
عضو هیات عامل صندوق توســعه ملی با اعالم اینکه این صندوق 
در ازای سود از پیش تعیین شده نسبت به سرمایه گذاری ۱۲ هزار 
میلیاردی در بازار ســهام اقدام کرده و در پایان دوره پنج سال می 
تواند پول خود را برداشت کند، گفت: صندوق با مجوزی که اخیرا 
صادر شده، در حال آماده سازی جهت ورود مستقیم و گسترده برای 
سرمایه گذاری جدید در بازار سرمایه است که از قراردادهای قبلی 
متفاوت خواهد بود. علیرضا میرمحمدصادقی-عضو هیأت عامل و 
معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی- در گفت وگو با ایسنا، 
جزئیاتی از جریان سرمایه گذاری ۱۲ هزار میلیارد تومانی در صندوق 
تثبیت بازار سرمایه و جریان مجوز ســرمایه گذاری های جدید در 
بورس را تشریح کرد. این مقام مسئول در صندوق توسعه ملی با اشاره 
به این که مصوبه ورود به این سرمایه گذاری، در راستای حمایت از بازار 
سرمایه بوده است، توضیح داد: با توجه به تالطمی که در مقطعی در 
بازار سرمایه ایجاد و بحث سرمایه گذاری یک درصدی از منابع صندوق 
توسعه ملی پیش آمد، طبق محاسبات صورت گرفته بر مبنای منابع 
ورودی به صندوق، مقرر شد معادل ریالی  ۵۱۰ میلیون دالر به صورت 

تدریجی در بازار سهام سرمایه گذاری شود که این مبلغ به نرخ سامانه 
معامالت الکترونیک )ETS( حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است.

بانک مرکزی بدون هماهنگی به بورس پول داد
وی با اشــاره به این که  در آذرماه ۱۳۹۹ اولیــن پرداخت به مبلغ 
۱۰۰۰ میلیارد تومان انجام شد، گفت: اما در ادامه به دلیل برخی 
مسائل از جمله استنباط از مصوبه و مشخص نبودن محل منابع قابل 
پرداخت، واریز متوقف شد. درنهایت در اردیبهشت ماه سال گذشته 
با مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی، میزان نرخ سود و مبلغ 
مشخص شد، بانک مرکزی نیز حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل 
منابع صندوق توسعه ملی را به صندوق تثبیت بازار تزریق کرد که 
چون بدون هماهنگی با صندوق توسعه ملی بود، برای این پرداخت، 

قراردادی بین طرفی منعقد نشد.

قرارداد امضا نکردند ولی پول دادیم
میرمحمد صادقی با بیان اینکه در دی ماه سال گذشته در مورد اینکه 

میزان پرداخت ماهانه و اینکه از محل بازگشت تسهیالت پرداختی 
و طلب صندوق توسعه ملی از سازمان امور مالیاتی باشد، توافق شد، 
گفت: با اینکه قرارداد قبلی هنوز از سوی صندوق تثبیت بازار امضا 
نشده بود، صندوق توسعه ملی برای نشان دادن پایبندی به تعهدات 
خود، پرداخت ۶۵۰ میلیارد تومانی در ۲۶ دی ماه انجام داد ولی با 
توجه به اختالف نظرهایی که وجود داشت، روند واریز اقساط، مدتی 
متوقف شد تا اینکه اخیرا طی مذاکرات صورت گرفته، مسایل حل و 

فصل و پرداخت از سر گرفته شد.

احتمال پرداخت دو قسط دیگر تا پایان اردیبهشت
وی با اشاره به پرداخت دو قسط  ۶۵۰ میلیارد تومانی به صورت یکجا 
به صندوق تثبیت بازار که در اوایل اردیبهشت ماه انجام شد، افزود: 
بر این اساس ۱۳۰۰ میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار پرداخت 
شد که امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه دو قسط دیگر پرداخت شود.

پرداخت ۸۰۰۰ میلیارد دیگر؛ احتماال تا یک سال آینده
به گفته این عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکنون ۴۰۰۰ 

میلیارد تومان از رقم پیش بینی شده ۱۲ هزار میلیاردی از سمت 
صندوق توسعه ملی به بازار سهام تزریق شده است و ۸۰۰۰ میلیارد 
تومان دیگر نیز به صورت اقساط ۶۵۰ میلیارد تومانی پرداخت خواهد 

شد که احتماال تا یکسال آینده تکمیل می شود.

منفعت این سرمایه گذاری چیست؟
وی در رابطه با اینکه این تزریق پول چه منفعتی برای صندوق توسعه 
ملی دارد و سرانجام این ۱۲ هزار میلیارد تومان چه خواهد شد، یادآور 
شد: این مبلغ به صورت قرارداد پنج ساله و در چند قرارداد پیش بینی 
شده است که قابلیت تمدید دارد؛ به طوری که هر ۶۵۰ میلیارد تومان 
قراردادی جداگانه دارد و از زمان انعقاد، پنج سال بعد سررسید خواهد 
شد. در ازای این سرمایه گذاری نیز سود ثابت شده ای در اختیار صندوق 
توسعه ملی قرار می گیرد و ما می توانیم در پایان دوره، سرمایه اولیه را 
برداشت کنیم. معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی  در رابطه با 
میزان سودی که این صندوق  از سرمایه گذاری ۱۲ هزار میلیاردی در 

صندوق تثبیت بازار، دریافت خواهد کرد پاسخی ارائه نکرد.

سود تثبیت نشده از شروط سرمایه گذاری است
میرمحمد صادقی همچنین با بیان این که صندوق توسعه ملی مایل 
به سرمایه گذاری در بازار سهام البته به شرط سود تثبیت نشده، است 
گفت که صندوق مایل است به صورت مشارکت با صندوق تثبیت 
بازار و یا مستقل، در بازار سهام سرمایه گذاری و  با سازو کار مشخص 

عملیات گسترده ای در این بازار داشته  باشد.

عملیات مستقیم در راه  بازار
وی در این رابطه به مصوبه سال گذشته هیات امنای صندوق توسعه 
ملی اشاره و توضیح داد: بر این اساس می توانیم به جای سپرده گذاری 
در صندوق تثبیت بازار، از این طریق، سرمایه گذاری مستقیم داشته 
باشیم؛ به طوری که صندوق توسعه ملی صرفا پول را در اختیار صندوق 
تثبیت بازار قرار ندهد بلکه در کنار آن عملیات شبه کارگزاری و یا خرید 
و فروش سهام را با نظارت خود داشته باشد. در این حالت سود از قبل 
تعیین نمی شود و صندوق توسعه ملی  ریسک نوسان قیمت سهام را 

پذیرفته و خود جهت حمایت از بازار سرمایه وارد می شود. 

سازمان حج و زیارت اعالم کرد: بانک مرکزی با پرداخت ۲۰۰ 
یورو ارز همراه زائر در حج امسال موافقت کرده است. سهمیه 
حج ایران امســال حدود ۳۹ هزار و ۶۰۰ نفر است که طبق 
اعالم بانک مرکزی هر زائر امکان دریافت ۲۰۰ یورو یا معادل 
آن را به دالر دارد. هنوز مشخص نشده این میران ارز با چه نرخ 
ریالی به زائران عرضه خواهد شد. محمد آزاد، معاون توسعه 

مدیریت و منابع ســازمان حج و زیارت در این باره به ایسنا 
گفت: قرار شده دستورالعمل نرخ خرید ارز همراه زائر را بانک 
مرکزی اعالم کند. ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۱ پس از دو سال 
وقفه از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه آغاز 
شده است و سازمان حج و زیارت براساس سهمیه محدودی 
که به ایران اختصاص داده شده، اولویت را به افرادی اختصاص 

داده که در سال ۱۳۹۹ برای حج تمتع ثبت نام و هزینه آن را 
پرداخت کرده بودند، اما با همه گیری کرونا و تعلیق حج برای 
اتباع خارجی، از حضور در این مراسم بازماندند. هزینه ای که 
ســازمان حج و زیارت برای حج تمتع امسال اعالم کرده در 
کمترین حالت ۳۴ میلیون و ۳۴۱ هزار تومان و در باالترین 

سطح ۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

مطابق بسته »راهبردها و سیاست های بخش بانکی« 
که به تازگی توسط وزارت اقتصاد رونمایی شده هرگونه 
ســرمایه گذاری بانک ها در بازارهای ارز، طال، ســکه، 
امالک و مستغالت ممنوع شد. به گزارش ایسنا، وزارت 
امور اقتصــادی و دارایی در حالی از بســته »راهبردها 
و سیاســت های بخش بانکی« رونمایی کرد که محور 
نخست این بســته به هدایت اعتبارات بانکی به سمت 
بخش مولد از جمله تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین 
تاکید کرده است. بر اساس این بند، بانک ها از هرگونه 
ســرمایه گذاری در زمینــه، ارز، طال، ســکه، امالک و 
مســتغالت از جمله خریــد زمین، خرید و ســاخت 
مجتمع های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به 
طرقی غیر از تملیک با هدف تصفیه تسهیالت اعطایی، 
اعم از مستقیم توسط موسسه اعتباری یا غیرمستقیم از 

طریق واحدهای تابعه موسسه اعتباری ممنوع شدند.
در این بسته همچنین تاکید شده که در راستای استفاده 
بهینه از منابع تخصیصــی و به منظور مدیریت منابع و 
مصارف و هدایت منابع به ســمت فعالیت های سودآور 
و ارزش آفرین، موسسه اعتباری مکلف است با اجرای 
رویه های مناســب، به نحوی اقدام کند که در پایان هر 
سال، نسبت مانده تسهیالت اعطایی به مانده سپرده ها 

)بعد از کسر سپرده قانونی(، حداقل ۸۰ درصد باشد.

 بنابراین گزارش طی ســال های گذشته میزان قانونی 
شرکت داری بانک ها از ســوی بانک مرکزی ۴۰ درصد 
تعیین شده بود که آمارها عدول نظام بانکی از این سقف و 

رسیدن آن به بیش از ۵۰ درصد را نشان می دهد.
حضور گسترده بانک ها در ســاخت و سازهای بزرگ از 
جمله در پایتخت، پیامدهایی همچون محروم ماندن 
بخش های مولد از منابع بانکی و بلوکه شــدن سرمایه 
بانک ها در بخش امالک شده است. بنابراین بانک ها برای 
نیاز روزانه خود با اضافه برداشت از بانک مرکزی در رشد 

پایه پولی و افزایش نقدینگی موثر هستند.
هم چنین در جریان تالطمات بازارهای ارز و طال موضوع 
سرمایه گذاری بانک ها در این بازارها مطرح می شد؛ اگر 
چه هیچگاه از سوی مسئوالن بانکی به تایید نرسید. حال 
که وزارت اقتصاد بانک ها را از ورود به بازارهای طال و ارز 
منع کرده شائبه سرمایه گذاری آنها در این بازارها به نوعی 

مهر تایید خورده است.
بر اساس قانون رفع موانع تولید مصوب یکم اردیبهشت 
۱۳۹۴ تمامی بانک ها موظف بودند سالیانه حداقل ۳۳ 
درصد از اموال  منقول، غیرمنقول و سرقفلی خود را واگذار 
کنند. در واقع تا امروز نباید هیچ بانکی دارای امالک مازاد 
می بود اما بانک ها بعضا عنوان می کنند که امالک و اموال 
مازاد خود را برای فروش، عرضه کرده اند و خریداری پیدا 

نشده است. برخی فعاالن بازار مسکن می گویند بسیاری 
از آپارتمان های لوکس و پنت هاوس ها واقع در شــمال 
پایتخت در اختیار بانک ها است؛ خانه هایی که بعضا قیمت 
آنها به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان می رسد. در آگهی های 
ملکی بعضا خانه هایی با قیمت های ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد 
تومان برای فروش عرضه شــده که واسطه های ملکی 

مدعی هستند عمده این امالک مربوط به بانک ها است.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک که معموال انتقاداتی 
به ســرمایه گذاری بانک ها در خرید و فروش ملک دارد 
حدود دو سال قبل به ایسنا گفته بود: بانکها سودهای 
غیرمتعارف پرداخت می کنند و دچار ورشکســتگی 
هستند. از طرف دیگر امالک و مســتغالتی دارند که 
می خواهند با افزایش قیمت مســکن، تراز خود را باال 
ببرند و البته موفق شدند. مصطفی قلی خسروی سال 
گذشته نیز در گفت وگویی با ایســنا دیگری بیان کرد: 
خانه های خالی متعلق به بانکها و دستگاههای دولتی 
است و قیمت کارشناسی آن به قدری باالست که هیچ 
خریداری در مزایده برای آنها پیدا نمی شود. به نظر من 
وقتی یک خانواده با پس انداز و صرفه جویی، واحدی عالوه 
بر خانه ای که در آن سکونت دارد خریداری می کند آن 
را خالی نمی گذارد. اصال منطقی نیست که خانه را خالی 

نگه دارد. خانه های خالی متعلق به بانکها و ارگانها است.

بر اساس نظرسنجی شرکت بیمه ملکی مستقر در 
بریتانیا )CIA Landlords(، دبی، سودآورترین 
و گران ترین مکان در جهان برای مالکان ایربی ان بی 
)Airbnb( بــه ویژه بــرای صاحبــان امالک در 

نزدیکی برج خلیفه است.
به گزارش ایسنا و به نقل از بیزنس، صاحبخانه هایی 
که دارای امالک، اطراف بلندترین ساختمان جهان 
هستند، می توانند به طور متوسط  ۹۳۰ پوند )۱۱۵۰ 
دالر( در هر شــب یا ۳۳۹هزار و ۴۵۰ پوند در سال 
درآمد کسب کنند، به این معنی که تنها چهار ماه 

طول می کشد تا سرمایه خود را بازگردانند.
بر اساس این نظرسنجی، دبی، سودآورترین مکان 
برای صاحبخانه اســت زیرا تنها چهــار ماه طول 
می کشد تا آنها پس از سرمایه گذاری در ملک، پول 

خود را پس بگیرند.
میانگین قیمت خرید آپارتمان در شهر ۱۱۲هزار 
و ۶۲۴ پوند است، یعنی فقط ۱۲۱ شب باید ملک 
اجاره داده شــود تا این هزینه برگردد. با این حال، 
دبی تنها مکانی سودآور برای صاحبخانه هایی است 
که ملکی در نزدیکی برج خلیفه دارند زیرا کسانی 
که دورتر هستند فقط ۱۸۱ پوند در هر شب اجاره 

دریافت می کنند.

بازار امالک در امارات متحده عربی، دومین اقتصاد 
بزرگ عربی، پس از رکود ناشی از بیماری همه گیر 
بهبود یافته است زیرا اقتصاد این کشور به پشتوانه 

اقدامات مالی و پولی بهبود می یابد.
کاهش تقاضا و بهبود احساسات سرمایه گذاران نیز 
به افزایش فروش ملک به ویــژه در دبی و ابوظبی، 
در میان افزایــش فعالیت هــای اقتصادی کمک 

کرده است.
کارشناسان این صنعت می گویند که انتظار می رود 
ابتکارات جدید مانند ویزا برای بازنشستگان خارج 
از کشور و گسترش طرح ویزای طالیی ۱۰ ساله از 

بازار محلی حمایت کند.
این نظرسنجی نشان داد که دومین مکان سودآور 
برای این افراد، هیلو در هاوایی است، جایی که تنها 
۲۰۰ شــب طول می کشــد تا مالکان بتوانند پول 
خود را بازگردانند. نیویورک در رتبه دوم گران ترین 
ایربی ان بی در جهان قــرار دارد و صاحبان امالک 
نزدیک ســنترال پارک به طور متوسط  ۷۶۷ پوند 

برای هر شب دریافت می کنند.
ادینبورگ در جایگاه ســوم قرار گرفت و صاحبان 
امالک نزدیک قلعه معروف شــهر ادینبورگ شبی 
۴۱۶ پوند دریافت می کنند، پــس از آن پاریس با 

قیمت ۴۱۲ پوند و امالک مشرف به پل گلدن گیت 
سانفرانسیسکو با قیمت ۴۰۳ پوند قرار گرفتند.

در همین حــال، کوزکــو در پــرو، زیان آورترین 
مکان برای صاحبخانه ها برای شــروع کسب و کار 
ایربی ان بی است زیرا طبق بررسی بیش از ۱۳ سال 
یا ۴۸۱۰ شب طول می کشــد تا صاحبخانه بتواند 

پول خود را بازگرداند.
پکــن در چیــن دومیــن شــهر زیــان آور برای 
صاحب خانه های ایربی ان بی است که در آن ۳۷۷۱ 
شب طول می کشد تا با یک ملک یک خوابه با قیمت 
۱۷۲ پوند در هر شب هزینه دریافت کنید و پس از 
آن نایروبی، کنیا، با ۳۳۸۹ شــب با هزینه متوسط 
 شــبی ۳۲ پوند قرار دارد. لندن، چهارمین مکان با 
سودآوری کم اســت و صاحبخانه های ایربی ان بی 
بیش از پنج ســال و نیم - ۲۸۰۳ شــب - فرصت 
دارند تا پس از ســرمایه گذاری در ملک، پول خود 

را پس بگیرند.
در حالی کــه مالــکان ممکــن اســت در مورد 
ســرمایه گذاری در امالک به منظــور ایربی ان بی 
تردید داشــته باشند، واضح اســت که تقاضا برای 
امالک در این فضا وجــود دارد و این یک حرکت 

تجاری سودآور است.

ابعاد تازه از تزریق ۱۲ هزار میلیاردی

هر زائر ۲۰۰ یورو ارز همراه می گیرد

بانک ها از خرید و فروش مسکن و طال منع شدند سودآورترین شهر جهان کدام است؟
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سرمقاله

بستر سازی 
برای حذف ارز رانتی

موضــوع تغییــر نحــوه 
تخصیــص ارز دولتی یک 
الزام برای اقتصاد کشور بود. 
بایســتی این موجود مضر 
 چند ماه پس از تولد و با ورود کاالهای مختلف قبل از 
تحریم ها حذف می شد. هم حذف نشدن این ارز 
عوارض زیادی بر کشــور تحمیل کرد و هم اینکه 
شیوه تخصیص، توزیع و نظارت آن ایرادات مختلفی 
داشت. با افزایش فاصله بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز 

بازار آزاد، افزایش...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 
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حذف حداقل های معیشتی از سفره ها
فقط 4 درصد کارگران 

امنیت شغلی دارند

خودرو
گران تر شد

به مردم کوپن الکترونیکی مرغ، تخم مرغ، روغن و پنیر داده می شود

کوپن جایگزین   ارز  دولتی  می شود
صفحه3
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افزایش  سهم  هزینه  مسکن خانوارها
سهم   هزینه   مسکن   بالغ   بر  ۸۰   درصد   مستاجران  تهرانی  

از   سبد   هزینه   خانوار ،  بیش   از ۳۰  درصد   است

خدایی؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار  گفته 
است اکنون بیش از ۹۶ درصد قراردادهای کارگری 
ثبت شده نیز قرارداد موقت هستند. یعنی ۴ درصد 
امنیت شغلی دارند. از طرفی سه و نیم میلیون کارگر 
غیررسمی وجود دارند که تحت پوشش قانون کار 
نیستند. به گفته وی، یک عده ای قرارداد کارگر را 
یک ماه منعقد می کنند و بعد مدعی اند می خواهیم 
بهره وری کارگر را باال ببریم. شما دارید از نیروی کار 
بهره کشی می کنید، بهره وری آنجاست که خیال او 
را راحت کنیم و معیشت و امنیت شغلی او را تامین 
کنیم تا آن کارگر از خود خالقیت نشان دهد. این در 
حالی است که با توجه به عدم ثبات در قیمت کاالهای 

اساسی و افزایش لحظه ای...

با گذشت ۵۰ روز از سال جدید بازار خودرو هنوز روز 
خوش ندیده و با عرضه قطره چکانی، قیمت ها اگرچه 
با روندی ُکند اما مستمر در حال افزایش هستند. به 
گزارش مهر، بازار خودرو اواخر سال گذشته متاثر از 
انتشار اخباری از جمله مذاکرات هسته ای، آزادسازی 
واردات خودرو، کاهش نوسانات بازار دالر و ... از تب 
و تاب افتاد و قیمت ها به صورت نسبی روند کاهشی 
به خود گرفتند. با این حال پس از شروع سال جدید 
و انتشار اخبار واکنش برانگیز همچون عدم واردات 
خودرو و افزایش نرخ دالر، قیمت ها در بازار خودرو 
روند به شدت افزایشی گرفتند و به نوعی مرزهای 
جدیدی در حوزه قیمت در این بازار گشــوده شد و 
فاصله قیمتی کارخانه و بازار در برخی محصوالت از 

۲۰۰ میلیون تومان نیز...



اقتصاد2
ایران وجهان

رئیسجمهوری:
تالش داریم مردم مزه شیرین عدالت 

در پرداخت یارانه ها  را  بچشند
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت نه به دنبال حذف 
یارانه کاالهای اساســی، بلکه درصدد اصالح نحوه و 
محل تخصیص این یارانه ها است، اظهار داشت: به دنبال 
این هستیم که با کمک اصناف و اتحادیه ها، مردم مزه 

شیرین عدالت را در پرداخت یارانه ها بچشند.
به گزارش ایســنا،  آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی 
شامگاه شنبه در نشســت هم اندیشی با جمعی از 
اصناف و اتحادیه ها که تا بامداد یکشــنبه به درازا 
کشید، با قدردانی از همراهی همیشگی اصناف و 
اتحادیه ها با انقالب و نظام جمهوری اسالمی ایران، 
گفت: همواره به همه اعضــای دولت اکیدا توصیه 
کرده ام که به شــکل منظم و مستمر نشست های 
مشــورتی با نخبگان عرصه های مختلف داشته 
باشند و نشست امشــب را نیز برای خود فرصتی 
ارزشــمند می دانم. رئیس جمهور بــا بیان اینکه 
استفاده از نظرات نخبگان عرصه های مختلف به 
عنوان صاحبان دانش، تجربه و توانایی، زمینه ساز 
تصمیم سازی و تصمیم گیری های صحیح، اثرگذار 
و ماندگار خواهد بود، افزود: در زمینه اصالح نحوه و 
محل پرداخت یارانه محصوالت غذایی و کشاورزی 
از جمله نان شما باید طرف مشورت قرار بگیرید، چرا 
که تجارب شما حتما می تواند در این زمینه برای 

دولت راهگشا باشد.
رئیسی اظهار داشت: استفاده از مشورت اهالی فن در 
هر زمینه ای، ضریب خطا و اشتباه در تصمیم گیری ها 
را کاهش می دهد و از آن گذشته وقتی هر تصمیمی 
در هر صنفی، متکی به نظرات کارشناسی و تجربه 
اهالی آن صنف باشــد، همکاری آنــان در اجرای 

تصمیم را نیز به همراه خواهد داشت.

خبر

طبق اعــالم وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی برآورد 
هزینه مسکن خانوار مستاجر 
شهرنشین روی خط فقر در 
سال ۱۴۰۱، نشان می دهد 
که به طور متوسط هزینه مســتاجرین نزدیک به خط 
فقر ماهیانه حدود دومیلیون و ۴۵۴ هزار تومان اســت 
که در باالترین نرخ در تهران ســه میلیون و ۸۲۲ هزار 
تومان و در پایین ترین نرخ در خراسان جنوبی ۸۳۷ هزار 

تومان است.
آزاده شهاب، کارشــناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشستی که پیرامون 
»فقر مسکن در ایران« در محل این وزارتخانه برگزار شد 
به ارائه نتایج مطالعه ای پیرامون این موضوع پرداخت و 
گفت: بر اساس برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد و 
احصای مفاهیم مورد نظر و منطبق در ایران، فقر مسکن 

را می توان تعریف کرد.
وی افزود: بر این اساس بد مسکنی و عدم دسترسی به 
مسکن مقرون به صرفه دو شاخص تعریف مسکن هستند. 
بد مســکنی یعنی درصد افرادی که حداقل در یکی از 
ابعاد مسکن )دسترســی به آب، دسترسی به سرویس 
بهداشــتی، مکان زندگی کافی، مسکن بادوام و امنیت 
تصدی( دچار محرومیت هســتند. عدم دسترسی به 
مسکن مقرون به صرفه نیز یعنی درصد افرادی که سهم 
مسکن، بیش از ۳۰ درصد هزینه های آنهاست که به طور 
خاص جمعیت مورد نظر برنامه های حمایتی مسکن را 

شامل می شوند.
شهاب در ادامه شاخص های اندازه گیری فقر مسکن را 
برشمرد و گفت: درصد جمعیت فاقد آب آشامیدنی لوله 
کشی، درصد جمعیت فاقد حمام و سرویس بهداشتی، 
شاخص زیربنای واحد مسکونی، شاخص تراکم خانوار 
در واحد مسکونی، شاخص مصالح ساختمان و عمر بنا 
)درصد خانوارهایی که در سکونتگاه بی دوام زندگی می 
کنند(، نسبت خانوارهای دارای سند مالکیت نسبت به 
عرصه، اعیان یا هردو، شــاخص سهم مسکن در هزینه 

خانوار شــهری و شاخص دسترســی به مسکن از این 
جمله است.

مهمترینچالشفقرمســکندرمناطق
شهریوروستایی

کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی به ارائه تصویر فقر مسکن در ایران 
پرداخت و گفت: مهمترین چالش فقر مسکن در مناطق 
شهری، عدم دسترسی به مســکن مقرون به صرفه و 
مهمترین چالش فقر مســکن در مناطق روســتایی، 
بدمسکنی است که علت اصلی آن نوع "مصالح" به کار 
رفته است. بر این اساس، نرخ عدم دسترسی به مسکن 
مقرون به صرفــه در مناطق شــهری ۴۹ درصد )۹.۵ 
میلیون خانوار( و نرخ بدمسکنی در مناطق روستایی ۴۰ 

درصد ) ۲.۴ میلیون خانوار( است.
وی همچنین به بررسی شاخص های فقر مسکن در دهه 
۹۰ پرداخت و گفت: شاخص عدم دسترسی مقرون به 
صرفه در این بازه زمانی دارای روند افزایشی بوده است 
به طوری که در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۳ درصد و در سال 
۱۳۹۹ حدود ۴۱ درصد خانوارهای کشور دارای سهم 
مسکن بیش از ۳۰ درصد در هزینه زندگی شان بوده اند. 
همچنین نرخ بدمسکنی )محرومیت در حداقل یکی از 

ابعاد مسکن( دارای روند نزولی بوده است.
شهاب افزود: نرخ متوسط کشوری بدمسکنی )خانوار 
دارای حداقل یک محرومیت مسکن( در کشور در سال 

۱۳۹۹، ۱۹ درصد اســت که در این میان باالترین نرخ 
بدمسکنی مربوط به استان هرمزگان با ۶۴.۷۵ درصد 
و پایین ترین نرخ بدمســکنی مربوط به استان ایالم با 

۴.۳۰ درصد است.
وی آمار خانوارهای فاقد مسکن مقرون به صرفه در سال 
۱۳۹۹ را نیز اعالم کرد و گفت: نرخ متوسط کشوری این 
شاخص ۴۱ درصد است که تهران با ۸۱ درصد باالترین 
نرخ و خراسان جنوبی با ۹ درصد پایین ترین آمار را دارد.  
کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین نرخ خانوار فاقد 
مسکن مقرون به صرفه )مستاجران( در سال ۱۳۹۹ نیز 
۵۷ درصد است که باالترین نرخ مربوط به تهران با ۷۹.۹ 
درصد و پایین ترین نرخ مربوط به خراسان جنوبی با ۸.۳ 

درصد است.
وی با بیان اینکه شاخص های فقر مسکن در خانوارهای 
فقیر دوبرابر این شاخص ها در خانوارهای غیرفقیر است 
گفت: فقیر به خانواری اطالق می شود که میزان درآمدش 
زیرخط فقر مطلق اســت. همچنین شاخص های فقر 
مسکن در خانوارهای زن پرست دارای تفاوت معناداری 

نسبت به مردسرپرست است.

محرومتریناســتانهایکشوربراساس
شاخصهایبخشمسکن

وی همچنین محروم ترین استان های کشور بر اساس 
شاخص های بخش مســکن را نیز اعالم و اظهار کرد: 

محروم ترین استان های کشور در بخش مسکن، سیستان 
و بلوچستان و کرمان هستند که در پنج شاخص از شش 
شاخص مورد بررسی در بخش مسکن در وضعیت بدتری 
از میانگین کشوری قرار دارند. شهاب درباره سهم مسکن 
در هزینه خانوار در دهه ۹۰ نیز توضیح داد و اظهار کرد: 
روند افزایش سهم هزینه مسکن در کشور از سال ۱۳۹۷ 
با سرعت بیشتری نسبت به سال های گذشته افزایش 
یافته است و شرایط اقتصادی از دالیل اصلی این رخداد 
محسوب می شود. بر این اساس سهم هزینه مسکن در 
سبد هزینه خانوار در ایران حدود ۱.۷ برابر این نسبت در 

اتحادیه اروپا و منطقه یورو بوده است.

نرخفقردرخانوارهایمستاجرشهریوروستایی
کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی آماری از مستاجران در سال ۹۹ ارائه 
کرد و گفت: آمار متوسط کشوری مستاجران ۱۹ درصد 
است؛ تهران با ۲۹.۳ درصد بیشترین میزان مستاجر و 
آذربایجان شرقی با ۷.۴ درصد کمترین میزان مستاجران 
را داراست. درصد خانوار مستاجر با هزینه مسکن بیش از 
۳۰ درصد در بخش روستایی ۶ درصد و در بخش شهری 
۹۴ درصد است. همچنین نرخ فقر در خانوار مستاجر در 

بخش شهری ۲۷ و در بخش روستایی ۱۷ درصد است.
وی ادامه داد: درصد خانوار مستاجر شهری دارای هزینه 
مسکن بیش از ۳۰ درصد در سبد هزینه خانوار در سال 
۱۳۹۹ مبین آن است که نرخ متوسط در مناطق شهری 
۵۹ درصد است که در باالترین و پایین ترین نرخ خود، در 

تهران ۸۰.۴ و در خراسان جنوبی ۹ درصد است.
شهاب با اشاره به اینکه مقایســه شاخص های رفاهی 
مستاجران و غیرمستاجران با متوسط کل کشور در سال 
۱۳۹۹ نشان می دهد که مستاجران جهت برطرف کردن 
نیاز سرپناه از سایر هزینه ها و لذت های زندگی می کاهند 
و در معرض آسیب پذیری بیشتری در جامعه هستند 
گفت: در دهه ۹۰ سهم هزینه مسکن در هزینه خانوار 
گروه مستاجران همواره باالتر از غیرمستاجران )۱.۱۳ 
برابر( است. با بررسی شاخص های فقر مسکن می توان 
گفت که مشکل اصلی مســتاجران عدم دسترسی به 

مسکن مقرون به صرفه است.

سهم  هزینه  مسکن  بالغ   بر  ۸۰  درصد  مستاجران تهرانی از  سبد  هزینه  خانوار،  بیش  از ۳۰  درصد  است

افزایش  سهم  هزینه  مسکن خانوارها

کاهشارزشصفهایپایانیبازارسهام
رکورد 7 ماهه شاخص بورس شکست

روز گذشته شاخص پس از ۷ ماه از نیمه کانال یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار واحد عبور کرد. شاخص هم 
وزن بورس نیز برای پانزدهمین روز کاری متوالی 
صعود کرد. به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز 
یکشنبه، هجدهم اردیبهشت ۱۴۰۱، شاخص کل 
بورس پایتخت با افزایش ۹ هــزار و ۱۵۰ واحدی 
نسبت به روز شنبه به رقم یک میلیون و ۵۵۲ هزار 

و ۹۹۸ واحد رسید. 
شاخص هم وزن بورس نیز برای پانزدهمین روز 
کاری متوالی صعود کرد و با رشــد ۲ هزار و ۶۹۲ 
واحدی در سطح ۴۲۹ هزار و ۱۱ واحدی ایستاد. 
همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( ۱۳۱ 
واحد باال آمد و در سطح ۲۱ هزار و ۲۰۴ واحد قرار 
گرفت. در پایان معامالت  روز یکشنبه، ۳۴۹ نماد 
رشد قیمت داشــتند و ۲۶۴ نماد کاهش قیمت 
داشتند. به عبارت دیگر، ۵۷ درصد بازار رشد قیمت 

داشتند و ۴۲ درصد بازار افت قیمت داشتند. 
روز گذشــته نمادهــای »فوالد«، »شســتا« و 
»شبریز« بیشترین تأثیر را در رشد شاخص کل 
بورس داشــتند و در مقابل نمادهای »شبندر«، 
»جم« و »شیراز« بیشــترین تأثیر کاهنده را بر 
شاخص کل داشــتند.  در فرابورس نیز نمادهای 
»آریا«، »هرمز« و »شاوان« بیشترین تأثیر مثبت 
را بر شاخص کل فرابورس داشــتند و »وملل«، 
 »دماوند« و »بپیوند« بیشترین تأثیر منفی را بر 

شاخص داشتند.  
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس شستا 
صدرنشین است و شپنا و خساپا در رتبه های بعدی 
هستند. در فرابورس نیز نمادهای تلیسه، فرابورس 

و کرمان پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

خبر
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با گذشت ۵۰ روز از سال جدید بازار خودرو هنوز روز 
خوش ندیده و با عرضه قطره چکانی، قیمت ها اگرچه 

با روندی ُکند اما مستمر در حال افزایش هستند.
به گزارش مهر، بازار خودرو اواخر ســال گذشته متاثر از 
انتشــار اخباری از جمله مذاکرات هسته ای، آزادسازی 
واردات خودرو، کاهش نوسانات بازار دالر و ... از تب و تاب 
افتاد و قیمت ها به صورت نســبی روند کاهشی به خود 
گرفتند. با این حال پس از شروع سال جدید و انتشار اخبار 
واکنش برانگیز همچون عــدم واردات خودرو و افزایش 
نرخ دالر، قیمت ها در بازار خودرو روند به شدت افزایشی 
گرفتند و به نوعی مرزهای جدیدی در حوزه قیمت در این 
بازار گشوده شد و فاصله قیمتی کارخانه و بازار در برخی 
محصوالت از ۲۰۰ میلیون تومان نیز گذشت؛ به عنوان 
مثال اگرچه قیمت خودروی پژو پارس LX در کارخانه 
۱۷۶ میلیون تومان است اما همین خودرو در بازار با نرخ 

۳۸۰ میلیون تومان به فروش می رسد.

انتقادهایپشتتریبونی
نابسامانی بازار خودرو انتقاد تقریبا تمامی مسئوالن 
کشــور از مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
پلیس، دولت و ... را به دنبال خود داشت، با این حال 
تا به امروز هیچ اتفاق مثبتی در بازار نیفتاده و قیمت 
ها اگرچه ُکند اما همچنان روند افزایشــی را حفظ 
کرده اند؛ به گونه ای که به نظر می رسد بازار خودرو 
بدون متولی بوده و اخبار هیجانــی و دالالن نبض 
قیمت ها را به دست گرفته اند. از سویی دیگر اگرچه 
عرضه کم خودرو از جمله دالیل اصلی نابسامانی بازار 
خودرو محسوب می شود و این موضوع مورد تایید 
مسئوالن وزارت صمت نیز قرار گرفته اما تا به امروز 
که تقریبا ۵۰ روز از شروع سال جدید گذشته هنوز 
سیاست دقیقی از سوی متولیان برای افزایش عرضه 
 خودرو اتخاذ نشده و بازار خودرو همچنان تشنه تر 

از قبل مانده است.

خودرو گران تر شد
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قیمت دالر نسبت به روز گذشته تقریبا ثابت بود اما قیمت 
سکه و طال برخالف روز گذشته عقب نشــینی کردند. به 
گزارش اقتصادنیوز ، قیمت دالر در بازار ارز روز گذشته نسبت 
به روز گذشته نوســان محدودی را ثبت کرد اما همچنان 
باالی مرز مقاومتی ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان قرار دارد. اسکناس 
آمریکایی در ساعات ابتدای معامالت نقدی روز گذشته ۲۸ 
هزار و ۳۵۰ تومان بود اما در نیمه روز به ۲۸ هزار و ۴۲۰ تومان 
رسید که نسبت به روز قبل ۱۰ تومان افت کرده بود.  در بازار 
متشکل ارزی هم قیمت دالر افت و خیز چشمگیری را تجربه 
نکرد و با ۲ تومان نوسان به ۲۵ هزار و ۵۸۱ تومان معامله شد. 

4عاملصعودقیمتدالردرتهران
در بازار سلیمانیه هم قیمت دالر از تهران باالتر بود و با ۲۸ 
هزار و ۶۳۰ تومان معامله شد. دالر هرات  هم دیروز  کانال 
۲۸ هزار تومان را تصرف کرد اما این کانال را از دســت داد.  
قیمت دالر هرات  روز گذشته پشــت مرز ۲۸ هزار تومان 
ایستاده بود و با ۲۷ هزار و ۹۵۰ تومان مبادله شد. نرخ حواله 
درهم نیز همچنان باالی ۷ هزار و ۸۰۰ تومان به فروش می 
رسد. قیمت درهم روز گذشته ۷ هزار و ۸۴۰ تومان بود .با 
قیمت یاد شــده نرخ برابری درهم به دالر ۲۸ هزار و ۷۹۶ 

تومان بدست آمد .

عقب نشینی قیمت ها در بازار سکه و طال

گروهاقتصادایرانوجهان
Newskasbokar@gmail.com

آگهی نوبت دوم مناقصه خدمات شهری و فضای سبز شهرداری سیمینه )تجدیدشده(
 شهرداری سیمینه در نظر دارد به استناد صورتجلسه شماره ۲۳ مورخه

۱۴۰۰/۱۱/۲۷ شورای محترم شهر سیمینه و تایید به شماره ۲۳-۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیات محترم تطبیق شهرستان بوکان ، مناقصه پروژه عملیات اجرایی خدمات شهری )رفت و روب، تنظیف و برداشت زباله (، 
نگهداری و آبیاری فضای سبز سطح شهر سیمینه را با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .

شرایط عمومی مناقصه به شماره ۲۰۰۱۰۹۲۸۵۴۰۰۰۰۰۲ 
۱-مبلغ برآورد اولیه پیمان ۸/۰۰۰/۰۷۶/۱۲۶ ریال می باشد.

 ۲-واریز مبلغ ۱/۰۹۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره حساب ۰۱۰۴۶۲۳۸۷۴۰۰۹ نزد بانک ملی در آمد بابت خرید اوراق مناقصه
 ۳- واریز مبلغ ۴۰۰/۰۰۳/۸۰۶ ریال به شماره حساب ۰۱۰۸۵۴۶۶۲۸۰۰۱ نزد بانک ملی بعنوان سپرده شرکت در مناقصه.

 ۴. شرکت کنندگان بایستی شرکت های خدماتی دارای صالحیت کار از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صالحیت ایمنی در زمینه خدمات شهری مورد مناقصه و همچنین توان مالی انجام امورات را داشته باشد.
 ۵- کلیه مراحل بارگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 

و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
۶- تاریخ انتشار اسناد مناقصه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ می باشد. 

 ۷-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت ۱۷:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ 
۸-مهلت زمانی ارسال پاکتهای پیشنهاد: ساعت ۱۷:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ 

۹- زمان بازگشایی پاکتها: ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ 
۱۰- تاریخ انتشار آگهی در روزنامه نوبت اول ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ 

۱۱ - متقاضیان واجد شرایط جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه میتوانند با شماره تلفن ۰۴۴۴۶۴۶۴۵۰۲ امور مالی تماس حاصل نمایند. ۱۲- کمیسیون مالی معامالت شهرداری در رد یا قبول 
هریک از پیشنهادها مختار است .

 ۱۳ - سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است ۱۴ - هزینه انتشار آگهی در روزنامه تمام نوبتها تا هنگام برنده شدن بر عهده برنده مناقصه می باشد .
 ۱۵ - آدرس کارفرما جهت ارائه فیزیکی پاکتهای )الف ( آذربایجان غربی ، شهرستان بوکان ، شهر سیمینه ، بلوار کردستان ، شهرداری سیمینه واحد مالی - کد پستی ۵۹۵۶۱۶۳۶۸۴

 ۱۶ - اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۰۲۱۴۱۹۳۴، دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸
قرنی، شهردار سیمینه

مفقودی
برگ کمپانی ،برگ ســبز و کارت موتــور ، موتور 
ســیکلت ســیوان ۱۵۰ مدل ۱۳۹۰ رنگ مشکی 
به شــماره پالک ۳۷۵-۷۹۸۸۴ به شــماره موتور 
NDR150*05146466* بــه شــماره تنه 
NDR***150F9039221 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. ۹۱۱۳

مفقودی
اصــل گواهینامــه موقــت پایــان تحصیــالت 
اینجانــب بهمن ســواره فرزند جعفر به شــماره 
ملــی ۲۸۶۰۱۷۶۲۸۴ صــادره از مهابــاد متولد 
۱۳۷۰ رشــته علمی کاربردی معمــاری مقطع 
کارشناســی ناپیوســته بــه شــماره ۴۱۳-
۹۴/۱۰/۲۹ بــه شــماره ســریال ۱۹۷۸۷۰۰ 

صادره از دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد مهاباد 
 مفقــود گردیده اســت و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد. ۹۱۱۲
نوبت اول:۱۴۰۱/۲/۱۹ 
نوبت دوم:۱۴۰۱/۳/۲ 

نوبت سوم:۱۴۰۱/۳/۱۶
--

مفقودی
برگ سبز ســواری دنا به نام دیاکو ابراهیمی مدل 
۱۳۹۵ به شــماره انتظامی ۹۵۳ ط ۵۲ ایران۳۷ 
به شــماره موتور 147H0244328 به شماره 
 NAAW01HE6GE420772 شاســی
 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد. ۹۱۱۱

آگهیمزایدهاموالغیرمنقول)اسنادرهنی(
آگهی مزایده پالک ثبتی ۳۶۵۱/۱۸-اصلی بخش ۳-ارومیه در پرونده کالسه : ۱۴۰۰۰۲۲۹۲ 

با مشخصات ملک :
 یک قطعه زمین نوع ملک طلق با کاربری به پالک ثبتی ۱۸ فرعی از ۳۶۵۱ اصلی ، مفروز و مجزا 
شده از فرعی از اصلی مذکور و قطعه در طبقه و واقع در بخش ۰۳ ناحیه ۰۰ حوزه ثبت ملک ناحیه 
دو ارومیه استان آذربایجان غربی به مساحت ۱۹۰ متر مربع متن ملک شماره ۱۸ فرعی از ۳۶۵۱ 
اصلی واقع در بخش ۳ ارومیه حوزه ثبتی ارومیه استان آذربایجان غربی به مساحت ۱۹۰ یکصد و 
نود متر مربع ، توضیحات ملک به حدود شماال : پی به پی بطول )۲۰/۰۰۰( بیست متر به شماره 
هفده فرعي از باقیمانده سه هزار و ششصد و پنجاه و یک اصلی شرقا ؛ دیواریست بطول )۹/۵۰( نه 
متر و پنجاه سانتیمتر به شارع جنوبا : پی به پی بطول )۲۰/۰۰ ( بیست متر به شماره نوزده فرعی 
از سه هزار و ششصدو پنجاه و یک اصلی غربا پی به پی بطول )۹/۵۰( نه متر و پنجاه سانتیمتر به 

شماره بیست و شش فرعی از باقیمانده سه هزار و ششصدو پنجاه و یک اصلی
 مشخصات مالکیت:

 اتحادیه فروشندگان پوشاک و خرازان شهرستان ارومیه شماره ثبت ۷۱۴ تاریخ ثبت
۹۱/۱۲/۲۰ دارای شماره ملی ۱۹۲۱۰۹ ۱۰۲۲۰ بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان با شماره 
مستند مالکیت ۴۷۳۰۵ تاریخ ۹۶/۴/۲۲ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۰ شهر ارومیه استان 
آذربایجان غربی ، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۸۲۳۴۲۴ سری ب سال ۹۶ با شماره 
دفتر الکترونیکی ۱۳۹۷۲۰۳۱۳۰۵۳۰۰۵۸۸۰ ثبت گردیده است. محدودیت : رهنی شماره 

۲۴۲۷۱۶ مورخ ۹۷/۱۲/۲۱
دفترخانه اسناد رسمی شماره ۸ ارومیه استان آذربایجان غربی به مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

ریال بمدت ۶۱ ماه ثبت شده .

 ۱- ملک مورد نظر طبق تصویر سند مالکیت تک برگی بشماره سریال ۸۲۳۴۲۴ ب ۹۶ شامل عرصه 
و اعیان یک قطعه زمین واقع در ارومیه ، خیابان خیام جنوبی ، کوچه شماره ۸، پالک ۱۴ به شماره 
ثبتی ۱۸ فرعی از ۳۶۵۱ اصلی بخش ۳ ناحیه دو ارومیه و به مساحت عرصه ۱۹۰ متر مربع بنام اتحادیه 
فروشندگان پوشاک و خرازان ارومیه می باشد. ۲- حدود اربعه ملک طبق تصویر سند : شماال"بطول 

۲۰ متر شرق " بطول ۹/۵۰ متر )بشارع ( ، جنوبا " بطول ۲۰ متر، غربا " بطول ۹/۵۰ متر می باشد.
 ۳- اعیانی ملک در وضع موجود و مطابق استعالم شهرداری منطقه ۴ بصورت یکباب ساختمان 
با کاربری مسکونی شامل زیر زمین به مساحت ۳۹ متر مربع ، طبقات همکف و اول هر کدام به 

مساحت ۹۷ متر مربع و جمعا به مساحت حدود ۲۳۳ متر مربع می باشد.
 ۴- استقرار ساختمان بصورت شمالی بوده و بر ملک ۹/۵۰ متر و عرض شارع ۶ متر می باشد .

 ۵- نمای اصلی ساختمان سیمانکاری می باشد .
 ۶- اسکلت ساختمان از نوع مصالح بنایی و پشت بام شیروانی می باشد. قدمت ساختمان باالی 

۵۰ سال می باشد .
 ۷- ملک دارای انشعابات برق و آب ، گاز می باشد.

 ۸- طبق استعالم شهرداری ، ملک در طرح تعریض شارع واقع شده و ۳۸/۵ متر مربع اصالحی دارد 
و رعایت آن در موقع نوسازی الزامی می باشد با توجه به مراتب فوق و مفاد قرار کارشناسی صادره و 
کنترل و بررسی های بعمل آمده ، قیمت پایه ششدانگ عرصه و اعیان ملک در وضع موجود ، فارغ 
از هر گونه بدهی جرائم و دیون احتمالی به شهرداری ، سایر ادارات و ارگانها و اشخاص حقیقی 

حقوقی به مبلغ ۲۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ریال ) بیست میلیارد و پانصد میلیون ریال برآورد و اعالم می گردد . پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ 
روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ در اداره اجرا واقع در فلکه خیرین از طریق مزایده به فروش می 
رسد. مزایده از مبلغ پایه شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدأ فروخته می شود. الزم به ذکر 

است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدأ وصول می گردد شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده 
درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار با نماینده قانونی او در جلسه 
مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ 
مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به 
حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد 
شد. در این صورت ، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. نیم عشر و حق 
مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد 

از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. ۹۱۱۵
مسئول اداره اجرای اسناد رسمی ارومیه-فاطمه معمارزاده

--
آگهیمزایدهاموالغیرمنقول)اسنادذمه(

 به موجب پرونده اجرائی کالسه ۱۷۷۲ ۱۴۰۰۰ سهم االرث آقای ابراهیم خلیل ریحانیه ) بدهکار 
( از ششدانگ پالک ثبتی شصت و هشت فرعی از هشتاد و چهار اصلی بخش پنج ارومیه واقع در 

ارومیه - بلوار شهید رجایی خیابان پور رشید خیابان حسین زاده
جنب مسجد میرتاج الدین ، موضوع سند مالکیت بشماره چاپی ۳۵۵۷۷۴ دفتر ۴۱ صفحه ۹۹ 
ذیل ثبت ۲۵۹۵ با حدود اربعه : شماال : جوبست اشتراکی با زمین ۷۰ شرقا : جویست اشتراکی 
با زمین ۶۹ جنوبا : جویست اشتراکی با زمین ۷۱ غربا : مرزیست اشتراکی با زمین ۶۷ و بنام خانم 

جمیله علیمرادی پور )مورث بدهکار( بوده که بعلت عدم تسویه بدهی اجرائیه صادر شده است و 
در قبال اصل طلب خانم معصومه خاک وطن و حقوق دولتی متعلقه بازداشت گردیده و طبق نظر 
مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ کارشناس رسمی دادگستری ملک مذکور مطابق با سوابق ثبتی بصورت 
زمین طبق نقشه ایرانی و تهیه شده توسط گروه مهندسی ایسا بمساحت کل باقیمانده ۱۴۴۶/۹۰ 

متر مربع توصیف و ششدانگ بمبلغ ۸۶/۸۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است . 
لذا یک جزء مشاع از هفت جز ء دو سهم از یازده سهم ششــدانگ پالک ثبتی فوق از ساعت ۹ 
الی ۱۲ روز یکشــنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ در اداره اجرای اسناد رسمی ارومیه واقع در میدان 
خیرین از طریق مزایده به فروش می رسد . مزایده از مبلغ پایه دو میلیارد و دویست میلیون ریال 
)۲/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدأ 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 مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 

مزایده مسترد خواهد شد و تیم عشر و حق مزایده نقدأ وصول می گردد . ۹۱۱۶
مسئول اداره اجرای اسناد رسمی ارومیه
فاطمه معمارزاده
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بستر سازی برای حذف ارز رانتی
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

موضوع تغییر نحوه تخصیص ارز دولتی یک الزام برای اقتصاد کشور بود. بایستی این موجود مضر چند ماه پس از تولد و با ورود کاالهای مختلف قبل از تحریم ها حذف می شد. هم حذف نشدن این ارز عوارض زیادی بر کشور 
تحمیل کرد و هم اینکه شیوه تخصیص، توزیع و نظارت آن ایرادات مختلفی داشت. 

با افزایش فاصله بین ارز 4200 تومانی و ارز بازار آزاد، افزایش تقاضا و زمینه های رانت خواری و سوداگری بیشتر شد. همین رانت خواران، خود مخالف حذف با ایجاد فشارهای مختلف در این زمینه بودند. مازاد تقاضا مهم ترین 
مشکل در ایجاد چنین ارزهایی است که هم تجربه جهانی و هم تجربه کشور ما نشان می دهد که راهی جز تغییر شیوه تخصیص با هدف اصابت به قشرهای مورد نظر وجود ندارد. 

بر اساس پیشنهاد دولت و تصویب مجلس این تغییر شیوه در دستور کار قرار گرفت و بایستی با قیمت های شهریور 1400 شناسایی و ارایه کاالها به مردم انجام شود. برای این کار یا باید با آزادسازی قیمتها و جلوگیری از رانت خواری و قاچاق، 
منابع به صورت یارانه و به صورت نقدی در اختیار مردم قرار گیرد. در این روش مردم با قیمتهای آزاد کاالها را تهیه خواهند کرد و یا اینکه از طریق کاالبرگ الکترونیکی و کارت های اعتباری هوشمند خرید کاالها رقم بخورد.  

البته با پیدایش ارز 4200 تومانی عده ای دلسوزانه، عده ای ناآگاهانه و عده ای سودجو به صورت آگاهانه با این ادبیات که برگشت به کوپن ضعف در قابل دشمنان است، باعث ایجاد فضای رانتی و انتقال 600 هزار میلیارد تومان 
به جیب رانت خواران شدند. در حالی که کاالبرگ الکترونیک شیوه معقول تری است و با مالحظاتی از جمله پیش بینی امکان تغییر سبد خرید و جابجایی اقالم مورد نیاز به طوری که بازار دست دوم خرید و فروش کاالبرگ 

ایجاد نشود، ضرورت اجرا دارد. 
البته قابلیت دریافت نقدی هم می تواند به کاالبرگ ها اضافه شود. وقتی خانواری به هر دلیلی مصرف خود را کمتر کرد بتواند از معادل ریالی آن استفاده کند تا اجباری برای خرید اقالم از یک سو و از سوی دیگر از ایجاد بازار 

دست دوم در این زمینه جلوگیری شود.
این اقدام دولت و مجلس جسورانه و قبل تقدیر است. اما چنین امورات حساسی نیاز به بسترسازی مناسب، اطالع رسانی به موقع و تدوین پیوســت های الزم دارد. دولتی که به دنبال اجرای تغییر نحوه تخصیص ارز دولتی 
است نباید با قیمت گذاری دستوری در 9 ماه گذشته ضمن آسیب زدن به تولید موجب تجمیع و افزایش نرخ های اصالحی می شــد. چراکه با این تجمیع، برخی کاالهای مشمول، رشد بیش از 50 درصدی در نرخ فروش را 
شاهد بودند. این خود موجب ایجاد شوک قیمتی شد. از سوی دیگر افزایش 50 درصدی حداقل حقوق کارگران نه تنها باعث افزایش قدرت خرید واقعی این قشر نشد بلکه خود بخشی از تورم و انتظارات تورمی را موجب شد.

موضوع دیگر نیز هوشمندی در زمان بندی، مدیریت فضای بین الملل و سیاسی بود. اجرای چنین سیاستی در مقطعی که مذاکرات متوقف شده موجب افزایش انتظارات تورمی و سوءاستفاده سوداگران از یک سو و دشمنان 
از سوی دیگر شده است. بنابراین نیاز است زمان بندی مناسب در چنین جراحی هایی و مالحظات مختلف در کنار هم قرار گیرد تا با کمترین آسیب، ضرورت های الزم برای اقتصاد به سرانجام برسد.

جراحی اقتصادی نبایستی حتما با چاقوی سیاست انجام شود. بایستی رویکرد کارشناسی و کامال مشخص شده که ابتدا و انتها با پیوست های عملیاتی در کنار هم قرار گرفته و صرفا با دید اقتصادی است، صورت گیرد. البته 
شاید برخی دوستان موضوع قاچاق و مقابله با آن را مخصوصا در مورد آرد نپذیرند. اما واقعیت این است که رئیس جمهوری که سابقه قوه قضاییه دارد و بخشی از تیم آن از قوه قضاییه آمده اند، خود مبارزه با قاچاق را با وجود 6 
هزار کیلومتر مرز خاکی و 2 هزار کیلومتر مرز آبی در چنین سطحی امکان پذیر نمی داند. خود با چنین تجربه ای، ریسک کاهش مقبولیت و محبوبیت را می پذیرد و منطقی ترین و سخت ترین مسیر را در جهت حذف رانت 
و سوداگری در پیش می گیرد. امید است با تدابیر مناسب و با تخصیص به موقع منابع به خود مردم برنده اصلی تغییر نحوه تخصیص ارز، مردم باشند. تاخیر در اجرای چنین سیاستی صرفا جیب رانت خواران را پر کرده و درد 

اجرا و جراحی را فزون تر می کند.  

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایــی تهران گفت: از 
روز گذشــته توزیع ماکارونی بــا قیمت های جدید 
شروع شــده و بازار طی هفته جاری اشباع می شود. 
قاسمعلی حســنی در مورد وضعیت بازار ماکارونی، 
اظهار کرد: طی چند روز گذشته به دلیل تغییر قیمت، 
کارخانجات ماکارونی را دپو کرده بودند تا با قیمت های 
جدید عرضه کنند، از سوی دیگر نیز فشار تقاضا برای 
خرید ماکارونی افزایش یافته بود؛ در همین راســتا 
نیز بازار با کمبود ماکارونی مواجه شد. دبیر اتحادیه 
بنکداران مواد غذایی تهران افزود: بر همین اســاس 
با توجه به اعمال قیمت های جدید، از روز گذشــته 
عرضه ماکارونی به بازار به روال عادی بازگشت و توزیع 
ماکارونی با قیمت های جدید شروع شده شده است و 

بازار طی هفته جاری اشباع می شود.
وی در مورد وضعیت عرضــه روغن، گفت: در بخش 

روغن نیز کمبودی در بازار نداریم و در فروشگاه های 
زنجیره ای روغن به انــدازه کافی وجود دارد؛ منتهی 
بنکدار برای خرید روغن از کارخانجات مجبور به خرید 
اقالم دیگری همچون رب گوجه فرنگی، تن ماهی و… 
است که همین مساله موجب شده بنکدار تمایلی به 
خرید روغن نداشته باشد. حسنی در مورد بازار برنج و 
شکر نیز اظهار کرد: دولت در قالب طرح رمضان برنج 
تایلندی و ۸۸0 تن شکر عرضه کرد؛ با توجه به اتمام 
ماه رمضان هنوز محموله جدیدی به ما نرسیده است 
و منتظر تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی هستیم. 
دبیر اتحادیه بنکداران مــواد غذایی تهران گفت: در 
حال حاضر قیمت بنکداری برنج ایرانی از 4۸ هزار تا 
۸۸ هزار تومان، برنج پاکستانی 19 هزار تومان، برنج 
هندی 29 تا ۳1 هزار تومان و برنج تایلندی 12 هزار 

و 500 تومان است.

رئیس اتحادیه اغذیه  فروشــان تهران با بیان اینکه 
قیمت نان باگت یک  شبه بیش از دو برابر شد، گفت: 
در پي افزایش قیمت نان باگت دست کم 15 درصد به 
قیمت ساندویچ ها افزوده شده است، با این افزایش 
مانند فالفل که معموال اقشار کم درآمد از آن استقبال 
مي کردند، به ساندویچ هاي گران قیمت براي این قشر 

تبدیل شده است.
اسداهلل احمدي شهریور، رئیس اتحادیه اغذیه فروشان 
تهران با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت آرد براي 
نانوایي هاي فانتزي، اظهار کرد: قیمت هر کیســه 
آرد براي نانوایان فانتزي تقریبا 10 برابر شــده است 
و قیمت نان فانتزي حدود 2.5 تا ۳ برابر افزایش نرخ 
را تجربه کرده اســت. وي ادامــه داد: در حال حاضر 
تولیدکنندگان نان فانتزي کف قیمت را براي نان هاي 
حجیم در نظر گرفته اند تا مصرف کنندگان که عمدتا 
اغذیه فروشان هستند توانایي خرید نان با این نرخ ها 

را داشته باشند.
شهریور با بیان اینکه قیمت نان باگت ساده از 5 هزار 
تومان به 10 هزار تومان افزایش یافته است، افزود: بر 
اساس برآورد ما ســهم نان از قیمت ساندویج دست 
کم 15 درصد است و در کنار سایر هزینه هاي دیگر 
مانند هزینه کارگري و... برخي ساندویچ هاي که مورد 

استقبال اقشــار کم درآمده بوده را به ساندویچ هاي 
گران قیمت براي این قشر تبدیل کرده است.

وي از جمله این ساندویچ ها را فالفل عنوان کرد که 
در اغذیه فروشي هاي مناطق پایین شهر، اصلي ترین 
ساندویچ است که عرضه مي شود. شهریور گفت: به 
شهادت همکاران مان میزان خرید فالفل 2 عدد به 
ازاي هر 4 نفر شده است. رئیس اتحادیه اغذیه فروشان 
تهران معتقد است، اغذیه فروشاني که عمده مشتریان 
آن ها اقشار کم درآمد هستند و درآمد اصلي آنها از 
فروش این نوع از ساندویچ هاست، حداکثر تا شش ماه 

آینده امکان ادامه فعالیت خواهند داشت.
شــهریور افزایش 10 برابري قیمت آرد براي نانوایان 
فانتزي به بهانه جلوگیري از قاچاق در حالي که سهم آن 
ها از تولید نان کشور بسیار اندک است را غیر منطقي 
دانست و گفت: 90 درصد نان هاي تولیدي در کشور 
سنتي اســت و اگر آرد دولتي قاچاق مي شود بخش 
اعظم آن از چرخه تولید نان سنتي خارج شده است. 
وي یاد آور شد: ضمن اینکه نان هاي فانتزي نسبت به 
نان هاي سنتي ضایعات و دور زیر بسیار کمتري دارد. 
با در نظر گرفتن این واقعیت ها به جاي اعمال فشار بر 
تولیدکنندگان نان هاي فانتزي و صنعتي، منطقي آن 

بود که مشکالت نان سنتي حل مي شد

حذف ارز ترجیحی 4200 
تومانــی توســط مجلس و 
بازگشــت کوپن یــا همان 
کاالبــرگ در دســتور کار 
قــرار گرفته اســت. حال 
سوال اینجاست بازگشت کوپن می تواند بر معیشت 
مردم اثرگذار باشد. به گفته وزیر اقتصاد یارانه کوپنی 
جایگزین حذف ارز ترجیحی می شود. خاندوزی در 
جلسه علنی مجلس افزود: امیدواریم به جهت انجام 
تکلیف قانونی مجلس در آینده سایر موارد غیر از آرد 
و نان مصرفی را نیز به شکل کاالبرگی از طریق همین 

سامانه در اختیار مردم قرار دهیم تا تضمینی باشد برای 
امنیت غذایی مردم، که در شرایط فعلی اقتصادی جزو 

اولویت های مشترک مجلس و دولت خواهد بود.  
شرایط اقتصادی کشور موجب بروز مشکالت فراوانی 
برای دهک های پایین درآمدی جهت گذران زندگی و 
دسترسی به کاالهای اساسی شده به طوری که مجلس 
یازدهم دوباره کوپنی شدن را به منظور توزیع کاالی 
اساسی به بحث گذاشته است، موضوعی که این سوال 
را در اذهان ایجاد می کند آیا بازگشت کوپن به عرصه 
اقتصاد کشور می تواند بر معیشت مردم اثرگذار باشد. 

رییس مجلس نیز با بیان اینکه سیاست مجلس بر حفظ 
قدرت خرید مردم است، گفت: همانگونه که در قانون 
بودجه 1401 تصویب شده؛ کاالهای ضروری معیشتی 

باید از طریق کاالبرگ الکترونیک و به قیمت شهریور 
1400 به مردم ارائه شود.

قالیباف همچنین اظهار کرد: با جلســاتی که با آقای 
رییس جمهور داشتم و بحث هایی که در جلسه شورای 
هماهنگی اقتصادی صــورت گرفت، مجموعه دولت 
تصمیم گرفت هرگونه پرداختــی در چارچوب ارایه 
کاالبرگ الکترونیکی کاالهای اساســی باشد و قانون 
مجلس را مبنا قرار دهند لذا من مطمئن هســتم که 
دولت محترم با جدیت این بحــث را پیگیری خواهد 
کرد و حتما شخص آقای رییس جمهور در اسرع وقت 
در این باره با شــما مردم عزیز صحبت خواهند کرد و 
نگرانی پیش نخواهد آمد و اگر نگرانی پیش آمده مرتفع 

خواهد شد. 

در همین رابطه معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز گفته 
است دالر 4 هزار و 200 تومانی که به تجار داده می شد، 
االن همان پول به صورت کاالبرگ در اختیار مردم قرار 
می گیرد. محســن رضایی اضافه کرد: در دو ماه اول، 
ارزش کاالبرگ ها به صورت نقد و اعتبار به حساب مردم 
واریز می شــود، بعد از دو ماه طرح به صورت کاالبرگ 
پیش می رود. به گفته وی، در اجــرای توزیع عادالنه 
یارانه ارز 4200 تومانی ماهیانه مبلغ 400 هزار تومان به 
حساب هر نفر از سه دهک اول و مبلغ ۳00 هزار تومان 

به حساب 5 دهک بعدی واریز می شود.
این در حالی است که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
اظهار داشــت: قانون، حذف ارز ترجیحی را فقط در 
صورت ارائــه کاالبرگ الکترونیک اجازه داده اســت. 
مجتبی توانگر افزود: قانون مجلس حذف ارز ترجیحی 
را فقط درصورت ارایه  کاالبرگ الکترونیک با قیمت 
شهریور 1400 اجازه داده اســت. پرداخت نقدی  به 
جای کاالبرگ با گذشــت زمان قدرت خرید مردم را 
کاهش خواهد داد. مجلس بر اجرای قانون برای آرامش 

معیشتی مردم اصرار دارد.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

بهمردمکوپنالکترونیکیمرغ،تخممرغ،روغنوپنیردادهمیشود

کوپن جایگزین   ارز  دولتی  می شود
توزیع ماکارونی با قیمت های جدید آغاز شد

گران شدن ساندویچ هاي ارزان قیمت براي کم درآمدها

آگهی مزایده
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سلماس در نظر دارد یکباب منزل مسکونی 
به  مساحت تقریبی ۸2 مترمربع با قیمت پایه ماهیانه بمبلغ 10/500/000 
ریال با واریز سپرده 12/600/000 ریال واقع در شهر سلماس خیابان قره نی 
تقاطع سلطان زاده را به مدت یکسال شمسی)12 ماه(از طریق مزایده به اجاره 
واگذار نماید. پیشنهاد دهندگان تا مورخه 1401/0۳/02 فرصت دارند نسبت به 
دریافت فیش سپرده از طریق اداره اوقاف واقع در بلوار جمهوری اسالمی جنب 

دبیرستان چمران اقدام و در مزایده شرکت نمایند. 
متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره تلفن های ۳5220496-7 

تماس حاصل فرمایند.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شــماره 140060۳1۳01000۳149 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 ناصر اختجیان فرزند محمد بشماره شناسنامه 652 صادره از مهاباد در 

ششدانگ یک باب خانه به مساحت
126.55 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 56 - اصلی واقع در بخش 
17 شهرستان بوکان امیرآباد طرغه 1۸ خریداری از آقای رشید ایلخانیزاده 
با وکالت از طرف وراث معــروف ایلخانیزاده احدی از مالکان مشــاعی در 
پالک مذکور مع الواسطه محرز گردیده که برای آن پالک 194۳ فرعی از 
56 - اصلی تعیین و اختصاص یافته است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته 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.۸92۸
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/02/04
 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/02/19

خالد خانه بیگی - رئیس ثبت اسناد و امالک بوکان 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره 150 140160۳1۳010000 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 اسماعیل 
هاشمی فرزند محمد سعید شماره شناسنامه 602 صادره از بوکان در ششدانگ 
یک باب کارگاه تجاری به مساحت 174/77 متر مربع مفروز و مجری شده از 
پالک 1۳1 - اصلی واقع در بخش 17 شهرستان بوکان بلوار سیمینه خریداری 
از رحیم حسین زاده احدی از وراث قادر حسین زاده احدی از زارعان صاحب 
نسق در پالک مذکور مع الواسطة محرز گردید که برای آن پارک * فرعی از 
1۳1 - اصلی تعیین و اختصاص یافته است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشد می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخد 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.۸927
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/02/04
 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/02/19

خالد خانه بیگی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بوکان 

مزایده به موجب پرونده اجرائی کالسه 14901567  پالک ثبتی 21۸ فرعی از 26 اصلی به 
مساحت 11/ 47۳ متر مربع ) چهارصد و هفتاد و سه متر و پانزده سانتیمتر(  واقع در بخش 
11 بابل  به نام اقای حسینعلی مهدی پور  ثبت و صادر شده است بابت مطالبات مهریه خانم 
ماندانا وصالی جعفر آبادی بازداشت گردید. حدود و اربعه مشخصات پالک مذکور مندرج 
در سند مالکیت می باشد.  برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری ملک واقع در بابل - الله 
اباد - پایین را کال - بعد از پایگاه بسیج حضرت علی اکبر به سمت غریب آقا می باشد.در 
عرصه ملک مورد کارشناسی یک دستگاه ساختمان یک طبقه روی پیلوت 2 واحدی با 
سازه بتنی و بنایی و سربندی شیروانی با قدمت تقریبا 1۳ سال ساخت با نمای سرامیک 
قرار دارد.طبقه همکف به مساحت تقریبی 1۳5 متر مربع دارای یک واحد مسکونی با 
2 اتاق خواب سالن پذیرایی آشپزخانه با کابینت سرویس بهداشتی مجزا می باشد. کف 
اتاقها سرامیک، دیوار و سقف گچکاری، دربها چوبی، پنجره ها الومینیوم، گرمایش بحاری 
گازی است و مابقی طبقه همکف شامل فضای پارکینگ با کف موزائیک و راه پله میباشد. 
طبقه اول: به مساحت تقریبی 1۳5 مترمربع دارای یک واحد مسکونی با 2 اتاق خواب ، 
سالن پذیرایی، آشپزخانه با کابینت سرویس بهداشتی مجزا می باشد کف اتاقها سرامیک، 
دیوار و سقف گجکاری، دربها چوبی ، پنجره ها آلومینیوم، گرمایش بخاری گازی است و 
مابقی طبقه همکف شامل فضای راه پله می باشد.ملک مورد کارشناسی در تصرف آقای 
حسینعلی مهدی پور می باشد و دارای 2 کنتور گاز و 2 کنتور برق و مقداری عقب نشینی 
نیز دارد. ضمنا بین زمین مورد کارشناسی مربوط به محکوم علیه فاقد دیوار می باشد. بیمه 
نامه ای ارائه نگردیده. پالک فوق از ساعت 9  الی 12 روز سه شنبه مورخ 0۳  / 0۳ / 1401) 
سوم خرداد هزار و چهارصد و یک(  در اجرای ثبت اسناد از طریق مزایده به فروش می رسد. 

مزایده  از مبلغ پایه 000/ 000/ 000/  26 ریال  معادل بیست و شش میلیارد ریال  ارزیالی 
شده در قبال طلب بستانکار شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود 
ضمنا یاداور می شود شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی 
به حساب سپرده به شماره حساب  ir4۸010000405۳01۳207550۳۸6 به شناسه 
سپرده 94410۸55۳117000000000000000000 متعلق به سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور می باشد شایان ذکر است در صورت عدم برنده شدن شرکت کننده در مزایده 
استرداد مبلغ سپرده واریزی به علت رعایت تشریفات اداری و قانونی زمانبر خواهد بود و 
برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را طرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده  
واریز نماید. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اهم از انشعاب و یا 
حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی 
و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است. ونیز در صورت وجود ماذاد وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شدو نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می 
گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در 

همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار اگهی: دوشنبه  19 / 02 / 1401

 اکبری- واحد اجرای اسناد رسمی

آگهی درخواست حصر وراثت 
خانم صغرا محســنی  فرزند اعظم  به شــرح دادخواستی که به شــماره  5 / 1401 

از این شــعبه ثبت گردیده درخواســت صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم 
 داشته که  شــادروان خلیل یغمائی  فرزند جلیل به شماره شناســنامه  ۸6 صادره 
از  قائمشــهر در تاریخ 22 / 01 /  1401 در اقامتگاه دائمی خود شهرســتان سیمرغ 
فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1. صغرا محسنی  به شماره شناسنامه 
400 همســر متوفی 2.مریــم  یغمائی به شــماره شناســنامه  21506414۳07 
دخترمتوفــی ۳.مرجــان یغمائــی بــه شــماره شناســنامه 21505016۳5 
دخترمتوفی4.جلیل یغمائی به شــماره شناســنامه 2 پدر متوفــی والغیر، اینک 
شــورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضــی دارد و یا وصیت نامــه ای از متوفی نزد او می باشــد از 
 تاریخ انتشــار آگهی ظرف یک ماه به این شــورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی 

صادر خواهد شد.
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف سیمرغ- سید عباس جعفری پطرودی

م  الف :    1 / 1401

آگهی مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی 

)BKL۳(۳ :سیستم: مزدا  تیپ
مدل: 1۳۸7 به رنگ: ســفید به شــماره موتور:  LF10541۳01 شــماره شاسی: 
NAGBSX7CC11C029۸0 به شماره پالک:  79 ن 9۸۳ ایران۸2 مفقود گردید 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد./ فریدونکنار

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر آراء صادره هیات/ هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی 
مهاباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است .لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند،)برابر 
ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی(،  می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان مهاباد تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  به مرجع 
ذیصالح قضایی مراجعه و نســبت به تنظیم دادخواست اعتراض اقدام 
نماید و گواهی تقدیم دادخواســت را از دادگاه اخذ و ظرف مهلت مقرر 
یک ماهه به اداره ثبت اسناد و امالک مهاباد ارائه نمایند. در غیر اینصورت 
پس از انقضای مهلت مذکور چنانچه متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی 
به دادگاه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و ارائه نمایند 
 بدون توجه به اعتراض مطابق مقررات سند مالکیت بنام متقاضی ثبت 

صادر خواهد شد.
امالک واقع در بخش 15 مهاباد

1-آقای مهدی تیمورنژاد فرزند یوسف به شماره شناسنامه و  کد ملی 
2۸200۳71۸6 صادره ماکو برابر رای 140060۳1۳007004۳92 
مورخه 1400/11/14 و خانــم چیمن علیارنــژاد فرزند مصطفی به 
شماره شناســنامه و کد ملی 2۸601۳2651 صادره مهاباد برابر رای 
140060۳1۳007004۳9۸ مورخه 1400/11/14 هرکدام نســبت 
به سه دانگ مشاع از شــش دانگ یک باب خانه به مساحت 20۳/50 
مترمربع در قسمتی از پالک 29 از 2۳1۳-اصلی بخش 15 مهاباد برابر 
سند رسمی شماره 124425 مورخ 1400/07/0۸ دفتر 4 مهاباد انتقالی 

از آقای محمد اسفندیاری 
2- آقای شــیرکو گنجه ای فرزند ســلیمان به شــماره شناســنامه 
1094 و  کــد ملــی 2۸7204۸261 صــادره مهابــاد برابــر رای 
140160۳1۳007000241 مورخه 1401/01/21 نســبت به شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 4۸/70 مترمربع در قسمتی از پالک 1 
و 4 از 2۳۳6-اصلی بخش 15 مهاباد برابر مبایعه نامه عادی خریداری 

شده مع الواسطه از آقای سید رحیم حسینی .
۳- آقــای محی الدیــن ســلدوزی الچین فرزنــد علی  به شــماره 
شناســنامه 2۸001و  کــد ملــی 2۸702799۳0 صــادره مهاباد 
برابــر رای 140060۳1۳00700442۳ مورخــه 1400/11/17 و 
آقای بایزید آذرم فرزند خضر به شــماره شناســنامه 705 و کد ملی 
2۸71471010 صادره مهاباد برابر رای 140060۳1۳007004422 
مورخه 1400/11/17 هرکدام نســبت به ســه دانگ مشــاع از شش 
دانگ یک بــاب خانه به مســاحت 224/20 مترمربع در قســمتی از 
پالک 11 از 2۳5۸-اصلــی بخش 15 مهاباد برابــر مبایعه نامه عادی 
مع الواســطه از آقایان ابوبکر و قرنی شاشــانی و خانم بیگوم دمکری 
موضوع ســند قطعی شــماره 66116 مــورخ 1۳7۸/05/02 دفتر 4 
مهاباد از نسق زراعی 1424/2022۳/20224 مورخ 1۳51/07/20 و 
 141۳/201۳4/20155 مورخ 1۳51/07/11  دفتر 4 مهاباد بنام آقای 

رسول بقوت
امالک واقع در بخش 16 مهاباد 

4- آقای جالل شــمس برهان  فرزند ابراهیم  به شــماره شناســنامه 
11۳و  کــد ملــی 2۸71۸90۸62 صــادره مهابــاد برابــر رای 
140160۳1۳0070000۳5 مورخه 1401/01/07 نســبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مســاحت 197۳1مترمربع در 
قســمتی از پالک 57-اصلی بخش 16 مهاباد روستای کیک آباد  برابر 

سند شــماره ۳622۳ مورخ 1400/09/15 دفتر 11 مهاباد انتقالی از 
وراث مرحوم حسن بادامه زارع نســق 4052/۳6۸64/۳6۸71 مورخ 
1۳51/06/۳0 دفتر ۳ مهاباد بنام احمد بادامه و محمد حسین سوری 

5- آقای جعفــر سیدحســینی فرزند علی  به شــماره شناســنامه 
46۳ و کــد ملــی 2۸70650647 صــادره مهابــاد برابــر رای 
140160۳1۳00700006۳ مورخــه 1401/01/09 نســبت بــه 
شــش دانگ یک قطعه باغ آبی به مســاحت 9015/70 مترمربع در 
قســمتی از پالک 26-اصلی بخش 16 مهاباد روســتای گاپیس  برابر 
ســند قطعی ۳4061 مورخ 1۳99/06/۳0 دفتــر 12 مهاباد انتقالی 
از زبیده کریمی و ســند قطعی 7۸717 مورخ 1۳90/02/10 دفتر 1 
مهاباد انتقالی از خانم ها زبیده کریمی و گلی خدیجه و جمیله همگی 
سید حســینی همگی وراث عزیز سید حســینی و همچنین مبایعه 
نامه عادی خریداری از وراث ســید علی سیدحسینی و سهم االرث از 
 وی از نســق زراعی 19566 مورخ 1۳42/05/۳1 دفتــر ۳ مهاباد بنام 

عزیز سید حسینی 
امالک واقع در بخش 20 مهاباد 

6-آقــای عمر تــوره فرزنــد صالح بــه شــماره شناســنامه 402 و 
کــد ملــی 2۸712911۳6 صــادره مهابــاد برابــر رای اصالحــی 
140060۳1۳007004642 مورخه 1400/11/۳0 نســبت به شش 
دانگ یک قطعه باغ به مســاحت 16705/04 مترمربع در قسمتی از 
پالک ۳5-اصلی بخش 20 مهاباد روستای قوزولوی سفلی برابر سهم 
االرث متقاضی از نسق زراعی شماره 1770 مورخ 1۳50/11/0۳ دفتر 

11 مهاباد بنام آقای صالح توره )م الف 9114(
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه 19 اردیبهشت ماه 1401 

تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه 0۳ خرداد ماه 1401 
علی گلی -رئیس ثبت اسناد و امالک مهاباد
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حسن زمانیان رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران )آیروست( گفت: 
تاسیس پارک علم و فناوری بین المللی ایران یکی از بهترین اقدامات وزارت علوم 
است که برای اولین بار در جهان انجام می شود. حسن زمانیان در پنجاه و ششمین 
نشست معاونان پژوهش و فناوری دانشــگاه ها گفت: تنها راه گریز از مشکالت 
اقتصادی دانش بنیان کردن تمام فعالیت هاســت که حضرت آقا ضرورت این 
اتفاق را به خوبی به جامعه تزریق کردند. وی در ادامه افزود: با شکل گیری معاونت 

نوآوری باید به دنبال تولید محصول از ایده باشیم.

زمانیان در ادامه با توضیح درباره فعالیت های ســازمان پژوهش های علمی و 
صنعتی ایران افزود: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی دو رکن اساسی دارد 
یک بخش پارک علم و فناوری و بخش دیگر پژوهشگاه است. ما درکنار پارک باید 
پژوهشگاهمان که پیشران تبدیل ایده به محصول است را تقویت کنیم. اینجا 
محلی است که با همکاری این دو بال ایده های پژوهشگران به محصول تبدیل می 
شود و این یک تجلی خیلی خوب از سامانه نان است که هفته پیش رونمایی شد.

رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، تاسیس پژوهشگاه های نو 

در راستای رفع نیازهای کشور، افزایش نیروی انسانی توانمند، افزایش جذب 
دانشجویان پژوهشگر و پسادکتری، تاســیس آزمایشگاه های مرجع و جدید 
مانند آزمایشگاه سنجش میزان سمیت دارو را به عنوان بخشی از برنامه های این 
سازمان معرفی کرد. زمانیان با اشاره به اضافه شدن شاخته ای جدید به جشنواره 
خوارزمی گفت: خوشبختانه به پیشنهاد وزیرعلوم شاخه  ی جدید نوآوری و فناوری 
به جشنواره خوارزمی اضافه شد که در این دوره از جشنواره از طرح های ارسالی با 

این محوریت استقبال ویژه خواهد شد.

تأسیس پارک علم و فناوری بین المللی برای اولین بار در جهان
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تهديد و ارعاب مديران شيائومی در هند
طبق اظهاراتی کــه شــیائومی در دادگاه تنظیم کرده اســت، دیده بان 
جرایم مالی هند، مقامات این شرکت را به خشــونت، دستگیری و موارد 
دیگر تهدید کرد تا از آنها اظهارات اجباری بگیرد. شــرکت سازنده تلفن 
هوشمند چینی شــیائومی مدعی شده اســت مقامات ارشد این شرکت 
در زمان ســوال و جواب از سوی اداره اجرایی هند که ســازمان مبارزه با 
جرایم مالی است، با تهدید خشــونت فیزیکی روبرو شده اند. مقامات این 
سازمان به مانو کومار جین، مدیرکل سابق شیائومی ایندیا، سمیر بی اس 
رائو، مدیر مالی فعلی این شــرکت و خانواده هایشــان درباره روبرو شدن 
 با عواقب وخیم در صورت عــدم ارائه اظهارنامه مورد نظر این ســازمان، 

هشدار دادند.
شــیائومی از فوریه در هند تحــت تحقیقات قرار دارد و هفته گذشــته، 
دیده بان جرایم مالی هند، ۷۲۵ میلیون دالر دارایی این شــرکت چینی 
در حســابهای بانکی هنــدی را توقیف کرد و مدعی شــد این شــرکت 
 در قالب پرداخــت حق امتیاز، به طــور غیرقانونی پول به خارج ارســال 

کرده است.
شیائومی ارتکاب هرگونه خالف را تکذیب کرده و می گوید پرداخت حق 
امتیاز، مشروع بوده اســت. یک قاضی اظهارات وکالی شیائومی را شنید 
و تصمیم دیده بــان جرایم مالی هند برای مســدود کــردن دارایی های 
بانکی این شــرکت را متوقف کــرد. جلســه بعدی برای رســیدگی به 
پرونده شــیائومی ۱۲ مه برگزار می شــود. شــیائومی مدعی شده است 
مدیران این شــرکت هنگامی که چند بــار در آوریل برای پاســخگویی 
احضار شــدند، با ارعــاب و تهدید از ســوی مقامات دولتــی هند روبرو 
شــدند. طبق آمار شــرکت تحقیقاتی کانترپوینت ریســرچ، شیائومی 
بزرگترین فروشــنده تلفن همراه در ســال ۲۰۲۱ بود و ۲۴ درصد سهم 
در بازار هند داشــت. این شــرکت گجتهای فناوری دیگری نظیر ساعت 
 و تلویزیونهــای هوشــمند را عرضه می کنــد و ۱۵۰۰ کارمنــد در این 

کشور دارد.
بســیاری از شــرکتهای چینی بــه دلیل تنشــهای سیاســی که پس 
از درگیــری مــرزی در ســال ۲۰۲۰ روی داد، برای فعالیــت در هند با 
مشــکل روبرو شــده اند. هند در اقــدام بــرای ممنوع کــردن بیش از 
۳۰۰ اپلیکیشــن چینی، بــه نگرانیهای امنیتی اشــاره کرد و شــرایط 
 ســرمایه گــذاری در هنــد را بــرای شــرکتهای چینــی دشــوارتر

 کرده است.
بازرسان مالیاتی دسامبر گذشته به دفاتر شــیائومی در هند هجوم بردند 
و دیده بان جرایــم مالی هند با دریافــت اطالعات از مقامــات مالیاتی، 
بازبینی پرداخت حق امتیاز توســط شــیائومی را آغاز کرد. بر اســاس 
گزارش وب سایت وایر، این ســازمان هفته گذشته اعالم کرد "شیائومی 
تکنولوژی ایندیا" ۵۵.۵ میلیارد روپیه معــادل ۷۲۵ میلیون دالر پول به 
 نهادهایی در خارج از هند ارسال کرده است بدون این که از آنها خدماتی 

دریافت کند.

خبر

اولین معامله امالک با ارز دیجیتال ثبت شد
با افزایش محبوبیت استفاده از ارزهای دیجیتال، تعداد فزاینده ای از مردم جهان برای خرید و فروش امالک و مستغالت به دارایی های دیجیتال متوسل شده اند. گزارش شد که ملکی در براگای پرتغال منحصرا 

بر اساس بیت کوین )BTC( فروخته شد؛ بدون اینکه تبدیل به یورو انجام شود. با این مورد، تجارت امالک و مستغالت اولین معامله در حوزه رمزارزهای دیجیتال را شاهد بود. این آپارتمان در پرتغال با سه 
بیت کوین که معادل حدود ۱۱۰ هزار یورو است خریداری شد. تجارت امالک  Zome که از شاهدان این فروش بود در  پست فیس بوک خود این توسعه را اعالم و تاکید کرد که این شرکت در خط مقدم در مورد 

فناوری وب تری )Web۳( و پذیرش ارزهای دیجیتال است. این سند نشان دهنده نقطه عطف تاریخی است که انتقال یک دارایی دیجیتال به یک دارایی فیزیکی بدون هیچ گونه تبدیل به یورو انجام شد. 

خدایی؛ نماینــده کارگران 
در شــورای عالی کار  گفته 
اســت اکنون بیــش از ۹۶ 
درصد قراردادهای کارگری 
ثبت شده نیز قرارداد موقت 
هستند. یعنی ۴ درصد امنیت شــغلی دارند. از طرفی 
سه و نیم میلیون کارگر غیررسمی وجود دارند که تحت 

پوشش قانون کار نیستند.
به گفته وی، یک عده ای قرارداد کارگر را یک ماه منعقد 
می کنند و بعد مدعی اند می خواهیم بهره وری کارگر را 
باال ببریم. شما دارید از نیروی کار بهره کشی می کنید، 
بهره وری آنجاست که خیال او را راحت کنیم و معیشت و 
امنیت شغلی او را تامین کنیم تا آن کارگر از خود خالقیت 
نشان دهد. این در حالی است که با توجه به عدم ثبات در 
قیمت کاالهای اساسی و افزایش لحظه ای قیمتها، در 
شرایط حاضر دستمزدی که کارگران دریافت می کنند با 

خط معیشت و فقر فاصله بسیاری دارد. 
مســئوالن دولتی ، نماینــدگان مــردم در مجلس و 
بسیاری از تولیدکنندگان کشــور باید این نکته مهم 
و اساســی را در نظر داشته باشــند که اقتصاد و تولید 
جامعه با دستان تالشــگر کارگران این مرز و بوم رونق 
خواهد گرفت و عــدم توجه به این امــر مهم می تواند 

اقتصاد کشــور را دچار دگرگونی کند. عبداهلل بلواسی، 
فعال صنفی کارگران نانوایی هــا در ارتباط با افزایش 
سرسام آور قیمت آرد می گوید: این گرانی تمام کارگران 
کشــور را از تغذیه حداقلی خود محروم می کند حتی 
به نفع کارگــران شــاغل در نانوایی ها )چه ســنتی و 
چه صنعتی( نیســت، خود این کارگران با دســتمزد 
بســیار ناچیز و حداقلی روزگار می گذرانند و با گرانی 
 نان فانتزی و ماکارونی و نان، از حداقل های معیشــتی 

محروم می شوند. 
ضمن اینکه توان خرید طبقات مردم با این افزایش نرخ 
کاهش می یابد و فروش نانوایی ها کم می شود و از آنجاکه 
کارگران نانوایی ها، کارمزدی و براســاس تعداد پخت، 
دستمزد می گیرند، درآمد این کارگران به شدت کاهش 
می یابد. بنابراین این افزایش نــرخ فقط به نفع دالالن 
آرد و گندم و سودجویانی اســت که از خرید و فروش 
آرد و محصوالت گندم، سود نجومی به جیب می زنند. 
حال چگونه است که به دســتمزد ناچیز کارگران مدام 
می تازند، اما هیچ کس صدایــش در نمی آید که چرا در 
پایان ماه رمضان با یک فرمان، محصوالت آردی ۱۳ برابر 

گران می شود.
یک کارگر شــهرداری مریوان در این رابطه می گوید: 
گوشت قرمز ماههاســت نخورده ایم؛ ماست و شیر هم 
همیشه نمی خریم؛ یعنی ماست را فقط وقتی مهمان 
داریم یا می خواهیم ولخرجی کنیم، می خریم؛ اما شیر 
برای بچه هایم الزم اســت؛ می خریم، ولی نمی توانیم 

به اندازه کافی به بچه ها بدهیــم، مجبوریم در مصرف 
شــیر هم صرفه جویی کنیم؛ یک زمانــی املت گوجه 
یا املت ســیب زمینی، غذایی بود که هفته ای چند بار 
می خوردیم، حاال تخم مرغ آنقدر گران شــده که دیگر 
گاهی سیب زمینی ســرخ کرده یا آب پز می خوریم و از 

خیر گذاشتن تخم مرغ کنارش می گذریم!
در همین زمینه معاون دبیرکل خانه کارگر در گفت و 
گویی با "کسب و کار گفت: افزایش حقوق کارگران عامل 
ایجاد تورم نیست. این مشکل ناشی از نوع بودجه ریزی 
اســت و باید اصالح شود. حســن صادقی اضافه کرد: 
معضالت کشور ریشه در سیاســت گذاری نادرست در 
اقتصاد کالن دارد و این امر موجــب افزایش نرخ تورم 

می شود.

وی گفت: به بسیاری از مطالبات این قشر رسیدگی نشده 
و برای رفع مشکالت آنها باید چاره اندیشی صورت گیرد. 
افزایش نسبی حقوق کارگران در ایجاد تورم نقشی ندارد. 
بلکه علت تورم را باید در بودجه ریزی نادرست، استقراض 
بی محابــا از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشــتوانه 
جستجو کرد و می توان گفت تورم زایی از ابتدا با تصمیم 

گیری نادرست کلید می خورد.
صادقی اظهار داشت: برخی نمایندگان مجلس با سیاست 
نخ نما، افزایش حقوق و دستمزد کارگران را متهم به گرانی 
های اخیر کردند در حالی که اکثر کارگران در شرایط فقر 
اقتصادی به ســر می برند و بروز تورم علل دیگری دارد. 
همچنین عده ای درصدد کاهش دســتمزد کارگران 

هستند که به صالح جامعه و مردم نیست.

حذف حداقل های معيشتی از سفره ها

فقط ۴ درصد کارگران  امنیت شغلی دارند 
سايه سنگين گرانی ها  بر سر كارگران
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