
مبلغ تراکنش های شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی 
کشور در اولین ماه ســال جاری به بیش از ۵۴۳ هزار 
میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال گذشته در 
تعداد و ارزش ریالی به ترتیب ۱۱.۳۳ و ۲۶.۸۹ درصد 

کاهش داشته است.
به گــزارش ایســنا، بر اســاس تازه تریــن گزارش 
اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک، مجموع تعداد 
تراکنش های انجام شده شاپرک در فروردین ماه سال 
جاری به ۳۱۹۶ میلیون عدد رســیده که ارزش این 
تراکنش ها در مجموع به بیــش از ۵۴۳ هزار میلیارد 
تومان می رسد که نســبت به تیرماه معادل ۱۱.۳۳ 
درصد در تعــداد و ۲۶.۸۹ درصد کاهــش در ارزش 
ریالی داشته است. بر این اساس، رشد اسمی ماهانه 
تراکنش های شاپرک در فروردین سال جاری نسبت 

به ماه گذشته معادل منفی ۲۶.۸۹ درصد بوده است. 
در فروردین ۱۴۰۱ سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی 
در تراکنش های انجام شده ۴.۶۱ درصد و ابزار پذیرش 
موبایلی ۳.۱۳ درصد بوده و این در حالی اســت که 
کارت خوان هــای فروشــگاهی ۹۲.۲۵ درصد از کل 

تراکنش های انجام شده را به خود اختصاص داده اند.
از تعداد تراکنش های انجام شده ۸۸.۳۲ درصد مربوط 
به خرید کاال و خدمات، ۷.۰۱ درصد مربوط به پرداخت 
قبض و خرید شارژ تلفن همراه و معادل ۴.۶۶ درصد 

مربوط به مانده گیری بوده است.
همچنین، از مجموع کل تراکنش های انجام شده در 
فروردین ماه معادل ۹۲.۶۳ درصد موفق و ۷.۳۷ درصد 
ناموفق بوده، البته تراکنش هایی که با سوییچ شاپرک 

انجام شده، ۹۹.۹۹ درصد موفق بوده است.
اما از مجموع تراکنش های ناموفق انجام شده در این 
ماه، ۱.۱۲ درصد به دلیل خطــای پذیرندگی، ۰.۱۷ 
درصد به دلیل خطای شاپرکی، ۱۰.۸۵ درصد به دلیل 
خطای صادرکنندگی، ۸۷.۲۸ درصد به دلیل خطای 
کاربری و ۰.۵۸ درصد به علت خطای کسب وکار بوده 
است. بر اساس این گزارش، نسبت ارزش تراکنش های 
شــاپرک به نقدینگی در فروردین ماه سالجاری نیز 
۱۳.۷۶ درصد بوده و این در حالی اســت که نسبت 
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی 
در این ماه تنها ۱.۶۳ درصد بوده است.  بنا بر تحلیل 

آمارهای رسمی در فروردین سال جاری، ابزار پذیرش 
موبایلی با متوسط ۶۴۱ تراکنش به ازای هر کارت خوان 
در مکان نخست قرار می گیرد و پذیرش اینترنتی با 
۴۲۹ تراکنش به ازای هر ابزار و کارتخوان فروشگاهی 
با ۳۵۳ تراکنش به ازای هر ابزار فعــال به ترتیب در 

مکان های بعدی قرار می گیرند.
افزون بر این متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی 
در ماه مذکور معادل ۳۶۱ تراکنش است که این تعداد 
نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته رشد ۸.۶۹ واحدی 
)۲.۴۷ درصــدی( را تجربه کرده اســت. همچنین 
بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به 

ابزار پذیرش موبایلی بوده است.
شاخص مهم دیگر، شاخص متوسط مبلغ تراکنش ها 
بــه ازای هر ابزار پذیرش اســت که بنا بــر آمارهای 
رسمی، متوســط مبلغ هر تراکنش در ابزار پذیرش 
اینترنتی ۲۰۷ میلیون تومان بوده که این عدد برای 
کارت خوان های فروشگاهی ۵۶ میلیون و ۴۰۰ هزار 
تومان و برای پذیرش موبایلی نزدیک ۸ میلیون تومان 

بوده است.

رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه می گوید که با وجود 
باال رفتن تورم در ترکیه، دولت این کشور حمایت های 

متنوع خود از بازار مسکن را ادامه می دهد.
جالل ابراهیمــی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
در ماه های گذشــته قیمت ها در ترکیه افزایشــی 
شــده و همین موضوع بر قدرت خرید مــردم تاثیر 
منفی گذاشته است، مســئله ای که در بازار مسکن 
نیز خود را نشــان می دهــد و با توجه بــه باال بودن 

 تقاضا، کاهــش قدرت خرید در این حــوزه می تواند 
مشکل ساز شود.

وی با بیان اینکه دولت ترکیه در ســال های گذشته 
حمایت های متنوعی را از بازار مســکن در دســتور 
کار قرار داده اســت، توضیح داد: یکی از اصلی ترین 
حمایت ها در این حوزه اعطــای وام های بلندمدت با 
ســود پایین به خصوص برای کارمندان دولت است. 
این در حالی است که به طور همزمان نظارت شدید 

و سختگیرانه ای بر ساخت و سازها نیز اعمال می شود. 
رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه ادامه داد: در کنار آن 
دولت ترکیه به پیمانکاران ساختمانی وام های متعدد 
می دهد که موجب رونق در ســاخت و سازها در این 
حوزه شده است. در ترکیه بیشترین تمرکز بر ساخت 
واحدهای مسکونی با متراژ کم است و با توجه به کمبود 
مسکنی که در شهرهای بزرگ وجود دارد، این موضوع 

برای دولت اهمیت بسیاری دارد.

مدیر عامل فولکس واگن برای کسب عنوان برتر در تولید 
خودروهای الکترونیکی تا سال ۲۰۲۵ رقابت تنگاتنگی 

را با تسال مشاهده می کند.
به گزارش ایســنا، مدیرعامل فولکس واگــن با اذعان 
به اینکه تســال قوی تــر از حــد انتظار بــود، گفت: 
فولکس واگن برای رسیدن به هدف خودخواسته خود 
یعنی تبدیل شدن به بزرگ ترین فروشنده خودروهای 
الکتریکی در جهان تا سال ۲۰۲۵، راه سختی را پیش 

رو دارد. هربرت دیس گفت: رقابت سختی خواهد بود اما 
ما تسلیم نخواهیم شد. باید بگویم انتظار نداشتیم رقیب 

اصلی ما در ایاالت متحده اینقدر سریع و آماده باشد.
دیس سال گذشته به دلیل مقایسه متوالی فولکس واگن 
در برابر تسال و تمایز چابکی و سرعت این شرکت برای 
تحت فشار قراردادن ساختارهای این خودروساز آلمانی 

به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
بر اساس گزارش رویترز، تسال امســال اولین کارخانه 

بزرگ اروپایی خود را در نزدیکــی برلین افتتاح کرد و 
فولکس واگن و همچنین بی ام و و مرسدس بنز را به چالش 
کشید، در حالی که دیس گفت که انتظار داشت پیشرفت 

تسال چالش برانگیز باشد.
دیــس گفت کــه هنــوز فرصتــی خواهد داشــت 
تا فولکس واگن بتواند تا ســال ۲۰۲۵ تســال را پشت 
سر بگذارد و به فروشنده شــماره یک جهان در زمینه 

خودروهای الکتریکی تبدیل شود.

تراکنش های الکترونیکی کاهشی شد

چند درصد خانه های ترکیه به خارجی ها می رسد؟

بزرگ ترین فروشنده خودروهای الکتریکی در جهان کیست؟
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سرمقاله

تحمیل هزینه اضافی 
به بودجه

به طور کلی پرداخت یارانه به 
معنای تحمیل هزینه های 
جدید به بودجه اســت. اگر 
منابع پرداخــت یارانه ها که 
افزایش بسیاری نیز داشــته است، تامین نشود و یا 
پیش بینی تامین منابع آن از قبل وجود نداشــته 
باشد، تورم زایی آن حتمی است. مگر اینکه دولت 
دست به خلق پول بزند و اعتبار ایجاد کند. با این اقدام 
نیز بدهی دولت به بانک مرکزی رشد پیدا می کند. به 

دنبال آن تقویت پایه...

  کمیل طیبی، اقتصاددان 
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پیشروی 
قیمت دالر 

هشدار  به 
صاحبان خانه های لوکس

برای یارانه 300 تا 400 هزار تومانی، بیش از 4۶ هزار میلیارد تومان منابع پرداخت شده است

بار تورمی  یارانه های  جدید 
صفحه4
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افزایش   احتکار کاالهای  اساسی
التهاب   در  بازار کاالهای   اساسی   همچنان   ادامه   دارد

صبح روز گذشته نرخ دالر در بازار آزاد با قیمت ۲۸ 
هزار و ۶۸۰ تومان ثبت شد اما بعد از ظهر و در ادامه 
معامالت قیمت دالر وارد کانال ۲۹ هزار تومان شد، 
به طوریکه در این لحظه با قیمــت ۲۹ هزار و ۲۰۰ 
تومان خرید و فروش می شــود. به گزارش اقتصاد 
آنالین قیمت دالر که روز گذشــته افزایش قیمت 
را تجربه می کرد، در نهایت معامالت را با قیمت ۲۸ 
هزار و ۶۸۰ تومان به پایان برد. این اسکناس صبح 
روز گذشته، ۲۰ اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱ را با اندکی 
افزایش با نرخ ۲۸ هزار و ۷۰۰ تومان ثبت کرد و در 
ادامه معامالت نوسانات افزایشی شدید را تجربه کرد، 
به گونه ای که وارد کانال ۲۹ هزار تومان شد و تا نرخ 
۲۹ هزار و ۲۰۰ تومان پیش رفت.  کانون صرافان نیز 

دالر را ۲۵هزار و ۵۳۹ تومان...

درحالیکه وزیر اقتصاد از نبود ضمانت اجرایی برای 
اخذ مالیات از خانه های لوکس گفته و خواســتار 
کمک مجلس به منظور تعییــن ضمانت اجرایی 
برای اخذ این مالیات شــده است، بررسی ها بیانگر 
این است که کمتر از ۵۰ درصد صاحبان خانه های 
لوکس در مرحله پذیرش مالیات قرار دارند. براساس 
قانون بودجه سال گذشته واحدهای مسکونی و باغ 
ویالهایی که ارزش آنها با احتســاب عرصه و اعیان 
بیش از ۱۰ میلیارد تومان باشد، مشمول پرداخت 
مالیات شدند که خانه های درحال ساخت و در سال 
تملک از پرداخت این مالیات معاف اعالم شدند. در 
این زمینه، در سال گذشــته بالغ بر ۱۲ هزار و ۵۰۰ 
واحد مسکونی لوکس شناسایی و برای آن ها برگ 

مالیاتی صادر شد و آخرین...



اقتصاد2
ایران وجهان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی:
سوداگران اقتصادی، مشمول 

مالیات می شوند
رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: هر کس که کاالی 
ســرمایه ای را با هدف انتفاع از افزایش قیمت و درآمد 
حاصل از آن خرید و فروش کند، مشمول مالیات خواهد 
شد.  به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، داود منظور 
ضمن تشریح اقدامات انجام شــده برای تصویب قانون 
مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس و دولت اظهار داشت: 
مالیات ستانی از پدیده سوداگری، یک مطالبه عمومی 
است و با تصویب این قانون، هر کس که کاالی سرمایه ای 
را با هدف انتفاع از افزایش قیمــت و درآمد حاصل از آن 
خرید و فروش کند، مشمول مالیات خواهد شد. رئیس کل 
سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: با تصویب قانون 
مالیات بر عایدی سرمایه، چهار حوزه اساسی مسکن، طال، 
ارز و خودرو مشمول مالیات بر سوداگری خواهد شد و برای 
اجرای اصولی این قانون، نیازمند تأمین زیرساخت های 
اطالعاتی الزم می باشیم تا نظام مالیاتی بداند یک کاالی 
سرمایه ای با چه قیمتی خریداری و به فروش رسیده و از 

محل تفاوت قیمت، مالیات وصول گردد. 

سیگنال رویترز به بازار دالر
پیشروی قیمت دالر 

صبح روز گذشــته نرخ دالر در بازار آزاد با قیمت ۲۸ هزار 
و ۶۸۰ تومان ثبت شــد اما بعد از ظهر و در ادامه معامالت 
قیمت دالر وارد کانال ۲۹ هزار تومان شــد، به طوریکه در 
این لحظه با قیمت ۲۹ هزار و ۲۰۰ تومان خرید و فروش 
می شــود. به گزارش اقتصاد آنالین قیمــت دالر که روز 
گذشته افزایش قیمت را تجربه می کرد، در نهایت معامالت 
را با قیمت ۲۸ هزار و ۶۸۰ تومان به پایان برد. این اسکناس 
صبح روز گذشته، ۲۰ اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱ را با اندکی 
افزایش با نرخ ۲۸ هــزار و ۷۰۰ تومان ثبت کرد و در ادامه 
معامالت نوسانات افزایشی شدید را تجربه کرد، به گونه ای 
که وارد کانال ۲۹ هزار تومان شد و تا نرخ ۲۹ هزار و ۲۰۰ 
تومان پیش رفت.  کانون صرافان نیز دالر را ۲5هزار و 53۹ 
تومان برای خریــد و ۲5هزار و ۸۰۷ تومــان برای فروش 
قیمت گذاری کرده است. این کانون روز معامالتی گذشته، 
قیمت دالر را ۲5 هزار و 5۰۹ تومان برای خرید و ۲5 هزار و 
۷۸3 تومان برای فروش اعالم کرده بود که در معامالت روز 
گذشته افزایشی در حدود 3۰ تومان را در قیمت خرید این 
اسکناس نشان می دهد. یورو در صرافی ها ۲۸ هزار و ۲۷۱ 
تومان برای خرید و ۲۸هزار و 555  تومان برای فروش قیمت 
خورده است. آخرین قیمت روز معامالتی گذشته یورو در 
صرافی ها ۲۸ هزار و ۲5۶ تومان برای خرید و ۲۸هزار و 5۴5 
تومان برای فروش قیمت خورده بود که افزایشی در حدود 

۱5 تومان را در قیمت خرید آن نشان می دهد. 

تسهیالت بانک توسعه تعاون به بخش های 
مولد اقتصاد پرداخت می شود 

تسهیالت بانک توســعه تعاون به بخش های مولد 
اقتصاد پرداخت می شودسرپرست بانک توسعه تعاون 
از پرداخت تسهیالت هدفمند به بخش های مولد و 
واقعی اقتصاد خبر داد.محمد شیخ حسینی سرپرست 
بانک توسعه تعاون در جلسه تبیین برنامه های بانک 
با حضور مدیران ارشد اظهار داشت: فعالیت چندین 
ساله بانک توسعه تعاون در طرح های ملی و اعطای 
تسهیالت به تعاونگران و کارآفرینان موجب تاثیرات 
مثبت در سطح تولید واشتغال مناطق بوده است و در 
دوره پیش رو نیز هدف این است تا تسهیالت بانک به 
صورت هدفمند و به بخش های واقعی و در خدمت 
تولید پرداخت گردد.شیخ حسینی گفت: رویکرد و 
ماموریت توســعه ای موجب گردیده نقش بانک در 
برنامه های اقتصادی و اجتماعی کشور حائز اهمیت 
باشد و در وضعیت کنونی اجرای صحیح عاملیت بند 
الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ، ماده 5۲ ، ماده 5۶ قانون 
الحاق موادی به تنظیم مقررات مالی دولت و ادامه 
طرح اشتغال روستایی و در آینده ای نزدیک نقش 
آفرینی در اجرای برنامه هفتم توسعه و پیشبرد صحیح 

سیاست های اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت است.

کنفرانس Iran Grain 2022 با 
حمایت بانک سامان برگزار می شود

کنفرانس ایران گریــن ۲۰۲۲ به عنوان بزرگ ترین 
گردهمایی جامعه جهانی غالت و دانه های روغنی با 
حمایت بانک سامان برگزار می شود.به گزارش روابط 
عمومی بانک سامان در این کنفرانس دوروزه تمامی 
فعاالن اصلی بخش دولتی و خصوصی در صنعت غالت 
و دانه های روغنی به بحــث و تبادل نظر در خصوص 
مسائل مشــترک خواهند پرداخت.شایان ذکر است 
این کنفرانس به همت اتاق بازرگانی ایران – سوئیس 
برگزار می شود و بانک سامان به عنوان یکی از اعضای 
این اتاق و ارائه دهنده راه حل های جامع مالی و بانکی 
در صنعت غذا با حمایت از این رویداد علمی و کاربردی 
در تالش برای توسعه اطالعاتی و به اشتراک گذاری 

تجارب داخلی و بین المللی در این حوزه است.

اخبار

این روزهــا بــازار کاالهای 
اساســی در تب وتاب است، 
آمار تخلفات افزایش یافته و 
در برخی موارد کاالها با رشد 
قیمت مواجه شده است؛ به 
نظر می رسد سودجویان با اســم رمز احتکار به شرایط 

موجود دامن می زنند.
 تخلفات صنفی موجود در بازار طی روزهای اخیر موجب 
انتقادهای جدی از سوی مردم و برخی مسئوالن هم شده 
است، از برخی متولیان در دستگاه قضایی گرفته تا ائمه 

جمعه خواستار برخورد جدی تر با متخلفان شده اند.
با افزایش قیمت آرد صنعتی طی روزهای گذشته شاهد 
تأثیر آن در حوزه های مختلف بودیم به طوری که برخی 

اقالم مانند ماکارونی و همین نان صنعتی و فانتزی دچار 
شوک قیمتی از یک ســو و کمبود از سوی دیگر شدند. 
اما واکنش ها به تصمیم جدید دولــت تنها به کمیاب 
شدن ماکارونی و افزایش قیمت ها محدود نشد، احتکار 

کاالهای اساسی رویکرد دیگر سوداگران بود.
از ماکارونی و آرد گرفته تا روغن و برنج و دیگر کاالهای 
اساسی این روزها از انبارهای متخلفان کشف می شود تا 
التهاب موجود در بازار انگیزه سودجویان برای احتکار را 

افزایش دهد.
مرضیه یونسی سرپرســت تعزیرات حکومتی استان 
همدان امــروز در جمــع خبرنگاران گفت: حســب 
گزارش های رسیده و پیگیری مراجع امنیتی مبنی بر 
وجود مقادیر زیادی ماکارونی و روغن در انبارها، تعزیرات 
حکومتی درقالب گشت مشترک با همکاری سربازان 
گمنام امام زمان )عج(، اداره کل صمت و پلیس امنیت 

اقتصادی انبارهای برخی شــرکتهای پخش را بررسی 
کردند.

وی ادامه داد: در این راســتا مشخص شــد که یکی از 
شــرکتهای پخش واقع در شــهرک صنعتــی بهاران 
موجودی خود را در ســامانه ثبت نکرده و پس از احراز 
تخلف احتکار بیش از ۱۴ تن ماکارونی و قریب به ۲ تن 

روغن مایع کشف شد.
سرپرست تعزیرات حکومتی استان همدان ادامه داد: 
این کشفیات به ارزش تقریبی ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
ریال است و مقرر شد که اداره کل صمت پس از توزیع کاال 
در شبکه رسمی پرونده این شرکت را پس از بررسی های 
کارشناسی، به تعزیرات حکومتی ارسال تا در اسرع وقت 

رسیدگی شود.
یونسی ادامه داد: این پرونده به محض وصول، رسیدگی و 

در کمترین زمان رأی آن صادر خواهد شد.

ســرهنگ احمدرضا احمدیان رئیــس پلیس امنیت 
عمومی لرستان هم امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران 
گفت: مأموران پلیس امنیت عمومی استان در پی کسب 
اخبار واصله مبنی بر اینکه فردی در انبار خود در خرم آباد 
مقادیر زیادی روغن خوراکی احتکار کرده است، بالفاصله 
با همکاری مأموران مبارزه با کاالی قاچاق پلیس آگاهی، 
عوامل اداره صنعت، معدن و تجــارت و اداره تعزیرات 
اســتان از واحد صنفی بازدید و یک هزار و ۹3۶ حلب 
روغن جامد ســرخ کردنی 5 کیلوگرمی و ۷ هزار 5۶۴ 

بطری روغن مایع کشف کردند.
وی ادامه داد: کارشناسان ارزش کاالهای احتکار شده را 

3 میلیارد ریال اعالم کردند.
رئیس پلیس امنیت عمومی لرستان افزود: انبار مذکور 
برابر مقررات پلمب و در این راستا پرونده قضائی تشکیل 

شد.

التهاب  در بازارکاالهای  اساسی همچنان ادامه دارد

افزایش احتکار کاالهای اساسی

رئیس جمهور با حضور در جلسه ستاد تنظیم بازار:
هیچ کوتاهی در زمینه نظارت 

پذیرفتنی نیست
رئیس جمهور گفت: نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کاال 
مسأله مهمی در اجرای موفق طرح اصالح اقتصادی است 
که فعالیت جدی، مداوم و میدانی همه نهادهای مسئول 
را می طلبد و هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفته نیست. 
به گزارش ایسنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی پیش از 
ظهر )سه  شنبه( با حضور در جلسه ستاد تنظیم بازار، 
با قدردانی از رهبر معظم انقالب که پیش از آغاز اجرای 
طرح اصالح اقتصادی همگان را دعوت به یاری دولت در 
اجرای بهتر این طرح مهم کردند، گفت: نقش آفرینی 
مردم مانند همه عرصه های خطیر گذشته در این اصالح 
اقتصادی نیز مهم بوده و ضامن موفقیت آن است. رئیس 
جمهور با تاکید بر اینکه باید به شبهات و گره های ذهنی 
مردم در خصوص این طرح حتما پاسخ داد، افزود: اقناع 
افکارعمومی و اقشار مختلف و نخبگان جامعه برای درک 
بهتر و همراهی در اجرای این طرح، بسیار مهم و ضروری 
است.  رئیسی اظهار داشــت: نظارت بر زنجیره کاال، از 
تامین و تولید تا توزیع و فروش در فروشگاه ها و خرده 
فروشی ها، مسئله مهم دیگری است که برنامه ریزی و 
فعالیت جدی، مداوم و میدانی همه نهادهای مسئول را 
می طلبد و هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

پرداخــت بیــش از ۴0 هزار 
میلیارد بابت یارانه جدید

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، اعالم 
کرد که برای یارانه 3۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی، بیش 
از ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع پرداخت شده است.

به گزارش ایسنا، محمدبیگی گفت: واریز مبالغ یارانه 
بالفاصله پس از پایان صحبت های شــب گذشــته 
رئیس جمهور از ساعت ۲۲:3۰ دقیقه آغاز شد. وی 
افزود: در این مرحله و طی دو نوبت مبالغ مربوط به 
اردیبهشت و خرداد ماه به حساب ۲3 میلیون و ۶۸۰ 
هزار سرپرست خانوار واریز شد. به عبارت دیگر از شب 
گذشته ۴۷ میلیون و 3۶۰ هزار فقره پرداخت یارانه 
برای دو ماه اردیبهشت و خرداد انجام شده است. مدیر 
اداره نظام های پرداخت در گفت وگویی با شبکه خبر 
ادامه داد: مجموع مبلغ واریزی برای دو نوبت بیش از 
۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است. محمدبیگی با بیان 
اینکه دولت برای اطمینان بخشی به مردم تصمیم به 
پرداخت مبالغ مدنظر پیش از آغاز اجرای طرح اصالح 
یارانه ها گرفت، تاکید کرد: این مبالغ تا زمان اعالم 
رسمی دولت برای آغاز طرح اصالح یارانه ها در حساب 
سرپرستان خانوار مسدود می ماند و همزمان با آغاز 

طرح قابل برداشت خواهد بود.

اخبار
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درحالیکه وزیر اقتصاد از نبود ضمانت اجرایی برای 
اخذ مالیات از خانه های لوکس گفته و خواستار کمک 
مجلس به منظور تعیین ضمانت اجرایی برای اخذ این 
مالیات شده است، بررسی ها بیانگر این است که کمتر 
از 5۰ درصد صاحبان خانه هــای لوکس در مرحله 

پذیرش مالیات قرار دارند.
به گزارش ایسنا، براساس قانون بودجه سال گذشته 
واحدهای مســکونی و باغ ویالهایی که ارزش آنها با 
احتســاب عرصه و اعیان بیش از ۱۰ میلیارد تومان 
باشد، مشمول پرداخت مالیات شدند که خانه های 
درحال ساخت و در سال تملک از پرداخت این مالیات 
معاف اعالم شدند. در این زمینه، در سال گذشته بالغ 
بر ۱۲ هزار و 5۰۰ واحد مسکونی لوکس شناسایی و 
برای آن ها برگ مالیاتی صادر شد و آخرین اعالم  در 
آن زمان بیانگر پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان مالیات در 

این زمینه بوده است. 
در این بین، وزیر اقتصــاد در تازه ترین اظهارات خود 
اعالم کرده که این وزارتخانه ضمانت اجرایی برای اخذ 
مالیات از خانه های لوکس و ندارد و از مجلس خواستار 

تعیین ضمانت اجرایی بدین منظور شده است. 
طبق گفته خاندوزی، تا زمانی که صاحب خانه لوکسی 
که شناسایی شده است، قصد خرید و فروش نداشته 
و ناگزیر از گرفتن برگه مفاصا حساب مالیاتی نباشد، 
نمی توانیم از وی مالیات بگیریــم؛ یعنی اگر فردی 
قصد فروش خانه خود را نداشته باشد، ما ابزاری برای 

وصول نداریم.
پس از صحبت های وزیر اقتصاد، پیگیری ها از سازمان 
امور مالیاتی حاکی از آن است که صاحبان خانه های 
لوکس در ســال ۱۴۰۱ نیز ملزم به پرداخت مالیات 
هستند و کلیه خانه هایی که به عنوان لوکس در سال 
۱۴۰۰ شناسایی شدند، مالیات آن ها محاسبه و اطالع 
رسانی شده و در صورت عدم پرداخت از طریق عملیات 

اجرایی وصول خواهد شد.

 براین اســاس، کل مالیات محاســبه شــده برای 
مشموالنی که به سایت سازمان امور مالیاتی مراجعه 
نکردند و یا نسبت به پرداخت مالیات اقدام نکرده اند، 
به سامانه اجرائیات سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد 
شــد تا ادارات کل، پیگیری هــای الزم برای وصول 

مالیات را انجام دهند.

اموال لوکس نشینان توقیف می شود 
از سوی دیگر، توضیح جهانگیر رحیمی - مدیرکل 
دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی به ایسنا نیز 
بیانگر این است که در راستای اخذ مالیات از خانه های 
لوکس و مطالبه حق دولت، کســانی که نسبت به 
پرداخت این مالیات اقدام نکنند، حسب مقررات ماده 
۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم اموالشان برای وصول 
مالیات با رعایت مقررات قانونی مربوطه توقیف خواهد 
شد. وی همچنین اعالم کرد که تاکنون کمتر از 5۰ 
درصد صاحبان خانه های لوکس در مرحله پذیرش 

مالیات قرار دارند.

چقدر مالیات خانه های لوکس پرداخت شد؟ 
البته، سازمان امور مالیاتی  آخرین رقم دقیق از میزان 
وصول مالیات از خانه های لوکس را اعالم نکرد. اما طبق 
این گزارش، نرخ مالیات ساالنه خانه های لوکس برای 

سال گذشته به شرح ذیل است:
۱- نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تا ۱5 میلیارد تومان؛ 

یک در هزار
۲- نسبت به مازاد ۱5 میلیارد تا ۲5 میلیارد تومان؛ 

دو در هزار
3- نسبت به مازاد ۲5 میلیارد تا ۴۰ میلیارد تومان؛ 

سه در هزار
۴- نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تا ۶۰ میلیارد تومان؛ 

چهار در هزار
5-نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به باال پنج در هزار

در روزی کــه نمادهــای شــاخص ســاز و 
گروه های بزرگ بــازار قرمزپوش شــدند، دو 
 گروه کوچک و متوســط بازار ســهام یکپارچه 

سبز شدند.
به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز سه شنبه، 
بیستم اردیبهشــت ۱۴۰۱، شاخص کل بورس 
پایتخت با ریزش 5۷۱ واحدی نســبت به روز 
دوشنبه به رقم یک میلیون و 53۹ هزار و 5۲۷ 

واحد رسید. 
اما شــاخص هم وزن بورس با رشد ۲ هزار و ۷۶ 
واحدی در ســطح ۴۲۸ هــزار و ۸۶۸ واحدی 
ایســتاد. همچنیــن شــاخص کل فرابورس 
)آیفکس( 5 واحد پائین آمد و در سطح ۲۱ هزار 

و ۸۹ واحد قرار گرفت. 

نمادهای مؤثر بر شاخص  ها
روز گذشــته نمادهای »فملــی«، »کچاد« و 
»شــپدیس« بیشــترین تأثیــر را در افــت 
شــاخص کل بــورس داشــتند و در مقابــل 
نمادهــای »شــبریز«، »کگل« و »زپــارس« 
 بیشــترین تأثیــر مثبــت را بر شــاخص کل 

داشتند. 
در فرابورس نیز نمادهــای »کگهر«، »هرمز« و 
»زاگرس« بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص 
کل فرابورس داشــتند و »غصینــو«، »بپاس« 
و »فزر« بیشــترین تأثیر مثبت را بر شــاخص 

داشتند.  
در جــدول پرتراکنش تریــن نمادهای بورس 
آسیاتک صدرنشــین است و شســتا و خساپا 
در رتبه هــای بعدی هســتند. در فرابورس نیز 
نمادهای کرمــان، فزر و آریــا پرتراکنش  ترین 

نمادها هستند.
روز سه شــنبه قیمت ســهام تمــام نمادهای 

و  غذایــی«  »محصــوالت  گروه هــای 
»کشــاورزی و دامپــروری« افزایــش یافــت 
 و ایــن دو گــروه ســبزترین گروه هــای بازار 

سهام بودند.
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار ســهام 
به رقــم ۷هــزار و ۲۴ میلیارد تومــان کاهش 
یافت. ارزش معامــالت اوراق بدهــی در بازار 
ثانویه ۱۶۰ میلیارد تومان بــود که ۲ درصد از 
 ارزش کل معامالت بازار ســرمایه را تشــکیل

 می دهد. 
روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با کاهش 
۱۸ درصدی نســبت به روز کاری قبل به رقم 5 

هزار و 5۴۴ میلیارد تومان رسید.
در پایــان معامــالت روز گذشــته ارزش 
صف های فــروش پایانــی بازار نســبت به روز 
کاری قبــل کاهــش یافــت و ۱.۴ میلیــارد 
تومــان شــد. ارزش صف هــای خریــد نیــز 
نســبت به پایان روز کاری گذشــته ۲ درصد 
 افــت کــرد و در رقــم ۶۷3 میلیــارد تومان

 ایستاد. 
روز گذشــته نمــاد آســیاتک )شــرکت 
انتقــال داده هــای آســیاتک( با صــف  خرید 
۲۲۲ میلیــارد تومانــی بــرای دومیــن روز 
متوالــی در صدر جــدول تقاضای بــازار قرار 
گرفت. پــس از آســیاتک، نمادهای شــبریز 
)شــرکت پاالیــش نفــت تبریز( و شپاکســا 
 )شــرکت پاکســان( بیشــترین صف خرید را 

داشتند. 
همچینــن بیشــترین صــف فــروش بــه 
نماد سشــمال )شــرکت ســیمان شــمال( 
بیشــترین صــف فــروش را داشــت و پس از 
 آن، نمادهــای ومعلــم و دروز صــف فــروش 

داشتند.

نزول شاخص بورس در روز صعودی شاخص هم  وزنآخرین وضعیت پرداخت مالیات خانه های لوکس

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

اگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰3۱3۰۱۰۰۰۰۰53 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 آزاد عزیزی فرزند عمر بشماره شناسنامه ۱3۲۷۱ صادره از بوکان 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۶5 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۱3۱ - اصلی 
واقع در بخش ۱۷ شهرستان بوکان کلتپه منطقه سنگ شکن کوچه ۱۰ متری خریداری از عثمان 
عبداله زاده احدی از وراث محمد عبداله زاده احدی از زارعان صاحب نسق در پالک مذکور مع 
الواسطه محرز گردیده که برای آن پالک ۴۷۶۸ فرعی از ۱3۱ - اصلی تعیین و اختصاص یافته است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۸۹۶۶
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

خالد خانه بیگی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوکان
--

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۱3۰۱۰۰۰3۱۴۸ 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 نوین خواجه دیزج فرزند محمد بشماره شناسنامه 5۷۱ 

صادره از در ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت
۱3۸۷3۶.۴۴ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۱5۹ - اصلی واقع در بخش ۱۷ شهرستان 
بوکان روستای ارمنی بالغی خریداری از آحادی از وراث مرحوم محمد نوین خواجه دیزج احدی از 
زارعان صاحب نسق در پالک مذکور به عالوه سهم األرث خود متقاضی محرز گردیده که برای آن 
پالک ۱3۹ فرعی از ۱5۹ - اصلی تعیین و اختصاص یافته است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۸۹۶۷
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

خالد خانه بیگی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوکان
--

آگهی مزایده اتومبیل 
به موجب پرونده اجرائی کالسه ۱۴۰۰۰3۲۲3 ششدانگ یک دستگاه خودروی سواری پژو آردی 

بشماره انتظامی ۴۱۸م ۷۷ - ایران ۱۷ - به رنگ یشمی روغنی - مدل : ۱3۸3 ، ظرفیت 5 نفر، چهار 
سیلندر ، بنزین سوز ، ۲ محور ، چهار چرخ ، شماره موتور : ۱۱۷۸3۰۴53۰۱ شماره شاسی : ۱۴5۶۹3 
وضعیت فنی و فیزیکی : دارای گیربکس - شیشه ها، چراغها ، سپر عقب و جلو ، مبلغ 3۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال ارزیابی شده، از ساعت ۹ الی ۱۲ روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰3/۰۲ در محل پارکینگ شهید قلی 
پور از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 3۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقد فروخته می شود شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی 
به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار با نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف 
است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید 
و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل 
استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت ، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط 
و مزایده تجدید می گردد. نیم عشر و حق مزایده نقدأ وصول می گردد ضمتا چنانچه روز عزایده تعطیل 

رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.۹۱35
مسئول اداره اجرای اسناد رسمی ارومیه - فاطمه معمارزاده

--
آگهی مزایده اتومبیل 

به موجب پرونده اجرائی کالسه۱۴۰۰۰۲۹۰5 
یک دستگاه اتومبیل سواری پژو پارس XU۷ به شماره پالک انتظامی ۴۲۱ ن ۸۶- ایران ۱۷ 
سال ساخت ۱3۹۷ چهار چرخ رنگ خاکستری متالیک چهار سیلندر چهار درب کارخانه سازنده 
ایران خودرو وضعیت بیمه نامعلوم شماره شاسی ۰۷۸۶۰۰ به شماره موتور ۱۱۹5۲۱۸ وضعیت 
فنی موتور خاموش و درب ها قفل بود آینه ها برقی می باشد الستیک جلو کویر تایر ۶۰ درصد و 
الستیک عقب گلدستون ۸۰ درصدسالم می باشد روکش و رادیو پخش دارد زه در عقب سمت 
چپ جدا شده است درب موتور جلو تعویض شده است متعلق به آقای رحمن صمدی که طبق نظر 
کارشناس رسمی به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده، از ساعت ۹ الی ۱۲ روز چهارشنبه 
مورخ ۱۴۰۱/۰3/۰۴ در پارکینگ امین انتظام از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 
۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی تقل 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. پرنده 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 و نیم عشر و حق مزایده نقدأ وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، 

مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.۹۱33
مسئول اداره اجرای اسناد رسمی ارومیه - فاطمه معمارزاده

--
آگهی مزایده اتومبیل 

به موجب پرونده اجرائی کالسه ۱۴۰۰۰3۱۷۹ یک دستگاه اتومبیل سواری هاچ بک سایپا تیپ 
کوئیک بشماره انتظامی 5۶۱ ل 55 ایران ۱۷ متعلق به آقای منوچهر مرادی بالرغو که طبق نظر 

کارشناس رسمی وارده بشماره ۱۴۰۱/۱۲3۹ - ۱۴۰۱/۱/۲۰
اتومبیل سواری هاچ بک سیستم سایپا تیب کوئیک مدل ۱3۹۹ به رنگ سفید روغنی با سقف 

مشکی با سوخت بنزین به شماره موتور ۱5۹۰3۴۱۰3 و شماره شاسی ۱۰۰۴55۸  که اتومبیل 
ظاهرا سالم و آماده به کار بدون رنگ فقط سپر عقب شکســته و آج الستیک ها 3۰ درصد و از 
تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ در پارکینگ امین انتظام می باشد چون کلید اتومبیل در دست مالک بود 
و بازدید فنی موتور و گیر بکس مقدور نگردید با توجه به متغیر بودن قیمت خودرو در عرف بازار 
قیمت اتومبیل در بازار امروز پس از کسر هزینه ای پارکینگ و خرید الستیک و باطری به مبلغ 
۱/۷۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده، از ساعت ۹ الی ۱۲ مورخ ۱۴۰۱/3/۴ در پارکینگ امین 

انتظام واقع در کمر بندی خاتم االنبیا از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ
۱/۷۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدأ فروخته می شد و کلیه هزینه 
های قانونی به عهده برنده مزایده است و نهم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد شرکت در 
مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار 
یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. پرنده 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 نقدأ وصول می گردد ضمن چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، 

مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.۹۱3۴
مسئول اداره اجرای اسناد رسمی ارومیه - فاطمه معمارزاده

--
مفقودی 

کارت تردد موقت فرودگاه بین المللی شهید باکری  ارومیه بنام اسماعیل مصطفوی به شماره ملی  
۲۸۴۰5۷۸۴۹۲ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹۱3۶

--
مفقودی 

کارت ماشین سواری سایپا تیپ 131SE مدل ۱3۹۴ رنگ سفید – روغنی به شماره انتظامی 
 NAS411100F1157134 ۲3۹ ل ۲۶ ایران ۱۷ به شماره موتور 5۴۶۹۲۹۷ به شماره شاسی

بنام رضا قلی منافی آلقو مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹۱۴3
--

مفقودی
کارت ماشین – سند کمپانی خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی سال ۱3۸۴ به شماره انتظامی 
3۷۹ ق ۸۶ ایران ۱۷ به شماره موتور ۰۰۹۱5۱۸۷ به شماره شاسی S1412283302995  بنام 

منیره نذیر حیدر لو مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹۱۴۴
--

مفقودی
اینجانب گلی رسول نیا مالک خودرو سواری هاچ بک  سیستم پژو تیپ ۲۰۶ مدل ۱3۸۴ و شماره 
انتظامی 3۷-۱۷۸ص۱۱ و شماره موتور ۱۰۱3۰۸۴۰۰5۰۸۶ و شماره شاسی ۱۰۸۰۲۷۶۲ 
بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هرکس 
ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران 
خودرو واقع در پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه نمایید بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.۹۱5۰

بانک ها



3 اقتصاد
ایران

www.kASBOKARNEWS. ir1401روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2479| چهار شنبه 21  اردیبهشت ماه

نايب رئيس دوم اتاق اصناف و رئيس اتحاديه دارندگان 
تاالر هاي پذيرايي و تجهيز مجالس تهران گفت: عليرغم 
فشارهاي مالي و آســيب هاي اقتصادي که افراد فعال 
در حوزه تاالرهاي پذيرايي متحمل شدند؛ اما در حال 
حاضر فعاليت تاالرها با مبلغ گذشــته و بدون افزايش 
قيمت انجام مي شود. خسرو ابراهيمي نيا، نايب رئيس 
دوم اتاق اصناف و رئيس اتحاديــه دارندگان تاالرهاي 
پذيرايي و تجهيز مجالس تهران با بيان اينکه تاالرها به 
طور کامل بازگشايي نشده اند، اظهار داشت: بسياري از 
تاالرها همچنان به فعاليت عادي خود بازنگشته اند. وي با 
بيان اينکه طبق اعالم ستاد مبارزه با ويروس کرونا تاالرها 
نمي توانند به صورت کامل فعاليت کنند و با ظرفيت 
محدود پذيراي ميهمانان هســتند، بيان کرد: از زمان 
شيوع بيماري کرونا تا کنون ۵۰ درصد از تاالرها و تعطيل 

تاالر داران ورشکسته شدند.
ابراهيمي نيا با اشاره به تعطيلي طوالني مدت تاالرها، 
خاطرنشان کرد: اکنون براي تعمير و تجهيز تاالرها براي 

بازگشايي مجدد با کمبود مالي روبه رو هستند. رئيس 
اتحاديه تاالرهاي پذيرايي و تجهيز مجالس تهران در 
ادامه گفت: اميدواريم بسياري از تاالرها تا پايان تابستان 
بتوانند احيا شده و به چرخه فعاليت بازگردند. ابراهيمي 
نيا با اشاره به اينکه بسياري از فعاالن اين صنف نتوانستند 
از تسهيالت اعطاء شــده در زمان کرونا استفاده کنند، 
اذعان کرد: بايد تصميماتي اتخاذ شــود که تاالرداران 
نيز با تحمل فشار کمتري بتوانند فعاليت خود را مجدد 

آغاز کنند.
نايب رئيس دوم اتــاق اصناف تهران افــزود: عليرغم 
فشارهاي مالي و آســيب هاي اقتصادي که اين صنف 
متحمل شدند؛ اما در حال حاضر فعاليت تاالرها با مبلغ 
گذشته و بدون افزايش قيمت انجام مي شود. طبق اعالم 
صنف تاالرهاي پذيرايي از ابتداي شيوع بيماري کرونا تا 
کنون بسياري از تاالرهاي پذيرايي ورشکست شدند که 
اميدواريم برخي از آنها تا پايان تابستان احيا و به چرخه 

فعاليت بازگردند

رئيس اتحاديه ســازندگان و فروشندگان طال و 
جواهر تهران با بيان اينکه خريد طال اين روزها 
توســط متقاضيان خانه دار افزايش يافته گفت: 
تجربه نشان داده است که قيمت طال خيلي نمي 
تواند کاهشي باشــد. ابراهيم محمدولي، رئيس 
اتحاديه ســازندگان و فروشندگان طال و جواهر 
تهران در پاسخ به اين پرسش که دليل اين حجم 
باالي خريد طال چيست؟ گفت: مردم زماني که 
احساس مي کنند قيمت ها در حال افزايش است 
تقاضا براي خريد طال و سکه هم بيشتر مي شود؛ 
چون احساس آنها بر اين است که جو اجتماعي 
نمود مي کند که ممکن است طال و سکه افزايشي 

شود اين است که مي آيند و خريد مي کنند.
وي در پاسخ به اين پرســش که توصيه شما به 
مردم در خصــوص خريد يا خريــد نکردن طال 
چيست؟ ادامه داد: تجربه نشــان داده است که 
وضعيت طال خيلي نمي تواند کاهشي و متزلزل 
باشد. هر چند ممکن است در کوتاه مدت و اينکه 
امروز خريد کند و روز بعد کاهشــي باشد اما در 
نهايت در ميان مدت و طوالني مدت نه در بازار 

داخلي بلکه در بازارهاي خارجي هم افزايشــي 
خواهد بود .

محمدولــي اظهار داشــت: بــراي تاييــد اين 
اظهارات اگر بخواهيم در نهايت رشــد جمعيت 
دنيا را در نظــر بگيريم و محاســبه کنيم و آنرا 
در کفه ترازو بگذاريــد و توليد طال را هم در کفه 
ديگر تــرازو بگذاريد مي بينيد که طال نســبت 
به جمعيت جوابگو نيســت پس طبيعتا وقتي 
توليد طال از تقاضا عقب اســت و عرضه کاهش 
 مي يابــد مي توان گفــت که قيمــت طال بايد 

افزايشي باشد.
رئيس اتحاديه ســازندگان و فروشندگان طال و 
جواهر تهران در پاســخ به اين پرسش که برخي 
از فعاالن و کارشناسان اقتصادي معتقد بودند که 
دولت کسري بودجه دارد و به نظر مي رسد يکي 
از راههاي تامين بودجه افزايش نرخ ارز باشــد؟ 
گفت: نمي توانم در اين خصوص اظهار نظر داشته 
باشم اما به هر حال برخي شايد معتقد باشند يکي 
از داليل رشد نرخ ارز تامين کسري بودجه باشد 

اما بازار طال و سکه از تقاضا تبعيت مي کند.

بر اســاس اظهارات رئيس 
جمهور ميزان يارانه نقدی 
خانوارها بر اســاس دهک 
بندی و تعداد نفرات تغيير 
کرده اســت. بر اين اساس 
دهک يک تا ۳ ؛ خانواده ۲ نفــره ۸۰۰ هزار تومان؛ 
خانواده ۳ نفره، يک ميليــون و ۲۰۰ هزار تومان؛ 
خانواده ۴ نفره، يک ميليــون و ۶۰۰ هزار تومان؛ 
خانواده ۵ نفــره، ۲ ميليون تومــان. دهک ۴ تا ۹؛ 
خانواده ۲ نفره، ۶۰۰ هزار تومان ؛ خانواده ۳ نفره،  
۹۰۰ هزار تومان ؛ خانواده ۴ نفــره، يک ميليون و 
۲۰۰ هزار تومان؛ خانواده ۵ نفره: يک ميليون و ۵۰۰ 
هزار تومان يارانه دريافت خواهد کرد. بر اســاس 
گزارش بانک مرکزی تمامی يارانه های جديد واريز 

شده است. 
البته افراد دريافت کننده يارانه جديد ممکن است 

در حســاب ها با مبلغی کمتر از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار 
تومان مواجه باشند که دليل آن به کسر قسط وام 
يک ميليونی مربوط به دوران کرونــا که به يارانه 
بگيران پرداخت و هر ماه از حساب يارانه آنها کسر 
می شد، بر می گردد. بر اين اساس با توجه به اين که 
ديگر يارانه ۴۵ هزار تومانی پرداخت نمی شود و اين 
رقم ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان جايگزين آن شــده 
است بنابراين قســط وام کرونا از همين رقم کسر 
شده که تقريبا کمتر از ۵۰ هزار تومان بود. از سوی 
ديگر يارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی که به حساب 
سرپرســتان خانوار ۷۲ ميليون ايرانی واريز شده 

است، فعال قابل برداشت نخواهد بود.
سرانجام پس از اعالم رئيس جمهوری و توضيحات 
وی در مورد جريــان اصالح يارانه هــای پنهان و 
ارز ۴۲۰۰ تومانی، پرداخت يارانه جديد در شــب 
گذشته انجام شده اســت. اما در رابطه با اين يارانه 
برخی ابهامات مطرح است که از سازمان هدفمندی 
يارانه ها مورد ســوال قــرار گرفت. بر اســاس اين 

گزارش، يارانه پرداختی جديد جايگزين يارانه ۴۵ 
هزار و ۵۰۰ تومانی و معيشتی شده و ديگر چنين 
مبالغی در ماه پرداخت نخواهد شد بلکه در قابل نرخ 
جديد است که می تواند در ادامه با اصالح تدريجی 

ارز ۴۲۰۰ مبلغ آن تغيير کند.
اما يارانه جديد،  برای ۷۲ ميليون ايرانی شامل ۲۳ 
ميليون خانوار واريز شده که برای سه دهک اول با 
مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و دهک بين چهار تا ۹ مبلغ 
۳۰۰ هزار تومان بوده است. برداشت اين يارانه فعال 
به داليلی امکان ندارد که احتماال طی روزهای آينده 
از سوی دولت اطالع رسانی شده و برداشت آن برای 

دريافت کنندگان امکان پذير می شود.
اما کسانی که در ليست يارانه بگيران ولی يارانه ای 
دريافت نکرده اند می توانند اعتراض خود را به اين 
  hemayat.mcls.gov.ir موضوع از طريق سامانه
و يا شماره ۶۳۶۹ اعالم کنند که از سوی وزارت رفاه 
مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر اين اساس بعد از 
بررسی هايی که در اين رابطه صورت می گيرد، اگر 

شخص معترض محق دريافت يارانه تشخيص داده 
شود اين مبلغ به او پرداخت خواهد شد. حتی برای 
اين دو ماهی که واريز صورت می گيرد نيز در قالب 

معوقه پرداخت می شود.
در هميــن زمينه يک کارشــناس اقتصــادی در 
گفت و گو با "کســب و کار" گفت: دولت سيزدهم 
می خواهد با تغييــر رويه و اصالح سياســت، ارز 
 ترجيحــی را در انتهــای فرآيند و به خــود مردم 

اختصاص دهد.
حميد حاج اســماعيلی اضافه کرد: دولت قبل ارز 
۴۲۰۰ تومانی را برای کاالهــا در مبدأ اختصاص 
می داد، اکنون دولت سيزدهم با تغيير رويه و اصالح، 
قصد دارد ارز ترجيحی را در انتهای فرايند و با تزريق 

سوبسيدها به خود مردم اختصاص دهد.
وی اظهار داشت: نياز است تا دولت با نظارت بيشتر، 
قيمت ها را کنترل کند تا شــاهد روند کاهش نرخ 
تورم باشيم، اين در حالی اســت که در دولت های 

سابق تورم و افزايش تصاعدی نقدينگی رخ داد.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com
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فعاليت تاالرهاي پذيرايي بدون افزايش قيمت

تقاضا براي خريد طال افزايش يافت

مفقودی )نوبت سوم(
مدرک گواهی موقت تحصيلی اينجانب سعيد شيردل فرزند حيدر به شماره شناسنامه 
و ملی ۲۹۶۰1۴۸۲۰۷ در مقطع کارشناسی پيوسته دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه به 
شماره دانشجويی ۹۰۰1۹۲۳۶۹ با معدل 1۳/۴۹ ورودی ۹۰ و فارغ التحصيل ۹۶/۳/۳1 
مفقود گرديده است از يابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به نشانی مراغه – اتوبان شهيد 
درخشی – مجتمع اداری و مالی و آموزشی دانشــگاه آزاد اسالمی واحد مراغه تحويل 

دهد . ۸۸۰۰
--

مفقودی )نوبت سوم(
مدرک فارغ التحصيلی شــماره 1۳۹۰۳۲۶۰۰۲۶۵ اين جانب سعيد نيک زبان فرزند 
مصطفی به شماره شناسنامه 1۳1 صادره از سلماس متولد 1۳۶۲ در مقطع کارشناسی 
ناپيوسته رشته مهندسی تکنولوژی مکانيک خودرو صادره از واحد دانشگاهی جلفا مفقود 
گرديده است و فاقد اعتبار ميباشد .از يابنده تقاضا می شمد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد جلفا به نشانی جلفا -دانشگاه آزاد اسالمی ارسال نمايد. ۸۸۰1
--

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه( 
به موجب پرونده اجرائی کالسه1۴۰۰۰۰11۶ دو سهم مشاع از هفت سهم ۵ دانگ مشاع 

از ششدانگ پالک ثبتی شماره ۴۸۸ فرعی از ۲۶-اصلی بخش
1۳ يکباب قطعه زمين ديمی به شماره ثبت ۳۸۳۳ صفحه ۳۳۵ دفتر ۵۹ به شماره چاپی 
۳۶۳1۴۶ به مساحت 1۷۲۷۸/۸ متر مربع به نام آقای بهرام علی حسين پور ثبت و صادر 
شده است حدود و مشخصات شماال:بطول 1۶۰ متر و 1۴۴ متر و ۳۰ متر و ۲1۲ متر به 
حريم شارع عمومی شرقا »بطول 1۵۲ متر مرزيست بحريم منابع طبيعی جنوبا« بطولهای 
۲1۰ متر و ۳۰۶ متر و 1۰۶ متر و ۹۸ متر بحريم منابع طبيعی غربا« يطول 1۴۲ متر مرز 
اشتراکی با باقيمانده ۳۶۹ فرعی برابر نظريه کارشناسی 1-ملک مذکور يک قطعه زمين 
ديمی می باشد که در روز بازديد شــخم خورده و زير کشت محصوالت زراعی مشاهده 

گرديد ۲-مساحت ششدانگ پالک
۴۸۸ فرعی از ۳۶۹ فرعی از ۲۶اصلی )۷۲۵۷1( متر مربع می باشد ۳- سهم محکوم عليه 
مجزا نشده است و بصورت مشاع و داخل در کل پالک می باشد که دو سهم مشاع از هفت 

سهم ۵ دانگ مشاع از ششدانگ طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ
۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال ارزيابی شده که برابر گزارش مامور اجرا ملک مزبور در تصرف 
بدهکار آقای بهرام علی حسين پورمی باشــد و به اجاره داده نشده است و پالک فوق از 
ساعت ۹ الی 1۲ روز شنبه مورخ 1۴۰1/۰۳/۰۷ در اداره اجرای اسناد رسمی اروميه واقع 

در فلکه خيرين از طريق مزايده به فروش می رسد. مزايده از مبلغ
۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال شــروع و به باالترين قيمت پيشنهادی نقدأ فروخته می شود 
شرکت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پايه کارشناسی به حساب سپرده 
ثبت و حضور خريدار با نماينده قانونی او در جلسه مزايده است. برنده مزايده مکلف است 
مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق نيت 

توديع نمايد و در صورتيکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب
سپرده ثبت واريز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد 
شد. در اين صورت ، عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد می گردد. الزم به 
ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک 
و مصرف در صورتی که مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض 
شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه 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 تيم عشر و حق مزايده نقدا وصول می 
گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمی گردد، مزايده روز اداری بعد از تعطيلی در 

همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.۹1۴۸
مسئول اداره اجرای اسناد رسمی اروميه - فاطمه معمارزاده

--
آگهی مزایده اتومبیل

 به موجب پرونده اجرائی. کالســه 1۴۰۰۰۳۵۸۵ يک دســتگاه اتومبيل سواری رنو 
تندر لوگان E2L90  به شــماره انتظامی ۳1۵ س ۸۴-ايران 1۷ متعلق به رنگ سفيد 

شيری مدل 1۳۹۰ به شــماره موتور 10001407RD153233 و به شماره شاسی 
NAALSRALDBA086484 نوع ســوخت بنزينی چهار چرخ ۲ محور چهار 

سيلندر وضعيت ظاهری و فنی خودرو موتور خاموش
 نظر آماده بکار اتاق، گيربکس، ديفرانســيل، صندلی ها و تودوزی، ســينه داشــبورد، 
شيشه ها، چراغ های جلو و عقب، سپرها ، همگی سالم الستيک ها ۴۰٪ استهالک قابليت 
شماره گذاری و تعويض پالک دارد اصالت خودرو مورد تاييد می باشد هزينه شماره گذاری 
و تعويض پالک و ديون دولتی بعهده خريدار است متعلق به آقای ارسالن خداپرست که 
طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ  ۲/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال ارزيابی شده، از ساعت ۹ الی 
1۲ روز دوشنبه مورخ 1۴۰1/۰۳/۰۲ در پارکينگ شهيد قليپور از طريق مزايده به فروش 
می رسد. مزايده از مبلغ ۲/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ شروع و به باالترين قيمت پيشنهادی نقدأ 
فروخته می شود شرکت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پايه کارشناسی به 
حساب سپرده ثبت و حضور خريدار با نماينده قانونی او در جلسه مزايده است. برنده مزايده 
مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حساب 
صندوق تيت توديع نمايد و در صورتيکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده 
ثبت واريز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد شد. در اين 
صورت ، عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد می گردد. و نيم عشر و حق 
مزايده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمی گردد، مزايده روز 

اداری بعد از تعطيلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.۹1۴۹
شعبه اجرای ثبت اسناد و امالک اروميه

--
آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه( 

به موجب پرونده اجرائی کالسه ۹۹۰۳۴۲۶ دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان به 
استثناء ثمنيه اعيانی به شماره پالک ثبتی ۲۷۰۹ فرعی بخش ۴ اروميه واقع در اروميه 
محله هفت آسياب کوی شهيد نور محمدی ،پالک ۶1 شهرداری به نام مرحوم حسن 
نصيری زاده ثبت و صادر شده است حدود و مشخصات:شــماال:به شارع شرقا:به شارع 
جنوبا: اول به ديوار دوم در دو قسمت ديواريست به خانه ۲۷1۰ غربا:به ديوار خانه ۲۷۸۰ 
مشخصات اعيانی:مساحت حدود 1۳۰ متر مربع می باشد سه باب ساختمان يک طبقه 
شامل يکباب ساختمان با دو اتاق و هال و آشپزخانه و يکباب سرويس بهداشتی و حمام و 

يکباب انباری با زير بنای حدود ۷۵ متر مربع احداثی با ديوار باربر و سقف
طاق ضربی و چويی و فاقد نما و قدمت حدود ۲۰ سال و بخشی باالی ۴۰ سال و ديوارهای 
داخلی ساختمان مسکونی سفيد کاری و کف موکت و فاقد پروانه ساخت می باشد سيستم 
گرمايش بخاری گازی بوده و ملک دارای انشعاب آب و برق و گاز می باشد براساس شواهد 
موجود در محل ، قسمتی از ملک در تعريض شارع قرار گرفته است که طبق نظر کارشناس 
رسمی به مبلغ 1/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال ارزيابی شده که برابر گزارش مامور اجرا ملک مزبور 
در تصرف آقای علی نصيری زاده می باشد و به اجاره داده نشده است و پالک فوق از ساعت 

۹ الی 1۲ روز سه شنبه مورخ
1۴۰1/۰۳/۰۳ در اداره اجرای اسناد رسمی اروميه واقع در اروميه - فلکه خيرين از طريق 
مزايده به فروش می رســد، مزايده از مبلغ 1/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال شروع و به باالترين 
قيمت پيشنهادی نقدأ فروخته می شود. شرکت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد از 
مبلغ پايه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خريدار با نماينده قانونی او در جلسه 
مزايده است. برنده مزايده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از 
تاريخ مزايده به حساب صندوق تيت توديع نمايد و در صورتيکه ظرف مهلت مقرر مانده 
فروش را به حساب سپرده ثبت واريز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واريز خواهد شــد. در اين صورت ، عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده 
تجديد می گردد. 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 اينکه 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 نقدأ وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمی گردد، مزايده روز 

اداری بعد از تعطيلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.۹1۴۷
مسئول اداره اجرای اسناد رسمی اروميه - فاطمه معمارزاده

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
 به موجب پرونده اجرائی کالسه 1۴۰۰۰1۰۵۴ ششدانگ يک قطعه آپارتمان نوع ملک طلق به 
پالک ثبتی 11۴۰۶ فرعی از ۹ اصلی ، مفروز و مجزا شده از ۴۴۴/۵۶۶۲، ۴۴۵، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵1  
فرعی از اصلی مذکور، قطعه ۵ در طبقه 1 و واقع در بخش ۰۵ اروميه حوزه ثبت ملک ناحيه يک 
اروميه استان آذربايجان غربی به مساحت 1۰۰.۷ متر مربع به آدرس : اروميه ، خيابان محتشم 

خيابان پروين اعتصامی خيابان دکتر حسابی آپارتمان شهريار طبقه اول واحد ۵ 
با حدود اربعه : شما ال: أول بطول ۴۵/. متر ديوار به راه پله دوم بطول

1.۵۵ متر ديوار به آسان سور سوم بطولهای ۵۰/. متر و 1.۶۵ متر ديوار به داکت چهارم بطول ۳.۹۴ 
متر ديوار اشتراکی با واحد ۶ شرقا: بطولهای

۲.۹۵ متر و ۷۰/. متر و 1.۶۵ متر پنجره و ديوار به فضای شارع جنوبا: أول بطولهای
۳.۲۷ متر و ۲۸/. متر و ۰/۶۴ متر درب و ديوار به تراس اختصاصی دوم بطول ۴.۶۸ متر پنجره و ديوار 

به فضای حياط اشتراکی غربا: أول بطولهای ۶.۷۵ متر و 1.۴۵ متر و
۲.۷۰ متر و ۳۰/. متر ديوار اشتراکی با واحد ۴ دوم بطول ۳.۰۳ متر درب ديوار به راه پله اشتراکی کف 
آن با سقف واحد دوم و سقف آن با کف واحد ۸ اشتراکی است . انبار شماره 1۶ به مساحت ۲.۲۷ متر 

مربع اختصاصی اين واحد بوده و فاقد پارکينگ است .
 مالکيت بتول / اکبری فرزند شمس اله شماره شناسنامه ۳۲ تاريخ تولد 1/1/1۳۵۳

صادره از شبستر دارای شــماره ملی 1۷۲۹۷۹۵۲۳۴ با جز سهم ۳ از کل سهم ۶ بعنوان مالک 
سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان با شماره مستند مالکيت ۸۷۰۹۳ تاريخ 1/۶/1۳۹۷ 
دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳۲ شهر اروميه استان آذربايجان غربی ، ثبت گرديده است . با شماره 
مستند مالکيت ۸۷۰۹۴ تاريخ 1/۶/1۳۹۷ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳۲ شهر اروميه استان 
آذربايجان غربی ، ثبت گرديده است . مالکيت علی / خادم مظفر فرزند عزيز شماره شناسنامه ۶۳۶ 

تاريخ تولد 1/۳/1۳۵۰
صادره از اروميه دارای شماره ملی ۲۷۵۳۵۹۶۷۳۵ با جز سهم ۳ از کل سهم ۶ بعنوان مالک سه 
دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان با شماره مستند مالکيت ۸۷۰۹۳ تاريخ 1/۶/1۳۹۷ دفتر 
خانه اسناد رسمی شماره ۳۲ شهر اروميه استان آذربايجان غربی ثبت گرديده است . با شماره مستند 

مالکيت ۸۷۰۹۴ تاريخ 1/۶/1۳۹۷
دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳۲ شهر اروميه استان آذربايجان غربی ، ثبت گرديده است برابر اعالم 
بانک بستانکار به شماره نامه 1۴۰1/۷۶۵۸۶- 1۴۰1/1۰/۲۹ مورد وثيقه تا تاريخ1۴۰1/1۰/۲۹ 
دارای بيمه نامه آتش سوزی، انفجار ، صاعقه ، ســيل ، زلزله، طوفان و ... می باشد . که طبق نظر 
کارشناس رسمی دادگستری، ملک بر اساس سند ششدانگ عرصه و اعيان يک دستگاه آپارتمان 
به مساحت ۷۰/1۰۰ متر مربع واحد پنجم تفکيکی واقع در طبقه اول بانضمام تراس اختصاصی 
به مساحت ۲1/۴ متر مربع بانضمام انباری شماره 1۶ بمساحت ۲۷/۲ متر مربع با حق استفاده از 

مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها
 اعيانی : اعيانی ملک يک واحد مسکونی آپارتمان از يک دستگاه آپارتمان ۸ طبقه ) جمعا ۲1 واحد 
( ، بصورت واحد مسکونی مشتمل بر هال ، اتاق خواب ، آشپزخانه و سرويس های بهداشتی ميباشد 
، کف اعيانی سراميک می باشد . ملک دارای انشعاب آب ، برق ، گاز و تلفن است . سيستم گرمايش 
موتورخانه مرکزی و نمای ساختمان سنگی است . وفق پروانه ســاختمان شماره ۵1۵ مورخ 
1۲/۶/1۳۸۶ و وفق گواهی پايان کار ساختمان شماره ۳۹۵ مورخ 1۴/۵/1۳۸۸ مساحت زيرزمين 
۲۷۶ متر مربع مساحت همکف ) پارکينگ (۲۰۹ متر مربع و مساحت ۴ طبقه باالی همکف هر يک

۶۵/۲۲۰ متر مربع مساحت کل زيربنا ۶۰/1۳۷۳ متر مربع ميباشد . با عنايت به موقعيت استقرار 
ملک در منطقه ، کيفيت و قدمت اعيانی استعالم محلی ، ارزش پايه روز ششدانگ کل اعيان با 
قدرالسهم از عرصه ، مشاعات و مشترکات ، امتيازات و انشعابات منصوبه ، صرفنظر از ديون و بدهی 

های احتمالی ، به مبلغ ۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال اعالم می گردد . 
پالک فوق از ساعت ۹ الی 1۲ روز يکشنبه مورخ 1۴۰1/۰۳/۰1 در اداره اجرای اسناد رسمی اروميه 
واقع در اروميه ، فلکه خيرين ،ابتدای خيابان ورزش از طريق مزايده به فروش می رسد. مزايده از 
مبلغ ۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال ) هفت ميلياردو پانصد ميليون ريال( ريال شروع و به باالترين قيمت 
پيشنهادی نقد فروخته می شود. شرکت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پايه مزايده به 
حساب سپرده ثبت و حضور خريدار يا نماينده قانونی او در جلسه مزايده است. برنده مزايده مکلف 
است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع 
نمايد و در صورتيکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واريز نکند، مبلغ مذکور 
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد شد. در اين صورت، عمليات فروش از درجه اعتبار 
ساقط و مزايده تجديد می گردد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم 
از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های 
مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه 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 ضمنا 
چنانچه روز مزايده تعطيل رسمی گردد، مزايده روز اداری بعد از تعطيلی در همان ساعت و مکان 

مقرر برگزار خواهد شد.۹1۴۶
مسئول اداره اجرای اسناد رسمی اروميه - فاطمه معمارزاده

--
آگهی تحدید حدود اختصاصی

برابر تقاضای کتبی اتحاديه بنگاهداران خودروی شهرستان اروميه مالک ششدانگ عرصه يک قطعه 
باغ کروم بشماره ۵۳ فرعی از 1۲ اصلی واقع در بخش ۵ اروميه واقع در قريه ديگاله که متقاضی 
تحديد حدود ششدانگ پالک فوق است در روز شنبه تاريخ 1۴۰1/۰۳/11 قبل از ظهر شروع و 
بعمل خواهد آمد لذا به موجب ماده 1۴ قانون ثبت امالک بدين وسيله به صاحبان امالک و مالکين 
مشاعی و مجاورين شماره های فوق الذکر بوسيله اين آگهی ابالغ می شود که در روز نامبرده باال در 
محل حضور بهم رسانند و اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک که در موعد مقرر حاضر نباشند 

مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت امالک پذيرفته خواهد شد . زمانزاده – ۳۴۰۴۲۷۷) م الف ۹1۳۷(
تاريخ انتشار : 1۴۰1/۰۲/۲1

علی عبدل زاد اوصالو – رئيس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه يک اروميه
--

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: ۱۳۹۸۰4۰۱۳۰۵۲۰۰4۷۱4/۱
بدينوســيله به الناز عبدوئی ارنســاء فرزند تقی بشماره شناســنامه ۷ بدهکار پرونده کالسه 
1۳۹۸۰۴۰1۳۰۵۲۰۰۴۷1۴/1 که برابر گزارش ۹۹/1/۳۰ شناخته نگرديده ايد ابالغ می گردد 
که برابر قرارداد بانکی بين شما و بانک مسکن مبلغ 1۵۹۹۴۹۲۸۹۷ ريال اصل و مبلغ ۳۲1۰۵۶۰۷ 
ريال سود و مبلغ 1۰۲۹۸1۰ ريال خسارت تاخير روزانه بدهکار می باشيد که بر اثر عدم پرداخت 
وجه بستانکار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونی اجرائيه صادر و بکالسه 
۹۸۰۵1۶۵ در اين اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 1۸/1۹ آئين نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی 
بشما ابالغ می گردد از تاريخ انتشار اين آگهی که تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يک نوبت 
در روزنامه .............. چاپ .............. درج ومنتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهی ديگری عمليات اجرائی طبق مقررات عليه شما 

تعقيب خواهد شد.۹1۴۵
شعبه اجرای ثبت اسناد و امالک اروميه 

--
مفقودی 

برگ کمپانی ماشين سواری سمند مدل 1۳۹۰ به شماره انتظامی ۴۶۹ ب ۸1 ايران ۸۳ به شماره 
شاسی NAACA1CB2BF237843 به شــماره موتور 1۲۴۹۰۰1۸۰۴۷ بنام ابراهيم 

عبدالهی مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد . ۹1۵1
--

مفقودی
برگ سبز خودرو سمند مدل 1۳۹۰ به شماره انتظامی ۴۶۹ ب ۸1ايران ۸۳ رنگ سفيد روغنی تيپ 
LX به شماره موتور 1۲۴۹۰۰1۸۰۴۷ به شماره شاسی NAACA1CB2BF237843 بنام 

آيت افشون مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد . ۹1۵۲
--

مفقودی 
برگ سبز ماشين سواری پژو پارس مدل 1۴۰۰ به شماره انتظامی 1۸۵ ط ۸۲ ايران ۳۷ به شماره 
موتور 124K1556570 به شماره شاسی NAAN01CE9MH602995 بنام حسين 

حسين زاده گوزلبالغ مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد . ۹1۵۳
--

مفقودی
 دفترچه سوخت تراکتور کشاورزی مدل 1۳۸۳ به شماره انتظامی ۳۳۴ ک 1۶ ايران ۸۷ به شماره 
موتور LFW1239P و شماره شاسی C13171 بنام رحمت اله مرادی مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط ميباشد . ۹1۵۴
--

مفقودی 
برگ سبز ماشين سواری ساينا مدل 1۴۰۰ به شماره انتظامی ۹۴۵ ص ۸۹ ايران ۳۷ به شماره 
شاسی NAS831100M5774486 به شماره موتور M15/9461637 بنام کمال آتش زبان 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد . ۹1۵۵
--

مفقودی 
سند کمپانی – برگ سبز – بيمه نامه – کارت ماشين و کليه اسناد و مدارک پيکان وانت مدل 1۳۸۶ 
دوگانه سوز به شماره انتظامی ۷۸۶ ج ۷۶ ايران ۳۷ به شماره موتور 11۴۶۶۰۲۷۰۰۰ به شماره 
شاسی ۳1۶۲۶۸۴۳ مالکيت خانم پرستو امامعلی زاده فرزند صفر کد ملی ۲۹۶۰۳۸۴۸۲۲ منجر 

به حريق شده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد . ۹1۵۶
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اینترنت مجانی برای کم درآمدها در آمریکا
رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد ۲۰ فراهم کننده اینترنت شامل شرکتهای ورایزن، کام کست و AT&T، متعهد شدند قیمت ها را کاهش دهند یا سرعت اینترنت میلیون خانواده آمریکایی کم 

درآمد را افزایش دهند. جو بایدن که توسط کاماال هریس، معاون رئیس جمهور، در رز گلدن کاخ سفید همراهی می شد، گفت: این موردی است که شرکتهای بزرگ باید اقدام کنند. تعهد 
شرکتهای اینترنت در راستای برنامه "اتصال مقرون به صرفه" داده شده که بخشی از قانون "زیرساخت" است که سال میالدی گذشته با حمایت جمهوریخواهان و دموکرات ها در کنگره تصویب 

شد. کاخ سفید اعالم کرد این توافق کمک می کند هزینه اینترنت خانواده های آمریکایی واجد شرایط حداکثر ۳۰ دالر در ماه کاهش پیدا کند.

در حالی رئیــس جمهور از 
واریز مبالغ جدیــد یارانه به 
حســاب یارانه بگیران خبر 
داده که بســیاری از فعاالن 
اقتصادی در رابطه با تامین 
منابع آن نگران هستند. ابهامات بسیاری در این رابطه 
وجود دارد که نگرانی بابــت افزایش تورم یکی از مهم 
ترین آنها است. ابراهیم رئیســی اعالم کرد این یارانه 
کمک معیشتی است که مردم در گرانی ها به مشکلی 
نخورند. ظرف دو ماه کاالبــرگ می دهیم و اگر در این 
مدت مشکلی ایجاد شود، با مردم در میان می گذاریم. 
در این بین این سوال مطرح می شود که دولت چه طور 
می خواهد دوماه یارانه دهــد و بعد از دوماه آن را قطع 
کند. تامین منابع مالی آن چطــور تحقق پیدا خواهد 
کرد. ابهامات بسیاری در رابطه با تصمیم جدید یارانه ای 
وجود دارد که باید دید دولت چگونه خواهد توانســت 

به آنها پاسخ دهد. 
حسین سالح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی در این 
رابطه می گوید: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شاید تاثیرات 
کوچک تورمی داشته باشد ولی از حیث هزینه فایده و 

پایان تحمیل ضرر و زیان در سال های اخیر به کشور، 
اقدام مثبتی است که دولت سیزدهم آن را انجام داد.

علی سعدوندی، اقتصاددان نیز معتقد است ارز ۴۲۰۰ 
تومانی یکی از بدترین و مخرب ترین سیاست هایی است 
که در چند دهه گذشته درکشور ایجاد شده است. این 
سیاست در شرایط تحریم و در عرض ۴ سال، حدود ۷۰ 
میلیارد دالر از منابع ارزی کشور را هدر داد در صورتی که 
این مقدار ثروت می توانست کشور را از نظر زیرساختی به 
یکی از بهترین کشورهای دنیا تبدیل کند. سعدوندی 
اضافه کرد: بنابراین در اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف 
شود و این خوان بی کرانی که در اختیار چند هزار خانواده 
واردکننده که از این شــرایط بی نظیر منتفع شــده اند، 

متوقف شود هیچ شکی وجود ندارد.
اما رییس جمهوری در گفت وگوی زنده تلویزیونی اعالم 
کرد یارانه جدید در دو مبلــغ ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومان 
واریز خواهد شد؛ سه دهک اول نفری ۴۰۰هزار تومان و 
دهک چهارم تا نهم نفری ۳۰۰هزار تومان یارانه دریافت 
می کنند. البته نکته جالــب و البته نگران کننده قضیه 
آنجاست که قرار است این یارانه تنها دوماه پرداخت شود 
و بعد از دوماه به صورت کاال برگ به دهک های مختلف 
داده شود؛ همچنین گفته می شود که قیمت نان و دارو 
برای هیچ یک از دهکها تغییری نخواهد داشت. در اینجا 
باید توجه داشــت که دولت چه طور می خواهد دوماه 

یارانه دهد و بعد از دوماه آن را قطع کند؟ اصال آیا افکار 
عمومی چنین چیزی را می پذیرد که دولت یک مبلغی 
را بدهد و بعد از دوماه بگوید دیگر خبری از یارانه نقدی 
نیست. به جایش کاالبرگ بگیرید و اساسا چرا چنین 
طرح ۲مرحله ای اجرا می شود و بهتر نبود که با توجه به 
زمان ۸ماهه ای که دولت در اختیار داشته، زیرساختهای 

الزم را فراهم می کرد؟
موضــوع دوم منابع این یارانه اســت. چنین یارانه ای 

ســاالنه به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منبــع نیاز دارد. 
در صورتی که در قانون بودجه سال جاری منابع مابه 
التفاوت ارز ترجیحی ۱۶۰هزار تومان دیده شده و این 
یعنی تقریبا یارانه ای که قرار اســت پرداخت شود، دو 
برابر منابعی اســت که در قانون بودجه برایش در نظر 
گرفته شد. مگر رییس جمهوری نگفت که ما به قانون 
عمل می کنیم. حتی مبلغ این یارانه نیز با قانون بودجه 

همخوانی ندارد.

برای يارانه 300 تا 400 هزار تومانی، بيش از 46 هزار ميليارد تومان منابع پرداخت شده است

بار تورمی یارانه های جدید 
يارانه  جديد نيازمند 300 هزار ميليارد تومان منابع است 

تحمیل هزینه اضافی به بودجه
کمیل طیبی، اقتصاددان 

به طور کلی پرداخت یارانه به معنای تحمیل هزینه های جدید به بودجه است. اگر منابع پرداخت یارانه ها که افزایش بسیاری نیز داشته است، تامین نشود و یا پیش بینی تامین منابع آن از قبل وجود نداشته باشد، تورم زایی آن 
حتمی است. مگر اینکه دولت دست به خلق پول بزند و اعتبار ایجاد کند. با این اقدام نیز بدهی دولت به بانک مرکزی رشد پیدا می کند. به دنبال آن تقویت پایه پولی را شاهد خواهیم بود. دولت معتقد است منابع این یارانه ها از محل 
گشایش های ارزی ناشی از فروش بیشتر نفت و افزایش قیمت نفت، آزادسازی منابع بلوکه شده و مالیات ستانی تامین خواهد شد. افزایش مالیات در شرایطی که کشور در رکود قرار دارد شدنی نیست. به طور کلی در شیوه اجرای 
این طرح تزلزل وجود دارد. چنین یارانه ای که افزایش چند برابری را تجربه می کند تورم زا است. این یارانه منجر به ایجاد تقاضاهای جدید و اضافه در بازارها خواهد شد. دهک هایی که مشمول دریافت این یارانه می شوند انتظارات 

تقاضایی انباشته شده دارند که با این یارانه در صدد جبران آن خواهند بود. این قشر تقاضاهای خود را به تعویق انداخته اند تا با پرداخت این یارانه ها اقدام به تامین تقاضاهای خود کنند. 
بنابراین در تورم زا بودن این نوع یارانه های نقدی شکی نیست. اگر منابع جدید که دولت به آن اشاره کرده است تامین نشود با توجه به کسری بودجه شرایط نامناسبی برای اقتصاد ایجاد خواهد شد. شاید هدف از افزایش یارانه ها در 
دولت بعدی، ارتقای قدرت خرید مردم مطرح شود ولی در صورتی هم که امکان پرداخت آن وجود داشته باشد تأثیر کوتاه مدت در قدرت خرید خانوارها دارد و به دلیل ایجاد کسری بودجه و نبود منابع کافی، در بلندمدت تورم شدیدی 
را موجب می شود. در واقع پرداخت یارانه ای که جندین برابر هم شده بر اساس تجربیات کشور نادرست است. از دیدگاه بنده پرداخت نقدی با هر مبلغی نادرست است. زیرا این اقدام برای نظام های مبتنی بر تولید و ارزش افزوده 
پاسخگو است. اما اکنون که تولید در کشور با موانع بسیار مواجه است از طرفی هم با محدودیت های تجارت خارجی روبرو هستیم و دارای نظام مالیاتی کارآمدی هم نیستیم استفاده از روش پرداخت نقدی یارانه روش مناسبی نیست.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

نشست صميمی تشكلهای بخش كشاورزی با استاندار مركزی
به گزارش روابط عمومی سازمان 
جهاد کشــاورزی استان مرکزی 
، علــی صفری رئیس ســازمان 
جهادکشــاورزی استان مرکزی 
نیز در این نشســت با بیان اینکه 
بخش کشــاورزی ۱۸.۵ درصد 
اشتغال اســتان مرکزی را دربر 
می گیرد اظهار داشــت: ۲۰۰ تا 

۲۵۰ هزار تن گندم امسال در استان مرکزی تولید می شود. 

ديدار شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر اراک، با 
خانواده شهيد حميدرضا ابراهيمی

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری اراک ، ظهر امروز 
دوشنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت 
ماه ســال جاری، دکتــر کریمی 
شهردار اراک به همراه قربانی رئیس 
کمیسیون نظارت و پیگیری، عین 
القضاتی رئیس کمیسیون فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی، آجرلو رئیس 
کمیسیون اقتصادی، امالک، سرمایه گذاری و گردشــگری شورای اسالمی شهر و 
میرداودی سرپرست اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، به دیدار خانواده شهید 

حمیدرضا ابراهیمی رفته و از خانواده معظم این شهید بزرگوار تقدیر و تجلیل نمودند.

برگزاری جلسه شورای فرهنگی در مخابرات منطقه مركزی
در آستانه هفته ارتباطات وهمچنین 
سوم خرداد ماه سالروز آزاد سازی 
خرمشهرو سالگرد ارتحال ملکوتی 
امام خمینی )ره(،جلســه شورای 
فرهنگی در مخا برات منطقه مرکزی 
برگزار شد.  به گزارش  اداره روابط 
عمومی مخا برات منطقه مرکزی،  
این نشست با حضور مهندس لطفی، 
مدیر منطقه واعضای شورای فرهنگی با دستورکاربزرگداشت این ایام در ساختمان 
شهید ناصری اراک  برگزار شد. براساس این گزارش مهندس لطفی در ابتدای این جلسه 
ضمن گرامی داشت یاد وخاطره شهدای گرانقدر انقالب اسالمی  اظهار داشت: در آستانه 
چهلمین سالروز آزاد سازی خرمشهربه عنوان نقطه کلیدی دفاع مقدس وهمچنین 
سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران،  حضرت امام خمینی )ره( 

قرار داریم وشایسته است، مراسم گرامیداشت این ایام هر چه با شکوه تر برگزار گردد.

اخبار

نماینده وزیر صمــت در اتاق اصناف ایــران و رئیس اتاق 
اصناف تهران گفت: به علت کمبود بودجــه توان اضافه 
کردن تعداد بازرســي ها را نداریم. بودجه بازرســي را از 
بودجه اتاق اصناف هــا پرداخت مي کنیم در حالیکه قرار 
بود یک سوم درآمد ناشي از تخلفات صنفي به حساب اتاق 
اصناف ایران پرداخت شود. قاسم نوده فراهاني، رئیس اتاق 
اصناف تهران و نماینده وزیــر صمت در اتاق اصناف ایران 
با اشاره به اینکه اصناف همیشــه در کنار دولت و گوش 

به فرمان مقام معظم رهبــري بودند و خواهند بود، تاکید 
کرد: اصناف همراه نظام و دولت است و بدون کوچکترین 
توقعي به وظایف خود عمل مي کند. او با بیان اینکه مردم 
از اینکه یک نوع کاالیــي را در بعضي از واحدهاي صنفي 
به قیمت هاي مختلــف خریداري مي کردنــد، رنج مي 
برند، افزود: باید شاهد این باشیم تخلفي نباشد و بازرسي 
را تشــدید و یا اضافه کنیم. نوده فراهاني با اشاره به اینکه 
مشکل خالء قانوني داریم و قانون ما براي برخورد با مختلف 

بازدارنده نیســت، اضافه کرد: با تعداد محدود بازرســي 
 کنوني، نمي توان تهران بزرگ را کنترل کرد؛ بنابراین تعداد 
بازرســي ها حتما باید افزایش پیدا کند. وي با بیان اینکه 
بودجه بازرسي را از بودجه اتاق اصناف ها پرداخت مي کنیم، 
اضافه کرد: بنابراین توان اضافه کردن تعداد بازرسي ها را 
نداریم. رئیس اتاق اصناف تاکید کرد: باید بازرسي و نظارت 
یکپارچه شود و سازمان بازرســي نظارت اصناف در یک 
مجموعه جمع شوند و هر قسمت جوابگوي کار خود باشد.

توان مالي اضافه کردن تعداد بازرسي ها را نداريم

بدین وسیله به خانم رقیه جهانگرد امیری فرزند غالمرضا صادره از فریدونکنار ساکن: بابل- شهرک آزادگان- صبا ۳  ابالغ می شود که صندوق کارآفرینی امید به استناد 
قرارداد بانکی شماره ۱ - ۱۶۱۳۶۲ - ی ۷۰۵ - ۱۰۱۳  جهت وصول مبلغ ۱۹۹ / ۶۲۹ / ۱۴۵ لایر تا تاریخ ۰۲ / ۱۱ / ۱۴۰۰   به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور 
تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه ۱۴۰۰۱۸۸۲ در این اداره تشکیل  شده و طبق گزارش مامور، محل اقامت 
شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی 
می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. 

تاریخ انتشار: ۲۱ / ۰۲ / ۱۴۰۱

فراخوان مناقصه عمومی مرحله اول )نوبت اول(
 

شهرداری خرمشهر در نظر دارد پروژه ذیل را از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به شماره  2001094113000007 به پیمانکاران واجد شرایط ودارای 

رتبه 5 راه و باندو5 ابنیه واگذار نماید.

ضمانتنامه بانکیبرآورداولیه   عنوان پروژه    

94/883/000/000 ریالبازسازی معابرشهری خرمشهر

4/744/150/000ریالکوی زهیریه وکوی ایثار

لذا از پیمانکارانی که از طرف سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ومراجع ذیصالح تشخیص صالحیت ورتبه بندی شده و دارای صالحیت ایمنی 
از اداره کار  میباشند دعوت می شود برای دریافت اســناد مناقصه وارزیابی کیفی پس از نشرآگهی نوبت دوم از تاریخ1401/02/25 لغایت 

 1401/02/31
به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد(مراجعه نمایند.

آگهی نوبت اول : 1401/2/21
آگهی نوبت دوم: 1401/2/24

ضمنا تحویل پاکات از تاریخ 1401/3/1لغایت 1401/3/10 ساعت 14 می باشد
جلسه کمیسیون معامالت در تاریخ1401/3/11چهارشنبه ساعت 14 می باشد.

شرایط مناقصه
جهت شرکت درمناقصه مبلغ ریالی ضمانتنامه فوق را به حساب سپرده امور ذیحساب 4157011452601446به شماره حساب بانکی ملی 

شهرداری خرمشهر واریز ویا بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار 3 ماهه ارائه نمایند.
1-برندگان اول و دوم  مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ضمانت نامه شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع شهرداری خرمشهر 

ضبط خواهد شد
2-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات پس از بررسی مستندات وطبق ضوابط ومقررات اقدام می نماید

 3- به اسناد فاقد مهر و امضا مشروط – مخدوش و مدارکی که بعد از انقضاءمدت مقرردر این آگهی واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد 
شد. سایر اطالعات و جزئیات مناقصه در اسناد مندرج می باشد.

روابط عمومی وامور بین الملل شهرداری خرمشهر


