
چهار خریــدار گاز اروپایی همان طور کــه والدیمیر پوتین 
درخواســت کرده بود، پول واردات گاز از روســیه را به روبل 

پرداخت کردند.
به گزارش ایســنا، بلومبرگ به نقل از یک منبع آگاه نوشت: 
اگرچه خریداران دیگر، شرایط درخواستی مسکو را رد کرده 
اند اما پس از قطع عرضه گاز به لهســتان و بلغارستان در روز 
چهارشنبه، احتمال قطع بیشتر عرضه گاز تا نیمه دوم ماه مه 
که زمان پرداخت پول خرید گاز سرمی رسد، وجود ندارد. این 
فرد آگاه گفت: ۱۰ شرکت اروپایی حسابهایی در گازپروم بانک 

برای عمل به درخواســت پرداخت روسیه گشوده اند. مسکو 
پس از اعمال تحریمهای گســترده اتحادیه اروپا، خواستار 
پرداخت پول گاز به روبل از اول آوریل شد. عرضه گاز روسیه به 
لهستان و بلغارستان پس از این که این کشورها حاضر نشدند 
پیشنهاد گازپروم برای مکانیزم پرداخت پول گاز به روبل را 
بپذیرند، قطع شد. این غول گازی می گوید مکانیزم مذکور 

تحریمهای اتحادیه اروپا را نقض نمی کند.
اما همزمان با تشدید بن بست میان روسیه و اروپا بر سر تامین 
گاز، اورزوال فون در الین، رئیس کمیسیون اروپا، هشدار داد 

شرکتهایی که تسلیم درخواست روسیه شــده و پول گاز را 
به روبل پرداخــت می کنند، تحریمها علیه مســکو را نقض 

خواهند کرد.
پس از اقدام روسیه در قطع گاز  لهستان و بلغارستان و عمل به 
تهدیدش، شرکتها و دولتهای اروپایی در تالش برای واکنش 
هستند. اروپا تالش می کند جبهه واحدی را حفظ کند اما به 
گفته یک منبع نزدیک به شرکت گازپروم، بعضی از شرکتهای 
اروپایی اقداماتی را انجام می دهند که به آنها اجازه می دهد به 

مقررات جدید مسکو عمل کنند.

آلمان پس از اقدام روســیه در توقف تحویل گاز به لهستان 
و بلغارســتان، تهدید توقف عرضه گاز را جدی گرفته است. 
رابرت هابک، وزیر اقتصــاد آلمان در برلین گفت: روســیه 
نشان داد که آماده است جدی شود. آنها آماده متوقف کردن 
تحویل گاز هســتند. ما باید این موضــوع را جدی بگیریم و 
این مســئله برای ســایر کشــورهای اروپایی هم صدق می 
کند. توقف یکباره عرضه گاز روســیه کــه ۳۵ درصد از گاز 
آلمان را تامین می کند، این کشــور کــه بزرگترین اقتصاد 
اروپاست را به رکود می کشاند. کرملین نشان داده که آماده 

متوقف کردن عرضه گاز بر ســر درخواست پرداخت پول به 
 روبل است اما آلمان معتقد است که به شــرایط قراردادش 

عمل می کند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، آلمان این دستورالعمل را دنبال 
می کند که گاز باید به یورو یا دالر پرداخت شــود و گازپروم 
بانک این وجــوه را به روبل تبدیل کند. وزیــر اقتصاد آلمان 
گفت: انتظار دارد شرکتهای آلمانی به این شرایط عمل کنند 
و در ادامه افزود: فرآیند پرداخت روسیه مبهم بوده و باید دید 

کرملین چطور واکنش نشان می دهد

ایالن ماسک مدیر عامل تسال، موسس اسپیس ایکس 
و خریدار وب سایت توئیتر، گفت: »بعد از توئیتر می 
خواهم کوکاکوال و مک دونالد را هم بخرم.« مشخص 
نیست وی این ادعا را به شــوخی بیان کرده یا جدی. 
شرکت توئیتر روز دوشنبه پیشنهاد تقریبا ۴۳ میلیارد 
دالری ایالن ماسک، مدیرعامل تسال و موسس اسپیس 
ایکس را برای خریــد این پلتفرم رســانه اجتماعی 
پذیرفت.ایالن ماســک مدیر عامل تســال، موسس 

اســپیس ایکس و خریدار وب ســایت توئیتر، گفت: 
»بعد از توئیتر می خواهم کوکاکــوال و مک دونالد را 
هم بخرم.«بــه گزارش خبرگــزاری ای ان آی، هنوز 
۴۸ ساعت از خرید وب ســایت توئیتر توسط میلیارد 
آمریکایی نگذشته، وی چهارشنبه شب به وقت محلی 
در توئیتی به تمایلش برای خرید شرکت نوشابه سازی 
کوکا کوال اشاره کرده است. مشخص نیست وی این 

ادعا را به شوخی بیان کرده یا جدی.

شرکت توتال انرژیز ضرر و زیان ۴.۱ میلیارد دالر 
را در سه ماهه نخســت سال ۲۰۲۲ ثبت کرد که 
بخشی از آن مربوط به پروژه توسعه گاز طبیعی 
آرکتیک ال ان جــی Arctic LNG( ۲ ۲( در 

آرکتیک روسیه بود.
به گزارش ایســنا، انتظار می رفت تاسیســات 
آرکتیک ال ان جی ۲ واقع در شبه جزیره گیدان 
فعالیتــش را در ســال ۲۰۲۳ آغاز کنــد. با این 

حال طرحهای مذکور پس از اعمال تحریمهای 
قدرتهای غربی علیه مسکو به تالفی حمله روسیه 
به اوکراین، هدف تهدید قرار گرفت.ســخنگوی 
توتال انرژیز گفت: تمهید حــدود چهار میلیارد 
دالر نشــان می دهد که این شــرکت نفت و گاز 
فرانسوی، شروع جدیدی را دنبال می کند.پروژه 
۲۱ میلیــارد دالری آرکتیــک ال ان جی ۲ در 
برنامه های روســیه برای افزایش ســهم خود از 

بازار گاز طبیعــی مایع جهان بــه ۲۰ درصد تا 
ســال ۲۰۳۵ و توسعه تولید ســاالنه LNG به 
 ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تن از حــدود ۳۰ میلیون 
تن فعلی، کلیــدی بوده اســت.تحلیلگران می 
گویند در پــی تحریمهای اتحادیه اروپا بر ســر 
حمله روسیه به اوکراین، مسکو باید در هدف خود 
 LNG برای کسب ســهم ۲۰ درصدی در بازار

بازنگری کند.

گوگل سیاست درخواست برای حذف اطالعات 
شخصی را به شماره تلفن، نشانی ایمیل و نشانی 

محل سکونت توسعه داد.
به گزارش ایسنا، گوگل مدتهاست درخواستها برای 
حذف بعضی اطالعات شخصی از نتایج جست و 
جو را می پذیرد اما اکنون با توسعه سیاست قبول 
درخواســتها برای حذف اطالعات شخصی، این 
گزینه به میزان قابل مالحظه ای مفیدتر می شود.

موضع پیشــین گوگل، درخواســتها را به موارد 
خاصی مانند اهداف کالهبرداری آشــکار نظیر 
اطالعات بانکی و کارت اعتباری محدود کرده بود. 
گوگل همچنان درخواستها را بازبینی خواهد کرد 
تا از درستی آنها مطمئن شــود و به عنوان مثال، 
اطالعاتی که مربوط به سوابق عمومی هستند را 
حذف نخواهد کرد. یک سیاستمدار نمی تواند به 
همین راحتی درخواست کند شماره تلفن دفترش 

حذف شود.
بر اساس گزارش وب ســایت انگجت، این اقدام 
گوگل در راستای تالشهای اخیرش برای محدود 

کردن انتشار اطالعات حساس صورت می گیرد. 

سودهای سنواتی ســهامداران سرانجام درحال تعیین 
تکلیف است و سودهای رسوب شــده سهامدارانی که 
در سامانه سجام ثبت نام کرده اند از ۱۴ اردیبهشت ماه 

پرداخت خواهد شد.
به گزارش ایسنا، پرداخت سودها سهامداران همواره یکی 
از چالش های بازار ســرمایه محسوب می شد، چراکه با 
وجود راه اندازی سامانه سجام و یکپارچه سازی اطالعات 
همچنان برخی شرکت ها ســود را از طریق این سامانه 
پرداخت نمیکردند و بعضا ســهامداران مجبور رودند 
برای دریافت ســودهای ناچیز به بانــک مراجعه کرده 
و یا اطالعات خود را به شــرکت مذکــور فکس کنند! 
همین موضوع باعث شد بسیاری از سهامداران عطای 

ســود را به لقایش ببخشند و این ســودها طی سالیان 
متمادی در شرکت ها رســوب شد.هرچند رقم دقیقی 
از سودهای رسوب شده در دست نیست اما یک بررسی 
درمورد ۱۳ عرضه اولیه در سال ۱۴۰۰ نشان داد که این 
شرکت ها حدود ۸۸۰ میلیارد تومان سود خود را خارج 
از سجام و از راه های دیگر مانند معرفی بانک یا دریافت 
اطالعات فکسی از سهامدار پرداخت کرده اند درحالی 
 که حدود ۵۳ میلیــون نفر در این عرضه ها شــرکت 

کرده بودند!
در هر حال این چالش به پایان خود نزدیک شده است و 
محسن انصاری مهیاری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان 
بورس در نامه ای اعالم کرده اســت که امکان پرداخت 

مطالبات ســنوات قبل ســهامداران از طریق  شرکت 
سپرده گذاری مرکزی و با استفاده از اطالعات سجامی 
سهامداران از ۱۴ اردیبهشت سال جاری قابل بهره برداری 
خواهد بود. بر این اساس ناشرانی که سود سنوات گذشته 
را به دالیلی از جمله عدم اعالم شماره حساب از سوی آن 
ها، عدم مراجعه سهامداران، ســجامی نبودن آن ها و... 
پرداخت نکرده اند، از تاریخ مذکور باید نسبت به پرداخت 
این سود اقدام کرده و نتیجه اقدامات انجام شده را روی 

سامانه کدال منتشر کنند.
از طرف دیگر سهامداران نیز برای دریافت این سود باید 
 )WWW.SEJAM.IR( حتما در سامانه ســجام

ثبت نام کنند.

تســال ۱۲۶ میلیارد دالر ارزش خــود را به دلیل 
نگرانی های مالی ماسک در معامله توییتر از دست 

داد.
به گزارش ایسنا، شــرکت تسال روز سه شنبه ۱۲۶ 

میلیارد دالر ارزش خود را از دست داد.
به دلیل نگرانی سرمایه گذاران مبنی بر اینکه ایالن 
ماســک، مدیر اجرایی تسال ممکن است مجبور به 
فروش سهام تسال برای تامین مالی سهم ۲۱ میلیارد 
دالری خود در خرید ۴۴ میلیــارد دالری توییتر 

شود، این سهم هدف دالالن قرار گرفت.
ســقوط ســهام تســال در برابر یــک پس زمینه 
چالش برانگیز برای بسیاری از سهام های مرتبط با 

فناوری رخ داد. نزدک روز سه شنبه در پایین ترین 
سطح خود از دسامبر ۲۰۲۰ بسته شد.  سهام توییتر 
نیز در روز سه شــنبه کاهش یافت و با ۳.۹ درصد 

کاهش به ۴۹.۶۸ دالر بسته شد.
ماسک با خرید توییتر به مبلغ ۵۴.۲۰ دالر به ازای 

هر سهم به صورت نقد موافقت کرد.
این گســترش بازتاب نگرانی سرمایه گذاران است 
که کاهش شدید سهام تسال می تواند ثروتمندترین 
فرد جهــان را به فکر دیگــری وادار کند. به عنوان 
بخشــی از قرارداد تسال، ماســک همچنین ۱۲.۵ 
 میلیارد دالر وام حاشــیه ای با سهام تسال دریافت 
کرده اســت. اد مویا، تحلیلگر ارشــد بازار شرکت 

OANDA گفت: اگر قیمت سهام تسال همچنان 
در ســقوط آزاد باقی بماند، تامین مالی او به خطر 

خواهد افتاد.
به گــزارش بی نیــوز،  پروفســور دیویــد کرش، 
استاد دانشــگاه مریلن می گوید: ســرمایه گذاران 
نگــران وام هــای ماســک هســتند. وی پیش از 
 ایــن در برابــر نیمی از ســهام تســال خــود وام 

گرفته بود.
ایالن ماســک بنیان گــذار و مدیر عامل شــرکت 
خودروســازی الکتریکی تســال همچنین رئیس 
 هیات مدیره شرکت اشــتراک گذاری سواری اوبر 

نیز است.

چهار خریدار گاز اروپایی به روسیه به روبل پول دادند

ضرر ۴.۱ میلیارد دالری توتال از پروژه LNG روسیهایالن ماسک: می خواهم کوکاکوال و مک دونالد را هم بخرم درخواست برای حذف 
شماره تلفن از گوگل میسر شد

سقوط آزاد سهام ثروتمندترین مرد جهاناگر می خواهید سود خود را بگیرید، سجامی شود
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 عرضه و معامله ارز
 ۹۰ درصد رشد کرد

شوینده ها گران می شود

 تراز  تجاری  
در فروردین ماه مثبت شد

 ارز ۴۲۰۰ تومانی
 به نیمایی تبدیل شد 
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به واســطه نرخ تورم باال و 
انباشت تورمی شکل گرفته 
از دوره هــای قبــل که به 
شرایط فعلی انتقال یافته، 
شاهد رشد لحظه ای قیمتها 

هستیم. یعنی امسال...

  کمیل طیبی، اقتصاددان 
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 بوشهر   رکورد   دار  
تورم  فروردین  ماه

 فعالیت  نوسان گیران 
 در بازار   ارز 

پیش  بینی کارشناسان از بازار مسکن در سال جاری تدوام رکود این بازار است

رکود  تورمی   در   بازار  مسکن
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سونامی گرانی اقالم خوراکی
اقالم خوراکی در فروردین ماه تورم ۵۰ درصدی داشتند

تورم غیرخوراکی ها به طــور کلی در اولین ماه ۱۴۰۱ 
برابر با ۲.۵ درصد بوده اســت. بررسی این شاخص به 
تفکیک استان های مختلف نشــان می دهد استان 
هرمزگان و بوشهر با تورمی معادل با ۵.۳ و ۵.۲ درصد در 
صدر تورم ماهانه غیر خوراکی ها در این ماه قرار داشته و 
فاصله قابل مالحظه ای با سایر استان ها به ثبت رسانده 
اند.به گزارش اقتصادنیوز، بررســی تورم استان های 
کشور در فروردین ۱۴۰۱ نشان می دهد تورم بوشهر و 
کهگیلویه و بویر احمد رکورددار افزایش قیمت بوده اند. 
 تورم ماهانه فروردیــن ۱۴۰۱ برابر با ۳.۳ درصد به ثبت 
رسید. بررسی این شاخص به تفکیک استان های مختلف 
نشان می دهد تورم ماهانه خوراکی ها در محدوده ۲ تا ۹ 
درصد متغیر بوده و دامنه باالیی داشــته است.به عبارت 

دیگر بررسی تورم...

رئیس اسبق کانون صرافان به تشــریح دالیل تمایل 
صاحبان خودروهای خارجی برای تبدیل خودرو خود به 
ارز پرداخت. نوسان قیمت ها در بازار ارز، فعاالن بازارهای 
دیگر را به این بازار کشانده اســت؛ تا جایی که گفته 
می شــود گروهی در حال تبدیل دارایی خود هستند. 
در حال حاضر برخی از دالرفروشان مدعی هستند که 
خریدارانی دارند که صاحب خودرو خارجی هستند و 
با توجه به این که ظاهرا قیمت خودروهای خارجی در 
بازار بر اساس دالر ۳۴ هزار تومان است، ترجیح داده اند 
خودرو خود را بفروشند و دالر بخرند. به نظر می رسد این 
گروه تصور می کنند بازدهی دالر از خودرو بیشتر است.

در همین رابطه علی اصغر سمیعی، رئیس اسبق کانون 
صرافان در گفت وگو...

پرستاران یادآور این واقعیت هستند که ممكن است شر و بدی 
در جهان امروز وجود داشته باشد، اما انسان هنوز زنده است و 

محبت وجود دارد.    
   برای همه چیز از شما سروران ارجمند خانم “مرجان احمدی” 

و خانم “ژاله کردگار بخش” سپاسگزاریم.

   از طرف بیماران و جمعی از مراجعین بیمارستان قلب تهران



اقتصاد2
ایران وجهان

تراز  تجــاری  در فروردین ماه 
مثبت شد

تراز تجاری ایران که سال گذشته را با ۴.۴ میلیارد دالر 
به نفع واردات به پایان برده و منفی بود در فرورین ماه 
امسال به سمت صادرات، مثبت شده است.به گزارش 
ایسنا، گزارش گمرک ایران نشان داده بود که تجارت 
خارجی ایران در سال ۱۴۰۰  در مجموع با  ۱۶۳.۹ 
میلیون تن به ارزش ۱۰۱.۶ میلیارد دالر ثبت شده 
که وضعیت واردات و صادرات بیانگر تراز تجاری منفی 
بود.در سال گذشته، میزان صادرات به ۱۲۲.۷ میلیون 
تن به ارزش ۴۸.۶ میلیارد دالر رسید و واردات، ۴۱.۱  
میلیون تن به ارزش بیش از ۵۳ میلیارد دالر گزارش 
شد که تراز تجاری منفی ۴.۴ میلیارد دالر را نشان 
داد.اما تازه ترین اعالم عسگری-معاون امور گمرکی 
گمرک ایران- از وضعیت تجاری ایران از این حکایت 
دارد که در فروردین ماه  ۱۴۰۱ با پیشی گرفتن ارزش 
کاالهای صادر شده نســبت به واردات، ترازتجاری 
مثبت شده است.طبق این گزارش، در اولین ماه سال، 
صادرات غیرنفتی ایران به هفت میلیون و ۳۲۴ هزار 
تن  به ارزش سه میلیارد و ۶۹۹ میلیون دالر رسیده 
اســت که با وجود کاهش ۱۰ درصدی در وزن، ۲۵ 
درصد در ارزش نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد 
داشته است. واردات نیز در فروردین ماه دو میلیون و 
۲۵۲ هزار تن کاال به ارزش دو میلیارد و ۸۲۴ میلیون 
دالر ثبت شده که رشــد ۱۰ درصدی در وزن و یک 
درصدی در ارزش داشته است.بر این اساس با توجه 
به صادرات سه میلیارد و ۶۹۹ میلیون دالری کشور و 
واردات دو میلیارد و ۸۲۴ میلیون دالری در فروردین 
۱۴۰۱، تراز تجاری ایران سال جدید را با مثبت ۸۷۵ 

میلیون دالر آغاز کرده است.

عرضه و معامله ارز ۹۰ درصد 
رشد کرد

عرضه و معامله ارز توسط صادرکنندگان در سامانه 
نیما از ابتدای ســال تاکنون از مرز ۳.۱ میلیارد دالر 
گذشت.به گزارش ایســنا، بانک مرکزی اعالم کرد: 
عرضه و معامله ارز صادرکنندگان در سامانه نیما در 
مقایسه با دوره مشابه سال گذشته حدود ۹۰ درصد 
رشد نشان می دهد.علی صالح آبادی_رئیس کل بانک 
مرکزی نیز با بیان اینکه درآمدهای ارزی حاصل از 
صادرات به ویژه حوزه نفتی وصول شده است، گفت: 
درآمدهای ارزی حاصل از صادرات  به ویژه صادرات 
نفتی وصول شــده اســت و در همین فروردین ماه 
اوضاع خوبی در حوزه درآمدهای ارزی شاهد بودیم.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی 
در بازار ارز نداریم به تخصیص ۱۱ میلیارد دالری ارز 
در فروردین ماه امسال اشاره کرد و گفت: خوشبختانه 
نسبت به سال گشته در زمینه تخصیص ارز به جایگاه 
ارزشــمند و قابل قبولی دست یافته ایم.صالح آبادی 
همچنین تصریح کرد:  بازار متشکل ارزی وضعیت 
خوبی دارد و در سامانه نیما قیمت ها از ثبات خوبی 
برخوردار است. بنابراین در زمینه تامین منابع ارزی 
هیچ مشکلی نداریم.خاطرنشان می شود در فروردین 
۱۴۰۱ تراز تجاری کشــور با پیشــی گرفتن ارزش 
کاالهای صادره  ۳.۷ میلیارد دالر نسبت به واردات، 

مثبت ۷۵۶میلیون دالر شد.

شوینده ها گران می شود
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده از افزایش 
قیمت مواد شــوینده بعد از ماه مبارک رمضان خبر 
داد.به گزارش رادیو اقتصاد، بختیار علم بیگی گفت: 
به دلیل گران شــدن مواد اولیــه داخلی و خارجی 
و همچنین افزایش دســتمزد کارگــران در چند 
ماه گذشته، تصمیم گرفته شــد بعد از ماه رمضان 
قیمت شــوینده ها را افزایش دهیم تــا برای تولید 
کننده ها صرفه اقتصادی داشته باشــد.وی درباره 
راهکار کنترل قیمت های مواد شوینده و بهداشتی 
گفت: دولت باید فکــری در این مورد بکند. حداقل 
پتروشیمی هایی که در داخل تولید مواد اولیه دارند 
و سود آن ها هم کم نیست، می توانند این مشکل را 
برطرف کنند. در واقع می توان از سود آن ها کم کرد؛ 
چرا بعضی از پتروشیمی ها باید اعالم کنند که تا ۱۵۰ 
درصد سود داشــته اند؟او در ادامه افزود: همکاران 
ما فعاًل تحمل می کنند تا بعد از ماه مبارک رمضان 
افزایش قیمت های مواد شوینده را اعمال کنند. تمام 
کشورهای اسالمی در این ماه حتی سعی می کنند 
تخفیف هم بدهند، به همین دلیل ما هم قیمت ها را 
فعالً تا پایان این ماه مبارک حفظ کرده ایم.علم بیگی 
درباره میزان افزایش قیمت گفــت: تعیین درصد 
افزایش نرخ بستگی به عوامل متعدد دارد و هم اکنون 
نمی توان به صورت دقیق آن را مشخص کرد.رئیس 
هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده با بیان اینکه برای 
افزایش کیفیت، باید محصوالت جدید تولید شود، 
افزود: سازمان استاندارد، سازمان حمایت، سازمان غذا 
و دارو و کارشناسان در انجمن، بر کیفیت محصوالت 

شوینده نظارت دارند.

خبر

یک کارشناس بازار مسکن گفت: 
مسکن همیشه ظرفیت پذیرش 
نقدینگــی مازاد را داشــته و به 
نظرم در سال جاری نیز مقداری 
سرمایه ها را به سمت خود جذب 
می کند اما رکود کلی این بخش ادامه خواهد داشــت و رشد 
سنگین قیمت بعید است.سید رضا قهاری در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: مشخص است که وجود نقدینگی باال روی هر کاالیی 
تاثیر می گذارد و آثار تورمی ایجاد می کند؛ از کاالهای مصرفی 
گرفته تا کاالهای سرمایه ای یا حتی تجمالتی. بستگی دارد پول 
به کدام بخش برود. وقتی در یک بخش لبریز می شود به بخش 
دیگر سرایت می کند.وی افزود: مسکن همیشه ظرفیت پذیرش 
نقدینگی مازاد را دارد. در سال جاری هم به نظر می رسد رکود 
توام با رشد قیمت داشته باشیم. یعنی در عین حال که معامالت 
کساد خواهد بود، قیمتها مقداری باال می رود.این کارشناس 
بازار مسکن با اشاره به کاهش توان خریداران مصرفی گفت: در 
بخش مسکن پول وجود دارد ولی دست اقشار مصرفی و کسانی 
که نیاز به خانه دارند نیست. بنابراین به سمت کاالیی شدن 
می رود. البته بخش سرمایه ای هم به اشباع رسیده و ظرفیت آن 
تکمیل شده و شاید به اندازه دو سال گذشته دچار رشد نشود اما 

مقداری تورم را خواهد داشت.

اصال نباید به نهضت ملی مسکن فکر کرد
قهاری با بیان اینکه بخش ساخت و ساز کماکان در رکود 
خواهد بود تاکید کرد: نمی تــوان روی طرح نهضت ملی 
مسکن حساب کرد و به نظر من اصال نباید فکرش را بکنیم. 
از ابتدا هم لزومی نداشت که دولت شعار ساخت سالیانه یک 
میلیون واحد مســکونی را بدهد. این وعده به ایجاد تعهد 
منجر می شــود و مطالبه عمومی ایجاد می کند که اثرات 
اجتماعی به دنبال دارد.وی خاطرنشان کرد: مسکن مهر هم 
مانند طرح نهضت ملی مسکن بود که چند دولت را بدهکار 
کرد و هنوز بعد از ۱۵ سال کامال به تمام نرسیده است. اگر 
دولت برنامه ای دارد نباید زمان کوتاه برای آن تعیین کند؛ 
زیرا دادن وعده ای که قابلیت اجرا ندارد باعث بی اعتمادی 

جامعه می شود. دولت اگر قرار است کاری در پروژه نهضت 
ملی مسکن انجام دهد باید ابتدا اعتمادسازی کند. یعنی 
واحدهایی را بسازد و تحویل دهد تا به تدریج مردم دلگرم 

شوند و استقبال کنند.

تحرک تدریجی ســاخت و ســاز در بخش 
خصوصی

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه ساخت و ساز همواره 
در اختیار بخش خصوصی بوده اســت گفت: علیرغم رشد 
قیمت نهاده های ســاختمانی، معتقدم که در سال ۱۴۰۱ 
به تدریج بخش خصوصی فعال می شــود و ساخت و ساز تا 
حدودی افزایش می یابد.قهــاری درباره پیش بینی قیمت 

مسکن در سال جاری گفت: اگر بگوییم وضع اقتصادی در 
کوتاه مدت درســت می شــود یا قیمت خانه پایین می آید 
مقداری دور از واقعیت است. سابقه نداشته که قیمت کاالها 
در میان مدت یا بلندمدت کاهش پیدا کند. مسکن هم از این 
قاعده مستثنی نیست. فقط می توان جلوی رشد قیمت را 
گرفت. اگر دولت می خواهد مانع افزایش قیمتها شود باید رشد 
نقدینگی را مهار کند و تورم را به حداقل برساند.وی اظهار کرد: 
طبیعتا هرکس تالش می کند سهم بیشتری از پول داشته 
باشد و این باعث رقابت در خرید می شود. اگر کاالی مدنظر 
با کمبود عرضه مواجه باشد قیمتش باال می رود. در بخش 
مسکن این وضعیت وجود دارد که عرضه به اندازه تقاضا نیست 
و در سالهای گذشته مرتبا قیمت آن افزایش یافته است. تورم 

عمومی هم وضعیت آن را تشدید کرده است.

متوسط قیمت مسکن در تهران ۳۵ میلیون تومان
به گزارش ایسنا، اسفندماه ســال ۱۴۰۰ متوسط قیمت 
مسکن شــهر تهران ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان در هر 
متر مربع بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 
به ترتیب ۶.۲ درصد و ۱۶ درصــد افزایش دارد. بنابر اعالم 
بانک مرکزی هم چنین تعداد معامالت انجام شده در این ماه 
حدود ۶.۸ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۱۹.۹ درصد 
کاهش و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل ۲۹.۶ درصد 

افزایش نشان می دهد.

پیش  ینی کارشناسان از بازار مسکن در سال جاری تدوام رکود این بازار است

رکود  تورمی  در انتظار  بازار  مسکن

رییسی در نشست خبری اعالم کرد؛
ارز ۴۲۰۰ تومانــی به نیمایی 

تبدیل شد 
سیدابراهیم رییســی گفت: دولت مصمم است بر 
قیمت ها نظارت جدی داشته باشد بنابراین اجرای 
قانون و نــوع مدیریت بازار طی چنــد روز آینده به 
اطالع مردم خواهد رســید.، ســیدابراهیم رییسی 
در نشست خبری پایان سفر به اســتان قزوین که 
بامداد پنجشنبه هشــتم اردیبهشت برگزار شد، در 
جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: قانون بودجه ۱۴۰۱ 
اقتضائاتی دارد که در چند روز آینده برای مردم تبیین 
خواهیم کرد ارز ۴۲۰۰ به ارز نیمایی تبدیل شــده 
است و دولت مصمم است بر قیمت ها نظارت جدی 
داشته باشــد. بنابراین اجرای قانون و نوع مدیریت 
بازار طی چند روز آینده به اطالع مردم خواهد رسید. 
قیمت ها نباید به نحوی باشد که به مردم فشار وارد 
 شــود برای همین مردم را در جریان امــورات قرار

 خواهیم داد.

فراخوان ثبت نام سهام عدالت 
جعلی است

انتشــار هرگونه فراخوان برای ثبت نام جاماندگان 
سهام عدالت جعلی و تقلبی است.سازمان خصوصی 
در این اطالعیه اعالم کرد: اخیرا برخی از افراد سودجو 
از طرق مختلف مانند پیامک و یــا کافی نت تحت 
عنوان ثبت نام ســهام عدالت اقدام بــه اخذ وجه از 
متقاضیان کرده اند.بنابر این اعالم می کنیم همه این 
فراخوان ها جعلی و کالهبرداری است و هرگونه اقدام 
در خصوص تخصیص و توزیع سهام عدالت توسط 
سازمان خصوصی سازی و از طریق رسانه های گروهی 

اطالع رسانی خواهد شد.

سودهای رسوب شــده سهامداران 
همزمان با عید فطر پرداخت می شود

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار 
طی اطالعیه ای از اجرایی شــدن فرآیند پرداخت 
مطالبات سنواتی سهامداران –سودهای رسوب شده- 
همزمان با عید ســعید فطر خبر داد.به گزارش بازار 
سرمایه، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق 
بهادار طی اطالعیه ای از اجرایی شدن فرآیند پرداخت 
مطالبات سنواتی سهامداران –سودهای رسوب شده- 
همزمان با عید ســعید فطر خبر داد.بر اساس این 
اطالعیه مقرر شده از تاریخ ۱۴ اردیبهشت مقارن با 
روز عید سعید فطر، شرکت سپرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تسویه وجوه )سمات( از طریق شرکت ها 
و استفاده از اطالعات سجامی ســهامداران، امکان 
پرداخت مطالبات سنوات قبل سهامداران را فراهم 
کند.بر این اساس تمامی ناشــرانی که سود سنوات 
گذشته سهامداران را به دالیل مختلف از جمله عدم 
اعالم شماره حساب سهامدار، عدم مراجعه سهامدار 
به بانک، سجامی نبودن و سایر موارد پرداخت نکردند، 
باید از تاریخ اعالم شده فوق با هماهنگی سمات نسبت 
به پرداخت سود سنوات گذشــته سهامداران اقدام 
کنند و نتیجه اقدامات را در سامانه کدال منتشر کنند.

گالیه شدید مرغداران؛
 چرا تامین نهاده هــای دامی 

مختل شده است؟
اتحادیه مرغ گوشتی با اشــاره به عدم تأمین نهاده 
مورد نیاز واحدهای مرغداری در ســامانه بازارگاه، 
خواستار بارگیری فوری نهاده های خریداری شده 
هستند.به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه سراسری 
تولیدکنندگان مرغ گوشتی در نامه ای به وزیر جهاد 
کشاورزی با اشــاره به عدم تأمین نهاده مورد نیاز 
واحدهای مرغداری در سامانه بازارگاه و عدم پاسخ 
شفاف و روشــن در خصوص نهاده های خریداری 
شده بارگیری نشده )با گذشــت بیش از دو ماه از 
خرید توسط مرغداران(، خواستار بارگیری فوری 
نهاده های خریداری شده توسط مرغداران شد.در 
متن این نامه آمده است: پیرو مباحث مطروحه در 
جلسه مورخ ۱۴۰۱.۱.۲۹ با حضرتعالی به استحضار 
می رساند که عدم تأمین نهاده مورد نیاز واحدهای 
مرغداری در ســامانه بازارگاه، عدم پاســخ شفاف 
و روشــن در خصوص نهاده های خریداری شــده 
بارگیری نشده با گذشــت بیش از دو ماه از خرید 
توسط مرغداران و عدم اختصاص و تعیین هرگونه 
سهمیه برای مرغدارانی که از هشتم فروردین ماه 
مبادرت به جوجه ریزی نموده اند و سن گله آنها از ۳۰ 
روز گذشته موجی از نارضایتی، نگرانی و اضطراب را 
در صنعت مرغ گوشتی ایجاد نموده و با وجودی که 
وزارت جهاد تاکید بر تأمین ارز ترجیحی مورد نیاز 
برای ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۱ داشته اید ولیکن تجار 
ادعای عدم تخصیص ارز نهاده های فروخته شــده 
به مرغداران در اســفند ماه ۱۴۰۰ را داشته و با این 
بهانه از بارگیری نهاده های خریداری شده توسط 

مرغداران خودداری می نماید.

اخبار

I N FO@biznews. ir

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2471| شنبه 10  اردیبهشت ماه1401

تورم غیرخوراکی ها به طور کلی در اولین ماه ۱۴۰۱ برابر 
با ۲.۵ درصد بوده است. بررسی این شاخص به تفکیک 
استان های مختلف نشــان می دهد استان هرمزگان و 
بوشهر با تورمی معادل با ۵.۳ و ۵.۲ درصد در صدر تورم 
ماهانه غیر خوراکی ها در این ماه قرار داشته و فاصله قابل 
مالحظه ای با سایر استان ها به ثبت رسانده اند.به گزارش 
اقتصادنیوز، بررسی تورم استان های کشور در فروردین 
۱۴۰۱ نشان می دهد تورم بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد 

رکورددار افزایش قیمت بوده اند. 

تورم ماهانه خوراکی ها رکورد زد
به گــزارش اکوایران، تورم ماهانه فروردیــن ۱۴۰۱ برابر با 
۳.۳ درصد به ثبت رســید. بررسی این شاخص به تفکیک 
استان های مختلف نشان می دهد تورم ماهانه خوراکی ها 
در محدوده ۲ تا ۹ درصد متغیر بوده و دامنه باالیی داشــته 
اســت.به عبارت دیگر بررســی تورم در دو گروه مختلف 

 به تفکیک استان ها نیز نشــان می دهد تورم خوراکی ها 
باالتر بوده است.

رکوردزنی تورم بوشهر در فروردین 1401
تورم ماهانه استان های کشور در سال جاری در دامنه ۲ تا 
۶ درصدی قرار داشته است.در همین رابطه تورم ۲۰ استان 
باالتر از تورم متوسط کشوری به ثبت رسیده که بیشترین 
آن ها تورم بوشهر بوده با سطح ۵.۵ درصد.  تورم استان 
های کهگیلویه و بویر احمد و هرمزگان نیز در رده های 
بعدی تورم قرار داشته که به ترتیب برابر با ۵ و ۴.۷ درصد به 
ثبت رسیده اند.در مقابل تورم زنجان معادل با ۲.۱ درصد 
کمترین میزان این شاخص در اولین ماه امسال بوده است. 

تهران و کرمانشاه نیز دیگر استان های با تورم پایین تر در 
این رده بندی بوده اند که به ترتیب سطحی برابر با ۲.۶ و 

۲.۷ درصد داشته اند.

رکوردزنی تورم کهگیلویه در خوراکی ها در 
فروردین 1401

بررسی های تورمی از افت و خیز این شاخص در استان های 
کشور نشان می دهد بیشترین عامل رشد تورم در این ماه به 
افزایش قیمت خوراکی ها تعلق داشته است.این رشد قیمت 
موجب شده تا استان کهگیلویه و بویر احمد با تورمی معادل 
با ۸.۶ درصد بیشترین میزان این شاخص را در این ماه به 
ثبت برساند. تورم سمنان در رده بعدی با سطح  ۶.۹ درصد 

قرار داشته و خوزستان نیز سومین رکورد دار در این ماه بوده 
است.در مقابل تورم استان های زنجان، تهران و یزد در پایین 
ترین میزان خود بوده که به ترتیب برابر با ۲.۸ درصد، ۳.۷ 

درصد و ۳.۷ درصد ثبت شده اند.

رکوردزنی تــورم بوشــهر و هرمزگان در 
غیرخوراکی ها

تورم غیرخوراکی ها به طور کلی در اولین ماه ۱۴۰۱ برابر 
با ۲.۵ درصد بوده است. بررسی این شاخص به تفکیک 
استان های مختلف نشــان می دهد استان هرمزگان و 
بوشهر با تورمی معادل با ۵.۳ و ۵.۲ درصد در صدر تورم 
ماهانه غیر خوراکی ها در این ماه قرار داشته و فاصله قابل 
مالحظه ای با سایر استان ها به ثبت رسانده اند.در مقابل 
اما استان های سمنان و لرستان رکورددارهای کم تورم 
ترین استان ها در بخش غیرخوراکی ها در این ماه بوده 
اند که به ترتیب برابر با ۱.۳ درصد و ۱.۴ درصد بوده است.

رئیس اســبق کانون صرافان به تشــریح دالیل تمایل 
صاحبان خودروهای خارجی بــرای تبدیل خودرو خود 

به ارز پرداخت.
به گزارش خبرآنالین، نوسان قیمت ها در بازار ارز، فعاالن 
بازارهای دیگر را به این بازار کشــانده است؛ تا جایی که 
گفته می شود گروهی در حال تبدیل دارایی خود هستند. 
در حال حاضر برخی از دالرفروشــان مدعی هستند که 
خریدارانی دارند که صاحب خودرو خارجی هستند و با 
توجه به این که ظاهرا قیمت خودروهای خارجی در بازار 
بر اساس دالر ۳۴ هزار تومان است، ترجیح داده اند خودرو 
خود را بفروشند و دالر بخرند. به نظر می رسد این گروه 

تصور می کنند بازدهی دالر از خودرو بیشتر است.
در همین رابطه علی اصغر سمیعی، رئیس اسبق کانون 
صرافان در گفت وگو با  خبرآنالین گفت: این که قیمت برای 
اتومبیل یا برای هر کاالی دیگری مبلغی بر اساس نرخ ارز، 
غیر از نرخ های مورد معامله برای دالر در بازارآزاد باشد، به 
دو مساله مربوط می شود، یکی غیرواقعی بودن نرخ ارز در 

بازار آزاد و دیگر اینکه عرضه اتومبیل یا کاالهای دیگر در 
بازار ممکن است کمتر از تقاضا انجام شود.

وی افزود: تا زمانی که قیمت ارز به صورت دســتوری و 
غیرواقعی به بازار تحمیل می شود، نمی شود انتظار داشت 
که ســایر اجناس در بازار از ایــن قیمت های غیرواقعی 

تبعیت کنند.
رییس اسبق کانون صرافان تصریح کرد: البته همان طور 
که قبال هم گفته شده، نگه داشتن فنر قیمت ارز برای مدت 
طوالنی انجام پذیر نخواهد بود، و در عین حال به صالح 
اقتصاد کشور هم نیست، و به هر حال انرژی ذخیره شده 
آزاد می شود و ضربه دیگری به اقتصاد کشور وارد می کند.

ســمیعی ادامه داد: بر این اســاس بهترین حالت برای 
شکوفایی و رشــد اقتصاد، واقعی بودن قیمت ها، ) که به 

منزله عالمت محسوب می شود( و ایجاد امنیت برای رقابت 
سالم فعاالن اقتصادی خواهد بود.

وی در ادامه گفت: وقتی اخیرا شــنیده می شود که مثال 
برای نگهداری ارز نقــدی، محدودیت و ممنوعیت هایی 
ایجاد شده، به این معنی اســت که بار و فشار تقاضاهای 
بورس بازانه و تقاضاهایی برای حفظ ارزش پول، از روی ارز 
برداشته می شود، یا کمتر می شود، ولی چون این تقاضاها 
کم نمی شود، به بازارهای دیگر مثل سکه، اتومبیل، لوازم 
خانگی، و غیره منتقل می شود و در مقابل عرضه مقداری 
از ارز به بازار هم کمک می کند، که قیمت ارز به طور موقت 
و مصنوعی کنترل شــود، ولی در مقابل بازارهای دیگر 
دچار حباب می شود.رییس اسبق کانون صرافان عنوان 
کرد: می خواهم بگویم که این گونه سیاست های دستوری 

نمی تواند مشکل را به طور ریشه ای و کامل حل کند، البته 
اگر نرخ تورم کنترل شود و باعث حفظ ارزش ریال شود، 
خود به خود سرمایه های مردم به سمت سرمایه گذارهای 
ریالی می رود و موجب تقویت بنیان های اقتصادی کشور 
و کم شدن نرخ بیکاری و رشد اقتصادی و باال رفتن سرانه 
درآمد در کشور و کم شدن فاصله بین طبقات اجتماعی 
می شود.سمیعی متذکر شد: با ادامه خلق پول و نرخ های 
تورم فعلی طبعا گرانی ها مهار نمی شود، فقط ممکن است با 
برخی سخت گیری ها در یک بازار، به بازار دیگری کوچ کند 
و می دانیم که همه بازارها برای همیشه به طور مصنوعی 
قابل کنترل نیست.وی خاطرنشــان کرد: واقعی و واحد 
بودن قیمت ها و و رقابتی بــودن بازار، و حذف یارانه های 
غیرهدفمند، می تواند اقتصاد ما را پویا کند، اقتصاد ما زمینه 
اصالح و رشد و پویایی را دارد و هنوز هم هیچ دیر نیست، 
حتی حجم نقدینگی با این همه بی تدبیری ها هنوز به 
مرزهای خیلی خطرناک نرسیده و همه چیز بستگی به 

اراده و جرات مسئولین اقتصادی کشور دارد

عضــو هیــات مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان و 
صادرکننــدگان ماکارونی ایران گفت: شــنیده ها در 
ســال جاری حاکی از این اســت که قیمت گندم در 
سال جاری افزایش چشــم گیری را تجربه خواهد کرد 
از این رو با افزایش قیمت گنــدم، قیمت آرد نیز تغییر 
محسوسی می کند. به همین دلیل تولیدکنندگان نیز 
ناچار به افزایش قیمت ماکارونی هستند.محسن امینی 
در گفت وگو با ایلنا، با اشــاره به ثبات قیمت ماکارونی 
در ۳ سال گذشــته، گفت: باوجود افزایش قیمت سایر 
مولفه های تولید به غیر از نرخ گندم، تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان ماکارونی برای رفاه حال مردم قیمت ها 
را در ۳  سال گذشته تغییر نداد.وی ادامه داد: شنیده ها 
در سال جاری حاکی از این است که قیمت گندم در سال 
جاری افزایش چشم گیری را تجربه خواهد کرد از این رو 
با افزایش قیمت گندم، قیمت آرد نیز تغییر محسوسی 
می کند. به همین دلیل اعضای انجمن تولیدکنندگان 
نیز ناچار به افزایش قیمت ماکارونی هســتند.رئیس 

کمیسیون کشــاورزی اتاق ایران با بیان اینکه اعضای 
انجمن منتظــر تصمیم گیری نهایــی وزارتخانه  های 
مرتبط هستند، خاطر نشــان کرد: عدم تعیین قیمت 
گندم برای صنف و صنعت در یک و نیم ماه اخیر باعث 
شــد کارخانه های تولیدی نتوانند مواد اولیه تولید را 
تامین کنند؛ نبود مواد اولیــه در کارخانه های تولیدی 
میزان عرضه ماکارونی در کشــور را کاهش داد.امینی 
با بیان اینکه زمزمه هایی از تعیین تکلیف قیمت نهایی 
ماکارونی از سوی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان به گوش ما رسیده است، افزود: هنوز 
قیمت نهایی ماکارونی از سوی این سازمان به ما ابالغ 
نشده است؛ چرا که از قرار معلوم این نرخ باید از سوی 

دولت نیز تصویب شود.

عضــو هیــات مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان و 
صادرکنندگان ماکارونی ایران حدود ۷۰ درصد قیمت 
ماکارونی را متاثر از قیمت آرد دانســت و افزود: قیمت 
نهایی ماکارونی بســتگی به قیمت گندم دارد، تالش 
داریم که کمترین افزایش نرخ را برای ماکارونی اعمال 

کنیم تا فشار کمتری متوجه مصرف کنندگان شود.
وی در پاســخ به ایــن پرســش که گفته می شــود 
تولیدکنندگان ماکارونی گندم با نرخ دولتی خریداری 
و اقدام به صادرات ماکارونــی می کنند از این رو دولت 
می خواهد نرخ آرد صنف و صنعت را آزادســازی کند 
آیا چنین دیدگاهی را تایید می کنید؟ افزود: خیر من 
موافق این دیدگاه نیســتم چراکه بحث آزادسازی نرخ 
گندم برای صنف و صنعت سال هاســت که طرح شده 

اســت. این موضوع در یک مقطع باید اجرا می شــد، 
مسئوالن نیز تشــخیص داد ه اند که این تغییر نرخ در 
سال جاری صورت بگیرد. دولت می تواند با اخذ عوارض 
صادراتی از ماکارونی این مسئله را کنترل کند پس این 
دلیل منطقی برای آزادسازی نرخ آرد صنف و صنعت 

نمی تواند باشد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه آمار گمرک جمهوری 
اســالمی بهترین مبنا بــرای اعالم میــزان صادرات 
ماکارونی است، افزود: ماکارونی در استان های مختلف 
تولید و از ســوی آنها اظهار و صادر می شود؛ از این رو 
 نمی توان آماری حدودی صــادرات ماکارونی را اعالم

 کرد.
امینی در پایان تصریح کــرد: کیفیت باال و قابل رقابت 
بودن کاالهای ایرانی باعث شــده اســت بســیاری از 
برندهای مــا جایگاه خود را در بازارهــای جهانی پیدا 
کنند. ماکارونی ایران بــه بازار کشــورهای اروپایی، 

خاورمیانه و آفریقایی راه پیدا کرده است.

بررســی ارقــام و اعــداد منتشرشــده نشــان 
می دهد کــه ۹۹ درصد منابع حاصــل از فروش 
اســناد خزانــه اســالمی و ۹۵ درصــد مقدار 
 برآورد شــده برای اوراق مالی اســالمی جدید

 در بودجه ۱۴۰۰ محقق شد.به گزارش ایرنا، در 
ســال های گذشــته از یک طرف منابع درآمدی 
دولت دوازدهم به واســطه تحریم، کرونا و ســوء 
مدیریــت کاهــش پیدا کــرد و از ســوی دیگر 
نتوانســت به همان اندازه هزینه هــا را کم کند. 
کاهش درآمدهــای دولت و مواجه شــدن آن با 
کســری قابل توجه بودجه باعث شــد تا در چند 
سال اخیر انتشار اوراق به عنوان یکی از راه کارهای 

جبران این کسری در دستور کار قرار گیرد. یکی 
از سیاســت های دولت دوازدهم  روی آوردن به 
عملیات بازار باز بود. به همین خاطر  شورای پول 
و اعتبار در جلسه روز ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ خود به 
بانک مرکزی اجازه داد تا نسبت به انجام عملیات 

بازار باز )خریدوفروش 
اوراق مالی اسالمی منتشره توسط دولت و وثیقه 
گیری در ازای اضافه برداشــت یا اعطای خطوط 
اعتباری به بانک ها و موسســات اعتباری( اقدام 

کند.بر این اساس انتشــار اوراق در سال ۱۳۹۹ و 
همچنین در سال ۱۴۰۰ صورت گرفت.

میزان برآورد و مقدار تحقق واگذاری 
دارایی های مالی چقدر بود؟

در بودجه سال گذشته در سقف اول ۳۱۷ هزار و 
۴۷۵ هزار میلیارد تومان و در سقف دوم ۱۶۰ هزار 
میلیارد تومان  منابع حاصل از واگذاری دارایی های 
مالی پیش بینی شده بود. در قانون مصوب مجلس 

این رقم ۴۲۷ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان مصوبه 
شده بود که  از این میزان ۶۵ درصد، معادل ۲۷۶ 

هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان آن محقق شد.

اوراق مشارکت و صکوک اجاره
در بخــش منابــع حاصــل از فــروش اوراق 
مشــارکت و صکوک اجاره نیز ۸۲ هــزار و ۵۰۰ 
تومان در ســقف اول برآورد شــده بود که همان 
مقــدار در مجلس شــورای اســالمی تصویب 
شــد. در این مــورد ۹۸ درصــد مبلغ بــرآورد 
 شــده، یعنی ۸۰ هــزار و ۷۲۱ میلیــارد تومان

 محقق شد.

هران، در لیست استان های با کمترین میزان تورم 

بوشهر   رکورد   دار   تورم  فروردین  ماه

رئیس اسبق کانون صرافان : کنترل مصنوعی ارز دیگر بازارها را درگیر حباب می کند

فعالیت  نوسان گیران   در بازار   ارز 

ناچار به افزایش نرخ ماکارونی هستیم

 قیمت نهایی هنوز ابالغ نشده است

سال گذشته چقدر اوراق فروخته شد؟

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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تبعات بالتکلیفی اقتصاد
کمیل طیبی، اقتصاددان 

به واسطه نرخ تورم باال و انباشت تورمی شکل گرفته از دوره های قبل که به شرایط فعلی انتقال یافته، شاهد رشد لحظه ای قیمتها هستیم. یعنی امسال تورم باالست و با توجه به تورم انباشته ای که از سال های قبل وجود دارد روی رشد 
اقتصادی اثرگذار است.یک سری افزایش قیمت ها در راه است و نگرانی بابت گرانی های اخیر وجود دارد. هیچ شاخص اقتصادی هم نمی تواند این تورم را کنترل کند. از سوی دیگر همچنان با پدیده رو به رشد نقدینگی غیرمولد هم روبرو 
هستیم. وقتی تورم باال باشد اقتصاد به جاهای خطرناکی کشیده می شود. همه چیز پرمخاطره می شود. اطمینانی در هیچ کدام از شاخص های اقتصادی هم وجود ندارد و بازارها در تعادل نیستند. انتظارات خیلی شدیدی هم نسبت به 
آینده شکل گرفته است. انتظارات و نگرانی هایی بابت اینکه روند رشد قیمتها تا کجا ادامه پیدا می کند. نگرانی از این بابت که امیدی به کنترل گرانی هم نیست. تمامی این عوامل اقتصاد را به سمت تورم لحظه ای کشانده است. تورم لحظه 
ای که در دو ماه اخیر شاهد آن هستیم. این در حالی است که این دولت هم نشان داده برنامه خاصی که موثر باشد و به صورت کارآمد بتواند جلوی تورم را بگیرد ندارد. عالوه بر این مشکالت اساسی دیگری نیز وجود دارد. مذاکرات به سرانجام 
نرسیده و تجارت بخش خارجی اقتصاد معطل است. مشخص نیست آیا تحریم ها برداشته می شود یا خیر. این نوع بالتکلیفی به وجود ریسک هایی در اقتصاد منجر شده که به این تورم دامن می زند. اگر رئیس جمهور هم نگرانی و دغدغه 

دارد واقعا باید نقش تصدی گری دولت را کم کرده و در اقتصاد دخالت نکند. دولت باید قیمت گذاری را فراموش کند تا بازار بتواند بازار نقش اصلی خود را بازی کند.  

همایش تبیین و تحقق شــعار ســال در اصناف با 
حضور قاســم نوده فراهاني نماینــده وزیر صمت 
در اتاق اصناف ایران و رئیس اتــاق اصناف تهران، 
محمدباقــر مجتبایي دبیر کل اتــاق اصناف ایران، 
امیر حسین اســدي مدیرکل دفتر خدمات کسب 
و کار، غالمعلــي مهدوي دبیر هیــات عالي نظارت 
و جمعي از روســاي اتحادیه هاي صنفي تهران، در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.مدیرکل 
دفتر خدمات کسب و کار در این همایش گفت: سند 
دانش بنیان سازي صنف و صنایع در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در حال تدوین اســت. در این راستا 
باید توجه داشــته باشــیم که نزدیک به ۷۰ درصد 
بار اقتصاد بر دوش اصناف اســت. با توجه به این که 
بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ شــرکت دانش بنیان داریم، 
که نقش آن ها در GDP یک درصد هم نیست. حال 
اگر تعداد این شرکت ها را دو برابر کنیم هم فایده اي 
براي کشورمان ندارد. امیرحسین اسدي اظهار کرد: 
در وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این عقیده ایم 
که بیشــتر بار دانش بنیاني و ارتقاي کیفیت کاال و 
خدمات بر دوش اصناف اســت.وي افزود: پیشنهاد 
ما این است که در هر صنفي، کارگروه یا اتاق فکري 
ایجاد شــود که راه حل هایي بر پایه فنــاوري براي 
کاهش مصرف انرژي، افزایــش کیفیت و ... بیابند و 
بعد طي یک برنامه ریزي و تعیین زمان، به این دست 
آوردها برسند. در این راستا وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با استفاده از ظرفیت صندوق هایي که موجود 
اســت مي تواند حمایت مالي و پرداخت تسهیالت 
ارزان قیمت نیز داشته باشد. ضمن این که آمادگي 
داریم ظرفیت هاي دانشگاه ها و فن آوران را در اختیار 
اصناف بگذاریم تا در هــر صنفي، این تحول صورت 
گیرد.دبیر هیات عالي نظارت نیــز در این همایش 
گفت: واحدهاي صنفي مشکالت زیادي دارند که در 
دبیرخانه هیات عالي نظارت با همکاري تشکل هاي 
صنفي و بخش هاي دولتي به دنبال رفع بخشي از این 
مشکالت هستیم.غالمعلي مهدوي ادامه داد: یکي از 
 )G۴B این مشکالت به ســامانه )ایرانیان اصناف و
باز مي گردد که بیشــتر اتحادیه ها در صدور پروانه 
کسب، برگزاري انتخابات و ... پر مشکل هستند. این 
مشکالتي است که از آن آگاهیم و هیات عالي نظارت 

و دفتر خدمات کســب و کار پیگیر خواهند بود تا از 
اختالالت سامانه تا مشکالت مربوط به استعالم ها، 

رفع شوند.
وي اظهار کرد: ســامانه امور مالیاتي نیز مشکالتي 
دارد. قرار بود با سیستمي شدن این فرایند و حذف 
مراجعات حضوري، مشکلي رفع شــود اما هنوز به 
اصالحاتي نیازمندیم. به عبــارت دیگر اگر به دنبال 
استفاده از فناوري براي به روزآوري اصناف هستیم، 
این مشکالتي است که باید رفع شود. در اصناف افراد 
تحصیل کرده تا مقطع دکتري و آشــنا به فناوري 
بسیار داریم که در این مســیر، مشاوراني پر تجربه 
براي دولت هســتند و ما باید از این ظرفیت موجود 
کمال استفاده را ببریم.نماینده وزیر صمت در هیات 
رئیسه اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف تهران 
در ادامه این همایش با ابراز تشــکر از اتحادیه هاي 
تهران که براي مشــارکت در بحث "تبیین و تحقق 
تولید دانش بنیان در اصناف" در این همایش حضور 
یافته اند اظهار کرد: اقتصاد کشور ها به سمت جهاني 
شدن پیش مي رود دیگر با روش هاي سنتي و فعلي 
نمي توان پاســخ نیاز بازار داخلــي و خارجي را داد. 
بنابراین باید کســب و کارها به ســمت استفاده از 
ظرفیت شرکت هاي دانش بنیان بروند. اما بزرگترین 
مشکل ما در تولید و خدمات دانش بنیان این است که 
با ابزار فرسوده نمي توان کار دانش بنیان کرد.قاسم 
نوده فراهاني تصریح کرد: جوانــان ایده پردازي که 
در حوزه استارت آپ ها و دانش بنیان مي خواهند کار 
کنند، وقتي مدتي در کارگاه هاي تولیدي فرســوده 
باشند، دلســرد مي شــوند و کار را رها مي کنند. از 
سوي دیگر اصناف در چنان درگیر مشکالت زیادي 
است که نمي توانند افراد جدید با تخصص هاي گران 
قیمت را جذب کنند.در ادامه این همایش، دبیر کل 
اتاق اصناف ایران بیان کرد: اصناف پیشاني و نقطه 
تعامل حاکمیت با مردم هستند. الزم است تا اصناف 
در تصمیم گیري ها مشارکت داده شوند، توجیه شوند 
و از سیاست هاي کالن احساس عدالت کنند تا بتوانند 
مشتریان خود را نیز نسبت به تصمیمات اقتصادي 
توجیه کنند.مجتبایي افــزود: تجربیات اتحادیه ها 
بسیار ارزشمند و گران بها است که الزم است تا دولت 

از آن استفاده کند.

سرپرست ســازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از 
ارائه تخفیف تا ۵۰ درصدی در تعرفه های مهندسی به 
متقاضیان نهضت ملی مسکن خبر داد. حمزه شکیب 
درباره هزینه های باالی برگزاری انتخابات اعضای شورای 
مرکزی نظام مهندسی در جزیره کیش گفت: هر دوره این 
انتخابات با حضور اعضای هیئت مدیره ها، بازرسان و سایر 
افراد برگزار می شد که حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر می شدند 
اما در این دوره اعالم کرده ایم ۳۸۳ نفر که حق رأی دارند، 

می توانند به این مراسم بیایند.
وی دربــاره افزایــش حــق عضویت مهندســان در 
سازمان های نظام مهندسی گفت: حق عضویت چهار 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ســال گذشــته بود که 
امســال به ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافته 
است. شــکیب ادامه داد: از ۸ دوره قبل تنها انتخابات ۲ 
دوره از شورای مرکزی نظام مهندسی در تهران بود و در 
سایر دوره ها در مناطق بی طرف بوده تا شائبه اعمال نفوذ 

سازمان میزبان پیش نیاید.
سرپرست سازمان نظام مهندســی ساختمان کشور، 
تاریخ برگزاری انتخابات شورای مرکزی این سازمان را 
۲۲ اردیبهشت در کیش عنوان و اظهار کرد: ۳۱ فروردین 
ماه هیئت عمومی برگزار شــد. در آن نشست تصویب 

شد اختیارات این هیئت به زریبافان نماینده وزیر راه و 
شهرسازی تفویض شود که در این نشست جزیره کیش 
انتخاب شد. همچنین درباره انتخاب جزیره کیش از اعضا 
نظرخواهی شد که اکثریت با آن موافق بودند.وی درباره 
تخفیف نظام مهندسی به متقاضیان نهضت ملی مسکن 
گفت: طبق مصوبه شورای عالی مســکن، قرار است تا 
۵۰ درصد از حق نظارت مهندسان تخفیف داده شود؛ 
مشروط بر آنکه ظرفیت نظارتی نیز به ۵۰ درصد کاهش 
یابد. شکیب در خصوص طوالنی بودن زمان صدور پروانه 
ساخت گفت: شــهرداری ها باید ساختار فعلی را تغییر 
دهند تا زمان صدور پروانه ساختمانی کاهش یابد. اگر 
این اراده ایجاد می شود این زمان به یک تا دو ماه کاهش 

می یابد که در حال حاضر متوسط این زمان ۶ ماه است.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در 
خصوص کاهش تخلفات نظام مهندسی یادآور شد: در 
سال های گذشته به جای آنکه ساختار را اصالح کنیم، 
روی افراد متمرکز شده بودیم و به بررسی تخلفات اعضا 
می پرداختیم درحالی که باید ساختار اصالح شود؛ از این 
رو سیستم ارائه خدمات یکپارچه مهندسی را راه اندازی 
کرده ایم و ۶ استان به عنوان پایلوت انتخاب شده اند تا 

سامانه مذکور در آنها اجرا شود.

اتحادیه مرغ گوشتی با اشاره به عدم تأمین نهاده 
مورد نیاز واحدهای مرغداری در سامانه بازارگاه، 
خواســتار بارگیری فوری نهاده های خریداری 
شده هستند. اتحادیه سراسری تولیدکنندگان 
مرغ گوشتی در نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی 
با اشاره به عدم تأمین نهاده مورد نیاز واحدهای 
مرغداری در سامانه بازارگاه و عدم پاسخ شفاف 
و روشــن در خصوص نهاده های خریداری شده 
بارگیری نشده )با گذشت بیش از دو ماه از خرید 
توســط مرغداران(، خواســتار بارگیری فوری 

نهاده های خریداری شده توسط مرغداران شد.
در متن ایــن نامه آمده اســت: پیــرو مباحث 
مطروحــه در جلســه مــورخ ۱۴۰۱.۱.۲۹ با 
حضرتعالی به استحضار می رساند که عدم تأمین 
نهاده مورد نیاز واحدهای مرغداری در ســامانه 
بازارگاه، عدم پاسخ شفاف و روشن در خصوص 
نهاده های خریداری شــده بارگیری نشــده با 
گذشت بیش از دو ماه از خرید توسط مرغداران 
و عدم اختصاص و تعیین هرگونه ســهمیه برای 
مرغدارانی که از هشتم فروردین ماه مبادرت به 
جوجه ریزی نموده اند و سن گله آنها از ۳۰ روز 
گذشته موجی از نارضایتی، نگرانی و اضطراب را 
در صنعت مرغ گوشتی ایجاد نموده و با وجودی 
که وزارت جهاد تاکید بر تأمین ارز ترجیحی مورد 

نیاز برای ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۱ داشته اید ولیکن 
تجار ادعای عدم تخصیص ارز نهاده های فروخته 
شده به مرغداران در اسفند ماه ۱۴۰۰ را داشته و 
با این بهانه از بارگیری نهاده های خریداری شده 

توسط مرغداران خودداری می نماید.
با وجود تمامی پیگیری ها از طریق معاونت های 
مرتبط و شــرکت پشــتیبانی امــور دام، هیچ 
اطالعات و پاســخ مشــخص و قابل اتکایی در 
خصوص شــارژ نهاده در ســامانه بازارگاه داده 
نمی شــود و اخبار دریافتی در خصوص تأمین 
ســویای مورد نیاز واحدهای مرغــداری نگران 
کننده می باشــد که عدم تمهیدات الزم و فوری 
برای رفع مشــکل می تواند بحران آفرین شده و 
تولید کنندگان را در تأمین نهاده و استمرار تولید 

دچار چالش جدی کند.
فلذا ضمن تقاضای جلســه حضوری اســتدعا 
دارد دســتور فرمائیــد ضمن بارگیــری فوری 
نهاده های خریداری شده توســط مرغداران از 
تجار، نســبت به تأمین و عرضه نهــاده معوق و 
فروردین مــاه مرغداران در ســامانه بازارگاه به 
منظور ایجاد اطمینــان در فعالین بخش برای 
برنامه ریزی تولید مســاعدت الزم را معمول و 
 دغدغه ها و نگرانی های به جای تولید کنندگان 

برطرف شود.

قائم مقام خانــه صنعت و 
معدن می گوید قاچاق بالغ 
بر ۱۲ میلیــارد دالری آن 
که ۹ میلیارد آن مربوط به 
ورود کاال به کشــور است، 
۵ میلیون شــغل را از بین برده است. آرمان خالقی 
قائم مقام خانه صنعــت و معدن ایــران گفت: در 
آمار های اعالمی سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲.۵ میلیارد 
دالر قاچاق برای کشور برآورد شده است که از این 
بین حدود ۹ میلیارد دالر به قاچاق ورودی کشور 
مربوط است. یعنی اگر این میزان برای ایجاد اشتغال 
در مشــاغل کوچک به کار گرفته شــود بیش از ۵ 

میلیون شغل می توان در کشور ایجاد کرد.
با توجه به واردات ۳۸ میلیارد دالری کشور در سال 
۹۹، میزان قاچاق بیــش از ۳۰ درصد کل واردات 
کشور ارزش داشته است. دولت راهکارش را برای 
مقابله با قاچاق همان ابتدا اعالم کرد. رئیس جمهور 
در ماه های ابتدایی دولت گفــت: باید بازنگاهی در 
مبارزه با قاچاق داشته باشیم، سامانه ها اقدام خوبی 

بود که باید تکمیل شود.
ســامانه هایی که رئیس جمهور به آن اشــاره کرد 
در کنار هم ســامانه جامــع تجارت را تشــکیل 
می دهنــد. آقای هادی معاون ســازمان توســعه 
تجارت الکترونیک گفت: منظومه ای از ســامانه ها 
در کنار هم ســامانه جامــع تجارت را تشــکیل 
می دهند، این ســامانه هم محلی برای دسترسی 
کاربران به تمام ســامانه های زیر مجموعه اســت 
 و هم بســتر تبــادل اطالعــات بین دســتگاه ها 

خواهد بود.
سامانه جامع تجارت نقطه اتصال تمام دستگاه های 
حوزه تجارت است که قرار است سرعت و شفافیت 
را افزایش دهد و این افزایش شفافیت باعث کنترل 
قاچاق در کشــور می شود. خســرو پور کارشناس 
اقتصاد دیجیتــال گفت: ایجاد ســامانه ها و ایجاد 

شــفافیت نتیجه به کارگیری فضای آی تی است. 
با این فراینــد از به کار گیــری امضا های طالیی و 

تخلفات این چنینی جلوگیری می کند.
ســامانه جامع تجــارت در دولت قبــل و در اذر 
۹۹ یک بار افتتاح شــد و قرار بــود در کمتر از دو 
مــاه تکمیل شــود، اما ایــن وعده محقق نشــد 
و بــه دولت جدید رســید ۹ آبان ســال قبل وزیر 
 صمت وعده تکمیل این ســامانه تــا پایان ۱۴۰۰

 را داد.
فاطمی امین وزیر صمت گفت: یکی از برنامه های 
وزارت صمت برای مقابله با قاچاق تکمیل سامانه 
جامع تجارت است که در حال تکمیل است؛ با توجه 
به برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۰ 
این سامانه تکمیل خواهد شد. ادعای وزیر صمت 
هم محقق نشد و مسئوالن سامانه تکمیل آن را به 

سال بعد موکول کردند. 
در این بازه زمانی لیســتی از میزان تکمیل سامانه 

منتشر شد که در آن گمرک کمترین و سامانه های 
وزارت صمت بیشــترین فیزیکــی را در اتصال به 

سامانه حامع تحارت داشتند.
دهقانی نیا ســخنگوی ســتاد مبارزه بــا قاچاق 
گفت: شــخص اقای مخبری، معاون اول رئییس 
جمهور به این ورود کردند و به دســتگاه ها مهلت 
داده شــده تا پایــان فروردین فراینــد اتصال به 
ســامانه را تکمیل کنند.خانــدوزی وزیر اقتصاد 
گفته بود: برای دســتگاه هایی که موفق به تکمیل 
ســامانه در مــدت اعالم شــده نشــدند فرصت 
ویژه ای داده شــده تا ســامانه را تکمیل کنند. با 
توجه به شــرایط فعلی ســامانه جامــع تحارت 
 در همیــن ماه هــای ابتدایــی تکمیــل خواهد

 شد.
البته رئیس ســتاد مبارزه با قاچاق بــاور دارد که 
تکمیل آن بیشــتر از تاریخی اعالمی وزیر اقتصاد 
طول خواهد کشید. مویدی رئیس ستاد مبارزه با 

قاچاق گفت: با برنامه ریزی های انجام شده و طبق 
آخرین صحبت هایی که با معاون اول رئیس جمهور 
داشــتیم دســتگاه ها تا پایان مرداد برای تکمیل 
ســامانه و اتصال به آن اقدام کننــد. این پنجمین 
بار اســت که وعده تکمیل ســامانه جامع تجارت 
داده می شود، اما هنوز تکمیل نشــده است. برای 
پنجمین بار وعده تکمیل سامانه جامع تجارت داده 
می شــود، اما هنوز این وعده محقق نشده، قاچاق 
ساالنه ۱۲ میلیادر دالری کشــور ۵ میلیون شغل 

را از بین می برد.
در همیــن رابطــه یــک کارشــناس اقتصادی 
بــه "کســب و کار" گفــت: کاالهــای ممنوعه 
عمدتاً از طریــق مناطق آزاد تجــاری و صنعتی، 
ته لنجی هــا، کولبــری، بازارچه هــای مــرزی، 
 تعاونی های مرزنشینی و ســایر موارد وارد کشور 

می شوند.
حســام  محمدی فرد اضافه کرد: برای مقابله با این 
فرآیند که موقعیت های شــغلی زیادی را تهدید 
می کند باید کیفیت محصــوالت داخلی افزایش 
یابد. کاهش مصرف کاالهای قاچاق و غیرقانونی در 
گرو افزایش کیفیت کاالهای تولید داخل است. اگر 
محصوالت داخلی از کیفیت خوبی برخوردار باشند، 
تمایل به اســتفاده از مدل هــای خارجی کاهش 
خواهد یافت و دیدگاه مردم بــه کاالی داخلی نیز 

تغییر خواهد کرد.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

در حالی رئیــس جمهور 
گرانی را مهم ترین دغدغه 
خود اعالم کرده است که 
روزانه شاهد افزایش لحظه 
ای قیمت انــواع کاالها و 
خدمات در تمامی بازارها هستیم. ابراهیم رئیسی 
اظهار داشــت: واقعا هر شــب که به منزل می روم 
شاید تا پاسی از شب تلفن های بنده فقط در ارتباط 

با مساله وضعیت قیمت ها و مدیریت بازار با هدف 
حمایت از معیشت و زندگی مردم است.

گرانی پی در پی برخی کاالهای اساســی، واکنش 
رئیس جمهور را به دنبال داشت و حاال باید دید که 
آیا این قطار گرانی متوقف می شــود یا خیر. اخبار 
گرانی ها هــر روز منجر به نگرانی بیشــتر مردم و 
مصرف کنندگان می شود. اخبار گرانی آرد و افزایش 
قیمت نان و ماکارونی، افزایش قیمت شــوینده ها 
پس از ماه رمضان، زمزمه گران تر شــدن لبنیات 
و فرآورده های مرتبط و... در کنــار گرانی تمامی 

کاالهای دیگر مطرح شده است. 
نکته ای که درباره افزایش قیمت آرد صنف و صنوف 
مطرح است، تأثیر آن در قیمت محصوالت تولیدی 
از این نوع آرد اســت. پیش از این قیمت هر کیلو 
آرد صنعتی ۲۵۰۰ تومان بود و در صورتی که این 
قیمت به کیلویی ۱۶ هزار تومان برسد این نگرانی را 
وجود دارد که موجب رشد قیمت ها شود. محمدرضا 
مرتضوی رئیس انجمن آرادسازان ایران گفت: اگر 
قیمت آرد به کیلویی ۱۶ هزار تومان تصویب شود 
قطعا قیمت ماکارونی افزایش مــی یابد و هر کیلو 

ماکارونی به ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان خواهد رسید.
در همین رابطه رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع 
شــوینده، بهداشــتی و آرایشــی ایران از افزایش 
قیمت محصوالت شــوینده بعد از ماه رمضان خبر 
داد. بختیارعلم بیگی با اشــاره به ارائه درخواست 
تولیدکننــدگان برای افزایــش قیمت محصوالت 
شوینده، اظهار کرد: منتظریم ماه رمضان تمام شود 
و بعد از هماهنگی با سازمان حمایت افزایش قیمت 

اعمال شود.
البته رئیس جمهور اظهارات خود گفته است قانون 
بودجه ۱۴۰۱ اقتضائاتی دارد که در چند روز آینده 
برای مردم تبیین خواهیم کــرد. ارز ۴۲۰۰ به ارز 
نیمایی تبدیل شده و دولت مصمم است بر قیمت ها 
نظارت جدی داشته باشد. بنابراین اجرای قانون و 
نوع مدیریت بازار طی چند روز آینده به اطالع مردم 

خواهد رسید.

چراافزایشقیمتلحظهایکاالهاوخدماتمتوقفنمیشود؟

موج سهمگین گرانی 
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

چرابعدازچندینباروعده،سامانهجامعتجارتتکمیلنشد؟

حذف ۵ میلیون شغل با قاچاق
۹میلیارددالربهقاچاقورودیبهکشور

تخفیف تعرفه های مهندسی به متقاضیان نهضت ملی مسکن

توسعهمحصوالتدانشبنیانبرایارتقاءخدماتصنفي

با ابزار فرسوده نمي توان کار دانش بنیان کرد

گالیهشدیدمرغداران

چرا تامین نهاده های دامی مختل شده است؟
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تحليل دقيق رفتار حيوانات با هوش مصنوعی
محققان هوش مصنوعی تازه ای ابداع کرده اند که با بررسی فیلم های ویدئویی گرفته شده 
از حیوانات رفتار آنها را تجزیه و تحلیل و بررسی می کند.این سیستم فعاًل توانسته رفتار 
میمون ها و موش ها را با دقت بررســی کند، ولی می توان از آن برای تحلیل رفتار تمامی 
گونه های جانوری استفاده کرد و در این زمینه محدودیتی وجود ندارد. معموالً دانشمندان 
مجبورند هنگام مطالعه رفتار حیوانات، ساعت ها فیلم ویدئویی ضبط شده از این موجودات 
را که در حال انجام زندگی روزمره خود هستند تماشا کنند. با این حال به لطف یک سیستم 
کامپیوتری جدید هوشمند، ممکن است به زودی دیگر چنین کار وقت گیری الزم نباشد.این 
فناوری که توسط گروهی محقق از دانشگاه زوریخ و مؤسسه تحقیقاتی ETH زوریخ ابداع 
شده، از یک الگوریتم تجزیه و تحلیل تصویر استفاده می کند که مبتنی بر یادگیری ماشینی 
است. سیستم هوش مصنوعی مذکور هنگامی که برای تجزیه و تحلیل فیلم های طوالنی 
ضبط شده از حیوانات در زیستگاه های طبیعی یا در اسارت مورد استفاده قرار می گیرد، بین 
تک تک حیوانات تمایز قائل شده و رفتارهایی مانند رفتارهای مرتبط با ترس، کنجکاوی یا 

تعامالت اجتماعی هماهنگ با سایر اعضای همان گونه را شناسایی می کند.

اخبار

درخواست برای حذف شماره تلفن از گوگل میسر شد
گوگل سیاست درخواست برای حذف اطالعات شخصی را به شماره تلفن، نشانی ایمیل و نشانی محل سکونت توسعه داد. گوگل مدتهاست درخواستها برای حذف بعضی اطالعات شخصی 

از نتایج جست و جو را می پذیرد اما اکنون با توسعه سیاست قبول درخواستها برای حذف اطالعات شخصی، این گزینه به میزان قابل مالحظه ای مفیدتر می شود. موضع پیشین گوگل، 
درخواستها را به موارد خاصی مانند اهداف کالهبرداری آشکار نظیر اطالعات بانکی و کارت اعتباری محدود کرده بود. گوگل همچنان درخواستها را بازبینی خواهد کرد تا از درستی آنها مطمئن 

شود و به عنوان مثال، اطالعاتی که مربوط به سوابق عمومی هستند را حذف نخواهد کرد. یک سیاستمدار نمی تواند به همین راحتی درخواست کند شماره تلفن دفترش حذف شود.

وحید شقاقی شهری با بیان 
اینکه الزام شرکت های دولتی 
به انتشــار صورت های مالی 
در بورس، می تواند قدم اول 
برای ایجاد شفافیت در اقتصاد 
کشور باشد، بیان داشت: به نوعی باید در اتاق شیشه ای 
تمام هزینه کرد های شرکت هایی دولتی که از بودجه 
عمومی استفاده می کنند و جزء منابع ملی نیز هستند، 
انجام شود، در چنین فضایی به صورت خودکار بسیاری 
از فساد ها و زد و بند هایی که در خفا صورت می گیرد، 
حذف خواهد شد و این مسئله می تواند از اهمیت بسزایی 

برخوردار باشد
صورت مالی ۳۱۳ شرکت دولتی منتشر شد. این خبری 
است که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اعالم کرد و گفت 
که صورت مالی برخی شــرکت ها به دلیل مالحظات 
دورزدن تحریم ها و با هماهنگی نهاد ریاست جمهوری 
منتشر نشده اســت، اما به دســتور ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهوری، انتشار صورت های مالی شرکت های 

دولتی ادامه خواهد داشت.
به گزارش فرارو، وزیــر اقتصاد اعالم کــرده، بنا دارد 
شرکت های دولتی را از تاریکخانه درآورد و شفاف کند. 
بر اساس گفته های خاندوزی انتشار این گزارش برای 
آن است که صاحب نظران شــرکت های دولتی را نقد 
کنند و برای اداره بهتر آن ها کمک کنند، اما چه کسی 
است که درد شرکت های دولتی را نداند و نشنیده باشد 
که در تاریکخانه و حیاط خلوت آن ها چه فســاد ها که 

رخ نداده است؟

در دی ماه سال ۹۹ دیوان محاســبات فهرستی از ۶۰ 
شرکت دولتی منتشر کرد و به حقوق و دستمزد مصوب 
کارکنان این شرکت ها برای سال ۱۴۰۰ پرداخت. طبق 
این گزارش میانگین حقوق کارمنــدان برخی از این 
شرکت ها به بیشــتر از ۵۲ میلیون تومان می رسید و 
کمترین میانگین حقوقی که کارمندان این شرکت ها 

دریافت می کردند ۲۰ میلیون تومان گزارش شد.
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره 
به دریافت حقوق نجومی توســط مدیران شرکت های 
دولتی گفت: موضوع شرکت های دولتی جزء بخش تاریک 
اقتصاد ایران محسوب می شود و حال انتشار صورت های 
مالی شرکت های دولتی گامی رو به جلو در راستای ایجاد 
شفافیت در اقتصاد کشور است، با توجه به روابط ناسالم، 
بده بستان ها، رانت و فساد هایی که در شرکت های دولتی 
تاکنون رخ داده، مدیران این شرکت ها باید در خصوص 

این زیان دهی و افزایش آن جوابگو باشند.
وی افزود: اینکه مدیران دولتی یک مجموعه زیان ده را 
تحویل بگیرند و با حقوق نجومی میزان زیان را افزایش 
دهند، به نوعی می توان گفت این رویه باید تغییر کند، 
زیرا اینطور نمی شود کسی که تخصص ندارد، در یک 
شــرکت به عنوان مدیر قرار بگیرد و حقوق نجومی و 
پاداش و مزایا دریافت کند، اما عملکرد ی نداشته باشد.

شقاقی با اشاره به اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی 
برای ســامان دادن به وضعیت مدیریت شــرکت های 
دولتی باید چند اقدام را در دستور کار قرار دارد، اظهار 
داشت: در وهله اول باید انتشــار صورت های مالی به 
صورت پیوســته انجام شــود، یعنی به صورت ماهانه، 
سه، شش و دوازده ماهه صورت های مالی منتشر شود، 
همانند اقدامی که شرکت های بازار سرمایه آن را انجام 
می دهند. این استاد دانشــگاه اضافه کرد: در وهله دوم 

اموال و دارایی ها شامل زمین، امالک و...، این شرکت ها 
در سامانه کدال افشا شــود، در وهله سوم نیز مدیران 
اسبق شرکت ها دولتی باید پاسخگو باشند، زیرا نمی شود 
فردی با اســتفاده از رانت و رابطه در جایی مسئولیت 
بگیرد، اما زیان دهی نه  تنها کم نشود، بلکه افزایش یاید.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: به نوعی باید 
ایجاد شفافیت مطالبه شــود و مسئوالن دستگاه های 
نظارتی باید در این زمینه وظیفه خود را به درستی انجام 
دهند، از سوی دیگر صورت های مالی که منتشر شده به 
نظر می رسند ممکن است دستکاری شده باشد و مقدار 
زیان بیش از این ها باشد که در صورت های مالی آورده 
شده، بنابراین باید حسابرسی به صورت استاندارد انجام 

شود تا وضعیت شفاف شود.
شقاقی خاطرنشان کرد: با توجه به روابط پشت پرده ای 
که در شرکت های دولتی حاکم است، انتشار صورت های 

مالی به نوعی نورافکن را بر روی تاریکخانه شرکت های 
دولتی انداخته و باید با شفاف سازی بیشتر این زنجیره 
تکمیل شود، در چنین وضعیتی اســت که می توان با 
پدیده مدیران نجومی بگیر مبارزه کــرد و این رویه را 
با توجه به اوضاعی که شــرکت های دولتی با آن روبرو 

هستند، اصالح کرد.
وی با بیان اینکه الزام شــرکت های دولتی به انتشــار 
صورت های مالی در بورس، می تواند قدم اول برای ایجاد 
شفافیت در اقتصاد کشــور باشد، بیان داشت: به نوعی 
باید در اتاق شیشه ای تمام هزینه  کرد های شرکت هایی 
دولتی که از بودجه عمومی اســتفاده می کنند و جزء 
منابع ملی نیز هستند، انجام شود، در چنین فضایی به 
صورت خودکار بسیاری از فساد ها و زد و بند هایی که 
در خفا صورت می گیرد، حذف خواهد شد و این مسئله 

می تواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد.

مديران نجومی بگير تنها در افزايش زيان ركورد می زنند

تاریکخانه شرکت های دولتی
News kasbokar@gmail.com

آگهی مزايده عمومی ) نوبت اول (
شهرداری فیرورق در نظر دارد به استناد بند ۱ مصوبه شماره ۲۱ شورای اسالمی شهر فیرورق آگهی با موضوع مزایده سرقفلی غرفه شماره ۶۳  از غرفه های میدان میوه و 
تره بار شهرداری خوی واقع در خیابان ۲۴ متری شهید قنبرلو تقاطع کمربندی ۴۵ متری شهید سیستانی زاده را مطابق مشخصات مشروحه ذیل از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری آگهی از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد شرکت کنندگان و بازگشائی پیشنهادها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است شرکت کنندگان در صورت عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
شرایط مزایده - بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره ۳۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ، ارزش روز کارشناسی پایه غرفه بشرح جدول زیر می باشد:

شمارهردیف
غرفه

سپرده شرکت درمبلغ اجاره ماهیانه)ریال(قیمت پایه سرقفلی )ریال(نوع استفاده
مزایده)ریال(

شــماره مندرج در سامانه 
تدارکات الکترونیکی

صرفا به منظور فروش ۱۶۳
میوه و تره بار

۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰۰۱۰۰۵۹۹7۰۰۰۰۰۱

تاریخ نمایش در سامانه ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ )چاپ اول(
 مهلت دریافت اسناد ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ )چاپ دوم(

مهلت ارسال پیشنهادات ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ساعت ۱۶
بازگشائی پاکتهای پیشنهادی ۱۴۰۱/۰۲/۲7 ساعت ۱۳

مکاری شهردار فیرورق

مزایده
به موجب پرونده اجرائی کالسه ۱۴۰۰۱۱۸۶  یک دستگاه 
اتومبیل  سواری پژو ۲۰۶  -به شماره انتظامی ایران ۱۶  -  7۱۱ 
ط ۹۲ متعلق به اقای رضا صادق پور شوبکالئی  باشد.طبق نظر 
کارشناس رسمی به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۲۰ / ۱  ) یک میلیارد و 
یکصد و بیست میلیون ریال( ارزیابی شده مشخصات اتومبیل 
: سواری پژو ۲۰۶    مدل ۱۳۸۹  پارکینگ: اسبوکال   شماره 
موتور : ۹۰۱۲۹7۱ شماره شاســی : ۱۱۸۹۵۳ وضعیت اج 
الستیک ها : سالم و قابل استفاده  رنگ : سفید وضعیت موتور 
و ظاهری خودرو : سالم و قابل حرکت از قسمت درب موتور 
گلگیر عقب سمت راست و گلگیر عقب سمت چپ دارای 
رنگ کف صندوق خوردگی و رنگی و گلگیر جلو سمت راست 
تصادفی می باشد. بیمه نامه ای ارائه نگردید.مزایده  از ساعت  ۹  
الی ۱۲ روز سه شنبه مورخ ۲7  /  ۰۲  / ۱۴۰۱ )بیست و هفت 
اردیبهشت  هزار و چهارصد و یک ( در اجرای ثبت بابل از طریق 
مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۱۲۰ / 
۱  ریال )یک میلیارد و یکصد و بیست میلیون ریال( شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود ضمنا 
یاداور می شود شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد 
از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده به شماره حساب  
ir۴۸۰۱۰۰۰۰۴۰۵۳۰۱۳۲۰7۵۵۰۳۸۶ به شناسه سپرده 
۹۴۴۱۰۸۵۵۳۱۱7۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ متعلق به 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور می باشد شایان ذکر است 
در صورت عدم برنده شدن شرکت کننده در مزایده استرداد 
مبلغ سپرده واریزی به علت رعایت تشریفات اداری و قانونی 
زمانبر خواهد بود و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ 
فروش را طرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده  واریز نماید.کلیه 
هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق 
مزایده نقدا وصول خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل 
رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت 

و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 
تاریخ انتشار اگهی: شنبه ۱۰ / ۰۲ / ۱۴۰۱  رئیس واحد 
اجرای اسناد رسمی

مفقودی
برگ سبز سواری سمند تیپ LXEF7 CNG  مدل ۱۳۹7 به رنگ سفید -روغنی به شماره انتظامی ۴۸7 
ج 7۳ ایران ۱7 به شماره موتور 147H0443602  و شماره شاسی NAACJ1JE4JF429403 بنام 

اکبر ولی زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . ۸۹۳۶
--

مفقودی
برگ سبز ماشین سواری پژو ۲۰7 مدل ۱۴۰۱ به شماره انتظامی ۸۶۹ ط ۹7 ایران ۳7 به شماره شاسی 
NAAR03FE0NJ270027  به شماره موتور 167B0152723 بنام ساسان حسام قاضی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹۰۰۹
--

مفقودی
برگ کمپانی کامیون بنز باری چوبی مدل ۱۹7۰ به شماره انتظامی ۴۸۹ ع 7۳ ایران ۲7 به شماره موتور 
۳۳۵۰۹۳۳۱۰7۹77۰ به شماره شاسی ۶7۲۱۲۶ بنام اسماعیل محمد پور مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد . ۹۰۰۱
--

مفقودی
برگ سبز ماشین سواری پژو ۲۰۶ مدل ۱۳۹۳ به شماره انتظامی 7۱۲ ط ۶۵ ایران ۳7 به شماره انتظامی 
NAAP41FD7EJ670191 به شماره موتور 163B0071055 بنام حامد سعادتی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹۰۰۰
--

مفقودی
برگ سبز – سند کمپانی وانت پیکان تیپ ۱۶۰۰ رنگ سفید سال ۱۳۸۰ به شماره انتظامی ۵7۱ ب ۴۵ ایران ۳7  به 

شماره شاسی ۸۰۹۰۸۱۲۲ و شماره موتور ۱۱۵۱۸۰۰77۴۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۸۹۹۹
--

آگهی مزایده اتومبیل
 به موجب پرونده اجرائی کالسه ۱۴۰۰۰۲۱۳۳ ششدانگ یک دستگاه سواری پژو پارس بشماره انتظامی 
۹۵۳ ه ۲۳ - ایران ۱7 تیپ XU7 به رنگ سفید - مدل : ۱۴۰۰ شماره موتور : K1666579 شماره شاسی 
: NAA01CE1MH744919 ظرفیت ۵ نفر - نوع سوخت : بنزین ، متعلق به آقای نادر مکری که طبق 
نظر کارشناس رسمی به مبلغ۳/۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده، از ساعت ۹ الی ۱۲ روز یکشنبه مورخه 
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ در محل پارکینگ امین انتظام ارومیه از طریق مزایده به فروش می رســد. مزایده از مبلغ 
۳/۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقد فروخته می شود شرکت در مزایده منوط به 
پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت 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 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.۸۹۸۴
رییس اداره اجرای اسناد رسمی ارومیه - فاطمه معمارزاده

--
متن آگهی مزایده 

به موجب پرونده اجرائی کالسه ۹۸۰۲۱۸۱ ششدانگ یک دستگاه ســواری پژو ۴۰۵ جی ال ایکس بشماره 
انتظامی 7۲7 س ۲7 - ایران ۱7 به رنگ نقره ای متالیک - مدل : ۱۳۸۵ شماره موتور : ۱۲۴۸۵۲۰۹۴۰۳ شماره 
شاسی : ۴۰۳۰۱۲۵۵ - نوع سوخت : بنزین - استهالک : ۵۰٪ = چهار سیلندر - چهار چرخ - دو محور - چهار 
درب - وضعیت فنی : بدنه سابقه تصادف بازسازی شده دارد ، الستیکها ۴۰درصد  عاج دارد ، سپرها ، شیشه ها و 
چراغها سالم میباشد ، متعلق به آقای علیرضا یوسف زاده که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال ارزیابی شده، از ساعت ۹ الی ۱۲ روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ در محل پارکینگ خاتم االنبیاء از طریق 
مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی شد فروخته 
می شود شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت 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 ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده 
ثبت واریز نکند ، غ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت ، عملیات فروش 
از درجه اعتبار ساقها و مزایده تجدید می گردد. نیم عشر و حق مزایده نقدأ 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.۹۰۰۲
شعبه اجرای ثبت اسناد و امالک ارومیه

--
آگهی مزایده اموال غیر منقول) استاد رهنی( 

به موجب پرونده اجرائی کالسه ۱۴۰۰۰۳۰۵۴ و ۱۴۰۰۰۳۱۴۹ ششدانگ عرصه و اعیان پالک ۱۸7 
فرعی از ۵۲ - اصلی ، مفروز و مجزا شده ۳۶ - از فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۱۳ - ارومیه ناحیه ۲- 
ارومیه استان آذربایجان غربی به مساحت ۶۵۸۸ متر مربع به آدرس: ارومیه ، جاده ارومیه باالنج - روستای 
علی آباد با حدود اربعه : شما: شماال : بطول ۶۴.۵ متر زینه کش اشتراکی با زمین ۳7 فرعی شرقا : به طول 
7۰/۳۰ متر مرز اشتراکی با پالک باقیمانده ۳۶ فرعی جنوبا : به طول ۹7 متر بزینة کش غربا : بطول ۹۱ متر 
و ۶۰ سانتی متر جوی اشتراکی با زمین چهل فرعی شمس اهلل پاکزاد دیدانی فرزند علی شماره شناسنامه 
۱ تاریخ تولد ۱۳۳۰/۰۳/۰۱ دارای شماره ملی۲7۵۵۰۶7۹۸۵ با جز سهم ۶ از کل سهم ۶ بعنوان مالک 
شش دانگ عرصه و اعیان متن سهم : ششدانگ با شماره مستند مالکیت ۸۵۵۶۵ تاریخ ۱۳۶۶.۰۲.۰۵ 
موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۶۲۶۳۸۴ صفحه ۲۲۱ دفتر امالک جلد ۱۹ ذیل شماره ۱۳۹۵ 
ثبت گردیده است. رهنی شماره ۱۶۹7۵۵۸ مورخ ۱۳۹۴.۱۲.۲۵ دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۴ شهر 

ارومیه استان آذربایجان غربی که بنفع بانک صادرات ایران ثبت شده است .
 مازاد اول بموجب دستور شماره۵۸۱۳۰۵۲۰۰۴۹۶۱ ۱۴۰۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ صادره از اداره اجرا مفاد 
اسناد رسمی ارومیه به نفع : برای مالکیت شمس اهلل پاکزاد دیدانی در پرونده ۱۴۰۰۰۳۱۴۹ بازداشت می باشد .

 برابر اعالم بانک بســتانکار به شــماره نامه ۱۴۰۱/7۶۵۸۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ مــورد وثیقه تا تاریخ 
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ دارای بیمه نامه آتش السوزی، انفجار، صاعقه ، سیل، زلزله، طوفان و ... می باشد .

که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری، پالک موصوف بر اساس سند مالکیت به مساحت عرصه ۶۵۸۸ 
مترمربع بوده و کاربری ملک باغ درختان سیب اعیانی : دارای حقابه از رودخانه بار اندوز چای زیر کشت درختان 
سیب باسنین ۲۰ ساله و نهال کاری بین درختان با سنین ۴-۵ ساله با باروری مناسب و راه دسترسی ، ارزش کل 

عرصه و اعیانی پالک مورد ارزیابی مبلغ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) دوازده میلیارد ریال (برآورد گردیده است.
 پالک فوق از ســاعت ۹ الی ۱۲ روز ســه شــنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ در اداره اجرای اسناد رسمی ارومیه 
واقع در ارومیه ، فلکه خیرین ، ابتدای خیابــان ورزش از طریق مزایده به فروش می رســد، مزایده از مبلغ 
۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) دوازده میلیارد ریال( ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدأ فروخته می 
شود. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه مزایده 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. 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 داده 
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 ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 

گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد..۹۰۰۳
رییس اداره اجرای اسناد رسمی ارومیه – فاطمه معمارزاده

مزایده
 به موجب پرونده اجرائی کالسه ۱۴۰۰۱۲۳۱  یک دستگاه اتومبیل  سواری هیوندا سانتافه   -به شماره انتظامی ایران ۱۱  -  ۶7۵ ه 7۶  متعلق به اقای سید علی موسوی می باشد.

طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ  ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۰۰  /۱7 ) هفده  میلیارد و سیصد میلیون ریال( ارزیابی شده مشخصات اتومبیل : سواری  هیوندا سانتافه دنده اتومات    مدل ۲۰۱۶   
پارکینگ: ولی عصر    شماره موتور : ۸۵۳7۰۳۳ شماره شاسی : 7۱۲7۱۳ وضعیت اج الستیک ها : سالم و قابل استفاده  رنگ : سفید اطلسی  وضعیت موتور و ظاهری خودرو : سالم 
و قابل حرکت . بیمه نامه ای ارائه نگردید.مزایده  از ساعت  ۹  الی ۱۲ روز دو شنبه مورخ ۲۶  /  ۰۲  / ۱۴۰۱ )بیســت و شش اردیبهشت  هزار و چهارصد و یک ( در اجرای ثبت بابل از 
طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۳۰۰ / ۱7 ریال )هفده  میلیارد و سیصد میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود ضمنا 
یاداور می شود شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده به شماره حساب  ir۴۸۰۱۰۰۰۰۴۰۵۳۰۱۳۲۰7۵۵۰۳۸۶ به شناسه سپرده 
۹۴۴۱۰۸۵۵۳۱۱7۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ متعلق به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور می باشد شایان ذکر است در صورت عدم برنده شدن شرکت کننده در مزایده استرداد مبلغ 
سپرده واریزی به علت رعایت تشریفات اداری و قانونی زمانبر خواهد بود و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را طرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده  واریز نماید.کلیه هزینه 
 های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان

 مقرر برگزار خواهد شد. 
تاریخ انتشار اگهی: شنبه ۱۰ / ۰۲ / ۱۴۰۱  رئیس واحد اجرای اسناد رسمی

اولین محصول ترکیبی طــال و بیت کوین )ETP( به 
زودی راه انــدازی می شــود.صندوق جدیدی به طور 
مداوم شاخص معیار سفارشی متشکل از بیت کوین و 
طال را ردیابی خواهد کرد که اولین در نوع خود است و 
می توان آن را به صندوقی تشبیه کرد که در آن صندوق 
قدیمی با جدید روبرو می شود. طال، ذخیره ای معتبر و با 
ارزش، بیش از ۱۰۰۰ سال است توسط انسان ها به عنوان 
گنجینه ای ارزشمند مورد اســتفاده قرار می گیرد. از 
سوی دیگر، بیت کوین، ارز جدید دیجیتال در دهه های 
گذشته مورد استفاده قرار گرفته و از حمایت مردمی 
برخوردار و باعث شده است بســیاری آن را به عنوان 
»طالی دیجیتال« در نظر بگیرند بنابراین ترکیب این دو 
ذخیره ارزشمند دارای پتانسیل بی حد و حصری است 
و می توان از شباهت های درک شده آنها ازجمله شهرت 
این دو منبع ارزشــمند به عنوان یک پوشش تورمی، 
مقدار محدود تا همبســتگی کم آنها با سهام در میان 
سایرین متغیر، یاد کرد. راه اندازی ETP جدید با نام  
BOLD، عنوانی که از ترکیب بیت کوین و طال گرفته 
شده است، محصول مشــارکت شرکت عرضه کننده 
محصوالت قابل  معامله در بورس ارزهای دیجیتال ۲۱ 
شیرز و بایت تری ارائه دهنده متخصص در بریتانیا در 

زمینه استراتژی های سرمایه گذاری جایگزین، است.
 SIX نام ۲۱ شیرز بایت تری بولد ای تی پی در بورس

سوئیس فهرست شده و یک شاخص سفارشی است 
که نوسانات بیت کوین و طال را ردیابی می کند.در طول 
راه اندازی ETP جدید، طال وزن باالتری در حدود ۸۱.۵ 

درصد و بیت کوین ۱۸.۵ درصد وزن داشت.
جزئیات مربوط به ETO جدید نشان می دهد که بایت 
تری ETP به طور مداوم یک شاخص معیار سفارشی 
متشکل از بیت کوین و طال را دنبال می کند که به صورت 
ماهانه با توجه به نوسانات نسبی این دو دارایی تعادل 
مجدد ایجاد می کند.بر اساس نتیجه این مشاهدات، 
نوسانی که بین این دو، وزن باالتری دارد، همچنان به 
سمت طرفی که در ۳۶۰ روز گذشته نوسانات کمتری 
داشته است، حرکت می کند. با این حال، واقعیت این 
است که طال به احتمال زیاد به تسلط بر سبد سهام ادامه 
خواهد داد. کریپتو گزارش کرد: چارلی موریس، مدیر 
ارشد ســرمایه گذاری بایت تری گفت: »نسبت اوراق 
قرضه به سهام ۶۰:۴۰ درخشش خود را از دست داده 

است و BOLD  جدید ۶۰:۴۰  است«.
وی همچنین خاطرنشان کرد که نوسانات طال اکنون 
کمتر از نزدک است اما فلز زرد بازدهی بهتری نسبت 
به سهام فناوری ارائه کرده و سهام فناوری به دلیل اوج 
اینترنت در حال سقوط است.موریس افزود: »بنابراین، 
بیت کوین احتماال در بازارهای صعودی و نزولی بهتر از 

نزدک عمل خواهد کرد«.

آمازون برای سومین بار در ســال های اخیر در 
فهرست یکی از خطرناک ترین مکان های کاری 

در آمریکا قرار گرفته است.
گروه حمایتی ملی شــورای ایمنی و بهداشت 
شــغلی آمریکا، آمازون را در فهرســت معرفی 
کم ایمنی ترین مکان های کار آمریکا در ســال 

۲۰۲۲ قرار داده است. 
ایــن خرده فــروش اینترنتــی امتیــاز کمی 
را در ارتبــاط بــا حفــظ ایمنی محیــط کار 
به دست آورده اســت. علت آن اســت که نرخ 
آســیب بــه کارگــران و کارمنــدان آمازون 
 بیــش از دو برابــر میانگیــن صنعــت ایــن 

کشور است.
از جمله رویدادهای تلخ مرتبــط با محیط کار 
در شــرکت آمازون می توان به شش مورد مرگ 
در یک انبار در بســمر واقع در ایالــت آالباما از 
 زمــان افتتــاح آن در ســال ۲۰۲۰ تاکنــون 

اشاره کرد.
بنا بــر گــزارش شــورای ایمنی و بهداشــت 
شــغلی آمریکا یکی از کارگرانی که فوت کرده 
مجبور بود در حالی که مریض بــوده کار کند، 
زیرا مرخصــی بدون حقــوق کافی نداشــت. 
یکی از کارگــران آمازون به نــام جنیفر بیتس 

اشــاره کرده که "ســرعت کار" و فشــار کلی 
 منجر به صدماتــی به کارکنان آمازون شــده ا

ست.
همچنین به اخراج کارگر یکی از انبارهای آمازون 
در استیتن آیلند، به نام جرالد برایسون، پس از 
اعتراضات سال ۲۰۲۰ به دلیل عدم رعایت نکات 
ایمنی برای جلوگیری از ابتالء به کرونا اشــاره 
شده اســت. یک قاضی اخیراً به آمازون دستور 
داد تا برایسون را پس از اینکه مشخص شد برای 
 انتقام گیری از انتقادهایش از کار برکنار شــده، 

بازگرداند.
انتشار این گزارش که هتل هیلتون، استارباکس 
و دوالر جنرال هــم در آن حضــور دارند، هیچ 
پیامــد مســتقیمی بــرای آمــازون نخواهد 
 داشــت. با این حــال، وجهه آن را خدشــه دار 

می کند.
طرفداران حقوق کارگران همچنین آمازون را به 
سو استفاده از یک برنامه کار خیریه برای پنهان 
کردن میزان آسیب واقعی وارده به کارگران خود 
متهم کرده اند و برایســون اولین کسی نبود که 
ظاهراً به دلیــل انتقاد از شــیوه های کار اخراج 
شده است. اما هنوز در این زمینه اطالعات کافی 

وجود ندارد.

آمازون یکی از خطرناک ترین اماکن کاری آمریکا لقب گرفتمحصول ترکیبی طال و بیت کوین در راه است


