
اتاق بازرگانی ایران در تحلیلی به وضعیت تجارت جهانی 
در هفته های گذشته پرداخته و به نظر می رسد همچنان 
جنگ روسیه و اوکراین یکی از مهم ترین مولفه ها در این 
حوزه به شمار می رود.به گزارش ایسنا، در بخش تحوالت 
جهانی تأثیر منفی جنگ تجــاری میان ایاالت متحده و 
چین و همچنین بحران اوکراین بر سازمان تجارت جهانی 
مورد بررسی قرار گرفته است. تنش اقتصادی میان آمریکا 
و چین سبب شده، نماینده تجاری ایاالت متحده اعالم 
دارد که دیگر تالشی برای تغییر رفتار تجاری چین و سوق 
دادن این کشور به ســوی رعایت استانداردهای تجارت 
جهانی و قواعد سازمان تجارت جهانی به دلیل بی نتیجه 
بودن این اقدامات نخواهند کرد.همچنین تنش شــدید 

میان نمایندگان غرب و نماینده روســیه در این سازمان 
بر کارکردهای روزمره آن تأثیر منفی گذاشــته است. از 
سوی دیگر چین در سایه تداوم جنگ در اوکراین نگران 
امنیت غذایی این کشور است، چرا که از استفاده سیاسی 
غرب از مواد غذایی به عنوان اهرمی علیه این کشور هراس 
دارد. در تحولی دیگر شــرکت های بزرگ چینی واردات 
نفت از روســیه را متوقف می کنند چرا که تحریم های 
ایاالت متحده می تواند ضربات جبران ناپذیری به آن ها 
وارد کند.آخرین اخبار در خصوص تحریم های روســیه، 
تمرکز ایاالت متحده، اتحادیه اروپــا و بریتانیا بر تحریم 
seber bank بزرگ ترین بانک روسیه است که حدود 
۳۰ درصد کل دارایی های بانکی روسیه را در اختیار دارد 

و نقش کلیدی در اقتصاد روسیه ایفا می کند. مهم ترین 
اقدام روسیه برای مقابله با تحریم های اخیر، وادار کردن 
کشورهای غیر دوست به پرداخت بهای گاز صادراتی به 
پول ملی این کشور بوده است. گروه ۷ بالفاصله این تصمیم 
را رد کرد و کشــورهای اروپایی در برابر آن موضع منفی 
گرفتند. تا لحظه نگارش این گزارش هیچ کشور مهمی 
به التیماتوم روسیه اعتنایی نکرده است. روسیه همچنین 
در اجالس اخیر بریکس خواستار ایجاد آلترناتیوی در برابر 
سوییفت از سوی کشورهای بریکس شد که در این مورد نیز 
کشورهای عضو بریکس هنوز واکنش روشنی به پیشنهاد 
روسیه نشان نداده اند و تنها بانک های مرکزی این کشورها 

با انجام آزمایش سواپ ارزی موافقت کردند.

وزارت راه و شهرسازی بر اســاس تکلیف قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نحوه ثبت 
نام دریافت زمین یا مســکن بــرای خانوارهای 
دارای سه فرزند یا بیشتر را اعالم کرد.به گزارش 
ایسنا، پس از آن که اوایل اسفندماه سال گذشته 
در راســتای حمایت از افزایش و جوانی جمعیت 
اعالم شــد زمین رایگان برای خانوارهای دارای 
سه فرزند و بیشتر در نظر گرفته شده است، امروز 
وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد متقاضیان دارای 
سه فرزند و بیشتر که فرزند سوم و بیشتر آنها از 
۲۴ آبان ۱۴۰۰ به بعد متولد شده برای ثبت نام 
دریافت تسهیالت حوزه زمین و مسکن  به سامانه 

saman.mrud.ir مراجعــه کنند.در متن این 
اطالعیه آمده اســت: »با توجه به تکلیف قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در خصوص 
واگذاری زمین یا واحد مسکونی به خانوارها پس 
از تولد فرزند سوم و بیشــتر، به اطالع می رساند 
متقاضیانی که تاریخ تولد فرزند ســوم یا بیشتر 
آنها بعد از تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ باشد، می توانند 
با مراجعه به ســامانه طرح های حمایتی مسکن 
به آدرس http//:saman.mrud.ir در بخش 
نوع سرپرستی با انتخاب گزینه "قانون حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیت" نسبت به ثبت نام اقدام 
کنند. بدیهی است پس از ثبت نام از متقاضیان، 

در صورت واجد شــرایط بودن متقاضی، ســایر 
اقدامات الزم حســب ضوابط و مقررات مربوطه 
صورت خواهد پذیرفت.«فعال جزئیات بیشتری 
درخصوص واگذاری زمین و مسکن به خانوارهای 
واجد شرایط طرح مذکور ارایه نشده اما بر اساس 
اطالعاتی که از قبل در دسترس بود، زمین ها کامال 
رایگان نیست، اما قیمت آنها بسیار ناچیز است و 
در اقساط هشت ساله دریافت می شود؛ متقاضیان 
صرفا هزینه های آماده ســازی از قبیل تسطیح، 
جدول گذاری، هزینه های تملک توسط دولت و 
دیگر موارد را پرداخــت می کنند که رقم چندان 

باالیی نیست.

ســازمان تعــاون روســتایی ســال قبــل 
چنــد صد تــن میــوه خریــداری کرد تــا در 
 آســتانه شــب عید ایــن میوه ها را بــه منظور 
تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ناشــی 
از افزایش تقاضــا وارد بازار کند ولــی اخیرا این 
ســازمان در اطالعیه ای این میوه ها را به مزایده 
گذاشته و سوال اینجاست که آیا این میوه ها کال 

وارد بازار نشد؟
به گــزارش ایســنا، اســفند ســال گذشــته 
گزارشــی در رســانه ها منتشر شــد که در آن 
نشــان می داد ســازمان تعاون روســتایی که 
موظف بــه خرید و ذخیره ســازی میوه شــب 
عید و عرضه آن بــا قیمت های تنظیــم بازاری 
 در روزهای پایانی ســال است، ســیب و پرتقال

 شــب عیــد را ۲۰ تــا ۳۰ درصــد گرانتــر 
 از نــرخ بــازار خریــداری و ذخیــره کــرده 

است.
 یعنی در حالی که ســازمان تعاون روســتایی 
می توانســت پرتقــال را کمتــر از ۱۰ هــزار 
تومــان و ســیب را حــدود ۱۲ هــزار تومــان 
در ماه های قبلــش خریداری کنــد، پرتقال را 
با قیمت ۱۳هــزار و ۹۰۰ تومان و ســیب را نیز 

حدود ۱۴ هزار تومان خریــداری کرده و عالوه 
بر برهم خوردن بازار در آن زمــان میوه ها نیز با 
 قیمت های باالتری به دســت مصرف کنندگان

 می رسید.
موضوعــی که بــا واکنــش اســماعیل قادری 
فــر - مدیرعامــل ســازمان تعاون روســتایی 
روبه رو شــد و این مقام مســئول اعــالم کرد 
که بر اســاس مصوبــه شــورای قیمت گذاری 
 جلســاتی با حضــور نماینــدگان دســتگاه ها 
تشکیل دادیم و از پنج استان تولیدکننده سیب و 
سه استان شمالی گیالن، مازندران و گلستان به 
عنوان تولیدکننده پرتقال به منظور کارشناسی 
و کشــف قیمــت طــی نامه هایی درخواســت 
 کردیــم که قیمــت خودشــان را به مــا اعالم

 کنند.
 قیمت های متوســط پرتقال را در آبــان و آذر 
یعنــی زمانــی کــه محصــوالت روی درخت 
بودند حــدود ۹۰۰۰ تومان بر اســاس کیفیت 
در مازندران، حدود ۷۵۰۰ تومان در گلســتان 
 و حــدود ۸۵۰۰ تومــان در گیــالن تعییــن 

کردند.
درجــه  میــوه  پایــه  قیمــت  بنابرایــن   

 یــک بــا احتســاب ســود باغــدار تعییــن 
شد.  

وی همچنیــن توضیح داد که قیمــت ۱۳ هزار 
و ۹۰۰ تومان بــرای پرتقال و ۱۴ هــزار و۵۰۰ 
 تومان بــرای ســیب بــه عنــوان قیمت های 
خریــد میوه عنــوان شــده، در حالــی که این 
قیمت ها بهــای تمام شــده میوه با احتســاب 
هزینه های ســردخانه، ســورت، شســت وشو، 
بســته بندی و... اســت  و میــوه ها بــا قیمت 
 ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان به دســت مــردم خواهد

 رسید.
صحبت های مدیرعامل سازمان تعاون روستایی 
البته همان موقــع با انتقادهایی از ســوی عضو 
هیات مدیــره اتحادیه بارفروشــان و مدیرعامل 
ســازمان مرکزی میوه و تره بار همراه شــد؛ به 
طوری کــه علیرضــا متبحری - عضــو هیات 
 مدیــره اتحادیــه بارفروشــان اعالم کــرد که 
سازمان تعاون روستایی میوه ها را از روی درخت 
خریداری نکرده بلکه به صورت شســته شــده، 
سورت شده و بســته بندی دریافت کرده است و 
نیازی به محاســبه این هزینه ها نیست و قیمت 

پرتقال باید نهایتا ۱۰ هزار تومان باشد.

به دنبال انتشار خبرهایی مبنی بر اجباری شدن 
عضویت در پیام رســان "وی" برای رجیستری 
گوشــی موبایل، گمرک ایران این موضوع را رد 

کرد.
به گزارش ایســنا، اخیــرا در فضــای مجازی و 
خبرها این گونه مطرح شــده که جهت رجیستر 
کردن گوشــی تلفن همراه باید عضو پیام رسان 
ایرانی"وی" شد تا تائیدیه برای کاربر ارسال شود.

این در حالی اســت کــه لطیفی-ســخنگوی 
گمرک ایــران- با اعالم اینکــه چنین موضوعی 
صحت ندارد،  درباره پیام رســان وی به ایســنا 
توضیح داد که از حدود دو ســال قبل توســط 
گمرک طراحی و تقریبا از یک ســال گذشــته 

کامال عملیاتی شــده اســت. در این پیام رسان 
ذینفعــان و کاربــران گمــرک عضو هســتند 
و از منابع آنها، بــرای اســتعالم فرایند تجاری 
و ترخیص کاال اســت و البتــه از فضای عمومی 
 این پیام رســان دیگران نیز می توانند  اســتفاده

 کنند.
ســخنگوی گمرک با تاکید بر اینکه پیام رسان 
وی هیچ ارتباطی با رجیســتری نــدارد و هیچ 
کاربری برای رجیســتری الزامی برای عضویت 
 در آن نــدارد، گفت که رجیســتری بــه روال

 ســابق انجام می شود و ارســال پیام تائید برای 
کســی که می خواهد جهت رجیســتری اقدام 
کند به صــورت پیامک روی خــط تلفن همراه 

 او ارســال می شــود و ارتباطی با پیام رســال
 وی ندارد.

به گــزارش ایســنا، بعــد از تغییراتــی که در 
دو ســال اخیــر در فرایند رجیســتری اعمال 
شــد، بعد از ورود مســافر ، گمرک صرفا  احراز 
هویت شخص مســافر و گوشــی تلفن همراه با 
دریافــت IMEI  آن را در مبــادی ورودی، در 
 حداقل زمان انجام می دهــد؛ به طوری که کلیه
 کنترل های الزم بعدی در راستای رجیستر کردن 
گوشی از جمله کنترل گذرنامه از طریق سرویس 
ناجا و وجود سیم کارت به نام مسافر ورودی، به 
طور کامال غیرحضــوری و در فرصت یک ماه از 
تاریخ ورود مسافر در سامانه  EPL انجام می شود.

به استناد گزارش های رســمی، ایران در سال گذشته 
روزانه حدود ۵.۳ میلیون لیتر صادرات بنزین داشــته 
که متوسط ارزش آن در هر لیتر ۳۸ سنت یعنی لیتری 
حدود ۹۵۰۰ هزار تومان بوده اســت.به گزارش ایسنا، 
مدتی اســت که با هشــدارهای وزارت نفت در مورد 
وضعیت بنزین و نزدیک شــدن مصــرف روزانه آن به 
ظرفیت پاالیش کشور، شائبه واردات بنزین مطرح است. 
به این بهانه جریان صادرات این کاال در تجارت خارجی 
مورد بررسی قرار گرفت.سید روح اله لطیفی-سخنگوی 

گمرک ایران- در این باره به ایسنا گفت که ایران در سال 
۱۴۰۰ حدود یک میلیارد و ۹۳۴ میلیون و ۳۶۹ هزار و 
۵۶۷ کیلو صادرات بنزین داشته است که ارزش آن به 
۷۳۲ میلیون و ۶۶ هزار و ۶۳۸ دالر می رسد.بر این اساس 
می توان گفت که ایران در سال گذشته روزانه حدود ۵.۳ 
میلیون لیتر صادرات بنزین داشته است.همچنین اگر 
ارزش صادرات بنزین مورد محاسبه قرار گیرد با توجه 
به مجموع صادرات بیش از ۱.۹ میلیارد دالری و ارزش 
بالغ بر ۷۳۲ میلیون دالری آن ارزش هر لیتر به حدود 

۳۸ سنت بوده است.در این شــرایط با در نظر گرفتن 
متوسط نرخ ۲۵ هزار تومانی دالر در سال گذشته، برای 
متوسط ۳۸ سنت، تقریبا متوسط ارزش هر لیتر بنزین 
صادراتی ایــران حدود ۹۵۰۰ هزار تومان بوده اســت.

گفتنی است که طبق آخرین گزارش های وزارت نفت، 
مصرف روزانه بنزین در ایران به ۱۲۰ میلیون لیتر رسیده 
و بعد از افزایش قیمت این کاال در آبان ماه ۱۳۹۸،   در 
حال حاضر هر لیتر بنزین سهمیه ای ۱۵۰۰ و آزاد با نرخ 

۳۰۰۰ تومان عرضه می شود.

سرپرســت دفتر شرکت ها و اماده ســازی بنگاه های 
سازمان خصوصی سازی جزئیات واریز پول به حساب 
سرخابی ها و زمان معامله ســهام دو باشگاه را اعالم 
کرد و گفت: پول پذیره نویســی در حساب دو باشگاه 
قرار دارد، اما به صورت قانونی مســدود است.حسین 
امیررحیمی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه فرایند 
پذیره نویسی سهام دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
در ۲۸ اسفندماه سال گذشــته به پایان رسید، اظهار 
کرد: درواقــع در این تاریخ مبلغی کــه باید از طریق 

پذیره نویسی جذب میشــد و افزایش سرمایه صورت 
میگرفت تکمیل شد.   پس از آن پول افزایش سرمایه 
از محل صرف سهام پس از کســر هزینه های قانونی 
سازمان بورس و فرابورس که حدود نیم درصد بوده و 
کل مبلغ که بیش از دو میلیارد تومان برای هر باشگاه 
است به حساب دو باشگاه واریز شد. درواقع از آنجایی 
که باشگاه ها باید هزینه را راسا پرداخت میکردند اما 
نکردند این هزینه از حساب افزایش سرمایه برداشت 
شده است.وی ادامه داد: پس از پذیره نویسی، باشگاه 

ها در نامه ای خطاب به فرابورس وجود مبلغ حاصل 
از افزایس سرمایه در حساب بانکی را تایید و فرابورس 
در نامه ای خطاب به سازمان ثبت، افزایش سرمایه دو 
باشگاه را ثبت کرد. در حال حاضر نیز هر دو باشگاه در 
این مرحله قرار دارند. ۷۲ ساعت بعد از اینکه سازمان 
ثبت تایید کرد، فرابورس گشایش نماد را انجام داده 
و گشایش نماد که انجام شد ســهام قابل معامله می 
شود. پس از آن مبلغی که نزد بانک برای هر دو باشگاه 

مسدود شده قابل برداشت است.

چگونگی واگذاری زمین به خانوارهای دارای سه فرزندسایه سنگین جنگ اوکراین بر تجارت جهانی

اجبار عضویت در پیام رسان "وی" برای رجیستری رد شدسرنوشت میوه های تنظیم بازار شب عید چه شد؟

جزئیات واریز پول به حساب سرخابی ها و زمان معامله سهام دو باشگاهایران چقدر و با چه ارزشی بنزین صادر می کند؟
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بورس سبزپوش شد

 موج مهاجرت 
و کمبود پزشک و پرستار

کدام کاالی ایرانی بیشترین 
مشتری  جهانی  را  دارد؟
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سرمقاله

يادداشت

دالیل شکل گیری 
ابربدهکاران بانکی

سیگنال  افزایشی  به  دالر

نوســاناتی که در روزهای 
اخیر در روند قیمتی نرخ ارز 
دیده می شود نشان دهنده 
کشــش این ارز به سمت 
افزایش قیمت است. یعنی 

دالر کشش به ...

   کمیل طیبی،اقتصاددان

   یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی 
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بالتکلیفی  واردات  خودرو

 قیمت  خودرو 
  همچنان  می تازد

قیمت کاالهای اساسی در 
فروردین  چقدر تغییر کرد؟

توقف  مذاکرات  وین  نرخ  ارز  را  در مسیر  افزایشی  قرار داد

پیشروی آرام   قیمت  دالر
صفحه3

صفحه4

نان   گران   می  شود؟
دولت تاکید کرد قیمت گندم و نان  تغییری نمی کند

تاثیر  افزایش  قیمت  خرید  تضمینی  گندم  
و   رشد  بهای  جهانی    بر قیمت  نان 

بازار خودرو طی یک ماه گذشته و در میان کشمکش 
های مســئوالن در مورد آزادســازی یا ممنوعیت 
واردات، بیش از هر زمان دیگری دچار نوسان شده 
اســت.بازار خودرو طی یک ماه گذشته بیش از هر 
زمان دیگری دچار نوســان و افزایش قیمت شده 
است؛ بررسی ها نشان می دهد که پراید ۱۱۱ معادل 
۱۹۸ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ معادل ۱۷۸ میلیون 
تومان، تیبا هاچ بک معادل ۱۹۸ میلیون تومان، تیبا 
صندوق دار معادل ۱۹۰ میلیون تومان، ساینا پالس 
دنده ای معادل ۲۲۸ میلیون تومان، کوییک دنده ای 
معادل ۲۴۲ میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پالس 

معادل ۲۹۶ میلیون...

بررســی قیمت کاالهای اساســی در پایان فروردین 
نسبت به اسفند سال قبل نشــان می دهد که گوجه 
فرنگی با ۲۳ درصد و خرما، قند و شکر هر کدام با ۱۲ 
درصد افزایش قیمت در صدر افزایش قیمت قرار دارند 
و بیشترین کاهش قیمت نیز مربوط به موز بوده است. 
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش کارگروه رصد و پایش 
قیمت اقالم اساسی و پرمصرف بازار کشور منتهی به 
۳۰ فروردین ماه که از ســوی انجمن ملی حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان منتشر شده،   قیمت مرغ گرم، 
گوسفند زنده، انواع لبنیات، انواع روغن خوراکی، برنج 
وارداتی، سیب زرد و قرمز، رب گوجه فرنگی، سیمان 
خاکســتری پاکتی، انواع تایر سواری، پودر شوینده و 
دستمال کاغذی تقریبا نسبت به ماه قبل از آن تغییری 

نکرده است...



اقتصاد2
ایران وجهان

بورس سبزپوش شد
روند حرکت بازار ســرمایه روز گذشته برخالف روز 
گذشته صعودی بود و شــاخص کل بورس توانست 
بیش از ۲۰۰۰ واحد افزایش یابد. به گزارش ایســنا، 
شــاخص کل بورس با ۲۵۸۶ واحــد افزایش تا رقم 
یک میلیون و ۵۰۷ هزار واحد صعود کرد. شــاخص 
کل با معیار هم وزن ۳۱۱۲ واحد افزایش یافت و در 
رقم ۴۰۵ هزار و ۵۱۷ واحد ایستاد. معامله گران این 
بازار ۵۳۲ هزار معامله به ارزش ۵۱ هزار و ۶۴۷ میلیارد 
ریال انجام دادند. گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 
و گسترش نفت و گاز پارسیان نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر منفی و در مقابل صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی 
تامین، فوالد مبارکه اصفهان، گروه مپنا و ملی صنایع 
مس ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت 
را روی بورس گذاشتند. در آن ســوی بازار سرمایه 
شاخص کل فرابورس با صعودی ۸۱ واحدی به رقم 
۲۰ هزار و ۸۲۷ واحد رسید. معامله گران این بازار ۲۸۵ 
هزار معامله انجام دادند که ۲۳ هزار و ۱۷۵ میلیارد 

ریال ارزش داشت. 

بانک قرض الحسنه مهر ایران ۱۵ میلیارد 
ریال برای آزاد زندانیان اختصاص داد

دکتر »سید سعید شمسی نژاد« با شرکت در برنامه 
شبکه تلویزیونی افق با اشاره به اینکه کارکنان بانک 
قرض الحسنه مهر ایران بخشی از حقوق خود را برای 
کارهای نیک اختصاص می دهند، از اختصاص مبلغ 
۱۵ میلیارد ریال برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد 
خبر داد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهرایران، دکتر »سید سعید شمسی نژاد« با حضور در 
برنامه »پویش دوباره زندگی« که به منظور آزادسازی 
زندانیان جرائــم غیر عمد تهیه و از شــبکه »افق« 
پخش می شــود، از اهتمام بانک های قرض الحسنه 
برای مشارکت در فعالیت های عام المنفعه از جمله 
آزادسازی زندانیان نیازمند و کمک به اشتغالزایی این 

افراد پس از آزاد شدن از زندان خبر داد.

حرکت توسعه ای بانک توسعه تعاون 
بر پایه دانش و تجربه استوار است 

رییس هیات مدیره بانک توســعه تعاون در نشست 
اندیشه ورزی ، حرکت توسعه ای بانک را بر پایه دانش 
و تجربه استوار دانست. سید باقر فتاحی، رییس هیات 
مدیره بانک توسعه تعاون در دومین نشست تخصصی 
از سلسله نشست های اندیشه ورزی ضمن استقبال از 
استمرار نشست های اندیشه ورز با تسهیلگری نخبگان 
بانکی و دانشگاهی، گفت: نشست های علمی ثمرات 
مطلوبی در مسیر سیاســتگذاری بانک دارد.رییس 
هیات مدیره بانک تاکید کرد: شایسته است محورهای 
طراحی نشست ها بر دغدغه های مردمی نظام بانکی 
و بانک توسعه تعاون متمرکز گردد و با هم اندیشی 
نخبگان بانکی دانشگاهی، مسیر ارایه خدمات هدفمند 

به جامعه هدف تعاونگران و آحاد مردم هموارتر شود.

دکتر شایان:
عملکرد بانک مسکن برای تامین 

مالی طرح نهضت ملی مطلوب است
مدیرعامل بانک مسکن گفت: این بانک عملکرد خوبی 
در حوزه تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن داشته 
اســت. به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، 
دکتر شایان در مراسم معارفه علی عسکری، عضو جدید 
هیات مدیره بانک مسکن که با حضور مدیران ارشد این 
بانک برگزار شد، ضمن خیر مقدم به ایشان اظهارداشت: 
تقارن شروع سال با ماه مبارک رمضان و لیالی قدر را به 
فال نیک می گیریم و امیدواریم بتوانیم مسوولیتی که 
دولت و مردم بر دوش تک تک ما گذاشته  اند به بهترین 

نحو و در حداقل زمان ممکن انجام دهیم.

قرعه کشــی xbox و PS5 در 
سور بهار سامانیوم

دهمین دور از قرعه کشی سورسامانی مخصوص اعضای 
باشگاه مشتریان بانک سامان )سامانیوم( با ۲ جایزه ویژه 
برگزار می شود. به گزارش سامان رسانه، دهمین دور از 
قرعه کشی سورسامانی ویژه اعضای باشگاه مشتریان 
بانک سامان )سامانیوم( برگزار می شــود که در این 
 X سری XBOX قرعه کشی یک دستگاه کنسول
و یک دستگاه کنسول PS۵ به برندگان اهدا خواهد 
شد.بر این اساس، تمامی کاربران باشگاه مشتریان بانک 
سامان )سامانیوم( می توانند با صرف حداقل ۱۰۰ امتیاز، 
یک شانس شرکت در قرعه کشی دریافت کنند. الزم 
به ذکر است که دریافت شانس شرکت در قرعه کشی 
به صورت نامحدود است و شرکت کنندگان می توانند با 
صرف امتیاز بیشتر، شانس خود را برای شرکت در این 

قرعه کشی باال ببرند.

خبر

بازار خــودرو طــی یک ماه 
گذشته و در میان کشمکش 
هــای مســئوالن در مورد 
آزادســازی یــا ممنوعیت 
واردات، بیــش از هــر زمان 

دیگری دچار نوسان شده است.
به گزارش مهر، بازار خودرو طی یک ماه گذشته بیش 
از هر زمان دیگری دچار نوســان و افزایش قیمت شده 
است؛ بررسی ها نشان می دهد که پراید ۱۱۱ معادل ۱۹۸ 
میلیون تومان، پراید ۱۳۱ معادل ۱۷۸ میلیون تومان، 
تیبا هاچ بک معادل ۱۹۸ میلیون تومان، تیبا صندوق دار 
معادل ۱۹۰ میلیون تومان، ساینا پالس دنده ای معادل 
۲۲۸ میلیون تومان، کوییک دنده ای معادل ۲۴۲ میلیون 
تومان و کوییک اتوماتیک پالس معادل ۲۹۶ میلیون 

تومان در بازار آزاد قیمت خورده اند.
همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ معادل ۲۹۷ میلیون تومان، پژو 
۲۰۶ تیپ ۵ معادل ۳۴۲ میلیون تومان، پژو پارس ساده 
معادل ۳۰۸ میلیون تومان، پژو SLX ۴۰۵ معادل ۳۲۵ 
میلیون تومان، دنا معمولی معادل ۳۸۵ میلیون تومان، 
رانا پالس معادل ۲۹۵ میلیون تومان و سمند LX ساده 
معادل ۲۸۳ میلیون تومان در بازار آزاد قیمت خورده اند.

افزایش ۱۰ تا ۱۳ درصدی قیمت خودرو در 
سال جدید

در این رابطه سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
و فروشندگان خودرو تهران در گفت و گو با مهر با بیان 
اینکه حساسیت بازار خودرو نسبت به فرکانس ها بسیار 
باالست، اظهار کرد: تأثیر صحبت های مسئوالن بر بازار 
خودرو غیر قابل انکار اســت؛ بازار دائم در حال دریافت 
فرکانس هــای مثبت و منفی بوده و هــر بار که خبری 
منتشر می شــود بازار به همان نسبت واکنش مثبت یا 

منفی نشان می دهد.
موتمنی افزود: در ماه های پایانی سال گذشته، وقتی خبر 
آمد که قرار است با شروع سال جدید واردات خودرو آزاد 
شود، مشتریان از بازار خارج شدند و تعداد فروشندگان 

افزایش یافتند که همین مساله موجب شد قیمت خودرو 
شــروع به ریزش کند. وی گفت: اما زمانی که اعالم شد 
واردات انجام نخواهد شد افسار قیمت ها که پیش از این 
به دلیل عرضه کم پاره شده بود، کامالً از کنترل خارج شد 
و طی یک ماه قیمت خودروی نــو و کارکرده به صورت 
میانگین بین ۱۰ تا ۱۳ درصد افزایش یافت؛ به عنوان نمونه 
قیمت خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که پیش از این ۲۶۲ میلیون 

تومان بود به حدود ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است.

به ۴۰ درصد نیاز بازار پاسخ داده نشد
موتمنی با اشاره به عرضه قطره چکانی خودرو به بازار، 
تصریح کرد: طی ۳ سال گذشــته عرضه خودرو هرگز 
پاسخگوی تقاضا نبوده اســت. آنطور که وزارت صمت 
اعالم کرده میزان نیاز بازار بین یک میلیون و ۳۰۰ هزار تا 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو است با این حال 
بررسی ها نشان می دهد که طی ۳ سال گذشته ۲ میلیون 
و ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به بازار عرضه شده در حالی 
که اگر قرار بود مطابق با نیاز بازار خودرو عرضه شود باید 
۳ میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو روانه بازار می شد؛ 
یعنی طی ۳ سال گذشته ۳۵ تا ۴۰ درصد از نیاز بازار بی 

پاسخ مانده است.
وی گفت: همین مساله، اصلی ترین عامل برای افزایش 
قیمت خودرو در بازار اســت. در حال حاضر یک فاصله 

قیمتی ۱۰۰ درصدی بین کارخانه و بازار ایجاد شده است؛ 
به عنوان نمونه خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که در کارخانه 
۱۴۹ میلیون تومان قیمت دارد، در کارخانه به حدود ۳۰۰ 
میلیون تومان رسیده است. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
و فروشندگان خودرو تهران افزود: وقتی عرضه خودرو از 
سوی خودروساز زیاد شود، فروشنده نیز مجبور به افزایش 
فروش می شود و همین موضوع قیمت ها را می شکند اما 
وقتی عرضه کم و مصرف کننده مجبور به خرید باشد، 

فروشنده هر قیمتی بخواهد خودرو را می فروشد.
موتمنی تصریح کرد: بنابراین اصل اول برای کنترل بازار 
بهبود فرایند عرضه خودرو است؛ چه این عرضه از سمت 

تولیدات داخلی باشد چه از سمت آزادسازی واردات.
وی با بیان اینکه ما به طور جد موافــق واردات خودرو 
هستیم، گفت: در حال حاضر مشــتری در بازار نیست 
اما قیمتهای اعالمی از سوی فروشندگان باالست زیرا 
می دانند که شرکت ها نمی توانند نیاز بازار را تأمین کنند 

و واردات هم معلوم نیست چه زمانی آزاد شود.

بازاِر نوسانی و کشمکش های مسئوالن
به گزارش مهر، همانطور که موتمنــی گفت نیاز بازار 
خودروی کشور بین یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و 
۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال است، بنابراین واردات 
۷۰ هزار دســتگاه خودروی خارجــی نمی تواند نقش 

جدی در رفع نیازهای بازار ایفا کند و صرفاً از نظر روانی 
و شکســتن نصفه و نیمه انحصار صنعت خودرو دارای 
اهمیت است؛ موضوعی که به نظر می رسد مورد غفلت 
مسئوالن قرار گرفته و هر چند روز با صحبت های ضد و 

نقیض خود آتش آشفتگی را شعله ورتر می کنند.
به عنوان نمونه طی چند روز گذشته از مجمع تشخیص 
مصلحت نظام گرفته تا مجلس، صحبت های زیادی در 
مورد واردات خودرو صورت گرفته است؛ در اینجا باید 
به اظهارات آملی الریجانی رئیس مجمع اشاره کرد که 
گفته بود »در مورد واردات خودرو به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت و برخی اشــخاص 
با ایراد نسبت های ناروا، جفا شد. مخالفت هیأت عالی 
نظارت، مبتنی بر مبانی است که ان شاء اهلل در جلسات 
مجمع تشخیص در مورد مصوبه اصراری مجلس بیشتر 
روشن خواهد شد و چه بسا برخی از کسانی که از مخالفان 
نظر مجلس هستند نسبت به اصل واردات خودرو ایرادی 
نداشته باشند و اشکال آنان بر سر نحوه تجویز آن باشد.«

همچنین از طرف دیگر نماینــدگان مجلس که از چندی 
پیش به دنبال استیضاح وزیر صمت هستند اخیراً ممنوعیت 
واردات خودرو را عاملی برای استیضاح فاطمی امین عنوان 
کرده اند. آنطور که جالل رشیدی کوچی عضو کمیسیون 
امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به مهر گفته »پایان 
اردیبهشت، پایان زمان مصوبه قبلی سران قواست. بنده به 
وزیر صمت اعالم کرده ام که اگر پایان اردیبهشت، واردات 
انجام نشــود، به طور قطع به صورت جدی روی استیضاح 

او کار خواهم کرد و این موضوع را به سرانجام می رسانم.«
منوچهر منطقی معاون صنایع حمل ونقل وزیر صمت 
نیز ضمن بیان اینکه قواعد الزم برای واردات خودرو در 
حال تنظیم است، اعالم کرده که »یکی از ابزارهایی که 
قانون گذار در اختیار ما گذاشــته واردات است و باید از 
این ابزار استفاده مفید کنیم، بنابراین هر زمان نهادهای 

باالدستی اجازه دهند کار را اجرایی خواهیم کرد.«
بر این اســاس، اظهارنظرات زیاد و متفاوت مسئوالن 
اگرچه برای آنها زیانی به همراه ندارد اما همین موضوع 
بازار خودرو را نوسانی تر از هر زمان دیگری کرده است؛ 
به گونه ای که می توان گفت دیگر در بازار ایران خودروی 

کمتر از ۱۹۰ میلیون تومان وجود ندارد.

بالتکلیفی  واردات  خودرو

قیمت  خودرو   همچنان  می تازد دالیل شکل گیری ابربدهکاران بانکی
  کمیل طیبی،اقتصاددان

این یک واقعیت است که سیستم بانکی کشور نیاز 
به اصالح دارد. در حال حاضر اصالح سیستم بانکی 
یکی از چالش های مهم اقتصاد کشور است و ضروری 
است در اولویت قرار گیرد. در این مسیر مهم ترین 
اقدام به منظور اصالح سیستم بانکی، استقالل نظالم 
بانکی و بانک مرکزی است. استقالل بانک ها به اصالح 
سیستم بانکی و اینکه بانک بتوانند فعالیت های خود 
را به صورت اقتصادی به عنوان یک واسطه مالی به 

درستی انجام دهد، کمک می کند.
از طرف دیگــر وقتی نظام بانکی وابســته اســت، 
ابربدهکارانی شــکل می گیرند که از رانت دولتی در 
قالب شرکت های دولتی یا نهادها و ... بهره می برند. 
این نوع بدهکاری ها همچنین از مســیر تسهیالت 
تکلیفی شکل می گیرد. به عبارتی شکل گیری چنین 
ابربدهکارانی ناشی از ساختار ناهمگون سیستم بانکی 
و یکی از عوامل آن وابستگی این سیستم به دولت است. 
بنابراین صرفا فاش کردن و انتشار ابربدهکاران سیستم 
بانکی، اقدام موثر و کارایی در مسیر اصالح سیستم 
بانکی نیست. پدیده هایی همچون معوقات بانکی یا 
ابربدهکاران بانکی ناشی و به عبارتی از تبعات ساختار 
مشکل دار، نظام بانکی است که باعث شده بدون اینکه 
شفافیتی در کار باشد، این میزان بدهی تا این مرحله 

شکل بگیرد که این موضوع نیز خود جای سوال دارد.
بهتر بود به جای انتشار اسامی ابربدهکاران که عمدتا 
هم شرکت  های دولتی هستند، ساختار، عملکرد 
و کارکرد بانک ها و تعــدد بانک ها که باعث چنین 
وضعیتی شده بررسی و اصالح می شد. انتشار اسامی 
بدهکاران بانکی صرفا یک اقدام عامیانه و در راستای 
تنویر افکار عمومی اســت، در حالی که مشکالت 
سیستم بانکی که می تواند به وجود آورنده چنین 

پدیده هایی شود، همچنان سر جای خود قرار دارد.
شفافیت وقتی شکل می گیرد که بررسی شود عملکرد 
بانک به چه صورت بوده که این نوع بدهکاران در شکل 
انبوه آن شکل گرفته است. اگر این مشکل مربوط به نحوه 
مدیریت و عملکرد اجرایی بانک ها بوده باید بررسی شود. 
از طرف دیگر باید به این موضوع توجه داشت تا زمانی که 
تورم وجود دارد و شاخص های اقتصادی بهبود پیدا نکرده، 
سیستم بانکی می تواند مجددا به نقطه ای برسد که دچار 
معوقات بانکی شود و فساد مالی اتفاق بیفتد و انگیزه های 
داللی و واسطه گری برای رســیدن به سودهای آنی در 
سیستم بانکی تقویت شود. اصالح نشدن شاخص های 
اقتصادی می تواند باعث  عدم تعادل بین منابع و مصارف 
سیستم بانکی شود. بنابراین زمانی می توانیم به اصالح 
سیستم بانکی امیدوار باشیم که شاخص های اقتصادی 
بهبود یابد، تورم مهار شود و استقالل بانک مرکزی شکل 
بگیرد. با اصالح سیستم بانکی این سیستم می تواند روابط 
بین بانکی خود را اصالح کند، در مســیر رقابت پذیری 
قرار گیرد و روابط بین بانکی در سطح بین الملل داشته 
باشد که این ارتباط خود به خود از خیلی از جهات مانع 

شکل گیری فساد می شود. 
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بررســی قیمت کاالهای اساســی در پایان فروردین 
نسبت به اسفند سال قبل نشــان می دهد که گوجه 
فرنگی با ۲۳ درصد و خرما، قند و شــکر هر کدام با ۱۲ 
درصد افزایش قیمت در صدر افزایش قیمت قرار دارند 
و بیشترین کاهش قیمت نیز مربوط به موز بوده است. 
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش کارگروه رصد و پایش 
قیمت اقالم اساسی و پرمصرف بازار کشور منتهی به ۳۰ 
فروردین ماه که از سوی انجمن ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان منتشر شده،   قیمت مرغ گرم، گوسفند 
زنده، انواع لبنیات، انواع روغن خوراکی، برنج وارداتی، 
سیب زرد و قرمز، رب گوجه فرنگی، سیمان خاکستری 
پاکتی، انواع تایر سواری، پودر شوینده و دستمال کاغذی 

تقریبا نسبت به ماه قبل از آن تغییری نکرده است.

در پی بازگشایی مدارس، کاغذ ۸ درصد 
گران شد

اما در این زمان قیمت گوشت گوســفندی و گوساله، 
گوساله زنده، شکر بسته بندی، انواع چای، برنج ایرانی، 
ماکارونی، حبوبات، پیاز، گچ سفید، مقاطع فوالدی، روغن 
موتور و کاغذ یک تا ۱۰ درصد افزایش یافته است. بر این 
اساس میانگین کشوری قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی 
و گوساله با چهار و سه درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 
حدود ۱۵۳ و ۱۶۱ هزار تومان و هر کیلو گوساله زنده با 

سه درصد افزایش به ۶۱ هزار تومان رسیده است.

میانگین قیمت برنج ایرانی در فروردین؛ ۸۴ 
هزار تومان!

همچنین قیمت هر کیلو چای با دو و سه درصد افزایش 
به حدود ۱۳۹ و ۱۳۴ هزار تومان رسیده است. قیمت 
هر کیلو برنج ایرانی طارم و هاشمی با دو و چهار درصد 
افزایش نسبت به اسفند ســال قبل به ۸۴ هزار تومان 
رسیده است. در مدت یاد شده ماکارونی ۵۰۰ گرمی نیز 
شش درصد گران شده و در فروردین امسال به قیمت 

۹۴۰۰ تومان فروخته شده است.
در بین انواع حبوبات نیز در فروردین امسال، قیمت هر 
کیلو نخود با پنج درصد، عدس با سه درصد و لوبیا چیتی 
و لپه هر کدام با دو درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 

ترتیب به ۴۷، ۴۸، ۴۹ و ۴۷ هزار تومان رسیده است. 
قیمت پیاز هم در مدت یاد شــده سه درصد افزایش 
داشته و قیمت آن به حدود ۹۰۰۰ تومان رسیده است.

همچنین در این مدت گچ سفید چهار درصد، مقاطع 
فوالدی دو درصد، روغن موتور دو درصد و کاغذ هشت 
درصد گران شده اســت. در حاشیه این گزارش علت 
افزایش قیمت کاغذ، افزایش تقاضا در پی بازگشایی 
مدارس و دانشگاه ها عنوان و همچنین به محدود شدن 
عرضه روغن موتور و فروش اجباری آن اشاره شده است.

قیمت شکر به بیش از ۲۲ هزار تومان رسید
در این میان قیمت شکر فله، قند شکسته، گوجه فرنگی 
و خرما مضافتی نسبت به ماه قبل، یعنی اسفند سال 

قبل، بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است.  
بر این اساس قیمت هر کیلو شکر و قند در فروردین با 
۱۲ درصد افزایش به ۲۲ هزار و ۵۰۰ و ۲۵ هزار تومان 
رسیده اســت. خرمای مضافتی نیز در مدت یک ماه 
مورد نظر ۱۲ درصد افزایش یافتــه و قیمت هر کیلو 
از این محصول در پایان فروردین بــه ۵۲ هزار تومان 

رسیده است.
گوجه فرنگی هم که اخیرا وضعیــت بازار آن به دلیل 
مشکالت کامیون داران خبرساز شده بود در فروردین 
صدرنشین افزایش قیمت بوده، به طوری که با ۲۳ درصد 
افزایش، هر کیلو از این محصول نزدیک به ۱۵ هزار و 

۸۰۰ تومان فروخته شده است.

قیمت کدام اقالم کاهش یافت؟
البته بر اساس گزارش کارگروه رصد و پایش قیمت اقالم 
اساسی و پرمصرف بازار کشور منتهی به ۳۰ فروردین 
ماه، قیمت تخم مرغ، موز، پرتقال تامسون، سیب زمینی 
و آب معدنی یک تا ۱۰ درصد نسبت به ماه قبل کاهش 
یافته است. بیشترین افت قیمت معادل هفت درصد و 
مربوط به موز بوده که قیمت هر کیلو از آن بیش از ۳۴ 

هزار تومان رسیده است.
همچنین در فروردین امسال قیمت تخم مرغ ۶ درصد، 
پرتقال تامسون ۵،  آب معدن ۴ و سیب زمینی ۳ درصد 

نسبت به اسفند سال قبل کاهش یافته است.

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی 
وضعیت تجارت کشور در دهه گذشته پرداخته و آمارها از 

سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ را بررسی کرده است.
به گزارش ایســنا، تجارت کاالیی ایران از ابتدای دهه 
گذشته با تحوالت و نوساناتی همراه بوده و همواره اعداد 

صادرات و واردات تغییر کرده اند.
بیشترین ارزش تجاری ایران در سال ۱۳۹۰ و با حجم 
۱۰۶ میلیارد دالر به ثبت رســیده است. از این عدد ۴۴ 

میلیارد دالر مربوط به صادرات و ۶۲ میلیارد دالر مربوط 
به واردات بوده است. به این ترتیب بخش زیادی از این 
رکورد تجاری تحت تاثیری آمــار باالی واردات به ثبت 
رسیده است. ارزش صادرات ایران از سال ۱۳۹۷ به بعد 
افت کرد اما این روند در سال ۱۴۰۰ متوقف شد و میزان 
صادرات کشور به حدود ۴۹ میلیارد دالر رسید. میزان 
واردات نیز در سالی که گذشــته پس از کاهشی که در 

سال های قبل داشت از مرز ۵۳ میلیارد دالر عبور کرد.

قیمت کاالهای اساسی در فروردین ماه چقدر تغییر کرد؟ کدام کاالی ایرانی بیشترین مشتری جهانی را دارد؟

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
گواهی موقت اینجانب محمد محمدی فرزند شعبانعلی به شماره 
شناسنامه ۳۶۶۳ و کد ملی ۵۰۱۰۹۳۲۲۶۱ صادره از آمل در مقطع 
کاردانی پیوسته رشــته کامپیوتر گرایش نرم افزار صادره از واحد 

دانشگاهی آزاد اسالمی به شماره  
۴۰۳۳ / ف م  به تاریخ ۱۹/۰۶/۹۲ و شماره سریال ۱۱۶۸۷۲۵ مفقود 
گردیده است و فاقد اعتبار میباشد تقاضا میشود اصل مدرک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور مرکز محمودآباد به نشانی مازندران 
محمودآباد - کلوده روبروی شهرک صنعتی تبشندان. کد پستی: 

۴۶۳۳۸۴۱۳۵۸ ارسال نماید.

اخطاریه وفق ماده ۸۷
خانم آزیتا شــوبی وراث مرحوم یحیی شــوبی مالک ششــدانگ 
پــالک ۱ فرعــی از ۴۹۶۵ اصلیبخــش دو غــرب بابل به شــما 
در قبــال طلــب خانــم آمنه خاتــون مهــدی نژاد دوغــی  کال 
بازداشــت گردیده لــذا طبق مــاده ۸۷ آئین نانه اجــرای مراتب 
به شــما اخطار می شــود ضمنــا هرگونه نقــل انقالــی از طرف 
 شــما نســبت به موردبازداشــت ممنوع اســت و ترتیب اثر داده 

نمی شود.

واحد اجرای اسناد رسمی

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی 
سیستم: پژو  تیپ: پارس

مدل: ۱۳۸۵ به رنگ: نقره ای
به شماره موتور:  ۱۲۴۸۵۰۶۲۱۸۲

شماره شاسی: ۱۹۳۵۵۱۲۶
به شماره پالک:  ۸۶ م ۹۲۷ ایران ۷۲

مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
فریدونکنار

»آگهي مناقصه عمومی انجام عملیات برداشت زباله و تنظیف معابر شهری«
شهرداري بوکان در نظر دارد در اجراي بند ۳ مصوبه شــماره ۳۷ مورخه ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ شوراي محترم اسالمي شهر عملیات 
برداشت زباله و تنظیف معابر  شهری را با مشخصات و شــرایط مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله 
ای مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۰۱۰۹۲۷۲۵۰۰۰۰۱۰  به شرکت های خدماتی واجد شرایط و 
مرتبط با موضوع مناقصه به صورت حجمی واگذار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
 www.setadiran.ir  مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد ) به آدرس

انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 
در مناقصه محقق سازند.

۱- مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصه ماهانه ۱۷/۷۸۶/۷۵۰/۰۰۰ ریال و ساالنه ۲۱۳/۴۴۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ۱۰/۶۷۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال  

۳- تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ  ۱۴۰۱/۰۲/۰۶  می باشد.
۴- آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۹:۰۰ مورخ  ۱۴۰۱/۰۲/۱۵

۵- آخرین مهلت زمانی ارسال پاکت های پیشنهاد : ساعت ۱۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۶- زمان بازگشایی پاکتها : ساعت ۱۱   روز  دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶

۷- تاریخ انتشار آگهی در روزنامه:  نوبت اول ۱۴۰۱/۰۲/۰۶          نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۲/۱۴
۸- کمیسیون عالی معامالت شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

۹-  سایر اطالعات وجزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
۱۰- هزینه انتشار آگهی در روزنامه )طی دو نوبت( و کارشناسی به عهده برنده گان مناقصه می باشد. 

۱۱- واریز مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت خرید اوراق مناقصه
۱۲- متقاضیان واجد شرایط جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه می توانند با شماره تلفن-۴۶۲۲۶۳۳۹-  ۰۴۴ واحد امور قراردادها 

و پیمانهای شهرداری تماس حاصل نمایند.
۱۳- صرفا اســناد پاکت های پیشــنهاد)ب( و )ج( دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است. در جلسه بازگشــایی پاکت های )ب( و )ج(، اسناد 

فیزیکی)کاغذی( و اسناد فاقد امضای الکترونیکی)دارای مهر گرم( به هیچ وجه مورد پذیرش نیست.”

رشید میرحسامی: شهردار بوکان

خبر



3 اقتصاد
ایران
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آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای   )نوبت اول( 
 شرکت توزيع نیروی برق استان کرمانشاه در نظر دارد اقالم مشروحه ذيل را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد. لذا کلیه فروشندگان و 
تولید کنندگان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه پس از درج نوبت دوم اين آگهي مورخ  1401/02/07 در روزنامه  کسب و کار  به 
مدت 5 روز به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند .الزم بذکر است برگزاری مناقصه های 
فوق از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می پذيرد ، لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشايی پاکت ها از اين طريق انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت 

امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند .89/9/19

توضیحات : 
• نوع تضمین شرکت درمناقصه)ضمانت نامه بانکي ،  واريز وجه نقد و . . . به شرح مندرج در اسناد مناقصه( 

• مهلت و مکان تسلیم پیشنهاد تا ساعت 12:30 روز  شنبه مورخ  1401/02/24 ، دبیر خانه شرکت )پاکت الف( و بارگذاری در سامانه ستاد
• زمان و مکان بازگشايی پاکات ساعت 13:30 روز  شنبه مورخ   1401/02/24 ، اتاق کنفرانس شرکت در سامانه ستاد

• به پیشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده هاي کمتر از میزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
• به پیشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل مي شود ، مطلقاً ترتیب اثر داده 

نخواهد شد .
• ساير اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .

• جهت کسب اطالعات بیشتر باشماره  های 38245990-38255575-083 تماس حاصل فرمايید .
روابط عمومي شرکت توزيع نیروي برق استان کرمانشاه

شماره 
مبلغ برآورد اولیه )ريال(شرح مناقصهمناقصه

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )ريال(

خريد 1836 عدد کلیدفیوز 160 آمپر فشارضعیف 3/401
22,032,000,0001,320,000,000کابل خودنگهدار ) از محل اعتبارات داخلی(   

خريد 200000 متر انواع کابل خودنگهدار ) از محل 401/4
230,550,000,0007,570,000,000اعتبارات داخلی(   

)تجديد 
مناقصه(

3-88/400

خريد  1000 دستگاه کنتور تك فاز  فهام 1 پايه بلند 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 26,000,000,0001,430,000,000) از محل اعتبارات داخلی(   

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۳۰۱۰۰۰۳۱۴۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوكان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسماعیل نوین خواجه دیزج فرزند محمد بشماره شناسنامه ۵۷۱ صادره از 

در ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت
۱۳۸۷۳۶.۴۴ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۱۵۹ - اصلی واقع در بخش ۱۷ شهرستان بوكان روستای ارمنی بالغی خریداری از آحادی از وراث 
مرحوم محمد نوین خواجه دیزج احدی از زارعان صاحب نسق در پالک مذكور به عالوه سهم األرث خود متقاضی محرز گردیده كه برای آن پالک ۱۳۹ 
فرعی از ۱۵۹ - اصلی تعیین و اختصاص یافته است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۸۹۶۷
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

خالد خانه بیگی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوكان

اگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۱۰۰۰۰۰۵۳ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوكان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای آزاد عزیزی فرزند عمر بشــماره شناســنامه ۱۳۲۷۱ صادره 
از بوكان در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت ۱۶۵ مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک ۱۳۱ - اصلی واقع در بخش ۱۷ شهرستان بوكان كلتپه 
منطقه ســنگ شــکن كوچه ۱۰ متری خریداری از عثمان عبداله زاده احــدی از وراث محمد عبدالــه زاده احدی از زارعان صاحب نســق در پالک 
مذكور مع الواســطه محرز گردیده كه برای آن پالک ۴۷۶۸ فرعی از ۱۳۱ - اصلی تعیین و اختصاص یافته اســت. لذا بــه منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
 خود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذكور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.۸۹۶۶
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

خالد خانه بیگی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوكان

آگهی ابالغ اجرائیه
خانم زینب شهبازی

شهرداری میاندوآب به اســتناد یک فقره چک برگشتی به شماره 
۸۹۵۵۹۵ مورخه

۱۴۰۰/۰۷/۱۰ عهده بانک صادرات میاندوآب به مبلغ ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال ل اصل طلب به انضمام پنج درصد حق دولتی علیه شما اقدام 
به صدور اجرائیه كالســه ۱۴۰۰۰۰۷۶۰ نموده كــه به دلیل عدم 
شناسایی در آدرس مندرج در سند، مســتند به ماده ۱۸ آیین نامه 
اجرایی مراتب یک نوبت در روزنامه كثیر االنتشــار به شــما ابالغ 
میگردد. بدیهی اســت ظرف ۱۰ روز پس از انتشــار آگهی اجرائیه 
ابالغ شده محســوب و عملیات اجرائی وفق مقررات جریان خواهد 

یافت .۸۹۶۳
كفیل واحد اجرای اسناد رسمی میاندوآب -صالح نجاری

بدینوسیله به سامیار مشــرفی فرزند جعفر با قیومیت اقای رامین 
ایرچی به شــماره ملی ۲۷۵۳۵۴۸۹۲۷ و خانــم منیجه ضمیری 
فرزنــد محمد علی به شــماره ملــی ۲۷۵۲۴۴۵۳۸۸در خصوص 
پرونــده اجرایــی كالســه ۹۸۰۳۴۷۶، به موجب گــزارش مورخ 
۱۴۰۰/۳۵۹۱۷ – ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ كارشــناس رسمی دادگستری 
ششــدانگ پالک ثبتی ۵۲۸ فرعی از ۱۰۶-اصلی بخش ۵، به مبلغ 
۴۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده، لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی 
پالک مذكور معترض می باشید، اعتراض كتبی خود را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد 
هئیت كارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
به دفتر این اجرا تسلیم نمایید ضمنا به اعتراضی كه خارج از موعد یا 
فاقد فیش بانکی دستمزد كارشاس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده 
نخواهد شد مضافا" اینکه سهم االرث مرحوم جعفر شرقی به مبلغ 

۱۴/۸۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده است.۸۹۷۰
شعبه اجرای ثبت اسناد و امالک ارومیه

مفقودی 
ســند مالکیت – ســند كمپانی خودرو وانت مزدا تیپ ۱۶۰۰ رنگ 
سفید – روغنی مدل ۱۳۶۹ به شماره انتظامی ۸۹۵ ب ۷۶ ایران ۲۷ 
به شماره شاسی ۶۹۶۰۱۰۰۸ و شــماره موتور ۱۸۴۳۲۰ بنام جواد 

یوسفلو مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
۸۹۶۲

مفقودی 
گواهی نامه پایان دوره متوســطه مهدی حمیدی مغانجوقی فرزند 
رضا به شماره ملی ۲۸۴۰۴۸۰۲۰۴ صادره از سلماس متولد ۱۳۷۸ 
به شماره دانش آموزی ۲۸۴۰۴۸۰۲۰۴ در سالتحصیلی ۹۶ -۹۵ در 
رشته ۶ علوم تجربی شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . ۸۹۶۴

مفقودی 
اصل سند مالکیت )برگ ســبز ( خودرو سواری پژو تیپ ۲۰۶   مدل 
۱۳۹۸ به شــماره انتظامی ۹۵۲ ج ۳۲ ایران ۲۷ به شــماره موتور 
  NAAP41FE2KJ370187 167 و شماره شاسیB0067751
بنام قادر معروفی فرزند كریم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد . ۸۹۷۵

مفقودی 
گواهی نامه پایان دوره پیش دانشگاهی مهدی حمیدی مغانجوقی 
فرزند رضا به شــماره ملی ۲۸۴۰۴۸۰۲۰۴ صادره از سلماس متولد 
۱۳۷۸ به شماره دانش آموزی ۲۸۴۰۴۸۰۲۰۴ در سالتحصیلی ۹۷ 
-۹۶ دررشته ۲۰ علوم تجربی  شهرستان سلماس استان آذربایجان 

غربی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . ۸۹۶۵

رئیس اتحادیه ســوپرماركت داران تهران با اشاره به 
مشــکالت مبتالبه فعاالن و اعضاي صنف متبوع در 
خصوص صدور یا تمدید پروانه كســب گفت: ما تابع 
قوانین هستیم؛ اما برخي از ســازمان ها به بهانه هاي 
مختلف در روند صدور پروانه كســب خلل ایجاد مي 

كنند و مانع از قانون پذیري افراد مي شوند.
داود فکوري، رئیس اتحادیه سوپرماركت داران تهران 
بیان داشت: تعداد دفعاتي كه اداره بهداشت براي اعضا 
مشــکل ایجاد مي كند بقدري زیاد است كه عضو را 
خســته مي كند. با اینکه تمامي ضوابــط و قوانین را 
رعایت و اجرا مي كنند؛ اما اداره بهداشــت به دنبال 
ایراداتي است كه اساساً مشکلي به وجود نمي آورد و یا 
اینکه امکان رفع آن براي افراد نیست. وي تصریح كرد: 
خواهشمندیم براي ســاماندهي اعضاي بدون پروانه 
ســازمان هاي مورد تعامل، همکاري بیشتر و بهتري 
با اتحادیه ها داشته باشــند و افراد را از قانون پذیري 

فراري ندهند.
رئیس اتحادیه سوپرماركت داران تهران در خصوص 
توزیع كاالهاي اساسي از سوي برخي اتحادیه ها بیان 
داشــت: چندي پیش به اتفاق اتحادیه هاي لبنیات- 

خواروبار- بنکداران مواد غذایي- عطار و سقط فروش 
در جلسه اي با هماهنگي اتاق اصناف تهران شركت 
كردیم. در این جلسه مقرر شد نمایندگاني كه شرایط 
توزیع و انبار مناسب دارند براي استقرار در چهار نقطه 
شهر از اعضاي اتحادیه بنکداران معرفي شود تا اعضاي 
دیگر اتحادیه ها به این نمایندگان براي اخذ سهیه برنج 

هندي، تایلندي و شکر مراجعه كنند.
فکوري در ادامه تاكید كرد: نمایندگان معتمدي كه از 
سوي اتحادیه بنکداران معرفي مي شوند، حق فروش 
سهمیه ها به غیر از اعضایي كه اتحادیه ها معرفي مي 
كنند را ندارند؛ همچنین هر یک از نمایندگان در یک 
نقطه از غرب، شرق، جنوب و شمال مستقر هستند. 
شایان ذكر است شکر بسته بندي با مبلغ ۱۵ هزار تومان 
خریداري و به مبلغ ۱۶هزار و ۳۵۰ تومان به فروش مي 
رسد، برنج هندي با مبلغ ۱۷ هزار ۷۰۰تومان خریداري 
و با میلغ ۱۸ هزار و ۵۰۰ به فروش مي رسد. همچنین 
برنج تایلندي با قیمت ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان خریداري 
و با مبلغ ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش مي رســد، 
مقدار آن نیز بستگي به نیاز واحدصنفي از ۵۰۰ كیلو تا 

۱ تن در هر بار مراجعه مي باشد.

رئیس اتحادیه نمایشگاه  داران و فروشندگان خودرو تهران 
با بیان اینکه حساسیت بازار خودرو نسبت به فركانس ها 
بسیار باالست، اظهار كرد: تأثیر صحبت  هاي مسئوالن بر 
بازار خودرو غیر قابل انکار است؛ بازار دائم در حال دریافت 
فركانس  هاي مثبت و منفي بوده و هر بار كه خبري منتشر 
مي  شود بازار به همان نسبت واكنش مثبت یا منفي نشان 
مي دهد. سعید موتمني، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و 
فروشندگان خودرو تهران افزود: در ماه هاي پایاني سال 
گذشته، وقتي خبر آمد كه قرار است با شروع سال جدید 
واردات خودرو آزاد شود، مشتریان از بازار خارج شدند و 
تعداد فروشندگان افزایش یافتند كه همین مسئله موجب 

شد قیمت خودرو شروع به ریزش كند.
وي گفت: اما زماني كه اعالم شد واردات انجام نخواهد شد 
افسار قیمت ها كه پیش از این به دلیل عرضه كم پاره شده 
بود، كامالً از كنترل خارج شد و طي یک ماه قیمت خودروي 
نو و كاركرده به صــورت میانگین بین ۱۰ تــا ۱۳ درصد 
افزایش یافت؛ به عنوان نمونه قیمت خودرو پژو ۲۰۶ تیپ 

۲ كه پیش از این ۲۶۲ میلیون تومــان بود به حدود ۳۰۰ 
میلیون تومان رسیده است. موتمني با اشاره به عرضه قطره 
چکاني خودرو به بازار، تصریح كرد: طي سه سال گذشته 
عرضه خودرو هرگز پاسخگوي تقاضا نبوده است. آنطور كه 
وزارت صمت اعالم كرده میزان نیاز بازار بین یک میلیون و 
۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو است 
با این حال بررسي ها نشان مي دهد كه طي ۳ سال گذشته 
۲ میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به بازار عرضه شده در 
حالي كه اگر قرار بود مطابق با نیاز بازار خودرو عرضه شود 
باید ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو روانه بازار میشد؛ 
یعني طي ۳ سال گذشــته ۳۵ تا ۴۰ درصد از نیاز بازار بي 
پاسخ مانده است. وي گفت: همین مسئله، اصلي ترین عامل 
براي افزایش قیمت خودرو در بازار است. در حال حاضر یک 
فاصله قیمتي ۱۰۰ درصدي بین كارخانه و بازار ایجاد شده 
است؛ به عنوان نمونه خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۲ كه در كارخانه 
۱۴۹ میلیون تومان قیمت دارد، در كارخانه به حدود ۳۰۰ 

میلیون تومان رسیده است.

افسار قيمت خودرو پاره شده است

اقدامات اتحاديه سوپرمارکت داران براي توزيع کاالهاي اساسي توقف  مذاکرات  وین  نرخ  ارز  را  در مسیر  افزایشی  قرار داد

پیشروی  آرام   قیمت   دالر

شايلی قرايی
News kasbokar@gmail.com

عدم نتیجه گیری از مذاکرات برای 
لغو تحريم ها و احیای برجام مهم 
ترين ســیگنال به افزايشی شدن 
نرخ ارز اســت. فعاالن اقتصادی 
معتقدند برجام می تواند نرخ دالر را تا کانال 25 هزار 
تومان کاهش دهد. اين در حالی است که در هفته ها و 
روزهای اخیر شاهد نوسان نرخ ارز در کانال 27 و 28 

هزار تومانی هستیم. 
به نظر می رسد ناامیدی از حصول نتیجه در اين بازار 
حکمفرما شــده و نرخ ارز را که در روزهای گذشته به 
کانال 27 هزار تومانــی ورود کرده بود مجدد به کانال 
28 هزار تومــان نزديك کند. هرچند کارشناســان 

بازار بــر اين باورند 
که قیمت کنونــی دالر به 
واسطه انتظار برای تعیین تکلیف 
مذاکرات تعیین شــده و عــددی قابل 
استناد نیست اما مشــاهدات از تمايل دالر به 
طی مسیر افزايشــی حکايت دارد.  علی طباطبايی، 
کارشــناس بازارهای مالی در خصوص چشــم انداز 
دالر در ســال 1401 می گويد: اگر توافق اتفاق بیفتد 
کف قیمت دالر 24 هزار تومان و ســقف آن 25 هزار 
تومان اســت اما اگر توافقی حاصل نشود بهای دالر 
 از ســی هزار تومان در بازه زمانی چنــد ماهه فراتر 

خواهد رفت.
به هر ترتیب پس از دو حضور ناموفق شــاخص بازار 
ارز در ســطوح قیمتی کانال 28هزار تومانی در ماه 
گذشته، نرخ اين ارز برای سومین بار به آهستگی به 
مرز اين کانال نزديك شد. بســیاری از تحلیل گران 
با توجه به ســکوت خبری مذاکرات هســته ای وين 
و همچنین عدم وجود ســیگنال های جريان ساز در 
اخبار داخل، افزايش تدريجی نرخ دالر را در راستای 
افزايش شــاخص جهانی دالر می دانند. ســکه اما با 
وجود افزايــش قیمت دالر در بــازار 69 هزار تومان 

کاهــش قیمت داشــت. قیمت هر برگ اســکناس 
 دالر در معامالت آزاد به رقم 27 هــزار و 910 تومان 

رسید.

سیگنال افزايشی به دالر
يوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی 

نوساناتی كه در روزهای اخیر در روند قیمتی نرخ ارز دیده می شود 
نشان دهنده كشش این ارز به سمت افزایش قیمت است. یعنی دالر 
كشش به سمت نرخ باال را دارد. اما هر بار به نقطه مقاومت برخورد می 
كند و بر می گردد. یکی از دالیل نوسانات اخیر نرخ ارز موضوع حذف 
ارز دولتی است كه قرار است دولت به تدریج این فرآیند را اجرایی كند. 
البته این حذف ارز در برخی كاالها اتفاق افتاده است. در بحث آرد، 
گندم، گوشت و مسائلی از این قبیل این اتفاق افتاده و از بهمن ماه سال 
گذشته نیز، دولت به مرور وارد این بحث شده است. به همین دلیل 

تقاضا به سمت نرخ باالتر در بازار ارز رفته است. 
از طرفی دیگر ممنوعیت ورود موبایل های باالی ۶۰۰ دالر هم مطرح 
است. این واردات از سامانه نیما خارج شده و اتاقی جدید برای آن ایجاد 
شده كه از نرخ نیما تبعیت نمی كند. اموری كه در این اتاق انجام می 
شود تمایل به نرخ ارز بازار آزاد دارد. همین امر به باالتر رفتن نرخ ارز 

كمک می كند. 
اپن در حالی است كه بحث اصلی كه همان موضوع مذاكرات است 
هم همچنان مطرح است. گره خوردن وضعیت بازار ارز به مذاكرات را 
نمی توان انکار كرد. هر بار طرف آمریکایی و ایرانی اخباری در رابطه 
با وضعیت این مذاكرات منتشر می كنند تاثیر آن در بازار ارز مشاهده 
می شود. به عنوان مثال اگر اخبار منتشر شده سیگنالهای مثبت باشد 
كاهش قیمت ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومانی نرخ ارز را شاهد هستیم. هرچند 
موضوع عدم اطمینان از خروج سپاه از لیست آمریکا موجب شده كه به 
بازار سیگنال دیگری برای افزایش نرخ داده شود. البته بازار هم بیشتر 

كشش به سمت افزایش قیمت دارد. 
بعد از ماه رمضان نیز با افزایش بیشــتر نرخ ها، بازارها تاثیر خود را 
بر بازار ارز می گذارند. دولت در ماه رمضان ســعی داشت قیمتها را 
تحت كنترل داشته باشد كه البته در تحقق آن موفق نبود. بنابراین 
از ابتدای اردیبهشت با رشد هزینه ها در بخش حمل و نقل، كرایه، 
تعرفه پزشکان، اجاره بها، خودرو و... بازار ارز با نوسان روبرو شده است. 
دولت هم از باال بودن نرخ ارز استقبال می كند و تمایل به نرخ ارز باال 
دارد. نرخ عوارض گمركی به ۲۵ هزار تومان افزایش یافته و واردات 
با این نرخ انجام می شود. نرخ ارز در بودجه هم ۲۳ هزار تومان است. 
بنابراین نرخ پایه، نرخ ۲۵ هزار تومان است كه دولت امور خود را با آن 
انجام می دهد. تمایل دولت به حفظ قیمت ارز در همین محدوده ۲۷ 
تا ۲۸ هزار تومان است. دولت تمایلی به نرخ ارز پایین تر ندارد چراكه 
در حال حاضر نرخ ارز ۲۵ هزار تومانــی را وارد تمام امور و اقدامات 

خود كرده است.  
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انجام ۲۰ میلیون مکالمه رومینگ ملی در سه ماه
در سه ماهه  چهارم سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۲۰ میلیون مکالمه از طریق رومینگ ملی صورت گرفته، بدین ترتیب که درصورت نبود آنتن یک اپراتور در منطقه ای، از آنتن اپراتور دیگر استفاده 

شده است. رومینگ ملی نخستین بار در خردادماه ۱۳۹۳ بین اپراتور رایتل، همراه اول و ایرانسل برقرار شد. اجرای طرح رومینگ ملی با این هدف انجام شد که چنانچه در منطقه ای، 
سیم کارت مشترکان آنتن نداشت، آن ها بتوانند از آنتن اپراتورهای دیگر که در آن منطقه پوشش دارند، استفاده کنند. این طرح از سال ۱۳۹۷، بین هر سه اپراتور تلفن همراه و دو اپراتور 

روستایی به صورت فراگیر به اجرا درآمد.

نایــب رئیس کمیســیون 
بهداشــت و درمان مجلس 
گفته اســت ۳۰ هــزار نفر از 
پزشکان دیگر کار نمی کنند 
و این باعث کمبود پزشک در 
کشور شده است. محمد پاک  مهر افزود: توزیع پزشک در ایران به 
صورت ناعادالنه انجام گرفته و برای هر پزشک ساالنه ۴۰۰ میلیون 
هزینه می کنیم اما به راحتی اجازه مهاجرت را به آن ها می دهیم. 
این نماینده مجلس اظهار داشت: پرستار ایرانی ۸ میلیون حقوق 
می گیرد اما اگر به کشورهای حوزه خلیج فارس برود ماهانه ۱۰۰ 
میلیون تومان دریافت خواهد کرد.طی ســالیان قبل پزشکان با 
مشکالتی مثل عدم تناسب تعرفه با نیاز های جامعه مواجه بودند 

و همین امر باعث شد که کشور های دیگر دریچه پذیرش را برای 
این گروه ها باز کنند و ابزار هایی برای تشویق و ترغیب نخبه های ما 
برای مهاجرت از ایران در نظر گرفتند  و این در مورد جامعه پزشکی 
نیست و این کشور ها تحصیلکرده های سایر رشته های تحصیلی را 
نیز مورد هدف قرار داده اند و تمام تمرکز مسئوالن مربوطه باید بر 
رفع مشکالت و نیازهای پزشکان و در نتیجه پیشگیری از مهاجرت  
و هدررفت سرمایه های ارزشمند علمی کشور باشد. نگاهی به آمار 
مهاجرت پزشکان نشان می  دهد یک چهارم پزشکان ایرانی به اروپا 
و آمریکا مهاجرت کرده اند. در ۱۰ ماه اخیر، حدود ۳ هزار پزشک 
از ایران رفته اند که یقینا بر ســالمت مردم بسیار تاثیرگذار است. 
کانادا، اســترالیا، انگلیس، آلمان، نروژ، سوئد، دانمارک، اتریش و 
ایاالت متحده آمریکا از جمله بهترین کشورها برای مهاجرت کاری 
پزشکان می باشد. تعداد کل پزشــکان ایران حدود ۱۱۷هزار نفر 
است. به لحاظ تخصص پزشکی هم در کشورهای پیشرفته به ازای 
هر ۱۰هزار نفر جمعیت ۳۰–۲۰ پزشک متخصص وجود دارد.در 

ایران به  ازای هر ۱۰هزار نفر جمعیت فقط ۶ پزشک متخصص داریم 
که فاصله خیلی زیادی است. البته آمار پزشکان متخصص در تهران 
قابل قبول است، اما در کل کشــور توزیع مناسبی نداریم. اگرچه 
پذیرش دانشجویان رشته پزشکی افزایش بسیار خوبی داشته است، 
با این حال گفته می شود در ۱۵ سال اخیر حدود ۴۰هزار پزشک 
بازنشسته شده اند که رقم باالیی است.برخی از مسئوالن معتقدند 
که کشور با کمبود پزشک مواجه اســت و دلیل این اظهار نظر را 
کمبود متخصص رشته های مختلف در استان های محروم می 
دانند. این در حالی است که مسئوالن سازمان نظام پزشکی کشور 
معتقدند، سرانه پزشک در کشور کافی است و اصلی ترین دلیل 
کمبود پزشک در برخی از مناطق محروم توزیع نامناسب پزشکان 
است به این معنی که معموال اکثر متخصصان در استان تهران و 
سایر کالنشهرها در حال فعالیت هستند و همین امر منجر به کمبود 
متخصص در برخی از شهرهای محروم و دورافتاده کشور شده است. 
بسیاری از پزشــکان از چرخه ارائه خدمت خارج شده اند که باید 

دلیل این مسئله مورد بررسی قرار بگیرد. ما باید بتوانیم داشته ها و 
نیرو های موجود را به شکل عادالنه در سراسر کشور توزیع کنیم و از 
توانمندی های آن ها استفاده کنیم، اما این اقدام را انجام نمی دهیم 
و صرفاً به دنبال افزایش ظرفیت هستیم این در حالی است که با 
افزایش ظرفیت تعداد دیگری را وارد مسیری می کنیم که پزشکان 
موجود در آن قرار دارند.در همین زمینه یک کارشناس بازار کار در 
گفت و گو با "کسب و کار" گفت: محدودیت های بازار کار، وابستگی 
به شرکت های دولتی و عدم بخش خصوصی در اقتصاد، انحصار 
مشاغل مهم و بروکراسی های مخرب از عوامل مهاجرت نخبگان و 
خروج نیروی انسانی متخصص به خارج از کشور است.حمید حاج 
اسماعیلی اضافه کرد: همین بحث تسهیل در صدور مجوزها اقدام 

بسیاری خوبی اســت که با قوت در دولت سیزدهم در حال انجام  
است. سالهای سال اســت که صدور مجوزها با بروکراسی بسیار 
پیچیده، محدودیتها و متاسفانه رابطه بازی خاص در کشور روبرو 
است.وی اظهار داشت: این مساله راه برای فعالیت اقتصادی به روی 
هر قشری بسته است. ایجاد ثبات در اقتصاد کالن هم بسیار مهم 
است. تغییرات، نوسانات و شوک های اقتصادی وارده بالی جان 
فعالیت اقتصادی است. طبیعی است هیچ کس حاضر نیست در 
یک فضای پرریسک به فعالیت بپردازد. چه پزشک و پرستار باشد 
چه کارگر و سرمایه گذار. در کنار این موضوع مسایلی مثل ایجاد 
نیازهای جدید و مدرن، تغییر دیدگاه ها نسبت به زندگی و درآمد 
بیش تر باعث شده تا افراد به مهاجرت از کشور تمایل نشان بدهند.

راهکارهای پیشنهادی وزارت اقتصاد برای جلوگیری از قاچاق گندم 
و بهینه سازی مصرف نان در کشــور، در نشست ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت بررسی شد که بر اســاس آن قیمت نان و گندم 
تغییر نمی کند.، در نشست ستاد اقتصادی دولت پیشنهاد وزارت 
امور اقتصادی و دارایی برای جلوگیری از قاچاق گندم به کشورهای 
همسایه و ضرورت بهینه سازی مصرف نان در کشور مورد بررسی 
قرار گرفت که بر اساس آن قیمت گندم و نان برای مصرف کننده 
هیچ تغییری نمی کند.بر اساس تصمیم اعضای ستاد، مقرر شد با 
توجه به اهتمام دولت بر کنترل قیمت نان و جلوگیری از افزایش 
بهای آن، جوانب گوناگون این طرح توسط دستگاه های مسئول 
بررسی و نتیجه برای تصمیم گیری به جلسات آینده ستاد ارائه شود.

در این نشست همچنین مسأله خروج ارز به شکل سرمایه از کشور 
مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد دســتگاه های متولی موضوع، 
سیاست های پیشگیرانه الزم را در این زمینه طراحی و ارائه کنند.

سومین دستور کار نشست ستاد هماهنگی اقتصادی، ارائه گزارش 
دبیرخانه ستاد در مورد وضعیت قیمت کاالها به ویژه اقالم خوراکی 
و آشامیدنی بود که رئیس جمهور دستور داد دالیل افزایش قیمت 
برخی از این اقالم در فروردین ماه بررسی و گزارش دقیق آن از سوی 

دبیرخانه ستاد ارائه شود.
به گزارش اقتصاد نیوز به نظر می سد قیمت نان تحت ِتأثیر سه اتفاق 
مهم قرار دارد؛ ۱( حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ آن هم به صورت نیم بند 
و غیرشفاف، ۲( افزایش قیمت خرید تصمینی گندم و ۳( رشد بهای 

جهانی گندم تحت ِتأثیر جنگ روسیه و اوکراین.
رئیس اتحادیه نان های صنعتی اعالم کرده است قیمت هر کیلوگرم 

آرد برای تولید نان صنعتی به شانزده هزار تومان خواهد رسید.
جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق بودجه پیش از این تأکید کرده 
بود در سال ۱۴۰۱ قیمت نان با نرخ قبلی از کارت نان تخصیصی به 
مردم کسر می شود، ولی به نانوا قیمت جدید پرداخت خواهد شد. 

گفته های وی مؤید نوعی سهمیه  بندی برای نان بود اما در نهایت 
روشن نشد تکلیف بهای نان چه خواهد بود.

افزایش قیمت آرد ناگهانی بود/ کمبود آرد نداریم
رئیس انجمن آردســازان با انتقاد از افزایــش ناگهانی قیمت آرد 
گفت:وزیر جهاد باید متصدیان مربوطه را بازخواســت کند و این 

افراد باید پاسخگو باشند که چرا این چنین بی برنامه عمل کردند.
محمدرضا مرتضوی، رئیس انجمن آردسازان ایران در گفتگو 
با خبرنگار مهر با بیان اینکه کارخانجات، آرد مورد نیاز خود را 
از شــرکت بازرگانی دولتی خریداری می کنند، گفت: شرکت 
بازرگانی دولتی سه نوع آرد را توزیع می کند.وی اضافه کرد: نوع 
اول آردی است که در اختیار نانوایی ها قرار می گیرد که قیمت آن 
همچنان ثابت و کیلویی ۶۵۰ تومان است و نوع دوم آردی است 
که در اختیار نانوایی های آزادپز )شامل نان های صنعتی، فانتزی 
و حجیم( قرار می گیرد که قیمت این آرد نیز کیلویی ٩۰۰ تومان 
و ثابت مانده است.مرتضوی اضافه کرد: نوع سوم آردی است که 
در اختیار کارخانجات ماکارونی سازی، کیک، کلوچه، نشاسته 
و رشته پزی قرار می گیرد که قیمت آن از کیلویی ۲۵۰۰ تومان 
به ۱۲ هزار تومان افزایش یافته اســت.به گفته رئیس انجمن 
آردسازان، ۱۰ روز پیش به کارخانجات ابالغ شده که قیمت آرد 

برای تولیدکنندگان ماکارونی، کیک، کلوچه، نشاسته و رشته 
پزی ۵ برابر شده است.

قیمت ماکارونی ۲ برابر می شود
مرتضوی با بیان اینکه دولت و نانوایان باید در جلساتی مشترک این 
مسأله را بررسی کنند، افزود: اگر هم در حال حاضر برخی نانوایی ها 
قیمت نان را گران کرده اند به دلیل افزایش دستمزد و نرخ سوخت 
اســت.وی در بخش دیگری از ســخنان خود درباره اینکه قیمت 
ماکارونی چقدر گران می شــود؟، توضیح داد: قیمت هر کیلوگرم 
ماکارونی که در برندهای مختلف تاکنون بین ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان 
بوده احتماالً به ۲۸ تا ۳۲ هزار تومان خواهد رسید و قیمت بسته های 
۵۰۰ گرمی این محصول ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان خواهد بود.به گفته 
مرتضوی با ۵ برابر شدن نرخ آرد، قیمت ماکارونی ۲ برابر می شود.
رئیس انجمن آردسازان ایران در بخش دیگری از سخنان خود درباره 
مباحث مطرح شده مبنی بر کمبود آرد در برخی از استان های کشور، 
تصریح کرد: درباره آرد نانوایی ها هیچ مشکلی وجود ندارد و توزیع آن 
به روال سابق در حال انجام است.مرتضوی گفت: درباره آرد ماکارونی 
با توجه به اینکه قیمت آن ناگهان ۵ برابر شده، هنوز شرکت ها برای 
خرید با قیمت جدید مراجعه نکرده اند و به همین دلیل وقفه ۱۵ 

روزه ای در تولیدات صنف و صنعت رخ می دهد.

وزیر جهاد باید مسببان تغییر ناگهانی قیمت آرد را 
بازخواست کند

مرتضوی تاکید کرد: وزیر جهاد کشاورزی باید متصدیان مربوطه 
را بازخواست کند و این افراد باید پاسخگو باشند که چرا این چنین 
بی برنامه عمل کرده اند و باعث ایجاد بالتکلیفی شده اند.رئیس 
انجمن آردسازان همچنین با اشاره به تعیین قیمت ۱۱ هزار و 
۵۰۰ تومان برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم و اینکه آیا 
این تصمیم دولت در شرایط فعلی درست بوده است؟، گفت: نرخ 
غالت در همه دنیا افزایش یافته و قیمت بین المللی گندم رقمی 
حدود ۴۱۰ تا ۴۲۰ دالر است که این محصول تا به ایران برسد 
با هزینه حمل و نقل و غیره به حدود ۴۶۰ تا ۵۰۰ دالر می رسد.

مرتضوی اضافه کرد: بنابراین با توجه به شرایط بین الملی به نظر 
می رسد تصمیم دولت منطقی بوده هر چند که بار تورمی زیادی 
به همراه خواهد داشت.وی اضافه کرد: به عنوان مثال قیمت گندم 
روی علوفه و ســایر خوراک دام از جمله یونجه، جو و کاه تأثیر 
می گذارد و سال آینده قیمت یونجه کمتر از ۸ تا ٩ هزار تومان، کاه 
کمتر از ۶ تا ۷ هزار تومان و جو زیر ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان نخواهد 
بود.به گزارش مهر، پیگیری های خبرنگار مهر از مسئوالن وزارت 
جهاد کشــاورزی برای توضیح درباره این اقدامات و همچنین 

وضعیت قیمت نان منجر به نتیجه نشد.

4 هزار پزشك و پرستار از ايران رفتند

موج مهاجرت و کمبود پزشک و پرستار
دستمزد ماهانه 100 ميليونی پرستاران ايرانی در كشورهای حوزه خليج فارس

دولت تاكيد كرد قيمت گندم و نان  تغييری نمی كند

نان   گران می شود؟
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آگهي تجديد مناقصه عمومی ايجاد ، احداث ، توسعه
 حفظ و نگهداری و بهبود فضاي سبز 

شهرداري بوکان در نظر دارد در اجراي بند ۳ مصوبه شماره ۲٩ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۰۱  شوراي محترم اسالمي شهر عملیات اجرایي 
ایجاد ، احداث ، توسعه ،  حفظ و نگهداری فضاي سبز شهری بوکان را  با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه 
عمومی یک مرحله ای مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۰۱۰٩۲۷۲۵۰۰۰۰۱۱ را به شرکت هاي خدماتی 
فعال در زمینه فضای سبز واگذار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 

پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

۱- مبلغ برآورد اولیه پیمان : ۱۱۰/۴۲۰/۰۵۶/۲۰۴ ریال  
۲- تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ  ۱۴۰۱/۰۲/۰۶  می باشد.

۳- آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱٩:۰۰ مورخ  ۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۴- آخرین مهلت زمانی ارسال پاکت های پیشنهاد : ساعت ۱٩:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

۵- زمان بازگشایی پاکتها : ساعت ۱۱   روز  دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۶- تاریخ انتشار آگهی در روزنامه:  نوبت اول ۱۴۰۱/۰۲/۰۶          نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۲/۱۴

 ۷- واریز مبلغ  ۵/۵۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال  بابت سپرده شرکت در مناقصه  و یا معادل آن ارائه ضمانت نامه بانکی
۸- واریز مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت خرید اوراق مناقصه

٩- متقاضیان واجد شرایط جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه می توانند با شماره تلفن-۴۶۲۲۶۳۳٩-  ۰۴۴ واحد امور قراردادها و پیمانهای 
شهرداری تماس حاصل نمایند.

۱۰- کمیسیون عالی معامالت شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
 ۱۱- سایر اطالعات وجزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

۱۲-  کلیه هزینه های کارشناسی برآورد قیمت فضای سبز و هزینه انتشار آگهی در روزنامه )طی دو نوبت( به عهده برنده  مناقصه می باشد. 
۱۳- صرفا اسناد پاکت های پیشنهاد)ب( و )ج( دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است. در جلسه بازگشایی پاکت های )ب( و )ج(، اسناد فیزیکی)کاغذی( و اسناد 

فاقد امضای الکترونیکی)دارای مهر گرم( به هیچ وجه مورد پذیرش نیست."
رشید میرحسامی- شهردار بوکان۱۴- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل ثبتنام در سامانه شماره تلفن ۱۴۵۶ 

آگهی مفقودی
شناســنامه )برگ ســبز( خودرو سواری ســمند تیپ
LXXU7 مدل ۱۳٩۵به شماره موتور۱۲۴k۰۷۸۳۲۶۵و 
شماره شاســیNAAC91CE2FF050798 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 )خرم آباد(

مفقودی
برگ سبز ماشین سواری سپند پی کی ای مدل ۱۳۸۴ 
به شماره انتظامی ۱٩۳ ط ۵۷ ایران ۳۷ به شماره موتور 
M131262159  و شماره شاسی ۰۵۶۱۳۴ بنام پرویز 
 حســن بیگی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد . ۸٩۷۲

مفقودی
اصل ســند مالکیت )برگ ســبز ( خودرو ســواری پژو تیپ 
پارس   مــدل ۱۴۰۰ به شــماره انتظامــی ۵٩۱ و ۳٩ ایران 
۱۷ به شــماره موتور 139B0216141 و شــماره شاسی 
NAAN11FE9MH660243 بنام رضا معصومی جهتلو 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . ۸٩۷۴

اگهی مفقودی المثنی برگ سبز  
سیستم: ام وی ام  تیپ: ۳۱۵ مدل: ۱۳٩۳ به رنگ:  سفید- 

روغنی به شماره موتور:  MVM477FJAE022396  شماره 
شاسی: NATFBAKDXE1003698 به شماره پالک:  

ایران ۸۲  - ۲۴۷ ص ۷۲ متعلق به سید حسن عبادیان مفقود 
گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی 
سند مالکیت – سند کمپانی خودرو وانت مزدا تیپ ۱۶۰۰ رنگ 
سفید – روغنی مدل ۱۳۶٩ به شماره انتظامی ۸٩۵ ب ۷۶ ایران 
۲۷ به شماره شاسی ۶٩۶۰۱۰۰۸ و شماره موتور ۱۸۴۳۲۰ بنام 

جواد یوسفلو مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
۸٩۶۲ 

مفقودی 
 اصل سند کمپانی تراکتور کشــاورزی سیستم ITM تیپ

۴۷۵ -۴*۴  مدل ۱۳٩۷ به شماره انتظامی ۸۳۸ ک ۳۲ ایران 
۱۷ به شماره موتور MT4A2W4636F و شماره شاسی 
N3HKTAD2CJET03078 بنام کریم دهکبری فرزند 

حسین مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . ۸٩۷۳

آگهی مزايده واگذاری به اجاره نوبت دوم
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بوکان در نظر دارد دو باب منزل مسکونی موقوفات این شهرستان را مطابق لیست پیوستی 

از طریق مزایده به مدت یکسال و با رعایت شرایط و مقررات اوقافی به اجاره واگذار نماید.
 تاریخ تحویل پیشــنهادات تا پایان وقت اداری روز چهارشــنبه مورخه۱۴۰۱/۰۲/۱۴ متقاضیان می توانند برای کســب 
اطالع بیشتر صرفا در ساعات اداری، به قســمت تجارات اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان بوکان مراجعه و یا با شماره 

۰۴۴۴۶۲۲۴۸۰۶ داخلی ۲ تماس حاصل نمایند.
لیست رقابت واگذاری به اجاره از طریق مزایده

مساحت کاربرینام موقوفهردیف
)متر مربع(

اجاره آدرس
ماهیانه

سپرده 
مزایده

هاشم 1
رحیمی

بوکان – خیابان 5۲مسکونی
شهیدبهشتی کوچه 

روبروی مسجد داراالحسان

5/500/0006/600/000

حاج احمد ۲
مسگری

بوکان – خیابان دولت 61مسکونی
-کوی فرهنگیان قدیم 
کوچه 1۲ خیابان بهاران

7/000/0008/400/000

 اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بوکان

مزايده تجديدنوبت اول اموال غير منقول
شماره پرونده : 0000167

محکوم له اقای فرنوش فضلی با وکالت آقای بهزاد شاکری
محکوم علیه ،آقای منصور شافع با وکالت آقای فردین شریفی
محکوم به : ۳٩۰/۳٩۵/٩۳۰ ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ

۱٩/۵۱٩/۷٩۶ ریال از بابت نیم عشر دولتی مورد مزایده عبارتست از ارزیابی ملک به شماره ۱۵۰۰۷ فرعی از اصلی بخش ۱۴ مراغه به نام آقای منصور 
شافع واقع در شهرستان میاندواب خیابان ۲۴ متری فرهنگیان کوچه رسولی عرصه و اعیان:مساحت کل عرصه شش دانگ موضوع سند به شماره پالک 
۱۵۰۰۷ فزعی از ۱ اصلی بخش ۱۴ مراغه برابر ۸۲۸ متر مربع میباشد عرصه مذکور ساختمان مسکونی قدیمی یک طبقه با دیوارهای آجری و سقف 

طاق ضربی بدون شناژهای افقی و قائم )ساخت کامال غیرفنی(
بوده با چه موقعیت ملک کاربری مسکونی قدمت ساختمان کیفیت ساخت و سایر شرایط موجود ارزش کل عرصه و اعیان ششدانگ ملک مذکور به 

مساحت فوق الذکر ۵۲٩٩۲۰۰۰۰۰ ریال برآورد میباشد ارزیابی سه دانگ مشاع از کل شش دانگ
موضوع ملک بازداشتی لذا ارزش سه دانگ این ملک مبلغ ۶۰۰/۰۰۰/۲/۶۴٩

)دو میلیارد و شش صد و چهل و نه میلیون و شش صد هزار ریال تعیین و اعالم میگردد(
شهرستان میاندوآب

شرایط مزایده:
۱-جلسه مزایده به تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ روز شنبه راس ساعت ۱۰ با حضور طرفین پرونده متقاضیان خرید و نماینده دادستان در دفتر اجرای احکام 

مدنی شورای حل اختالف دادگستری میاندواب برگزار خواد شد
۲-برنده مزایده بایستی ۱۰ درصد قیمت معامله را في المجلس و الباقی را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید 

۳. متقاضیان می توانند ۵ روز قبل از جلسه مزایده با هماهنگی این دفتر از اموال مورد مزایده بازدید نمایند.
۴. کلیه هزینه های نقل وانتقال و غیره بر عهده برنده مزایده می باشد.۸٩۷۱

دادورز اجرای احکام شعبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان میاندوآب

اگهی فقدان سند كمپانی 
اینجانــب  جــواد غالمی مالــک خودروی ســواری 
ســایپا تیپ SAINA مدل ۱۴۰۰   به شــماره بدنه  
NAS۸۳۱۱۰۰M۵۷۲۵۲۴۴ و شــماره موتــور  
٩۱۶۷۵۸۰  / M۱۵  و شــماره پــالک   ٩۲ - ٩۳۵ 
ج ٩۵ بعلت فقدان اســناد فروش تقاضای رونوشــت 
المثنی ســند خــودروی مذکــور را نموده اســت.
لــذا چنانچه احــدی ادعایی در خصــوص خودروی 
 فوق دارد ظــرف مــدت ده روز به دفتــر منطقه ای 
ســاری واقع در کیلومتر ۵ جاده ســاری به نکا جنب 
شــرکت شــمالیت مراجعــه نمایند . بدیهی اســت 
 پــس از مهلت مزبــور مطابق مقــرر اقــدام خواهد 

شد.بابل


