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پرداخت دوبرابری تسهیالت به بخش های اقتصادی 
تسهیالت پرداختی بانک  ها به بخش های اقتصادی طی سه ماهه نخست سال 
1400، حدود 498 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایســه با دوره مشابه سال 
قبل بیش از دو برابر شده است.به گزارش اتاق بازرگانی تهران، تسهیالت پرداختی 
بانک  ها به بخش های اقتصادی طی ســه ماهه نخست سال 1400، حدود 498 
هزار میلیارد تومان بوده که در مقایســه با دوره مشابه سال قبل بیش از دو برابر 
شده است.سهم تسهیالت پرداختی با هدف سرمایه در گردش به کل بخش  های 
اقتصادی حدود 347 هزار میلیارد تومان )70 درصد کل تســهیالت پرداختی( 
است. همچنین حدود 11 درصد کل تسهیالت پرداختی در قالب ایجاد، 8 درصد 
آن در قالب توســعه و حدود 6 درصد برای خرید کاالی شخصی، پرداخت شده 
است.در میان بخش های اقتصادی، بیشترین میزان تسهیالت پرداختی به بخش 
خدمات با سهم حدود 42 درصد اختصاص داشته است. بخش های صنعت و معدن 
و بازرگانی نیز به ترتیب سهم های حدود 32 درصد و 16 درصدی از کل تسهیالت 

پرداختی را در بر داشته  اند. 

خروج 13 میلیارد تومان کاالی قاچاق
 از چرخه مصرف 

97 تن انواع کاالهای غیربهداشــتی قاچاق به ارزش 130 میلیارد ریال توسط 
مدیریت اموال تملیکی استان های هرمزگان، کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال 
و بختیاری و مازندران امحاء و از چرخه مصرف خارج شــد.به گزارش ســازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مدیریت اموال تملیکی استان هرمزگان جهت 
جلوگیری از ورود کاالهای فاسد و غیرقابل مصرف به بازار در راستای حفظ سالمت 
جامعه اقدام به انهدام 43 تن کاالی قاچاق به ارزشی بالغ بر 107 میلیارد ریال در 
محل بازیافت شهرداری بندر لنگه نمود. مدیریت اموال تملیکی استان کهگیلویه 
و بویــر احمد نیز 40 تن کاالی قاچاق به ارزش یک میلیارد و 620 میلیون ریال 
مربوط به 1۵4 فقره پرونده را با حضور نمایندگان سازمان های ذیصالح امحاء کرد.

عالوه بر این دو استان، اموال تملیکی استان های چهارمحال و بختیاری و مازندران 
هر کدام به ترتیب 12 و 2 تن کاالی غیربهداشتی و غیراستاندارد شامل انواع مواد 
خوراکی، آشــامیدنی، انواع دخانیات و سیگار، لوازم آرایشی بهداشتی و البسه را 

منهدم کردند. 

خرید ۴ میلیون تن گندم تا ۲۸ تیرماه
مدیر روابط عمومی شــرکت بازرگانی دولتی ایران مقدار خرید گندم را تا 28 
تیرمــاه 4 میلیون تن اعالم کرد و گفــت: 92 درصد از پول گندمکاران پرداخت 
شــده است.به گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران، سید محمد تقی طباطبایی 
گفت: از شــروع عملیات خرید تضمینی گندم تاکنــون 4 میلیون تن گندم به 
ارزش 19۵ هزار میلیارد ریال به صورت تضمینی در 31 اســتان خریداری شده 
اســت.وی از پرداخت بیش از 179 هزار میلیــارد ریال، معادل 92 درصد از پول 
گندمکاران خبر داد و یادآور شد: 2 میلیون و 4۵0 هزار تن از این مقدار گندم در 
استان های خوزستان، فارس، گلستان و کرمانشاه از کشاورزان خریداری شده است 
که خوزستان با 1.2 میلیون تن، فارس با 464 هزار تن، گلستان با 448 هزار تن و 
کرمانشاه 338 هزار تن پیشتاز در خرید هستند.مشاور فرهنگی و رسانه ی شرکت 
بازرگانی دولتی ایران تصریح کــرد: خرید تضمینی 124 هزار تن دانه ی روغنی 
کلزا به ارزش 13 هزار میلیارد ریال نیز انجام شــده است که استان های گلستان، 
خوزستان و مازندران را پیشتاز در عملیات خرید تضمینی این محصول هستند. 

رشد 31/۸ درصدی صدور جواز تاسیس صنعتی 
در بهار 1۴۰۰

بررسی آماری منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از صدور 10 هزار 
و 714 فقره جواز تاســیس صنعتی در سه ماهه نخست امسال است. آماری که 
حکایت از رشــد 31.8 درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال دارد.به گزارش 
ایرنا، پیش بینی می شــود برای مجوزهای یادشــده در مجموع 271 هزار و 231 
میلیون تومان سرمایه گذاری انجام شده باشد که حاکی از رشد 162 درصدی در 
هم سنجی با پارسال دارد.همچنین مجوزهای یادشده منجر به اشتغال زایی برای 
288 هزار و 96 نفر می شود که در مقایسه با سه ماهه نخست پارسال رشد ۵2.4 
درصدی را نشان می دهد.بررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه 
پروانه های بهره برداری صنعتی نیز رشــد 2۵.3 درصــدی این پروانه ها را در بهار 
1400 با هزار و ۵72 فقره نشــان می دهد.برای این پروانه های صنعتی ایجادی و 
توسعه ای نیز 46 هزار و ۵22 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است که اشتغال 

39 هزار و ۵66 نفری را به دنبال خواهد داشت.

ماندگاری بیتکوین باالی 3۲ هزار دالر
با وجود افزایش فشــار فروش، بیتکوین کانال 32 هزار را حفظ کرده است.به 
گزارش ایســنا به نقل از سی ان بی سی، صرافی باینانس که فعالیت آن تحت تاثیر 
اتخاذ رویکرد سختگیرانه برخی کشورها قرار گرفته است، تصمیم دارد برای پرهیز 
از وقوع اتفاق مشابه و از دست رفتن بازار آمریکا، سهام صرافی باینانس در آمریکا 
را در بورس این کشور عرضه کند. مدیرعامل باینانس با بیان اینکه مجموعه تحت 
مدیریتش الزامات و قوانین مالی کشورها را رعایت کند وعده داده است باینانس 
تــالش کند با کمک گرفتن از مشــاوره های حقوقدانان و فعاالن مالی، انتظارات 
نهادهای ناظر را برآورده سازد.صحبت های اخیر جک دورسی- مدیر عامل توییتر- 
و ایالن ماسک- مدیرعامل تسال- در خصوص ارزهای دیجیتالی باعث ورود موج 
تازه ای از تقاضا به بازار شــده اســت. ایالن ماسک گفته احتمال پذیرش مجدد 
بیتکویــن به عنوان ابزار پرداخت برای خرید خودروهای تســال وجود دارد اما به 
شرطی که بیشتر انرژی الزم برای استخراج رمزارزها از انرژی های پاک تامین شود. 

اخبار کوتاه

اگرچه قرار بود امســال موانع تولید زدوده شــوند اما نه 
تنها مشــکالت قبلی همچون تامین مــواد اولیه و کاهش 
تقاضا به قوت خود باقی هستند، بلکه قطعی برق نیز به آنها 
اضافه شده است.امسال اگرچه تحت عنوان مانع زدایی ها و 
پشتیبانی ها برای تولید کشور نام گذار شده اما صنایع کشور 
حال و روز چندان خوشی ندارند؛ طی 4 ماه گذشته از سال 
جاری در کنار خیز موج های مختلف کرونا، مشــکل تأمین 
مواد اولیه و کاهش قــدرت خرید مردم که نهایتاً منجر به 
کاهش تقاضا در بازار کاالهای گوناگون شده، قطعی برق نیز 
به چالش های صنعت اضافه شــده است. چالشی که نه تنها 
روند تولید را مختل کرده بلکه آســیب های زیادی به مواد 
اولیه و تجهیزات صنعتی واحدها وارد کرده به شــکلی که 
خسارات میلیاردی به برخی از تولیدکنندگان تحمیل شده 
اســت.به گزارش خبرگزاری مهر،وضعیت قطعی بی برنامه 
برق آن هم بدون اعالم قبلی در صنایع مختلف تا جایی جلو 
رفت که وزارتخانه های صمت و نیرو دائم در حال مکاتبه با 
هــم بودند تا راهی برای حــل این معضل پیدا کنند که در 
نهایت تصمیم بر این شــد طبق مصوبه دولت، برق در 828 
شهرک صنعتی که بیش از 48 هزار واحد بهره بردار و بیش 
از 960 هزار نفر شــاغل را در خود جای داده اند قطع نشود 
و به جای آن برق صنایع بزرگ همچون ســیمان و فوالد به 
صورت زمانبندی شده قطع شود.فتحعلی محمدزاده معاون 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در این رابطه 
بــه خبرنگار مهر گفته بود: طبق تبصــره 3 ماده 3 مصوبه 
شانزدهم تیرماه امسال هیأت وزیران، شهرک های صنعتی از 
شمول اعمال خاموشی برق معاف شدند.به گفته وی، وزیر 
نیرو به وزیر صمت اعالم کرد که واحدهای صنعتی باید به 
اندازه 4 هزار مگاوات به کاهش مصرف برق کمک کنند. از 
این رو با توجه به اینکه دیماند مصرف برق در 828 شهرک 
صنعتی 9 هزار و 941 مگاوات برق است، اما نسبت به صنایع 
بزرگ، اشتغال زایی باالیی دارند و تعداد زیادی واحد صنعتی 
در این شهرک ها فعال هستند، مقرر شد برق صنایع بزرگ 
همچون فوالد و ســیمان قطع و برق صنایع کوچک تأمین 
شود.با این حال گزارشات دریافتی نشان می دهد که برخی 
از اســتان ها این مصوبه را اجرا نکرده و بعضاً اقدام به قطع 
کردن برق واحدهای فعال در شهرک های صنعتی می کنند.

در این رابطه سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزیر صمت 
می گوید: مقرر شــده بود که برق شهرک های صنعتی قطع 

نشود اما گزارش های دریافتی از سراسر کشور نشان از قطعی 
برق در شــهرک ها دارد که منجر به مشکالت زیادی برای 
واحدهای صنعتی دارد؛ به طوری که فقط در هفته گذشته 
نزدیک به 2000 ساعت قطعی برق در شهرک ها اتفاق افتاده 

که میانگین قطعی سه ساعته را شاهد بودیم.
دردسرهای دنباله دار سیمان و فوالد

از سویی دیگر نیز قطعی برق در صنایع بزرگ مشکالت 
زیادی را در فرایند تولیــد و عرضه ایجاد کرد. مصداق این 
موضوع نیز وضعیت بغرنج بازار ســیمان است. این کاال که 
تماماً محصول داخلی بوده و نیازی به واردات ندارد در بازار 
در هر کیسه با قیمت 30 تا 40 هزار تومان به فروش می رفت 
اما پس از سیاست های مربوط به قطعی برق قیمت هر کیسه 
بیــن 70 تا 100 هزار تومان افزایش یافت. همچنین آنطور 
که مهرداد نظارت رئیس کانون سراسری بتن اعالم کرد طی 
یک ماه قیمت سیمان فله 300 درصد رشد کرد؛ به گونه ای 
که هر تن سیمان عرضه شــده در بورس نیز طی روزهای 
پایانی تیــر ماه از 308 هزار تومان بــه حدود یک میلیون 
و 299 هزار تومان رســید. این موضوع به توقف پروژه های 

عمرانی، جاده ســازی و ساخت مســکن منجر شده است، 
همچنیــن در ادامه می تواند منجر بــه گرانی 30 درصدی 
هزینه ســاخت مسکن نیز شود.ســید جواد جهرمی معاون 
عملیات و نظارت بورس کاالی ایران نیز در این ارتباط تاکید 
کرد که یکی از دالیل افزایش قیمت ســیمان، قطعی برق 
بوده که در نتیجه، کاهش تولید و عرضه ســیمان در بورس 
کاال را ســبب شــده و همین امر، باعث افزایش قیمت این 
محصول در بازار شده است.نکته قابل توجه در مورد صنایع 
بزرگ این اســت که صنایع و رسته های تولیدی بسیاری به 
این صنایع وابسته هســتند، بنابراین زمانی که مشکلی در 
فرایند کار صنایع بزرگ پیش می آید رسته های وابسته نیز 
به تبع آن با چالش مواجه می شوند. به عنوان نمونه می توان 
باید به حوزه بتن سازی اشاره کرد. طبق گفته رئیس کانون 
سراسری بتن مشکالت پیش آمده در حوزه سیمان و گرانی 
این کاال، موجب شــده 80 درصد کارخانجات تولیدکننده 
بُتن تعطیل شوند، این در حالیست که در صنعت بتن 100 
هزار نفر شــاغل حضور دارد و این صنعت با 120 صنف در 

ارتباط است.

نوش دارو بعد از مرگ سهراب
پس از بروز اختالل های پیش آمده در فرایند تولید صنایع 
بزرگ و برای کنتــرل تقاضای کاذب پیش آمده در بازار به 
دلیل بار روانی ناشــی از تعطیلی این واحدها و گرانی های 
بی ضابطه، مقرر شد صنایع سیمانی دو روز، شب کار شوند 
و دو روز کامــل کار کنند و فوالدی هــا نیز با ظرفیت های 
کمتری کار کنند تا طی هفته جاری در مورد ادامه فعالیت 
این صنایع تصمیم جدیدی گرفته شود.این در حالیست که 
متولیــان از همان دمادم بروز مشــکل در تأمین برق، باید 
صنایع بزرگ و کوچک پرمصرف را به صورت فهرســت وار 
شناسایی می کردند و در ادامه به جای قطع برق بی برنامه، 
با فعالیت شــبانه صنایع موافقت می کردند. در این صورت 
هم صنایع چه واحدهــای بزرگ و چه واحدهای کوچک با 
برنامه ریزی و بدون اختالل کار را ادامه می دادند و هم بازار 
تحت تأثیر قرار نمی گرفت و محلی برای ظهور دوباره دالالن 

نمی شد.
احتمال خاموشی های جدید

ظاهر قضیه نشــان می دهد که مسئوالن وزارت خانه ها 
و ســازمان های مختلف مشــکالت تولید را بــه اطالع هم 
می رســانند و به صورت پویا در حال تصمیم گیری در مورد 
نحوه فعالیت صنایع هستند اما باز هم در همین بازه زمانی 
تصمیــم گیری ها و قطعی و وصلی برق، تدبیر خاصی برای 
صنایع اندیشیده نمی شود و صرفاً کاهش فعالیت مدنظر قرار 
دارد. از ســویی دیگر نیز بــا توجه به ورود مجدد موج گرما 
از هفته جاری، احتمال خاموشی های بیشتر برای صنایع و 
اختالل در فرایند تولید و عرضه وجــود دارد.در این رابطه 
مصطفی رجبی مشهدی ســخنگوی صنعت برق می گوید: 
روزهای پیش رو روزهای بســیار سختی برای صنعت برق 
خواهــد بود، زیرا میــزان مصرف از میــزان تولید 10 هزار 
مگاوات بیشتر می شود. برای گذر از این شرایط بدون اعمال 
خاموشــی برنامه ریزی شــده نیازمند کمک صنایع بزرگ، 
مشترکان خانگی و تجاری هستیم.بنابراین به نظر می رسد 
بهتر است در این روزها متولیان مربوطه با برنامه ریزی دقیق 
نسبت به فعالیت به ویژه فعالیت شبانه صنایع تصمیم گیری 
کنند و به جای قطعی برق باید برنامه ای مشــخص و مدت 
دار بــرای تأمین برق مــورد نیاز صنایع تدویــن کنند تا 
تولیدکنندگان بتوانند با برنامه ریزی و مشکالت حداقلی، به 

تولید بپردازند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از 399 محله 
تهران در 2۵0 محله اصال معامله ای انجام نمی شود گفت: 
حتما اگر تالطمی در بازارهای موازی ایجاد شــود، اثراتش 
در بازار مسکن کمتر خواهد بود و ثبات از واکنشهای فعلی 
این بازار قابل انتظار است.محمود محمودزاده در گفت وگو 
با ایســنا اظهار کرد: در خردادماه اعالم شد متوسط قیمت 
مســکن در تهران 3 درصد افزایــش یافته؛ در حالی که از 
399 محلــه پایتخت در 2۵0 محله اصال معامله ای صورت 
نگرفته است. یعنی در حدود 60 درصد محالت حتی یک 

قرارداد هم امضا نشده است.
 از 40 درصد مابقی هم در بعضی محله ها فقط شــاهد 
انعقاد یکی دو فقره قرارداد خرید و فروش بوده ایم. بنابراین 
ارایه داده های قیمتی از چنین بازاری اشــتباه اســت و به 
همین دلیل از سال 1398 اعالم کردیم این شیوه را قبول 
نداریم.وی افزود: قیمتهای اعالمی بر اســاس متوسط نرخ 

معامالت ارایه می شود در حالی که معامالت بسیار کاهش 
یافته است. نمی شــود وقتی در یک محله دو فقره معامله 
صــورت می گیرد همان را مالکی برای اعالم متوســط آن 
محله در نظر گرفت.معاون مســکن و ساختمان وزیر راه و 
شهرســازی با اشاره به ۵102 فقره قرارداد خرید و فروش 
مسکن طی خرداد 1400 در تهران گفت: وقتی می خواهید 
آمار ارایه دهید باید جامعه آماری شــما عدد قابل توجهی 
توجهی باشــد تا بتوان آن را تســری داد. اما زمانی که در 
یــک ماه به طور مثال 1000 معامله انجام می شــود و در 
ماه بعد ۵0 معامله، نتیجه مســاوی از این دو ماه به دست 
نمی آید.به گفته محمودزاده، چند محله محدود در تهران 
در مناطق 1، 3، 4، ۵ و 6 هســتند که فضای بورس بازی 

مسکن در آنجا وجود دارد.
 به طور مثال در شــرق منطقه 4 معامالت بسیار بیش 
از دیگر محله های این منطقه اســت. پس نباید با استناد 

به قیمتهایی که از قرادادهای این محله استخراج می شود 
برای دیگــر محله های منطقه 4 یا کل شــهر تهران نرخ 

تعیین کرد.
وی با بیان اینکه برنامه ارایه آمار صحیح از بازار مسکن 
در دســتور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد گفت: به 
دلیل درگیری و مشغله ای که درخصوص سامانه امالک و 
اسکان داشــتیم موضوع آمار به تعویق افتاده اما به زودی 
آمار اعالم خواهد شــد.معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار 
کرد: تاکید اصلی ما بر این است که نباید انتظار تورمی در 

بازار مسکن ایجاد کرد.
 وقتی فضای کلی بازار به ثبات رســیده و فروشندگان 
حاضرنــد با قیمتهای پایین، واحدهــای خود را به فروش 
برســانند نشــان می دهد قبال نرخها واقعی نبوده اســت. 
در حــال حاضر خریدار به ندرت پیدا می شــود و شــاید 
فروشندگان هم دست نگه داشته اند اما بازار در یک حالت 

پایدار قرار دارد.محمــودزاده درباره پیش بینی از وضعیت 
آینــده بازار مســکن گفت: ثبات قیمتی در بازار مســکن 
بســتگی به شــرایط اقتصاد کالن دارد. در واقع هیچ یک 
از بازارهای طال، ارز، مسکن و بورس از استقالل مشخصی 
برخوردار نیستند و با یکدیگر ارتباط دارند. به همین لحاظ 

با نسبت مشخصی با هم حرکت می کنند.
وی، سیاســتهای وزارت راه و شهرســازی را در جهت 
کنترل بازار مسکن دانست و افزود: برنامه هایی مثل طرح 
اقدام ملی مسکن، مالیات خانه های خالی، سامانه امالک و 
اســکان، تعیین نرخ اجاره بها، وام ودیعه مسکن و بسیاری 
دیگر از اقدامات در این جهت انجام شــده که مســکن از 
کاالی ســرمایه ای به مصرفی تبدیل شود. با توجه به این 
کارها به نظرم اگر تالطمی در دیگر بازارها داشــته باشیم 
حتما در بازار مســکن کمتــر خواهد بود. این مســاله از 

واکنشهای بازار، قابل انتظار است.

وزیر نیرو گفت: از نیمه دوم ســال 98 تاکنون 628 طرح آب، برق، فاضالب 
با ســرمایه گذاری 132 هزار میلیارد تومان به مدار بهره برداری آمده که بخش 
عمده این طرح ها مربوط به سدهای مخزنی است.به گزارش ایرنا، رضا اردکانیان 
روزگذشته در هشتاد و چهارمین برنامه جهش تولید که افتتاح ویدئوکنفرانسی 
طرح های ملی وزارت نیرو آغاز شــد به شــرح گزارش فعالیت های اخیر وزارت 
نیرو پرداخت.وزیر نیرو گفت: بر اساس جلساتی که برگزار شد مسئوالن استان 
خوزســتان محدودیت هایی را برای برخی کشت های پرآب بر در نظر گرفتند اما 

اکنون کشت هایی صورت گرفته که آب بر هستند. 
با توجه به این که معیشت کشاورزان همیشه حائز اهمیت بوده، باید با نوعی 
مصالحه بین شــرایط امروز، شرایط محتمل پاییز، مصارف کشاورزی که کشت 
پاییزه دارد و شــرب مردم خوزستان در نیم ســال دوم، به فرمول خوبی برای 
حل مسائل دســت پیدا کرد.اردکانیان تشریح کرد: مسئوالن کشاورزی استان 
جلســاتی را برگزار کردند و امید اســت که برای هر دو مســاله آب و معیشت 
کشاورزان تدابیری اندیشیده شــود. فرمایشات روز گذشته رهبر معظم انقالب 
اسالمی و توصیه ها و تاکیداتی که همواره در دولت های مختلف داشته اند، مالک 

عمل تمام ما بوده و هست. 
امیدواریم نویدهایی که برای تامین منابع مالی بیشــتر داده شده طرح های 
آب و فاضالب، مدیریت ســیالب و جمع آوری آب های سطحی سرعت بیشتری 

بگیرند و تکمیل شــوند.وی با بیان این که امروز آخرین جلسه مربوط به پویش 
هر هفته الف-ب-ایران در دولت دوازدهم اســت، افزود: این پویش از نیمه دوم 
ســال 98 تا کنون برگزار شده اســت. به واسطه این پویش در سال 227 طرح 
بزرگ آب و برق با ســرمایه گذاری 33 هزار میلیارد تومانی در ســال 98، 107 
طرح با ســرمایه گذاری 81 هــزار میلیارد تومانی در ســال 99، و 94 طرح با 
ســرمایه گذاری 13 هزار میلیارد تومانی در ۵ ماه ابتدایی ســال1400، به بهره 
برداری رسیده اســت.وی درباره طرح هایی که امروز با دستور رئیس جمهوری 
افتتاح می شود، تاکید کرد: امروز عملیات اجرایی پنجاه و هفتمین سد مخزنی 
ملی در دولت تدبیر و امید به انتها می رسد 2۵ سد در دولت یازدهم و 32 سد 
در دولت دوازدهم به بهره برداری رســیده اند و آمار نشان می دهد در این زمینه 
شاهد افزایش30 درصدی در دولت دوازدهم بودیم.اردکانیان افزود: امروز سی و 
چهارمین تصفیه خانه آب در دولت دوازدهم به بهره برداری می رسد. جمعا ۵4 

تصفیه خانه آب در دولت افتتاح شده است. 
ضمن این که امروز نود و پنجمین تصفیه فاضالب نیز به بهره برداری خواهد 
رســید که نســبت به دولت یازدهم40 درصد افزایش داشته است. با توجه به 
آماری که وجود دارد، اکنون حدود 100 درصد طرح هایی که وعده شده بود در 
بخش های آب و برق و فاضالب به نتیجه رسیده است.اردکانیان تصریح کرد: به 
طور خاص امروز طرح هایی با اعتبار 2هزار و 381 میلیارد تومان افتتاح خواهد 

شد. در استان فارس پروژه آبرسانی به حاجی آباد مرکز شهرستان زرین دشت و 
اتمام عملیات اجرایی سد هایقر، پنجاه و هفتمین سد بزرگ و ملی دولت تدبیر و 
امید با سرمایه گذاری مجموعا 38۵ میلیارد تومان و همچنین سه واحد نیروگاه 
مقیاس کوچک جمعاً به ظرفیت 19.3 مــگاوات اعتبار 242 میلیارد تومان به 

بهره برداری رسید.
وزیر نیرو افزود: همچنین آبگیری ســد خائیز با اعتبار 170 میلیارد تومان و 
افتتاح سد ارغون با ســرمایه گذاری 60 میلیارد تومان در بوشهر و 13 نیروگاه 
خورشیدی با مجموع ظرفیت 29.6 مگاوات در 9 استان کشور با اعتبار 410.6 

میلیارد تومان با دستور رئیس جمهوری افتتاح شد.

قطعی برق و سردرگمی صنایع

 ورود موج گرما و احتمال خاموشی های بیشتر

معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد

خواب بازار مسکن در ۶۰ درصد محله های تهران

وزیر نیرو اعالم کرد

بهره برداری از 13۲ هزار میلیارد تومان طرح صنعت آب و برق

گزارش

مشــاهدات میدانی در پنجمین روز تعطیالت 
سراســری تهران برای کنترل ویروس کرونا نشان 
داد کــه اصناف غیرضروری همچنــان به فعالیت 
خود ادامه می دهند که البته شــرایط اقتصادی و 
نبود حمایت های دولتی در این وضعیت تاثیرگذار 
اســت.امروز یکشــنبه 3 مرداد تعطیالت شــش 
روزه پایتخت و اســتان البرز به پایان می رسد، اما 
مشــاهدات میدانی نشــان می دهد همچنان این 
محدودیت ها اجرا نمی شود.با گسترش موج پنجم 
شیوع کرونا و افزایش آمار مبتالیان در استان های 
تهران و البرز، تمامی دســتگاه های دولتی، بانک ها 
و گروه های پر خطر اصناف و مشــاغل استان های 
تهران و البرز از ســه شنبه هفته گذشته به مدت 
6 روز تعطیل شــدند. به گزارش ایسنا، همچنین 
با وجود اینکــه با رایزنی های اتاق اصناف وضعیت 
فعالیت مشاغل در شرایط قرمز تغییر کرد و در حال 
حاضر هم به جز تهران و کرج در سایر استان های 
قرمز فقط فعالیت هفت شــغل محدود شده است 
اما بر اساس مصوبه قرارگاه کرونا مقرر شد در این 
مدت صرفا فعالیت 9 گروه صنفی شامل نانواییها، 
ســوپرمارکت و بقالی، فروش محصــوالت لبنی، 
فروش محصوالت پروتئینی) صرفا فروشــندگان 
مرغ، گوشــت و ماهــی(، فروشــگاه های زنجیره 
ای )صرفا بخش ســوپرمارکتی، اقــالم خوراکی، 
آشــامیدنی و پروتئینی و بهداشتی(، فروشندگان 

ملزومات پزشکی و دامپزشکی، آژانس های تاکسی 
تلفنی، فروشندگان میوه و تربار، مراکز طبخ غذا، 
رســتوران و فســت فودها )صرفا بیرون بر( طی 
مدت شــش روز تعطیلی اضطراری از تاریخ ســه 
شــنبه 29 تیرماه تا پایان روزیکشــنبه 3 مرداد 
در اســتان های تهران و البرز مجاز باشــد.با این 
حال در حالی که فقــط یک روز از این تعطیالت 
باقــی مانده، مشــاهدات میدانی نشــان می دهد 
صنوف،  محدودیت هــا را رعایت نکردند. روز اول 
محدودیت ها یک فروشــنده ظروف به ایسنا گفت 
که اگر مجبــورش نکنند تعطیل نمی کند؛ چراکه 
حتی مغازه ای که اجاره ای نیســت هر روز تقریبا 
یک میلیــون و ۵00 هزار تومــان هزینه دارد.دو 
مغازه دار دیگر در بخش پوشاک و لوازم کوه نوردی 
نیز قاطعانه گفتند که حاضر به بســتن مغازه های 

خود نیستند.
یک فروشنده پوشاک می گفت کارمندان در هر 
حالت حقوق شان را دریافت می کنند و مغازه داران 
دیگر نمی توانند بدون درآمــد بمانند.امروز هم با 
یک مغازه دار صحبت شــد و او در پاســخ به این 
که مگر مغازه ها نباید تعطیل باشــند، گفت: گفته 
انــد، ولی کی تو این شــرایط اقتصــادی تعطیل 
می کنه؟!بــه نظر میرســد اعمــال محدودیت در 
فعالیت مشــاغل در موج های پــی در پی ویروس 
کرونا بــدون حمایت های دولــت کار را به جایی 

رسانده که دیگر مشاغل تن به محدودیت ها ندهند. 
از 19 تیرماه کشور وارد موج پنجم شد و وضعیت 
بسیاری از استان ها قرمز شــد، اما با وجود اینکه 
فقط مشــاغل گروه یک در شــهرهای قرمز مجاز 
به فعالیت بودند، این محدودیت ها رعایت نشــد و 
یک کارشناس امور اصناف نیز اخیرا به ایسنا گفته 
بود در شرایط فعلی اقتصادی و نبود حمایت های 
دولتــی اصناف چاره ای جز تخلف ندارند!البته این 
وضعیت دور از انتظار نبود؛ چراکه یک روز پس از 
شروع محدودیت ها، یعنی 20 تیر ماه، رئیس اتاق 
اصناف تهران طی نامه ای به استانداری تاکید کرد 
که نارضایتی از ادامه تعطیلی صنوف بسیار باالست 
و صاحبان صنــوف و بازاریان تاکید دارند که باید 
همــراه اصناف، ســازمان ها و ارگان هایی از جمله 
بانک ها، سازمان های امور مالیاتی و... نیز همگام با 
اصناف تعطیل شوند. او همچنین هشدار داده بود 
که اگر قرار باشد تعطیلی طبق روال گذشته صرفا 
بــرای حوزه اصناف اعمال شــود، امکان نافرمانی 
صنوف از رعایت و پذیرش دســتورهای صادرشده 
بسیار باالست و ممکن است با چالش  و اعتراضات 
صنفی همراه شــود.طبق اعالم مسئوالن صنفی، 
حدود 3۵ تا 40 درصد واحدهای صنفی اجاره ای 
هستند و نقش صنوف از شیوع ویروس کرونا کمتر 
از 1۵ درصد اســت و سهم حمل و نقل عمومی در 

گسترش بیماری خیلی بیشتر است.

»تو این وضعیت اقتصادی کی تعطیل می کنه؟!«

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابــر رای شــماره 140060318003002184-1400/04/01 هیــات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی مرضیه عفتی کلرمی فرزند محمدتقی 
به شماره ملی 26696۵8237 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه و محوطه به مساحت 710 متر مربع به شماره پالک 
102 فرعی مفروز و مجزی شــده از پالک شــماره 4 فرعی از 93 اصلی واقع در شیرذیل بخش 24 گیالن از مالکیت رسمی محمدتقی 
عفتی محرز گردیده اســت، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 366 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/20

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/03
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن - سیدروشن آقازاده دافساری

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابــر رای شــماره 14006031800300231۵-1400/04/06 هیــات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی محمد رسول شمشادی گل افزانی 
فرزند یوسف به شماره ملی 2669190200 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 189/۵0 متر مربع 
به شماره پالک 212۵ فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره 1۵ فرعی از 71 اصلی واقع در شپول کنار بخش 24 گیالن از مالکیت 
رسمی علی شکوری آالله گورابی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود و در صورتی 
که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 421 م الف

تاریخ انتشار اول: 1400/05/03
تاریخ انتشار دوم: 1400/05/17

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن- سیدروشن آقازاده دافساری

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابــر رای شــماره 14006031800300218۵-1400/04/01 هیــات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی پروانه عفتی کلرمی فرزند محمدتقی 
به شــماره ملی 266972473 نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه و محوطه به مســاحت 126۵/20 متر مربع به 
شــماره پالک 101 فرعی مفروز و مجزی شــده از پالک شــماره 4 فرعی از 93 اصلی واقع در شــیرذیل بخش 24 گیالن از مالکیت 
رســمی محمدتقی عفتی محرز گردیده اســت، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود و در صورتی که 
اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 364 م الف

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/03

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن - سیدروشن آقازاده دافساری

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابــر رای شــماره 140060318003002191-1400/04/01 هیــات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی محمد قلی زاده پیژهی فرزند اسماعیل 
به شماره ملی 2669887491 نسبت به ششدانگ یک باب خانه نیمه ساخت با سربندی و دیوار چینی و محوطه به مساحت 314/96 
متر مربع به شــماره پالک 243 فرعی مفروز و مجزی شــده از پالک شــماره 14 فرعی از 68 اصلی واقع در نوده بخش 24 گیالن از 
مالکیت رسمی علی حریریان محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود و در صورتی که 
اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 432 م الف

تاریخ انتشار اول: 1400/05/03
تاریخ انتشار دوم: 1400/05/17

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن- سیدروشن آقازاده دافساری

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابــر رای شــماره 140060318003002328-1400/04/07 هیــات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اسمعیل مازیار  فرزند اجاقعلی به 
شماره ملی 26696209۵7 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب انباری به مساحت 872/6 متر مربع به شماره پالک 
123 فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره 24 فرعی از 19 اصلی واقع در سطالن بخش 24 گیالن از مالکیت رسمی اجاقعلی مازیار 
محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 362 م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/20

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/03
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن - سیدروشن آقازاده دافساری

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابــر رای شــماره 1400603180030009۵4-1400/02/2۵ هیــات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی نعیمه بهرامی گسکره فرزند عیسی 
به شماره ملی 2668837200 نسبت به ششدانگ خانه و محوطه به مساحت ۵40/6۵ متر مربع به شماره پالک 392 فرعی مفروز و 
مجزی شده از پالک شماره 1۵ فرعی از 99 اصلی واقع در گسکره بخش 24 گیالن از مالکیت رسمی عیسی بهرامی محرز گردیده است، 
لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 425 م الف
تاریخ انتشار اول: 1400/05/03
تاریخ انتشار دوم: 1400/05/17

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن - سیدروشن آقازاده دافساری

اعالم مفقودی 
برگ سبز پژو سواری 40۵جی ال ایکس مدل 1384رنگ 
نقره ای – متالیک  شماره موتور 12484211216 شماره 
شاسی 14276686 شــماره پالک ایران ۵7-341ل 38 
متعلق به حبیب چکوک گرگیــچ مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار می باشد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن 

برابــر رای شــماره 140060318003002302-1400/04/06 هیــات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی کامران حاجتی میاندهی فرزند جعفر 
به شماره ملی 00۵8960988 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بربنای احداثی )سوئیت( به مساحت 482/10 متر مربع به 
شــماره پالک 2122 فرعی مفروز و مجزی شــده از پالک شماره 3 فرعی از 71 اصلی واقع در شپول کنار بخش 24 گیالن از مالکیت 
رسمی شــعبانعلی نوروزی محرز گردیده اســت، لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود و در صورتی که 
اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند، 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 378 م الف

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/03

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن- سیدروشن آقازاده دافساری


