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خبر
سخنگوی اقتصادی دولت:

پنج مانع مولدسازی اموال دولت
و سه راهکار رفع آنها شناسایی شد

پنجشنبه  4آذر 1400

سال سیوششم

 19ربیع الثانی  25 1443نوامبر 2021

شماره 10187

خباثتآمریکایی
اوپکراگرفت

اینبار گریبان

سخنگوی اقتصادی دولت از بررسی کمهزینهترین روش تأمین منابع بودجه در
ستاد اقتصادی دولت خبر داد و گفت :پنج مانع مولدسازی اموال دولت و سه راهکار
رفع این موانع شناسایی شد.به گزارش پایگاه خبری وزارت امور اقتصادی و دارایی
سیداحسانخاندوزیدرپایانجلسهستادهماهنگیاقتصادیدولتدرتشریحجزئیات
ایننشستاظهار کرد:دراینجلسهدرموردیکیازلوازمرشداقتصادیوپویاییاقتصادملی
صحبت شد و آن مسئله مولدسازی داراییهای دولتی است.وزیر امور اقتصادی و دارایی
افزود :ا کنون کشور نیازمند آن است که آژیر بیدارباش برای استفاده از همه ظرفیتهای
را کد اموال و داراییهای دولتی و شفافیت آنها به صدا دربیاید.وی با تأ کید بر ضرورت
حرکت به سمت مدیریت بهینه و اقتصادی اموال و داراییهای دولتی و خاتمه دادن به
سالها سوءمدیریت در این زمینه ،عنوان کرد :افزایش بازدهی داراییهای دولت با انواع
و اقسام صورتهایی که دارد را در دستور کار قرار دادهایم.خاندوزی با اشاره به سالگرد
فرمایشرهبرانقالبخطاببهشورایهماهنگیاقتصادیسرانقوادر سال۱۳۹۹افزود:
مسئله مولدسازی داراییها و فروش اموال مازاد و را کد دولتی در جلسه ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت مطرح شد و رئیسجمهور تأ کید کرد که همه دستگاههای اجرایی الزم
است که درزمینه فروش و مولدسازی اموال مازاد و را کد بهطورجدی و اجرایی با وزارت
امور اقتصادی و دارایی همکاری حدا کثری داشته باشند.سخنگوی اقتصادی دولت از
شناسایی  ۵دسته مانع برای مولدسازی اموال و داراییهای مازاد دولتی خبر داد و این
۵دستهرابهترتیبشاملموانعشناساییدقیقتماماموالمازادورا کددولتدر استانها
وعدمشفافیتدراینخصوص،دشواریدرصدورمجوزمولدسازیاینداراییها،شیوهها
و چارچوب قیمتگذاری و ارزشگذاری داراییهای دولت برای عدم سوءاستفاده از
بیتالمال،شیوههایمدرنو کارآمدفروشومولدسازیداراییهایدولتوموانعنظارتی
و قضائی که پیش روی مولدسازی داراییهای دولت است ،عنوان کرد.

سازمان بازرسی:

خودروسازان به وعده کاهش دپو خودرو
عملنکردند
ن که
بازرس کل امور صنعت ،معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور بابیان ای 
خودروسازان درخصوص جمعآوری خودر وهای کف پارکینگ اعالم آمادگی
کردند ،گفت :این وعده هنوز عملی نشده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم
اشکان میرمحمدی ،بازرس کل امور صنعت ،معدن و تجارت سازمان بازرسی
کل کشور با حضور در برنامه «تیتر امشب»گفت 29 :شهریور جلسهای در سازمان
بازرسی کل کشور با خودروسازان ،قطعهسازان بزرگ کشور و سایر دستگاههای
تأثیرگذار ازجمله بانک مرکزی ،گمرک ایران ،سازمان محیطزیست و سازمان
استاندارد درخصوص بررسی علت دپو خودروهای تولیدی برگزار شد و مشکل
چالش انباشته شدن خودروها در پارکینگ هر دو شرکت خودروساز موردبررسی
قرار گرفت.وی بابیان این که مشکل عمده خودروسازان ،واردکردن قطعات
الکترونیکی بوده است ،افزود :خودروسازان علت انباشت خودروها و کسری
ت گذاریدستوری
قطعاتخودرورامشکلتأمیننقدینگیوقطعهسازانهمقیم 
رامطرح کردند.بازرس کلامور صنعت،معدنوتجارتسازمانبازرسی کل کشور
ن کهخودروسازاندرخصوصجمعآوریخودروهای کفپارکینگاعالم
بابیانای 
آمادگی کردند ،گفت :مدیرعامل ایرانخودرو اعالم کرد بيش از  90هزار خودروی
کف پارکینگ خود را تا نیمه آبان به  60هزار دستگاه خودرو برساند و مدیرعامل
سایپا نیز وعده داد  53هزار دستگاه این شرکت را تا پایان آذر به  10هزار دستگاه
کاهش دهند ،اما شواهد امر نشان میدهد که هیچکدام از دو شرکت خودروساز
نتوانستند مبادرت به کاهش خودروهای دپو شده خود کنند.میرمحمدی
بیان کرد :خودروسازان با توجه به مشکالتی که دارند ،به دنبال اعمال افزایش
قیمت هستند و قرار است با افزایش تولید ،موجبات کاهش قیمت فراهم شود.
بازرس کلامور صنعت،معدنوتجارتسازمانبازرسی کل کشور گفت:سازمان
بازرسی به ابعاد و عرصههای مختلفی در این زمینه ورود کرده است.

شیدا آریایی پور ،دانشجوی حقوق بینالملل و پژوهشگر
دولتایاالتمتحدهآمریکادرادامهسیاستهایخصمانه
خود در قبال کشورهای صاحب نفت ،قرار است بخشی از ذخایر
استراتژیک نفت این کشور و تعدادی از همپیمانان خود را برای
پایینآوردنقیمتجهانینفتو کشورهایعضواوپکراآزادنماید
و بهاینترتیب سیاست های کالن این نهاد اقتصادی بینالمللی
را با چالش مواجه سازد.
در همین راستا مقام های رسمی کشورهای عضو اوپک پالس
در اظهارنظرهایی به این رویکرد دولت جو بایدن وا کنش نشان
داده و خواستار لغو این تصمیم شده اند .این درحالی است که
کشورهایی نظیر چین ،هند ،کره جنوبی و ژاپن هم با این برنامه
دولتبایدنهمراهی کردهوقرار استبخشیاز ذخایراستراتژیک
خود را آزاد نمایند و بهاینترتیب پایین نگاهداشتن قیمت نفت
را نشانه بروند.
ف کنندگان
اینتصمیمدولتآمریکا کهخودازجملهبزرگترینمصر 
نفتدرجهانبهشمارمیروددرشرایطفعلیبازاراوپک،غیرضروری
است و به ضرر کشورهای عضو اوپک منجر خواهد شد.
رفتارهای دوگانه دولت آمریکا با کشورهای دارنده نفت ،بهویژه
عربستان سعودی که در این اواخر رویکرد خصمانه ای نیز از سوی
آمریکا با این کشور دیده میشود ،سبب شده تا سیاست های
استکباری دولت بایدن ،این بار اقتصاد کشورهای دارای نفت را
هدف قرار داده و فشار تورمی زیادی را بر این کشورها وارد نماید.
آزادسازیبیشاز35میلیونبشکهنفتازمنابعاستراتژیکآمریکا

آگهی مزایده اموال منقول
(كفش و دمپايی) پرونده اجرایی
كالسه 140000423

بستانكار :خانم شیوا ابراهیمیان دهکردی
بدهكار  :آقای حبیب کوهی فایق دهکردی
موردمزایدهعبارتستاز کفشودمپاییمتعلقبهبدهكار پروندهاجرائیه كالسه140000423آقایحبیب کوهیفایقدهکردینامپدر:
محمود تاریخ تولد 1367/01/01 :شماره ملی 4623400573 :شماره شناسنامه 10550 :كه به شرح ذیل می باشند:

نام کفش
ردیف
کفش صندل زنانه کنفی ABER
		
1
دمپایی صندل روفرشی SAINA
		
2
دمپایی صندل تابستانه زنانه
		
3
دمپایی صندل روفرشی ROSSETI
		
4
کفش زنانه کالج
		
5
کفش راحتی زنانه پارچه ای
6
دمپایی روفرشی زنانه GLP
		
7
کفش زنانه تابستانه BCL
8
کفش زنانه کالج
		
9
دمپایی روفرشی زنانه HAYA
10
کفش زنانه GUCCI
11
کفش زنانه GUCCI
12
کفش زنانه SHAYAN
13
کفشصندل تابستانه زنانه
14
کفش زنانه ORIGINAL
15
کفشصندل تابستانه زنانه PROSHOT
16
کفش پارچه ای زنانه SHAYAN
17
کفش راحتی زنانه مدل سیران
18
کفش پارچه ای زنانه SHAYAN
19
کفش زنانه طبی MARSHAL
20
کفش زنانه کالج PANAZ
21
کفش پارچه ای زنانه FENDI
22
کفش صندل زنانه VLTN
23
دمپایی روفرشی دخترانه NASIM
24
دمپایی روفرشی دخترانه FASHION
25
کفشصندل تابستانه دخترانه PAJIRO
26
کفشصندل زنانه کنفی KITAKIT
27
کفشصندل تابستانه TANDIS
28
کفشصندل تابستانه GOLPA
29
کفشصندلبچه گانه تابستانه PAYON
30
دمپایی روفرشی دخترانه
31
کفش زنانه کالج BARADARAN
32
کفش زنانه کالج ORIGINAL
33
کفش تابستانه زنانه NERSI
34
کفش طبی زنانه
35
کفش صندل زنانه ARIS
36
دمپایی روفرشی ARINA
37
کفش کالج زنانه MARAL
38
کفش صندل زنانه OMIDGAM
39
دمپایی روفرشی زنانه GOLPA
40
دمپایی روفرشی زنانه GOLPA
41
دمپایی روفرشی زنانه OMIDGAM
42
دمپایی روفرشی زنانه PAEEZ
43
دمپایی روفرشی زنانه RAYA
44
کفش طبی زنانه SABALAN
45
کفش زنانه کالج PANAZ
46
کفش صندل زنانه VALENSIA
47
کفش صندل زنانه ORIGINAL
48
کفش صندل زنانه ORIGINAL
49
کفش زنانه کالج SHAYAN
50
دمپایی روفرشی زنانه ROSSETI
51
کفش صندل روفرشی زنانه S&B
52
 53کفش صندل روفرشی زنانه پاشنه دار S&B
 54کفش صندل روفرشی زنانه بدون پاشنه S&B
دمپایی مردانه ADENA
55
دمپایی مردانه المطراش
56
کفش زنانه NKHANOM
57
کفش زنانهORIGINAL
58
کفش صندل زنانه BABAEI
59
کفش زنانهECCO
60
کفش صندل مردانه SHIMA
61
کفش کالج زنانه PANAZ
62
کفش صندل زنانه SHIKPA
63
کفش صندل زنانه SHAYAN
64
کفش صندل زنانه کنفی
65
دمپایی مردانه SAHAND
66
کفش صندل زنانهARTA
67
کفش زنانهPACLASS
68
کفش صندل زنانه VLTN
69
کفش زنانه
70

تعداد
14عدد
34عدد
 36عدد
29عدد
15عدد
27عدد
26عدد
17عدد
 37عدد
38عدد
22عدد
 26عدد
12عدد
15عدد
21عدد
30عدد
28عدد
169عدد
29عدد
24عدد
30عدد
28عدد
 25عدد
54عدد
36عدد
26عدد
18عدد
29عدد
 30عدد
57عدد
43عدد
22عدد
20عدد
21عدد
29عدد
 25عدد
33عدد
28عدد
24عدد
30عدد
30عدد
34عدد
37عدد
34عدد
24عدد
 55عدد
22عدد
35عدد
32عدد
33عدد
12عدد
 68عدد
27عدد
80عدد
15عدد
12عدد
19عدد
25عدد
11عدد
15عدد
 20عدد
27عدد
 21عدد
25عدد
22عدد
17عدد
20عدد
 32عدد
35عدد
22عدد

قیمت واحد(ریال)
1030000ريال
 510000ريال
 1100000ريال
1100000ريال
 720000ريال
 435000ريال
 730000ريال
2100000ريال
 285000ريال
 435000ريال
 980000ريال
980000ريال
510000ريال
1120000ريال
585000ريال
 585000ريال
 435000ريال
 225000ريال
435000ريال
645000ريال
 510000ريال
510000ريال
870000ريال
510000ريال
 500000ريال
 820000ريال
1050000ريال
 520000ريال
 660000ريال
 360000ريال
420000ريال
360000ريال
580000ريال
800000ريال
660000ريال
 800000ريال
 735000ريال
 435000ريال
730000ريال
 730000ريال
 730000ريال
 660000ريال
660000ريال
820000ريال
510000ريال
 510000ريال
 1400000ريال
585000ريال
360000ريال
285000ريال
1520000ريال
1200000ريال
1240000ريال
900000ريال
950000ريال
1080000ريال
2000000ريال
730000ريال
1950000ريال
 1550000ريال
1400000ريال
 360000ريال
1400000ريال
 2000000ريال
1650000ريال
720000ريال
1470000ريال
830000ريال
830000ريال
830000ريال

قیمت کل(ریال)
 14,420,000ريال
 17,340,000ريال
39,600,000ريال
 31,900,000ريال
 10,800,000ريال
 11,745,000ريال
 18,980,000ريال
 35,700,000ريال
 10,545,000ريال
 16,530,000ريال
 21,560,000ريال
 25,480,000ريال
6,120,000ريال
 16,800,000ريال
 12,285,000ريال
17,550,000ريال
 12,180,000ريال
38,025,000ريال
 12,615,000ريال
 15,480,000ريال
 15,300,000ريال
 14,280,000ريال
21,750,000ريال
 27,540,000ريال
18,000,000ريال
 21,320,000ريال
18,900,000ريال
15,080,000ريال
 19,800,000ريال
20,520,000ريال
 18,060,000ريال
 7,920,000ريال
 11,600,000ريال
16,800,000ريال
19,140,000ريال
 20,000,000ريال
 24,255,000ريال
 12,180,000ريال
 17,520,000ريال
 21,900,000ريال
 21,900,000ريال
 22,440,000ريال
 24,420,000ريال
 27,880,000ريال
 12,240,000ريال
 28,050,000ريال
 30,800,000ريال
 20,475,000ريال
11,520,000ريال
 9,405,000ريال
 18,240,000ريال
81,600,000ريال
 33,480,000ريال
 72,000,000ريال
 14,250,000ريال
 12,960,000ريال
 38,000,000ريال
18,250,000ريال
 21,450,000ريال
 23,250,000ريال
 28,000,000ريال
 9,720,000ريال
29,400,000ريال
 50,000,000ريال
 36,300,000ريال
12,240,000ريال
29,400,000ريال
26,560,000ريال
29,050,000ريال
18,260,000ريال

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

و کشورهایهمپیمانآن،ریسک کاهشقیمتدربازاررابهشدت
ی که کشورهای عضو اوپک به دنبال ثبات
افزایش داده و درحال 
در قیمت نفت و کنترل تولید آن براساس منافع کشورهای عضو
ت گذاریهای کشورهای
هستند،آمریکابااینتصمیمتمامسیاس 
اوپک را تحت الشعاع قرار داده و درآمدهای پیشبینیشده آنها
را کاهش خواهد داد.
مقاومت کشورهای صادرکننده نفت در برابر زیادهخواهی آمریکا
درخصوص افزایش تولید و کاهش قیمت ها تا این جای کار
جواب داده و به نظر میرسد ا گر در بین کشورهای اوپک همدلی و
همراهیوجودداشتهباشد،بتواندربرابرسیاستهایاقتصادی
آمریکا مقابله کرد.
در این میان همراهی برخی دولت های صنعتی با این تصمیم
دولت جو بایدن حائز اهمیت است و می تواند کشورهای عضو
اوپک را در تعامالت آتی با این کشورها به تجدیدنظر وادار نماید.
اتفاقی که بزرگ ترین اقدام مشترک درزمینهبرداشت از ذخایر
استراتژیک نفت در جهان طی  10سال گذشته به شمار میرود
و هدف آن کاهش قیمت نفت و تحتفشار قراردادن کشورهای
عضو اوپک است.
بههرحال باید منتظر ماند و دید که در اجالس یازدهم آذرماه
جاری کشورهایعضواوپک کهدرخصوصافزایشیا کاهشتولید
نفت برگزار می شود چه تصمیمی گرفتهشده و آیا راهکاری برای
زیادهخواهی آمریکا و کشورهای همپیمانش اندیشیده می شود
یا اوپک تسلیم زورگویی دولت بایدن خواهد شد.

دمپایی مردانه SHIMA
کفش پاشنه دار زنانه جیر(نیم بوت)
گیوه زنانه
صندل زنانه ANYELES
کفش زنانه PACLASS
کفش اسپرت زنانه ALESTAR
کفش زنانهRAYA
کفش زنانه ORIGINAL
کفش زنانه SARINA
کفش صندل زنانه ROSSETI
کفش صندل زنانه ROSSETI
کفش صندل زنانه AYMON
کفش صندل زنانه MANOTO
دمپایی دخترانه PANDA
دمپایی دخترانه FASHION
کفش زنانه MODERN
دمپایی دخترانه VIDAS
دمپایی پالستیکی پسرانهPOMA
کفش اسپرت زنانه BALENCIAGA
کفس پارچه ای زنانهMARATON
کفش زنانه اسپرت NIKE
دمپایی دخترانه GLP
دمپایی دخترانه OMIDPA
دمپایی زنانه ROSSETI
کفش صندل دخترانه SARINA
دمپایی زنانه ROSSETI
دمپایی زنانهSAHAB
دمپایی زنانهAPIOSHOT
دمپایی زنانه KATAYON
دمپایی زنانه ROSSETI
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سید ناصر موسوی الرگانی ،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

بانکمرکزیسریعترنسبتبه
ارائهتسهیالتبخشمسکناقدامکند

گروه اقتصادی
ساختیکمیلیونمسکندرهرسالیکیازقولهایرئیسدولت
سیزدهمبهمردمبود کهازهمانروزهایاولورودبهپاستورنیزبراجرایآن
تأ کیدشدهاست.بدیهیاستتحققاینوعدهمهمنیازمندعزمهمگانی
استفاده از همه ظرفیتهای قانونی و اجرایی کشور و نیز مشارکت جدی
بانکها و بخش خصوصی خواهد بود تا با تخصیص اعتبارات الزم و رفع
موانع موجود ،شاهد رونق یافتن ساختوساز مسکن در کشور باشیم.
سید ناصر موسوی الرگانی در گفتوگو با «رسالت» درباره ضرورت توجه
بیشترنسبتبهساختمسکنبرایافرادبیبضاعت گفت«:طرحمسکنی
دولت طرح بسیار مهم و خوبی است فقط باید برنامهریزیهای بهتری
در این زمینه صورت بگیرد .بهطور مثال در حال حاضر اعالم کردهاند که
ی که بعضی از
افراد باید آورد ه چهل میلیون تومانی داشته باشند؛ درحال 
ن که
خانوادههاشایدچهارمیلیونتومانهمنداشتهباشندچهبرسدبهای 
چهل میلیون تومان پیشپرداخت بدهند».وی ادامه داد « :پرداخت
اقساط چندمیلیونی برای برخی از خانوارهایی که درآمد بسیار پایینی
دارند ،غیرممکن است .بنابراین باید برنامهریزی بهتری صورت بگیرد تا
افراد فاقد مسکن بتوانند از این فرصت استفاده کنند و خانهدار شوند».
موسوی الرگانی مشکالت زیرساختی کشور و لزوم حل این مشکالت را
عاملیمهمبرایتحققساختیکمیلیونمسکندولتعنوان کردو گفت:
« متأسفانه چند سالی است که زیرساختهای کشور ازجمله حملونقل
کشور نوسازی نشده و با این وضعیت کار آسانی نیست که بخواهیم سالی
یکمیلیون مسکن بسازیم .البته مجلس به همین دلیل نیز اعتبارات
 20درصدی از کل اعتبارات بانکی را برای بخش مسکن بهعنوان سند
باالدستی ابالغ کرد».وی اضافه کرد« :امیدواریم با افزایش اعتبارات و
تسهیالتبانکیدر اینبخشوافزایشسرمایهبانکمسکنشاهدتحقق
این وعده دولت باشیم چرا که بههرحال رونق صنعت مسکن میتواند
به رونق اشتغال هم منجر شود و چنانچه در این مسیر نیازمند مصوب ه

مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی خبر داد:

ادامه خاموشیها با ناتوانی در تأمین
اعتبار برای ساخت نیروگاهها
مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی گفت :از سال  ۹۷تا کنون
بهدلیلناتوانیصندوقتوسعهملیدر تأمیناعتبار،ساخت۱۹هزار
مگاوات نیروگاه جدید بالتکلیف مانده که این عامل خاموشیهای
سالهای آینده است.محسن طرزطلب در گفتوگوی اختصاصی
ن که ناترازی تولید برق و
با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما بابیان ای 
مصرف سبب بروز خاموشیها در تابستان گذشته و البته سالهای
آینده است افزود :طبق برنامه پنجم و ششم توسعه دولت مکلف
به احداث  ۲۵هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاههای است که
ن که
 ۱۹هزارمگاوات آن از نوع حرارتی خواهد بود.وی با اشاره به ای 
تأمین نشدن اعتبار موردنیاز از منابع خارجی به دلیل تحریم و
تورم مانع از ساخت نیروگاهها شده است گفت :از سال  ۹۷تا کنون
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کفش طبی MARSHAL
کفش صندل زنانه ROTANA
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کفش صندل زنانه FB
کفش طبی زنانه RAYA
کفش طبی زنانه
کفش صندل زنانه ROSSETI
کفش زنانه SHIKPA
کفش صندل زنانه ROSSETI
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کفش صندل زنانهAUMON
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کفش زنانه PANAZ
دمپایی پالستیکی DELSA
کفش زنانه سیران
کفش زنانه SAHEL
جمع کل

ن کهموضوع
جدیدیهمباشیم،مجلسقطعاهمکاریخواهد کرد کماای 
تسهیالت مسکن قانون جهش تولید نیز بهتازگی ابالغشده و بانک مرکزی
بایدسریعترنسبتبهآناقدام کند».عضو کمیسیوناقتصادیمجلسبا
انتقاداز کمتوجهیدولتیازدهمودوازدهمنسبتبهساختوسازمسکن
اظهار داشت « :وقتی کشور در ساخت مسکن رکود داشته باشد ،شاهد
افزایشچشمگیرقیمتمسکنهمخواهیمبودزیراتناسبعرضهوتقاضا
از بین میرود همچنان که در یکی ،دو سال اخیر قیمت مسکن چند برابر
شد.البتهایننکتهراهمبایدموردتوجهقرار دهیم کهساختوساز مسکن
درجایی انجام شود که ایجاد زیرساختهای الزم هم امکانپذیر باشد و
دسترسی به امکاناتی مانند آب ،برق ،گاز و مدرسه وجود داشته باشد».
نمایندهفالورجاندر مجلسشورایاسالمیبااعالمآمادگیمجلسبرای
کمکبهدولتدرراستایتحققوعدهجهشتولیدمسکنافزود«:درقانون
پیشبینیهایالزمشدهاستودر درجهاولدولتبایدقانونرااجرا کند
و در مرحله بعد مجلس باید پیگیر مصوبات خود باشد .در حال حاضر
مهمترین بحث ،اعطای اعتبارات و تسهیالت الزم برای ساخت مسکن
ل کننده به قانون باشد چرا که
است .امیدوارم دولت جدید یک دولت عم 
ا گر به قانون عمل شود ،قطعاخیلی از مشکالت حل میشود».
بهدلیلتعهداتمعوقو کسریمنابعصندوقتوسعهملینتوانسته
است سرمایه گذاری در ساخت نیروگاههای حرارتی انجام دهد.
ن که برای احداث
مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی با تأ کید بر ای 
نیروگاه ساالنه نیازمند  ۳میلیارد یورو سرمای ه گذاری است گفت:
در سالهای گذشته سازندگان نیروگاههای برق اقساط خود را
پرداخت نکردند و از سوی فروش نفت که محل تأمین اعتبارات
صندوق توسعه ملی است بسیار کاهشیافته که این رویه صندوق
ن کهماتا کنون
رابامشکلمواجه کردهاست.طرز طلببااشارهبهای 
 4/6میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی منابع دریافت کردیم که
برخیازپروژههاواردمدارشدندبرخیسالآیندهواردمیشوند گفت:
دلیلپرداختنشدناقساطازسوینیروگاهسازان،عملیاتینشدن
تعهداتوزارتنیروبهاینبخشاست،زیراصنعتبرقاینمحصول
را کهدر انحصار دولتاستبهصورتریالیمیفروشد کهبایدبهنرخ
ارز برگردانده و به صندوق بازپرداخت کند.درحال حاضر وزارت نیرو
تعهداتخودراعملیاتینکردهوارزنیزجهشبسیار زیادیداشته که
این روند ضرر بسیار زیادی به صنعت برق وارد کرده است.
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22,780,000ريال
182
183
 24,960,000ريال
184
 28,000,000ريال
 47,190,000ريال
185
186
 19,800,000ريال
187
14,760,000ريال
188
 15,680,000ريال
 9,000,000ريال
189
 9,000,000ريال
190
191
 20,250,000ريال
 20,880,000ريال
192
 5,400,000ريال
193
194
15,000,000ريال
 22,500,000ريال
195
 26,100,000ريال
196
197
 28,000,000ريال
 22,140,000ريال
198
 34,200,000ريال
199
200
 41,280,000ريال
 43,992,000ريال
201
 18,750,000ريال
202
203
 35,190,000ريال
204
 40,600,000ريال
205
 10,200,000ريال
206
 50,895,000ريال
207
8,775,000ريال
208
 27,060,000ريال
209
 28,420,000ريال
210
10,350,000ريال
211
 16,800,000ريال
212
 22,500,000ريال
213
18,360,000ريال
214
 19,500,000ريال
215
 18,375,000ريال
216
 18,375,000ريال
217
 32,400,000ريال
218
 26,450,000ريال
219
 37,800,000ريال
220
 20,400,000ريال
221
15,200,000ريال
222
 18,480,000ريال
223
 25,200,000ريال
224
 40,000,000ريال
225
 13,200,000ريال
226
18,900,000ريال
		
 11,880,000ريال
 15,840,000ريال
كه طبق نظریه كارشناس رسمی به مبلغ  5504232000ریال ( پنج میلیارد و پانصد و چهار میلیون و دویست و سی و دو هزار ریال) ارزیابی شده،
 14,500,000ريال
واقع در شهركرد بلوار كاشانی جنب دادگستری از طریق
 19,320,000ريال
از ساعت  9الی  12روز چهارشنبه مورخ 1400/09/17در اداره اجرای اسناد رسمی شهركرد ً
ارزیابی شروع و به باالترین ًقیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شد و كلیه هزینه های قانونی به عهده
 19,220,000ريال
مزایده به فروش می رسد .مزایده از مبلغ ً
برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد ،مزایده روز اداری بعد از
5,460,000ريال
تعطیلی در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.الزم به ذكراست شركت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه كارشناسی
 18,720,000ريال
 4,320,000ريال
به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است و برنده مزایده مكلف است مبلغ مابه التفاوت فروش را ظرف
مدتپنجروز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید در غیر این صورت مبلغ ودیعه ده درصد مذكور قابلاستردادنبوده و به حساب
 5,760,000ريال
 11,880,000ريال
خزانه واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی شهركرد
 5,850,000ريال
مهدی اسماعیلی
 70,650,000ريال

