
کارخانه های برزیل قراردادهای صادرات شکر را لغو کردند و تولید را به اتانول 
تغییر دادند.

به گزارش ایســنا، افراد مطلع به رویترز اعالم کردند که کارخانه های نیشکر 
برزیلی برخی از قراردادهای صادرات شکر را لغو می کنند و تولید را به سمت 
اتانول ســوق می دهند تا از قیمت های بــاالی انرژی بهره مند شــوند و این 
موضوع، نگرانی  در مورد کمبود شکر را افزایش می دهد. افراد مطلع افزودند: 
تقریبا همه شــرکت هایی که در تجارت شــکر در برزیل فعالیــت دارند، لغو 

 شده اند. آنان تمام کنســلی ها را تاکنون بین ۲۰۰ هزار تا ۴۰۰ هزار تن شکر 
خام برآورد کرد.

برزیل حدود ۲.۲ میلیون تن شکر در ماه در اوج محصول صادر می کند. برخی 
از معامله گران می گویند که کاهش شدید تولید شکر می تواند به کمبود جهانی 

شکر منجر شود.
اکثر کارخانه ها در برزیل انعطاف پذیر هستند و می توانند تولید شکر یا اتانول  
را جابجا کنند. در حــال حاضر، تولید به نفع اتانول در حال تغییر اســت زیرا 

قیمت های باالی انرژی ناشــی از بهبود بیماری همه گیر و جنگ در اوکراین 
باعث افزایش تولید سوخت می شود.

پیش بینی های اخیر تحلیلگران نشان می دهد که شکر خروجی کمتر و حجم 
اتانول باالتر اســت زیرا فروش ســوخت زیســتی برای کارخانه ها سودآورتر 
شــده اســت. فروش اتانول در ماه آوریل ۲.۶ درصد افزایش یافت. یک تاجر 
بزرگ بین المللی موادغذایی کار لغــو را تایید کرد که در این صنعت به عنوان 
ورشکستگی شناخته می شود  و گفت که اکثر معامله گران سعی می کنند در 

هنگام مذاکره انعطاف پذیر باشــند. برزیل دومین تولیدکننــده اتانول بعد از 
ایاالت متحده است.

 فروش اتانــول در یــک یــا دو روز پرداخت می شــود، در حالی که شــکر 
صادراتــی زمــان بیشــتری می بــرد. اتانــول آب دار اواخر هفته گذشــته 
بــا قیمت شــکر ۲۰ ســنت در هــر پونــد معاملــه می شــد، در حالی که 
 معامالت آتــی شــکر در نیویورک کمــی بیش از ۱۹ ســنت در هــر پوند 

معامله می شد.

کارخانه تو لید پهپاد تمــام ایرانی ابابیل ۲ صبح 
امروز با حضور رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح 
ایران و وزیر دفاع تاجیکستان در دوشنبه پایتخت 

این کشورافتتاح شد
در راستای تقویت و توسعه همکاری های مشترک 
دفاعــی و نظامی بین دو کشــور، کارخانه تولید 
پهپاد ابابیل ۲ با همت و تالش متخصصان صنایع 
دفاعی وزارت دفاع و پشــتیبانی نیرو های مسلح 
جمهوری اسالمی ایران با حضور سرلشکر باقری 
و شیرعلی میرزا وزیر دفاع و جمعی از فرماندهان 
عالی رتبه کشور تاجیکستان در دوشنبه پایتخت 

این کشور افتتاح شد.
سرلشــکر باقری با اشــاره به اینکــه جمهوری 
اسالمی ایران با تالش متخصصان و دانشمندان 
متعهد خود و با اســتفاده از ظرفیت های داخلی 
توانســته در تمام ابعاد نظامــی و دفاعی به ویژه 
هواپیما های بدون سرنشــین رشد قابل توجهی 
داشته باشــد؛ گفت: امروز در جایگاهی هستیم 
که می توانیــم عالوه بر رفع نیاز هــای داخلی به 
کشــور های هم پیمــان و دوســت در جهــت 
 افزایش امنیت و صلح پایــدار، تجهیزات نظامی 

صادر کنیم.
رئیس ستاد کل نیرو های مســلح افتتاح تولید 
کارخانه ابابیل ۲ در تاجیکستان را نقطه عطفی 

در همکاری هــای نظامی بین دو کشــور عنوان 
کرد و افزود: انشــاهلل در آینده شــاهد افزایش 
همکاری ها و تعامالت بیشــتر از تمام ســطوح 
دفاعی نظامی بین دو کشور ایران و تاجیکستان 
خواهیم بــود. در پایــان کلید نمادیــن افتتاح 
کارخانــه و گواهینامه پایان دوره آموزشــی به 
 فرمانده و کارکنان نیروی هوایی تاجیکســتان 

اهداء گردید.
در ادامه سرلشکر باقری در راستای همکاری های 
دوجانبــه پیرامون مســائل امنیتــی و مرزبانی 
دوکشور، با سپهبد ســیمومین یتیم اف رئیس 
کمیته امنیتی دولتی جمهوری تاجیکستان دیدار 

و گفت وگو کرد.
تقویــت تــوان دفاعــی و نظامی در راســتای 
هم افزایی و همکاری هرچه بیشــتر در مرز های 
مشــترک و همچنیــن موضوعــات و تحوالت 
 منطقه و افغانســتان از مهم ترین محور های این

 گفت وگو بود.
طرفین بر ادامه تعامالت و رایزنی ها و نشست های 
تخصصی پیرامون مسائل منطقه ای و فی مابین 

تاکید کردند
پهپــاد ابابیــل - ۲ از تولیدات ســازمان صنایع 
هواپیمایــی وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای 
مسلح است. این پهپاد جزو پهپادهایی است که به 

صورت انبوه در اختیار نیروهای مسلح قرار دارد.
این پهپاد جزو پهپادهایی با ارتفاع پروازی پایین 
و مداومــت پــروازی کوتاه بــا ماموریت هدف، 
شناســایی و مراقبت هوایی از مواضع دشــمن 
عنوان شده اســت. روش پرتاب آن نیز به شکل 
پرتاب از روی پرتابگــر ریلی Jato، نیوماتیکی و 

خودرویی است.
ابابیل - ۲در هنگام فرود نیز به دو طریق چتر فرود 

و یا نشست بر روی باند پروازی انجام می شود.
بیشــینه برد عملیاتی این پهپاد ۲۰۰ کیلومتر 
و بیشینه ســرعت کروز آن نیز ۲۲۰ کیلومتر بر 
ساعت اعالم شده است که ارتفاع پروازی ابابیل 
- ۲ را می تواند حداکثر ارتفاع پروازی ۱۱ هزار پا 
برساند. هدایت و ناوبری آن نیز GPS/INS بوده 
و به دو روش کنترل از راه دور و خودکار هدایت 

می شود.
موتور پیســتونی دو ســیلندر ابابیل - ۲ با توان 
۲۵ اســب بخار، مصرف سوخت ۵ لیتر بر ساعت 
را داراســت. محموله اپتیکی این پهپاد نیز یک 
دوربین نیکون با کیفیت تصویر ۱۲ مگاپیکسل 

و وزنی بالغ بر ۷۰ کیلوگرم است.
وزن برخاست ۱۲۵ کیلوگرمی و مداومت پروازی 
 ۱.۵ ســاعت نیز دیگر ویژگی هــای ابابیل - ۲ 

است.

ایالن ماسک با اشاره به این که ممکن است حسابهای 
جعلی توییتر حداقل چهار برابر بیشتر از ادعای این 
شرکت باشد، اعالم کرد ممکن بخواهد توییتر را به 
قیمت پایین تری خریداری کند.ماسک اعالم کرده 
بود قرارداد ۴۴ میلیارد دالری برای خرید توییتر را تا 
زمان دریافت اطالعات درباره حسابهای جعلی و ربات 
معلق کرده و تصور می کند این حسابها حداقل ۲۰ 
درصد از کاربران توییتر را تشکیل می دهند در حالی 

که برآورد خود توییتر، پنج درصد است.
ماسک روز جمعه اعالم کرده بود قرارداد ۴۴ میلیارد 
دالری برای خرید توییتر را تا زمان دریافت اطالعات 
درباره حسابهای جعلی و ربات معلق کرده و تصور می 
کند این حسابها حداقل ۲۰ درصد از کاربران توییتر 

را تشکیل می دهند در حالی که برآورد خود توییتر، 
پنج درصد است.

وی در این کنفرانس در پاســخ با این که آیا قرارداد 
توییتر با قیمت دیگری، مقرون به صرفه است، گفت: 
دور از ذهن نیست. مدیران توییتر مدعی شدند که 
آنها یک روش شناســی پیچیده ای دارند که فقط 
خودشان می توانند سر در بیاورند. این روش ناشی 
پیچیده نمی تواند یک راز عمیق به پیچیدگی روح 
انسان یا نظیر آن باشد.ارزش سهام توییتر در اواخر 
معامالت بعدازظهر دوشنبه پس از اظهارات ماسک، 
ریزش کرد و با بیش از هشت درصد کاهش، به ۳۷ 
دالر و۳۹ سنت رسید که بســیار پایین تر از قیمت 
نهایی سهام توییتر یک روز پیش از اعالم پیشنهاد 

خرید ایالن ماسک در اوایل آوریل بود. پاراگ آگراوال، 
مدیرعامل توییتر، روز گذشته توییت کرده بود که 
برآوردهای داخلی توییتر از حسابهای ساختگی در 
چهار سه ماهه گذشــته، پایین پنج درصد بوده اند. 
این پاسخ چند روز پس از انتقاد ایالن ماسک از نحوه 
مدیریت حسابهای جعلی در توییتر داده شد. ماسک 
با ایموجی "پو"، به مدیرعامل توییتر پاسخ داد.  این 
میلیاردر کارآفرین نوشت: چطور تبلیغات کنندگان 
بدانند در قبال پولشــان چه دریافت می کنند: این 

مسئله بنیادین برای سالمت مالی توییتر است.
بر اساس گزارش رویترز، بررسی های مستقل نشان 
داده اند که بین ۹ تا ۱۵ درصد از میلیون ها پروفایل 

توییتر، ربات هستند.

رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به برگزاری 
نخســتین رویداد بین المللی خصوصی سازی در 
اقتصاد ایران گفت: در این رویداد ۷۰۰ شرکتی که 
در طول ۲۰ سال گذشته به بخش خصوصی واگذار 
شــده اند و همچنین ۳۰۰ شرکت دولتی که سهام 
آن ها باید واگذار شوند مورد بررسی قرار می گیرند.

به گزارش ایسنا، حسین قربانزاده در نشست خبری 
که امروز برگزار شد اظهار کرد: رویداد مذکور از ۳۱ 
اردیبهشت تا سوم خرداد برگزار می شود و افراد باید 
برای شــرکت در این رویداد ثبت نام کنند. در این 
رویداد بررسی می شود که آیا شرکت هایی که واگذار 

شده اند، بعد از واگذاری رو به رشد بوده اند یا خیر؟

وی ادامه داد: این اتفاق کمک می کند سیاســت 
گذاران قوای مختلف که نیاز به برداشــت واحد از 
موضوع دارند بتوانند به این برداشت برسند. برای 
نخستین مرتبه دولت در یک رویداد آنچه که واگذار 

کرده است را بررسی می کند.
رئیس ســازمان خصوصی ســازی با بیــان اینکه 
در حاشــیه این رویداد ۹ پاویون برگــزار خواهد 
شد، اظهار کرد: این ۹ پاویون شــامل نفت، نیرو، 
پتروشــیمی، بانک و بیمه، کشــاورزی، صنعت، 
صنایع معدنی، راه و شهرسازی و خدمات می شود. 
در این رویداد روسای قوا، مسئوالن مرتبط با حوزه 
واگذاری در بخش دولتی و خصوصی، وزرای اقتصاد 

و دادگســتری و نمایندگان مجلس حضور دارند. 
همچنین چند مقاله از کشــورهای امریکا، برزیل، 
لهســتان و… در این رویداد قرائت می شود و یک 

مقام از بانک جهانی نیز حضور دارد.
قربانزاده با بیان اینکه ســهم دولــت باید در ۳۰۰ 
شرکت واگذار شــود، گفت: بخش عمده ای از این 
شرکت ها مانند شرکت های آبفا بضاعت واگذاری 
ندارند اما در نخستین جلسه هیات واگذاری بعد از 
رویداد مورد بررسی قرار گرفته و از تجربیات رویداد 
استفاده می شود. در این شرکت ها برخی باید منحل، 
برخی در قالب مدیریت پیمان و برخی به صورت رد 

دیون باید واگذار شوند.

نایب رئیــس کانون انجمــن های صنفــی کارگران 
ساختمانی می گوید: از تعداد کل کارگران ساختمانی 
در کشور، کمتر از ۶۰۰ هزار نفر بیمه پردازی می کنند و 
بین ۴۰۰ هزار تا ۶۰۰ هزار نفر در نوبت انتظار برای بیمه 

تامین اجتماعی هستند. 
هادی ساداتی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آمار تعداد 
کارگران ساختمانی در کشور اظهار کرد: در حال حاضر 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ســاختمانی در کشور 
وجود دارد که از این تعداد زیر ۶۰۰ هزار نفر بیمه پردازی 
می کنند و بین ۴۰۰ هزار تا ۶۰۰ هزار نفر نیز در لیست 
انتظار بیمه قرار دارند. وی ادامــه داد: آماری که بعضا 
درباره ۸۵۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شده ارائه می 

شود، قابل پذیرش نیست چون خیلی از بیمه ها به دالیل 
مختلف و واهی در سالهای اخیر قطع شده است؛ مثال 
کسی ۱۰ سال قبل جواز کسب داشــته که در سامانه 
ابطال شده است و در کاوش ها و بررسی ها، بیمه کارگر 
ساختمانی را قطع کردند. نایب رئیس کانون انجمن های 
صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به تاکید مقام معظم 
رهبری درباره ضرورت پیش بینی امور بیمه پایه برای 
آحاد جامعه، گفت: همه افــراد حق بهره مندی از بیمه 
تامین اجتماعی را دارند و در حال حاضر قانون به اندازه 
کافی داریم و ابالغیه درباره سیاســت های کلی تامین 
اجتماعی هم هست ولی مساله این است که به آن تمکین 
نمی شــود لذا تا وقتی قانون اجرا نشود، بیمه کارگران 

ساختمانی را شاهد نخواهیم بود. ساداتی افزود: در حال 
حاضر کارگران ســاختمانی را به سمت بیمه سالمت 
سوق می دهند و اعالم می شود که درمان رایگان دارد. 
ممکن است در تهران بیمه رایگان برقرار باشد ولی در 
شهرستان ها فاقد درمان است و جدا از بحث درمان، باید 
 از کار افتادگی و فوت را هم در مورد کارگران ساختمانی 

پیش بینی کنیم.
به گفته وی، در حال حاضر کارگران ســاختمانی جزو 
مشاغل و حرف آزاد هستند و بیمه آنها به صورت خویش 
فرمایی )اختیاری( است که ۷ درصد حق بیمه را پرداخت 
می کنند و بقیه منابع در یک صندوق تجمیع می شود تا 

همه کارگران از آن بهره مند شوند.

تولید اتانول به جای شکر در برزیل

عقب نشینی ایالن ماسک از قیمت پیشنهادی برای توییترافتتاح کارخانه تولید پهپاد ایرانی در تاجیکستان

چند کارگر ساختمانی بیمه تامین اجتماعی هستند؟سهام دولت در ۳۰۰ شرکت باید واگذار شود
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سرمقاله

تسهیل شرایط 
باز پرداخت وام مسکن

افزایــش مبلــغ وام خرید 
مســکن گامــی مثبت در 
راستای افزایش قدرت خرید 
مردم اســت. البته باید دید 
شرایط پرداخت و بازپرداخت اقساط این تسهیالت 
چگونه خواهد بود. با توجه به رشد قیمتی که در بازار 
مسکن در چند سال اخیر اتفاق افتاده باید مبلغ وام 

خرید افزایش...

  حسن محتشم، کارشناس 
مسکن

متن کامل  د ر صفحه 4
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فتح جدید بورس 
پس از ۲۰ ماه

افت 
قیمت  دالر

وام خرید مسکن به  700 میلیون تومان افزایش یافت

اقساط  سنگین  وام  مسکن 
صفحه4

صفحه3

تکاپو   برای  نجات  بازار خودرو 
۳۰ خودرو   از محصوالت   خودروسازی   دولتی   و  خصوصی   عرضه   شد

سامانه   یکپارچه   فروش   خودرو   در اولین    روز  آغاز   به   کار     با    اختالل    مواجه    شد

شاخص کل بورس روز گذشــته با بیش از ۲۲ هزار 
واحد افزایش کانال یک میلیــون و ۶۰۰ هزار واحد 
را پس از مدت ها دوباره فتح کرد. به گزارش ایسنا، 
شاخص کل بورس روز گذشــته با ۲۲ هزار و ۲۲۵ 
واحد افزایش تا رقم یک میلیون و ۶۰۶ هزار واحد 
صعود کرد. این در حالی اســت که شاخص کل با 
معیار هم وزن ۱۴۱۱ واحــد کاهش یافت و در رقم 
۴۴۷ هزار و ۸۱۲ واحد ایستاد. در این بازار ۹۲۲ هزار 
معامله به ارزش ۷۳ هزار و ۴۰۵ میلیارد ریال انجام 
شد. پتروشــیمی پارس، معدنی و صنعتی گلگهر، 
فوالد مبارکه اصفهان، معدنی و صنعتی چادرملو، 
ملی صنایع مس ایران، پاالیش نفت تبریز و فوالد 
خوزستان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت 

را روی بورس گذاشتند...

قیمت دالر روز گذشــته در صرافی ملی و بازار ارز 
متشکل نوســان محدودی را تجربه کرد اما قیمت 
سکه از کانال ۱۴ میلیون تومان به کانال ۱۳ میلیون 
برگشت. به گزارش اقتصاد نیوز بازار متشکل ارزی 
مکانی برای عرضه و تقاضای بی واسطه ارز است که بر 
معامالت آنی و نقدی اسکناس متمرکز است و نرخ ها 
دستوری نیست. قیمت دالر در این بازار روز گذشته 
با ۲۵ هزار و ۴۹۱ تومان آغاز به کار کرد که در مقایسه 
با قیمت روز گذشته ۱۴ تومان افت کرده بود. نرخ 
دالر متشکل  در نیمه روز رشد اندکی را ثبت کرد و بر 
روی  ۲۵ هزار و ۵۱۴ تومان  قرار گرفت. صرافی ملی 
وابسته به بانک ملی است که نقش مهمی در بازار ارز 
ایفا می کند. مقدار ارز مجاز که توسط صرافی ملی به 

هر فرد فروخته می شود...



اقتصاد2
ایران وجهان

امضای نقشه راه تهاتر کاالیی 
ایران با کوبا

سند نقشــه راه تهاتر کاالیی بین ایران و جمهوری 
کوبا در هجدهمین اجالس کمیســیون مشترک 
همکاری هــای اقتصادی دو کشــور در تهران امضا 
شد. به گزارش ایلنا از سازمان توسعه تجارت ایران، 
همزمان با برگزاری هجدهمین اجالس کمیسیون 
مشــترک همکاری های اقتصادی فعاالن ج. ا. ایران 
و جمهوری کوبــا عالوه بر توافق در زمینه توســعه 
همکاری های صنعتی، معدنی و تجاری نقشــه راه 
تهاتر کاالیی بین دو کشور امضا شد.  در این سند که 
توسط محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در 
امور بازرگانی و ریکاردو کابرسیاس، معاون نخست 
وزیر کوبا به امضا رسید، ظرفیت های موجود و نیاز 
بازار دو کشور در زمینه های مختلف کاالیی بررسی 
شد و توافقات خوبی برای همکاری های بلندمدت به 
منظور ارتقای سطح تبادالت تجاری صورت گرفت.  
الزم به ذکر اســت در جریان امضای این ســند که 
محمدرضا کریم زاده، مدیر کل دفتر اروپا و آمریکا و 
سید احمدرضا عالئی طباطبایی، معاون رییس کل 
سازمان  توسعه تجارت ایران نیز حضور داشتند، بر 
پتانسیل های افزایش روابط تجاری دو کشور تاکید 
شد.  در حال حاضر کوبا از تولیدکنندگان غالت به 
شمار می رود و به عنوان بازار بسیار مناسبی در حوزه 
امریکای مرکزی و التین برای صادرات محصوالت 
ایران به حساب می آید. عالوه بر تهاتر کاالیی، همکاری 
در زمینه پولی و بانکی، موضوعات مرتبط با معدن و 
صنایع معدنی و زمین شناسی، صنایع دانش بنیان 
و.. از دیگر زمینه های همکاری دو کشــور اســت. 
گفتنی است هجدهمین اجالس کمیسیون مشترک 
همکاری های اقتصادی ایران و کوبا از تاریخ ۲۵ لغایت 

۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در تهران برگزار شد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی:
بگذارید سهم صندوق مشخص 

باقی بماند
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ضمن انتقاد 
از برخورد وزارتخانه ها با این صندوق گفت: بگذارید 
سهم صندوق مشخص باقی بماند، اگر به دلیل تحریم 
نمیتوانید واریز کنید، عدم واریــز بهتر از این رفتار 
است. مهدی غضنفری، رئیس هیأت عامل صندوق 
توسعه ملی در همایش »صندوق ثروت ملی و عدالت 
بین نســلی« ضمن انتقاد از فشار بودجه ای که طی 
سال ها بر صندوق وجود داشته و منابع آن را دولت ها 
در اختیار گرفته اند، گفت: وقتی اواخر سال می شود 
حداقل سه ماه بودجه را در مجلس و کمیسیون تلفیق 
بررسی می کنند اما نهایت آنچه که در دستور کار قرار 
می گیرد با کسری مواجه است و برای تأمین آن سراغ 
صندوق توسعه ملی می روند. مشخص نیست در این 
سه ماهی که می گویند شب و روز بودجه را بررسی 
می کنند و انــگار با تلســکوپ آن را رصد می کنند 
چه اتفاقی افتاده اســت. وی افزود: چرا باید بودجه 
طوری باشد که هنوز سه ماه از سال نگذشته وزیری 
باید به من نامه بزند کــه ۲۲.۵ همت )هزار میلیارد 
تومان( کســری بودجه دارم و به مــن پول بدهید. 
درحالیکه صندوق ملی نباید کسری بودجه را جبران 
کند. وی گفت: ما نمی توانیم بودجه جاری و بودجه 
عمرانی را تأمین کنیم. اینها را اگر می خواهید از آقای 

میرکاظمی )رئیس سازمان برنامه و بودجه( بگیرید.

خبر

شــاخص کل بورس روز 
گذشته با بیش از ۲۲ هزار 
واحد افزایــش کانال یک 
میلیون و ۶۰۰ هزار واحد 
را پس از مدت هــا دوباره 
فتح کرد. به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس روز 
گذشته با ۲۲ هزار و ۲۲۵ واحد افزایش تا رقم یک 
میلیون و ۶۰۶ هزار واحد صعود کرد. این در حالی 
است که شاخص کل با معیار هم وزن ۱۴۱۱ واحد 
کاهش یافت و در رقــم ۴۴۷ هــزار و ۸۱۲ واحد 
ایستاد. در این بازار ۹۲۲ هزار معامله به ارزش ۷۳ 

هزار و ۴۰۵ میلیارد ریال انجام شد.
پتروشیمی پارس، معدنی و صنعتی گلگهر، فوالد 
مبارکه اصفهان، معدنــی و صنعتی چادرملو، ملی 
صنایع مس ایــران، پاالیش نفت تبریــز و فوالد 
خوزستان نسبت به ســایر نمادها بیشترین تاثیر 

مثبت را روی بورس گذاشتند.
شاخص کل فرابورس هم در معامالت روز گذشته با 
۶۹ واحد افزایش به رقم ۲۱ هزار و ۶۸۹ واحد رسید. 
در این بازار ۴۵۹ هزار معاملــه به ارزش ۳۲ هزار و 

۱۵۳ میلیارد ریال انجام شد.
ســنگ آهن گوهرزمین، فوالد هرمزگان جنوب، 
ســرمایه گذاری صبا تامین، گروه توســعه مالی 
مهرآینــدگان، مجتمع جهانی فوالد ســیرجان و 
پویا زرکان آبدره نســبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر مثبت و در مقابل فرابورس ایران نســبت به 

سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس 
گذاشتند.

نمادهای مؤثر بر شاخص  ها
روز گذشــته اغلب نمادهای بزرگ و شاخص ساز 
رشد کردند. »پارس«، »کگل« و »فوالد« بیشترین 
تأثیر را در رشد شاخص کل بورس داشتند و کچاد، 
فملی، شبریز، فخوز و شستا در رتبه های بعدی قرار 
گرفتند. در مقابل نمادهای »شــپنا«، »خودرو« 
و »شبندر« بیشــترین تأثیر کاهنده را بر شاخص 

کل داشتند. 

در فرابورس نیــز نمادهای »کگهــر«، »هرمز« و 
»صبا« بیشــترین تأثیر مثبت را بر شــاخص کل 
فرابــورس داشــتند و »فرابــورس«، »شــرانل« 
و »بهپاک« بیشــترین تأثیر منفی را بر شــاخص 
داشــتند.   در جدول پرتراکنش تریــن نمادهای 
بورس آسیاتک صدرنشین اســت و شستا و فوالد 
در رتبه های بعدی هستند. در فرابورس نیز حگهر، 

کرمان و فزر پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

رشد ارزش معامالت خرد
روز گذشــته ارزش معامــالت کل بــازار ســهام 

بــه رقــم ۱۰ هــزار و ۴۷۵ میلیــارد تومــان 
کاهــش یافــت. ارزش معامــالت اوراق بدهــی 
در بــازار ثانویــه ۲۵۶ میلیــارد تومــان بود که 
 ۲ درصــد از ارزش کل معامالت بازار ســرمایه را 

تشکیل می دهد. 
روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با افزایش ۳ 
درصدی نســبت به روز کاری قبل به رقم ۷ هزار و 

۷۲۲ میلیارد تومان رسید. 

افزایش ارزش صف های فروش پایانی بازار
در پایان معامــالت روز گذشــته ارزش صف های 
فروش پایانی بازار نســبت بــه روز کاری قبل ۶۴ 
درصد افزایــش یافت و ۱۰۲ میلیارد تومان شــد. 
ارزش صف های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری 
گذشته ۴۲ درصد افت کرد و در رقم ۳۹۶ میلیارد 

تومان ایستاد. 
روز گذشته نماد مدیریت )شرکت سرمایه گذاری 
و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری( 
با صف  خرید ۱۱۳ میلیارد تومانی در صدر جدول 
تقاضای بازار قرار گرفت. پس از مدیریت، نمادهای 
ددانا )شرکت داروســازی دانا( و آسیاتک )شرکت 
انتقال داده های آسیاتک( بیشترین صف خرید را 

داشتند. 
بیشترین صف فروش بازار در پایان معامالت به نماد 
کدما )شرکت معدنی دماوند( تعلق داشت که ارزش 
آن ۱۱ میلیارد تومان بــود. پس از کدما، نمادهای 
غبشهر، زگلدشت، تلیســه و دجابر بیشترین صف 

فروش را داشتند.

بورس کانال یک میلیون و ششصد هزار واحدی  را  فتح کرد

فتح جدید  بورس  پس  از ۲۰ ماه

در سومین جلسه شورای  عالی مسکن
رئیسی: مانع تراشــان از روند 
اجرای طرح نهضت ملی مسکن 

کنار گذاشته شوند
رئیــس جمهور با تاکیــد بر اهتمــام دولت به 
اجرای برنامه نهضت ملی مســکن، این برنامه 
را از اولویت هــای اساســی دولــت خواند و به 
دستگاه های مســئول در این زمینه دستور داد 
مانع تراشــان در مســیر تحقق جهش ساخت 

مسکن را از روند اجرای این طرح کنار بگذارند.
به گزارش ایســنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
صبــح امروز سه شــنبه در ســومین جلســه 
شــورای عالی مســکن در دولت ســیزدهم، با 
بیان اینکه ســاخت حداقل یک میلیون واحد 
مسکونی در ســال و رفع دغدغه مردم در این 
زمینه هم نیاز جدی جامعــه، هم وعده دولت 
و هم تکلیف قانونی اســت، گفــت: امکانات و 
ظرفیت های الزم برای تحقــق اهداف نهضت 
ملی مسکن کامال فراهم است اما این ظرفیت ها 
 بایــد به شــکل صحیــح مدیریت شــود و به 

فعلیت برسد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه قانون جه ساخت 
مسکن همه دســتگاه ها و نهادها را موظف به 
همکاری در زمینه تحقق اهــداف نهضت ملی 
ساخت مســکن کرده اســت، افزود: در حدود 
۸ ماه گذشــته اقدامات خوبی در زمینه اجرای 
 این قانون انجام شــده که الزم بــوده اما کافی

 نیست.
رئیســی با اشــاره به گزارش ارائه شده در این 
جلسه از سوی وزیر راه و شهرسازی درباره میزان 
پیشرفت اجرای قانون جهش ساخت مسکن و 
میزان عملیاتی شدن تعهدات تعیین شده برای 
دستگاه های مختلف، اظهار داشت: با وجود آنکه 
این روزها بدنه دولت به شــدت درگیر اجرای 
قانون مردمی ســازی و عادالنه کردن یارانه ها 
است، اما بنا به درخواست وزیر راه و شهرسازی 
و نظر به اهمیت موضوع مسکن برای بنده، این 
جلســه برای بررســی و حل و فصل مشکالت 
پیش روی اجرای قانون جهش ساخت مسکن 

برگزار شد.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تصمیمات این 
جلســه باید با جدیت پیگیری و اجرایی شود، 
ادامه داد: مســئوالن وزارت راه و شهرســازی، 
اســتانداران، بانک مرکــزی و بانک های عامل 
و همه دستگاه های مســئول در اجرای قانون 
جهش ساخت مســکن، ایجاد جهش واقعی در 
ساخت مســکن را جزو اولویت های اصلی خود 
قرار دهند و تالش کنند دغدغــه خانوارها در 
زمینه هزینه های مســکن تا حــد قابل قبولی 

رفع شود.
 رئیسی با بیان اینکه برنامه دولت سیزدهم برای 
ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی نیازمند جدیت 
و اهتمام همه اجزای دولت است، تصریح کرد: 
کسانی باید مسئول عمل به این وعده شوند که 
از روحیه انقالبی و جهادی برخوردار باشــند؛ 
کســانی که به هر دلیل نمی تواننــد یا خدای 
ناکرده نمی خواهند این برنامه عملیاتی شــود، 
قطعا برای اجرای این برنامــه مضر بوده و باید 

کنار گذاشته شوند.
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قیمت دالر روز گذشــته در صرافی ملــی و بازار ارز 
متشکل نوســان محدودی را تجربه کرد اما قیمت 
سکه از کانال ۱۴ میلیون تومان به کانال ۱۳ میلیون 

برگشت.
به گزارش بازار متشــکل ارزی مکانی برای عرضه و 
تقاضای بی واسطه ارز است که بر معامالت آنی و نقدی 

اسکناس متمرکز است و نرخ ها دستوری نیست.
قیمت دالر در این بازار روز گذشته با ۲۵ هزار و ۴۹۱ 
تومان آغــاز به کار کرد که در مقایســه با قیمت روز 
گذشته ۱۴ تومان افت کرده بود. نرخ دالر متشکل  در 

نیمه روز رشد اندکی را ثبت کرد و بر روی  ۲۵ هزار و 
۵۱۴ تومان  قرار گرفت. 

صرافی ملی وابسته به بانک ملی است که نقش مهمی 
در بــازار ارز ایفا می کند. مقدار ارز مجاز که توســط 
صرافی ملی به هر فرد فروخته می شــود، بر اساس 
شــیوه نامه ای که بانک مرکزی مشــخص می کند 

تعیین می شود. 
صرافی ملی روز گذشته قیمت فروش دالر را کاهش 
داد. نرخ دالر در صرافی ملی در شــروع معامالت روز 
گذشته ۲۵ هزار و ۶۱۸ تومان اعالم شد که نسبت به 

قیمت روز دوشنبه ۶۴ تومان کاهش پیدا کرده بود. 
قیمت دالر صرافی ملی در نیمــه روز دوباره اندکی 

پایین آمد و با ۲۵ هزار و ۶۴۱ تومان معامله شد .

برگشت قیمت سکه به کانال 13 
بازار جهانی طال روز گذشته شــاهد  افزایش قیمت 
اونس طال بود. فلز گران بهای جهانی روز گذشته ۱۳ 
دالر باال تر از روز گذشــته معامله شد و در محدوده 
۱۸۲۵ دالر  قرار گرفــت. اما در بــازار داخلی ایران 
قیمت  طال و سکه روز گذشته کاهش را تجربه کردند. 

قیمت طال ۱۸ عیــار در زمان نوشــتن این گزارش 
با ۱ میلیــون و ۳۶۴ هزار و ۹۰۰ تومان معامله شــد 
 که نســبت به روز قبل ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان پایین 

رفته بود. 
بازار سکه هم روز گذشــته  قبل از ظهر در کانال ۱۴ 
میلیون تومان قرار داشت و در محدوده ۱۴ میلیون 
و ۲۵ هزار تومان تــا ۱۴ میلیــون و ۸۰ هزار تومان 
معامله شد  اما در نیمه روز به کانال ۱۳ میلیون تومان 
برگشت. قیمت سکه در زمان نوشتن این گزارش ۱۳ 

میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بود .

معاون صنایع حمل ونقل وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه تعریف پورتال 
جامع برای تخصیص خودرو از سال ۱۳۹۴ در قانون تعریف شده بود، اما تاکنون اجرا نشده 
بود؛ طراحی و راه اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو را اقدامی در جهت افزایش نظارت 
دولت )نه دخالت( در نحوه فروش و عرضه جامع محصوالت تمام خودروســازان، کاهش 
نقش دالالن و تخصیص خودرو به مشتریان واقعی و افزایش منافع مشتریان اعالم کرد. به 
گزارش ایسنا، منوچهر منطقی در نشست خبری امروز خود به تشریح اطالعات جامع تری 
از سامانه یکپارچه فروش خودرو پرداخت و گفت: این سامانه از یکشنبه هفته جاری فعال و 
در دسترس قرار گرفته است و امروز )سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه( اولین طرح فروش آن با 

عرضه محصوالت شش خودروساز دولتی و خصوصی اجرا شده است.
معاون صنایع حمل ونقل وزیر صمت، فعالیت  سامانه یکپارچه فروش خودرو را بر اساس 
سه هدف و منظور اصلی دانســته و اظهار کرد: در طرح های فروش گذشته خودروسازان 
بزرگ هر ۱۵ روز یک بار نسبت به پیش فروش یا فروش فوق العاده محصوالت خود اقدام 
می کردند، ظرفیت مشخص اعالم و سپس قرعه کشی انجام می شد؛ دیده شد که این روش 
برای مشتریان ایجاد التهاب و استرس داشت؛ لذا در سامانه فروش یکپارچه این زمان ۱۵ 
روزه را به دوره سه یا چهار ماه )هر سه ماه با چهار ماه یکبار( با ظرفیت بیشتر، تبدیل کرده ایم.   
بطور مثال به خودروسازان به جای تعداد محدودی خودرو در هر مرحله،   ۲۰۰ الی ۳۰۰ 
هزار دستگاه خودرو می تواند تخصیص پیدا کند. با توجه به اینکه هر نفر یک خودرو می تواند 

ثبت نام کند، تخصیص خودرو به افراد بیشتری صورت خواهد پذیرفت.
معاون وزیر صمت ادامه داد: منظر دوم نیز مرتبط با  تولیدکنندگان به دو شــکل انبوه و 
خودروسازان خصوصی با تولید محدود است. در بخش خودروسازان خصوصی که نسبت 
به سامانه بسیار اعتراض داشتند،  مشکلی وجود داشــت؛ بطور مثال برای ۱۰۰۰ خودرو 
تامین قطعه صورت می گرفت اما ۳۰۰۰ خودرو بــرای فروش عرضه می کردند؛ بنابراین 
اغلب برای تحویل مابه التفاوت تعهد ایجاد شده که قطعه نبود، دچار مشکل و مشتریان 
بالتکلیف می شدند. در سامانه یکپارچه این مشکل را به نوعی حل کرده ایم. بالعکس برخی 
خودروســازان بصورت انبوه )بطور مثال ۱۰ هزار خودرو( تولید می کردند اما برای کسب 
حداکثر،  عرضه بصورت قطره چکانی صورت می گرفت و بطور مثال ۵۰۰۰ دستگاه عرضه 

می کردند. در سامانه این مشکل رفع شده و همه تولیدات آنها باید عرضه شود. منطقی ادامه 
داد: از سوی دیگر، در خودروسازان برزگ نیز،   تعهداتی ایجاد می کردند اما در زمان تحویل، 
دچار مشکل می شدند و با تاخیر در تحویل روبرو بودند. ما در سامانه فضایی ایجاد کرده ایم 
که متناسب با توان عرضه، تعهد ایجاد شود. بطور مثال اگر خودروسازی می خواهد ۲۰۰ هزار 
خودرو عرضه کند، راستی آزمایی صورت خواهد گرفت که از این میزان ۱۰۰ هزار دستگاه 
)بطور مثال( قطعا محقق شود، این میزان وارد فرآیند خواهد شد و عرضه صورت می گیرد اما 
سپس با توجه به اینکه طول زمان سه ماهه تا مرحله بعدی در نظر گرفته شده است، یک ماه 
بعد اگر اثبات کردند که می توانند میزان بیشتری )۱۵۰ هزار دستگاه( هم عرضه کنند، مجدد 
وارد سامانه خواهند شد. وی با بیان اینکه تاکید ما این است که تعهد خودروسازان همزمان 
با تحویل به موقع باشد گفت:  همچنین در فرآیند تحویل نیز سازوکاری تعریف می شود 
که میزان رضایت مشتری در این تحویل از زمان تحویل تا زمان مشخصی پس از تحویل 
خودرو، مورد سنجش و ارزیابی باشد تا اگر مشکلی وجود داشت، قابلیت پیگیری و انتقال 
به خودروسازان وجود داشته باشد. بنابراین میزان تعیین شده برای خودروسازان دولتی و 

خصوصی، احتمال تحقق بسیار باالست و تحویل به موقع انجام خواهد شد.

دولت تنها نقش نظارتی خواهد داشت و دخالتی در فرآیند فروش و عرضه ندارد
معاون حمل ونقل وزیر صمت خاطر نشان کرد : از منظر سوم نیز، بحث نظارت مطرح است. 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیچ عنوان دخالتی در کار )به ویژه در فعالیت بنگاه های 
خصوصی( نخواهد داشت. اطالعات را جمع آوری می کند، صحت سنجی انجام می شود و 
ابالغ می کند که خودروسازان همه فرآیند فروش تا قرعه کشی و دریافت وجه  و عرضه را خود 
انجام دهند. در نهایت دولت نظارت خواهد کرد که کارها به درستی انجام شود. بنابراین بخش 
نظارت از بخش اجرایی را کامال جدا کرده ایم. وزارت صمت به سمتی حرکت می کند که نقش 

نظارتی خود را بیشتر کند.  منطقی تصریح کرد: نکته دیگر این است که خودروسازان بخش 
خصوصی معتقدند که قانون تجارت این اجازه را به خودروساز می دهد که آزادانه عمل کند؛ 
درســت اما در اینجا باید دقت کرد که در هر جامعه، دو موضوع در این رابطه مطرح است 
در کنار اینکه سودآوری بنگاه مطرح است، بایستی نقش و رسالت اجتماعی نیز مدنظر قرار 
گیرد. طبق قانون تجارت خودروساز می تواند کامال آزادانه عمل کند اما همین خودروسازان 
یک تعهد اجتماعی به جامعه نیز دارند. سامانه یکپارچه در مسیری حرکت می کند که نقش 
مسئولیت اجتماعی نیز ایفا شود. این معاون وزیر صمت، ادامه داد: با توجه به اینکه اطالعات 
بسیاری دریافت می شود، می توانیم هدفمند عمل کنیم. یکی از بحث هایی که هدفمند در 
سامانه پیگیری می شود این است که طرح هایی همچون جوان سازی جمعیت را بهتر بتوان 
پیش برد. ۵۰ درصد از ظرفیت ثبت نام برای این طرح اختصاص خواهد یافت. با توجه به اینکه 
این موضوع در قالب قانون، مطرح است، مشمول تمام خودروسازان خواهد بود و بایستی 

به تدریج خودروسازان خصوصی نیز در این زمینه اقدام کنند.

دالالن خودرو ملزم به پرداخت مالیات خواهند شد؛ همین امر دالالن را حذف می کند
منطقی تصریح کرد: برای آنکه بتوانیم دالل بازی ها را محدود کنیم، تمهیداتی در نظر گرفته 
شده است. به عنوان نمونه از جمله بحث هایی که در مجلس نیز مطرح است، بحث مالیات 
بر درآمدهای اتفاقی است. اگر فردی خودرو بطور مثال ۱۶۰ میلیون تومانی را ۳۰۰ میلیون 
تومان فروخت، در این سامانه که هوشمند است، قابل رصد و پایش است و می تواند مورد 
پیگیری قرار گیرد و مالیات اخذ شود. بنابراین دالل بازی با این یکپارچه سازی حذف خواهد 
شد. وی افزود: هدف اصلی از این سامانه و مجموعه تخصیص به عنوان یک سامانه در جهت 
منافع و رضایت مشتریان باشد. چنانچه میزان تقاضا کمتر از سقف عرضه خودروسازان باشد، 
می توانند از سامانه خارج شوند و بصورت آزادانه محصوالت خود را عرضه کنند اما کماکان 

نظارت وجود خواهد داشت. پیش بینی ما این است که در هر دوره برخی از خودروها میزان 
تقاضا به سقف عرضه نرسد؛ این نشان خواهد داد که این قابلیت وجود دارد که آن محصوالت 
از چرخه قرعه کشی حذف شوند. بر این اساس ما به اطالعات جامع و پایداری دسترسی 
خواهیم داشت و بر پایه آن ها می توان به تدریج خودروها را از چرخه قرعه کشی خارج و فروش 
آزدانه انجام شود.   این مقام مسئول وزارت صمت، خاطر نشان کرد: با تمهیدات مکملی 
)همچون بحث واردات خودرو( که اندیشیده شده و با اجرای آن ها و همچنین هدفمند کردن 
تخصیص به مشتریان، چنانچه کارها به خوبی انجام شوند، خارج شدن از چرخه قرعه کشی 

که خواسته مسئوالن، مشتریان و همه است، سریع تر انجام خواهد شد.

حرکت در مسیر صنعت دانش بنیان خودرو در دستور کار وزارت صمت
منطقی در ادامه در رابطه با بحث دانش بنیان شدن صنعت نیز اظهار کرد: حمل ونقل در دنیا 
به سمت دانش بنیان پیش رفته است و بر همین اساس، حرکت در مسیر صنعت دانش بنیان 
خودرو در دستور کار ما نیز قرار دارد. راه اندازی سامانه جامع یکپارچه تخصیص و فروش خودرو 
برای متمرکزسازی تخصیص خودرو و یکپارچه سازی در دستور کار قرار گرفت. ضمن اینکه 
خلق محصول همان دانش بنیان شدن است قطعا ارزش افزوده با دانش بنیان شدن به وجود 
می آید. منطقی همچنین در این نشست در رابطه با موضوع واردات خودرو نیز، گفت: در حال 
حاضر شایعه های بسیاری وجود دارد که تا زمان ابالغ مصوبه، باید منتظر ماند تا به پاسخ درست 
دست پیدا کنیم و پاسخگو باشیم. اما نکته حائز اهمیت این است که در واردات گذشته تنها 
دهک های پردرآمد جامعه مدنظر بودند. حتی در دوره ای دیدیم که بیشترین تعداد پورشه در 
دنیا وارد کشور شده بود. در این دوره اما همه دهک های جامعه مدنظر قرار گرفته اند. به محض 
ابالغ مصوبه واردات، ضوابط اطالع رســانی خواهد شد. وی ضمن تاکید براینکه البته قانون 
واردات خودرو برای یک دوره یکساله خواهد بود و پس از ان برای سال های بعدی، ایرادات 
شناسایی و رفع خواهند شد، گفت: با توجه به خالء موجود در تولید داخل، واردات خودروهای 
اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. بخاطر داریم زمانیکه پراید حذف شد، ۵۰۰ هزار متقاضی 
همچنان وجود داشت و دیگر هیچ خودرویی جایگزین آن برای پاسخ به تقاضاها نبود؛ این در 

حالیست که در دنیا با روش علمی دقیق، محصول ارزشمند با قیمت معقول عرضه می شود.

اولین مرحله طرح یکپارچه ســازی فروش خودروسازان داخلی آغاز 
شده  است، طرحی که قرار است با شفافیت عرضه و همچنین تجمیع 
عرضه خودروسازان کمی از شــرایط ملتهب این روزهای بازار بکاهد. 
نگاهی به معامالت انجام شده روز گذشته نشان می دهد که هر چند 
 از شدت افزایش قیمت کاسته شده اما همچنان روند افزایشی در بازار 

غلبه دارد.
به گزارش اقتصادآنالین پژو ۲۰۶ در بازار روز گذشته پس از مدت ها 
کاهش قیمت را ثبت کرد و با ۲ میلیــون تومان کاهش ۳۱۶ میلیون 
تومان قیمت خورد. ۲۰۶ تیپ ۵ فول مدل  ۱۳۹۹ که هم با ۳ میلیون 

کاهش ۳۵۷ میلیون تومانی شد.
پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما مدل ۱۴۰۱ هم معامالت روز گذشته را بدون 
افزایش سپری کرد و ۴۲۰ میلیون تومان معامله شد. نسخه اتوماتیک 
و در مدل ۱۴۰۰ که دیروز هم بدون تغییر بود روز گذشــته هم بدون 
تغییر ۵۹۰ میلیون تومان معامله شد. نسخه دنده ای با سقف فلزی و 

مدل ۱۴۰۱ با ۳ میلیون کاهش به ۴۰۲ میلیون تومان رسید.
پژو ۴۰۵ در نسخه GLX و بنزینی در مدل ۱۳۹۹ همانند چند روز 
گذشته، روز گذشته بدون تغییر ۲۸۷ میلیون معامله شد. همین خودرو 

در نسخه دوگانه سوز پس از ورود به کانال ۳۰۰ میلیونی بر روی همین 
قیمت ماند.

پژو پارس LX مدل ۱۴۰۱ بدون تغییر، ۳۸۸ میلیون تومان معامله 
شــد. این خودرو در مدل ۱۴۰۱ و با موتور XU۷  هم گران تغییری 

نداشت و همچنان ۳۱۷ میلیون تومان معامله می شود.
پژو ۲۰۰۸ پس از چند روز ثبات با ۱۰ میلیون تومان افزیش، ۱ میلیارد 

و ۳۳۰ میلیون تومان معامله شد.
ســمند LX در مدل ۱۴۰۱ با ۵ میلیون افزایش ۳۰۵ میلیون تومان 

قیمت خورد.
سورن پالس مجددا جهش ثبت کرد و با ۱۰ میلیون افزایش دیگر ۳۸۵ 

میلیون تومان معامله شد.
دنا معمولی مــدل ۱۴۰۱ با ۴ میلیون افزایــش، ۳۹۸ میلیون تومان 
معامله شد و همچنان فاصله کمی با کانال ۴۰۰ میلیون تومان دارد. 
در نسخه توربو اتوماتیک بدون افزایش با قیمت ۵۱۰ میلیون تومان 

معامله شد.
تــارا اتوماتیک هم در لیســت خودروهای بدون تغییــر قیمتی قرار 
گرفت و بدون تغییر ۵۹۵ میلیون تومان معامله می شــود. نســخه 

دنده ای اما با ۳ میلیون افزایش ۴۷۰ میلیون تومان معامله می شود. 
رانا پالس باالخره به ۳۰۰ میلیون تومان رســید و با ۳ میلیون تومان 
افزایش، ۳۰۲ میلیون تومان قیمت خورد. این خودرو اما در نسخه با 
 سقف شیشه ای تغییری در قیمتش نداشــت و ۳۳۵ میلیون تومان 

معامله می شود.
پراید ۱۱۱ که با بازگشت به روند صعودی به ۲۰۷ میلیون تومان رسیده 
بود روز گذشته را بدون افزایش سپری کرد. نسخه ۱۳۱ هم بدون تغییر 

۱۸۳ میلیونی ماند.
کوییک اتوماتیک پالس در مدل ۱۴۰۱ بدون افزایش به قیمت ۳۵۲ 
میلیون تومان معامله می شود. قیمت نسخه ساده و دنده ای این خودرو 

اما کاهشی بود و با ۳ میلیون کاهش ۲۳۲  میلیون تومان معامله شد.
تیبا هاچبک در نسخه ۱۴۰۱ با ۲ میلیون تومان کاهش، ۲۱۰ میلیونی 
شد. نســخه صندوقدار و درمدل ۱۴۰۱ هم با ۱ میلیون ۱۹۹ میلیون 

تومان معامله شد.
شاهین در مدل ۱۴۰۰ با ۳ میلیون افزایش ۳۷۵ میلیون تومان معامله 
می شود. قیمت مدل ۱۴۰۱ در بازار هم با ۵ میلیون افزایش به ۴۰۰ 

میلیون تومان رسید.

برگشت قیمت سکه به کانال 13 میلیون 

افت قیمت دالر

منطقی: دولت ناظر بر فروش و عرضه خواهد بود؛ نه مداخله گر

قرعه کشی را خودروسازان انجام می دهند

قیمت پژو ۲۰۶ باالخره کوتاه آمد

رانا پالس ۳۰۰ میلیونی شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
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3 صنعت

عضو کانــون عالی شــوراهای اســامی کار ابراز 
امیدواری کرد: آیین نامــه ماده ۱۴۹ قانون کار هر 
چه سریع تر به تصویب برسد تا از همه ظرفیت ها در 
بحث ساخت و ساز و تامین مسکن کارگران استفاده 
شود. آیت اسدی با اشاره به پروژه ساخت ۴۰۰ هزار 
مســکن کارگری در کشــور اظهار کرد: کارگران 
بسیاری در طرح های مســکن ثبت نام کردند ولی 
هنوز نتیجه نگرفتند. شــورای عالی کار هم در این 
زمینه مصوبات زیادی داشته است؛ از جمله تدوین 

آیین نامه مــاده ۱۴۹ قانون کار کــه هنوز چکش 
کاری آن تمام نشده و به نتیجه نرسیده است.

وی درباره ساخت مسکن کارگری در شهرک های 
صنعتی گفــت: اگــر چه ســاخت مســکن در 
شهرک های صنعتی ایده خوبی است ولی کارگران 
شاغل در شــهرک های صنعتی را خانه دار می کند 
و همه کارگران در بخش های دیگــر را نمی توان 
در این طرح وارد کرد لذا ما منتظریم تا آیین نامه 
تصویب شود و درصدد هستیم تا از همه ظرفیت ها 

در بحث ساخت و ســاز و تامین مسکن کارگران 
استفاده کنیم.

اسدی در عین حال افزایش حق مسکن کارگران را 
منوط به تصویب مصوبه در هیات وزیران دانست و 
گفت: شورای عالی کار مبلغ حق مسکن کارگران را 
به ۶۵۰ هزار تومان افزایش داد ولی این مصوبه برای 
اجرایی شدن باید در هیات وزیران تصویب شود که 
همچنان منتظر هستیم و هر زمان که تصویب شد، 

معوقات آن به حساب کارگران واریز خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی 
گفت: با مشکل احتکار در بســیاری از استان های 
کشور روبرو هستیم، به طوری که در یکی از استان ها 
۶۳۱ تن روغن مایع احتکار شده بود. »محمد قربانی« 
در حاشیه بازدید از بازار عمده فروشی درباره وضعیت 
عرضه کاالهای اساســی و چالش های توزیع، افزود: 
اکنون روزانه ۳ هزار تن روغن خوراکی در کشور توزیع 
می شــود، بنابراین کمبودی در تولید نداریم؛ بلکه 
بخشی از مشکل مربوط به شبکه توزیع است. معاون 

برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح 
کرد: بر اساس گزارش واحد نظارت و بازرسی وزارت 
جهاد کشاورزی، اکنون با مشکل احتکار در بسیاری از 
استان های کشور روبرو هستیم، به طوری که در یکی 
از استان ها ۶۳۱ تن روغن مایع احتکار شده بود، اما 

علل احتکار را نمی توانیم اعام کنیم.
وی اظهار داشــت: بخش عمده روغن های احتکار 
شــده دارای قیمت های قبــل از نرخ گذاری جدید 
بودند؛ با توجه به مصوبه اخیر اباغی که روغن های 

قبلی با قیمت های جدید عرضه شود دیگر احتکار 
نمی تواند موضوعیت داشته باشد، مگر اینکه برخی 
قصد اختال در بازار را داشــته باشند. قربانی ادامه 
داد: با توجه به قولی که شبکه توزیع داده، قرار است 
تا ساعات پایانی امشب مشکل توزیع روغن در کشور 
برطرف شود. معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در 
صورتی که مردم نیاز فوری به روغن خوراکی ندارند با 
تاخیر خرید انجام دهند تا روغن توسط شبکه توزیع 

وارد تمامی فروشگاه ها شود.

احتکار علت اختالل در بازار روغناستفاده از همه ظرفیت ها برای ساخت مسکن کارگران

www.kASBOKARNEWS. ir1401روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2485| چهارشنبه 28  اردیبهشت ماه

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: استمرار تاخیر در 
پرداخت مطالبات گندمکاران منجر به هدر رفت گندم 
تولیدی و جایگزینی آن با خوراک دام و طیور می شود.
آقای عطااله هاشمی گفت: بنابر آخرین آمار از ابتدای 
فصل برداشت تاکنون یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم 
با ارزش بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان خریداری شده 

که نسبت به پارسال ۱۲ تا ۱۳ درصد رشد داشته است.
به گفته او، تاکنون ۹ هزار میلیــارد تومان معادل ۴۰ 
درصد مطالبات پرداخت شده  که کشاورزان نسبت به 
این موضوع گایه مند هستند.آقای هاشمی می گوید: 
هم اکنون قیمت هر کیلو جو در مبادی ورودی کشور 
۱۲ هزار تومان اســت که تاخیر در پرداخت مطالبات 

گندمکاران منجر به هدر رفت گندم به سمت خوراک 
دام و طیور می شود.

رئیس بنیاد میلی گندمکاران گفت: تسریع در پرداخت 
مطالبات گندمــکاران ضمن جلوگیــری از هدررفت 
گندم تولیدی، موجب شــده میزان خرید و تولید به 
یکدیگر نزدیک شود.بنابر پیش بینی مسئوالن بنیاد 
ملی گندمکاران امســال ۶.۵ تا ۷ میلیــون تن گندم 
تولید می شود که برآوردها حاکی از آن است که ۵ تا ۵ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تن وارد چرخه خرید شود.استمرار 
تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران پای دالالن به 
چرخه خرید و جایگزینی آن با خــوراک دام و طیور را 

به همراه دارد. 

بازرس اتحادیــه واردکنندگان نهاده هــای دام و طیور 
گفت: برای تامین نیاز غات باید مــراودات تجاری را با 
کشورهایی که جزو تامین کنندگان عمده و اصلی غات 
در دنیا محسوب می شوند مانند برزیل، آرژانتین، آمریکا، 
استرالیا، کانادا، اروگوئه، آلمان و فرانسه را توسعه بدهیم. 
کسری لشگری در پاسخ به این پرسش که معاون اقتصادی 
وزارت امور خارجه اعام کرده است که می توان نفت را به 
کوبا داد و در ازای آن غات و نهاده دریافت کرد. آیا درعمل 
امکان عملیاتی کردن چنین طرح هــای برای ما وجود 
دارد؟ گفت: شرایط آب و هوایی کوبا به گونه ای نیست که 
بتواند غات ایران را تامین کند. وی با بیان اینکه نمی توان 
پشتوانه منطقی برای این اظهار نظرها پیدا کرد، افزود: برای 
تامین نیاز غات باید مراودات تجاری را با کشورهایی که 
جزو تامین کنندگان عمده و اصلی غات در دنیا محسوب 
می شوند مانند برزیل، آرژانتین، آمریکا، استرالیا، کانادا، 

اورگوئه، آلمان و فرانسه را توسعه بدهیم.
این فعال صنفــی تامین نهاده در کشــور به مانند کاف 
سردرگمی تشبیه کرد که نمی توان سررشته آن را پیدا کرد 
و افزود: دولت اعام کرد که نهاده با ارز نیمایی وارد خواهد 
شد اما هنوز تاجری نمی تواند با این ارز ثبت سفارش کند 
عاوه بر این نرخ قیمت ها تغییر کرد این در حالیست که در 
سامانه بازارگاه نرخ نهاده مانند سابق است و تغییری نکرده 
است؛ اینجا این پرسش مطرح است چرا با وجود تخصص 
نهاده با قیمت های سابق چرا شاهد گران شدن کاالهای 

اساسی در بازار هستیم؟ لشــگری خاطر نشان کرد: بعد 
از رسانه ای شــدن اصاح نظام یارانه ها نرخ نهاده در بازار 
آزاد روند تصاعدی به خود گرفت و قیمت ذرت تا کیلویی 
۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان نیز ارتقا پیدا کرد. وی با بیان اینکه 
سازمان تعاونی روســتایی و اتحادیه سراسری دامداران 
کشــور تجربه تجارت را ندارند، افزود: این دیدگاه طرح 
شد که بخش خصوصی از واردات نهاده سودهای هنگفت 
برده است اینجا این پرسش مطرح است که آیا دولت برای 
اتحادیه دامداران که یکی از وظایف ذاتی آن تامین نهاده 
است کمک کرده است؟ آیا ما نیروهای خود را برای جنگ 
اقتصادی آماده کرده ایم و آنهــا را میدان اعزام کردیم؟ به 
نظر من سازمان تعاون روستایی اقبال خوبی در این زمینه 
نخواهد داشت و تجربه خرید میوه شب عید این مهم را به 
خوبی به همگان ثابت کرد.  بازرس اتحادیه واردکنندگان 
نهاده های دام و طیور ادامه داد: به نظر من دولت بنا ندارد 
بخش خصوصی در زمینه واردات نهاده فعالیتی انجام بدهد 
و مایل این وظیفه خود یا شرکت ها وابسته به دولت انجام 
دهند. به گفته لشگری؛ بخش خصوصی هیچ گاه نتوانست 
در زمینه تهاتر موفق شود و در قبال صادرات اوره، نهاده وارد 
کند چراکه هیچگاه حمایتی که از دالل های نفتی می کردند 
از ما نکردند و اقتصادی بودن تهاتر از بین رفت. تضامین در 
تهاتر نیز آماده نیست کدام شرکت این ریسک را می کند 
که ابتدا نهاده و غات را به ایران بدهد، ما ارتباطات بانکی 

نداریم و همین مسئله امکان مراودات را تقلیل می دهد.

ســایت اینترنتی یا سامانه 
جدید فروش با نام »سامانه 
یکپارچه تخصیص خودرو« 
با عرضه ۳۰ خــودرو از انواع 
محصــوالت خودروســازی 
دولتی و خصوصی آغاز به کار کرد. در آشفته بازار قیمتها 
در بازار خودرو هر از چند گاهی طرحی برای ساماندهی 
ارایه و اجرا می شود اما تاکنون هیچ کدام ازاین طرح ها 
اهداف مورد نظر را برآورده نکرده اند. باید دید ســامانه 
یکپارچه تخصیص خودرو می تواند از رشد قیمت خودرو 

جلوگیری کند. این طرح چه ایرادات و ابهاماتی دارد. 
باوجودی که بیش از ۳۰ دســتگاه و نهاد سیاست گذار 
یا نظارتی در صنعت خــودرو تصمیم گیرنده و اثرگذار 
هستند، اما در شرایط کنونی نه تنها هیچ کدام از آن ها 
به حل مشکات موجود این صنعت کمکی نکرده اند، 
بلکه به منتقد شرایط کنونی نیز بدل شده اند و از سوی 

دیگر با اعمال سلیقه سبب ایجاد سردرگمی در حوزه 
تصمیم گیری برای این صنعت شده اند و همه انتظارات 

اصاحی متوجه وزارت صمت شده است.
مدیرکل دفتر صنایع خــودرو وزارت صنعت، معدن و 
تجارت بابیان این که همه عرضه های خودروهای سواری 
کشور از طریق سامانه تخصیص یکپارچه انجام می شود، 
تصریح کرد: همه خودروسازان بخش دولتی و خصوصی 
در این سامانه به صورت شفاف اقدام به عرضه محصوالت 
خود به مشــتریان و متقاضیان خرید خودرو می کنند. 
توکلی الریجانی، داشتن حق انتخاب را از ویژگی های 
این ســامانه دانســت و ادامه داد: دفعات قبل برخی از 
خودروسازان از این روش استفاده می کردند و یا بخشی 
از تولیدات خود را عرضه می کردند، اما اکنون یک حق 
انتخاب متنوع با عرضه همه محصوالت خودروسازان 

برای متقاضیان ایجادشده است.
تغییرات قیمتی در بازار خودرو درحالی امســال نیز به 
شکل دیگری خود را نشان داده است که قرار بود براساس 
وعده وزارت صمت و تعهد خودروسازان افزایش عرضه 

محصوالت در بازار ایجاد و شــکاف قیمت ۵۰ تا ۲۰۰ 
میلیون تومانی کارخانه تا بازار محصــوالت داخلی از 
بین برود. اما تصمیم گیری های نامناسب باعث شده تا 
همچنان بازار خودرو تحت تاثیر نوسانات قیمتها قرار 
گرفته و خبری از آرامش در آن نباشــد. باتکلیفی در 
فروش خودرو کمبود عرضه و افزایش قیمت تمام شده 
عاملی شده تا بازار با کمبود محصول روبرو و شاهد رشد 
قیمت ها باشد. در حال حاضر پراید ۱۱۱ که در اسفندماه 
۱۹۸ میلیون تومان به فروش می رســید امروز به ۲۰۵ 

میلیون تومان رسیده است.
در همین زمینه یک کارشناس خودرو در گفت و گو با 
"کســب و کار" گفت: عرضه محصوالت دو خودروساز 
در این ســامانه نمی تواند درست باشــد. از سوی دیگر 
الزام شــرکت های خودروســاز خصوصــی به عرضه 

محصوالت شان در این سامانه مورد عجیبی است. 
فربد زاوه اضافه کرد: چرا شــرکتی که سهامش مربوط 
به بخش خصوصی اســت باید محصوالتش را در این 
ســامانه دولتی عرضه کند. عاوه  بر اینکه برخی از این 

شرکت ها ســهام عام نبوده و ســهامی خاص هستند. 
وی اظهار داشــت: تا به امروز هر کدام از شــرکت های 
خودروسازی، یک سامانه مخصوص به خود در "سامانه 
ایرانی کار" داشــتند. به این صورت کــه هر فردی می 
توانست از طریق ســایت اینترنتی مدیران خودرو، به 
سایت "ایرانی کار" مراجعه کند یا از طریق سایت سایپا 
یا ســایت ایران خودرو، به ســایت ایرانی کار برود. این 
سامانه باعث افزایش رضایت مندی نمی شود، بلکه حتی 
افرادی که تا دیروز از شرکت خصوصی مدیران خودرو، 
 به راحتی خــودرو خریداری می کردنــد، از االن دچار 

دردسر می شوند. 
به گفته زاوه، وزیر تــا امروز قول های زیــادی داده که 
هیچ یک از آنها محقق نشده و برای فرار از انتقادهایی که 
به این وزارتخانه در بحث خودرو وجود دارد، این سامانه 
راه اندازی شــد. نتیجه روند فعلی که برخی مدیران و 
مسئوالن صنعتی در پیش گرفته اند، از بین رفتن اعتماد 
ناچیزی ملی است که در حوزه خودروسازی باقیمانده 

است.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

سامانه یکپارچه فروش خودرو در اولین روز با اختالل آغاز به کار کرد

تکاپو   برای  نجات  بازار خودرو 
۳۰ خودرو از محصوالت خودروسازی دولتی و خصوصی عرضه شد

۴۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد

اخطاریه دفترخانه 
جناب آقای علی درویش کوکیا فرزند محمود همسر شما برابر رای صادره از شعبه ۵ 
خانواده ارومیه به شماره ۱۴۰۰۳۵۳۹۰۰۰۷۳۳۰۷۰۵ تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ در صدد 
ثبت طاق می باشد شایسته است ظرف ۱۰ روز پس از رویت اباغیه در این دفتر خانه 

حضور داشته باشید در غیر اینصورت طبق مقررات اقدام خواهد شد . ۹۲۴۸
سردفتر طاق ۷ ارومیه -امامعلی علی اقدم

--
) )آگهی فقدان سند مالكيت (( 

آقای محمد کریمی
با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق مدعی است که سند ۱۷۱۳۷۷۷۰۰سهم از 
۵۶۰۱۷۱۹۰۰ سهم ششدانگ پاک ۲۴ فرعی از ۲۹ اصلی واقع در بخش ۱۳ ارومیه را 
به شماره چاپی ۱۳۹۵۲۱ بنام نامبرده صادر و تسلیم گردیده است مفقود نموده است و 
ملک مزبور در بیع شرط نبوده و برابر سند شماره - مورخه : دفتر - ارومیه نزد بانک - رهن 
میباشد و برابر سند شماره مورخ . دفتر - ارومیه در حق . انتقال یافته است مراتب برابر 
تبصره یک ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا هر کس مدعی 
مالکیت و یا وجود سند مالکیت مذکور در نزد خود میباشد از تاریخ آخرین نوبت این 
آگهی بمدت ۱۰ روز اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت شهرستان ارومیه تسلیم نماید 
در صورت سپری شدن مدت مقرر و عدم دریافت اعتراض برابر مقررات سند مالکیت 

المثنی صادر خواهد شد.۹۲۴۳
تاریخ انتشار آگهی ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

رونوشت : ستاد اجرایی فرمان امام )ره(
عیسی عباسی – سرپرست اداره ثبت اسناد و اماک منطقه ۲ ارومیه

--
آگهی فقدان سند مالكيت

آقای ابوبکر اســماعیل پور فرزند سعید مدعی است که ســند مالکیت کاداستری 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۲۴۶/۸۹ متر مربع تحت پاک ۱۲/۲۷۳ - اصلی واقع 
در بخش ۱۳ مهاباد بشماره چاپی ۶۵۰۸۵۰ بنام ایشان صادر و تسلیم گردیده. نامبرده 
برابر درخواست وارده بشــماره ۱۰۹/۱۱۰/۱۴۰۱/۷۱۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ با ارائه دو 
برگ فرم تکمیل شده استشهادیه مصدق وارده بشماره ۴۷۴۳۹۸- ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ 
دفتر اسناد رسمی شماره ۸ سر دشت مدعی فقدان سند مالکیت صادره فوق بعلت 
اسباب کشی گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنام خود نموده و ملک 
سابقه بازداشتی و ممنوع المعامله ندارد. لذا مراتب باستناد تبصره ۱ ماده ۱۲۰ آئین 
نامه اصاحی قانون ثبت اعام میگردد تا هر کس به نحوی از انحاء نسبت به ملک  مورد 
نظر را دارد و یا معاماتی به نفع او شده و یا مدعی وجود سند نزد خود میباشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا مدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را با ارائه اصل سند 
مالکیت اعام دارد در ضورتی که اعتراضی نرســد و یا در صورت اعتراض، اصل سند 
مالکیت ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد نمود.۹۲۴۶
تاریخ انتشار روز چهارشنبه : ۱۴۰/۰۲/۲۸

هادی حبیبی – رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان سردشت

آگهی فقدان سند مالكيت
 آقای داریوش میرزائی با تســلیم یک برگ استشــهادیه محلی مصدق شــده و در 
خواســت وارده ۳۰۴ مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ مدعی هســتند یک فقره سند مالکیت 
دفتر چه ای به شــماره چاپی ۳۳۷۹۳۷ مربوط به  ششــدانگ عرصــه و اعیان یک 
باب خانه تحت پــاک ۴۲۱ فرعی از ۱۰ اصلــی بخش ۱۴ مراغــه واقع در حاصل 
قوبی افشــار حوزه ثبتی میاندوآب به مساحت ششــدانگی ۸۰۳.۹۱ مربع به علت 
سهل انگاری مفقود نموده اســت لذا مراتب برابر ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی میشــود تا هر کس مدعی اصل اوراق مفقودی از ســند مالکیت ویا 
وجود سند انتقال داشته باشــد میتواند از تاریخ انتشــار آگهی ظرف مدت ۱۰ روز 
اعتراض خود را به این اداره ثبت شهرستان میاندوآب تسلیم نماید در صورت سپری 
 شــدن مدت مقرر وعدم دریافت اعتراض برابر مقررات ســند مالکیت المثنی صادر 

خواهد شد.۹۲۵۴
تاریخ انتشار ۱۴۰۱/۲/۲۸

سعید سیفی – سرپرست اداره ثبت اسناد و اماک میاندوآب
--

آگهی فقدان سند مالكيت
 آقای موســی عارفي باتســلیم یک برگ استشــهادیه محلی مصدق شــده و در 
 خواســت وارده ۲۵۹ مورخه ۱۴۰۱/۰۱/۱۶  مدعی هستند یک فقره سند مالکیت 
دفترچه ای به شــماره جایی ۵۳۶۸۲۰ مر بوط  به ششــدانگ عرصــه و اعیان یک 
باب خانه تحت پاک ۱۵۴۱۶ فرعی از ۱ اصلی بخــش ۱۴ مراغه واقع در میاندوآب 
حوزه ثبتی میاندوآب به مساحت ششــدانگی ۳۴۷/۵۶ مربع به علت سهل انگاری 
مفقود نموده اســت لذا مراتب برابر مــاده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبــت در یک نوبت 
آگهی میشــود تا هر کس مدعی اصل اوراق مفقودی از ســند مالکیــت و یا وجود 
سند انتقال داشته باشد میتواند از تاریخ انتشــار آگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض 
خود را بــه این اداره ثبت شهرســتان میاندوآب تســلیم نماید در صورت ســپری 
 شــدن مدت مقرر وعدم دریافت اعتراض برابر مقررات ســند مالکیت المثنی صادر 

خواهد شد.۹۲۵۵
تاریخ انتشار ۱۴۰۱/۲/۲۸

سعید سیفی – سرپرست اداره ثبت اسناد و اماک میاندوآب

--
آگهی فقدان سند مالكيت

 آقای وارث حمیده تیهو با تسلیم یک برگ استشهادیه محلی مصدق شده  و درخواست 
وارده  ۷۱۳مورخه ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ مدعی هستند یک فقره سند مالکیت دفتر چه ای 
به شماره چاپی ۲۰۴۶۰۷ مربوط به ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی 
تحت پاک ۵۵۳۸ فرعی از ۱ اصلی بخش ۱۴ مراغــه واقع در میاندوآب حوزه ثبتی 
میاندوآب به مساحت ششدانگی ۴۰۲۰۰ مربع به علت سهل انگاری مفقود نموده است 
لذا مراتب برابر ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا هر کس 
مدعی اصل اوراق مفقودی از سند مالکیت و یا وجود سند انتقال داشته باشد میتواند 
از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را به این اداره ثبت شهرستان 

میاندوآب تسلیم نماید در صورت سپری شدن مدت مقرر و عدم دریافت اعتراض برابر 
مقررات سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد.۹۲۵۶

تاریخ انتشار ۱۴۰۱/۲/۲۸
سعید سیفی – سرپرست اداره ثبت اسناد و اماک میاندوآب

--
آگهی فقدان سند مالكيت

 آقای وارث حمیده تیهو با تسلیم یک برگ استشهادیه محلی مصدق شده و درخواست 
وارده ۷۱۲مورخه ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ مدعی هستند یک فقره سند مالکیت دفترچه ای به 
شماره چاپی ۲۰۴۶۰۴ مربوط به ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی 
تحت پاک ۵۶۵۶ فرعی از ۱ اصلی بخش ۱۴ مراغــه واقع در میاندوآب حوزه ثبتی 
میاندوآب به مساحت ششدانگی ۱۵۵۰۰ مربع به علت سهل انگاری مفقود نموده است 
لذا مراتب برابر ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا هر کس 
مدعی اصل اوراق مفقودی از سند مالکیت و یا وجود سند انتقال داشته باشد میتواند 
از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را به این اداره ثبت شهرستان 
میاندوآب تسلیم نماید در صورت سپری شدن مدت مقرر وعدم دریافت اعتراض برابر 

مقررات سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد.۹۲۵۷
تاریخ انتشار ۱۴۰۱/۲/۲۸

سعید سیفی – سرپرست اداره ثبت اسناد و اماک میاندوآب

--
)) آگهی فقدان سند مالكيت (( 

خانم ایراندخت بی زر قره باغ باتسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق مدعی است که 
سند مالکیت ششدانگ پاک ۴۲ فرعی از ۳۵۲۳ اصلی واقع در بخش ۳ ارومیه را که ذیل 
ثبت شماره ۱۲۱۷۸۴ صفحه ۸۸ دفتر۹۰ بنام حسن نجف زاده صادر و تسلیم گردیده 
است سپس مع الواسطه برابر سند قطعی شماره ۷۸۷۲۸ مورخه ۱۳۷۹/۱۲/۲۸ دفتر 
۱۰ ارومیه در حق خانم ایراندخت بي زر قره باغ انتقال یافته است مفقود نموده است و 
ملک مزبور در بیع شرط نبوده و برابر مسند شماره ۷۵۳۶۵مورخه ۱۳۸۱/۱۰/۲ دفتر 
۱۵ ارومیه نزد بانک صادرات رهن میباشد و برابر سند شماره مورخ . دفتر - ارومیه در 
حق  - انتقال یافته است مراتب پرایر تبصره یک ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی میشود تا هر کس مدعی مالکیت و با وجود سند مالکیت مذکور در نزد خود 
میباشد از تاریخ آخرین نوبت این آگهی بمدت ۱۰ روز اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت 
شهرستان ارومیه تسلیم نماید در صورت سپری شدن مدت مقرر و عدم دریافت اعتراض 

برابر مقررات سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد.۹۲۴۵
تاریخ انتشار آگهی ۲۸/ ۰۲/ ۱۴۰۱

رونوشت : ستاد اجرایی فرمان امام )ره(
عیسی عباسی – سرپرست اداره ثبت اسناد و اماک منطقه ۲ ارومیه

--
آگهی تحدید حدود اختصاصی 

برابر تقاضای کتبی وراث مرحوم عزیز مشک آبادی مالک دو دانگ مشاع از ششدانگ 

یک قطعه بیشه بشــماره پاک ۲۵۶ فرعی از ۱۵۸ فرعی از ۳۲ - اصلی واقع در قریه 
حصار ترمنی بخش ۵ ارومیه که متقاضی تحدید حدود ششدانگ پاک فوق است در 
روز شنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ قبل از ظهر در محل وقوع ملک شروع و بعمل خواهد 
آمد لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت اماک بدین وسیله به صاحبان اماک و مالکین 
مشاعی و مجاورین شماره فوق الذکر بوسیله این آگهی اباغ می شود که در روز نامبرده 
باال در محل حضور بهم رسانند و اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک که در موعد 
مقرر حاضر نباشــند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت اماک پذیرفته خواهد شد زمانزاده 

)۳۴۰۸۳۰۰() م الف ۹۲۴۴(
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

علی عبدل زاد اوصالو – رئیس اداره ثبت اسناد و اماک منطقه یک ارومیه
--

متن آگهی مزایده
 آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرایی کاسه بایگانی ۹۷۰۰۲۰۲ موضوع سند 

رهنی ۱۳۰۵۷۲تنظیمی دفترخانه شماره ۱۱ مهاباد
 بموجب پرونده اجرایی ۹۷۰۰۲۰۲ له بانک پارسیان شعبه مهاباد علیه آقای قرنی 
شوقی مورد رهن پرونده فوق ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی تحت پاک 
ثبتی ۶۸۵۱ فرعی مفروز و مجزی شده از ۲۵۸۷ بلوک ۳۰ از پاک ۳۲ فرعی از 
۱۳۰ – اصلی پخش ۱۷ - بوکان به مساحت ۱۱۸/۰۴ مترمربع واقع در شهرستان 
بوکان - خیابان مقبل هنر پژوه – نبش کوچه یاســمن ۵ با کد پستی ۵۹۵۱۸-

۳۹۶۵۸ و اعیانی ساختمان دارای پایان کار به شماره ۲۱۴ مورخه ۱۳۸۷/۱۰/۲۲ 
به مساحت ۵۲۲/۲۸ متر مربع بوده و در چهار طبقه شامل زیرزمین و همکف ) سه 
دهنه مغازه تجاری ( و طبقه اول و دوم احداث شده است. ساختمان دارای ۴ سری 
امتیاز آب و ۵ سری امتیاز برق و ۵ سری امتیاز گاز می باشد و قدمت ساختمان در 
حدود ۱۶ سال می باشد ، اسکلت ساختمان شامل دیوار و ستون فلزی بوده و نمای 
آن از نوع سنگ تراورترین اجرا شده است و دارای یک سرقفلی تجاری به مساحت 
۶۷ متر مربع در ســه دهنه به مبلغ ۴۰/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال می باشد. که برابر 
نظریه اعضای منتخب هیات کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ یکصد و نه 
میلیارد و شصت و دو میلیون و هشتصد هزار ریال ) ۱۰۹/۰۶۲/۸۰۰/۰۰۰( ارزیابی 
و قطعی شده است برابر درخواست بستانکار از طریق مزایده به فروش می رسد . 
مزایده از ساعت ۹ الی ۱۲ روز دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ در محل اداره ثبت اسناد و 
اماک شهرستان بوکان واقع در مجتمع ادارات خیابان مالیات اداره ثبت اسناد و 
اماک بوکان برگزار خواهد شد و مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدا واگذار خواهد شــد ، لذا افرادی که تمایل به شرکت در مزایده را 
دارند شرکت در مزایده مستند به ماده ۱۳۶ آئین نامه اصاحی اجرا مصوب ۱۳۹۸ 
منوط به واریز ده درصد از مبلغ ارزیابی مورد مزایده به حساب سپرده اجرای ثبت 
خواهد بود که در صورت تمایل باید بصورت حضوری به اداره ثبت اسناد و اماک 
بوکان - واحد اجرا مراجعه فرمایند ضمنــا چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل 
رسمی غیر مترقبه گردد ، مزایده تجدید خواهد شد و حقوقات دولتی و حق مزایده 

طبق مقررات وصول خواهد شد. ۹۲۵۸
شعبه اجرای ثبت اسناد و اماک ارومیه

کوبا نمی تواند غالت ایران را تامین کند

عدم موفقیت بخش خصوصی در تهاتر اوره با نهاده
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رئیس اتحادیه فناوران رایانه گفت: افزایش نرخ لب تاپ و 
افت توان خرید مصرف کنندگان باعث شده است مدت 
زمان نگهداری از کاالهای خود را افزایش بدهند و سعی 
می کند رم و هارد لب تاب خود را ارتقا بدهند. نرخ تعویض 
رم بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است. محمدرضا فرجی 
با رد خبر افزایش ۱۰۰ درصــدی کاالهای آی تی بعد از 
افزایش تعرفه های گمرکی، گفت: 6 تا 6.۵ درصد تفاوت 
گمرکات بر قیمت کاالهای آی تی تاثیر گذاشته است. وی 
با بیان اینکه کاالهای آی تی قابلیت احتکار ندارند، گفت: 
کاالهای آی تی احتمال دپو شدن ندارند چراکه هفتگی 
کاالها به روز می شوند و ممکن است بازار خود را از دست 

بدهند از این رو کاالها در زمان مشخص عرضه می شوند.
این فعال صنفی با اشــاره به افزایش نــرخ کاالهای آی 
تی در هفته های اخیر، گفت: نوســان های نرخ ارز دلیل 
افزایش قیمت کاالهای آی تی اســت؛ همین مســئله 
باعث شده است توانایی خرید کاالهای نو و برند از سوی 
مصرف کنندگان کاهش پیدا کند از این رو بازار روزهای 
خوبی را پشت ســر نمی گذارد. رئیس اتحادیه فناوران 

رایانه با بیان اینکه در سال های گذشته مصرف کنندگان 
هر ۵ سال 3 مرتبه لب تاپ خود را تعویض می کردند، گفت: 
افزایش نرخ لب تاپ و افت توان خرید مصرف کنندگان 
باعث شده اســت مدت زمان نگهداری از کاالهای خود 
را افزایش بدهند و سعی می کند رم و هارد لب تاپ خود 
را ارتقا بدهند. نرخ تعویض رم بیــن ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار 
تومان است. وی با اشاره به رونق بازار تعمییرات تبلت و 

لب تاپ، خاطر نشان کرد: بازار فروش کاالهای استوک 
رونق خوبی دارد. کاالهای استوک به صورت قاچاق وارد 
کشور می شوند و یک ایراد اساســی دارد و آن این است 
که در میزان خرید کاالهای نــو تاثیر خود را می گذارد و 
عالوه بر این خدمات پس از فــروش نیز ندارد. این فعال 
اقتصادی افزایش هزینه تعمییرات را متاثر از نوسان های 
نرخ ارز دانســت و گفت: قطعات لب تــاپ و تبلت گران 
شده  است؛ همچنین در ســال جاری دستمزد کارگران 
افزایش پیدا کرد همه این عوامل دســت به دســت هم 
دادند و باعث افزایش 3۰ درصدی نرخ تعمییرات لب تاپ 

و تبلت شده اند.

گوشی های ۴ تا ۶ میلیون تومانی بیشترین تقاضا را دارند

افزایش ۳۰ درصدی نرخ تعمیرات لب تاپ و تبلت
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طرح آبرساني به 28 روستاي شهرستان ساوه كلنگ زني شد
عملیات اجرایي طرح آبرساني به ۲8 روستاي 
شهرســتان ســاوه با حضور مهدي الیاسي 
سرپرســت فرمانداري ویژه شهرستان ساوه ، 
حجت االسالم سبزي نماینده مردم شهرستان 
هاي ساوه و زرندیه در مجلس شوراي اسالمي 
و سرهنگ مهدي فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
ساوه ، آغاز شد. به گزارش روابط عمومي شرکت 
آب و فاضالب استان مرکزي در این مراسم که 
در اردیبهشت ماه سال جاري در روستاي باغشاهي برگزار شد ،  مهندس سعید طاعتي مدیرعامل 
شرکت آب وفاضالب ساوه طي سخناني اظهار داشت : اهم اقدامات پیش بیني شده در این طرح 
شامل ایجاد تاسیسات آب اعم از تجهیز و حفر چاه ، احداث ایستگاه پمپاژ و مخزن ذخیره آب در 
دو مجتمع آبرساني "سردار سلیماني" و "سرداران" ساوه مي باشد. وي افزود : اعتبار این طرح 
در مجتمع آبرساني سردار سلیماني  )کوهپایه( مشتمل بر آبرساني به شش روستا با اعتباري 
بالغ بر ۹ میلیارد و ششصد میلیون تومان و در مجتمع سرداران مشتمل بر آبرساني به ۲۲ روستا 

با اعتباري بالغ بر ۱3 میلیارد تومان و مجموعا بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان مي باشد.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک خبر داد:
آغاز طرح تفكیك از مبداء پسماند در شهر اراک

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک 
گفت: از نیمه اول خردادماه سال جاری طرح 
تفکیک از مبدا پسماندها بار دیگر در اراک آغاز 
خواهد شد. به گزارش اداره ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری اراک، مهدی فدوی با اعالم 
این خبر  گفت: طرح تفکیک از مبدا پسماندها 
از طریق اپلیکیشن »اکو« که توسط شرکتی 
در مشهد پشتیبانی می شود، اجرا خواهد شد و 
شهروندان اراکی می توانند با استفاده از این اپلیکیشن پسماندهای خشک خود را به شهرداری 
تحویل دهند و هزینه آن را دریافت کنند. وی ادامه داد: از این پس شهروندان اراکی می توانند پس 
از جمع آوری پسماندهای خشک، وارد اپلیکیشن اکو شوند و با اعالم میزان پسماند، نشانی و زمان 
حضور در منزل، پسماندهای خود را به نیروهای شهرداری تحویل دهند تا نیروهای شهرداری 
در ساعت مشخص در محل حضور یابند و با دریافت پسماندها مبلغ آن را پرداخت کنند. رئیس 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک افزود: اجرای طرح تفکیک از مبدا پسماندها، مزیت های 
بسیاری خواهد داشــت که از آن جمله می توان به تفکیک پسماندهای خشک و تر، کاهش 

زباله گردی در شهر، بازیافت زباله ها و استفاده مجدد از آن اشاره کرد.

مخابرات منطقه مركزی در ارزیابی معاونت تجاری وامور مشتریان 
شركت مخابرات ایران موفق به كسب رتبه های برتر كشوری شد 

در ارزیابی عملکرد مناطق مخابراتی، در حوزه 
معاونت تجاری وامور مشتریان شرکت مخابرات 
ایران، مخابرات منطقه مرکزی موفق به کسب 
رتبه های اول تا سوم کشوری شد.  به گزارش 
اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی، 
در ارزیابی عملکرد حوزه های امور مشــتریان 
و تجاری مناطق مخابراتی در سه ماهه چهارم 
سال ۱4۰۰ ، طبق گزارش معاونت  تجاری و امور مشــتریان شرکت مخابرات ایران ، مخابرات 
منطقه مرکزی توانست در حوزه مشتریان رتبه اول ، در حوزه تجاری رتبه دوم ودر کل رتبه سوم 
کشوری را کسب نماید .بر اساس این گزارش این موفقیت ها در سایه  ارائه خدمات و سرویس های 
بهینه و نیل به اهداف و چشم اندازهای تعیین شده از طرف شرکت مخابرات ایران کسب شده است.

رئیس اتاق کرمانشاه خبر داد:
برای اولین بار در سال های اخیر شاخص فضای كسب 

و كار كرمانشاه به میانگین كشور نزدیك شد
رئیس اتاق کرمانشــاه با بیان اینکه  در آخرین 
ارزیابی صورت گرفته از شاخص فضای کسب و 
کار کشور کرمانشاه در جایگاه ۱۷ قرار گرفت و 
برای اولین بار طی سالیان اخیر به میانگین کشور 
نزدیک شــدیم، گفت: یکی از مهمترین دالیل 
بهبود فضای کسب و کار استان کرمانشاه رویه 
جدید کمیته فضای کسب و کار و تعیین اتاق 
بازرگانی به عنوان متولی این کمیته است. کیوان کاشفی با اشاره به انتشار جدیدترین شاخص فضای 
کسب و کار کشور و استان ها از سوی اتاق ایران، اظهار کرد: در این ارزیابی که مربوط به فصل زمستان 
سال ۱4۰۰ است استان کرمانشاه از نظر شاخص فضای کسب و کار در جایگاه ۱۷ کشور قرار گرفت. 
وی ادامه داد: از آنجاییکه طی چند سال اخیر به طور معمول جز سه، چهار استان آخر کشور از نظر 
شاخص فضای کسب و کار بودیم، اکنون کسب جایگاه ۱۷ برای کرمانشاه جای امیدواری دارد. به 
گفته رئیس اتاق کرمانشاه، هم اکنون ۱6 استان کشور وضعیت بهتر و ۱4 استان وضعیت بدتری از 
نظر شاخص فضای کسب و کار نسبت به کرمانشاه دارند. وی افزود: بر اساس ارزیابی صورت گرفته، 
استان های مرکزی، آذربایجان غربی و فارس بهترین وضعیت و استان های سیستان و بلوچستان، 

قم و چهارمحل و بخیتاری بدترین وضعیت فضای کسب و کار کشور را داشتند.

رییس روابط عمومی اداره کل راهدا ی و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه؛
 معضلی به نام تخلیه نخاله های ساختمانی در حریم 

قانونی راه ها 
 رییس روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: ساماندهی 
و جمع آوری نخاله های ساختمانی بالتکلیف و 
رها شده در حریم قانونی راه ها بصورت روزمره 
در محورهای مواصالتی استان کرمانشاه انجام 
می شــود.  به گزارش روابط عمومی اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه 
محمود باوندپور بیان کرد: ساماندهی و جمع 
آوری نخاله های ســاختمانی بالتکلیف و رها شــده در حریم قانونی راه ها بصورت روزمره در 
محورهای مواصالتی استان کرمانشاه انجام می شود که تصاویر منتشر شده در فضای مجازی 
مربوط به سال های گذشته و حتی مربوط به استان های دیگر، غیراخالقی می باشد.  وی در ادامه 
افزود: افرادی مغرضانه و بدون توجه به اخالق حرفه ای رسانه ای، اهتمام به انتشار تصاویری کرده 
اند که صحت  این تصایر کامال”کذب می باشد و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 

کرمانشاه با شناسایی این افراد و طرح شکایت در محاکم قضایی اقدام خواهد کرد.

دیدار سرپرست مخابرات منطقه كرمانشاه باسرپرست 
وكاركنان روابط عمومی مخابرات كرمانشاه 

دکترامیری به مناســبت روزجهانی  ارتباطات 
و روابط عمومی ،باسرپرســت وپرســنل اداره 
روابط عمومی دیدارکرد. دراین دیداردوســتانه 
ابتداسرپرست روابط عمومی ضمن تبریک این 
روز ،گزارش اجمالی از عملکرداین حوزه واقدامات 
انجام شده ارائه داد. دکترکاویانی بااشاره به زحمات 
شبانه روزی پرســنل زحمتکش روابط عمومی 
گفت:کارکنان این اداره درتمامی ساعات شبانه روزوحتی روزهای تعطیل بی وقفه نسبت به پیگیری 
امورات محوله ورصداخبارووقایع اقدام می نمایندودرواقع کارروابط عمومی هرگز تعطیلی ندارد. سپس 
دکترامیری ضمن تبریک این روز  ازتالشهای همکاران دراین زمینه قدردانی نمودوجایگاه روابط عمومی 

رادرمعرفی دستاوردهای مخابرات وانعکاس مشکالت مردم تعیین کننده برشمردند.

اخبار

فیلتر تلگرام در هنگ کنگ
مقامات هنگ کنگ در حال بررسی محدود کردن دسترسی عمومی به سرویس پیام رسان تلگرام هستند. کمیسر حریم خصوصی دیتای شخصی برای نخستین بار در حال بررسی توسل به مقررات 
برای محدود کردن دسترسی به تلگرام است که افشای اطالعات حساس و شخصی از طریق آن شایع است. این افشاگریها شامل مقامات دولتی و شهروندان می شود. این اقدام نگرانیها نسبت به 

اعمال کنترلهای اینترنت به سبک پکن در این مستعمره سابق انگلیس را برانگیخته است. هنوز معلوم نیست دیده بان حریم خصوصی چطور قصد دارد این اقدام را انجام دهد. فیلتر کردن سایتهای 
اینترنتی یا اپلکیشن ها، مستلزم همکاری فراهم کنندگان خدمات محلی است مانند سال ۲۰۲۱ که پلیس هنگ کنگ با استناد به قانون امنیت ملی، دسترسی به "اچ کی کرونیکل" را مسدود کرد. 

در سومین جلســه شورای 
عالی مســکن به ریاســت 
رئیســی  حجت االســالم 
بــا پیشــنهاد وزارت راه و 
شهرســازی بــرای افزایش 
ســقف وام خریــد مســکن موافقت شــد. در حالی 
کارشناســان و فعاالن بازار مســکن همــواره از عدم 
اثرگذاری تسهیالت حمایتی در تقویت قدرت خرید 
مردم ســخن می گویند که وزیر راه و شهرســازی از 
تصویب پیشــنهاد افزایش تسهیالت خرید مسکن به 

۷۰۰ میلیون تومان خبر داد.
به عقیده فعاالن بازار، تخصیص هر گونه تسهیالت به 
طرف تقاضا موجب افزایش تورم در بازار مسکن خواهد 
شد و نه تنها اثر در افزایش قدرت خرید و خانه دار شدن 
مردم ندارد بلکه بازار را به ســوی رشد قیمتها هدایت 
خواهد کرد. از طرفی دیگر کدام طبقه از اقشار جامعه 
توانایی پرداخت اقساط ماهانه ۱۱.6میلیون تومان را 
دارند. قشری که به دنبال تسهیالت خرید خانه است 
با کدام درآمد می تواند اقســاطی با ایــن مبالغ باال را 

پرداخت کند. 
درحالی پیشنهاد وام ۷۰۰میلیون تومانی خرید مسکن 
در شورای عالی مسکن تصویب شد که قسط این وام در 
بازپرداخت به روش ســاده ماهانه ۱۱.6میلیون تومان 
می شود. رستم قاســمی وزیر راه و شهرسازی از ارائه 

پیشنهاد افزایش سقف وام خرید مســکن به 6۰۰ تا 
۷۰۰ میلیون تومان در شــهر تهران به شــورای عالی 

مسکن خبر داد.
وی بیان کرد:  جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس 
جمهور برگزار شد که پیشنهاد افزایش وام خرید و ودیعه 
مسکن در این جلسه به تصویب رسید. مشخص نیست 
چه رقمی از وام پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی وام 
خرید و چه رقمی مربوط به وام جعاله )تعمیر مسکن( 
است، اما اگر فرض بر این باشد که شورای عالی مسکن با 
افزایش سقف وام به ۷۰۰ میلیون تومان موافقت می کند 
میزان قسط این وام در بازپرداخت ۱۲ساله ماهانه ۱۱ 

میلیون و 6۵۷ هزار تومان خواهد بود.
کل بازپرداخت این وام با احتساب سود آن حدود یک 
میلیارد و 6۷8 میلیون تومان خواهد بود. سود وام ۷۰۰ 
میلیون تومانی حدود ۹۷8 میلیون تومان خواهد بود. 
در بازپرداخت به روش پلکانی با آن که مبلغ اقساط اولیه 
کاهش می یابد اما در ماه ۱۲ سال دوازدهم متقاضی در 
مجموع با احتساب سود، یک میلیارد و ۷۷8 میلیون 
تومان پرداخت می کند. کل سود این تسهیالت نیز به 

بیش از یک میلیارد تومان افزایش می یابد.
در زمان حاضر متقاضیان وام خرید مسکن در تهران 
می توانند 48۰ میلیون تومان وام زوجین دریافت کنند. 
8۰ میلیون این وام جعاله است که باید در بازه زمانی 
۵ساله اقساط آن پرداخت شود. قسط ماهانه وام 4۰۰ 
میلیون تومانی در بازپرداخت به روش  ســاده  ۱۲ساله 
ماهانه 6 میلیون و 66۱ هزار تومان است. کل سود این 
وام حدود ۵6۰ میلیون تومان است. همچنین قسط وام 

جعاله در روش ساده حدود ۲ میلیون تومان و کل سود 
حدود 4۱ میلیون تومان است.

اوایل ماه جاری بانک مرکزی گــزارش تحوالت بازار 
مسکن در تهران را منتشر کرد. بر اساس این گزارش که 
برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معامالت امالک 
و مستغالت کشور اســت طی فروردین ۱4۰۱ تعداد 
معامالت بازار مســکن تهران با کاهش 4۹.۹درصدی 
به 34۰۰ فقره رسید. این میزان در مقایسه با فروردین 

۱4۰۰ حاکی از رشد 63.۷درصدی دارد.
متوســط قیمت خرید و فروش یــک مترمربع واحد 
مسکونی در ماه گذشته 34 میلیون و ۲۷۰ هزار تومان 
بود که در مقایسه با اســفند ۱4۰۰ بالغ بر ۲.4 درصد 

کاهش یافته اســت، درعین حال این قیمت نسبت به 
فروردین ســال گذشــته ۱6.۹ درصد افزایش داشته 
که در مقایسه با رشــد نقطه به نقطه فروردین )۹۱.۷ 
درصد( حدود ۷۵ درصد کمتر بوده که نشــان از کند 
شدن آهنگ رشد قیمت مســکن )نقطه به نقطه( در 

فروردین امسال دارد.
با توجه به متوسط قیمت اعالم شده از سوی بانک مرکزی، 
قیمت یک واحد ۵۰ مترمربعی در تهــران حدود یک 
میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان خواهــد بود، بنابراین وام 
احتمالی ۷۰۰ میلیــون تومانی )هزینــه خرید اوراق 
حق تقدم مسکن را فاکتور می گیریم( حدود 4۱ درصد 

قیمت مسکن )در فروردین ۱4۰۱( را پوشش می دهد.

وام خرید مسكن به  700 میلیون تومان افزایش یافت

اقساط  سنگین  وام  مسکن 

تسهیل شرایط باز پرداخت وام مسکن
حسن محتشم، کارشناس مسکن 

افزایش مبلغ وام خرید مسکن گامی مثبت در راستای افزایش قدرت خرید مردم است. البته باید دید شرایط پرداخت و بازپرداخت اقساط این تسهیالت چگونه خواهد بود. با توجه به رشد قیمتی که در بازار مسکن در چند سال اخیر 
اتفاق افتاده باید مبلغ وام خرید افزایش پیدا کند. هرچند ۷۰۰ میلیون تومان نیز تنها ۲۵ درصد از هزینه خرید یک واحد معمولی در تهران را پوشش می دهد اما باز هم قدمی مناسب برداشته می شود. 

بنابراین اینکه این وام به چه کسانی تخصیص پیدا می کند و بازپرداخت آن چگونه است باید اطالع رسانی بیشتری انجام شود. در حال حاضر این اقساط برای وام ۷۰۰ میلیون تومانی ۱۱ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. دولت 
باید بانکها را وادار کند تا بازپرداخت اقساط را بلندمدت کند. اگر بانکها موظف شوند تسهیالت را ۲۵ ساله کنند مبلغ اقساط کمتر می شود و افراد واجد شرایط بیشتری می توانند از این وام استفاده کنند. در حال حاضر بازپرداخت 

این تسهیالت احتماال ۱8 ساله است که نرخ اقساط ۱۱ میلیون تومان شده است. 
در رابطه با تورم زایی این تسهیالت نیز باید شرایط کشور در نظر گرفته شود. باالخره کسری بودجه، گرانی های اخیر ناشی از حذف ارز دولتی و حذف یارانه برخی اقشار مطرح است. ممکن است این تسهیالت موجب ایجاد تورم شود 
اما چاره ای هم به جز افزایش تسهیالت وجود ندارد. پرداخت تسهیالت و تقویت مالی خریداران و سازندگان مسکن می تواند یکی از مهم ترین عوامل در تسریع سرعت خروج بازار مسکن از رکود باشد. با تقویت مالی و افزایش قدرت 

خرید خانوارها برای خرید ملک می توان تقاضا برای مسکن در بازار را افزایش داد که همین امر می تواند محرکی برای بازار مسکن شود و زمینه برای ورود سرمایه گذاری های جدید و بازار ساخت وساز را ایجاد کند.
اما در مجموع راه خانه دار شدن اقشار بی مسکن یا بد مسکن تنها پرداخت تسهیالت نیست. دولت باید با کمک بخش خصوصی به خانه ســازی و تولید مسکن اقدام کند. توان دولت برای اجرای طرح جهش تولید مسکن، کافی 
نیست. دولت باید شرایط را برای ورود بخش خصوصی فراهم کند. این هم مستلزم آن است که منافع بخش خصوصی در آن لحاظ شود تا انگیزه پیدا کند. بخش خصوصی به دلیل پایین بودن هزینه های سربار و در اختیار داشتن 

نیروی انسانی توانایی اجرا دارد اما باید منابع این طرح از جایی تامین شود که تورم زا نباشد واال می شود شبیه طرح مسکن مهر که با استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی، پول پرقدرت وارد بازار کردند و به تورم سنگین منجر شد.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

آگهی درخواست حصر وراثت 
خانــم فاطمه مومنــی  فرزنــد اصغر  به شــرح 
دادخواستی که به شماره   4 / ۱4۰۱ از این شعبه 
ثبت گردیده درخواســت صــدور گواهی انحصار 
وراثت نموده و اعالم داشته که نرحوم اصغر مومنی  
فرزند رمضان  به شماره شناسنامه ۱6۹4۰ صادره از  
قائمشهر در تاریخ۱3  / ۲ / ۱4۰۱  در اقامتگاه دائمی 

خود شهرستان سیمرغ
 فوت نمــوده و ورثه حین الفــوت وی عبارتند از 
: ۱.فاطمــه مومنــی  بــه شــماره شناســنامه  
۵8۲۰۰۲3۱3۷ دختــر متوفــی  ۲. معصومــه 
مومنی  به شــماره شناســنامه   ۲۱۵۵۲4۲۲8 
دختر متوفی 3.مریم مومنی  به شماره شناسنامه  
۵8۲۹۹۷3۲۲۷ دختر متوفی 4.سکینه مومنی  به 
شماره شناسنامه ۲۱6۱۹48۱۷۲  دختر متوفی ۵. 
ام البنین محمدنیا ۵8۲۹48۵۹3۱ همسر متوفی 
6.نوابه شــهریاری گتاب ۲۱6۰۷۲۱4۹۰ همسر 
متوفی والغیر، اینک شورا پس از انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضــی 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 :   3  / ۱4۰۱

»آگهي تجدید مناقصه عمومی انجام عملیات برداشت زباله و تنظیف معابر شهری«
شــهرداري بوکان در نظــر دارد در اجراي بند 3 مصوبه شــماره 3۷ مورخه ۱4۰۱/۰۱/۱4 شــوراي محترم اســالمي شــهر 
عملیات برداشــت زباله و تنظیف معابر  شــهری را با مشخصات و شــرایط مندرج در اســناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی 
یک مرحله ای منــدرج در ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت بــه شــماره ۲۰۰۱۰۹۲۷۲۵۰۰۰۰۱4  به شــرکت های 
خدماتی واجد شــرایط و مرتبط با موضوع مناقصه به صورت حجمی واگــذار نماید.کلیه مراحل برگــزاری مناقصه از دریافت 
 اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد 

) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

• مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصه: ماهانه ۱۷/۷86/۷۵۰/۰۰۰ ریال و ساالنه ۲۱3/44۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال
• مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ۱۰/6۷۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال  

• تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ  ۱4۰۱/۰۲/۲۷  می باشد.
• آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۹:۰۰ مورخ  ۱4۰۱/۰3/۰۵

• آخرین مهلت زمانی ارسال پاکت های پیشنهاد : ساعت ۱۹:۰۰ مورخ ۱4۰۱/۰3/۱6
• زمان بازگشایی پاکتها : ساعت ۱۱   روز  سه شنبه مورخ ۱4۰۱/۰3/۱۷

• تاریخ انتشار آگهی در روزنامه:  نوبت اول ۱4۰۱/۰۲/۲8          نوبت دوم ۱4۰۱/۰3/۰4
• کمیسیون عالی معامالت شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

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

• واریز مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت خرید اوراق مناقصه
• متقاضیان واجد شرایط جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه می توانند با شماره تلفن-46۲۲633۹-  ۰44 واحد امور قراردادها و پیمانهای 

شهرداری تماس حاصل نمایند.
• صرفا اسناد پاکت های پیشنهاد)ب( و )ج( دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است. در جلسه بازگشایی پاکت های )ب( و )ج(، اسناد فیزیکی)کاغذی( و 

اسناد فاقد امضای الکترونیکی)دارای مهر گرم( به هیچ وجه مورد پذیرش نیست.”
رشید میرحسامی: شهردار بوکان

مفقودی
برگ سبز ســواری ســمند ایکس ۷ مدل ۱38۱ رنگ بژ متالیک به 
شماره انتظامی ۹۵3 م 66 ایران ۲۷ به شماره موتور 3۲۹۰8۱۱33۹4 
و شماره شاسی 8۱۲۱۱۰6۷ بنام انور شــریفی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹۲4۷
--

مفقودی 
الشــه ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیــت و ســند قطعــی 
خــودرو ســواری پــژو بــه رنــگ خاکســتری متالیــک مدل 

۱3۹۲ شــماره موتــور 124K0229945 و شــماره شاســی 
NAAN01CA6DK833441 به شماره انتظامی ۲68 ل 36 
ایران ۱۷ بنام سجاد بابائی قوشچی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد . ۹۲4۲
--

مفقودی 
برگ کمپانی ماشــین ســواری پژو پارس مدل ۱3۹۹ به شــماره 
 124K1452541 انتظامی ۹۹۲ ط ۹3 ایران 3۷ به شماره موتور
بــه شــماره شاســی NAAN217E0LH271455 بنــام 

 مهتاب ایلخانــی زاده مفقــود گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 
میباشد . ۹۲۵۲

--
مفقودی

برگ سبز -سند کمپانی خودرو ســواری پژو تیپ ۲۰6 رنگ ذغالی 
متالیک مدل ۱38۲ به شــماره انتظامــی 8۵۹ ب ۲۹ ایران ۲3 به 
 10FSE24028289 شماره شاسی 8۱6۲4۵۷6 و شماره موتور
بنام مهدی نمازی ونی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد 

۹۲۵3 .


