
از كنار ميانگين رشد اقتصادي صفر در هشت 
س�ال گذش�ته ش�ايد بتوان عبور كرد، اما از 
معطل كردن كش�ور با برجام نمي توان حتي به 
سختي گذش�ت، زيرا آب خوردن مردم هم به 
مسئله برجام گره زده شده و از مصرف كننده 
تا توليد كننده لنگ نتيج�ه مذاكرات برجام و 
اخم و لبخندهاي مذاكره كنن�دگان بودند؛ در 
يك كالم ص�در تا ذيل اقتصاد در اين س�ال ها 
شرطي شده است و هم اكنون نيز همه منتظرند 
تا ببينند نتيج�ه مذاكرات وين چه مي ش�ود.
بررسي آمار و ارقام هاي اعالم شده از سوي برخي 
اقتصاددانان نشان مي دهد كه در يك دهه گذشته 
ميانگين رشد اقتصادي كشور صفر و ميانگين نرخ 
تورم ۲۴درصد بوده است. از طرفي ميانگين رشد 
تشكيل سرمايه ناخالص در كش��ور، منهاي ۲/5 
درصد و ارزش پول ملي كشور در دو نوبت و هر نوبت 

حداقل۲5۰درصد كاهش يافته است. 
اقتصاددانان بر اين عقيده اند ك��ه در حال حاضر 
كش��ور با چالش هاي عديده اي همچ��ون »تورم 
ساختاري«، »رش��د اقتصادي پايين«، »پاندمي 
كرونا و واكسيناسيون سريع«، »مذاكرات هسته اي 
و رفع تحريم ها«، »پنجره جمعيتي و حل معضل 
اش��تغال«، »تأمي��ن اجتماع��ي و صندوق هاي 
بازنشستگي«، »بهبود فضاي كسب وكار«، »بحران 
منابع آبي«، »خروج سرمايه « و »خصوصي سازي و 

آزادسازي« مواجه است.
اشخاصي كه خود را كاردان و آشنا به سياست ها 
و فنون اقتصادي ب��راي بهبود وضعي��ت اقتصاد 
مي دانستند طي هشت سال گذشته اقتصاد را به 
شكلي اداره كردند كه بسياري از اساتيد دانشگاه 
و كارشناس��ان اقتصاد در مورد پايان يافتن زمان 
براي اصالحات اقتصادي و تغيير حكمراني اقتصاد 

هشدار مي دهند و بر اين باورند كه تيم اقتصادي 
قوي در دولت آتي به شكل فراجناحي بايد اقتصاد را 

از باتالق ركود تورمي نجات دهد. 
در همين رابطه رئيس كميسيون اقتصادي مجلس 
محمدرضا پورابراهيمي معتقد است: شرايط خاصي 
در حوزه اجرايي كشور حاكم بوده و انتخابات فرصت 
بسيار خوبي براي تغيير در قوه مجريه كشور است. 
وي با بيان اينكه تقريباً روند شاخص هاي اقتصادي 
كشور به  عنوان مثال شاخص درآمد ملي، جذب 
سرمايه گذار خارجي و رشد اقتصادي خوب نيست، 
افزود: براساس آخرين آمار ارائه شده كمتر شاخص 

اقتصادي وجود دارد كه مثبت باشد. 
   صفر و صفر

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
با اشاره به اينكه ظرفيتي كه در اقتصاد ايران وجود 
دارد به راحتي مي تواند مسير حركت ما را تغيير داده 

و به سمت پيشرفت ببرد، گفت: نرخ رشد اقتصادي 
كشور تقريباً صفر اس��ت و اين در حالي است كه 

ظرفيت هاي عظيمي در كشور ما وجود دارد. 
وي با اش��اره به اينكه س��هم تحريم ها در اقتصاد 
غيرقابل انكار اس��ت، اما اين نرخ ه��م قابل قبول 
نيست، ادامه داد: 35۰ هزار ميليارد تومان كسري 
بودجه داري��م و دولتي هم كه در آينده مس��تقر 

مي شود اول بايد كسري بودجه را تأمين كند. 
پورابراهيمي با بيان اينك��ه تغييرات قيمت هاي 
جهاني مانند قيمت نف��ت بر اقتصاد كش��ور اثر 
مي گذارد، ادامه داد: از سوي ديگر شيوع ويروس 
كرونا بر اقتصاد تمام كش��ورهاي دنيا اثر گذاشته 

است. 
وي با اشاره به اينكه تنها راه رفع مشكالت اقتصادي 
كش��ور تكيه و تقويت عوامل دروني كشور است 
بيان ك��رد: حضرت آقا در بياني��ه گام دوم انقالب 
بر موضوعات اقتصادي و استفاده از ظرفيت هاي 
اقتصادي تأكيد كردند و با توانمندي دروني مي توان 

عوامل بيروني بر اقتصاد كشور را كنار زد. 
پورابراهيمی با اشاره به اينكه در جلسات سران قوا 
كه شركت مي كرديم بعد از گزارش آقاي جهانگيري 
رئيس جمهور درخواس��ت مجوز برداشت پول از 
صندوق توسعه ملي را عنوان مي كرد، افزود: تفكري 
مي تواند كشور را نجات بدهد كه به ياري و مدد الهي 
باور قلبي داشته باشد و از تمام ظرفيت هاي داخلي 

استفاده كند. 
   خيانتي بزرگ 

پورابراهيمي با بيان اينكه گره زدن تمام مشكالت 
اقتصادي كشور به برجام خيانتي بزرگ است، تصريح 
كرد: ديپلماس��ي دولت در مذاكرات، ديپلماس��ي 

التماسي و وادادگي بود و نتيجه اش اين شد. 
وي با اش��اره به اينك��ه ذره اي از مناف��ع ملي در 
مجلس ش��وراي اس��المي كوتاه نخواهيم آمد، 
گفت: اميدواريم با اس��تقرار دول��ت انقالبي آثار 
معيشتي را در زندگي مردم ببينيم و اعتقاد دارم 
با خرابي هاي ايجاد ش��ده تا دو سال فقط بايد از 

اقتصاد كشور آواربرداري شود. 
هر چند در اين سال ها تحريم و شيوع كرونا مانع 
از بهبود وضعيت اقتصاد ايران شد اما بالتكليف 
كردن ايران با برجام براي خ��ود تحريم نامرئي 
بود، به طوري كه ه��م اكنون آين��ده برجام در 

هاله اي از ابهام است. 

دبير كانون انجمن هاي صنفي كاميونداران كشور 
به مشكالت توليد، تأمين و توزيع الستيك مورد 
نياز كاميونداران در بازار اش�اره كرد و گفت : اين 
مشكالت همچنان پابرجاست و بايد به اين نكته 
توجه كرد ك�ه در اين زمينه امنيت و معيش�ت 
كاميونداران از همه چيز مهم تر است و نبايد به نام 
حمايت از توليد داخل از جيب مردم هزينه كنيم. 
احمد كريمي در گفت وگو با ايسنا، درباره مشكالت 
كاميونداران براي تأمين الس��تيك مورد نيازشان 
در بازار اظهار كرد: در ش��رايط كنوني اس��تفاده از 
الستيك هاي س��يمي به جاي نخي مصرف بيشتر 
و مزيت بيش��تري براي كاميونداران از نظر امنيت، 
كيفيت و صرفه اقتص��ادي دارد، اما ب��ه غير از برند 
داخلي، كارخانه هاي ديگر، الستيك هاي نخي توليد 
مي كنند، البته در اين زمينه اگر حقايقي را بگوييم، 
برخي اين گونه تصور و برداشت مي كنند كه مخالف 

توليد داخلي هستيم. 
وي با بي��ان اينك��ه كيفي��ت، مالك اصل��ي براي 
كاميونداران است، افزود: اگر به اين نتيجه برسيم كه 
با استفاده و خريد الستيك هاي توليد داخل، كيفيت 
آن برند داخلي بهتر خواهد شد مسلماً از توليد داخل 
حمايت خواهيم كرد، اما زماني كه ش��اهد كاهش 
كيفيت الس��تيك هاي توليد داخلي در ۴۰ س��ال 
گذشته بوده ايم نبايد به نام حمايت از توليد داخلي 
از جيب مردم و كاميونداران هزينه كرد و بدتر از آن 

امنيت جاني كاميونداران را هم به خطر انداخت. 
دبير كانون انجمن هاي صنفي كاميونداران كشور 
ادامه داد: اين مصرف كننده )كاميوندار( است كه بايد 
تصميم بگيرد از الستيك توليد داخلي بايد استفاده 
كند يا خارجي، اما در برخي از كاميون هاي حمل مواد 

خطرناك و سوختي و وسايل حمل و نقل سنگين 
مسافري مانند اتوبوس و ميني بوس، كيفيت الستيك 
اهميت بااليي دارد و بايد نسبت به اين مسئله توجه 
ويژه اي كرد. در اين زمينه حتي برخي از كارخانه هاي 
توليدكننده برخي از مشكالت كيفيتي توليداتشان 
را پذيرفته اند و اعالم كردند كه خط توليد الستيك 

چيني را فعال خواهند كرد. 
كريمي اضافه كرد: البته براي كاميونداران اولويت 
با الستيك اروپايي با برندهاي معتبر و كيفي است 
و پس از آن به دنبال برندهاي ك��ره اي مي گردند و 
گزينه سوم الستيك هاي چيني است، اما بازهم بين 
برندهاي چيني و ايراني، ترجيح كاميونداران از نظر 

كيفيت و قيمت الستيك چيني است. 
وي گفت: در زمينه نظارت بر تأمين و توزيع الستيك 
مشكالت بسياري وجود دارد يكي از اين مشكالت 
افزايش قيمت الستيك در شرايطي است كه نرخ ارز 
كاهش داشته است. به عنوان مثال الستيك چيني كه 
در سال گذشته با ارز ۲۸هزار توماني نهايتاً ۱۲ميليون 
تومان براي كاميونداران تمام مي شد، در حال حاضر 
به ۱5 ميليون تومان به ازاي هر جفت رسيده است. 
دبير كانون انجمن هاي صنفي كاميونداران كشور 
اظهار كرد: يكي ديگر از مش��كالت ما اين است كه 
وزارت صمت آم��ار ارق��ام واردات، توليد و مصرف 
ندارد و به همين دليل در ماه هاي گذشته بخشي از 
الستيك هاي مورد نياز كاميونداران از طريق واردات 
غير رسمي تأمين  شد كه شامل قاچاق يا واردات از 
طريق مناطق آزاد بود. البته اخيراً ساماندهي نسبي 
در اين زمينه صورت گرفت، اما تا زماني كه نظارت 
درست و دقيق نباش��د نمي توان انتظار داشت كه 

مشكل كاميونداران در اين زمينه حل شود. 

در حالي س�تاد مل�ي كرونا ثبت ن�ام وام وديعه 
مس�كن را تا پايان ش�هريور ۱۴۰۰ مصوب كرده 
ك�ه وزارت راه و شهرس�ازي هن�وز س�ايتي 
را ب�راي اي�ن منظ�ور معرف�ي نك�رده اس�ت. 
به گزارش تسنيم، رئيس جمهور اول مرداد سال 
گذش��ته در جلس��ه هيئت دولت با اع��الم خبر 
پرداخت وام وديعه مس��كن گفته بود: آنهايي كه 
داراي حقوق ثابتند و همچنين براي خانواده هايي 
كه تحت حمايت هستند در تهران براي اجاره اي 
كه مي كنند 5۰ ميليون تومان مي توانند از بانك 
پول بگيرند. اي��ن مبلغ در ش��هرهاي بزرگ 3۰ 
ميليون تومان و در شهرهاي كوچك ۱5 ميليون 

تومان است. 
يكي از مشكالت مستأجران براي دريافت وام وديعه 
مس��ائل مربوط به ضامن بود كه به نظر مي رس��د 
با توجه ب��ه افزايش رق��م اين وام در س��ال ۱۴۰۰ 
اجاره نشين ها )به خصوص تهراني ها( با مشكالت 
بيشتري مواجه خواهند شد. اكنون دريافت وام هاي 

5۰ ميليون توماني از بانك ها مس��تلزم داشتن دو 
ضامن است و مشخص نيست وام 7۰ ميليون توماني 
وديعه مسكن مستأجران تهراني قرار است چگونه و 

با چه شرايطي پرداخت شود. 
از س��وي ديگر س��ود اين وام كه ميزان قس��ط را 
تحت تاثير قرار مي دهد مي تواند به چالش��ي براي 
مستأجران تبديل شود. بازپرداخت وام وديعه مسكن 
به دو صورت است؛ يكي آن كه وام مستقيم به مالك 
پرداخت مي شود و مستأجر فقط كارمزد و سود آن 
را پرداخت مي كند. در اين روش اجاره نشين برابر با 
مدت قرارداد كه معموالً يك سال است سود مربوطه 

را بازپرداخت مي كند. 
 در روش ديگر بازپرداخت وام وديعه 3 ساله با سود 
۱۲ درصدي اس��ت. در اين ش��يوه وام مستقيم به 
مستأجر پرداخت مي شود و ميزان اقساط آن در شهر 
تهران، كالنشهرها و ساير شهرها به ترتيب ۲ ميليون 
و 3۲5 هزار تومان، يك ميليون و 3۲۸ هزار تومان و 

۸3۰ هزار تومان است. 

مشكالت الستيكي كاميونداران همچنان پابرجاست

سردرگمي متقاضيان وام وديعه مسكن
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اقتصاد کشور نیاز به آواربرداری دارد 
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس: كمتر شاخص اقتصادي را مي توان يافت كه مثبت باشد 

 سوء مديريت وزارت نفت 
در عرضه داخلي میعانات 

بررس�ي مصاديق متع�دد و مهم س�وء مديري�ت وزارت نفت در 
عرضه داخلي ميعان�ات گازي پ�ارس جنوبي ك�ه ضربه محكمي 
ب�ه اقتص�اد پااليش�گاه هاي كوچ�ك در دوره تحريم ه�ا زده 
اس�ت، بار ديگر نش�ان مي دهد كه مش�كل اصلي اقتصاد ايران، 
تحريم هاي داخلي و خودتحريمي اس�ت نه تحريم هاي خارجي. 
به گزارش فارس، عرضه ميعانات گازي پارس جنوبي تا سال گذشته 
در بورس و از سوی ش��ركت ملي نفت ايران صورت مي پذيرفت، ولي 
بنا به صالحديد برخي اف��راد، عرضه كننده خوراك پااليش��گاه هاي 
كوچك و متوسط تغيير كرد و شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
ايران مس��ئول عرضه و فروش اين كاال در بورس گردي��د. اين تغيير 
مشكالت بي ش��ماري براي ش��ركت هاي خصوصي متعدد و فعال در 
زمينه صادرات مشتقات نفتي ايجاد كرد تا جايي كه راهي جز تسليم 
در مقابل اين تصميم غيركارشناس��ي مدي��ران وزارت نفت براي اين 

شركت ها باقي نماند. 
به نظر مي رسد شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران 
به عنوان متول��ي عرضه با وج��ود تحريم ها و تكميل ب��ودن ظرفيت 
مخازن ذخيره، عالقه اي به عرضه ميعانات در داخل كش��ور و تأمين 
خوراك توليدكنندگان كه عمدتاً از سوی بخش خصوصي و با سرمايه 
مردمي مديريت مي ش��ود، ندارند و با ايجاد ش��رايط ع��دم اطمينان 
براي ش��ركت هاي توليدكننده و با باال بردن ريس��ك تأمين خوراك، 
نه تنها سرمايه گذاران بخش خصوصي را از ورود به اين حوزه برحذر 
مي دارند بلكه توليدكنندگان داخلي را با چالش توقف توليد و بيكاري 
كارگران مواجه كرده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه اي��ن صنعت از 
 مزيت هاي كشور در شرايط تحريم شركت هاي بزرگ و دولتي نفتي 

به شمار مي آيند. 
ش��ركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در سال 99 با 
وجود تحريم هاي بين المللي و شرايط س��خت فروش ميعانات گازي 
عسلويه در بازارهاي جهاني و عدم بازگشت پول به كشور و با توجه به 
ظرفيت هاي موجود در بخش خصوصي كه از اين ماده به عنوان خوراك 
شركت هاي پتروپااليش��ي و ميني ريفاينري ها استفاده مي شود تنها 
۲ميليون و ۱75 هزار بش��كه عرضه در رينگ داخلي گذاشته كه براي 
اين مقدار حدود ۲ميليون و 77۲ هزار بشكه تقاضا در بورس انرژي ثبت 
ش��ده كه بيانگر عدم عرضه مكفي به منظور پاسخ به نياز توليدكننده 

داخلي و عدم حمايت از توليدكننده است. 
 اين روند نامنظم در سال ۱۴۰۰ هم ادامه داشته و در حالي كه در ماه 
سوم امسال هستيم تنها ۱۰۰ هزار بش��كه ميعانات گازي و آن هم در 
فروردين عرضه شده كه اين موضوع در سال پشتيباني ها و مانع زدايي ها 
از مصاديق ايچاد مانع براي ش��ركت هاي پااليشي در بخش خصوصي 
است، اين در حالي است كه ظرفيت توليد تنها يكي از پااليشگاه هاي 

كوچك حدود ۱5۰ هزار بشكه در ماه است. 
متأسفانه وزارت نفت با انجام عرضه هاي قطره چكاني و نامنظم شرايط را 
به منظور برنامه ريزي توليد و دسترسي به خوراك براي توليدكنندگان 
در ميني ريفاينري ها س��خت كرده و كم��اكان به خام فروش��ي اين 
ماده ارزش��مند با قيمتي ارزان تر در رينگ بين المل��ل ادامه مي دهد 
به طوري كه در آذرماه پارس��ال قيمت درنظر گرفته ش��ده براي تجار 
 خارجي ۱7۲ دالر و براي توليدكننده داخلي ۲56 دالر به ازاي هر تن 

بوده است. 

حذف دالر از تجارت ترکیه و چین
رئيس جمهور تركيه اع�الم كرد: يك قرارداد س�وآپ ارزي ديگر 
ب�ه ارزش 3/6 ميليارد دالر ب�ا چين امضا كرده اس�ت كه مجموع 
رقم حذف دالر از مبادالت دو كش�ور به 6ميليارد دالر مي رس�د. 
 به گزارش بلومب��رگ، رجب طيب اردوغ��ان رئيس جمهور تركيه در 
روز يك شنبه اعالم كرد: كش��ورش يك قرارداد  سوآپ يا معاوضه اي 
ب��ه ارزش 3/6 ميليارد دالر با چين امضا كرده اس��ت. ب��ه اين ترتيب 
ارزش معامالت با ارزهاي دو كش��ور بين چين و تركي��ه به 6ميليارد 

دالر مي رسد. 
اين قرارداد با يكي از بزرگ ترين ش��ركاي تجاري تركيه باعث تقويت 
تجارت با ارز داخلي و دوري از دالر مي ش��ود، بنابراين از ذخاير بانك 

مركزي اين كشور هم پشتيباني خواهد شد. 
 اردوغان اين خبر را قبل از س��فر به بروكس��ل براي اجالس ناتو اعالم 
كرد، ولي زم��ان امضاي آن را ذك��ر نكرد. تركيه اولين ب��ار در ۲۰۱۲ 
يك قرارداد س��وآپ ارزي با چين امضا ك��رد و قراردادهاي بعدي اين 
 امكان را به ش��ركت هاي تركيه داد تا واردات خودرو از چين را با يوآن 

پرداخت كنند. 

وعده گروه ۷ براي دوري از زغال سنگ
س�ران گروه۷ متعهد ش�دند به حمايت دولتي براي توليد نيروي 
زغال سنگ حرارتي بين المللي تا پايان س�ال 2۰2۱ خاتمه دهند. 
به گزارش ايسنا، سران كشورهاي صنعتي گروه7 شامل انگليس، امريكا، 
كانادا، ژاپن، فرانس��ه، آلمان و ايتاليا تحت رياست دوره اي انگليس در 
كورنوال انگليس ديدار و در بيانيه مش��تركي اع��الم كردند، ما اكنون 
متعهد هستيم به حمايت دولتي مس��تقيم جديد براي توليد نيروي 
زغال س��نگ حرارتي بين المللي تا پايان سال ۲۰۲۱ شامل مساعدت 
توسعه رسمي، فاينانس صادرات، س��رمايه گذاري و حمايت از توسعه 

تجاري و مالي خاتمه دهيم. 
به منظور حمايت از كشورهاي در حال توسعه براي كنار گذاشتن زغال 
سنگ، كشورهاي كانادا، آلمان، انگليس و امريكا موافقت كردند حداكثر 
۲ ميلي��ارد دالر براي حمايت از فعاليت صندوق هاي س��رمايه گذاري 

اقليمي فراهم كنند. 
س��ران اين گروه همچنين برنامه كربن زدايي صنعتي گروه7 را كليد 
زدند كه هدف آن تس��ريع نوآوري، به كارگيري فن��اوري كربن زدايي 
و هماهنگ كردن اس��تانداردها در صنايعي مانند سنگ آهن و فوالد، 
سيمان، موادشيميايي و پتروش��يمي به منظور رسيدن به آاليندگي 

صفر در كل اقتصاد است. 
براي نخستين بار سران گروه7 توافق كردند اهداف اقليمي كوتاه مدت 
و بلندمدت با ه��دف محدودكردن گرمايش جهاني ب��ه ۱/5 درجه را 
يكدست كنند. سران اين گروه اعالم كردند، ما متعهد هستيم تا سال 
۲۰5۰ آاليندگي ها را به صفر برسانيم و آاليندگي هاي جمعي اين گروه 
را تا سال ۲۰3۰ نصف كرده و فاينانس اقليمي را تا سال ۲۰۲5 افزايش 
داده و بهبود دهيم و حداقل 3۰ درصد از زمين ها و اقيانوس ها را تا سال 

۲۰3۰ حفاظت يا حمايت كنيم. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

2,690-51,230توريستي ورفاهي آبادگران ايران
430-23,330البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
430-13,890سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

670-16,700آلومينيوم ايران 
3,230-75,510آلومراد

19,770240كاشي  الوند
237-4,505داروسازي  امين 

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

  گزیده خبر

آگهی مزايده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( پرونده اجرايی کالسه ۹۷۰۲۳۵۴ 
به موجب پرونده اجرائی كالسه فوق :

۱-ششدانگ يك واحد آپارتمان به مساحت۱۲3/۸3 متر مربع قطعه سوم پالك ۱7۰/۴۰5۱۰ مفروز از ۱۰75 واقع در شمال شرق همكف كه 5/5۴ مترمربع آن بالكن مسقف است.
 بانضمام پاركينگ شماره ۱6 زيرزمين به مساحت ۱۱ متر مربع و انباری قطعه ۱7 زيرزمين به مساحت9۲/  3

متر مربع در طبقه زير زمين ذيل ثبت الكترونيكی شماره ۱395۲۰33۱۰۱۱۰۱۰59۰ و يا برگه مالكيت به شماره سريال ۱69597 ج 9۴ بنام خانم فاطمه دين محمدی ثبت و صادر 
گرديده است سپس به موجب سند رهنی شماره 795۰3 مورخ 95/۱۰/95دفترخانه ۴۱ كرج در رهن بانك ملی قرار گرفته است ، حدود مشخصات آن به شرح ذير می باشد:

 شماال اول در دو قسمت كه قسمت دوم بصورت قوس است هر دو قسمت ديوار و پنجره به فضای حياط مشاعی دوم خط مستقيم مفروض به فضای حياط مشاعی شرقا اول خط مستقيم 
مفروض به فضای حياط مشاعی دوم ديوار و پنجره ای است به فضای مشاعی جنوبا اول در دو قسمت كه دوم شرقيست هر دو قسمت پنجره و ديوار به نورگير مشاعی ديواريست مشترك 
با قطعه چهار تفكيكی دوم در دو قسمت كه قسمت اول غربی هر دو قسمت درب و ديواريست به راه پله و راهرو مشاعي  غربا در سه قسمت كه قسمت دوم شمالی هر سه قسمت ديوار 
است مشترك با قطعه دوم تفكيكی حدود پاركينگ: شماال خط مستقيم مفروض به محوطه مشاعی زيرزمين شرقا خط مستقيم مفروض به محوطه مشاعی زيرزمين جنوبا خط مستقيم 

مفروض به پاركينگ شماره ۱5 غربا خط مستقيم مفروض به محوطه مشاعی زيرزمين. 
حدود انباری: شماال ديواريست به محوطه مشاعی زيرزمين شرقا ديواريست مشترك با انباری ۱6 جنوبا درب و ديواريست به محوطه مشاعی زيرزمين غربا ديواريست مشترك با انباری 

۱۸. كه طبق نظريه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
كارشناس رسمی به مبلغ ۲5/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال ارزيابی شده، نشانی ملك: كرج - مهرشهر - بلوار چهارباندی شهرداری - خيابان ۱۰۰ شرقی - فرعی دوم شرقی پالك 7۴9 نظريه 
كارشناس: گواهی پايان كار شماره ۴۲۰۲۴ مورخ ۸9/۱۲/۲6 شهرداری منطقه ۴ كرج برای واحد مورد نظر صادر شده است. در بررسی وضع موجود محل معلوم گرديد ساختمان احداثی 
در پالك مذكور دارای نمای پالستر سيمان بوده است كه در حال تغيير آن می باشند و حياط مشجر و دارای آالچيق است ، كف واحد پاركت ، آب و برق و گاز شهری ، سه اتاق خواب و 
پذيرايی ، سرويس بهداشتی شرقی و فرنگی ، آيفون تصويری ، دوربين مدار بسته ، آشپزخانه با كابينت های گالس ، دربها چوبی ، پنجره ها فلزی و گرمايش حرارت مركزی با عمری 
حدود ۱5 سال می باشد و زيرزمين نيز بصورت پاركينگ و انباری مورد استفاده و بهره برداری است . اين واحد در شمال شرقی طبقه همكف يك ساختمان پنج طبقه شامل زيرزمين و 
همكف و سه طبقه روی آن كه در همكف آن 5 واحد مسكونی و هر طبقه فوقانی 6 واحد مسكونی جانمايی شده است قرار دارد . ساكن فعلی ملك مالك است . آپارتمان در يك مجتمع 

۲3 واحدی بصورت مسكونی مورد استفاده و بهره برداری قرار داشته و نمای آن در حال تغيير و بهسازی ميباشد.
۲-ششدانگ يك قطعه آپارتمان مسكونی به شماره ۸59۴ فرعی از ۱69 اصلی مفروز و مجزا ش��ده از ۱77۴ فرعی از اصلی مذكور قطعه 6 به مساحت 7۰.3۲ متر مربع واقع در طبقه 
دوم شرقی به حدود : شماال : اول در دو قسمت كه قسمت دوم غربی است هر دو قسمت پنجره و ديواريست اشتراكی با نورگير مشاعی دوم ديواريست به فضای قطعه 77 تفكيكی سابق 
شرقا: ديواريست به فضای قطعه 99 تفكيكی سابق جنوبأ: اول در دو قسمت كه قسمت دوم شرقی اس��ت هر دو قسمت پنجره و ديواريست اشتراكی با نورگير مشاعی دوم ديواريست 
اشتراكی با قطعه ۱7 تفكيكی غربا: اول ديواريست اشتراكی با راه پله مشاعی دوم كه جنوبی است درب و ديواريست اشتراكی با راه پله مشاعی سوم ديواريست اشتراكی با قطعه 5 تفكيكی 
بانضمام پاركينگ 5 همكف به مساحت  ۱۱.۲5 به حدود اربعه : شماال: خط مستقيم و مفروض است به پيلوت مشاعی شرقأ : ديوار به ديوار قطعه 99 تفكيك سابق جنوبا : خط مستقيم 
و مفروض است به پيلوت مشاعی غربا: خط مستقيم و مفروض است به پاركينگ ۴ و انباری 6 همكف به مساحت 3.7۸ به حدود اربعه : شماال : ديواريست اشتراكی با موتورخانه شوفاژ 
مشاعی شرقا: درب و ديواريست به پيلوت مشاعی جنوبا : ديواريست اشتراكی با انباری شماره 7 غربا : ديوار به ديوار قطعه ۱۰۱ تفكيكی سابق مالكيت عبداله خسروی مالك شش دانگ 
عرصه و اعيان عرصه و اعيان ، موضوع سند مالكيت اصلی بشماره چاپی 6۲5۸۸۸ سری الف سال 9۴ با شماره دفتر الكترونيكی الكترونيك ۱395۲۰33۱۰۱۱۰۰733۲ ثبت گرديده 
است .محدوديت دفتر امالك : رهنی شماره 795۰3 مورخ 95/۱۰/5 دفترخانه اسناد رسمی ۴۱ شهر كرج استان البرز بنفع بانك ملی كه طبق نظريه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ كارشناس 
رسمی به مبلغ 7/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال ارزيابی شده، نشانی ملك: كرج - ۴5 متری گلشهر خ أبان غربی پ ۲6 مشخصات ساختمان : ساختمان مذكور چهار طبقه )مجتمع ۱۲ واحدی 
( شامل پيلوت و سه طبقه چهار واحدی روی آن كه دارای نمای آجر و بدون آسانسور دارای سيستم حرارت مركزی )شوفاژ( می باشد. در همكف آن پاركينگها و انباريها جانمايی شده 

اند و عمر ساختمان حدود ۲۰ سال برآورد می شود. ساختمان دارای آب ، برق و گاز شهری می باشد .
مشخصات واحد : واحد مذكور به مساحت 7۰/3۲ مترمربع در قسمت شمال شرقی طبقه دوم ساختمان واقع شده است و دارای دو خواب ، سرويس بهداشتی شرقی ، حمام و آشپزخانه 
با كابينت ام – دی - اف می باشد كف واحد سراميك ، دربها چوبی ، پنجره ها فلزی ، سيستم گرمايش شوفاژ و سرمايش آن كولر آبی است . ساكن فعلی آقای عبداهلل خسروی می باشد. 

واحد دارای پاركينگ به شماره 5 و انباری به شماره 6 می باشد.
 ششدانگ پالك فوق از ساعت 9 الی ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰9 در اداره اجرای ثبت كرج واقع در ميدان آزادگان ابتدای خيابان مطهری از طريق مزايده به فروش ميرسد. 
مزايده ششدانگ پالك ۱69/۸59۴  از مبلغ 7/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال و پالك ۱7۰/۴۰5۱۰ از مبلغ ۲5/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادی نقدأ فروخته می 
شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتی كه مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و 
عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد ونيمعشر وحق مزايده نقدا وصول می شود ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمی گردد مزايده روز اداری بعد از تعطيلی در همان ساعت و 
مكان مقرر برگزار خواهد شد. الزم به توضيح است هر دو پالك ثبتی تا مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰3 تحت پوشش بيمه نوين می باشد. همچنين وفق ماده ۱36 آئين نامه اجرا شركت در مزايده 
منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پايه كارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خريدار يا نماينده قانونی وی در جلسه مزايده است برنده مزايده مكلف است مابه التفاوت مبلغ فروش 
را ظرف مدت 5 روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتيكه ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واريز نكند مبلغ مذكور قابل استرداد نبوده 

و به حساب خزانه واريز خواهد شد. در اينصورت عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد می گردد.
 تاريخ انتشار : ۱۴۰۰/۰3/25 

از طرف معاون واحد اجرای ثبت كرج - والح واجاری - 

ايرانی بجندی، رئیس اجرای ثبت اسناد کرج  

م/ الف: 76۴

ملیحه مرادی
  گزارش


