/15الــی
9/30صبح بــه آدرس قم  ،خ ســاحلی  ،جنــب زندان
ســاحلی دادگاه هــای حقوقــی واحــد اجــرای احکام
مدنــی اتــاق مزایــده از طریــق مزایــده حضــوری بــه
فروش برســد .لذا افــرادی که قصــد بازدیــد از مورد
مزایــده را دارند مــی تواننــد در مدت پنــج روز مانده
بــه مزایــده بــا هماهنگــی ایــن اجــرا از مــورد مزایــده
بازدید و در صورت تمایل در جلســه مزایده شــرکت
نمایند قیمــت پایــه از مبلغ کارشناســی شــروع و به
کســانی که باالترین مبلغ را پیشــنهاد دهنــد واگذار
مــی گــردد .برنــده مزایــده (شــرکت کننــدگان مــی
بایســت مبلغ پیشــنهادی مزایده را در یکی از کارت
هــای بانکــی عضــو شــتاب که بــه نــام خود شــخص
باشــد همــراه داشــته باشــند ضمنــا دادورز اجرا می
توانــد پرداخت بهای امــوال را به وعده قــرار دهد در
این صــورت برنــده مزایــده بایــد ده درصد بهــا را فی
المجلس بــه عنوان ســپرده به قســمت اجرا تســلیم
نمایــد .حداکثــر مهلــت مزبــور از یــک مــاه تجــاوز
نخواهد کرد و در صورتی کــه برنده مزایده در موعد
مقــرر بهــای امــوال را نپــردازد ســپرده پــس از کســر
هزینه مزایده بــه نفع دولت ضبط خواهد شــد .این
اگهی یک نوبت در یکــی از روزنامه های محلی درج
می گردد .جهت اطالعات بیشــتر به واحد مراجعه
نمائید.
دادورز اجــرای احکام دادگســتری شهرســتان قم –
ساعدی نیا

آسیبهای اجتماعی در جوانان و بانوان در این محدوده برشمرد و بر کنترل
و ساماندهی این وضعیت تاکید کرد.
نایب رئیس کمیســیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شــورای شهر شیراز
گفت :تعطیلی فرهنگسرای کاظمیه و عدم امکان استفاده مردم از این مرکز
فرهنگی آموزشی از دیگر مشکالت حوزه فرهنگی این منطقه است.
او همچنین بهســازی روکش آســفالت در برخی محله های این شهرک را
ضروری دانست و افزود :وضعیت نامناســب برخی کوچهها به گونهای است

استاندار فارس:

که تردد خودروهای امدادرســان ازقبیل آتش نشــانی و آمبوالنسها در این
محدوده بسیار دشوار اســت و مانع ارائه خدمات به موقع و مطلوب نیروهای
امدادی به همشهریان میشود.
خواست خدایی با بیان اینکه شناســایی و حمایت از ظرفیتهای اشتغالزایی
در مناطق کم برخوردار ضروری است ،ادامه داد :بهره گیری از این ظرفیتها،
عالوه بر ایجاد منبع درآمد ثابت برای خانواده ،میتواند در کنترل آسیبهای
اجتماعی نیز موثر باشد.

تولید کاالهای صادراتمحور در دستور کار باشد

اســتاندار فــارس گفت:واحدهــای تولیدی ما
باید به منظور ایجاد رونــق اقتصادی ،کاالهایی
تولید کنند که عالوه بر تامین نیاز داخل ،امکان
صادرات آنها نیز وجود داشته باشد.
محمد هادی ایمانیه در آییــن افتتاح کارخانه
تولیــد مبلمــان خانگــی و اداری در شــهرک
صنعتی ملوسجان شهرستان بیضا ،ضمن اشاره
به اهتمام ویژه دولــت به مقوله تولیــد و ایجاد
اشــتغال افزود :واحدهای تولیــدی برای ادامه
فعالیت نیازمند تامین شــدن مــواد اولیه مورد
نیازشان هستند که باید در بحث تامین این مواد
بتوانیم به خودکفایی برسیم.
وی ادامه داد :کارشناســان و مدیران بررســی
کنند که اگر امکان تامین مواد اولیه این کارخانه
تولیدی مبلمــان از طریق جنــگلکاری وجود
دارد ایــن کار در جهــت تکمیــل ظرفیتهای

ســرمایه گذاری  ۵۲۰میلیارد ریالی راهاندازی
شــده ۱۵۰ ،نفر فعالیــت دارند کــه  ۹۶نفر در
بخش تولیــد و  ۵۴نفر نیز در بخــش بازاریابی،
نمایشگاه و خدمات مشغول به کار هستند.
وی ادامــه داد :ایــن کارخانه انــواع مصنوعات
چوبی را تولید میکند و تکمیــل زنجیره تولید
اعم از بازاریابی محصول و تولید بر اساس سلیقه
و خواســت مشــتری و خدمات پــس از فروش
انجام میشود.
رئیس ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت فارس
بیان کرد :بــا توجه به ممنوعیــت واردات چنین
محصوالتی ،این کارخانه تولیدی مبلمان توانسته
هم گفــت :تامین نیــاز کشــور در زمینههای از این فرصت قانونی استفاده کرده و با تامین نیاز
تولیدی صنعت چوب انجام شود.
تامین نیاز کشــور از تولیدات داخل مانع خروج مختلف از محول تولیــدات داخل مانع از خروج داخل ،مانع از خروج ارز از کشور شود.
شهرســتان بیضــاء در فاصلــه  ۶۴کیلومتری
ارز از کشور خواهد شد.
ارز خواهد شد
رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت فارس حمیدرضا ایــزدی افزود :در ایــن کارخانه که با شمال غرب شیراز واقع است.

شهردار منطقه هفت خبر داد:

ایمن سازی با َه َرس گیاهان پوششی

به گــزارش اقتصادآینــده نیوز به نقــل از روابط
عمومی شــهرداری منطقه هفت اکبــری افزود:
استفاده از گیاهان پوششی در ســطح پارک ها و
بوستان ها زیبایی بســیار خاصی دارد اما کاشت
این نــوع گیــاه در بولوار هــا باعث ایجــاد بروز
مشکالتی برای عابران پیاده و رانندگان خودرو ها
به همراه خواهد داشت.
اکبری افزود :با توجه به رشــد ســریع گیاهان
پوششــی و ارتفاع این نــوع گیاه باعــث ایجاد
مشــکالت عدیده ای اعــم از مســائل ایمنی و
ترافیکی و کاهــش دید راننــدگان خودروها و
عابران پیاده می شــود که باعث تصادف جانی و
مالی خواهد شد.
وی ادامــه داد :در بولوار والیت در ســطح منطقه
هفــت ارتفاع گیاهان پوششــی به گونــه ای بود
که محــل دپوی زبالــه و همچنین تجمــع افراد

کارتــن خــواب و معتاد شــده بود که عــاوه بر
نارضایتی شــهروندان ،باعــث نازیبایی درختان
نخل(فینیکس) در این مسیر نیز شده است.
این مقام مسوول گفت :با توجه به شرایط نامساعد
محیطی و تنش های وارد شــده به فضای ســبز

طرحی در غالب ارتفاع و بهبود فضای ســبز بولوار
والیت در دستور کار قرار گرفت که در این طرح به
دلیل جزایر گرمایی و آتش باد های موجود در این
بولوار ،سرشاخه و تنه های پیر و خشک ترون های
موجود به طول رفت و برگشت  15کیلومتر هرس

شدید و تحت مراقبت قرار گرفتند.
وی با بیان این مطلب کــه هرس برگ ،تنه ،حذف
شــاخه های میوه دهنده بــر روی فینیکس های
موجود در بولوار والیت نیز انجام گرفت که زیبایی
خاصی در بولوار والیت ایجاد شــده است ،خاطر
نشــان کرد :از مزایای این طرح می توان به جوان
سازی و شــادابی بوته های ترون ،کاهش استرس
محیطی فضای ســبز ،افزایش راندمــان آب در
فضای سبز ،افزایش امنیت و جمع آوری پناهگاه
کارتن خواب ها و افزایش دید رانندگان نسبت به
عابر پیاده و کاهش تصادفات اشاره کرد.
اکبری ادامه داد :با توجه به نزدیک شــدن به ایام
نوروز در تمامــی تقاطع هــا و دوربرگردان های
بولوار والیت اقدام به گلکاری شــده است که با فرا
رسیدن بهار شــاهد زیبایی خاصی در این بولوار
خواهیم بود.

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم لیال پورعابدین مالک پالک ثبتی  7210فرعی از  46اصلی با اعالم مفقودی سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم استشــهادیه گواهی امضاء شده ذیل شماره  15878مورخه  1400/10/29دفترخانه
 1607تهران طی درخواست وارده شماره  37874مورخه  1400/10/29تقاضای صدور ســند المثنی مالکیت پالک ثبتی  7210فرعی از  46اصلی واقع در بخش  11تهران را نموده است که مراتب در اجرای
ماده  120آیین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد.
 1ـ نام و نام خانوادگی مالک :لیال پورعابدین
 2ـ شماره پالک 7210 :فرعی  46اصلی واقع در بخش  11تهران
 3ـ علت گم شدن :جا به جایی
 4ـ خالصه وضعیت مالکیت :سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت  108/02مترمربع که مقدار  2/90مترمربع آن بالکن است واقع در طبقه اول قطعه چهارم تفکیکی به پالک  7210فرعی
از  46اصلی مفروز و مجزی شــده از فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش  11تهران بانضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ به مســاحت  10/8مترمربع قطعه دوم تفکیکی و انباری قطعه یک تفکیکی به مساحت
 8/28مترمربع ذیل شماره الکترونیکی  139720301026039507به شــماره چاپی  066336بنام خانم لیال پورعابدین ثبت و صادر و تسلیم گردیده است .لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق
الذکر و درخواست صدور المثنی آن مراتب اعالم تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قســمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از
انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه
نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
م الف15503 :
مهدی شعبانی رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک لواسانات

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

برابر رای شماره  140060301048000716مورخ  1400/11/3هیات اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک لواســانات تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد سمیعی زفرقندی به شناسنامه
شماره  15کدملی  0452459435صادره شمیران فرزند عباس در شش دانگ یک باب ساختمان
به مساحت  88/02مترمربع قسمتی از پالک شــماره  126فرعی از  20اصلی واقع در قریه نجارکال
بخش  11تهران حوزه ثبت ملک لواسانات انتقال مع الواسطه ملک از مالک رسمی آقای علی اصغر
فرسیابی (ورثه محمدصالح فرسیابی) محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/12/2 :
م الف15500 :
نصراله رادپور رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لواسانات

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای علیرضا خســروانی با ارائه وکالتنامه های شــماره  55449و  55448و  55447مورخ 1400/08/01
تنظیمی دفترخانه  3پاکدشت و دو برگ استشهادیه شــماره  42760مورخ  1400/08/18مورد تائید دفتر
 1پاکدشت و درخواست مورخ  1400/10/01مدعی است که سه جلد ســند مالکیت مربوط به چهار دانگ
مشاع از شــش دانگ یک قطعه زمین به شــماره  391فرعی از  3907اصلی واقع در بخش هفت تهران ذیل
ثبت هــای  407334و  407336و  161157صفحات  116و  122و  286دفاتــر  2515و  1023به ترتیب
بنام حسین صادق زاده به مقدار دو دانگ مشاع از ششــدانگ به استثناء ثمنیه اعیانی آن و زهرا صادق زاده به
مقدار یک دانگ مشاع از ششدانگ به استثناء ثمنیه اعیانی آن و صغری صادق زاده به مقدار یک دانگ مشاع
از ششدانگ به استثناء ثمنیه اعیانی آن صادر و تسلیم گردیده ســپس برابر سند قطعی شماره  114573و
 115063مورخ  1385/11/12و  1385/12/21دفتر  84تهران به آقای محسن صادق زاده انتقال که اسناد
مالکیت فوق بشماره چاپی های  973408الی  973410صادر و تســلیم گردیده سپس نامبرده اخیر برابر
دادنامه شــماره  140091390003179423مورخ  1400/03/23شعبه  2شورای حل اختالف پاکدشت
فوت و وراث وی عبارتند از کاوه و پگاه صادق زاده (پســر و دختر) و شمسی بانو خســروانی همسر که در اثر
جابجایی مفقود گردیده ،درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نموده است لذا مراتب باستناد تبصره یک
اصالحی مورخه  72/9/2ماده  120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم غیر از اسناد فوق و یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ
نشــر این آگهی ظرف مدت  10روز به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا
سند معامله تسلیم و رسید دریافت نمائید تا مورد رسیدگی قرار گیرد در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت
مزبور و عدم وصول اعتراض نسبت به صدور المثنی سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد./.
م الف15502 :
علیزاده رئیس اداره ثبت اسناد و امالک پیروزی

ویژه شهر راز
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اطالع رسانی
آگهــی موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده 13
آیین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت
ثبتــی و اراضی و ســاختمان های فاقد ســند
رسمی
برابــر آرا صــادره هیات هــای موضــوع قانون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و
ساختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در
واحد ثبتــی منطقه غرب اصفهــان تصرفات
مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز
گردیده اســت لــذا مشــخصات متقاضیان و
امالک مــورد تقاضــا به شــرح زیر بــه منظور
اطالع عمــوم در دو نوبــت به فاصلــه  15روز
آگهــی مــی شــود .در صورتــی کــه اشــخاص
نســبت به صدور ســند مالکیــت متقاضیان
اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را بــه اداره ثبت اســناد و امالک تســلیم
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از
تاریخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خود را
به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیــف  1ـ رای شــماره  11179ـ 1400/09/17
هیــات چهــارم آقــای عیســی بابائــی
بــه شناســنامه شــماره  845کدملــی
 6479579445صــادره شــراء فرزنــد
حسینعلی در ششــدانگ یکباب ساختمان
بــه مســاحت  116/97مترمربــع از پــاک
شــماره  68اصلــی واقــع در اصفهــان بخش
 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب مــع الواســطه از
مالک رســمی حســن کیانی هرچگانی طبق
ســند انتقالی  114569مــورخ 1362/11/25
دفترخانــه  14اصفهــان و مــورد ثبت صفحه
 387دفتر  445امالک
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۱۱/۲ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۱۱/۱۷ :
شــهریاری -رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و
امالک غرب اصفهان
شناسه آگهی 1263371 :
اداره ثبــت اســناد و امالک حــوزه ثبت ملک
خمینی شهر
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی
رأی هیأت
بــا توجــه بــه تقاضانامــه ارائــه شــده و
مســتندات ضمیمــه بــه موجــب ســند
انتقــال قطعــی شــماره  245804ـ 1400/3/2
دفترخانــه  73و مالحظــه نقشــه ملــک و
گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت
ثبتی که حکایت از احــراز مالکیت متقاضی
نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از
مالک رســمی به متقاضی داشته و تصرفات
متقاضــی نســبت بــه مــورد تقاضــا احــراز
گردیده و بررســی های محلی کارشناس که
حکایــت از عــدم تعــارض و بالمنــازع بــودن
تصرفات متقاضــی دارد .لــذا مالکیت خانم
زهــره آقاجانیــان فروشــانی بــه شناســنامه
شــماره  1130190838کدملی 1130190838
صــادره فرزنــد اصغر در ســه دانگ مشــاعی
از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت
 166/59مترمربع پالک شــماره  286فرعی
از  107اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14
حوزه ثبــت ملــک خمینی شــهر تأئیــد و رأی
خود را با حدود ذیل صادر می نماید.
رأی هیأت
بــا توجــه بــه تقاضانامــه ارائــه شــده و
مســتندات ضمیمــه بــه موجــب ســند
انتقــال قطعــی شــماره  245804ـ 1400/3/2
دفترخانــه  73و مالحظــه نقشــه ملــک
و گــزارش کارشــناس منتخــب و پاســخ
وضعیت ثبتی که حکایــت از احراز مالکیت
متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و
انتقــال ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضی
داشــته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد
تقاضا احراز گردیده و بررســی هــای محلی
کارشــناس کــه حکایــت از عــدم تعــارض و
بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد .لذا
مالکیت آقــای جــواد صرامی به شناســنامه
شــماره  16580کدملــی 1142380521
صادره فرزند علیرضا در ســه دانگ مشاعی
از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت
 166/59مترمربع پالک شــماره  286فرعی
از  107اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14
حــوزه ثبت ملــک خمینی شــهر تأئیــد و رأی
خود را با حدود ذیل صادر می نماید.
شــماال .بــه طــول  9/10متــر دیــوار بــه دیوار
پالک  286باقیمانده
شــرقا .بــه طــول  13/96متــر درب و
دیواریست به گذر
جنوبــا .در  2قســمت اول بــه صــورت پــخ
اســت بــه طــول  2/26متــر دیواریســت بــه
گذر دوم بــه طول  7/57متر دیواریســت به
بن بست
غربــا .بــه طــول  18/52متــر دیواریســت به
گذر
حقوق ارتفاقی ندارد
در اجــرای مــاده  1قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رســمی و ماده  13آئین نامه اجرائی آن
مقــرر مــی دارد اداره ثبــت اســناد و امــاک
وفق مقــررات پــس از طــی تشــریفات ثبتی
نســبت به صدور ســند مالکیت ملــک مورد
اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/12/2 :
ســید امیرحســین حســن زاده -رئیــس ثبت
اسناد و امالک
شناسه اگهی1272489 :
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اطالع رسانی
آگهــی موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده 13
آیین نامــه قانون تعییــن تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ســاختمان های فاقد سند
رسمی
برابــر آرا صــادره هیــات هــای اول و دوم
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت
ثبتــی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی نجــف
آبــاد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض
متقاضیــان محــرز گردیــده اســت لــذا
مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد
تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع
عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شــود .در صورتی که اشخاص نسبت
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو
ماه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبت اســناد
و امــاک محــل تســلیم و پــس از اخــذ
رســید ظرف مدت یکمــاه از تاریخ تســلیم
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع
قضایی تقدیم نماید.
رای شــماره  4947ـ  1400/09/27آقــای
محمدجــواد معیــن فرزنــد احمــد
ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت
 28/83مترمربع قســمتی از پالک شــماره
 667اصلــی واقــع در قطعــه  3بخــش
 11حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان ـ متقاضــی
مالک رسمی مشاعی می باشد./.
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۱۱/۲ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۱۱/۱۷ :
شناسه آگهی1262888 :
اداره ثبــت اســناد و امــاک حــوزه ثبــت
ملک خمینی شهر
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی
جلســه هیــأت موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مصوب
 1390/09/20بــا حضــور امضــاء کننــدگان
زیــر در وقــت مقــرر /فــوق العــاده در
دبیرخانه هیأت تشــکیل و پرونده کالسه
 1400114402006001005مربــوط بــه
تقاضــای خانم طاهــره احمدی فروشــانی
مبنی بــر صــدور ســند مالکیت نســبت به
ششــدانگ قســمتی از  ....پــاک شــماره
فرعی از اصلــی واقع در بخــش حوزه ثبت
ملک خمینی شهر تحت بررسی است.
هیأت پــس از مطالعه پرونــده و مالحظه
تقاضــای اولیــه و مســتندات و تطابــق
نقشــه ارائــه شــده بــا ســوابق پرونــده و
بررســی پاســخ وضعیــت ثبتــی ختــم
رســیدگی را اعالم و به شــرح زیــر مبادرت
به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت
بــا توجــه بــه تقاضانامــه ارائــه شــده و
مســتندات ضمیمــه شــامل ســند  917و
مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس
منتخــب و پاســخ وضعیــت ثبتــی کــه
حکایــت از احــراز مالکیــت متقاضــی
نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال
ملــک از مالــک رســمی بــه متقاضــی
داشــته و تصرفــات متقاضــی نســبت بــه
مــورد تقاضــا احــراز گردیــده و بررســی
هــای محلــی کارشــناس کــه حکایــت از
عدم تعــارض و بالمنــازع بــودن تصرفات
متقاضی دارد .لــذا مالکیــت خانم طاهره
احمــدی فروشــانی به شناســنامه شــماره
 109کدملــی  1141541394صــادره فرزنــد
ســید کریــم نســبت بــه  6دانــگ یکبــاب
خانــه بــه مســاحت  341/37مترمربــع
پــاک شــماره  863فرعــی از  113اصلــی
واقع در اصفهــان بخش حــوزه ثبت ملک
خمینی شــهر تأئید و رأی خــود را با حدود
ذیل صادر می نماید.
شــماال .بــه طــول  10متــر دیواریســت بــه
دیوار باقیمانده
شــرقا .بــه طــول هــای  13/10و  21/05متــر
دیواریست به دیوار 113/863
جنوبا .به طول  10/05متر در دیواریســت
به کوچه
غربا .به طول  25/75و  8/45دیواریســت
به دیوار پالک 113/70
حقوق ارتفاقی ندارد
در اجــرای مــاده  1قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی و مــاده  13آئیــن نامــه
اجرائــی آن مقــرر مــی دارد اداره ثبــت
اســناد و امــاک وفــق مقــررات پــس از
طــی تشــریفات ثبتــی نســبت بــه صــدور
ســند مالکیــت ملــک مــورد اشــاره بــه نــام
متقاضی مذکور اقدام نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۱۱/۲ :
تاریخ انتشار نوبت دوک ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
سید امیرحسین حســن زاده -رئیس ثبت
اسناد و امالک
شناسه آگهی1263562 :

بانک پارسیان؛ مقام دوم در شاخص های فروش و دارایی در میان بانک های خصوصی
در بیســت و چهارمین رتبهبندی صد شرکت برتر ســازمان مدیریت صنعتی،
موسوم به ،۱۰۰IMIبر اســاس عملکرد ســال مالی  ،۱۳۹۹بانک پارسیان در
عملکرد شــاخص های فروش و دارایی ،مقام دوم در میــان بانک های خصوصی
را از آن خود کرد.
همچنین بر اســاس این رتبهبندی ،بانک پارسیان ضمن قرار گرفتن در فهرست
صد شرکت برتر کشور ،توانست در شاخص فروش رتبه ششم و شاخص بیشترین
دارایی نیز رتبه پنجم در میان تمامی بانکها را کسب کند.

به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان؛ در همایشی که روز دوشنبه  ۴بهمنماه
 ۱۴۰۰با حضور مســئولین  ،مدیران شــرکتهای برتر و بزرگ کشور و اصحاب
رسانه برگزار شد؛ از شرکتهای پیشرو و برتر کشور تقدیر به عمل آمد.
در این همایش ،بر اساس ارزیابیهای بهعملآمده جهت رتبهبندی  ۵۰۰شرکت
بزرگ کشور ،بانک پارسیان به پشــتوانه اعتماد مشتریان و تالش کارکنان خود
عالوه بر کسب رتبههای برتر از ۱۰۰IMIتوانست همچون سالهای گذشته در
میان صد شرکت برتر کشور قرار گیرد .

روزنامه اقتصادی اجتماعی

سازمان مدیریت صنعتی همهساله به رتبهبندی شــرکتهای برتر ایران
میپردازد .این رتبهبندی با الهام از رســالت ســازمان با فراهم نمودن آمار
و اطالعات شــفاف و مفید در مــورد بنگاههای اقتصادی کشــور ،فضای
روشــنتری از کســبوکار اقتصادی کشــور ارائه میدهد و بــه مدیران
بنگاههای اقتصادی ،سیاســتگذاران و پژوهشــگران ،یاری میرساند تا
شــناخت و درک دقیقتری از مقیاس ،ســاختار مالی و اقتصادی صنایع و
بنگاههای اقتصادی بزرگ کشور بیابند.

کارشناس صنعت بیان کرد:

البی مافیای لوازم خانگی برای انحصاری کردن بازار

فربد زاوه بــا بیان اینکــه پرچمدار درخواســت
ممنوعیت واردات لوازم خانگی ،یکی از برندهایی
بوده که به قصد حذف رقبای خود در بازار ،گزارش
نادرســت به رهبر انقالب داده اند ،گفت :افزایش
قیمت عجیــب و غریب لــوازم خانگی درســت
پس از دســتور ممنوعیت واردات ،ازسوی همان
تولیدکنندگانی که درخواست ممنوعیت واردات
داشتند ،اعمال شد.
رهبر انقالب در ســخنرانی خود با انتقاد از برخی
تولیدکننــدگان لــوازم خانگی ،گفــت :با وجود
حمایتهایی کــه از این تولیدکنندگان شــد ،اما
گفته میشــود برخی محصوالت آنها تا دو برابر
افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد.
چنین صحبتهایی نشــان میدهد دســتهایی
پشــت پرده در این صنعت در حــال ایجاد فضایی
خاص برای سودجویی و انحصار بیشتر در بازارند؛
مافیایی کــه آینده صنعت لــوازم خانگــی را به
سرنوشت صنعت خودرو دچار خواهد کرد.
رویه قاچاق در صنعت لوازم خانگی
این کارشــناس صنعــت گفت :پــس از پیروزی
انقالب در سال  ۵۷مجموعه صنایعی ازجمله لوازم
خانگی ،صنایع خودرویی و مــواد غذایی در ایران
به شدت فعال بودند که در سال  ۵۸دولتی شدند.
فربد زاوه بــا بیان اینکه پس از جنگ در ســال ۶۷
در هیچ حوزهای تولید نداشتیم و تمام تولیدات ما
متوقف شد ،ادامه داد :بحث نوسازی پس از جنگ
دوباره مطرح شــد؛ در حالی کــه در همه صنایع
قاچاق برقرار بود به جز صنعــت خودرو که قاچاق
پذیر نبود.
دستهای پشت پرده مافیای لوازم خانگی
زاوه با تاکید بر اینکه انحصار در حوزه لوازم خانگی
کمی متفاوتتر از بقیه صنایع پیش رفته اســت،
گفت :دلیل این داســتان متفاوت این اســت که
بخش اعظم مالــکان کارخانههای لــوازم خانگی
خصوصی هســتند و صنایع دولتی در این حوزه به
میزان ســایر صنایع نداریم .آن بخشی هم که در

این صنعت ،سهامی عام شــده ،عمده سهامش در
تملک افراد مشخص است و این موضوع موجبات
ایجاد نوعی رویکرد تخریبی توسط برخی مالکان
در این صنعت شده است.
زاوه بــا اشــاره بــه گــزارش نادرســت برخی
تولیدکنندگان لــوازم خانگی به رهبــر انقالب و
دستور ممنوعیت واردات ،گفت :برخی از برندهای
ایرانی لوازم خانگی با ارائه گزارش نادرست به رهبر
انقالب ،دستور ممنوعیت واردات لوازم خانگی را از
ایشان گرفتند ،اما نکته جالب این بود که پرچمدار
درخواســت این ممنوعیت ،صاحب برندی بود که
قصد حذف رقبای خود را در بازار داشت .این گروه
صنعتی که خــود عرضه کننده یــک برند کرهای
است ،در حالی خواهان ممنوعیت واردات شد که
محصوالت ال جی و سامســونگ در ایران سالها
بود توسط دو شرکت ایرانی تولید و عرضه میشد
و این دو شــرکت در ســالهای پیش از تحریم ،با
تامین زیر ساختها و انتقال خطوط عظیم صنعتی
به تولید مشــترک با شــرکتهای کــره جنوبی
مبادرت کرده بودند و بازار کشور را تا سطح باالیی
از واردات غیرقانونی این دو برند معتبر بین المللی

بی نیاز ساخته بودند.
چرا لوازم خانگی گران شد؟
این کارشــناس صنعت در توضیــح این مطلب به
اقتصاد  ۲۴گفــت :در این ســالها دو برند کرهای
معروف هم که صحبت از عدم وارداتشان شد اصال
وارداتی نبودند و تولید داخل بودند .به طور مثال،
یعنی یخچال ال جی یا سامسونگ تولید ایران بود
و عمق ســاخت داخل آنها دقیقا در همان حدی
بود که در حال حاضر اســنوا و دیپوینت و ...تولید
میکنند.
زاوه ادامــه داد :برخی تولیدکننــدگان با ارائه
گزارش غلط به رهبری ،فضا را به ســمتی بردند
که رقبا را حذف و فضای انحصــاری در صنعت
لــوازم خانگــی ایجاد کننــد و از ایــن جریان
سوءاســتفاده کردنــد و به محضی کــه مجوز
ممنوعیت واردات را گرفتند دســت به افزایش
قیمت محصوالت خود زدند.
گرانیهای عجیب و غریب در بازار لوازم خانگی
ایــن کارشــناس صنعت گفــت :هرچنــد این
تولیدکنندگان ادعا داشتند که قیمتها را افزایش
نداده اند؛ امــا آنچه در بازار مشــهود بود ،افزایش

قیمتهای عجیب و غریب بود .اگر چه بخشــی از
افزایش قیمتها به دلیل گرانــی حمل در جهان
بود ،اما بخشــی از آن سوءاســتفاده از ممنوعیت
واردات بود.
زاوه با بیــان اینکه این افزایش قیمــت در تضاد با
همان ادعاهایی اســت که تولیدکننــدگان لوازم
خانگی میکنند ،گفت :ایــن برندها ادعا دارند که
 ۷۵درصد ساخت داخل دارند و  ۲۵درصد خارجی
است و ،چون هزینه حمل جهانی گران شده ما هم
گران کردیم؛ اما این در حالی اســت که قطعاتی را
وارد میکنند که در حجم کوچک اســت .به طور
مثال برای تولید یخچال کمپرســور وارد میکنند
که حجم زیادی نــدارد و هزینه حمل تاثیر زیادی
در قیمت این محصول ندارد.
مافیای لوازم خانگی به کدام دستگاه متصل است؟
ایــن کارشــناس صنعت با بیــان اینکــه برخی
تولیدکننــدگان لــوازم خانگی در تــاش اند که
بازار را مونوپل کننــد ،به اقتصــاد  ۲۴گفت :این
تولیدکننــدگان از این مونوپول کــردن هم قرار
نیست ارزش افزودهای ایجاد کنند .نکته این است
که وقتی سهام مجموعههایی در حوزهای همچون
لوازم خانگی خصوصی اســت اینکــه دولتمردان
بگویند میخواهیم صنایع را تقویت کنیم به معنی
واضح کلمه این اســت که میخواهیم مالک آنجا
را تقویت کنیم ،چون این شــرکتها سهامی عام
یا اموال ملی نیســتند که بگوییم همه مردم از آن
انتفاع میبرند.
زاوه با تاکید بر اینکه مفهــوم تقویت در این مورد،
به معنی حمایت از شــخص خاصی اســت ،گفت:
در چنین شــرایطی ایجاد انحصار به معنای واقعی
کلمه فساد است و نتیجه آن از همان روز اول قابل
پیش بینی بود .از اینجا به بعد هم اگر انحصار شکل
گرفته در صنعت لوازم خانگی نشــکند ،وضعیت
آتی قابل پیش بینی اســت .همان مسیری که در
خودروسازی پیمود با سرعت بیشتری در صنعت
لوازم خانگی طی میشود.

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمدامین نمایندگی برابر وکالت شماره  122012مورخه  1400/06/07دفترخانه  2قم و وکالتنامه
شــماره  121304مورخه  1400/03/06دفترخانه  2قم به وکالت از خانم اشرف رضوی مالک پالک ثبتی
 47/9035با اعالم مفقودی ســند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم استشــهادیه گواهی امضاء شده ذیل
شــماره  4703مورخه  1400/08/26دفترخانه  170تهران طی درخواست وارده شماره  029007مورخه
 1400/08/26تقاضای صدور سند المثنی ســند مالکیت پالک ثبتی  47/9035واقع در بخش  11تهران را
نموده است که مراتب در اجرای ماده  120آیین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد.
 1ـ نام و نام خانوادگی مالک :خانم اشرف رضوی
 2ـ شماره پالک 47/9035 :اصلی واقع در بخش  11تهران
 3ـ علت گم شدن :جابجایی
 4ـ خالصه وضعیت مالکیت :سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه دوم تفکیکی واقع در طبقه
اول به مساحت  160/76مترمربع که مقدار  2/55مترمربع آن بالکن است به پالک  9035فرعی از  47اصلی
مفروز و مجزی شــده از  4142فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش  11تهران به انضمام انباری شماره  4و با

حق پارک یکدستگاه اتومبیل سواری ذیل ثبت شــماره  218488صفحه  416دفتر  652امالک به شماره
چاپی  624186بنام خانم اشــرف رضوی ثبت و صادر و تســلیم گردیده است .ســپس به موجب صلح نامه
شماره  186913مورخه  1394/08/05دفترخانه  652تهران به خانم جنیفررویا رضوی انتقال یافته است
که سپس به موجب اقرارنامه شــماره  121303مورخه  1400/03/06دفترخانه  2قم به مالک قبلی خانم
اشرف رضوی بعنوان متصالح ســند صلح  186913مورخه  1394/08/05دفترخانه  366تهران را از درجه
اعتبار ساقط و به مالک قبلی اعاده کرده است.
لذا با توجه به اعالم فقدان ســند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواســت صدور المثنی آن مراتب اعالم تا هر
کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قســمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند
مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه
اصل سند مالکیت یا سند معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض
اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود اداره ثبت المثنی ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به
متقاضی تسلیم خواهد کرد.
م الف15505 :

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم /آقــای مقتدا مجد فقیهی اصالتــا /وکالتا طی وارده شــماره  45030822مــورخ  1400/9/13برابر
وکالتنامه سفارت جمهوری اســامی ایران در مکزیکوسیتی با تسلیم استشــهادیه گواهی امضا به شماره
 6480مورخ  1400/7/20دفترخانه  918تهران تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده و مدعی است
سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان واقع در ســمت جنوبی طبقه دوم به مساحت  63/50مترمربع
قطعه  6تفکیکی پالک  25فرعی از  466و  465واقع در بخــش ده تهران بانضمام پارکینگ قطعه  1تفکیکی
به مســاحت  12/5مترمربع ذیل ثبت  391888صفحه  377دفتر  2172به شــماره چاپی  051146به نام
امیرحسین اسالمی بیگدلی ثبت و صادر شده ســپس مع الواسطه برابر سند قطعی  75638مورخ 83/8/10
دفترخانه  191تهران به محمودرضا حمزه علی انتقال یافته اســت و به موجب ســند رهنی  46650مورخ
 78/4/20دفتر  191تهران نزد بانک مسکن در قید رهن می باشد به علت جابجائی مفقود گردیده لذا مراتب
در اجرای تبصره یک مــاده  120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کســی مدعی
انجام معامله نسبت به آن و یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت
ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید تا مورد رسیدگی
قرار گیرد بدیهی اســت چنانچه در مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به
متقاضی تسلیم می گردد.
م الف15504 :
سید هادی جاللی امام سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رودکی تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای ســید علی اکبر موسوی فرزند سید اســمعیل با تسلیم دو برگ گواهی استشــهادیه مصدق ذیل
شــماره  35222و  35221مورخ  1400/09/10دفترخانــه  425تهران اعالم نموده ســند مالکیت
ششــدانگ یک قطعه زمین به مســاحت  120مترمربع به پالک ثبتی  11581فرعی از  1اصلی قطعه
 418تفکیکی مفروز و مجزی شده از شــماره  68فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش  12تهران که ذیل
ثبت شماره  139573صفحه  576دفتر جلد  603امالک با شماره  384218بنام علی اکبر موسوی ثبت
و صادر شده است ،به علت اسباب کشــی مفقود گردیده و به موجب درخواست شماره 1078016367
مورخ  1400/09/10تقاضای صدور المثنی سند مالکیت ششدانگ پالک مذکور را از این منطقه نموده
اســت لذا در اجرای ماده  120آئین نامه اصالحی قانون ثبت (مصوب  )80/11/08مراتب در یک نوبت
آگهی میشــود تا چنانچه شخص یا اشــخاص مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند
مالکیت نزد خود میباشــد ظرف مدت  10روز پس از انتشــار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل
سند مالکیت یا ســند معامله به این منطقه واقع در تهران خیابان دامپزشکی بعد از تقاطع جیحون اداره
ثبت اسناد و امالک منطقه یافت آباد تسلیم و رسید دریافت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مهلت
مقرر و عدم وصول اعتراض و یا در صورت اعتراض و عدم ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله طبق
مقررات المثنی سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد.
م الف15506 :
جمشید مهرآسا رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران

نوبت دوم

مهدی شعبانی رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران

آگهی مزایده عمومی فروش تانکر آب هوائی شماره 1000050246000003
مورخ 1400/11/04

شــهرداری نیــک آبــاد قصــد دارد بــه اســتناد بنــد پنجــم صورتجلســه شــماره پنجــم منضــم بــه نامــه شــماره  84مــورخ  1400/08/15شــورای اســامی شــهر و ارزیابــی قیمــت
کارشــناس رســمی دادگســتری نســبت بــه فــروش ســه عــدد تانکــر آب هوائــی تحــت اختیــار خــود را از طریــق مزایــده عمومــی و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده ،بــا بهــره گیــری از ســامانه
تــدارکات الکترونیکــی دولــت ( )setadiran.irو بــا شــماره مزایــده (شــماره سیســتمی)  1000050246000003بــه صــورت الکترونیکــی بــه فــروش برســاند.
(تاریــخ انتشــار 1400/11/10 :و  )1400/11/17ـ (مهلــت دریافــت اســناد مزایــده 1400/12/03 :تــا ســاعت  )14/30ـ (تاریــخ بازدیــد  )1400/12/03ـ (مهلــت ارســال پیشــنهاد1400/12/03 :
تــا ســاعت  )14/30ـ (تاریــخ بازگشــایی 1400/12/04 :و تاریــخ اعــام بــه برنــده 1400/12/08
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرای
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
 .1برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مــی باشــد و کلیــه مراحــل فرآینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد مزایــده (در صــورت وجــود هزینــه مربوطــه)،
پرداخــت تضمیــن شــرکت در مزایــده (ودیعــه) ،ارســال پیشــنهاد قیمــت و اطــاع از وضعیــت برنــده بــودن مزایــده گــران محتــرم از ایــن طریــق امــکان پذیــر مــی باشــد.
 . 2کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات ،شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده ،قابل مشاهده ،بررسی و انتخاب می باشد.
 . ۳عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 41934 :ـ 021
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها ،در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش "ثبت نام /پروفایل مزایده گر" موجود است.
عباسعلی ابراهیمی – شهردارنیک آباد
شناسه آگهی1269476 :

اطالع رسانی
آگهیمزایدهاموالمنقولنوبتاول
به موجــب نیابــت صــادره از شــعبه  1اجــرای احکام
مدنی شهرســتان ازنــا که در شــعبه 8اجــرای احکام
قم به شــماره 8/1400ج 541/ثبت گردیــده له طاوس
مرزبــان علیــه حمیدلــک  ،محکــوم علیــه محکــوم
اســت به پرداخــت  140عدد ســکه تمــام بهــار ازادی
طرح جدید در حــق محکوم له و پرداخت نیم عشــر
دولتــی در حــق صنــدوق دولت  ،کــه محکوم لــه در
قبــال بدهی محکــوم علیــه امــوال منقــول را توقیف
نمــوده و کارشــناس بــه شــرح ذیــل ارزیابــی کــرده
اســت .احترامــا حســب دســتور در مــورد پرونــده
بــه شــماره بایگانــی  0000541کــه خواهــان ان خانــم
طــاوس مرزبــان بــه طرفیــت حمیــد لــک می باشــد
از یــک دســتگاه پرایــد  SX131بــا شــماره انتظامــی
 236-21و  78بــه شــماره موتــور  4500591و شــماره
شاســی  1412290059365Sمــدل  1390ســفید
رنــگ کــه دارای بیمــه نامــه شــخص ثالــث تــا تاریخ
 1401/2/15مــی باشــد در پارکینگ المهدی کوشــک
نصرت بازدید به عمل امد الســتیک های جلو دارای
 50درصد اســتهالک و الســتیک هــای عقــب دارای
 70درصد اســتهالک می باشــد با توجه بــه توصیف
فوق قیمت خــودروی فوق در شــرایط فعلی به مبلغ
70/000/000تومــان (هفتــاد میلیــون تومــان) بــراورد
مــی گــردد .دســتمزد کارشناســی بــا مســاعدت بــه
مبلغ 450/000تومــان چهارصد و پنجاه هــزار تومان
دریافــت گردید .مقــرر گردید مــوارد فــوق الذکر در
تاریــخ 1400/12/3ســاعت 11/30الــی 11/45صبــح به
آدرس قم  ،خ ســاحلی  ،جنب زندان ساحلی دادگاه
هایحقوقیواحداجرایاحکاممدنیاتاقمزایدهاز
طریق مزایده حضوری به فروش برســد .لذا افرادی
که قصد بازدیــد از مــورد مزایــده را دارند مــی توانند
در مدت پنــج روز مانده بــه مزایده بــا هماهنگی این
اجــرا از مــورد مزایــده بازدیــد و در صــورت تمایل در
جلســه مزایده شــرکت نماینــد قیمــت پایــه از مبلغ
کارشناســی شــروع و به کســانی کــه باالتریــن مبلغ
را پیشــنهاد دهنــد واگــذار می گــردد .برنــده مزایده
(شــرکت کننــدگان مــی بایســت مبلــغ پیشــنهادی
مزایــده را در یکــی از کارت هــای بانکی عضو شــتاب
که به نام خود شــخص باشــد همراه داشــته باشــند
ضمنا دادورز اجرا مــی تواند پرداخت بهــای اموال را
بهوعدهقراردهددراینصورتبرندهمزایدهبایدده
درصدبهارافیالمجلسبهعنوانسپردهبهقسمت
اجرا تســلیم نماید .حداکثر مهلت مزبور از یک ماه
تجاوز نخواهد کرد و در صورتــی که برنده مزایده در
موعدمقرربهایاموالرانپردازدسپردهپسازکسر
هزینه مزایده به نفــع دولت ضبط خواهد شــد .این
اگهی یک نوبت در یکی از روزنامــه های محلی درج
می گردد .جهت اطالعات بیشــتر به واحد مراجعه
نمائید.
دادورز اجــرای احــکام دادگســتری شهرســتان قم –
ساعدینیا
اگهیمزایدهاموالغیرمنقولنوبتاول
به موجــب اجراییه صادره از شــعبه 57شــورای حل
اختالف شهرســتان قم که در شــعبه 8اجرای احکام
خانواده قــم بــه شــماره 8/97ج 556/خانــواده ثبت
گردیدهلهاقایمهدیمیرزاییجمکرانیعلیهخانم
ســمانه میرزایــی جمکرانــی محکــوم علیــه محکوم
اســت به پرداخت  75قطعه ســکه بهــار ازادی و نیم
عشــر دولتی شــخص ثالث اقای محمد جعفری در
قبال بدهــی محکوم بــه پــاک ثبتــی  – 300/1اصلی
واقع در ابتدای بلوار مرجعیت بعد از پایانه مســافر
بری به اظهار محکوم له توقیف کرده که کارشناس
به شرح ذیل ارزیابی کرده است .احتراما  ،عطف به
اخطاریه مربوط پرونده به شماره بایگانی970556
مــورخ  1400/2/5بــا موضــوع ارزیابــی پــاک ثبتــی ،
 1/300اصلی واقع در جمکران باستحضار می رساند
در معیت اقای میرزایی از محل پالک فوق الذکر به
ادرس بازدید به عمــل امد .با عنایت بــه اینکه محل
مذکور برای خواهان از نظر موقعیت مشخص نبود
بررسی های الزم شامل بررسی و مطالعه اجمالی بر
روی پالک مذکــور صورت گرفــت و شــرایط ان برای
خواهــان توضیــح داده شــد .گــزارش کارشناســی:
مســاحت عرصــه پــاک فــوق  2300ســهم مشــاع
 3800از  180000ســهم ششــدانگ طبــق اســتعالم
ثبتی پالک فــوق دارای انشــعابات برق و انشــعابات
گاز و انشعاب اب نمی باشــد .نظریه کارشناسی :با
عنایت به جمیع جهــات موثــر در ارزش پــاک فوق
الذکر به شــرح زیــر ارزیابی میگــردد .عرصــه 2300
ســهم ارزش هر مترمربع 5/000/000ريال قیمت کل
11/500/000ريــال ارزش پــاک فــوق الذکــر بــه مبلغ
یازده میلیارد و پانصد هزار ريال معادل یک میلیارد
و صد و پنجاه میلیون تومان ضمنــا توضیحات الزم
به متقاضی داده شــد که ملک در مذکور هر ســهم
کمتــر از یــک متر می باشــد قســمتی از ملــک موات
گردید و ارزیابی فوق صرفا براساس و فرض قسمت
غیر موات به صورت مشــاع مــی باشــد .الزم به ذکر
اســت با توجه بــه تــورم شــدید قیمــت ســکه میزان
مشــاع قابل مزایده پس اســتعالم نرخ ســکه درروز
مزایده محسابه خواهد شــد .در مقرر گردید موارد
فــوق الذکــر در تاریــخ  1400/12/1ســاعت  11/30الــی
 11/45صبح بــه آدرس قم  ،خ ســاحلی  ،جنب زندان
ســاحلی دادگاه هــای حقوقــی واحــد اجــرای احکام
مدنــی اتــاق مزایــده از طریــق مزایــده حضــوری بــه
فروش برســد .لــذا افــرادی که قصــد بازدیــد از مورد
مزایده را دارند می توانند در مــدت پنج روز مانده به
مزایده با هماهنگی این اجــرا از مورد مزایــده بازدید
و در صورت تمایل در جلســه مزایده شرکت نمایند
قیمت پایه از مبلغ کارشناســی شــروع و به کســانی
کهباالترینمبلغراپیشنهاددهندواگذارمیگردد.
برنــده مزایده (شــرکت کننــدگان می بایســت مبلغ
پیشــنهادی مزایــده را در یکــی از کارت هــای بانکــی
عضو شــتاب کــه به نــام خــود شــخص باشــد همراه
داشته باشــند ضمنا دادورز اجرا می تواند پرداخت
بهای اموال را به وعده قرار دهد در این صورت برنده
مزایده بایــد ده درصد بهــا را فی المجلس بــه عنوان
سپردهبهقسمتاجراتسلیمنماید.حداکثرمهلت
مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که
برنده مزایــده در موعد مقرر بهــای امــوال را نپردازد
ســپرده پــس از کســر هزینــه مزایــده به نفــع دولت
ضبط خواهد شــد .ایــن اگهی یــک نوبــت در یکی از
روزنامه های محلی درج می گردد .جهت اطالعات
بیشتربهواحدمراجعهنمائید.
دادورز اجــرای احــکام دادگســتری شهرســتان قم –
رضازارعی

رشد  ۹۰درصدی صادرات محصوالت معدنی تا پایان آذرماه

شــرکتهای بزرگ بخش معــدن و صنایع معدنی از ابتدای امســال
تا پایــان آذرمــاه  ۹میلیــارد و  ۴۸۹میلیون دالر انــواع محصوالت
صادرکردند که در همســنجی با پارسال رشــد  ۹۰.۸درصدی نشان
میدهد .این میزان صادرات مشــتمل بر  ۴۲میلیــون و  ۲۱۴هزار تن
انواع محصول بود که از نظر تناژ نیز رشــد  ۹.۵درصدی در مقایســه با
مدت مشابه پارسال به ثبت رسید.
زنجیره فــوالد و محصوالت فــوالدی مرتبط با پنج میلیــارد و ۲۸۰

اطالع رسانی
آگهی موضوع ماده  3قانــون و ماده  13آیین
نامــه قانون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی و
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر آرا صــادره هیات هــای موضــوع قانون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و
ساختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در
واحد ثبتــی منطقه غرب اصفهــان تصرفات
مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز
گردیده اســت لــذا مشــخصات متقاضیان و
امالک مــورد تقاضــا به شــرح زیر بــه منظور
اطالع عمــوم در دو نوبــت به فاصلــه  15روز
آگهــی مــی شــود .در صورتــی کــه اشــخاص
نســبت به صدور ســند مالکیــت متقاضیان
اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را بــه اداره ثبت اســناد و امالک تســلیم
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از
تاریخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خود را
به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیــف  1ـ رای شــماره  15551ـ 1399/06/27
هیــات ســوم آقــای ســید رســول موســوی
بابوکانی به شناسنامه شــماره  538کدملی
 1282962957صادره اصفهان فرزند سید
محمد در ششــدانگ یک باب خانــه ویالئی
بــه مســاحت  1072/72مترمربع قســمتی از
پــاک شــماره  31اصلــی واقــع در اصفهــان
بخــش  14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان
از مالکیــت حســن ابراهیمــی بابوکانــی
فرزنــد یدالــه از ســند شــماره  9963مــورخ
 1350/7/29دفترخانه شماره  95اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/17 :
شهریاری
رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــاک غــرب
اصفهان
شناسه آگهی1262838 :
آگهی موضوع ماده  3قانــون و ماده  13آیین
نامــه قانون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی و
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر آرا صــادره هیات هــای موضــوع قانون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و
ساختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در
واحد ثبتــی منطقه غرب اصفهــان تصرفات
مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز
گردیده اســت لــذا مشــخصات متقاضیان و
امالک مــورد تقاضــا به شــرح زیر بــه منظور
اطالع عمــوم در دو نوبــت به فاصلــه  15روز
آگهــی مــی شــود .در صورتــی کــه اشــخاص
نســبت به صدور ســند مالکیــت متقاضیان
اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را بــه اداره ثبت اســناد و امالک تســلیم
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از
تاریخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خود را
به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیــف  1ـ رای شــماره  12730ـ 1400/10/19
هیــات چهــارم خانــم زهــرا صادقــی بــه
شناســنامه شــماره  1539کدملــی
 1285821165صــادره اصفهــان فرزنــد
رمضانعلی در ششــدانگ یکباب ســاختمان
بــه مســاحت  25/28مترمربــع از پــاک
شــماره  68اصلــی واقــع در اصفهــان بخش
 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب مــع الواســطه از
مالکیــت مالــک رســمی رحیــم زارع بهــرام
آبــادی طبــق ســند انتقالــی  36178مــورخ
 1350/01/25دفترخانــه شــماره 65
اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/17 :
شــهریاری -رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و
امالک غرب اصفهان
شناسه آگهی 1263000
آگهی موضوع ماده  3قانــون و ماده  13آیین
نامــه قانون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی و
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر آرا صــادره هیــات هــای اول و دوم
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحــد ثبتی نجــف آباد
تصرفات مالکانه و بالمعــارض متقاضیان
محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات
متقاضیــان و امالک مــورد تقاضا به شــرح
زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبت
بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود .در
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور
ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین
آگهــی به مــدت دو مــاه اعتراض خــود را به
اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم
و پــس از اخذ رســید ظرف مــدت یکمــاه از
تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را
به مرجع قضایی تقدیم نماید.
رای شــماره  4831مــورخ  1400/09/23آقــای
ظاهــر اقبالــی فرزنــد اســداله ششــدانگ
یکباب خانه بــه مســاحت  134/62مترمربع
قسمتی از پالک شــماره  223اصلی واقع در
قطعــه  4بخش  11حوزه ثبت ملــک اصفهان ـ
متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد./.
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۱۱/۲ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۱۱/۱۷ :
حوزه ثبت ملک نجف آباد
شناسه آگهی1262903 :

میلیون و  ۶۳۰هزار دالر صادرات ،با ســهم  ۵۵.۶درصدی  ،بیشترین
ســهم از صادرات مرتبط با بخــش معدن و صنایع معدنــی را به خود
اختصاص داد.
پس از آن ،مــس و محصوالت پاییندســتی با یک میلیــارد و ۴۰۹
میلیون و  ۷۱۰هزار ریال و «ســایر معدن و صنایــع معدنی» با ۶۵۱
میلیــون و  ۳۳۰هــزار دالر ،در ردههای دوم و ســوم قــرار گرفتند.
بیشــترین رشــد صادرات در این مدت مربوط به زنجیره آلومینیوم و

محصوالت با ثبت  ۲۱۶درصد رشــد و صــادرات  ۵۴۱میلیون و ۵۷۰
هزار دالری بود.در  ۹ماهه امســال همچنین سه میلیون و  ۹۸هزار تن
محصوالت مرتبط با حوزه معدن و صنایــع معدنی به ارزش  ۲میلیارد
و  ۶۹۱میلیون دالر به کشــور وارد شــد که حاکی از رشد هشت دهم
درصدی از نظر تناژی و  ۱۱.۴درصدی از نظر ارزشی است.
بیشــترین میزان واردات با  ۹۱۶میلیون و  ۳۰۰هــزار دالر مربوط به
زنجیره فوالد و محصوالت فوالدی مرتبط بود.

 ۳۸سال از تصویب قانون بانکداری بدون ربا میگذرد؛

بدهی  ۹۰هزار میلیارد تومانی  ۱۱نفر به بانکها !

کارشناس مسائل اقتصادی گفت :اگر قرار است طرح پرداخت تسهیالت
خرد بدون وثیقه که ایده خوبی اســت موفق شود و رضایت عمومی ایجاد
کند حتما باید نظام اعتبارســنجی ما با یک ضریب خطای بسیار ناچیز
اجراییشود.
در روزهای گذشته روســای بانکهای دولتی و خصوصی بعد از گذشت
بیش از یک دهه با رئیسجمهور دیدار داشــتند .این دیدار که در ماههای
اولیه روی کار آمدن دولت سیزدهم صورت گرفته ،نشان دهنده اهمیت
و جایگاه باالی نظام بانکی و مســائل مربوط به آن از ســوی رئیس دولت
سیزدهم است ،چرا که طی هشت سال گذشــته در دولتهای یازدهم و
دوازدهم شــاهد چنین دیداری نبودیم .در همین راســتا هفته گذشته
طرح اعطای تســهیالت خرد بدون ضامن و به کارمندان و بازنشتگان از
سوی وزارت اقتصاد اعالم شد .میثم مهرپور؛ کارشناس و تحلیلگر مسائل
اقتصادی درباره این دیدار به خبرنگار دانشــجو گفت :به هر حال به رغم
گسترش بازار سرمایه طی ســالهای اخیر ،بورس و عرضه اوراق تامین
مالی چیزی کمتر از  ۲۰درصد از فعالیتها و پروژههای اقتصادی کشــور
را بر عهده داشته و تامین مالی بیش از  ۸۰درصد فعالیتهای اقتصادی بر
عهده نظام بانکی است .موضوعی که نشان دهنده جایگاه و اهمیت باالی
نظام بانکی در اقتصاد ایران اســت .با این حال و بــه رغم اهمیت و جایگاه
نظام بانکی و تاکیدات رییس جمهور بر لزوم تغییر ریل و نگاه نظام بانکی،
اسالمی سازی اقتصاد و به تبع آن اسالمیســازی بانکداری در کشور ،به
نظر نمیرسد طرحهایی که در ماههای اخیر مطرح شده بیانگر یک تحول
جدیوواقعیدرنظامبانکداریکشورباشد.
وی دربــاره دالیل این موضوع خاطرنشــان کرد :به هر حــال قانون پایه
بانکداری در ایران متعلق به سال  ۱۳۵۱است و تقریباً نیم قرن از تصویب
این قانون میگذرد .حتی قانون مکمل نظام بانکــداری ،که همان قانون
بانکداری بدون رباست متعلق به سال ۱۳۶۲است و چیزی حدود ۳۸سال
از تصویب آن میگذرد .طبیعتا فارغ از اشــکاالت اجرایی موجود ،قوانین
ما در این حوزه نیز به هیچ وجه به روز و متناســب با زمانه و شرایط موجود

کشورنیست.
وی درباره دالیل عدم به روز رســانی قوانین بانکی در کشور گفت :شاید
پیچیدگیهای موجود در نظام بانکی باعث شــده طی دهههای به سمت
اصالح فوانین حرکت کنیم و تمام تحرکات و اقدامات انجام شــده در این
زمینه طی سالهای اخیر در نهایت به فرجام نرسیده و ناکام مانده است.
واقعیت این اســت که اصالح نظام بانکی صرفاً نبایــد از جنس تغییر در
رویهها یا تغییر در برخی از قوانین جزئی باشد ،بلکه نظام بانکی ما نیازمند
اصالح ساختاری و اساســی و ایجاد یک نگاه جدید بر پایه شرایط اقتصاد،
تجربیات گذشته و مســیر طی شــده و مبتنی بر قواعد و چارچوبهای
بانکداری اسالمی باشد .در غیر این صورت حتی با لغو تحریمها نیز شاهد
تحول جدی در حوزه بانکی نخواهیم بود چرا که نظام بانکی در ایران صرفا
نام بانکداری اســامی یا عملیات بانکداری بدون ربا را یدک میکشد و در
واقعیت همان نظام بانکداری ربوی مرســوم در دنیا با کلی ایراد و اشکال
اضافهاست.
اینکارشناساقتصادیافزود:راهکارمهمیکهمیتواندماراازاین شرایط
و موانع عبور دهد و نظام بانکداری مطلوب را ایجاد کند .بومی سازی نظام
بانکداری کشور مبتنی بر قواعد شــرعی و ملی ماست در غیر این صورت
موانعی ،چون تحریم ها ،افای تی اف ،مقررات بازل و .با بهانههای مختلف
یکییکیسدراهماخواهندشد.
وی ضمن واکنش به موضوع جایگزینی اعتبارسنجی به جای نظام وثیقه
تصریح کرد :اصل این موضوع قطعا اقدامی درست است ،اما ممکن است
در اجرا با مشکالتی مواجه شود .چرا که دو نکته در این باره مطرح است اول
اینکه آیا قرار است میزان تسهیالت پرداختی افزایش یابد؟ یا صرفا نحوه
تخصیص منابع بانکی با یک تحول مواجه شود؟ اگر قرار است میزان منابع
تسهیالت افزایش یابد سوال این است که محل تامین این منابع کجاست
و اگر قرار بر اصالح نحوه تخصیص منابع بانکی اســت اگرچه اقدام بسیار
به جا و درســتی اســت و میتواند یک اتفاق بزرگ و حرکتی به نفع مردم
قلمداد شود ،اما سوال این است چه ساز و کاری برای تحقق آن اندیشیده

شدهاست؟
مهرپور ادامه داد :اقتصاد ایران با تورمهای باالیی مواجه است و به واسطه
همینتورمها،هموارهصفهایطویلدرخواستتسهیالتازنظامبانکی
وجود داشــته و دارد .چنانچه در حال حاضر با صف طوالنی از متقاضیان
مواجهیم که خواهان دریافت تســهیالت هســتند ،اما از سوی بانکها
تســهیالتی به آنها داده نمیشــود و عمده منابع نظام بانکی به سمت
گروه خاص و اندکی هدایت میشود که از قضا جزو بدهکاران نظام بانکی
هستند .این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به بدهی  ۹۰هزار میلیارد تومانی
 ۱۱تن از وام گیرندگان به نظام بانکی خاطرنشان کرد :وقتی به مطالبات
معوق نظام بانکی نگاه میکنیم اتفاقا کسانی که تسهیالت خرد گرفته اند
جزو مشتریان خوش حساب بانکها به شمار رفته و عمده مطالبات معوق
متعلقبهافرادیاگروههاییاستکهتسهیالتکالنگرفتهاند.
وی درباره ایرادات جایگزینی اعتبار ســنجی به جــای وثیقه گذاری به
دانشــجو گفت :اصل این حرف که برای پرداخت تســهیالت مصرفی و
خرد نیازی به دریافت وثیقه نیســت و میتوان این تسهیالت را بر اساس
اعتبارسنجی به افراد پرداخت کرد گزاره صحیحی است که در بسیاری از
کشورهای دنیا نیز شاهد عملیاتی شدن آن هستیم .اما مسئله اینجاست
که آیا ســامانههای اعتبارســنجی ما در حال حاضر امکان اجرای چنین
ایدهای با ضریب خطای پاییــن را دارند یا نه؟ مهرپور ادامه داد :ســامانه
اعتبارســنجی به معنای واقعی زمانی میتواند کارکرد داشــته باشد که
سیســتم بانکی با توجه به اطالعات و دیتاهای اقتصادی تمام شهروندان
بتواند شهروندان خوش حســاب یا به عبارتی خوش قول را از شهروندان
بدحســاب یا بدقول تمییز دهد که تحقق این موضوع نیازمند وجود یک
سامانهمنسجمازاطالعاتاقتصادیشهرونداناست.
این کارشناس اقتصادی اعتبارسنجی بر اساس نحوه بازپرداخت اقساط
بانکی از سوی شهروندان را روشــی ناقص دانسته و درباره ضعفهای این
روش تصریح کرد :زمانی میتوانیم بگوییم پرداخت تسهیالت بانکی خرد
بر اساس اعتبار سنجی بانکی باشــد که برای مثال همه شهروندان ایرانی

در گذشته تسهیالت بانکی دریافت کرده باشــند ،در حالی که بر اساس
آمارها چیزی حدود  ۵۰درصد شهروندان ایرانی تا کنون هیچ تسهیالتی
از نظام بانکی دریافت نکرده اند لذا نظــام بانکی نمیتواند قضاوتی درباره
اعتبارسنجی این بخش از جامعه داشته باشــد .ضمن اینکه بخش قابل
توجهی از شهروندان کشور ،دارای شغل ثابت نیستند و در همان مرحله
گواهیاشتغالبهکاربامشکلمواجهخواهندشد.
ً
مهرپور افزود :نکته بعدی این است که آیا اعتبار سنجی افراد صرفا محدود
بهبازپرداختاقساطخواهد شد؟ممکناست فردیدویا سهباراز سیستم
بانکی تسهیالت گرفته باشه ،اما زمان پرداخت اقساط وی مثال پانزدهم یا
بیستم هرماه باشد در حالی که این فرد سی ام هرماه حقوق خود را دریافت
میکند.طبیعتاًاینفردهرماهچندروزیجریمهدیرکردداشتهواحتماال
رتبه او در سیستم اعتبارسنجی کشور رتبه پایینی خواهد بود در حالی که
این فرد ،واقعاً فرد بدقول یا بد تعهدی نیست؛ لذا به نظر میرسد سیستم
اعتبارسنجیکشور،امروزسیستمبهروزوجامعینیست.
این تحلیلگر مســائل اقتصادی خاطرنشــان کرد :عرف این اســت که
به جای اینکــه افراد صرفا از طریــق پرونده بانکی خود اعتبارســنجی و
اصطالحا رتبهبندی شــوند به صورت کلــی و از پروندههــای مالیاتی،
حسابهای بانکی ،نحوه پرداخت قبوض و جریمهها و ...افراد و شهروندان
اعتبارسنجی شده و به چند گروه خوش حساب ،بد حساب و ...در جامعه
تقسیم شــوند .افراد خوش حســاب کسانی هســتند که مودیان منظم
و خوش حســاب مالیاتی بوده و به تعهدات اجتماعی خود پایبند باشند.
افرادی که حتی در پرداخت قبوض آب ،برق و گاز و .خوش حساب هستند.
در واقع اعتبارسنجی درســت و قابل اتکاست که بر اساس خوش حساب
بودنفرددریکنگاهکالنترونهصرفاپرداختاقساطبانکیدیدهشود.
مهرپور در پایان اظهار داشــت :اگر میخواهیم این طرح که ایده بســیار
خوبی است موفق شــود و یک رضایت عمومی در جامعه ایجاد کند حتما
باید نظام اعتبارسنجی ما با یک ضریب خطای بسیار ناچیز امکان اجرایی
شدنداشتهباشد.

از سوی بانک قرضالحسنه مهر ایران صورت گرفت

پرداخت ۱۳هزار فقره تسهیالت قرضالحسنه به کارکنان شپنا
نهادها و شــرکتهای مختلف یکی از رویکردهایی اســت که این
بانک بهطور جدی مــد نظر قرار داده اســت.در همین رابطه بیش
از ۱۳هزار فقره تســهیالت به کارکنان پاالیشــگاه و بهداری نفت
اصفهان در ادوار مختلف پرداخت شــده اســت .مبلغ تســهیالت
پرداخت شده به بیش از ۸هزار میلیارد ریال میرسد.
ایجاد یک باجه خدمات بانکی در محل پاالیشگاه نفت اصفهان
افزون بر این۶ ،هــزار فقره افتتاح حســاب جــاری پیمانکاران و
کارکنان پاالیشــگاه برای تعامل پایدار با این قشــر از سوی بانک
قرضالحســنه مهر ایران صــورت گرفته اســت .پرداخت حقوق
کارکنان قرارداد مستمر پاالیشگاه نیز بالغ بر ۲هزار نفر و همچنین
صدور بنکارت برای همه کارکنان مجموعــه نیز از جمله اقدامات
صورت گرفته توسط بانک قرضالحسنه مهر ایران است.
همچنین بانک قرضالحسنه مهر ایران برای ارائه خدمات بانکی و
بزرگتریــن بانک قرضالحســنه کشــور بیش از ۱۳هــزار فقره آموزش نحوه اســتفاده از ابزارهای الکترونیکی ،یک باجه در محل
تسهیالت به کارکنان پاالیشــگاه و بهداری نفت اصفهان پرداخت پاالیشگاه نفت اصفهان ایجاد کرده است.
کرده اســت.پرداخت تسهیالت قرضالحسنه آســان به کارکنان حسن خلق کارکنان بانک قرضالحسنه مهر ایران قابل تقدیر است

در نشســتی با مدیران بانک قرضالحســنه مهر ایران ،محســن
قدیری ،مدیرعامل پاالیشــگاه نفت اصفهان از بانک قرضالحسنه
مهر ایران به علت رضایت حداکثری کارکنان شــرکت از خدمات
این بانک تشکر کرد.
ت مدیره شــرکت
صرامــی ،معاون مالــی و بازرگانــی و عضو هیأ 
پاالیشــگاه نفت اصفهان نیز ضمن تقدیر و تشــکر از فعالیتهای
چندین ساله این بانک ،گفت :انشــاءاهلل بانک قرضالحسنه مهر
ایران به نخســتین بانک و بانک عامل در پاالیشــگاه نفت اصفهان
تبدیل خواهد شد.
جوادی ،دیگر عضو هیأت مدیره پاالیشــگاه نیز از با برکت بودن
تسهیالت بانک قرضالحسنه مهر ایران ســخن گفت و به خاطر
حسن خلق و عملکرد مطلوب کارکنان این بانک در همه شعبهها
تقدیر کرد.گفتنی است شــرکت پاالیش نفت اصفهان (سهامی
عام) در حوزه پاالیش نفت خام و تولید فرآوردههای نفتی فعالیت
میکند .ظرفیت تولید این پاالیشــگاه هماکنون ۳۷۵هزار بشکه
در روز است.

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم فاطمــه ولدخانی اصالتا با تســلیم دو برگ استشــهادیه محلی مصدق شــده طی شــماره  66249و  66250مورخ  1400/10/18توســط دفترخانه اســناد رســمی شــماره  286تهران
و بــرگ تقاضــا بــه شــماره وارده  1023030830مــورخ  1400/10/19مدعی فقدان ســند مالکیت ششــدانگ یکدســتگاه آپارتمــان واقــع در طبقه اول بــه مســاحت  111/18مترمربع کــه مقدار
 1/50مترمربع آن بالکن اســت قطعــه دوم تفکیکی پــاک  38322فرعی از  124اصلی مفروز و مجزی شــده از پــاک  4321فرعی از اصلــی مذکور واقع در بخــش  11تهران بانضمام یــک واحد پارکینگ
به مســاحت  11مترمربع شــماره  4واقع در جنوب طبقه زیرزمین و یک باب انباری به مســاحت  2/30مترمربع شــماره  2واقع در شــمال طبقه زیرزمین ذیل ثبت شــماره  264617صفحــه  64دفتر 681
امالک و به شــماره چاپی  0786233به نام آقــای علیرضا اوتادی ثبت و صادر گردید ســپس طبق ســند انتقال قطعــی شــماره  22200مــورخ  1393/11/26دفترخانه  910تهران ششــدانگ مورد ثبت
به خانم فاطمه ولدخانی منتقل گردیده اســت ،بعلــت جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیــت المثنی آن را از این منطقه نموده اســت .لذا مراتــب در اجرای ماده  120آئیــن نامه قانون ثبت
فقط در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم و یا وجود ســند مالکیت آن نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار ایــن آگهی ظرف 10
روز اعتراض خــود را کتبا به ضمیمه اصل ســند مالکیت به این واحد ثبتی تســلیم نماید تا مورد رســیدگی قرار گیرد .بدیهی اســت اصل ســند مالکیت پس از مالحظه بــه ارائه دهنده اعاده خواهد شــد و به
اعتراض بدون ارائه اصل ســند مالکیت ترتیب اثر داده نخواهد شــد .در صــورت عدم وصول اعتراض ظــرف مهلت مقرر قانونی ســند مالکیت المثنی پالک مذکور صــادر و به متقاضی تســلیم خواهد گردید.
م الف15499 :
محمدامین کریمی رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران
آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای حســین حیدری و خانــم زهرا محمد یاریان مالکین هر یک ســه دانگ مشــاع از
ششدانگ یکدستگاه آپارتمان قطعه سوم بمســاحت  115/48مترمربع طبقه دوم که  2/33مترمربع
آن بالکن اســت به شــماره  441840فرعی از  2395اصلی مفروز از  28150فرعــی از اصلی مذکور
واقع در بخش ده تهران بانضمام انباری قطعه سوم بمســاحت  6/49مترمربع و پارکینگ  4بمساحت
 11مترمربع ذیل دفتر الکترونیکی  139720301080005960به نام حســین حیدری به شــماره
چاپی  069544و ذیل دفتر الکترونیکی  139720301080005961به نــام زهرا محمدیاریان به
چاپی  069545سند صادر و بموجب سند رهنی  87768مورخ  1397/02/23دفترخانه  160تهران
در رهن بانک مهراقتصاد میباشــد اکنون اعالم نموده است که ســند مالکیت پالک مورد تقاضا بعلت
اهمال در نگهداری مفقود گردیده اســت و مراتب به موجب شــماره  42028مورخ  1400/06/06ـ
دفترخانه  525تهران به شهادت شهود رسیده اســت .لذا مراتب در اجرای ماده  120آئین نامه قانون
ثبت در یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق میباشد و
یا سند مالکیت نزد وی میباشــد از تاریخ انتشــار آگهی بمدت  10روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این منطقه تســلیم و رسید اخذ نماید در صورت عدم ارائه اعتراض
یا اصل سند مالکیت یا سند خریداری اقدام جهت صدور ســند المثنی وفق مقررات انجام خواهد شد.
م الف15497 :
بهروز جشان رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرآرا تهران

آگهی تسلیم سند مورث
نظر به اینکه سند مالکیت ششــدانگ یک دســتگاه آپارتمان طبقه اول قطعه اول بمساحت 145/69
مترمربع پالک ثبتی شــماره  2388فرعی از  3923اصلی بانضمام پارکینگ  2واقع در بخش سه تهران
ذیل ثبت  128677صفحه  98دفتر امالک  867طی شماره چاپی  982511بنام خانم سید جعفر ادهم
ثبت و صادر گردیده و سپس نامبرده طبق گواهی حصر وراثت شــماره  1037ـ  96/11/17شعبه 55
شورای حل اختالف تهران و مالیات بر ارث شــماره  20252ـ  97/5/24اداره مالیاتی غرب تهران فوت
نموده که وراث وی عبارتند از1 :ـ فاطمه ملکوتی (همســر)  2ـ معصومه 3 /ـ صدیقه 4 /ـ سید علی 5 /ـ
سید محمد همگی ادهم (فرزندان)
محدودیت :محدودیت دفتر امالک :رهنی شــماره  83653مورخ  1378/10/06که بنفع بانک مسکن
به مبلغ ط س به مدت ط س ثبت شده.
اینک با توجه بدرخواست سند ســید محمد ادهم ،مراتب در اجرای تبصره  3ماده  120آیین نامه ثبت
پس از اخطار به دارندگان ســند مالکیت (فاطمه ملکوتی و غیره) آگهی گردیده ،مقتضی اســت دارنده
سند مالکیت فوق در صورت اعتراض بمدت  10روز از تاریخ انتشار این آگهی به این واحد ثبتی مراجعه
نمایید .بدیهی اســت پس از انقضا مدت این اداره نسبت به صدور ســند مالکیت سهم االرث مشارالیها
اقدام خواهد نمود.
م الف15498 :
مجید زاهدی منش مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران

اقتصادی
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اطالع رسانی
اداره ثبــت اســناد و امــاک حــوزه ثبــت ملــک
خمینی شهر
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
جلســه هیــأت موضــوع قانــون تعییــن تکلیف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد
ســند رســمی مصــوب  1390/09/20بــا حضــور
امضــاء کننــدگان زیــر در وقــت مقــرر /فــوق
العــاده در دبیرخانه هیــأت تشــکیل و پرونده
کالســه  1400114402006001821مربــوط بــه
تقاضــای آقــای عبدالرضــا مجیــری فروشــانی
مبنــی بــر صــدور ســند مالکیــت نســبت بــه
ششدانگ قســمتی از  ....پالک شــماره فرعی
از اصلــی واقــع در بخــش حــوزه ثبــت ملــک
خمینی شهر تحت بررسی است.
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای
اولیــه و مســتندات و تطابــق نقشــه ارائه شــده با
ســوابق پرونــده و بررســی پاســخ وضعیــت ثبتی
ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به
صدور رأی می نماید.
رأی هیأت
بــا توجــه بــه تقاضانامــه ارائه شــده و مســتندات
ضمیمــه شــامل ســند  30108مــورخ 98/02/12
دفتــر  322و مالحظــه نقشــه ملــک و گــزارش
کارشــناس منتخــب و پاســخ وضعیــت ثبتــی که
حکایــت از احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه
ملک مورد تقاضــا و انتقال ملک از مالک رســمی
به متقاضی داشــته و تصرفات متقاضی نســبت
بــه مــورد تقاضــا احــراز گردیــده و بررســی هــای
محلــی کارشــناس کــه حکایــت از عــدم تعــارض
و بالمنــازع بــودن تصرفــات متقاضــی دارد .لــذا
مالکیــت آقــای عبدالرضــا مجیــری فروشــانی به
شناســنامه شــماره  35کدملــی 1141239825
صــادره فرزنــد عباس نســبت بــه  6دانــگ یکباب
خانــه بــه مســاحت  298/07مترمربــع پــاک
شــماره  344فرعی از  107اصلی واقع در اصفهان
بخش حوزه ثبــت ملک خمینی شــهر تأئید و رأی
خود را با حدود ذیل صادر می نماید.
طی گزارش کارشناس
در اجــرای مــاده  1قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد
ســند رســمی و ماده  13آئیــن نامــه اجرائی آن
مقرر مــی دارد اداره ثبت اســناد و امالک وفق
مقــررات پــس از طی تشــریفات ثبتی نســبت
به صــدور ســند مالکیت ملــک مورد اشــاره به
نام متقاضی مذکور اقدام نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۱۱/۲:
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۱۱/۱۷:
سید امیرحســین حســن زاده -رئیس ثبت اسناد
و امالک
شناسه آگهی1262410 :
اداره ثبــت اســناد و امــاک حــوزه ثبــت ملــک
خمینی شهر
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
رأی هیأت
بــا توجــه بــه تقاضانامــه ارائه شــده و مســتندات
ضمیمــه شــامل ثبــت در صفحــه  142دفتــر 152
و مالحظــه نقشــه ملــک و گــزارش کارشــناس
منتخــب و پاســخ وضعیــت ثبتــی کــه حکایــت
از احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک
مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی به
متقاضــی داشــته و تصرفــات متقاضــی نســبت
بــه مــورد تقاضــا احــراز گردیــده و بررســی هــای
محلــی کارشــناس کــه حکایــت از عــدم تعــارض
و بالمنــازع بــودن تصرفــات متقاضــی دارد.
لــذا مالکیــت آقــای نعمــت الــه حاجــی حیــدری
ورنوسفادرانی به شناسنامه شــماره  194کدملی
 1140998471صــادره فرزنــد غالمرضــا نســبت
بــه  3دانــگ مشــاع از  6دانــگ یکبــاب خانــه بــه
مســاحت  180مترمربــع پالک شــماره  749فرعی
از  158اصلی واقع در اصفهــان بخش حوزه ثبت
ملک خمینی شــهر تأئیــد و رأی خــود را بــا حدود
ذیل صادر می نماید.
رأی هیأت
با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مســتندات
ضمیمه شــامل ثبت در صفحه  142دفتر 152
و مالحظــه نقشــه ملــک و گــزارش کارشــناس
منتخــب و پاســخ وضعیــت ثبتــی کــه حکایت
از احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک
مــورد تقاضا و انتقــال ملک از مالک رســمی به
متقاضــی داشــته و تصرفات متقاضی نســبت
به مــورد تقاضا احــراز گردیــده و بررســی های
محلی کارشــناس که حکایت از عــدم تعارض
و بالمنــازع بــودن تصرفــات متقاضــی دارد.
لــذا مالکیت خانم زهــره علیشــاهی خوزانی به
شناســنامه شــماره  791کدملــی 1141076519
صــادره فرزنــد اکبر نســبت بــه  3دانگ مشــاع
از  6دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 180
مترمربــع پــاک شــماره  749فرعــی از 158
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت
ملک خمینی شــهر تأئید و رأی خود را با حدود
ذیل صادر می نماید.
شــماال .بــه طــول  9متــر مرزیســت بــه پــاک
باقیمانده
شرقا .به طول  20متر به دیوار باقیمانده
جنوبا .به طول  9متر مرزیست به باقیمانده
غربا .به طول  20متر به دیوار باقیمانده
حقوق ارتفاقی ندارد
در اجــرای ماده  1قانــون تعیین تکلیــف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی و
ماده  13آئین نامه اجرائی آن مقرر می دارد اداره
ثبــت اســناد و امــاک وفــق مقــررات پــس از طی
تشــریفات ثبتی نســبت به صدور ســند مالکیت
ملک مــورد اشــاره به نــام متقاضی مذکــور اقدام
نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۱۱/۲ :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۱۱/۱۷ :
سید امیرحســین حســن زاده -رئیس ثبت اسناد
و امالک
شناسه آگهی1263382 :

گزارش

جذابیت سوداگری را
با مالیات بگیریم

نایب رئیس کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی
ایران گفــت :بایــد هزینــه های مربــوط به
فعالیتهای ســوداگرایانه و داللی به قدری باال
باشد که توجیحی برای انجام آن وجود نداشته
باشد و منابع به این سمت نرود.
عباس جبالبارزی با اشــاره به فرمایشات مقام
معظم رهبری مبنی بر سیاســت هدایت اعتبار
به سمت تولید اظهار کرد :برای رشد اقتصادی
قطعا باید اعتبــارات و تســهیالت بانکی را به
سمتی که خلق ارزش کند و ســهمی در تولید
ناخالص داخلی داشته باشد ،هدایت کنیم.
وی ادامــه داد :در حال حاضــر بخش عمدهای
از تســهیالت و اعتبارات صرف امور سفتهبازی
و فعالیت های غیرمولد میشــود و معموال هم
بانکها نیز تمایــل دارند که منابــع خود را به
بخشهایــی اختصاص دهند کــه اطمینان از
برگشــت پول خود دارند و ســود مطمئنی هم
نصیبشان میشود ،بخشهایی که خلق ارزش
نمی کنند و مشــمول مالیات نمیشوند و قابل
ردیابــی هم نیســتند .این در حالی اســت که
بخشهای مولد و تولیدی دیربازده هســتند و
اتفاقا مالیات کامل پرداخت میکنند.
این فعال اقتصادی تصریح کــرد :اکثر بانکهای
ما زیانده هســتند امــا به هر حال باید ســود
ســپرده هم پرداخت کنند بنابرایــن به دنبال
تســهیالتدهی بــه بخشهایی هســتند که
پرریســک نیســت و اطمینان از بازگشت پول
دارند که سود خوبی از آن بگیرند .طبیعتا بانک
ها هم بایــد بتوانند به نحــوی مجموعه خود را
مدیریت کنند تا با مشکل مواجه نشوند.
نایب رئیس کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی
ایران اظهــار کــرد :اقتصــاد کشــور باید به
اقتصــاد مولــد تبدیل شــود ،یعنی حاشــیه
ســود فعالیتهای تولیدی که خلــق ارزش و
اشتغالزایی دارند و به توســعه صادرات کمک
میکنند باید بیشتر شود تا بتوانند درآمد خوبی
کســب کنند و این اطمینان در بانکها ایجاد
شود که اگر در تولید سرمایهگذاری شده ،پول
پرریسکی را پرداخت نکردهاند.
وی با بیان اینکه اکوسیســتم اقتصادی کشور
باید بــه این ســمت حرکت کند ،افــزود :در
واقع باید هزینه های مربــوط به فعالیتهای
ســوداگرایانه و داللی به قدری باال باشــد که
توجیحی برای انجام آن وجود نداشــته باشد
و منابع به این ســمت نــرود و جذابیتی برای
این فعالیتها وجود نداشــته باشد .در نتیجه
حاکمیت بایــد تدابیری برای ایــن موضوع
بیاندیشد چرا که اگر این مباحث حتی در کره
جنوبی و آلمان که اقتصاد پیشــرفتهای دارند
هم رخ دهد و فعالیتهای ســفتهبازانه سود
باالیی داشــته باشــد ،اعتبارات به این سمت
سوق داده میشود.
جبالبارزی با تاکید براینکه بانکها باید به طور
واقعی به نظام تولید کشور اعتقاد داشته باشند،
اظهار کرد :درک درســتی که از موضوع وجود
ندارد این است که ما هرکدام در هرکجا که کار
می کنیم فکر میکنیم که باید جزیره خودمان
را داشــته باشــیم در حالی که با نگاه جزیرهای
قطعا به رشــد و توسعه نخواهیم رســید و باید
منافع ملی و جمعی در نظر گرفته شود.
نایب رئیس کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی
ایــران گفت :اگــر داللی و واســطهگری می
توانســت نتیجه مثبتی به همراه داشته باشد،
کشورهایی که نرخ تورم بســیار اندک دارند
باید به این ســمت حرکت میکردند؛ این در
حالی است که با چنین موضوعاتی اقتصاد به
فروپاشی میرسد.
به گفته وی ،راه توسعه کشــور و اشتغالزایی
و توســعه صادرات از مســیری میگذرد که
بخشهــای تولید و مولــد جامعــه بتوانند
بیشترین سود را کســب کنند و رونق بگیرند.
بنابراین اگر همه دستگاهها نگرش مشترکی
داشته باشــند و همکاری بین بخشی باال برود
میتوانیم موفقیت هایی در مســیر اقتصاد و
تولید کسب کنیم.
جبالبارزی با بیان اینکه ســازمان امور مالیاتی
خیلی خوب شــعار میدهد امــا در مقام عمل،
نتیجــه خوبی نمیگیریــم ،تاکید کــرد :این
سازمان عمده تالش و فشار خود را روی فعاالن
اقتصــادی واقعــی میگذارند ایــن در حالی
اســت که باید انهایی که فــرار مالیاتی دارند را
بازخواست کنند.
این فعال اقتصادی ادامه داد :ســازمان امور
مالیاتی باید به ســرعت برای اینکــه بتواند
افرادی که در فعالیت های غیرمولد و ســفته
بــازی کار میکنند را شناســایی کند ،نظام
جامع مالیاتی را برای همه اجــرا کند .باید به
آنهایی که اظهارنامه ارائــه میدهند اعتماد
کند و وقت و انرژی خود را صرف افرادی کند
که خالف قانون عمل می کنند.
نایب رئیس کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی
ایــران تصریــح کــرد :مالیــات هــا را باید بر
فعالیتهای ســوداگرایانه و برای افرادی که در
اقتصاد ایجاد خلل میکنند وضع کنند که این
امر با تعریف کد مالیاتی و بررســی و نظارت در
سیستم مالی کشور تحقق یافتنی است.
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فروش اینترنتی:
سایت جار  ،پیشخوان و سایت روزنامه

عضو شرکت تعاونی مطبوعات ایران
عضو انجمن صنفی مدیران رسانه

گزارش
«انکار مسکن مهر» و «قطع تسهیالت
ساختوساز» مسکن را گران کرد

نماینده مردم شیراز:

اگر با فساد برخورد نشود ،اعتراضات گسترده مدنی شکل میگیرد
وزیر ِ
کار ما  ،شوخی تاریخ با ماست
ِ

پاکفطرت ،نماینده شیراز گفت :باید الیحه نظام هماهنگ پرداخت جدید که توام با
عدالت باشد به مجلس بیاید .امیدوارم دولت بتواند این کار را بکند در غیر این صورت،
فکر میکنم تجمعات اطراف مجلس و شهرستانها بیشــتر خواهد شد و این اتفاق
احتمالی،برایآیندهنظامخطرناکاست.
اقتصاد کشــور بیش از آن چیزی که تصور میشد ،آشفته اســت .گرانی کاالهای
اساســی عرصه را بر مردم تنگ کرده و تصمیمات دولت هــم وضعیت را همچنان
بد از بدتر میکند .علیرضا پاک فطرت نماینده شــیراز وضعیت کنونی را تشــریح
کرده و اعتقاد دارد اگر در اصالح این امور تعلل صورت بگیرد شــاید خسارتهای
جبرانناپذیری متوجه کشــور شــود .او به رویداد ۲۴میگوید :متاسفانه به دلیل
اینکه طی دو دهه گذشته در بحث استخدامها به مرور ،ضابطه را کنار گذاشتهایم و
سازمان امور اداری و استخدامی با آن عریض و طویلی ،رها و گم شده و کسی به آن
توجه نکرد ،هر دستگاه دولتی برای خودش ،نیروهایی در قالب قراردادی ،شرکتی
و ســاعتی گرفت و امروز تعداد کارمندان دولت دو برابر مجاز اســت و حال با تورم
شدید نیرو مواجهیم .یعنی ما هفت تا هشت برابر کشورهای پیشرفته نیرو داریم و
این صددرصد اشکال ساختاری است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد :بیکاری ،فسادآور است اما معنیاش این
نیست که هرچه خواستیم به اســتخدام دولتی روی بیاوریم .از طرفی ،کارمند وارد
سیستم شده اســت ،اما در خیلی از مواقع ،حقوق آن افراد به موقع پرداخت نشده و
مهمتر از آن ،کار مشخص و تاثیرگذاری هم برایشان تعریف نمیشود .این رویکرد،
ترمز بزرگ برای رونق تولید است.
نماینده شیراز اظهار داشت :اگر در این دههها دولت تا این اندازه ،اقتصاد را به دست
نمیگرفت ،اشتغالزایی به مراتب بهتر از این جلو میرفت و با صرفهجوییهای دولت
هم میشد به جهش تولید داخلی امیدوارتر بود .مثالی کوچک که دربرگیرنده فساد
اداری اســت که نهایتاً کار اقتصاد را هم خراب کرده و اتفاقاً وســعت زیادی هم دارد
را میزنم .گاهی وقتی اربابرجوعی که تولیدکننده اســت به همین کارمندانی که
حقوقشان به موقع پرداخت نمیشود و خیلی کار معینی ندارند ،مراجعه میکنند،
کارشــان در دســتانداز قرار میگیرد .یعنی کارمند ناراضی برای اینکه خودش را
مطرح و حس کمبودش را جبران کند ،نامه مراجعهکنندهای که دنبال تولید است
را نگه میدارد و کارش را راه نمیاندازد .ایندست فسادها تماماً از مدیریت نادرست

مسئوالن ناشی میشود .وقتی گفته میشود اصالح ساختار اقتصاد ،یعنی اینکه هر
فردی که کار به دستش افتاد هر رویکردی که باب میلش بود را دنبال نکند که حال
پس از  ۴۳ســال بگوییم فالنقدر نیروی مازاد داریم یا فــان رقم تخلف و اختالس
شدهاست.
رییس مجمع نمایندگان استان فارس اظهار داشت :در دنیا حداقل حقوق یک فرد
چه کارمند و چه کارگر در حدی است که نیازمندی خانوادهاش را تامین کند ،یعنی
بتواند با حقوق دریافتی ،به راحتی مســائل اصلی زندگــیاش را رفع کند .وقتی در
کشور ما خط فقر ۱۰میلیون تومان است ،پس حداقل حقوق هم باید ۱۰تومان باشد.
اگر واریزی کمتر از این باشد که هست ،یک معنی دارد« :عدماحترام دولت به نیروی
کارش» که این رویکرد خودش باعث فســاد شده اســت ،چون برخی از این افراد به
خاطر اینکه کسری زندگی خود را جبران کنند یا در همان سیستم تخلف میکنند یا
روی به دورزدن قانون میآورند.
وی یادآور شــد :به اعتقاد من ،اکثر افرادی که روی به تجمــع و اعتراض میآورند،
آنهایی هســتند که تخلف نمیکنند و به دلیل اینکه فاصلهشان از تورم خیلی زیاد
شده و کسری بودجه برای اداره زندگی پیدا کردند ،میآیند تا صدایشان شنیده شود.
جای تاسف دارد که در این دو دهه ،به دلیل بیعدالتی ،هر وزارتخانه و سازمانی برای
خود تبصره زد و حقوق مجموعه خود را اضافه کرد ،خصوصاً شــرکتهای خصولتی
که بیش از  ۵۰درصد بودجه کشــور مربوط به آنهاســت و مجلس هم اص ًال در این
بخش به دلیل خالء قانونی حق نظارت ندارد.
پاکفطرت افزود :اگر در بودجه سال آینده ۱۳۲۰ ،هزار میلیارد تومان در نظر گرفته
شــده در کنارش هم یک بودجه  ۱۵۰۰هزار میلیارد تومانی مربوط به شرکتهای
خصولتی داریم .شرکتهایی که در آنها ،حقوقهای آنچنانی پرداخت میشود و
روی همه آنها سود میدهند برای اینکه بتوانند حقوق و پاداش را بردارند و در اصل
این شرکتها زیان دارند که این زیان در تورم و سقوط قدرت پول ملی نمایان است.
نماینده شــیراز تصریح کرد :باید الیحه نظام هماهنگ پرداخــت جدید که توام با
عدالت باشد به مجلس بیاید .امیدوارم دولت بتواند این کار را بکند در غیر این صورت،
فکر میکنم تجمعات اطراف مجلس و شهرستانها بیشــتر خواهد شد و این اتفاق
احتمالی،برایآیندهنظامخطرناکاست.
رییس مجمع نمایندگان استان فارس با انتقاد از اظهارنظرهای غیر تخصصی برای

ت عبدالملکی وزیر کار که گفته بود «با یک میلیون
حل مشکالت به ســخنان حج 
تومان میتوان شــغل ایجاد کرد» اشــاره کرد و گفت :با یک میلیون تومان ،شغل
خیابانگردی هم نمیتوان ایجاد کرد .اگر جوانی کمتــر از یک ماه ،جیبهایش را
پر تخمه کند و در خیابانها پیادهروی و بگردد و هفتهای دو بار هم به ســینما برود
شاید هزینهاش یک میلیون بشود .اینکه با یک میلیون تومان بتوان شغلی ایجاد کرد
که تولید در آن باشد ،محال است .این یعنی وزیری داریم که شوخی تاریخ با ماست.
متاســفانه باید بگویم که شاید با یک میلیون تومان بشــود چند گونی خرید و زباله
جمع کرد و با کول کردن و تحویل آن ،بتوان درآمد جزئی کسب کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد :دو هشدار جدی وجود دارد .اگر ساختار اقتصاد اصالح
شود ،به تبع آن ،خیلی از فسادها هم به صورت خودکار حذف میشود ،ولی اگر فکری
برای تورم نیروی دولتی ،حمایت از بخش خصوصی به منظور تولید و اشتغالزایی،
نظارت بر بنگاههای اقتصادی و بودجهریزی واقعی کشــور نشود ،هم پول ملی بیش
از پیش سقوط پیدا میکند و شــرایط اداره کشور سخت میشــود و هم از دل این
اتفاقات،اعتراضاتگستردهمدنیشکلمیگیرد.

مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن خبر داد:

آغاز پرداخت وام  ۱۰۰میلیونی بدون ضامن

محمود شــایان با اشــاره به پرداخت وام بدون ضامن در ایــن بانک اظهار
کرد :پیرو  ۵فرمان رئیس جمهور به مدیران عامل بانکها ،تســهیلگری
در اعطای تســهیالت خرد در دســتور کار قرار گرفت و بر همین اســاس
دستورالعمل پرداخت وام بدون ضامن تا ســقف  ۱۰۰میلیون تومانی را به
شعب ابالغ کردیم.
وی ادامه داد :در همین رابطه برای اینکه  NPLیا همان نســبت مطالبات
غیرجاری به کل تســهیالت پرداختی بانکها قابل کنترل باشد ،سیستم
اعتبار ســنجی را به جای ضامــن و وثیقه محوری در سیســتم جایگزین
کردیم چرا که در همه بانکهای دنیا نیز آنچه مالک پرداخت تســهیالت
قرار میگیرد ،اعتبار فرد اســت.مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن
تصریح کرد :در مرحله اول به شعب ابالغ کردیم تا افرادی که حقوق خود را
از بانک دریافت میکنند بتوانند از تســهیالت تا سقف  ۱۰۰میلیون تومان
را بدون ارائه ضامن اســتفاده کنند .این فرآیند از  ۹بهمن آغاز شد و البته
پروندههایی که از قبل نیز تکمیل شده و منتظر ضامن بودند نیز به مرحله
اجرا رسید و در واقع سرعت اعطای تسهیالت ما در بانک بیشتر شد.

اموال تملیکی محدودی داریم
شــایان همچنین با اشــاره امالک و اموال مازاد بانک عامل بخش مسکن
گفت :این بانک شــرکتهای زیادی ندارد بلکه تعداد اینها محدود و البته
تخصصی و ابزاری اســت .بعضاً شرکتهای ســاختمانی داریم که هدف
آنها با توجه به موضوع مهم نهضت ملی مســکن ،ورود بــه پروژهها برای
تسهیلگری در ساخت مسکن است.
وی افزود :اموال تملیکی که داریم ناشی از بدحســابی مشتریان است که
بانک ناچار به تملیک آن شده است که طبق کار کارشناسی ،به طور مرتب
مزایده برگزار میکنیم و اموال را به فروش میرســانیم .البته ممکن است
برخی اموال به دلیل شــرایط خاص به فروش نرســد که قطعاً کوتاهی از
سمت بانک نیست و طبق قانون و وظیفه عمل خواهیم کرد.
مدیرعامل بانک مســکن گفت :این بانک ،بانک تخصصی مســکن است
و تسهیالت ما نســبت به ارزش ملک بسیار کمتر اســت و بنابراین سعی
میکنیم به منظور رضایتمندی مردم به سمت تملیک نرویم بلکه از طرق
دیگر وصول مطالبات را انجام دهیم.

از نهضت ملی مسکن چه خبر؟
شایان در بخش دیگری از سخنان خود درباره نهضت ملی مسکن گفت :بنا
به تکلیف رئیس جمهور ،مقرر است در  ۴سال آتی  ۴میلیون واحد مسکونی
ســاخته شــود و در اختیار مردم قرار گیرد .تاکنون نیز بیش از  ۲میلیون و
 ۳۰۰هزار نفر در سامانه رسمی وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کردند.وی
ادامه داد :در طرح اقدام ملی نیز بیش از  ۲۸۰هــزار نفر از متقاضیان واجد
شرایط نزد بانک عامل بخش مسکن تودیع سپرده داشتند که مبلغی بیش
از  ۱۲هزار میلیارد تومان نیز از ســهم الشــرکه خود برای اجرای این طرح
به حســاب بانک واریز کردند .از این محل بیــش از  ۶,۸۰۰میلیارد تومان
به پروژهها تزریق کردیــم که البته  ۹۸۰میلیارد تومــان نیز از منابع بانک
برای اجرای پروژهها تزریق شــد.مدیر عامل بانک تخصصی بخش مسکن
تصریح کرد :در این باره مجلس هم بانکها را مکلف به پرداخت  ۳۶۰هزار
میلیارد تومان برای ساخت ساالنه یک میلیون مسکن کرده که سهم بانک
 ۲۰درصد اســت که احتماالً به صورت قانون مستمر ادامه خواهد داشت و
در سال  ۱۴۰۱هم این مبلغ افزایش مییابد.

بهتازگی «رستم قاسمی» وزیر راه و شهرسازی از نیاز۱۰
میلیون واحدی مسکن برای جبران کسری ساخت در
هشتسالگذشتهخبردادهوگفتهاستاگر 10میلیون
واحد مســکونی بســازیم تعادل به بازار عرضه و تقاضا
بازخواهدگشتوقفلگرانیازبازارمسکنبازمیشود.
اشــاره وزیر راه و شهرسازی دولت ســیزدهم به هشت
سال تعطیلی معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی در
دولتهاییازدهمودوازدهماســتکهازسال ۹۲باعث
کاهشساختوسازهاازسالی ۹۰۰هزارواحدمسکونی
به۳۰۰هزارواحدمسکونیشد.
دولت یازدهم و دوازدهم در همان ابتدا طرح «مســکن
مهر» را که برای ســاخت ۲میلیــون و ۲۰۰هزار واحد
مسکونی هدفگذاری کرده بود انکار کرد و به بهانه عدم
جانمایی درست طرح ،با انکار اصل طرح ،خود را از برنامه
ریزیبرایحلمشــکالتآنخالصکرد.دولتدرگام
بعدیتسهیالتمسکنمهرراقطعکردکهمنجربهکوچ
بسیاریازســازندگانازاینطرحشــدودرمقابلبرای
ساختمسکنازطریقخصوصیسازیوخودمالکینیز
برنامهاینداشتوبهاینحیطهنیزورودنکرد.
به اذعــان «محمود محمــودزاده» معاون مســکن و
ساختمان وزیر راه و شهرسازی ،در هشت سال گذشته
فقط پنج درصد تســهیالت بانکی صرف بخش مسکن
شــده که نشــان دهنده عدم برنامه ریزی دولت برای
ساختمسکناست.
دولتدوازدهمدرگامبعدیوباچهارسالتاخیردرپاسخ
بهاینکطرحجایگزینشمابهجایمسکنمهرچیست؟
رویای ساخت و ســاز در بافت فرســوده را بر سر زبانها
انداختومسکنســازیدربافتفرسودهراهدفگذاری
کرد.دولتقبلبهاســتنادقانونساماندهیوحمایتاز
تولید مسکن که در سال  ۸۷در مجلس شورای اسالمی
مصوب شــد ،اعالم کرد که میخواهد یکــی از موارد و
بخشهای مهم این قانون را که به بافت فرسوده مربوط
اســتاحیاکنند.ازآنجاییکهبافتهایفرسودهدردل
شهرها بودند و مشــکالت مربوط به عدم زیرساخت در
شهرهایجدیدرانداشتند،اینطرحمیتوانستبااحیای
بافت فرسوده مشکالتی که در اثر بحرانها و حوادث غیر
مترقبه به وجود می آید خنثی کند و کالبد شــهرها در
محالتی که دچار مشکالت بودســاماندهی شود .با این
حالاینطرحهمهیچنتیجهاینداد.دراینزمینه«،سید
محمدمرتضوی»یکیازانبوهسازاناستانتهراندرباره
طرح دولت دوازدهم گفت :احیای بافتهای فرسوده هم
نیازمندسرمایهگذاریقابلتوجهبرایدولتبودو نقطه
ضعف اصلی که باعث ناکام ماندن این طرح شــد ،عدم
حمایتتسهیالتیومشوقالزمبرایحضورسرمایهگذار
بود.وی توضیحداد :هیچ تســهیالت قابل توجهی برای
حضورســرمایهگذاراندربافتهایفرســودهازناحیه
دولت دیده نشد و دولت فقط به این موضوع بسنده کرد
که میخواهیم ســالیانه ۱۰درصد بافت فرسوده را احیا
کنیم.به گفته این فعال بخش ساختمانسازی ،برنامه
دولتبدونحمایتمالیوارائهمشوقهافقطرویکاغذ
ودرحدارائهسلسلهقوانینوآییننامههاباقیماند.دولت
هیچ برنامه ای برای حمایت از حضور توســعهگران در
بافتهای فرسوده ارائه نداد و در عمل در دو دولت تدبیر
و امید هیچ نوع تحولی را در بافت فرسوده شاهد نبودیم.
اینکارشناسبازارمسکنوفعالحوزهساخت،ادامهداد:
اکنون کمبود قابل توجهی در حوزه مسکن داریم و برای
همین ســاخت چهار میلیون واحد مسکونی در دستور
کار دولت سیزدهم قرار گرفته اســت.مرتضوی گفت:
براســاسطرحهایمدونوجامعیکهدردورههای۱۰
ساله تعریف شده ،ســالیانه باید ۸۰۰تا ۹۰۰هزار واحد
تکمیلودربازارعرضهشودواینرقماکنونازسویدولت
سیزدهم به یک میلیون واحد افزایش یافته است.اکنون
ساختواحدهاینهضتملیمسکندرسراسرکشوربه
 ۸۰۰هزارواحدرسیدهاســتو براساساعالموزارتراه
وشهرسازیبهتفکیکاســتانوشهر،اکنون ۸۰۰هزار
واحد مسکونی در مراحل ساخت اســت .برای مثال در
منطقه شهریار در استان تهران ۵۰۴ ،واحد نهضت ملی
مسکندر۹طبقهبامتراژهای۸۰تا۹۵متریباپیشرفت
فیزیکی  ۱۰درصد با روشهای نوین ســاخت در حال
تکمیل و تحویل تا  ۲ســال آینده است که کوچکترین
پروژهنهضتملیمسکناست.درشهرهایجدیدپرند،
هشتگردوایوانکینیززمیننهضتملیمسکنمشخص
وبرنامهســاختدرحالپیشــرفتاســتوقراراست
نخستین خانههای نهضت ملی مسکن فروردین امسال
درشهرهایجدیدکلنگزنیشود.
شهرهای جدید در پروژه نهضت ملی مسکن بار اصلی را
به دوش میکشند و تامین زمین نهضت ملی مسکن نیز
درشهرهایجدیدودرصورتکمبودزمین،درشهرهای
مجاوراســت.برایتامینزمیناقدامــاتمهمیانجام
شده اســت و با ایجاد «بانک زمین» در سه ماه گذشته
اطالعات یکهزار و  ۳۰۰شهر در این بانک تکمیل شده
واکنونمشخصاستزمینهاکجاقرارداردونوعکاربری
آنها چیست.در ابرطرحهایی مثل نهضت ملی مسکن،
موضوع اصلی تامین زمین است .در سالهای گذشته به
دلیل عدم شــفافیت قانون ،زمینهای دولتی در اختیار
وزارت راه و شهرسازی قرار نگرفت اما اکنون زمین ۷۶۰
هزار واحد مســکونی در حال بارگذاری در بانک زمین
است .همچنین زمین برای ساخت یک میلیون و ۴۰۰
هزار واحد مسکونی نیز در دست بررسی قرار دارد و قرار
استتاپایانسالزمین ۲میلیونو ۳۰۰هزارواحدآماده
بارگذاریدربانکزمینشود.

