
کارشناســان اقتصاد جهانی اظهار کردند: اگر جنگ 
روســیه و اوکراین بیش از حد انتظار طول بکشــد، 
چالش ها در بازارهای موادغذایــی و انرژی می تواند 
بسیار بدتر و منجر به اختالالت قابل  توجهی در زنجیره  
تامین جهانی شــود.به گزارش ایسنا، در یک گزارش 
تحقیقاتی اعالم شده که  بر اســاس گزارش سازمان 
خواربار و کشــاورزی ملل متحد، روســیه و اوکراین 
بیش از ۲۵ درصد تجــارت جهانی گنــدم، بیش از 
۶۰ درصد روغن آفتابگردان جهانــی و ۳۰ درصد از 
تجارت جهانی جو را به خود اختصاص داده اند. روسیه 
همچنین صادرکننده جهانی کودهای شیمیایی است.
محققان افزودند: جنگ تاثیر زیادی بر زنجیره تامین و 

هزینه های کاالها، به ویژه موادغذایی دارد. دو کشور در 
بازار روغن و دانه های آفتابگردان، گندم و جو موقعیت 
غالبی دارند. روســیه و اوکراین کاالهای حیاتی برای 
صنایع راهبردی  وسایل نقلیه الکتریکی، عناصر خاکی 
کمیاب و کودهای پاالدیوم و همچنین، انواع مختلفی از 
فلزات مانند سنگ آهن، مس و روی را تولید می کنند.
بر اســاس گزارش رویترز، در حال حاضر شاهد تاثیر 
جنگ بر هزینه غذا هســتیم زیرا کمبود کود، غالت 
و فلزات وجود دارد و این تاثیر قابل توجهی در ســطح 
جهانی دارد. این جنگ تاثیر شــدیدی بر اقتصادهای 
در حال توسعه به دلیل کاهش میزان صادرات جهانی 
موادغذایی از روســیه و اوکراین خواهد داشت.مزارع 

اوکراین به دلیــل بمباران یا عدم داشــتن یک فصل 
مناســب کاشــت بهاره در ماه های آینده در معرض 
خطر جدی قرار دارند و این به اوکراین اجازه نمی دهد 
آن طور که انتظار می رود تولید کند. روسیه در جنگ 
به تولید کاالها ادامه داده است، اما به دلیل تحریم ها و 
ممنوعیت ها سعی کرده کاالها را برای خود نگه دارد 
تا از بازار داخلی خود به جای صادرات محافظت کند.
محققان در مورد مسائل جاری در زنجیره تامین جهانی 
اظهار کردند: این بیماری همه گیر همچنان بر تجارت 
جهانی، عدم تطابق عرضه و تقاضا، توقف حمل ونقل، 
افزایش تورم، کمبود و اختالل در زنجیره تامین تجارت 

تاثیر می گذارد. 

بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( در ۱۱ ماهه سال قبل 
۲۹.۴ درصد متقاضیان تسهیالت رونق تولید و از ۲۴ 
آبان تا پایان بهمن ســال قبل ۱۰.۴ درصد متقاضیان 
تســهیالت برنامه تولید و اشــتغال دریافت کردند و 
استان البرز دریافت کننده بیتشرین تسهیالت تولیدی 

بوده است.
به گزارش ایسنا، بر اســاس این آمار در ۱۱ ماهه سال 
قبل بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان در قالب ۴۸۸۱ فقره 
تسهیالت برای تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک، 
متوســط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت باالی ۶۰ 
درصد، در راستای اقتصاد مقاومتی و از ۲۴ آبان تا پایان 

بهمن سال قبل، بیش از ۶۸۰ میلیارد تومان تسهیالت 
برنامه تولید و اشتغال )تبصره ۱۸( در قالب ۴۶ فقره به 
استان های مختلف پرداخت شده است.در این مدت ۱۶ 
هزار و ۵۸۶ مورد ثبت نام برای اســتفاده از تسهیالت 
رونق تولید انجام شــده که ۹۱۳۳ مورد برای دریافت 
بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان تســهیالت به بانک ها 
معرفی شــدند و در نهایت ۴۸۸۱ فقره تســهیالت به 
ارزش بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شــده 
است.  یعنی حدود ۲۹.۴ درصد از کل ثبت نام کنندگان 
در ۱۱ ماهه سال قبل موفق به دریافت این تسهیالت 
شــدند.همچنین از ۲۴ آبان تا پایان بهمن سال قبل 
۴۴۳۲ مورد ثبت نام برای استفاده از تسهیالت برنامه 

تولید و اشتغال انجام شده که ۸۶۳  مورد برای دریافت 
تســهیالت ۸۵۱۶ میلیارد تومانی بــه بانک معرفی 
شــده اند. در نهایت ۴۶ مورد پرداخت تســهیالت به 
ارزش ۶۸۰ میلیارد تومان صورت گرفته اســت. یعنی 
حدود ۱۰.۴ درصد از کل ثبــت نام کنندگان موفق به 
دریافت این تسهیالت شدند.الزم به یادآوری است که 
تســهیالت تبصره ۱۸ قانون بودجه با بهره ۱۴ درصد 
پرداخت می شــود که متقاضیان می توانند با ثبت نام 
در سامانه بهین یاب از این ظرفیت در راستای تامین 
ســرمایه در گردش، نوسازی و بازســازی و یا تکمیل 
واحدهای تولیدی باالی ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی 

استفاده کنند.

سازمان ضد پولشویی هند اعالم کرد ۵۵.۵۱ میلیارد 
روپیه )۷۲۶ میلیون دالر( از حسابهای واحد هندی 
شرکت چینی شیائومی به دلیل نقض قوانین مبادله 

ارزی این کشور توقیف شده است.
به گزارش ایسنا، این پول از حسابهای بانکی شرکت 
"شــیائومی تکنولوژی هند" تحت قانون مدیریت 
مبادله ارزی توقیف شده است.اداره اجرایی هند اعالم 
کرد پس از این که پی برد شیائومی ۷۲۵ میلیون دالر 

را به سه نهاد خارجی در پوشش پرداخت حق امتیاز 
ارسال کرده است، حســابهای بانکی این شرکت را 
توقیف کرد. این ســازمان مدعی شــد چنین مبلغ 
عظیمی به نام حق امتیاز با دستور نهادهای گروه مادر 
این شــرکت، به خارج از هند ارسال شده است.مانو 
جین، رئیس سابق شــیائومی، اوایل امسال از سوی 
این آژانس برای پاســخگویی درباره رعایت مسائل 
مالیاتی و ساختار شرکت احضار شــده بود.آژانس 

ضد پولشویی هند که از دسامبر مشغول تحقیقات از 
شیائومی و چند شرکت چینی دیگر بوده است، اعالم 
کرد شیائومی در زمان ارسال پول به خارج، اطالعات 
گمراه کننده به بانکها داده است.شیائومی در بیانیه 
ای اعالم کرد این پرداخــت، حق امتیاز قانونی بوده 
اســت زیرا برای فناوریهای تحت مجوز و IP های 
مورد استفاده در محصوالت هندی این شرکت انجام 

شده است.

ضریب نفوذ پهن باند تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۲۷.۲۰ 
درصد رسیده که ۱۱۴.۰۶ درصد آن مربوط به اینترنت 
پهن باند ســیار و ۱۳.۱۵ درصد مربوط  بــه اینترنت 

پهن باند ثابت است.
به گزارش ایسنا، تعداد مشــترکان اینترنت پهن باند 
طبــق آخرین آمار منتشرشــده در ســازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان ســه ماهه پایانی 
سال ۱۴۰۰، به ۱۰۶ میلیون و ۹۱۹ هزار و ۲۷۶ رسیده 

که شــامل ۹۵ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۲۵۲ مشــترک 
اینترنــت پهن باند ســیار و ۱۱ میلیــون و ۵۰ هزار و 
۲۴ مشــترک اینترنت پهن باند ثابت می شود.این در 
حالی است که تا پایان ســال ۱۳۹۹، تعداد مشترکان 
اینترنت پهن باند، ۸۹ میلیــون و ۳۴۵ هزار و ۴۷۸ و 
شــامل ۸۴ میلیون مشــترک اینترنت پهن باند سیار 
و ۵ میلیــون مشــترک اینترنت پهن بانــد ثابت بود.

مطابــق این آمار، ضریــب نفوذ اینترنــت پهن باند تا 

پایان سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰، به ۱۲۷.۲۰ درصد 
رســیده که ۱۱۴.۰۶ درصد آن مربوط به ضریب نفوذ 
اینترنــت پهن باند ســیار و ۱۳.۱۵ درصــد مربوط به 
ضریب نفوذ اینترنت پهن باند ثابت است. این در حالی 
است که در پایان ســال ۱۳۹۹، ضریب نفوذ اینترنت 
پهن بانــد ۱۰۶.۳۵ و شــامل ۱۰۰.۲۲ درصد ضریب 
 نفوذ اینترنت پهن باند سیار و ۶.۱۳ درصد ضریب نفوذ

 اینترنت پهن باند ثابت بود.

رئیس اتحادیــه نان هــای فانتزی )نان هــای حجیم و 
نیمه حجیم( تهران گفــت: از دیروز ســامانه آرد برای 
واحدهای صنفی نان فانتزی بســته شــده و همین امر 
وضعیت به هم ریخته ای را در صنف حاکم کرده اســت.
محمدجواد کرمی، در گفتگو بــا خبرآنالین افزود: به ما 
گفته اند طبق مصوبه ســتاد تنظیم بازار قیمت هر کیلو 
آرد برای واحدهای نان فانتــزی از ۱۷۵۰ تومان به ۱۶ 
هزار تومان رسیده است این در حالی است که هنوز دقیق 
نمی دانیم قیمت آرد تحویلی به ما چقدر اســت و با چه 
قیمتی در صورت باز شدن سامانه می توانیم آرد بخریم.

وی گفت: متاسفانه حذف یارانه آرد و نان را با بی نظمی 
بسیار باالیی کلید زده اند و این وضعیت، شرایط فعالیت 

را با ابهام مواجه کرده اســت .وی در پاسخ به سئوالی در 
خصوص اینکه آیا ممکن است وضعیت قیمتی آرد مانند 
استان گیالن دوباره به شرایط عادی بازگردد؟ گفت: این 
تصمیم حاال برای کل کشور گرفته شده است. پیش از این 
برای گیالن این تصمیم را گرفتند اما دوباره قیمت را به 
حال عادی بازگرداندند اما حاال قیمت را برای کل کشور 
افزایش داده اند.او با تاکید بر اینکه هیچ اطالع رســانی 
قبلی در این خصوص صورت نگرفته است، ادامه داد: نان 
باگت در حال حاضر شش هزار تومان است اما در صورتی 
که قیمت آرد به شانزده هزار تومان بردس، قیمت هر نان 
باگت هجده هزار تومان خواهد رسید.وی با اشاره به مفاد 
برنامه ششم گفت: در برنامه پنجم و برنامه ششم تاکید 

شده باید چهل درصد مصرف بر نان حجیم منتقل شود 
اما حاال یارانه نان های حجیم را برداشــته اند و در نتیجه 
رقابتی نابرابر میان نان های سنتی و فانتزی ایجاد می شود 
چرا که فاصله قیمتی نان ها بسیار باال می رود .وی با اشاره 
به اینکه ۶۸۰ واحد صنفی نان فانتزی در شهر تهران فعال 
است، ادامه داد: به طور متوسط در هر واحد بین شش تا 
۱۰ نفر فعالیت دارند و این وضعیت ســبب می شود این 
واحدها با افت فروش و خطر تعدیل نیرو مواجه شــوند.

کرمی گفت: اگر قرار اســت یارانه نان حذف شود، باید 
تدبیری دقیق به کار گرفت تا مشکلی متوجه واحدهای 
تولیدی نشود اما در ســایه ابهامی که وجود دارد دقیق 

نمی دانیم چه تصمیمی گرفته شده است.

علی رغم اینکه طی چهار سال اخیر در اردیبهشت ماه 
تعرفه برق با افزایش روبرو بود، اما در ســال جاری این 
افاق نیفتاده است و طبق اعالم سخنگوی صنعت برق 

قبوض برق مانند دوره های قبلی صادر می شود.
به گزارش ایســنا، هیات وزیران در سال ۱۳۹۷ طبق 
مصوبه ای به اســتناد مواد ۱ و ۳ قانون هدفمند کردن 
یارانه ها مصــوب ۱۳۸۸ به وزارت نیرو اجــازه داد که 
متوسط تعرفه  برق را از ابتدای اردیبهشت بدون تغییر 

ساختار تعرفه ها هفت درصد برای همه مشترکان و ۱۶ 
درصد به عالوه آن هفت درصد برای پر مصرف ها افزایش 
دهد؛ طرحی که تا سال گذشته اجرایی شد اما امسال 
وارد مرحله اجرا نشد.آنطور که مصطفی رجبی مشهدی 
- سخنگوی صنعت برق نیز در این رابطه به ایسنا گفته، 
هیچ ابالغیه ای برای افزایش قیمت نداشته ایم و قبوض 
برق کمــاکان با قیمت های قبلی صادر می شــود؛ این 
مساله شامل حال مشــترکان پر مصرف نیز می شود و 

این طرح امســال به طور کامل اجرایی نشده است.وی 
با بیان اینکه قرار نیست تغییری در قبوض برق اعمال 
شود، اظهار کرد: برنامه ای برای افزایش تعرفه ها نداریم 
و شرایط مانند دوره های قبل خواهد بود.البته باید گفت 
که در بهمن ماه امسال تغییراتی در قبوض مشترکان 
پرمصرف برق اعمال شد که بر اســاس آن حدود ۱۵ 
درصد مشترکان شــامل افزایش تعرفه شدند و قبوض 

آن ها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافت.

در جریان بازدید بــازرس کل صنعت، معدن و تجارت 
و هیاتی از دادستانی کل کشــور از خودروسازی سایپا، 
مشخص شــد این خودروســاز پس از تکمیل کاری 
خودروهای ناقص به منظور توزیع در استان های مختلف 
از طریق شبکه حمل و نقل، دقت کافی و سیستماتیک 
در کنترل های کیفی معمول نکرده است که این موضوع 
با تذکر سازمان بازرسی مواجه شد.به گزارش ایسنا به 
نقل از سازمان بازرسی کل کشور، اشکان میرمحمدی 
بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی 
کل کشور با اشاره به بازدید انجام شده به همراه نمایندگان 
دادستانی کل کشور و بازرسان سازمان بازرسی از شرکت 
سایپا، در خصوص ترخیص خودروهای ناقص پس از رفع 

نقص، بدون اهتمام کافــی در کنترل های کیفی الزم، 
تذکراتی را به مدیران این شرکت خودروسازی ارائه کرد.
وی در این زمینه تصریح کرد: پیرو درخواست معاونت 
محترم قضایی دادستان کل کشــور دایر بر همکاری 
مشترک به منظور راستی آزمایی نحوه اقدامات شرکت 
سایپا از بابت احتکار و دپوی خودروها در پارکینگ های 
مســتقر اجاره ای، امروز به همراه نمایندگان معاونت 
قضایی دادستانی کل کشور در حقوق عامه و بازرسان 
حوزه صنعت عالوه بر حضور در پارکینگ های اجاره ای 
شرکت سایپا که خودروهای ناقص در آن مستقر بودند، 
همزمان بازرسان در معاونت برنامه ریزی و تامین شرکت 
سایپا به منظور راستی آزمایی های الزم حضور پیدا کردند.

بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی 
کل کشور ادامه داد: با عنایت به بررسی های بعمل آمده و 
راستی آزمایی های صورت گرفته از طریق کنترل شماره 
VIN خودروهایی که در پارکینگ ها مســتقر بودند و 
همچنین کنترل و هماهنگی خودروهایی که آمارشان 
در سامانه معاونت تامین و برنامه ریزی سایپا قرار داشت، 
بررسی های الزم میدانی صورت گرفت.میرمحمدی بیان 
کرد: در جریان این بازدید، مشخص شد آمار خودروهایی 
که در داخل پارکینگ های مورد بازدید قرار داشــتند، 
منطبق با آماری اســت که از طریق سیســتم، توسط 
همکاران ما در سازمان بازرســی به طور مداوم پایش و 

رصد می شود.

البرز؛ دریافت کننده بیشترین تسهیالت تولیدیخطر در کمین تامین موادغذایی؟!

ضریب نفوذ اینترنت در ایران به ۱۲۷ درصد رسیدتوقیف ۷۲۶ میلیون دالر از دارایی شیائومی در هند

تغییر مکانیزم یارانه نان کلید خورد

امسال تعرفه برق افزایش نیافت

شرکت سایپا از سازمان بازرسی کل کشور تذکر گرفت
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بر اساس اعالم بانک مرکزی؛

از  سوی   صندوق توسعه ملی 

 رشد ۳۹ درصدی 
 حجم نقدینگی
 در سال ۱۴۰۰

 ۱۳۰۰  میلیارد تومان پول 
به بورس واریز شد

 واردکنندگان برنج
  خواستار افزایش

  قیمت  شدند
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سرمقاله

 تخطی   بانک ها
 از مقررات

زمانی که دستور و یا ابالغیه 
ای از ســوی وزارت خانه ای 
برای سیستمی مانند سیستم 
بانکی صادر می شود به طور 

قطع تخطی از آیین نامه...

  ســهراب دل انگیــزان، 
اقتصاددان 

متن کامل  د ر صفحه3
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 پایان 
سوداگری بانک ها ؟

 کمبود    قطعات
یدکی   خودرو 

بانک مرکزی: اجاره بها رشد ماهانه  دارد

التهاب  در  بازار        اجاره  مسکن
صفحه۲

صفحه۲

آشفته  بازار   اقالم   خوراکی
برخی    اقالم  خوراکی  در   فروشگاه ها   سهمیه بندی   شد 

روغن   کمیاب    شد

کاالهای     وابسته    به  آرد  گران    شد

در حالی وزارت اقتصاد ورود بانکها به بازارهای ملک، ارز 
و طال را ممنوع اعالم کرد که هدایت سرمایه به بخش 
مولد یکی از بزرگترین دغدغه دولتها در چند سال اخیر 
بوده است. این میزان از سرمایه و نقدینگی اگر به سمت 
تولید هدایت می شد امروز تولید داخلی نه با رکود و نه 
با چالش تامین مالی روبرو بود. در حال حاضر بیش از 
۵۰ درصد دارایی بانک ها، ملک است و بنگاه داری این 
سیستم یکی از موانع اصلی هدایت تسهیالت به سمت 
بخش مولد است. بانکها سرمایه گذاری در دیگر بخش 
های اقتصادی را سودآور تر دانسته و از ورود به بخش 
تولید سر باز زدند. حال باید دید با ممنوعیت هرگونه 
ســرمایه گذاری بانک ها در بازارهای ارز، طال، ســکه، 
امالک و مستغالت، که توســط وزارت اقتصاد مصوب 

شده تا چه اندازه تولید...

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو می گوید: کمبود 
قطعه در بازار باعث رشــد ۷ تــا ۸ درصدی قیمت 
قطعات یدکی خودرو شده است. به گفته وی، در حال 
حاضر حدود ۴۰ درصد بازار قطعات یدکی در اختیار 
برند های تقلبی و قاچاق است. این افزایش قیمت 
برای لوازم یدکی خودرو های خارجی بسیار بیشتر 
است.  در این بازار شاهد تفاوت قیمتی ۱۰۰ درصدی 
هستیم. این در حالی است که در برخی قطعات این 
تفاوت قیمت بیش از ۲۰۰ درصد است. در طی دو 
سال گذشته همان که مطلع هستید بازار خودرو به 
دالیل مختلف ازجمله تحریم و افزایش قیمت مواد 
اولیه و مشکالتی که در حوزه تأمین ارز داریم دچار 

تالطم شده است لذا بازار...



اقتصاد2
ایران وجهان

بر اساس اعالم بانک مرکزی؛
 رشــد ۳۹ درصدی حجم نقدینگی

 در سال ۱۴۰۰
رکــورد تاریخــی ضریب فزاینــد نقدینگی 

شکسته شد.
به گزارش اقتصادآنالین، بر اساس اعالم بانک 
مرکزی، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ 
برابر با ۴۰.۶ درصد بــود که حاکی از کاهش 
۱.۶ واحد درصدی است.همچنین پایه پولی 
در پایان اسفندماه سال گذشته با رشد ۳۱.۴ 
درصدی نسبت به اسفند سال ۱۳۹۹ به حدود 
۶۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.رشد پایه 
پولی در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ برابر با ۳۰.۱ 
درصد بود کــه حاکی از افزایــش ۱.۳ واحد 

درصدی است.
ضریب فزاینده نقدینگی بــه عنوان معیاری 
از وام دهی بانک ها در پایان سال گذشته به 
۸.۰۱ واحد رسیده است که باالترین میزان از 
زمان انتشار داده های پولی بانک مرکزی به 

حساب می آید.

معاون رئیس جمهور:
 منع واردات خــودرو تا پایان 

اردیبهشت ماه است
معاون امور مجلس رییس جمهور گفت: منع 
واردات خودرو تا پایان اردیبهشت ماه است، 
اما پس از آن می توان در این خصوص تصمیم 
گرفت و مشــکلی از این بابت وجود نخواهد 

داشت.
به گــزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »ســید 
محمد حسینی« در حاشیه جلسه علنی امروز 
)یکشنبه( مجلس شورای اسالمی گفت: در 
موضوع واردات خودرو از وزیر صنعت، معدن 
و تجارت سوال شده است، همچنین در دولت 
نیز بارها و بارها مطرح شده که روند فعلی این 

صنعت مطلوب نیست.
وی با اشــاره به گالیه های جدی رهبر معظم 
انقالب در خصــوص کیفیــت خودروهای 
تولیــد داخل، بیان داشــت: در ایــن زمینه 
دولت به جد در حال فعالیت اســت و به طور 
قطع نظر نماینــدگان مجلس نیــز برایمان 
 محترم اســت که چطــور می تــوان از این

 وضعیت عبور کرد.
حســینی گفت: مباحثی همچون واگذاری 
خودروســازان به بخش خصوصــی و از آن 
طرف، نظارت دولت بر آن، همچنین موضوع 
واردات خودرو جزو مواردی است که مطرح 
اســت.وی ادامــه داد: باید تغییــر و تحولی 
در این حوزه انجام شــود و دولــت و وزارت 
 صمت نیز اقدامات جدی در برنامه هایشــان

 طراحی کرده اند.
معــاون امــور مجلــس رییس جمهــور 
تصریح کرد: با توجه بــه اینکه دولت کارهای 
بــزرگ را در برنامه های خود دارد، مســاله 
خودرو و ســایر مشــکالت باید به ســرعت 
 رفع شــود تا دیگر مســاله دولــت و وزارت

 صمت نباشد.

خبر

مشــاهدات میدانی نشان 
می دهد همزمان با افزایش 
قیمت آرد و انتشار اخباری 
در خصوص گرانی روغن، 
تقاضا بــرای اقالمی چون 
روغن و کاالهای وابســته به آرد در بــازار باال رفته 
اســت.به گزارش خبرآنالین، آخرین بار در بهمن 
ماه ۱۴۰۰ بود که در نتیجه کاهش تولید روغن این 
کاالی اساسی در فروشــگاه های پایتخت کمیاب 
شد و از طرف دیگر بیم تولیدکنندگان از حذف ارز 
دولتی نیز به کاهش تولید این کاالی اساسی دامن 
زد و حال با گذشــت ۳ ماه از این اتفاق و همسو با 
حذف ارز دولتی بازار کاالهای اساسی دوباره شاهد 
کمیاب شدن این محصول در فروشگاه های برخی 
از مناطق پایتخت اســت.روغن از جمله کاالهای 
اساسی اســت که در بازه زمانی فروردین ۱۴۰۰ تا 
فروردیــن ۱۴۰۱ افزایش قیمت چشــمگیری را 
تجربه کرد؛ طبق بررسی های صورت گرفته قیمت 
هر لیتر روغن ســرخ کردنی از ۹ هزار و ۶۰۰ تومان 

در فروردین ۱۴۰۰ به ۱۴ هزار تومان در فروردین 
۱۴۰۱ رسیده اســت و حال همسو با کمیاب شدن 
این کاالی اساســی خبر از افزایــش قیمت ۴۰ تا 
۵۰ درصدی آن به گوش می رسد.گفتنی است که 
عرضه روغن های تولید داخل در سایت  های خرید 
و فروش اینترنتی از امروز نیز کاهش یافته اســت و 
برخی از این سایت ها اعالم عدم موجودی کرده اند.
در حالی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر از افزایش 
۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت روغــن در بازار به گوش 
می رسد که داریوش محمودی، دبیر سابق انجمن 
روغن نباتی ایران، گفته بود تردیدی نیســت که با 
حذف ارز ترجیحی قیمت کاالهای اساسی از جمله 
روغن ۱۰۰ درصد افزایــش را تجربه خواهند کرد. 
آمارها حاکی از آن اســت که ایران ظرفیت تولید 
ساالنه حداقل ۳ میلیون تن روغن نباتی را دارد که ۲ 
میلیون تن مصرف داخل است، این مساله به معنای 
توان یک میلیون تن صادرات این محصول توســط 
تولیدکنندگان داخلی است و این در حالی است که 
در سال های گذشته و در بازه های زمانی مختلف بازار 
کاالهای اساسی با کمبود روغن مواجه بوده است و 

این کمبود عرضه به سال جاری نیز رسیده است.

تقاضای ماکارونی خیز برداشت
گزارش میدانی خبرنگار خبرانالین نشان میدهد 
تقاضا برای خرید ماکارونــی و محصوالت مرتبط 
با ارد نظیر کیک و بیسکویت و کلوچه و شکالت و 
... افزایش یافته است . در پی افزایش قیمت خرید 
تضمینی گندم، بهای آرد افزایش یافت و اخباری 
در خصوص رشــد ۵ برابری قیمت آرد تحویلی به 
کارخانه های کلوچه ســازی و ... منتشــر شد . هر 
چند این افزایش قیمت با تعدیل مواجه گردیده و 
اخباری در خصوص کاهش کمتر بهای آرد منتشر 
شــد اما همین اتفاق زمینه را برای تغییر معادالت 
مهیا کرد و سبب شــد تقاضا برای خرید ماکارونی 
و ... افزایش یابد . همزمان بســیاری از سایت های 
اینترنتــی موجودی ماکارونی خــود را صفر اعالم 
کردند . این اقدام هماهنگ سبب شد وضعیت بازار 
با پیچیدگی بیشتری مواجه گردد.این وضعیت حاال 
در بازار روغن نیز خودنمایی مــی کند و در برخی 
ســوپرمارکت ها روغن هــای ذرت و افتابگردان و 
کنجد و ... بــه جای روغن معمولــی پخت و پز در 
دســترس اســت . این روغن ها البته قیمت هایی 

بسیار باال دارند.

ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟
در سال ۱۳۹۶ و پس از ۴ سال ثبات بازار ارز کشور 
دچار نوسانات شدیدی شــد و دالر که در بازار ارز 
ایران برای ماه ها زیر ۴ هزار تومان معامله می شــد 
روند صعودی را در پیش گرفت؛ دولتی که پس از 
۴ سال تالش موفق شده بود نرخ ارز در بازار آزاد را 
به نرخ ارز دولتی نزدیک کند دستاوردهای ارزی را 
در خطر دید و تصمیم گرفت با برگزاری جلسه ای 
در فروردین ماه ۱۳۹۷ به مداخله جدی در بازار ارز 
بپردازد.در این جلســه چند سناریو برای مدیریت 
بازار ارز مطرح شــد اما در نهایت تصمیم اکثریت 
بر تعیین یک نرخ به عنوان نرخ رســمی ارز بود که 
دولت از آن حمایت کند و با آن نرخ ارز مورد نیاز را 
تامین کند تا شاید با ســوداگری در بازار ارز مقابله 
شود.در جلســه دیگری در مردادماه ۱۳۹۷ که با 
حضور روسای سابق قوه قضاییه و مقننه برگزار شد؛ 
تصمیم گرفته شد نرخ ارز دولتی روی ۴۲۰۰ تومان 
تثبیت شود و دولت به دلیل شرایط جنگ اقتصادی 
نیاز ارزی برای واردات دارو و کاالهای اساسی را با 
این نرخ تامین کند تا فشار به طبقات کمتربرخوردار 

جامعه کنترل شود.

برخی    اقالم  خوراکی  در   فروشگاه ها   سهمیه بندی   شد

آشفته  بازار   اقالم   خوراکی

در نامه ای به معاون اول رییس جمهور
واردکنندگان برنج خواســتار 

افزایش قیمت شدند
انجمن واردکنندگان برنج در نامــه ای به معاون اول 
رییس جمهور نوشت عدم ابالغ و اجرای به موقع قانون 
بودجه ۱۴۰۱، تصمیم گیری های ســلیقه ای بدون 
هماهنگی و مطالعه عواقــب و پیش بینی های الزم، 
تعطیلی تجارت واردات برنج، تهدیدی برای بازار برنج و 
امنیت غذایی کشور است.به گزارش ایسنا در متن نامه 
رییس انجمن واردکنندگان به محمد مخبر  مواردی که 
موجب تهدید بازار و واردات برنج و امنیت غذایی کشور 

می شود به شرح زیر آمده است:
۱. عدم ابــالغ و اجرای قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ در 
گمرکات کشــور تا کنون؛ در صورت ترخیص کاال به 
صورت علی الحساب بر مبنای سال ۱۴۰۰ محاسبات 

انجام و تعهد از واردکنندگان اخذ می شود.
۲ عدم امکان فروش بر اساس تعهد گمرک، به دلیل عدم 
محاسبه قیمت تمام شده مستند در سازمان محترم 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مغایر شدن 
قیمت تمام شده سال ۱۴۰۱  با قیمت های دستوری 

سال ۱۴۰۰ جهاد کشاورزی.
۳- عدم امکان نگهداری محمولــه ها در انبارها بعد از 
ترخیص تا اعالم قیمت تمام شده توسط دولت به دلیل 

ظن به احتکار.
۴- امکان عدم ترخیص از گمرکات به دلیل دموراژ ، عدم 
امکان انبارداری در فضا های مناسب، شرایط آب و هوایی 
جنوب کشور و خصوصاً متروکه شدن محموله ها توسط 

سازمان محترم جمع آوری و فروش اموال تملیکی.
۵- افزایش قیمت تمام شــده محموله ها به دلیل عدم 
تصمیم گیری دولت در میزان ســود بازرگانی؛ حتی در 
صورت تقلیل ۶% بــه ۱% حداقل ۱۰۰۰ تومان با مبنای 
ETS  ) نرخ ســامانه مبادالت ۲۳۰۰۰ تومانی ( عالوه 
بر افزایش های قیمت جهانی  برای هر کیلوگرم برنج را 
خواهیم داشــت.در ادامه این نامه آمده است: معاون اول 
محترم ، آیا واردکنندگان با این معادله چند مجهولی که 
در هیچ جای آن امکان حضور و تصمیم ســازی ندارند، 
چاره ای جز ریسک در ترخیص و تحمل ضرر و زیان برای 
محموله های وارد شده و تعطیل کردن ادامه تجارت واردات 
برنج دارند؟پیشنهاد اضطراری این است که تصمیم عاجل 
دولت محترم در کاهش سود بازرگانی و به تبع آن، علی 
رغم مخالفت این انجمن با  قیمت گذاری به دلیل نوسان 
عوامل تشکیل دهنده آن با تخصیص ارز نیمایی، وزارت 
محترم جهاد کشاورزی و وزارت محترم صمت نسبت به 
محاسبه قیمت تمام شده و اعالم آن با استناد به ارزش های 
جهانی برنج و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و تصمیمات دولت 
در تعیین میزان سود بازرگانی و سایر افزایش های قانونی 
در اسرع وقت با هماهنگی بخش خصوصی اقدام کنند.در 
صورت امکان، کمک به کاهش ضرر و زیان واردکنندگان با 
بهره مندی از قوانین و مقررات صادرات و واردات برای آن 
دسته از واردکنندگانی که با ریسک خطر باال در فروردین 
ماه سال ۱۴۰۱ و قبل از اجرای قانون بودجه اقدام به واردات 
و عرضه بر اساس قیمت های سال ۱۴۰۰  با فاکتور رسمی 
اعالم شده در سامانه کرده اند. به نظر می رسد با وجود تعلل 
و تأخیر بیش از یک ماه در اجرا و تصمیم گیری وظایف 
محوله دولت و امکان عدم ریسک برای واردات که تا کنون 
واردکنندگان برای تنظیم بازار فروردین ماه و ماه مبارک 
رمضان به آن تن داده اند چاره ای جز عدم واردات و تعطیلی 

بخش خصوصی صنعت واردات برنج متصور نیست.
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برخی کارشناســان اقتصادی معتقدند رشــد اجاره 
بها به دلیل چند ســال عقب ماندگی از رشد قیمت 
مســکن، نه تنها متوقف نمی شــود بلکه در ماه های 
آتی هــم ادامه می یابد تــا به نرخ تعادلی برســد.به 
گزارش خبرنگار مهر، بر اســاس آمار منتشره بانک 
مرکزی، بازار اجاره بها در فروردین امســال نســبت 
به فروردین ۱۴۰۰ رشــد ۴۵.۶ درصدی در تهران و 
۵۰.۱ درصدی در کل مناطق شــهری را تجربه کرده 
اســت.بانک مرکزی برای اولین رشــد ماهانه اجاره 
بهای مســکن را نیز ذکر کرده که در فروردین امسال 
 نسبت به اسفند سال گذشــته رشد ۸ دهم درصدی

 داشته است.

گزارش بانک مرکزی از رشد اجاره بها، از 
»ساالنه به ماهانه« تغییر کرد!

برخی کارشناسان اقتصاد مســکن معتقدند تعیین 
شاخص رشد ماهانه اجاره بهای مسکن می تواند حامل 
این پیام باشد که دستگاه های متولی آمار بازار مسکن 
متوجه وضعیت رشد اجاره بها در ماه های اخیر شده 
اند.حال آنکه دستگاه سیاست گذار در بخش مسکن، 
نسبت به وضعیت اجاره بها سکوت کرده و هیچ راهکاری 
جز »اعطای وام ودیعه مسکن که پرداخت آن با موانع 
متعددی از ســوی بانک ها مواجه شد« و همچنین 
»تعیین ســقف اجاره بها که کمتر موجری آن را اجرا 
کرد« ندارد.هر دوی این راهکارها سال گذشته در ستاد 
ملی مقابله با کرونا به تصویب رسید و در سال جاری تا 
کنون خبری از برنامه های جدید دستگاه متولی بخش 

مسکن برای کنترل اجاره بها در سال ۱۴۰۱ به گوش 
نرسیده است.

رئیس اتحادیه امالک: بازار اجاره آرام است 
و هیچ التهابی ندارد!

نظر بانک مرکزی مبنی بر رشد ۸ دهم درصدی ماهانه 
اجاره بها در فروردین ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ۱۴۰۰ 
در حالی است مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه 
مشاوران امالک همواره بر آرام بودن بازار اجاره بها تأکید 
داشته و می گوید هنوز فصل جابه جایی مستأجران فرا 
نرسیده که قرار بر افزایش اجاره بها باشد.این در حالی 
است که بسیاری از مشاوران امالک و واسطه های ملکی 
ملتهب بودن بازار اجاره مســکن و تغییرات پر شتاب 
اجاره بها که بعضاً در هر هفته دستخوش رشد می شود 

را تأیید می کنند.

کارشناس اقتصاد مسکن: منتظر افزایش 
اجاره مسکن در ماه های آتی باشید

در همین ارتباط حمید یاری کارشناس اقتصاد مسکن 
معتقد است: بازار اجاره تحت تأثیر شرایط بازار خرید 
و فروش مسکن در سال های اخیر قرار گرفته و رشد 
فعلی اجاره بها متأثر از افزایش قیمت مسکن است.وی 
افزود: افزایش قیمت مسکن از سال ۹۶ به بعد که تحت 

تأثیر تالطم در بازارهای موازی اتفاق افتاد، سبب شد 
تا فاصله ای میان قیمت مسکن با اجاره بها رخ دهد؛ در 
همان سال ها هم پیش بینی می شد که با افزایش قیمت 
ملک، اجاره مسکن نیز به تدریج و با فاصله ای چند ساله 
رشد کند.کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: این فاصله 
میان قیمت مسکن با اجاره بها به گونه ای است که اگر 
همین االن هم رشد قیمت مسکن متوقف شود، رشد 
اجاره بها ادامه خواهد داشت؛ کما اینکه در فروردین 
۱۴۰۱ بر اســاس گزارش بانک مرکزی، رشد ماهانه 
قیمت مسکن نسبت به اســفند ۱۴۰۰ کاهش ۲.۴ 
درصدی ولی اجاره رشد ۸ دهم درصدی داشته است.
وی خاطرنشان کرد: وقتی قیمت مسکن رشد می کند، 
فعاالن این بازار عمدتاً خریداران و متقاضیان سرمایه ای 
هســتند در حالی که متقاضیان اجاره مسکن، اکثر 
مصرفی اند لذا بازار اجاره کشش آن را ندارد تا در همان 
سال افزایش قیمت مسکن و معادل آن، رشد کند.یاری 
یادآور شد: معموالً وابستگی اجاره بها به ارزش مسکن 
۲۰ درصد است به این معنی که مجموع رهن و اجاره 
به یک پنجم ارزش ملک می رسد اما از وقتی که قیمت 
مسکن از اواخر ۹۶ به بعد رشد کرد و در سال های ۹۷ و 
۹۸ به اوج خود رسید، بازار اجاره بها توان چنین رشدی 
را نداشت لذا تابعیت اجاره مسکن از قیمت ملک در آن 
ســال ها به ۱۰ درصد کاهش یافت حال آنکه با رشد 

اجاره بها در سال ۹۵ از یک سو و تثبیت قیمت مسکن 
در آن سال از سوی دیگر، نرخ تعادلی اجاره به قیمت 
مسکن به ۳۰ درصد رســیده بود که باالترین نرخ تا 
کنون است.وی تأکید کرد: محاسبات سرانگشتی نشان 
می دهد هنوز هم نرخ تعادلی اجاره به قیمت مسکن 
نتوانســته به محدوده ۲۰ تا ۲۲ درصد برسد و لذا در 
ماه های آتی باز هم باید منتظر افزایش اجاره بها باشیم؛ 
به خصوص که در این سال ها عرضه مسکن به شدت 
کاهش یافته و نرخ رشد جمعیت نیز مثبت بوده است 
که در افزایش تقاضای مسکن اثرگذار است. همچنین 

میزان مهاجرت ها هم افزایشی بوده است.

مالیات بــر خانه های خالــی، یک طرح 
شکست خورده است

کارشــناس اقتصاد مســکن درباره تأثیر مالیات بر 
خانه های خالی بر بازار اجاره بها و افزایش عرضه مسکن 
خالی به این بازار گفت: وقتی فردی ملک خود را خالی 
نگه می دارد، مطمئناً نسبت به میزان سودی که از خالی 
نگه داشتن آن در برابر میزان ضرری که از عدم واگذاری 
ملک خود به بازار اجاره نصیبش می شود، آگاه است.وی 
ادامه داد: حال دولت چه میزان مالیاتی باید از این فرد 
دریافت کند تا بتواند بازدارنده خالی بودن ملک شده 
و مالِک خانه خالی مجاب به عرضه مسکن خود به بازار 
اجاره شود؟یاری بیان کرد: اینها نشان می دهد که طرح 
مالیات بر خانه های خالی تا کنون یک طرح شکست 
خورده بوده و نتوانسته نقش بازدارندگی در برابر خالی 

نگه داشتن واحدهای مسکونی ایفا کند.

بانک مرکزی: اجاره بها رشد ماهانه  دارد

التهاب  در  بازار  اجاره  مسکن

صندوق توسعه ملی اعالم کرد که طی توافقی که 
با بورس داشته، موانع واریز پول به صندوق تثبیت 
بازار رفع و به تازگی دو قســط با مجموع ۱۳۰۰ 
میلیارد تومان پرداخت شــده اســت.تازه ترین 
اعالمی که صندوق توســعه ملی به ایسنا داشته 
است بیانگر پایان مناقشه چندماه اخیر بین این 
صندوق و صندوق تثبیت بــازار در رابطه با واریز 
حدود ۱۲ هــزار میلیارد تومانی اســت که  قرار 
بود در راستای حمایت از بازار سرمایه به صورت 
مرحله ای به بورس تزریق شود.این در حالی است 
که در دی ماه سال گذشــته با واریز قسط ۶۵۰ 
میلیارد تومانی، صندوق توسعه ملی اعالم کرد که 

تا آن زمان در مجموع ۲.۷ هزار میلیارد تومان به 
صندوق تثبیت بازار واریز شده و قرار است مابقی 
نیز در اقساط ۶۵۰ میلیارد تومانی و از محل ریال 
بازپرداخت تســهیالت صندوق توسعه ملی در 

بانک ها، پرداخت شود.
مدتی بعد مســئوالن بورس اعــالم کردند که با 
وجود وعده  داده شده برای پرداخت منابع صندوق 
توسعه ملی به صورت مرحله ای به صندوق تثبیت 

 بازار، این اقدام هنوز اجرایی نشده است. صندوق 
توسعه ملی اما دلیل این توقف را عدم ورود بورس 
به امضای قرارداد مربوطه اعالم و تاکید کرد که در 
این حالت از لحاظ حقوقی امکان ادامه پرداخت 
نیست.اختالف به اینجا ختم نشد و بورس اعالم 
کرد که قرارداد منصفانه و دو طرفه نیست. البته 
آنها به اینکه بخشــی از پرداخت پــول از محل 
شخص ثالث تعیین شده نیز اعتراض داشتند؛ این 

در حالی است که قرار است ۵۰۰۰ میلیارد تومان از 
این پول از محل طلب صندوق توسعه ملی از وزارت 
اقتصاد تسویه شود. با این حال صندوق توسعه ملی 
تاکید داشت که هم بورس و هم وزارت اقتصاد در 
جریان جزئیات این قرارداد کــه در هیات امنای 
صندوق توسعه ملی نیز مصوب شده، بوده اند.به هر 
صورت اعالم صندوق توسعه ملی نشان می دهد 
که روز شنبه ۱۰ اردیبهشــت ماه سال جاری با 
حل اختالف دو طرف، واریز اقساط ۶۵۰ میلیارد 
تومانی آغاز و دو قســط به صورت یکجا )۱۳۰۰ 
میلیارد تومان( پرداخت شده است که این روند تا 

تسویه مبلغ تعهد شده، ادامه خواهد داشت.

از  سوی   صندوق توسعه ملی

 1300  میلیارد تومان پول به بورس واریز شد
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     آگهی قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
هیات رسیدگی به تقاضاهای ثبت امالک  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۳ 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهین دژ بشرح آرا ذیل پرونده های هیات تصرفات مالکانه و مفروزی اشخاص مذکور را تایید علی 

هذا در اجرای ماده ۳ قانون یاد شده مراتب را در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین مشاعی و سایر صاحبان حقوق آگهی می شود.
ردیف ۱- برابر رای شماره ۱۴۵۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ مالکیت آقای پرویز محمدی فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان 

یک واحد مرغداری به مساحت ۱۱۳۶۰/۱۰ متر مربع مجزی شده از نسق زراعتی ۶۱۰۴ - ۴۴/۰۶/۲۱
از ۱۳ اصلی بخش ۹ مراغه واقع در استان آذربایجان غربی - شهرستان شاهین دژ - شهر محمود آباد خریداری شده از سهمی مالک فریدون 

بامرادی محمود جق موضوع سند انتقالی ۳۳۸۰۶ - ۱۳۷۲/۰۹/۲۱ و سند انتقالی ۸۰۲۴۷- ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
دفتر ۸ شاهین دژ در کالسه ۱۰۱ در سال ۱۳۹۹ که برای آن پالک ۲۶۳۴ فرعی اختصاص یافت .

ردیف ۲- برابر رای شماره ۱۴۵۱ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ مالکیت خانم فاطمه قاسمی فرزند حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و 
اعیان یک واحد مرغداری به مساحت ۱۱۳۶۰/۱۰ متر مربع مجزی شده از نسق زراعتی ۶۱۰۴ - ۴۴/۰۶/۲۱

از ۱۳ اصلی بخش ۹ مراغه واقع در استان آذربایجان غربی - شهرستان شاهین دژ شهر محمود آباد خریداری شده از سهمی مالک فریدون بامرادی 
محمود جق موضوع سند انتقالی ۳۳۸۰۶ - ۱۳۷۲/۰۹/۲۱ و سند انتقالی ۸۰۲۴۷- ۱۳۹۷/۰۷/۲۶

دفتر ۸ شاهین دژ در کالسه ۱۰۲ در سال ۱۳۹۹ که برای آن پالک ۲۶۳۴ فرعی اختصاص یافت
چنانچه ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی اعتراضی از طرف اشخاص  حقیقی و حقوقی به ثبت نرسد اداره ثبت اسناد و امالک 
سند مالکیت مورد تقاضای متصرف را براساس مدلول رای و طبق مقررات مربوطه صادر خواهد کرد و در صورت اعتراض معترض باید ظرف مدت 
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض و اخذ رسید  به مرجع قضایی دادخواست تقدیم نماید و گواهی مشعر بر جریان دعوی را به اداره ثبت ارائه دهد و 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه می باشد و در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. ۹۰۲۸

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ 
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--

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ایرایر
 رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۱۰۰۰۰۰۵۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیامک ابراهیمی فرزند حسین بشماره شناسنامه ۹۲۶ صادره 
از میاندوآب در ششدانگ یک باب کارگاه )محل تولید محصوالت بتنی( به مساحت ۴۵۰۰ متر مربع مفروز و مجری شده از پالک ۱۵۴ - اصلی 
واقع در بخش ۱۷ شهرستان بوکان جاده بوکان میاندوآب روبروی کارخانه سیمان خریداری از آقای محمد رسول پور گامیشگلی احدی از 

مالکان مشاعی در پالک مذکور محرز گردیده که برای آن پالک ۲۴۳ فرعی از ۱۵۴ - اصلی تعیین و اختصاص یافته است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.۹۰۲۵
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۲/۱۱
 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۲/۲۶

خالد خانه بیگی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوکان
--

متن آگهی مزایده
 به موجب پرونده اجرائی کالسه ۱۴۰۰۰۳۲۰۲ یک دستگاه خودروی سواری هیوندای سوناتا تیپ YF۲۴۰۰ مدل ۲۰۱۲ بشماره 
انتظامی ایران ۱۷ - ۷۳۴ ب ۴۶ متعلق به آقای سعید جوان مودب که طبق نظر مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ کارشناس رسمی خودروی مزبور 
بشماره موتور G۴LEBU۳۹۹۵۷۸ و شماره شاسی BCA۳۲۱۲۷۲ رنگ سفید متالیک ، بنزینی ، دارای دو محور و چرخ چهار و 
فاقد ایراد در موتور و بدنه در زمان بازدید توصیف و به مبلغ نه میلیارد و هفتصد میلیون ریال ارزیابی شده است که از ساعت ۹ الی ۱۲ روز 
سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ در پارکینگ قلی پور ارومیه از طریق مزایده به فروش می رسد، مزایده از مبلغ پایه ۹/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
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. الزم به ذکر است پرداخت 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.۹۰۲۷
شعبه اجرای ثبت اسناد و امالک ارومیه 

--
) )آگهی فقدان سند مالکیت (( 

اقای وحید برقی دانالو با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق مدعی است که سند یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ به استثنای ثمنیه 
اعیانی آن پالک ۱۰

فرعی از ۳۰۵۶ اصلی واقع در بخش ۲ ارومیه را که ذیل ثبت شماره ۹۷۸۸ صفحه ۲۸۱ دفتر ۱۲۰ بنام نامبرده صادر و تسلیم گردیده است مفقود 
نموده است و ملک مزبور در بیع شرط نبوده و برابر سند شماره ۴۶۶۲۴ مورخه ۱۳۸۷/۰۲/۳۱

دفتر ۱۸ ارومیه نزد بانک سپه رهن میباشد و برابر سند شماره مورخ - دفتر - ارومیه در حق . انتقال یافته است مراتب برابر تبصره یک ماده ۱۲۰ 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا هر کس مدعی مالکیت و یا وجود سند مالکیت مذکور در نزد خود میباشد از تاریخ آخرین نوبت 
این آگهی بمدت ۱۰ روز اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت شهرستان ارومیه تسلیم نماید. در صورت سپری شدن مدت مقرر و عدم دریافت 

اعتراض برابر مقررات سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد.۹۰۲۶
تاریخ انتشار آگهی : ۱۴۰۱/۰۲/۱۱

رونوشت : ستاد اجرایی فرمان امام )ره(
عیسی عباسی – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ۲ ارومیه

--
     آگهی قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هیات رسیدگی به تقاضاهای ثبت امالک  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۳ 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهین دژ بشرح آرا ذیل پرونده های هیات تصرفات مالکانه و مفروزی اشخاص مذکور را تایید 
علی هذا در اجرای ماده ۳ قانون یاد شده مراتب را در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین مشاعی و سایر صاحبان حقوق آگهی می شود.
 ردیف ۱- برابر رای شماره ۱۴۷۹ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مالکیت آقای منصور فرامرزی فرزند عبداله در ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه 

زمین مزروعی به مساحت
۸۴۳۶۰/۶۵ متر مربع مجزی شده از نسق زراعتی ۱۳۷۶۵ - ۵۱/۰۶/۲۳

از ۵۰ اصلی بخش ۱۴ مراغه واقع در استان آذربایجان غربی - شهرستان شاهین دژ - روستای قازانلو خریداری شده از سهمی مالک کاکااله 
فیضی قازانلو و سند کشاورزی ۱۲۳۱۷- ۱۳۵۰/۰۸/۰۲ سهمی آقای میکائیل رضائیان قازانلو در کالسه ۷۴ در سال ۱۴۰۰ که برای آن پالک 

۲۷۳ فرعی اختصاص یافت.
چنانچه ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی اعتراضی از طرف اشخاص  حقیقی و حقوقی به ثبت نرسد اداره ثبت اسناد و امالک 
سند مالکیت مورد تقاضای متصرف را براساس مدلول رای و طبق مقررات مربوطه صادر خواهد کرد و در صورت اعتراض معترض باید ظرف مدت 
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض و اخذ رسید  به مرجع قضایی دادخواست تقدیم نماید و گواهی مشعر بر جریان دعوی را به اداره ثبت ارائه دهد و 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه می باشد و در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. ۹۰۲۹

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ 
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3 اقتصاد
ایران

رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان طال و جواهر 
تهران گفت: مــردم ديگر در مناســبت  ها مثل قبل 
طال نمي خرند. اگرهم به مناسبت عيد فطر به سمت 
خريد طال بروند، بيشتر کارهاي سبک و زير يک گرم 
است. ابراهيم محمدولي، رئيس اتحاديه سازندگان و 
فروشندگان طال و جواهر تهران در خصوص پيش بيني 
بازار طال و سکه در آستانه عيد فطر، گفت: مدت هاست 
که قيمت ها در بازار طال تقريبا حالت يکنواخت دارد. 
خود بازار مسيري را در پيش گرفته که نوسان آن بسيار 

اندک است و نسبت به گذشته هيجاني و با تغييرات 
وسيع نيست.

وي ادامه داد: علي رغم اين موضوع با توجه به رفتارهاي 
صورت گرفته در کنار بازار طال – مثل بحث مذاکرات 
سياسي – گاهي نوســان اندکي را در بازار طال شاهد 
هستيم. در غير اين صورت بازار يک حرکت يکنواخت 
را در پيش گرفته است. محمدولي عنوان کرد: اقتصاد 
کشور ما بيشتر خبري شده و بازار طال و سکه هم مانند 
آن، منتظر برخي پالس هاست. همين مسئله گاهي 

باعث ايجاد نوســان اندک در بازار مي شــود. رئيس 
اتحاديه سازندگان و فروشندگان طال و جواهر تهران 
در خصوص پيش بيني وضعيت بازار طال و ســکه در 
آستانه عيد فطر گفت: تقريبا چند سال است که به دليل 
شرايط اقتصادي، مناسبت ها تاثير چنداني در رشد 
خريد طال ندارد. مردم بيشتر به سمت خريد مايحتاج 
خود مي روند و بازار طال در مناسبت ها خيلي با خريد 
باال روبه رو نيست. اگر هم خريدي صورت گيرد، بيشتر 

به صورت طالي آب شده يا سکه است.

رئيس اتحاديه فناوران رايانه تهران درباره شايعات گراني 
در اين حوزه گفت: يک سري افراد شو آف مي کردند که 
تعهدنامه ارز محاسباتي کاالي گمرکي قبال با ارز ۴۲۰۰ 
محاسبه مي شد و االن با ارز نيمايي محاسبه مي شود و بر 
اين اساس عده اي گفتند ششصد درصد اجناس گران مي 

شود؛ ولي بايد گفته شود که تفاوت ارز نيمايي در کاالي 
تمام شده شش تا هفت درصد است.

محمد رضا فرجي، رئيس اتحاديــه فناوران رايانه تهران 
بيان داشت: داشتن جواز کسب باعث مي شود که خريدار 
با اطمينان جنس را بخرد؛ لذا بهتر است مشتري هنگام 

خريد جواز کسب را رويت کند و فاکتور رسمي دريافت 
کند. رئيس اتحاديه فناوران رايانه تهران در خصوص نحوه 
شکايت در اين اتحاديه هم گفت: افراد مي توانند با مراجعه 
به سايت https://www.itunion.ir شکايت خود را 
مطرح کنند و کارشناسان سريع موارد را بررسي مي کنند.

فاصله گيري بازار طال از حالت هيجاني 

تفاوت ارز نيمايي در كاالي تمام شده شش تا هفت درصد است
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تخطی   بانک ها  از مقررات
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان 

زمانی که دستور و يا ابالغيه ای از سوی وزارت خانه ای برای سيستمی مانند سيستم بانکی صادر می شود به طور قطع تخطی از آيين نامه و يا اساسنامه اتفاق افتاده است. بانکها و 
موسساتی که تحت اين دستور قرار می گيرند با عدم رعايت وظيفه اصلی خود، وارد حوزه های ديگر شده اند. در آيين نامه بانکها، ميزان و چگونگی ورود سيستم بانکی به ديگر حوزه 
ها مشخص است و بايد بر اساس آن اين فرآيند انجام شود.  حال اين اتفاق نيفتاده است و بانکها بيش از محدوده مجاز به بازارهای دارايی وارد شدند. سيستم بانکی از فعاليت اصلی خود 
خارج شد و اين اتفاق خساراتی را برای اقتصاد به بار آورده است. سيستم بانکی به شرکت داری و بازارهای دارايی ورود کرد. بانکها با ورود به بازار ملک، اقدام به ساخت مال ها و مجتمع 
های تجاری کردند و از حيطه وظايف اصلی خود خارج شدند. البته تعداد بسياری از افراد نيز با تاسيس بانک از اين اقدام سوء استفاده کردند و بازار ملک را تحت تاثير قرار دادند. در هر 
حالتی، اين اقدامات خسارت بار بوده و بازار دارايی ها را تحت تاثير قرار داد. در اين شرايط و به همين داليل قيمتها در اين بازارها به صورت حبابی باال رفته و افزايش پيدا کرد. با اين اتفاق، 
بسياری از بانکها که در شرف ورشکستگی قرار داشتند و معامالت آنها مشمول قانون ورشکستگی شده بود، با افزايش قيمت امالک، از قانون ورشکستگی خارج شدند و درآمدهای غير 
عملياتی برای خود ايجاد کردند. به هر ترتيب چندين بار شاهد هشدارهايی مبنی بر ممنوعيت ورود بانکها به فعاليت های خارج از حيطه وظايف داده شده است. بارها از بانکها به ناچار و 
يا به اجبار خواستند از بازار دارايی ها خارج شوند. امروز بيش از 5۰ درصد فعاليت سيستم بانکی در حوزه امالک است و به ناچار و يا به اجبار، حوزه فعاليت خود را در اين بخش گسترش 
دادند. اميد است اين هشدار و ممنوعيت جديد نمايشی نباشد و موجب شود بانکها به وظيفه اصلی خود بازگردند. سيستم بانکی می بايست حوزه مبادالت دست دوم خارج و به حوزه 
ساخت و ساز حرکت کند. يعنی امالک نخرد و وارد توليد مسکن شود. بانکها بايد از حوزه داللی به سمت توليد حرکت می کنند که اين اتفاق نيفتاده است. بايد زيرساخت ها و عدم توزيع 

رانت برای تحقق اين امر اتفاق بيفتد. بايد وام ها به تمام توليدکنندگان داده شود و در بخش توليد در صورت موفقيت در خروج بانکها از بازارهای دارايی، سرمايه گذاری تسريع شود.

رئيس اتحاديه تعميرکاران 
خــودرو می گويــد: کمبود 
قطعه در بازار باعث رشــد ۷ 
تا ۸ درصدی قيمت قطعات 
يدکی خودرو شده است. به 
گفته وی، در حال حاضر حدود ۴۰ درصد بازار قطعات 
يدکی در اختيار برند های تقلبی و قاچاق اســت. اين 
افزايش قيمت برای لوازم يدکــی خودرو های خارجی 
بسيار بيشتر است.  در اين بازار شاهد تفاوت قيمتی 1۰۰ 
درصدی هستيم. اين در حالی است که در برخی قطعات 
اين تفــاوت قيمت بيش از ۲۰۰ درصد اســت. در طی 
دو سال گذشته همان که مطلع هستيد بازار خودرو به 
داليل مختلف ازجمله تحريم و افزايش قيمت مواد اوليه 
و مشکالتی که در حوزه تأمين ارز داريم دچار تالطم شده 
است لذا بازار توليد و فروش قطعه نيز به همين شکل با 

آشفتگی روبروست.
نيک آيين در ادامه اضافه کرد: حــدود ۴۰ درصد بازار 
قطعات يدکی در اختيار برند های تقلبی و قاچاق است. 
زمانی که اين حجم از کاال را از بازار حذف می کنيد بايد 
جايگزينی برای آن تعريف شود. امروز هر کس جنسی هم 
دارد به دليل نداشتن شناسه کاال تمايلی به فروش ندارد 

و همين امر بازار را با کمبود قطعه روبه رو ساخته است.
از طرفی ديگر وزارت صمت از صنف اتحاديه لوازم يدکی 
خواسته است که 5۳ قلم کاال بايستی دارای شناسه کاال 
داشته باشد. در شروع کار دو قطعه کمک فنر و باطری 
خودرو مورد رسيدگی قرار گرفت. در رابطه با باطری که 
تحت نظر اتحاديه باطری فروشان است، مشکلی وجود 
ندارد اما در رابطه با کمک فنر که مرتبط با اتحاديه لوازم 

يدکی است، کمی چالش ايجاد شده است.
مهدی برادران، معاون صنايــع عمومی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، نيز از ســهم ۳۰ درصدی لوازم  يدکی 
قاچاق در بازار خــودرو خبر داد و گفت: در راســتای 
مبارزه با قاچــاق، کاالهای تقلبــی، بی کيفيت و غير 
اســتاندارد کار جديدی در وزارت صمــت با همکاری 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز آغاز شده  است که لوازم  
 يدکی خودرو جزو اولويت های نخســت در اجرای اين 

طرح است.
با ادامه رشد نرخ تورم و نوســانات ارزی از ابتدای سال 
جديد، افزايش قيمت لوازم يدکی هم به دغدغه جدی 
تعميرکاران و دارندگان خودروها تبديل شــده است 
موضوعی که موجب شد سخنگوی اتحاديه لوازم يدکی 
خودرو ضمن هشدار نســبت به تاثير افزايش نرخ ارز، 
ماليات و تعرفه های گمرکی بر رشد قيمت قطعه يدکی 
در سال جديد، از تاثير قطعی افزايش 5۷ درصدی حقوق 

و دستمزد بر قيمت توليد و گرانی قطعه يدکی در سال 
1۴۰1 خبر دهد. در همين رابطه ســخنگوی اتحاديه 
لوازم يدکی خودرو و ماشين آالت در گفت و گو با "کسب 
و کار" گفت: در تمامی بازارها شاهد رشد قيمتها هستيم. 
اينکه فقط در بازار لوازم يدکی خودرو اين اتفاق را شاهد 

هستيم، درست نيست.
مهدی کاظمی اضافه کرد: قطعات بی کيفيت همچنان 
در بازار موجود است. اما در يک مورد بازار دچار مشکل 
شده که مرتبط با شناسه کاال در قطعه "کمک فنر" است.
وی با انتقاد از تصميم شــورای عالــی کار در خصوص 
افزايش 5۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال 1۴۰1 
افزود: با اين تصميم توليدکننده مجبور است برای سرپا 
نگه داشتن واحد توليدی، قيمت محصوالت را افزايش 
دهد چون مجبور اســت حقوق کارگر را افزايش دهد. 
براين اساس با توجه به موارد فوق  در قيمت قطعات توليد 
داخل افزايش قيمت داشته ايم اما قطعات يدکی هنوز وارد 
نشده که مشمول اين افزايش قيمت و همچنين افزايش 
تعرفعه های گمرکی شوند. در حال حاضر قطعاتی که در 
بازار موجود است، افزايش قيمت قابل توجهی نداشته اند. 
هزينه های حمل ونقل، انبارداری و نظاير آن نيز افزايش 
داشته و قطعا بر قيمت قطعات وارداتی جديد تاثير خواهد 
داشت. البته افزايش قيمت قطعات داخلی بيشتر از اين 

پنج درصد خواهد بود.

در حالــی وزارت اقتصاد ورود 
بانکها به بازارهــای ملک، ارز و 
طال را ممنوع اعــالم کرد که 
هدايت سرمايه به بخش مولد 
يکی از بزرگترين دغدغه دولتها 
در چند سال اخير بوده است. اين ميزان از سرمايه و نقدينگی 
اگر به سمت توليد هدايت می شد امروز توليد داخلی نه با 
رکود و نه با چالش تامين مالی روبــرو بود. در حال حاضر 
بيش از 5۰ درصد دارايی بانک ها، ملک است و بنگاه داری 
اين سيستم يکی از موانع اصلی هدايت تسهيالت به سمت 

بخش مولد است. 
بانکها ســرمايه گذاری در ديگر بخش هــای اقتصادی را 
سودآور تر دانســته و از ورود به بخش توليد سر باز زدند. 
حال بايد ديد با ممنوعيت هرگونه سرمايه گذاری بانک ها 
در بازارهای ارز، طال، سکه، امالک و مستغالت، که توسط 
وزارت اقتصاد مصوب شده تا چه اندازه توليد از اين تسهيالت 
بهره مند خواهد شد. آيا در چنين شرايطی می توان از ورود 
سيستم بانکی به بازارهای سودآور جلوگيری به عمل آورد. 
خروج شبکه بانکی از سوداگری می تواند نقش مهمی در 

ارتقای توليد و احيای رشد اقتصادی داشته باشد.  وزارت 
اقتصاد، هرگونه ســرمايه گذاری بانک ها در بازارهای ارز، 
طال، سکه، امالک و مستغالت را ممنوع کرده است. وزارت 
اقتصادی و دارايی در حالی از بسته »راهبردها و سياست های 
بخش بانکی« رونمايی کرد که محور نخست اين بسته به 
هدايت اعتبارات بانکی به سمت بخش مولد از جمله توليد 

دانش بنيان و اشتغال آفرين تاکيد کرده است.
براســاس اين بند، بانک ها از هرگونه ســرمايه گذاری در 
زمينه، ارز، طال، ســکه، امالک و مستغالت از جمله خريد 
زمين، خريــد و ســاخت مجتمع های تجــاری، اداری، 
مســکونی و مراکز خريد به طرقی غير از تمليک با هدف 
تصفيه تسهيالت اعطايی، اعم از مستقيم توسط موسسه 
اعتباری يا غيرمستقيم از طريق واحدهای تابعه موسسه 
اعتباری ممنوع شدند. در اين بسته همچنين تاکيد شده 
که در راستای استفاده بهينه از منابع تخصيصی و به منظور 
مديريت منابع و مصارف و هدايت منابع به سمت فعاليت های 
سودآور و ارزش آفرين، موسسه اعتباری مکلف است با اجرای 
رويه های مناسب، به نحوی اقدام کند که در پايان هر سال، 
نسبت مانده تســهيالت اعطايی به مانده سپرده ها )بعد از 

کسر سپرده قانونی(، حداقل ۸۰ درصد باشد.
بنابر اين گزارش، بانک ها در حالی از هرگونه سرمايه گذاری 

در ارز، طال، سکه، امالک و مستغالت ممنوع شدند که در 
يک دهه گذشته در بخصوص در چند ســال اخير با اخذ 
سپرده های مردم با نرخ های رقابتی و خارج از ضوابط شورای 
پول اعتبار، منابع را در بازارهای ارز، طال و مسکن سرمايه 
گذاری کردند به طوری که امروز بيش از 5۰ درصد دارايی 
بانک ها، امروز ملک است.اين موضوع با تحريک سمت تقاضا 
در روند افزايش قيمت نيز موثر بــود. امروز نيمی از دارايی 
بانک ها به ملک تبديل شده که با توجه به رکود در اين بازار، 
اين دارايی قابليت نقد شوندگی بسيار کمی دارد و بانک ها 
برای نياز روزانه خود با اضافه برداشت از بانک مرکزی در رشد 
پايه پولی و افزايش نقدينگی موثر هستند، اين موضوع در 

ساير بازارها نيز صدق می کند.
اکثر بانک های به داليل مختلف از جمله، رشد مطالبات غير 
جاری و عدم وصول درآمد تســهيالت، عمدتاً با زيان های 
انباشته بسيار زيادی مواجه هستند که از اوايل دهه ۹۰ دچار 
ناترازی گسترده شدند؛ همچنين بخشی از رشد نقدينگی 
در کشور، بدليل اعطای تسهيالت بانک ها به سهامداران و 
شرکت های زير مجموعه خودشان است، که بخشی از همين 
تسهيالت دريافتی، توسط سهامداران، به منظور باال بردن 
سرمايه آن بانک درهمان جا سرمايه گذاری می شود در حالی 

که هزينه آن، با رشد تورم بر دوش مردم است.
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آگهي مناقصه عمومی هدایت و دفع آبهای سطحی به صورت دستمزدی
شــهرداری بوکان در نظر دارد در راستای بودجه مصوب ســال 1۴۰1 پروژه هدايت و دفع آبهای ســطحی  را به صورت دستمزدی با مشخصات 
 و شرايط مندرج در اســناد مناقصه  و مندرج در ســامانه ســتاد به شــماره ۲۰۰۱۰۹۲۷۲۵۰۰۰۰۱۲  از طريق مناقصه عمومی يک مرحله ای به 
شرکت های دارای حداقل رتبه 5 ابنيه يا راه باند و يا پيمانکاران محلی واگذار نمايد.کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکتها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت ( ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد 

شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
مبلغ برآورد اوليه: 5/۲5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

تاريخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاريخ  1۴۰1/۰۲/1۰   می باشد.
تاريخ انتشار آگهی در روزنامه:  نوبت اول 1۴۰1/۰۲/11   نوبت دوم 1۴۰1/۰۲/1۸   

آخرين مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 1۹:۰۰ روز يکشنبه مورخ   1۴۰1/۰۲/1۸   
آخرين مهلت زمانی ارسال پاکت های پيشنهاد : ساعت 1۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ   1۴۰1/۰۲/۲۸   

زمان بازگشايی پاکتها : ساعت ۱۱:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۱4۰۱/۰۲/۲۹   
متقاضيان واجد شرايط جهت کسب اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه می توانند با شماره تلفن-۴6۲۲6۳۳۹-  ۴6۲۲۳۰۹۹ – ۰۴۴ معاونت فنی و 

عمرانی و واحد امور قراردادها و پيمانهای شهرداری تماس حاصل نمايند.
کميسيون عالی معامالت شهرداری در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار است.

 ساير اطالعات وجزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
  هزينه انتشار آگهی در روزنامه )طی دو نوبت( به عهده برنده مناقصه می باشد. 

هزينه خريد اسناد مناقصه 5۰۰/۰۰۰ ريال  می باشد
آدرس کارفرما جهت ارائه فيزيکی پاکتهای “الف”، آذربايجان غربی-شهرســتان بوکان-خيابان انقالب-ساختمان شــهرداری- واحد قراردادها – کد پستی  

:5۹51۸6۷۹6۳ – تلفن ۰۴۴-۴6۲۲۲۸۰۰
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مرکز تماس 1۴56

رشید میرحسامی-شهردار بوکان

»آگهی  تجدید مناقصه خرید روغن و سرویسکاری ماشین آالت  شهرداری«
شــهرداری بوکان در نظر دارد در راســتای بودجه مصوب ســال 1۴۰1 ، خريد و تعويض روغن ماشــين آالت شــهرداری را تا سقف 
۸/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال و سرويسکاری آنها را تا سقف 1/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال را به اشخاص حقيقی و يا حقوقی دارای مجوز فعاليت در 

اين زمينه و از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به شماره ۲۰۰1۰۹۲۷۲5۰۰۰۰۰۹ واگذار نمايد . 
تاريخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاريخ  1۴۰1/۰۲/1۰ می باشد.

آخرين مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 1۹:۰۰ مورخ   1۴۰1/۰۲/1۸
آخرين مهلت زمانی ارسال پاکت های پيشنهاد : ساعت 1۹:۰۰   مورخ 1۴۰1/۰۲/۲۸

زمان بازگشايی پاکتها : ساعت 11:۰۰ صبح روز پنجشنبه مورخ 1۴۰1/۰۲/۲۹
تاريخ انتشار آگهی در روزنامه:  نوبت اول 1۴۰1/۰۲/11          نوبت دوم               1۴۰1/۰۲/1۸

سپرده شرکت در مناقصه 5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال 
متقاضيان واجد شرايط جهت کسب اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه می توانند با شماره تلفن-۴6۲۲6۳۳۹-  ۴6۲۲۳۰۹۹ – ۰۴۴ معاونت فنی و 

عمرانی و واحد امور قراردادها و پيمانهای شهرداری تماس حاصل نمايند.
کميسيون عالی معامالت شهرداری در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار است.

 ساير اطالعات وجزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
  هزينه انتشار آگهی در روزنامه )طی دو نوبت( به عهده برنده مناقصه می باشد. 

آدرس کارفرما جهت ارائه فيزيکی پاکتهای “الف”، آذربايجان غربی-شهرستان بوکان-خيابان انقالب-ساختمان شهرداری- واحد امور قراردادها – کد پستی  
 5۹51۸6۷۹6۳:

میرحسامی-شهردار بوکان

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه  گذار اجرای طرح زیپ  الین و پل معلق آسمان بوکان
شهرداری بوکان  در نظر دارد به استناد بند 1 مصوبه شماره ۳۸ شورای اسالمی شهر و تاييديه کميته انطباق  شهرستان بوکان با کد پيگيری 
۴۰۰۴۰1۰۰1۲1۴۰1 و صورتجلسه هيات عالی سرمايه گذاری بشماره ثبت ۳۲۸۰1/1/1۳-1۴۰۰ مورخ 1۴۰۰/1۲/1۲ به  منظور بهره 
برداری از فرصتهای سرمايه گذاری احداث و  راه اندازی پروژه زيپ الين  در دو الين و  پل  معلق )تلفيق شيشه و  چوب(  در محوطه کيوه 
رش را از طريق برگزاری فراخوان عمومی به بهره برداری ذيصالح واگذار  نمايد. لذا از کليه سرمايه گذاران واجد شرايط دعوت می شود 

برای دريافت اسناد فراخوان به اداره امور قراردادهای شهرداری بوکان به آدرس:بوکان خيابان انقالب ساختمان مرکزی شهرداری واحد امور قرارداد ها مراجعه 
و در صورت لزوم با شماره تلفن : ۰۴۴۴6۲۲۲۸۰۰ داخلی ۲۲1 اداره سرمايه گذاری تماس حاصل فرمايند.

مبلغ تضمین  شرکت 
در فراخوان  

موقعیت مکانی مدت پایه
قرارداد

مبلغ اجاره سالیانه ارزش تقریبی آورده  سرمایه گذار ریال موضوع فراخوان

۲/۷5۰/۰۰۰/۰۰۰
 ريال

کيوه رش ۷ سال  توسط،کارشــناس  رســمی  
دادگستری تعيين  ميشود و در 
ابتدايی هر ســال مبلغ اجاره  به  

روز می گردد

55/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ اجرای طرح زيپ  الين دو 
الين و  پل معلق به روش   

BOLT
،)مشارکت ساخت-بهره 

برداری اجراه-واگذاری(
1-مدت زمان ساخت  و تجهيز و بهره برداری 6 ماه می باشد . 

۲-مدت زمان خريد اسناد فراخوان: روز يکشنبه مورخه 1۴۰1/۰۲/۰۴ لغايت  پايان وقت اداری روز چهارشنبه  مورخه 1۴۰1/۰۲/1۴ 
۳-آخرين مهلت تحويل اسناد : پايان وقت اداری روز شنبه مورخه 1۴۰1/۰۲/۲۴ 

۴-محل تحويل پيشنهادات قيمت: اداره حراست شهرداری بوکان 
5-محل و زمان بازگشايی پاکات: اتاق جلسات شهرداری روز يکشنبه مورخ 1۴۰1/۰۲/۲5 ساعت 11 صبح 

6-تاريخ انتشار آگهی در فراخوان :نوبت اول : 1۴۰1/۰۲/۰۴  نوبت دوم :1۴۰1/۰۲/11 
۷-ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مشارکت در اسناد فراخوان مندرج است.

۸-حضور  نماينده متقاضيان در جلسه بازگشايی فراخوان با در دست داشتن معرفی نامه کتبی آزاد است.
۹-برندگان اول و دوم و سوم فراخوان هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهدشد. 

1۰-واريز  مبلغ 1/5۰۰/۰۰۰ ريال بابت خريد اوراق فراخوان. 
11- هزينه انتشار اگهی در دو روزنامه طی دو نوبت به عهده برنده فراخوان می باشد. 

1۲-هيئت عالی سرمايه گذاری شهرداری در رد يا قبول هريک  از پيشنهادها مختار است.
رشید میر حسامی –شهردار بوکان

آگهی مزایده
شهرداری بوکان در نظر دارد در اجرای  بند ۲ مصوبه شماره  ۳۷  مورخ  1۴۰1/۰1/1۴ شورای محترم اسالمی شهر ، نسبت به  واگذاری کليه 
امورات مربوط به مديريت جايگاه  تک منظوره CNG شماره 1و  وصول درآمد حاصل از فروش وعرضه مداوم گاز CNG به خودروهای گازسوز 
و نگهداشت وتعميرات تجهيزات و تأسيسات موجود در جايگاه را  بصورت اجاره يکساله  و به شرح ذيل به شرکت های دارای صالحيت ازشرکت 

ملی پخش فرآورده های نفتی و دارا بودن سقف مجاز  بهره برداری  از جايگاه CNG از طريق مزايده عمومی و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده ، با بهره گيری از سامانه 
تدارکات الکترونيکی دولت )www.setadiran.ir(   با شماره مزايده ۵۰۰۱۰۹۲۷۲۵۰۰۰۰۰۲  واگذار نمايد .

ف
شماره ردی

درصد پایه اجاره بهاء ماهانهجایگاه
سپرده شرکت 
در مزایده به 

ریال

شماره اشتراک 
آدرس جایگاهجایگاه

36 درصد از درآمد ناخالص ماهانه و پاداش ۱۱
ابتدای جاده شاهیندژ 3۰۰/۰۰۰/۰۰۰۲۲۰۵63۹۵88۹ برگشتی ساالنه

تاريخ نمايش در سايت : * مهلت ارسال پيشنهاد به سامانه ستاد :  تاريخ 1۴۰1/۰۲/۰۴    لغايت  1۴۰1/۰۲/۲۰  ساعت 1۹/۰۰
تاريخ بازگشايی 1۴۰1/۰۲/۲1 ساعت 11/۰۰   

تاريخ انتشار درروزنامه :  نوبت اول  : 1۴۰1/۰۲/۰۴          نوبت دوم:  1۴۰1/۰۲/11
1- کميسيون عالی معامالت شهرداری در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار است.

۲- هزينه  خريد اوراق مزايده۷5۰/۰۰۰ ريال .
۳- درصورت وجود ابهام،واحد امورپيمان و قراردادها به شماره تلفن ۴6۲۲6۳۳۹-۰۴۴ در اوقات/ اداری پاسخگوی سؤاالت متقاضيان محترم ميباشد.

۴-  هزينه انتشار آگهی در روزنامه و کارشناسی سامانه ستاد  به عهده برنده مزايده است.
   )www.setadiran.ir( 5-  ساير اطالعات وجزئيات مربوط به مزايده در اسناد مزايده مندرج است.مراجعه به سايت

میر حسامی 
شهردار بوکان

۴۰ درصد بازار قطعات یدکی برندهای تقلبی است

کمبود    قطعات  یدکی   خودرو 
قطعات خودرو نایاب شد 

ممنوعیت ورود بانکها به بازارهای ملک، ارز و طال عملیاتی می شود؟

پایان سوداگری بانک ها ؟ 
بیش از ۵۰ درصد دارایی بانک ها، ملک است
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ارتقا امنيت غذايی با كمك شركت های دانش بنيان
هر صنعتی که کم ترین بهره را از توانمندی شرکت های دانش بنیان برده، به همان میزان 
کمترین توسعه و پیشرفت را هم تجربه کرده است. به گزارش معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، چند سالی است که شرکت های دانش بنیان و خالق اثبات کرده اند 
ظرفیت باالیی برای پاسخ دادن به نیازهای صنایع و جامعه دارند و می توانند عقب ماندگی 
های صنعتی و علمی کشور را جبران کنند. این اتفاق به یک باور ملی و عمومی بدل شده 
است و صنایع مختلف کشور با روی آوردن به این توانمندی دانشی و تخصصی، در مسیر 
توسعه یافتگی قدم برداشتند. اما در این میان برخی صنایع هنوز از این ظرفیت علمی 
بی بهره هستند و تعداد شرکت های دانش بنیان فعال در آنها بسیار کم و محدود است. 
صنعت کشاورزی که یکی از صنایع بزرگ و حیاتی کشور محسوب می شود و ارتباط 
تنگاتنگی با امنیت غذایی دارد؛ یکی از این صنایع است که هنوز تعداد شرکت های دانش 
بنیان فعال در آن ناچیز است به همین دلیل در هیبت سنتی خود مانده و با مشکالت و 
مصایبی دست به گریبان است که باال بودن میزان واردات محصوالت، یکی از آنها است.

از جمله حوزه هایی هم که می تواند به این کار سرعت مناسبی دهد، فناوری های 
زیستی است که به عنوان یکی از مولفه های مهم در ارتقای صنعت کشاورزی شناخته 
می شود. فناوری که می تواند صنعت کشاورزی را به یک صنعت ارزآور و صادراتی 
تبدیل کند. تحولی که از مزرعه تا سفره را شامل می شود و می تواند یک زنجیره درست 
و کاملی از بازیگران این عرصه و تامین امنیت غذایی ایجاد کند. ستاد توسعه زیست 
فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همین هدف در تالش است تا 
صنعت کشاورزی را کارآمد و خوداتکا کند.این کار را هم با استفاده از توان شرکت های 
دانش بنیان و خالق و به کارگیری نوآوری های آنها انجام خواهد داد. این کار تنها راه 

تامین امنیت غذایی در کشور است.

توليدنوشت افزار بدون قطع درختان توسط شركتی دانش بنيان 
یک شرکت دانش بنیان توانسته نوشت افزارهای با دوام و طول عمر باال و همچنین 
بدون نیاز به قطع درختان طراحی و تولید کند.به گزارش معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، سید محسن افضل مدیرعامل شرکت دانش بنیان مداد دنیای 
فردا با بیان اینکه مدادهای پلی مینرال محصول تولیدی این شرکت هستند، گفت: 
مداد در بازار نوشت افزار، یکی از کاالهای مهم و اساسی است که بیش از 70 در صد 
مواد اولیه آن از خارج کشور وارد می شود. مدادهای پلی مینرال که ثبت اختراع آن 
نیز انجام شده با مواد اولیه ایرانی و با کیفیت بسیار باال و کامالً سالم تولید می شوند. 
در فرایند تولید این محصول مواد اولیه پلیمری و معدنی مورد استفاده قرار می گیرد.
فرایند تولید این مدادها پیچیده است اما کامالً دوستدار محیط زیست است و برای 
تولید آن هیچ درختی قطع نمی شود. کودکان بیشترین مصرف کنندگان مداد 
هستند و این مداد هیچ گونه آلودگی از قبیل فلزات سنگین، سرب، انگل ها و موارد 

دیگر ندارد و جزو سالم ترین مدادها در سطح دنیا است.
استفاده از مواد پلیمری باعث شده این محصول مقاومت و طول عمری بیشتری 
نسبت به مداد چوبی داشته باشد، همچنین ازلحاظ قیمت هم نسبت به مداد چوبی 
ارزان تر است. در حال حاضر در این شرکت 25 نفر به صورت مستقیم و بیش از 100 

نفر به صورت غیرمستقیم مشغول به کار هستند.

اخبار

اسنپ پهپاد ساخت
اسنپ تنها عامل ساخت اپلیکیشن محبوب اسنپ چت نبوده و یک سازنده سخت افزار هم به شمار می رود که جدیدترین محصولش، پهپاد کوچکی به نام پیکسی )Pixy( است. اسنپ پیش 

از این عینک هوشمند اسپکتکل )Spectacles( را معرفی کرده بود که برای نخستین بار در سال ۲۰۱۶ عرضه شد و جدیدترین مدل آن که هنوز عرضه نشده، یک عینک واقعیت افزوده 
است. اما جدیدترین نوآوری سخت افزاری اسنپ، پهپادی به نام پیکسی است: یک پهپاد زردنگ که اساسا یک دوربین پرنده است.پیکسی یک پهپادی پالستیکی بزرگ مشابه آنچه از سوی 

سازندگان پهپاد واقعی مانند دی جی آی مشاهده شده است، نیست بلکه یک دستگاه کوچک و قابل حمل با چهار ملخ کوچک است. 

آمار ها نشان می دهند بیش از 
پنج هزار واحد صنفــی دارای 
مجوز در بخش عرضه و خدمات 
محصــوالت اپل ایــران فعال 
هســتند و ممنوعیت واردات 
آیفون قشر زیادی را بیکار می کند. همچنین کره جنوبی که 
همیشه زودتر از آمریکا در تحریم ایران پیش قدم می شود 

بیشترین نفع را از این طرح خواهد برد.
ممنوعیت واردات آیفون چه در قالب خبر و چه در حد شایعه 
کار خودش را کرده و باعث شده قیمت گوشی های اپل با وجود 
ثبات نرخ دالر باال برود. قبل عید می توانستید آیفون 1۳ را با 
قیمت 27 میلیون تومان بخرید. در ابتدای فروردین وقتی بازار 
آزاد ارز شاهد نوسان سینوسی دالر بود، قیمت همین گوشی 
نهایتا تا ۳2 میلیون تومان باال رفت، اما دقیقا از روزی که علی 
خضریان نماینده مجلس و عضو کمیسیون اصل ۹0 از وعده 
وزارت صنعت برای ممنوعیت واردات آیفون در نیمه سال 
1۴01 خبر داد، آیفون گران شــد. قیمت آیفون 1۳ ظرف 
یکی، دو روز به عددی بین ۳۴ تا ۳5 میلیون تومان رســید. 
آیفون 1۳ پرومکس حدود چهار میلیون تومان گران شد و 
خریداران ناچار شدند برای آیفون SE مدل 2020، به عنوان 
ارزان ترین مدل آیفون در بازار ایران حدود یک میلیون تومان 
پول بیشــتری پرداخت کنند. این اتفاق پیش از این هم با 

الگویی مشخص تکرار شده است.

شمارهیک؛باآماروارداتموبایلعددبازیمیکنند
به گزارش فرارو، مخالفان واردات آیفون به ایران زیاد از اعداد و 
آمار استفاده می کنند. برگ برنده ای که باید در لحظه حساس 
به زمین کوبیده شود و بگوید ببینید! فالن مقدار ارز دارد از 
مملکت خارج می شود. گاهی پا را فراتر می گذارند و این عدد 
را با ارز مورد نیاز برای واردات کاال های اساســی و حتی دارو 
مقایسه می کنند. از نظرشان اینطوری می توانند حرف خود 
را به کرسی بنشانند. بگذارید ماجرا را از زاویه دید محبوب و 

موردپسند آن ها پیش ببریم. سال گذشته روی هم رفته ۴.2 
میلیارد دالر گوشی از مبادی رسمی وارد ایران شده است. 1.۳ 
میلیارد دالر از این گوشی ها ارزش باالی ۶00 دالر اختصاص 
داشته اند که می شــود حدود ۳2 درصد کل ارزش واردات 
گوشی. مقایسه از منظر تعداد هم قابل توجه خواهد بود؛ از 
مجموع حدود 1۸ میلیون موبایل وارد شده به کشور، حدود 
شش درصد آن ها را گوشــی های باالی ۶00 دالر تشکیل 
می دهد. فقط حدود یک میلیون دستگاه چنین وضعیتی 
داشته اند. در عوض 1۶.۶ میلیون دستگاه گوشی که تقریبا 
معادل ۹7 درصد تعداد کل واردات می شود گوشی های زیر 
۶00 دالر بوده اند. ورق وقتی برمی گردد که بدانیم فقط 500 

میلیون دالر خرج واردات گوشی آیفون شده است!
مخالفان واردات آیفون به ایران، اما میل و اشتیاق زیادی به 
عددبازی دارند. مثال برای اینکه بتوانند توجه بیشتری جلب 
کنند می گویند در سه سال گذشته 10 میلیارد دالر صرف 
واردات تلفن همراه به کشور شده است. به نقش کلمه سه سال 
و تاثیری که عدد 10 میلیارد دالر روی کل واردات تلفن همراه 
می گذارد خوب دقت کنید و این نکته را هم در نظر بگیرید که 
از 1۸ میلیون گوشی وارد شده به ایران نهایتا 500 تا ۸00 هزار 

عدد آیفون بوده است.

شمارهدو؛شناختدرستیازفناوریموبایلندارد
مخالفان واردات آیفون به ایــران از کلیدواژه »لوکس« زیاد 
استفاده می کنند تا شاید به این ترتیب بتوانند از آیفون، تصویر 
وسیله ای کم اهمیت، زاید و اضافی نمایش دهند. وقتی در 
بازار ایران قدم بزنید به نظر می رسد حق با آن ها باشد، چون 
ارزان ترین آیفون آکبند بازار حدود 1۴ میلیون تومان ارزش 
دارد. برای خرید مدل جدید آیفون SE باید حدود 17 میلیون 
تومان پرداخت کنید و قیمت آیفون 1۳ مینی به حدود 2۸ 
میلیون تومان می رسد. ارزش آیفون 1۳ فعال در بازار ایران 
معادل ۳۳ میلیون تومان و ارزش آیفون 1۳ پرومکس حدود 
۴5 میلیون تومان است. خرید آیفون با حقوق و دستمزد من و 
 SE شما به صبر زیادی نیاز دارد، اما در بازار های جهانی آیفون
جدید تنها ۴۳0 دالر ارزش دارد و مردم برای آیفون 1۳ مینی 
کمتر از 700 دالر و برای آیفون 1۳ پرومکس حدود هزار و 

100 دالر هزینه می کنند. تازه روش های خرید اقساطی هم 
جزو گزینه هاست و مثال می توان با پرداخت ماهی 1۸ دالر و 
2۹ دالر مدل های پایه آیفون SE و آیفون 1۳ مینی را خرید.

اقساط ماهیانه مورد نیاز برای خرید آیفون 1۳ پرومکس که در 
ایران ۴5 میلیون تومان ارزش دارد، در بازار های جهانی تنها 
5۶ دالر است. تقریبا در هیچ نقطه ای از دنیا نمی توان چنین 
وسیله ای را لوکس نامید. حداقل در مقایسه با گوشی های 
طالکوب و الماس نشان یا این اواخر مزین به NFT با قیمت 
حداقل هفت، هشت هزار دالر این کار از نظر اقتصادی صحیح 
نیست. از منظر تکنولوژی هم می توان در بازار موبایل ایران 
چرخید و نمونه های متعددی از ســایر برند ها پیدا کرد که 

گران تر از آیفون هستند.پ

شمارهسه؛تقاضاومبحثاشتغالرانادیدهمیگیرند
مدافعان ممنوعیــت واردات می گویند آیفــون در ایران 
خریداران خاص دارد و هرکسی سمت آن نمی رود؛ بنابراین 
صالح نیست فالن مقدار مشخص ارز بابت واردات آیفون 
از کشور خارج شود. اگر فهرســتی از ۸0 گوشی پرفروش 
بازار موبایل ایران تهیه کنیــد، در کمال ناباوری با حداقل 
پنج مدل مختلف آیفون میان آن ها روبرو می شوید. اتفاقا 
تنوع زیادی هم دارند؛ از آیفون SE مدل 2020 و آیفون 11 
قدیمی گرفته تا آیفون SE آخرین مدل 2022 و آیفون 1۳ 
پرومکس نسخه 25۶ گیگابایت با قیمت بیش از ۴5 میلیون 
تومان. با وجود تحریم ایران توسط اپل، نبود ارتباط مستقیم 
و نداشتن نمایندگی، کمبود ارز و... آیفون های جدید معرفی 
شده توسط اپل معموال خیلی زود و با فاصله ای کوتاه در ایران 
ظاهر می شوند و اتفاقا هواداران زیادی دارند. در کنار تقاضای 
زیاد آیفون، باید گوشه چشمی هم به مبحث اشتغال داشت. 
آمار های انجمن واردکنندگان موبایل نشان می دهد بیش 
از پنج هزار واحد صنفی دارای مجوز تنها در بخش عرضه 
و خدمات محصوالت اپل ایران فعال هستند. هر یک از این 
واحد های صنفی به طور متوسط چهار اشتغال مستقیم و 
۴0 اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده اند و قطع زنجیره تامین 
ممکن است به تعطیلی و بیکاری گسترده بین واحد های 

صنفی منجر شود.

شمارهچهار؛معایبممنوعیتوارداتآیفونرا
نادیدهمیگیرند

ممنوعیت واردات آیفون را می توان با توجه به آمریکایی بودن 
برند اپل توجیه کرد؟ طرفداران منع واردات روی این مسئله 
زیاد مانور می دهند و می گویند با این کار به اقتصاد آمریکا 
ضربه می زنیم. در حالی که آیفون یک برند آمریکایی است که 
در چین و با مونتاژ قطعاتی از چند کشور دیگر آسیای شرقی 
تولید می شود. خود آمریکایی ها هم آیفون هایشان را از چین 
وارد می کنند. تجار ایرانی معموال پیش از رسیدن کشتی های 
حامل آیفون های جدید به خاک آمریکا بخشی از آن ها را در 
نقاطی مثل دوبی خریداری می کنند و به ایران می آورد. حاال 
فرض کنیم جلوی واردات آیفون را بگیریم و 500 میلیون 
دالر، به اقتصاد آمریکا ضربه بزنیم. جانشین آیفون چیست؟ 
گوشی های سامسونگ کره جنوبی که همیشه زودتر از خود 
آمریکایی ها در تحریم ایران پیش قدم می شود یا شیائومی 
ساخت چین؟ درباره تولید داخل هم بیایید اصال حرف نزنیم.
ممنوعیت واردات آیفون بازار ایران را با شوک عرضه روبرو 
می کند. جمعیتی که قبال آیفون می خریدند و حاال به بهانه های 
مختلف از این کار منع شــده اند، احتماال به خرید گوشی 
سامسونگ مجبور می شــوند. مدتی بعد افزایش قیمت به 
کل بازار موبایل ایران سرایت خواهد کرد بدون اینکه ذره ای 
از منافع آن نصیب بازار داخل شده باشد. اخبار بد هنوز تمام 

نشده است.
ممنوعیت واردات آیفون نمی تواند باعث صرفه جویی ارزی 
شود. چون از پارسال قرار اســت واردات گوشی های باالی 
۶00 دالر با دالر آزاد و با تهاتر ارز ناشی از صادرات خشکبار 
انجام شود. یعنی تجار آجیل و پسته محموله خود را در خارج 
بفروشند و عوض اجبار به فروش در سامانه نیما، با قیمت باالتر 
تحویل واردکننده های موبایل بدهند. موبایلی که به این ترتیب 
وارد می شود گران تر است و خریداران باید بهای آن را پرداخت 
کنند، اما به هرحال دولت مجبور مجبور نیست در شرایط 
تنگدستی، به واردات موبایل ارز اختصاص دهد و روی تامین 
منابع مورد نیاز برای دارو یا کاال های اساسی که دغدغه اصلی 
مخالفان واردات آیفون به حساب می آید تمرکز می کند. این 

مسئله پارسال حل شده است.

چهار اشتباه بزرگ در ممنوعيت واردات آيفون

چه کسانی به بهانه مبارزه با اپل نفع می برند؟
فعاليت پنج هزار واحد صنفی عرضه و خدمات محصوالت اپل 

Newskasbokar@gmail.com

بسمه تعالی
شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری )سهامی خاص(                                

  
آگهي   مناقصه  عمومي

شرکت توزیع نیروي برق استان چهارمحال و بختیاري درنظردارد مناقصه های عمومی ذیل را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیک دولت انجام دهد.کلیه 
www.setadiran.ir مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

انجام خواهد شد.
1-نامونشانیمناقصهگزار: شرکت توزیع نیروي برق استان چهارمحال و بختیاري به آدرس شهرکرد – بلوار شریعتی – تقاطع خیابان فردوسی – امور بازرگاني- اداره تدارکات.

2-موضوعمناقصه:

شماره
مبلغتضمین)ریال(موضوعمناقصهنوعمناقصهمناقصه

1.۹25.000.000    قرائت کنتور وصول مطالبات مشترکین عادی ودیماندی شهرستان شهرکرد وشعب تابعه یک مرحله ای عمومی۴010۳

1.1۶۶.000.000قرائت کنتور وصول مطالبات مشترکین عادی ودیماندی شهرستان بروجن وشعب تابعهیک مرحله ای عمومی۴010۴

قرائت کنتور وصول مطالبات مشترکین عادی ودیماندی و جمع آوری برقهای غیر یک مرحله ای عمومی۴0105
1.2۶5.000.000مجازشهرستان لردگان وخانمیرزاوشعب تابعه

۹50.000.000    قرائت کنتور وصول مطالبات مشترکین عادی ودیماندی شهرستان فارسان وشعب تابعهیک مرحله ای عمومی۴010۶

۶۹0.000.000قرائت کنتور وصول مطالبات مشترکین عادی ودیماندی شهرستان اردل وشعب تابعهیک مرحله ای عمومی۴0107

7۴5.000.000    قرائت کنتور وصول مطالبات مشترکین عادی ودیماندی شهرستان کیاروشعب تابعهیک مرحله ای عمومی۴010۸

یک مرحله ای ۴010۹
۶70.000.000    قرائت کنتور وصول مطالبات مشترکین عادی ودیماندی شهرستان سامان وشعب تابعهعمومی

یک مرحله ای ۴0110
5۳0.000.000    قرائت کنتور وصول مطالبات مشترکین عادی ودیماندی شهرستان بن عمومی

یک مرحله ای ۴0111
عمومی

قرائت کنتور وصول مطالبات مشترکین عادی ودیماندی وجمع آوری برقهای غیر 
5۹0.000.000    مجاز شهرستان کوهرنگ وشعب تابعه

1.۴00.000.000   خرید سکسیونرSF۶(  ) هوایی موتوردار با قابلیت اتوماسیون )RTU(دو مرحله ای عمومی۴0112
3-مهلت:

متقاضیان می توانند پس از انتشار آگهی  لغایت پایان ساعت اداری روز چهار شنبه  مورخ  21 / 02 / 1۴01 از طریق مهلتومحلدریافتاسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به ثبت نام و دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

آخرینمهلتومحلتحویل
پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 1۴01/0۳/01   مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصهپاکتارزیابیکیفی

آخرینمهلتتحویل/
پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 1۴01/0۳/02   مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصهبارگذاریپاکاتالف/ب/ج

تاریخ،زمانومحلگشایش
۸ صبح روز  سه شنبه مورخ 1۴01/0۳/0۳  سالن جلسات شرکت توزیع نیروی برق  استان چهارمحال و بختیاریپیشنهادها

4-مدتاعتبارپیشنهادها:  اعتبار پیشنهادها از زمان افتتاح پاکتها سه ماه و قابل تمدید تا سه ماه دیگر می باشد.
5-نوعومبلغتضمینشرکتدرمناقصه:  مبلغ تضمین شــرکت در   مناقصه   بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر، واریز وجه نقد و یا مطابق سایر شرایط 

مندرج در اسناد مناقصه می باشد.
6-سایرشرایط:

• به پیشنهادات فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
• به پیشنهادات فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثرداده نخواهدشد.

• سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد  مناقصه  مندرج است . 
تلفنتماس:03832226277ادارهتدارکات

اموربازرگاني

آگهیمفقودی
 برگ سبز  

TONDAR90K4M :سیستم: رنو  تیپ
مدل: 1۳۹2 به رنگ: سفید

100012866RD037633  :به شماره موتور
NAALSRBYWDA502284 :شماره شاسی

به شماره پالک:  51 ص ۳5۹ ایران ۸2
متعلق به فاطمه زهرا خلیلی مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط 
می باشد./ بابل

آگهیمفقودی
 سند کمپانی 

TONDAR90K4M :سیستم: رنو  تیپ
مدل: 1۳۹2 به رنگ: سفید

100012866RD037633  :به شماره موتور
NAALSRBYWDA502284 :شماره شاسی

به شماره پالک:  51 ص ۳5۹ ایران ۸2
متعلق به فاطمه زهرا خلیلی مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط 
می باشد./ بابل

آگهیمفقودی
 شناسنامه مالکیت

TONDAR90K4M :سیستم: رنو  تیپ
مدل: 1۳۹2 به رنگ: سفید

100012866RD037633  :به شماره موتور
NAALSRBYWDA502284 :شماره شاسی

به شماره پالک:  51 ص ۳5۹ ایران ۸2
متعلق به فاطمه زهرا خلیلی مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط 
می باشد./ بابل

مفقودی
 206TU3 اینجانب سمور آزادی مالک خودرو سواری سیستم پژو تیپ
مــدل 1۳۹۹ و شــماره انتظامــی ۳7-۳7۶ص۴7 و شــماره موتور 
 NAAP03EE6LJ000256 165 و شماره شاسیA0170214
بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده 
اســت لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خــودرو مذکور دارد ظرف 
مدت ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در 
پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه نمایید بدیهی است پس از انقضای 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد۹01۳

مفقودی
دفترچه سوخت تراکتور کشاورزی سیســتم ITM تیپ ۴75 مدل 
1۳۹۳ رنــگ قرمز -روغنی به شــماره انتظامــی 175 ک 22 ایران 
17 به شــماره موتور MT4A2W0831C به شــماره شاســی 
N3HKTAD2CEEP20862 بنام کریم رضائی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹012

مفقودی
اصل سند کمپانی خودرو سواری سیستم سایپا تیپ تیبا مدل 1۴00 به 
  9471699/M15 شماره انتظامی ۸۶1 ص ۳۴ ایران ۳۸ به شماره موتور
به شماره شاســی NAS811100M5785540 بنام سجاد یوسفی 

فرزند رستم علی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹01۴

مفقودی
سند کمپانی سواری سیستم پیکان تیپ 1۶00 مدل 1۳۸0 رنگ 
سفید روغنی به شماره انتظامی 7۳7 ب 11 ایران ۳7 به شماره شاسی 
00۸0۴5511۹ و شماره موتور 1112۸05۳۹71 بنام فرزنده صادقی 

نیا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹015

مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پژو 20۶ مدل ۹0 به شماره موتور 
1۴1۹002۳5۳0 به شماره شاسی 517۶5۸ به شماره انتظامی ۸۶7 ب 

17 ایران ۳7 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹01۶

مفقودی
سند کمپانی وانت پیکان تیپ 1۶00 رنگ سفید – روغنی مدل 1۳7۹ 
به شماره انتظامی 177 ه ۴1 ایران 21 به شماره شاسی 7۹۹070۴۹ 
و شماره شاسی 11517۹0۶۴۸۸ بنام بهرام فرهومند مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹017

مفقودی
برگ سبز کمباین جاندیز مدل 1۳۸۸ به شماره انتظامی ۴72 ک 11 
ایران 1۹ به شماره موتور U891697S و شماره شاسی 00۹۹07 بنام 

فتح اله حصاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹01۸

مفقودی
برگ سبز – سند کمپانی سواری پژو تیپ ۴05 جی ال ایکس 
آی ۸/1 رنگ مشکی – متالیک مدل 1۳۸۴ به شماره انتظامی 
۴2۸ ب ۳۳ ایران 27 به شــماره موتــور 12۴۸۳1۹۸۴72 و 
شماره شاسی 1۴20۴12۴ بنام حســین مصیب زاده مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹020

مفقودی
برگ کمپانی ماشین ســواری پژو پارس مدل 1۳۸۹ به شماره انتظامی 
 NAAM01CA2AR535631 ۶۹۴ ب ۶۸ ایران 72 به شماره شاسی
به شماره موتور 12۴۸۹1۶۳7۴2 بنام حسین خالقی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹021

مفقودی
برگ سبز ماشین ســواری پژو آردی مدل 1۳۸۴ به شماره انتظامی 
۴۳۶ د 7۹ ایران ۸۸ به شماره شاســی 1۳۴0۶50۳ و شماره موتور 
117۸۴00۴10۹ سازمان پویا ترابر ساحل و دریا مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹022

مفقودی
برگ کمپانی ماشین سواری پژو آردی مدل 1۳۸۴ به شماره انتظامی 
۴۳۶ د 7۹ ایران ۸۸ به شماره شاســی 1۳۴0۶50۳ و شماره موتور 
117۸۴00۴10۹ سازمان پویا ترابر ساحل و دریا مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹02۳

مفقودی
برگ کمپانی سواری پژو ۴05 مدل 1۳۹0 به نام عباس محمدیان به 
شماره انتظامی 1۳2 ط ۹7 ایران ۳7 به شماره موتور 12۴۹0071۴۳۶ 
به شماره شاسی NAAM11CA4BK431780 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۶02۴


