
ثبت نام جاماندگان سهام عدالت هرچند وقت یکبار از سوی یکی از مسئوالن 
مطرح و پس از چندی به فراموشی سپرده می شــود. اکنون نیز درحالی که 
اعالم شده است زمان ثبت نام در خردادماه خواهد بود، این تاریخ تایید نشده و 

همچنان منابع مورد نیاز در هاله ای از ابهام قرار دارد.
بر این اساس، حســین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی در گفت وگو 
با ایسنا، با تاکید بر اینکه هنوز درمورد ثبت نام جاماندگان سهام عدالت هیچ 
چیز قطعی نشده است، اظهار کرد: هر فردی تاریخی برای ثبت نام سهام عدالت 
اعالم کرده است باید پاسخگوی این موضوع باشد. اما در این راستا، بین سازمان 
خصوصی ســازی و وزارت رفاه تعامل وجود دارد و جلسات برگزار می شود تا 
زمانی که به جمع بندی برسیم و رسما به مردم اعالم کنیم. اما شخصا از ثبت نام 

جاماندگان در خردادماه اطالعی ندارم.
وی به این سوال که ایا منابعی برای اختصاص سهام عدالت به جاماندگان در 

نظر گرفته شده است، پاسخ داد: تعیین منابع نیاز به بررسی دارد زیرا تکالیف 
دیگری نیز در قانون بودجه وجود دارد. به طور کلی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 
تکلیف در قانون بودجه برای فروش سهام وجود دارد و باید بررسی کرد که چه 

موردی در اولویت قرار دارد.
رئیس سازمان خصوصی سازی درمورد تعداد جاماندگان نیز گفت: هنوز هیچ 

عددی مشخص نیست.

ماجرای جاماندگان چیست؟
بر اساس این گزارش، با آزادسازی ســهام عدالت در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ و 
قیمت قابل توجه این ســهام متاثر از وضعیت بازار سرمایه در آن روزها، بحث 
مشمول بودن یا نبودن سهام عدالت داغ شد. درحالی که طبق آمار حدود ۴۹ 
میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند، همواره صدای اعتراض عده ای که به 

گوش می رسد که چرا با وجود اینکه جزو دهک های کم درآمد جامعه هستند، 
مشمول این سهام نمی شوند.

در هر حال دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که اعالم شد پرونده 
ثبت نام سهام عدالت بسته شده است و امکان اینکه مشمول جدیدی پذیرفته 
شود وجود ندارد؛ هرچند که مجلس نشــینان هر از گاهی دوباره برگه وعده 
اختصاص سهام عدالت به جاماندگان را رو می کردند. با این حال و هرچند که 
سقوط آزاد بازار سرمایه باعث کاهش ارزش واقعی سهام عدالت شد و درحال 
حاضر نیز امکان فروش این سهام آنطور که باید و شاید وجود ندارد، اما سهام 

عدالت همچنان از ارج و قرب نیفتاده و افراد زیادی خواهان آن هستند.
شاید به همین دلیل است که هرچند وقت یکبار یکی از مسئوالن، مخصوصا 
نمایندگان مجلس وعده هــای جدیدی درمورد ثبت نام جاماندگان ســهام 
عدالت میدهنــد و اخیرا هم تاریخــی را برای ثبت نام این افــراد اعالم کرده 

اند. درمــورد اینکه تعداد جاماندگان ســهام عدالت چقدر اســت نیز روایت 
های مختلفی وجــود دارد. برخــی آن را ۴ میلیون نفر می دانند که شــامل 
افرادی می شود که برگه ســهام عدالت را از ســالهای قبل در دست دارند اما 
به دلیل اینکه ثبت نام خود را کامل نکرده بودند، مشمول حساب نمی شوند. 
برخی دیگر هم بر این باورند که دسته دوم کســانی از شش دهک کم درآمد 
جامعه هستند که به هر دلیل در فرآیند شناســایی و پرداخت سهام عدالت 
قرار نگرفتند و اگر دولت بخواهد ســهام جدیدی اختصاص دهد، باید به آنها 
توجه کند که این تعداد حدود ۲۰ میلیون نفر هســتند کــه احتمال دارد ۴ 
میلیون از آنها کسانی باشند که کارت ســهام عدالت دارند؛ بنابراین حداقل 
۱۶ میلیون نفر هســتند که مستحق گرفتن ســهام عدالت بوده، اما تا کنون 
 سهامی دریافت نکرده اند. برخی دیگر نیز تعداد جاماندگان را ۲۰ میلیون نفر

 تخمین می زنند.

طبق اعالم بانک مرکزی، در سال گذشته بالغ بر ۱۴۳.۱ 
میلیارد تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد 
که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن ۷۰.۷ درصد 

افزایش نشـان می دهد.
به گزارش ایسنا، در اسفندماه ســال گذشته حدود 
۱۴ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان ســفته و برات در 
شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه 
مشابه سال ۱۳۹۹ معادل ۹.۴ و  ۶۱.۸ درصد افزایش 
یافت. همچنین در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۱۴۳ 

میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان ســفته و برات در شهر 
تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال 

قبل ۷۰.۷ درصد افزایش نشان می دهد.
همچنین، در دوازدهمین ماه سال جاری معادل ۵۰۰ 
برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۷۰ میلیارد و ۴۹۰ 
میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد که در این 
ماه شاخص های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست 
شــده به ترتیب به اعداد ۶۳.۵ و ۳۸۲.۲ رسید که در 
مقایســه با ماه قبل از لحاظ تعداد و مبلغ ۳۶ و ۴۵.۸ 

درصد کاهش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل از 
نظر تعداد ۴۷.۵ درصد کاهش و از نظر مبلغ نیز ۱۳۹.۵ 

درصد افزایش نشان می دهد.
شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست 
شـده در اسفندمـاه ۱۴۰۰ به عدد ۶۰۱.۸ رسید که 
عدد شاخص مذکور در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۳۲ بوده 
است. عالوه بر این، در ۱۲ ماهه سال گذشته معادل 
۶۹۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی ۴۴۲ میلیارد و ۹۹۰ 

میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد.

طبق گزارش گمرک ایران، در ســال گذشته بیش از 
۹۱۴ میلیون دالر پسته از ایران صادر شده که کاهش 
۲۳ درصدی داشته است. به گزارش ایسنا، گزارشی که 
لطیفی-سخنگوی گمرک- اعالم کرده نشان می دهد  
۱۳۵هزار و ۳۲۲تن انواع پسته، به ارزش ۹۱۴میلیون و  
۴۲۷هزار و ۸۲۶ دالر در سال ۱۴۰۰ به ۷۵ کشور صادر 
شده است. بر اســاس این گزارش،  از مجموع صادرات 
۱۳۵هزار و ۳۲۲ تنی  پســته در سال قبل، ۱۱۵هزار و 
۵۵۷تن آن، "پسته تازه با پوســت" بود که ارزش آن 

۶۹۶میلیون و ۴۳هزار و ۱۲۴دالر به ثبت رسیده است.
پنج کشور اول خرید پســته های صادراتی با پوست به 
ترتیب چین با خرید ۱۹۹ میلیون دالر، هند با ۸۵ میلیون 
دالر، روسیه با ۵۳ میلیون دالر، عراق با ۵۰ میلیون دالر 

و قرقیزستان با ۴۵ میلیون دالر بوده اند. صادرات انواع 
"پسته بدون پوست" نیز  بیش از ۱۹ هزار و ۳۳۶تن و 
به ارزش ۲۱۵میلیون و ۸۷۹ هزار و ۲۲ دالر بوده است 
که کشورهای  آلمان با خرید ۵۰ میلیون دالر، هند ۴۴ 
میلیون دالر، امارات ۲۹ میلیون دالر، عراق ۲۵ میلیون 
دالر و ترکیه ۱۳ میلیــون، پنج مقصد صادرات این نوع 

پسته ایرانی گزارش شده اند.
در رابطه با میزان صادرات سایر پسته ها نیز  ۴۲۹تن به 
ارزش دو میلیون و ۵۰۵ هزار و ۶۸۰ دالر نیز در این مدت 
بوده است. آنطور که سخنگوی گمرک اعالم کرده است به 
دلیل خشکسالی و آسیب به محصول پسته، کاهش تولید  
این محصول در سال گذشته و ورود پسته سایر کشورها 
به بازارهای جهانی،  صادرات انواع پسته در سال ۱۴۰۰ 

نسبت به ســال ۱۳۹۹کاهش ۳۳درصدی را در وزن و 
ارزش  به همراه داشته است.

توقف سفر ب ام و و آئودی با قطار از آلمان به چین
روزنامه تجاری نیکی ژاپن، امروز سه شنبه گزارش داد که 
شرکت های خودروسازی آلمانی ب ام و و آئودی فولکس 
واگن، حمل و نقل ریلی خودرو از آلمان به چین را به دلیل 

جنگ در اوکراین متوقف کرده اند.
به گزارش ایسنا، محموله های شرکت های خودروسازی 
ب  ام  و و آئودی با قطار از آلمان به چین منتقل نخواهد 
شد. این تعلیق حدود دو ماه پس از آن صورت گرفت که 
ب ام و اعالم کرد صادرات خودرو به روسیه را متوقف کرده 

و تولید خود را در آنجا متوقف خواهد کرد.

جنجال به پا شده برای واردات گوشی های باالی ۶۰۰ دالر، 
موج سواری با آن و کشاندن موضوع به تامین ارز کاالهای 
اساســی و دارو در حالی اتفاق افتاده که سهم این واردات 
در تجارت خارجی ایران در حد یک صدم است و شاید در 
مقابل میلیاردها دالر کاالهای لوکسی که از مبادی رسمی 
و غیررسمی وارد ایران شده و در بازار جوالن می دهند و 
کسی دست روی آنها نمی گذارد، عدد چشمگیری نباشد.

به گزارش ایسنا، ظاهرا گوشی های گران و یا همان باالی 
۶۰۰ دالر و یا باالی ۳۰۰ یورو که از آن به عنوان گوشی های 
لوکس یاد می شود عاملی شده برای به پا کردن هر چند 
وقت یکبار هیاهوی رســانه ای و ایجاد فضایی که نه تنها 
به نفع عموم مردم نیست، بلکه بازار را دچار تشنج کرده و 

فضای سواستفاده عده ای را فراهم می آورد.

گزارش واردات ۴.۲ میلیارد دالر و شــروع 
فضاسازی بدون سند!

گمرک ایران اخیرا گزارشــی از واردات گوشی موبایل در 
سال ۱۴۰۰ منتشر کرد که نشان داد ۱۷.۷ میلیون دستگاه 
گوشی به ارزش ۴.۲ میلیارد دالر وارد ایران شده که از این 
میزان، حدود یک سوم ارزش آن برای گوشی های باالی 

۶۰۰ دالر و دوسوم دیگر برای کمتر از این رقم بود.
 بعد از این اعالم، برخی نمایندگان از این فضا استفاده کرده 
و جریان ممنوعیت واردات گوشــی های لوکس و به طور 
خاص آیفون را مطرح و در اظهاراتــی اعالم کردند که از 
وزیر صمت قول گرفته اند تا پایان نیمه نخست امسال، این 
ممنوعیت اعمال و جلوی ورود این کاالی لوکس گرفته 
شود. ماجرا قابل تامل تر شــد زمانی که گفتند این ارز در 
حالی صرف گوشی می شــود که باید برای دارو و کاالی 

اساسی اختصاص پیدا کند.
۰.۰۱ تجارت خارجی، واردات گوشی باالی ۶۰۰ دالر است

اما بدون تائید یا رد واردات گوشی های باالی ۶۰۰ دالر، در 
این رابطه چند مورد قابل توجه بوده و جای پرسش دارد؛ 
اینکه دقیقا سهم گوشی و به ویژه سهم باالی ۶۰۰ دالر از 
تجارت ایران چه مقدار است که بتواند تامین ارز واردات و 

ذخایر ارزی را دچار اختالل کند؟

طبق گزارش گمرک ایران، از واردات ۴.۲ میلیارد دالری 
به تعداد ۱۷.۷ میلیون دســتگاه گوشی در سال گذشته، 
۱.۳ میلیارد دالر به تعداد ۱.۱ میلیون دســتگاه ســهم 
گوشــی های باالی ۶۰۰ دالر بوده که از نظر ارزش ۳۲.۲ 
و تعداد ۶.۲ درصد کل واردات گوشــی را در اختیار دارد. 
عمده واردات مربوط به گوشی های زیر ۶۰۰ دالر با ۱۶.۶ 
میلیون دستگاه به ارزش ۲.۸ میلیارد دالر بوده  که ۶۷.۸ 
 درصد ارزش و ۹۳.۷ درصد تعــداد را به خود اختصاص 

داده است.
با نگاه به یکسال گذشته می توان دریافت که؛ ۱۵.۶ میلیون 
دســتگاه به ارزش ۲.۴ میلیارد دالر گوشــی موبایل در 
ســال ۱۳۹۹ از مبادی رســمی وارد ایران شده که ۹۰۰ 
هزار دســتگاه به ارزش ۷۰۰ میلیون دالر یعنی ســهم 
شــش درصدی تعداد و حدود ۲۹ درصدی ارزش برای 
گوشی های باالی ۳۰۰ یورو و مابقی برای کمتر از آن بوده 
است. بر این اساس در سال گذشته که حدود ۱۶۳ میلیون 
تن به ارزش ۱۰۱.۶ میلیارد دالر برای کل تجارت خارجی 
ایران ثبت شده است، سهم گوشی باالی ۶۰۰ دالر با ۱.۳ 
میلیارد دالر به حدود ۱.۲ درصد یعنی حدود یک صدم این 
تجارت می رسد و در قیاس با واردات ۵۲ میلیارد دالری 

حدود ۲.۵ درصد را در اختیار دارد.

ارز دارو معطل ارز گوشی مانده؟
اما در این بین طرح تامین ارز دارو و کاالی اساســی با ارز 
صرف شده بابت گوشی باالی ۶۰۰ دالر هم مطرح است 
که باید گفت در حال حاضر تامین ارز عمده اقالم اساسی 
ارتباطی به ارز نیمایی که واردات گوشی با آن انجام می شود 
و محل آن ارز صادرات غیرنفتی اســت، نــدارد، ارز دارو، 
تجهیرات و ملزومات پزشکی که مورد اشاره نمایندگان 
بوده و با اعالم سه میلیارد دالری در سال گذشته، آن را با 
ارز واردات گوشی مقایسه کرده اند، در جایی دیگر تامین 
می شــود یعنی درآمد ارزی دولت و با نرخ ۴۲۰۰ تومان 
اختصاص پیدا می کند و در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، 
باز هم ارز در اختیار دولت به این اقالم اختصاص پیدا خواهد 

کرد، فقط با نرخی باالتر.

بانک گفته اوضاع خوب است؛ موبایل را بهانه نکنید
در عین حال که به اســتناد اعالم دولت و بانک مرکزی، 
در چندماه اخیر وضعیت درآمدها و ذخائر ارزی به حدی 
تقویت شده که مشکلی در تامین ارز کاالهای اساسی و 
به ویژه دارو وجود ندارد و در این صورت به نظر می رســد  
استفاده از این فضا برای نشــان دادن وضعیت نامطلوب 
تامین ارز دارو و اقالم اساسی، به نوعی تناقض ایجاد کرده و 

اذهان عمومی را دچار نگرانی کند.

ارز سایر لوکس ها و ممنوعه ها از کجا آمده است؟
 مورد دیگر، تاکید بر ممنوعیت واردات گوشی باالی ۶۰۰ 
دالر برای مقابله با واردات کاالی لوکس در شرایط ارزی 
کشور است. این اعالم زمانی می تواند مورد پذیرش عموم 
قرار گیرد که در ابتدا تعریف مشــخصی از کاالی لوکس 
ارائه شود، ولی اگر انواع گوشی باالی ۶۰۰ دالر را لوکس 
در نظر بگیریم، نه تنها در حد این ۱.۳ میلیارد دالر بلکه 
بسیار بیشتر از آن در بازار، انواع کاالی لوکس و غیرضروری 
که واردات آن نیز ممنوع اســت دیده می شود، مثل انواع 
پوشاک، لوازم خانگی، انواع آالت موسیقی و یا مواد خوراکی 
که نه تنها از مبادی رسمی بلکه قاچاق وارد کشور شده و 
حجم باالی آن با ده ها میلیــارد دالر موجب خروج ارز از 
کشور شده که ظاهرا نمایندگان توجهی به این بخش از 

هدر رفت ارز و ابعاد آن نداشته اند.
در نهایت گر چه ورود کاالهای غیرضــروری و خروج ارز 
از این محل با توجه به شــرایط حاکم بر کشور قابل تائید 
نیست، ولی آیا گوشــی های موبایل، تولید داخل دارند 
و می تواند نیاز حداقل ۱۷ میلیون دســتگاه در ســال را 
تامین کند؟ آیا ممنوعیت واردات گوشی حتی باالی ۶۰۰ 
دالر، جایگزینی با این سطح تکنولوژی و کیفیت دارد که 
پاسخگوی نیاز کاربران باشد؟ آیا مناسب نیست تصمیم 
گیرندگان در این رابطه، بــه دنبال راهکاری دیگر جهت 
تامین ارز این قبیل اقالم مانند اســتفاده از ارز اشخاص و 
یا سایر منابع  باشــند، همان طور که پیش از این حقوق 
گمرکی این گوشــی ها را تا دوبرابر افزایش داده و درآمد 

دولت هم از این محل باال رفت.

ثبت نام جاماندگان سهام عدالت در خردادماه صحت دارد؟

چقدر سفته و برات در ۱۴۰۰ فروخته شد؟

صادرات پسته ایران ۲۳ درصد کم شد جنجال برای ۰.۰۱/جدال آیفون و لوکس های خاموش!
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چشم انداز تورم ایران 
در ۵ سال آینده

صعود ۱۵ هزار و ۵۲6 
واحدی شاخص بورس

شرایط واگذاری زمین 
به خانواده های دارای

۳ فرزند

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

چرایی عدم تحقق 
مالیات خانه های خالی

 بــرای تحقــق وعــده ها و 
برنامه ها در شــرایط فعلی 
اقتصاد که ابر چالش ها آن را 
به گروگان گرفته اند به یک 
اراده بسیار قوی، مستقل و با رویکرد ملی نیاز است. 
فاجعه اســت که قانون مالیات بــر خانه های خالی 
مصوب سال ۵۳ است و پس از ۵۰ سال اجرایی نشده 
است. همچنین هیچ سامانه مناسب، به روز و قابل اتکا 
در این خصوص تا این لحظه در دسترس نیست. در 

همین شرایط تمام...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 

۲متن کامل  د ر صفحه 3

۴

ثبت نام ۵ میلیون نفر 
برای ۴ هزار خودرو

چرا مسکن مهر
 میلیاردی شد؟

کمتر از 1 درصد از قانون اخذ مالیات از خانه های خالی محقق شد 

مالیات خانه های خالی در  بن بست
صفحه3

صفحه۲

سهم  باالی خوراکی ها   در تورم  
قیمت    اقالم    خوراکی   در   فروردین    نسبت    به    اسفند 4.9 درصد   افزایش    داشته    است

سی و هفتمین مرحله فورش فوق العاده محصوالت 
ایران خودرو هفته گذشته برگزار و قرعه کشی آن 
روز یکشنبه انجام شد. براســاس اطالعات واصله 
قریب به پنــج میلیون نفر برای ۴۰۰۰ دســتگاه 
خودرو مشــارکت کردند. به گزارش ایســنا، در 
حالیکه طبق وعده مسئوالن و مقامات صنعتی و 
همچنین خودروســازان، قرار است در سال جاری 
به تدریج فرآیند قرعه کشــی خودرو برای انتخاب 
مشــتریان نهایی حذف شــود، اما همچنان آمار 
تقاضا برای مشــکارکت در طرح ها و البته شرکت 
در این بخت آزمایی باالســت. البتــه این موضوع 
می تواند تحت تاثیر احتمال به روز شدن قیمت ها در 
اردیبشهت ماه باشد. فروش با این روش که از خرداد 

ماه ۱۳۹۹ آغاز شده و...

پروژه های مســکنی دولــت ابتدا به نــام مردم و 
متقاضیان و مستاجرانی تصویب می شود که قدرت 
خرید ندارند و اقشار آســیب پذیر کشور هستند. 
این پروژه ها در نهایت به کام پردرآمدها، دالالن و 
سوداگران، بساز بفروش ها و... می شود. مسکن مهر 
یکی از پروژه هایی اســت که پس از ۱۲ سال هنوز 
تکمیل نشده و از همان ابتدای کلنگ زنی با فعالیت 
دالالن حواله های تحویل آنهــا به دالیل مختلف 
توسط متقاضیان دو دستی تقدیم سوداگران شد. 
حال این واحدهای قیمتهای میلیاردی پیدا کرده 
اند. دالالنی که آن زمان با ترفندهای مختلف و برخی 
متقاضیان به دلیل طوالنی شــدن فرآیند تحویل، 
حواله ها را به دالالن فروخته بودند، سودهای کالنی 

کرده اند و با خرید و فروش...



اقتصاد2
ایران وجهان

تفاوت 90 درصدی قیمت خودرو در بازار 
نسبت به کارخانه

پراید 200 میلیون تومان شد
رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان 
خودرو تهران، گفت: کاهش 35 درصدی عرضه 
خودو در ســال های اخیر باعث شده که قیمت 
خودرو در بازار نسبت به کارخانه حدود 90 درصد 
گران تر فروخته شود. سعید موتمنی در گفت وگو با 
فارس درباره افزایش قیمت خودرو، گفت: بررسی 
قیمت انواع خودرو در بازار نشان می دهد که قیمت 
خودرو نسبت به اسفند ماه 1400 حدود 10 الی 
13 درصد افزایش یافته اســت. وی با بیان اینکه 
قیمت خــودرو در هفته جاری نســبت به هفته 
گذشته تغییر محسوسی نداشته است، افزود:  اما 
همانطور که اشاره شــد قیمت خودرو نسبت به 
اسفند 1400 افزایش داشته  و یکی از دالیل آن 
مباحث مربوط به عدم واردات خودرو است. رئیس 
اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو بیان 
داشت: در اواخر سال گذشته بحث واردات مجدد 
خودرو مطرح شد به همین دلیل تا حدودی قیمت 
خودرو در بازار کاهش یافت اما با آغاز سال جدید و 
مباحثی که در مورد ادامه ممنوعیت واردات خودرو 

مطرح شد باز هم قیمت خودرو افزایش یافت. 
وی نوســانات قیمت ارز را نیز از دالیل افزایش قیمت 
خودرو عنوان کرد و گفت: در اسفند ماه به علت اینکه 
خریداران احتمال می دادند قیمــت ارز کاهش یابد 
خرید خود را به آینده موکول کردند و این موضوع نیز 
بر کاهش قیمت خودروها در بازار در آن مقطع تاثیر 
گذاشت.  موتمنی بیان داشت: همچنین اغلب مشتریان 
با توجه به اینکه خواستار خرید خودرو با مدل 1401 
بودند  خود را به امسال موکول کردند و  این مساله نیز 
مزید بر علت افزایش قیمت خودرو شد.  رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران با اشاره به 
عدم هماهنگی بین تقاضا و عرضه خودرو ، گفت: در 
مجموعه از ســال 97 به بعد عرضه خودرو 35 درصد 
کاهش یافته اســت و این موضوع تاثیر بسیار زیادی 
بر اختالف خودرو در بازار نسبت به کارخانه گذاشته 
است. وی افزود: در ســال 96 تفاوت قیمت خودرو در 
بازار نسبت به کارخانه حدود 2 تا 5 درصد بود اما با توجه 
به کاهش عرضه تفاوت قیمت خودرو از کارخانه تا بازار 

به حدود 90 درصد رسیده است. 

پراید 200 میلیون تومان شد
وی با اشاره به قیمت برخی خودرو در بازار گفت: 
قیمت پراید 111 در بازار حــدود 197 تا 198 
میلیون تومان اســت و برخی فروشــندگان در 
آگهی های فروش قیمت عرضه خود را حتی 200 
میلیون تومان اعالم می کنند. این در حالی است 
که قیمت پراید 111 در اسفند ماه سال گذشته 
حدود 182 میلیون تومان بــود.  رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو بیان داشت: 
قیمت 206 تیپ دو مدل 1400 هم اکنون در بازار 
288 میلیون تومان است در حالی که قیمت همین 
خودرو در اسفند ماه سال گذشته حدود 262 تا 

263 میلیون تومان بود. 
وی افزود: قیمــت 206 تیپ 2 مــدل 1401 نیز 
هم اکنون در بازار حدود 330 میلیون تومان است. 
قیمت پراید 131 هم در حال حاضر در بازار حدود 
180 میلیون تومان اســت در حالی که قیمت این 
خودرو در شب عید حدود 160 میلیون تومان بود، 
همچنین قیمت پژو پارس از 276 میلیون تومان شب 
عید به حدود 310 میلیون تومان افزایش یافته است.

کاهش 35 درصدی عرضه خودرو
وی با بیان اینکه خودرو به یک کاالی سرمایه ای 
تبدیل شده اســت، گفت: با توجه به عرضه کم 
خودرو به بازار از سال 97 این کاال از کاالی مصرفی 
به کاالی ســرمایه ای تبدیل شده است. بنابراین 
وقتی کاالیی به کاالی سرمایه ای تبدیل می شود 
باید قبول کنیم که اخبار مثبت و منفی بر قیمت 

آن تاثیرگذار است. 

۱۳۸۸ فقره وام ازدواج توسط بانک 
قرض الحسنه مهر ایران پرداخت شد

بانک قرض الحسنه مهر ایران در فروردین سال جاری 
1388 فقره وام ازدواج پرداخت کرده است.به گزارش 
روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، این بانک 
در فروردین سال جاری 1388 فقره وام ازدواج به ارزش 
1640 میلیارد ریال به زوج های جوان متقاضی دریافت 
این وام پرداخت کرده است.حمایت از زوج های جوان 
برای مستقل شدن و تشکیل خانواده همواره یکی از 
رویکردهای بزرگ ترین بانک قرض الحسنه کشور بوده 
است. بر همین اساس این بانک تا پایان سال 1400 نیز 
372هزار فقره به ارزش 74هزار و 650 میلیارد ریال 

تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده است.

خبر

بررسی ســهم تورم در گروه 
های کاالیی نشان می دهد 
گروه خوراکی ها بیشــترین 
ســهم را در تورم داشته که 
معــادل با 1.3 درصــد بوده 
است. اجاره نیز دراین محاســبه دومین گروه افزایش 
قیمت بوده که ســهم آن برابر بــا 0.61 درصد به ثبت 

رسیده است.
به گزارش اقتصادنیوز، نــرخ تورم به طور کلی داللت بر 
رشــد عمومی قیمت ها دارد که در هر ماه توسط مرکز 
آمار در بخش ها و گروه های مختلف محاســبه شده و 

منتشر می شود.
روند نرخ تورم در ماه فروردین 1401 نشان از سهم باالی 

افزایش قیمت خوراکی ها در تورم امسال داشته است.
طبــق این آمارهــا نرخ تــورم در کاالهــای خوراکی 
و آشــامیدنی برابر بــا 4.9 درصد بــوده و از کاالهای 

غیرخوراکی تقریبا 3.2 واحد درصد باالتر بوده است.
شاخص قیمت مصرف کننده در هر ماه چند زیر گروه 
مهم دارد. تورم ماهانه در اولین مقطع سی روزه 1401 
برابر با 3.3 درصد بوده و گروه خوراکی ها ســهمی 1.3 

درصدی در تورم این بازه زمانی داشــته است. بررسی 
سایر سهم های تورمی نشــان می دهد باالترین فشار 
افزایش تورم در کشور از ناحیه کاالهای خوراکی به ثبت 

رسیده است.
در همین محاسبه مشاهده می شود تورم بخش مسکن با 

0.71 درصد دومین رکورد را در بررسی سهم ایجاد تورم 
در خانوارهای کشور داشته که بخش مهمی از آن از ناحیه 

اجاره بوده است. چیزی در حدود 0.61 درصد.
جایگاه سوم نیز در این محاسبه به بخش حمل و نقل تعلق 
داشته است. در مقابل  اما تورم بخش آموزش و دخانیات 

در این ماه کمترین سهم را در تورم به ثبت رسانده اند. 
آمارهای تورمی را می توان در ترکیب افزایش قیمت ها 
در تقسیم بندی کاالها از حیث دوام و خدمات نیز مورد 

محاسبه قرار داد.
به طور کلی در بررسی های آماری دراین مقطع مشاهده 
می شود سهم کاالهای بی دوام در افزایش تورم برابر با 
1.65 درصد بوده که باالترین سهم به شمار می آید. نکته 
مهم آن است که خوراکی ها در این دسته بندی جزو مهم 
کاالهای بی دوام هستند. خدمات نیز در این ماه دومین 
رکورد را در سهم تورم داشته که برابر با 1.33 درصد به 
ثبت رسیده است. به عبارت دیگر باز هم سهم مهم در 
افزایش قیمت سبدهای مصرفی خانوار ها مربوط به گروه 

خوراکی ها محاسبه می شود.
به طور کلی مقایسه رشــد ماهانه کاالهای خوراکی در 
اولین ماه سال در مقاطع مشابه خود در سال های گذشته 
نشان می دهد در سال 98 بیشترین تورم ماهانه فروردین 
ثبت شده که برابر با 6.5 درصد بوده و فروردین امسال 

دومین رکورد را در این دهه رقم زده است.
در میان خوراکــی ها نیز میوه و خشــکبار با تورم 0.4 
درصدی باالترین میزان را داشته و گوشت قرمز و گوشت 
ماکیان جایگاه بعــدی را در افزایش ماهانه قیمت ها به 

ثبت رسانده است.

نرخ   تورم  کاالهای   خوراکی    و آشامیدنی   در  فروردین  ماه   ، 4.9   درصد   بوده    است

سهم  باالی خوراکی ها   در تورم 

معاون وزیر نفت:
کاهش ذخیره سازی سوخت، علت 

صادرات بنزین با قیمت پایین بود
معاون وزیر نفت گفت: متاسفانه از سال 92 تاکنون 
یک مخزن فراورده های رنگی ساخته نشده است 
که نتیجه آن صادرات بنزین با یک ســوم قیمت 
عرضه داخلی در ایام کرونا شد. به گزارش خبرنگار 
مهر جلیل ساالری مدیرعامل شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی در آئین امضای تفاهم 
نامه تأمین مالی مخزنگاه شهید نادر مهدوی گفت: 
آنچه در صنعت پاالیش و پخش در دهه اخیر رخ 
داد نتیجه 8-9 میلیارد دالر سرمایه گذاری بود که 
در طرح های مهر ماندگار به ثبت رسید. وی افزود: 
متأســفانه در دولت های قبل ســاخت مخزن را 
ممنوع کرده بودند و از سال 92 تاکنون یک مخزن 
فراورده های نفتی ساخته نشده است. نتیجه آن 
این شد که در ایام کرونا بنزین با لیتری 500 تومان، 
یعنی یک سوم عرصه داخلی صادر می شد و علی 
رغم حجم باالی صادرات منابع پایینی به کشور 
سرازیر شد. ساالری تصریح کرد: نتیجه آن این شد 
که علیرغم اینکه 4 میلیارد دالر صادرات داشتیم، 

صورت های مالی 4 شرکت ما زیان ده هستند.
وی افزود: این خط لوله جدید بــا ظرفیت 600 
میلیون لیتر از بزرگترین مخازن ذخیره ســازی 
جنوب کشور است که با توجه به افزایش ظرفیت 
پاالیشی و انتقال فرآورده های نفتی مثل خط لوله 
تابش یک ضرورت بود. در ســال جدید با وجود 
این که به دلیل پایان کرونا افزایش مصرف داشتیم 
و مصرف داخلی ما به 97 میلیون لیتر رسیده بود اما 
5 محموله نفت گاز و نفت سفید را هم صادر کردیم.
وی با تاکید بر این که ظرفیت این را داریم ماهی 
یک تفاهم نامه امضا کنیم، گفت: منابع مختلفی 
 ،BOT ،از جمله ماده 12 قانون رفع موانع تولید

سوآپ نفتی و… در نظر گرفتیم.

از سوی بانک مرکزی؛
دســتورالعمل تامیــن مالی 
بنگاه های اقتصادی کوچک و 

متوسط ابالغ شد
بانک مرکزی به منظــور هدایت بهینه منابع مالی 
موجود و حمایــت از واحدهــای تولیدی کوچک 
و متوسط، »دســتورالعمل تامین مالی بنگاه های 
اقتصادی کوچک و متوســط در سال 1401« را به 
بانک ها ابالغ کرد.به گزارش بانک مرکزی، این بانک 
در تداوم تأمین مالــی بنگاه های اقتصادی کوچک 
و متوسط در پنج ســال گذشته و با هدف همراهی 
و اهتمام شبکه بانکی کشــور برای حمایت هرچه 
بیشــتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و 
همچنین هدایت بهینه منابع مالی موجود به منظور 
بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور، 
دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک 

و متوسط در سال 1401 را به بانک ها ابالغ کرد.

صعود ۱5 هزار و 526 واحدی 
شاخص بورس

روز گذشته بیشترین رشد شاخص در یک هفته اخیر 
رقم خورد و »فارس«، »تاپیکو« و »شپنا« بیشترین 
تأثیر را در رشــد شــاخص کل بورس داشتند. به 
گزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز سه شنبه، ششم 
اردیبهشت 1401، شــاخص کل بورس تهران با 
صعود 15 هزار و 526 واحدی نسبت به روز دوشنبه 
به رقم یک میلیون و 522 هزار و 775 واحد رسید.  
اما شاخص هم وزن بورس با رشــد 4 هزار و 796 
واحدی در سطح 410 هزار و 310 واحدی ایستاد. 
همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( 76 واحد 
باال آمد و در سطح 20 هزار و 902 واحد قرار گرفت. 
در پایان معامالت  روز سه شــنبه، 349 نماد رشد 
قیمت داشتند و 134 نماد کاهش قیمت داشتند. به 
عبارت دیگر، 72 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 

27 درصد بازار افت قیمت داشتند. 
روز گذشته نمادهای »فارس«، »تاپیکو« و »شپنا« 
بیشــترین تأثیر را در رشد شــاخص کل بورس 
داشتند و در مقابل نمادهای »جم«، »شپدیس« 
و »وبانک« بیشــترین تأثیر کاهنده را بر شاخص 
کل داشتند. در فرابورس نیز نمادهای »خساپا«، 
»شســتا« و »خودرو« بیشترین تأثیر مثبت را بر 
شاخص کل فرابورس داشتند و »آریا«، »بگیالن« و 
»قچار« بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص داشتند.  
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس خساپا 
صدرنشین است و شســتا و خودرو در رتبه های 
بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای آریا، کرمان 

و فزر پرتراکنش  ترین نمادها هستند.
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
9 هزار و 55 میلیارد تومــان افزایش یافت. ارزش 
معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه 182 میلیارد 
تومان بود که 2 درصد از ارزش کل معامالت بازار 

سرمایه را تشکیل می دهد. 
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اتاق بازرگانی تهران در جدیدتریــن گزارش خود به 
بررسی چشم انداز رشد اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران در 

سال های پیش رو پرداخته است.
به گزارش ایسنا، هر چند به نظر می رسید با فروکش 
کردن مــوج اصلی شــیوع کرونا و افزایش پوشــش 
واکسیناسیون امکان آن وجود دارد که اقتصاد جهانی 
با عبور از بحران های دو ساله بهبودی نسبی را تجربه 
کند اما آنچه که در عمل رخ داده با توجه به جنگ اخیر 

روسیه و اوکراین تغییر کرده است.
بر این اساس پیش بینی می شــود که اقتصاد جهانی 

در ســال 2022 با یک رکود تورمی مواجه شــود که 
اصلی ترین بخش آن به مواد غذایی ارتباط دارد.

پس از آن که در ســال 2021، رشــد جهانی اقتصاد 
به 6.1 درصد رســید، در ســال 2022 و 2023 این 
رشــد در حوالی 3.6 درصد خواهد بود که پایین تر از 

پیش بینی های 4.4 و 3.8 درصدی گذشته است.
افزایش فشارهای قیمتی از جمله رشد بهای کاالهای 
اساســی چشــم انداز تورم 5.7 درصدی اقتصادهای 
پیشــرفته و 8.7 درصدی اقتصادهــای نوظهور را به 
وجود آورده که این اعداد نیز باالتر از پیش بینی های 

گذشته است.
در رابطه بــا ایران نیز همین روند تکرار خواهد شــد. 
در شرایطی رشــد اقتصاد ایران در سال 2022 حدود 
چهار درصد تخمین زده شد، این روند در سال جاری و 
سال آینده کاهش خواهد یافت. در سال 1401، رشد 
اقتصادی ایران حدود سه درصد و در سال 1402 حدود 
دو درصد تخمین زده می شود. همچنین در افق پنج 
ساله و تا پایان سال 2027 میالدی نیز میانگین رشد 

اقتصادی ایران حدود دو درصد برآورد می شود.
همچنین تورم ایران که در سال 1400 حدود 40 درصد 

بود، در ســال 1401 به 32 درصد و در سال 1402 به 
27.5 درصد کاهش خواهد یافت و در افق پنج ســاله 
نیز تورم ایران به طور میانگین 25 درصد پیش بینی 

می شود.
رقم ســرمایه گذاری در اقتصاد ایــران از حدود 40.9 
درصد در سال جاری در سال های آینده کاهشی جزئی 

را تجربه کرده و به 40.5 و 40.2 درصد خواهد رسید.
نرخ بیکاری ایــران نیز از حدود 9.8 درصد در ســال 
جاری، در دو سال آینده به 10.2 و 10.5 درصد افزایش 

خواهد یافت.

مقام مســئول وزارت راه و شهرســازی جزئیات 
واگذاری زمین و مســکن به خانواده های دارای 
ســه فرزند و بیشتر را تشــریح کرد. قرار است به 
خانواده های مذکور مســکن یا زمین 200متری 

واگذار شود.
به گــزارش تســنیم، پروانه اصالنــی مدیرکل 
دفتــر اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرســازی 
اظهــار کــرد: افــرادی کــه فرزند ســوم آن ها 
بعد از ابالغ قانــون حمایت از خانــواده و جوانی 
جمعیت متولد )24 آبان 1400( شــده باشــد 
 می تواننــد بــرای بــار دوم از امکانــات دولتی 

استفاده کنند.
وی توضیــح داد: یعنــی اگر کســی فــرم »ج« 
او قرمز اســت )از تســهیالت یارانه های مسکن 
اســتفاده کرده اســت( یا مالکیت دارد می تواند 
 برای بــار دوم فقط یک بــار از امکانــات دولتی

 استفاده کند.
وی با یــادآوری این که در حوزه مســکن وزارت 

راه و شهرســازی بین شــهر های 500 هزار نفر 
به باال و 500 هزار نفر به پاییــن تفاوت هایی در 
قانون دیده شده اســت، ادامه داد: خانواده هایی 
که مشمول این قانون می شوند یعنی فرزند سوم 
آن ها از 24 آبان ســال گذشته متولد شده است و 
ساکن شــهر هایی با جمعیت کمتر از 500 هزار 
نفر هســتند می توانند حدود 200 متر زمین از 
 وزارت راه و شهرســازی و ادارات تابعه اســتانی 

دریافت کنند.
اصالنی افزود: کســانی که در شــهر های باالی 
500 هــزار نفــر جمعیــت زندگــی می کنند 
می توانند در شهر های مجاور، شهر های نزدیک، 
شــهر های جدید، شهرک ها و یا شــهر هایی که 
پدر و مــادر متولد آنجا هســتند به شــرطی که 
کمتر از 500 هــزار نفر جمعیت باشــند از این 
 200 متر زمیــن یا واحد مســکونی اســتفاده 

کنند.
وی گفت: به عبارت دیگر کسانی که در شهر های 

کمتر از 500 هزار نفر جمعیت هستند می توانند 
200 متر زمین بگیرند و کسانی که در شهر های 
باالی 500 هزار نفر جمعیــت زندگی می کنند 
می توانند در شــهر های مجاور و یا شهر هایی که 
امکان تأمین زمین وجود دارد واحد مســکونی یا 
زمین دریافت کنند و در آنجا اقدام به ساخت واحد 

مسکونی کنند.
مدیــرکل دفتــر اقتصــاد مســکن وزارت راه و 
شهرسازی با بیان این که به متقاضیان، با شرایط 
ذکرشده زمین به قیمت تمام شده واگذار می شود،  
افزود: قیمت تمام شده با قیمت های آماده سازی 
زمین در نظر گرفتــه می شــود. زمین هایی که 
قرار اســت به متقاضیــان داده شــود در ادارات 
راه و شهرســازی و براســاس قیمت تمام شــده 
 پیشــنهاد می شــود ومتقاضی می توانــد آن را 

انتخاب کند.
اصالنی گفــت: متقاضیان مشــمول می توانند 
طبــق روال قبلی به ســامانه طرح های حمایتی 

بــه آدرس saman.mrud.ir مراجعه و گزینه 
ثبت نام حمایــت از خانــواده و جوانی جمعیت 
را انتخاب کنند و شــهر مورد تقاضــای خود را 
 برگزیننــد تــادر مرحله بعــد مــورد پاالیش 

قرار گیرد.
وی اضافــه کــرد: ثبت نــام به معنــی پذیرش 
قطعی نیســت بلکه بعــد از پاالیش و بررســی 
اگر مشــمول قانــون قــرار گرفتنــد در فرآیند 
اجــرای قانــون بــه ادارات راه و شهرســازی 
 معرفــی می شــوند و اقدامــات الزم انجــام 

می شود.
مدیــرکل دفتــر اقتصــاد مســکن وزارت راه و 
شهرســازی گفت: زمان پایان ثبت نــام در این 
ســامانه اعالم نشده اســت، اما اجرای این قانون 
منوط به تصویب آئین نامــه اجرایی ماده 4 قانون 
اســت که این آئین نامه بــرای تصویب به هیئت 
 وزیران ارســال شــده اســت تا در دســتور کار

 قرار گیرد.

ســی و هفتمین مرحله فورش فوق العاده محصــوالت ایران خودرو 
هفته گذشته برگزار و قرعه کشی آن روز یکشنبه انجام شد. براساس 
اطالعات واصله قریب به پنج میلیون نفر برای 4000 دستگاه خودرو 

مشارکت کردند.
به گزارش ایســنا، در حالیکه طبق وعده مسئوالن و مقامات صنعتی 
و همچنین خودروسازان، قرار اســت در سال جاری به تدریج فرآیند 
قرعه کشــی خودرو برای انتخاب مشــتریان نهایی حذف شود، اما 
همچنان آمار تقاضا برای مشکارکت در طرح ها و البته شرکت در این 
بخت آزمایی باالســت. البته این موضوع می تواند تحت تاثیر احتمال 

به روز شدن قیمت ها در اردیبشهت ماه باشد.
فروش با این روش که از خرداد ماه 1399 آغاز شــده و تاکنون ادامه 
داشته و از نیمه دوم سال گذشــته بصورت هفتگی درآمده است، از 
ابتدا با هدف کنترل بازار و عرضه خودرو به مشــتریان واقعی شکل 
گرفت. هرچند که در این طرح ها ارائه گواهی نامه معتبر، نداشــتن 
پالک انتظامی فعال به نام فرد متقاضی و... به عنوان محدودیت اعمال 
شده است اما این محدودیت ها هیچگاه مانع درخواست های مازاد بر 
تقاضاهای واقعی نشد و همچنان بعد از گذشت قریب به دوسال از این 
روند همچنان تعداد متقاضیان چنــد برابر ظرفیت خودروهای قابل 

عرضه است.
فروش های هفتگی نه تنها از میــزان تقاضاها کم نکرد بلکه آمار چند 
طرح اخیر برگزار شده خودروســازان نشان می دهد که آمار تقاضاها 

بیشتر هم شده است. 
بطور مثال گروه صنعتی ایران خودرو هفته گذشــته، سی وهفتمین 
مرحله از فروش فوق العاده  محصوالت خود را با عرضه چهار محصول 

با ظرفیت در مجموع 4000 دستگاه خودرو اجرا کرد. 
شانس برنده شــدن در بخت آزمایی های گروه صنعتی ایران خودرو 
که در قالب طرح های فروش اجرا می شود، از 1200 تقاضا برای یک 
خودرو فراتر رفته است؛ این موضوع نشان می دهد اجرای طرح های 
فروش که حاال قریب به شش ماه است بصورت هفتگی اجرا می شود، 

نه تنها از التهاب بازار و عطش برای مشارکت در طرح ها نکاسته، بلکه 
بیشتر بر آتش آن هیزم بوده شده است.

روز یکشــنبه قرعه کشــی این طرح برگزار و منتخبان نهایی تعیین 
شدند. براساس آمار چهار میلیون و 794 هزار و 166 نفر برای 4000 
دســتگاه خودرو اعالم تقاضا کردند. براین اساس شانس برنده شدن 
هر نفر 1 به 1243 برآورده شده است. در حقیقت برای هر یک خودرو 
بالغ بر 1200 تقاضا وجود دارد. آیا همه این تقاضاها واقعی است؟ این 
در حالیست که چند مرحله است مادران دارای دو فرزند در راستای 
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیــت جداگانه در این طرح ها 

شرکت می کنند.
علیرغــم وعده حــذف تدریجی قرعه کشــی در طرح هــای فروش 
خودروسازان اما همانطور که اشــاره شد، براساس آمار ثبت نامی این 
شیوه فروش همچنان جذاب است و عده بســیاری را برای سنجش 
بخت به این سو می کشاند. این موضوع ســبب شده که هدف اصلی 
برگزاری این طرح ها محقق نشود و دست متقاضیان واقعی به خودروها 

نرسد.
طبق آمار فروش اخیــر ایران خودرو در قالــب فروش فوق العاده که 
برای چهار محصول پژو پارس ســال با موتــور XU7P، پژو پارس 
ســال با موتور TU5، راناپالس و راناپالس با موتور TU5P پانوراما 
و گیربکس شش سرعته دستی، همانطور که اشاره شد برای 4000 
دستگاه خودرو چهار میلیون و 794 هزار و 166 نفر مشارکت کردند.

از این تعداد یک میلیــون و 592 هزار و 209 نفر بــرای خودرو پژو 
 tu5 و دو میلیون و 540 هزار و 191 نفر برای پارس XU7P پارس
با ظرفیت 1500 دستگاه برای هریک ثبت تقاضا کردند. 484 هزار و 
367 نفر برای راناپالس پانوراما و 177 هزار و 399 نفر برای راناپالس 
با ظرفیت هریک 500 دستگاه شــرکت کردند. براین اساس شانس 
برنده شدن برای خودرو پژو پارس XU7P یک به 1061، برای پارس 
tu5 یک به 1693، برای راناپالس پانوراما یک به 968 و برای راناپالس 

یک به 345 بوده است.

همچنین در چهارمین مرحله فــروش محصوالت این گروه صنعتی، 
ویژه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای اختصاص خودرو 
به مادران دارای دو فرزند و بیشــتر،  306 هزار و 681 تن از مادران 
متقاضی برای 4000 خودرو ثبت تقاضا کردند. از این تعداد 107 هزار 
و 827 نفر برای پژو پارس XU7P و 171 هزار و 821 نفر برای پارس 
tu5  با ظرفیت 4000 دستگاه برای هریک، 18 هزار و 212 نفر برای 
راناپالس پانوراما و 8776 نفر برای راناپالس با ظرفیت هریک 500 
دستگاه مشارکت کردند. براین اساس با توجه به بیشتر بودن میزان 
تقاضا از ظرفیت موجود، قرعه کشی برای این طرح نیز صورت گرفت.

در دیگر خودروســاز بزرگ کشــور نیز این رویه دیده می شود اما به 
نسب کمتر و متعادل تر. بطور مثال در آخرین طرح فروش فوق العاده 
سایپا، 17 هزار و 662 نفر برای 3250 دســتگاه خودرو ثبت تقاضا 
 کردند و براین اساس شــانس برنده شــدن آن ها یک به پنج برآورد 

شده است.
در طرح مذکور 550 هزار و 936 نفر برای 4250 دستگاه خورو ثبت 
تقاض کردند. از این تعداد 1200 نفر برای 1200 دستگاه تیبا، 7679 
نفر برای سایپا 151 با ظرفیت 1000 دســتگاه، 88 هزار و 290 نفر 
برای 175 دستگاه کوییک معمولی و 105 هزار و 859 نفر برای 300 
دستگاه ساینا ثبت نام کردند. همچنین در طرح حمایت ویژه مادران 
نیز 10 هزار و 769 نفر برای 1200 دســتگاه تیبــا، 3738 نفر برای 
1750 دستگاه کوییک معمولی و 3155 نفر برای ساینا S مشارکت 

داشتند.
در طرح ویژه مادران در محصوالت گروه سایپا نیز باتوجه به تقاضای 
بیش از ظرفیت قرعه کشی انجام و شــانس برنده شدن یک به 129 

برآورد شده است.
هرچند که اوضاع در سایپا بهتر است اما همچنان میزان تقاضای کاذب 
بسیار باالست. این موضوع نشــان می دهد نه تنها طرح های فروش، 
بازار و میزان تقاضاها را کنترل نکرد که بلکه بازار با هیجان بیشــتر 

نیز روبرو است.

اتاق بازرگانی تهران تحلیل کرد

چشم انداز تورم ایران در ۵ سال آینده

شرایط واگذاری زمین به خانواده های دارای ۳ فرزند

ثبت نام ۵ میلیون نفر برای 4 هزار خودرو

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

بانک ها
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آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای   )نوبت دوم( 
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 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 ، الزم به ذکر است لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه ها 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 .

توضيحات : 
• 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 شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه

شماره 
مبلغ برآورد اوليه )ريال(شرح مناقصهمناقصه

مبلغ تضمين شركت 
در مناقصه )ريال(

خريد 1836 عدد كليدفيوز 160 آمپر فشارضعيف 3/401
22,032,000,0001,320,000,000كابل خودنگهدار ) از محل اعتبارات داخلی(   

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

)تجديد 
مناقصه(

3-88/400

خريد  1000 دستگاه كنتور تک فاز  فهام 1 پايه بلند 
26,000,000,0001,430,000,000) از محل اعتبارات داخلی(   

شرکت توزيع نیروی 
برق استان کرمانشاه

دادنامه
پرونده کالسه 140036920001916226 شعبه107 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )107جزايی سابق( تصمیم نهايی شماره 140036390004637376 

شاکی:
اداره کل بازرسی استان لرستان به نشانی استان لرستان- شهرستان خرم آباد- خرم آباد- بلوار جانبازان جنب دانشگاه پیام نور با نمايندگی آقای میالد کزازی گودرزی فرزند عباداله

متهمین:
1- آقای کريم فرهاديان فرزند غالم 2- آقای حسین پیرحیاتی فرزند عبدالعلی با وکالت آقای علی فرهاديان فرزند کنی به نشانی استان لرستان – شهرستان خرم آباد –شهر خرم آباد- میدان شهدا- جنب 

بانك ملت پاساژ صفاری دفتر وکالت
 اتهام: تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی

گردشکار: پس از وصول و ثبت پرونده به کالسه فوق و تعیین وقت رسیدگی و ابالغ به طرفین سرانجام دادگاه به تصدی امضا کننده ذيل تشکیل و پس از بررسی اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسی را اعالم 
و با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان به شرح آتی مبادرت به اصدار رای می نمايد.

رای دادگاه 
راجع به اتهام متهمین 1- حسین پیرحیاتی فرزند عبدالعلی، متولد   37/7/5 ، باسواد، متاهل، فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری، آزاد با قرار قبولی کفالت و در مقام ريیس هیات مديره  صندوق حمايت 
از توسعه بخش کشاورزی استان لرستان 2- کريم فرهاديان فرزند غالم، متولد36/1/1، باسواد، متاهل، فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری، آزاد با قرار قبولی کفالت و در مقام مدير عامل صندوق حمايت 
از توسعه بخش کشاورزی استان لرستان، داير بر تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی به میزان 1/945/000/000 ريال، موضوع گزارش اداره کل بازرسی استان لرستان  و کیفر خواست شماره 
140036430000224133 مورخ 1400/11/5 صادره  از دادسرای عمومی و انقالب خر آباد، توضیح آنکه آقای علی فرهاديان از ناحیه متهمین اعالم وکالت نموده اند. اجمال پرونده ی امر بر آن است 
که در بازرسی به عمل آمده از صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی استان لرستان گزارشی پیرامون عملکرد متهمین مزبور در راستای نحوه پرداخت تسهیالت، با اين مضمون که نامبردگان اقدام 
به پرداخت تسهیالت بدون رعايت شرايط و تشريفات قانونی به افرادی با هويت مشخص و مندرج در پرونده نموده اند و اين در حالی است که صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی استان لرستان 
شخصیت حقوقی و مالی مستقل داشته و مجاز به پرداخت تسهیالت مزبور نبوده است، بنابراين دادگاه در حوزه داليل وضعی، موضوعی، اثباتی  و کیفری و با توجه به ظهور علم قضايی متعارف ناشی از 
مستندات بین و امارات قضايی، شامل: گزارش جامع و کامل مورخ 98/9/13 اداره کل بازرسی استان لرستان که شرح مختصری از آن ذکر گرديد)صفحه 292 تا320 جلد يك پرونده(، مستندات ابرازی 
اداره کل بازرسی استان لرستان که مويد صحت گزارش موصوف می باشند، نظريه ی هیات سه نفره کارشناسی مضبوط و منعکس در پرونده که با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه انطباق دارد، توجها 
به اظهارات متهمین مبنی بر اين مهم که با وصف تحقق رکن مادی، عمدی در ارتکاب رفتار صورت نپذيرفته است و با در نظر داشتن اين مهم که بزه موصوف به صرف عدم رعايت مقررات قانونی محقق 
گرديده و در واقع سوء نیت خاصی جهت تحقق ارکان آن متصور نمی  اشد. با اين اوصاف دفاعیات مطروحه پیرامون 1- عدم تخصص در رشته حسابداری 2- تالش در جهت حفظ حقوق دولت 3- عدم 
اطالع از ماهیت دولتی بودن تسهیالت پرداختی 4- فقدان ضرر و زيان ملموس 5- عدم پرداخت تسهیالت از سهم دولت 6- دولتی نبودن صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی مطرود ومخدوش 
است چرا که اوال: ايشان به عنوان مسئولین اجرايی صندوق، به هر حال به اعتبار سمت و جايگاه شغلی، وظیفه بررسی و کنکاش پیرامون مسائل مالی و پرداخت ها و تطبیق آنها با قوانین و مقررات جاری را 
داشته اند. ثانیا: تحقق ضرر و زيان ملموس و عینی در جهت تحقق بزه، رکن رکینی تلقی نگرديده و همین که مقررات قانونی در جهت پرداخت تسهیالت رعايت نشده است و مالی که دولت در آن سهم 
داشته برای مدتی هر چند محدود از حیطه تصرفات دولت خارج شده است بنابراين رکن ضرری بزه محقق گرديده، ثالثا: با توجه به اينکه آورده ی بخش خصوصی و بخش دولتی در قالب يك شخصیت 
حقوقی مستقل، شخصیت حقوقی صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی را تشکیل می دهند تفکیك بین منابع هر يك از دارندگان سهام فاقد مبنا و توجیه قانونی است. رابعا: در ماده 4 اساسنامه 
صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی استان لرستان صراحتا به اينکه بخشی از سهام اين صندوق متعلق به دولت است اشاره شده است و در نهايت ضمن احراز ارکان سه گانه بزه مزبور و نظر به 
عدم کشف و احراز عوامل رافع و سالب مسئولیت کیفری يا عوامل زوال يا سقوط مجازات يا عوامل موجهه جرم يا معاذير قانونی و با هدف اصالح و ارعاب متهمین وپیشگیری از ارتکاب بزه مجدد و تامین 
منابع و مصالح عمومی و پاسداری از حقوق اشخاص و جامعه و اجرای عدالت،مستنداً به مواد 2، 18، 19، 140، 141، 144، 160، 162 و 211 قانون مجازات اسالمی مصوب 92/2/1 و ماده 598 قانون 
تعزيرات و مجازات های بازدارنده مصوب 75/3/2 با اصالحات بعدی، حکم برمحکومیت مرتکبین منفرداً به تحمل هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيری درجه شش که در خفاء و درمحوطه اجرای احکام 
کیفری دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد و به صورت متعارف و بر نواحی غیر حساس بدن نواخته خواهد شد صادر و اعالم می گردد و لیکن با توجه به فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری مرتکبین، 
دادگاه ايشان را مستحقق تخفیف و رافت اسالمی دانسته و مستنداً به مواد 37 و 38 قانون مجازات اسالمی مصوب 92/2/1، مجازات تعیینی با يك درجه تقلیل و تبديل به پرداخت مبلغ شصت میلیون 
ريال جزای نقدی درجه هفت در حق صندوق دولت تقلیل و تخفیف می يابد. الزم است1- با توجه به عدم انتفاع مرتکبین، دادگاه در مقام صدور حکم بر  تعیین جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی يا تکلیفی 
مواجه نمی باشد 2- رعايت و اعمال تبصره ماده 36 قانون مجازات اسالمی مصوب 92/2/1 مثعر بر انتشار حکم محکومیت قطعی در رسانه ملی يا يکی از روزنامه های کثیراالنتشار، بر عهده واحد اجرای 

احکام کیفری است. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديد نظرخواهی در محاکم تجديدنظر استان لرستان می باشد.
سيد مصطفی سهرابی، رئيس شعبه 107 دادگاه كيفری دو خرم آباد)ويژه جرايم اقتصادی(

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه( 
به موجب پرونده اجرائی کالسه 140003638 ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی دو هزار و چهارصد و هشتاد و نه فرعی از هشتاد و سه اصلی مفروز و مجزی شده از دو هزار و چهل و سه فرعی از اصلی مذکور، قطعه 4 در طبقه واقع در بخش 
هفت ارومیه بنشانی قوشچی خیابان امام، پالک 66 با حدود اربعه : شماال - بطول پنج متر و نود سانتیمتر ديوار به ديوار قطعه پنج تفکیکی از پالک دو هزار و چهل و دو فرعی. شرقا بطول هفت متر و ده سانتیمتر درب و ديواريست به شارع جنوبا: 
بطول پنج متر و هشتاد و چهار سانتیمتر پی ديوار به قطعه سه تفکیکی از پالک دو هزار و چهل و دو فرعی غربا: بطول شش متر و نود سانتیمتر ديوار به ديوار به قطعه يك تفکیکی از پالک دو هزار و چهل و دو فرعی قطعه مورد بازديد عبارت است 

از ششدانگ يك باب مغازه، به مساحت عرصه سی و نه متر و هفتاد سانتیمتر که در زمان بازديد به صورت قهوه خانه مورد بهره برداری قرار داشت. ملك بنام مرحوم محمدعلی پاکنیا قوشچی )بدهکار(
ثبت گرديده که بعلت عدم تسويه بدهی اجرائیه صادر شده است و در اقبال اصل طلب خانم بصیره يزدان پناه قوشچی و حقوق دولتی متعلقه باز داشت گرديده و طبق نظر مورخ 1400/12/24 کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ پالک 
مورد ارزيابی بصورت يك باب مغازه با يك دهانه 3/60 متری به بر اصلی خیابان امام و با ارتفاع مفید 4/90 متر و بدون نیم طبقه داخلی به مساحت اعیانی 39/70 متر مربع، درب ورودی مغازه از جنس آلومینیوم با شیشه های تك جداره و دارای 
محافظ کرکره ايی فلزی می باشد، کف مغازه مفروش به موزايیك ايرانی بوده و ديواره های آن تا ارتفاع 1/45 متر از کاشی و مابقی آن سفید کاری شده با رنگ امیزی روغنی می باشد. سیستم گرمايشی آن بخاری گازی بوده و فاقد سیستم 
سرمايشی می باشد. قدمت ساخت عمر اعیانی احداثی بالغ بر 25 سال می باشد. سیستم سازه ايی بصورت اسکلت فلزی و پوشش سقفی آن بصورت طاق ضربی اجراء شده است. ملك دارای امتیاز انشعابات برق 25 آمپر، آب و گاز شهری می باشد. 

پوشش سقفی آن بصورت طاق ضربی اجراء شده است. ملك دارای امتیاز انشعابات برق 25 آمپر، آب و گاز شهری می باشد.
با عنايت به مراتب فوق و کیفیات ياد شده از نظر نوع بنا، قدمت ساخت و با توجه به ابعاد و مساحت، موقعیت ملك و راههای دسترسی به آن و پس از بررسی ارزش امالک مشابه در منطقه، ارزش پايه ايی روز ششدانگ عرصه و اعیان ملك مورد 

نظر، با لحاظ انشعابات موجو در آن به مبلغ کل 1/052/000/000 )يك میلیارد و پنجاه و دو میلیون( ريال برآورد و اعالم می گردد.. 
برابر گزارش مورخ 1401/01/15 مامور اجرا ملك به کسی اجاره داده نشــده و در يد و تصرف خانم بصیره يزدان پناه )طلبکار (است.

لذا چهار دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی فوق از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 1401/02/17 در اداره اجرای اسناد رسمی ارومیه واقع در میدان خیرين از طريق مزايده به فروش می رسد. مزايده از مبلغ پايه هفتصد 
و يك میلیون و سیصد هزار ريال شروع و به باالترين قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. شرکت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پايه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خريدار يا نماينده قانونی او در جلسه 
مزايده است. برنده مزايده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واريز نکند ، مبلغ مذکور قابل 
استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد شد. در اين صورت، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد می گردد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزايده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهردادری و غیره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نیز در صورت وجوه مازاد وجوه پرداختی بابت 
هزينه فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزايده نقدا وصول میگردد. ضمنا چنانچه روز مزايده تعطیل رسمی گردد، مزايده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.8986
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مزايده نوبت دوم اموال غيرمنقول
 شماره پرونده:9900282

محکوم له:آقای امیر فرخی 
محکوم علیه :آقای سجاد نصیرزاده

 صاحب ملك: آقای قیطران نصیرزاده
محکوم به : 351/872/920 ريال از بابت اصل خواسته و مبلغ 17/593/646 از بابت نیم عشر دولتی 
مورد مزايده عبارتست از :ارزيابی ملك تحت پالک ثبتی به شماره 208 فرعی از 11 اصلی بخش 
14 متعلق به آقای قیطران نصیرزاده واقع در روستای حاصل قوبی امیرآباد عرصه ملك به مساحت 
294/50 مترمربع از قرار هر متر مربع 4/700/000 ريال و اعیانی ملك انباری از نوع اسکلت بنايی با 
پوشش چوبی به مساحت تقريبی 40مترمربع واز قرار هر متر مربع 2/000/000 ريال جمعا بمبلغ 

1/464/150/000 ريال يك میلیارد و چهار صدوشصت و چهار میلیون و يکصدو پنجاه هزار ريال
شرايط مزايده:

1-جلسه مزايده به تاريخ 1401/2/19 روز دوشــنبه راس ساعت 10 با حضور طرفین پرونده 
متقاضیان خريد و نماينده دادستان در دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف دادگستری 

میاندواب برگزار خواد شد.
 2-برنده مزايده بايستی 10 درصد قیمت معامله را في المجلس والباقي را ظرف مدت يك ماه از 

تاريخ مزايده پرداخت نمايد
3. متقاضیان می توانند 5 روز قبل از جلسه مزايده با هماهنگی اين دفتر از اموال مورد مزايده بازديد نمايند

 4. کلیه هزينه های نقل وانتقال و غیره بر عهده برنده مزايده می باشد.8982
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چرايی عدم تحقق ماليات خانه های خالی
حسين محمودی اصل، كارشناس اقتصادی 

برای تحقق وعده ها و برنامه ها در شرايط فعلی اقتصاد که ابر چالش ها آن را به گروگان گرفته اند به يك اراده بسیار قوی، مستقل و با رويکرد ملی نیاز است. فاجعه است که قانون مالیات بر خانه های خالی مصوب سال 53 است 
و پس از 50 سال اجرايی نشده است. همچنین هیچ سامانه مناسب، به روز و قابل اتکا در اين خصوص تا اين لحظه در دسترس نیست. در همین شرايط تمام سامانه های رصد حقوق کارکنان دولت و کارگران از دهه ها پیش 

با سطوح ارتقا يافته در اخذ مالیات از حقوق بگیران فعال است.  
جالب است که تولیدکننده بابت انبار کردن چند ماهه مواد اولیه برای پاسخگويی به مشتريان، به جرم احتکار مجازات می شود و دادگاه و حکم قانونی نقره داغش می کند. اين در حالی است که برج های چند هزار میلیارد تومانی 
در بغل ساختمان های نهادهای نظارتی، قوه قضايیه، مجلس و دولت سر به فلك کشیده و احتکار شده اند. بیش از دو میلیون مسکن نیز که بخش اعظم آن با يارانه مردم چه به صورت انرژی در حوزه های مختلف و مواد اولیه و چه 
به صورت کاالهای مصرفی در ساخت و ساز ساخته شده است. با انتشار موج عظیم بی عدالتی امالک ساخته شده با يارانه، با قیمت دو برابری نسبت به ترکیه و ساير کشورهای منطقه احتکار شده و قشر متوسط و ضعیف را زمین 
گیر کرده است. جالب است در کشور تا به اين لحظه پس از تجربه دولتهای مختلف، هنوز در حوزه مسکن، برای برخورد با داللی و سوداگری، هیچ کسی ورود نکرده است. در يك حاشیه امن، رانت خواران، دالالن و سوداگران 
با سودهای صدها هزار میلیارد تومان، يك ريال تحت فشار مالیاتی قرار نگرفتند. اين نمی تواند يك اتفاق باشد. بلکه ناشی از نفوذ رانت خواران و سوداگران در اليه اليه  های اقتصاد و نظام تصمیم گیری دارد. به گونه ای که هر 
فشار مالیاتی احتمالی نیز به راحتی توسط اين افراد به قشرهای پايین تر منتقل می شود. دولتها و وزارت مسکن به عنوان متولی نه تنها پاسخگو نبوده اند بلکه تماما در جهت اهداف سوداگران و دالالن حرکت کرده اند. جالب 
اينکه در نهايت درماندگی مردم، رسانه ها به دنبال توضیح از انجمن ها و کانون ها که کامال صنفی بوده و هدف از تشکیل آنها دفاع از حقوق اعضای صنف مربوطه است متوسل شده اند. نظام مديريتی کشور به گونه ای طراحی 
شده که مديران نه بابت خدمات شايسته پاداش مناسب می گیرند و نه بابت سیاست های اشتباه و عملکرد ناکارآمد، مجازات می شوند. وقتی به جای يافتن شايسته ترين افراد برای پست های مديريتی و التماس و خواهش از 
افراد اليق، رويکردهای جناحی، سیاسی، رزومه گردانی، فیلم سازی و ثبت وزارت خانه جايگزين می شود، چه انتظاری می توان داشت. در اين شرايط چطور يك مديريت پويا و شايسته می تواند به جای افزودن بر مشکالت از 
دامنه چالش ها بکاهد.  در موضوع مالیات بر خانه های خالی، مدتی پاس کاری بین سازمانی و نهادی شکل گرفت. با اين همه تبلیغات و وعده، مکانیزم شناسايی واقعی و قابل اتکا در دسترس نبود. البته در هر کشوری سازمان 
امور مالیاتی نخبه ترين افراد به خدمات می گیرد. سنگین ترين هزينه های تحقیقاتی، ايجاد سامانه و نرم افزار مربوط به اين سازمان است. همچنین با تربیت نیروی انسانی متخصص و با سامانه ها و فرآيندهای بسیار پیچیده و 

دقیق امکان فرار مالیاتی و دور زدن قوانین به حداقل می رسد. 
در حالیکه در سازمان امور مالیاتی معموال نخبگان به بخش خصوصی و يا بخش ها و سازمان های ديگر به دلیل حقوق پايین و فضای فساد انگیز مهاجرت می کنند. و جالبتر اينکه در سه دوره گذشته روسای سازمان امور مالیاتی 

از خارج از سازمان معرفی شدند. طبیعتا ماهها و شايد سالها برای ايجاد اشراف به اين محیط پیچیده نیاز است. اين نشان می دهد که در اين سازمان، کارسازی مناسب شکل نمی گیرد و رويکردهای سیاسی به آن می چربد.  
همانطور که تاکید شد مشکالت ساختاری و خالء بینش اقتصادی مناسب نه تنها مشکالت را حل نمی کند بلکه بر پیچیدگی آنها می افزايد. نبود قانون مالیات بر عايدی سرمايه که البته با تاخیر فراوان به صحن علنی مجلس 
رسید در سايه سوداگری، روز به روز از جیب مردم و بر خود مردم مسلط می شود. ناهنجاری های اجتماعی هم در حوزه جرايم، تغییرات اجتماعی، مقبولیت سوداگری و داللی به عنوان يك پديده مثبت در حال وقوع است. 

متاسفانه فراريان مالیاتی مورد احترام بوده و بقیه قشرهای جامعه عالقمند به حضور در بازارهای داللی و سوداگری هستند.
ارزش های اجتماعی در حال تغییر است و انسان های توانمند، با آبرو، سالم، با کسب و کار حالل و با پرداخت مالیات فقیر تر و نیازمند تر شده و در حال تحقیر هستند. دالالن هم مال و دارايی نامشروع پیدا کرده اند و هم کم 
کم، مقام اجتماعی برای خود دست و پا کردند. گاها هم به عنوان آدم های زرنگ و کارآفرين شناخته می شوند. مشکالت ساختاری و ريشه ای با اين وضعیت حل نخواهد شد و بر فاصله طبقاتی و ناهنجاری های اجتماعی روز 

به روز افزوده خواهد شد.

نايب رئیس اول اتحاديه لوازم خرازي فروشــان و 
وابسته تهران در خصوص حوزه اختیارات و وظايف 
اتحاديه ها بیان داشت: متن قانون نظام صنفي در 
سال 1392 اصالح شد؛ اما به نظر مي رسد در مواردي 
به روز رساني نشده اســت؛ بويژه در مبحث حوزه 
اختیارات اتحاديه ها و تقسیم بندي رسته هاي صنفي 

و نظم اجتماعي مرتبط بــه آن. علیرضا مهران پور، 
نايب رئیس اول اتحاديه خرازي فروشــان و وابسته 
تهران گفت: برداشتن حدود صنفي موجب نارضايتي 
بسیاري از کسبه گرديد؛ زيرا موجب کاهش درآمد 
و محدود شدن مشتريان به نسبت مخارج و هزينه 

هايي شده که هر روز در حال افزايش است.

عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس 
گفتــه اســت متاســفانه کمتــر از 
1 درصــد از قانــون اخــذ مالیات از 
خانه هــای خالــی تاکنــون محقق 
شــده و اين يعنی پول خــرج و برج، 
 هیاهو، قانونگذاری و فخرفروشــی با اين قانون هم درنیامده

 است.
در حالی کارشناســان اقتصادی بر اين باورند که درآمدهای 
مالیاتی می تواند جايگزين مناسبی برای درآمدهای نفتی کشور 
باشد که ضعف آشکاری در دولتها در تحقق اين اقدام ديده می 
شود. مالیات اخذ شده از خانه های خالی در حالی چندين سال 
است در بوق و کرنا شده که تنها 1 درصد از اهداف تعیین شده 
محقق شده اســت. افزايش تعداد خانه های خالی نتیجه ورود 

سوداگران برای کسب سودهای هنگفت در شرايط نابه سامان 
بازار مسکن است. در چنین شرايطی اعمال مالیات بر خانه های 
خالی موجب افزايش عرضه و در نتیجه کاهش قیمت مسکن 

می گردد. 
در همین رابطه صفايــی دلوئی، عضو کمیســیون اقتصادی 
مجلس اضافــه کــرد: طــی روزهــای آينده کمیســیون 
اقتصادی گزارشــی از داليل عدم تحقق ايــن قانون تدوين و 
در خصوص دســتگاه ها و ســازمان هايی که در اين موضوع 
همــکاری نکرده اند تصمیم گیری می شــود. بــه گفته وی، 
 دستگاه های که قانون را اجرايی نکرده اند به قوه قضائیه معرفی

 خواهند شد. 
اين در حالی است که کارشناس مرکز پژوهش های مجلس با 
اشــاره به وجود 4.7 میلیون خانه خالی و خانه دوم در کشور، 
گفت:  اخذ مالیات بر خانه های خالی يك پیچیدگی خاص دارد. 
فرنام درباره چرايی عــدم موفقیت در اخذ مالیات بر خانه های 

خالی در کشور اظهار کرد: قباًل در دهه 70 مالیات بر خانه های 
خالی را داشتیم که عملکرد محدودی داشت. همین باعث شد 
تا سال های دهه 80 اين قانون مراعا و لغو شود. تا اين که دوباره 
به دنبال موج افزايش قیمت در دهه 90 مجدداً در دستور کار 

مجلس قرار گرفت.
وی با يادآوری اين که ســال 94 قانون مالیــات بر خانه های 
خالی با شــکل و شــمايل ديگری مطرح شــد، ادامه داد: در 
آن زمــان وزارت راه و شهرســازی و وزيــر اســبق اعتقادی 
به اين کار نداشــتند و تقريبــاً پیش برده نشــد. وی افزود:  با 

تغییــر وزرا،  رويکــری ايجاد شــد و يك اجماع در ســطح 
مديريتی وزارت راه و شهرســازی در ايــن خصوص که اخذ 
 مالیــات بر خانه هــای خالی يك ضــرورت اســت، به وجود

 آمد.
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، گفت:  
بر اين اقدامات بــرای لینك کردن دســتگاه ها و وزارتخانه با 
سامانه های مربوط به اخذ مالیات بر خانه های خالی انجام شد. 
فرنام با بیان اين که پیشرفت هايی در اين زمینه داشتیم، تصريح 
کرد:  حدود 24 دستگاه ذی ربط در اين موضوع داريم که برخی 

از آنها تا پیش از سال 99 اطالعات الزم را لینك کردند. 
وی با تأکید بر اين که  يکی از داليل پیچیدگی های اخذ مالیات 
بر خانه های خالی فاز شناسايی است، اضافه کرد:  اخذ مالیات از 
خانه های خالی يك سیاست رايج برای مقابله با سوداگری در 
اقتصادهاســت و در بازترين اقتصادها نیز از اين سیاست برای 

کنترل بازار مسکن استفاده می شود.
وی با تأکید بر اين که بازار مســکن در آزادترين اقتصادها به 
اقتصاد بازار سپرده نمی شود، اظهار کرد: با اين کار دچار شکست 

بازار می شويم و يك انحصار در بازار شکل می گیرد که در نهايت 
به زيان اقشار پايین جامعه است. در ادبیات برنامه ريزی مسکن 
بايد ايــن را در نظر بگیريم که بايد ذخیــره ای برای جابجايی 
داشته باشیم. وی توضیح داد: يعنی برای مستأجران و کسانی 
که ملکی را می فروشند و می خواهند ملك ديگری را خريداری 
کنند. به طور معمول بايد 5 درصد موجودی مســکن به عنوان 
ذخیره جابجايی يا نقل و انتقال وجود داشته باشد. اگر ذخیره 
از اين میزان کمتر باشد به عاملی برای افزايش قیمت تبديل 

می شود.
کارشــناس مرکــز پژوهش هــای مجلس گفت: بر اســاس 
سرشــماری ســال 95 میزان خانه های خالــی در ايران 11 
درصد است. به عبارت ديگر حدود 2.6 میلیون واحد مسکونی 
خالی در کشــور داريــم. در اينجــا يك نکته مهمی اســت؛  
آمار خانه های دوم در کشــور جداســت و در آمــار خانه های 
خالی محاســبه نشــده اســت. وی با بیان اين که حدود 2.1 
 میلیــون خانه دوم در کشــور داريــم، افزود:  ايــن يك عدد

 قابل توجهی است که مالحظاتی را دارد.

شايلی قرايی
News kasbokar@gmail.com

کمتر از ۱ درصد از قانون اخذ مالیات از خانه های خالی محقق شد

مالیات خانه های خالی در  بن بست
خواب 50 ساله قانون مالیات از خانه های خالی 

لزوم اصالح قانون نظام صنفي
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اينترنت ثابت 11 ميليونی شد
مشترکان خانگی و تجاری ارتباطات پهن باند ثابت که از فناوری های اینترنت پرسرعت، 
شامل ADSL، VDSL،  FTTX و TD-LTE استفاده می کنند، تا پایان سه ماهه 
چهارم سال ۱۴۰۰، به ۱۱ میلیون و ۵۰ هزار مشترک رسیده اند. طی سال های گذشته، 
روند استفاده از اینترنت از سرعت های کیلوبیتی در اینترنت دایال آپ، رفته رفته جای 
خود را به فناوری ADSL داد که سرعتی به مراتب بیش تر داشته و سرعت هایی تا ۵۲۱ 
کیلوبیت برثانیه و حتی ۱۶ مگابیت را هم پوشش می داد و اکنون نوبت به فیبر نوری 

است که سرعت هایی به مراتب باالتر را برای کاربران به ارمغان آورد.
در حال حاضر، انواع سرویس های موجود اینترنت در ایران، به دلیل داشتن ویژگی های 
متمایز از هم، برای کاربران با شرایط مکانی و موقعیتی متفاوت ارائه می شود. یکی از 
انواع اینترنت پرسرعت، اینترنت ثابت است که اینترنت های  ADSL، VDSL  و 
FTTX را شامل می شود؛ این دسته به یک مکان مشخص و محدوده جغرافیایی خاص 
یا بستر فیزیکی محدود هستند و خارج از این محدوده ی مشخص، امکان استفاده از 

این سرویس وجود ندارد.
طبق آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان سه ماهه چهارم سال 
۱۴۰۰، مشترکان خانگی و تجاری ارتباطات پهن باند ثابت، ۱۱میلیون و ۵۰ هزار و 
۲۴ نفر را شامل  می شود که ضریب نفوذ را به ۱۳.۱۵ رسانده، این در حالی است که تا 
پایان سه ماهه سوم ۱۴۰۰، تعداد مشترکان ارتباطات پهن باند ثابت، حدود ۱۰ میلیون 

و ۸۹۵ هزار نفر بود.
تعداد مشترکان پهن باند ثابت به تفکیک در جدول زیر آمده است که نشان می دهد 
تا پایان سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰، بیشــترین کاربران از فناوری xDSL )شامل 
ADSL و VDSL که سرعت بیشتری دارد( استفاده می کنند که بالغ بر ۸ میلیون و 
۷۳۴ هزار ۵۵۷ کاربر است. در جایگاه دوم،  اینترنت TD-LTE قرار دارد که بالغ بر یک 
میلیون و ۷۱۱ هزار و ۱۳۳ کاربر است. پس از آن، کاربران وای فای هستند که ۴۰۰ هزار 
و ۱۳۹ مشترک را شامل می شوند. کاربران FTTx یا اینترنت فیبر نوری، در جایگاه 

بعدی قرار دارند که ۲۰۴ هزار و ۱۹۵ مشترک هستند.
اینترنت ADSL با اســتفاده از خطــوط تلفن ثابت و بدون ایجــاد مزاحمت برای 
تماس های صوتی )اتفاقی که در دایال آپ رخ می داد(، اطالعات را از مراکز مخابراتی به 
روی مودم می آورد. اتصال اینترنت ADSL را می توان روی خطوط تلفن ثابت ایجاد 
کرد و نیازی به کابل کشی و نصب خطوط جدید ندارد. این سرویس با محدودیت هایی 
از جمله سرعت دانلود کمتر از ۲۴ مگابیت برثانیه و سرعت آپلود کمتر از دو مگابیت 

روبه روست.
 ADSL روی بسترهای کابل های شبکه است و برخالف VDSL در مقابل، اینترنت
از خطوط تلفن ثابت شهری برای انتقال اطالعات استفاده نمی کند و نیاز به کابل کشی 
 ADSL نزدیک به پنج برابر سرعت دانلود VDSL دارد. سرعت دانلود روی اینترنت
است و سرعت آپلود آن نیز ۱۰ برابر ADSL است. اینترنت فیبر نوری )FTTx( مبتنی 
بر کابل های فیبر نوری است و از کابل های مسی یا خطوط تلفن استفاده نمی کند و 
کابل های فیبر نوری انتقال دهنده اطالعات هستند. به دلیل استفاده اینترنت فیبر نوری 
از سیگنال های نوری، کیفیت و سرعت بیش تری نسبت به ADSL و VDSL دارد و 
می تواند یک کیفیت و سرعت را بدون در نظر گرفتن فاصله کاربر تا سرویس دهنده ارایه 

دهد و سرعتی بالغ بر یک گیگابیت دارد.

اخبار

تعداد مشترکان اینترنت موبایل از ۹۵ میلیون هم عبور کرد
تعداد مشترکان اینترنت پهن باند سیار در کشور تا پایان سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ به بیش از ۹۵ میلیون و ۸۶۹ هزار مشترک و ضریب نفوذ پهن باند سیار نیز به ۱۱۴.۰۶ درصد رسید. 

طبق آخرین آمار منتشرشده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰،  تعداد مشترکان اینترنت پهن باند سیار به ۹۵ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۲۵۲ 
مشترک رسیده، این در حالی است که تا پایان سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰، تعداد مشترکان اینترنت پهن باند سیار به ۹۱ میلیون مشترک رسیده بود. تعداد مشترکان به تفکیک اپراتور در 

جدول زیر آمده است.

پروژه های مســکنی دولت 
ابتدا به نام مردم و متقاضیان 
و مســتاجرانی تصویب می 
شود که قدرت خرید ندارند 
و اقشار آســیب پذیر کشور 
هســتند. این پروژه ها در نهایت بــه کام پردرآمدها، 
دالالن و ســوداگران، بســاز بفروش ها و... می شود. 
مسکن مهر یکی از پروژه هایی اســت که پس از ۱۲ 
سال هنوز تکمیل نشده و از همان ابتدای کلنگ زنی 
با فعالیــت دالالن حواله های تحویــل آنها به دالیل 
مختلف توسط متقاضیان دو دستی تقدیم سوداگران 
شد. حال این واحدهای قیمتهای میلیاردی پیدا کرده 
اند. دالالنی که آن زمان با ترفندهای مختلف و برخی 
متقاضیان به دلیل طوالنی شدن فرآیند تحویل، حواله 
ها را به دالالن فروخته بودند، سودهای کالنی کرده اند 
و با خرید و فروش این واحدها امپراطوری برای خود به 
راه انداخته اند. اما تجربه مسکن مهر نشان می دهد به 
طور قطع همین اتفاق برای دیگر پروژه های مســکن 
دولتی نیز خواهد افتاد. البته دولت برای خود قوانین 
ســفت و ســختی را تصویب می کند اما گوش کسی 
بدهکار این حرف ها نیســت. بالیی که سر متقاضیان 
مســکن مهر آمد بر ســر متقاضیان دیگر پروژه های 

دولتی بخش مسکن نیز خواهد آمد.

یکی از متقاضیان مسکن مهر در این رابطه می گوید: من 
حدود ده سال است که در مسکن مهر ماهدشت کرج 
ثبت نام کردم. در سامانه مسکن مهر انتخاب واحد شدم 
و دارای واحد هستم. ولی هنوز به بانک معرفی نشدم 
و کارت قسط ندارم. در سامانه دارای قرارداد هستم اما 
قرار داد امضا نشده است. قرارداد بدون امضا را هم دارم. 
تاریخ تحویل واحد در آن ثبت نشده است. تا االن هم هر 
مبلغی که از طرف اداره راه وشهرسازی از ما درخواست 

شده به موقع پرداخت کردم.
در چند سال اخیر، خرید خانه تبدیل به رویای دست 
نیافتنی بســیاری از ایرانیان شده است، چرا که عمده 
خانواده ها قادر به تامین هزینه هــای میلیاردی برای 
تهیه ســرپناه نیستند. در ســال های گذشته همواره 
مســکن مهر جزو آپارتمان های ارزان قیمت به ویژه 
در اطراف شهرهای بزرگ محسوب می شد اما اکنون 

واحدهای مسکونی مهر نیز دچار جهش قیمت شده و 
برای خرید آنها در شهر جدید پردیس حداقل باید بین 

۷۶۰ میلیون تا ۱۲۰۰ میلیارد تومان داشت.
شهر پردیس از سال ۹۸ تاکنون و به دلیل جهش نرخ ها 
در شهر تهران، میزبان بسیاری از کسانی شده که قادر 
نبوده اند در پایتخت خانه بخرند، این شــرایط سبب 
شده تا قیمت ها در این شــهر نیز افزایش داشته باشد 
به طوری که بررســی فایل های فروش مسکن مهر در 
پردیس نشان می دهد خرید واحدی ۶۸ متری با ۷۸۰ 

میلیون تومان امکان پذیر است.
همچنین فاز ۱۱، کوزو ترکیه یک آپارتمان ۹۲ متری 
را متری ۸.۲ میلیون و با قیمــت ۷۶۰ میلیون تومان 
می توان خریداری کرد. در فاز ۵ یک آپارتمان ۸۶متری 
را متری ۱۰.۴ میلیــون تومان برای فــروش آگهی 
کرده اند که بودجه کل برای خرید ایــن واحد برابر با 

۹۰۰ میلیون تومان اســت.در فــاز ۱۱ می توان یک 
واحد ۹۰ متــری را متری ۱۰.۱ میلیــون و در همین 
فاز یک آپارتمان ۱۰۰ متری با قیمــت ۹.۱ میلیون 
تومان و با قیمت کل ۹۱۰ میلیــون تومان خریداری 
کرد. در فاز ۸ هم یک واحد ۹۷متری مســکن مهر را 
متری ۱۱.۲ میلیون تومان و با قیمت کل یک میلیارد 
و ۱۸۰ میلیون تومان آگهی کرده اند که قیمت باالیی 

محسوب می شود.
در پرند هم حداقل قیمت برابر با متری ۵ میلیون تومان 
است به طوری که یک واحد ۸۴متری را با ۴۲۰ میلیون 
تومان می توان خرید. در فاز ۶ پرند هم یک آپارتمان ۷۰ 
متری را با قیمت هر متر مربع ۶.۱ میلیون و با قیمت 

کل ۴۳۰ میلیون تومان برای فروش آگهی کرده اند.
باالترین قیمت در این محدوده مربوط به یک واحد ۸۲ 
متری در فاز ۴ است که هر متر آن ۸.۳ میلیون تومان 
و با قیمت کل ۶۸۵ میلیون تومان ارزش گذاری شده 
اســت. در مهرآباد رودهن هم یک آپارتمان ۷۰متری 
برای فروش آگهی شــده اســت که هر متر آن ۱۱.۴ 
میلیون تومان و قیمت کل ۸۰۰ میلیون تومان تعیین 

شده است.
در همین رابطه یک کارشناس مسکن به "کسب و کار" 
گفت: کمبود منابع مالی دولت و روند کند اجرای این 
پروژه موجب نارضایتی مردم شــد. این اتفاق موجب 
شده تا از چند سال گذشته روند فروش واحدهایی که 
هنوز نیمه تمام بودند آغاز شود. مسکن مهر قراردادی 
دوطرفه بین متقاضی و دولت بود. دلیل عمده تاخیر در 
این پروژه ها عدم مدیریــت و ناتوانی در اجرای برنامه 

هایی بوده که باید در زمان خود انجام می شد.
احمدرضا ســرحدی اضافه کرد: مردم مسئول تورم و 
افزایش قیمت مصالح ساختمانی نیستند. طرف مقابل 
قرارداد که در این امر کوتاهــی کرده باید هزینه های 
روبنایی و زیربنایی را پرداخت کند. عدم تحویل به موقع 
مسکن مهر با اصل فلسفه آن که قرار بود سرپناهی برای 

نیازمندان باشد مغایرت پیدا کرد.

مسكن مهر به همه رسيد جز نيازمندان به سرپناه!

چرا مسکن مهر میلیاردی شد؟
تاخير در تحويل مسكن مهر بعد از 12 سال انتظار

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

اگهی مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی 

سیستم: پراید تیپ:  جی تی ایکس
مدل: ۱۳۸۷ به رنگ: نقره ای
به شماره موتور:  ۲۳۴۷۷۴۶

S1412287491259 :شماره شاسی
به شماره پالک:  ۶۲ب۱۷۲ ایران ۹۲

مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد./فریدونکنار
--

اگهی مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی 

-۱۶۰۰OHV :سیستم: پیکان  تیپ
مدل: ۱۳۸۶ به رنگ: سفید

به شماره موتور:  ۱۱۴۸۶۰۰۶۳۰۷
شماره شاسی: ۳۱۶۱۴۵۸۴

به شماره پالک:  ۷۹ ل ۵۲۶ ایران ۸۲
مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد./ فریدونکنار

--
مفقودی 

برگ سبز ماشین سواری پراید مدل ۱۳۸۷ به شماره انتظامی ۹۷۴ ط ۹۱ ایران ۳۷ به شماره 
شاسی S1482287273519 به شماره موتور ۲۶۲۷۸۱۳ بنام قادر مام صالحی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۸۹۹۴

مفقودی 
برگ سبز موتورسیکلت سیوان 150CC مدل ۱۳۹۰ رنگ مشکی به شماره انتظامی ۹۶۷۲۳-۳۷۵ 
  NDR15049043144 ۰۵۱۶۴۲۷۶* به شماره شاسی*NDR150* به شماره موتور

سعید سورچی تبار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۸۹۹۱
--

مفقودی 
کارت ماشین – برگ سبز – سند کمپانی وانت دو کابین تیپ D-4WD پیکاپ ریچ رنگ 
نوک مدادی روشن صدفی متالیک مدل ۱۳۹۶ به شماره انتظامی ۴۵۳ س ۸۹ ایران ۸۵ به 
 NAPDB4P27H1007364 و شماره شاسی ZG24500029 شماره موتور

بنام دنیا برآهوئی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۸۹۷۹
--

مفقودی 
سند کمپانی -کارخانه سواری پژو مدل ۱۴۰۰ به شماره انتظامی ۶۹۳ س ۹۱ ایران ۴۰ به 
 NAAN11FE2MK118050 139 به شماره شاسیB0207691 شماره موتور
بنام سجاد اصغری فرزند قدیر به شماره ملی ۵۰۷۰۱۱۳۴۲۹ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد . ۸۹۸۱
--

مفقودی 
برگ سبز – سند کمپانی هاچ بک سیستم سایپا تیپ ۲ مدل ۱۳۹۶ رنگ سفید – روغنی به 
شماره انتظامی ۳۷۲ و ۱۱ ایران ۱۴ به شماره شاسی NAS821100H1091378 و 
شماره موتور M15/8424405 بنام فرشته سعیدی پور نیسی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد . ۸۹۸۰

مفقودی 
برگ کمپانی و برگ ســبز ســواری پژو آر دی ۱۶۰۰ رنگ ســبز روغنی مــدل ۱۳۷۹ به 
شماره انتظامی ۳۷۴ م ۲۶ ایران ۲۷ به شــماره موتور ۲۲۳۲۷۹۲۰۲۹۵ به شماره شاسی 

۰۰۷۹۷۲۰۷۲۲ بنام خالد رسول پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد .۸۹۹۶
--

مفقودی )نوبت دوم(
مدرک گواهی موقت تحصیلی اینجانب سعید شیردل فرزند حیدر به شماره شناسنامه و ملی 
۲۹۶۰۱۴۸۲۰۷ در مقطع کارشناسی پیوسته دانشــگاه آزاد اسالمی واحد مراغه به شماره 
دانشجویی ۹۰۰۱۹۲۳۶۹ با معدل ۱۳/۴۹ ورودی ۹۰ و فارغ التحصیل ۹۶/۳/۳۱ مفقود گردیده 
است از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به نشانی مراغه – اتوبان شهید درخشی – مجتمع 

اداری و مالی و آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه تحویل دهد . ۸۸۰۰
--

مفقودی )نوبت دوم(
مدرک فارغ التحصیلی شماره ۱۳۹۰۳۲۶۰۰۲۶۵ این جانب سعید نیک زبان فرزند مصطفی 
به شماره شناسنامه ۱۳۱ صادره از سلماس متولد ۱۳۶۲ در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته 
مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو صادره از واحد دانشگاهی جلفا مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار میباشد .از یابنده تقاضا می شمد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد جلفا به نشانی 

جلفا -دانشگاه آزاد اسالمی ارسال نماید. ۸۸۰۱
--

آگهی مزایده اتومبیل
به موجب پرونده اجرائی کالسه ۱۴۰۰۰۳۳۴۹ یک دستگاه اتومبیل پژو پرشیا بشماره انتظامی 
۶۲۹و۷۴ایران ۱۷ متعلق به خانم / آقای رقیه پور نجف سیس که طبق نظر کارشناس رسمی 

بشماره مورخه ۱۴۰۱/۱/۱۶ واقع در ارومیه پارکینگ امین انتظام در کمربندی خاتم االنبیاء با 
مشخصات نوع سواری سیستم پژو تیپ پارس

مدل ۱۳۸۹ رنگ سفید نوع سوخت بنزینی شماره موتور ۱۲۴۸۸۳۱۵۷۶۱ و شماره شاسی ۶۴۶۲۴۷ 
شایان ذکر است که در پالک مشخصات منصوبه در پشت داشبورد در محفظه موتور شماره موتور و شاسی 
فابریک و درست می باشد فقط در قسمت تیپ نوشته شده جی ال ایکس که اشتباه از طرف کارخانه 
سازنده بوده و در صورت ایراد گرفتن تحویل پالک بایستی از طریق شماره گذاری راهور به کارخانه سازنده 
با نامه معرفی تا نسبت به اصالح آن اقدام گردد. وضعیت موجود فیزیکی خودرو کاپوت جلو و درب عقب 
راست و گلگیر عقب چپ بتونه و رنگ شدگی دارد .گلگیر جلو چپ و گلگیر جلو راست و درب راننده و 
درب صندوق عقب رنگ شدگی دارد . اینه بغل سمت راست شکسته . باطری خراب شده است. با توجه 
به وضعیت موجود اتاق خودرو دور رنگ خواهد بود. که با توجه به مراتب فوق خودروی فوق به مبلغ 
۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال )معادل یکصدو ده میلیون تومان( ارزیابی شده، از ساعت ۹ الی ۱۲ روز شنبه مورخ

۱۴۰۱/۲/۲۴ در ارومیه پارکینگ امین انتظام واقع در کمر بندی خاتم االنبیاء از طریق مزایده به 
فروش می رسد. مزایده از مبلغ پایه شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدأ فروخته می شد و کلیه 
هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد .شرکت 
در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار 
یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه 
واریز خواهد شد. در این صورت ، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. نیم 
عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز 

اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.۸۹۸۷
رییس اداره اجرای اسناد رسمی ارومیه - فاطمه معمارزاده

شماره : ۱۴۰۱/۳۰۷
 تاریخ :۱۴۰۱/۰۱/۲۷

آگهی نوبت اول مناقصه خدمات شهری و فضای سبز شهرداری سيمينه 
شهرداری سمینه در نظر دارد به استناد صورتجلسه شماره ۲۳ مورخه۱۴۰۰/۱۱/۲۷

شورای محترم شهر سیمینه و تاییدیه شماره ۲۳-۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
هیات محترم تطبیق شهرستان بوکان ، مناقصه پروژه عملیات اجرایی خدمات شهری )رفت و روب، تنظیف و برداشت زباله (، نگهداری و آبیاری فضای سبز سطح 
شهر سیمینه را با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بر گزار نماید .

شرایط عمومی مناقصه به شماره ۲۰۰۱۰۹۲۸۵۴۰۰۰۰۰۱
 ۱- مبلغ برآورد اولیه پیمان ۸/۰۰۰/۰۷۶/۱۲۶ ریال می باشد.

 ۲-واریز مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره حساب۰۱۰۴۶۲۳۸۷۴۰۰۹ نزد بانک ملی درآمد بابت خرید اوراق مناقصه 
 ۳- واریز مبلغ ۴۰۰/۰۰۳/۸۰۶ ریال به شماره حساب ۰۱۰۸۵۴۶۶۲۸۰۰۱ نزد بانک ملی بعنوان سپرده شرکت در مناقصه .

 ۴. شرکت کنندگان بایستی شــرکت های خدماتی دارای صالحیت کار از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و صالحیت ایمنی در زمینه خدمات شهری مورد 
مناقصه و همچنین توان مالی انجام امورات را داشته باشد.

 ۵- کلیه مراحل بارگزاری 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.
۶- تاریخ انتشار اسناد مناقصه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ می باشد.

 ۷-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰
 ۸-مهلت زمانی ارسال پاکتهای پیشنهاد: ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ 

۹-زمان بازگشایی پاکتها: ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
۱۰- تاریخ انتشار آگهی در روزنامه نوبت اول ۱۴۰۱/۰۱/۳۱     نوبت دوم۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۱ - متقاضیان واجد شرایط جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص 

اسناد مناقصه میتوانند با شماره تلفن ۰۴۴۴۶۴۶۴۵۰۲ امور مالی تماس حاصل نمایند
 ۱۲ - کمیسیون مالی معامالت شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .

 ۱۳ - سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است
 ۱۴ - هزینه انتشار آگهی در روزنامه تمام نوبتها تا هنگام برنده شدن بر عهده برنده مناقصه می باشد . 

۱۵ - آدرس کارفرما جهت ارائه فیزیکی پاکتهای )الف ( آذربایجان غربی، شهرستان بوکان ، شهر سیمینه ، بلوار کردستان ، شهرداری سیمینه واحد مالی - کد 
پستی ۵۹۵۶۱۶۳۶۸۴

۱۶ - اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۰۲۱۴۱۹۳۴، دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و۸۵۱۹۳۷۶۸

قرنی، شهردار سیمینه

آگهی مزايده اموال غير منقول )اسناد ذمه( 
به موجب پرونده اجرائی کالسه ۱۴۰۰۰۳۵۹۹ یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ واقع در روستای قورت تپه دارای پالک ثبتی ۱۴۱ فرعی از ۲۰-اصلی بخش

۱۳ ارومیه که سند آن با شماره چاپی ۱۴۳۹۱۲ سری در سال ۹۴ با شماره الکترونیکی ۱۳۹۶۲۰۳۱۳۰۵۳۰۰۰۳۰۶ ثبت و صادر و مع الواسطه به آقای حیدر عابدین 
خضر لوئی منتقل شده است محدود و مشخصات به حدود: شماال: در دو قسمت اول بطول )

۱۲۸/۰۰( یکصد و بیست و هشت متر به زینه کش اشتراکی شماره یکصد و سی و هشت فرعی دوم بطول )۸۳/۰۰ ( هشتاد و سه متر به زینه کش اشتراکی شماره 
یکصد و سی و هشت فرعی شرقا: بطول )۱۷/۵۰( هفده متر و پنجاه سانتیمتر به جاده اردو شاهی جنوبا، در دو قسمت اول بطول )۸۵/۰۰( هشتاد و پنج متر به بفاصله 
حریم جوی زراعتی ابشارع به عرض چهار متر دوم بطول )۱۴۵/۰۰( یکصد و چهل و پنج متر به بفاصله حریم جوی زراعتی بشارع به عرض چهار متر اغریا: در سه 

قسمت اول بطول )
۵/۰۰ ( پنج متر به شارع قریه دوم بطول )۳۴/۰۰( سی و چهار متر به شارع قریه سوم بطول )۰۰ /۱۳( سیزده متر به شارع قریه به مساحت )۸۲۶۰( هشت هزار و دویست 

وشصت متر مربع که طبق نظر کارشناس رسمی وارده بشماره ۱۴۰۰/۴۳۷۷ -
۱۴۰۰/۱۲/۱ ملک در حال حاضر بصورت یک قطعه باغ درختان میوه الوان به ابعاد تقریبی ۴۴/۵*۲۲ متر معادل ۹۷۰ متر مربع مشاهده میگردد که بصورت محصور 
بوده و در داخل آن یک باب ساختمان ویالیی یک طبقه به مساحت ۸۴ متر مربع احداث گردیده است حدود اربعه ملک شماال محدود است به ویال باغ آقای برنا ، 
شرقا به ویال باغ آقای احد خسروی و جنوب به شارع عمومی باغات ) درب ورودی از این حد است ( و غربأ به ویال باغ آقای فرهاد رحیمی محدود گردیده است . احرا 
مالکیت و محل استقرار یک دانگ مورد نظر یک برگ استشهادیه محلی و مورد تصدیق سه تن از اهالی روستا و رئیس شورای اسالمی و دهیاری روستای قورت تپه 
قرار گرفته است ضمنا موقعیت استقرار ششدانگ پالک مرقوم از طریق شماره ملی جغرافیائی امالک در ذیل سند ایرازی احراز گردید در خصوص اعیانیها و تاریخ 
احداث آنها و مجوز تغییر کاربری احتمالی مدرکی ارائه نگردید لذا بمنظور تعیین قدمت تبدیالت مذکور از باب شمول قانون مرور زمان که در تعیین قیمت ملک موثر 
می باشد الزاما عکس های ماهواره ای سنوات گذشته مورد بررسی قرار گرفت مالحظه گردید که ساختمان مذکور قبل از ماه آپریل سال ۲۰۱۷ میالدی مطابق با قبل 
از فروردین ۱۳۹۶ شمسی احداث گردیده است و احتمال قلع و قمع آن بسیار ضعیف می باشد در خصوص تعیین قیمت روز ملک مذکور عالوه بر اطالعات شخصی 
از مشاورین امالک منطقه نیز استعالم بعمل آمد که با توجه به نوسان قیمت در منطقه و تغییرات سریع متاثر از جریانات سیاسی و اقتصادی کشور ارزیابی دقیق آن 
مقدور نمی باشد لکن قیمت متوسط حاصل از تحقیقات محلی و توجه به موقعیت استقرار ، مساحت ، نوع کشت و سن درختان ، تاریخ احداث اعیانی ، نوع سند که 
ششدانگ نبوده و دارای اعتبار یک دانگ مشاع از ششدانگ می باشد و قیمت امالک مشابه و سایر عوامل موثر نهایتا به مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده 

است که برابر گزارش مامور اجرا وارده بشماره
۱۴۰۱/۱۷۸۶- ۱۴۰۱/۱/۲۴ ملک مزبور در تصرف خانم کوثر آبیار می باشد و به کسی اجاره داده نشده است و پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ روز دوشنبه مورخ

۱۴۰۱/۲/۱۹ در اداره اجرای اسناد رسمی ارومیه واقع در ارومیه ابتدای خیابان ورزش فلکه خیرین از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقد فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و 
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده 
نقدا وصول می گردد شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده نیت و حضور خریدار با نماینده قانونی او در جلسه مزایده 
است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثیث تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت ، عملیات فروش از درجه اعتبار 
تساقط و مزایده تجدید می گردد. تیم عشر و حق مزایده نقدأ وحول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 

ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.۸۹۸۳
رییس اداره اجرای اسناد رسمی ارومیه - فاطمه معمارزاده

شفقنا- ثروتمندترین فرد جهان در نهایت موفق شد یکی 
از پرنفوذترین شبکه های اجتماعی جهان را در قراردادی 
ده ها میلیارد دالری خریداری کند. شــرکت »توییتر« 
با صدور بیانیه مشــترکی با »ایالن ماسک«، مدیرعامل 
شرکت های »اسپیس اکس« و »تسال موتورز«، موافقت 
هیئت مدیره خود با فروش شــرکت به این کارآفرین و 
سرمایه دار آمریکایی در قراردادی به ارزش ۴۴ میلیارد 
دالر را اعالم کرد.بر اساس این قرارداد، سهامداران توییتر 

برای هر سهم خود ۵۴.۲۰ دالر دریافت خواهند کرد و این 
مبلغ نیز به معنای افزایش ۳۸ درصدی ارزش سهام شرکت 
در بازارهای مالی نسبت به یک روز پیش از افشای تبدیل 
شدن ماسک به بزرگ ترین سهامدار آن می باشد. ماسک 
نیز در این بیانیه مشترک تاکید کرد: آزادی بیان، سنگ 
بنای یک دموکراسی کارآمد است و توییتر نیز میدان شهر 

دیجیتال است که در آن مسائل حیاتی برای آینده بشریت 
مورد بحث قرار می گیرد.ثروتمندتریــن فرد در جهان 
اندکی پیش از اعالم خرید توییتر نیز در یک پیام توییتری، 
به توافق با این شرکت اشــاره کرد و نوشت: امیدوارم که 
حتی بدترین منتقدان من نیز در توییتر باقی بمانند چرا 

که آزادی بیان بدین معنی است.

شایان ذکر است که سه هفته پیش اعالم شد که ماسک 
در ۱۴ مــارس گذشــته )۲۳ اســفند ۱۴۰۰( با خرید 
بیش از ۹ درصد ســهام توییتر، به بزرگ ترین سهامدار 
آن تبدیل شــده با این حال وی در ادامــه از حضور در 
هیئت مدیره این شــرکت خودداری کرد چــرا که در 
صورت انجــام چنین کاری، به عنــوان عضویت هیئت 
 مدیــره نمی توانســت بیــش از ۱۵ درصد ســهام آن

 را در اختیار بگیرد.

ایالن ماسک، توییتر را با ۴۴ میلیارد دالر خرید


