تصویب واگذاری شرکتهای زیرمجموعه بانکها از طریق سازمان خصوصیسازی
گروه اقتصادی :واگذاری برخی شرکت های زیرمجموعه بانک ها از طریق سازمان
خصوصی سازی به طور وکالتی به تصویب رسید .مدیران عامل بانک ها در نشستی
با سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره تشکیل کمیته ای برای تسهیل و
تسریع در واگذاری شرکت های بانکی به توافق رسیدند .در این جلسه مقرر شد برای
تسهیل و تسریع در واگذاری شرکت ها ،کمیته ای حسب مورد با حضور نمایندگان
بانک ها ،سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونت امور بانکی ،بیمه و شرکت های دولتی

اخبار

وجود یک حساب قرض الحسنه
به ازای هر دو ایرانی در بانک ملی ایران

اطالعات موجود نشان می دهد به ازای هر دو ایرانی ،یک
حساب قرض الحسنه در بانک ملی ایران وجود دارد .به گزارش
روابط عمومی بانک ملی ایران ،در حال حاضر بیش از 40
میلیون حساب قرض الحسنه در این بانک وجود دارد که حاکی
از اعتماد مردم و تمایل آنها به مشارکت در امور خیرخواهانه و
عام المنفعه از طریق بانک ملی ایران است .حجم منابع موجود
در حساب های قرض الحسنه پس انداز این بانک طی سه
ماه منتهی به پایان مرداد ماه  20درصد افزایش یافته است.
موجودی حساب های قرض الحسنه به پرداخت تسهیالت
قرض الحسنه با کارمزد چهار درصد از جمله تسهیالت ازدواج،
ساخت مراکز بهداشتی و مدارس در مناطق محروم ،آزادسازی
زندانیان غیرعمد ،اشتغالزایی و  ...تخصیص می یابد .نسبت
مطالبات معوق به کل تسهیالت پرداختی ( )NPLتسهیالت
قرض الحسنه بانک ملی ایران نیز کمتر از دو درصد است که
نشان دهنده تعهد دریافت کنندگان این نوع تسهیالت است.

سود سهام عدالت دی ماه
واریز میشود

گروه اقتصادی :مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی
گفت :پیش بینی می شود سود سهام عدالت برای سال مالی
 1396که در مجموع حدود پنج هزار میلیارد تومان است ،از
دی ماه امسال به مرور به حساب مشموالن واریز شود« .سید
جعفر سبحانی» افزود :زمانی می توانیم سود مشموالن سهام
عدالت را واریز کنیم که مجامع شرکت هایی که در سبد سهام
عدالت قرار دارند ،برگزار و سود هر سهم مصوب شود .وی
اضافه کرد :تاکنون  3800میلیارد تومان سود سهام عدالت
پس از برگزاری مجامع شرکت ها مصوب شده و تنها سه یا
چهار شرکت باقی مانده است .به گفته مشاور رئیس سازمان
خصوصی سازی هلدینگ خلیج فارس از شرکت های مورد
توجه سازمان خصوصی سازی است که مجمع آن هنوز برگزار
نشده است و  30مهرماه میزان سود آن تعیین و تصویب می
شود .سبحانی ادامه داد :این هلدینگ سال گذشته  800میلیارد
تومان معادل  23درصد از سود سهام عدالت مشموالن را تولید
کرده بود .وی ابراز امیدواری کرد که هلدینگ خلیج فارس
امسال نیز حدود یک هزار و  100میلیارد تومان سود در اختیار
سهام عدالت قرار دهد که با احتساب سه هزار و 800میلیارد
تومانی که تا کنون مصوب شده ،مبلغ سود سهام عدالت سال
مالی  1396به حدود پنج هزار میلیارد تومان برسد .مشاور
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت :ارزش گذاری سهام 49
شرکتی که در سبد سهام عدالت قرار دارند ،در مجموع  26هزار
و  600میلیارد تومان بود که این ارزش هم اکنون به  116هزار
میلیارد تومان رسیده یعنی سهم هر مشمول سهام عدالت بیش
از چهار برابر افزایش یافته است.

بانکها برای سفرها دالر نمیدهند

گروه اقتصادی :شعب بانکها دیروز چهارشنبه  ۱۸مهرماه هر
دالر آمریکا را از مردم کمتر از  10هزار تومان و رقمی معادل
 ۹۹۵۰تومان خریداری کرده و در مقابل برای سرفصلهای
۲۱گانه خدماتی ،هر یورو را  ۱۲۳۰۰تومان محاسبه میکنند.
بانکها برای سرفصلهای ۲۱گانه از جمله سفرهای خارجی،
تنها یورو پرداخت میکنند و دالر از این چرخه حذف شده است.

افزایش  50درصدی قیمت بلیت
اتوبوس برای ایام اربعین

گروه اقتصادی :در حالی که خرداد ماه امسال نرخ بلیت
اتوبوس بین شهری در پی افزایش قیمتها به ویژه رشد قیمت
دالر 20 ،درصد افزایش یافت ،طبق تصمیمات گرفته شده
قیمت بلیت اتوبوس برای ایام اربعین  50درصد افزایش پیدا
کرد .احمد رضا عامری ،رییس اتحادیه تعاونیهای مسافربری
درباره تعیین قیمت بلیت اتوبوس در ایام اربعین اظهار داشت:
میزان افزایش قیمت بلیت اتوبوس در این ایام به همان میزان
افزایش قیمت در سال گذشته است .وی در پاسخ به این سوال
که سال گذشته میزان افزایش قیمت بلیت در ایام  50درصد
بوده آیا منظورتان این است که امسال هم همین درصد افزایش
نرخ اعمال میشود ،گفت :بهتر است در این شرایط اقتصادی
این موضوعات منتشر نشود و به بحث افزایش قیمتها
نپردازیم .عامری درباره تعیین نرخ بلیت براساس دالر گفت:
تمام اتوبوسها به مقاصد مهران ،شلمچه و چذابه هزینه بلیت
را به ریال دریافت خواهند کرد و نحوه نرخ گذاری بلیت خارج از
مرز ارتباطی به ما ندارد .رییس اتحادیه تعاونیهای مسافربری
درباره تعداد اتوبوسها برای جابه جایی زائران اربعین حسینی
گفت 16 :هزار دستگاه اتوبوس در ناوگان جادهای فعال هستند
که تمام این ناوگان برای جابه جایی زائران اربعین حسینی در
حالت آماده باش قرار دارند .وی ادامه داد :اعزام زائران اربعین
حسینی از یک آبان ماه شروع خواهد شد .اخیرا مدیرکل دفتر
ل و نقل بین المللی سازمان راهداری اعالم کرده
ترانزیت و حم 
بود که تعیین نرخ بلیت اتوبوس برای ایام اربعین به اصناف
واگذار خواهد شد .تصمیم اتحادیه تعاونیهای مسافربری
افزایش قیمتها براساس نرخهای سال گذشته است که سال
گذشته هم نرخ بلیت اتوبوس  50درصد افزایش یافت .البته
این افزایش قیمت  50درصدی بلیت اتوبوس در حالی اعمال
شده که خرداد ماه گذشته شاهد رشد  20درصدی نرخ بلیت
اتوبوس بودیم.

وزارت اقتصاد تشکیل شود .همچنین قرار شد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات
الزم را برای تسهیل و تسریع در پذیرش شرکت های تحت تملک بانک ها در بورس
و فرابورس انجام دهد .موضوع واگذاری برخی شرکت های زیرمجموعه بانک ها از
طریق سازمان خصوصی سازی به طور وکالتی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط،
واگذاری شرکت ها از طریق تشکیل صندوقهای قابل معامله در بورس (یی.تی.اف)،
اقدام برای اخذ مصوبه مراجع ذیربط برای واگذاری ها و واگذاری جدی دارایی های

مازاد مطابق برنامه زمان بندی مورد توافق با وزارت اقتصاد از دیگر مصوبات این جلسه
بود.این گزارش میافزاید :سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در این نشست از
رضایت رییس جمهوری نسبت به گزارش وزارتخانه درباره واگذاری شرکت ها و اموال
مازاد بانک ها در آخرین جلسه هیات دولت خبر داد و گفت :رییس جمهوری در عین
حال سرعت عمل بیشتر نظام بانکی در واگذاری ها را خواستار است .سیدرحمت اهلل
اکرمی افزود :دولتمردان به صورت جدی ،روند واگذاری ها را پیگیری می کنند.

ر و زانمه

جریمه ،راه بازدارنده برای بازگشت به قیمت های واقعی است
اظهار داشت  :تمایل تولیدکنندگان محصوالت لبنی به صادرات به
واسطه افزایش نرخ ارز و کمبود شیر خام دو عامل افزایش قیمت ها
بوده که باید تدابیر الزم در این زمینه اندیشیده شود .شریعتمداری
گفت  :برخی از تولید کنندگان شیر خام در داخل کشور اقدام به
تولید شیر خشک کرده اند که همین مسئله موجب شده تا واحد
های لبنی با کمبود شیر خام مواجه شوند .وی با بیان اینکه دامداران
قیمت شیر خام را افزایش داده اند  ،افزود :باید همراه با وزارت
جهادکشاورزی تدابیری اندیشیده شود که واحدهای تولید شیر
خام با تولید کنندگان محصوالت لبنی متصل گردند تا در سود و

مدیرکل شیالت مازندران:

سیل به  ۲۱مزرعه پرورش ماهی غرب مازندران
خسارت زد
گروه خبر :مدیرکل شیالت مازندران از خسارت
 ۷۰میلیارد ریالی سیل به  ۲۱مزرعه پرورش
ماهی در مناطق غرب استان خبر داد .ولی اله
محمدزاده با اشاره به خسارت  ۷۰میلیاردی سیل
به مزارع پرورش ماهی غرب استان گفت :منطقه
غرب استان ازلحاظ شرایط آب وهوایی برای
تکثیر و پرورش ماهی به ویژه ماهی سردآبی
قزل آال ظرفیت باالیی برخوردار است به گونه ای
که درحال حاضر حدود  ۳۰درصد ماهی سردآبی
قزل آالی استان در مزارع پرورش ماهی دو و
سه هزارتنکابن تولید و روانه بازار می شود ،وی
درادامه درخصوص برآورد خسارت وارده به مزارع
پرورش ماهی دراثر سیل اخیر گفت :دراثر سیل
ویرانگر اخیر شمال کشور  ۲۲مزرعه پرورش
ماهی قزل آال در مناطق غرب استان شامل ۲۱
مزرعه درمناطق دو وسه هزار و پلطان تنکابن
وهمچنین یک مزرعه شهرستان رامسر دچار

خسارت شدند که برحسب ارزیابی ها و کارشناسی
انجام شده میزان خسارات وارده حدود  ۷۰میلیارد
ریال برآوردشده است .محمدزاده درادامه بااشاره
به اینکه اکثر این خسارات ازطریق شاخه های
غیر رودخانه ای به مزارع وارد شد ،افزود :ازاین
میزان خسارت حدود  ۴۵میلیارد ریال آن مربوط
به تلفات ماهی در اوزان مختلف ،وحدود ۲۵
میلیارد .ریال دیگر مربوط به سازه ها وتجهیزات
آبزی پروری بوده است که گزارش خسارات
وارده به منظور تصمیم گیری وارائه تسهیالت
قانونی به مراجع ذیصالح ارسال شد.

مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران خبر داد:

تدوين بسته حمايتي براي واحدهاي توليدي سيل زده
استان مازندران

معاون وزير صمت و مديرعامل سازمان صنايع
كوچك و شهركهاي صنعتي ايران گفت :به
واحدهاي توليدي سيل زده استان مازندران كه
در جوار روستاها قرار دارند و دچار خسارت شده
اند ،تسهيالت روستايي با درصد پائين پرداخت
مي شود.
به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي
صنعتي مازندران ،صادق نجفي در حاشيه بازديد
از مناطق سيل زده غرب استان افزود :بر اساس
ارزيابي انجام شده ،در داخل شهركهاي صنعتي
مشكل خاصي نداشتيم و فقط چند واحد توليدي
دچار آبگرفتگي شده بود كه عمليات پاكسازي
آنها نيز به سرعت انجام گرفت.
وي با اشاره به برنامه دولت براي حمايت از
واحدهاي توليدي خسارت ديده تصريح كرد:

طي همآهنگيهاي انجام شده با وزارت تعاون،
كار و رفاه اجتماعي ،موضوع پرداخت تسهيالت
روستايي با درصد پائين به واحدهاي توليدي كه
در جوار روستاها قرار دارند و دچار خسارت شده
اند ،در دستور كار قرار دارد.
نجفي همچنين با اشاره به سفر محمدباقر
نوبخت به استان مازندران گفت :دولت بسته
حمايتي همانند زلزله كرمانشاه تدوين ميكند
و در اختيار صنعتگران و توليدكنندگان خسارت
ديده قرار ميدهد.
گفتني است كه مديرعامل سازمان صنايع
كوچك و شهركهاي صنعتي ايران بهمراه وزير
صنعت ،معدن و تجارت در سفر يك روزه به
مازندران ،از مناطق سيل زده غرب اين استان
بازديد كرد.

زیان یکدیگر شریک باشند .وزیر صنعت ،معدن و تجارت اظهار
امیدواری کرد که وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه فعالتر شود تا
ثبات قیمت ها در محصوالت لبنی برقرار شود .وی گفت :برخورد
مسئوالنه مردم نیز در معرفی واحد های متخلف می تواند کمک
خوبی برای دستگاه های نظارتی باشد .در ماه های اخیر قیمت
محصوالت لبنی در چندین نوبت افزایش یافته و همین مسئله باعث
نارضایتی مردم شده است.هم اکنون  97درصد بازار شیرخام دست
بخش خصوصی است .شهرستان  165هزار نفری تنکابن در غرب
مازندران واقع است/.ایرنا
رئیس بنیاد مسکن:

پرداخت خسارت به واحدهای سیلزده
نیازمند مصوبه هیأت دولت است

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی در بازدید
از مناطق سیلزده غرب مازندران با بیان اینکه
کمکها به مناطق سیلزده باید در هیأت دولت
به تصویب برسد ،گفت :بعد از برآورد واحد به
واحد خسارت دیدهها انجام شد از منابع داخلی
بالعوض پرداخت میشود.
علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی
به همراه محمد شریعتمداری وزیر صنعت ،معدن
و تجارت در بازدید از خسارات سیل در روستای
پلطان تنکابن بازدید کرد .وی اظهار کرد :هدف
از این بازدید انجام بررسی اولیه از میزان تخریب
و کمکها است .وی با اشاره به اینکه خسارت
وارد شده به این منطقه وسیع بوده است ،افزود:
ب ه تعدادی از روستاها و شهرها خسارت وارد شده
است ولی مردم مطمئن باشند که در اسرع وقت
بررسیها را انجام میدهیم و بهمثابه همه نقاط
کشور که دچار خسارت شدند برای احداث و یا

ترمیم تسهیالت و کمک بالعوض پرداخت
میشود .رئیس بنیاد مسکن کشور بیان کرد:
همچنین در زمینه لوازم منزل و در بحث معیشتی
تسهیالت و کمکهای بالعوض پرداخت
میشود .تابش با بیان اینکه این کمکها باید در
هیأت دولت به تصویب برسد ،اضافه کرد :بعد از
برآورد واحد به واحد خسارت دیدهها انجام شد از
منابع داخلی بالعوض پرداخت میشود.
وی با تاکید بر اینکه به هیچوجه به واحدهای
مسکونی در مسیر رودخانهها و یا در حریم قرار
گرفتند تسهیالت و کمک بالعوض پرداخت
نمیشود ،خاطرنشان کرد :در گذشته هم پرداخت
نکردیم بلکه کمک میکنیم از مسیر خارج شوند
و برای تامین زمین مبلغ بالعوض در محدوده
روستا با کاربری مسکونی و در حریم رودخانهها
نباشند به مبلغ  ۱۰میلیون تومان پرداخت
میکنیم/.فارس

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی مازندران خبر داد:

پذیرایی از زائران اربعین حسینی با ارسال  17تن آرد
مازندران به عراق

گروه اقتصادی :مدیرعامل شرکت غله و
خدمات بازرگانی مازندران گفت 17 :تن آرد
مورد نیاز برای تامین نان مصرفی زائران اربعین
در اختیار موکب های استان مازندران قرار می
گیرد .سید محمد جعفری با بیان این مطلب اظهار
داشت :شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2
میزان  17تن آرد مورد نیاز برای تامین نان
مصرفی زائران امام حسین در اربعین سالجاری
را در اختیار ستاد عتبات عالیات استان مازندران
قرار خواهد داد تا موکب های شناسنامه دار بتوانند
از این طریق آرد مورد نیاز خود را تهیه نمایند.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه
 2با بیان این مطلب اظهار داشت :این موکب
ها مسئولیت اسکان هزاران زوار مازندرانی اربعین
حسینی و تغذیه آنها را بر عهده دارند ،الزم بذکر

است این میزان آرد طبق سال گذشته با همکاری
انجمن صنفی کارخانجات آرد استان تامین می
شود .وی تصریح کرد :موکب های مردمی مذکور
برای توزیع آرد مورد نیاز برای تولید نان مصرفی
تامین شده توسط شرکت غله منطقه  2در مسیر
نجف تا کربال مستقر خواهند شد و اقدامات یاد
شده در راستای برگزاری باشکوه مراسم اربعین
ساالر شهیدان است.

بنزین دو نرخی در راه است؟
گروه اقتصادی :احتمال بازگشت کارت سوخت به چرخه
سوختگیری روز به روز قویتر میشود و به نظر میرسد این طرح
که پایههای اولیه آن در زمستان گذشته بنا شد در ساختمان دولت و
مجلس مراحل نهایی خود را طی میکند.
اولینقدم برای هدفمند کردن مصرف سوخت در کشور با سهمیهبندی
و دو نرخی کردن بنزین و بهکارگیری کارت سوخت ۱۱ ،سال پیش
برداشته شد .قدمی که عمر آن حدود هشت سال بود و در خرداد
 ۱۳۹۴با تکنرخی شدن بنزین کارتهای سوخت در ظاهر ابقاء
شدند اما در باطن و به مرور زمان کارتهای سوخت شخصی تقریبا
حذف شدند و در حال حاضر اکثر مردم با کارت سوخت جایگاهدارهها
سوختگیری میکنند.این در حالی است که قدمهای اولیه برای
بازگرداندن کارت سوخت از زمستان سال گذشته با اطالعیه شرکت
ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی برداشته شد .زمستان سال
گذشته شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی اعالم کرد
طبق مصوبه مجلس استفاده از کارت سوخت برای متقاضیان
سوختگیری خودرو بار دیگر الزامی خواهد شد .ضمن اعالم این
خبر تاکید شد افرادی که فاقد کارت سوخت هستند باید به منظور
جلوگیری از ایجاد مشکل نسبت به اخذ کارت سوخت اقدام کنند.

این اطالعیه حدود شش ماه تقریبا نادیده گرفته شد ،اما از دو ماه
گذشته زمزمه بازگشت کارت سوخت از سوی مسئوالن دولت و
مجلس نشینان به گوش میرسد .جزئیات و زمان اجرای
آن هنوز مشخص نیست ،از یک سو اخباری مبنی
بر اجرای طرح استفاده از کارت سوخت در پایان ماه
جاری وجود دارد و از سوی دیگر گفته شده در این
باره ظرف یک ماه آینده تصمیمگیری میشود و معلوم
میشود این تصمیم از چه زمانی اجرا خواهد شد .مهمترین
سوالی که در این فرآیند وجود دارد این است که آیا با بازگشت کارت
سوخت ،بنزین دو نرخی خواهد شد؟ باید گفت این موضوع در دولت
و مجلس در دست بررسی است و آنطور که محمدرضا پورابراهیمی
 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  -گفته است قرار است کارتسوخت در اختیار مردم قرار بگیرد که در این کارت سوخت حدود
 ۶۰لیتر بنزین برای یک ماه شارژ میشود .به گفته وی طبیعتا
مصرف مازاد به معنای استفاده بنزین با قیمت آزاد است .در این باره
ظرف یک ماه آینده تصمیمگیری میشود و معلوم خواهد شد این
تصمیم از چه زمانی اجرا خواهد شد .در راستای اجرای این طرح به
وزارت نفت ماموریت داده شده که بر کارتهای سوخت دقت و

نظارت بیشتری داشته باشد و این پیشنهاد مطرح شده است که
همه کارتها در سراسر کشور توسط مالکین خودرو مورد استفاده
قرار گیرد و در نقاط دیگر ممنوع شود .دلیل این موضوع افزایش
قاچاق سوخت در مناطق مرزی کشور است .چرا که بر اساس
گزارش وزارت نفت ،بیش از  ٣٥٠هزار کارت سوخت مهاجر به
مناطق مرزی وجود دارد.افرادی هستند که کارت آنها در تهران
صادر شده ،اما با این کارت در سیستان و بلوچستان ،هرمزگان و
دیگر استانها سوختگیری میشود .بر اساس این گزارش ،بعد از
آنکه کارت سوخت از چرخه سوختگیری حذف شد ،بنزین تک
نرخی شده و در حال حاضر با نرخ هزار تومان برای یک لیتر در
اختیار مصرف کننده قرار میگیرد .نرخی که به گفته بسیاری از
کارشناسان واقعی نبوده و همین موضوع باعث افزایش بی رویه
مصرف و همچنین قاچاق سوخت شده است.

چند خبر از شركت مديريت توليدبرق نكا

توليد يك ميليارد و  80ميليون و  142هزار كيلو وات
ساعت انرژي در نيروگا هنكا

گروه خبر :نيروگاه شهيدسليمي نكا در شهريورماه سالجاري يك ميليارد و  80ميليون و  142هزار
كيلووات ساعت انرژي توليد كرد.
به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليدبرق نكا ،از اين ميزان توليد بالغ بر يك ميليارد و 40
ميليون و  981هزار كيلووات ساعت انرژي خالص به شبكه سراسري برق كشور تحويل شد.
در اين ماه  73.5درصد انرژي توليد شده در واحدهاي بخاري و  26.5درصد در واحدهاي سيكل
تركيبي بدست آمد.
خاطر نشان می شود در  6ماهه اول امسال بیش از  54درصد انرژی تعهدی نیروگاه طبق برنامه
محقق شد.

اقتصادی
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درگوشی

وزیر صنعت :

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :جریمه یکی از راههای بازدارنده
برای بازگشت به قیمت های واقعی است و باید دستگاه های نظارتی
و مردم با معرفی واحدهای متخلف در این زمینه کمک کنند .محمد
شریعتمداری برای بازدید از مناطق سیل زده مازندران و تاثیر آن
بر واحدهای تولیدی به این استان سفر کرد با انتقاد از افزایش
بی رویه قیمت های محصوالت لبنی ،افزود :محصوالت لبنی پر
مصرف همچون شیر و ماست دارای قیمت های تثبیتی هستند
و متخلفان با جریمه سنگین مواجه خواهند شد .وی با بیان اینکه
پرونده های تعزیراتی هنگفتی در این زمینه تشکیل شده است ،

3

واحد  3بخاري نيروگاه نكا
مجددا وارد مدار توليد شد

گروه خبر :واحد شماره  3بخاري نيروگاه شهيدسليمي نكا كه از بيستم شهريور ماه به منظور انجام
تعميرات مياندوره اي و حفظ آمادگي توليد در زمستان از مدار خارج شده بود ،پس از  20روز كار فشرده
تعميراتي مجدداً به شبكه سراسري برق پيوست.به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليدبرق نكا،
درطول اين تعميرات اقدامات و فعاليتهاي مختلفي به شرح زير در تجهيزات عمده واحد انجام پذيرفت:
 قلياشويي ايرپري هيترها - .تعويض نازل هاي اسپري سوپرهيت بويلر - .شستشوي و تميز كاريهدر اسپري سوپرهيت بويلر - .رفع نشتي روغن از ياتاقان شماره  6توربين اصلي - .بازديد و تميزكاري
مشعلهاي بويلر  - .نصب باتري رديف  - . EK14تعويض لوله هاي ترك خورده در سقف بويلر.
 -رفع ارتعاش ،سرويس و تعويض اساليدينگ بلوكهاي اف دي فن هاي شماره يك و دو.

شماره تماس براي درج نظرات :
 (33300231 -3ساري)
شماره پيامك30005201:

E - mail :

vareshnewspaper@yahoo.com
در حال حاضر به دلیل مشکالت مسکن ،مالی و هزاران
مشکالت دیگر سن ازدواج باال رفته است و اغلب جوانان
در حال حاضر در این برهه از زمان نمیخواهند خود را
درگیر زندگی و ازدواج کنند .جا دارد مسئوالن تمهیداتی
بیندیشند تا مشکالت مسکن و کار که در وهله اول برای
شروع یک زندگی ساده است را مهیا کرده تا جوانان ما هم
بتوانند وارد زندگی شوند.
شجاعی از بابلسر
اخبار
تب احتکار خانگی
فروکش کرد؛

مـردم
در انتظار ارزانی

رئیس اتحادیه بنکدارن موادغذایی گفت :به دلیل کاهش
نرخ ارز مردم همانند ماههای گذشته خرید نمیکنند و تب
احتکار خانگی فروکش کرده است .محمدآقاطاهر اظهار کرد:
در برخی از کاالها از جمله کاالهای سلولزی ،پالستیکی
و کنسروی با افزایش قیمت مواجه بودیم که یکی از
دالیل آن افزایش قیمت مواد اولیه بستهبندی بوده است.
رئیس اتحادیه بنکدارن موادغذایی با بیان اینکه مواد پتروشیمی
علی رغم اینکه تولید داخل است ،افزایش قیمت داشته است،
افزود :باید نظارت بیشتر صورت گیرد تا این مواد به دست
تولیدکنندگان برسد ،از طرفی قیمت ورق فلزی گران شده
و تولیدکنندگان محصوالت کنسروی با مشکل مواجه شدند.
وی درباره قیمت برخی از مواد غذایی گفت :حبوبات حدود ۵
تا  ۶درصد ،برنج ایرانی  ۷تا  ۸درصد افزایش قیمت داشته
است همچنین قیمت رب گوجه فرنگی افزایش قابل توجهی
داشت که امیدواریم با جلوگیری از صادرات گوجه و رب ،روند
کاهشی پیدا کند .آقاطاهر همچنین درباره روغن نیز اظهار کرد:
در حال حاضر عرضه روغن کم است دلیل آن هم وقفهای
است که بین ورود روغن خام به کشور اتفاق افتاده بود و در
حال حاضراین مشکل برطرف شده است ،اما به دلیل اینکه
مدتی عرضه کم بود تا این وضعیت جبران شود ،کمی زمان
میبرد .رئیس اتحادیه بنکدارن موادغذایی با بیان اینکه کاهش
قیمت ارز موجب کاهش احتکار خانگی است ،تصریح کرد:
مردم همانند ماههای گذشته خرید نمیکنند و منتظر ارزان
شدن کاالها هستند و تب احتکار خانگی فروکش کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد؛ تا قیمتها کاهش یابد و شاهد یک
بازار با ثبات در آینده باشیم/.میزان
آگهی مزایده
در پرونده کالسه  961377اجرا محکوم علیه آقای بهروز حاجیلو برابر
رای اداره کار و امور اجتماعی با احتساب هزینه ها محکوم به پرداخت
مبلغ  425128596ریال در حق محمد جواد زمانی قشالق و هزینه
اجرای دادگستری  ،با توجه به تعرفه پالک ثبتی شماره شماره 57
فرعی  11اصلی بخش  4ثبت تنکابن به مساحت  4696چهار هزار و
ششصد و نود و شش متر مربع به شماره دفتر بازداشتی الکترونیکی
 139605810008001948مورد ثبت شماره  8548در صفحه 225
دفتر  29بخش چهار ثبت تنکابن مالک آقای بهروز حاجیلو دارای
شماره ملی  0049466348نام پدر فتح اهلل مالک هفتصد سهم مشاع
از چهار هزار و ششصد و نود شش سهم عرصه و اعیان دارای سند
مالکیت با شماره چاپی  843095سری الف سال  94با شماره دفتر
بازداشتی الکترونیک 139605810008001948مورد ثبت شماره
14547در صفحه  211دفتر  70بخش چهار ثبت تنکابن که پس
از توقیف توسط کارشناس مورد ارزیابی قرار گرفت که به شرح ذیل
می باشد  .ملک مورد مزایده واقع در تنکاین – شیرود –قبل از هتل
آپارتمان رادمهر – انتهای کوچه ساحل  14می باشد هفتصد سهم
مشاع از چهار هزار و ششصد و نود و شش سهم عرصه و اعیان زمین
به شماره 57فرعی از یازده اصلی قطعه سی تفکیکی بخش چهار
حوزه ثبت تنکابن واقع در قریه شیرود دهستان کلیجان به مساحت
 4696متر مربع کل ملک در حریم شصت متری دریا واقع شده است
و جهت رعایت کوچه  8متری ضلع غربی به عمق یک متر عقب
نشینی داشته و میزان  10متر مربع از بنا نیز در تعریض قرار دارد ،
اعیانی موجود در پالک یک دستگاه ساختمان یک طبقه به مساحت
 80متر مربع مشتمل بر یک خواب  ،هال و پذیرایی  ،آشپزخانه
سرویس بهداشتی ساخته شده است با بلوک و نمای سیمان سفید ،
سربندی شیروانی با پوشش ایرانتیت و زیر سازی لمبه  ،پوشش داخلی
دیوارها گچ و کف سرامیک مکان فوق الذکر دارای انشعاب آب و برق
و گاز می باشد با توجه به موقعیت مکانی  ،راه دسترسی و همچنین
در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در ارزیابی به مبلغ هشتصد و شصت
میلیون تومان برآورد شده است در اجرای مواد  51و  137قانون اجرای
دادگستری به روز سه شنبه مورخه  1397/8/15از ساعت  8صبح الی
 10صبح در اجرای دادگستری تنکابن  ،مزایده از قیمت پایه شروع
و به خریدار یا خریدارانی که به باالترین قیمت تا سقف محکوم به
خریدار باشند فروخته خواهد شد و ده درصد بهای مال مورد مزایده
فی المجلس از خریدار اخذ و به مابقی آن یکماه فرصت داده خواهد
شد طالبین می توانند تا  5روز قبل از زمان مزایده از پالک ثبتی فوق
در آدرس تعیین شده دیدن و باجهت کسب اطالعات بیشتر به اجرای
دادگستری مراجعه و در صورت تمایل نسبتا به خرید آن اقدام نمایند
.م/الف 1392/97
مدیر اجرای دادگستری شهرستان تنکابن – یاحقی

