
با وجود اینکه مهم ترین مشــکل واحدهای صنعتی راکد کمبود 
نقدینگی است و بارها هم اعالم شده که کمبود سرمایه در گردش 
یکی از مهم ترین مشکالت واحدهای تولیدی فعال است، آمارهای 
وزارت صمت نشــان می دهد که بیشترین تسهیالت بانکی صرف 

سرمایه در گردش شده است.
به گزارش ایسنا،  طبق جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت 
صنعت،  معدن و تجارت )صمت(، در ۱۱ ماهه ســال قبل مجموعا 
نزدیک به ۲۵۴۳ هزار میلیارد تومان تسهیالت از سوی بانک ها و 

موسسات اعتباری به بخش های کشاورزی،  صنعت-معدن، مسکن-
ساختمان،  بازرگانی، خدمات و بخش های متفرقه پرداخت شده که 
۶۶ درصد معادل نزدیک به ۱۶۷۸ هزار میلیارد از این مبلغ صرف 
تامین سرمایه در گردش در بخش های مختلف شده که بیشترین 

سهم از این تسهیالت را نیز به خود اختصاص داده است.
بخش صنعت-معدن در این مدت ۷۷۶ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان 
تسهیالت از بانک ها و موسســات اعتباری دریافت کرده که  ۷۹.۲ 
درصد معادل ۶۱۴ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان از آن به تامین سرمایه 

در گردش تخصیص داده شده است. بخش بازرگانی نیز در ۱۱ ماهه 
سال قبل ۳۸۹ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان تسهیالت دریافت کرده که 
حدود ۴۷.۲ درصد از آن صرف تامین سرمایه در گردش شده است.

بخش خدمات،  کشــاورزی و مســکن نیز در این مدت به ترتیب 
۱۰۵۵ هزار میلیارد تومان، ۱۷۶ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان و ۱۴۴ 
هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان تسهیالت دریافت کردند که سهم تامین 
 ســرمایه در گردش از آن به ترتیــب ۶۷.۷، ۶۹.۴ و ۲۹.۲ درصد،

 بوده است.

 مابقی تســهیالت بانکی در چه بخش هایی استفاده 
می شود؟

در این میان سهم "ایجاد"، "توسعه" و "خرید کاالی شخصی" از 
کل تسهیالت بانکی پرداخت شده به بخش های مختلف به ترتیب 
۱۱.۵، ۷.۵ و ۷.۱ درصد است. همچنین بخش "تعمیر" و "خرید 
مسکن " که به ترتیب ۲.۲ و ۱.۶ درصد از تسهیالت بانکی را دریافت 
کرده، کمترین سهم از این تسهیالت را به خود اختصاص داده است.

گفتنی است در سال های اخیر بارها اعالم شده که کمبود سرمایه در 

گردش یکی از مهم ترین مشکالت واحدهای تولیدی است. بر اساس 
آمار منتشر شده از سوی ســازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی نیز  مهم ترین مشــکل واحدهای صنعتــی راکد کمبود 
نقدینگی بوده است. به طوری که ۵۵.۴ درصد از کل واحدهای راکد 

به دلیل همین مشکل با توقف تولید مواجه شده اند.
این وضعیت نشان می دهد یا تســهیالت بانکی به درستی صرف 
سرپا نگه داشتن واحدهای تولیدی نمی شود یا مقدار آن برای حل 

مشکالت صنایع کافی نیست.

انجمن خودروســازان چین تخمیــن می زند که 
فروش در ماه آوریل ۴۸ درصد نسبت به مدت مشابه 
سال قبل کاهش یافته است زیرا سیاست های صفر 
کووید-۱۹ باعث تعطیلی کارخانه ها، محدودشدن 

نمایشگاه ها و توقف هزینه ها شده است.
به گزارش ایسنا، این برآورد نشان دهنده شدیدترین 
کاهش فروش برای بزرگ ترین بازار خودروی جهان 
از فوریــه ۲۰۲۰، نزدیک به ابتــدای همه گیری و 
زمانی است که فروش نسبت به سال قبل ۷۹ درصد 

کاهش یافت.
انجمن خودروســازان چین روز جمعه اعالم کرد 
فروش خودرو در چهار ماه اول ســال ممکن است 
۱۲.۳ درصد نسبت به ســال قبل کاهش یابد. این 
کاهش شدید، آخرین نشانه هزینه های اقتصادی 
اقدامات اضطراری اســت که چیــن برای کنترل 

شیوع ویروس کرونا در شــانگهای و سایر شهرها 
در هفته های اخیر اعمال کرده اســت و در حالی 
رخ می دهد که تولیدکنندگان برای شروع مجدد 
تولید تالش می کنند. برآورد کلی فروش نیز کمتر 
از برآورد قبلی بر اساس خرده فروشی در سه هفته 

اول آوریل بود.
انجمن خودروهای مسافری چین تخمین زده است 
که تحویل خرده فروشی خودروهای سواری در چین 
در سه هفته اول آوریل نسبت به سال گذشته ۳۹ 
درصد کاهش داشته است. نمایشگاه ها، فروشگاه ها 
و مراکز خرید در شــانگهای تعطیل شــدند و ۲۵ 
میلیون ساکن آن قادر به خرید آنالین برای چیزهای 

فراتر از مواد غذایی و مایحتاج روزانه نبودند.
بر اســاس رویترز، یک نظرسنجی توسط انجمن 
فروشــندگان خــودرو در چیــن نشــان داد که 

نمایشگاه های ۳۴ شــهر به دلیل اقدامات کنترل 
بیماری کووید- ۱۹ در ماه آوریل تعطیل شده اند که 

تعطیلی اکثر آنها بیش از یک هفته است.
فروش وســایل نقلیه الکتریکی قبــل از قرنطینه 
شانگهای رونق داشــت و فروش تسال در چین در 
سه ماهه اول ۵۶ درصد افزایش یافت اما در اوایل این 
هفته، سه تا از برجسته ترین سازندگان خودروهای 
برقی چین نیز فروش بسیار پایین تری را گزارش 
کردند. بر اساس رویترز، تسال قصد دارد تولید خود 
را در کارخانه شانگهای تا ۱۶ می به سطوح پیش از 

قرنطینه برساند.
سایک موتور، بزرگ ترین شرکت خودروسازی چین 
از نظر فروش و شــریک با فولکس واگن و جنرال 
موتورز، از کاهش ۶۰ درصدی فروش خود در ماه 

آوریل خبر داد.

طی ۳۰ سال گذشــته بیش از ۹۶.۴ میلیون تن 
گندم بــه ارزش ۲۲.۸میلیارد دالر وارد کشــور 

شده است.
 به گزارش ایلنا، ســخنگوی گمــرک گفت: طی 
۳۰سال گذشــته بیش از ۹۶.۴میلیون تن گندم 
به ارزش ۲۲.۸میلیارد دالر وارد کشــور شده که 
بیشترین میزان واردات با هفت میلیون و ۴۲۹هزار 
تن مربوط به سال ۹۳ و کمترین میزان مربوط به 

سال ۹۷ با کمتر از  ۳۶۰تن بوده است.
سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک در خصوص 
واردات گندم از ســال ۱۳۷۱ تــا ۱۴۰۰ توضیح 
داد: در ۳۰ سال گذشــته ۹۶میلیون و ۴۸۴هزار 
و ۸۷۹تــن انواع  گنــدم بــه ارزش ۲۲میلیارد و 
۸۴۵میلیون و ۸۶۷هزار و ۱۴۰دالر وارد کشــور 
شده است. وی افزود: بیشترین میزان واردات گندم 

به ترتیب  در سال ۹۳ با هفت میلیون و ۴۲۹ هزار 
تن، در ســال  ۱۴۰۰با هفت میلیون و ۷۵هزار تن، 
در سال ۱۳۸۰ با ۶میلیون و ۷۷۱هزار تن و در سال  
۱۳۹۱با همین میزان، در  ســال ۷۸با ۶میلیون و 
۱۵۶هزار تن، ســال ۷۶با پنج میلیون و ۹۴۲هزار 
تن، سال ۸۷با پنج میلیون و ۹۰۷هزار تن، در سال 
۷۹ با پنج میلیون و ۷۶۶هزار تن و در سال  ۸۸با پنج 

میلیون و ۶۱هزار تن بوده است .
لطیفی در خصوص کمترین میزان واردات گندم 
گفت: در سال ۹۷با واردات کمتر از ۳۶۰تن گندم، 
کمترین میزان واردات در طول یکســال را در سه 
دهه اخیر شــاهد بودیم و پس از آن در سال ۹۶ با 
۷۴هزار تن، در ســال ۸۴ با ۱۰۵هزار تن، در سال  
۸۶با ۱۸۹هزار تن و در ســال ۹۰ با ۲۸۲هزار  تن 
کمترین میزان واردات در بین ســال های ۷۱ تا 

۱۴۰۰ رخ داده است. ســخنگوی گمرک در ادامه 
در خصوص متوســط ارزش خرید گندم در ســه 
دهه اخیر توضیح داد: قیمــت هر کیلوگرم  گندم 
در سال ۹۷ حدود هفتاد سنت بوده که در مقیاس 
هر کیلوگرم گران ترین و بعد از آن در ســال ۹۱ 
با ۳۸ونیم ســنت، در ســال ۹۲با ۳۷سنت و در 
سال های ۱۴۰۰و ۱۳۸۷با ۳۵ سنت در ازای یک 
کیلوگرم گندم باالترین میزان را برای خرید گندم 

را  نشان  می دهد.
وی افزود: در سال ۷۳ کمترین میزان ارزش برای 
یک کیلوگرم گندم، کمتر از ۱۰ سنت بوده و پس 
از آن در سال ۸۳با ۱۲.۹سنت،سال های  ۸۴و ۷۸ 
با ۱۳سنت، سال ۷۹ با ۱۳.۲ســنت و سال ۸۱ با 
۱۳.۴ســنت در ازای واردات یک کیلوگرم گندم 

محاسبه شده است .

داده های رســمی روز جمعه نشــان داد که تولید 
صنعتی آلمــان در ماه مارس بیــش از حد انتظار 
کاهش یافت زیرا محدودیت های همه گیری و جنگ 
در اوکراین زنجیره تامیــن را مختل کرد و تکمیل 

سفارشات را دشوار کرد.
به گزارش ایســنا، اداره آمار فــدرال اعالم کرد که 
تولید صنعتــی ۳.۹ درصد در مــاه کاهش یافت، 
نظرســنجی رویترز به کاهش یک درصدی در ماه 
مارس اشــاره کرده بود. آخرین بــاری که کاهش 

شــدیدتر رخ داد در آغاز بحران کرونــا در آوریل 
۲۰۲۰ بود.

یورگ کریمر، اقتصاددان ارشد کومرتس بانک گفت 
که به دلیل ضعف در صنعت، اقتصاد آلمان با وجود 
کاهش محدودیت های همه گیر احتماال در سه ماهه 

دوم دچار رکود خواهد شد.
ینس الیور نیــکالش، اقتصاددان افــزود: از طرف 
عرضه، قیمت هــای باالی مواد خــام و اختالالت 
زنجیــره تامین زندگــی را برای صنعت ســخت 

می کنــد، در حالی که تــورم و جنــگ بر طرف 
تقاضــا تاثیر می گذارد. بر اســاس گــزارش اداره 
آمــار، صنعت، بدون احتســاب انرژی و ســاخت 
 وســاز، شــاهد کاهش ۴.۶ درصدی تولید در ماه 

مارس بود.
شــرکت های صنعتی در ماه مــارس ۴.۷ درصد 
سفارشــات کمتری دریافت کردند که شدیدترین 
کاهش ماهانه از اکتبر گذشته است که عمدتا ناشی 

از کاهش سفارش های خارج از کشور بود.

شرکت آلمانی آدیداس اهداف سودآوری خود را برای سال 
جاری کاهش داد و کاهش درآمد از چین را به دلیل قرنطینه 
پیش بینی کرد. به گزارش ایســنا، آدیداس انتظارات برای 
ســال ۲۰۲۲ را پس از رکود ســه ماهه اول کاهش داد زیرا 
قرنطینه های جدید مرتبط با بیماری کووید- ۱۹ در چین 

همچنان به شرکت آلمانی پوشاک ورزشی آسیب می زند.
این شرکت روز جمعه اعالم کرد: فروش تعدیل شده بر اساس 
ارز در سه ماهه اول سه درصد در سراسر جهان کاهش یافت 

و به ۵.۳ میلیارد یورو )۵.۵۸ میلیارد دالر( رسید، در حالی که 
سود حاصل از ادامه فعالیت ها ۳۸ درصد کاهش یافت و به ۳۱۰ 
میلیون یورو رسید. فروش در چین، ۳۵ درصد در سه ماهه اول 
سقوط کرد و انتظار می رود درآمد به دلیل تعطیلی فروشگاه ها 
و کاهش شدید تردد به میزان قابل توجهی کاهش یابد و شرکت 
شروع به افزایش قیمت کرده است زیرا هزینه های حمل ونقل، 
کفش و پوشاک باالتر، سودآوری را کاهش می دهد. آدیداس 
سود ناخالص خود را در ســال جاری به ۵۰.۷ درصد کاهش 

داد. پیش از این ۵۱.۵ تا ۵۲ درصد هدف گذاری شــده بود. 
این شرکت همچنین پیش بینی حاشــیه عملیاتی خود را 
کاهش داد. به نقل از رویترز، این شــرکت اظهار کرد: رشد 
فروش و ســود در پایین ترین حد پیش بینی های آن خواهد 
بود. آدیداس پیش بینی کرده است که درآمد امسال بر اساس 
نرخ ارز خنثی ۱۱ تا ۱۳ درصد افزایش یابد و درآمد خالص ۱.۸ 
 تا ۱.۹ میلیارد یورو )۲.۶ میلیارد دالر سنگاپور به ۲.۸ میلیارد 

دالر سنگاپور( تعدیل شود.

امارات متحده عربی در فهرست پیشرفته ترین کشورها 
در زمینه فناوری قرار گرفت که توسط مجله انگلیسی 
"Global Finance" منتشر شده است. براین اساس، 
امارات رتبه اول جهان عرب و هجدهمین رتبه جهانی را 

به خود اختصاص داده است.
به گزارش ایلنا از خلیج آنالین؛ امارات متحده عربی در 
فهرست پیشرفته ترین کشورها در زمینه فناوری قرار 
 "Global Finance" گرفت که توسط مجله انگلیسی
منتشر شده است. براین اساس، امارات رتبه اول جهان 

عرب و هجدهمین رتبه جهانی را به خود اختصاص داده 
است. این مجله طبقه بندی خود را بر اساس مجموعه ای 
از معیارها و مؤلفه ها از جملــه تعداد کاربران اینترنت و 
نسبت آنها به کل جمعیت، نسبت کاربران نسل چهارم 
شبکه های ارتباطی به کل جمعیت و نسبت هزینه های 
تحقیق و توسعه هر کشور به تولید ناخالص داخلی آن 

انجام داده است.
امارات با کسب امتیاز ۲.۵۵ در شاخص کلی پیشرفت 
فنی در رتبه هجدهم جهانی قرار گرفت و از هنگ کنگ 

با امتیاز ۲.۵۴ در رتبه نوزدهم و ایسلند با ۲.۲۳ امتیاز در 
رده بیستم پیشی گرفت.

امارات متحده عربی همچنین از استرالیا، استونی، فرانسه 
و لوکزامبورگ که به ترتیب از رتبه ۲۱ به ۲۴ در سطح 

جهانی رسیدند، پیشی گرفت.
کره جنوبی با امتیــاز ترکیبــی ۶.۵۲ در رتبه اول این 
شــاخص قرار گرفت. ایاالت متحده آمریــکا با امتیاز 
 ۵.۱۰ در رتبه دوم و دانمارک با امتیــاز ۵.۰۲ در رتبه 

سوم قرار گرفتند.

تسهیالتی که مانع تعطیلی واحدهای تولیدی نشد

جزییات روند واردات گندم در ۳۰ سال گذشتهشدیدترین کاهش فروش در بزرگ ترین بازار خودروی جهان

اقتصاد آلمان در آستانه رکود

کرونا کفش های آدیداس را به قرنطینه برد

امارات اولین کشور عربی در فهرست پیشرفته ترین کشورها
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مخبر:

بانک مرکزی: نیازی به کارت جدید 
و افتتاح حساب برای خرید یارانه ای نان نیست

 یارانه نان و دارو به 
هیچ وجه حذف نمی شود

وزارت اقتصاد: 
نان سهمیه ای نمی شود

بورس 
بر پله های صعود

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

دخالت های بی نتیجه 
در بازار خودرو 

سامانه یکپارچه فروش، وب 
ســایتی اســت که از سوی 
سازمان حمایت راه اندازی 
شده اســت. متاســفانه راه 
اندازی این سامانه هم هیچ کمکی به بازار خودرو در 
جهت کاهشی شدن قیمتها نخواهد کرد. مسووالن 
به جای اینکه دستور رئیس جمهور را برای ارزانی 
خودرو اجرا کنند و طرح هایی بــرای کنترل بازار 
خودرو داشته باشند شرکتهای دولتی و خصوصی 

را مجبور به حضور...

  فربد زاوه، کارشناس خودرو 
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دالر در نیمه کانال
 ٢٨ هزار تومان

عبور قیمت اوراق تسه 
از صد هزار تومان

وام اجاره 60 میلیون می شود

کاهش  وام  ودیعه  مسکن
صفحه2

صفحه3

  تاخت  و  تاز قیمت ها  در بازار خودرو 
ممنوعیت   فروش   خودرو   خارج    از  » سامانه  یکپارچه  فروش«   چه    تاثیری   بر   قیمت ها   دارد؟

در اولین روز معامالتی هفته و پس از تعطیالت، نرخ 
دالر در بازار آزاد نســبت به روز معامالتی گذشته 
افزایش را تجربه کرد، به طوریکه در آغاز معامالت 
معادل ۲۸ هزار و ۷۵۰ تومان قیمت خورده بود اما 
در ادامه با اندکی کاهش به قیمت ۲۸ هزار و ۵۳۰ 
تومان رسید. به گزارش اقتصاد آنالین: قیمت دالر که 
به دنبال تعطیالت به مناسبت عید فطر ثبات قیمت 
را تجربه می کرد، صبح اولین روز معامالتی هفته را 
با نرخ ۲۸ هزار و ۷۵۰ تومان آغــاز کرد اما در ادامه 
معامالت با اندکی کاهش قیمت به ۲۸ هزار و ۵۳۰ 
تومان رسید. کانون صرافان نیز دالر را ۲۵هزار و ۵۴۹ 
تومان برای خرید و ۲۵هزار و ۸۱۳ تومان برای فروش 
قیمت گذاری کرده است. این کانون روز معامالتی 

گذشته، قیمت دالر را...

 در حالی که با وعــده های رئیس جمهــور به نظر 
می رسید بازار مسکن آرام تر می شود، با افزایش قیمت 
اوراق برای وام های مسکن کارشناسان را نگران کرده 
و معتقد هستند گران شدن اوراق نوید گرانی مسکن 
را می دهد. قیمت اوراق تســهیالت مسکن که سال 
پر فراز و نشیبی را پشت ســر گذاشته و تا ۱۶۰ هزار 
تومان هم افزایش یافته بود، در سال جدید توانست به 
زیر ۱۰۰ هزار تومان برسد اما این روند ادامه نداشت 
و قیمت هر برگ دوباره بــه بیش از ۱۰۰ هزار تومان 
رسیده است. بررســی آخرین وضعیت قیمت اوراق 
مسکن نشــان می دهد که هر برگ اوراق تسهیالت 
مسکن در فروردین و اردیبهشت و خرداد سال گذشته 
به ترتیب  ۱۰۲ هزار و ۵۰۰، ۱۰۴ هزار و ۳۰۰ و ۱۰۴ 

هزار و ۱۰۰ تومان...



اقتصاد2
ایران وجهان

انتشــار اوراق گواهی سپرده 
مدت دار بانک توسعه تعاون 

انتشــار اوراق گواهی ســپرده مدت دار بانک 
توســعه تعاونبر اســاس مجوز بانک مرکزی 
جمهوری اســامی ایران بانک توسعه تعاون 
در سال جاری گواهی ســپرده مدت دار ویژه 
ســرمایه گذاری منتشــر می کند.به گزارش 
روابط عمومی بانک توســعه تعاون، این اوراق 
یکســاله و بدون امکان تمدید در سررســید 
قرارداد است.نرخ ســود اوراق گواهی سپرده 
مدت دار 18 درصد ســاالنه و در مقاطع یک 
ماهه قابل پرداخت است. همچنین نرخ سود 
بازخرید قبــل از سررســید اوراق 10 درصد 
سالیانه محاسبه و پرداخت می شود.مشتریان 
بانک توسعه تعاون می توانند با مراجعه به شعب 
این بانک در سراسر کشور نسبت به خرید اوراق 
 گواهی ســپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری 

اقدام کنند.

درمانگاه فرهنگیان الیگودرز با مشارکت 
بانک مسکن تکمیل و افتتاح شد

درمانگاه فرهنگیان الیگودرز بــا حضور معاون 
پارلمانی وزیر آموزش و پرورش، نماینده مردم 
شهرستان الیگودرز در مجلس شورای اسامی 
و مدیر شعب بانک مسکن لرستان افتتاح شد.به 
گزارش خبرنــگار پایگاه خبری بانک مســکن 
- هیبنا، در مراســم افتتاح این درمانگاه، قاسم 
احمدی الشــکی معاون حقوقی و امور مجلس 
وزیر آموزش و پرورش گفــت: وزارت آموزش و 
پرورش دارای 1۲1 درمانگاه و یک بیمارســتان 
)بیمارســتان شــهید باهنر تهران( اســت که 
برای جمعیت بزرگ فرهنگیان کافی نیســت و 
تاش هایی برای توسعه این حوزه در دست اقدام 
اســت.معاون پارلمانی وزیر آموزش و پرورش با 
اشــاره به نقش و تاثیر خیرین در حوزه تعلیم و 
تربیت و خدمات درمانی بیان کرد: تمام تاش ما 
در آموزش و پرورش بسترسازی و ایجاد شرایطی 
مناســب با شــأن و منزلت فرهنگیان است که 
خیرین در این مســیر کمک قابــل توجهی به 

آموزش و پرورش کردند.

بانک ها

وزارت راه و شهرسازی اعام 
کرد که پیشنهاد تعیین سقف 
افزایش اجاره بها برای ســال 
1۴01 به دولت ارائه شــده و 
هم چنیــن وام کمک ودیعه 
مسکن تا سقف ۶0 میلیون تومان در شورای پول و اعتبار 
به تصویب رســیده اســت؛ این در حالی است که سال 
گذشته ســقف وام ۷0 میلیون تومان بود و البته در دو 
سال اخیر تنها ۵ درصد مستاجران وام را دریافت کرده اند.
به گزارش ایسنا، پس از تعیین سقف اجاره و پرداخت وام 
کمک ودیعه مسکن به منظور حمایت از اقشار اجاره نشین 
در  سال های 1۳۹۹ و 1۴00 معاونت مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرسازی برای سال 1۴01 نیز طی گزارشی 
اعام کرد پرداخت تســهیات کمک ودیعه مسکن به 
مستأجران به زودی اباغ می شود. هم چنین برنامه تعیین 
سقف افزایش اجاره بها برای قراردادهای تمدیدی سال 
1۴01 در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به 

دولت ارائه شده است.
بر اســاس اعام این معاونت، پرداخت تسهیات کمک 
ودیعه مسکن به مستأجران برای شــهر تهران، مراکز 
استانها و سایر نقاط شهری ۶0، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان 
برای سال 1۴01 در شورای پول و اعتبار مصوب شده که 

اجرای آن به زودی به شبکه بانکی کشور اباغ خواهد شد.
سال گذشته سقف تسهیات در شهر تهران ۷0 میلیون 
تومان، در سایر کانشهرها ۴0 میلیون و در دیگر شهرهای 
کشور ۲۵ میلیون تومان تعیین شده بود. اینکه به چه علت 
با توجه به تورم ۳۹ درصدی طی یک سال اخیر، رشد ۴۶ 
درصدی اجاره بها و افزایش هزینه خانوارهای مستاجر، 
مبلغ وام اجاره در شــهر تهران کاهش یافته مشخص 
نیست. اما در دو ســال گذشــته از 8.۵ میلیون خانوار 
مستاجر، بر اساس اعام وزارت راه و شهرسازی ۴۵0 هزار 
خانوار وام اجاره را دریافت کرده اند. یعنی جمعا حدود ۵ 
درصد اقشار اجاره نشین وام را گرفته اند که تقریبا در هر 
سال ۲.۵ درصد را شامل می شود. سخت گیری بانک ها در 
پرداخت وام با بهانه هایی همچون تکمیل سهمیه بانک 
یا معرفی ضامن رسمی، نبود وحدت رویه بین بانک ها، 
عدم تمایل خانوارها برای دریافت تســهیات اجاره با 
نرخ سود 1۳ درصد و ناتوانی در پرداخت اقساط از جمله 
دالیل پایین بودن آمار تعداد تسهیات اجاره در دو سال 

گذشته بوده است.
سال 1۴00 میزان نرخ رشــد اجاره بها در کشور حدود 
دو برابر سقف تعیین شده ی دولت بود. مطابق آمار بانک 
مرکزی در پایان سال 1۳۹۹ نرخ رشد سالیانه اجاره بها در 
کل کشور ۳۵ درصد بود و  در سال 1۴00 این رقم به ۵0 
درصد رسید. در شهر تهران نیز سال 1۳۹۹ میزان رشد 
سالیانه اجاره بها ۳1 درصد ثبت شد و سال 1۴00 به ۴۶ 

درصد رسید. سال گذشته مصوبه تعیین سقف اجاره بها 
اوایل خردادماه به تصویب رسید. با این حال برای سال 
جاری نیز سیاست دو سال گذشــته اعمال شده است؛ 
زیرا وزارت راه و شهرسازی معتقد است این برنامه تاثیر 
قابل ماحظه ای در جلوگیــری از افزایش بی رویه رقم 
قراردادهای تمدید داشته است. با این توضیح، احتماال 
وزارت راه و شهرسازی انتظار داشــته اجاره بها بیش از 
۵0 درصد رشــد کند؛ هر چند گزارش های میدانی در 
برخی مناطق تهران از رشدهای ۷0 تا بیش از 100 درصد 
ســالیانه قراردادهای اجاره حکایت دارد. به هر ترتیب 
معاونت مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی به 
محدودیت افزایش سقف اجاره بها در سالهای  1۳۹۹ و 
1۴00 اشاره کرد که بر اساس گزارش های واصله تاثیر 
قابل ماحظه ای در جلوگیــری از افزایش بی رویه رقم 
افزایش تمدید قراردادهای اجاره داده شده است که بر 
این اساس برنامه تعیین ســقف افزایش اجاره بها برای 
قراردادهای تمدیدی ســال 1۴01 در دستور کار قرار 

گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است.
معاونت مسکن و ساختمان در گزارش خود تأکید کرد: 
بخش مسکن در کشور متاثر از عوامل درونی و بیرونی 
است که در سال های اخیر با افزایش تحریم ها، افزایش 
ریسک های سیستماتیک در بازارهای مختلف و افزایش 
نقدینگی، نقش عوامل بیرونی اثرگذار بر بازار مســکن 
پررنگ تر شده اســت. این امر منجر به ورود نقدینگی 

سرگردان با ماهیت سوداگری به بخش غیرمولد مسکن 
شده و در نتیجه با همراهی برخی عوامل درونی از جمله 
کاهش عرضه مسکن در سال های قبل، قیمت مسکن 
افزایش یافته است. در این گزارش آمده است: همچنین با 
توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره بها، افزایش 
قیمت مسکن با یک وقفه زمانی کوتاه منجر به افزایش 
قیمت رهن و اجاره اماک مسکونی شده است.  وزارت 
راه و شهرسازی براساس ابزارهای در اختیار و ماموریت ها 
و وظایف محوله، با وجــود محدودیت-های اقتصادی و 
بودجه ای کشــور، اقدامات متعددی در راستای کنترل 
بازار اجاره و کمک به مستاجرین انجام داده است که از 
آن جمله می توان به تدوین الیحه اجاره داری حرفه ای 
با هدف ســاماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران، 
پرداخت تسهیات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین 
به مستاجرین اشاره کرد. بر این اساس در سال های 1۳۹۹ 
و 1۴00 بیش از ۴۵0 هزار خانوار از تســهیات کمک 
ودیعه مسکن استفاده کرده اند. یادآوری می شود وزارت 
راه و شهرسازی در چارچوب وظایف، اختیارات و امکانات 
خود برنامه های متعددی را در بازار مسکن و اجاره تدوین 
و دنبال می کند تا بتواند بهترین اثرگذاری را در کنترل بازار 
مسکن داشته باشد، بدیهی است ریشه و منشاء بسیاری از 
عوامل موثر در این بخش به تحوالت اقتصاد کان مربوط 
می شود و بایستی توسط مجموعه سیاستگذاران اقتصادی 

در مجموعه های مرتبط مدیریت و برنامه یزی شود.

وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد

وام اجاره ۶۰ میلیون می شود

رشد ارزش معامالت خرد سهام؛
بورس بر پله های صعود

روند صعودی شاخص های بازار سهام در روز شنبه 
تداوم داشت. روز گذشته نمادهای پاالیشی همگی 
سبزپوش بودند و همانند روز دوشنبه بیشترین 
تأثیر را در رشد شــاخص کل بورس داشتند. به 
گزارش اقتصادنیوز، در معامات روز شنبه، هفدهم 
اردیبهشــت 1۴01، شاخص کل بورس پایتخت 
با افزایــش 1۴ هزار و ۷8 واحدی نســبت به روز 
ودشــنبه به رقم یک میلیون و ۵۴۳ هزار و ۷۹۶ 
واحد رســید. شــاخص هم وزن بورس نیز برای 
چهاردهمین روز کاری متوالی صعود کرد و با رشد 
۳ هزار و 8۴۹ واحدی در سطح ۴۲۶ هزار و ۳۲۲ 
واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس 
)آیفکس( 1۵۴ واحد باال آمد و در سطح ۲1 هزار و 

۷۲ واحد قرار گرفت.  

نمادهای مؤثر بر شاخص  ها
روز گذشــته نمادهای »شــپنا«، »شــبندر« و 
»پارسان« بیشترین تأثیر را در رشد شاخص کل 
بورس داشتند و در مقابل نمادهای »حکشتی«، 
»فملی« و »وپارس« بیشترین تأثیر کاهنده را بر 

شاخص کل داشتند. 
در فرابــورس نیــز نمادهــای »آریا«، »شــاوان« و 
»فرابورس« بیشــترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل 
فرابورس داشــتند و »فجهان«، »ارفع« و »شــجم« 
بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص داشتند.  در جدول 
پرتراکنش ترین نمادهای بورس شستا صدرنشین است 

و شپنا و شبندر در رتبه های بعدی هستند. 

رشد ارزش معامالت خرد
روز گذشــته ارزش معامات کل بازار سهام به رقم 
10 هزار و ۲۵۴ میلیــارد تومان افزایش یافت. ارزش 
معامات اوراق بدهی در بازار ثانویه هزار و ۵۶۲ میلیارد 
تومان بود که 1۵ درصــد از ارزش کل معامات بازار 
سرمایه را تشکیل می دهد. روز گذشته ارزش معامات 
خرد سهام با افزایش ۲۹ درصدی نسبت به روز کاری 

قبل به رقم ۷ هزار و ۳۶ میلیارد تومان رسید.

افزایش ارزش صف های خرید پایانی بازار
در پایان معامات روز گذشته ارزش صف های فروش 
پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل ۵ درصد کاهش 
یافت و ۷.1 میلیارد تومان شد. ارزش صف های خرید 
نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته ۲۵ درصد رشد 
کرد و در رقم ۹۹۴ میلیارد تومان ایستاد. روز گذشته 
نماد شبریز )شرکت پاالیش نفت تبریز( با صف  خرید 
۴۷۹ میلیارد تومانی برای دومین روز متوالی در صدر 

جدول تقاضای بازار قرار گرفت. 

مخبر:
 یارانه نــان و دارو به هیچ وجه 

حذف نمی شود
معاون اول رئیس جمهــوری اظهار کرد: یارانه نان 
و دارو به هیچ وجه و برای هیچکدام از اقشار مردم 
قطع نمی شود و یارانه شان سرجای خودشان باقی 

می مانند.
به گزارش ایسنا، محمد مخبر با حضور در شبکه خبر 
در گفت وگویی با اشاره به شرایط جنگ اوکراین و 
روسیه و کمبود مواد غذایی که به دنبال این جنگ 
پدید آمده است، گفت: اینکه شرایط منطقه چگونه 
خواهد شد و چند ســال با این وضعیت در منطقه 
روبرو خواهیم بود که عرضه مــواد غذایی را دچار 

مشکل کرده است، هنوز اطاع دقیقی نداریم.
وی افزود: معتقدم اگر پنجاه درصد شعارهایی که 
رهبری مشخص کرده بودند اجرا شده بود، اینهمه 
مشکل نداشتیم. این دولت یکی از کارها و وظایف 
جدی خود را عمل به شعارهای حضرت آقا قرار داده 
است. اینکه مقام معظم رهبری این موضوع اقتصاد 
را مورد تاکید خود در چند سال اخیر قرار داده اند، 
اهمیت فراوانی دارد و بــه دلیل درگیری مضاعف 
و همه گیری کــه در جنگ اقتصــادی برای همه 
مردم پیش می آید، آن را با جنگ نظامی متفاوت 
می کند و به همین دلیل هم رهبری بر موضوع جنگ 

اقتصادی تاکید داشته اند.
معاون اول رئیس جمهوری یادآور شد: تا االن هم 
هر موفقیتی که داشته ایم مدیون توجه به سخنان 
رهبری بوده است. رهبری انقاب بر خنثی سازی 
تحریم ها و مقاوم سازی اقتصاد تاکید داشته اند. ما 
البته به آنچه از اقتصاد مقاومتی در نظر داشته ایم 
هنوز نرسیده ایم اما تا همین حدی که عمل شده 
اســت، منجر به کاهش تاثیر اقدامات آمریکا علیه 

ما بوده است.

اخبار

I N FO@biznews. ir

درحالیکه طرح فروش آزمایشی نان با کارت بانکی در 
یک استان بزودی آغاز می شود که قیمت این محصول 
برای مصرف کننده تغییری نمی کنــد و یارانه نان به 
طور مستقیم به حساب نانوایان بر اساس میزان فروش 
پرداخت می شود و همه مردم از این یارانه برخوردار می 
شوند. به گزارش تسنیم درحالیکه طرح فروش آزمایشی 
نان با کارت بانکی در یک استان بزودی آغاز می شود که 
قیمت این محصول برای مصرف کننده تغییری نمی کند 

و یارانه نان به طور مستقیم به حساب نانوایان بر اساس 
میزان فروش پرداخت می شود و همه مردم از این یارانه 

برخوردار می شوند.
با توجه به اینکه نان قوت قالب بسیاری از مردم کشورمان 
است و قیمت این محصول برای بیشتر افراد مورد اهمیت 
است دولت ها نیز همواره نرخ این محصول را با حساسیت 
باالیی پیگیری می کنند و در بســیاری از سال ها نیز با 
وجــود افزایش هزینه های تولید، قیمــت نان افزایش 

نمی یابد.در ســال جاری نیز با وجود اینکه قیمت آرد 
صنف و صنعت در روزهای گذشته آزاد شد و پایه گندم 
مورد استفاده این بخش از ۲۷00 تومان به 1۲ هزار تومان 
افزایش یافت؛ دولت اعام کرد که قیمت این محصول 
حداقل تا پایان ســال جاری افزایش نمی یابد اما یارانه 
نان به شــکل دیگری پرداخت می شود.بر اساس اعام 
استانداری زنجان، تجهیز نانوایی ها به کارت خوان های 
هوشمند آغاز شــده است و براســاس این طرح هیچ 

تغییری در حجم و قیمت نان خریداری شده توسط مردم 
انجام نشده و تنها خرید توسط کارت های بانکی صورت 
می گیرد. همچنین اعام شد: با توجه به حجم گسترده 
تخلف در حوزه توزیع آرد، تصمیم بر این شده است که 
یارانه نان که قبًا به گندم تعلق می گرفت، مستقیماً به 
نانوایان پرداخت شود؛ بر این اساس نانوایی های زنجان 
به کارت خوان های هوشمند متصل می شوند تا به ازای 
تعداد نان های فروخته شده یارانه نان به نانوا تعلق گیرد.

احســان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در 
این ارتباط اظهار داشــت: طی دو هفته ابتدایی امسال 
بیش از ۲۵0 درصد افزایش مصرف آرد در کشور وجود 

داشته است.
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رئیس اتحادیه سوپرمارکت داران گفت: بعد از تعیین 
تکلیف قیمت ماکارونی از سوی سازمان حمایت، توزیع 
ماکارونی به مانند روال گذشته شد و ماکارونی به وفور 
در بازار هست و مشــکلی در این زمینه وجود ندارد. 
منصور عالی پور  در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به تامین 
کاالهای اساسی گفت: در هفته های اخیر در تامین 
ماکارونی و روغن با چالش های جدی مواجه بودیم؛ 
بخشی از این کسری ها ناشی از سیاست های داخلی و 

بخشی دیگر متاثر از سیاست های خارجی بود.
وی با بیان اینکه بعد از تعیین تکلیف قیمت ماکارونی 
از سوی سازمان حمایت، میزان تولید کارخانه ها به 
روال سابق بازگشــت، افزود: بعد از جنگ روسیه و 
اوکراین تامین روغن به یک چالش جهانی تبدیل شد 
اما در سایر اقام اساسی مشکلی در کشور وجود ندارد 

و به وفور سایر اقام اساسی عرضه می شوند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: آزاد ســازی آرد صنف 
و صنعت باعث شــد یک فاصله  کوتاه در روند تولید 
ایجاد  شود که این وقفه بعد از تعیین تکلیف قیمت 
ماکارونی رفع شد. به گفته عالی پور؛ قیمت ماکارونی 
در کارخانه های تولیدی متفاوت است و وزن ماکارونی 

در تعیین نرخ آن اهمیت ویژه دارد.
عالی پور در پاسخ به این پرسش که یک قانون نانوشته ای 
در فروشگاه های زنجیره ای وجود دارد که بعد از کمبود 
یک کاال محدودیت در میزان فروش اعمال می شــود 
آیا برای فروش ماکارونی نیز این قانون اجرا می شود؟ 
افزود: فروشــگاه های زنجیره ای در این شرایط تاش 
دارند سیاســت های را دنبال کنند که کاال به دســت 
همه مصرف کنندگان برسد از این رو فروش را به نوعی 

مدیریت می کنیم که دالل ها نتوانند در حجم باال خرید 
کنند و نظم بازار را برهم بزنند. رییس اتحادیه سراسری 
فروشگاه های زنجیره ای تصریح کرد: برنج داخلی با نرخ 
مصوب از سوی فروشگاه های زنجیره ای عرضه می شود 
اکثر فروشــگاه ها خود را مقید به رعایت نرخ مصوب 
می کنند اما نوع برنجی که از مبدا گران خریداری شده 
است را نمی توان با نرخ مصوب عرضه کرد و فروشگاه ها 
چاره ای ندارند جز اینکه آن را باالتر از نرخ مصوب بفروش 
برسانند. این فعال اقتصادی با اشــاره به کاهش سود 
فروشگاه های زنجیره ای، گفت: در حال حاضر شرایط 
کشور خاص است و همه فروشگاه ها به دنبال این هستند 
که کاالهای اساســی را تامین کنند ما با مردم همراه 
هستیم و برای اینکه کاال به دست مصرف کنندگان برسد 

از میزان سود قانونی خود می کاهیم.

عرضه مواد شوینده با نرخ سابق
همچنین در این رابطه داود فکوری رئیس اتحادیه 
سوپرمارکت داران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا، گفت: بعد از تعیین تکلیف قیمت ماکارونی از 
سوی سازمان حمایت توزیع ماکارونی به مانند روال 
گذشته شد و ماکارونی به وفور در بازار هست و مشکلی 
در این زمینه وجود نــدارد. وی افزایش نرخ روغن 
آفتابگردان را تکذیب کــرد و افزود: هماهنگی های 
الزم برای تامین روغن فراهم شــده است و در حال 
حاضر قیمت 1.۵ لیتری روغن آفتابگردان ۲۳ هزار 
تومان است. به گفته این فعال صنفی؛ قیمت جدید 
مواد شوینده اعام نشده است و مواد شوینده با نرخ 

سابق در سوپرمارکت ها عرضه می شود.

در اولین روز معاماتی هفته و پس از تعطیات، نرخ دالر 
در بازار آزاد نســبت به روز معاماتی گذشته افزایش را 
تجربه کرد، به طوریکه در آغاز معامات معادل ۲8 هزار و 
۷۵0 تومان قیمت خورده بود اما در ادامه با اندکی کاهش 

به قیمت ۲8 هزار و ۵۳0 تومان رسید.

دالر در نیمه کانال ٢٨ هزار تومان 
به گــزارش اقتصاد آنایــن: قیمت دالر کــه به دنبال 
تعطیات به مناســبت عید فطر ثبات قیمت را تجربه 
می کرد، صبح اولین روز معاماتی هفته را با نرخ ۲8 هزار 
و ۷۵0 تومان آغاز کرد امــا در ادامه معامات با اندکی 

کاهش قیمت به ۲8 هزار و ۵۳0 تومان رسید.
کانون صرافان نیز دالر را ۲۵هــزار و ۵۴۹ تومان برای 

خرید و ۲۵هزار و 81۳ تومان برای فروش قیمت گذاری 
کرده است. این کانون روز معاماتی گذشته، قیمت دالر 
را ۲۵ هزار و ۴۶0 تومان برای خریــد و ۲۵ هزار و ۷00 
تومان برای فروش اعام کــرده بود که در معامات روز 
گذشته افزایشی در حدود ۹0 تومان را در قیمت خرید 

آن را نشان می دهد.
یــورو در صرافی ها ۲8 هــزار و ۳۴0 تومان برای خرید 
و ۲8هــزار و ۶۵1 تومان برای فــروش قیمت خورده 
اســت. آخرین قیمت روز معاماتی گذشــته یورو در 
صرافی ها ۲8 هزار و ۲۷0 تومان برای خرید و ۲8هزار و 
۵۵0 تومان برای فروش قیمت خورده بود که کاهشی 
 نزدیک به ۷0 تومان را در قیمت خرید این اســکناس 

نشان می دهد. 

توزیع ماکارونی به روال گذشته بازگشت

تکذیب افزایش نرخ روغن آفتابگردان

دالر در نیمه کانال ٢٨ هزار تومان

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت با مسئولیت محدود گلبرق ارومیه

بشماره ثبت  4016 و شناسه ملی 10٢٢00769٨0
بدینوسیله از کلیه شرکاء محترم شــرکت با مسئولیت محدود گلبرق ارومیه بشــماره ثبت 4016 و شناسه ملی 
10٢٢00769٨0 دعوت می شود که در ساعت ٨ صبح مورخه 1401/0٢/٢٨ در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 

العاده که در نشانی محل قانونی شرکت منعقد خواهد شد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه:

1-تعیین اعضای هیئت مدیره 
٢-سایر موارد در صالحیت مجمع

تاریخ انتشار :1٨/1401/0٢
شرکاء شرکت با مسئولیت محدود گلبرق ارومیه

»آگهی  تجدید مناقصه خرید روغن و سرویسکاری ماشین آالت  شهرداری«

شــهرداری بوکان در نظر دارد در راســتای بودجه مصوب ســال 1401 ، خرید و تعویض روغن ماشــین آالت 
شهرداری را تا ســقف ٨/500/000/000 ریال و سرویسکاری آنها را تا ســقف 1/500/000/000 ریال را به اشخاص 
حقیقی و یا حقوقی دارای مجوز فعالیت در این زمینه و از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 

٢00109٢7٢5000009 واگذار نماید . 
• تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ  1401/0٢/10 می باشد.

• آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00 مورخ   1٨/1401/0٢
• آخرین مهلت زمانی ارسال پاکت های پیشنهاد : ساعت 19:00   مورخ 1401/0٢/٢٨

• زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 11:00 صبح روز پنجشنبه مورخ 1401/0٢/٢9
• تاریخ انتشار آگهی در روزنامه:  نوبت اول 1401/0٢/11          نوبت دوم               1٨/1401/0٢

• سپرده شرکت در مناقصه 500/000/000 ریال 
• متقاضیان واجد شرایط جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه می توانند با شماره تلفن-46٢٢6339-  46٢٢3099 – 044 

معاونت فنی و عمرانی و واحد امور قراردادها و پیمانهای شهرداری تماس حاصل نمایند.
• کمیسیون عالی معامالت شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

•  سایر اطالعات وجزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
•   هزینه انتشار آگهی در روزنامه )طی دو نوبت( به عهده برنده مناقصه می باشد. 

• آدرس کارفرما جهت ارائه فیزیکی پاکتهای "الف"، آذربایجان غربی-شهرستان بوکان-خیابان انقالب-ساختمان شهرداری- واحد امور 
قراردادها – کد پستی  :5951٨67963 

میرحسامی-شهردار بوکان

آگهی مفقودی
برگ سبز)شناســنامه( و ســند کمپانی خودرو جیپ تیپ کالســکه صحرا مدل1۳۷۴ رنگ بادمجانی روغنی به شــماره موتور KP7888 و شماره شاسی 

PJ515B301577 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. )خرم آباد(

انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار بانک توسعه تعاون 
انتشــار اوراق گواهــی ســپرده مــدت دار بانــک توســعه تعاونبر اســاس مجــوز بانک مرکــزی جمهوری اســامی ایــران بانک توســعه تعــاون در 
ســال جاری گواهــی ســپرده مــدت دار ویژه ســرمایه گــذاری منتشــر مــی کند.به گــزارش روابــط عمومــی بانک توســعه تعــاون، ایــن اوراق 
یکســاله و بــدون امــکان تمدیــد در سررســید قــرارداد اســت.نرخ ســود اوراق گواهــی ســپرده مــدت دار 18 درصــد ســاالنه و در مقاطــع یک 
ماهــه قابــل پرداخت اســت. همچنین نــرخ ســود بازخریــد قبــل از سررســید اوراق 10 درصد ســالیانه محاســبه و پرداخــت می شود.مشــتریان 
 بانک توســعه تعاون می توانند با مراجعه به شــعب این بانک در سراســر کشــور نســبت به خرید اوراق گواهی ســپرده مــدت دار ویژه ســرمایه گذاری

 اقدام کنند.

وزارت اقتصاد: نان سهمیه ای نمی شود

بانک مرکزی: نیازی به کارت جدید و افتتاح حساب برای خرید یارانه ای نان نیست



3 اقتصاد
ایران
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دخالت های بی نتیجه در بازار خودرو 
فربد زاوه، کارشناس خودرو 

سامانه یکپارچه فروش، وب سایتی است که از سوی سازمان حمایت راه اندازی شده است. متاسفانه راه اندازی این سامانه هم هیچ کمکی به بازار خودرو در جهت کاهشی شدن قیمتها نخواهد کرد. مسووالن به جای اینکه دستور رئیس جمهور را 
برای ارزانی خودرو اجرا کنند و طرح هایی برای کنترل بازار خودرو داشته باشند شرکتهای دولتی و خصوصی را مجبور به حضور و فروش محصوالت خود از این سامانه کرده اند. این در حالی است که هر بار در صحبت های مسووالن خبر واگذاری 
سهام خودروسازهای دولتی شنیده می شود. اگر قرار بر خصوصی سازی شرکتهای خصوصی است این سامانه را برای چه راه اندازی کردند. باز شاید شرکتهای دولتی توجیهی برای حضور در این سامانه تا قبل از خصوصی شدن داشته باشند اما  چرا 
در کار شرکتهای خصوصی دخالت می کنند. کرمان خودرو، مدیران خودرو، رامک خودرو و... شرکتهای خصوصی هستند و فعالیت و نحوه فروش آنها اصال ربطی به دولت و وزارت صمت ندارند. این طرح نه تاثیری در قیمتها خواهد داشت و نه منجر 

به شفاف سازی خواهد شد. این سامانه نیز مانند دیگر طرح ها و وعده ها پس از مدت کوتاهی با عدم نتیجه گیری فراموش خواهد شد و آقایان به دنبال طرح ها و راهکارهای بدون نتیجه دیگری خواهند رفت.
در این طرح خودروسازان می بایست طرح های خود را برای فروش به سازمان حمایت ارایه کنند و با ساز و کار ویژه ای آگهی فروش خودرو در این سامانه منتشر شود. طرحی که از همین االن شکست خورده و نتیجه ای نخواهد داشت. این طرح نیز 

مانند دیگر طرح های سازمان حمایت تنها به معطلی مردم منجر خواهد شد. اعتماد مردم به دولت و تیم اقتصادی بیش از پیش کاهش خواهد یافت. به عبارتی تنها نتیجه اجرای این طرح افزایش بی اعتمادی مردم به دولت و بازار است. 
مجموعه دولت نمی داند چه می کند. طرح هایی را برای افزایش تولید خودرو داشتند. آمار منتشر شده نشان می دهد تولید سایپا در فروردین ماه 28 درصد کاهش داشته است. پس این وعده نیز تحقق پیدا نکرد. تورم در بازار خودرو در سال 
جاری بیشتر خواهد شد. با این فرمان و با این طرح هایی که ارایه می شود قیمت پژو 206 تا سال 1404 و چه بسا تا پایان سال به یک میلیارد تومان خواهد رسید. از طرفی دیگر تا زمانی که کشور گران مدیریت می شود، شاهد گرانی نیز خواهیم بود. 
همچنین کشور هزینه های نابه جا و هزینه های زائد زیادی دارد در مقابل درآمدهای پایینی دارد. شیوه مطلوب مدیریت هزینه ها در گفتار درمانی خالصه شده است. اگر مسئوالن بتوانند این مشکل را حل کنند شاهد ثبات در قیمت ها خواهیم 
بود. چرا که همین عامل در افزایش قیمت ها از جمله افزایش قیمت خودرو موثر است. دولت باید کوچک شود. همین بزرگ بودن دولت باعث شده است بدهکاران بانکی زیاد شود. اکنون لیست ابر بدهکاران بانکی منتشر شده، ابر بدهکارانی که از 
خود دولت هستند. بانک مرکزی لیست ابر بدهکاران بانکی را منتشر کرد که در این لیست، 2 خودروساز کشور نامشان پررنگ بود. این ابر بدهکاری در حالی است که ایران خودرو و سایپا طی سال های گذشته مورد حمایت دولت قرار گرفته بود و از 

تمام تسهیالت برای رونق اقتصادی استفاده کرده اند. خودروسازان نتوانسته اند تسهیالتی را که گرفته اند، تمام و کمال در موعد مقرر پس بدهند.

رئیس شــورای تامین کنندگان دام گفت: طبق روال 
همه ساله در 6 ماه نخست سال با ازدیاد عرضه در برابر 
کاهش تقاضا به واسطه زایش های پاییز و زمستان روبه رو 
هستیم.آقای منصور پوریان گفت: با وجود فراوانی عرضه 
دام در میادین، قیمت در بخش سبک و سنگین برای 
دامدار پایین اســت که انتظار می رود تمهیداتی برای 
مازاد دام در دستور کار قرار گیرد.به گفته او، طبق روال 
همه ساله در 6 ماه نخست سال با ازدیاد عرضه در برابر 
کاهش تقاضا به واسطه زایش های پاییز و زمستان روبه 
رو هســتیم که همین امر منجر به رکود بازار گوشت 

شده است.
آقای پوریان می گوید: بنابر آمار اعالمی استان ها میزان 
موجودی دام سبک کشور 6 میلیون راس است که در 
شرایط کنونی برای 2 میلیون راس باید تمهیداتی مبنی 
بر خرید حمایتی و صادرات به کار گرفته شود، چرا که 
به سبب شرایط اقلیمی با خشکسالی فراگیر و کم آبی 

روبه رو هستیم.رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: 
متوسط قیمت کنونی دام در سطح کشور 6۵ هزار تومان 
است که حداکثر هر کیلو گوشــت با نرخ 140 تا 1۵0 
هزار تومان باید به دست مصرف کننده برسد و عرضه با 

نرخ های باالتر قابل قبول نیست.
هم اکنون قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی 1۷0 تا 180 
هزار تومان، گوشت گوســاله 160 تا 180 هزار تومان، 
سردست گوسفندی 1۹0 تا 210 هزار تومان، سردست 
گوساله 180 تا 200 هزار تومان و گوشت مخلوط 180 
هزار تومان است.بسیاری از دست اندرکاران صنعت دام و 
گوشت بر این باورند که مدیریت ناصحیح و کمبود نظارت 
منجر به اختالف چشمگیر قیمت دام و گوشت در سطح 
بازار شده، چرا که گوشــت زیادی در سطح بازار وجود 
دارد که برای این حجم باید تمهیداتی به کار گرفته شود 
و از طرفی اخذ عوارض صادرات دام به تولید در شرایط 

بحرانی کمک می کند.

مدیر بازرســی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی گفت: 
در حال حاضر بازار این شــهر با کمبــود روغن خوراکی 
مواجه است و آنچه کارخانه ها و شرکتهای توزیع به اصناف 
اختصاص می دهنــد، کفاف نیاز مــردم را نمی دهد. امیر 
دلداری افزود: احتمال احتکار روغن توســط مغازه داران 
بسیار ضعیف است زیرا شرکتهای توزیع آنقدر روغنی به 
صنوف نمی دهند که بتوان آن را احتــکار کرد. وی بیان 
کرد: منشا کمبود روغن در بازار از بخش تولید است، زیرا 
کارخانه ها و شرکتهای توزیع به صورت قطره چکانی روغن 
خوراکی را به صنوف اختصاص می دهند، لذا پاسخگوی نیاز 

فعلی مردم نیست.
وی اضافه کرد: بازرسان اصناف با هر نوع عدم عرضه یا احتکار 
روغن توسط صنوف برخورد قانونی کرده و پرونده آن را به 
تعزیرات ارسال می کنند، سپس میزان احتکار شده را در 
شبکه توزیع و بین کاسبان امین توزیع می نمایند. دلداری 
اظهار داشت: روغن جزو کاالهای اساسی بوده و ارز ترجیحی 
به آن اختصاص می یابد لذا خروج آن از شبکه توزیع قاچاق 
محسوب می شود، از سوی دیگر روغن دارای قیمت مصوب 
ســتاد تنظیم بازار بوده و عرضه آن به قیمت باالتر گران 

فروشی به شمار می رود و با آن برخورد قانونی می شود.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراســان رضوی افزود: 

با نظارت اتاق اصناف مشهد کامیون حامل باری از روغن 
خوراکی که توســط یکی از کارخانه های خراسان رضوی 
تامین شده بود، بین صنوف برای افزایش سطح نیاز بازار به 

روغن توزیع شد اما این اقدام نیز تامین کننده نیاز نیست.
پیش از این معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص علت کمبود روغن 
در بازار مشــهد گفته بود: برای پیشگیری از کمبود و تاخیر 
در تامین روغن اســتان از محل طرح تنظیم بازار باید سهم 
کارخانه های خراسان رضوی در تامین روغن استان افزایش 
یابد. علی غفوری مقدم افزود: اکنون ۳0 درصد از کل ســهم 
تامین روغن استان از محل طرح تنظیم بازار به کارخانه های 
خراسان رضوی اختصاص یافته است و بقیه از خارج استان 
تامین می شود که این کار با تاخیر صورت می گیرد، اگر سهمیه 
تامین روغن استان از محل طرح تنظیم بازار به طور کامل از 
محل کارخانه های خراسان رضوی اختصاص یابد، کمبودی 
در این زمینه نخواهیم داشت. رییس سازمان جهاد کشاورزی 
خراسان رضوی نیز در این باره گفته بود: آخرین سهمیه ابالغی 
روغن طرح تنظیم بازار به استان مربوط به 26 اسفندماه سال 
گذشته به میزان پنج هزار و ۹۷4 تن بوده که از این میزان ۳۵۵ 
تن مربوط به بخش صنف است و باید از محل هشت کارخانه 

در هشت استان دیگر تامین شود.

براساس ابالغیه جدید وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت به 
شــرکت های خودروســاز، 
فعاًل فروش خودرو توســط 
خودروســازان متوقف شده 
است. این بدان معناست که براساس دستور وزیر صمت 
مقرر شد فروش خودرو از این پس نه از طریق قرعه کشی 
در شرکت های خودروســازی، بلکه در سامانه فروش 
یکپارچه خودرو و به صورت شــفاف انجام شود. سامانه 
فروش یکپارچه خودرو، سامانه ای است که از این پس 
قرار اســت عرضه و فروش خودرو کلیه خودروسازان از 
طریق این سامانه صورت پذیرد تا اقدامی در جهت حذف 
تدریجی قرعه کشی خودرو باشد. رضا فاطمی امین )وزیر 
صمت( به تازگی از راه اندازی ســامانه فروش یکپارچه 
خودرو خبر داده و گفته است: مقرر شده فروش خودرو 
از این پس از عهده خودروسازان خارج گردد و از طریق 
ســامانه فروش یکپارچه خودرو و به صورت شفاف و با 
رعایت عدالت و برابری کامل مصرف کنندگان انجام شود.

مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت گفته اســت 
زیرســاخت ها برای فروش خودرو در سامانه متمرکز 
فراهم شده است. به گفته توکلی، اولین فروش خودرو 
در ســامانه متمرکز عرضه خودرو هفته آینده است و 
خودرو ســازان بخش های خصوصی هم باید مطابق با 
این سامانه عمل کنند. در ابالغیه جدید وزارت صنعت 
به شرکت های خودروســاز آمده است به منظور ایجاد 
شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم و همچنین دستور 
وزیر صنعت برای ایجاد سامانه یکپارچه، فروش خودرو 
صرفاً از طریق سامانه متمرکز که متعاقباً توسط وزارت 
صنعت معرفی می شــود انجام و هرگونه عرضه از طرق 

دیگر، فوراً متوقف شود.
سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت نیز در راستای 
اجرای دستور وزیر صمت مبنی بر"فروش خودرو صرفا در 
سامانه یکپارچه فروش" در نامه ای به خودروسازان کشور، 
اعالم کرد که از این به بعد فروش خودرو صرفا از طریق 
سامانه متمرکز انجام می شود و هرگونه عرضه از طرق 
دیگر باید فورا متوقف شود. هفته گذشته سیدرضا فاطمی 
امین- وزیر صنعت، معدن و تجارت  سامانه ای جدید برای 
فروش خودرو معرفی و اعالم کرد: به منظور شفاف سازی 

روند عرضه خودرو، فروش همه خودروها به »ســامانه 
یکپارچه فروش« منتقل می شود اما حذف قرعه کشی 

خودرو با قوت در دستور کار وزارت صمت خواهد بود.
براســاس دســتور وزیر صنعت، معدن و تجارت، همه 
خودروسازها از 18 اردیبهشت )فردا( باید هرگونه عرضه 
خودرو را صرفا از طریق سامانه متمرکز قرعه کشی انجام 
دهند تا ضمن ایجاد شــفافیت، امکان عرضه عادالنه تر 
برای همه خودروهای تولیدی فراهم شــود. به دنیال 
این موضوع، روز شــنبه 1۷ اردیبهشــت ماه، عبداهلل 
توکلی- سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، 
معدن و تجارت- در نامه ای خطاب به کلیه مدیران عامل 
شرکت های خودروسازی کشــور، ضمن ابالغ فروش و 
عرضه محصوالت صرفا از طریق سامانه مذکور، تاکید 

کرد که هرگونه عرضه از طروق دیگر فوراً متوقف شود. 
در این نامه آمده اســت:" پیرو اجرای بند ۵ دستورات 
ابالغی ریاست جمهوری )موضوع نامه شماره 16186۹ 
تاریخ 1۵/12/1400( در خصوص نحوه عرضه خودرو 
به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت مندی مردم 
و همچنین دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت 
ایجاد ســامانه یکپارچه فروش خودرو )نامه شــماره  

4۷2۹6/60 تاریخ 12/2/1401( خواهشــمند است 
ترتیبی اتخاذ شود تا عرضه خودرو صرفا از طریق سامانه 
متمرکز که متعاقبا توسط وزارت صمت معرفی می شود، 
انجام شود و هرگونه عرضه از طرق دیگر فوراًمتوقف شود. 
" موضوع مهم اما اینجاست که با توجه به دستور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت از فردا )18 اردیبهشت( عرضه 
خودرو صرفا از طریق سامانه مذکور خواهد بود و تمامی 
خودروسازها از تاریخ 18/2/1401 هرگونه عرضه خودرو 
را با هماهنگی سازمان حمایت و صرفا از طریق سامانه 
متمرکز قرعه کشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت 
مورد نظر، امکان عرضه عادالنه تر برای تمام خودروهای 

تولیدی فراهم شود.
این در حالیست که در نامه سرپرست دفتر صنایع خودرو 
وزارت صمت به خودروســازان همچنان به سازوکار و 
حتی آدرس این سامانه اشاره نشده و اعالم شده است که 
اطالعات متعاقبا توسط وزارت صمت معرفی می شود. با 
توجه به اینکه تنها یک روز از زمان اعالم شده باقی مانده 
است، این سوال مطرح است که پس چه  زمانی وزارت 
صمت می خواهد اطالعات تکمیلی را اعالم کند. موضوع 
از وزارت صمت نیز پیگیری شــد و این سازمان همین 
موضوع را تایید و اعالم کرد که با توجه به برخی مسائل، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از ایجاد 
برخی شبهات، فعال سامانه را تنها معرفی کرده تا مشخص 
شــود که که زین پس فروش از طریق سامانه یکپارچه 
خواهد بود اما اطالعات بیشتر و آدرس این سامانه عالم 
خواهد شد. به دســتور وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
پیش فروش یک محصول گروه بهمن موتور که قرار بود 

از شنبه اجرا شود، ابطال و تا اطالع ثانوی متوقف شد.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

ممنوعیت فروش خودرو خارج از » سامانه یکپارچه فروش« چه تاثیری بر قیمتها دارد؟

  تاخت  و  تاز قیمت ها  در بازار خودرو 
فروش کارخانه ای خودرو متوقف شد 

موجودی دام سبک به ۶ میلیون راس می رسد

کمبود روغن خوراکی در خراسان رضوی

آگهي مناقصه عمومی هدایت و دفع آبهای سطحی به صورت دستمزدی

شهرداری بوکان در نظر دارد در راستای بودجه مصوب سال 1401 پروژه هدایت و دفع آبهای سطحی  را به صورت 
دستمزدی با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه  و مندرج در سامانه ستاد به شماره ۲0010۹۲۷۲۵00001۲  
از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های دارای حداقل رتبه ۵ ابنیه یا راه باند و یا پیمانکاران محلی 
واگذار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 

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

محقق سازند.
• مبلغ برآورد اولیه: ۵/۲۵0/000/000 ریال 

• تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ  1401/0۲/10   می باشد.
• تاریخ انتشار آگهی در روزنامه:  نوبت اول 1401/0۲/11   نوبت دوم 1401/0۲/18   

• آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 1۹:00 روز یکشنبه مورخ   1401/0۲/18   
• آخرین مهلت زمانی ارسال پاکت های پیشنهاد : ساعت 1۹:00 روز چهارشنبه مورخ   1401/0۲/۲8   

• زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 11:00 روز پنجشنبه مورخ 1401/0۲/۲۹   
• متقاضیان واجد شرایط جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه می توانند با شماره تلفن-4۶۲۲۶33۹-  4۶۲۲30۹۹ – 044 

معاونت فنی و عمرانی و واحد امور قراردادها و پیمانهای شهرداری تماس حاصل نمایند.
• کمیسیون عالی معامالت شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

•  سایر اطالعات وجزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
•   هزینه انتشار آگهی در روزنامه )طی دو نوبت( به عهده برنده مناقصه می باشد. 

• هزینه خرید اسناد مناقصه ۵00/000 ریال  می باشد
• آدرس کارفرما جهت ارائه فیزیکی پاکتهای "الف"، آذربایجان غربی-شهرســتان بوکان-خیابان انقالب-ساختمان شهرداری- واحد 

قراردادها – کد پستی  :۵۹۵18۶۷۹۶3 – تلفن 044-4۶۲۲۲800
• اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 14۵۶

رشید میرحسامی-شهردار بوکان

درمانگاه فرهنگیان الیگودرز با مشارکت بانک مسکن تکمیل و افتتاح شد
درمانگاه فرهنگیان الیگودرز با حضور معاون پارلمانی وزیر آموزش و پرورش، نماینده مردم شهرســتان الیگودرز در مجلس شورای اسالمی و مدیر شعب 
بانک مسکن لرستان افتتاح شــد.به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مســکن - هیبنا، در مراسم افتتاح این درمانگاه، قاســم احمدی الشکی معاون 
حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش گفت: وزارت آموزش و پرورش دارای 121 درمانگاه و یک بیمارســتان )بیمارستان شهید باهنر تهران( است 
که برای جمعیت بزرگ فرهنگیان کافی نیســت و تالش هایی برای توسعه این حوزه در دست اقدام اســت.معاون پارلمانی وزیر آموزش و پرورش با اشاره 
به نقش و تاثیر خیرین در حوزه تعلیم و تربیت و خدمات درمانی بیان کرد: تمام تالش ما در آموزش و پرورش بسترســازی و ایجاد شــرایطی مناســب با 
شأن و منزلت فرهنگیان اســت که خیرین در این مســیر کمک قابل توجهی به آموزش و پرورش کردند.داریوش عالی پور مدیر شعب بانک مسکن استان 
لرستان نیز در آیین افتتاح این درمانگاه اظهار داشت: مســوولیت اجتماعی به این معناست که ســازمان در مقابل اجتماع، مسوولیت هایی دارد که فراتر 
از مسوولیت ذاتی بانک مسکن در حوزه مســائل تخصصی بانکی و با دید سودآوری است؛ این مهم در ســال های اخیر در لرستان به نحو چشمگیری نمود 
داشته است و بســیار مورد توجه افکار عمومی و مدیران ارشد اســتان قرار گرفته است تا جایی که جایگاه و وجهه بانک مســکن را تا حد زیادی در استان 
ارتقاء بخشیده است.مدیر شــعب بانک مسکن لرستان در خصوص مسوولیت های اجتماعی بانک مســکن در حوزه های مرتبط با آموزش و پرورش گفت: 
بانک مسکن در کل کشور تاکنون توانسته 1۹ مدرســه در مناطق کمتر توسعه یافته کشور تکمیل کند و 8 مدرســه در حال احداث دارد که در استان با 
توجه به پیگیری های به عمل آمده و مســاعدت و همکاری صمیمانه اعضای هیات مدیره بانک تاکنون سه مدرســه تکمیل و به بهره برداری رسیده است.

وی افزود: این مدارس که شامل مدرسه یک کالسه در روستای علی آباد گاوکش نورآباد و مدرسه شش کالســه مسکن مهر الیگودرز و همچنین مدرسه 
سه کالسه روستای وره زرد پلدختر است در مجموع ۵00 دانش آموزان دختر و پسر در این مدارس به یاری خدا مشغول به تحصیل شده اند.عالی پور ادامه 
داد: این همکاری نزدیک و صمیمانه بانک مسکن و آموزش و پرورش به همین جا ختم نشــده و با کمک مدیرعامل بانک دکتر محمود شایان یک میلیارد 
ریال جهت تکمیل درمانگاه فرهنگیان الیگودرز اختصاص یافت و امیدواریم بتوانیم گامی دیگر برای اعتالی نام بانک و اقدامی در جهت مناسب ســازی و 
ایجاد محیط آموزشی مناسب برای آینده ســازان این مرز و بوم برداریم.وی در پایان با تاکید بر نقش بانک مســکن در تامین مسکن اقشار مختلف جامعه 
اظهار کرد: بانک مسکن در تامین مالی پروژه های مهم مسکن از جمله نهضت ملی مســکن و کمک به نوسازی بافت های فرسوده شهری همچون گذشته 
در کنار مردم برای اجرای برنامه های دولت در بخش مســکن پای کار خواهد بود.محمد خدابخشــی نماینده مردم الیگودرز در مجلس شــورای اسالمی 
که در این مراســم حضور داشــت، اظهار کرد: درمانگاه فرهنگیان یکی از مطالبات مهم فرهنگیان الیگودرز بوده اســت که بالغ  بر ۵ هزار فرهنگی شاغل 
و بازنشسته و خانواده های آن ها و ســایر شــهروندان از آن اســتفاده خواهند کرد.نماینده مردم الیگودرز گفت: درمانگاه فرهنگیان الیگودرز با 400 متر 
مربع زیربنا در زمینی به مساحت ۹00 متر مربع ساخته شده است و برای نوســازی و تجهیز این درمانگاه 2 میلیارد تومان هزینه شده است که جا دارد از 
 همکاری صمیمانه مدیر عامل محترم بانک مسکن و همچنین همراهی و همدلی مدیر و کارکنان مدیریت شعب این بانک در استان لرستان تقدیر و تشکر 

ویژه انجام شود.

مفقودی 
برگ کمپانی خودروی سواری ســمند F7 مدل 1۳۹۳ به شماره انتظامی 
ایران 2۷ – 848 ن 6۹ و به شــماره موتور 147H0062976 و به شماره 
شاســی NAACJ1JC9EF160452 به نام حســین علیزاده مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.۹0۹۳ 
--

مفقودی 
برگ کمپانی موتور سیکلت همتاز تیپ سوپر CC 150 به شماره انتظامی 
۷2۳۳۷ – ۳۷6 و به شماره موتور 0149NBF202029 و به شماره تنه 
NBF9303448150M به نام عثمان رسولی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.۹0۹4 
--

مفقودی
برگ کمپانی خودرو کامیونت  ون نیســان مدل 1۳88 به شماره انتظامی 
ایران 2۷ -8۳2 ن ۵1 و به شــماره موتور 4۹۷۷۹۹ و به شــماره شاســی 
NAZPL140TBM208568 به نام حاتم شمشادی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.۹0۹2 
--

مفقودی 
برگ سبز خودروی سواری ام وی ام مدل 1۳۹۵ به شماره انتظامی ایران 2۷ 
-۹6۷ ن 8۹ و به شماره موتور MVM477FJAG049950 و به شماره 
شاسی NATFBAMD8G1038286 به نام احمد محمد سرخ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.۹0۹1 
--

مفقودی 
برگ کمپانــی موتور ســیکلت ناتالی مــدل 1۳۹4 به شــماره انتظامی 
84۹۹1-122 و به شــماره موتور 0125N3S214138 و به شماره تنه 
N3S125F9411133 به نام رامین عــدل ور مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.۹0۹6 
--

مفقودی 
برگ کمپانی خودروی ســواری پژو 40۵ جی ال ایکــس مدل 1۳۹1 و به 
شماره انتظامی ایران ۳۷ – 128 ط ۹۷ و به شماره موتور 124۹024۵220 
و به شماره شاسی NAAM01CA6CE370743 به نام سامان مینائی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.۹0۹۷ 
--

مفقودی 
برگ کمپانی خودروی ســواری ســمند LXXU7 مدل 1۳۹2 به رنگ 
سفید روغنی و به شماره انتظامی ایران 1۷ – ۵82 و ۵۹ و به شماره موتور 
 NAAC91CC4DF624493 124 و به شماره شاسیK0139762
 بــه نــام ســامی قــادری مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.۹0۹8 
--

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) نوبت اول (
شماره پرونده اجرائی : 00010۳0  اجرای احکام مدنی

1 -محکوم له : خانم فرنگیس محمدی وند با وکالت آقای علیرضا رشیدی
2-محکوم علیه: آقای روح اله پیشرو

۳- محکوم به : مبلــغ 6/160/۵28/۹1۳  ریال از بابــت محکوم به و مبلغ  
۳08/026/44۵ریال از بابت نیم عشر دولتی

4- مورد مزایده عبارت است از : سه دانگ یک باب ساختمان مسکونی فاقد 
سند رسمی متعلق به آقای روح اله پیشــرو واقع در میاندوآب ، کوی بشیر 

خان کندی ، کوچه شهید معصومی ششــدانگ عرصه آن 2۵۵ متر مربع و 
اعیانی ششدانگ 120 متر مربع با قدمت 1۷ ساله با امتیازات آب و برق و گاز 
که ششدانگ آن ۵/8۵0/000/000 ریال و ۳ دانگ آن 2/۹2۵/000/000 

ریال ارزیابی شده است .
که با توجه به تقاضای محکوم له و به لحاظ عدم پرداخت محکوم به از ناحیه 
محکوم علیه ، ملک موصوف توقیف و از طریق مزایده فروخته خواهد شد. 
مزایده از قیمت پایه شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد 

گردید . 
الف ( برنده مزایده بایســتی 10درصد از مبلغ پیشنهادی را في المجلس و 
مابقی را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایــده پرداخت نماید و حتما کارت 

بانکی را جهت پرداخت 10٪ به همراه داشته باشد . 
ب( شــرکت کنندگان می توانند تا مــدت ۵ روز قبل از تاریــخ مزایده با 

هماهنگی این دفتر از مورد مزایده دیدن فرمایند . 
ج( مزایده روز یک شــنبه مورخ 1401/0۳/08 راس ســاعت 10 صبح در 
محل دفتر اجرای احکام مدنی واقع در ساختمان جدید دادگستری با حضور 

نماینده محترم دادستانی و متقاضیان برگزار خواهد شد.
د( کلیــه هزینه های نقل و انتقــال بعهده برنده مزایده می باشــد .)م الف 

) ۹0۹0
ولی نژاد - مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 
میاندوآب

--
آگهی ابالغ اجرا و ثبت طالق

 بدین وســیله به خوانــده ) زوج ( هیوا حســن زاده فرزند رســول متولد 
 1۳۹0 صــادره سردشــت شــماره ملــی 288۹۷۷۹۹۹8 ابــالغ 
می گردد که همسرت خانم ژیانه اسمعیل نژاد مســتند به دادنامه شماره 
1400۳۵۳۹000۳۷۹6000 مورخــه 1400/6/2۹ شــعبه اول دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان سردشت، در این دفتر خانه حاضر و اصرار بر طالق 
و جدائی از جنابعالی را دارد فلذا به جنابعالی یک هفته از تاریخ انتشار این 
آگهی مهلت داده میشود، تا با ارائه اصل شناسنامه در محل این دفتر خانه 
واقع در بوکان - امیر آباد بلوار شمس برهان روبروی بانک کشاورزی طبقه 
فوقانی آوا موبایل ، دفتر رســمی ثبت ازدواج وطالق شماره 8 و46 بوکان ، 
حاضر شوید عدم مراجعه وحضور در این دفتر خانه مانع ثبت طالق نخواهد 
بود، اجرا و ثبت طالق بوسیله نماینده محترم شعبه صادر کننده حکم انجام 

خواهد شد و هرگونه عواقب احتمالی آن بر عهده جنابعالی است.۹0۹۵ 
سردفتر رسمی ثبت ازدواج و طالق شماره 46 – 8 بوکان

محمد کریمیان 
آدرس دفترخانه :

بوکان - امیر آباد بلوار شمس برهان روبروی بانک کشاورزی طبقه فوقانی 
آوا موبایل

--
مفقودی

برگ کمپانی خودروی سواری پژو روا مدل 1۳8۷ و به شماره انتظامی ایران 
 NAAB21AA59H041673 ۳۷ – 624 ط ۹2 و به شــماره شاسی
و به شماره موتور 1168۷0۷1420 به نام سمیه قادری مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.۹0۹۹ 
--

مفقودی 
برگ کمپانی موتورســیکلت ســاوین مــدل 1۳88 به شــماره انتظامی 
۳۷6/۵2۳۵۵ و به شــماره تنه 882۹2۵۳ و به شماره موتور 0۵08020۳ 
 به نــام روژیــن کریــم زاده مفقــود گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.۹100 
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معاون بهره برداري و توسعه فاضالب شركت آب و فاضالب استان مركزي:
در صورت تامين اعتبار در سال جاري ، دو تصفيه 

خانه فاضالب در استان مركزي تكميل می گردد
اراک- خبرنگار کسب و کار

در صــورت تاميــن اعتبار ، 
اســتريم چهارم تصفيه خانه 
لجن فعال فاضالب شهر اراک 
و مــدول دوم تصفيــه خانه 
فاضالب شهر خمين تا پايان 
سال 1401 به بهره برداري مي 
رسد. به گزارش روابط عمومي 
شرکت آب و فاضالب استان مرکزي جمشيد حســن بيگي معاون بهره برداري و 
توسعه فاضالب شرکت آب و فاضالب استان مرکزي  با اعالم اين خبر اظهار داشت 
: ظرفيت تصفيه خانه فاضالب لجن فعال شهر اراک با بهره برداري از استريم چهارم 
اين تصفيه خانه به  77 هزار  متر مكعب فاضالب در شبانه روز و با بهره برداري از مدول 
دوم تصفيه خانه فاضالب در شهر خمين ، ظرفيت اين تصفيه خانه  به 14 هزار و 600 

متر مكعب در شبانه روز افزايش خواهد يافت.
وي با اشاره به پيشرفت 42 درصدي ساخت تصفيه خانه فاضالب شهر هاي شازند 
و آستانه در سال گذشته اظهار داشت: اميدواريم با تخصيص به موقع اعتبارات مورد 
نياز اين پروژه روند ساخت اين تصفيه خانه فاضالب در سال جاري سرعت بيشتري 
داشته باشد. معاون بهره برداري و توســعه فاضالب شرکت آب و فاضالب استان 
مرکزي  در تشريح اقدامات صورت گرفته در سال گذشته بيان داشت : 13 کيومتر 
توسعه خطوط لوله فاضالب، 3.6 کيلومتر اجراي شبكه جمع آوري فاضالب، نصب 
2 هزار و 300 فقره انشعاب فاضالب  و اصالح و بازسازي و 480 فقره انشعاب فاضالب 
از جمله اقدامات اين معاونت در سال گذشته می باشد.  جمشيد حسن بيگي در ادامه 
شستشوي يک هزار و 470 کيلومتر از شبكه فاضالب ، عيب يابي 119 کيلومتر  
از خطوط و شبكه فاضالب ،سمپاشي 39 هزار و 400منهول فاضالب  و همسطح 
ســازي يک هزار و 240 دريچه منهول فاضالب را ، از ديگر اقدامات شرکت آب و 
فاضالب استان مرکزي در سال گذشته در بخش فاضالب برشمرد. وي همچنين 
از برطرف شدن 484 مورد حوادث شبكه فاضالب و دو هزار و 345 مورد حوادث 

انشعابات فاضالب در کوتاه ترين زمان ممكن در سال گذشته خبر داد .

ارائه خدمات به موقع، ايمن و با كيفيت مبتنی بر قوانين و 
استانداردها اهداف كالن شركت گاز استان مركزی است

اراک- خبرنگار کسب و کار
مدير عامل شرکت گاز استان 
مرکزی گفــت: ارائه خدمات 
به موقع، ايمــن و با کيفيت 
مبتنی بر قوانين و استانداردها 
با پياده سازی مديريت دانش 
از اولويــت های پژوهشــی 
سال جاری و از اهداف کالن 
شرکت گاز استان مرکزی می باشد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
مرکزی، محمد رضا ســميعی در اين خصوص گفت: اهــداف و برنامه های اين 
شرکت با توجه به شعار سال؛ توليد، دانش بنيان، اشتغال آفرين، در سال 1401 
گفت: پياده سازی مديريت دانش در شــرکت گاز استان مرکزی از اولويت های 
پژوهشی سال جاری خواهد بود و بررسی مســتندات پروژه، راهبردی کارکنان 
در آستانه بازنشســتگی جهت کسب دانش و توســعه و تعميق مستند سازی 
 تجارب و دانش در شــرکت، از اهداف پژوهشی  ســال جاری شرکت گاز استان 

مرکزی است.
وی با اشاره به پروژه های پژوهشــی افزود: سه طرح پژوهشی طراحی و ساخت 
دستگاه حفاظت کاتدی، نظرسنجی از ذينفعان و دارايی فيزيكی با براورد هزينه  

2ميليارد و هشتصد و پنجاه هزارريال در سال جاری انجام خواهد شد.
مدير عامل شرکت گاز استان مرکزی خاطرنشان کرد: اهداف کمی شرکت در سال 
1401 شامل گازرسانی به شهرها با نه هزار و700 مشترک،گازرسانی به صنايع و 
محورهای صنعتی با 300 مشترک و گازرسانی به روستاها با پنج هزار مشترک 

خواهد بود.
سميعی در پايان در خصوص اهداف کالن شرکت در سال جاری گفت: ارائه خدمات 
به موقع، ايمن و با کيفيت مبتنی بر قوانين و استانداردها، گسترش و تقويت زير 
ساخت های گازرسانی و سهم گاز در اســتان، سازماندهی برون سپاری و بهبود 
عملكرد کيفی و HSE زنجيره تامين، رشد قابليت و مهارت بهبود ايمنی بهداشت 
کارکنان، ارتقا رضايتمندی ذينفعان وخوشنامی شرکت، مديريت بهينه تر از گاز 
و مصرف انرژی و صيانت از منابع طبيعی و محيط زيست و دستيابی به دانش و 
تكنولوژی های نوين گازرسانی و ارائه خدمات از اهداف کالن شرکای گاز استان 

مرکزی در سال جاری خواهد بود.

در منطقه دو شهرداری اراک صورت گرفت
اجرای روكش آسفالت ملك های عقب نشينی شده

اراک- خبرنگار کسب و کار
 به گزارش اداره ارتباطات و امور 
بين الملل شهرداری، مجتبی 
قاسمی شــهردار منطقه دو 
اراک، با اشاره به اجرای اصالح 
جدول گذاری معابر در سطح 
منطقه، اظهار داشــت: طی 
هفته اخير جــدول گذاری و 
بتن ريزی راهروهای فضای سبز خيابان ميرزای شيرازی ابتدای کوچه سليمان بر 

اساس اولويت بندی اجرا شد.
وی افزود: در ادامه اصالح معابر و تسهيل رفت و آمد  تعمير و جوشكاری پل های 
عرضی خيابان شهدای گمنام همچنين تعمير پل فلزی مقابل بيمارستان گردو 

ورودی کمربندی نيز محق گرديد.
قاسمی، اجرای لكه گيری و روکش آسفالت بر اساس نياز و درخواست های مردمی 
را ازديگر اقدامات عنوان کرد و گفت: روکش آسفالت ملک های عقب نشينی شده 
در کوچه گياه چی واقع در خيابان جنت ، کوچه نســترن در خيابان ستارخان ، 
کوچه فريدی در خيابان شهيد رجايی و 50 تن آسفالت در کوچه بازجو صورت 
گرفت همچنين کوچه دانشسرا و پياده رو فاز يک شهرک بهشتی مقابل جنگل 

پرديس انجام شد.
وی با اشــاره به همكاری سازمان ســيما منظر و فضای سبز شهری کاشت گل 
فصلی در منطقه را از اهم فعاليت های اخير بيان کرد و افزود:کاشــت گل های 
اطلســی در ميدان شــهدا، هرس ترون های بلوار جهاد و خيابان شهيد رجايی 
همچنين علف زنی حاشــيه ورزشــگاه 13 آبان در شــهرک بهشتی، جنگل 
پرديس، بلوار جهاد، پارک الغدير حاشــيه پــل جهان پناه، ميــدان وليعصر، 
ابتدای زيرگذر جهاد، حاشــيه خيابــان 55 متری و همينطور خشــک بری 
 و قطع درختان خشــک در خيابان سوم شــعبان و شهدای شــبان و شهرک 

گردو صورت پذيرفت.

اخبار

افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت ترانزیت کشور 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: در راستای افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک از خاک کشور طی هشت ماه گذشته ۵۰ درصد به این ظرفیت اضافه شده است. عیسی زارع پور اظهار کرد: 
یکی از دستاوردهای ما در این مدت این بوده است که در راستای تبدیل شدن جمهوری اسالمی به هاب ترانزیت ترافیک در منطقه، قدم های زیادی برداشتیم؛ چون کیفیت ارتباطاتی که از مسیر 
جمهوری اسالمی تامین می شود به مراتب از مسیرهای دریایی بهتر است. وزیر ارتباطات افزود: طی ۸ ماه گذشته، ۵۰ درصد به ترانزیت ترافیک کشور اضافه کردیم که در واقع یک کار سنگین 

بین المللی اتفاق افتاده است. ما در عین حال که ترافیک مورد نیاز خودمان را تامین می کنیم، ترافیک با کیفیت مورد نظر برای کشورهای همسایه را نیز تامین می کنیم.زاع پور خاطرنشان کرد: 
انشااهلل در حال برنامه ریزی هستیم که جمهوری اسالمی ایران به هاب منطقه ای توزیع ترافیک در منطقه تبدیل شود.

در حالــی که با وعــده های 
رئيس جمهور بــه نظر می 
رسيد بازار مســكن آرام تر 
می شــود، با افزايش قيمت 
اوراق برای وام های مســكن 
کارشناسان را نگران کرده و معتقد هستند گران شدن 

اوراق نويد گرانی مسكن را می دهد.
قيمت اوراق تسهيالت مسكن که سال پر فراز و نشيبی را 
پشت سر گذاشته و تا 160 هزار تومان هم افزايش يافته 
بود، در سال جديد توانست به زير 100 هزار تومان برسد 
اما اين روند ادامه نداشت و قيمت هر برگ دوباره به بيش 
از 100 هزار تومان رسيده است. بررسی آخرين وضعيت 
قيمت اوراق مسكن نشــان می دهد که هر برگ اوراق 
تسهيالت مســكن در فروردين و ارديبهشت و خرداد 
سال گذشــته به ترتيب  102 هزار و 500، 104 هزار 
و 300 و 104 هزار و 100 تومان قيمت دارند. هر برگ  
اوراق تسهيالت مسكن بانک مســكن در تير، مرداد و 
شهريورماه سال گذشته با قيمت 104 هزار و 600، 104 
هزار و 300 و 103 هزار و 500 تومان داد و ستد می شود.
همچنين اين اوراق در ماه مهر سال 1400، 104 هزار و 
200، در آبان ماه 102 هزار و 700 و در آذرماه نيز 102 
هزار و 800 تومان قيمت دارند. اوراق تسهيالت مسكن 
در دی  و بهمن  سال گذشــته نيز با قيمت های 102 
هزار و 800 و 102 هزار و 300  تومان معامله می شود. 
اين گزارش نيز بر اساس قيمت بهمن ماه نوشته شده 
است. بر اين اساس، مجردهای ساکن تهران می توانند 
تا 280 ميليــون تومان تســهيالت دريافت کنند که 
شــامل 200 ميليون تومان تسهيالت خريد مسكن و 
80 ميليون تومان وام جعاله می شود. لذا برای دريافت 
200 ميليون تومان تسهيالت بايد 400 برگه تسهيالت 

مسكن خريداری کنند که هزينه اين تعداد اوراق با تسه 
102 هزار و 300 تومانی، 40 ميليون و 920هزار تومان 
می شود. همچنين با در نظر گرفتن 80 ميليون تومان 
وام جعاله که برای آن بايد 160 ورق به مبلغ 16 ميليون 
و 368 هزار تومان خريداری کنند، مجموع هزينه خريد 

اوراق به 57 ميليون و 288هزار تومان می رسد.
زوج های تهرانی نيز برهمين اساس می توانند تا سقف 
480 ميليون تومان شامل 200 ميليون تومان تسهيالت 
خريد مسكن برای هر نفر و 80 ميليون تومان وام جعاله 
دريافت کنند؛ بنابراين زوجين بايد 800 برگه تسهيالت 
مسكن خريداری کنند که هزينه آن 81 ميليون و 840 
هزار تومان می شــود که همراه با هزينه 16 ميليون و 
368هزار تومانی وام جعاله که برای آن بايد 160 ورق 
تسهيالت مسكن خريداری کنند، در مجموع بايد 98 

ميليون و 208هزار تومان پرداخت کنند.

سقف اين تســهيالت برای مراکز استان و شهرهای با 
جمعيت بيش از 200 هزار نفر برای مجردها به 160 و 
برای زوجين به 320 ميليون تومان رسيده است که با 
توجه به اينكه مجردها بايد 320 و متاهل های ساکن اين 
شهرها نيز بايد 640 برگه تسهيالت مسكن خريداری 
کنند، مجردها بايد 32 ميليــون و 736 هزار تومان و 
متاهل ها نيز بايد 65 ميليون و 472 هزار تومان پرداخت 
کنند. اين وام برای مجردهای ساير مناطق شهری به 
120 و برای زوجين اين مناطق نيز به 240 ميليون تومان 
رسيده است. بنابراين مجردها بايد با پرداخت 12 ميليون 
و 276 و متاهل ها نيز با پرداخت 24 ميليون و 552هزار 

تومان نسبت به اخذ اين وام اقدام کنند.
يک کارشناس اقتصاد مسكن در اين رابطه در گفت و گو 
با "کسب و کار" گفت: وقتی اوراق در بازار گران می شود 
يعنی متقاضی در اين زمينه زياد شــده است و وقتی 

متقاضی زياد باشد و طبيعتا بازار مسكن ما هم تعادل 
ندارد منجر به افزايش قيمت خواهد شد.

بيت اهلل ستاريان اضافه کرد: نگاه سياست گذار به بخش 
مســكن همواره کوتاه مدت بوده و استراتژی برای اين 
بخش نداشتند. در طول 40 سال گذشته هيچ گاه اثر 
واقعی تسهيالت را در بخش مسكن مشاهده نكرديم. 
زيرا موضوع مسكن آنقدر بزرگ است که با حجم وام های 
فعلی هيچ گونه تناسبی ندارد. دولت ها يا شرايط بخش 
مســكن را درک نمی کنند يا ترجيح می دهند صورت 

مساله مسكن را کوچک کنند. 
به گفته وی، تنها راه شكست مشكالت بازار و رسيدن 
به قيمت های متعادل چيزی نيســت بــه جز توليد 
انباشته مســكن در کشــور. تا زمانيكه توليد از مقدار 
 نياز کمتر و عقب تر باشــد اميدی به رســيدن بازار به 

تعادل نخواهد بود.

هر برگ اوراق مسكن دوباره از 100 هزار تومان عبور كرد

وام مسکن پاسخگوی خرید ۸ متر خانه!
هزينه خريد مسكن دوباره 100 ميليون تومان شد 

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

رونوشت آگهی حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت امين خدنگ مياندوآب فرزند احمد بشرح 
دادخواست تقديمی ثبت شده به کالسه 140035920001881675 
از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان احمد خدنگ مياندوآب بشناســنامه شماره 182  در تاريخ 
1400/6/26 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت 

آن منحصر است به: 
1-امين خدنگ مياندوآب فرزند احمد بشماره شناسنامه 349 متولد 1363 

صادره از مياندوآب پسر متوفی. 
2- مرتضی خدنگ مياندوآب فرزند احمد بشماره شناسنامه 7214 متولد 

1367 صادره از مياندوآب پسر متوفی. 
3- فرانک آقائی فرزند قدرت بشماره شناسنامه 145 متولد 1345 صادره 

از مياندوآب همسر متوفی. 
اينكه با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می 
نمايد تا هر کسی اعتراض دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد  ازتاريخ 
نشر آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

9104
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شــعبه 1 شورای حل اختالف 

شهرستان مياندوآب-سميرا برزگری   
--

مفقودی
برگ سبز ماشين سواری پژو 207 مدل 1401 به شماره انتظامی 814 ط 
97 ايران37 به شماره شاسی NAAR03FE0NJ278080 به شماره 
موتور 178B0088140 بنام حسين مجدی مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 9105
--

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسناد ذمه(
آگهی مزايده دو سهم از بيست و يک سهم ششدانگ پالک 14/10/157-
اصلی بخش 13-اروميه در پرونده اجرائی 70079)8700623( از سهم 
االرث بدهكار آقای حميد قنبری آذر از ملكی مرحوم حسين قنبری آذر 
از ششدانگ اعيانی يک قطعه باغ کروم به مساحت 1 طناب با حقابه از نهر 
ملک ارخی به شــماره پالک 10 فرعی از 14-اصلی منشعبه از رودخانه 
باراندوز چائی برابر اظهار نامه شــماره 19 مورخ 15/1/5 از طرف حسن 
عبداله منظری قبول ثبت شده است و آگهی های نوبتی و تحديدی منتشر و 
تحديد حدود به عمل آمده است و سپس برابر صورت جلسه تفكيكی شماره 
12365 پالک 10 فرعی به 2 قطعه تفكيک شده که پالک 157 فرعی از 
10 فرعی از اصلی مزبور برای قطعه اول تعيين شده است با ابعاد شماال-به 

راه عمومی باغات شرقا-مرزيســت با باغ 10 فرعی باقيمانده جنوبا-مرز 
اشتراکی با باغ 11 و 13 فرعی و غربا مرز اشتراکی با باغ و فرعی بعدا برابر 
سند تقسيم نامه شــماره 909 مورخ 31/9/15 دفتر 1 اروميه ششدانگ 
پالک 157 فرعی در حق نجات فرمانبردار اختصاص يافته و بعدا برابر سند 
قطعی شماره 33404 مورخ 35/9/15 دفتر 7 در حق حسين قنبری آذر 
انتقال شده است و با توجه به اينكه ششدانگ پالک جاری است اين اداره از 

ساير نقل و انتقاالت خارج از پرونده بی اطالع می باشد. 
نظر به اينكه پالک 157 فرعی مفروزه از 10 فرعــی فاقد طول و متراژ و 
مساحت در سوابق ثبتی می باشد لذا جهت محاسبه مساحت مذکور ناگريز 
به تحقيقات محلی از متصرف انتقال گيرنده ولی و مالكين مجاور شده و به 
کمک تصاوير ماخوذه از داده های مربوط به سامانه گوگل ارث و عكسهای 
هوايی سهم االرث بدهكار در پالک مورد بازداشت بميزان دو سهم از بيست 
و يک سهم ششدانگ پالک فوق به مقدار 220 مترمربع اعالم و با در نظر 
گرفتن موقعيت و محل وقوع ملک و اعيانی های موجود که بصورت اشجار 
و اکثرا از نوع گردو می باشــد ارزش هر مترمربع از محل مورد ارزيابی به 
مبلغ دو ميليون تومان مجموعا به قيمت چهار صد و چهل ميليون تومان 
برآورد و به حضور اعالم می گردد .که برابر گزارش مامور اجرا ملک مزبور در 
تصرف آقای شيدويه فرج اللهی به عنوان متصرف پالک مذکور می باشد 
و مدارک قانونی جهت تصرف خود ارائه ننموده اند پالک فوق از ساعت 9 
الی 12 روز سه شنبه مورخ 1401/3/3 در اداره اجرا واقع در فلكه خيرين از 
طريق مزايده به فروش می رسد. مزايده دو سهم از 21 سهم ششدانگ پالک 
فوق از مبلغ 4/400/000/000 ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادی 
نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به 
آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره 
تا تاريخ مزايده  اعم از اينكه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده 
برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزينه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق 
مزايده نقدا وصول می گردد . شرکت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد 
از مبلغ پايه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خريدار يا نماينده 
قانونی او در جلسه مزايده است . برنده مزايده مكلف است مابه التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع 
نمايد و در صورتيكه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت 
واريز نكند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد 
شد. در اين صورت ، عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد 

می گردد. نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول می گردد. 9107
شعبه اجرای ثبت اسناد و امالک اروميه 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای نعمان خداوردی زاده  کهريز با تســليم دو برگ استشــهاد محلی 
مصدق مدعی است که ســند مالكيت شــش دانگ پالک 13 فرعی از 
3421  اصلی واقــع در بخش 3  اروميــه را که ذيل دفتــر الكترونيكی  
139820313053005022 بنام نامبرده صادر و تسليم گرديده است 
مفقود نموده است و ملک مزبور در بيع شــرط نبوده و برابر سند شماره 
-مورخه -دفتر- اروميه نزد بانک - رهن ميباشــد و برابر ســند شماره 
مورخ – دفتر – اروميه در حق – انتقال يافته اســت  مراتب برابر تبصره 
يک ماده 120 آئين نامــه قانون ثبت در يک نوبت آگهی ميشــود تا هر 
کس مدعی مالكيت و يا وجود سند مالكيت مذکور در نزد خود ميباشد 
از تاريخ آخرين نوبت ايــن اگهی بمدت 10 روز اعتــراض کتبی خود را 
به اداره ثبت شهرســتان اروميه تســليم نمايد در صورت سپری شدن 
 مدت مقرر و عدم دريافت اعتراض برابر مقررات ســند مالكيت المثنی 

صادر خواهد شد. 9106
تاريخ انتشارآگهی:1401/02/18

رونوشت :ستاد اجرايی فرمان امام)ره(
عيسی عباسی-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 اروميه

--
مفقودی

برگ سبز ،کارت موتور سيستم MKZ به شماره انتظامی 377-12461 
به شــماره تنه NDRCDPCEFLAA36183 به شــماره موتور 
0199NDR701228 بنام خالق خاله مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 9108
--

مفقودی 
برگ ســبز و ســند کمپانی تراکتور سيســتم آی تی ام)ITM (  تيپ 
285 مــدل 1384 رنگ روغنــی قرمز به شــماره انتظامــی 952 ک 
15 ايران17 به شــماره موتور LFW11350P به شــماره شاســی 
 D08740 به نام عبداله رحمانی لواشــلوئی مفقــود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 9110
--

مفقودی 
برگ ســبز خودرو سواری ســمند تيپ LX EF7 CNG رنگ سفيد 
مدل 1394 به شــماره انتظامی 545 ل 23 ايران 17 به شــماره موتور 
 NAACJ1JW4FF519648 147 به شماره شاسیH0167529
 بنــام روحيــه احمــدی مفقــود گرديــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط ميباشد . 8738

سرویس ۱۵۰۰ چراغ روشنایی معابر در اراک طی فروردین ماه

اراک- خبرنگار کسب و کار
سرپرســت شــرکت توزيع نيــروی برق اســتان مرکــزی گفت: 
1500چراغ روشــنايی معابر طی فروردين ماه سال جاری در نقاط 

شهری و روســتايی اراک ســرويس شده اســت .  مهندس محمود 
محمودی بابيان اينكه 190کيلومتر شــبكه ســيمی ســرقتی به 
کابــل خودنگهدار جهت پيشــگيری مجدد از ســرقت طی ســال 
1400 تبديــل شــده و 60کيلومتــر شــبكه برق در مســيرهای 
تاريک احــداث شــده اســت،افزود:طی فرودين ماه ســال جاری 
 12کيلومتر شــبكه توزيــع برق جهــت تامين روشــنايی اصالح 

شده است.
وی گفت:طی سال گذشته از 90000چراغ 16000چراغ با 5 اکيپ 

عملياتی در اراک اصالح و بهينه سازی شده است.
 مهندس محمودی به برگزاری مانور عملياتی روشنايی معابرکه طی 
سال در چندين بار مناطق شهری و روستايی برگزار می شود ،اشاره 
کرد و افزود:هدف اصلی  اجرای اين مانورهــا ،افزايش رضايتمندی  
مشترکان و مردم ، استانداردسازی ،ايمن سازی و افزايش بهره وری 
سيستم روشنايی معابر و آماده سازی اکيپ های عملياتی روشنايی 

معابر است.

وی بيان کرد: از مردم شريف استان تقاضا می شود موارد خاموشی در 
حوزه روشنايی معابر را به سامانه پيامكی 10001000121يا شماره 

تماس 121اطالع دهند.


