
اقتصاد12 چهارشنبه  17 مرداد 1397  شماره 4811 

درآمد های غیرمشاع بانک صادرات ایران 
٣٥ درصد رشد کرد

تازه ترین آمارهای عملکرد بانک صادرات ایران از 
افزایش ٣٥ درصدی درآمدهای غیرمشاع این بانک در 

پایان تیرماه سال جاری حکایت دارد.
تمرکز بر توسعه بس��ترهای بانکداری الکترونیک، 
خدمات متنوع بانکی ارزی و ریالی، ارائه مش��اوره های 
مالی و س��رمایه گذاری در این بانک طی ماه های اخیر، 
موجب ش��د تا مجموع درآمدهای غیرمش��اع در پایان 
تیرماه ٩٧ از ٧٣٤٦ میلیارد ریال فراتر برود که نسبت 
به ماه قبل، بیش از ٣٥ درصد افزایش ثبت کرده است. 
در همی��ن حال، درآمدهای مش��اع بانک نیز در پایان 
تیر ماه نسبت به ماه قبل با بیش از ٣٩ درصد افزایش 
به م��رز ٣٢ هزار میلیارد ریال رس��یده که از چرخش 
هدفمند منابع در حمایت از بخش های تولید داخلی و 

پروژه های حکایت دارد.

 بازدید عضو هیات مدیره بانک صنعت
و معدن از واحد های صنعتی استان اردبیل

عض��و هی��أت مدیره و جمع��ي از مدی��ران بانک 
صنعت و معدن ضمن س��فر به اس��تان اردبیل از چند 

واحد صنعتي بازدید کردند.
حسین عس��کری در این سفر از ش��رکت های آذر 
ساروج س��بالن، س��بالن خودرو مایوان، انیکس سفال، 
آرتاپ��ان، مجتمع صنعت��ی آرتاویل تای��ر، رویاي هفت 
آسمان، فرآورده های نوشیدنی تسنیم و گروه صنعتي آرتا 
شامل  ش��رکتهای آرتاپان، آرتاپالست، آرتا انرژی بازدید 
کره و ضمن گفت وگو با مدیران و کارشناسان شرکت های 

یاد شده از نزدیک با مشکالت آنها آشنا شد.

 باور به پاسخگویی
در ارکان بانک توسعه صادرات متبلور است

مدیرعامل بانک توسعه صادرات درپیامی به مناسبت 
1٧ مرداد و روز خبرنگار تصریح کرد: باور به پاسخگویی 

در ارکان بانک توسعه صادرات متبلور است. 
متن پیام صالح آبادی به این ش��رح است: هفدهم 
مردادماه روز بزرگداش��ت مقام خبرنگار که روزی برای 
یادآوری "حق دانستن" و "دستیابی آزادانه به اطالعات 
صحیح و مناس��ب" ب��ه آحاد مردم اس��ت، مبارک باد. 
گرامیداشت این روز بهانه ای است برای تقدیر از کسانی 
که با مش��قات فراوان، نگاش��تن رخدادها و حقایقی را 
برعه��ده می گیرند که انتش��ار آنها متضمن توس��عه و 
رشد جامعه اس��ت. دیده بانان سنگر آگاهی که با تنها 
سالحشان یعنی قلم که خداوند به آن سوگند یاد کرده 
است، به نبرد با نابخردی و جهل پرداخته اند.بی تردید 
باور به همراهی با خبرنگاران و پاس��خگویی درست به 
پرسش ها و دغدغه های ایش��ان در ارکان بانک توسعه 
ص��ادرات متبلور بوده و این مهم درچارچوب رس��الت 
س��ازمانی مجموعه که همانا رش��د تجارت بین الملل و 

تامین مالی صادرکنندگان است، متجلی است.

 آغاز اعطای تسهیالت ویژه بانک شهر
به دانشجویان

معاون امور شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر از 
آغاز اعطای تسهیالت ویژه این بانک به دانشجویان از 

هفته جاری خبرداد.
محم��د کیایی با اش��اره ب��ه اجرای ط��رح اعطای 
تس��هیالت مرابح��ه در قال��ب "کارت اعتب��اری" ب��ه 
دانشجویان، گفت: به دانشجویانی که در بازه زمانی سی 
و یکمین نمایش��گاه بین المللی کتاب پایتخت اقدام به 
افتتاح سپرده با حداقل موجودی ٥ میلیون ریال کردند 
تا س��قف ٥0 میلیون ریال تس��هیالت مرابحه در قالب 

کارت اعتباری اعطا می شود.

 واریز بیش از 7٥ درصد بهای کلزا
به حساب کشاورزان توسط بانک کشاورزی
بانک کش��اورزی از ابتدای فصل برداش��ت کلزا تا 
ابت��دای مرداد س��ال جاری بی��ش از ٧٥ درصد بهای 
کلزای خریداری شده معادل ٦٧٤٤ میلیارد ریال را به 

حساب کشاورزان ٣1 استان کشور واریز کرده است.
با عاملیت این بانک در پروژه خرید تضمینی کلزا، 
از ابتدای فصل برداشت تا ابتدای مرداد بیش از ٣٢٥ 
هزار تن محصول کلزا ب��ه ارزش 8٩٥٦ میلیارد ریال 
در قالب 8٢٣٢٧ محموله توسط ٤0٢ مرکز خرید در 
س��طح کش��ور جمع آوری و بیش از ٧٥ درصد بهای 
آن توس��ط شعب بانک کشاورزی به حساب کلزاکاران 

واریز شده است.

 ارتقای جایگاه بانک
نشات گرفته از اعتماد عمومی است

ساختمان جدید شعبه جم استان بوشهر با حضور 
مدیر عام��ل بانک مهر اقتصاد، معاونین امور مناطق و 
پش��تیبانی، مدیر کل امور مدیران بانک، امام جمعه و 

فرماندار شهرستان جم گشایش یافت.
س��یدضیاء ایمانی مدیرعامل بانک در این مراس��م 
اظه��ار داش��ت: این بانک برخاس��ته از بط��ن جامعه و 
نهادهای ارزش��ی نظام است و با توجه به نوع خدمات و 
سیاست هایی که برای آن پیش بینی شده، توانسته است 
با در نظر گرفتن نیاز اقش��ار آس��یب پذیر و عموم مردم، 

جایگاه مطلوبی را در بین آحاد جامعه کسب کند.

تغییر چهره لرستان با 1400 فرصت شغلی 
بنیاد برکت

استاندار لرستان با اش��اره به ایجاد 1٤00 فرصت 
شغلی از سوی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( در این استان تأکید کرد: بزرگ ترین 
مش��کل حال حاضر کش��ور و از جمله استان لرستان، 
معضل بیکاری است که بخش عمده ای از نارسایی های 

اجتماعی و فرهنگی از آن نشأت می گیرد.
موس��ی خادمی با اظهار امیدواری ب��ه فراهم آمدن 
فرصت های شغلی بیشتر در استان لرستان با اجرایی شدن 
طرح ه��ای متنوع و متعدد بنیاد برکت ادامه داد: افزایش 
اش��تغال زا یی به طور قطع باعث تغیی��ر فضای اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی ش��هرهای کوچک و در مجموع در 
کل استان لرستان می شود و بهبود سطح زندگی مردم به 

کاهش آسیب های اجتماعی منجر خواهد شد.

اخبار

فرزند  فروغ  محمود  سيد  آقاي  به  ضمايم  و  دادخواست  و  رسيدگي  وقت  ابالغ  آگهي 
خواهان علي اكبر جليلي دادخواستي به طرفيت خوانده سيد محمود فروغ به خواسته 
مطالبه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709981260600107 
شعبه 2606 مجتمع شماره 27 شوراي حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسيدگي 
مورخ 1397/7/7 ساعت 15:15 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه 
ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه 

حاضر گردد.
 110/48645    دفتر شعبه 2606 مجتمع شماره 27 شوراي حل اختالف شهر تهران

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به مهدي شهرستاني – سعيد ميري 
سعيد  شهرستاني-  مهدي  خوانده  طرفيت  به  دادخواستي  عباسي  علي  خواهان  نيق 
ميري نيق به خواسته مطالبه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
شهر  اختالف  حل  شوراي   27 شماره  مجتمع   2606 شعبه   9709981260600134
تهران ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/7/7 ساعت 15:00 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي 
گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
 110/48642    دفتر شعبه 2606 مجتمع شماره 27 شوراي حل اختالف شهر تهران

فرزند  قمي  قاسمي  حسين  آقاى  لهم  محكوم  له/  محكوم  مشخصات  اجرائيه  آگهى   
اكبر مشخصات محكوم  عليه/محكوم عليهم    آقاى مجيد مرادي محكوم به: به موجب 
درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 1397191000351896 و شماره دادنامه 
مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  عليه  محكوم   9609971263000086 مربوطه 
تاريخ  از  تاخيرتاديه  خسارت  انضمام  به   -2 خواسته  اصل  بابت  50/000/000ريال 
مركزي  بانك  شاخص  وفق  احكام  اجراي  در  محاسبه  قابل  االدا  يوم  تا  چك  سررسيد 
3-مبلغ1/995/000ريال بابت هزينه دادرسى  4-و مبلغ220/000ريال بابت هزينه 
نشرآگهي وقت رسيدگي 5- به انضمام نيم عشر  اجرايي در حق دولت در حق خواهان 

صادر و اعالم مي دارد.
 110/48639         دفتر شعبه2630 مجتمع شماره27 شوراى حل اختالف تهران   

عليهم  محكوم  به  بدينوسيله  جرايد  در  منتشره  هاى  آگهى  پيرو  اجرائيه  ابالغ  آگهى 
حسين  و  حسين  فرزند  فرد  فيروز  علي  و  ابوالقاسم  فرزند  نوروزي  عبدالمجيد 
فيروز فرد فرزند محمد كه مجهول المكان مى باشد ابالغ مى شود  چون به موجب به 
شعبه145  از  صادره  مورخ96/12/26  شماره9609970014501580  دادنامه 
پرداخت  به  محكوم  متضامنا  كالسه960372  پرونده  در  تهران  حقوقي  دادگاه 
مبلغ2/000/000/000ريال بابت اصل خواسته و تعرفه خدمات و خسارت تاخيرتاديه 
بانك مركزي جمهوري  لغايت اجراي دادنامه وفق شاخص تورم  تاريخ سررسيد چك  از 
اسالمي ايران در حق محكوم له و در صورت عدم اجراي مفاد اجرايي ظرف ده روز از 
نيم عشردولتي  بابت  پرداخت مبلغ100/000/000ريال  به  ابالغ محكوم است  تاريخ 
شده پرداخت نيم عشر حق اجرا ونيز هزينه هاي اجرايي برعهده محكوم عليه مي باشد.  
بديهي است باتوجه به غيابي بودن حكم اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا 
اخذ تامين متناسب از محكوم له يا ابالغ واقعي اجرائيه به محكوم عليه مي باشد لذا مفاد 
اجرائيه صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 آ. د. م و ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى نسبت 
به اجراى مفاد اجرائيه اقدام گردد در غير اينصورت واحد اجراي احكام طبق مقررات 

نسبت به اجراي مدلول اجراييه و وصول هزينه اجرايي اقدام خواهد نمود.
  110/48637             دفتر  شعبه145 دادگاه حقوقي جتمع قضايي عدالت استان تهران 

آگهي ابالغ اجراييه به محكوم عليه محمد تقي ذكري و مهدي امرالهي بموجب اجراييه 
شماره102 مورخ97/5/1 و دادنامه شماره9509970001201165 مورخ 95/9/21 
صادره از سوي شعبه 105 دادگاه عمومي حقوقي تهران محكوم عليهم ظرف ده روز از 
تاريخ ابالغ اجرائيه به ايشان محكوم اند به پرداخت خسارت تاخير تاديه بر مبناي نرخ 
تورم از تاريخ قطعيت دادنامه 88/6/28 لغايت زمان تاديه محكوم به كه توسط واحد 
اجراي احكام از شعبه 1054 دادگاه عمومي جزايي تهران زمان تاديه وجه مزبور از سوي 
محكوم عليهم استعالم ميگردد و بر مبناي شاخص بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 
محاسبه مي شوددر حق محكوم له ودر صورت عدم پرداخت محكوم به محكوم اند به 
پرداخت هزينه اجرائي ( ماده 9: در مواردي كه ابالغ اوراق راجع به دعوي طبق ماده 
100 قانون آئين دادرسي مدني به عمل آمده و تا قبل از صدور اجرائيه محكوم عليه 
محل اقامت خود را به دادگاه اعالم نكرده باشد مفاد اجراييه يك نوبت به ترتيب مقرر در 
مادتين 118 و 119 اين قانون آگهي مي گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته 
مي شود در اين صورت براي عمليات اجرايي ابالغ يا اخطار ديگري به محكوم عليه الزم 
نيست مگر اينكه محكوم عليه محل اقامت خود را كتبا به قسمت اجرا اطالع دهد مفاد 

اين ماده بايد در آگهي مزبور قيد شود.
تهران  حقوقي  عمومي  دادگاه   105 شعبه  مدير        110/48636   

 آگهي مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهني) آگهي مزايده مال غيرمنقول 
اپارتمان  دستگاه  يك  ششدانگ   9200035 كالسه  پرونده  به  مربوط 
مترمربع   88/60 مساحت  به  اول  طبقه  غربي  جنوب  در  واقع  مسكوني 
قطعه4 تفكيكي شماره26226 فرعي از 3467 اصلي مفروز از پالك2693 
فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش11 تهران بانضمام ششدانگ يك واحد 
پاركينگ به مساحت 11/50 مترمربع قطعه 5 تفكيكي واقع در مياني شمالي 
طبقه زيرزمين اول و ششدانگ يك باب انباري به مساحت 4/90 مترمربع 
قطعه 11 تفكيكي واقع در مياني جنوبي زيرزمين دوم با قدرالسهم از عرصه 
و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرايي 
آن ذيل ثبت401583 و 401584 صفحه 153 و156 دفتر جلد 1636/2 
بالسويه بنام خانم ماهرخ صادق قره خاچي و آقاي سيد اسمعيل حسيني ثبت 
و سند صادر شده است و برابر سند رهني 21080- 90/6/23 دفترخانه 
ايفاي  به علت عدم  و  قرار گرفته است  بانك  تهران در رهن پست   730
تعهد منجر به صدور اجراييه تحت كالسه9200035 در اين اداره گرديده 
پنجره  و  ديوار  قسمت  دو  در  اول  شماال  آپارتمان  حدود  به  محدود  است 
به فضاي نورگير مشاعي دوم ديوار اشتراكي با اپارتمان مجاور شرقا اول 
اسانسور مشاعي  به  ديواري است  مجاور دوم  آپارتمان  با  اشتراكي  ديوار 
ديوار  چهارم  مشاعي  پله  راه  به  وديواريست  درب  قسمت  دو  در  سوم 
اشتراكي با آپارتمان مجاور جنوبا ديوار و پنجره به فضاي حياط مشاعي غربا 
ديوار به درز انقطاع كه ماورا آن قطعه دوم تفكيكي قبلي است كف و سقف 
اشتراكي است حدود پاركينگ شماال و جنوبا و غربا به محوطه مشاعي شرقا 
به پاركينگ شش كف و سقف اشتراكي و فواصل خط مستقيم مفروض است 
حدود انباري شماال درب و ديواري است به راهرو مشاعي شرقا و غربا ديوار 
اشتراكي با انباريهاي دوازده و ده جنوبا ديواريست به قسمت پر كف روي 
به  عرصه و سقف اشتراكي است در نشاني تهران خيابان آفريقا نرسيده 
پمپ بنزين بن بست نور پالك 3 واقع است و برابر نظريه مورخه 96/8/25 
كارشناسان سه نفره آپارتمان معرفي شده يك واحد از 15 واحد ساختماني 
7 طبقه در زميني شمالي به مساحت450 مترمربع در طبقه اول ضلع جنوب 
غربي واقع شده پاركينگها و مشاعات در طبقات زيرزمين  همكف قرار دارد 
كاربري آپارتمان مسكوني است ولي در حال حاضر به عنوان دفترخانه اسناد 
فضاهاي  كليه  كف  سنگ  ساختمان  نماي  است  مالك  استفاده  مورد  رسمي 
داخلي آپارتمان سنگ كابينت اشپزخانه ام دي اف سيستم گرمايش شوفاژ 
تامين آب گرم مصرفي از طريق موتورخانه اسانسور  و سرمايش كولرآبي 
چهار نفره ايفون معمولي پنجره ها فلزي درب ورودي چوب كار شده انشعاب 
برق 25 امپر مستقل انشعاب آب و گاز مشترك با واحدهاي ديگر مي باشد 
و به مبلغ7/000/000/000 ريال هفت ميليارد ريال  ارزيابي شده است 
و جهت وصول طلب بستانكار و حقوق دولتي كالسه فوق الذكر در روز شنبه 
مورخ97/6/3 از ساعت 9 صبح الي 12 ظهر واقع در تهران چهارراه جهان 
كودك ساختمان معاونت اجراي اسناد رسمي سالن مزايده از طريق مزايده 
حضوري بفروش مي رسد و مزايده از مبلغ 7/000/000/000ريال  هفت 
ميليارد ريال  شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته 
كال  فروش  و  است  آزاد  عموم  براي  مزايده  جلسه  در  خواهد شد شركت 
نقدي است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمي مصادف گردد روز بعد 
از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد.  طالبين 
با ارائه چك  و خريداران ميتوانند جهت شركت در مزايده در وقت مقرر 
تضمين شده بانك ملي به مبلغ پايه در جلسه مزايده شركت نمايند.  ضمنا 
بدهي هاي مربوط به آب و برق گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف 
و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره كه رقم قطعي آنها براي اين 
اداره معلوم نشده بعهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به 
ارائه مفاصا حسابهاي دارايي و شهرداري و. . .  خواهد بود.   تاريخ انتشار 
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 آگهي مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهني) آگهي مزايده مال غيرمنقول 
اپارتمان  دستگاه  يك  ششدانگ   9500722 كالسه  پرونده  به  مربوط 
واقع در طبقه سوم به مساحت 89/06 مترمربع قطعه چهارم تفكيكي 
اصلي  از  فرعي  پالك515  از  مفروز  اصلي   83 از  فرعي  شماره4473 
مترمربع  مساحت2/25  به  انباري  يكباب  ششدانگ  انضمام  به  مذكور 
قطعه دوم تفكيكي واقع در غرب زيرزمين با قدرالسهم از عرصه و ساير 
مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرايي آن با 
حدود آپارتمان: شماال اول در دو قسمت ديوار و پنجره به فضاي نورگير 
به  پنجره  و  ديوار  جنوبا  تفكيكي  قطعه25  ديوار  به  ديوار  دوم  مشاعي 
انقطاع كه ماورا آن  فضاي حياط مشاعي غربا اول و سوم ديوار به درز 
قطعه17 است دوم در 5 قسمت در و ديوار به راه پله و اسانسور مشاعي 
كف مشترك  است  تفكيكي  قطعه19  آن  ماورا  كه  انقطاع  درز  به  شرقا 
با  انباري شماال و جنوبا ديوار مشترك  بام مشاعي است حدود  و سقف 
انباريهاي مجاور شرقا در و ديوار به محوطه مشاعي غربا ديوار به سطح 
پر قطعه17 تفكيكي ذيل ثبت446479 صفحه383 دفتر امالك1909 
كه در اجراي دستور العمل شماره101/54927- 85/8/30 اداره كل 
ذيل شماره 75622 صفحه110  به  تهران  استان  امالك  و  اسناد  ثبت 
دفتر امالك 685 منتقل شده و مع الواسطه به آقاي علي اكبر نصيري 
منتقل و برابر سند رهني48484- 93/5/25 تنظيمي دفترخانه اسناد 
رسمي شماره340 تهران در رهن بانك ملي مي باشد كه به علت عدم 
ايفاي تعهد منجر به صدور اجراييه تحت كالسه9500722 در اين اداره 
تشكيل گرديد و در نشاني تهران رسالت خيابان نيروي دريايي باالتر از 
فرجام خيابان شهيد باقري پالك45 واقع است و ساختمان داراي نماي 
سنگ درب ماشين رو و درب ورود نفر فلزي مي باشد ساختمان داراي 
مورد  آپارتمان  باشد  مي  سال  از10  بيش  آن  قدمت  و  بوده  آسانسور 
ارزيابي در طبقه سوم روي همكف تك واحدي درب ورودي چوبي داراي 
با كابينت ام دي اف و  هال و پذيرايي و دو اتاق خواب آشپزخانه اپن 
كف آن سراميك كف هال و پذيرايي و اتاق خوابها با كف پوش لمينت و 
ديوارها كاغذديواري پنجره ها يو پي وي سي با شيشه دو جداره دربها 
چوبي و روكش رنگ روغني سرويس ايراني و فرنگي يك سرويس و يك 
حمام شومينه گازي داراي انشعاب برق اختصاصي و آب و گاز مشترك 
با ساختمان مي باشد قدمت بنا حدود 11 سال مي باشد و طبق نظريه 
مبلغ3/652/000/000ريال  به  تجديدنظر  كارشناس  مورخ96/3/4 
سه ميليارد و ششصد و پنجاه و دو ميليون ريال ارزيابي گرديده است و 
جهت وصول طلب بستانكار و حقوق دولتي كالسه فوق الذكر در روز شنبه 
مورخ97/6/3 از ساعت 9 الي 12 ظهر در محل اداره سوم اجراي اسناد 
رسمي  واقع در ضلع جنوبغربي  چهارراه جهان كودك ساختمان معاونت 
اجراي ثبت استان تهران سالن مزايده از طريق مزايده حضوري بفروش 
و  ميليارد  سه  3/652/000/000ريال   مبلغ  از  مزايده  و  رسد  مي 
ششصد و پنجاه ودو ميليون ريال  شروع و به باالترين قيمت كه خريدار 
براي عموم  مزايده  در جلسه  باشد فروخته خواهد شد شركت  داشته 
تعطيل  با  تعيين شده  روز  چنانچه  است  نقدي  كال  و فروش  است  آزاد 
رسمي مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و 
مكان تشكيل خواهد شد.  طالبين و خريداران ميتوانند جهت شركت در 
مزايده در وقت مقرر با  در دست داشتن چك تضمين شده بانك ملي به 
مبلغ پايه در جلسه مزايده شركت نمايند.  ضمنا بدهي هاي مربوط به آب 
و برق گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهي مالياتي و 
عوارض شهرداري و غيره كه رقم قطعي آنها براي اين اداره معلوم نشده 
انتقال موكول به ارائه مفاصا  بعهده برنده مزايده است و تنظيم سند 
آگهي  انتشار  تاريخ    . بود  خواهد    .  . و.  و شهرداري  دارايي  حسابهاي 
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حسین عربی

کارشناس ارشد اقتصاد
 

مسکن، دردی از اقتصاد ایران  خونه به  که نیاز به ُمَس��ّکن قوی دارد. خونه 
برای مدخل موضوع و به اصطالح ژورنالیس��ت ها، 
لید مناسب برای مطلب حاضر، درمان درد مسکن 
به ذهنم رس��ید. برای درمان این مش��کل، تزریق 
ُمَس��ّکن دولت��ی را، به صورتی که دول��ت اقدام به 
س��اخت مس��کن نمای��د، تنه��ا راه و بهتری��ن راه 
نمی دانم. در مورد بخش مسکن حرف های بسیاری 
ب��رای گفتن وجود دارد، اما برای ش��روع بحث در 
مورد بازار مس��کن )Housing Market( چند 

مقدمه را ذکر می کنم:
 مقدمه  1: تقس�یم بازار مسکن به دو بخش 

عرضه و تقاضای مسکن
بازار مس��کن نیز مانند هر بازاری برای ش��کل 
گرفتن، به دو طرف عرضه کننده و تقاضاکننده نیاز 
دارد. طرف عرضه ی این بازار، پس از ورود دولت به 
این بازار )تحت عنوان مسکن مهر(، دچار تغییراتی 
اساسی در چند سال اخیر شده است. در بسیاری از 
شهرهای کوچک و تا حدودی متوسط، ورود دولت 
به عنوان عرضه کننده و یا سیاس��ت گذار توانس��ته 
اس��ت مش��کل را تا حدی رف��ع کند. ام��ا به نظر 
می رسد که در کالن ش��هرها تأثیر چندانی نداشته 
است. همچنین می توان گفت که نوسانات نرخ ارز 
قیمت های جهانی نظیر فوالد، بر عرضه ی مسکن و 

قیمت تمام شده ی آن تأثیرگذار بوده است.
در ط��رف تقاضا نی��ز بدون توجه ب��ه آمارهای 
جمعیت��ی نمی ت��وان صحب��ت دقیقی داش��ت. در 
نتیجه، بحث دقیق تر بر روی بخش تقاضای مسکن 
را ب��ه آینده واگذار می کنم. ام��ا با تکیه بر آمارهای 
غیرمستند و تحلیل جزئی، می توان گفت که به دلیل 
نوسانات نرخ ارز، طال و سکه در دو سال اخیر، عالوه 
بر تقاضای مصرفی مس��کن، تقاضای س��وداگرانه ی 

مسکن در طی این مدت به شدت باال رفته است.
مقدم�ه  2: تفکیک و تمایز بازار مس�کن در 

نقاط گوناگون کشور
اگر بخواهیم به ص��ورت واقع بینانه نگاه کنیم، 
بازار مس��کن در کل کشور وضعیت مشابهی ندارد. 
در کالن ش��هرها که شهرهای پُرتقاضا برای مسکن 
هستند، باید تحلیل های متفاوتی با شهرهای متوسط 
و کوچک و همچنین روستاها داشت. همچنین در 
میان شهرهای با تقاضای باالی مسکن، شهر تهران 
را به خاطر ویژگی های خاص آن، باید از بقیه متمایز 
کرد. به عبارت دیگر، چهار تحلیل در این رابطه باید 
مورد توجه قرار گیرد. بازار تهران و شهرهای اطراف 
آن )مانند کرج، ش��هریار، پردی��س، پرند، بومهن و 
رودهن(، بازار مس��کن کالن ش��هرها )مانند شیراز، 
اصفهان، تبریز، مش��هد و...(، بازار مسکن شهرهای 
متوسط و کوچک و باالخره بازار مسکن در روستاها 

)به دلیل بافت فرسوده و زلزله خیز بودن کشور(.
مقدمه   3: توانمندسازی بخش تقاضا

ت��ورم باال و م��داوم در اقتصاد ای��ران همواره 
تحدیدی برای تقاضای مصرفی مسکن از یک طرف 
و فرصتی برای تقاضای س��رمایه گذاری مسکن از 
طرف دیگر بوده است. تداوم این شرایط در اقتصاد 
ای��ران باعث تضاد منافع دو گروه س��رمایه گذار در 
بخش مسکن و مصرف کننده ی مسکن بوده است. 
ب��ا وجود ثابت ماندن وام مس��کن طی مدت زمان 
زی��اد در ایران، عماًل کارایی و اثربخش��ی این وام، 
ب��ه خصوص در کالن ش��هرها، از بین رفته اس��ت. 
عم��ده ی خریدارانی ک��ه تقاض��ای مصرفی برای 

مسکن دارند از طبقه ی متوسط جامعه هستند.
برای ای��ن طبقه، که تمکن مال��ی باالیی نیز 
ندارند، توانمندس��ازی از طریق شناسایی و اعطای 
وام مسکن متناس��ب با قیمت مسکن می تواند در 
دستور کار قرار گیرد. البته برای اعطای وام مسکن 
می توان به یک قیمت گذاری منطقه ای اقدام کرد. 
به عنوان مثال، برای کالن شهر تهران، 1٥0 میلیون 
تومان، برای شهرهای بزرگ 100 میلیون تومان و 
برای ش��هرهای کوچک ٥0 میلیون تومان در نظر 
گرفت. البته این پیشنهاد بدون هیچ مبنای علمی 
اس��ت و تنها تخمینی است که بتوان براساس آن، 
تفاوت وام های فوق را با میزان 18 تا ٢٥ میلیونی 
وام مس��کن مقایس��ه کرد. مبلغ فوق ممکن است 
برای ش��هرهای کوچک 100 درصد قیمت مسکن 
را در بر گیرد، اما برای تهران ممکن اس��ت 10 تا 

٥0 درصد قیمت مسکن را پوشش دهد.
مقدمه  4: نوع نگاه دولت به مسکن

دول��ت به عنوان یک مجموعه ی کامل اگر نگاه 
شود، دارای دید واحد و جامعی به مسکن نیست. به 
عنوان مثال، از یک طرف در مسکن مهر واحدهای 
80 تا 1٢0 متری، عمده ی واحدها را شامل می شود 
و از ط��رف دیگر، الیحه ی اصالح قانون مالیات های 
مستقیم )در تاریخ ٣ آبان 1٣٩1 به مجلس ارسال 
شده است(، به دنبال مالیات بر واحدهای ٧٥ متر به 
باال در تهران و 100 متر به باال در سایر نقاط کشور 
اس��ت. این م��ورد تنها یکی از تضاد ن��گاه دولت به 

بخش مسکن است که موجب سردرگمی می شود.
به مورد باال می توان تضادها و دستورالعمل های 
متفاوت در برخورد با بازار رهن و اجاره در دو سال 
اخیر را اضافه کرد. نگاه امنیتی به بازار مسکن نیز 
موجبات عدم تعادل در این بازار را تش��دید کرده 
اس��ت. ورود تدریجی متولدین دهه ی ٦0 به بازار 
کار و ازدواج و نی��از ب��ه مس��کن در دهه ی ٩0 از 
مهم ترین تهدیدهای کش��ور اس��ت که با مدیریت 
صحیح می تواند به مهم ترین فرصت کش��ور برای 
جه��ش تبدیل ش��ود. به نظر نگارن��ده، با توجه به 
اهمی��ت این موض��وع، لزوم ایج��اد کارگروهی در 

دول��ت، به این منظور که تصمیمات مؤثر بر بخش 
مس��کن حداقل در این کارگروه مورد تحلیل واقع 
ش��ود، احس��اس می ش��ود. حال اگر این کارگروه 
بتواند زمینه س��از تصمیم��ات واحد و هم جهت در 

بازار مسکن شود که چه بهتر.
مقدمه  5: بخش مسکن، محرک رشد اقتصادی

با اعم��ال تحریم ه��ای ظالمانه ی غ��رب علیه 
کشورمان، بسیاری از بخش های تولیدی و خدماتی 
اقتصاد کش��ور با مشکل مواجه شدند. در این میان، 
برخی بخش ها اگرچه تأثیر پذیرفتند، اما با توجه به 
میزان ارزبری کم این بخش ها، مانند بخش مسکن، 
مشکل چندانی متوجه آن ها نشده است. البته توان 
فنی داخل )به همت این موضوع که بسیاری از افراد 
و اقش��ار جامعه بساز � بفروش ش��ده اند؛ تا جایی که 
قانون مالیات های مستقیم نیز این دسته از افراد را 
گروه هدف مالیاتی خود قرار داده است( و همچنین 
تولید عمده ی مصالح ساختمانی در داخل، به عدم 

رکود تولید مسکن کمک کرده است.
بنا به آمارهای بانک مرکزی، به جز سال 1٣88 
که رش��د منفی 1٣.٦ درصدی در س��اختمان های 
شروع شده را داش��ته ایم و منجر به رشد منفی ٣.٣ 
درصدی در کل س��رمایه گذاری بخش خصوصی در 
مسکن شده است، از سال 1٣8٦ تا سه ماهه ی سوم 
سال 1٣٩0 همواره شاهد رشد مثبت سرمایه گذاری 
بخش خصوص در مس��کن هس��تیم. می توان رشد 
منفی س��ال 88 را نیز به دلیل رکود دوره ای مسکن 
در س��ال های 8٦ و 8٧ دانس��ت و ن��ه تحریم ه��ا. 
همچنین اس��ت تأثیر رش��د بخش مسکن در چند 
س��ال اخیر )عمده ی دلیل آن به واس��طه ی مسکن 
مهر( در رشد اقتصادی کشور که محرکی برای رشد 
اقتصادی کشور است. پس به سادگی نباید این عامل 

رشد اقتصادی را در کشور نادیده گرفت.
مقدمه  6: کنترل تورم برای مهار نوس�انات 

در بازار مسکن
تورم باالی کش��ور و نقدینگی بسیار زیاد )باالی 
٤٥0 هزار میلیارد تومان و البته رش��د دورقمی و با 
متوس��ط ٣0.8 درصد(، که به صورت متوازن میان 
بخش تولید و مصرف توزیع نشده است، نه تنها بخش 
مس��کن که س��ایر بخش های اقتصاد و جامعه را به 
مخاطره انداخته است. اگرچه اقتصاد کشور در سال 
گذشته، بنا به آمارهای رسمی، نرخ تورم ٣0درصدی 
را تجربه نمود، اما نرخ تورم در بازار مسکن در بسیاری 
از شهرهای بزرگ و متوسط، بسیار باالتر از تورم بوده 
اس��ت. به گونه ای که در تهران، بنا به آمارهای مرکز 
آمار ایران )اطالعات قیمت و اجاره ی مسکن در شهر 
تهران 1٣٩1(، متوس��ط قیمت فروش هر متر مربع 
زیربنای مس��کونی، نسبت به زمس��تان ٩0، حدود 

٧٢.٦ درصد افزایش داشته است.
همچنی��ن مقایس��ه کنید ت��ورم موج��ود را با 
افزایش 1٥٧درص��دی قیمت فروش یک متر مربع 
زمی��ن یا زمی��ن س��اختمان مس��کونی کلنگی در 
تهران در زمستان ٩1 نس��بت به زمستان ٩0. نرخ 
اجاره نیز اگرچه رش��د کمتری داشته، اما با رشدی 
٢8.٤درصدی طی مدت مش��ابه، رشدی هم سنگ 
تورم داش��ته است. این رش��د سرس��ام آور در بازار 
مس��کن تهران، نش��ان می دهد که قیمت ها از تورم 
پیش��ی گرفته اند. چنین افزای��ش قیمتی در تهران 
سبب شده اس��ت که قیمت متوسط یک متر مربع 
زیربنای مس��کونی در این شهر به ٣ میلیون و ٩00 
برس��د. با توجه به تأثیر تورم بر قیمت مسکن، لزوم 
توجه جدی به مقدمه های ٢ و ٣ )یعنی به یک چشم 
نگاه نکردن کل کش��ور و نیز توانمندس��ازی تقاضا( 

بیش از پیش اهمیت می یابد.
مقدمه  7: تهدیدات بازار مسکن

از مهم ترین تهدیداتی که بازار مس��کن با آن 
روبه روس��ت، نوس��انات به وجودآمده در بازارهای 
موازی اس��ت. بخش مسکن را در کنار طال، سکه، 
ارز، بان��ک و ب��ورس به عنوان بخش��ی که موجب 
حفظ ارزش پول س��رمایه گذار می ش��ود، می توان 
دانس��ت. با توجه به نااطمینانی هایی که در بخش 
س��پرده گذاری بانکی به واس��طه ی تورم و کاهش 
ارزش س��پرده به وج��ود آمده اس��ت و همچنین 
ب��ا توجه به کاهش قیمت طال در ش��ش ماه اخیر 
و پیش بین��ی از آین��ده ی رو به ن��زول آن، بخش 
مس��کن به عن��وان جایگزین ای��ن بخش ها برای 

سرمایه گذاری، پتانسیل زیادی دارد.
البته رش��د بورس در س��ال ٩٢ نشان دهنده ی 
این اس��ت که بخش��ی از این نقدینگی به س��مت 
بورس رفته اس��ت، اما با توجه به محدودیت و عمق 
کم بخ��ش مالی ایران، به هر حال، بخش��ی از این 

نقدینگی به سمت بازار مسکن خواهد آمد. نمونه ی 
آن را در رش��د قارچ گونه بنگاه های امالک و مسکن 
در شهرک های اطراف تهران می توان دید. با علم به 
اینکه این شهرک ها عمدتاً تنها چاره ی قشر متوسط 
جامع��ه برای خانه دار ش��دن هس��تند و همچنین 
عمده ی مسکن مهر را در بر می گیرند، توجه دولت 
را می طلبند. در بقیه ی نقاط کش��ور و به خصوص 

شهرهای بزرگ نیز این تهدید وجود دارد.
ب��ا ذکر این هفت مقدمه، تالش می ش��ود که 

نتیجه گیری هایی مختصر به شرح زیر ارائه شود:
1- در نظر داش��تن این نکته که موج جدیدی 
از تقاض��ا ب��رای مس��کن )در اث��ر ورود متولدین 
دهه ی ٦0 به این بازار( در کش��ور به وجود آمده و 

برنامه ریزی مناسب برای پاسخ گویی به این نیاز.
٢- بازار مسکن در کل کشور به یک چشم نگاه 
نشود. برای هر منطقه و شهری متناسب با آن منطقه 
سیاس��ت گذاری ش��ود. برای این منظور، استفاده از 
توان و مشورت ش��هرداری ها می تواند راهگشا باشد. 
همچنین س��پردن بخشی از امور به دست شوراهای 

شهری و روستایی و صد البته نگاه نظارتی دولت.
٣- توانمندس��ازی بخ��ش تقاض��ا از طری��ق 
افزایش وام مسکن )به صورت منطقه ای( و هدایت 
ای��ن نقدینگی به س��مت تقاض��ای مصرفی برای 

جلوگیری از افزایش قیمت مسکن.
٤- نگاه دولت به بخش مسکن با توجه به موارد 
گفته شده باید نگاه واحدی باشد. باید ضرب المثل 
قدیمی »در خانه اگر کس اس��ت، یک حرف بس 
است« را س��رلوحه قرار داده و چندصدایی در این 

حوزه کنار گذاشته شود.
٥- با توجه به اشتغال زایی مسکن در اقتصاد، 
توجه جدی به این محرک رش��د در دس��تور کار 
ق��رار گیرد. ادامه ی طرح مس��کن مهر )با توجه به 
حساس��یت های اجتماعی آن و اینکه مخاطب آن 
بیشتر اقشار آس��یب پذیر جامعه هستند(، البته با 
رویکردی که فشار مالی به بانک مرکزی و سیستم 
مالی کش��ور ب��رای تأمی��ن مالی آن وارد نش��ود، 
همچنین تشویق بخش خصوصی و سرمایه گذاری 
خارجی برای ورود به ای��ن بازار، از جمله مواردی 
است که می تواند این محرک رشد را فعال تر کند.

٦- ب��رای مهار تورم در کش��ور، ک��ه به عنوان 
یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر مس��کن تلقی 
می ش��ود، برنام��ه ای تدوین و به اجرا نهاده ش��ود. 
اجرای سیاس��ت های کلی اصل ٤٤، واگذاری امور 
به مردم، تعمیق بازار سرمایه، انتشار اوراق مشارکت 
برای ساخت مسکن و... می تواند به عنوان ابزارهای 

سیاستی در دست دولت مورد استفاده قرار گیرد.
٧- در نهای��ت تهدیدات��ی بازار مس��کن را به 
مخاطره می ان��دازد. تالطمات در بازارهای موازی، 
انگیزه ای برای ورود نقدینگ��ی به منظور تقاضای 
س��وداگرانه در بازار مس��کن ایجاد کرده اس��ت. با 
تقویت سایر بخش ها و همچنین هدایت نقدینگی 
به بخش س��اخت مسکن، می توان این تهدید را به 

فرصت تبدیل کرد.  برهان

7 نکته درباره بخش مسکن که دولت باید بداند

ن برای بخش مسکن چیست؟ ُمَسکِّ

تورم باال و مداوم در اقتصاد 
ایران همواره تحدیدی برای 
تقاضای مصرفی مسکن از 
یک طرف و فرصتی برای 

تقاضای سرمایه گذاری مسکن 
از طرف دیگر بوده است. 

تداوم این شرایط در اقتصاد 
ایران باعث تضاد منافع دو 
گروه سرمایه گذار در بخش 
مسکن و مصرف کننده ی 

مسکن بوده است


