
طبق آخرین گفته مسئوالن قرار اســت فرایند تعیین تکلیف و 
نقل و انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث این افراد تا شهریور 

ماه انجام شود.
به گزارش ایسنا، از میان ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت 
حدود سه میلیون نفر فوت شــده اند اما طی این سال ها امکان 
انتقال سهام متوفیان به وراث وجود نداشته است. البته بارها از 

سوی مسئوالن چه در دولت فعلی و چه در دولت گذشته وعده 
انتقال این سهام داده شده اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است. 
البته باید به این نکته توجه داشــت که سود سالیانه ای که طی 
این سال ها برای مشموالن دیگر واریز شده است برای متوفیان 
محفوظ مانده و به محض تعیین تکلیف، به حساب وراث واریز 

خواهد شد.

پیش از این اعالم شــده بود که وراث این افراد باید امور مربوط 
به انحصار ورثه را انجام دهند و پــس از آن در انتظار راه اندازی 
ســامانه الکترونیکی برای تقسیم سود ســهام متوفی به وراث 
منتظر بمانند. پس از راه اندازی این ســامانه سود سهام عدالت 
فرد متوفی، بر اساس انحصار ورثه، به حساب وراث واریز خواهد 
شد. بر این اساس پیمان حدادی - مشاور رئیس سازمان بورس و 

اوراق بهادار - درمورد سهام عدالت متوفیان اعالم کرد: سازمان 
بورس و اوراق بهادار و شرکت سپرده گذاری مرکزی با قوه قضاییه 
مکاتبات و جلسات زیادی در این رابطه داشــتند. قوه قضاییه 
اطالعاتی به شرکت سپرده گذاری مرکزی داده اما قابلیت استفاده 
به صورت فنی را ندارند زیرا با شاکله مناسبی تهیه نشده است. بر 
این اساس و به نقل از پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه، وی افزود: 

به همین دلیل برای حل این مشــکل، مجددا جلساتی برگذار 
شده و بر اساس پیش بینی ها، شرکت سمات در حال برنامه ریزی 
سامانه ای در این خصوص است، از طرفی دیگر اطالعات الزم که 
از قوه قضاییه به سمات در حال ارسال است، بر این اساس به نظر 
می رسد حداکثر تا پایان شهریور سال جاری فرایند نقل و انتقال 

سهام فوت شده ها انجام شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک گفت: تعلل دولت در تعیین 
قیمت جدید شیرخشک منجر به بالتکلیفی تجار و تولیدکنندگان 

شده و واردات مواد اولیه را با تاخیر مواجه کرده است.
هانی تحویل زاده رئیس انجمن تولید کنندگان شیرخشک نوزاد در 
گفتگو با خبرنگار مهر از سیاست های دولت در حوزه قیمت گذاری 
محصوالت انتقاد کرد و گفت: با توجه به افزایش شدید قیمت های 
جهانی و گرانی مواد اولیه تولید شیرخشک در حال حاضر اتحادیه 
اروپا و آمریکا نیز در این زمینه با چالش جدی مواجه شدند و هر روز 
خبرهای متعددی درباره چالش های بازار شیرخشک در این کشورها 

به گوش می رسد.
وی با اشاره به اینکه خوشــبختانه در حال حاضر در کشورما هیچ 
گونه کمبودی در این زمینه وجود ندارد، خاطرنشــان کرد: حدود 
سه هفته است که قرار است سازمان غذا و دارو قیمت شیرخشک 
نوزاد را افزایش دهد اما متأســفانه تعلل بسیار زیادی در این حوزه 
صورت می گیرد و همین وارد کنندگان و تولید کنندگان را بالتکلیف 

کرده است.

تحویل زاده تصریح کرد: قیمت شیرخشــک ۹ ماه است که تغییر 
نکرده اما طی این مدت قیمت مواد اولیه و سایر هزینه های تولید 

افزایش سرسام آوری داشته است.
رئیس انجمن تولید کنندگان شیر خشک نوزاد، قیمت شیرخشک را 
بسته به نوع آن از ۳۳ تا ۴۵ هزار تومان اعالم کرد و گفت: عدم تصمیم 
گیری سازمان غذا و دارو در مورد قیمت این کاال منجر به این شده که 
وارد کنندگان نتوانند برای واردات تصمیم گیری و برنامه ریزی کنند 
و در صورت ادامه این روند با کمبود مواد اولیه روبرو می شویم. ضمن 
اینکه هر چه جلوتر می رویم تأمین مواد اولیه از کشورهای دیگر نیز 

دشوار تر می شود.
در همین راستا سخنگوی سازمان غذا و دارو، در گفتگو با خبرنگار 
مهر در واکنش به معطلی تولیدکنندگان شیرخشک های معمولی 

برای قیمت گذاری، توضیحاتی ارائه داد.
محمد هاشمی گفت: تا این لحظه تغییر قیمتی بابت شیرخشک 
های معمولی نداشته ایم. وی افزود: اگر در روزهای آتی تغییر قیمتی 
هم صورت بگیرد بسیار کمتر از آن چیزی است که برخی رسانه ها 

اعالم کرده اند. هاشمی تاکید کرد: هر گونه تغییر قیمت در رابطه 
با محصوالتی که ســازمان غذا و دارو وظیفه قیمت گذاری آنها را 
بر عهده دارد، اطالع رسانی خواهد شد. اگر در جریان اصالح نظام 
یارانه ای، کاال برگ الکترونیک،  در دســتور کار دولت قرار بگیرد، 
این گونه نیســت که کارتی جداگانه و یا کوپن به مردم ارائه شود 
 بلکه همان کارت بانکی، صرفا برای خرید کاالهای اساســی شارژ 

خواهد شد.
به گزارش ایسنا، بحث کاالبرگ الکترونیک و یا کوپن در سال های 
اخیر بارها در جریان اصــالح یارانه های پنهان و یا حمایت از مردم 
جهت تامین کاالهای اساسی مطرح شــده اما هیچ گاه به نتیجه 

نرسیده است.
 مجلس برای سال جاری با توجه به مجوزی که برای اصالح نرخ ارز 
ترجیحی به دولت داد، آن را موظف به ارائه کاالبرگ الکترونیک برای 
تامین کاالهای اساسی کرد. اما اخیرا با ورود دولت به اجرای قانون 
بودجه در رابطه با تغییر رویه تامین ارز واردات و اصالح نظام یارانه ای، 
موضوع نحوه حمایت ها مطرح است که اعالم مسئوالن دولتی از این 

 حکایت داشت که برای شــروع این جریان، دو مرحله یارانه نقدی 
۳۰۰ تا ۴۰۰ تومانی به حســاب خانوارهایی که توسط وزارت رفاه 
تعیین و دهک بندی شده اند، واریز خواهد کرد که این اتفاق افتاد و 

حساب یارانه بگیران شارژ شد.
موضع دولت این بود کــه تا زمانی که بخواهــد در مورد کاالبرگ 
الکترونیک زیرساخت های الزم را مهیا و اجرایی کند، با توجه به زمانبر 

بودن آن فعال پرداخت نقدی انجام داده است.
اما اینکه با ارائه کاالبرگ الکترونیک روال به چه صورتی خواهد بود، 
توضیح اخیر میرکاظمی -رئیس ســازمان برنامه و بودجه- از این 
حکایت دارد که قرار نیست چیزی در قالب کوپن و یا کارت جدیدی 
در اختیار مردم قرار بگیرد، بلکه کارت بانکی آنها که احتماال همان 
کارت یارانه افراد است، بر اساس مبلغی که به آنها تعلق می گیرد، 

شارژ خواهد شد.
این در حالی است که دولت در حال راه اندازی سامانه ای برای همین 
موضوع است که طی آن شــخص دارنده کارت می تواند با ورود به 
فروشگاه و با توجه به دستگاه های پوزی که در آن تعبیه شده، کاالی 

اساسی خود را خرید کند. برای هر کاالی اساسی یارانه مشخصی 
در نظر گرفته می شود که امکان خرید را با آن کارت بانکی خواهد 
داشت. دولت فعال در حال برنامه ریزی برای اجرایی کردن کاالبرگ 
الکترونیک اســت و اگر آن را به مرحله اجــرا درآورد، دیگر افراد 
نمی توانند پولی که داخل حساب آنها شارژ شده، برای موارد غیر از 
کاالی اساسی هزینه کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز باید با 
تاکید بر همین موضوع گفته که از مردم می خواهند یارانه ای که در هر 
ماه برای آنها شارژ می شود را فقط برای تامین مواد غذایی خرج کنند. 
وی البته در اظهاراتش در رابطه با جریان پرداخت این یارانه ها نیز 
گفته که اولویت دولت این است که با توجه به بحران مواد غذایی که 
در دنیا اتفاق افتاده بتواند به نوعی از امنیت غذایی مردم حمایت کند.

ظهور مجدد ویروس کرونا در چین نیز نوسانات را افزایش داد، زیرا 
تعطیلی ها اقتصاد را تحت فشار قرار دادند، در حالی که نخست وزیر 
چین، لی کچیانگ، نسبت به "وضعیت شغلی پیچیده و خطرناک 
هشدار داد، زیرا پکن و شانگهای محدودیت ها را در تالش برای مهار 

شیوع این بیماری تشدید کردند." "

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی تاکید کرد که قیمت بنزین با تغییر در راستای 
اصالح نظام یارانه ها تغییر نمی کند و این مســاله 

ارتباطی با بنزین نخواهد داشت.
جلیل ســاالری در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه 
در شرایط فعلی صحبت و برنامه ای برای تغییر نرخ 
بنزین مطرح نشده است، تاکید کرد: قیمت بنزین 
با تغییر در نظام یارانه ها تغییر نمی کند و این مساله 

ارتباطی با بنزین نخواهد داشت.
وی بــا بیان اینکــه بنزیــن بدون تغییــر قیمت 

توزیــع خواهد شــد و تغییــری در نحــوه توزیع 
بنزیــن در جایگاه هــای عرضــه ســوخت ایجاد 
نخواهد شــد، قیمــت بنزیــن یارانــه ای ۱۵۰۰ 
 تومان و بنزیــن آزاد نیز همچنــان ۳۰۰۰ تومان 

خواهد بود.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی با بیــان اینکه هیچ کــدام از جایگاه ها اجازه 
تغییر قیمت در بنزین را ندارند، گفت: اگر جایگاهی 
چنین کاری را انجام دهد بــا جدیت با آن برخورد 
خواهیم کرد، بنابر این مــردم نگران تغییر قیمت 

بنزین نباشند. ســاالری با تاکید بر اینکه سیستم 
سوخت رسانی مانند روال سابق خواهد بود و هیچ 
تغییری در برنامه ها ایجاد نشده است، اظهار کرد: 
جایگاه ها موظف به سوخت رســانی با قیمت های 
قبلی هســتند و اگر مردم موردی مشاهده کردند 
 باید این موضــوع را به ســامانه ۰۹۶۲۷ گزارش 

دهند.
به گفته وی، به هیچ عنــوان تغییری در قیمت ها 
رخ نخواهد داد و هیچ برنامه ای نیز برای این مساله 

وجود ندارد.

پس از آنکه اتحادیه اروپا تحریم های پیشنهادی خود علیه 
صادرات نفت روسیه را افزایش دادقیمت نفت خام برنت با ۳ 

دالر کاهش به ۱۰۲.۹۱ دالر در هر بشکه رسید.
به گزارش خبرنگار مهر پس از آنکه اتحادیه اروپا تحریم های 
پیشــنهادی خود علیه صادرات نفت روسیه را افزایش داد 
و از طرف دیگر پیش بینی ها بر کاهش رشد اقتصادی در 
جهان همچنان باال است این دو عامل موجب شده است تا 

قیمت نفت به کاهش خود ادامه داده و بزرگترین افت خود 
را در پنج هفته گذشته ثبت کند. قیمت نفت خام برنت با ۳ 
دالر کاهش به ۱۰۲.۹۱ دالر در هر بشکه رسید، در حالی 
که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲.۸ درصد 
کاهش به نزدیک ۱۰۰ دالر در هر بشکه رسید. به گزارش 
بلومبرگ اتحادیه اروپا قرار است پس از مخالفت اعضا از جمله 
یونان، ممنوعیت پیشنهادی کشتی های متعلق به اتحادیه 

اروپا برای حمل نفت خام روســیه را لغو کند، در حالی که 
مذاکرات درباره بسته ششم تحریم ها ادامه دارد. بانک های 
مرکزی برای مهار تورم ناشی از جنگ روسیه در اوکراین، 
سیاست های پولی خود را سخت تر کرده اند. در همین حال، 
شاخص کاالهای بلومبرگ - که ۲۳ قرارداد آتی انرژی، فلزات 
و محصوالت کشاورزی را دنبال می کند - ۴.۳ درصد کاهش 

یافت که بزرگترین افت از اوایل ماه مارس است.

بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشــمند 
و قرائن قوی قانونی بر تراکنش های بانکی، برخی 
از تراکنش هــای غیرمعمول که هــدف قانونی یا 
اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن 
قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معامالت غیرمجاز و 
غیرقانونی بوده اند، شناسایی و ضمن مسدود کردن 

وجوه مربوطه، مدیران خاطی را برکنار کرد.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی با اعالم مطلب فوق 
تاکید کرد که در همین راستا به اطالع هموطنان 
گرامی می رســاند، برخی از رؤسای شعب بانکی و 

مدیران مناطقی که بدون رعایــت ضوابط قانونی 
اقدام به کارســازی آن تراکنش ها  کرده اند، از کار 

برکنار شدند.
بررســی های بانک مرکزی حاکی از آن اســت که 
تعداد قابل مالحظه ای از حساب های سپرده بانکی 
دارای تراکنش های مشــکوک به پولشــویی، در 
شــمول حســاب های اجاره ای قرار دارند. در این 
حســاب ها، افراد کالهبــردار با فریــب صاحبان 
حســاب های بانکی اقدام به اجاره حســاب بانکی 
اشــخاص  کرده و متعاقباً اقدام به تســویه وجوه 

 مربوط به فعالیت های غیرمجاز خود از طریق آن ها 
می کنند.

از این رو، بانک مرکــزی ضمن اعالم مجدد این که 
مسئولیت تمام تراکنش ها و مبادالتی که از طریق 
حساب و کارت بانکی انجام می شود بر عهده دارنده 
آن است، متذکر می شود که صاحبان حساب های 
اجاره ای عالوه بر این که باید نــزد مراجع قانونی، 
مالیاتی، انتظامی و قضایی پاسخگو باشند، ممکن 
است از برخی حمایت های اجتماعی نظیر دریافت 

یارانه های نقدی و غیرنقدی محروم شوند.

زمان تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان مشخص شد

دولت نرخ جدید شیرخشک را تعیین تکلیف کند
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سرمقاله

بهانه تراشی 
برای واردات خودرو

ناهماهنگی زیادی در بحث 
واردات خودرو در مدت اخیر 
وجود داشته است. به عبارتی 
واردات خودرو آن طور که 
باید جدی گرفته نشد. بیشتر شبیه بازی است تا 
برنامه مدون باشد. دولت بیشتر سعی دارد از نظر 
روانی بازار را کنترل کند. واردات خودرو باید انجام 
شود اما به شرط و شــروطی که بر بازار تاثیرگذار 

باشد. اینکه عنوان...

  بابک صدرایی، کارشناس 
خودرو 
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یک بام و دو هوای 
واردات خودرو

خرید و فروش  پاسپورت 
برای ثبت آیفون قاچاق 

نرخ اجاره در برخی از مناطق تهران تا 300 درصد هم افزایش پیدا کرده  است

نرخ های  نجومی در  بازار اجاره
صفحه3

صفحه2

ایجاد  شبکه کسب و کاری  
برای  هواداران  استقالل 

فرصتی   برای   رونق کسب و کار هواداران   استقالل

استقالل   و کسبینو  قرارداد   همکاری   امضا   کردند

عضو هیات رئیسه مجلس از تایید مصوبه مجلس 
درباره واردات خودرو از سوی دولت خبر داد. محسن 
دهنوی افزود: دولت باید ســریعا، آیین نامه واردات 
خودرو را تهیه کند. باالخره پــس از پیگیری های 
مجلس، دولت مخالفت خودش را اصالح و مصوبه 
واردات خودرو را تایید نمود. به گفته وی، اگر وزارت 
صمت زودتر به فکر این راه حل می افتاد، جان و مال 
مردم کم تر دچار زیان و آسیب می شد، دولت باید 
سریعا، آیین نامه واردات خودرو را تهیه کند؛ با این 
واردات، بازار خودرو آرام شــود. در این رابطه عضو 
هیات علمی دانشــگاه عالمه می گوید: دولت باید 
واردات خودرو را با شجاعت انجام دهد. آقای رئیس 
جمهور اگر از طریق وزیرتان صنعت خودرو را اصالح 

کنید، موفق نمی شوید...

ســخنگوی انجمن موبایل اتاق بازرگانی گفته است 
این روزها شــاهد ورود آیفــون های قاچــاق به بازار 
هستیم. این اقدام با سوءاستفاده از رویه های مسافری 
رجیستر شده اند. بســیاری از کانال ها و شبکه های 
فروش، امتیاز پاســپورت دوباره فعال شــده جهت 
رجیســتری آیفون را مبالغی تا ۶ میلیون تومان هم 
پیشــنهاد می دهند. رضا عالیان اضافه کرد: واردات 
قاچاق ایــن روزها از طریــق رویه مســافری دوباره 
افزایش یافته و حجم بســیار باالیی گوشی قاچاق از 
 این طریق وارد بازار شــده اســت. در بعضی شهرها 
پاسپورت ها فله ای خرید و فروش می شود. گمرک هم 
بدون بررسی به راحتی فرآیند ثبت و رجیستر را انجام 
می دهد. گزارش های منتشر شده در رابطه با رجیستری 

نشان می دهد با مراجعه...

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی:

قیمت بنزین تغییر نمی کند

افت شدید قیمت نفت در بازار جهانی

بانک مرکزی اعالم کرد

تراکنش های بانکی غیرمعمول شناسایی و مسدود شدند
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اقتصاد2
ایران وجهان

در حاشیه جلسه دولت
توضیح وزیر اقتصاد درباره افزایش 

قیمت برخی کاالها
وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به موضوع اصالح 
نظام پرداخت یارانه ها،  گفــت: در مورد افزایش 
قیمت برخی کاالها باید بگویم بــه هرحال این 
اقالم، کاالهایی هستند که اقالم مشتقه دارند که 
با افزایش قیمت آن ها، مشتقات آن ها نیز باید به 
لحاظ اقتصادی تغییر قیمت متناسب داشته باشد. 
به گزارش ایسنا،  احسان خاندوزی در حاشیه جلسه 
امروز هیات دولت درباره اصــالح نظام پرداخت 
یارانه ها گفت: با توجه به اینکه این سیاست ابعاد 
مختلفی دارد، دولت اساسا قبل از اینکه وارد مسئله 
ارز ترجیحی و تغییر یارانه کاالهای اساسی شود، 
مصوبات مربوط به ســایر بخش ها و اقالمی که 
می توانند تحت تاثیر قرار بگیرند مثل بازار خودرو، 
مسکن، بهداشــت و... پیش از این تصمیم گیری 
کرده اســت. وی ادامه داد: اگر به مصوبات دولت 
در دو هفته گذشــته نگاه کنید در مورد مسکن، 
بهداشــت و درمان، خودرو و ... وزرا مصوباتی را 
آورده بودند تا مطمئن شــویم ابعاد این افزایش 
قیمت ها بر روی سایر کاالها از طریق سیاست های 

خنثی کننده جبران خواهد شد.
وزیر اقتصاد بیان کرد: اما در مورد افزایش قیمت 
ســایر کاالها باید بگویم به هرحــال این اقالم، 
کاالهایی هســتند که اقالم مشــتقه دارند و با 
افزایش قیمت آن ها، مشتقات آن ها نیز باید به 
لحاظ اقتصادی تغییر قیمت متناســب داشته 
باشد. برای این که این اتفاق کنترل و مهار شود 
و یک باره در فضــای روانی جامعــه اضطراب 
ایجاد نکند، از پیش وزارت صمت یعنی سازمان 
حمایت از تولیدکننــده و مصرف کننده مکلف 
شده است هم برای اقالم و هم برای مشتقاتشان 
قیمت گذاری اعالم کند و فکر کنم دستور جلسه 
امروز است که قیمت این اقالم نهایی شود و رسما 
به اتحادیه ها و اصناف اعالم شــود و امروز ستاد 

تنظیم بازار آن ها را مصوب خواهد کرد.

صعود ۲۴ هزار واحدی شاخص بورس
بازار سرمایه روز گذشــته برخالف روز سه شنبه 
روندی صعودی داشــت و شــاخص کل بورس 

توانست بیش از ۲۴ هزار واحد افزایش یابد.
به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس روز گذشته با 
۲۴ هزار و ۹۱۸ واحد افزایش در رقم یک میلیون 
و ۵۶۴ هزار واحد ایستاد، شاخص کل با معیار هم 
وزن هم ۹۵۴۰ واحد افزایش یافت و رقم ۴۳۸ هزار 

و ۴۰۹ واحد را ثبت کرد.
در این بــازار ۶۲۸ هــزار معامله انجام شــد که 
۶۵۰۰ میلیارد ریال ارزش داشت، فوالد مبارکه 
اصفهان، ســرمایه گذاری غدیر، سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی، معدنــی و صنعتی گل گوهر، 
پاالیش نفــت اصفهان، پتروشــیمی پردیس و 
گســترش نفت و گاز پارسیان نســبت به سایر 
 نمادها بیشــترین تاثیــر مثبــت را روی بورس

 گذاشتند.
در آن سوی بازار ســرمایه شاخص کل فرابورس 
بــا ۳۰۶ واحد افزایش تــا رقم ۲۱ هــزار و ۳۹۶ 
واحد صعود کرد. در این بــازار ۳۴۱ هزار معامله 
به ارزش ۳۴ هــزار و ۹۸۸ میلیــارد ریال انجام 
شد. پتروشــیمی مارون، پتروشیمی تندگویان، 
سرمایه گذاری صبا تامین، صنعتی مینو، فوالد 
هرمزگان جنوب، ســرمایه گذاری مالی ســپهر 
صادرات و ســنگ آهــن گوهر زمین نســبت 
به ســایر نمادها بیشــترین تاثیر مثبت را روی 
فرابورس گذاشــتند. در بازار روز گذشــته ۲۳۶ 
نماد بــه ارزش ۱۰ هزار و ۸۶۹ هــزار ریال صف 
 خرید و شــش نماد بــه ارزش ۵۸ میلیارد ریال 

صف فروش بودند.

خبر

باشــگاه فرهنگی ورزشــی 
استقالل و شرکت ارتباطات 
کسب و کار سهند) کسبینو( 
در راستای کمک به توانمندی 
هواداران، ایجاد اشــتغال و 

رونق کسب کارها، قرارداد همکاری امضا کردند.
در مراســم امضای این قرارداد که بــا حضور مصطفی 
آجورلو، مدیرعامل باشگاه فرهنگی و ورزشی استقالل 
و مینا مهرنوش، مدیرعامل شــرکت ارتباطات کسب 
و کار سهند)کسبینو( برگزار شــد، دو طرف با اشاره به 
سال مزین به نام » تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« 
براساس فرمایش مقام معظم رهبری، بر شبکه سازی، 
اشتغالزایی و رونق کسب و کارها در بستر پلتفرم های 
نوین، تاکید کردند.  مصطفی آجورلو، مدیرعامل باشگاه 
فرهنگی ورزشی اســتقالل در این مراســم با اشاره به 
همراهی همیشگی هواداران با این باشگاه گفت: باشگاه 
استقالل در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی و 
کمک به خانواده بزرگ استقالل و هواداران تالش کرده با 
امضای این قرارداد زمینه های ایجاد اشتغال، بهبود و رونق 
کسب و کار هواداران را فراهم کند.  آجورلو افزود: براساس 
این قرارداد خانواده و هواداران باشــگاه بزرگ استقالل 
می توانند با حضور در شبکه حرفه ای کسب و کار )کسبینو 
( از خدمات حرفه ای این سامانه برای بهبود کسب و کار 
خود استفاده کنند و با شناسایی دیگر هواداران در بستر 
این پلتفرم آنالین، ارتباطات اقتصادی، کسب و کاری، 
مالی و.. داشته باشــند و از فرصت های  ایجاد شده برای 

اشتغال و رونق کسب وکار خود استفاده کنند. 
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی استقالل ادامه داد: این 
اولین بار است که شبکه ورزشی کسب و کاری و اشتغال 
در یک خانواده ورزشی ایجاد می شود و استقالل به عنوان 
باشگاه پیشرو در حوزه مسئولیت های اجتماعی با این 

نوآوری توانسته است در سالی که براساس فرمایش مقام 
معظم رهبری به نام » تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« 
نامگذاری شده است، به اشــتغالزایی، ارزش آفرینی و 
رونق کسب و کارها کمک کند.  آجورلو در پایان گفت: با 
اجرایی شدن این قرارداد، هواداران باشگاه بزرگ استقالل 
که در طول سال های گذشته با حمایت مادی و معنوی 
خود همواره در کنار این باشــگاه بوده اند، می توانند با 
محوریت سرمایه اجتماعی این باشگاه برای کسب و کار 
خود ارزش آفرینی کنند و در کنار سایر هواداران به توسعه 

اشتغال و کسب و کار خود بپردازند.
 

جذب سرمایه، کاریابی و آموزش های کسب 
و کاری برای هواداران استقالل

 مینا مهرنوش، مدیرعامل شرکت ارتباطات کسب و کار 
سهند )کسبینو( نیز در این مراسم با اشاره به مزیت های 

این قرارداد برای هواداران باشگاه استقالل گفت: براساس 
این قرارداد، کسبینو با تاکید بر مهمترین مزیت رقابتی 
این پلتفرم که تبلیغات مکان محور است، متعهد شده 
به کلیه افرادی که از طریق کد باشگاه استقالل در این 
شبکه حضور پیدا می کنند، یک میلیون تومان اعتبار 
تبلیغاتی رایگان اهدا و زمینه های توســعه کسب و کار 

آنها را فراهم کند. 
وی افزود: در بستر این پلتفرم هواداران می توانند، دیگر 
هواداران را در موقعیت مکانی نزدیک به کســب و کار 
خود شناسایی و رصد کنند و تبادالت کسب و کاری و 

اقتصادی با آنها داشته باشند. 
مدیرعامل شرکت ارتباطات کسب و کار سهند )کسبینو( 
با بیان اینکه یکی از مهم تریــن کاربردهای حضور در 
اپلیکیشن کســبینو برای هواداران باشگاه استقالل، 
در زمینه اشتغال اســت، گفت: کارجوها و کارفرماها و 

کسب وکارهای هوادار تیم استقالل در بستر این پلتفرم 
آنالین می توانند به راحتی یکدیگر و فرصت های شغلی و 
کسب وکاری را شناسایی و زمینه های استخدام و ایجاد 

همکاری را فراهم کنند.
 مهرنوش با بیان اینکه از دیگر امکانات کســبینو برای 
هواداران باشگاه استقالل، آموزش های کسب و کاری و 
کارآفرینی و کمک به جذب سرمایه است، افزود: با توجه 
به اینکه کسبینو به عنوان شتاب دهنده و با مجوز معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت می کند، کسب 
وکارها و هواداران باشگاه استقالل می توانند برای ارتقای 
کســب و کار خود از خدمات بازاریابی، مشــاوره های 

حقوقی، فروش و... در این سامانه استفاده کنند. 
مدیرعامل کسبینو با اشاره به فرصت سرمایه گذاری و 
جذب سرمایه برای کسب و کارها در این پلتفرم گفت: 
هواداران باشگاه استقالل همچنین می توانند از این طریق 
هواداران و کســب و کارهایی را که نیاز به سرمایه برای 

کسب و کار خود دارند، شناسایی و به آنها کمک کنند. 
 مهرنوش ادامه داد: همچنین در راســتای مسئولیت 
اجتماعی باشــگاه اســتقالل، برگــزاری رویدادهای 
خیرخواهانه و انجام امور خیر به ویژه در حوزه کارآفرینی 
و کسب و کار از طریق این ســامانه امکان پذیر است و 
قابلیت مکان محوری این کسبینو این فرصت را به باشگاه 
می دهد که همراهی هواداران را در امور خیر و کارآفرینی 

داشته باشد.
 مدیرعامل شرکت ارتباطات کسب و کار سهند )کسبینو( 
در پایان گفت: اطالع رسانی سریع و رایگان رویدادها به 
هواداران از دیگر فرصت های ایجاد شده در کسبینو برای 
باشگاه استقالل است. همچنین هواداران می توانند بدون 
واسطه با باشگاه و بازیکنان محبوب خود از طریق این 
پلتفرم ارتباط داشته باشــند و فایل های چندرسانه ای 
شــامل عکس، فیلم و ویدئو را با ارسال به پنل کاربری 
خانواده اســتقالل در اختیار بازیکنان و مدیران باشگاه 

قرار دهند.

استقالل و کسبینو قرارداد همکاری امضا کردند

ایجاد  شبکه کسب و کاری  برای هواداران استقالل 
فرصتی برای رونق کسب و کار هواداران استقالل                                                                              جذب سرمایه و سرمایه گذاری در بستر پلتفرم کسبینو

رهبر معظم انقالب در دیدار با فرهنگیان تاکید کردند؛
 مطالب بی فایده  در مدارس را 

حذف کنید
به گــزارش اقتصادآنالین، رهبــر معظم انقالب 
اسالمی )چهارشنبه( در دیدار صدها تن از معلمان 
و فرهنگیان، آموزش وپــرورش را تربیت کننده 
نسلی تمدن ساز خواندند و با تجلیل از تالش های 
معلمان به ویــژه در دوران کرونا و تأکید بر بهبود 
مسائل معیشتی آنان گفتند: نسل نوجوان و جوان، 
باید دارای هویت ملی و اسالمی- ایرانی، معتمد 
به نفس، مقاوم، آگاه از اندیشه های امام و آرمانها، 

دانشمند و کارآمد پرورش یابد.
ایشان معلمان را مفتخرین به هدایت نسل های 
آینده خواندند و افزودند: هدف از دیدار با معلمان 
برجسته شدن نقش آنان و تثبیت و ماندگار شدن 
ارزش معلمی در افکار عمومی است تا هم معلم و 
خانواده اش به شغل او افتخار کنند، هم جامعه به 

معلم به چشم یک فرد مفتخر نگاه کند.
رهبر انقالب با تشکر از نکات خوب سخنان وزیر 
آموزش وپرورش افزودند: کشــور از لحاظ قانون، 
ســند و تصمیمات خوب، هیچ چیز کــم ندارد، 
مهم این اســت که این تصمیمات و قوانین با کار 
جدی و مجاهدانه پیگیری و اجرا شــوند. ایشان 
در تبیین دو کاربرد مفهوم معلمی گفتند: معلم به 
معنای تعلیم دهندگی، ارزش بسیار بزرگی است 
زیرا خداوند به اســتناد آیات قرآن، تعلیم دهنده 
اســت و پیامبر و همه حکما، علما، دانشمندان و 
شخصیتهای برجسته نظیر استاد شهید مطهری 

نیز دارای این ارزش بسیار واالی معلمی هستند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: در کاربرد دوم 
که منطبق با کار آموزش وپرورش اســت، عالوه 
تعلیم دهندگی، ارزش باالتری نیز وجود دارد زیرا 
مخاطب این تعلیم در بهترین سنین تأثیرپذیری 
و تربیت پذیری هستند و تعلیم آنها، تأثیرگذاری 

بسیار بیشتری از تعلیم دیگر قشرها دارد.
ایشان با اشاره به هدف بلند مدِت ایجاد تمدن نوین 
و شکوفای اسالمی گفتند: منابع انسانی، زیرساخت 
هر تمدنی به شمار می رود و برپاکنندگان تمدن نوین 
اسالمی نسلی هستند که اکنون در اختیار معلمان 
قرار دارند، بنابراین اهمیت و ارزش کار معلمی را باید از 
این زاویه درک کرد. رهبر انقالب اسالمی گفتند: این 
نسل با این هدف بسیار بزرگ باید دارای هویت ایرانی- 
اســالمی، اعتقادات محکم و عمیق، دارای اعتماد به 
نفس، خودساخته، هوشیار در برابر تمدن های منسوخ 
شده شرق و غرب، دانشمند و کارآمد باشد تا بتواند آن 
تمدن عظیم را شکل دهد. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
با اشاره به تربیت عناصر برجسته در آموزش وپرورِش 
بعد از انقالب افزودند: به برکت تالش معلمان در چهار 
دهه اخیر، عناصری کارآمد در عرصه های مختلف رشد 
یافته اند اما کافی نیست و برای آن تمدن شکوفا، باید 

این گونه پرورش ها فراگیر شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:
برای تأمین مــواد اولیه جای 

نگرانی نیست
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعالم اینکه ذخایر 
کاالیی مناسبی در کشــور داریم، گفت: مردم در 
روزهای نخســت اجرای این طــرح از خریدهای 
هیجانی که سبب التهاب در بازار می شود، بپرهیزند.

به گزارش ایسنا، به نقل از شاتا، سیدرضا فاطمی امین در 
حاشیه نشست مشترک وزرای صمت، جهاد کشاورزی 
و دادگستری در مورد اصالح روند تخصیص یارانه ها در 
جمع خبرنگاران اصالح پرداخت یارانه ها را به نفع مردم 
دانست و اظهار کرد: یارانه ها به جای این که به ابتدای 
زنجیره )واردکنندگان( داده شــود به انتهای زنجیره 
و مردم داده می شــود که این موضوع در کارآمدی و 
بهینه سازی تولید مؤثر خواهد بود. وی با اشاره به انجام 
مطالعات و جلسات تخصصی در اجرای طرح، تصریح 
کرد: خوشبختانه از نظر تأمین مواد اولیه و محصوالت 
نهایی هیچ گونه نگرانی نداریم و به اندازه کافی ذخایر 
کاالیی )شامل لبنیات و کاالهایی مانند مرغ و تخم مرغ 
و روغن ...(  وجود دارد، اما مهم این است که در روزهای 

اجرای طرح، التهاب و نگرانی در بازار رخ ندهد.
وزیر صمت آرامش مصرف کنندگان و مردم را بسیار 
مهم دانست و گفت: نظام توزیع )شرکت های پخش، 
بنکداران و فروشــگاه ها و ...( نیز در این طرح ما را 

کمک کنند تا مشکلی پیش نیاید.
فاطمی امین با اشاره به همکاری های بین بخشی در 
سطح دولت در اجرای طرح، توضیح داد: با همراهی 
مــردم و کاهش خریدهــای هیجانــی، التهابات 
 روزهای نخست اجرای طرح نیز مدیریت و کنترل 
خواهد شد. وی به رفع مشــکل کمبود ماکارونی 
در تهران و بســیاری از شهرها به عنوان نمونه ای از 
مدیریت این روزها اشاره کرد و ادامه داد: همان گونه 
که گفته شد در تأمین مواد اولیه و تولید مشکلی 
نداریم، ممکن است کاالرسانی و توزیع دچار اشکال 

شود که آن  هم با همراهی مردم حل می شود.

اخبار
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مرکز پژوهش های اتاق ایران در تازه ترین گزارش خود به 
بررسی تاثیر سیاست های بودجه ۱۴۰۱ و مصوبه حداقل 
دستمزد کارگران بر بخش تولید پرداخته و پیشنهاداتی 
برای تعدیل این اثرات ارائه داده است. گزارش آثار اجرای 
»سیاســت های بودجــه ای ۱۴۰۱« و »مصوبه حداقل 
دستمزد شــورای عالی کار« بر بخش تولید منتشر شد. 
مرکز پژوهش های اتاق ایران در ایــن گزارش اثر برخی 
از تصمیمات دولت در قانون بودجه ســال ۱۴۰۱، نظیر 
حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش 
گمرکی و غیره را بر کسب وکار فعاالن اقتصادی بررسی 

کرده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: براساس مصوبه شورای 
عالی کار مقرر شده که حداقل دستمزدها ۵۷ درصد افزایش 
یابد، اگرچه این میزان افزایش در دستمزدها باهدف حفظ 
و ارتقای قدرت خرید کارگران متناسب با شرایط تورمی 
اقتصاد تعیین شده، اما همه بنگاه ها توانایی پرداخت این 
میزان افزایش در دستمزدها را ندارند، لذا فشار هزینه ای 
تحمیل شده از ناحیه اجرای همزمان این تصمیمات، عالوه 
بر اینکه افزایش قیمت کاالها و خدمات را موجب خواهد 
شود و به شــرایط تورمی اقتصاد دامن خواهد زد. چه بسا 
به تعدیل نیروی کار و افزایش بیکاری، تشــدید اشتغال 
غیررسمی و آسیب شــدید به دهک های پایین درآمدی 

منجر خواهد شــد.  گزارش »آثار اجرای سیاســت های 
بودجه ای ۱۴۰۱ و مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی 
کار بر بخش تولید )ویرایش نخست(« تهیه شده در مرکز 
پژوهش های اتاق ایــران، تالش دارد تــا موضوع فوق را 
 مورد بحــث و واکاوی قــرار داده و راهکارهای عملیاتی 

ارائه کند.
بر اســاس آمارهای بنگاه های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و 
بیشــتر، ســهم پرداختی بابت جبران خدمات از هزینه 
تمام شده تـولید در برخی از رشتـه فعـالیت های صنعتی 
کاربر بیش از ۱۰ درصد )از ۱۱,۴۹ درصد تا حدود ۳۱.۳۹ 
درصد( است و این ســهم برای بنگاه های تولیدی بخش 
خدمات که بخشی کامالً کاربر محسوب می شود، بیش از 

این ارقام برآوردی است.
از ســوی دیگر بر اســاس برآوردهای معاونت توســعه 
کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در 
سال ۱۳۹۷، با یک درصد افزایش حداقل دستمزد )اسمی(، 
به میزان ۰,۲ درصد شاخص قیمت تولیدکننده افزایش 
خواهد یافت، ازاین رو، می توان پیش بینی کرد که در اثر 
افزایش ۵۷ درصدی در حداقل دســتمزد با فرض ثبات 
سایر عوامل، شاخص قیمت تولیدکننده به میزان ۱۱.۴ 
درصد رشد یابد. با توجه به نکات فوق، به منظور حمایت 
از مصرف کنندگان و فعاالن اقتصادی و حفظ بخش های 

مولد اقتصادی، برخی از اهم پیشنهادهای اتاق ایران، به 
شرح زیر است:

-دولت همزمان با افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی، 
تعرفه حقوق ورودی کاالهای اساسی، نهاده های کشاورزی و مواد 
اولیه، واسطه ای و ماشین آالت مورد نیاز تولید را به گونه ای تغییر 
دهد که نرخ مؤثر تعرفه قبل و بعد از اجرای این حکم بدون تغییر 
باقی بماند یا به شــکل حداقلی افزایش یابد. برای سایر کاالها 
حقوق ورودی به گونه ای تغییر یابد که متوسط مأخذ تعرفه مؤثر 
 حقوق ورودی دریافتی حداکثر ۵۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ 

افزایش یابد.
-آیین نامه مدت زمان مجاز برای رفع تعهد ارزی با توجه 
به ویژگی های کاالهــای صادراتی و مقاصــد صادراتی 
تدوین شود و به جای مشروط کردن استرداد ارزش افزوده 
پرداختی صادرکنندگان به بازگشت ارز به اقتصاد کشور، 
صرفاً  »برخورداری از معافیت مالیات بر عملکرد«، مشروط 

به بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور شود.
-وزارتخانه های صنعت، معــدن و تجارت و نفت موظف 
شوند، ضمن احصاء فهرست محصوالت پتروشیمی که 
صرفاً با یک مرحله از فرآوری ماده خام، تولیدشــده اند، 
میزان نیاز داخلی به این محصوالت را برآورد نمایند و با 
همکاری تشــکل های مربوطه نسبت به تعیین سهم هر 
شرکت پتروشیمی در تأمین نیاز داخل اقدام کنند و صرفاً 

وزارت اقتصاد از صادرات محصوالت نیمه خام پتروشیمی 
در سقف مقادیر تعیین شده مالیات اخذ نماید. همچنین، 
صادرات مازاد بر نیاز داخلی که فــرآوری آن ها در داخل 
به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد توجیه 
فنی-اقتصادی است و یا به تشخیص وزارت نفت به دلیل 
محدودیت های دانش فنی امکان پذیر نیســت، معاف از 

مالیات شود.
-از حذف یک باره ارز ترجیحی خودداری شــود و حذف 
تدریجی ارز ترجیحی در دستور کار قرار گیرد به گونه ای که 
در نیمه اول سال همزمان با ادامه تخصیص ارز ترجیحی 
به دارو و گندم، مقدمات الزم برای حذف ارز ترجیحی این 
کاالها در نیمه دوم سال همزمان با اعمال سیاست های 
حمایتی برای اقشار نیازمند فراهم شود و سرمایه در گردش 
واحدهای تولیدی متناسب با نقدینگی مورد نیاز پس از 

حذف ارز ترجیحی تأمین شود.
-سیاست های اجرایی دولت به کنترل تورم معطوف شود 
تا از افزایش بیش ازحد حداقل دستمزدها جلوگیری شود، 
چراکه افزایش بیش ازحد حداقل دستمزدها فشارهای 

مضاعفی را به دولت و اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
-مصوبه فعلی حداقل دستمزد شورای عالی کار، اصالح 
شــود به گونه ای که »ســایر پرداخت ها«، مشمول نرخ 

پایین تری نسبت به حداقل دستمزد برای افزایش شوند.

روند صعودی اســکناس آمریکایی در بازار روز گذشته هم ادامه پیدا 
کرد و تب قیمت دالر باال رفت همین امر موجب شــد انتظارات برای 
افزایش اسکناس آمریکایی تقویت شود. به گزارش اقتصادنیوز؛  نرخ 
دالر  روز گذشــته بعد از ماه ها تالش وارد کانال ۲۹ هزار تومان شد و 
در انتهای معامالت نقدی به قیمت ۲۹ هزار و ۱۵۰ تومان مبادله شد. 
روند صعودی اسکناس آمریکایی در بازار روز گذشته هم ادامه پیدا کرد 
و تب قیمت دالر باال رفت همین امر موجب شد انتظارات  برای افزایش 

اسکناس آمریکایی تقویت شد.
نرخ دالر در ساعات ابتدایی معامالت نقدی روز گذشته تقریبا ۴۳۰ 
تومان باال تر از دیروز بود. این پایان ماجرایی برای دالر در  بازار تهران 

نبود و در نیمه روز دالر به پشت خاکریز ۳۰ هزار تومان رسید. 
قیمت دالر روز گذشــته تا  ۲۹ هزار و ۹۵۰ تومان پیشروی کرد اما 
در ادامه کمی عقب نشســت و با ۲۹ هزار و ۸۷۰ تومان مبادله شد 
که نسبت به روز گذشته ۷۲۰ تومان افزایش را نشان می دهد. این 

قیمت نسبت به ۸ فروردین ۱۴۰۱ بیش از ۳ هزار تومان افزایش را 
نشان می دهد. 

در بازار متشــکل روند قیمت دالر آرام تر حرکت کرد و با ۹ تومان 
نوسان صعودی بر روی ۲۵ هزار و ۵۸۸ تومان قرار گرفت .نرخ حواله 
درهم نیز سرنوشتی مشابه قیمت دالر را تجربه می کند . قیمت درهم 
روز گذشته  کانال ۸ هزار تومان را تصرف کرد و در بازار روز گذشته  
روز گذشته تقریبا از مرز مقاومتی ۸ هزار و ۲۰۰ تومان عبور کرد  با ۸ 
هزار و ۲۴۰ تومان مبادله شد. نرخ برابری درهم به دالر از مرز ۳۰ هزار 
تومان عبور کرد و به ۳۰ هزار و ۲۶۵ تومان رســیده بود. رشد درهم 

انتظارات افزایشی در بین معامله گران را باال  برده است. 
علت رشد  نرخ حواله درهم   در تهران 

یک منبع  مطلع روز گذشته به اکو ایران درباره علت  رشد نرخ حواله 
درهم گفته بود انتظارات تورمی و چشــم انداز مبهم در حوزه های 
سیاست خارجی ازجمله دالیل ورود تقاضای احتیاطی به بازار است. 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: خبر مسدود شدن حســاب مردم بعد از واریز 
یارانه های معیشتی به هیچ وجه صحت ندارد. صرفا رقم واریزی بابت یارانه قابل 
برداشت نیست. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی صالح آبادی 
ضمن تبیین آسیب های ارز ترجیحی و آثار اجرای سیاست های جدید دولت 
سیزدهم در مردمی سازی و عادالنه کردن یارانه ها اظهارداشت: بانک مرکزی از 

طریق بانک ها به حساب همه واجدان شرایط یارانه واریز کرده است.
وی با بیان اینکه یارانه مرحله اول و دوم واریز شــده اما در آینده قابل برداشت 
خواهد بود، تصریح کرد: ممکن اســت اسم برخی در لیســت نبوده باشد که 
می توانند به ســایت وزارت رفاه مراجعه کرده و بعد از ثبت، حتما مبالغ عقب 
افتاده نیز به آن ها پرداخت می شود. وی افزود: عده ای وام یک میلیون  تومانی 
کرونا دریافت کرده بودند که مبلغ جزئی کسری از یارانه، قسط مربوط به وام 

کرونایی بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: خبر مسدود شدن حســاب مردم بعد از واریز 
یارانه های معیشتی به هیچ وجه صحت ندارد. صرفا رقم واریزی بابت یارانه قابل 

برداشت نیست و چنانچه مشکلی وجود داشت افراد می توانند به بانک مربوطه یا 
سازمان هدفمندسازی اعالم کنند و اصالح می شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ارز ترجیحی به فضای رقابتی و تولید داخلی 
ضربه می زد، گفت: پیش از این ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده داده می شد و االن 
به خود مردم پرداخت می شود. وی افزود: وقتی واردکننده ارز ارزان را با ۲۰ هزار 
تومان اختالف قیمت دریافت می کرد، همین امر، عامل واردات بیش از نیاز کشور 

شده بود که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چنین وارداتی کمتر خواهد شد.
صالح آبادی با بیان اینکه واردات مازاد به صورت قاچاق به کشورهای همسایه 
صادر می شد، تصریح کرد: به دلیل جنگ اوکراین، قیمت جهانی کاالها افزایش 
یافته و تعرفه بسیاری از کشورها صفر شده و با ارز ترجیحی انگیزه قاچاق صادراتی 

به این کشورها افزایش یافته بود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: تنها بخش کمی از عایدی ارز ترجیحی به مصرف 
کننده می رسید. در واقع هم تولید کننده و هم مصرف کننده متضرر می شدند 

که این رویه اصالح خواهد شد.

در گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران بررسی شد

سیاست های بودجه ای و مصوبه افزایش مزد چه اثراتی بر بخش تولید دارد؟

عبور سکه از نیمه کانال 13 میلیون

دالر  بر مدار گرانی
صالح آبادی:

 التهاب ارزی بزودی رفع می شود

مریم بابائی
News kasbokar@gmail.com

سکه امامی ١۵٠ هزار تومان دیگر گران شد
قیمت انواع سکه در بازار طال تحت تاثیر افزایش قیمت دالر و قرار گیری آن در مرز ورود به کانال ٣٠ هزار تومان در بازار آزاد و برخالف روند کاهشی اونس جهانی افزایش قیمت را تجربه 

می کند. به طوریکه قیمت سکه امامی ١۵٠ هزار تومان افزایش یافته است. به گزارش اقتصاد آنالین در شرایطی که بازار اونس جهانی در اولین روز معامالتی خود با افت قیمت با نرخ 
١٨۴٩ دالر و ۶۵ سنت ثبت شده، اما بازار طال و سکه تحت تاثیر صعود قیمت دالر و قرار گیری آن در مرز ورود به کانال ٣٠ هزار تومان افزایش قیمت شدید انواع سکه را تجربه می کند، 

به طوریکه قیمت سکه امامی ١۵٠ هزار تومان و نیم سکه و ربع سکه ١٠٠ هزار تومان افزایش یافته است.
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بهانه تراشی برای واردات خودرو
بابک صدرایی، کارشناس خودرو 

ناهماهنگی زیادی در بحث واردات خودرو در مدت اخیر وجود داشته است. به عبارتی واردات خودرو آن طور که باید جدی گرفته نشد. بیشتر شبیه بازی است تا برنامه مدون باشد. دولت بیشتر سعی دارد از نظر روانی بازار را کنترل کند. 
واردات خودرو باید انجام شود اما به شرط و شروطی که بر بازار تاثیرگذار باشد. اینکه عنوان می شود واردات نباید انجام شود نشان از ناآگاهی است. برخی هم که مخالف واردات خودرو هستند یا بهانه منابع ارزی را می آورند و یا تمایلی ندارند 
مردم و مصرف کنندگان از تکنولوژی روز دنیا که در ساخت خودرو استفاده می شود، بهره ببرند.   صنعت خودروسازی ایران در دستان قدرت هایی است که در رده های باالیی منافع حاصل از این صنعت انحصاری را در دست گرفته و از 
رقیب تراشی برای خود هراس دارند و برای جلوگیری از چنین موضوعی تالش می کنند. هر چند که واردات خودرو به تنهایی آن هم به شکل محدود راه حلی برای مدیریت بازار و ایجاد رقابت نیست و باید با رفع تحریم و برداشتن قوانین مانع 

سرمایه گذاری خارجی از شرکت های بزرگ خودروسازی برای حضور در ایران دعوت کرد تا اینگونه هم به اشتغال،  اقتصاد و معیشت و صادرات خودرو و در نهایت ایجاد رقابت در بازار خودرو کمک کرد.
برای واردات خودرو باید تصمیم درستی گرفته شود. اگر واردات ممنوع نمی شد امروز خودروهای وارداتی این اندازه گران نبودند. ارزش واقعی خودروهایی که در شرایط فعلی به میلیاردها تومان رسیده بسیار کمتر از این مبالغ است. تا چند 
سال قبل بسیاری از مردم توانایی خرید این خودروها را داشتنند اما در شرایط فعلی توان خرید خودروی داخلی نیز وجود ندارد.   تاثیر تمامی عوامل بر بازار خودرو منجر به کاهش قدرت خرید مردم شده است. تدابیری که به عنوان راهکار 
نجات بازار خودرو در چند مدت اخیر اجرا شده ناکارآمد بوده و تاثیری در کنترل و تعادل قیمت خودرو نداشته است.  عده ای می گویند واردات خودرو تقاضای ارز را باال می برد. در پاسخ باید گفت این خودرو ها که یک شبه وارد نمی شود 
و به یک باره دو میلیارد دالر تقاضا برای ارز که ایجاد نمی کند. در واقع این مبلغ رقم هنگفتی نیست که بخواهد روی قیمت ارز تاثیر بگذارد. بنابراین کسانی که به بهانه جلوگیری از خروج ارز، مخالف واردات خودرو هستند بیشتر به دنبال 
بهانه اند که نمی خواهند خودرو وارد شود. در ایران به ویژه در دو دهه اخیر دو جناج شکل گرفته که یکی موافق واردات است و  دیگری جناحی است که به شدت از واردات هراس دارد و واردات را تهدید می دانند. نتیجه این طرز تفکر هم همین 

صنعت خودروسازی است که نه می تواند صادرکننده باشد و نه تولیدکننده ای باشد که محصول قابل قبولی به بازار عرضه کند. باید واردات خودرو آزاد شود تا مادامی  که واردات خودرو آزاد نشود وضعیت خودروسازی ما همین خواهد بود.

وزیر راه و شهرســازی به تازگی عنوان کرده سقف نرخ 
اجاره مســکن ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در سایر 

شهر ها مصوب شد.
گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مســکن، در شهر 
تهران و کل مناطق شهری در فروردین سال ۱۴۰۱، از 
رشد به ترتیب معادل ۴۵،۶ و ۵۰،۱ درصد اجاره نسبت به 
ماه مشابه سال قبل حکایت می کند. این ارقام در اسفند 
۱۴۰۰، معادل ۴۵،۸ و ۵۰،۲ درصد بودند. مرکز آمار نیز 
تورم ماهانه اجاره را در فروردین ۲ درصد، تورم نقطه ای 

را ۲۸،۳ درصد و تورم ساالنه را ۲۶،۷ درصد اعالم کرد.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران امالک اظهار داشت: 
دولت سه سال است که سقف افزایش اجاره بها را به ۲۵ 
درصد رسانده که در مجموع سه سال این میزان افزایش 
اجاره بها به طور رسمی به ۷۵ درصد رسیده است که به 
این نرخ رسمی، نرخ تورم و انتظارات تورمی هم اضافه 
شده به طوری نرخ اجاره در برخی از مناطق تهران تا ۳۰۰ 

درصد هم افزایش پیدا کرده است.
عبداهلل اوتادی درباره وضعیت بازار اجاره در آستانه آغاز 
فصل پیک نقل و انتقاالت مسکن اظهار داشت: پیش از 
اینکه دولت در قیمت گذاری بازار اجاره دخالت داشته  
باشــد متوســط و میانگین افزایش اجاره بها در تهران 
بین 9 تا ۱۳ درصد بوده و بین مستاجر و موجر برای این 
میزان افزایش اجاره بهــا توافق صورت می گرفت. طبق 
قراردادهای امضا شده حدود ۸۰ درصد قراردادهای اجاره 

با افزایش ۱۳ درصدی منعقد می شد.
وی با تاکید بر اینکه عامل اصلی افزایش اجاره بها دولت 
است، ادامه داد: اما دولت سه سال است که سقف افزایش 
اجاره بها را به ۲۵ درصد رسانده که در مجموع سه سال 
این میزان افزایش اجاره بها به طور رسمی به ۷۵ درصد 
رسیده است که به این نرخ رسمی، نرخ تورم و انتظارات 
تورمی هم اضافه شــده به طوری نرخ اجاره در برخی از 

مناطق تهران تا ۳۰۰ درصد هم افزایش پیدا کرده است.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران امالک تهران افزود:  
بزرگ ترین مالکان در کشور دولتی ها و بانک ها هستند، 
هر بار این نهادها و مجموعه ها دست به تنظیم و اعالم 
ترازهای مالی خود می زنند برای پوشش کسری ها اقدام 
افزایش اجاره بهای امالک اســتیجاری خود می کنند و 
شاهد آن هستیم که بانک مرکزی آمار عجیبی از افزایش 
قیمت مســکن در بخش فروش اعالم می کند. اوتادی 

گفت: بانک مرکزی آمار میــزان معامالت و قیمت ها را 
از مشــاوران امالک دریافت می کند و خرداد ماه سال 
99 وقتی اعالم کرد که قیمت مسکن ۴۰ درصد افزایش 
یافته، در واقعیت این میزان حدود ۱۰ الی ۱۲ درصد بود 
اما همین آمارهای بانک مرکزی از افزایش قیمت مسکن 

منجر به رشد قابل توجه اجاره بها در بازار شد.
وی با تاکید بر اینکه قیمت گذاری دستوری در بازار اجاره 
هیچ کمکی به مستاجران نکرد و حتی باعث افزایش کرایه 
خانه شد، اظهار داشــت: دولت به جای دخالت در بازار 
مسکن باید به افزایش تولید مسکن کمک کند. در حال 
حاضر فقط اخذ جواز ساخت مسکن بیش از ۱.۵ سال زمان 
می برد و در این شرایط روند تولید مسکن بسیار ُکند خواهد 
بود و می دانیم که عامل موثر برای کاهش اجاره بها افزایش 
عرضه و تولید مسکن اســت. عضو هیات مدیره اتحادیه 
مشاوران امالک تهران با اشاره به کاهش ۱۰ میلیون تومانی 
وام ودیعه برای امسال گفت: امروز افرادی که در دور ترین 
نقاط کشور و بدون داشتن امکانات ارتباطی در حال زندگی 
هستند می دانند نرخ اجاره تا چه حد افزایش یافته، چطور 
کارشناسان و تصمیم گیران دولتی در این شرایط افزایش 

نرخ تورم دست به کاهش وام ودیعه زده اند؟
وی ادامه داد: همین وام ودیعه هم تا ۸۰ درصد نصیب 
مالکان و موجران می شد چراکه به راحتی می توانستند 
با دریافت کــد رهیگیری از دفاتر امــالک غیرمجاز در 
تهران یــا دفاتر امالک در شهرســتان ها و قراردادهای 
صوری اجاره،  به این وام دسترسی داشته باشند. جالب 
اینجاست که برخی از دفاتر امالک غیرفعال از فروش و 
رانت کد رهگیری به درآمد میلیاردی رسیده اند. اوتادی 
درباره میزان افزایش اجاره بها گقت: در حال حاضر شاهد 
درخواست افزایش اجاره و ثبات رهن ها هستیم و بیشتر 
موجران به دنبال افزایش نرخ اجاره ماهانه هســتند به 
طوری که قراردادهــای ۱۰۰ میلیون رهن با ۳ میلیون 
اجاره به ۱۰۰ میلیون رهن با ۸ میلیون اجاره رسیده است.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران امالک تاکید کرد: در 
این شرایط افزایش بی سابقه اجاره، مستاجران باید در 
عقد قراردادها، مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند. دولت 
و مجلس اگر کاری برای کاهش و کنترل اجاره بها انجام 
نمی دهند حداقل می توانند الزام پرداخت مالیات بر ارزش 
افزوده در قراردادها را حذف کنند یا اینکه پرداخت این 

هزینه ها را از سوی موجر اجباری کند.

عضو هیات رئیسه مجلس از 
تایید مصوبه مجلس درباره 
واردات خودرو از سوی دولت 
خبر داد. محســن دهنوی 
افــزود: دولت باید ســریعا، 
آیین نامه واردات خــودرو را تهیه کند. باالخره پس از 
پیگیری های مجلس، دولت مخالفت خودش را اصالح 
و مصوبه واردات خودرو را تایید نمود. به گفته وی، اگر 
وزارت صمت زودتر به فکر این راه حل می افتاد، جان 
و مال مردم کم تر دچار زیان و آســیب می شد، دولت 
باید ســریعا، آیین نامه واردات خودرو را تهیه کند؛ با 

این واردات، بازار خودرو آرام شود. در این رابطه عضو 
هیات علمی دانشگاه عالمه می گوید: دولت باید واردات 
خودرو را با شجاعت انجام دهد. آقای رئیس جمهور اگر 
از طریق وزیرتان صنعت خودرو را اصالح کنید، موفق 

نمی شوید. وزیر شما به خودروسازان وابسته است.
علی خاکسارید اضافه کرد: وقتی یک اتومبیل پراید 
۲۰۰ میلیون تومان )یعنی معادل ۵ سال حقوق بخش 
عمده ای از جامعه( می شود هیچ صنعتی در جامعه رشد 
نمی کند. با این وضعیت صنعت خودرو در ایران، صنعت 

پوشاک و لوازم خانگی هم نمی تواند رشد کند.
نماینده مردم المرد در مجلس هم دیگر نماینده موافق 
واردات خودرو است. موسی موسوی گفت: دولت قبل 
سنگی را در چاه انداخته و مدیران گرفتار خارج کردن 

آن هستند. جراحی اقتصادی الزم و ضروری است، اما 
دولت باید دقت مضاعف داشته باشد و از اخذ تصمیمات 
عجوالنه که منجر به گرانی و هرج و مرج می شــود، 
خودداری کند. به گفته موســوی، همه ما فرمایشات 
مقام معظم رهبری را شنیدیم، ایشان دیگر باید به چه 
زبانی نارضایتی خود را از خودروســازان اعالم کنند؟ 
مافیای خودرو چه میزان قــدرت دارد که کماکان از 
مصوبه واردات خودرو جلوگیری می کند؟ هر چه زودتر 
باید واردات خودرو آزاد شود تا تولیدکنندگان داخلی 
نسبت به افزایش کیفیت محصوالت اقدام کنند. اکبری 
تاالرپشتی ، رئیس کمیسیون صنایع مجلس نیزمعتقد 
است در جلسات مجلس، مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و... بارها تاکید کردم واردات هر کاالیی با تعرفه 

تنظیم می کنند و تنظیم گری با دولت است. دولت بستر 
واردات خودروهای مورد نیاز را فراهم و تعداد خودروها، 
نوع و قطعات آنها و خودروهایی که امکان صادرات دارند 

را تعیین کند.
این در حالی اســت که با پایان اردیبهشــت ماه وزارت 
صنعت، معــدن و تجــارت باید تصمیم بگیــرد که آیا 
می خواهد مجوز واردات خودرو را بدهد یا خیر. نمایندگان 
مجلس نیز در بودجه ســال جاری با واردات ۷۰ هزار تا 
۱۰۰ هزار دستگاه خودرو موافقت کرده اند. در این میان 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس با موافقت برای واردات 
خودرو، گفت: در شــرایطی قیمت تمام شده خودرویی 
مثل پراید ۲۰۰ میلیون تومان است که حتی با ارز حدود 
۲۵ هزار تومان هم می توان خودروهایی با قیمت ۵ هزار و 

۵۰۰ دالر با کیفیت بسیار عالی وارد کشور کرد.
ایــن گفته ها نشــان می دهــد که سیاســتگذاران 
و تصمیم گیران اقتصادی کشــور بــا واردات خودرو 
موافق هستند و اگر خردادماه واردات خودرو آزاد شود، 
هیچ جناح و گروهی روبــه روی واردکنندگان خودرو 

نمی ایستد.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

دولت مصوبه واردات خودرو را تایید کرد

یک بام و دو هوای واردات خودرو

مرصاد نیوز: مدیر کل بیمه ســالمت استان کرمانشاه 
گفت: سازمان بیمه سالمت ایران درنظردارد در سطح 
کشــور ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از کســانی که فاقد 
هرگونه پوشش بیمه ای هستند را بصورت رایگان تحت 
پوشش قراردهد که سهم استان کرمانشاه حدود ۲۰۰ 
هزار نفر است. امید قادری در گفتگو با خبرنگار شبکه 
اطالع رسانی مرصاد ضمن تبریک هفته سالمت، اظهار 
داشت: از ۱۷ تا ۲۳ اردیبهشت هفته سالمت نامگذاری 
شده است. مدیر کل بیمه سالمت استان کرمانشاه افزود: 
شعار امسال به درستی و بر اساس نظر متخصصان این 
حوزه و با درک صحیح از وضعیت جامعه بشری امروز 

"سالمت ما، سالمت سیاره ما" انتخاب شده است.
وی به نقش سالمت در پیشگیری و کاهش هزینه های 
درمانی اشاره کرد و بیان داشت: بر این اساس ضروری 
است جایگاه واالی ســالمت درتحقق توسعه مداوم و 
پایدار، اطالع رسانی و در این خصوص فرهنگسازی شود.
وی گفت: سازمان بیمه ســالمت ایران درنظردارد در 
سطح کشور با هدف گام برداشتن درپوشش همگانی 
بیمه سالمت ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از کسانی که فاقد 
هرگونه پوشش بیمه ای هستند را بصورت رایگان تحت 
پوشش قراردهد که سهم استان کرمانشاه حدود ۲۰۰ 
هزار نفر است. وی خاطر نشان کرد: هفته سالمت فرصتی 
مغتنم برای بیان اهمیت ســالمت در زندگی فردی و 
اجتماعی، تبیین جایگاه آن در تحقق توســعه مداوم و 

پایدار، اطالع رسانی و توسعه فرهنگ سالمت است.

هزینه های درمان همــه زوج های نابارور 
توسط بیمه سالمت پرداخت می شود

مدیرکل بیمه سالمت استان کرمانشاه اعالم کرد: بیمه 
سالمت هزینه های درمانی زوج های نابارور، چه آنهایی 
که تحت پوشش بیمه سالمت هستند و هم افراد تحت 

پوشش سایر بیمه ها مانند تامین اجتماعی و نیروهای 
مسلح و حتی فاقد بیمه را پرداخت می کند.

»امید قادری« افزود: بیمه سالمت هزینه های درمانی 
همه زوج های نابارور ســال ۱۴۰۰؛ که بتوانند اسناد 
مثبته و هزینه ها را به اداره کل بیمه ســالمت استان 

تحویل دهند نیز پرداخت می کند.
وی توضیح داد: دســتور العمل پرداخت هزینه های 
درمان زوج های نابارور در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ ابالغ 
شــد اما بیمه ســالمت هزینه درمان تمام زوج های 
ناباروری که در سال ۱۴۰۰ اقدام کرده اند و داری اسناد 
مثبته هستند را پرداخت می کند. قادری تاکید کرد: 
بیمه سالمت هزینه درمان زوج هایی که تحت پوشش 
سایر بیمه ها مانند تامین اجتماعی و نیروهای مسلح 
هستند نیز در صورتی که این بیمه ها هزینه ناباروری 

آنها را پوشش ندهند، به زوج ها می پردازد.
وی با بیان اینکه هزینه هــای درمان نابــاروری تا قبل از 
روی کار آمــدن دولــت مردمــی آقای رئیســی تحت 
 پوشــش بیمه ای نبود، گفت: اما این موضوع در راســتای 
سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در خصوص افزایش 

جمعیت از سال گذشته تحت پوشش بیمه قرار گرفت.

بیمه سالمت استان کرمانشاه هزینه درمان 
۳۶ زوج نابارور را تاکنون پرداخت کرده است

مدیرکل بیمه سالمت اســتان کرمانشاه در ادامه بیان 
داشت: سال گذشته بیمه ســالمت هزینه درمان ۳۶ 
زوج نابارور استان را پرداخت کرد و در این خصوص هیچ 

محدودیتی برای پرداخت نداریم.
قادری با اشاره به اینکه هزینه های درمان زوج های نابارور 
به ۲ صورت پرداخت می شــود، گفت: یا زوج ها به مراکز 
درمانی طرف قرار داد بیمه سالمت در استان مانند مرکز 
ناباروری سازمان جهاد دانشگاهی و بیمارستان معتضدی 

 مراجعه می کننــد و در آنجا هزینه های آنها براســاس 
تعرفه های دولتی تا سقف9۰ درصد پرداخت می شود و یا 
زوج هایی که به مراکز خصوصی و غیر طرف قرار داد بیمه 
سالمت می روند در صورت تحویل اسناد مثبته به اداره کل 
بیمه سالمت واقع در خیابان شهید جعفری تا ۶۰ درصد 

تعرفه های غیر دولتی و عمومی به آنها پرداخت شود.
 این مقام مســئول اظهار کــرد: هزینه هــای درمان 
زوج های نابارور بیمه شدگان سایر بیمه ها مانند بیمه 
تامین اجتماعی و نیروی های مسلح نیز طی نامه ای 
حاوی اسناد مثبته این زوج ها به بیمه سالمت؛ هزینه 
درمان آنها نیز به زوج ها پرداخت می شــود. قادری در 
پایان از شــهروندان خواست با شــماره گیری سامانه 
۱۶۶۶، یا کد دستوری پیامکی#۱۶۶۶* تماس بگیرند 

و از جزئیات بیشتر طرح آگاهی یابند. 

۶۰درصد جمعیت استان زیرپوشش بیمه 
سالمت است

بیمه سالمت کرمانشــاه، یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر 
یعنی ۶۰ درصــد از جمعیت اســتان را در قالب پنج 
صندوق بیمه ای شــامل، »صندوق کارکنان دولت«، 
»صندوق روستاییان و عشایر«، »صندوق بیمه همگانی 
رایگان«، »صندوق ایرانیان« و »صندوق سایر اقشار« 

زیرپوشش دارد.

مدیرکل بیمه سالمت استان کرمانشاه:
بیمه ســالمت هزینه های درمان همه زوج های 

نابارور را پرداخت می کند
 کرمانشــاه – ایرنا – مدیرکل بیمه ســالمت اســتان 
کرمانشاه اعالم کرد: بیمه سالمت هزینه های درمانی 
زوج های نابــارور، چه آنهایی که تحت پوشــش بیمه 
سالمت هستند و هم افراد تحت پوشش سایر بیمه ها 
مانند تامین اجتماعی و نیروهای مسلح و حتی فاقد بیمه 
را پرداخت می کند. »امید قادری« روز جمعه در گفت و 
گو با خبرنگار ایرنا، افزود: بیمه سالمت هزینه های درمانی 
همه زوج های نابارور سال ۱۴۰۰؛ که بتوانند اسناد مثبته 
و هزینه ها را به اداره کل بیمه ســالمت استان تحویل 
دهند نیز پرداخت می کند. وی توضیح داد: دستور العمل 
پرداخت هزینه های درمان زوج های نابارور در بهمن ماه 
سال ۱۴۰۰ ابالغ شد اما بیمه سالمت هزینه درمان تمام 
زوج های ناباروری که در ســال ۱۴۰۰ اقدام کرده اند و 

داری اسناد مثبته هستند را پرداخت می کند.
قادری تاکید کرد: بیمه سالمت هزینه درمان زوج هایی 
که تحت پوشش سایر بیمه ها مانند تامین اجتماعی و 
نیروهای مسلح هســتند نیز در صورتی که این بیمه ها 
هزینه ناباروری آنها را پوشش ندهند، به زوج ها می پردازد. 
وی با بیان اینکه هزینه های درمان ناباروری تا قبل از روی 

کار آمدن دولت مردمی آقای رئیسی تحت پوشش بیمه 
ای نبود، گفت: اما این موضوع در راستای سیاست های 
ابالغی مقام معظم رهبری در خصوص افزایش جمعیت 

از سال گذشته تحت پوشش بیمه قرار گرفت.

بیمه سالمت استان کرمانشاه هزینه درمان 
۳۶ زوج نابارور را تاکنون پرداخت کرده است

مدیرکل بیمه سالمت اســتان کرمانشاه در ادامه بیان 
داشت: سال گذشته بیمه ســالمت هزینه درمان ۳۶ 
زوج نابارور استان را پرداخت کرد و در این خصوص هیچ 

محدودیتی برای پرداخت نداریم.
قادری با اشــاره به اینکه هزینه های درمان زوج های 
نابارور به ۲ صورت پرداخت می شود، گفت: یا زوج ها به 
مراکز درمانی طرف قرار داد بیمه سالمت در استان مانند 
مرکز ناباروری سازمان جهاد دانشگاهی و بیمارستان 
معتضدی مراجعه می کنند و در آنجا هزینه های آنها 
براساس تعرفه های دولتی تا سقف9۰ درصد پرداخت 
می شود و یا زوج هایی که به مراکز خصوصی و غیر طرف 
قرار داد بیمه سالمت می روند در صورت تحویل اسناد 
مثبته به اداره کل بیمه سالمت واقع در خیابان شهید 
جعفری تا ۶۰ درصد تعرفه های غیر دولتی و عمومی به 
آنها پرداخت شود. این مقام مسئول اظهار کرد: هزینه 
های درمان زوج های نابارور بیمه شدگان سایر بیمه ها 
مانند بیمه تامین اجتماعی و نیروی های مسلح نیز طی 
نامه ای حاوی اسناد مثبته این زوج ها به بیمه سالمت؛ 

هزینه درمان آنها نیز به زوج ها پرداخت می شود.
قادری در پایان از شهروندان خواست با شماره گیری 
سامانه ۱۶۶۶، یا کد دستوری پیامکی *۱۶۶۶#  تماس 

بگیرند و از جزئیات بیشتر طرح آگاهی یابند. 

۶۰درصد جمعیت استان زیرپوشش بیمه 
سالمت است

بیمه ســالمت کرمانشــاه، یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر 
یعنی ۶۰ درصد از جمعیت استان را در قالب پنج صندوق 
بیمه ای شــامل، »صندوق کارکنان دولت«، »صندوق 
روستاییان و عشایر«، »صندوق بیمه همگانی رایگان«، 
»صندوق ایرانیان« و »صندوق سایر اقشار« زیرپوشش 
دارد. اکنون بیش از سه هزار و ۵۰۰ تخت در ۱۸ بیمارستان 
دولتی زیرنظر دانشــگاه علوم پزشــکی، ۲ بیمارستان 
خصوصی، سه بیمارستان نظامی و ۲ بیمارستان تامین 

اجتماعی در استان کرمانشاه فعال است.
استان کرمانشاه ۲ میلیون نفر جمعیت ساکن در ۱۴ 
شهرستان، ۸۶ دهستان و ۲ هزار و ۵9۵ آبادی دارد و 
۲.۴ درصد جمعیت کشور در این استان ساکن هستند 
که از این تعداد ۷۵ درصد در نقاط شهری و ۲۵ درصد در 

نقاط روستایی زندگی می کنند.

مدیر کل بیمه سالمت استان کرمانشاه:

۲۰۰ هزار نفر از مردم کرمانشاه تحت پوشش بیمه رایگان قرار می گیرند

نرخ اجاره در برخی از مناطق تهران تا ۳۰۰ درصد هم افزایش پیدا کرده است

نرخ های نجومی در بازار اجاره
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شهرداری کرمانشاه:
با شورای اسالمی شهر كرمانشاه تيم 12 نفره هستيم

شهردار کرمانشــاه در دیدار 
دوســتانه با اعضای شورای 
شهر گفت: با شورای اسالمی 
شهر کرمانشاه تیم 12 نفره 

هستیم.
به گزارش مرکز اطالع رسانی 
شــهرداری کرمانشاه دکتر 
نــوروزی حضور در جلســه 
دیدار دوستانه با اعضای شورای شــهر ضمن تقدیر از اعضای این شورا به 
مناسبت روز شوراها گفت: خوشبختانه شهرداری و شورای شهر کرمانشاه 
تعاملی خوبی با یکدیگر داشته و مانند یک تیم 12 نفره برای مدیریت شهر 

تالش می کنند.
وی افزود: تمامی لوایحی که به شــورا داده می شــود خوشــبختانه در 
کوتاه ترین زمان و با رعایت اصول قانونی به تصویب می رسد که حاصل آن 

خدمات رسانی هرچه بیشتر و بهتر به شهروندان است.
شهردار کرمانشاه در ادامه در خصوص آخرین وضعیت برخی پروژه های 
مهم شهری با اشاره به پیگیری تغییراتی در پروژه قطار شهری گفت: مشاور 
برای این پروژه گرفته شده و در جلســه وزارت کشور با مدیرکل ترافیک 
شــهرداری ها به توافق رســیده ایم که تمرکز بر تکمیل تونل این پروژه 

صورت گیرد.
وی افزود: با توجه به پیشنهادات مطرح شده پس از تصویب در شورای عالی 
ترافیک سرعت کار پروژه افزایش یافته و مردم کرمانشاه می توانند سریعتر 

از این پروژه استفاده کنند.
شهردار کرمانشاه گفت: در حال حاضر مطالعات فنی پروژه در حال انجام 
است و نتایج آن بعد از تصویب مراجع قانونی عرضه می شود و جهت طرح 

به وزارت کشور و شورای عالی ترافیک ارائه می شود.
نوروزی در خصوص پروژه پیاده راه مدرس نیز با تاکید بر اجرایی شدن این 
پروژه گفت: این پروژه منتفی نیست و قطعا آن را دنبال می کنیم، چرا که 
اثرات بسیاری در توریسم شهری، زیباســازی و رفاه هرچه بیشتر و رونق 

خرید دارد.
وی افزود: نکته مهمی که در اجرای این پروژه باید به آن توجه شود محل 
اجرای آن در خیابان مدرس، فاز بندی و هدایت درست بار ترافیک است که 
در حال بررسی تمامی این موارد هستیم و هنوز نمی توانیم زمان دقیقی 

برای اجرای آن تعیین کنیم.
شهردار کرمانشاه در خصوص شــهربازی کرمانشاه هم با اشاره به خلع ید 
پیمانکار این پروژه گفت: این پیمانکار منابع مالی کافی در اختیار نداشته و 
پروژه را نیمه رها کرده بود که با پیگیری های حقوقی خلع ید شد و پیگیریم 

تا پروژه را به پیمانکار جدید و توانمند واگذار کنیم.

پرينتر سه بعدی توسط يك تيم استارت آپی رونمايی شد
در یازدهمین دوره نمایشگاه فناوری و نوآوری اینوتکس، پرینتر سه بعدی 
ساخته دست محققان یک تیم استارت آپی رونمایی شد. در حاشیه رویداد 
فناوری و نوآوری اینوتکس، پرینتر ســه بعدی ســاخته شده توسط یک 
استارت آپ رونمایی شد. امیرحسین محمودی مدیر شرکت تولید کننده 
پرینتر سه بعدی گفت: تصمیم گرفتیم این دستگاه را با هدف ورود به بازار 

تولید کنیم.
 SLS محمودی ادامه داد: ما در ابتدا کار خود را با ساخت دستگاه پرینتر
شروع کردیم که به دلیل عدم آشــنایی و همخوانی با بازار موفق نبود، لذا 
مجددا با آگاهی و دیدگاهی متفاوت به بازار ورود کردیم. طبق تحقیقات ما 
این دستگاه نمونه داخلی ندارد و در خارج نیز به صورت محدودی تنها در 

کشورهایی نظیر، اسپانیا، آمریکا، چین و لهستان موجود است.
دکتر بولکای دنس رئیس پارک علم و فناوری مجارستان نیز با حضور در 
نمایشگاه اینوتکس 2۰22 ضمن ابراز خرســندی از برگزاری این رویداد 
گفت: تعداد باالی جوانان در این نمایشگاه نشــان گر رشد علمی ایران و 
آینده درخشان این کشور در حوزه استارت اپ و شرکت های دانش بنیان 

است.
وی افزود: پارک علم و فناوری مجارســتان نماینده ۸۶ شرکت است که 
در ۴ حوزه انرژی هــای تجدیدپذیر، مدیریت آمد، ســالمت و بحثهای 
غذایــی فعالیت دارد و ایــن آمادگی وجــود دارد تا در ایــن زمینه ای با 
 پارک فناوری پردیس و زیســت بوم فناوری ایران تبادل نظر و همکاری 

داشته باشد.

اخبار

صادرات اولین محموله تسال از چین
تسال اولین محموله خودروهای خود را از کارخانه بازگشایی شده شانگهای انجام داد. رسانه های دولتی شانگهای گزارش دادند که شرکت تسال محموله ای از ۴۷۶۷ خودرو را از کارخانه خود در شانگهای برای 

اسلوونی ارسال کرد که اولین محموله صادرات از زمان بازگشایی کارخانه در ۱۹ آوریل است. کشتی Glvois Splendor با خودروهای تسال از شانگهای به راه افتاد و عازم بندر کوپر در اسلوونی است. تسال 
همچنین در نظر دارد  تا ۴۱۰۰ خودرو در روز جمعه ارسال شود و افزود که این خودروساز قصد دارد ۳۰۰ هزار خودرو در سال ۲۰۲۲ از شانگهای صادر کند. انجمن خودروهای مسافری چین اعالم کرد که 

تسال هیچ مدل ۳ و مدل Y ساخت چین را در ماه آوریل از کارخانه شانگهای صادر نکرده است زیرا سیاست های چین در برابر کووید-۱۹ صفر تولید و تدارکات را مختل کرده است. 

ســخنگوی انجمن موبایل 
اتاق بازرگانی گفته است این 
روزها شاهد ورود آیفون های 
قاچاق به بازار هستیم. این 
اقدام با سوءاستفاده از رویه 
های مسافری رجیستر شده اند. بسیاری از کانال ها و 
شبکه های فروش، امتیاز پاسپورت دوباره فعال شده 
جهت رجیستری آیفون را مبالغی تا ۶ میلیون تومان 
هم پیشنهاد می دهند. رضا عالیان اضافه کرد: واردات 
قاچاق این روزها از طریق رویه مسافری دوباره افزایش 
یافته و حجم بسیار باالیی گوشی قاچاق از این طریق 
وارد بازار شده است. در بعضی شهرها پاسپورت ها فله 
ای خرید و فروش می شود. گمرک هم بدون بررسی 

به راحتی فرآیند ثبت و رجیستر را انجام می دهد. 
گزارش های منتشر شــده در رابطه با رجیستری 
نشان می دهد با مراجعه با سامانه گمرک نمی توان 
موبایل را ثبت ســفارش کرد. این موضوع بســیار 
عواقب خطرناکی را به دنبــال دارد. زیرا که موبایل 
یک نیاز ضروری مردم است. نمی توان آن را تامین 
نکرد. دولت با این دلیل که موبایل یک کاالی لوکس 

است، فعال از واردات آن جلوگیری کرده است.
موضوع ممنوعیت واردات محصوالت اپل به ایران 
از سال 139۴ مطرح شده و تالش هایی برای اعمال 
محدودیت بــرای ورود این کاال به کشــور صورت 
گرفته که تاکنون نتیجه ای به دنبال نداشته است. 
آمارهای اخیر بــازار تلفن همراه در ایران، نشــان 
می دهد که گوشی های آیفون ســهم ۵ درصدی 

در این بازار دارد؛ این در حالی اســت که به گفته 
منتقــدان 2۵ درصــد از ارز واردات تلفن همراه 
در کشــور )حدود ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیــون دالر( به 

محصوالت این برند اختصاص دارد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در مصاحبه ای با 
تلویزیون اعالم کرد که موضوع اجرای سختگیرانه 
ممنوعیت واردات کاالهــای آمریکایی و لوکس، 
بخصوص گوشی های آیفون را به سرانجام خواهند 
رساند. در همین راستا تأکید شده که چنانچه دولت 
به وعده های داده  شده برای ممنوع کردن واردات 
این گوشی ها جامه عمل نپوشاند، خود مجلس وارد 

عمل شده و کار را دنبال می کند.
در همین زمینه دبیر انجمن واردکنندگان موبایل 
اتاق بازرگانی در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: 
برای کاالهای باالی ۶۰۰ دالر ارز نیمایی تخصیص 
پیدا نمی کند. قرار بر این شد تا ارز حاصل از صادرات 
خشــکبار در تاالر دوم نیما تامین کننده نیاز این 
کاالها شــود که عمال آن کارآمدی مدنظر را تا به 

امروز نداشته است. 
امیر اســحاقی ادامه داد: در شــرایط فعلی میزان 
تقاضای ارز چندین برابر عرضه ها شــده و فرآیند 
واردات کاالهای بــاالی ۶۰۰ دالر را مختل کرده 
است. همین اتفاق واردات مسافری را به صرفه کرده 
است. چون کاالیی وارد نشــده و از طریق قانونی 
توانایی انجام این کار وجود نداشته قیمتها در بازار 
به شدت افزایش یافته است. این در حالی است که 
در حوزه مسافری نیز گمرک دو برابر حقوق ورودی 
را از مسافر می گیرد. در این مورد همتا باید وارد می 
شد و موارد مطرح شده را بررسی می کرد تا جلوی 

به صرفه شدن قاچاق مسافری را بگیرد. 

اسحاقی اظهار داشت: در حال حاضر با سوءاستفاده 
و خرید و فروش پاسپورت ها، دسترسی غیرقانونی 
به سامانه ها و زد و بند ها، آیفون به صورت قاچاق 
وارد کشور می شود و دود این اتفاق به چشم مصرف 
کننده می رود  که باید با قیمتهای نجومی آیفون 
را تهیه کند. قانون گمــرک و مصوبات این بود که 
مسافر در بدو ورود به فرودگاه باید استعالم گوشی 
خریداری شده از خارج را انجام می داد. پس از آن 
یک ماه فرصت داشت تا پرداخت حقوق گمرکی، 
ثبت قانونی و اجازه استفاده از گوشی را داشته باشد. 
اما گویــا در حال حاضر بنا به هر دلیلی ســرویس 
استعالم انجام نمی شــود. با این اتفاق حجم قابل 
توجهی گوشی به صورت غیر رســمی وارد کشور 
شده و کاال در کف بازار بسیار زیاد است. این اتفاق 
بدون واردات رسمی چگونه محقق شده است. قرار 

بود درآمد واردات کاالی باالی ۶۰۰ دالر به خزانه 
دولت وارد شود و به تولید برگردد. این ضربه به خود 

دولت و تولید است. 
دبیر انجمن واردکنندگان موبایــل اتاق بازرگانی 
افزود: برای واردات این حجم از گوشــی مسافری 
ارز مورد نیاز از کف بازار تامین می شود و خروج ارز 
اتفاق افتاد. دالر کف بازار روز به روز افزایش قیمت 
پیدا می کند و با ادامه این رویه، رشد بیشتر قیمت 
دالر دور از انتظار نخواهد بود. باید ناکارآمدی سامانه 
های ثبت سفارش گوشی بررســی و با آن برخورد 
شود. در این فرآیند مختل، هم مصرف کننده، هم 
شرکتها و هم دولت که درآمدهایش محقق نخواهد 
شد، متضرر می شوند. مهندســی سیستم در این 
حوزه به هم ریخته و مصرف کننده ضرر زیادی را 

متحمل می شود. 

امتياز پاسپورت برای رجيستری تا 6 ميليون تومان واگذار می شود 

خرید و فروش فله ای پاسپورت برای ثبت آیفون قاچاق 
سفرهای چند ساعته و يك روزه برای واردات گوشی 

شایلی قرائی 
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رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه قدرت 
اشــتغال زایی دانش بنیان ها را فرامــوش نکنیم گفت: 
حدود ۶۷۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور تاکنون برای 
بیش از 3۰۰ هزارنفر اشتغال ایجاد کرده اند. به گزارش 
سازمان نظام صنفی رایانه ای، سید حسن هاشمی افزود: 
امروز همه قبول داریم که مهمترین مسئله امروز کشور 
ما، مسئله اقتصاد است و اگر آن را مدیریت نکنیم روز به 
روز با مشکالت متعدد و بیشتری در همه حوزه ها مواجه 
خواهیم شــد. وی با تاکید بر اینکه اقتصاد دیجیتال و 
اقتصاد دانش بنیان نقش بسیار مهمی در اقتصاد کالن 
کشور دارد، ادامه داد: این حوزه ای است که ما به عنوان 
فعاالن بخش خصوصی صنعت فناوری اطالعات بازیگران 
اصلی آن هستیم و معتقدیم اگر حمایت ها و بسترهای 
الزم برای ما فراهم باشد، می توانیم در این عرصه به خوبی 

نقش آفرینی کنیم و کمک حال دولت باشیم.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ادامه داد: در 
حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال در کشور ما حدود ۵ 
درصد است که طبق برنامه، باید تا افق 1۴۰۴ حداقل 
به 1۰ درصد برسد، هیأت وزیران هم در دی ماه سال 
گذشته کارگروه ویژه ای را برای تحقق این هدف تشکیل 
داده که ریاســت این کارگروه بر عهده وزیر ارتباطات 
گذاشته شده و خود این تصمیم هم نشان می دهد که 
مهمترین اصل برای توسعه اقتصاد دیجیتال مربوط به 

حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات است.

وی به نیازها و مطالبات بخش خصوصی برای توسعه این 
صنعت و کمک به حل مشکالت اقتصادی نیز اشاره کرد 
و گفت: برای این منظور، باید موانع شکل گیری زیست 
بوم اقتصاد دیجیتال در کشور برطرف شود و حرکت در 
این مسیر شتاب بگیرد، پلتفرم های کسب و کارهای 
دیجیتال ما باید حمایت شــوند، برای توسعه اشتغال 
مبتنی بر فناوری بسترسازی شــود و اصل مهم دیگر 

هم توسعه مهارت های الزام آور اقتصاد دیجیتال است.
هاشــمی ادامه داد: اینها مطالبات بخش خصوصی و 
ســازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به عنوان متولی 
قانونی فعــاالن حوزه فنــاوری اطالعات اســت و ما 
خوشحالیم که حاال هیأت وزیران هم گوش شنوایی 
برای آن داشته و مطالبه ما به مصوبه دولت تبدیل شده 
است، این یک اتفاق خوب و امیدوار کننده است اما اگر 
در حد مصوبه باقی بماند و اجرایی نشود، هیچ فایده ای 

ندارد و اقتصاد ما دانش بنیان نخواهد شد.
وی افزود: البته ما به سهم خود فعالیت هایمان در این 
زمینه را آغاز کرده ایم و به عنوان نمونه، طی تفاهمی 
که با سازمان فنی و حرفه ای کشور داشته ایم، همکاری 
خوبی شکل گرفته تا دروس و محتوای مراکز آموزش 
فنی و حرفه ای سراسر کشــور متحول شود و بتوانیم 
آموزش هایی را مبتنی بر نیاز روز و با محوریت فناوری 
اطالعات ارائه کنیم. ما با این گونه برنامه ها ثابت کرده ایم 
که بخش خصوصی تمام قد آماده ایجاد تحول دیجیتال 

در کشور و دانش بنیان کردن تولید و اقتصاد با توسعه 
فناوری اطالعات است اما بدون شک تحقق کامل اهداف 
و برنامه های این حوزه، نیازمند جدیت دولت و حمایت 
قاطع آنها از فناوران است که امیدواریم در سال جاری و 

با توجه به تأکیدات رهبر انقالب، این مهم محقق شود.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به ضرورت 
تقویت اقتصاد دیجیتال در کشــور گفت: در مقیاس 
جهانی، حجم بازار شــکل گرفته در تولید مبتنی بر 
فناوری های هوشمند و توسعه اینترنت اشیا، در سال 
2۰1۷ میالدی ۴۸ میلیارد دالر بــوده که هم اکنون 
به 22۶ میلیارد دالر رسیده و طبق برآوردها، در سال 
2۰23 به 31۰ میلیارد دالر خواهد رســید. این یعنی 
اقتصاد دیجیتال به ســرعت در حال رشد است و اگر 
بیشتر از این غفلت کنیم، شاید فرصتی برای کم کردن 

فاصله خود با دیگران نداشته باشیم.
هاشــمی تصریح کرد: باید هرچه سریع تر وارد میدان 
اجرایی شــویم. در این زمینه هم نکته مهم این است 
که مسئوالن باور داشته باشند، اصل مهم برای تحول 
دیجیتال و توسعه اقتصاد دیجیتال، حمایت از فعاالن 
حوزه فناوری اطالعات است تا به کمک آنها کل زنجیره 

ارزش اقتصاد کشور را متحول کنیم.
وی افزود: این اتفاق باید در همه بخش های اقتصادی 
دولتی و خصوصــی ما رخ بدهــد و بتوانیم مدل های 
جدید کسب و کار، محیط های کاری دیجیتال، فروش 

و بازاریابی دیجیتال، فنــاوری اطالعات چابک، منابع 
انسانی دیجیتال، مدیریت جامع پلتفرم و تحلیل داده ها 

را در آنها بسط دهیم.
هاشمی ادامه داد: مطمئن باشــیم با توسعه اقتصاد 
دیجیتال و حمایت از فناوران برای تحقق آن، یک تولیِد 
هوشمند و دانش بنیان قوی در کشور خواهیم داشت که 
مزیت های بسیاری از جمله »افزایش کیفیت«، »کاهش 
هزینه ها«، »استفاده بهینه از منابع انسانی«، و »افزایش 
ایمنی و پایداری« تولید را با خــود به ارمغان می آورد 
و بهترین اقدام برای تحقق شــعار تولیِد دانش بنیان و 

اشتغال آفرین، خواهد بود.
رئیس ســازمان نظام صنفی رایانه ای کشــور به یک 
طرح راهبردی هم اشاره کرد و گفت: یکی از نیازهای 
مهم شرکت های فناوری اطالعات ما، تعامل با جهان 
و ایجاد ارتباطات دو سویه با شــرکت های همکار در 
خارج کشور اســت تا هم بتوانند خودشان را تقویت 
کنند و هم بازارهای تازه ای برای توسعه فعالیت هایشان 
داشته باشــند، با این وجود به دلیل مشکالتی مانند 
تحریم های مستمر علیه کشور ما، امکان ایجاد چنین 
تعامالتی دشوار است و به همین دلیل شرکت های ما 
چالش زیادی برای توســعه بازار در سطح بین المللی 
دارند و از سوی دیگر، شرکت های خارجی هم با وجود 
تمایل به انجام کارهای مشترک با طرف های ایرانی، با 

محدودیت های زیادی مواجه اند.

ضرورت ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال حداقل به ۱۰ درصد 

مفقودی
 L90:برگ ســبز – کارت ماشــین – بیمه نامه خودرو

مدل:9۰ رنگ:سفید شماره موتور
K4MA690D128705 شماره شاسی:

NAPLSRALD01106424   پانیذ زین ساز به شماره 
انتظامــی ۵۸ ص۷9۵  - 1۷ ایران مفقــود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد . 91۶۷
--

اخطاریه 
با سالم و احترام 

احترامــا آقــای بهمــن احــراری برابــر دادنامــه 
1۴۰۰3۵39۰۰۰۷۴2۷23۰ و کالســه ۰۰۰۰۵3۵ 
مورخ 1۴۰1/2/1۰ از دادگاه شــعبه 1 خانواده ارومیه 
جهت ثبت طالق به این دفترخانــه مراجعه نموده اند و 
چون زوجه بانو ملیحه روح گنــدم مجهول المکان می 
باشند خواهشمند اســت این اخطاریه را در دو نوبت هر 

نوبت ۷ روز دز آن روزنامه آگهی فرمایید . 9۰3۶
سردفتر طالق ۶ ارومیه – بهروز لک 

--
) )آگهی فقدان سند مالكیت ((

 خانم روحینا عفیفي باتســلیم دو برگ استشهاد محلی 
مصدق مدعی است که سند مالکیت ۷ جز از ۶۴ جز 1۴ 
سهم مشاع از ۵۶ سهم اعیانی شــش دانگ 3 قطعه باغ 
انگور پالکهــای ۵1 و ۵3 و ۵۶  فرعی از 9 اصلی واقع در 
بخش ۵ ارومیه را که ذیل ثبت شــماره ۴۵92۸ صفحه 
2۸۵ دفتر ۴۵۴ بنام روحینا عفیفي صادر و تسلیم گردیده 
بودمفقود نموده است مراتب برابر تبصره یک ماده 12۰ 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشــود تا هر 
کس مدعی مالکیت و یا وجود ســند مالکیت مذکور در 
نزد خود میباشد از تاریخ آخرین نوبت این آگهی بمدت 

1۰ روز اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت شهرســتان 
ارومیه تسلیم نماید در صورت سپری شدن مدت مقرر و 
عدم دریافت اعتراض برابر مقررات سند مالکیت المثنی 

صادر خواهد.91۶1
تاریخ انتشار آگهی 2۴ / ۰2 /1۴۰1

رونوشت ستاد اجرایی فرمان امام )ره(
علی عبدل زاد اوصالو – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
منطقه یک ارومیه

--
آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول(

شماره پرونده إجرایی: ۰۰۰1۸12 شعبه اجرای احکام 
مدنی دادگستری شهرستان میاندوآب

 محکوم له ها : خانم حمیرا زیرک با وکالت آقای عیسی 
بیرامی

 محکوم علیه: آقای اسماعیل سلیمانی امیر غایب 
محکوم به مبلغ ۴/۶۰۶/92۷/۷1۰ ریال محکوم به مبلغ 

23۰/3۴۶/3۸۵ ریال نیم عشر دولتی
 مورد مزایده: عبارت است از سهم االرث آقای اسماعیل 
ســلیمانی امیر غایب از ملک شــماره 1۵3۰ فرعی از 
۴ اصلــی بخش ۷ واقــع در میاندوآب بزرگــراه باکری 
نمایندگی ایران خودرو رامین اســمعیل نژاد متعلق به 
مرحوم کتابعلی ســلیمانی امیر غایب دارای ۵۶2/9۵ 
متر مربع عرصه به قیمت 112/۵9۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و 
عرصه آن شامل سالن بزرگ تعمیرات خودرو، فروشگاه 
قطعات یدکی، فروشگاه و نمایشــگاه خودرو به قیمت 
2۰/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و کال 132/99۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال و ســهم محکوم علیــه 2۵/۸۵9/1۶۶/۶۶۷ ریال 

ارزیابی شده است . 
که با توجه به تقاضای محکوم له و بلحاظ عدم پرداخت 
محکوم به از طرف محکوم علیــه ، ملک فوق توقیف و از 

طریق مزایده فروخته خواهد شد. مزایده از قیمت پایه 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد.

شرایط مزایده: ..
 برنده مزایده بایستی ده درصد از مبلغ پیشنهادی را في 
المجلس و مابقی را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده 
پرداخت نماید و حتمــا کارت بانکی جهت پرداخت 1۰ 

درصد به همراه داشته باشد.
 2. شــرکت کنندگان می توانند تا مــدت ۵ روز قبل از 
تاریخ مزایده با هماهنگی ایــن دفتر از مال مورد مزایده 

دیدن فرمایند.
 3. مزایــده روز دوشــنبه مورخــه 1۴۰1/3/9 راس 
ســاعت 11صبح در دفتر شــعبه اجرای احکام مدنی 
واقع در طبقه دوم ســاختمان جدید در شهرک آیدین 
 با حضور نماینده دادســتان و متقاضیــان خرید برگزار 

خواهد شد.
 ۴. کلیه هزینه های نقــل و انتقال به عهده برنده مزایده 

می باشد.91۶3
ولی نژاد _ مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان میاندوآب

--
مفقودی

سند مالکیت خورو سایپا تیپ 131SE رنگ نوک مدادی 
– متالیک مدل 139۴ به شــماره انتظامی ۵2۸ ب ۸۶ 
ایران 3۷ به شماره شاسی NAS411100F1154417 یه 
شــماره موتور ۵۴۶۴۵1۶ بنام هادی قاسم زاده مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . 91۵9
--

مفقودی 
سند مالکیت سواری رنو تیپ لوگان L9۰ مدل 13۸۸ 
رنگ نقره ای – متالیک به شــماره انتظامی 199 ن 21 

ایران 1۰ به شماره موتور K۴MA۶9۰D۰۸۸1۷۷ به 
شماره شاسی NAPLSRALDA1۰۵۸۷11 بنام 
معصومه مقدم دیزج هریک مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد . 91۶۰
--

مفقودی
برگ کمپانی ماشین ســواری پژو پارس مدل 13۸۴ به 
شــماره انتظامی ۷۷1 ن ۵۸ ایران 2۷ به شماره شاسی 
19333۵39  به شــماره موتور 12۴۸۴19۸9۷۵ بنام 
سعید عزیزاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.91۶۵
--

مفقودی
برگ سبز ســواری پیکان مدل 13۸۰ به رنگ سفید به 
شــماره انتظامی 22۷ و ۵۸ ایران 11 به شماره شاسی 
۸۰۵113۵3 به شــماره موتور 9112۸۰۰۸922   بنام 
محمد خونساری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

میباشد . 91۶۴
--

آگهی فقدان سند مالكیت 
باســالم ، بدینوســیله اعالم می دارد . ســند مالکیت 
ششدانگ یک باب خانه دارای پالک 11۴/۶2۰ - اصلی 
واقع در بخش 1۷ بوکان به شماره چاپی 122۰۵۶ به نام 
آقای هوشنگ بابامیری فرزند عزیز صادر وتسلیم گردیده 
است اخیرا مالک با ارائه یک برگ استشهادیه مصدق و 
درخواست وارده به شماره 1۴۰121۷13۰1۰۰۰12۰۰ 
-1۴۰1/۰1/31 اعالم نموده اســت که ســند مالکیت 
صادره موصوف به علت ســهل انگاری مفقود و تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی را نموده است. لذا مستندا" 
به تبصره های ذیل ماده 12۰ آیین نامه اصالحی قانون 

ثبت اسناد وامالک چنانچه هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده است که در متن آگهی ذکر 
نشده ویا مدعی وجود آن نزد خود و یا دیگری می باشد 
، از تاریخ انتشــار آگهی به مدت ده روز می تواند به این 
اداره مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه ســند معامله 
ویا اصل سند مالکیت تسلیم نماید واگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی واصل نگردد : اداره ثبت ، المثنی سند مالکیت 
را طبق مقررات صادر وبه متقاضی تســلیم خواهد کرد. 
مضافا" در صورت ارائه سند معامله ویا اصل سند مالکیت 
، صورت مجلسی دال بر وجود ســند نزد معترض در دو 
نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضی المثنی تسلیم 
واصل سند معامله با سند مالکیت به ارائه دهنده مسترد 

می شود . 91۶۶
 تاریخ انتشار روز شنبه 1۴۰1/2/2۴

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

--
اگهی احضار متهم

در پرونــده کالســه 99۰99۸۴۴۵12۰۰۰12 
)99۰1۴99( این شعبه آقای آصف زرین به اتهام سرقت 
مستوجب تعزیر تحت تعقیب قرار گرفته است . با عنایت 
به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 
1۷۴ قانون آئین دادرســی دادگاههای عمومی انقالب 
در امور کیفری بــه نامبرده ابالغ می گــردد تا به تاریخ 
1۴۰1/۰۴/۰۶ راس ساعت 9 صبح جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت 
عدم حضور ،مطابــق مقررات ،رســیدگی غیابی بعمل 

خواهد آمد. 91۶۸
عیسی اسکندرزاده- مدیر دفتر شعبه 1۰1 دادگاه 
کیفری دو شهر شاهین دژ )1۰1 اجرائی سابق(


