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اقتصاد
شنبه  1شهریور 1399

بانک  ها به چه کسانی وام کرونا ندادند؟

گزارش ها از روند پرداخت تسهیالت حمایتی نشان می   دهد
که ثبت نام وام کرونا در هفته   های اخیر با اســتقبال بیشــتری
از ســوی متقاضیان همراه بوده و بیش از  ۲۴۰۰میلیارد تومان
تسهیالت به متقاضیان پرداخت شده است.
به گزارش ایســنا ،پرداخت تســهیالت حمایتی به فعاالن
اقتصادی و شاغالن کســب و کارهای آسیب دیده از کرونا در
 ۱۴رســته منتخب و شناســایی شده از ســوی وزارت کار از
 ۱۳خرداد آغاز شــد .بر این اســاس  ۱۴رســته شغلی منتخب
که بیشــترین آسیب از شــیوع ویروس کرونا را متحمل شده و
دارای لیســت بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی بودند،
توانســتند در ســامانه کارا ثبت نام کنند و برای گرفتن وام به
بانک  ها معرفی شوند.
فارغ از رســته   های شــغلی ،وزارت کار یــک میلیون واحد
اقتصادی آسیب دیده از کرونا را هم شناسایی و با ارسال پیامک،
آنها را مشــمول دریافت تســهیالت حمایتی کرونا اعالم کرد.
آن طور کــه معاون اشــتغال وزارت کار گفته روند ثبت نام
متقاضیان در هفته   های اخیر شدت گرفته؛ به طوری که  ۶۴هزار
مورد ثبتنامی   طی هفته آخر انجام شــده و دریافت تسهیالت
با اســتقبال بیشــتری از ســوی متقاضیان همراه بوده است.
در ایــن بین بانک ها به کســانی که مــدارک هویتی خود را
تکمیــل نکرده یا مدارک را در وقت مقــرر تحویل ندادند یا از
گرفتن تسهیالت منصرف شدند ،تسهیالتی پرداخت نکرده اند.
پیش از این کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشــی از
شیوع ویروس کرونا ،مهلت ثبت نام وام کرونا را برای صاحبان
مشاغل بیمه شده تا  ۱۵شهریور و صاحبان مشاغل فاقد بیمه تا
پایان شــهریور تمدید کرد تا با مراجعه به سامانه کارا به نشانی
 /https://kara.mcls.gov.irنسبت به ثبت نام خود در
سامانه اقدام کنند.
این کارگروه همچنین شــرط "نداشتن چک برگشتی" را از
شروط دریافت همه تســهیالت کرونایی حذف کرد تا پرداخت
تسهیالت کرونا به متقاضیان و کسب و کارهای آسیب دیده از
کرونا با سرعت بیشتری دنبال شود.
مطابق اعالم معاونت اشتغال وزارت کار ،دولت تاکنون بیش از
 ۲۴۰۰میلیارد تومان تســهیالت به  ۱۴رســته شغلی به شدت
آســیب دیده از کرونا پرداخت کرده است .بیشترین تسهیالت
پرداخت شــده در میان رستههای کسبوکارهای آسیبدیده از
کرونا متعلق به رانندگان بوده است.
در بحث تعداد تشــکیل پرونــده نیز راننــدگان با بیش از
 ۱۷۷هزار فقره ،بیشــترین تعداد پرونــده را به خود اختصاص
داده و در صدر قرار گرفته اند؛ رســته   های حملونقل عمومی   و
آرایشگاهها نیز در رده بعد از آن قرار دارند.
به گــزارش ایســنا ،تاکنون  ۱۱۵هــزار نفر از شــاغالن
غیــر رســمی   برای دریافــت وام کرونا ثبت نام کــرده اند که
حــدود  ۱۵۱۹میلیارد ریال اعتبار به متقاضیان پرداخت شــده
اســت .وزارت صنعت ،معدن و تجارت با  ۴۱هزار و  ۷۴۱مورد
ثبت نامی   و وزارت کشــور با  ۳۵هــزار و  ۵۷۰مورد ثبت نامی،
دارای بیشــترین تعداد شاغلین غیر رســمی   متقاضی دریافت
تسهیالت حمایتی بوده اند.
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سه راه حل برای رفع اختالالت هسته معامالت بورس
ســناریوی دو قســمتی شــدن ساعت
معامــات بورســی از روز  27مردادماه به
منظــور جلوگیری از اختالالت هســته اجرا
شــد؛ راه حلی که عمــر آن فقط دو روز بود
و یک کارشــناس بازار سرمایه که بر موقتی
بودن این راه حل تاکید دارد ،معتقد است که
معماری هسته معامالت باید تغییر کند.
حجت الــه فرهنگیان در گفــت و گو با
ایسنا ،با اشــاره به دو شیفته شدن معامالت
بازار ســرمایه ،اظهار داشــت :دو قســمتی
شــدن معامالت بازار ســرمایه یک راه حل
موقت برای کاهش فشــار بار روی هسته تا
پیاده ســازی راه حل   های جایگزین بود .در
واقع این سیاست بیشــتر به کنترل عملکرد
هسته معامالت برمی   گردد.
وی در مورد مشــکل هســته معامالتی
توضیــح داد :خریــد هســته معامالت در
ســال   های  1384و  1385انجــام شــد و
تــا  1388زمان بــرد؛ یعنــی تکنولوژی و
نیازمندی   ها مربوط به آن ســالها بود و پس
از آن نیز به دلیل تحریم   ها تا سال  1395به
روز رسانی هســته صورت نگرفت .در سال
 1385نیــز درآمد کارگزاری   هــا در این حد
نبود که بخواهند در حوزه  ITسرمایه گذاری
سنگینی انجام دهند .تعدادی از شرکت   های
 ITکــه به    OMSها معروف شــدند این
موضــوع را مدیریت کردنــد و کارگزاری   ها
به    OMSها و OMSها هم به هســته
وصل شدند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد :البته
معمــاری در دنیا اینطور نیســت که همه به
صورت مستقیم به هســته دسترسی داشته
باشــند .در آن زمان هم پیش بینی نمی   شد
ایــن حجم از ســهامدار وارد بازار شــده و
به صورت مستقیم به هسته دسترسی داشته
باشند .درحالی که مزیت هسته سرعت عمل
آن است ،درحال حاضر نمی   تواند پاسخگوی
این حجم از متقاضی باشد و به همین دلیل
با اختالل در هسته مواجه شده ایم.
فرهنگیان بــا تاکید بر اینکه ســازمان
بورس ،ارکان و شــرکت   های  ITبه دنبال
راه حلی برای کم کردن فشــار روی هسته
هســتند ،گفت :برای مدیریت فشــار روی
هســته ،دو زمانه شــدن معامــات بازار،
یــک راه حل موقتی اســت .البتــه راه حل
بهینه ای نیست و می   تواند مشکالت جدی

ایجاد کند .این موضــوع می   تواند معادالت
ســبدگردانی و بازارگردانی را به هم بریزد.
نمادها در ســاعات مختلف باید اســتراتژی
معامله گران را بســازد اما فاصله زمانی بین
معامالت مشــکل ایجاد می   کند که منطقی
و منصفانه نیســت اما چاره ای هم نیست تا
راه حل   های جایگزین پیاده شود.
ســه راه حل برای رفع اختالالت
هسته
وی بــا بیــان اینکه بر ای رفع مشــکل
اختالل هســته معامالتی ،سه راه حل وجود
دارد ،توضیح داد :راه حل اصلی این است که
هســته معامالت که تکنولوژی قدیمی   دارد،
عوض شود .این راه حل از طریق وندورهای
ایرانی که می   توانند هســته معامالت داخلی
بنویســند و همچنین وندورهای خارجی که
نگــران تحریم   ها نیســتند و راه   هایی برای
خریــد و انتقال تکنولوژی نیــز وجود دارد،
درحال پیگیری است.
این کارشناس ادامه داد :راه حل دوم این
است که تعداد هسته   های مچینگ معامالت
بیشتر شود .درحال حاضر دو هسته مچینگ
وجود دارد؛ هســته بورس و هسته فرابورس.
البته کاربر متوجه جدا بودن هسته معامالت
نمی   شود .شرکت مدیریت فناوری در تالش
است تعداد هســته   های بورس و فرابورس
را افزایش دهد تا بــا قدرت پردازش موازی
بتوانند بخش بیشــتری از سفارش   های بازار
را مدیریت کنند.
فرهنگیــان در ادامه با تاکید بر اینکه باید
معماری بــازار را تغییر داد ،گفــت :تغییر و

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور:

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل تمدید نخواهد شد
ایرنا :رییسکل ســازمان امور مالیاتی کشور
اعالم کرد :شنبه یکم شهریورماه ،آخرین مهلت
ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل است و
این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
به گزارش ایرنا به نقل از سازمان امور مالیاتی
کشور ،امید علی پارسا ،روز پنجشنبه در خصوص
مهلت ارائه اظهارنامه اشــخاص حقیقی گفت:
با توجه به اینکه آخرین مهلت مقرر قانونی برای
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ارایه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل در سال
جاری روز  ۳۱مردادماه مشخص شده که مصادف
با روز تعطیل جمعه شده است ،بنابراین مطابق با
قانون ،روز شنبه یکم شهریورماه ،آخرین مهلت
قانونی برای ارایه اظهارنامه مالیاتی اشــخاص
حقیقی خواهد بود.
وی در ادامه داد :از مودیان مالیاتی درخواست
میکنــم ،هر چه ســریع  تر نســبت بــه ارایه

آگهی تجدید خرید و نصب آسانسور
نوبت دوم1399/6/10 :
نوبت اول1399/6/1 :
شهرداری فســا در نظر دارد براساس مجوز شورای محترم اسالمی شهر نسبت به
تهیه و اجرای دو دستگاه آسانســور با توجه به شرایط ذیل به شرکت های واجد
شرایط واگذار نماید.
محل اجرا :شهرداری فسا و مدت اجرا 4 :ماه از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد.محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات :شهرداری فسا اداره امور مالیتاریخ بازگشایی پاکات( 99/6/20 :زمان تشکیل جلسه کمیسیون ساعت  15حضور متقاضیاندر جلسه بالمانع است).
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 200/000/000 :ریالنوع تضمین شــرکت در مناقصه :ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه -واریز نقدی بهحساب شماره  0209012278004به نام شهرداری فسا نزد بانک ملی واریز نمایند.
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.متقاضیان از تاریخ نشر آگهی مرحله دوم می توانند جهت اخذ اسناد به مدت  10روز مراجعهنمایند.
برندگان اول تا سوم در صورت ابالغ به آنها مکلفند ظرف مدت  7روز با شهرداری قراردادمنعقد نمایند .در غیر این صورت سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد.هزینه های درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
دو دستگاه آسانسور با ظرفیت حداکثر  6نفره متناســب با ابعاد چاهک تمام اتوماتیک مارک
سلکوم که مشخصات آن در اسناد مناقصه قید شده است.
/5722م الف
شناسه آگهی955775 :
شهرداری فسا

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139860311035005082مــورخ 1398/12/4
هیأت اول /دوم موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک شیراز ناحیه سه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خداوردی
پرویزی نژاد فرزند هرمز به شــماره شناسنامه  68صادره از اقلید
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  296/16مترمربع که
برابر دادنامه شــماره  1155762/98مورخ  1398/11/21اداره اوقاف
ناحیه  4شیراز موازی  45/25مترمربع مشاع از عرصه وقفی شیخ زین
العابدین پالک فرعی  1782از  16اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 748فرعی از  16اصلی واقع در بخش ســه شیراز به آدرس :شیراز
شهرک جوادیه کوچه  13خریداری از مالک رسمی نعمت اله حیدری
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول99/6/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/6/16 :
/5503م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
محسن مرتضوی نیا

اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال  ۱۳۹۸خود
اقدام نمایند و مهلت ارایــه اظهارنامه مالیاتی
به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
پارسا تاکید کرد :عدم ارایه اظهارنامه مالیاتی
در موعد مقــرر قانونی منجر بــه تعلق جریمه
غیر قابل بخشــش و همچنیــن محرومیت از
معافیت پایه مالیاتی و ســایر مشوقهای قانونی
خواهد شد.

آگهی فقدان سند مالکیت بخش  6فارس
نظر به اینکه ضرغام ملک زاده فرزند عوض به اســتناد دو برگ
استشــهادیه گواهی شده در دفتر اسناد رســمی  239سپیدان
منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت ســند مالکیت المثنی یک
هزار سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی گردیده،
به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت هزار سهم
مشاع از ششــدانگ پالک  264فرعی از  37اصلی واقع در قطعه
یک بخش  6فارس مشــهور به رودبال به علت جابجایی مفقود
گردیده اســت که با بررســی دفتر امالک مشخص شد سند
مالکیت اولیه به نام ضرغام ملک زاده فرزند عوض ثبت و ســند
مالکیت آن به شماره چاپی  647199ب  94صادر گردیده مفقود
گردیده لذا مراتب به اســتناد تبصره یک مــاده  120آیین نامه
اصالحی قانون ثبت یک نوبت آگهــی و متذکر میگردد که هر
کس نسبت به ملک مورد آگهی 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 تقدیم اصل ســند
مالکیت یا خالصه معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر
اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشد اداره
ثبت المثنی ســند مالکیت را طبق مقررات صــادر و به متقاضی
تسلیم خواهد کرد.
/70م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سپیدان
محسن مظفری نیا
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139960311034001257مــورخ 1399/3/27
هیأت اول موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و
ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک شــیراز ناحیه  2تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
محمدرضا جوانمردی فرزند علی به شــماره شناســنامه 697
صادره از شــیراز و کدملی  2292073692در ششدانگ یکباب
انباری به مســاحت  832مترمربع پــالک  12297فرعی از 2083
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  2083اصلی واقع در بخش 4
شیراز خریداری از مالک رسمی آقای اکبر دهقانی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول99/6/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/6/16 :
/3415م الف
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شیراز
غالمحسین رئیسی

راه حل اساســی که انقالب در معماری بازار
محسوب می   شود و عمده بورس  های جهانی
نیــز از همین مدل اســتفاده می   کنند ،این
اســت که یوزر هسته نباید یوزر نهایی باشد.
یوزر هســته باید نهادهای مالی باشــند که
تعداد آنها بین  1000تا  2000نفر اســت نه
 40میلیون نفر.
وی گفت :سازمان بورس روی این پیشنهاد
به عنــوان  ORMSکار می   کند .در این
مدل هرکدام از کارگزاری   ها می   توانند تبدیل
به یک ســپرده گزاری کوچک شوند؛ یعنی
دارایی مشتریها توســط  OMSنگهداری
می   شود و سمت یوزر تغییری دیده نمی   شود.
یوزر زمانی که می   خواهد به هســته مراجعه
کند ،از جایگاه کارگزاری وارد می   شــود .در
آن ســو کارگزاری به جای یوزر سفارش را
می   گذارد ،ادیت می   کند ،لغو می   کند و. ...
این کارشــناس بازار ســرمایه با تاکید بر
اینکه با روش مذکور ،بار روی هسته به شدت
کم می   شــود و ســرعت باال می   رود ،اظهار
داشــت :اما اگر این معماری عوض نشود و
یوزر هســته  40میلیون نفر باشــد به جای
 2000هیــچ سیســتمی   در دنیــا نمی   تواند
پاسخگوی آن باشد.
به هر حال این روزهــا یک دوران گذار
بوده و ممکن اســت اختالل   های پیش آمده
موجب نارضایتی ســهامداران شده باشد اما
این موضوع در بازه شــش ماه تا یک ساله
برطــرف می   شــود .هرچند ممکن اســت
آســیب   هایی نیز وارد کند امــا باید صبر و
همکاری کرد.

تامین پایدار برق ایستگاه   های پمپاژ چشمه لنگان در فریدون شهر
حبیب صادقی /اصفهان

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت :با خرید دو دستگاه دیزل ژانراتور ،برق اضطراری ایستگاه
پمپاژ چشمه لنگان و ایستگاه پمپاژ شماره دو آبرسانی به فریدون شهر ،تامین شد.
هاشم امینی بیان کرد :با برداشت  72لیتر آب در ثانیه از چشمه لنگان از طریق 28کیلومتر خط انتقال و با استفاده
از  ۳ایســتگاه پمپاژ ،آب آشامیدنی فریدونشهر و روستاهای مجاور آن تامین می   شود و با برداشت بیش از  600لیتر
در ثانیه از چشمه لنگان بخشی از آب رودخانه زاینده رود تامین می   گردد.
وی تجهیز چشــمه لنگان را به مولد برق اضطراری ضروری دانســت و بیان داشت :چشمه لنگان تنها منبع تامین
کننده آب شرب بیش از  26هزار نفر جمعیت شهرستان فریدون شهر می   باشد ،این در حالی است که این شهرستان
واقع در زاگرس مرکزی ،دارای آب و هوایی سرد و برفی است ،به طوری که حداقل  8ماه در سال شاهد بارش باران و
برف می   باشیم و کوهستانی بودن این منطقه رفع هر گونه حادثه را در زمان بارش سنگین برف ،بسیار دشوار می   کند
و براین اساس تامین پایدار برق چشمه لنگان بسیار ضروری به نظر می   رسد.
مدیرعامل شــرکت آبفا استان اصفهان به قطع شدن برق تاسیسات چشمه لنگان در سال  90اشاره کرد و تصریح
نمود :در ســال  90به دنبال بارش شــدید برف ،برق تاسیســات چشــمه لنگان قطع شــد و در نتیجه آن آب شرب
فریدون شهر به مدت یک هفته قطع گردید که این امر مشکالتی برای مردم و مراکز درمانی و خدماتی ایجاد نمود.
مهندس   هاشــم امینی شبکه توزیع آب فریدون شــهر و برف انبار را  120کیلومتر اعالم کرد و اظهار داشت296 :
کیلومتر طول خطوط انتقال و شــبکه توزیع روستاها در این شهرستان می   باشد و برای کاهش هدر رفت  23درصدی
آب در این منطقه ،نیاز به اصالح شبکه فرسوده آب است.
الزم به توضیح اســت که چشــمه لنگان به عنوان یکی از منابع تامین کننده آب زاینده رود ،چشمه ای دائمی   و پر
آب ،در  17کیلومتری جنوب غربی فریدون شــهر در غرب اســتان اصفهان است که آب آن توسط تونل به دره ای در
ورودی شهر فریدون شهر هدایت شده و مسیری حدودا  40کیلومتری را تا الحاق به زاینده رود می   پیماید.

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان:

راهبرد خرید تکنولوژی باید در دستور کار صنعتگران قرار گیرد
حبیب صادقی /اصفهان

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان گفت :زمان آن فرا رسیده که به جای خرید کارخانه ،به دنبال راهبرد
خرید تکنولوژی از خارج باشیم.
به گزارش روابط عمومی   اتاق بازرگانی اصفهان ،محمدرضا رجالی در جلســه "مصوبات الزامات اجرایی در راستای
چشــم انداز تعیین شده الستیک   های صنعتی اســتان اصفهان" افزود :در کنار این دیدگاه که خارجی   ها ما را به چشم
بــازار می   بیننــد ،به لحاظ آن که ما نیروی انســانی ،انرژی و زمین ارزان داریم ،باید با تغییــر این تصویر ،کارخانه با
مشارکت خارجی   ها ایجاد کنیم.
وی تصریح کرد :در این مقطع ،راهبرد ساخت الستیک را باید مورد توجه ویژه قرار دهیم و اصفهان به لحاظ داشتن
نیروی ماهر ،پتروشیمی   و برق ارزان ،پتانسیل   های بالقوه در زمینه تولید الستیک و مواد اولیه را دارد؛ از این رو ،ما باید
یک بار برای همیشه تکنولوژی را بخریم و وارد کنیم .عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان افزود :صنعتگران
باید با ایجاد فضای تعاملی و همدلی و با ارائه طرح   ها و پیشنهادهای سازنده کارها را پیش ببرند.
وی تصریح کرد :در شــرایط موجود شیوع ویروس کرونا ،ظرفیت   های خالی استان و وضعیت اشتغال خوب بوده و
رشد هم کرده است و در چنین شرایطی ما باید وارد بازارهای جهانی شویم.
رجالی ادامه داد :اتاق بازرگانی با ترجمه گزارش   های مکنزی توانســته است بیش از  170راهکار را برای مقابله با
اثرات منفی شیوع ویروس کرونا نشر و در اختیار فعاالن بخش خصوصی قرار دهد.
وی در خاتمه گفت :ما باید در حوزه الســتیک با اعطای مجوز و ایجاد ســندیکا و نیز احداث شــهرک اختصاصی
بتوانیم این بخش را توانمند کنیم.
سید آرش امامی ،دبیرکمیسیون صنایع نیز در این نشست گفت 11 :کارخانه با میانگین ظرفیت تولید ساالنه  40تا
 50هزار تن تایر در کشور داریم که حدود  350هزار تن ساالنه در این کارخانه   ها تولید می شود.
وی نیاز ساالنه کشور به تایر را  500هزار تن دانست و افزود :مابقی نیاز را باید بتوانیم با ایجاد کارخانه تایر با استفاده
از تکنولوژی   های روز دنیا تامین کنیم ،از این رو با تدوین سند چشم انداز تعیین شده به دنبال رفع این مشکل هستیم.
در این جلســه مصوبات الزامات اجرایی در راستای چشم انداز تعیین شده الستیک   های صنعتی استان و راهکارها و
نقاط ضعف و قوت این سند در کمیسیون صنعت ،برای تصویب هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان مورد بررسی
نهایی قرار گرفت.

تجدید آگهی مزایده
آگهی نوبت دوم99/6/10 :
آگهی نوبت اول99/6/1 :
شــهرداری فسا در نظر دارد به استناد مجوز شماره /98/205ص مورخ  98/5/5شورای محترم اسالمی شهر نسبت به اجاره مغازه
واقع در بازار به مدت یک ســال به شــرح زیر اقدام نماید .لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد و
شرکت در مزایده به اداره امور مالی شهرداری مراجعه یا با شماره های  071-53339806و  09173326537تماس حاصل نمایند.
ردﻳﻒ
1

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ

ﻓﺴﺎ -ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎم)ره( -واﻗﻊ در ﺑﺎزار

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ )رﻳﺎل(
17/000/000

ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه )رﻳﺎل(
10/200/000

-1متقاضیان جهت شــرکت در مزایده می بایست مبالغ سپرده شرکت در مزایده به شــرح جدول فوق به حساب  0209012278004به نام سپرده
شهرداری واریز نمایند .الزم به ذکر است به پیشنهادهای فاقد سپرده ترتیب اثر داده نمی شود-2 .شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات
مختار اســت-3 .چنانچه نفرات اول تا ســوم برنده از انعقاد قرارداد انصراف دهند ،ســپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-4مهلت ارائه پیشــنهادات به دبیرخانه شــهرداری ،ده روز پس از درج آگهی نوبت دوم می باشد-5 .سایر شــرایط و برگ پیشنهاد قیمت در
اســناد مزایده قید می گردد-6 .برنده مزایده موظف است به هنگام انعقاد قرارداد با شــهرداری مبلغ  10درصد ضمانت نامه معتبر بانکی جهت
حســن اجرای قرارداد تسلیم شــهرداری نماید-7 .کلیه هزینه های درج آگهی در دو نوبت و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
-8متقاضیان بایســتی سپرده شرکت در مزایده خود را در پاکت الف و قیمت پیشنهادی و ســایر اسناد و مدارک در پاکت ب تسلیم شهرداری
نمایند-9 .آخرین مهلت تحویل پاکت ها تا پایان وقت اداری مورخ  99/6/20می باشــد-10 .جلســه کمیسیون ســاعت  16مورخ  99/6/20در محل
شهرداری برگزار می گردد و حضور متقاضیان در جلسه بالمانع است.
/5721م الف
شناسه آگهی955773 :
حسن برات -شهردار فسا

آگهی مناقصه مرحله دوم
نوبت دوم99/6/1 :
نوبت اول99/5/25 :
شهرداری دهرم در نظر دارد به استناد قوانین کشوری
و مصوبه شــماره  77مورخ  1399/1/18شورای اسالمی
شهر نسبت به واگذاری خدمات شهری و وسائط نقلیه ،فضای سبز به
صورت حجمی به پیمانکاران واجد شــرایط به صورت مدیریت پیمان
اقدام نماید .لذا شرکت های متقاضی واجد شرایط می توانند از تاریخ
نشر آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور مالی شهرداری
مراجعه و پیشــنهادات خود را ظرف مــدت  10روز پس از درج آگهی
نوبت دوم در وقت اداری به امور مالی شهرداری تحویل نمایند.
شرایط-1 :مبلغ حجمی برآورد ســالیانه  7/320/000/000ریال می باشد.
-2مبلغ ســپرده شرکت در مناقصه  366/000/000ریال می باشد که به
یکی از دو روش زیر ارایه می گردد.
الف :ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ ســپرده فوق که به مدت  3ماه
اعتبار داشته باشد و قابل تمدید باشد.
ب :واریــز مبلغ ســپرده به صــورت نقدی به حســاب شــماره
 0107266549001به نام ســپرده شهرداری دهرم نزد بانک ملی فیش
واریزی همراه با قیمت پیشــنهادی در پاکت شرکت در مناقصه قرار
داده و پلمپ و تحویل شهرداری نمایید.
-3شــهرداری در رد یا قبول تمامی پیشنهادات مختار است-4 .هزینه
چاپ آگهی در دو نوبت چاپ و هزینه کارشناسی ماشین آالت به عهده
برنده مناقصه می باشد-5 .به تقاضای مشروط و مبهم ترتیب اثر داده
نخواهد شد-6 .در صورتی که نفرات اول ،دوم و سوم حاضر به انعقاد
قرارداد نگردند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد
شد-7 .ســایر اطالعات و جزئیات مناقصه در اســناد مناقصه درج
خواهد شد-8 .آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی آخرین ساعت
اداری تاریخ  99/6/9می باشد-9 .تاریخ بازگشایی پاکت های پیشنهادی
حداکثر یک هفته بعد از اتمام مهلت تحویل می باشد.
شماره تماس - 07138760826 :همراه  09917639294حسین مرادی
/5376م الف
شناسه آگهی943353 :
خلیل ثابت
شهردار دهرم

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال  1399بخش  13فارس شهرستان
استهبان
برابر مواد  11و  12قانون ثبت اســناد و امالک و ماده  59آیین
نامه اجرایی قانون مذکور اسامی اشخاصی که امالک آنها در
سه ماهه اول سال  99مبادرت به درخواست ثبت شده است
به ترتیب ذکر شماره به شرح ذیل جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
 -1پالک  -1785/2فاطمه شجاعیان فرزند احمد ششدانگ یک قطعه زمین
به مســاحت  31/30مترمربع واقع در بخش  13فارس استهبان -خیابان ابوذر
شمالی میدان درب بازار پشت مسجد گوهریه
 -2پالک  -3622جلیل اسمعیلمنش فرزند علی نسبت به  67سهم مشاع و
افســانه برهانی فرزند غالمرضا نسبت به  135سهم مشاع زهرا صلحیزاده
فرزند محمود نسبت به  90سهم مشاع و فاطمه ممنون فرزند فتحعلی نسبت
به  89ســهم مشاع ک ً
ال از  381سهم سهام ششدانگ یک قطعه انجیرستان به
مســاحت  19050مترمربع واقع در بخش  13فارس اســتهبان -داردون محل
مشهور به بند بست
 -3پالک  -3769/1هادی ملکی فرزند علیاکبر و علیاکبر ملکی فرزند محمد
هر یک نسبت به  7/5سهم مشاع از  15سهم از  24سهم سهام ششدانگ یک
قطعه انجیرســتان به مســاحت  -21579مترمربع واقع در بخش  13فارس
استهبان -محل مشهور به درب تنگ
 -4پالک  -3999/137ابراهیم اصمی اصطهباناتی فرزند محمدعلی ششدانگ
یک قطعه باغ به مساحت  2703مترمربع واقع در بخش  13فارس استهبان-
صحرای سریش
 -5پالک  -4282/195حمید مرادی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین
به مســاحت  33/18مترمربع واقع در بخش  13فارس اســتهبان -شهرک
سیمان
 -6پالک  -4464/1ابراهیم شــفق اصطهباناتی فرزند اکبر ششدانگ یکباب
خانه به مساحت  231/70مترمربع واقع در بخش  13فارس استهبان -خیابان
شهید فقیهی کوچه مرکز بهداشت
برابر مواد  16و  17قانون ثبت هر کس نســبت به رقبات باال واخواهی دارد
و یا قبل از انتشــار این آگهی اقامه دعوی نموده و در دادگاه مطرح اســت
میتواند از زمان انتشــار این آگهی به مدت  90روز از تاریخ انتشار نوبت اول
به آگهیهای نوبتی و مدت ســی روز نسبت به آگهی اصالحی اعتراض نماید
و گواهی مشــعر به طرح دعوی خود را به اداره ثبت اسناد و امالک استهبان
تحویل نماید معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به
اداره ثبت اســناد دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید در غیر
این صورت اداره ثبت بدون توجــه به اعتراض عملیات ثبتی را ادامه خواهد
داد این آگهی در دو نوبت به فاصله  30روز منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول99/5/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/6/1 :
شناسه آگهی911646 :
 /3214م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک استهبان
احمد انتظار

