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افزايشقاچاقگوشتقرمزازجنوب

قاچاق گوشت در كشور به خصوص در جنوب افزايش يافته است. 
به گزارش تس��نيم، احد آزاديخواه در برنامه غيرمحرمانه اظهار كرد: 
متأسفانه در بازار گوشت قرمز موانع بسيار زيادي داريم كه يكي از آن 
قيمت جهاني است و باعث شده تا انگيزه قاچاق در كشور به خصوص 

در جنوب افزايش يابد. 
وي در پاس��خ به اين سؤال كه چرا كش��تار بيش از حد و نرخ متداول 
دام و طيور موجب كاهش نرخ نشد، پاس��خ داد: ما نمي توانيم علل را 
داشته باشيم، اما جلوي معلول ها را بگيريم. به اين معنا وقتي مشاهده 
مي كنيد كه نهاده گران تر از آنچه تصور مي شد به دست توليد كننده 
مي رسد، عالوه بر آن هزينه هاي باال سري، حمل و نقل، گاز، آب، برق، 
بيمه كارگر بيشتر از حد تصور است، توليد كننده مجبور به تحمل است 
و از سويي گفته شود كه حتماً بايد قيمت گوشت و  شير نبايد افزايش 

يابد كه كاماًل در تضاد است. 
آزاديخواه عنوان كرد: نمي توان گفت حتماً قيمت گوشت قرمز و سفيد 
گران خواهد ش��د، ولي اين پيش بيني وجود دارد با توجه به ش��رايط 
جهاني و مسائلي كه در كشور وجود دارد نمي توان توليد كننده را وادار 
كنيم محصوالت خود را ارزان بفروش��د در حالي ك��ه گران خريداري 
كرده است. ليكن در حال حاضر بايد منتظر احتمال افزايش نرخ دام و 

طيور و محصوالت دامي باشيم. 
وي با بيان اينكه اين افزايش نرخ در نيمه دوم س��ال جاري پيش بيني 
مي شود، گفت: شركت پشتيباني امور دام به تأمين گوشت سفيد و قرمز 
از كشورهاي مختلف و همسايه پرداخته و خوشبختانه در تأمين مشكلي 

وجود ندارد، ولي اين بدان معني نيست كه قيمت تغييري پيدا كند. 

سهامعدالتچقدرميارزد؟
س�هام عدالت كه مي توانس�ت به ي�ك دارايي قابل توج�ه براي 
سهامداران تبديل ش�ود، به دليل تصميمات نادرست و شتابزده 
دول�ت دوازدهم ب�ا كاه�ش ارزش قابل توجه�ي همراه ش�د، اما 
در يك ماه گذش�ته اين روند كاه�ش ارزش متوقف شده اس�ت. 
به گزارش فارس، ارديبهش��ت س��ال گذش��ته دولت دوازدهم خبر 
از آزادس��ازي س��هام عدالت داد. اين مس��ئله به دو روش مستقيم و 
غيرمس��تقيم قابليت اجرايي پيدا كرد. افرادي كه روش مس��تقيم را 
انتخاب كرده بودند، مي توانستند با مراجعه به بانك ها و كارگزاري ها 
درخواست فروش خود را در س��ه مرحله به ثبت برسانند. مرحله اول 
ابتداي تيرماه س��ال 99 به ميزان 30 درصد ميزان سهام، مرحله دوم 
16مرداد س��ال 99 باز هم به ميزان 30 درصد و مرحل��ه آخر نيز كه 

هيچگاه اجرايي نشد، 22 بهمن سال 99 بود. 
با بازگشايي اين روش براي فروش سهام عدالت، تقريباً در هر دو مرحله 
يك شوك منفي به بازار سرمايه وارد شد. همين مسئله در مرحله دوم 
به زعم بسياري از كارشناس��ان يكي از داليل ريزش و سقوط بازار در 

مردادماه سال گذشته بوده است. 
با آغاز ريزش بازار سرمايه در سال 99 و س��ه ماه ابتدايي سال 1400، 
ارزش س��هام عدالت نيز با افت 65 درصدي مواجه شد. همين مسئله 

باعث ايجاد نگراني هاي فراواني براي سهامداران شد. 
با آغاز روند صعودي بورس، ارزش س��هام عدالت نيز به تبع س��اير 
نمادها با رشد مواجه ش��د. در تاريخ 9 مرداد 1400، كاهش ارزش 
سهام عدالت به 38 درصد رسيد. يعني دولت دوازدهم پس از 15 
سال كه س��هام عدالت را به اصطالح آزاد كرد، ارزش آن را تا پايان 
دولت خود با 38 درصد كاهش تحويل دولت س��يزدهم داده است. 
با بررسي روند موجود در بازار سرمايه در يك ماه گذشته مشخص 
مي شود، ارزش سهام عدالت از تاريخ 9 مرداد ماه تا 10 شهريور ماه 
سال 1400 با رشد 12 درصدي مواجه شده است. اما اين ميزان رشد 
نيز هنوز براي جبران ضرر و زيان س��هامداران سهام عدالت كافي 
نبوده و هنوز اين افراد با كاهش ارزش 31درصدي نسبت به ابتداي 

مرداد سال 99 روبه رو هستند. 
مسئله آزادسازي سهام عدالت چند هفته اي است باز هم بر سر زبان ها 
افتاده و همين مسئله سبب شده است، بازار سرمايه به همين خبر كه 
از سوي مسئوالن سازمان بورس نيز تكذيب شده است، واكنش منفي 

نشان دهد. 
در صورتي كه س��ازمان بورس و دولت براي آزادسازي سهام عدالت و 
رسيدن منفعت آن به س��هامداران برنامه اي دارند، بايد ابتدا از كشش 

بورس براي اجراي اين برنامه مطمئن شوند.

تعدادكارتهايبانكيدركشور
ت�ا پاي�ان م�رداد م�اه س�الجاري تع�داد ان�واع كارت ه�اي 
بانك�ي در كش�ور ب�ه بي�ش از 4۰۱ ميلي�ون رسيده اس�ت. 
به گزارش ايس��نا، مانده كارت هاي بانكي صادر شده بانك ها تا پايان 
مرداد امسال حاكي از آن است كه در حال حاضر معادل 401 ميليون 
و 546 هزار و 51۷ عدد كارت بانكي در قالب كارت برداشت، اعتباري، 

هديه و كارت پول الكترونيك در كشور وجود دارد. 
بررسي آمار بانك مركزي نش��ان مي دهد كه بانك ملي با صدور انواع 

كارت بانكي در رده نخست صدور انواع كارت بانكي قرار دارد. 
تا پايان مرداد س��الجاري بالغ بر 263 ميليون و 604 هزار و 63۷ 
عدد كارت بانكي از نوع برداشت در كشور وجود دارد كه بانك ملي 
ايران با تعداد 45 ميلي��ون و 912 هزار و 216 كارت، بيش��ترين 
صدور كارت برداشت در ميان بانك ها و مؤسسات اعتباري كشور 

را داشته است. 
بانك هاي صادرات، ملت و س��په در رده هاي بعدي ق��رار دارند و بانك 
خاورميان��ه كمترين تعداد كارت برداش��ت را در ش��بكه بانكي صادر 
كرده است. همچنين، طبق آخرين اعالم بانك مركزي معادل 6 ميليون 
و 642 هزار و 22 عدد كارت بانكي از نوع اعتباري در شبكه بانكي وجود 
دارد كه بانك مل��ي با تعداد 2 ميليون و 3۷1 ه��زار و 656 عددكارت، 
بيش��ترين صدور كارت اعتباري در ميان بانك ها و مؤسس��ات مالي و 

اعتباري كشور را داشته است. 
عالوه براين، آمار بانك مركزي نشان مي دهد 129 ميليون و 314 هزار 
و 828 عدد كارت خريد يا هديه در س��طح كشور توسط شبكه بانكي 
وجود دارد كه بانك ملي ايران با صدور 33 ميليون و 395 هزار و 160 
عدد كارت هديه در رتبه نخست اين جدول قرار گرفته و پس از آن نيز 

بانك هاي پارسيان و ملت قرار دارند. 
طبق اين گزارش، معادل يك ميليون و 985 هزار و 30 عدد كارت پول 
الكترونيك نيز تا پايان مرداد ماه سالجاري در كشور وجود دارد كه عمده 

بازار كارت پول الكترونيك در اختيار بانك ملت است.

بازگش�ت 5ه�زارو4۰۰ ميلي�ارد توم�ان 
ب�ه بيت الم�ال، خب�ر مهم�ي اس�ت ك�ه 
روز گذش�ته توس�ط يك�ي از نماين�دگان 
مجلس اعالم ش�د و محم�د باق�ر قاليباف، 
رئي�س مجل�س ش�وراي اس�المي آن را به 
ط�ور وي�ژه اي در كان�ال خود منتش�ر كرد. 
به گزارش »جوان«، يكي از پرونده هاي مهمي كه 
در حوزه نفت و انرژي همواره با حواشي بسياري 
همراه ب��وده، به موضوع واگذاري پتروش��يمي 
باختر به برادران نجفي مربوط مي شود. از همان 
ابتداي واگذاري اين هلدينگ به يك خانواده تا 
چند ماه پيش كه بيژن زنگن��ه در يك تصميم 
شائبه برانگيز، واگذاري خط لوله اتيلن غرب را به 
اين شركت واگذار كرد، حاشيه ها ادامه داشت. 

اوج حساس��يت به ماجراي واگذاري خط لوله 
اتيلن غرب به برادران نجفي باز مي گردد. زنگنه 
وزير س��ابق نفت چند هفته پي��ش از برگزاري 
انتخابات در يك تصميم خودماني و به صورت 
مبهمي، خط لوله اتيلن غ��رب را به عنوان خط 

لوله اي را كه خوراك پتروشيمي هاي غرب كشور 
تأمين مي كند به شركت باختر واگذار مي كند، 
اما برخي اعض��اي هيئت مديره ش��ركت ملي 

صنايع پتروشيمي زير بار آن نمي روند. 
در همين دعواها، س��ازمان بازرسي كل كشور 
به پرونده ورود كرد و از زنگنه خواست تا زمان 
بررسي هاي كارشناسي از اجرايي كردن تصميم 
خود خودداري كند. حتي نامه شديد الحني نيز 
به وزير س��ابق ارسال مي شود و رس��ماً تهديد 
مي ش��ود چنانچه او به اق��دام غيرقانوني خود 
اصرار كند، براي او پرونده تش��كيل مي ش��ود 
و راهي دادس��را خواهد ش��د، اما وزير س��ابق، 
در پاسخ نامه اظهار داش��ت كه اين قرارداد را 

اجرايي مي كند. 
زنگنه مي گفت از آنجا كه رئيس مجمع شركت 
ملي صنايع پتروشيمي اس��ت، مانع قانوني در 
اين باره وجود ندارد، اما بررس��ي هاي بيش��تر 
در اين باره نش��ان داد او اش��تباه كرده اس��ت؛ 
طبق قانون، ش��ركت هاي دولتي بايد بر مبناي 

اساس��نامه خود تصميم گيري كنند و صرف و 
صالح شركت خود را در نظر بگيرند. اساسنامه 
شركت ملي صنايع پتروشيمي كه قانون مصوب 
مجلس��ين و فصل الخط��اب فعاليت ه��اي اين 
شركت اس��ت، داراي بندهاي روشني است كه 

مؤيد اقدام غيرقانوني وزير نفت بود. 
   حكم دادگاه

 سازمان بازرسي كل كشور با ورود همه جانبه به 
اين پرونده، تحقيق و تفحص مجلس از هلدينگ 
پتروشيمي باختر را تكميل كرد و با ارائه گزارشي 
دقيق، مان��ع از اجرايي ش��دن تصميم عجيب 
زنگنه ش��د. در همين باره، روز گذش��ته نايب  
رئيس هيئت تفحص از واگذاري »پتروشيمي 
باختر« به بخش خصوصي گفت: با حكم دادگاه، 
5هزارو300ميليارد تومان مربوط به پرونده اين 

پتروشيمي به خزانه دولت بازمي گردد. 
جالل محم��ودزاده در گفت وگو با تس��نيم، در 
تش��ريح آخرين وضعي��ت رس��يدگي به طرح 
تفح��ص از اين پتروش��يمي اظهار ك��رد: روند 

رس��يدگي به اين پرونده ادامه دارد و اخيراً نيز 
در رابطه با خط لوله اتيلن غرب كش��ور حكمي 
از سوي دادگاه صادر شده است كه بر اساس آن، 

مبلغ قابل توجهي به خزانه دولت باز مي گردد. 
وي در اين باره افزود: خط لوله اتيلن غرب كشور 
به طول 2هزارو400 كيلومتر از عسلويه تا مهاباد 
و مياندو آب، جزو واگذاري اين هفت پتروشيمي 
به بخش خصوص��ي نبوده و ج��زو اموال دولت 
است، اما طي مدت 10 سال بدون اينكه اجاره 
اين خط لوله را به دولت بپردازند، از آن استفاده 

كرده اند. 
نايب رئيس هيئت تفحص از پتروشيمي باختر 
تأكيد ك��رد: به عبارتي تنها هفت پتروش��يمي 
مهاباد، مياندوآب، كردستان، كرمانشاه، لرستان، 
انديمش��ك و كاويان با قيمت تعيين ش��ده به 
بخش خصوصي واگذار شده اس��ت و خط لوله 
2هزارو400كيلومت��ري اتيلن ج��زو واگذاري 

نبوده است. 
محمودزاده ادام��ه داد: اخيراً ب��ا پيگيري هاي 
هيئت تفحص در رابطه ب��ا اين موضوع، دادگاه 
حكمي را صادر كرده اس��ت كه بر اس��اس آن 
بخش خصوصي بايد ساالنه ۷00 ميليارد تومان 
بابت بهره برداري از اين خط لوله به دولت اجاره 
بپردازد و از طرف ديگر، اجرت المثل 10 س��ال 
گذشته كه بدون پرداخت اجاره از اين خط لوله 
استفاده كرده است، مبلغ 4هزارو600 ميليارد 
تومان مي شود كه آن را نيز بايد به خزانه دولت 

واريز كند. 
نماينده مهاباد در مجلس تصري��ح كرد: با اين 
حكم دادگاه، باي��د با توجه ب��ه جريمه در نظر 
گرفته شده و اجاره س��ال جاري بهره برداري از 
خط لوله اتيلن، در مجموع 5هزارو300 ميليارد 

تومان به خزانه دولت واريز شود. 
 با اين وجود، مش��خص نيست چرا وزير نفت 
در تاريخ 20 خرداد به صورت فوري از شركت 
ملي صنايع پتروش��يمي خواس��ته تا هر چه 
س��ريع تر بهره برداري از اين خ��ط لوله را به 
هلدينگ باختر واگ��ذار كند؛ موضوعي كه از 
نظر سازمان بازرسي كل كشور، مصداق بارز 

اعمال نفوذ است. 
گفتني اس��ت اين اتفاق مهم و بازگشت اموال 
ملي به بيت المال در شرايطي رخ داده است كه 
هنوز كار تحقيق و تفحص از اين پتروشيمي به 
سرانجام نرسيده است و افراد جديدي از سوي 

قاليباف، براي اين پرونده انتخاب شدند.

وحیدحاجیپور
  گزارش   یک

وج�ود 8۰ ه�زار خ�ودروی ناق�ص در اي�ران 
خ�ودرو و تحوي�ل 2۰ خ�ودرو ب�ه ب�ازار در 
روز در حالي خبر س�از ش�ده اس�ت كه جاي 
خال�ي ي�ك نظ�ارت ميدان�ي از پاركين�گ 
ايران خ�ودرو به وضوح احس�اس مي ش�ود. 
به باور بس��ياري از كارشناس��ان، مدي��ران ايران 
خودرو و همچنين دس��تگاه هاي نظارتي به ويژه 
وزارت صمت، س��هامداران عمده خودرو سازي 
و نماين��دگان مجلس عالوه بر نظ��ارت ميداني، 
بايد درباره خودروهای احتكار شده شفاف سازي 
كنند، زيرا به رغم كاهش نرخ سهام اين خودرو ساز 
در بازار سرمايه، نرخ خودرو طي يكسال گذشته 
رشد بس��يار قابل مالحظه اي در كارخانه و بازار 

داشته است. 
حال به رغم اينكه ش��ايعه شده اس��ت، سياست 
خودرو سازاني چون ايران خودرو مبني بركاهش 
تحويل خودرو ب��ه بازار يكي از داليل رش��د نرخ 
خودرو در بازار اس��ت نه تنها خب��ري از تغيير و 
تحوالت مديريتي در ايران خودرو نيس��ت بلكه 

همگي روزه سكوت گرفته اند. 
در بازار شايعه شده اس��ت كه گروه خودرو سازي 
ايران خ��ودرو حدود 80 هزار دس��تگاه خودروي 
ناقص در اختي��ار دارد و در مقابل، ميزان تحويل 
خودرو به بازار را به 20 دستگاه در روز نزول كرده 
اس��ت كه عماًل مي توان مصداق بارز عرضه قطره 

چكاني محصول به بازار محسوب كرد. 
 با توجه به شايعه فوق، از مديران خودرو سازي و 

سهامداران عمده اين خودرو سازي انتظار مي رود 
كه در رابطه با موضوع فوق شفاف س��ازي كنند و 
نهاد هاي نظارتي و مس��ئول چون وزارت صمت، 
سازمان حمايت از حقوق مصرف كننده و شوراي 
ملي رقابت و نمايندگان مجلس عالوه بر بررسي 
عملكرد خودرو سازي ايران خودرو كه 45 درصد 
بازار داخ��ل را در انحص��ار دارد در مورد وضعيت 
مديريتي، مالي، توليدي و تجاري سازي و تحويل 
و استاندارد محصوالت توليدي خودرو ساز مذكور 

شفاف سازي و اطالع رساني كنند.
برخي از اش��خاص مطلع بر اين باورند خودرو هاي 
توليدي ايران خ��ودرو كه ناقص معرفي ش��ده اند، 
عموماً با كمبود لوازم تزئيني مواجه هستند كه اين 
لوازم، عمدتاً توسط شركت هاي ايراني توليد مي شود 

و به سرعت مي توان اين نياز را برطرف كرد. بي شك 
با برطرف كردن كسري قطعات تزئيني خودرو هاي 
ناقص، بالفاصله ميزان عرضه خودرو به بازار افزايش 

مي يابد و قيمت ها در بازار نزول خواهد كرد. 
متأس��فانه ط��ي س��ال هاي اخي��ر برخ��ي از 
توليد كنندگان داخل، صرفاً ب��ه بهانه هاي واهي 
ميزان عرضه محصول را به بازار كاهش مي دهند و 
با مهندسي اخبار، زمينه التهاب قيمت در بازار را 
فراهم مي كنند با توجه به اين نكته كه بنگاه هايي 
چون ايران خودرو زيان هاي انباشته 30 تا 40 هزار 
ميليارد توماني دارند و با هزينه هاي جاري تأمين 
قطعات و دستمزد نيروي انساني بااليي دارند قصد 
دارند با افزايش نرخ محصول هزينه هاي باالي خود 

را جبران كنند. 

 اگر قرار باشد هر بنگاهي هزينه اشتباهات مديريتي 
خود را با افزايش نرخ محصول از محل امتياز ويژه اي 
مانند تعرفه واردات پرداخت كنند بايد به فكر اتخاذ 
يك تصميم نهايي و بزرگ بود. البته به نظر مي آيد 
كه حاكمي��ت و دولت در حمايت از خودرو س��از 
داخلي س��نگ تمام گذاش��ته اند و خودرو سازان 
داخلي قصد اصالح مديريتي، ساختاري، توليدي، 

تجاري، مالي و قيمتي را ندارند. 
در چنين ش��رايطي اين نهادها خيز برداشته اند 
تا هزينه سوءمديريت هاي خود را با افزايش نرخ 
محصول جبران كنند كه از منظر كيفيت و رعايت 
با كاالي مشابه خارجي سخن چنداني براي گفتن 
ندارند، ول��ي با اين حال از مس��يري كه در پيش 

گرفته اند خيال بازگشتن ندارند. 
جالب اينجاست اگر چه در اثر شيوع كرونا بازارها 
و كس��ب و كارها طي يكي دوس��ال گذش��ته در 
ش��رايط تعطيل و نيمه تعطيل قرار داشتند، اما 
قيمت خودرو در بازار به ش��كل خزنده اي با رشد 
مواجه شده اس��ت، مثاًل پرايد كه ادعا ش��د سال 
گذشته توليدش متوقف ش��ده قيمتش از حدود 
36 ميليون تومان فروردين ماه سال99 حتي طي 
هفته هاي اخير به بيش از 150 ميليون تومان نيز 
رش��د كرد و هم كنون حدود 130 ميليون تومان 
قيمت دارد. همچنين پژو 405 جي ال ايكس كه در 
ابتداي سال 99 در حاشيه بازار حدود 65 ميليون 
تومان قيمت داشت هم اكنون قيمتش به بيش از 

220 ميليون تومان رسيده است.

در پاركينگ ايران خودرو چه خبر است؟

انبار 80 هزار خودرو به بهانه لوازم تزئيني!

چراقیمتجوجهيكروزهنجوميشد؟
يك اس�تاد دانش�گاه با بيان اينك�ه دليل افزاي�ش قيمت جوجه 
ي�ك روزه گوش�تي ب�ه ۱۱ ه�زار توم�ان، كمب�ود توليد اس�ت، 
گفت: ت�ا تابس�تان س�ال آين�ده در اين ح�وزه مش�كل داريم. 
حس��ن مهرباني يگانه، اس��تاد ژنتيك و اصالح نژاد گ��روه دامپروري 
دانشگاه تهران در گفت وگو با مهر با اشاره به اينكه در سال 1400 حدود 
200 ميليون قطعه جوجه يك روزه كمبود داريم، ادامه داد: جوجه ريزي 
در واحدهاي مرغ مادر طي سال 99 كاهش بسيار زيادي داشته و به ويژه 
در ماه هاي مهر و آبان 1399 ميزان جوجه ريزي در واحدهاي مرغ مادر 
كاهش چشمگيري داشته اس��ت. مهرباني يگانه مجموع جوجه ريزي 
واحدهاي مرغ مادر را در سال گذشته 9 ميليون و 618 هزار قطعه عنوان 
كرد و افزود: در 10 سال گذشته، اين كمترين ميزان جوجه ريزي ساالنه 

بوده كه در واحدهاي مرغ مادر اتفاق افتاده است. 
اين اس��تاد دانشگاه با اش��اره به اينكه قباًل پيش بيني ش��ده بود كه تا 
شهريور ماه با كمبود توليد مواجه باشيم، گفت: ارزيابي وضعيت توليد 
نشان مي دهد كه ما تا تابستان 1401 در زمينه توليد جوجه يك روزه و 

به تبع آن توليد مرغ مشكل خواهيم داشت. 
وي در بخش ديگري از س��خنان خود با اش��اره به اينكه دولت تالش 
مي كند با واردات مرغ و تخم مرغ نطف��ه دار اين كمبود را جبران كند، 
افزود: واردات مرغ و تخم مرغ نطفه دار حتي اگر ما ارز الزم را براي اين 
كار داشته باشيم هم راحت نيست؛ چرا كه دنيا براي نياز ما مرغ و تخم 

مرغ توليد نمي كند، توليد در كشورها برنامه ريزي شده است. 
مهرباني يگانه افزود: در دنيا س��االنه ح��دود 15 ميليون تن مرغ صادر 
مي ش��ود كه عمده آن نيز به كشورهاي عربي اس��ت كه اين صنعت را 
ندارند، بنابراين كش��ورهاي ديگر مرغ و تخم مرغ چنداني ندارند كه 
بخواهند به ما بدهند و شرايط كرونا نيز اين مسأله را تشديد كرده است. 
وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه قيمت جوجه يك روزه 
گوشتي سال گذشته همين زمان 800 تومان بود، گفت: سال گذشته به 
دليل شيوع كرونا، توليد با چالش جدي مواجه شد و واحدهاي مرغ مادر 
گله هاي خود را حذف كردند و بعد از آن نيز جوجه ريزي صورت نگرفت. 
مهرباني يگانه با بيان اينكه در شش ماهه ابتدايي سال قبل واحدهاي 
مرغ مادر و توليدكنندگان جوجه زيان سنگيني كردند، افزود: آن زمان 
كسي به توليدكنندگان نگفت كه ش��ما در حال زيان هستيد و ما اين 

مسئله را جبران خواهيم كرد. 
........................................................................................................................

بهترينمدلبرايتولیدانبوهمسكن
با توج�ه ب�ه موج�ود ب�ودن زمي�ن ب�راي يك ميليون مس�كن، 
ي�ك طبق�ه س�اختن اي�ن واحده�اي مس�كوني مي توان�د 
زمين�ه كاه�ش قاب�ل توج�ه هزين�ه س�اخت را فراه�م كن�د. 
به گزارش فارس، مطابق با آخرين بررسي هاي انجام شده توسط وزارت 
راه و شهرسازي براي بازنگري در طرح جامع مسكن، در حال حاضر در 
كشور ايران بيش از 11/2ميليون نفر در ۷6/4هزار هكتار بافت فرسوده 
شهري زندگي مي كنند. بنابراين با يك برآورد حداقلي و اختصاص هر 
150 متر مربع عرصه به يك واحد مسكوني، مي توان گفت، زمين واقع 
شده براي حداقل 5 ميليون بافت فرسوده در مناطق شهري وجود دارد 

كه مي تواند بار قابل توجهي از مسئله تأمين زمين را به دوش بكشد. 
در شرايطي كه تأمين زمين براي ساخت يك ميليون مسكن يك طبقه 
در كشور فراهم شود و دولت نيز فرآيند س��اخت مسكن را به گونه اي 
هدايت كند كه س��اخت اين واحدهاي مس��كوني در تس��هيل شود، 
مزاياي بسياري رقم مي خورد. در همين راستا، اولين مسئله در ساخت 
واحدهاي مسكوني يك طبقه در مقابل ساخت مسكن هاي بلند مرتبه، 

مسئله كاهش هزينه ساخت در هر متر مربع است. 
بر همين مبنا هزينه س��اخت ه��ر متر مربع س��اختمان در واحدهاي 
مس��كوني بلند مرتبه نسبت به واحدهاي مس��كوني يك طبقه بسيار 
بيشتر است. بر اس��اس آمار موجود از فرآيند ساخت، در حالي هزينه 
س��اخت يك متر مربع واحد مس��كوني يك طبقه در پايتخت معادل 
5/26ميليون تومان است. هزينه ساخت يك متر مربع واحد مسكوني در 
واحد 18 طبقه 11/4ميليون تومان است. به عبارت ديگر هزينه ساخت 
هر متر مربع مس��كن در واحدهاي 18 طبقه بيش از 2 برابر واحدهاي 
مسكوني يك طبقه خواهد بود. علت اين مسئله نياز به تجهيزات بيشتر 
و همچنين الزامات قابل توجه فني و ايمني در واحدهاي مسكوني بلند 
مرتبه تلقي مي شود. براي مثال ساخت يك واحد مسكوني يك طبقه 
نياز به ابزاري به نام آسانسور ندارد، اما واحد مسكوني بلند مرتبه هزينه 

آسانسور را هم بايد در مجموع هزينه ها لحاظ كند. 
از طرفي، با افزايش تعداد طبقات و بار وارده به زمين و المان هاي سازنده 
س��اختمان، ميزان مصالح مورد اس��تفاده در پي و المان ها با افزايش 
طبقات ساختمان اضافه ش��ده و زمينه افزايش هزينه ساخت مسكن 

را به وجود مي آورد.

آگهى ثبت طالق ( نوبت اول)
آقاى محمد تحريرى زنگنه

احتراما به استحضار ميرساند ، همسر قانونى شما با در دست داشتن دادنامه با شماره بايگانى 
9901350 از شعبه 10 دادگاه خانواده كرج  قطعيت حكم جهت ثبت طالق به دفتر خانه طالق 
11 كرج مراجعه و متقاضى ثبت طالق ميباشد.اين دفتر خانه برابر روش معمول به شما مدت يك 
هفته پس از ابالغ قانونى ، فرصت ميدهد تا جهت ثبت طالق به اين دفتر خانه مراجعه نماييد. در 
صورت عدم مراجعه جنابعالى ، مطابق مقررات رفتار خواهد شد. ( آدرس دفتر خانه رسمى ازدواج 
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دفتر رسمى ازدواج 37 و طالق شماره 11 كرج – سر دفتر محسن كردبچه 
م/ الف: 765/ ف

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى  شماره پرونده:03/1400/6248 
برابر رأى شماره 140060310004003490-1400/04/14 هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در 
ثبت اسناد و امالك بابل تصرفات مالكانه و بالمعارض خانم الزا محمدزاده افسر 
فرزند على به شماره شناسنامه 245 شماره ملى 8-278615-206 صادره از بابل 
نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 241/50 
مترمربع پالك 18/1032 اصلى واقع در گونه كال بخش 8 ثبت بابل خريدارى از 
سورج خالقى بابائى محرز گرديده است،  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.تاريخ انتشار نوبت اول1400/06/13 نوبت دوم 1400/06/28 
م/الف سيد مهدى حسينى كريمى-سرپرست ثبت اسناد و امالك بابل
شناسه آگهى 1179863

وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  آيين  ماده 13  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهى 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى شماره پرونده:03/1400/6244 برابر 
رأى شماره 140060310004003947-1400/04/28 هيأت موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت اسناد 
و امالك بابل تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاى سورج خالقى بابائى فرزند مطلب 
به شماره شناسنامه 1448 و شماره ملى 6-140039-206 صادره از بابل نسبت به 
شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 250/70 مترمربع 
پالك 18/1033 اصلى واقع در گونه كال بخش 8 ثبت بابل خريدارى از على خالقى 
بابائى محرز گرديده است،  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.تاريخ 

انتشار نوبت اول1400/06/13 نوبت دوم 1400/06/28  
م/الف سيد مهدى حسينى كريمى-سرپرست ثبت اسناد و امالك بابل
شناسه آگهى 1179906

فاقد سند  اراضى و ساختمان هاى  ثبتى  تكليف وضعيت  تعيين  قانون  آگهى 
رسمى حوزه شهرستان سارى منطقه يك شماره پرونده:1/1400/24 برابر رأى 
شماره 140060310001002290-1400/05/18 كه در هيأت موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى منطقه يك سارى تصرفات مالكانه آقاى نادعلى ربيعى افراپلى 
فرزند شعبان نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با اتاقك احداثى به مساحت 
150/10 مترمربع قسمتى از پالك 3448 اصلى واقع در بخش يك ثبت سارى 
لذا  است،   از كسر سهم وقف  محرز گرديده  مالك رسمى پس  از  خريدارى 
آگهى مى شود  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در  مراتب  اطالع عموم  منظور  به 
باشند  اعتراضى داشته  به صدور سند مالكيت  در صورتى كه اشخاص نسبت 
مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
مالكيت صادر خواهد  اعتراض طبق مقررات سند  مدت مذكور و عدم وصول 

شد.تاريخ انتشار نوبت اول1400/06/13 نوبت دوم 1400/06/27 
م/الف مهدى داودى-رييس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سارى
شناسه آگهى 1183053

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى مشاوره و هدايت شغلى (نوبت دوم)
 اداره كل كميته امداد امام خمينى (ره) استان سمنان در نظر دارد مناقصه عمومى برون سپارى مشاوره و هدايت شغلى طرح 

هاى خود اشتغالى به شماره فراخوان 2000005204000002 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد
كليه مراحل برگزارى مناقصه ، از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه 

سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى 
، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 13 روز 15/06/1400
مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 13 روز يكشنبه تاريخ 21/06/1400

مهلت زمانى ارائه پيشنهاد : ساعت 13 روز شنبه تاريخ 03/07/1400
زمان بازگشايى پاكت ها : ساعت 9 روز : يكشنبه تاريخ 04/07/1400

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف 
آدرس : استان سمنان - شهرستان سمنان - بلوار شهيد اخالقى - اداره كل كميته امداد امام خمينى (ره) استان سمنان - تلفن 8 -33444095 

(023) و يا با تلفن 33432626(023)
شناسه اگهى 1184200

مليحه  مرادي
  گزارش   2

بانك مركزي آمار    بانک
چك هاي مبادله 
ش�ده در تيرماه را باالخره با تأخير منتشر 
كرد كه نش�ان مي دهد در تير ماه امس�ال، 
نسبت تعداد چك هاي برگشتي به چك هاي 
مبادل�ه ش�ده براب�ر ب�ا 9/۱ درصد اس�ت. 
به گزارش مهر، بانك مرك��زي آمار چك هاي 
مبادله شده در تيرماه را باالخره با تأخير منتشر 
كرد كه نشان مي دهد در تير ماه امسال، نسبت 
تعداد چك هاي برگش��تي به چك هاي مبادله 
ش��ده برابر با 9/1 درصد اس��ت. با اين حساب 
از ابتداي امس��ال تا انتهاي تير، نس��بت تعداد 
چك هاي برگشتي به مبادله شده همچنان زير 

10 درصد باقي مانده است. 
در آخرين گزارش منتشرشده از بانك مركزي 
كه مربوط ب��ه آمار چك هاي مبادله ش��ده در 

تيرماه 1400 اس��ت،6/1 ميلي��ون فقره چك 
به ارزش 193/1 هزار ميلي��ارد تومان مبادله 
ش��ده كه در اين بين، 560 هزار فقره چك به 
ارزش 22/9 ه��زار ميليارد تومان با برگش��ت 
مواج��ه شده اس��ت. بنابراين، نس��بت تعداد و 
ارزش چك  هاي برگش��تي به مبادله ش��ده در 
تيرماه 1400، به ترتيب براب��ر با 9/1 درصد و 
11/8 درصد اس��ت. همچنين، بنابر آمار بانك 
مركزي و از ابتداي سال تا انتهاي تيرماه 1400، 
28/5ميليون فقره چك ب��ه ارزش ۷58 هزار 
ميليارد توم��ان مبادله ش��ده و 2/5۷ ميليون 
فقره چك به ارزش 89/9 هزار ميليارد تومان 
برگشت خورده است. در نتيجه، در چهار ماهي 
كه از س��ال 1400 مي گذرد، نس��بت تعداد و 
ارزش چك هاي برگشتي به مبادله شده برابر 

با 9 و 11/9 درصد بوده است.

نسبت چك برگشتي زير ۱0درصد ماند


