
كمبود ب�رق ج�دي اس�ت و م�ردم باي�د خود 
را ب�راي ورود ب�ه ي�ك تن�ش س�خت آم�اده 
كنند؛ اي�ن جمع بن�دی اظه�ارات چن�د هفته 
اخير مس�ئوالن دولتي بوده اس�ت ك�ه از مردم 
خواس�ته اند در مصرف برق صرفه جويي كنند. 
دهه هاست كه هيچ گاه توليد نتوانسته ميزان مصرف 
برق را تأمين كند و در هر شرايطي از مردم درخواست 
مي ش��ود در مصرف صرفه جويي كنند تا برق هيچ 
خان��ه اي قطع نش��ود. روند مصرف برق كش��ور در 
سال هاي گذشته نشان مي دهد به طور معمول فراتر 
رفتن مصرف برق از حدود ۴۰ هزار مگاوات متعلق به 
فصل تابستان بوده و درفصل بهار مصرف بيش از حد 
معمول ثبت نشده اس��ت، اما انگار امسال اين روند 
تغيير كرده و دومين ماه فصل بهار ۱۴۰۰ مصرف برق 

ركوردهاي تازه اي از خود به جاي گذاشته است. 
روند مصرف برق در فروردين امسال نيز شگفتي آفرين 
بود، چنانكه »رضا اردكانيان« وزير نيرو در اين باره 
گفته بود: فروردين امسال ۲۲ درصد انرژي بيشتري 
نسبت به فروردين سال گذش��ته در كشور مصرف 
شده است. اين افزايش با ميزان توليد برق همخواني 
نداشته و به همين دليل خاموشي ها در كشور اعمال 
شد؛ عده اي خاموشي ها را به گردن ماينرها مي اندازند 
و عده اي ديگر كاهش ذخاير آبي س��دها جهت برق 
نيروگاه هاي برقابي را مقص��ر مي دانند. مثاًل احمد 

متولي زاده مديرعامل شركت توليد، انتقال و توزيع 
نيروي برق در اين باره گفته اس��ت: امسال با پديده 
جديدي به نام استخراج خانگي رمزارز روبه رو شده ايم 
كه به صورت غيرمجاز از برق استفاده كرده و مصرف 
را باالتر برده است. همزمان با اين موضوع و به دليل 
كاهش بارش، موجودي آب سدها كاهش يافته كه 
همين امر سبب كم شدن ۵۰ درصدي توليدبرق از 
نيروگاه هاي برق آبي شده است. وي ادامه داد: همه 
اين عوامل سبب برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضاي 
برق شده، بنابراين از مردم درخواست كرده ايم امسال 
زودتر همكاري خود با صنعت ب��رق را انجام داده و 

مديريت مصرف داشته باشند. 
  نقش ماينرها چيست؟

برخي منتقدان وضعيت موجود، استخراج رمرزارزها 
را عامل قطعي برق مي دانند و مي گويند س��هم اين 
بخش از مصرف كل برق كش��ور، ۲۰ درصد است؛ 
مخالفان اي��ن ايده مي گوين��د: كل مصرف صنعت 
استخراج در ايران، حدود ۴۰۰مگاوات است و حتي 
اگر بخواهيم استخراج غيرقانوني را هم به اين ميزان 
اضافه كني��م، حدود ۷۰۰مگاوات مي ش��ود. ميزان 
توليد برق كشور ما از نيروگاه ها در حال حاضر بالغ بر 

۶۰ هزار مگاوات است. 
بايد ديد آيا عدد ۷۰۰مگاواتي تا اين اندازه مي تواند 
در مصرف برق كشور تأثيرگذار باشد؟ مسئوالن بايد 

به اين سؤال پاسخ دهند، اما اينكه بخواهيم مغرضانه 
موضوعي را مطرح كرده و عدم مديريت صحيح در 
صنعت برق كشور را به يك صنعت جديد و نوظهور 

ارتباط دهيم، منصفانه نيست. 
محمدرضا شرفي، رئيس كارگروه استخراج انجمن 
بالك چين ايران، در واكنش به اين شائبه هم گفته 
بود: صنعت استخراج رمزارز به عنوان صنعتي نوپا در 
كشور مسير دشواري را پيش رو دارد. برآورد دقيق 
سهم ايران از توان پردازشي زنجيره جهاني بالك چين 
بيت كوين امكان پذير نيست، ولي برآورد مؤسسات 
معتبر بين المللي حاكي است، حدود ۳ الي ۴ درصد 
از توان پردازشي در كشور ايران متمركز است. رشد 
مصرف برق در كش��ور به دليل واگذاري انشعابات 
جديد و افزايش جمعيت و توسعه شبكه مصرف، امري 
غيرقابل اجتناب بوده و طي ساليان گذشته از الگويي 
مش��خص پيروي كرده؛ به نحوي كه در مطالعات و 
پيش بيني هاي وزارت نيرو لحاظ شده، بنابراين اين 

ميزان افزايش قابل پيش بيني است. 
ش��رفي با بيان اينكه تعرفه انرژي صنعت استخراج 
رمزارز ركورددار در ميان تمام مصارف برق كش��ور 
است، اظهار كرد: صنعت استخراج رمزارز از صنعت 
فقط نام آن را يدك مي كشد؛ حال آنكه برق تخصيصي 
به اين صنعت، ركورددار تعرفه در ميان تمام مصارف 
كشور است. اين نرخ هشت برابر تعرفه صنعتي و به 

نحوي است كه عالوه بر پوش��ش هزينه هاي توليد 
و انتقال، سود قابل مالحظه اي را نيز به صنعت برق 
كش��ور مي رس��اند. فعاالن حوز رمز ارز مي گويند، 
ما با صرف ۱۰ درصد برق تولي��دي ايران مي توانيم 
ماينينگ كل جهان را انجام دهي��م. آمار دقيقي از 
تلفات شبكه توزيع برق ايران نداريم، اما تخمين زده 
مي ش��ود كه بيش از ۱۰ درصد در ايران تلفات برق 
داريم. اين تلفات در شبكه توزيع اتفاق مي افتد، يعني 
اگر مي توانستيم مزارع استخراج را در كنار نيروگاه ها 
كه تلفات ندارند قرار دهيم، مي توانستيم ماينينگ 

كل جهان را پوشش دهيم. 
هنوز كس��ي نمي داند ح��ق با چه گروهي اس��ت؛ 
منتقدان ماينرها يا طرفداران آن؛ اما هر چه هست 
نتوانسته مشكل برق كشور را برطرف كند. بنابراين 
به جای اينكه دنب��ال مقصر قطعی برق باش��يم و 
بگوييم دولت مقصر اس��ت چون نيروگاه نساخته 
يا خشكسالی بی س��ابقه علت كمبود برق است يا 
ماينرها مقصرند آنچه مورد انتظار اس��ت اينكه در 
خاموش��ی های ناگزير عدالت رعايت شود و طبق 

برنامه اعالمی اقدام شود. 
  كمبود برق جدي است

س��خنگوي صنع��ت ب��رق اعالم ك��رد: براس��اس 
پيش بيني ها از امروز تا پايان هفته به طور ميانگين 
ش��اهد افزايش ۱/۴ درجه اي دماي هوا در سراس��ر 
كشور خواهيم بود. اين ميزان در برخي از استان ها 
حتي به ۵ درجه نيز خواهد رسيد كه همين موضوع 
باعث قرارگرفتن در شرايط دمايي حداكثر و افزايش 

شديد مصرف برق مي شود. 
مصطفي رجبي مشهدي، با تأكيد بر اينكه تمهيدات 
الزم براي تأمين پايداري شبكه برق در روز رأي گيري 
نيز انديشيده شده است، خاطرنشان كرد: همه تالش و 
تمركز صنعت برق تأمين برق عموم هموطنان سراسر 
كشور در تمام روزهاست و اختصاص به يك روز خاص 
ندارد، ولي در عين ح��ال هماهنگي هاي الزم براي 
تأمين برق شعب اخذ رأي به عمل آمده و با همت همه 

پرسنل صنعت برق، مشكلي نخواهيم داشت. 
سخنگوي صنعت برق با اش��اره به هماهنگي هاي 
صورت گرفته براي همكاري صنايع و كشاورزان در 
مشاركت با طرح هاي تشويق محور مديريت مصرف 
در ساعت اوج بار گفت: مشتركان خانگي مي توانند 
تنها با به كار بستن سه راهكار ساده، از بروز خاموشي 

احتمالي جلوگيري نمايند. 
رجبي مش��هدي تصريح كرد: اس��تفاده از دور كند 
كولرهاي آبي، تنظيم دماي كولره��اي گازي روي 
۲۵درجه و عدم استفاده از وسايل برقي پرمصرف در 
ساعات گرم روز)۱۲ تا ۱۸( مهم ترين راهكارها براي 
تأمين برق همه مشتركان و پايدار ماندن شبكه برق 

كشور است. 
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ادامه چالش ميان ماينرها، دولتي ها و كارشناسان در اعالم مقصر كمبود برق به جايي نرسيد

عدالت در خاموشی ها به جای فرافکنی قطعی برق
باج شرکت های امریکایی به هکرها

منابع آگاه فاش كردند كه شركت JBS امريكا اخيراً مجبورشده چندين 
ميليون دالر بيت كوين به عنوان باج به هكرهاي سايبري پرداخت كند. 
به گزارش وال استريت ژورنال، يك منبع آگاه فاش كرد كه JBS امريكا 
اخيراً ۱۱ ميليون دالر بيت كوين به يك گروه هكرها كه به سامانه هاي 
عملياتي اين ش��ركت كش��تارگاهي حمله كرده بودند، به عنوان باج 
پرداخت كرده است. شركت JBS امريكا در اصل يك شركت توليد و 
بسته بندي گوشت قرمز و سفيد است كه در امريكا فعاليت گسترده اي 
دارد و در واقع بزرگ ترين شركت عرضه گوشت سفيد و قرمز در امريكا 

به شمار مي رود. 
آندره نوگوئرا، مديربخش امريكاي JBS فاش كرده اس��ت اين مقدار 
بيت كوين به خاطر خالص شدن از شر حمله سايبري پرداخت شده كه 

فعاليت تجهيزات اين شركت را مختل كرده بود. 
وي در اين باره گفت: پرداخت اين باج به اين هكرها بسيار سخت بود، 
اما ما كار درس��ت را براي خدمت به مصرف كنن��دگان انجام داده ايم. 
البته واحد فناوري اين ش��ركت هش��دار داده كه ممكن است دوباره 

هكرها حمله كنند. 
گفته مي ش��ود، نام گروه حمله كننده به تأسيسات JBS رويل گروپ 
بوده و مقامات JBS موضوع پرداخت باج ب��ه آنها را به مقامات فدرال 

گزارش كرده اند. 
حدود ۱۰روز پيش بود كه نخس��تين بار ش��ركت JBS اعالم كرد كه 
مورد حمله س��ايبري قرار گرفته و تا چهار روز بعد از آن فعاليت اين 
شركت مختل ش��ده بود. طي يك ماه گذشته اين دومين بار است كه 
شركت هاي امريكايي مجبور مي ش��وند به خاطر حمالت سايبري به 
هكرها ب��اج پرداخت كنند و ه��ر دو باج پرداخت ش��ده به بيت كوين 

انجام شده است. 

 آژانس بین المللی انرژی: 
اوپک شیرهای نفت خود را باز کند 

آژان�س بين الملل�ي انرژي ب�ا پيش بيني رش�د تقاض�اي جهاني 
براي نفت ب�ه ميزان 3/1 ميليون بش�كه در روز در س�ال 2۰22 و 
بازگشت آن به سطح پيش از شيوع پاندمي كوويد-1۹ تا سه ماهه 
چهارم، هش�دار داد اگر اوپك پالس واكنش نشان ندهد شكاف 
عظيمي ميان عرضه و تقاضا در نيمه دوم امس�ال ايجاد مي شود. 
به گزارش ايس��نا، آژانس بين الملل��ي انرژي در گ��زارش ماهانه بازار 
نفت خود نخس��تين پيش بيني براي س��ال ۲۰۲۲ را ارائه و انتظارات 
براي احياي تقاضا براي نفت با وجود تأثير دوركاري و رشد استفاده از 

خودروهاي برقي را تأييد كرد. 
طبق پيش بيني آژانس بين المللي انرژي، توليد نفت كشورهاي خارج 
از پيم��ان اوپك پالس به ميزان ۱/۶ ميليون بش��كه در روز در س��ال 
۲۰۲۲ رشد كرده و تا اواسط سال به سطح پيش از شيوع ويروس كرونا 
برمي گردد و بزرگ ترين افزايش توليد از جانب امريكا به ميزان ۹۷۰ 

هزار بشكه در روز و همچنين برزيل و نروژ خواهد بود. 
اين آژانس با اشاره به پيش بيني ش��كاف ميان عرضه و تقاضا در نيمه 
دوم سال ۲۰۲۱ از اوپك پالس كه پس از ريزش قيمت نفت در سال 
گذش��ته كنترل توليد س��ختگيرانه اي را به اجرا گذاش��ت، خواست 

شيرهاي نفت خود را باز كند. 
بنا بر برآورد آژانس بين المللي انرژي، تولي��د نفت اوپك در ماه مه به 
۲۵/۴۳ ميليون بشكه در روز رسيد و انتظار مي رود تقاضا براي نفت اين 
گروه در نيمه دوم سال به ۲۸/۳ ميليون بشكه در روز برسد كه اندكي 

كاهش در مقايسه با برآورد ماه گذشته داشت. 
در گزارش ماهانه آژانس بين المللي ان��رژي مجموع توليد نفت گروه 
اوپك پالس ۴۰/۳۹ ميليون بشكه در روز برآورد و اشاره شد اين گروه 
حدود ۱۰ ميليون بشكه در روز ظرفيت مازاد توليد دارد كه تنها بخش 
كوچكي مربوط به ايران اس��ت كه به دليل تحريم هاي امريكا محدود 

مانده است. 

سود 387 میلیارد دالري ۱۰ شرکت نفتي
1۰ شركت نفتي س�هام عمومي بزرگ جهان در سه ماهه نخست 
س�ال 2۰21 مجموعًا ۴۶ ميليارد دالر س�ود گ�زارش كردند كه با 
كمك قيمت هاي باالتر نفت در س�ال ميالدي جاري حاصل ش�د. 
به گزارش آنادولو، اطالعات گردآوري ش��ده از سوی اين خبرگزاري 
از اظهارنامه هاي مالي ۱۰ ش��ركت نفتي بزرگ شامل اكسون موبيل، 
ش��ورون، توتال، ش��ل، BP، اني، اكوئينور، لوك اوي��ل، روس نفت و 
آرامكوي سعودي نشان داد مجموع سود اين شركت ها با رشد قيمت 
نفت و نش��انه هاي بهبود تقاضا، به ميزان ۸/۵ ميلي��ارد دالر افزايش 

يافت. 
در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ كه ش��يوع پاندمي به تقاضا و قيمت هاي 
نفت آس��يب زده بود، تنها ش��ركت امريكاي��ي ش��ورون و آرامكوي 
س��عودي س��ودي بالغ بر ۲۰/۳ ميليارد دالر گزارش كرده بودند، در 
حالي كه هشت ش��ركت نفتي بزرگ ملي و بين المللي ديگر مجموعاً 

۱۷/۷ميليارد دالر ضرر متحمل شده بودند. 
شركت BP در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ بزرگ ترين افزايش سود 
را در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته مش��اهده كرد. اين شركت 
سود ۴/۷ميليارد دالر در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ را گزارش داد، در 
حالي كه در مدت مشابه سال ميالدي گذشته ۴/۴ ميليارد دالر ضرر 
را گزارش كرده بود. اين غول نفتي در سه ماهه جاري بازخريد سهام را 

پس از سه برابر شدن درآمدش نسبت به سال گذشته ازسرگرفت. 
محاسبات نشان داد مجموع درآمد ۱۰ شركت نفتي برتر جهان ساالنه 
به ميزان ۶/۶ درصد رش��د كرد و به حدود ۳۸۷ ميليارد دالر رس��يد. 
درآمد آرامكوي س��عودي بيشترين افزايش را داش��ت و با ۲۰ درصد 

افزايش به ۸۰ميليارد دالر رسيد. 
بر اساس گزارش اويل پرايس، شركت آرامكوي سعودي درآمد خالص 
۲۱/۷ ميليارد دالر در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ را گزارش كرد كه 

۳۰ درصد افزايش داشته است.
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450-33,100معدني  امالح  ايران 
14,940710آسان پرداخت پرشين

840-16,050سراميك هاي صنعتي اردكان 
4,850-43,710آبسال 

1,86034بيمه آسيا
9,230100سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند

4,45013سرمايه گذاري پرديس
2,924139سايپاآذين 
2,130-40,650معادن  بافق 
4,02864بيمه البرز

124-3,953سرمايه گذاري بوعلي 
8,680120باما

7,12060سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
120-24,790گروه  صنعتي  بارز

202-4,840بيمه دانا
96-1,842بهساز كاشانه تهران

10,500-199,590سايراشخاص بورس انرژي
3,220-61,220بهنوش  ايران 

110-21,460فجر انرژي خليج فارس
1,18541گروه بهمن 

77-1,853سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 
20-8,330بانك خاورميانه

3,884150بانك ملت
1,100-20,920بين  المللي  محصوالت  پارس 

180-43,860پتروشيمي بوعلي سينا
1,330-25,370بورس اوراق بهادار تهران

55,2402,630گروه صنعتي بوتان 
2,94569بانك پارسيان 

15,89030بانك پاسارگاد
24,900970پست بانك ايران

31,6701,500گروه دارويي بركت
2,02296بانك صادرات ايران

51-2,034بين المللي توسعه ساختمان
2,189104بانك تجارت

9,20030بيمه ما
640-12,350چرخشگر

980-18,650كشت  و صنعت  چين  چين
400-22,580معدني وصنعتي چادرملو

5,870100سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
370-7,190كمباين  سازي  ايران 

450-26,180داروسازي  ابوريحان 
510-16,750داده پردازي ايران 

230-11,800البرزدارو
840-16,050داروسازي زاگرس فارمد پارس

710-91,930داروپخش  )هلدينگ 
1,490-28,460شيمي  داروئي  داروپخش 
780-14,990داروسازي  جابرابن حيان 

18-4,460داروسازي  كوثر
1,140-21,800دارويي  لقمان 

2,130-19,210دوده  صنعتي  پارس 
1,430-27,290داروسازي  اسوه 

1,440-27,460كارخانجات داروپخش 
25,770530دارويي  رازك 
15,010710سبحان دارو

18,01040داروسازي  سينا
460-36,000سرمايه گذاري دارويي تامين
36,4600سرمايه گذاري دارويي تامين

5,92070داروسازي زهراوي 
5,75010تجارت الكترونيك پارسيان

30,7501,460داروسازي  اكسير
380-13,710فوالد آلياژي ايران

24,8901,180فوالد اميركبيركاشان
650-12,350فيبر ايران 

960-21,320فوالد خراسان
100-15,340فوالد خوزستان
120-15,320فوالد خوزستان

2,150-41,040فنرسازي زر
210-9,800فوالد مباركه اصفهان
10,0100فوالد مباركه اصفهان

227-5,350فروسيليس  ايران 
28,29080غلتك سازان سپاهان

22,860100فرآورده هاي  تزريقي  ايران 
4,7636گروه صنايع بهشهرايران 

3,05159گلوكوزان 
260-10,390سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
10,6500سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

7,520-142,930قنداصفهان 
1,970-37,580كارخانجات  قند قزوين 

1,85551قطعات  اتومبيل  ايران 
2,290-43,530قندهكمتان 
3,580-32,230قند لرستان 

2,790-130,750گروه  صنعتي  ملي  )هلدينگ 
3,190-60,720قند نيشابور

220-14,240معدني و صنعتي گل گهر
2,07798گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

2,960-56,430قند ثابت  خراسان 
1,950-37,180گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

500-9,550گلتاش 
231-4,404حمل و نقل بين المللي خليج فارس

220-18,980شركت ارتباطات سيار ايران
280-6,080حفاري شمال

1,020-19,490حمل ونقل توكا
510-9,700داده گسترعصرنوين-هاي وب

850-16,340ايران ارقام 
8,370390سرمايه گذاري اعتبار ايران

1,89890ايران  خودرو
4,250104سرمايه گذاري خوارزمي

1,280-24,410كمك فنرايندامين 
200-5,700خدمات انفورماتيك 

8,030170بيمه پارسيان
50-8,570گروه پتروشيمي س. ايرانيان

830-15,940ايران دارو
470-9,080جام دارو

35,950-323,610صنايع جوشكاب يزد

دبير كان�ون انجمن ه�اي صنفي كاميون�داران 
كش�ور ب�ا بي�ان اينك�ه در س�امانه تخصيص و 
توزي�ع كاال و تاي�ر مرب�وط ب�ه وزارت صم�ت 
الس�تيك كاميون اص�اًل موجود نيس�ت، گفت: 
همين امروز كاميون�داران اع�الم كردند روغن 
كاميون هم ناياب ش�ده يا بس�يار گران اس�ت. 
احمد كريمي در گفت و گو با ف��ارس درباره آخرين 
وضعيت تأمين الس��تيك كاميون در كشور اظهار 
داشت: در حال حاضر اصالً الستيك كاميون در سامانه 
تخصيص و توزيع كاال و تاير مربوط به وزارت صمت 
موجود نيست و كاميونداران الستيك را با نرخ آزاد و 

گران خريداري مي كنند. 
دبير كانون انجمن هاي صنفي كاميونداران كش��ور 
ادامه داد: همين شركت هاي توليد داخل هم اگر زماني 
الستيك را در سامانه مي آورند، قيمتي ارائه مي دهند 

كه در بازار آزاد با قيمت ارزان تر پيدا مي شود. 
وي درباره قيم��ت فعلي الس��تيك ها توضيح داد: 
امروز الس��تيك هاي باكيفيت خارجي از ۱۴ تا ۱۶ 
ميليون تومان و توليد داخل از ۸ تا ۹ ميليون تومان 
قيمت گذاري مي شود، راننده در اين شرايط اقتصادي 
مجبور است الستيك بي كيفيت چيني را خريداري 
كند و برخي از همين الستيك هاي توليد داخل كه 
قيمت آنها هم افزايش يافته است، هم عمر چنداني 
ندارند كه اين در كنار افزايش هزينه هاي كاميوندار، 

در ايمني سير هم تأثير منفي دارد. 
كريمي اف��زود: براي ما جاي س��ؤال اس��ت كه چرا 
الستيك هاي وارداتي با برندهاي معتبر در كشور ما 

بسيار گران  تر از نرخ هاي جهاني آن است. 
دبير كانون انجمن هاي صنفي كاميونداران كشور با 
تأكيد بر اينكه كيفيت الستيك بر ارتقاي ايمني حمل 
و نقل بسيار مؤثر است، اظهار كرد: الستيك باكيفيت 
بسيار مهم است، در اين بين برخي ناوگان حمل بار 
جاده اي كشور نظير نفتكش ها و اتوبوس ها خصوصاً در 
محور جلو به الستيك هاي بسيار باكيفيت و استاندارد 
باال نياز دارند و اين مورد موجب مي ش��ود ايمني به 
خطر نيفتد، اما همان گونه كه گفتم الستيك هاي 
باكيفيت خارجي امروز به قيمت هاي ۱۵ و ۱۶ ميليون 

تومان رسيده اند. 
وي اظه��ار داش��ت: با محاس��به نرخ ه��اي كرايه و 
هزينه هاي س��نگين تأمين قطعات مصرفي خودرو 
نظير الستيك همچنين روغن خودرو كه قيمت آن 
افزايش يافته است و با توجه به هزينه هاي سنگين 
تعمير و نگهداري نظير دستمزد تعميرگاه ها و گراني 
بيش از حد قطعات ناوگان، واقع��اً كاميونداران كه 
بخش اعظمي از آنها خودمالك هستند، امكان تأمين 
اين ارقام براي خريد الستيك را ندارند، به هر حال از 
محل فعاليت يك دستگاه كاميون يك يا چند خانواده 

بايد نان بخورد. 

دبير انجم�ن توليدكنن�دگان و صادركنندگان 
آب هاي معدني و آشاميدني از افت و آمار پايين 
صادرات خب�ر داد و ضم�ن تش�ريح داليل اين 
وضعيت گفت: حتي اگر توليد كنندگان در بازارهاي 
بين المللي حضور پيدا كنند، ب�ه دليل باال بودن 
قيمت تمام شده نمي توانند با تركيه رقابت كنند. 
پيمان فروهر در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه آب 
بسته بندي در ايران صادرات محور نيست، اظهار كرد: 
به داليل مختلف طي ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته صادرات 
آب هاي بسته بندي روند نزولي داشته و حتي به زير 

يك ميليون دالر رسيده است. 
به گفته وي قيمت تمام ش��ده آب بس��ته بندي در 
ايران به واسطه بار مالي، يعني تسهيالت بانكي قابل 
مقايسه با رقيب تركيه اي نيست. در تركيه بانك زير 
پاي توليدكنندگاني كه بخواهند صنعتي راه بياندازند 
فرش قرمز پهن مي كند و مع��ادل ۸۰ تا ۹۰ درصد 
مجموعه تسهيالت با نرخ بازگشت قابل صرف نظر 
پرداخت مي كند، اما در ايران اين نرخ بازگش��ت به 

صورت چراغ خاموش به ۳۰ درصد هم مي رسد. 
دبير انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان آب هاي 

معدني و آشاميدني همچنين كرايه سنگين حمل از 
كارخانه تا مرز و از مرز تا بازار هدف و ضعف بنيه مالي 
واحدهاي توليدي را از داليل ديگر آمار پايين صادرات 
در اين بخش عن��وان كرد و گفت: ب��ا توجه به اينكه 
صنعت آب بسته بندي صنعتي استراتژيك نيست، 
واحدهاي توليدي در اي��ن بخش به لحاظ اقتصادي 
ضعيف هس��تند و توان حضور در بازارهاي صادراتي 
و پرداخ��ت هزينه ب��راي حضور در نمايش��گاه هاي 

بين المللي را ندارند. 
فروهر با بيان اينكه مجموع اين شرايط باعث شده تا 
توليدكنندگان آب هاي بسته بندي حضور گسترده اي 
در بازار بين المللي نداشته باشند، تصريح كرد: البته 
حتي اگر توليد كنن��دگان در بازارهاي بين المللي 
حضور پيدا كنند هم ب��ه دليل باالبودن قيمت تمام 

شده نمي تواند با تركيه رقابت كنند. 
وي افزود: همچنين دو ب��ازار مهم ايران يعني عراق 
و افغانس��تان خود را به ش��دت در اين حوزه توسعه 
دادند و كارخانه هاي آب بسته بندي و نوشيدني آنها 
افزايش پيدا كرده بنابراين وابس��تگي آنها به ايران 

كمتر شده است. 

در حالي ك�ه وزير راه و شهرس�ازي از معرفي 
ي�ك ميلي�ون و 3۰۰ ه�زار خان�ه خال�ي ب�ه 
س�ازمان امور مالياتي خبر مي ده�د، معاون 
حقوقي اين س�ازمان گفت: تاكنون س�امانه 
اس�كان هي�چ خروج�ي اي نداش�ته اس�ت. 
به گزارش مهر، مهلت دو ماه��ه ثبت نام مالكان 
و مس��تأجران در س��امانه امالك و اسكان كشور 
چهارش��نبه ۱۹خرداد به اتمام رسيد. اين مهلت 
قانوني از ۱۹فروردين آغاز شده بود و قرار بود تا ۱۹ 

خرداد ماه به اتمام برسد. 
محمود محمودزاده معاون مس��كن و ساختمان 
وزارت راه و شهرس��ازي مي گويد: هنوز تصميم 
قطعي درب��اره تمديد ثبت اطالعات س��كونتي 
خانوارها در سامانه اسكان تا مهرماه اتخاذ نشده و 
قرار بود ديروز در اين خصوص تصميم گيري شود. 
برخي شنيده هاي تأييد نشده حاكي است ميزان 
اس��تقبال خانوارها از ثبت وضعيت س��كونتي و 
مالكيت خود در سامانه اسكان، بسيار كمتر از ميزان 
پيش بيني شده است؛ وزارت راه و شهرسازي نيز به 

هيچ عنوان حاضر به شفاف سازي نسبت به ورودي 
و خروجي سامانه ملي امالك و اسكان نيست. 

از سوي ديگر محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي 
بارها از معرفي ي��ك ميليون و ۳۰۰ ه��زار واحد 
خالي از سكنه به سازمان امور مالياتي براي صدور 
برگه هاي جريمه مالياتي خبر داده است. موضوعي 
كه تاكنون هيچ يك از مقامات ارشد سازمان امور 

مالياتي آن را تأييد نكرده اند. 
محمود عليزاده معاون فني و حقوقي سازمان امور 
مالياتي در گفت وگو با مهر، درباره صدور برگه هاي 
مالياتي ب��راي مالكان واحدهاي خالي از س��كنه 
در پايان تيرماه امس��ال اظهار كرد: براساس ماده 
۵۴ مكرر قانون ماليات هاي مس��تقيم، هر واحد 
مسكوني در هر س��ال مي تواند ۱۲۰ روز خالي از 
سكنه باش��د، اين ۱۲۰ روز تا پايان تيرماه به سر 
می رسد، البته اين ۱۲۰ روز مي تواند هم به صورت 
متوالي در يك سال باشد و هم غيرمتناوب؛ البته 
واحدهايي كه خالي هس��تند، معموالً به صورت 

متوالي خالي مي مانند. 

الستیک کامیون در سامانه نایاب شد

آب بسته بندی در ایران صادرات محور نیست

استقبال سرد مردم از سامانه ثبت امالک

م الف ۱۰۷آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی )نوبت 95 (

برابر آراء صادره هياتهای موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان اراک تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا 
به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت بنام متقاضيان اعتراضی داشته باشند ميتوانند ازتاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 

و امالک محل تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقديم نمايند

تاريخ انتشار نوبت اول :  شنبه 1۴۰۰/3/8 تاريخ انتشار نوبت دوم : يكشنبه 1۴۰۰/3/23
محمد حسین عبدی، سرپرست ثبت اسناد منطقه یک اراک

رديف ۱ رای شماره ۶۵۸۲ – ۹۹/۱۰/۳۰ آقای غالمعلی احمری نژاد فرزند علی 
بشماره شناسنامه ۷۴ صادره از اراك بشماره ملی ۰۵۳۲۱۵۵۲۷۰ در ششدانگ 
يكباب عمارت و باغ متصل به آن به مساحت ۱۳۲۹ مترمربع پالك ۶۸۱ فرعی از 
۱۳ اصلی واقع در حومه بخش يك اراك خريداری برابر مبايعه نامه عادی از محل 

مالكيت صادق نادعلی هزاوه .
رديف ۲ رای ش��ماره ۶۹۰۵ – ۹۹/۱۲/۱۲ آقای رسول تركمن فرزند اله محمد 
بشماره شناسنامه ۲۲۳۶ صادره از بش��ماره ملی ۳۹۳۲۱۴۴۳۲۵ در ششدانگ 
يكباب عمارت به مساحت ۹۳/۱۰ مترمربع پالك ۴۲۰۱ اصلی واقع در بخش يك 

اراك از محل مالكيت مشاعی متقاضی .
رديف ۳ رای ش��ماره ۷۰۷۴ – ۹۹/۱۲/۲۵ آقای حجت اله مزرعه فراهانی فرزند 
مصطفی بشماره شناسنامه ۳۷۹ صادره از شازند بشماره ملی ۰۶۲۱۱۵۰۶۰۶ در 
ششدانگ يكباب عمارت به مساحت ۲۳۵/۲۵ مترمربع پالك ۴۱۵۰ اصلی واقع در 

بخش يك اراك خريداری برابر مبايعه نامه عادی از محل مالكيت جعفر فريدنی .
رديف ۴ رای شماره ۱۳۲ – ۱۴۰۰/۱/۲۱ آقای داودعباسی فرزند سيف اله بشماره 
شناسنامه ۳۳ صادره از اراك بشماره ملی ۰۶۲۱۴۶۵۴۳۷ در ششدانگ يكباب 
عمارت به مساحت ۱۲۳/۶۲ مترمربع پالك ۵۶ فرعی از ۴۱۷۰ اصلی واقع در بخش 

يك اراك از محل مالكيت مشاعی متقاضی .
رديف ۵  رای شماره ۱۳۳ – ۱۴۰۰/۱/۲۱ آقای محمد ابراهيم آبادی فرزند احمد 
بشماره شناسنامه ۹۳ صادره از اراك بشماره ملی ۰۵۳۲۷۹۳۲۶۹ در ششدانگ 
يكباب چهارديواری كه درآن احداث بنا شده به مساحت ۳۳۰/۴۰ مترمربع پالك 

۳۹۵۲ اصلی واقع در بخش يك اراك از محل مالكيت مشاعی متقاضی .
رديف ۶ رای شماره ۱۳۴ – ۱۴۰۰/۱/۲۱ آقای محمد عزيزمحمدی فرزند علی 
بشماره شناسنامه ۲ صادره از شازند بشماره ملی ۰۶۲۱۶۴۸۳۵۳ در ششدانگ 
يكباب عمارت به مساحت ۱۰۲/۵۰ مترمربع پالك ۲۰ فرعی از ۴۴۲۹ اصلی واقع 

در بخش يك اراك از محل مالكيت مشاعی متقاضی .

رديف ۷ رای شماره ۱۳۵ – ۱۴۰۰/۱/۲۱ آقای مرادحسين مرادی فرزند حيدرعلی 
بشماره شناسنامه ۲۵۱ صادره از سربند بشماره ملی ۰۶۲۰۹۷۱۲۷۴ در ششدانگ 
يكباب عمارت به مساحت ۱۰۵/۳۰ مترمربع پالك ۴۱۹۴ اصلی واقع در بخش يك 

اراك خريداری برابر مبايعه نامه عادی از محل مالكيت نبی بيگلری .
رديف ۸ رای شماره ۲۲۳ – ۱۴۰۰/۲/۴ آقای مصطفی اسماعيلی فرزند درويشعلی 
بشماره شناسنامه ۲۵۶ صادره از اراك بشماره ملی ۰۵۳۳۳۰۰۲۳۱ در ششدانگ 
يكباب كارگاه به مساحت ۱۷۵ مترمربع پالك ۳۹۵۰ اصلی واقع در بخش يك اراك 

از محل مالكيت مشاعی متقاضی .
رديف ۹  رای شماره ۲۲۵ – ۱۴۰۰/۲/۴ خانم آذردخت صيادی فرزند رضا بشماره 
شناسنامه ۹۱۲ صادره از اراك بشماره ملی ۰۵۳۲۰۹۳۵۲۶ در ششدانگ يكباب 
عمارت به مساحت ۹۲/۶۵ مترمربع پالك ۶۳ فرعی از ۳۸۵۱  اصلی واقع در بخش 

يك اراك از محل مالكيت مشاعی متقاضی .
رديف ۱۰ رای شماره ۲۲۷ – ۱۴۰۰/۲/۴ آقای محمد جمشيدی فرزند حيدرعلی 
بشماره شناسنامه ۳ صادره از سربند بشماره ملی ۰۶۲۲۲۴۱۹۸۲ در ششدانگ 
يكباب عمارت به مساحت ۱۹۷/۶۲ مترمربع پالك ۴۵۷۳ اصلی واقع در بخش يك 

اراك خريداری برابر مبايعه نامه عادی از محل مالكيت غالمحسين مينائی .
رديف ۱۱ رای ش��ماره ۲۲۸ – ۱۴۰۰/۲/۴ آقای وحيد غالمی فرزند علی اصغر 
بشماره شناسنامه ۳۵ صادره از بشماره ملی ۶۱۷۹۸۷۶۸۵۱ در ششدانگ يكباب 
عمارت به مساحت ۸۲/۶۰ مترمربع پالك ۳۸۴۲ اصلی واقع در بخش يك اراك از 

محل مالكيت مشاعی متقاضی .
رديف ۱۲ رای ش��ماره ۲۲۹ – ۱۴۰۰/۲/۴ آقای حس��ن نور محمد بيگی هزاوه 
فرزند اسداله بشماره شناسنامه ۵۲۶ صادره از اراك بشماره ملی ۰۵۳۲۸۴۳۳۶۳ 
در ششدانگ يكباب عمارت به مس��احت ۸۴۶/۸۰ مترمربع پالك ۴۳۸۹ اصلی 
واقع در بخش يك اراك خريداری برابر مبايعه نامه عادی از محل مالكيت اسداله 

نور محمد بيگی هزاوه .

رديف ۱۳ رای شماره ۲۳۰ – ۱۴۰۰/۲/۴ آقای علی نور محمد بيگی هزاوه فرزند 
اسداله بشماره شناس��نامه ۷۴۷ صادره از اراك بشماره ملی ۰۵۳۲۸۶۴۵۴۹ در 
ششدانگ يكباب عمارت به مساحت ۳۷۰/۷۰ مترمربع پالك ۴۳۸۹ اصلی واقع 
در بخش يك اراك خريداری برابر مبايعه نامه عادی از محل مالكيت اسداله نور 

محمد بيگی هزاوه .
رديف ۱۴ رای شماره ۳۱۵ – ۱۴۰۰/۲/۸ آقای محمد تقی مهری فرزند محمد جواد 
بشماره شناسنامه ۸۰ صادره از اراك بشماره ملی ۰۵۳۲۹۱۰۶۸۰ در ششدانگ 
يكباب عمارت به مساحت ۳۰۰ مترمربع پالك ۴۰۹۹ اصلی واقع در بخش يك 

اراك خريداری برابر مبايعه نامه عادی از محل مالكيت جعفر بنائی .
رديف ۱۵ رای ش��ماره ۳۱۶ – ۱۴۰۰/۲/۸ آقای تقی عباس��ی فرزند محمدنبی 
بشماره شناسنامه ۱۰۱۸۱ صادره از بشماره ملی ۴۱۷۰۰۹۱۹۷۳ در ششدانگ 
يكباب عمارت به مساحت ۸۰۳/۳۰ مترمربع پالك ۶۴ فرعی از ۴۰ اصلی  واقع 
درحومه بخش دو اراك خريداری برابر مبايعه نامه عادی از محل مالكيت مهدی 

افتخاری .
رديف ۱۶ رای شماره ۳۳۰ – ۱۴۰۰/۲/۱۱ آقای علی اوسط فراهانی فرزند قنبر 
علی بشماره شناسنامه ۵۰۱۸۵ صادره از بشماره ملی ۰۰۳۳۸۷۶۳۴۷ در ششدانگ 
يكباب عمارت به مساحت ۲۵۳/۹۵ مترمربع پالك ۳۹۲۳ اصلی واقع در بخش يك 

اراك خريداری برابر مبايعه نامه عادی از محل مالكيت محمد صادق داودآبادی .
آرای اصالحی

ردي��ف ۱۷ رای ش��ماره ۶۵۲۱ – ۹۹/۱۰/۲۷ و رای اصالح��ی ش��ماره ۳۱۲ – 
۱۴۰۰/۲/۷ آقای ابراهيم مجيدی فرزند اسمعيل بشماره شناسنامه ۲۱ صادره از 
بشماره ملی ۵۹۳۹۸۴۵۴۱۱ در نود و پنج شعير و سيزده سی ام شعير مشاع از ۹۶ 
شعير ششدانگ يكباب عمارت به مساحت ششدانگ ۱۵۱/۱۰ مترمربع پالك ۶ 
فرعی از ۱۷۱۲ اصلی واقع در بخش يك اراك خريداری برابر مبايعه نامه عادی از 

محل مالكيت محمد تقی سبزيها .

  خبر

  تجارت

وحید حاجی پور
  گزارش


