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پیش بینی واردات ۳میلیون تن گندم
از سوی دولت
رئیــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق
بازرگانــی تهــران بــا بیــان اینکــه پیش
بینــی می    شــود دولــت  ۳میلیــون تــن
گنــدم وارد کنــد ،گفــت :اگــر قــرار
بــه واردات اســت ،دولــت بایــد اجــازه
واردات را بــه بخشخصوصــی بدهــد.
کاوه زرگــران در گفتگــو بــا
خبرنــگار مهــر گفــت :دولــت بــرای
ذخیرهســازی گنــدم مــورد نیــاز خــود تصمیــم دارد امســال گنــدم وارد کنــد؛
ایــران ســاالنه بــه  ۱۲میلیــون تــن گنــدم نیــاز دارد کــه  ۹میلیــون تــن بــرای
نانواییهــا و  ۳میلیــون تــن مربــوط بــه صنــف و صنعــت اســت کــه بــه مصــرف
داخلــی میرســد.
رئیــس کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهران
افــزود :امســال دولــت اعــام کــرده کــه  ۸میلیــون تــن گنــدم از کشــاورزان
خریــداری کــرده اســت کــه بــه همیــن دلیــل نیــاز بــه واردات  ۳میلیــون تــن
گنــدم وجــود دارد.
وی تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه بخــش خصوصــی نیــز در قالــب
صنــف و صنعــت ،توانایــی واردات گنــدم دارد ،بایــد دولــت اجــازه دهــد کــه
بخــش خصوصــی گنــدم وارد کنــد ،چــرا کــه ایــن واردات می    توانــد تبدیــل بــه
کاالهــای بــا ارزش افــزوده شــده و صــادرات صــورت گیــرد ،حتــی ایــن گنــدم
وارداتــی میتوانــد پــس از فــراوری بــه آرد تبدیــل شــده و مجــدد صــادر شــود.

دالر ارزانتر شد
قیمــت دالر در بــازار ارز در
سراشــیبی قــرار گرفــت و کاهــش
یافــت .ایــن در حالــی اســت کــه
قیمــت یــورو در روزهــای اخیــر
ثابــت بــوده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،بــازار ارز ایــن
روزهــا بــه ثبــات رســیده و حداقــل
نوســان در ایــن بــازار وجــود دارد.
بــر همیــن اســاس بانکهــا
یکــم آبانمــاه هــر دالر آمریــکا را  ۱۱هــزار و  ۲۴۰تومــان و هــر یــورو را بــه
قیمــت  ۱۲هــزار و  ۳۹۵تومــان میخرنــد.
قیمــت خریــد هــر پونــد انگلیــس در بانکهــا نیــز  ۱۳هــزار و  ۸۶۲تومــان اعــام
شــده اســت کــه نســبت بــه روز قبــل تفاوتــی نــدارد.
ارز مسافرتی  ۱۲۹۰۰تومان شد
قیمــت ارز مســافرتی در بانکهــا همچنــان از قیمــت فــروش آن در بــازار باالتــر
اســت؛ بــه طــوری کــه قیمــت فــروش ارز مســافرتی در بانکهــا  ۱۲هــزار و ۵۹۴
تومــان اعــام شــده کــه بــا احتســاب کارمــزد بــه حــدود  ۱۲هــزار و  ۹۰۰تومــان
میرســد کــه نســبت بــه روزهــای قبــل ثابــت مانــده اســت.
نرخ ارز در صرافیهای بانکی
همچنیــن صرافیهــای مجــاز بانــک مرکــزی نیــز قیمــت خریــد دالر را  ۱۱هــزار
و  ۱۵۰تومــان و قیمــت فــروش آن را  ۱۱هــزار و  ۲۵۰تومــان اعــام کردهانــد
کــه نســبت بــه روز گذشــته  ۱۰۰تومــان کاهــش یافتــه اســت.
ایــن صرافیهــا دیــروز هــر یــورو را بــه قیمــت  ۱۲هــزار و  ۵۰۰تومــان
میخریدنــد و  ۱۲هــزار و  ۶۰۰تومــان میفروختنــد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:

عرضه رب گوجه فرنگی
در بورس کاالی ایران

معــاون وزیــر جهــاد گفــت :رب
تولیــدی از فــرآوری گوجههایــی
کــه بــه صــورت حمایتــی از
کشــاورزان خریــداری شــده ،در
بــورس کاال عرضــه میشــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه
نقــل از ســازمان مرکــزی تعــاون
روســتایی ،حســین شــیرزاد از
عرضــه رب گوجهفرنگــی در
بــورس کاالی ایــران خبــر داد و گفــت :رب حاصــل از گوجــه فرنگی  هایــی کــه
بــه صــورت حمایتــی از کشــاورزان خریــداری شــده ،در روزهــای آتــی توســط
ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی ،در بــورس کاالی ایــران عرضــه خواهــد شــد.
ایــن مقــام مســئول توضیــح داد :در ســال جــاری ،ســازمان مرکــزی تعــاون
روســتایی ایــران بــه منظــور جلــو گیــری از ضــرر و زیــان گوجــه کاران و تعدیــل
قیمــت ایــن محصــول بــه نفــع تولیــد کننــدگان و مصــرف کننــدگان ،بــا مجــوز
وزارت جهــاد کشــاورزی و کارگــروه تنظیــم بــازار کشــور مبــادرت بــه خریــد
حمایتــی گوجــه فرنگــی مــازاد نیــاز بــازار کــرده اســت.
شــیرزاد افــزود :ایــن محصــول پــس از فــراوری در کارخانجــات رب ســازی معتبــر
کشــور و تبدیــل بــه رب گوجــه فرنگــی بــا کیفیــت و مطابــق اســتاندارد  های ملــی
و بیــن الملــل ،طــی روزهــای آینــده از طریــق تــاالر فرعــی بــورس کاالی ایــران
بــه متقاضیــان عرضــه می    شــود.
وی همچنیــن خاطرنشــان کــرد :متقاضیــان می    تواننــد از طریــق کارگزاریهــای
عضــو بــورس کاالی ایــران ،نســبت بــه اخــذ کــد معامالتــی و ســپس خریــد ایــن
کاال اقــدام کننــد.

وزیر صنعت خبر داد:

بازنشستگی  ۴خودرو

تولید  ۴۰۵امسال متوقف میشود
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت از توقــف
تولیــد  ۴خــودرو در ســال  ۹۸و ابتــدای
ســال  ۹۹خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،رضــا رحمانــی بــا
اعــام ایــن خبــر افــزود :اصــاح ســاختار
و ســاماندهی صنعــت خــودرو یکــی از
برنامههــای جــدی وزارت صمــت اســت.
وی بــا اشــاره بــه توقــف تولیــد ۴
محصــول تصریــح کــرد :تولیــد پــژو ۴۰۵
 glxبنزینــی تــا پایــان امســال متوقــف
میشــود.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت همچنیــن بــا بیــان اینکــه تولیــد  ۳نــوع پرایــد
نیــز در ماههــای آینــده متوقــف خواهــد شــد ،افــزود :تولیــد ایــن ســه محصــول
نیــز در دیمــاه  ،۹۸اردیبهشــت و تیرمــاه  ۹۹متوقــف خواهــد شــد.
طبــق اعــام وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ،وی ارتقــای کیفیــت و افزایــش
رضایــت مــردم را از مهمتریــن دالیــل ایــن تصمیــم برشــمرد و گفــت :بایــد
تــاش کنیــم در کنــار افزایــش ک ّمــی خودروهــا ،کیفیــت آنهــا نیــز افزایــش یابــد
و در ایــن راســتا حــذف برخــی محصــوالت میتوانــد راهگشــا باشــد.
او همچنیــن از جایگزیــن شــدن خودروهــای جدیــد بــه جــای محصوالتــی کــه از
رده خــارج میشــوند ،خبــر داد.
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متقاضیان وام  ۲۰۰میلیونی بخوانند
بانــک مســکن طــرح پرداخــت تســهیالت تــا ســقف
 ۲۰۰میلیــون تومــان را در قالــب عقــد مرابحــه بــرای
خریــد کاال و  ...بــه تصویــب رســانده کــه جزئیــات و
مــوارد اســتفاده تشــریح شــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،روز گذشــته بانــک مســکن از
تصویــب طرحــی بــا عنــوان «۲و »۱خبــر داد کــه
بــر اســاس ایــن طــرح ،مشــتریان بانــک میتواننــد
بــا ســپردهگذاری کوتاهمــدت ،تســهیالت دریافــت
کننــد ،امــا ایــن موضــوع واکنــش تعــداد زیــادی از
مخاطبــان ایســنا را بــه همــراه داشــت کــه در همیــن
راســتا طــرح مذکــور بــا جزئیــات بیشــتر و شــفافتر
در اختیــار مخاطبــان قــرار میگیــرد.
بانــک مســکن بــه عنــوان تنهــا بانــک
پرداختکننــده رسمی    تســهیالت خریــد مســکن
در کشــور شــناخته میشــود کــه اغلــب شــرایط
پرداخــت ایــن تســهیالت میتوانــد بــر قیمــت
مســکن نیــز تاثیرگــذار باشــد ،بــه طوری کــه یکــی
از دالیــل اصلــی عــدم افزایــش ســقف تســهیالت
خریــد مســکن از ســوی مدیرعامــل ایــن بانــک،
احتمــال افزایــش قیمــت مســکن ناشــی از ایــن
تغییــر بــود.
امــا بانــک مســکن روز سه شــنبه از تصویــب طرحــی
خبــر داد کــه مشــتریان ایــن بانــک میتواننــد بــا
ســرمایهگذاری کوتاهمــدت ،از بانــک تســهیالت
دریافــت کننــد.
بــر اســاس اعــام ایــن بانــک بــرای ایــن طــرح،
حداقــل مبلــغ الزم بــرای ســپردهگذاری در ایــن
طــرح  ۱۰میلیــون تومــان تعییــن شــده اســت و
ســقف تســهیالتی کــه یــک فــرد بــا تشــکیل
حســاب در قالــب طــرح «۲و »۱میتوانــد هــم
زمــان بــا ســپردهگذاری ،از بانــک مســکن دریافــت
کنــد ،نیــز معــادل  ۸۵درصــد میــزان ســپرده و تــا
حداکثــر  ۲۰۰میلیــون تومــان اســت؛ بــه ایــن معنــا
کــه اگــر مبلــغ ســپرده هــر چقــدر از  ۲۳۵میلیــون
تومــان بیشــتر باشــد ،آن فــرد بیــش از  ۲۰۰میلیــون
تومــان نمیتوانــد دریافــت کنــد.
بنابرایــن میتــوان گفــت کــه ســقف ســپردهگذاری
بــرای دریافــت ایــن تســهیالت  ۲۳۵میلیــون تومــان
بــوده کــه معــادل  ۲۰۰میلیــون تومــان وام بــه
ســپردهگذار تعلــق میگیــرد.
از ســوی دیگــر ،حداکثــر مــدت بازپرداخــت
ایــن تســهیالت ۶۰ ،ماهــه تعییــن شــده و
تســهیالتگیرنده در عیــن حــال میتوانــد در
قــرارداد خــود ،مــدت زمــان کمتــری را بــرای
بازپرداخــت کامــل تســهیالت ،اعــام کنــد.
یکــی از مــواردی کــه بســیاری از مخاطبــان
ایســنا را دچــار ابهــام کــرده اســت ،نحــوه دریافــت
وثیقــه از ســوی بانــک اســت ،بــه ایــن صــورت
کــه ســپرده فــرد ســپردهگذار بــه عنــوان وثیقــه

تســهیالت توســط بانــک پذیرفتــه میشــود و در
مــدت بازپرداخــت تســهیالت ،نســبتی از ســپرده بــه
تســهیالت ،بــه عنــوان ســپرده مســدودی نــزد بانــک
بــه عنــوان وثیقــه قــرار میگیــرد.
ایــن نســبت بــه شــکل  ۱۰۰بــه  ۸۵اســت؛ بــه
ایــن معنــا کــه اگــر فــرد ســپردهگذار در ازای ۱۰۰
میلیــون تومــان ســپردهگذاری ۸۵ ،میلیــون تومــان
تســهیالت مرابحــه در قالــب ایــن طــرح از بانــک
مســکن دریافــت کــرده اســت ۱۰۰ ،میلیــون تومــان
ســپرده آن فــرد ،بــه عنــوان وثیقــه تســهیالت تــا
انتهــای مراحــل بازپرداخــت کامــل تســهیالت نــزد
بانــک مســدود خواهــد مانــد.
بــه عبــارت دیگــر ،فــرد ســپردهگذار مبلــغ ۸۵
میلیــون تومــان از بانــک تســهیالت میگیــرد و
پــس از پرداخــت اقســاط  ۱۰۰میلیــون تومــان او نیــز
بــه او بازخواهــد گشــت.

از ســوی دیگــر ،تســهیالت ایــن طــرح هــم بــه
ســپردهگذار و هــم بــه بســتگان درجــه یــک او
همچــون پــدر ،مــادر ،همســر و فرزنــد او قابــل
پرداخــت اســت.
هرچنــد کــه مشــابه ایــن طــرح پیــش از ایــن در
برخــی بانکهــای دیگــر نیــز اجرایــی شــده اســت،
امــا بایــد توجــه داشــت کــه تســهیالت ایــن طــرح
ربطــی بــه وام مســکن نــدارد و بــا ایــن تســهیالت
میتــوان خریــد کاال ،خــودرو ،پرداخــت شــهریه
دانشــگاه و  ...را انجــام داد و نیــازی بــه اســتفاده
از آن در خریــد مســکن نیســت ،در واقــع ایــن طــرح
بانــک مســکن ارتباطــی بــا وام مســکن نــدارد.
از ســوی دیگــر ،یکــی از نــکات مهــم در ایــن طــرح
ســود دو درصــدی ســپرده و ســود یــک درصــدی
تســهیالت اســت ،بنابرایــن ســپردهگذار از ۱۰۰
میلیــون تومــان خــود در مثــال قبلــی ســاالنه دو
درصــد ســود دریافــت میکنــد و ایــن در حالــی
اســت کــه ســود تســهیالتی کــه میگیــرد ،تنهــا
یــک درصــد اســت.
یکــی دیگــر از مــوارد مــورد پرســش ایــن اســت کــه

چــرا فــردی بایــد ســپرده خــود را در بانــک بگــذارد و
مبلــغ کمتــری تســهیالت دریافــت کنــد کــه در ایــن
بــاره میتــوان مــوارد معمــول اســتفاده از ایــن طــرح
توســط مشــتریان را توضیــح داد.
ایــن طــرح در اصــل بیــش از مشــتری حقیقــی،
مشــتریان حقوقــی دارد؛ بــه ایــن صــورت کــه بــه
عنــوان مثــال یــک نهــاد ،ســازمان یــا شــرکت قصــد
پرداخــت تســهیالت بــه کارمنــدان خــود را دارد،
امــا میخواهــد ســاز و کار قانونــی پرداخــت ایــن
تســهیالت انجــام شــده و از بازگشــت پــول خــود
نیــز مطمئــن باشــد.
در ایــن شــرایط نهــاد مذکــور از مبلــغ مــورد نیــاز را از
حســاب خــود نــزد بانــک مســکن مســدود کــرده و از
طریــق ایــن طــرح ،تســهیالتی بــه کارمنــدان خــود
بــا ســود یــک درصــد ارائــه میکنــد.
امــا بــا توجــه بــه اینکــه ایــن تســهیالت بــرای

بســتگان درجــه یــک ســپردهگذار نیــز قابــل
پرداخــت اســت ،اســتفاده افــراد حقیقــی را هــم
دربرمیگیــرد .تصــور کنیــد کــه فــردی میخواهــد
بــه بــرادر یــا خواهــر خــود پولــی بدهــد و میخواهــد
از بازگشــت آن مطمئــن باشــد ،در ایــن حالــت فــرد
ســپرده خــود را نــزد بانــک گذاشــته و فــرد موردنظــر
میتوانــد از آن تســهیالت اســتفاده کنــد.
البتــه ایــن طــرح اســتفادههای دیگــری هــم دارد
و میتــوان بــرای برخــی ســرمایهگذاریهای
پرریســک نیــز از آن اســتفاده کــرد و بــا دریافــت ایــن
تســهیالت ســرمایه خــود را نــزد بانــک حفــظ کــرده
و ســرمایهگذاری پرریســک خــود را هــم انجــام
خواهــد داد.
بــا ایــن حــال نکتــه مهــم در ایــن بــاره ایــن اســت
کــه بانکهــا طرحهــای متفاوتــی را بــرای پرداخــت
تســهیالت بــه مشــتریان خــود ارائــه میکننــد کــه
ممکــن اســت تمامی    ایــن طرحهــا مــورد اســتفاده
همــه مشــتریان نباشــد و مشــتریان نیــز میتواننــد
دربــاره طرحهــای تســهیالتی اطالعــات بیشــتری از
شــعب بانکــی کســب کننــد.

صادرات بنزین سوپر عامل کمبود عرضه در جایگاههای سوخت نیست
برخـی معتقدنـد عرضـه بنزیـن سـوپر در بـورس
انـرژی جهـت صـادرات عامـل کمبـود عرضـه این
بنزیـن در جایگاههـای سـوخت کشـور اسـت امـا
نگاهـی بـه آمـار عرضـه ایـن فـرآورده در بـورس
انـرژی ایـن تلقـی را تاییـد نمی    کنـد.
بـه گـزارش خبرنگارمهـر ،بـا خودکفایی کشـور در
تولیـد بنزیـن باکیفیـت  ،امسـال بـرای نخسـتین
بـار انحصـار دولـت در صـادرات بنزین بـه عنوان ۵
فـرآورده نفتـی اصلی شکسـته شـد و بنزین با سـه
کیفیـت از نظـر درجه اکتـان روانه رینگ بیـن المللی
بـورس انرژی شـد.
بـر اسـاس جدیـد تریـن اطالعـات  ،در  ۸هفتـه
منتهـی بـه  ۵مهـر مـاه سـال جـاری حجـم کل
معاملات  ۹۶۴هـزار و  ۱۹تـن بـوده اسـت کـه از
ایـن میـزان  ۲۵۶هـزار تن مربـوط به بنزیـن۴۷۰ ،
هـزار تـن مربـوط بـه گازوییـل ۲۴ ،هـزار و  ۱۹تن
مربـوط بـه نفت سـفید و  ۲۱۴هـزار تـن مربوط به
گاز مایـع بـوده اسـت .از میـان تمـام فرآورده  های
نفتـی ،بنزیـن از جذابیـت ویـژه ای برخوردار اسـت
و مشـتریان دسـت بـه نقـد زیـادی دارد.
به گفته کارشناسـان بـا ورود این فـرآورده پر تقاضا
به بـورس انرژی ،بخـش قابل توجهی از مشـتریان

به جـای خریـد بنزیـن ایـران از دالالن مـرزی ،بـه
ایـن بازار شـفاف مراجعه کرده و با نرخی مشـخص
و معقـول خریـد خـود را انجـام می    دهنـد .در ایـن
بیـن عایـدی ایـن صـادرات مسـتقیما بـه خزانـه
مـی    رود کـه بـا توجـه بـه شـرایط تحریمی    موجود،
منبـع درآمـد جذابـی بـه شـمار مـی    رود.
بـا تکمیـل فـاز  ۳پاالیشـگاه میعانات گازی سـتاره
خلیـج فـارس و طبـق گفتـه مدیرعامل شـرکت ملی
پاالیـش و پخـش فرآورده  هـای نفتـی ،ظرفیـت
تولید بنزین کشـور بـه بیش از  ۱۱۵میلیـون لیتر در
روز رسـید .ایـن در حالی اسـت که متوسـط مصرف
روزانـه بنزیـن سـوپر سـال گذشـته حـدود  ۲.۵تا
سـه میلیـون لیتـر در روز بوده اسـت.
اولویـت ،تامیـن نیاز داخلـی اسـت  /صادرات
بنزیـن عامـل کمبود عرضـه در جایگاهها نیسـت
طبـق اطالعـات موجـود درتاریـخ  ۲۶شـهریور ماه
سـال جاری یـک محمولـه  ۳هزارتنی بنزین سـوپر
بـه ارزش هـر تـن  ۶۴۵دالر و محمولـه ای دیگر از
همیـن فـرآورده در همیـن روز معادل  ۳هـزار تن به
ارزش  ۶۴۰دالر درهـر تـن بـه فروش رسـید .در ۵
شـهریورماه سـال جـاری نیـز  ۴هـزار تـن بنزیـن
بـا اکتـان  ۹۵در رینـگ بیـن المللـی بـورس انرژی

عرضـه شـد .در تاریـخ  ۲۲مـرداد مـاه سـال جاری
نیـز مجموعـا  ۶هزارتن بنزیـن با اکتـان  ۹۵معامله
شـده اسـت ،همیـن حجـم نیـز در  ۲۸مـرداد مـاه
مـورد معاملـه قرارگرفت.
یـک مقـام آگاه در گفتگـو بـا خبرنـگار مهر بـا بیان
اینکـه طـی یـک مـاه گذشـته تقریبـا بنزینـی بـا
اکتـان  ۹۵در بـورس معاملـه نشـده اسـت ،گفـت:
در تابسـتان کـه شـاهد عرضـه و معاملـه بنزیـن با
اکتـان ( ۹۵کـه بـه بنزیـن سـوپر معـروف اسـت)
بودیـم ،پاالیشـگاه سـتاره خلیـج فـارس بـه عنوان
تنهـا تولیـد کننـده ایـن محصـول بـا مـازاد تولیـد
روبه رو بود.

آگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی)
آگهی مزایده مال غیرمنقول کالسه 9500117
به موجب پرونده اجرایی کالسه  -1ششدانگ پالک سیصد و پنجاه و هفت فرعی از سه هزار و یکصد و سی و نه اصلی ملکی ابوالقاسم مبشری واقع
در بخش ده فارس فســا که در صفحه  377دفتر  144ثبت و صادر گردید  -2ششــدانگ پالک هفتصد و چهل و پنج فرعی از سه هزار و دویست
و هجده اصلی ملکی محمداســمعیل صفرپور که در صفحه  235دفتر  51واقع در بخش ده فارس فسا شیبکوه ثبت و صادر گردیده  -3ششدانگ
پالک پانصد و بیســت و یک فرعی از سه هزار و دویست و هجده اصلی ملکی همتاله رضائی که در صفحه  82دفتر  12واقع در بخش ده فارس
فســا شیبکوه  -4موازی چهارصد و بیست و سه من از اراضی پالک سه هزار و دویست هجده اصلی واقع در بخش ده فارس فسا شیبکوه (سهمی
علی اســدپور  124/5من و غالمعباس علیزاده  174من و حسنقلی قلعه  124/5من) که طبق سند رهنی شماره  69181تنظیمی دفترخانه  85فسا در
رهن بانک کشاورزی زاهدشهر قرار گرفته که مبلغ ارزیابی و حدود و مشخصات پالکهای مذکور به شرح ذیل میباشد:
-1پالک  3139/357به مبلغ سه میلیارد و هفتصد و بیست میلیون و ششصد هزار ریال به مساحت دویست و هشتاد مترمربع شما ً
ال به طول نه متر
درب و دیواری است به کوچه ده متری شرق ًا به طول سی متر دیوار به دیوار پالک سیصد و پنجاه و هشت فرعی جنوب ًا به طول دوازده متر درب
و دیواری است به کوچه ده متری غرب ًا به طول بیست و نه متر دیوار به دیوار پالک سیصد و پنجاه و شش فرعی حقوق ارتفاقی ندارد.
 -2پالک  3218/745که برابر گزارش ارزیابی به صورت یکباب منزل مســتهلک و غیرقابل ســکونت با قدمت  50سال واقع در فدشکویه به مبلغ
یکصد و بیســت و پنج میلیون و یکصد و هشــتاد و هفت هزار و پانصد ریال با حدود و مشخصات شــما ً
ال به طول بیست متر و چهل صدم متر پی
اشــتراکی است به زمین هفتصد و چهل و چهار فرعی شرق ًا به طول نوزده متر مرز اشتراکی به زمین شماره پانصد و نود و نه فرعی جنوب ًا به طول
بیست و یک متر پی اشتراکی است به زمین شماره هفتصد و چهل و شش فرعی غرب ًا به طول هجده متر و پنجاه صدم متر به کوچه باقی مانده که
جهت راه عبور گرفته شده -پالکهای فرعی از سه هزار و دویست و هجده اصلی میباشد ضمن ًا ملک حقوق ارتفاقی ندارد.
 -3پالک  3218/521که برابر گزارش کارشناس ارزیاب با حق شرب چهار ساعت آب از کل  144ساعت آب کشاورزی به شرح مندرج در گزارش
ارزیابی به مبلغ دویســت و چهل و نه میلیون و یکصد و شش هزار ریال با حدود و مشــخصات شما ً
ال به جدول عمومی شرق ًا اول به زمین پانصد و
بیســت و دو فرعی حاجی غالمرضا و غیرو فاصل مرز مشترک است دوم به زمین پانصد و بیست و سه فرعی آقا تقی و غیرو فاصل مرز مشترک
است جنوب ًا به تل شــهدا غرب ًا به زمین پانصد و بیست فرعی آقا رضا فاصل مرز مشترک است .شمارههای فرعی از سه هزار و دویست و هجده
اصلی میباشد -حقوق ارتفاقی جاده معروف به گردنه آقا بزرگی از این ملک عبور مینماید.
 -4موازی  423من از پالک  3218اصلی برابر  8/46هکتار که  2/3هکتار آن قابل شناســایی نبوده و با توجه به خشک شدن چاه بخشی از اراضی به
صــورت غیر آبی ارزیابی گردیده که در صورت آزمایش و پمپاژ چاه حفــر در صورت آبدهی مطلوب قیمت آن افزایش مییابد لذا ارزش 6/08
هکتار مبلغ پانصد و هفتاد و هفت میلیون و ششصد هزار ریال ارزیابی گردیده است.
پالک فوق از ساعت  9الی  12روز شنبه مورخ  98/8/25در اداره ثبت اسناد و امالک فسا واقع در خیابان شهید منتظری از طریق مزایده به فروش
میرســد .مزایده از مبلغ ارزیابی فوقالذکر شروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا ً فروخته میشود .الزم به ذکر است پرداخت بدهیهای
مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهیهای مالیاتی و
عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشــده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت
وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینههای فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا ً وصول میگردد
ضمن ًا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .مورد رهن فاقد
بیمه میباشد.
 /594م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک فسا
یعقوب حق پرست
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جاماندگان روی یارانه شهریور
حساب نکنند
بعـد از آنکـه یارانـه
خانوارهـا
برخـی
خـارج از طـرح حـذف
پردرآمدهـا ،به حسـاب
آنهـا واریـز نشـده و
گفتـه میشـد همـراه
بـا یارانـه مهرمـاه
میشـود،
پرداخـت
ایـن پرداختـی صورت
نگرفـت و سـازمان
هدفمنـدی یارانههـا نیـز بـه صراحـت اعالم کـرد کـه این مبلـغ دیگر
واریـز نمیشـود.
بـه گـزارش ایسـنا ،شـهریورماه پرداخـت یارانهها بـا حواشـی همراه
بـود ،چرا کـه از سـویی دولت حـذف یارانه افـراد پردرآمـد را آغاز کرد
کـه براسـاس آن وزارت کار ،تعـاون و رفاه اجتماعی یارانـه حدود ۱۶۳
هـزار خانـواری کـه در گـروه پردرآمدهـا شناسـایی شـده بـود را قطع
کـرد .امـا در کنـار آن یارانـه افـرادی دیگـر به حسابشـان واریز نشـد
کـه در بینشـان افـراد نیازمند نیـز وجود داشـتند.
سـازمان هدفمنـدی یارانههـا اعالم کـرد که این افـراد در قالـب افراد
پردرآمـد نبودنـد بلکـه ماجـرای عـدم واریـز یارانـه آنهـا بـه مشـکل
تکمیـل نبـودن اطالعـات حسـابهای بانکـی بـر میگـردد؛ بـه طوری
کـه اگر قـرار بر تغییر سرپرسـت خانـوار به هـر دلیلی از جملـه فوت و
بدسرپرسـتی باشـد باید افـراد به بانـک مراجعه کرده و تغییر حسـاب
د هند .
بـر این اسـاس در شـهریور برخـی خانوارهـا در زمان مشـخص تغییر
حسـاب ندادهاند و فرایند آن انجام نشـده اسـت که یارانه به حسابشان
واریـز شـود .از ایـن رو یارانـه بـرای آنهـا بـه دلیـل مشـخص نبودن
وضعیـت حسـاب واریـز نشـده و از مهرمـاه مجـددا دریافـت خواهنـد
کـرد .بـا این حـال آنچـه کـه پیـش از واریـز یارانـه مهرماه از سـوی
سـازمان هدفمنـدی یارانههـا اعلام شـد از ایـن حکایـت داشـت که
حـدود  ۸۵درصـد افـرادی کـه حسـابهای بانکـی آنهـا دچـار اختالل
بـوده اقدامـات الزم را انجام داده و مشـکلی در پرداخـت یارانه ندارند.
برایـن اسـاس یارانـه مهرمـاه و شـهریورماه واریز میشـود .امـا آنچه
اتفـاق افتـاد نشـان داد یارانـه مهرمـاه فقط واریز شـده اسـت.
بـا این وجود سـازمان هدفمنـدی یارانهها بـه تازگی اعالم کرده اسـت
کـه از آنجـا کـه فرآینـد محاسـبه و پرداخـت یارانه  هـا مطابـق قانـون
فرایندی ماهانه اسـت ،تعداد بسـیار کمی    از  ۲۴میلیـون خانوار دریافت
کننـده یارانـه نقـدی ،یعنـی جمعیتـی کمتـر از  ۱۰هـزار نفر کـه کمتر
از  ۰.۰۴درصـد سرپرسـتان خانـوار هسـتند در زمـان محاسـبه نهایی
و واریـز یارانـه ماهانـه ،موفـق بـه معرفـی شـماره حسـاب معتبـر
نمی    شـوند کـه اصطالحـا بـه آن "رد حسـاب" می    گوینـد که بـه منزله
عـدم وجـود حسـاب بانکـی معتبـر در سـامانه رفاهـی اسـت.
سـازمان هدفمنـدی تاکیـد دارد که مطابق قانـون ،یارانه شـهریور ماه
بـرای آنهـا محاسـبه و در نتیجـه واریـز نمیشـود و بدیهـی اسـت به
محـض معرفی شـماره حسـاب بانکی معتبر از سـوی این سرپرسـتان
خانـوار ،مجـددا در لیسـت پرداخت یارانه قـرار خواهند گرفـت .اما این
امـر بـه معنـی واریـز یارانه مـاه یـا ماههایی که شـماره حسـاب معتبر
نداشـتهاند نیسـت ،چـون بـر اسـاس مـاده ( )۱۰آییـن نامـه اجرایـی
مـاده ( )۷قانـون هدفمنـد کـردن یارانه  هـا مجـوز قانونـی بـرای ایـن
موضـوع وجـود ندارد.
ایـن در حالـی اسـت کـه عـدم واریـز یارانـه شـهریور مـاه برخـی
خانوارهـا بـا واکنشهـای متفاوتـی همـراه بـود و در مـواردی گفتـه
میشـود کـه اختلال در سـامانه دلیـل واریـز بـوده و چند هـزار خانوار
یارانـه را دریافـت نکردهانـد.
آگهی فقدان سند مالکیت بخش دهم فارس شهرستان فسا
بانک صادرات فسا با تسلیم دو برگ استشهادیه مدعی است که تعداد
یک جلد سند ششدانگ مربوط به پالک  70فرعی از  3140اصلی واقع در
بخش دهم فارس شهرستان فسا که ذیل ثبت  6447صفحه  424دفتر 70
امالک بنام خودش ثبت و ســند مالکیت صادر گردیده مفقود گردیده
تقاضای صدور المثنی سند مالکیت گردیده مراتب طبق اصالحیه تبصره
یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود که هر کس
نســبت به ملک مورد آگهــی معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند
مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله
تســلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید و یا در صورت
اعتراض اصل سند ارائه نشــود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق
مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/588م الف
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فسا
یعقوب حق پرست
آگهی مزایده
شهرداری نورآباد در نظر دارد به استناد بند دو
مجوز شــماره  106مورخ  97/6/19شورای محترم
شهرداری نورآباد ممسنی اســالمی شــهر نورآباد مجتمع حمام بهداشتی،
آبگرم را به مدت سه ســال به صورت اجاره به
افراد واجدالشرایط با شرایط ذیل واگذار نماید ،لذا از کلیه متقاضیان
دعوت بعمل میآید بیشــترین قیمت خود را همراه یک فقره فیش
واریزی به حســاب شماره  0106805599008سپرده شهرداری به مبلغ
 4/000/000ریــال در پاکت سربســته تا تاریــخ  98/8/19به دبیرخانه
شــهرداری تحویل رسید دریافت نمایند .ضمن ًا پاکتها رأس ساعت
 4بعدازظهر مورخ  98/8/20باز و قرائت خواهد شد.
-1اجاره ماهیانه پایه مبلغ  6/000/000ریال میباشد.
 -2صالحیت شــرکتکنندگان در استعالم بایستی مورد تأیید مراجع
ذیصالح باشد.
 -3متقاضی برنده میبایســت زمان انعقاد قــرارداد تعداد دوازده
فقــره چک بابت مالاالجاره ماهها و یک فقــره بابت ضمانت اجرای
قرارداد تحویل شهرداری نماید.
 -4انعقاد قرارداد اجاره با شــخص برنده مشمول مقررات حاکم بر
روابط موجر و مستأجر نبوده و هیچگونه حق استیجاری ،کسب و پیشه
برای مستأجر ایجاد نخواهد شد.
 -5چنانچه نفر اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنها
به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -6کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار میباشد.
 -7شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 -8متقاضی برنده میبایســت پس از ابالغ به نامبرده حداکثر ظرف
مدت یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد با شهرداری اقدام نماید.
 -9شرکتکنندگان جهت کســب اطالعات بیشتر میتوانند به واحد
عمران شهرداری مراجعه نمایند.
 -10برنــده مزایده متعهد اســت قبل از انعقاد قرارداد نســبت به
واریز مبلغ  50درصد مالاالجاره یکسال موضوع قرارداد را به حساب
شهرداری واریز نماید.
 -11برای سالهای دوم و ســوم درصدی به مالاالجاره افزایش داده
خواهد شد( .افزایش  15درصد نسبت به سال ماقبل)
تاریخ آگهی نوبت اول98/8/2 :
تاریخ آگهی نوبت دوم98/8/9 :
شناسه آگهی642475 :
 /10237م الف
شهردار
مسعود خلیلی

