
علی محمد طهماســبی بیرگانی دبیر ســتاد ملی سیاستگذاری 
و هماهنگی مدیریت گردوغبار کشــور با اشاره به مساحت ۲۷۰ 
میلیون کیلومتری کانون های گرد و غبــار در اطراف ایران گفت: 
خاورمیانه پس از صحرای بزرگ افریقا دومین تولیدکننده بزرگ 
گرد و غبار در جهان است. علی محمد طهماسبی بیرگانی ضمن 
تشریح ارتباط میان سیاست های مدیریت آبی و معضل گرد و غبار 
خاطرنشان کرد: دو مبحث خشکسالی و مدیریت منابع آب کمی 
با هم متفاوت هستند. خشکی ها دو نوعند؛ نوع اول خشکی عام یا 
خشکسالی است که استمرار آن به محیط زیست ضربه می زند. نوع 
دوم خشکسالی هیدرولوژیکی اســت که بر اثر مدیریت نامناسب 

منابع آب باالدســت رخ می دهد. خشکسالی هیدرولوژیکی روی 
تاالب ها، دشت های ســیالبی و اراضی زراعی تاثیرگذار است؛ در 
حالی که خشکسالی عام تاثیرات گسترده تری دارد و روی پوشش 
گیاهی منطقه نیز موثر است. وی در ادامه گفت: در منطقه جنوب 
غرب آسیا، خشکسالی غالب، غیرهیدرولوژیکی یا عام و بر اثر کمبود 
بارش رخ داده است. ســطح مناطقی که به علت غبارخیز کاربری 
مرتع خود را از دســت داده و اصطالحا مراتع فقیر شده اند، بیشتر 
شده است. بر اساس بررسی ها سطح غبارخیز داخل کشور ۳۴.۶ 

میلیون هکتار است که ۱۵ میلیون هکتار آن مراتع فقیر هستند.
طهماســبی بیرگانی اضافه کرد: بر اساس اعالم ستاد ملی گرد 

و غبار که با عنوان ستاد سیاســتگذاری و هماهنگی مدیریت 
پدیده گرد و غبار شناخته می شــود، ۳ میلیون هکتار از اراضی 
زراعی دیم و ۲ میلیون از زمین های کشاورزی آبی و ۱.۵ میلیون 
هکتار از تاالب ها به کانون گرد و غبار تبدیل شده اند البته سطح 
این پوشش  قابل انعطاف اســت و این اعداد به صورت میانگین 
بیان شده است. استمرار تنش آبی سبب افزایش این مساحت 
می شود و بارش نرمال نیز سطح کانون های گرد و غبار را کاهش 
می دهد. از این مســاحت ۳.۵ میلیون هکتــار تحت مدیریت 

سازمان حفاظت محیط زیست است.
دبیر ستاد ملی سیاســتگذاری و هماهنگی مدیریت گردوغبار 

کشور ادامه داد: تبدیل به کانون های گرد و غباربرای بخشی از 
دشت های سیالبی نیز اتفاق افتاده است. دشت های سیالبی به 
شکل تاالب نیستند که چاله باشند. تاالب یعنی چاله آب و دشت 
سیالبی دشتی است پس از دشت شــیب دار در دامنه کوه قرار 
دارد و تقریبا مسطح است. دشت سیالبی پس از بارش خیس و 
چند روز بعد خشک می شود. طهماسبی بیرگانی درباره برنامه 
عمل در مواجهه با این معضل گفت: ستاد ملی مدیریت گرد و 
غبار در سال ۱۴۰۰ مطالعات خود را روی خاورمیانه به روشی 
که در داخل کشور آزمایش شد، انجام داد. به طور میانگین ۲۷۰ 
میلیون هکتار از اراضی کشــورهای منطقه کانون گرد و غبار 

هستند. در غرب و جنوب غرب کشور اول عربستان با ۹۰ میلیون 
هکتار مساحت کانون گرد و غبار وجود دارد و کشورهای عراق با 
۲۴ میلیون هکتار، یمن، امارات و سوریه در رده های بعدی قرار 
دارند. علی رغم اینکه در امارات مســاحت بیشتری برای تولید 

گرد و غبار وجود دارد، سوریه و عراق روی ما تاثیرگذارترند.
وی افزود: عربستان از جنوب و مرکز خود که بیابان ربع الخالی 
قرار دارد همچنین از مناطق شمالی خود گرد و غبار به سمت 
ایران گسیل می کند. در شرق و شــمال شرق نیز ترکمنستان 
و صحرای قره قوم تاثیرگذارند و افغانســتان و پاکستان نیز در 

رده های بعدی هستند.

جریان تجاری ایران با روسیه و اوکراین در دوماه ابتدایی جنگ بین 
دو کشور نشــان می دهد که فقط واردات از روسیه افزایش داشته 
است، صادرات به این کشور و البته مجموع تجارت با اوکراین افت تا 
بیش از ۹۰ درصدی را ثبت کرده است. به گزارش ایسنا، تنش های 
سیاسی بین اوکراین و روسیه در اواخر بهمن ماه سال گذشته شدت 
گرفت و عمال وارد جنگ شــدند، اتفاقی که در وضعیت تجاری دو 
کشور با سایر کشــورها با توجه به اینکه تامین کنندگان بخشی از 

کاالهای اساسی هستند، حائز اهمیت بوده است.
 ایران تا زمان شروع جنگ این دو کشور یعنی در ۱۰ ماهه اول سال 
گذشته، حدود دو میلیارد دالر با آنها تعامل تجاری داشت که عمده 

آن تا حدود ۱.۸ میلیارد دالر  مربوط به روسیه بود. گندم، ذرت، جو، 
دانه های روغنی از جمله اقالمی اساسی وارداتی ایران از روسیه تا 
زمان جنگ این کشــور بوده و از اوکراین نیــز هر چند محدودتر، 
کاالهایی مانند  گندم، ذرت، روغن آفتابگردان، ماشــین آالت و یا 

برخی تجهیزات نفتی وارد کرده بود.
با گذشت حدود سه ماه از شروع جنگ بین روسیه و اوکراین، وضعیت 
تجاری ایران با این دو کشور از گمرک ایران مورد بررسی قرار گرفت 
و در همین رابطه، لطیفی-ســخنگوی گمرک- گزارشی از تبادل 
تجاری با آنها در فاصله اسفند ســال قبل تا پایان فروردین امسال، 

به ایسنا ارائه کرد.

تجارت ۳۸۲.۸ میلیون دالری با روسیه در دو ماه
بر اساس این گزارش، در دو ماه مورد بررسی، تجارت ایران و روسیه 
حدود ۹۳۰.۴ هزار تن به ارزش بیــش از ۳۸۲.۸ میلیون دالر بوده 

است.
سهم واردات از روسیه ۷۵۸.۶ هزار تن به ارزش ۳۲۱.۳ میلیون دالر 
بوده که نسبت به دو ماه اسفند ۱۳۹۹ و فروردین ۱۴۰۰ حدود ۱۰۹ 
درصد در وزن و ۲۹ درصد در ارزش رشد داشته است. در دوره مشابه 
سال گذشته، حجم واردات ایران از روسیه ۳۶۲.۶ هزار تن به ارزش 
۲۴۹ میلیون دالر بوده است. از اقالم اساسی وارداتی ایران از روسیه 

در این مدت می توان به گندم و ذرت اشاره کرد.

کاهش ۳۶ درصدی صادرات به روسیه
وضعیت صادرات ایران به روسیه در اسفند پارسال و فروردین امسال 
کاهشی بوده است؛   به طوری که ۱۷۱.۸ هزار تن به ارزش ۶۱.۵ میلیون 
دالر صادرات انجام شده که نسبت به دوره مشابه قبل ۲۲ درصد در وزن 
و ۳۶ درصد ارزش کاهش داشته است. در دوره گذشته ۲۲۰.۹ هزار تن 

به ارزش ۹۶.۱ میلیون دالر صادرات به روسیه انجام شده بود.

واردات از اوکراین ۹۸ درصد کم شد
اما جریان تجارت ایران و اوکراین در دو ماه مورد بررسی کاهشی و در 
مجموع ۵.۹ هزار تن به ارزش ۳.۴ میلیون دالر بوده است. میزان واردات 

ایران از اوکراین حدود ۵۶۳ تن به ارزش ۵۶۵.۷ هزار دالر بوده است، در 
حالی که ایران در ماه پایانی ۱۳۹۹ و ابتدایی ۱۴۰۰، حدود ۲۰.۷ هزار 
تن به ارزش بیش از ۲۷ میلیون دالر واردات از اوکراین داشته است. بر 
این اساس واردات از اوکراین در اسفند پارسال و فروردین امسال، ۹۷ 

درصد در وزن و ۹۸ درصد ارزش کاهش داشته است.

کاهش ۷۶ درصدی صادرات به اوکراین
صادرات ایران با این کشور نیز کاهشی بوده است؛ به طوری که در 
این دوره ۵.۳ هزار تن به ارزش ۲.۹ میلیون دالر صادرات انجام شده 

که ۶۳ درصد در وزن و ۷۶ درصد ارزش کاهش دارد.

هند روز شنبه و تنها یک روز پس از اعالم باالترین 
رکورد صادرات گنــدم این کشــور، از ممنوعیت 
صادرات این محصول به دلیــل از بین رفتن آن به 
خاطر افزایش بی سابقه موج گرما و از طرفی افزایش 
یک شبه و چشمگیر قیمت آن در داخل کشور خبر 
داد. به گزارش خبرگزاری »رویترز« دولت هند با 
اعالم خبر ممنوعیت صادرات گندم، یادآور شــد 
که همچنان اجازه صادرات گندم را به کشورهایی 
که از پیش قرارداد بسته اند و کشورهایی که برای 
تامین امنیت غذایی شان درخواســت داده اند را 

صادر می کند.
خریداران جهانی بر روی تامین گندم از هند یعنی 
دومین کشور تولید کننده این محصول پس از اینکه 

صادرات گندم از دریای سیاه در پی حمله نظامی 
روســیه به اوکراین در اواخر ماه فوریه متوقف شد، 
حســاب کرده بودند.پیش از این ممنوعیت، هند 
هدف گذاری خود برای صادرات گندم را برای سال 

جاری ۱۰ میلیون تُن برآورد کرده بود.
بدین ترتیب ممنوعیت صادرات گندم از هند می 
تواند بــه افزایش جهانی قیمت گنــدم و رکوردی 
جدید در قیمت این محصول منجر شود و مصرف 
کنندگان فقیر در آسیا و آفریقا را بسیار تحت تاثیر 

قرار دهد.
یک تاجر در شهر بمبئی در مصاحبه با خبرنگاران 
گفت:» ممنوعیت صادرات گندم حیرت آور بود. ما 
در انتظار اعمال محدودیت صادرات این محصول در 

۲ تا ۳ ماه آینده بودیم. اما به نظر می رسد نرخ تورم 
تصمیم دولت درباره صــادرات گندم را تغییر داده 
است.« افزایش قیمت غذا و انرژی نرخ تورم ساالنه 
هند را به اندازه ۸ سال در ماه آوریل در این کشور باال 
برده است. نظریه کارشناسان اقتصادی این کشور 
چنین است که بانک مرکزی نرخ بهره را باال ببرد تا 

بتواند قیمت ها را تحت کنترل درآورد.
قیمت گندم در هند با رکوردی بی ســابقه به ۲۵ 
هزار روپیه )۳۲۲ دالر ( برای هر تُن در برابر قیمت 
دولتی حداقلی ۲۰ هزار و ۱۵۰ روپیه رسیده است. 
هند در ماه آوریل ۱.۴ میلیون تُن گندم صادر کرد 
و قرار است در ماه مه نیز حدود ۱.۵ میلیون تُن نیز 

براساس قراردادهایی که امضا کرده صادر کند.

تورم کنونی روسیه به باالترین سطح از سال ۲۰۰۲ رسید 
زیرا تحریم های بین المللی بــه دلیل تهاجم والدیمیر 

پوتین به اوکراین اعمال شد .
به گزارش بیزنس، سرویس آمار فدرال روز جمعه )۱۳ 
مه( اعالم کرد که قیمت در آوریل ۱۷.۸ درصد نسبت به 

سال قبل افزایش یافته بود.
بر اساس نظرسنجی بلومبرگ از ۱۶ اقتصاددان، این رقم 

کمتر از برآوردهای ۱۸ درصدی تحلیلگران بود. با این 
حال، بانک روسیه در این هفته اعالم کرد که تورم، زمانی 
که بر اساس عوامل فصلی تعدیل شد به صورت متوالی به 
اوج خود رسیده است زیرا روبل ضرر اولیه خود در برابر 
دالر را جبران کرده است و روند خرید هولناکی که پس 
از اعمال تحریم ها در ماه مارس رخ داد، از بین رفته است.
به صورت ماهانــه، قیمت ها در ماه آوریــل ۱.۶ درصد 

افزایش یافت که بســیار کمتر از افزایش ۷.۶ درصدی 
ماه قبل است.

بانک روســیه پیش بینی می کند که رشد قیمت ها در 
دسامبر نسبت به سال گذشته بین ۱۸ تا ۲۳ درصد باشد.
اقتصاددان دیمیتری پولوی گفت: رشد قیمت ممکن 
است تا پایان سال همچنان باال باشد و یک اوج ساالنه 

حدود ۲۰ درصد در تابستان امکان پذیر خواهد بود.

میزان سپرده ها و تســهیالت بانکی تا پایان بهمن 
ماه سال گذشته نســبت به مقطع مشابه در سال 
 ۱۳۹۹ معادل ۴۱.۵ و ۴۴.۳ درصد افزایش نشــان 

می دهد.
به گزارش ایسنا، براساس گزارش بانک مرکزی از 
وضعیت کل مانده ســپرده ها و تسهیالت ریالی و 
ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان 
در پایان بهمن ماه سال گذشته، مانده کل سپرده ها 
به رقم بیش از ۵۲۴۲ هزار میلیارد تومان رســیده 
است که نسبت به مقطع مشــابه سال قبل و پایان 
سال گذشــته معادل ۴۱.۵ و ۳۵.۳ درصد افزایش 

را نشان می دهد.
 همچنیــن، باالتریــن مبلغ ســپرده ها مربوط به 

اســتان تهران با مانــده ۲۸۱۳.۹ هــزار میلیارد 
تومان و کم ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه 
 و بویراحمــد معــادل ۱۴ هــزار میلیــارد تومان 

است.
عالوه براین، مانده کل تســهیالت در این زمان نیز 
بیش از ۳۹۰۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به 
مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل 

۴۴.۳ و ۳۹.۷ درصد افزایش داشته است.
طبق این گزارش،  بیش ترین مبلغ تســهیالت نیز 
مربوط به استان تهران با مانده ۲۳۸۸.۴ هزار میلیارد 
تومان و کم ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و 

بویر احمد معادل ۱۴.۲ هزار میلیارد تومان است.
نسبت تسهیالت به ســپرده ها بعد از کسر سپرده 

قانونــی ۸۲.۸ درصد اســت که نســبت به مقطع 
مشابه سال قبل و پایان ســال قبل، به ترتیب ۱.۷ 
واحد درصــد و ۲.۶ واحد درصد افزایش را نشــان 
می دهد که نسبت مذکور در اســتان تهران ۹۳.۳ 
 درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۴.۱ درصد

 است.
در این گــزارش، یکی از علل مهم بــاال بودن رقم 
تسهیالت و ســپرده ها در اســتان تهران استقرار 
دفاتر مرکزی بســیاری از شــرکت ها و مؤسسات 
تولیدی ســایر اســتان ها در اســتان تهران بیان 
شــده و عمده فعالیت هــای بانکی آنهــا از طریق 
 شعب بانک ها و مؤسســات اعتباری استان تهران 

انجام می شود.

تبدیل ۱.۵ میلیون هکتار از تاالب های کشور به کانون گرد و غبار

جزئیات تجارت ایران با روسیه و اوکراین در زمان جنگ

هند صادرات گندم را ممنوع کرد

تورم روسیه رکورد جدید ۲۰ ساله ثبت کرد

جدیدترین وضعیت وام و سپرده های بانکی
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قائم مقام وزیر صمت:

ارزش کل معامالت پس
 از ۶ ماه هفت هزار میلیاردی شد

سخت افزار جدیدی 
به نام کاالبرگ 
ایجاد نمی شود

ریزش سهام 
خودرویی  ها

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

دست خالی تولید 
از هدفمندی یارانه ها

در فاز اول و بخش نخست 
طرح هدفمنــدی یارانه ها 
قرار بر این شد که بخشی از 
درآمدها به تولید و صنعت 
اختصاص پیدا کند. بخشی از درآمدها هم در دست 
دولت باشد تا به مردم پرداخت کند. اما هیچ یارانه 
ای برای بخش تولید در نظر گرفته نشد و تعهداتی 
که به تولید و صنعــت در رابطه هدفمندی یارانه 
های انرژی داده بودند، تحقق پیدا نکرد. تا به امروز 
منابعی از سوی هدفمند شدن یارانه به تولید داده 
نشده و در بودجه های سنواتی هم نامی از آن برده 
نشده است.  به عبارتی سهم بخش تولید پرداخت 

نشده است...

  آرمان خالقــی، عضو خانه 
صنعت و معدن 

متن کامل  د ر صفحه ۳

۲

۲

عقب   نشینی
 قیمت دالر

اوراق مسکن
گران تر  شد

کمبود نقدینگی همچنان اصلی ترین چالش تولید است 

کندی  تسهیالت دهی  به  تولید
صفحه۳

صفحه4

ترمز قیمت  خودرو کشیده  نشد
اخبار آزاد سازی   واردات   نیز   بازار   خودرو   را   آرام   نکرد

دالالن   اجازه  کاهش   قیمت   خودرو   را   نمی دهند

بازار ارز و طال روز گذشته شاهد عقب نشینی قیمت 
دالر ، قیمت ســکه و قیمــت طال بود. بــه گزارش 
اقتصادنیوز ، اسکناس آمریکایی که در روزهای پایانی 
هفته قبل به پرواز درآمده بود در شروع معامالت روز 
گذشته شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه اندکی پایین آمد. 
نرخ دالر روز گذشته در محدوده  ۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان 
معامله شد که نسبت به روز پنجشنبه گذشته ۲۷۰ 
تومان افت کرده بود. قیمت دالر در نیمه روز ۳۰ هزار 
و ۲۶۰ تومان بود. در بازار متشکل ارزی هم قیمت دالر  
روز گذشته اندکی عقب نشست. نرخ دالر در این بازار 
۲۵ هزار و ۵۴۴ تومان بود که نسبت به دو روز پیش 
۴۶ تومان پایین تر بود. در بازار سلیمانیه هم نرخ دالر 
روز گذشته  اندکی کاهش را تجربه کرد  و با ۳۰ هزار و 

۵۸۰ تومان مبادله شد...

روند افزایشی اوراق مسکن همچنان ادامه دارد؛ به 
طوریکه متاهل ها برای خریــد این اوراق باید بیش 
از ۱۱۹ میلیون تومان پرداخت کنند، درحالی که 
این رقم در هفته قبل حدود ۹۸ میلیون تومان بود. 
به گزارش ایسنا، بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق 
مسکن نشان می دهد که هر برگ اوراق تسهیالت 
مســکن در فروردین و اردیبهشــت و خرداد سال 
گذشــته به ترتیب ۱۲۵ هزار و ۷۰۰، ۱۲۳ هزار و 
۸۰۰ و ۱۲۴ هزار و ۲۰۰تومان قیمت دارند. هر برگ  
اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر، مرداد و 
شهریورماه سال گذشته با قیمت ۱۲۳ هزار و ۹۰۰، 
۱۲۴ هزار و ۴۰۰ و ۱۲۳ هزار و ۹۰۰تومان داد و ستد 

می شود. همچنین این...



اقتصاد2
ایران وجهان

قائم مقام وزیر صمت:
ســخت افزار جدیدی به نام 

کاالبرگ ایجاد نمی شود
قائم مقام وزیر صمت در امــور بازرگانی با بیان 
اینکه سخت افزار جدیدی به نام کاالبرگ ایجاد 
نمی شــود، گفت: هیچ کمبودی در مواد اولیه 
نداریم و به تبع آن نیز مشکلی در تولید و عرضه 

وجود نخواهد داشت.
، محمدصــادق مفتح با بیان اینکه ســخت افزار 
جدیدی به نام کاالبرگ ایجاد نمی شــود، اظهار 
کرد: تعبیر نادرستی از کاالبرگ الکترونیکی شده 
 است و سخت افزار جدیدی به نام کاالبرگ ایجاد 

نمی شود.
قائم مقام وزیر صمــت در امــور بازرگانی افزود: 
مردم مطمئن باشند که کارخانه های تولید روغن 
به طور ۲۴ ساعته در حال تولید بوده و بازار تأمین 

خواهد شد.
وی ادامه داد: هیچ کمبودی در مواد اولیه نداریم 
و به تبع آن نیز مشــکلی در تولید و عرضه وجود 

نخواهد داشت.
مفتح با اشاره به بازرســی ها از بازار، اظهار کرد: 
از پایان هفته گذشته به طور ویژه کارخانه ها و 
شبکه توزیع مورد بازرسی قرار گرفت و سه گروه 
بازرسی مشترک انجام شد و حجم بازرسی ها 

۱۰ برابر شد.
قائم مقام وزیــر صمت در امــور بازرگانی افزود: 
مردم می توانند تخلفات گران فروشی در غیر از 
اقالم چهارگانه ای که اصالحات قیمت روی آن ها 

انجام شده را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.
مفتح با اشاره به یارانه ها، گفت: مبلغ یارانه برای 
افرادی که اطالعات آن ها تائید شــود از روز اول 

پرداختی ها، محفوظ است.

خبر

بــازار ارز و طال روز گذشــته 
شاهد عقب نشینی قیمت دالر 

، قیمت سکه و قیمت طال بود.
بــه گــزارش اقتصادنیــوز ، 
اســکناس آمریکایــی که در 
روزهای پایانی هفته قبل به پرواز درآمده بود در شــروع 
معامالت روز گذشته شــنبه ۲۴ اردیبهشت ماه اندکی 
پایین آمد. نرخ دالر روز گذشــته در محدوده  3۰ هزار و 
3۰۰ تومان معامله شد که نسبت به روز پنجشنبه گذشته 
۲7۰ تومان افت کرده بود. قیمت دالر در نیمه روز 3۰ هزار 

و ۲6۰ تومان بود
در بازار متشکل ارزی هم قیمت دالر  روز گذشته اندکی 
عقب نشست. نرخ دالر در این بازار ۲5 هزار و 5۴۴ تومان 

بود که نسبت به دو روز پیش ۴6 تومان پایین تر بود.
در بازار سلیمانیه هم نرخ دالر روز گذشته  اندکی کاهش را 
تجربه کرد  و با 3۰ هزار و 58۰ تومان مبادله شد. دالر هرات 

هم در محدوده ۲9 هزار و53۰ تومان قرار داشت.
اصالح یا سیگنال جدید به دالر؟

برخی از فعاالن بــازار معتقد بودند ایــن کاهش قیمت 
طبیعی است.  به باور این دسته از بازیگران ارزی نرخ دالر 

در روزهای پایانی هفته گذشته دو کانال شکنی پی در پی 
را تجربه کرده و اکنون نیاز به یک اصالح دارد تا مسیر بعدی 
خود را تعیین کند.  اما عده ای دیگر عامل عقب نشــینی 
قیمت دالر را در سیگنال های مثبت برجامی می دانستند. 
جوزپ بورل، مسوول هماهنگی مذاکرات هسته ای وین، 
گفت: این طور بگویم که مذاکرات به بن بست رسیده بود 
و حاال بن بست رفع شــده و به این ترتیب چشم اندازی از 

رسیدن به یک توافق وجود دارد. 

بازار نیمه تعطیل نرخ حواله درهم 
هوای بــازار حواله درهــم نیز  روز گذشــته مانند هفته 
گذشــته نیمه روشــن بود و معامله گران روز گذشــته 
خرید و فروش درهم را تا حــدودی  تعطیل کرده بودند. 
قیمت درهــم روز گذشــته در محدوده 8 هــزارو 33۰ 
تومان معامله شــد. نرخ برابری درهم به دالر باالی نیمه 
کانال 3۰ هزار تومان قرار داشــت و در محدوده 3۰ هزار 
و 596 تومان بدســت می آمد . یکــی از دالیلی که این 

اتفاق در بــازار درهم افتاد ترس معامله گــران از مداخله 
بازارســاز بود. از نظر تحلیلگران زمانی که قیمت نقدی 
دالر از ارزش ذاتی آن کمتر باشــد درواقــع حباب دالر 
 منفی اســت و این می تواند زمینه ساز تقاضا برای خرید 

دالر شود. 

کاهش قدرت سکه بازان
قیمت اونس طال روز گذشته در محدوده ۱8۱۲ دالر معامله 
شد که نسبت به روز قبل تقریبا ثابت بود اما قیمت سکه و 
قیمت طال در ایران با عقب نشــینی قیمت دالر آرایش 
نزولی به خود گرفتند .  قیمت طال ۱8 عیار روز گذشــته 
بیش از 3۰ هزار تومان ارزان شد و در محدوده ۱ میلیون 
و 36۰ هزار تومان مبادله شد. قدرت سکه بازان افزایشی  
هم روز گذشته کاهش پیدا کرد. فلز زرد رنگ داخلی روز 
گذشته در ساعت اولیه معامالت روز گذشته بر روی مرز 
۱۴ میلیون ایستاد و در نیمه روز با ۱۴ میلیون و ۱5 هزار 

تومن معامله شد. 
ارزش ذاتی سکه هم به زیر کانال ۱3 میلیون تومان رفت  و 
در محدوده  سکه ۱۲ میلیون و 9۰8 هزار تومان بود و اندازه 
حباب سکه هم  باالی 8 درصد بود . فاصله ارزش ذاتی سکه 
 با قیمت نقدی آن در بازار  ۱ میلیــون و ۱۰7 هزار تومان 

بود.

در بازار آزاد دالر  ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شد

عقب نشینی قیمت دالر

ارزش کل معامالت پس از ۶ ماه هفت هزار میلیاردی شد
ریزش سهام خودرویی  ها

در روزی که ارزش معامالت خرد سهام به بیشترین 
رقم در اردیبهشــت مــاه صعود کــرد، نمادهای 
خودرویی بیشــترین تأثیر کاهنده را بر شاخص 
کل بورس تهران گذاشتند. به گزارش اقتصادنیوز، 
در معامالت روز شنبه، بیست و چهارم اردیبهشت 
۱۴۰۱، شاخص کل بورس پایتخت با صعود ۱3 هزار 
و 96۱ واحدی نسبت به روز چهارشنبه به رقم یک 
میلیون و 578 هزار و ۴۱۰ واحد رسید.  شاخص هم 
وزن بورس نیز با رشد 6 هزار و ۲38 واحدی در سطح 
۴۴۴ هزار و 6۴7 واحدی ایستاد. همچنین شاخص 
کل فرابورس )آیفکس( ۱8۱ واحــد باال آمد و در 

سطح ۲۱ هزار و 576 واحد قرار گرفت. 
روز گذشــته نمادهــای »تاپیکــو«، »وغدیر« و 
»شبندر« بیشــترین تأثیر را در رشد شاخص کل 
بورس داشــتند و در مقابل نمادهــای »خودرو«، 
»خساپا« و »خبهمن« بیشترین تأثیر کاهنده را 
بر شاخص کل داشتند.  در فرابورس نیز نمادهای 
»زاگرس«، »شــگویا« و »هرمز« بیشترین تأثیر 
افزایشی را بر شاخص کل فرابورس داشتند و »آریا«، 
»فرابورس« و »خدیزل« بیشترین تأثیر منفی را 
بر شاخص داشــتند.   در جدول پرتراکنش ترین 
نمادهای بورس آسیاتک صدرنشین است و خودرو 
و شستا در رتبه های بعدی هستند. در فرابورس نیز 

فزر، آریا و سمگا پرتراکنش  ترین نمادها هستند.
روز شــنبه قیمت ســهام تمام نمادهای گروه های 
»شرکت های چندرشته ای صنعتی«، »کشاورزی و 
دامپروری« و »قند و شکر« افزایش یافت و یکپارچه 
سبزپوش شــدند. در ســوی دیگر بازار نمادهای 
خودرویی گروه  »خودرو و ساخت قطعات« و نهادهای 
مالی گروه »فعالیت های جنبی مرتبط با واسطه گری 

مالی« قرمزترین گروه های بازار بودند.

خبر
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روند افزایشی اوراق مسکن همچنان ادامه دارد؛ به طوریکه 
متاهل ها برای خرید این اوراق باید بیش از ۱۱9 میلیون 
تومان پرداخت کنند، درحالی که این رقم در هفته قبل 
حدود 98 میلیون تومان بود. به گزارش ایســنا، بررسی 
آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می دهد که هر 
برگ اوراق تسهیالت مسکن در فروردین و اردیبهشت و 
خرداد سال گذشته به ترتیب ۱۲5 هزار و 7۰۰، ۱۲3 هزار 
و 8۰۰ و ۱۲۴ هزار و ۲۰۰تومان قیمت دارند. هر برگ  اوراق 
تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر، مرداد و شهریورماه 
سال گذشته با قیمت ۱۲3 هزار و 9۰۰، ۱۲۴ هزار و ۴۰۰ 
و ۱۲3 هزار و 9۰۰تومان داد و ستد می شود. همچنین این 
اوراق در ماه مهر سال گذشته ۱۲۴ هزار و 5۰۰، در آبان ماه 
۱۲۴ هزار و ۱۰۰ و در آذرماه نیز ۱۲3 هزار و 3۰۰  تومان 
قیمت دارند. اوراق تسهیالت مسکن در دی  و بهمن  سال 

گذشــته نیز با قیمت های ۱۲۴ هزار و 7۰۰ و ۱۲۴ هزار 
و 5۰۰ تومان معامله می شــود. این گزارش نیز بر اساس 

قیمت بهمن ماه نوشته شده است.

قیمت اوراق برای مجردها و متأهل های تهرانی
بر این اساس، مجردهای ساکن تهران می توانند تا ۲8۰ 
میلیون تومان تســهیالت دریافت کنند که شامل ۲۰۰ 
میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و 8۰ میلیون تومان 
وام جعاله می شود؛ لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان 
تسهیالت باید ۴۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند 
که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۱۲۴ هزار و 5۰۰ تومانی، 
۴9 میلیون و 8۰۰ هزار تومان می شــود. همچنین با در 

نظر گرفتن 8۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید 
۱6۰ ورق به مبلغ ۱9 میلیون و 9۲۰ هزار تومان خریداری 
کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به 69 میلیون و 7۲۰هزار 
تومان می رســد. زوج های تهرانی نیز برهمین اســاس 
می توانند تا سقف ۴8۰ میلیون تومان شامل ۲۰۰ میلیون 
تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر و 8۰ میلیون 
تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید 8۰۰ 
برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه آن 99 
میلیون و 6۰۰ هزار تومان می شود که همراه با هزینه ۱9 
میلیون و 9۲۰هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید ۱6۰ 
ورق تسهیالت مسکن خریداری کنند، در مجموع باید 

۱۱9 میلیون و 5۲۰ هزار تومان پرداخت کنند.

قیمت اوراق در سایر استان ها
سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با 
جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر برای مجردها به ۱6۰ 
و برای زوجین به 3۲۰ میلیون تومان رســیده است 
که با توجه به اینکه مجردهــا باید 3۲۰ و متاهل های 
ساکن این شهرها نیز باید 6۴۰ برگه تسهیالت مسکن 
خریداری کنند، مجردها باید 39 میلیون و 8۴۰ هزار 
تومان و متاهل ها نیز باید 79 میلیون و 68۰هزار تومان 
پرداخت کنند. این وام برای مجردهای سایر مناطق 
شهری به ۱۲۰ و برای زوجین این مناطق نیز به ۲۴۰ 
میلیون تومان رسیده اســت؛ بنابراین مجردها باید با 
پرداخت ۱۴ میلیون و 9۴۰ و متاهل ها نیز با پرداخت 
۲9 میلیون و 88۰هزار تومان برای خرید اوراق نسبت 

به اخذ این وام اقدام کنند.

اوراق مسکن گران تر  شد
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مفقودی
اصل سند مالکیت )برگ سبز (خودرو سواری سیستم پژو تیپ پارس مدل ۱38۰ به شماره انتظامی 
۲۱9 ب ۴۴ ایران ۲5 به شماره موتور ۲۲8۲8۰۰3۰78 و به شماره شاسی 8۰8۰3۴۰۲ بنام بهرام 

رازی فرزند علی اکبر  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد. 9۱8۴
--

مفقودی 
برگ کمپانی ماشین سواری سمند مدل ۱383 به شماره انتظامی ۲66 ن 85 ایران ۲7 به شماره 
موتور ۱۲۴83۱3۰735 به شماره شاسی 838۴556۰ بنام سیروان مولودی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد . 9۱85
مفقودی 

برگ کمپانی ماشین سواری پژو ۴۰5 مدل ۱389 به شماره انتظامی 69۴ ب 68 ایران 7۲ به شماره 
شاسی NAAM01CA2AR535631 به شماره موتور ۱۲۴89۱637۴۲  بنام حسین خالقی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . 9۱86
--

مفقودی 
برگ کمپانی خودرو سواری پژو PARSXU7 مدل ۱39۴ رنگ مشکی متالیک به شماره انتظامی ۱89 
 NAAN01CV8FH174369 124 و شماره شاسیK0614996 ص 89 ایران 87 و شماره موتور

بنام فاطمه توفیقی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد .9۱87
--

مفقودی 
سند کمپانی – سند مالکیت – برگ سبز خودرو سواری – هاچ بک سیستم سایپا تیپ 111SE مدل 
۱39۴ به شماره انتظامی 755 م 93 ایران ۱7 و شماره شاسی NAS431100F5817803 به شماره 

موتور 53۲37۲5 بنام فرشاد قنبر پور ینگجه مفقود گردیده و از درجه  اعتبار ساقط میباشد . 9۱88

مفقودی 
برگ سبز خودرو سواری TIGGO 7-AT سیستم MVM مدل ۱۴۰۰ رنگ مشکی متالیک 

به شماره انتظامی 659 ج 8۴ ایران 68 به شماره شاسی NATGBACR6M1017630 به 
شماره موتور MVME4T15BADM019493 بنام فرشته معصومی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد . 9۱89
--

مفقودی 
اصل سند مالکیت )برگ سبز( خودرو سواری سیستم MVM تیپ X33 مدل ۱۴۰۱ به شماره 
انتظامی 36۴ ی 6۲ ایران 3۴ و شــماره موتور MVMD4G20ANN010660 به شماره 
شاسی VATGBAYP0N1010259 بنام وفا مخیمر فرزند محمد مفقود گزدیده و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد. 9۱9۰
--

مفقودی 
اصل سند مالکیت )برگ سبز( خودرو سواری سیســتم پژو تیپ ۱6۰۰ آردی مدل ۱383 
به شــماره انتظامی 35۱ ص ۱۴ ایران 37 به شــماره موتور ۱۱783۰۱77۱3 و شــماره 
 شاســی 83۱۱8۱7۴ بنام واحد حســین پور فرزند خالند مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد . 9۱9۱
--

مفقودی 
شناسنامه مالکیت خودرو سواری سایپا تیبا مدل ۱39۴ به شماره انتظامی 76۴ ج ۲9 ایران 37 به 
شماره شاسی 8۱8۴۱۴۱ و به شماره موتور NAS811100E5811787 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد . 9۱9۲
--

مفقودی 
کارت ماشین – برگ ســبز خودرو ســواری هاچ بک سیســتم ام . وی . ام تیپ X33S مدل 
۱۴۰۰ رنــگ ســفید -روغنی به شــماره انتظامــی ۱78 ج 65 ایران 3۴ و شــماره شاســی 
NATGBAYL7M1031704 و شماره موتور MVM484FBDL031028 بنام حاتم 

رشیدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . 9۱93

مفقودی 
دفترچه ثبت ساعت درجه دوم صادره از پلیس راه استان آذربایجان غربی به شماره ۴755 متعلق 

به آقای علیرضا دوست پرور ثانی فرزند رجب مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.9۱9۴
--

اگهی مزایده اتومبیل 
به موجب پرونده اجرائی کالسه 99۰3537 یک دستگاه اتومبیل سواری پژو پارس شماره انتظامی 
78۱ س 8۱ ایران ۱7 متعلق به آقای خانعلی جاللی که طبق نظر کارشناس رسمی وارده بشماره 
۱۴۰۰/۴۴۰۱5- ۱۴۰۰/۱۲/۲3 نوع کاربری : سواری ، سیستم : پژو و تیپ : جی ال ایکس ۴۰5، مدل 
: ۱385 ، رنگ سبز بژ متالیک ، ظرفیت 5. تعداد سیلندر ۴ نوع سوخت : بنزین ، تعدا محور : ۲ تعداد 
چرخ ۴، شماره موتور : ۱۲۴85۰۴6۰۰3 کشور سازنده : ایران ، شماره شاسی ۱935۲3۴9 وضعیت 
خودرو و اتاق و بدنه :. درب موتور و درب صندوق عقب نیاز به صافکاری و رنگ امیری دارد موتور : دارد ، 
گیربکس : دارد . شیشه ها : شیشه جلو شکستگی دارد ، سپر ها : سپر جلو شکستگی دارد ، دیفرانسیل 
دارد، صندلی جلو و داشبورد : صندلی ها نیاز به تودوزی دارند . جلو پنجره: شکسته است و الستیک 
ها 5۰٪ چراغ : عقب راست شکسته است ، آینه و برف پاک کن : دارد وضعیت اصالت خودرو قایل 
سرویس دهی میباشد . سایر موارد خودرو از قسمت پهلوی راست ستون عقب دارای تصادف بازسازی 
شده و خودرو دوررنگ است )در برخی قسمتها ( خودرو به صورت دستی دوگانه سوز شده است . 
پوسته رکاب راست شکسته است . قیمت پایه با احتساب وضعیت موجود ان و هزینه های آن و موارد 
جانبی به مبلغ 75۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده، از ساعت 9 الی ۱۲ مورخ ۱۴۰۱/3/9 در پارکینگ 
شهید قلی پور واقع در ارومیه ابتدای جاده سلماس - خیابان شهید قلی پور از طریق مزایده به فروش 
می از است. مزایده از مبلغ 75۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته 
می شد و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدأ وصول خواهد 
شد 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 ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، 
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.9۱95

مسئول اداره اجرای اسناد رسمی ارومیه -فاطمه معمارزاده
--

آگهی مزایده اتومبیل
آگهی مزایده خودروی پژو پارس ELX به پالک انتظامی 7۴8 ب 89 -37 ایران

به موجب  پرونده اجرائی کالسه ۱۴۰۰۰۰86۴ اجرای اسناد رسمی ثبت خوی یکدستگاه خودروی 
سواری پژو پارس تی ال ایکس به پالک انتظامی 7۴8 ب 89 -37 ایران مدل ۱386 رنگ سفید 
صدفی بشماره شاسی 5۱۰۰3۴76 و شماره موتور ۱3686۰۰۲8۱۲ به مشخصات ذیل می باشد 
و خودروی مذکور بنزینی " بدنه تمام رنگ و موتور خوابیده - گیربکس خوابیده - سپرها تصادفی 
- الستیکها مستعمل - جلو پنجره سالم - شیشه ها سالم - چراغها سالم - آینه و برف پاک کن سالم - 
صندلی و جلو داشبورت سالم - تودوزی مناسب - اصالت خودرو مورد تایید نبوده و معاینه فنی صورت 
نگرفته است. خودروی مذکور فاقد بیمه نامه شخص ثالث می باشد. در قبال ۱۰5/839/۴۰۰/۰۰۰ 
ریال اصل طلب و مبلغ 5۲/9۱9/7۰۰ ریال حقوق دولتی بازداشت می باشد . برابر نظریه کارشناس 
رسمی دادگستری به مبلغ 95۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده است و از ساعت 9 الی ۱۲ روز سه 
شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰3/۰3 در محل پارکینگ حمایت شهرستان خوی به نشانی خوی جاده قدیم 
چایپاره از طریق مزایده به فروش می رسد، مزایده از مبلغ 95۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال( نهصد و پنجاه میلیون 
ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدأ فروخته می شود شرکت در مزایده منوط به پرداخت 
ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت بوده و حضور خریدار با نماینده قانونی او در 
جلسه مزایده الزامی است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از 
تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به 
حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز شده و مزایده 
تجدید خواهد شد ، الزم به ذکر است پرداخت هزینه های شهرداری و دارائی و حق مزایده و غیره عالوه 
بر مبلغ مورد مزایده متعلق به خریدار می باشد .این آگهی در یک نوبت منتشر خواهد شد. در صورتی 

که روز مزایده تعطیل رسمی اعالم شود مزایده تجدید خواهد شد.9۱96
معاونت اداره کل و سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی – سعید کریمی ثالت

آگهی مزایده اتومبیل 
به موجب پرونده اجرائی کالسه 97۰6796 یک دستگاه اتومبیل سواری وانت 
پیکان به شماره پالک انتظامی ۲86 ج69-ایران ۱7 تیپ ۱6۰۰ مدل ۱363 
رنگ سفید روغنی ظرفیت ۲ نفر چهار سیلندر نوع سوخت بنزینی دو محور 
چهار چرخ شماره موتور:۱5۱63۰8۰85 به شماره شاسی۱5۱39۱۰8 اتاق 
و بدنه آثار و پوسیدگی کلی آثار برخورد در طرفین وجود رنگ و دو رنگ و بتونه 
کاری فاقد ضبط پخش و سینه داشپورت پوسیده و مستعمل - کپسول جانبی 
فاقد تجهیزات صندلیها معیوب موتور خاموش گیربکس مکانیکی شیشه ها دارد 
سپر معیوب آینه و برف پاک ندارد صندلی و جلو داشبورد معیوب و مستعمل 
جلو پنجره دارد الستیک ها مستعمل و فرســوده چراغ دارد جک و زاپاس 
مشاهده نشد اصالت دارد قابل سرویس دهی می باشد خالفی ندارد فرسوده 
بودن بعلت توقف خودرو ۱- مدت زمان زیاد با توجه به مدل ساخت دارای بار بند 
نیز می باشد دارای کپسول خالی به جهت دو گانه سوز غیر کارخانه در قسمت 
بار وانت بصورت فرسوده می باشد متعلق به آقای محمد تبریزی که طبق نظر 
کارشناس رسمی به مبلغ 3۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده، از ساعت 9 الی 
۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰3/8 در پارکینگ خاتم واقع در کمرندی خاتم 
االنبیاء از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 3۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدأ فروخته می شود شرکت در مزایده 
منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و 
حضور خریدار یا 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. 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.9۱78
مسئول اداره اجرای اسناد رسمی ارومیه -فاطمه معمارزاده

آگهی فقدان سند مالکیت
 با سالم ، بدینوسیله اعالم می دارد . اسناد مالکیت چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب مغازه دارای پالک ۱3۰/۱۱66 -اصلــی واقع در بخش ۱7 بوکان به 
شــماره چاپی های 8۱۴۱8۴ الف 96 و 6۴5359 ج 93 به ترتیب نام آقایان 

علی وسلیمان هر دو محمدیان هر یک نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
صادر وتسلیم گردیده است. اخیرا مالکین با ارائه یک برگ استشهادیه مصدق 
ودرخواست وارده به شماره ۱۴۰۱۲۱7۱3۰۱۰۰۰۱6۰9۲ - ۱۴۰۱/۰۲/۱8 
اعالم نموده است که اسناد مالکیت صادره موصوف به علت سهل انگاری مفقود 
وتقاضای صدور اسناد مالکیت المثنی را نموده اند. لذا مستندا" به تبصره های 
ذیل ماده ۱۲۰ آیین نام 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 انتشار آگهی به مدت ده 
روز می تواند به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سند معامله ویا اصل 
سند مالکیت تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نگردد ؛ اداره 
ثبت ، المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد 
. مضافا" در صورت ارائه سند معامله ویا اصل سند مالکیت، صورت مجلسی دال 
بر وجود سند 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.9۱79 

تاریخ انتشار روز یکشنبه ۱۴۰۱/۲/۲5
خالد خانه بیگی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوکان

--
آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه( 

به موجب پرونده اجرائی ۱۴۰۰۰۰957 ششدانگ یک باب خانه نوع ملک 
طلق با کاربری مســکونی به پالک ثبتی ۲89۰8 فرعی از یک اصلی بخش 

۱۴ مراغه به مساحت
۱8۲/۲5 متر مربع واقع در میاندوآب کمربندی جنوبی کوچه بن بســت 6 
متری شهید خرمی با مالکیت علی خرمی فرزند حسن مالک ششدانگ عرصه 
و اعیان با شماره مستند مالکیت ۴۱۰7۱ تاریخ ۱398/۱۰/۴ دفتر خانه اسناد 

رسمی شماره 7 
میاندواب موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چایی 383۱۴3 سری الف سال 
98 با شماره دفتر الکترونیکی ۱398۲۰3۱3۰۰6۰۰58۲۰ ثبت گردیده است 

محدود است به حدود اربعه ذیل :
شــماال دیوار به دیوار به طول ۱۰/55 متر به شماره ۲86۰ فرعی شرقا درب 
و دیوار به طول ۱7متر به شارع جنوبا دیوار مشترک به طول ۱۰/75 متر به 
قطعه دو تفکیکی غربا دیوار مشترک به طول ۱7متر به شماره ۲863فرعی 

از یک اصلی.
که در قبال مطالبات آقای حسین اقلیمان حیدرلو بستانکار پرونده اجرائی 

بازداشت گردیده است و توسط کارشناس رسمی دادگستری میاندوآب به مبلغ 
شانزده میلیارد ریال ارزیابی گردیده است. روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۱/3/۴ در 
محل اجرای ثبت میاندواب واقع در میاندوآب خیابان شهدای شرقی ساختمان 
اداره ثبت اسناد و امالک طبقه دوم اتاق اجرائیات از طریق مزایده به فروش 
می رسد. مزایده از مبلغ فوق الذکر شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدأ 
فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای 
آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد خواهد شد. به استناد ماده ۱36 اصالحی آئین نامه اجرا 
شرکت در مزایده منوط به پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب 
سپرده ثبت و حضور خریدار و نماینده قانونی او در جلسه مزایده است و برنده 
مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده 
به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده 
فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و 
 به حساب خزانه واریز خواهد. نیم عشر و حق مزایده نیز از برنده مزایده 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.9۱8۰
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی میاندوآب – سعید سیفی

--
آگهی ابالغ اجرائیه از طریق جراید

خانم زینب شهبازی فرزند فیروز
شهرداری میاندوآب به اســتناد دو فقره چک برگشتی به شماره 895595 

مورخه
۱۴۰۰/۰7/۱۰ و 89559۴ مورخــه ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ عهــده بانک صادرات 
میاندوآب جمعا به مبلغ 85/۰۰۰/۰۰۰ ریال  اصل طلب به انضمام پنج درصد 
حق دولتی علیه شما اقدام به صدور اجرائیه کالسه ۱۴۰۰۰۰76۰ نموده که 
به دلیل عدم شناسایی در آدرس مندرج در سند، مستند به ماده ۱8 آیین نامه 
اجرایی مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار به شما ابالغ میگردد. بدیهی 
است ظرف ۱۰ روز پس از انتشار آگهی اجرائیه ابالغ شده محسوب و عملیات 

اجرائی وفق مقررات جریان خواهد یافت.9۱8۱
کفیل واحد اجرای اسناد رسمی میاندوآب -صالح نجاری

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

برابر آراء صادره هیات/ هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی مهاباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند، ) برابر ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ( ، می توانند از تاریخ انتشار اولین 

آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد
و امالک شهرستان مهاباد تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ذیصالح قضایی مراجعه و نسبت به تنظیم داد 
خواست اعتراض اقدام نمایند و گواهی تقدیم داد خواست را از دادگاه اخذ و 
ظرف مهلت مقرر یک ماهه به اداره ثبت اسناد و امالک مهاباد ارائه نمایند. در 
غیر این صورت پس از انقضای مهلت مذکور چنانچه متقاضی ثبت یا نماینده 
قانونی وی به داد گاه مراجعه و گواهی عدم تقدیم داد خواست را اخذ و ارائه 
نمایند بدون توجه به اعتراض مطابق مقررات سند مالکیت بنام متقاضی ثبت 

صادر خواهد شد.
۱- آقای سلیمان مام قادری فرزند محمد به شماره شناسنامه ۱۱57 و کد 

ملی
۲87۰8۴۲9۴5 صادره مهاباد برابــر رای ۱6۴ ۱۴۰۱6۰3۱3۰۰7۰۰۰ 

مورخه
۱۴۰۱/۰۱/۱7 نسبت به شــش دانگ یک باب خانه به مساحت ۱9۰/3۰ 
متر مربع در قسمتی از پالک ۲358/6/۲65۴- اصلی بخش ۱5 مهاباد برابر 
سند قطعی ۱۲۰9۲۴ مورخ ۱396/۱۲/۱7 دفتر 6 مهاباد انتقالی از حسن 

ابراهیمیان.)م الف 9۱8۲(
تاریخ انتشار نوبت اول: یک شنبه ۲5 اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ 

تاریخ انتشار نوبت دوم: دو شنبه ۰9 خرداد ماه ۱۴۰۱
علی گلی - رئیس ثبت اسناد و امالک مهاباد

--

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

برابر آراء صادره هیات/ هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی مهاباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند، ) برابر ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ( ، می توانند از تاریخ انتشار اولین 

آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد
و امالک شهرستان مهاباد تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ذیصالح قضایی مراجعه و نسبت به تنظیم داد 
خواست اعتراض اقدام نمایند و گواهی تقدیم داد خواست را از دادگاه اخذ و 
ظرف مهلت مقرر یک ماهه به اداره ثبت اسناد و امالک مهاباد ارائه نمایند. در 
غیر این صورت پس از انقضای مهلت مذکور چنانچه متقاضی ثبت یا نماینده 
قانونی وی به داد گاه مراجعه و گواهی عدم تقدیم داد خواست را اخذ و ارائه 
نمایند بدون توجه به اعتراض مطابق مقررات سند مالکیت بنام متقاضی ثبت 

صادر خواهد شد.

۱. آقای محمود رش فرزند عبداله به شــماره شناســنامه 7۱۰ و کد ملی 
۲87۱۱۱98۱3 صادره مهاباد برابر رای

۱۴۰۱6۰3۱3۰۰7۰۰۰۰۲۲ مورخه ۱۴۰۱/۰۱/۰6 نسبت به شش دانگ 
یک قطعه باغ آبی به مساحت ۲۲۰۰۰/5۰ متر مربع در قسمتی از پالک ۲۲ 
- اصلی بخش ۱6 مهاباد روستای قره خان برابر سند قطعی شماره ۲3۴۱5 
مورخ ۱39۲/۰5/۲8 دفتر 9 مهاباد انتقالی عبداله رشی موضوع نسق زراعی 

3579۲ مورخ 5۱/۰6/۱6 و ۱3۰۰9/576
مورخ ۴3/۰7/3۰ دفتر ۴ مهاباد بنام محمد و عبداله رش.)م الف 9۱83(

تاریخ انتشار نوبت اول: یک شنبه ۲5 اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
 تاریخ انتشار نوبت دوم: چهار شنبه ۰9 خرداد ماه ۱۴۰۱

علی گلی - رئیس ثبت اسناد و امالک مهاباد
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دستخالیتولیدازهدفمندییارانهها
آرمانخالقی،عضوخانهصنعتومعدن

در فاز اول و بخش نخست طرح هدفمندی یارانه ها قرار بر این شد که بخشی از درآمدها به تولید و صنعت اختصاص پیدا کند. بخشی از درآمدها هم در دست دولت باشد تا به مردم پرداخت کند. اما هیچ یارانه ای برای بخش تولید در نظر 
گرفته نشد و تعهداتی که به تولید و صنعت در رابطه هدفمندی یارانه های انرژی داده بودند، تحقق پیدا نکرد. تا به امروز منابعی از سوی هدفمند شدن یارانه به تولید داده نشده و در بودجه های سنواتی هم نامی از آن برده نشده است. 

به عبارتی سهم بخش تولید پرداخت نشده است.  در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها، سهم بخش تولید از یارانه نقدی داده نشد. قرار بود برای صنایع انرژی بر، سیاست جبرانی اتخاذ شود و یارانه به بخش تولید پرداخت شود. اما سهم 
بخش تولید را هم به خانوارها دادند. این وضع باعث شد قیمت تمام شده بخش تولید، باال برود و وقتی یارانه بخش تولید داده نشد، در کاهش قیمت تمام شده تولید، اتفاقی نیفتاد. تا االن بخش تولید حق خودش را از یارانه نقدی نگرفته است. 
این موضوع باید به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد که با بخش تولید چه کار کنیم. فاز اول هدفمندی یارانه ها مربوط به حذف یارانه های انرژی بود که در سال 88 مصوب و از سال 89 اجرایی شد. تا به امروز چند سال از اجرای این طرح 
گذشته و ریالی بابت سهم تولید و صنعت پرداخت نشده است.  طرح جدید توزیع عادالنه یارانه ها است که بیشتر بر مواد و محصوالت تاثیر دارد. قرار است در این طرح سبد معیشت خانوار تقویت شود. هنوز اجرای آن در بخش انرژی مشخص 

نشده است. اما در افزایش قیمت مواد اولیه در کارخانجات غذایی نمود پیدا می کند. سیاست جبرانی هم این نیست که به تولیدکننده منابعی پرداخت شود. بیشتر حمایت از مصرف کننده مورد توجه است.  
اما رفتار شبکه بانکی با بخش تولید هم نیازمند بازنگری است. بانک ها باید در کنار تولید و صنعت قرار بگیرند، نه در مقابل آنها. امروز موضوع تملک بانک ها بر واحدهای تولیدی مشکلی است که موجب شده تولید و صنعت با چالش های فراوانی 
روبه رو باشند. حل مشکل نقدینگی در واحدهای تولیدی با روش های دیگری، جز سیستم بانکی نیز قابل حل است. موانع و محدودیت ها در بخش تولید شناسایی شده و مشکالت مشخص است. متاسفانه در کشور ما ابزارها و نهادهایی که 
بتوانند در کنار بانک ها وظیفه تامین مالی را به طورجدی بر عهده بگیرند یا وجود ندارند یا از قدرت باالیی برخوردار نیستند. به همین دلیل نقدینگی به مهم ترین و اصلی ترین چالش بخش تولید و صنعت تبدیل شده است. واحدهای تولیدی 

همچنان درگیر جذب منابع و دریافت این تسهیالت هستند که منجر به بازگشت آنها به عرصه تولید و افزایش ظرفیت تولیدی آنها می شود.

رئیس اتحادیه مشــاوران امالک تاکیــد کرد که تغییر 
قیمت های اخیر کاالهای اساسی تاثیری بر بازار مسکن 
نخواهد داشت. مصطفی قلی خســروی اظهار کرد: بازار 
مسکن از پارامترهایی مثل تورم عمومی، بازارهای موازی، 
میزان تولید مســکن، هزینه ســاخت، تورم نهاده های 
ساختمانی و نرخ دستمزد تاثیر می گیرد و تغییرات اخیر 
قیمت کاالهای اساسی و خوراکی تاثیر چندانی بر این بازار 
ندارد. وی افزود: اگر تغییر قیمت کاالهایی مثل روغن، 
لبنیات و ماکارونی تاثیر زیادی بر شاخص تورم ایجاد کند 
ممکن است تا حدود اندکی بر بازار مسکن اثر گذار باشد 
اما همانطور که گفتم رشد قیمت سنگین ایجاد نخواهد 
کرد. خسروی با بیان این که مشاوران امالک نقشی در 
نوسانات قیمت مســکن ندارند گفت: طبیعی است که 
پایین آمدن قیمت خانه منجر به رونق شغل واسطه های 
بازار امالک می شــود، بنابراین ما همواره طرفدار ارزان 
شدن مسکن هستیم. رئیس اتحادیه مشاوران امالک با 
اشاره به صحبتهای برخی نمایندگان مجلس مبنی بر 
نقش مشــاوران امالک بر افزایش قیمت مسکن گفت: 
نمی دانم چه دلیلی دارد که برخی آقایــان دائم بر یک 
تحلیل اشتباه اصرار می کنند و کم کاری خودشان را به 
گردن مشــاور امالک می اندازند.   خسروی تاکید کرد: 
ما طبق قانون نظام صنفی، مجری قوانین هستیم. بارها 

گفته ایم که این قانون برای صنف امالک حداقل هفت 
ایراد دارد که باید اصالح شود. قانون را اصالح نمی کنند 
بعد هرجا کم می آورند از مشاوران امالک مایه می گذارند. 
وی اظهار کرد: یکی از نمایندگان عضو کمیسیون عمران 
مجلس اخیراً بیان کرده  که هیات مدیره اتحادیه امالک 
که خودشان بنگاه دار هســتند نمی توانند بنگاه داران را 
کنترل کنند. آخر مگر می شــود از صنــوف دیگر برای 
اتحادیه امالک اســتفاده کرد؟ طبق ماده ۷ قانون نظام 
صنفی، اتحادیه شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا 
چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه اند، برای انجام 
دادن وظایف و مسؤولیت های مقرر در این قانون تشکیل 
می گردد. رئیس اتحادیه مشــاوران امالک تصریح کرد: 
تعجب می کنم فردی از قوه مقننه که وظیفه اصلی اش 
قانونگذاری است نسبت به قوانین مرتبط با کمیسیونی 
که در آن عضویت دارد بی اطالع است. خسروی همچنین 
درباره آخریــن وضعیت بازار مســکن گفت: بحمداهلل 
ثباتی که از حدود یک ســال گذشته در بازار ایجاد شده 
همچنان وجود دارد و قیمت مسکن در اردیبهشت تغییر 
چندانی نداشــت. تا حدودی نگران بازار اجاره هستیم. 
به مشــاوران امالک توصیه می کنیم با نزدیک شدن به 
 پیک جابجایی از چانه زنی با مالــکان برای کاهش نرخ 

اجاره بها غافل نشوند.

رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشــان پارچه تهران 
گفت: در چند سال اخیر طبق فرمان مقام معظم رهبري، 
ســال ها بر مبناي تولید نام گذاري مي شود. هر میزان 
ایشان بر تولید تاکید و تمرکز دارند، دستگاه ها و سازمان 
ها با فاصله بیشتري بر این امر صحه مي گذراند در حالیکه 

باید در مسیر تحقق شعار سال حرکت کنند.
محمد ولدخانی بیان داشت: مگر نه این است که باید در 
توسعه تولید، شرایط، امکانات و تسهیالت بیشتري فراهم 
شود؟ مگر نه این است که باید تمامي موانع و زنجیرها از 
پاي تولیدکننده باز شــود؟ اگر به دنبال تولید هستیم 
شناخت موانع زمان زیادي نیاز ندارد. بارها از زبان تعداد 
بیشماري از تولیدکنندگان در رسانه ها و در همایش هاي 
مختلف از نیازها و موانع تولید سخن گفته شده است؛ اما 
سازمان ها و وزارت خانه هاي متعامل، گوش شنوا نداشته 
اند. تنها با شــعار و بدون عمل کاري از پیش نمي رود. 

ولدخاني با تاکید بر ضرورت حذف انحصارطلبي در تولید 
بیان داشت: پارچه، بیس و پایه تولیدات زیادي در کشور 
است و مي تواند براي بسیاري از مشاغل، مواد اولیه باشد. 
چه بیشمار تولیدکنندگاني که به دلیل وجود انحصار در 
حوزه نخ از گردانه تولید خارج و سرمایه خود را در مشاغل 
کاذب انباشته اند. ین افراد چند سال مي توانند منتظر 
تغییر در سیستم واردات نخ براي تولید پارچه بمانند؟ آن 
هم با قیمت هاي فضایي که در دست عده اي با حمایت 
وزارت و سازمان صمت هستند. ولدخاني با تاکید بر اینکه 
نیاز کشور بسیار بیشتر از مقدار نخي است که این عده 
وارد و به بازار سرازیر مي کنند ادامه داد: هر چه با مسئوالن 
صحبت کردیم تا کنون نتیجه اي نداده؛ لذا خاضعانه مي 
خواهیم واردات نخ آزاد شود تا مشاغل مرتبط با آن درگیر 
مشکالت عدیده، گراني، کمبود و کیفیت نباشند. قطعا بار 

گران این روند بر دوش عده زیادي در کشور خواهد بود.

ســهم تولیــد از درآمــد 
یارانه هــا  هدفمنــدی 
محقق نشــده اســت. در 
دور اول اجــرای طرح قرار 
بر این بود که ســهم تولید 
محفوظ  باشــد اما این روند وارد مســیر دیگری 
شــد. تولید بدون حمایت ماند و ســهمی از منابع 
هدفمندی یارانه هــا دریافت نکــرد. حال بخش 
صنعت به این مــورد معترض اســت. در جراحی 
اقتصادی و توزیع عادالنه یارانه ها، قیمت بسیاری 
از کاالهای اساســی افزایش چند برابری دارد. در 
این بین متاســفانه تســهیالت تولید نیز از سوی 
بانکها به دســت تولیدکننده نمی رســد. گویا بنا 
بر اظهارات خود سیســتم بانکــی، بانک ها روند 
 تسهیالت تولید را به بهانه صرف منابع توسط دولت، 

متوقف کرده اند.
در همین رابطه مهدی بستانچی، صنعتگر و رییس 
انجمن صنفی تولیدکنندگان سیستم های تهویه 
مطبوع ایران، خطاب به احســان خاندوزی، وزیر 

اقتصاد گفت: در دور اول هدفمندی یارانه ها گفتند 
بخشــی از منابع حاصل ازآن صرف تولید می شود 
که نشد. حاال که قیمت کاالهای اساسی را به بهانه 
هدفمندی چند برابر کرده اند نه تنها حرفی از کمک 
به تولید نیست، بلکه بانک ها روند تسهیالت تولید را 
به بهانه صرف منابع توسط دولت، متوقف کرده اند. 

انتقادات از عدم پرداخت سهم تولید از پروژه های 
هدفمندی یارانه ها ادامه دارد. باید دید در جراحی 
جدید یارانه ای، تولید چقدر ســهم خواهد داشت. 
چه مبالغی از این هدفمنــدی و توزیع عادالنه قرار 
است به دست تولید برسد. اهمیت و رابطه مستقیم 
سهم تولید و اشتغال در جامعه روشن و شفاف است 

و سهم تولید اگر پرداخت نشود برای بخش سرمایه 
گزار مشکالت اساسی رخ خواهد داد.

سخنگوی کمیســیون ویژه جهش تولید مجلس 
شورای اسالمی گفت: بر اســاس قانون بودجه در 
سال ۱۴۰۰ باید اعتباری معادل ۳۲ هزار میلیارد 
تومان از ســوی ســازمان هدفمندی یارانه ها به 
حــوزه تولید و اشــتغال اختصــاص می یافت که 
طبق گزارش ارائه شــده در جلســه کمیســیون 
تنها تخصیص ۱9 هزار میلیــارد تومان از ۳۲ هزار 
 میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای این بخش 

محقق شده بود.
محسن زنگنه، ســخنگوی کمیسیون ویژه جهش 
تولید مجلس شورای اســالمی در تشریح نشست 
کمیســیون متبوع خود گفت: جلســه در رابطه با 
تخصیص اعتبار به حوزه تولید و اشتغال در بودجه 
سال ۱۴۰۰ با حضور مسووالن سازمان هدفمندی 

یارانه ها برگزار شد.
این نماینده مردم در مجلس افزود: بر اساس قانون 
بودجه در سال ۱۴۰۰  باید اعتباری معادل ۳۲ هزار 
میلیارد تومان از سوی سازمان هدفمندی یارانه ها 
به حوزه تولید و اشــتغال اختصــاص می یافت که 
طبق گزارش ارائه شــده در جلسه کمیسیون تنها 
تخصیص ۱9 هزار میلیارد تومان از ۳۲ هزار میلیارد 
تومان در نظر گرفته شــده برای این بخش محقق 
شده بود. سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید 
مجلس اظهار داشــت: طبق نظــر معاونت نظارت 
مجلس در این باره تخلف صورت گرفته و بر این نکته 
تأکید شد تا سازمان هدفمندی یارانه ها نسبت به 

جبران این مساله اقدام کند.

شایلیقرایی
Newskasbokar@gmail.com

کمبود نقدینگی همچنان اصلی ترین چالش تولید است 

کندی تسهیالت دهی  به  تولید
بانک ها روند تسهیالت تولید را متوقف کرده اند 

ضرورت حذف انحصارطلبی و آزاد شدن واردات نخ

بازار مسکن به کدام سو خواهد رفت؟

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.

هزینههایدرمانهمــهزوجهاینابارور
توسطبیمهسالمتپرداختمیشود

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.

بیمهسالمتاستانکرمانشاههزینهدرمان
۳۶زوجنابارورراتاکنونپرداختکردهاست

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. 

۶۰درصدجمعیتاستانزیرپوششبیمه
سالمتاست

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.

مدیرکلبیمهسالمتاستانکرمانشاه:
بیمهســالمتهزینههایدرمانهمهزوجهای

نابارورراپرداختمیکند
 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.

بیمهسالمتاستانکرمانشاههزینهدرمان
۳۶زوجنابارورراتاکنونپرداختکردهاست

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. 

۶۰درصدجمعیتاستانزیرپوششبیمه
سالمتاست

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 ۱8 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، 8۶ 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
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در هفتمین دوره انتخابات شهرداران عضو شورای سازمان شهرداری های کشور
شهردار اصفهان، منتخب شهرداران كشور شد

شهردار اصفهان با رای شهرداران منتخب 
اســتانها، به عنوان عضو شورای سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور انتخاب 
شــد.هفتمین دوره انتخابات شهرداران 
عضو شورای ســازمان شــهرداری ها و 
دهیاری های کشــور با حضور شهرداران 
منتخب استان  های کشور برگزار شده و 
با اخد آرای این شهرداران، شهردار تبریز، مشهد و اصفهان به عنوان سه عضو اصلی 
شورای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور انتخاب شدند. به منظور انتخاب 
شهرداران عضو شورای ســازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشور پیش از این 
شهرداران منتخب استان ها انتخاب شدند و در جلسه روز چهارشنبه 21 اردیبهشت 
ماه شــهرداران عضو اصلی شــورا طی انتخابات حضوری، تعیین گردیدند.در این 
انتخابات با رای شهرداران منتخب کشور، 3 نفر به عنوان عضو اصلی شورا انتخاب 
شدند، خاطرنشان کرد: برگزیدگان این انتخابات به ترتیب عبارتند از: یعقوب هوشیار 
شهردار تبریز، سید عبدهلل ارجایی شهردار مشهد مقدس و علی قاسم زاده شهردار 

اصفهان که امید است حضور آنها موجب تعالی بیش از پیش این شورا باشد.

پوشش صددرصدی ســامانه امداد مكانيزه 194 
دركل استان مركزی

مدیرعامل شــرکت گاز استان مرکزی 
گفت: در راســتای پیاده سازی اهداف 
و اســتراتژیهای مدیریت گازرســانی، 
این شــرکت به عنوان یکی از اســتان 
های پیشــتاز، نســبت به پیاده سازی 
ســامانه194اقدام نموده، که ابتدا این 
سامانه در سطح مرکز استان و شهرستان 
اراک راه اندازی شد و سپس به همت همکاران مرکزکنترل امداد، ICT و خدمات 
اجتماعی رفاهی همچنین با استفاده از رهنمودهای معاونین مربوطه و پس از ارتقاء 
سامانه و ایجاد زیرساخت های مرتبط، این سامانه درکل استان مرکزی توسعه داده 
شد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی محمدرضا سمیعی گفت: 
سامانه امداد مکانیزه 194بصورت متمرکز از ابتدای سال1401در سرتاسر استان 
پیاده سازی شده است و هم استانی های عزیز می توانند درصورت بروز هرگونه 
مشکالت امدادی گاز، بصورت شبانه روزی با سامانه 194تماس حاصل کرده ودر 

اسرع وقت خدمات الزم را دریافت نمایند.

دکتر کریمی شهردار اراک:
شهرداری پشتيبان حفظ و بقاء بازار تاريخی اراک است

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل 
شــهرداری، دکتر کریمی شــهردار اراک 
صبح روز پنحشنبه مورخ 22 اردیبهشت 
ماه سال جاری در بازدید به همراه شالبافان 
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی کشور و آصفری 
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در 
مجلس شورای اسالمی از بازار تاریخی اراک، گفت: این مجموعه تاریخی هم نماد هویت 
اراک و هم به نحوی کارکردهای اقتصادی و گردشگری دارد که متاسفانه در سالهای اخیر 
خیلی از فعالیت هایی که برای احیای این مجموعه باید انجام می شده، مغفول واقع شده 
است.وی افزود: شورای شهر و شهرداری اراک،به تبع خواست مردم، نیاز شهر و هویت 
شهری، اقدامات خوبی را در سالهای گذشته انجام داده و اعتبارات خوبی تخصیص داده 
و امسال نیز حدود 4 میلیارد تومان برای بازار تاریخی اراک اختصاص  داده که در جلسه 
ای روز سه شنبه برگزار شد مقرر گردید متناظر اعتبار شهرداری و اعتباری که فرمانداری 

اختصاص می دهد، میراث فرهنگی نیز اعتبار الزم را در نظر بگیرد.

30رشته قنات در استان مركزی تا پايان سال جاری 
اليروبی می شود

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندســی 
سازمان جهاد کشــاورزی استان مرکزی: 
200 رشته قنات در این استان با هدف بهبود 
آب دهی به اراضی کشاورزی تا پایان سال 
جاری الیروبی می شــود. به گزارش روابط 
عمومی جهاد کشــاورزی استان مرکزی 
،آقای رســول شمســی مدیر آب و خاک 
و امور فنی مهندسی روز دوشــنبه با اعالم این خبر افزود: برای الیروبی این قنوات در 
شهرستان های مختلف استان مرکزی اعتباری معادل ۵0 میلیارد تومان پیش بینی 
شده است وی اضافه کرد: سال گذشته 130 رشته قنات با اعتباری معادل .2۵... میلیارد 
و .۸۸۵.... میلیون تومان از محل منابع ملی و اســتانی الیروبی شد. مهندس شمسی 
به موقعیت مکانی قنات های احیاء و الیروبی شــده نیز اشاره داشت و تصریح کرد: در 
شهرستان اراک.19.رشته. قنات ، -اشتیان ۶ رشته - زرندیه ۵ رشته - خنداب ۵ رشته 
– ساوه 11 رشته –خمین 13 رشته – تفرش 23 رشته – شازند23 رشته - کمیجان. ۷ 
رشته – محالت 4 رشته – فراهان ۶ رشته – دلیجان ۶ رشته قنات الیروبی شده اند . به 
گفته مدیر آب و خاک ، هدف از الیروبی قنوات افزایش آب دهی و بهره وری آب کشاورزی 

بوده که این روند با توجه به کمبود منابع آبهای زیرزمینی ادامه خواهد یافت. 

مشاور وزیر راه و شهرسازی:
توزيع يك ميليون و 150 هزار تن قير برای حفظ و نگهداری 

جاده های كشور در سال جاری هدفگذاری شد
مشاور و نماینده وزیر راه و شهرسازی 
در امور توســعه زیربنایی و طرح های 
ویــژه گفــت: توزیع یــک میلیون و 
1۵0 هزار تن قیر امســال برای حفظ 
و نگهداری جاده هــای نقاط مختلف 
کشور هدفگداری شــده که به مرور 
زمان توزیع می شود. به گزارش پایگاه 
خبری وزارت راه وشهرسازی) استان مرکزی(، سید حسین میرشفیع مشاور 
و نماینده وزیر راه و شهرســازی در امور توســعه زیربنایی و طرح های ویژه 
درسفر یک روزه به اســتان مرکزی با حضورمعاون هماهنگی امور عمرانی 
استاندی،مدیرکل راه وشهر سازی استان و سایر مدیران استانی از روند اجرای 
کمربندی شمالی شهر اراک وبزرگراه اراک –خرم آباد بازدید میدانی بعمل 
آورد. حمید انعامی مدیرکل راه وشهرسازی استان درحاشیه این بازدید گفت: 
سرمایه گذار طرح آزادراه اراک به خرم آباد، قرارگاه سازندگی خانم االنبیا است 
و منابع سهم دولت از روش هایی که قانون مشخص کرده تامین اعتبار می شود 
برآورد می شود و امسال حدود ۶ هزار میلیارد ریال از این میزان اعتبار، از سوی 

دولت تامین می شود.

اخبار

اخراج کارکنان علی بابا در روسیه
هلدینگ علی بابا حدود ۴۰ درصد از کارکنان علی اکسپرس روسیه را در بحبوجه جنگ در اوکراین که فعالیتهای تجاری را مختل کرده است، اخراج کرد. روزنامه نیک کی این خبر را به نقل از یک کارمند 

علی بابا گزارش کرد اما معلوم نیست آیا اخراجهای بیشتری انجام خواهد شد زیرا بعضی از کارکنانی که قرار بود اخراج شوند، داوطلبانه استعفا دادند و عده دیگری جا به جا شدند. گفته می شود علی بابا 
اکسپرس از تحوالت اخیر به شدت آسیب دیده است. این جوینت ونچر روسی در سال ۲۰۱۹ از سوی علی بابا و شرکای روسی این شرکت راه اندازی شد و مبادالت داخلی و بین المللی را انجام 
می دهد. این شرکت برای بیش از سه چهارم از کسب و کار خود، به فروش خارجی وابسته است و در رونق تجارت پساکرونایی، اختالالت زنجیره تامین باعث شد بهبود آهسته ای را تجربه کند. 

واردات خودرو بعد از 4 سال 
آزاد و شــرایط آن نیز پس از 
تهدید به استیضاح وزیر صمت 
تغییر کرد. جالل رشــیدی 
کوچی، نماینده مجلس گفته 
اســت از وزارت صمت با بنده تماس گرفته شد. بنظر 
می رسد در تصمیم جدید واردات خودرو شرایط تغییر 
کرده است. حجم موتور بین 1۵00 تا 2۵00 سی سی 
و سقف قیمت بین 20 تا 2۵ هزار دالر مد نظر است. به 
گفته وی، اگر این تغییرات صورت گرفته باشد، شاهد 
یک تصمیم عاقالنه  و منطقی تر هستیم. هر چند هنوز 
ایراداتی وارد اســت. این اتفاق در حالی افتاده است که 
شرایط واردات خودرو چیز دیگری بود. جالل رشیدی 
کوچی در توییتی در این رابطه نوشته بود در تنظیم آیین 
نامه واردات خودرو با تکیه بر کلمه خودروی اقتصادی 
دو شرط در نظر گرفته شده است. سقف قیمت ۷000 
دالر و حجم موتور 1000 سی سی. اگر وزیر صمت این 
توهین آشکار به مردم ایران را اصالح نکند قطعا منتظر 

استیضاح باشد.
پس از کش وقوس ها و گمانه زنی های فــراوان، دولت 
سرانجام رای به آزادســازی واردات خودرو پس از چهار 
سال ممنوعیت داد و حاال همه در انتظار ابالغ آیین نامه 
اجرایــی از ســوی وزارت صنعت، معــدن و تجارت و 

ازسرگیری ورود خودرو به کشور هستند. اما کارشناسان 
صنعت خودرو معتقدند عوامل خارجی مانند مذاکرات 
ویــن و واردات خودرو دیگر تاثیری بــر قیمت خودرو 
نمی گذارند. به طور کلی، با توجه به صحبت ها و رفتارهای 
سیاستگذاران، چنین به نظر می رسد که مسیر حرکت 
همچنان به سمت شرایط تورمی است و برای تغییر جهت 
حرکت، ایجاد تغییرات اساســی چه در حوزه سیاست 
خارجی  و چه در نگرش ها به کشــورداری یک ضرورت 
اســت. در غیر این صورت کنش گران اقتصادی کشور 
نمی توانند امیدوار باشند که سال 1401 با کمتر از 40 

درصد افزایش بها در کاالها و خدمات به پایان برسد.
کشور اکنون در یک وضعیت ناپایدار در تصمیم گیری 
قرار گرفته است؛ یعنی تصمیم حاکمیت در قبال کنش 
های بین المللی چندان روشن نبوده و مشخص نیست 
که آیا قرار است، مسیر تحریم تداوم پیدا کند؟ یا با توجه 
به فشاری که تحریم ها به اقتصاد و معیشت مردم وارد 
کرده، قرار اســت، رویه جدیدی در پیش گرفته شود. 
تصمیم حاکمیت در قبال کنش های بین المللی چندان 
روشن نبوده و مشخص نیست که آیا قرار است، مسیر 
تحریم تداوم پیدا کند؟ یا با توجه به فشاری که تحریم 
ها به اقتصاد و معیشت مردم وارد کرده، قرار است، رویه 
جدیدی در پیــش گرفته شــود. در همین زمینه یک 
کارشناس خودرو در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: 
به دلیل سیاست های پولی کشور و تورم وارداتی، حتی 
آزادسازی واردات خودرو هم روند رو به افزایش قیمتها را 

متوقف نخواهد کرد.

فرید زاوه اضافه کرد: وضعیت این صنعت بهتر نخواهد بود 
و همین اتفاقات حتی به شکل شدیدتر تکرار خواهد شد. 
تیراژ تولید هم با همه وعده های داده شده به احتمال زیاد 
چندان زیاد نخواهد شد.  به گفته این فعال صنعت خودرو 
، تنها موضوعی که ممکن است کمی این محاسبات را 
تغییر دهد آزادسازی واردات خودرو است.  البته اگر این 
اتفاق رخ دهد ممکن است تا حدودی سرعت این تورم 
بخشی کاهش یافته و بازار از خرید کردن دست بردارد. 
گرانی رود کندتری به خود بگیرد. ولی حتی آزادسازی 
واردات خودرو نیز نمی تواند جلوی گران شدن خودرو 

را بگیرد. وی در ادامه توضیح داد بحث مذاکرات این قدر 
طوالنی شده که تاثیر خود را در اقتصاد کشور از دست 
داده است. به همین دلیل این موضوع هم دیگر نمی تواند 
در بحث قیمت خودرو تاثیرگذار باشد. اگر واردات در قالب 
قبلی و با کمترین محدودیت آزاد شود، می توانیم امیدوار 
به کاهش شــدید قیمت در بازار خودروهای خارجی و 
اثرگذاری آن به بازار خودروهای داخلی باشیم. با این حال 
گذاشتن سقف قیمتی و سهیم کردن تولیدکنندگان در 
سود واردکننده ها، اثرگذاری واردات را به شدت کاهش 

خواهد داد.

دالالن اجازه كاهش قيمت خودرو را نمی دهند

ترمز قیمت  خودرو کشیده  نشد
اخبار آزاد سازی   واردات   نيز   بازار   خودرو   را   آرام   نكرد

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

آگهی درخواست حصر وراثت 
اقای جلیل کاظم پور لنگوری  فرزند  حسن جان  به شرح دادخواستی که به شماره  3 / 1401  از این شعبه ثبت 
گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که  شادروان حسن جان کاظم پور لنگوری  
فرزند علی   به شماره شناسنامه 20۶441۷۸01 صادره از  بابل در تاریخ 1 /  2 /  1401  در اقامتگاه دائمی 
خود شهرستان سیمرغ فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1.جمال کاظم پور لنگوری  به شماره 
شناسنامه  یک پسر متوفی 2. جالل کاظم پور لنگوری  به شماره شناسنامه 100۷  پسر متوفی3.کمال کاظم 
پور لنگوری  به شماره شناسنامه  43  پسر متوفی4 .خلیل کاظم پور لنگوری  به شماره شناسنامه یک  پسر 
متوفی۵.جلیل کاظم پور لنگوری  به شماره شناسنامه یک   پسر متوفی ۶.حلیمه کاظم پور لنگوری  به شماره 
شناسنامه 1۸  دختر متوفی۷.حکیمه کاظم پور لنگوری  به شماره شناسنامه   20۵ دختر متوفی۸.فاطمه 
حسین نیا رکنی به شماره 1۷ همسر متوفی والغیر، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 

انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف سیمرغ- سید عباس جعفری پطرودی

م  الف :  2  / 1401

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهرری

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1400۶03010240043۷4 -1400/11/30 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای ذبیح اله بیگ محمدی فرزند رمضان بشماره شناسنامه 2۵ صادره از اردبیل در یک قطعه زمین با بنای 
احداثی در آن به مساحت ۸2/4۵ مترمربع پالک فرعی ۵2004 از123 اصلی مفروز از پالک ۸043 واقع در بخش 12 
حوزه ثبت شهرری خریداری از مالک رسمی برابر انتقال از آقای عبداهلل خیری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود درصورتی 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 وپس 
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.)م الف ۷9 (
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/0۸

سیدمهدی المعی، رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهرری

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1400۶0301024003۶۸9 -1400/10/0۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای مهدی گودرزی فرزند محمدتقی بشماره شناسنامه ۸02 صادره از بروجرد در یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن 
به مساحت ۵1/۷3 مترمربع پالک 294 فرعی از 199 اصلی واقع در شهرری- جوانمرد قصاب- کوچه مبارکی- پالک 
3 خریداری برابر مبایعه نامه عادی از مالک رسمی آقای عزیزاهلل حشمتی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود درصورتی 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 وپس 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.)م الف ۸4 (
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/0۸

سیدمهدی المعی، رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری

آگهی مزایده 1401/02/19
))نوبت اول((

بدینوسیله به اطالع عموم می رساند شرکت تعاونی روستایی بوکان به موجب تصمیم مجمع عمومی عادی )بطور فوق العاده( نوبت اول مورخ 1400/11/1۷ و صورتجلسه شماره 12 مورخ 1401/01/14 هیئت مدیره شرکت ومجوز شماره 
20۵/2/4/124/1۵۶ مورخ 1401/01/1۵سازمان محترم تعاون روستایی استان آذربایجانغربی در نظر دارد:

1-گندم زیر بوجاری درجه یک حدود 3۵۵00 کیلوگرم با قیمت پایه هر کیلوگرم 10۶000 ریال
2 - گندم زیر بوجاری درجه دو حدود 219010 کیلوگرم با قیمت پایه هر کیلوگرم 9۶000 ریال
 3- گندم زیر بوجاری درجه سه حدود 3۶0۷0 کیلوگرم با قیمت پایه هر کیلوگرم 4۸000 ریال

 4- گندم زیر بوجاری درجه چهار حدود 12320 کیلوگرم با قیمت پایه هر کیلوگرم 2۷000 ریال
 با شرایط زیر، محصوالت زیر بوجاری عملیات تولید و تکثیر گندمهای بذری خریداری شده در سال 1400 را از طریق مزایده جهت مصارف غیر انسانی تحویل کف انبار به باالترین قیمت پیشنهادی از طریق مزایده به فروش برساند.

 عالقمندان می توانند درخواستهای خود را از تاریخ 1401/02/20 تا تاریخ 1401/02/31 در ساعات اداری به محل اداره تعاون روستایی شهرستان بوکان واقع در مجتمع ادارات تحویل و رسید دریافت نمایند و جهت بازدید از محصوالت زیر 
بوجاری به انبار ۵000تنی شرکت تعاونی روستایی بوکان واقع در کیلومتر یک جاده بوکان - میاندوآب پشت پاسگاه ناچیت مراجعه و اقدام نمایند.

 1- داوطلبان شرکت در مزایده بایستی فرم شرکت در مزایده را دریافت و تکمیل نموده و مبلغ 2/۵00/000/000 ریال )دویست و پنجاه میلیون تومان( را به حساب جاری 120231۸۶39۷001 نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی بنام 
شرکت تعاونی روستایی بوکان واریز و فیش آن در پاکت جداگانه و درخواست شرکت در مزایده را در پاکت در بسته تا پایان وقت اداری مورخ 1401/2/31 تحویل اداره تعاون روستایی واقع در مجتمع ادارات نمایند و شماره موبایل و مشخصات 

کامل شرکت کننده بر روی پاکت درج شده باشد.
 2- به پیشنهادات مبهم ومشروط بدون فیش واریزی و بدون امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد و کمیته معامالتی در رد و با قبول پیشنهادات مختار است.

 3- زمان برگزاری مزایده راس ساعت 12 ظهر روز یکشنبه مورخه 1401/03/01
در محل اداره تعاون روستایی واقع در مجتمع ادارات با حضور ناظران مدیریت تعاون روستایی استان و شهرستان و کمیته معامالتی شرکت خواهد بود.

 4- مزایده بصورت حضوری با حضور شرکت کنندگان در مزایده بارعایت کامل پروتکل بهداشتی برگزار خواهد شد.
 ۵- سپرده نفرات اول ، دوم و سوم برندگان مزایده در حساب جاری شرکت نگهداری خواهد شد و در صورتیکه نفر اول از پیشنهادات متصرف گردد سپرده وی به نفع شرکت ضبط و معامله بانفر دوم به شرط اینکه مابه التفاوت قیمت پیشنهادی 

نفر اول و دوم از سپرده کمتر نباشد انجام خواهد شد و در صورت انصراف نفر دوم به همین ترتیب معامله با نفر سوم انجام می گیرد.
 ۶- برنده مزایده موظف است ظرف مدت 2 روز پس از اعالم کتبی برنده شدن کل بهای مورد معامله را در وجه شرکت تعاونی روستایی بوکان پرداخت نماید و تحویل کلیه محصوالت زیر بوجاری بعد از تسویه کامل وجه معامله و مجوز مدیریت 

تعاون روستایی استان خواهد بود در صورت عدم پرداخت تمامی بهای معامله در مهلت تعیین شده، معامله في مابین فسخ و ضمن اینکه سپرده واریزی به نفع شرکت ضبط می شود، برنده مزایده حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.
۷- کل هزینه های بارگیری و حمل ، کارشناسی ، چاپ و نشر آگهی مزایده ، عوارض قانونی و مالیات ناشی از این مزایده برعهده برنده مزایده خواهد بود.

 ۸- تحویل مورد مزایده منوط به صدور مجوز تحویل از مدیریت تعاون روستایی استان می باشد.
9- تحویل مورد مزایده در کف انبار شرکت می باشد و هزینه های بارگیری وحمل به عهده برنده مزایده بوده و مقدار مورد مزایده تا 2۵ درصد قابل افزایش و یا کاهش می باشد که محاسبه مبالغ مورد مزایده طبق وزن تحویلی در انبار خواهد بود .
 10- برنده مزایده موظف خواهد بود پس از اعالم و صدور مجوز سازمان استان نسبت به حمل و تخلیه مورد مزایده به مدت ۵ روز کاری اقدام نماید ، در غیر اینصورت به ازای هر روز تاخیر مبلغ ۵/000/000  ریال بعنوان خسارت عدم حمل 

و هزینه نگهداری از برنده مزایده دریافت میگردد.
 تلفن تماس: 09143۸20۵41

هیئت مدیره شرکت تعاونی روستایی بوکان

اگهی مفقودی
 برگ ســبز سیســتم: ســمند  به رنگ: ســفید به شــماره موتــور : 124۸90۵13۸0 شــماره شاســی 
NAAC91CC9AF790519 به شــماره پالک:92 - 21۸ ب ۸1  مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.بابل

آگهی مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی 
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مدل: 1390 به رنگ: سفید
به شماره موتور:  124900۷21۶0
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مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد./ فریدونکنار


