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نرخ تورم اردیبهشت به  38.7درصد رسید

سرمقاله

روند صعودی تورم نقطهای

چشم انداز
بازار خودرو

بابک صدرایی ،کارشناس
خودرو

بازارها در ایران از دو مولفه
کلی تاثیر می پذیرند .یکی
واقعیت های اقتصادی مانند
قیمت ارز ،تعرفه ها ،حذف
ارز دولتی و جایگزینی ارز  23هزار تومانی است.
دیگر بحث روانی است .در ســالهای اخیر دولتها
هنگامی که قصد داشــتند متغیرهــا را جابجا یا
تغییراتی در آنها عمال کنند جو روانی در بازارها
ایجاد می کنند...
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رکود  سنگین  
در  بازار خودرو

صفحه 2

تقاضادربازارسهامصعودیشد

شروع صعودی
بورس در خرداد

صفحه 2

قیمتهربرگتسهیالتمسکن
همچناندرحالافزایشاست

هزینه ۱۲۴میلیونی  
وام ۴۸۰میلیونی مسکن

در اولین نشســت هیات نمایندگان اتاق ایران در
سال  ،1401مباحث روز اقتصاد ازجمله حذف ارز
ترجیحی موردبحث و بررسی قرار گرفت .همچنین
مباحثی در مورد هجمههای مخرب علیه اتاق ایران
و بخش خصوصی مطرح شــد .در بیست و دومین
نشســت هیات نمایندگان اتاق ایران ،مسائل روز
اقتصاد ایران ،بهویژه اصالحات اقتصادی دولت که
با حذف ارز ترجیحی آغاز شده موردبحث و بررسی
قرار گرفت .همچنین تخریبهای اخیر علیه اتاق
ایران و بخش خصوصی ازجمله مواردی بود که به آن
پرداخته شد .شافعی درباره اهمیت تولید دانشبنیان
با توجه به نامگذاری سال گفت :طبق گزارشهای
رسمی منتشر شده توســط مرکز بهرهوری ایران،
بهرهوری کل عوامل تولید...

خبر ممنوعیت واردات آیفون بازار موبایل را ملتهب کرد

آیفون نایاب شد

با ممنوعیت واردات آیفون صرفهجویی ارزی اتفاق نمیافتد
صفحه2

صفحه 3

به نظر می رسد بازار خودرو به اخبار جدید منتشر
شده و سیگنال های جدید واکنش نشان داده است.
به گفته فعاالن بازار ،ریزش و سقوط قیمتها در بازار
دیده می شود اما خرید و فروشی وجود ندارد .برخی
کارشناسان راه اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو
و برخی دیگر آزادسازی واردات را عوامل تاثیرگذار بر
کاهش قیمتها عنوان کرده اند .اما در مقابل بسیاری
از کارشناسان معتقدند هیچ کدام از عوامل مورد نظر
نخواهد توانست در بلندمدت بر روند کاهش قمیتها
تاثیرگذار باشد و این افت قیمت موقتی است .حسن
کریمیسنجری ،کارشناس بازار خودرو در خصوص
تاثیر تغییر روش فروش خودرو گفت :در ابتدا باید
بگویم که قرار نیست...
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یارانه نیازمندانی که امکان ثبتنام ندارند ،چه میشود؟
ممکن است در جریان ثبتنام از جاماندگان یارانه ،برخی افراد
اطالعاتی از چنین فرصتی نداشته و یا اگر میدانند ،هیچگونه
دسترسی برای ثبتنام نداشته باشــند ،در حالی که نیازمند
دریافت آن هستند؛ اینکه تکلیف آنها چه میشود ،مشخص
نیست ،موضوعی که سالها پیش نیز در جریان ثبتنام اتفاق
افتاد و احتمال تکرار آن وجود دارد.
به گزارش ایسنا ،ثبت نام از جاماندگان یارانههای نقدی از ۲۷
اردیبهشت ماه شروع شده و امروز همزمان با اول خردادماه،
زمان اولیه اعالمی بــرای متقاضیان تمام میشــود تا اینکه
سازمان هدفمندی یارانهها مجددا زمان دیگری را تعیین کند.

اما در این میان یکی از مسایلی که مطرح است ،ثبتنام کسانی
خواهد بود که به هر دلیلی نمیتوانند نسبت به آن اقدام کنند؛
افرادی که یا مطلع هستند و نمیتوانند و یا اینکه اصال اطالعی
از این جریان ندارند.
به عنوان مثال ،برای ثبتنام ،فرد متقاضی باید با شماره تلفن
همراهی که به نام خودش اســت ،اقدام کنــد ،در حالی که
افرادی مثال برخی کهنساالن که اصال از تلفن همراه استفاده
نمیکنند و یا در شــرایط و یا مناطقی هستند که تامین آن
برایشان با مشکالتی مواجه اســت و یا دسترسی مناسبی به
اینترنت ندارند ،اگر خانواده آنها نتوانند برایشان اقدامی کنند،

عمال با وجود نیاز به دریافت یارانه ،از آن محروم میشوند .از
سوی دیگر کسانی هســتند که ممکن است به دلیل شرایط
نامناسب زندگی حتی در شهرها و یا در مناطق دور افتاده و کم
برخوردار ،از اینکه ثبتنام یارانه در حال انجام است ،اطالعی
نداشته باشــند و در صورت اطالع هم امکان ثبتنام ندارند،
بنابراین بخشی از افرادی که مشمول یارانه میشوند هم به این
صورت ،امکان ورود به لیست یارانهبگیران را ندارند.
اما بحث دیگر مربوط به افراد فاقد شناسنامه و یا مدارک معتبر
هویتی و حساب بانکی است که با وجود اقدامات صورت گرفته،
تعدادی هستند که فاقد هویت معتبر بوده و حتی در صورت

احتمال نیمایی شدن ارز دارو در نیمه دوم امسال
عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی تهران میگوید با
نقش آفرینی بیمهها میتوان کاری کرد که ضمن
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی ،قیمت داروها نیز افزایش
پیدا نکند.
ناصر ریاحی در گفــت و گو با ایســنا ،اظهار کرد:
از هفتههای پایانی ســال گذشــته کــه بحث بر
ســر اصالح نظام پرداخت یارانهها مطرح شــده
بود ،تغییراتــی در روند تخصیــص ارز ترجیحی
( ۴۲۰۰تومانی) بــرای دارو به وجــود آمد که در
مقطعی کوتاه مشکل ساز نیز شــد اما در نهایت با
تخصیص اعتبارات تازه این مشــکل فعال برطرف
شده است.
وی با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته در مجلس
شورای اســامی ،بیان کرد :نمایندگان مجلس در
روزهای پایانی سال گذشته ،در نهایت با حذف ارز
ترجیحی موافقت کردند و از این رو از اسفند سال
گذشــته ،بحثهایی درباره نحوه تامین ارز دارو به
وجود آمد .تحت تاثیر همین شرایط برخی پروندهها

که آماده دریافت ارز بودند نیز متوقف شدند و حتی
بانک مرکزی تعدادی از این پروندهها را عودت داد.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیــان اینکه تداوم آن
شرایط میتوانست به افزایش قیمت دارو یا کمبود
برخی داروها منجر شــود ،تاکید کرد :پس از این
اتفاقات حدود یک میلیارد دالر به شکل موقت به
دارو اختصاص پیدا کرد تا فعال مشــکلی به وجود
نیاید تا در ماههای آینده برنامه ریزیهای جدیدی
در دستور کار قرار گیرد.
ریاحی با اشاره به پیشنهادات مطرح شده در مجلس
برای تامین نیازهای دارو ،بیان کرد :امیدواریم که
در نیمه دوم ســال جاری ،اصالح نظام یارانهای و
تامین نیازها از طریق ارز نیمایی فراهم شود .این ارز
در سالهای گذشته برای ما مشکالت فراوانی را به
وجود آورده و بخش خصوصی بارها تاکید کرده بود
که باید شرایط برای اصالح این موقعیت فراهم شود.
وی ادامه داد :در مجلس پیشــنهادی مطرح شده
بود کــه ماهانــه  ۷۰۰۰میلیارد تومــان اعتبار به

بیمهها داده شــود تا به این ترتیــب مابه التفاوت
قیمت دارو با تغییــر ارزها از این طریق پوشــش
داده شــده و در نهایت مردم هیچگونــه افزایش
قیمتی را تجربه نکنند .در بســیاری از کشورهای
جهان نیز چنین شــیوهای وجــود دارد که دولت
به بیمههــا بودجه میدهــد و در نهایــت دارو به
شــکل رایگان یا با قیمــت ارزان در اختیار مردم
قرار میگیرد.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه این شــیوه
پیش از این نیز در ایران اســتفاده میشد ،توضیح
داد :قیمت تمام شــده داروهای بیمــاران خاص
در این سالها چند برابر شــده است اما با توجه به
فعالیت بیمههــا ،در نهایت بیمــاران پول ثابتی را
برای این داروها در تمام سالهای گذشته پرداخت
کردهاند؛ از ایــن رو با حــذف ارز دارو نیــز نباید
نگرانی برای افزایش قیمت وجود داشته باشد و با
محوریت بیمهها میتوان کاری کرد که فشاری بر
مردم وارد نشود.

اختصاص اینترنت به اقشار کمدرآمد به کجا رسید؟

با تغییر قیمت اینترنت ثابــت و همراه ،موضوع
اختصاص اینترنــت رایگان به اقشــار ضعیف از
سوی مسووالن مطرح شد و باید دید بحث ارائه
بستههای اینترنت برای اقشــار کم برخوردار در
جهت جبــران افزایش قیمــت ،چگونه اجرایی
خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،یکی از وعدههای دولت سیزدهم
تسهیل در کســبوکارهای اینترنتی و افزایش
ســرعت اینترنت بود ،بهنوعی که رئیس جمهور
وعده اینترنــت رایگان برای اقشــار ضعیف و با
سرعت باال را داده بود که گیمرها هم از آن لذت
ببرند .وزیر ارتباطات هم یکی از برنامههایش را
رســاندن فیبر نوری به تک تک خانههای مردم،
اجرای پروژه فیبر در منزل و ســرعتهای چند
گیگی اینترنت اعالم کرد.
از سوی دیگر در ماههای گذشــته ،اپراتورهای

همراه و ثابت ،بســتههای اینترنتی که پیش از
این ارائه میشــد را تغییر دادنــد .این موضوع
واکنشــهایی را هم بــه دنبال داشــت ،هرچند
سازمان تنظیم مقررات اعالم کرد که این تغییر
تعرفهها در چارچوب مصوبه قانونی کمیســیون
تنظیــم مقــررات رخ داده و تخلفــی صــورت
نگرفته اســت ،از ســوی دیگر این تصمیم برای
سرمایهگذاری اپراتورها در مسیر توسعه ضروری
بوده است.
پس از آن صادق عباسی شاهکوه -رئیس سازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی -اعالم کرد:
حجم استفاده  ۴۰درصد کاربران دیتای موبایل
زیر دو گیگابایت است و ما با تاکید وزیر ارتباطات
به دنبال برنامهای هستیم که برای جبران افزایش
قیمت برای اقشــار کمبرخوردار یــا کل جامعه
بســتههایی را در نظر بگیریم که مشکلی از نظر

دسترسی عادالنه ایجاد نشود و این برنامه ،پس
از نهایی شدن اعالم میشــود .ما به عنوان دولت
و نهاد ناظر وظیفه داریم امکان دسترســی تمام
مردم را به شــبکهای با کیفیت و قیمت مناسب
فراهم کنیم.
در شــرایطی که دولت با اصــاح نظام پرداخت
یارانهها در تالش برای توزیع عادالنه یارانه است
و در حالی که تغییر قیمت بســتههای اینترنتی
توسط اپراتورها هم در دو ماه گذشته اتفاق افتاده،
اکنون خبری بــه نقل از عیســی زارعپور -وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات -منتشــر شده که
از تخصیص یارانه اینترنت به اقشار ضعیف خبر
میدهد و باید دید ایــن برنامه که از پیش از آغاز
فعالیت دولت سیزدهم مطرح شده بود و تا زمان
تغییر بستههای اینترنت ادامه یافته ،به چه صورت
اجرایی خواهد شد.

نیاز ،عمال امکان ثبتنام و دریافت یارانه ندارند .این نمونههایی
از افرادی بود که با وجود نیاز نمیتوانند و یا نمیدانند که باید
ثبتنام کنند و در لیست قرار نمیگیرند که قبال در سال ۱۳۹۳
که دولت دست به ثبت نام مجدد متقاضیان یارانه زد نیز چنین
مسایلی مطرح بود.
این در حالی است که از  ۲۰تا  ۳۱فروردین  ،۱۳۹۳بازه زمانی
به منظور ثبت تقاضای افراد برای دریافت یارانه مشــخص و
اولویت بر اساس رقم اول شماره ملی سرپرستان خانوار تعیین
شد .اما با توجه به مهلت یک روزه برای هر خانواده و از سوی
دیگر مشکالتی که در زمان ثبتنام اینترنتی در سراسر کشور

پیش روی متقاضیان قرار داشــت و البته عدم اطالعرسانی
دقیق در مورد نحوه ثبتنام گروهای مختلف ،درنهایت افرادی
از ثبت درخواست یارانه نقدی جاماندند.
بر این اساس کسانی با وجود نیازمندی ،سالها یارانه دریافت
نکردند و اکنون نیز با وجود ثبتنام مجدد از جاماندگان ،ممکن
است تعداد زیادی علیرغم نیاز ،نتوانند به هر دلیلی اقدام و
شامل یارانه شوند .اینکه سازمان هدفمندی یارانهها و وزارت
رفاه چه برنامهای برای شناسایی نیازمندانی که تقاضای خود
را ثبت نکردهاند ،داشته و چگونه برای آنها اقدام میکنند ،قابل
توجه خواهد بود.

افزایش حق مسکن کارگران به اردیبهشت نرسید
در حالی کــه انتظار می رفت مبلــغ جدید کمک
هزینه مســکن کارگران تا پایان اردیبهشــت به
تصویب هیات وزیران برسد و در فیش حقوقی این
برج کارگران اعمال شود اما به نظر می رسد کارگران
باید همچنان منتظر تصویب این مصوبه بمانند.
به گزارش ایسنا ،اعضای شورای عالی کار  ۱۹اسفند
مــاه  ۱۴۰۰با افزایش مبلغ کمک هزینه مســکن
کارگــران موافقت کرد و مبلــغ آن را از  ۳۰۰هزار
تومان به  ۶۵۰هزار تومان افزایش دادند.
این میزان افزایش در مقایسه با سالهای گذشته که
مبلغ آن بسیار ناچیز و در حدود  ۲۰هزار تومان و ۴۰
هزار تومان بود ،قابل تامل است هر چند که ایده آل
نیست و به گفته مقامات کارگری حتی کرایه یک
اتاق در حاشیه شهر هم نمی شود.
معاون روابط کار وزیر کار یازدهم اردیبهشــت ماه
در یک گفت وگو خبری از تصویب مصوبه افزایش
حق مسکن در هیات دولت خبر داد و گفت" :مصوبه
حق مسکن  ۶۵۰هزار تومانی در دستور کار هیات

وزیران قــرار دارد و در هفته آتــی تصویب و ابالغ
خواهد شد تا جامعه کارگری از مزایای افزایش حق
مسکن نیز بهره مند شود ".اما به نظر می رسد که
این مصوبه نیز همچون بسته حمایتی کارفرمایان
در هیات دولت در نوبت رســیدگی قــرار گرفته و
کارگران دستکم یک ماه دیگر باید منتظر تصویب
مصوبه بمانند.
پیش از این آیت اســدی ـ نماینــده کارگران در
شورای عالی کار ـ در گفتوگو با ایسنا ،افزایش حق
مسکن کارگران را منوط به تصویب مصوبه در هیات
وزیران دانســته و گفته بود :شورای عالی کار مبلغ
حق مسکن کارگران را به  ۶۵۰هزار تومان افزایش
داد ولی این مصوبه برای اجرایی شدن باید در هیات
وزیران تصویب شود که همچنان منتظر هستیم و
هر زمان تصویب شد ،معوقات آن به حساب کارگران
واریز خواهد شد.
ناصر چمنی فعال حوزه کار معتقد است :مصوبه حق
مسکن کارگران باید فروردین ماه ابالغ میشد چرا

که وقتی در شــورای عالی کار مصوب می شود که
مبلغ حق مسکن کارگران از فروردین ماه افزایش
پیدا کند ،باید همان برج هم ابالغ شود که به حقوق
فروردین برســد چون حق مسکن جزئی از حقوق
کارگران به شمار می رود و مثل این است که بخشی
از حقوق خود را دریافت نکرد ه باشند.
به گفته وی با توجه به آنکه وزیر کار قبال اعالم کرده
که قول تصویب مصوبه را از رئیس جمهوری گرفته
است ،تصویب و ابالغ آن نباید با تاخیر همراه باشد.
در حال حاضر حق مسکنی که به کارگران پرداخت
می شود ،رقم سال گذشته است و هیات دولت هر
زمان که مصوبه شــورای عالی کار را تصویب کند،
معوقات آن به حساب کارگران واریز می شود.
به موجب مصوبه شورای عالی کار ،مبلغ حق مسکن
کارگران در سال  ۱۴۰۱به  ۶۵۰هزار تومان افزایش
یافت در حالی که سال گذشته  ۴۵۰هزار تومان بود.
این مصوبه پیشنهاد شورای عالی کار است که جهت
اجرایی شدن باید از تصویب هیات وزیران بگذرد.

موافقت سازمان حمایت با افزایش قیمت ها

رئیس انجمن صنایع شــوینده مدعی شــد که
ســازمان حمایت از افزایش  ۲۵تا  ۴۰درصدی
مواد شــوینده و محصوالت آرایشی و بهداشتی
موافقت کرده است.
بختیار علم بیگی در گفت و گــو با خبرنگار مهر
در مورد اخباری که در فضــای مجازی مبنی بر

افزایش قیمت شویندهها منتشر شده است ،اظهار
کرد :با توجه به افزایــش هزینههای تولید و مواد
اولیه ،پس از برگزاری چند جلســه در سازمان
حمایت مصــرف کننــدگان و تولیدکنندگان،
با افزایش قیمت مواد شــوینده موافقت شــد و
قیمتهای جدید از امروز اعمال میشود.

رئیس هیــأت مدیره انجمن صنایع شــوینده و
آرایشی کشــور گفت :بر اســاس مجوز سازمان
حمایت ،قیمت پودر شــوینده دستی و ماشینی
به میزان  ۲۵درصد و قیمت ســایر شویندههای
آرایشی و بهداشــتی مانند صابون و خمیردندان
 ۴۰درصد افزایش یافت.
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قیمت انواع سکه افزایش یافت
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱،خرداد ماه۱۴۰۱به ۱۴میلیون و ۴۸۰هزار تومان رسید .همچنین قیمت نیم سکه ۸میلیون تومان ،ربع سکه ۴میلیون ۹۵۰هزار
تومان و سکه یک گرمی  ۲میلیون و  ۸۵۰هزار تومان است .هر اونس طال در بازارهای جهانی  ۳۶/۱۸۴۷دالر و هر گرم طالی  ۱۸عیار  ۱میلیون و  ۳۹۱هزار و  ۱۰۱تومان است.

اقتصاد

لغو معافیت حقوق ورودی ماشینآالت تولیدی تهدید تولید است

اخبار

رشدسرسامآورهزینههایتولید

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

در اولیــن نشســت هیات
نمایندگان اتاق ایران در سال
 ،1401مباحــث روز اقتصاد
ازجمله حذف ارز ترجیحی
موردبحــث و بررســی قرار
گرفت .همچنین مباحثی در مورد هجمههای مخرب
علیه اتاق ایران و بخش خصوصی مطرح شد.
در بیست و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران،
مســائل روز اقتصاد ایران ،بهویژه اصالحات اقتصادی
دولت که با حذف ارز ترجیحی آغاز شــده موردبحث و
بررســی قرار گرفت .همچنین تخریبهای اخیر علیه
اتاق ایران و بخش خصوصی ازجمله مواردی بود که به
آن پرداخته شد.
شــافعی درباره اهمیت تولید دانشبنیــان با توجه به
نامگذاری سال گفت :طبق گزارشهای رسمی منتشر
شده توســط مرکز بهرهوری ایران ،بهرهوری کل عوامل
تولید در ایران بین سالهای  ۹۱تا  ۹۹بهطور میانگین
رشــد منفی  ۱,۲درصدی را تجربه کرده که با توجه به
انقالب دانشبنیان در سطح بینالمللی و رشد خارقالعاده
بهرهوری در سایر کشــورها این روند یک فاجعه برای
اقتصاد ایران به حســاب میآید .همچنین رتبه ایران از
زاویه پیچیدگی اقتصادی طی  ۲۰سال گذشته تقریباً در
بازه میان رتبه  ۶۰و رتبه  ۸۰نوسان کرده است .او افزود:
این روند بهروشنی نشان میدهد که طی  ۲۰سال اخیر،
توان اســتفاده مولد از دانش در اقتصاد کشور هیچ رشد
قابلمالحظهایراتجربهنکردهوهمچنینبهروشنینشان
میدهد که کشور نتوانسته است در مسیر دانشبنیان
گام بردارد .شــافعی تاکید کرد :صمیمانه به مسئوالن
کشــور توصیه میکنیم که از رویکردهای شعارگونه و
تکیهبر شاخصهای فرمالیتهای مانند تعداد شرکتهای
دانشبنیان در این زمینه پرهیز شود و بهطور مشخص
معیار افزایش بهرهوری و توسعه صادرات فناورانه مبتنی
بر دانش را در صدر اولویتها و سیاستگذاریهای خود
مبنی بر حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان قرار دهند.

تقاضادربازارسهامصعودیشد

شروع صعودی بورس در خرداد

در اولیــن روز کاری خرداد مــاه  1401تمامی
شاخصهای بازار سهام رشد کردند.
به گزارش اقتصادنیوز ،در معامالت روز گذشــته
یکشنبه ،شــاخص کل بورس پایتخت با رشد 2
هزار و  456واحدی نسبت به روز شنبه به رقم یک
میلیون و 582هزار و  143واحد رسید.
شاخص هم وزن بورس نیز با افزایش هزار و 333
واحدی در سطح  441هزار و  510واحدی ایستاد.
همچنین شــاخص کل فرابورس (آیفکس) 27
واحد باال آمد و در ســطح  21هــزار و  656واحد
قرار گرفت.
روز گذشته نمادهای «حکشتی»« ،شپدیس» و
«پارس» بیشــترین تأثیر را در رشد شاخص کل
بورس داشتند و در مقابل نمادهای «جم پیلن»،
«اخابر» و «ذوب» بیشــترین تأثیر کاهنده را بر
شاخص کل داشتند.
در فرابورس نیــز نمادهای «ددانــا»« ،وملل» و
«حگهر» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل
فرابورس داشتند و «غصینو»« ،بنو» و «تلیسه»
بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص داشتند.
در جدول پرتراکنشترین نمادهای بورس آسیاتک
صدرنشین است و شستا و شپنا در رتبههای بعدی
هســتند .در فرابورس نیز افرا ،مدیریت و حگهر
پرتراکنشترین نمادها هستند.
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم
 13هزار و  955میلیــارد تومان افزایش یافت .ارزش
معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه 176میلیارد تومان
بود که یک درصد از ارزش کل معامالت بازار سرمایه
را تشکیل میدهد .روز گذشته ارزش معامالت خرد
سهام با کاهش 10درصدی نسبت به روز کاری قبل به
رقم  5هزار و  372میلیارد تومان رسید.
در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صفهای
فروش پایانی بازار نســبت به روز کاری قبل 95
درصد کاهش یافت و  19میلیارد تومان شد .ارزش
صفهای خرید نیز نســبت به پایــان روز کاری
گذشته  35درصد رشد کرد و در رقم  533میلیارد
تومان ایستاد.

پاسخگویی داریم .شافعی ادامه داد :آنچه در چند وقت
اخیر مطرح شد نه بیسابقه است و نه عجیب و تحلیل
دقیق و واضحی از علل و اسباب آن داریم؛ اگرچه بیآنهمه
آن را در این مقطع به مصلحت نمیدانیم .هیات رئیسه
اتاق ایران تاکنون با محور قرار دادن منافع ملی ســعی
کرده اســت تا موضوعات مطروحــه را کمتر به فضای
عمومی بکشاند و از طریق ســازوکارهای درونی خود،
مذاکره بــا وزرای محترم دولــت و نمایندگان محترم
مجلس و همچنیــن ارائه اطالعــات الزم موضوع را به
مســیر درســت هدایت کند؛ چراکه مطمئن هستیم
بزرگان کشور در هر سه قوه در این قضایا دخالتی ندارند و
بهزودی بسیاری از موضوعات روشن خواهد شد.
او تاکید کرد :هیات رئیسه اتاق ایران بنا بر وظیفه خود،
پیگیریهای حقوقی ،قضایی و اداری الزم را انجام داده
است .اگرچه معتقدیم طرح تحقیق و تفحص با وظایف
قانونگذارمحترموفلسفهتحقیقوتفحصدرامورکشور
منافات دارد؛ اما با توجه به تصویب آن ،همکاری بسیار
کاملی با هیات محترم تحقیق و تفحص خواهیم داشت تا
واقعیتها روشن شود .ما از هیچ متخلفی حمایت نکرده و
نخواهیم کرد .خود را هم مبرا از خطا و اشتباه نمیدانیم؛
اما اطمینان داریم نه تیترهای جنجالی و نه توییتهای
آتشین ،معیار بررسیهای حقوقی و قضاوتهای قانونی
نیست.

حقایق به زودی روشن خواهد شد
رئیس اتاق ایران در ادامه با اشــاره به هجمه های اخیر
علیه اتاق ایران از آغاز حسابرسی شورای عالی نظارت
از منابع و مصارف اتاق خبــر داده و گفت :ما در هیات
رئیســه در چهارچــوب قوانین مصــوب و همچنین
آییننامهها و ضوابطی که شورای علی نظارت و هیات
محترم نمایندگان اتاق ایران تصویب کرده است آمادگی

ضرورت پایبندی دولت به انحصارزدایی در
تولید و تجارت خارجی در اصالحات اقتصادی
رئیس اتاق ایران در ادامه سخنانش با اشاره به بی توجهی

لغو معافیت حقوق ورودی ماشــینآالت
تولیدیتهدیدتولیداست
شافعی در پایان با اشاره به لغو معافیت مالیاتی واردات
ماشــینآالت خط تولید در قانون بودجه سال جاری
گفت :در شرایطی که افزایش حقوق و عوارض گمرکی
در نتیجه حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی بر هزینه اقالم تولیدی
افزوده است و بهواســطه تحریمهای خارجی و کاهش
ارزش پــول ملی تأمین مــواد اولیــه و حملونقل نیز
پرهزینهتر از قبل شده است ،لغو معافیت ماشینآالت
و تجهیزات تولیدی از پرداخت حقوق ورودی آثار سوئی
بر تولید داشته و با افزایش قیمت تمامشده محصوالت
داخلی و از بین رفتن مزیت رقابتــی آنها در بازارهای
جهانی تهدید جدی پیش روی تولید و صادرات کشور
محسوب میشود.
او تاکید کرد :تجارت ســنوات گذشته نشان داده است
که تصمیمات از این قبیل باعث باال رفتن هزینه تولید
و کاهش رغبت فعاالن حوزه صنعت در بهروزرســانی
ماشینآالت و تجهیزات یا راهاندازی واحدهای تولیدی
جدید شده است.

خبر ممنوعیت واردات آیفون بازار موبایل را ملتهب کرد

نرخ تورم اردیبهشت به  38.7درصد رسید

آیفون  نایاب  شد

روند  صعودی  تورم  نقطهای

دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان موبایل درباره تصمیم
ممنوعیت واردات تجاری آیفون ،بر این عقیده است که
این کار نه تنها صرفهجویی ارزی به دنبال ندارد ،بلکه
ممکن اســت به افزایش قیمت آیفون و رونق گرفتن
قاچاق این کاال با خرید و فروش پاســپورت و واردات
مسافری منجر شود.
امیر اسحاقی در گفتوگو با ایسنا ،درباره ممنوعیت
واردات گوشیهای آیفون بیان کرد :برند اپل اکنون در
سامانه جامع تجارت از گروه ۲۳وارد گروه ۲۷کاالیی یا
گروه کاالهای لوکس و غیرضروری شده که عمال گروه
کاالهای ممنوعه اســت و به نظر میرسد تصمیمات
نهایی در این باره گرفته شده ،آن هم در شرایطی که از
اول سال بالتکلیفیهایی در این خصوص وجود داشت.
وی ادامه داد :از ابتدای سال ،تصمیمات مهم اقتصادی
برای بازرگانان گرفته شده ،اول تعرفه گوشیهای باالی
 ۶۰۰دالر را از  ۵درصد به  ۱۲درصد افزایش دادند ،بعد
اعالم کردند که به آنها ارز نیمایی اختصاص نمیدهیم

و باید ارز صاداتی بگیرند ،بعد صندوق حمایت از تولید
را تشــکیل دادند که درآمد ایــن ارز واردات آیفون و
کاالهای باالی  ۶۰۰دالر به تولید گوشــیهای ارزان
قیمت اختصاص یابد و در این مدت همه همکاریها از
طرف بخش خصوصی صورت گرفت ،اما درنهایت این
تصمیم گرفته شد .دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان
موبایل درباره تبعات این تصمیم توضیح داد :در بازار
ما  ۵۰۰۰واحد صنفی وجود دارد و  ۲۵۰شرکت فقط
واردکننده آیفون هستند ،این واحدها سرپرست خانوار
هستند و وضعیت امرار معاششان به این گروه کاالیی
بستگی دارد ،مگر میشــود برای این حوزه یکشبه
تصمیم بگیرند و تبعات آن را در نظر نگیرند .همچنین
این تصمیم ممکن تبعات دیگری در جامعه داشــته
باشد؛ اوال قیمت این کاال بهشدت افزایش پیدا کند و
تجارت آن سوداگرانه شود و هرکسی که این گوشی
را داشته باشد ،از ترس سرقت آن احساس خطر کند.
اســحاقی ادامه داد :از طرف دیگر سال گذشته بالغ

بر یک میلیون گوشی باالی  ۶۰۰دالری وارد کشور
شده ،با ممنوعیت واردات ،خدمات این کشورها به
چه صورت باید ارائه شود؟ ما تا  ۱۸ماه خدمات پس
از فروش داریم و کسی به این فکر نکرده در حالی که
ما نمیتوانیم قطعه وارد کنیم ،بلکه گوشی وارد کرده
و قطعات آن را جدا و برای خدمات استفاده میکنیم،
در این شرایط حوزه خدمات پس از فروش یک آسیب
جدی خواهد دید و مشــکل آن هم بــه این زودی
برطرف نمیشود و مردم نمیدانند که چطور برای
کاالیشان سرویس بگیرند .وی همچنین با بیان اینکه
با ممنوعیت قانونی واردات آیفون ،قاچاق مسافری در
این حوزه بهشدت رونق میگیرد ،افزود :همین االن
در دو ماه اخیر بهشدت کاالی قاچاق مسافری وارد
کشور شده که هم ارز قاچاق از کشور خارج میکند و
هم گوشیهایی وارد شده که گارانتی ندارد ،بلکه یک
ت آن ،دست
کاالی بیاصالت است و در صورت مشکال 
مردم به جایی بند نیست.

اجرای طرح زیپ الین و پل معلق آسمانِ بوکان آگهی تجدید فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار
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موضوع فراخوان

دولت نســبت به پیشــنهادهای بخش خصوصی در
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی گفــت :همت دولت در اصالح
سیاست مزبور را ارج مینهیم؛ اما در ادامه سیاستهای
اصالحگرایانه الزم است ســه نکته برای موفقیت این
حرکت مدنظر قرار گیرد.
او با بیان اینکه قبل از هر چیــز راهحلهای فوری برای
کمک به معیشت مردم باید در اولویت قرار بگیرد بیان
کرد :ثبات متغیرهای اقتصاد کالن بهویژه نرخ ارز اولین
موضوع دارای اهمیت است .نکته دیگر اینکه سازوکار
قیمت بهتنهایی موجب اصالح فرآیند تولید نیســت.
واقعیت این است که ساختار تولید بسیاری از کاالهای
اساسی در کشــور مانند مرغ ،تخممرغ ،لبنیات ،روغن
و  ...که مشــمول تصمیم اخیر دولت قرار گرفته ،دارای
ال مقیاس تولید بسیاری از
ایرادهای جدی اســت .مث ً
تولیدکنندگان اقتصادی نیست .فناوری تولید بسیاری
از بنگاهها قدیمی است و الیآخر .این ساختار تولید ،خود
نتیجه نوع سیاستهای حمایتی دولت از تولید ،نحوه
قیمتگذاری نهادههای تولید نظیر آب و انرژی و درنهایت
شیوه سیاستهای ارزی و تجاری کشور بوده ،تحریمها
نیز دسترسی به فناوریهای نوین را دشوار کرده و همه
اینها موجب شده است تا قیمت تمامشده واقعی نسبت
به سایر کشورها باالتر باشد.
او با بیان اینکه مشکالت صرفاً از طریق حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی رفع نخواهد شد و الزم است وزارتخانههای مرتبط
برنامههای جدی و روشــنی برای اصالح ساختارهای
تولید کاالهای اساسی در کشــور داشته باشند تاکید
کرد :اتاق ایران آمادگی خود را برای مشارکت در تهیه

چنین برنامههایی اعالم میکند .شافعی سومین نکته
برای موفقیت اصالحات اقتصادی دولت را پایبندی به
ســازوکارهای بازار و انحصار زدایی در تولید و تجارت
خارجی دانســت و ادامه داد :یکی از استداللهایی که
برای لزوم حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی بیان میشــد رانت
واردکنندگان کاالهــا و نهادههایی بود کــه با این نرخ
واردات انجــام میدادند .در کمال تعجــب همزمان با
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی ،انحصار واردات برخی نهادهها
به سازمانهای دولتی داده شد .تجربه نشان داده است
که ایجاد انحصار عرضه دولتی در بازار منجر به کاهش
کیفیتوافزایشهزینههایتمامشدهمیشودودرنتیجه
بازار از عملکرد بهینه خود فاصله میگیرد .حذف بخش
خصوصی و ایجاد انحصار واردات آنهم فقط به دو شرکت
دولتی موجب حذف رقابت و کارایی در این بازار میشود
که بهنوعی گام رو به عقب در ساختار اقتصادی کشور به
حساب میآید .بهویژه آنکه با توجه به حذف ارز ترجیحی،
دیگر شائبه انگیزه رانتی برای واردات کاالهای مذکور
وجود ندارد و حضور بخش خصوصی نهتنها هزینهای
برای دولت نخواهد داشــت بلکه به پویایــی بازارهای
مربوطه کمک میکند.
او افزود :همچنین اقدام دولت به قیمتگذاری دستوری
کاالها در شــرایط جدید و بــدون توجه بــه افزایش
هزینههای تمامشده ســرکوب تولید را در پی خواهد
داشت که حتماً باید از آن پرهیز کرد.

ارزش تقریی آورده سرمایه گذار مبلغ اجاره سالیانه

مدت پایه قرارداد موقعیت مکانی

توسط کارشناس رســمی دادگستری
تعیین میشود ودر ابتدایی هر سال مبلغ  7سال
اجاره به روز می گردد

مبلغ تضمین شرکت در فراخوان

اجرای طرح زیپ الین دو الین و پل معلق به
روش ( ، BOLTمشــارکت ساخت  -بهره  55/000/000/000ریال
برداری-اجاره – واگذاری)
• مدت زمان ساخت و تجهیز و بهره برداری  6ماه می باشد.
• هزینه خرید و مصرف تمام انشعابات در طول دوره مشارکت بر عهده سرمایه گذار می باشد.
نوبت دوم 1401/03/09
• تاریخ انتشار آگهی در فراخوان  :نوبت اول 1401/03/02
• مدت زمان خرید اسناد فراخوان  :روزیک شنبه مورخه  1401/03/01لغايت پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخه 1401/03/10
• آخرین مهلت تحویل اسناد :پایان وقت اداری روز شنبه مورخه 1401/03/21
• محل تحویل پیشنهادات قیمت :اداره حراست شهرداری بوکان
• محل و زمان بازگشائی پاکات :اتاق جلسات شهرداری روز یکشنبه مورخ  1401/03/22ساعت  11صبح
• ساير اطالعات وجزئيات مربوط به مشاركت در اسناد فراخوان مندرج است.
•حضور نماینده متقاضیان در جلسه بازگشایی فراخوان با در دست داشتن معرفی نامه کتبی آزاد است.
• اگر برنده اول فراخوان به هر دلیلی در مهلت قانونی موفق به عقد قرارداد نشود ضمن ضبط سپرده نفر اول  ،نفر دوم جهت عقد قرارداد معرفی اما تفاوت نفر اول و دوم در پیشنهاد
دوره مشارکت حداکثر شش ماه اعالم شود.
• واریز مبلغ  1/500/000ريال بابت خرید اوراق فراخوان .
• هزینه انتشار آگهی در روزنامه (طی دو نوبت) به عهده برنده فراخوان می باشد.
-12هیئت عالی سرمایه گذاری شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
میرحسامی-شهردار بوکان
کیوه ره ش

 2/750/000/000ريال

خبر
بهعنوانتنهامجموعهدرنظامبانکیکشوراخذشد؛

کســب جایزه ملی مسوولیت
اجتماعیتوسطبانکمسکن

بانک مسکن در مراسم اعطای چهارمین جایزه
مســوولیت اجتماعــی و پایــداری بنگاههای
اقتصادی ،به عنوان تنها مجموعه در نظام بانکی
کشور موفق به کســب رتبه برتر شد.به گزارش
پایگاهاطالعرسانیبانکمسکن-هیبنا،مجموعه
بانک مسکن در مراســم چهارمین جایزه ملی
مسوولیتاجتماعیوپایداریبنگاههایاقتصادی
مورد تقدیر قرار گرفت.

حضــور فعــال بانک ســامان در
نمایشگاه2022 Iran Health

بیست و سومین نمایشــگاه بینالمللی تجهیزات
پزشکی ،دندانپزشکی ،آزمایشگاهی و داروئی با عنوان
 ،2022 Iran Healthبا حضور بانک سامان و بیش
از  400شرکت دیگر در محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللی تهران برگزار خواهد شد.به گزارش روابط
عمومی بانک سامان ،این بانک که به دلیل سابقه و
امکانات و زیرساختهای فراوان طی سالهای اخیر
به انتخاب اول شرکتهای حوزه دارو و درمان تبدیل
شده است با کادری کامل متشکل از مدیران ارشد،
میانی و کارشناسان متخصص در حوزههای ارزی،
اعتباری و ریالی در نمایشگاه حضور خواهد داشت.

کسبرتبهبرترادارهکلروابطعمومی
درحوزهافکارسنجی

کســب رتبه برتر اداره کل روابــط عمومی در حوزه
افکارسنجیاداره کل روابط عمومی بانک توسعه تعاون
در جشن ملی روابط عمومی موفق به کسب رتبه برتر
در حوزه افکارسنجی و تحلیل محتوا گردید.همزمان
با فرا رسیدن  27اردیبهشت ماه و گرامیداشت هفته
ط عمومی ،جشن ملی روابط عمومی و
ارتباطات و رواب 
تقدیر از روابط عمومیهای برتر سازمانها و نهادها ی
دولتی و خصوصی  ،در تاالر وحدت برگزار شد.

نظام بانکی با پرداخت وام مناسب
در کنار مجموعههــای صنعتی
بزرگایفاینقشکند

مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران با تاکید
بر عینیت بخشــی به منویات مقام معظم رهبری
در سال تولید ،دانش بنیان و اشتغال آفرین ،گفت:
الزم است برای توسعه اقتصاد کشور ،نظام بانکی با
پرداخت وام مناسب در کنار مجموعه های صنعتی
بزرگ ایفای نقش کند.

مطابق اعالم مرکز آمار ،نرخ تورم ساالنه در اردیبشهت
ماه با کاهش ۰.۵درصد کاهش به ۳۸.۷درصد رسیده و
تورم نقطه به نقطه نیز افزایش ۳.۷درصدی را ثبت کرده
است .مرکز آمار گزارش مربوط به تغییرات نرخ تورم در
اردیبهشت  ۱۴۰۱را منتشر کرده است.
بر این اساس ،نرخ تورم نقطهای در اردیبهشت ماه١٤٠١
به عدد ٣٩,٣درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور
به طور میانگین ٣٩.٣درصد بیشتر از اردیبهشت١٤٠٠
برای خرید یک «مجموعه کاالها و خدمات یکســان»
هزینه کردهاند.

نرخ تورم نقطهای اردیبهشــت ماه  ١٤٠١در مقایسه
با ماه قبــل  ٣,٧واحد درصد افزایش یافته اســت .نرخ
تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و
دخانیات» با افزایش  ٦,٠واحد درصدی به  ٤٩.٤درصد
و گروه «کاالهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٢.٧
واحد درصدی به  ٣٤.٠درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای
شهری  ٣٩,٢درصد اســت که نســبت به ماه قبل ٤.٠
واحد درصد افزایش داشته است .همچنین این نرخ برای
خانوارهای روســتایی  ٤٠.١درصد بوده که نسبت به ماه

قبل  ٢.٩واحد درصد افزایش داشــته است .منظور از نرخ
تورم ماهانه ،درصد تغییر عدد شاخص قیمت ،نسبت به ماه
قبل است .نرخ تورم ماهانه اردیبهشت ١٤٠١به ٣,٥درصد
رسیده که در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل ٠.٢ ،واحد
درصد افزایش داشته اســت .تورم ماهانه برای گروههای
عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» و «کاالهای
غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب  ٣.٣درصد و  ٣.٧درصد
بوده است.دامنه تغییرات نرخ تورم ساالنه در اردیبهشت
ماه  ١٤٠١بــرای دهکهای مختلف هزینــهای از ٣٧,٧
درصد برای دهک نهم تا  ٤١.٢درصد برای دهک اول است.

آگهی موضوع ماده ســه قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر
رای صادره بشماره 1401/۰۱/ 25 -۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۵۴۰۰۰۰۳۹
و - ۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۵۴۰۰0۰44 -۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۵۴۰۰۰۰ 43
 1401/۰۱/28صادره از هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد
ثبت اسناد و امالک شهرستان شوط تصرفات مالکانه و بالمعارفق
متقاضیان زیر محرز گردیده است  ،لذا مشخصات متقاضیان وامالی
مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت در روز نامه
محلی و هم دو نوبت در روز نامه کثیر االنتشار به فاصله ۱۵روز آگهی
میشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالكتمتقاضیان
فوق اعتراضی داشته باشند و می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان
شوط ثليم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم
اعتراض  ،دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقاضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد.
 -1مقدار  ۵۱۱۶سهم مشاع از  ۶۰۱۵۶سهم ششدانگ یک قطعه
زمین مزروعی به مساحت  ۶۰۱۵۶متر مربع از پالک  -۱۰۲اصلی
قریه گدای واقع در استان آذربایجانغربی شرستان شوط قریه گدای
بنام آقای محمد سانی
علم هولو فرزند خیو به کد ملی  ۴۹۲۹۸۸۳۴۹۰از مورد مالکیت
بشیرقربانپور
 -۲مقدار  ۲۸۱۷سهم مشاع از  ۷۱۰۱۶سهم ششدانگ یک قطعه
زمین مزروعی به مساحت  ۷۱۰۱۶متر مربع از پالک  - ۱۰۰اصلی
قریه کش آرخی واقع در استان آذربایجان غربی شهرستان شوط
قريه کش آرخی بنام آقای علی محمدنژاد فرزند خالص به کد ملی
 ۲۸3۰۲۶۶۴۴۷از مورد مالکیت میر جعفر محمدی مالاحمدی
 -3ششــدانگ یکباب ساختمان تاسیسات ســیلندر پر کنی به
مساحت  ۱۴۶۳۵متر مربع از بالک  -۴۸۴اصلی قریه قره آغاج واقع
در استان آذربایجان غربی شهرستان شوط قریه قره آغاج بنام پرویز
افتخار نژاد فرزند ابراهيم به کد ملی ۱۳۷۸۵۲۹۴۵۶از مورد مالکیت
میرایوب فتاحی و مبر مرسل حسینی( م الف)9297
تاریخ انتشــار در دو نوبت در روزنامه کثیر االنتشار اولی در تاریخ
 1401/۰۳/02و دومی در تاریخ 1401/۰۳/17

تاریخ انتشــار در دو نوبــت در روزنامــه محلی ؛ اولــی در تاریخ
 1401/۰۳/02و دومین چاپ در مورخ 1401/۰۳/17
علیزاده -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان شوط
-آگهی مزایده اتومبیل
آگهی مزایده اموال منقول (اسناد ذمه  -خودرو)
به موجب پرونده اجرائی کالســه  ۱۴۰۰۰۰۰ ۱۷علیه جعفر مام
ابراهیمی فرزند رحمن کد ملی  ۲۸۷۰ ۱۷۶۹۰۲ساکن مهاباد مال
جامی خ طالقانی شرقی کوچه عتیقی پ ۱۱بابت مهریه موضوع
سند ازدواج  1372/۵/7 -۲۵۷۶دفتر ازدواج  ۲۶مهاباد مبلغ
 4/۰۰۰/000ریال معادل  659/003/307ریال (شــاخص بانک
مرکزی) به خانم مریم جمشــیدان فرزند ســید رحیم کد ملی
 ۲۸۷۱۹۲۲۵۵۱متولد  1353/۱۰/1ساکن مهاباد جام جم کوچه
۷پ  ، ۱۳بدهکار میباشد که پس از صدور اجراییه و ابالغ از طریق
سامانه ثنا و حسب در خواست بستانکار یک دستگاه خودرو پراید
صبا رنگ سفید روغنی سوخت بنزین و مدل ۱۳۸۵و شماره شاسی
 ۱۴۱۲۲۸۵۸۵۸۳۶۹و شماره موتور  ۱۵۲۷۴۴۷و شماره انتظامی
 ۳۷ایران  ۷۸۴ص  ۳۴که از پهلوی راســت بعضا دارای تورفتگی
مختصر میباشد و کف صندوق عقب دارای خش و رنگ و رورفتگی
است تودوزی فابریک و چراغها و شیشه نصب و سالم رادید پخش
غیر فابریک الستیک مستعمل و ۲۰درصد متعلق به بدهکار پرونده
( جعفر مام ابراهیمی ) که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری
وارده بشماره -۱۴۰۰۰۰۱۰۵۰ ۱۳۴۵۰۰۰۰۱۴۴
 1401/۲/4به مبلغ  540/۰۰۰/000ریال ارزیابی قطعی شــده و
مزایده از ساعت  ۹الی  ۱۲روز سه شنبه مورخ  1401/۳/17در محل
پارکینگ صبا مهاباد از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از
مبلغ  540/۰۰۰/000ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی
نقدا فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده
است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد نکته  :شرکت
در مزایده منوط به پرداخت  ۱۰درصد 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 صورتی که ظرف مهلت مقرر ،مانده فروش را به حساب
سپرده ثبت واریز نکند  ،مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و بحساب

خزانه واریز خواهد شد  .در این صورت  ،عملیات فروش از درجه اعتبار
ساقط و مزایده تجدید میگردد9307.
-آگهیتحدیدحدوداختصاصی
برابر تقاضای کتبی متقاضی پرونده خانم رقیه زکی قره باغ احدی
از وراث بشــماره پالک ثبتــی  ۸۲فرعــی از  ۱۸اصلی بخش ۱۳
ارومیه مبنی بــر تحدید پالک فوق( یک قطعه زمین  -روســتای
القيان) ،در اجرای ماده  ۱۴قانون ثبت اسناد و امالک  ،بدینوسیله
به تقاضاکنندگان و مجاورین پالک فوق الذكر اخطار می شود که
تحدید حدود پالک مذکور در تاریخ  1401/۰۳/29روز چهار شنبه
قبل از ظهر در محل وقوع ملک شروع و بعمل خواهد آمد .برابر ماده
 ۵۶آیین نامه قانون ثبت ،حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود در
صورتمجلس تحدیدی منظور خواهد شد و مطابق ماده  ۲۰قانون
ثبت مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی ،حقی برای خود
قائلاستمیتواندفقطتاسیروزازتاریختنظیمصورتمجلستحدید
حدود به وسیله اداره ثبت به مرجع صالحيتدار عرضحال دهد9298.
تاریخ انتشار  1401/۰۳/2روز دوشنبه
عیسی عباسی – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه
 2ارومیه
-( ( آگهی فقدان سند مالكيت ))
آقای پوریا نقوى بوكالت از طرف ســامان شیری با تسلیم دو برگ
استشهادیه محلی مصدق مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک
 ۱۱۲۰۷فرعی از  ۹اصلی واقع در بخش  5اروميه ذيل ثبت ۱۱۷۷25
صفحه ۲۷۳دفتر 826بنام سامان شیری ثبت صادر وتسلیم گردیده
و سند مفقود گردیده لذا مراتب برابر تبصره یک ماده  ۱۲۰آئین 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 ۱۰روز اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت شهرستان
ارومیه تسلیم نماید در صورت سپری شدن مدت مقرر و عدم دریافت
اعتراض برابر مقررات پس از تقاضای سند صادر خواهد شد9296.
تاریخ انتشار آگهی 1401/03/02
رونوشت  :ستاد اجرایی فرمان امام ( ره)
علی عبدل زاد اوصالو – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه
یک ارومیه
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قیمت هر برگ تسهیالت مسکن همچنان در حال افزایش است

لزوم شفافيت در روند واردات تلفن همراه از مبدا تا مقصد

هزینه ۱۲۴میلیونی وام ۴۸۰میلیونیمسکن

قیمت اوراق برای مجردها و متأهلهای تهرانی باز هم گران شد

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

افزایــش قیمــت اوراق
بــرای وام های مســکن
کارشناسان را نگران کرده و
معتقد هستند گران شدن
اوراق نوید گرانی مسکن را
می دهد .قیمت هر برگ تسهیالت مسکن همچنان
در حال افزایش اســت و چنانچه یک زوج متاهل
ساکن تهران خواهان خرید این اوراق باشند ،باید
بیش از  ۱۲۴میلیون تومان هزینه کنند.
بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان
میدهد که هر برگ اوراق تســهیالت مســکن در
فروردین و اردیبهشــت و خرداد ســال گذشته به
ترتیب  ۱۳۴هزار و  ۱۴۲ ،۶۰۰هزار و  ۲۰۰و ۱۳۰
هــزار و  ۳۰۰تومان قیمت دارند .هــر برگ اوراق
تسهیالت مســکن بانک مســکن در تیر ،مرداد و
شهریور ماه سال گذشته با قیمت  ۱۲۸هزار و ،۹۰۰
 ۱۲۸هزار و  ۶۰۰و  ۱۲۸هــزار و  ۷۰۰تومان داد و
ستد میشود.
همچنین این اوراق در ماه مهر سال گذشته ۱۳۰
مفقودی
کارت ماشین ســواری ریو تیپ ال اس  1500مدل
 1386رنگ سفید – روغنی به شماره انتظامی  587د
 36ایران  17و شاسی NAS61002271132631
به شماره موتور  1030872بنام فرخنده بالوی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد 9295 .
-آگهی فقدان سند مالكيت
رامین بخشی بالکانلو با تســلیم دو برگ استشهادیه
محلی مصدق شده و درخواست وارده بشماره ۱۸۳۹
مورخه  1401/۲/31مدعی هســتند یک فقره سند
مالکیت به شماره های چاپی  ۵۰۹۴۷۸مربوط سی
و پنج ممیز هفت دهم ســهم مشــاع از  ۱۲۶سهم
ششــدانگ عرصه و اعیان بکبــاب خانه تحت پالک
 ۱۷۵۵فرعــی از  ۱اصلی بخش  ۱۲مراغــه واقع در
میاندوآب به مساحت ششــدانگی  ۲۹.۶۶مربع را به
علت سهل انگاری مفقود نموده است لذا مرائب برابر

هزار تومان ،در آبان ماه  ۱۲۸هزار و  ۹۰۰تومان و
در آذرماه نیز  ۱۲۸هزار و  ۴۰۰تومان قیمت دارند.
ی و بهمن سال گذشته
اوراق تسهیالت مسکن در د 
نیز با قیمــت های  ۱۲۰هــزار و  ۹۰۰و  ۱۲۹هزار
و  ۸۰۰تومان معامله میشــود .این گزارش نیز بر
اساس قیمت بهمن ماه نوشته شــده است .بر این
اساس ،مجردهای ساکن تهران میتوانند تا ۲۸۰
میلیون تومان تســهیالت دریافت کنند که شامل
 ۲۰۰میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و ۸۰
میلیون تومان وام جعاله میشود.
لذا برای دریافت  ۲۰۰میلیون تومان تســهیالت
باید  ۴۰۰برگه تســهیالت مسکن خریداری کنند
که هزینه این تعداد اوراق با تسه  ۱۲۹هزار و ۸۰۰
تومانی ۵۱ ،میلیون و ۹۲۰هزار تومان میشــود.
همچنین با در نظــر گرفتن  ۸۰میلیــون تومان
وام جعاله که برای آن بایــد  ۱۶۰ورق به مبلغ ۲۰
میلیون و  ۷۶۸هزار تومان خریداری کنند ،مجموع
هزینه خرید اوراق به  ۷۲میلیون و ۶۸۸هزار تومان
میرسد.
زوجهای تهرانی نیز بر همین اســاس میتوانند تا
ســقف  ۴۸۰میلیون تومان شــامل  ۲۰۰میلیون
ماده  ۱۲۰آیین نامه قانون ثبــت در یک نوبت آگهی
میشود تا هر کس مدعی اصل اورانی مفقودی از سند
مالكيت و با وجود سند انتقال داشته باشد میتواند از
تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت  ۱۰روز اعتراض خود
را به این اداره ثبت شهرستان میاندوآب تسلیم نماید
در صورت ســپری شــدن مدت مقرر وعدم دریافت
اعتراض برابر مقررات ســند مالكيــت المثنی صادر
خواهد شد9308.
تاریخ انتشار :دوشنبه 1401/۰۳/02
سعید سیفی  -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک
میاندواب
-مفقودی
برگ کمپانی موتورسیکلت احسان تریل 249CC
مــدل  1389رنــگ زرد پــاک  47425 – 461به
شــماره موتور * *250FML19909به شــماره
شاسی  N2N***250778910423بنام حسین

خرید  ۸۰۰برگه تسهیالت مسکن به عالوه هزینه  ۲۰میلیون وام جعاله
تومان تسهیالت خرید مســکن برای هر نفر و ۸۰
میلیون تومان وام جعاله دریافــت کنند؛ بنابراین
زوجین باید  ۸۰۰برگه تسهیالت مسکن خریداری
کنند که هزینه آن  ۱۰۳میلیون و  ۸۴۰هزار تومان
میشــود که همراه با هزینه  ۲۰میلیــون و ۷۶۸
هزار تومانی وام جعاله که بــرای آن باید  ۱۶۰ورق
تسهیالت مسکن خریداری کنند ،در مجموع باید
 ۱۲۴میلیون و  ۶۰۸هزار تومان پرداخت کنند.
سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای
با جمعیت بیش از  ۲۰۰هــزار نفر برای مجردها به
 ۱۶۰و برای زوجین به  ۳۲۰میلیون تومان رسیده
اســت که با توجه به اینکه مجردهــا باید  ۳۲۰و
متاهلهای ساکن این شــهرها نیز باید  ۶۴۰برگه
تسهیالت مســکن خریداری کنند ،مجردها باید
 ۴۱میلیون و  ۵۳۶هزار تومان و متاهلها نیز باید
 ۸۳میلیون و  ۷۲هزار تومــان پرداخت کنند .این
وام برای مجردهای سایر مناطق شهری به  ۱۲۰و
برای زوجین این مناطق نیز به  ۲۴۰میلیون تومان
رســیده اســت؛ بنابراین مجردها باید با پرداخت
 ۱۵میلیون و  ۵۷۶و متاهلهــا نیز با پرداخت ۳۱
میلیون و ۱۵۲هزار تومان برای خرید اوراق نسبت

ابراهیمی مفقود گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط
میباشد 9309 .
-مفقودی
اصل سند مالکیت (برگ سبز ) و اسناد محضری خودرو
سواری سیستم شیروثن تیپ زانتیا به شماره انتظامی
 372ص  17ایران  11به شماره موتور  00431034و
شماره شاسی S151228126285بنام حسن یاوری
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد 9310 .
-مفقودی
کارت ماشــین – برگ سبز – ســند کمپانی خودرو
سواری سایپا پراید  141مدل  1390رنگ نقره ای به
شماره انتظامی  794ص  76ایران  17و شماره شاسی
 S3412290986160و شــماره موتور 4277220
بنام زهرا قدر زاده وردین مفقــود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد 9311 .
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به اخذ این وام اقدام کننــد .در همین زمینه یک
کارشناس بازار مســکن در گفت و گو با "کسب و
کار" گفت :نگاه سیاســتگذار به بخش مســکن
همواره کوتاهمدت بــوده و اســتراتژی برای این
بخش نداشتند .در طول  ۴۰سال گذشته هیچگاه
اثر واقعی تســهیالت را در بخش مسکن مشاهده
نکردیم .زیرا موضوع مسکن آنقدر بزرگ است که
با حجم وامهــای فعلی هیچگونه تناســبی ندارد.
دولتها یا شرایط بخش مسکن را درک نمیکنند
یا ترجیــح میدهند صورت مســاله مســکن را
کوچک کنند.
بیت اهلل ســتاریان اضافه کرد :بحث افزایش میزان
اجاره و افزایش قیمت اوراق مســکن دو نشانهای
است که میتوان گفت در حال حاضر مقدمه حرکت
در بازار مسکن است .اما تاکید می کنیم به جای این
که به بحث مسکن علمی نگاه شود و مشکالت آن را
جامع ببینند در نهایت به افزایش سقف تسهیالت
رای می دهند .اگر مسئوالن وزارت امور اقتصادی
و دارائی و بانک مرکزی به اقتصاد کشور و سپس به
بخش مسکن کارشناسی توجه کنند متوجه خواهند
شد مساله مسکن با افزایش وام حل نخواهد شد.

نايب رئيس اول اتاق اصناف تهــران و رئيس اتحاديه
فروشندگان لوازم صوتي وتصويري ،تلفن همراه و لوازم
جانبي تهران از وجود  ۳۰۰۰نــوع تلفن همراه در بازار
خبر داد و گفت :تنوع تلفن همراه بسيار زياد است و اين
تنوع ،يعني انتخاب را حق عمومي ميدانيم ،بنابراين
نميتوانيم و نبايد حق انتخاب را از مردم بگيريم ،بلکه
مردم بايد اين حق را داشته باشند که هر نوع گوشي با
هر کيفيت و قيمتي که صالح ميدانند و پولش را دارند،
خريداري کنند.
ابراهيم درســتی از عدم اجراي قانون در زمينه واردات
تلفن همراه انتقاد کرد و گفت :انتخاب حق مردم است.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي و تصويري ،تلفن
همراه و لوازم جانبي در خصوص ممنوعيت واردات تلفن
همراه با قيمت باالي ۶۰۰دالر گفت :اينکه جلوي تجارت
را بگيريم يا مردم را از حق انتخاب محروم کنيم به هيچ
عنوان منطقي و درست نيست.
درستي با تاکيد بر اينکه نبايد محدوديت و محروميت بي
مورد در عرصه اقتصاد و تجارت ايجاد کنيم گفت :گوشي
تلفنهمراهنهالکلوموادمخدراستکهممنوعيتايجاد
کنيم و نه مشابه آن در داخل توليد مي شود ،بنابراين بايد
واردات آن آزاد باشد .وي در پاسخ به اينکه وقتي دولت
به صراحت اعالم کرده واردات گوشي باالي  ۶۰۰دالر
ممنوع است ،چرا وارد مي شود گفت :سوال اين است که
اگر براي واردات گوشي تلفن همراه ممنوعيت قانوني
وجود دارد ،چرا اجرا نمي شود؟
نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران در ادامه گفت :گوشي

تلفن همراه از آن سر دنيا روي کشتي حمل و وارد بندر
مي شود از گمرک عبور مي کند از مبادي مرزي رد مي
شود و هنگامي که در بازار تهران براي فروش عرضه مي
شود ،تازه مي گويند اين گوشي قاچاق بوده يا واردات
آن تخلف است و نبايد فروخته شود .وي افزود :سوال ما
اين است که چرا و چگونه يک کاالي ممنوعه از اين همه
مبادي عبور مي کند و آقايان انتظار دارند در بازار تهران
به عنوان کاالي قاچاق توقيف يا فروش آن ممنوع شود؟
درستي با اعالم اينکه فقط گوشي هاي آيفون قيمت باال
دارند گفت :اکنون به بهانه اينکه آيفون آمريکايي است
با واردات آن مخالفت مي شود و محدوديت ايجاد شده،
اما سوال اينجاست که اگر فردا توليدکنندگان کره اي و
چيني گوشي هايي با کيفيت باال توليد کردند که قيمت
آن بيشــتر از  ۶۰۰دالر بود ،آيا واردات آنها هم محدود
خواهد شــد يا فقط براي گوشــي هاي آمريکايي اين
محدوديت را گذاشته ايم؟
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي-تصويري ،تلفن
همراه و لوازم جانبي با تاکيد بر شفافيت در تمامي عرصه
به ويژه عرصه هاي اقتصادي گفت :روند واردات از مبدا تا
مقصد بايد شفاف و روشن باشد و نبايد طوري حرکت يا
تصميم گيري شود که بهانه به دست بهانه جويان داد .وي
با اعالم اينکه هزار نفر واردکننده رسمي گوشي در کشور
وجود دارد گفت :وقتي صحبت از واردکننده رسمي مي
شود ،يعني نمي تواند رانت وجود داشته باشد .رانت زماني
اســت که واردات يک کاال در انحصار يک يا چند فرد
خاص باشد که همه چيز از آن کانال خاص صورت بگيرد.

آگهی تحدید حدود عمومی اداره ثبت اسناد و امالک خرمشهر
پیرو آگهی های قبلی و به اســتناد ماده ی  14قانون ثبت
تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در حوزه ثبتی شهرستان
خرمشهر بشرح ذیل در محل وقوع ملک انجام خواهد شد:
ناحیه 13بخش 2خرمشهر
پالک -2/15معصومه جدحاج فرزند محمد علی  -ششدانگ
یک بابخانه به مساحت 59/59مترمربع.
ناحیه 15بخش 2خرمشهر
پالک  -230عدنان رسول نسل فرزند حمید – پنج دانگ و
نیم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 121/95
مترمربع
پالک  -350/1ناهید مســعودیان فرزنــد عبدالکاظم –
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 286/25متر مربع
ناحیه 20بخش 2خرمشهر
پالک  – 213/38عاشور بحرانی فرزند مالک – ششدانگ
یک بابخانه به مساحت 166/74مترمربع.
ناحیه 23بخش 2خرمشهر
پالک – 234/1کاظم دلیمی اصل فرزند شهاب – ششدانگ
زمین پی کنی شده به مساحت 120/65مترمربع.
ناحیه 5بخش 3خرمشهر
پالک – 500/1محمد سعید زائر چی رویس فرزند عبدالرزاق
– ششــدانگ یک قطعه زمین پی کنی شــده به مساحت
 537/32مترمربع.
پالک – 500/2صباح قواضی فرزند سوادی – ششدانگ یک
قطعه زمین پی کنی شده به مساحت 291/76مترمربع.
پالک  - 500/3صباح قواضی فرزند سوادی – ششدانگ یک
قطعه زمین پی کنی شده به مساحت 191/66مترمربع.
ناحیه 6بخش 3خرمشهر
پالک  – 10ورثه مرحوم عبدالرزاق مطور– ششدانگ یک
قطعه زمین پی کنی شده به مساحت 283/19مترمربع.
پالک  – 31/5محمد فیصلی فرزند احسان – ششدانگ یک
قطعه زمین پی کنی شده به مساحت 1100/26مترمربع.
پالک  – 113/1نظام اریحی فرزند عبدالزهرا – ششدانگ
یک قطعه زمین جای نخلســتان به مساحت 15848/07
مترمربع.
ناحیه 7بخش 3خرمشهر
پالک – 409/4موقوفه سید الشهداء علیه السالم ( وقف عام )
به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه خرمشهر– ششدانگ زمین
پی کنی شده به مساحت 101/54مترمربع.
پالک  –365جمال حلمی زاده فرزند طهران – ششدانگ
یک قطعه زمین پی کنی شــده به مســاحت 1088/93
مترمربع.
پالک  – 442/1ندوه حلمی زاده فرزند یاسین – ششدانگ
یک قطعه زمین پی کنی شــده به مســاحت 2538/11
مترمربع.
پالک  – 442/2نادر حلمی زاده فرزند یاسین – ششدانگ
یک قطعه زمین پی کنی شــده به مســاحت 2536/24
مترمربع.
ناحیه 9و 8بخش 3خرمشهر
پالک  – 159سید مهدی نژاد کاظم فرد فرزند شهاب –
ششدانگ زمین پی کنی شده به مساحت 110/30مترمربع.
پالک  – 619/1مهدی بدران فرزند لطیف – ششــدانگ
زمین محصور به مساحت 160/30مترمربع.
پالک  – 619/2مهدی بدران فرزند لطیف – ششــدانگ
زمین محصور به مساحت 107/97مترمربع.
پالک  – 627/7خلیل نوروزی فرزند ابراهیم – ششدانگ
زمین محصور به مساحت 104/18مترمربع.
ناحیه 11بخش 3خرمشهر
پالک  -294مجید عساکره فرزند ابراهیم – ششدانگ زمین
پی کنی شده به مساحت 163/85مترمربع.
ناحیه 13و 12بخش 3خرمشهر
پالک  – 82/3حسین بریهی فرزند سیف اله –ششدانگ
یکبابخانه به مساحت 98/58متر مربع
پالک  -263/6عباس دراوی فرزند حسن – ششدانگ یک
قطعه زمین به مساحت 259/71مترمربع.
پالک – 776/112بهادر جوادی فر فرزند حمید – ششدانگ

یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت 206/10مترمربع.
پالک  – 811/2یاســه فرحانی شــاخه فرزند درویش –
ششدانگ زمین محصور به مساحت 369/65مترمربع.
روز تحدید حدود دو شنبه 1401/03/23
ناحیه 16بخش 3خرمشهر
پالک  – 146حیدر زهری فرزند زهیر  -ششــدانگ زمین
مسنی شده به مساحت 312/19مترمربع.
پالک  – 213علیرضا نصاری فرزند سامی -ششدانگ یک
بابخانه به مساحت 154/37مترمربع.
پالک  – 228/1یوســف محمودیان محرزی فرزند طاهر
 ششــدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 51/11مترمربع.
پالک  – 233/1یوســف محمودیان محرزی فرزند طاهر -
ششــدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 678/24
مترمربع.
پالک  –342محمد بچاری فرزند جواد  -ششــدانگ یک
بابخانه به مساحت 255/83مترمربع.
ناحیه 17بخش 3خرمشهر
پالک  -202/2محمد مطوری فرزند عبادی – ششدانگ
یک قطعه زمین پی کنی شــده به مســاحت 360/00
مترمربع .
پالک – 323ناصر خصیص مطوری فرزند علی حســین –
ششدانگ یک بابخانه به مساحت 269/02مترمربع .
پالک – 344/1رضا مطور فرزند عبداالله – ششدانگ یک
بابخانه به مساحت 215/99مترمربع .
پالک – 352هدیه تیموری نژاد فرزند امجد – ششدانگ یک
قطعه زمین محصور به مساحت 150/18مترمربع .
ناحیه 18بخش 3خرمشهر
پالک -15/4سعید سدره زاده فرزند محمد علی – ششدانگ
یک بابخانه به مساحت 119/26مترمربع.
پالک -25/1رضا حمید فرزند مجید – ششدانگ یک بابخانه
به مساحت 88/93مترمربع
پالک  – 169/3سید سعد سید شرفی فرزند سید محسن -
ششدانگ یک بابخانه به مساحت 142/53مترمربع.
ناحیه 2بخش 4خرمشهر
پالک  – 6/12عظیم مجدمی فرزند حمید  -ششدانگ یک
بابخانه به مساحت 133/98مترمربع.
ناحیه 19و 10بخش 4خرمشهر
پالک  – 125/6منیژه درکه فرزند رحیم  -ششدانگ زمین
پی کنی شده به مساحت 229/04مترمربع.
سرحانیه اول بخش 4خرمشهر
پالک  -1/294حمزه قیم فرزند عباس – ششــدانگ یک
قطعه زمین پی کنی شده به مساحت 116/23مترمربع.
پالک -1/1183کریم سعدی فرزند طعیمه – ششدانگ یک
قطعه زمین پی کنی شده به مساحت 173/77مترمربع.
پالک  -1/1184جمیله شریفی فرزندعباس – ششدانگ
زمین پی کنی شده به مساحت 150/62مترمربع.
پالک  -1/1185علی بوعذار فرزند خلف – ششدانگ یک
بابخانه به مساحت 102/52مترمربع.
پالک  -1/1186خدیجه مــرزوق زاده فرزنــد ابراهیم –
ششدانگ یک بابخانه به مساحت 551/28مترمربع.
پالک  -1/1187وحیده سیالوی فرزند غدیر – ششدانگ
یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت 199/48مترمربع.
پــاک  -1/1188هدی بوعــذار فرزند عبدالحســین –
ششــدانگ یک بابخانه نیمه تمام به مســاحت 145/61
مترمربع.
پالک  -1/1190کاظم شافی فرزند قاسم – ششدانگ یک
قطعه زمین پی کنی شده به مساحت 985/43مترمربع.
پالک  -1/1191نظحه غزالوی فرزند مظلوم – ششدانگ
یک بابخانه به مساحت 93/85مترمربع.
پالک -1/1192راحله عبادی نژاد فرزند عبداله – ششدانگ
یک بابخانه به مساحت 120/78مترمربع.
پالک  -1/1193یعقوب بوعذار فرزند باقر – ششدانگ یک
بابخانه به مساحت 125/91مترمربع.
روز تحدید حدود سه شنبه 1401/03/24
دوربند شرقی بخش 4خرمشهر
پالک -2/476حسین غزلی فرزند زیدان –ششدانگ یک
قطعه زمین مسنی شده به مساحت 242/86مترمربع

جدیده بخش 4خرمشهر
پالک -4/293سکینه سلیمانی فرزند یابر –ششدانگ یک
قطعه زمین پی کنی شده به مساحت 296/52مترمربع.
مندوان بخش 4خرمشهر
پالک-7/195سید ماید شریف فرزند سید هاشم –ششدانگ
یک قطعه زمین جای نخلستان به مســاحت 7336/40
مترمربع.
مصالوی بخش 4خرمشهر
پالک  -8/477خانم زهرا الریجی فرزند جاسم –ششدانگ
یک قطعه زمین مسنی شده به مساحت 281/41مترمربع
پالک -8/480مصطفی تمیمی فرزند راشد –ششدانگ انبار
محصور به مساحت 1325/31مترمربع
ناحیه 4بخش 7خرمشهر
پالک  -1/32عبدالحســین تمیمی فرزنــد عبدالکریم –
ششدانگ مغازه و زمین متصل به آن به مساحت 364/79
مترمربع
ناحیه 6بخش 7خرمشهر
پالک  – 95/69دنیا شــایعی فرزند طالب – ششدانگ یک
بابخانه نیمه تمام به مساحت 199/26متر مربع
پالک  – 95/73عمار دورقی فرزند قاسم – ششدانگ یک
بابخانه به مساحت 504/85متر مربع
ناحیه 7بخش 7خرمشهر
پالک  – 19/3ناجی ناصری فرزند بهادر –ششدانگ یک
بابخانه به مساحت 194/43متر مربع
ناحیه 8بخش 7خرمشهر
پالک -7/25عدنان رحیمی نیا فرزند بخاخ– ششدانگ یک
بابخانه به مساحت 222/11مترمربع
پالک – 7/26عادل بریهی فرزند بخاخ –ششدانگ یک باب
انبار به مساحت  216/70متر مربع
پالک  – 7/27عادل بریهی فرزند بخاخ – ششدانگ یک
بابخانه دو طبقه نیمه ساز به مساحت 257/30متر مربع
پالک  – 7/28منوه برحی فرزند حســین – ششــدانگ
دامداری به مساحت  1022/40متر مربع
ناحیه قرا بخش 8خرمشهر
پالک – 1/531خلف آلبوغبیش فرزند علی – ششدانگ یک
قطعه زمین جای نخلستان به مساحت 3151/90متر مربع
پالک  – 1/534حمید حزباوی فرزند حمد – ششــدانگ
دامداری به مساحت  2302/80متر مربع
پالک  – 2/183حسین طریفی فرزند حمود – ششدانگ
یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 1562/15متر مربع
پــاک  – 2/186عبدالعزیز مرزوقی فرزنــد عبدالعباس -
ششدانگ یک قطعه زمین جای نخلســتان به مساحت
 29363/12متر مربع
پالک  – 2/187ورثه مرحوم جابر آســیان بر ( زهرا نیزاری
محمره و حلیمه و سلیمه و مریم اسیان بر ) – ششدانگ یک
قطعه زمین جای نخلستان به مساحت 50520/89متر مربع
روز تحدید حدود چهار شنبه1401/03/25
لذا تحدید حــدود امالک فوق در محل وقــوع امالک فوق
الذکر در روز مقرر انجام خواهد شد بدینوسیله به اطالع کلیه
مجاورین و صاحبان امالک فوق می رساند که در روز مقرر
در این آگهی در محل ملک حضور به هم رســانند چنانچه
صاحبان امالک و یا نماینده قانونی آنها در محل حضور نداشته
باشند طبق مقررات ماده  15قانون ثبت امالک مورد تقاضا با
حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهند شد برابر
ماده  20قانون ثبت مجاورینی که نسبت به حدود یا حقوق
ارتفاقی اعتراض دارند می توانند از تاریخ تنظیم صورتمجلس
تحدیدی بمدت  30روز اعتراض خود را مســتقیماً به اداره
ثبت تسلیم و طبق ماده  86آیین نامه قانون ثبت معترضین
مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره
ثبت  ،به مراجع قضایی مراجعه و گواهی مشعر بر طرح دعوی
ارائه نمایند تا حقی از آنان ضایع نشود در غیر اینصورت پس از
انقضای مهلت مقرر برابر مقررات قانون ثبت نسبت به صدور
سند مالکیت به نام متقاضیان اقدام خواهد شد/20م/الف
تاریخ انتشار 1401/03/02 :دوشنبه
قادری
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک خرمشهر
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افزایشتولیداپلخارجازچین
شرکت اپل به بعضی از تولیدکنندگان قراردادی خود اعالم کرده که میخواهد تولید خارج از چین را افزایش دهد .روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گفت :هند و ویتنام
که اپل در آنها پایگاه تولیدی دارد ،در میان کشورهایی هستند که به عنوان مناطق جایگزین چین مطرح هستند .اپل ماه گذشته مشکالت بزرگتر عرضه را به دلیل قرنطینههای کووید
 ۱۹در چین که تولید و تقاضا در این کشور را آهسته کرده است ،پیش بینی کرد .اپل در مذاکره با تولیدکنندگان قراردادی خود به سیاست ضد کووید چین و دالیل دیگر برای این
تصمیم اشاره کرده است.

www.kASBOKARNEWS.ir

سامانه یکپارچه فروش منجر به حذف دالالن از بازار خودرو می شود؟

اخبار

ديدار رييس شوراي اسالمي كالنشهر اراك با مديرعامل
شركتآبوفاضالباستانمركزي

سيد وحيد ميرنظامي رييس شوراي اسالمي
كالنشــهر اراك با حضور در دفتر کار مهندس
يوسف عرفاني نســب مديرعامل شركت آب
و فاضالب اســتان مركزي  ،بــا وی ديدار و در
خصوص مســائل دوجانبه گفتگــو كردند .به
گزارش روابط عمومي شــركت آب و فاضالب
استان مركزي در اين ديدار كه در روز يكشــنبه  25ارديبهشت ماه انجام شد ،
رييس شوراي اسالمي كالنشهر اراك  ،ضمن تمجيد از تعامل بسيار خوب شركت
آب و فاضالب با شوراي اسالمي  ،خواستار ادامه روند اين همكاري شد .مديرعامل
شركت آب و فاضالب استان مركزي در اين ديدار  ،ضمن تقدير از پيگيري ها و
تالش هاي شوراي اسالمي كالنشهر اراك  ،خواستار همكاري اين شورا در اجراي
كامل شبكه فاضالب شهر اراك شد .

مدیرکلراهوشهرسازیاستانمرکزی:

تکریم و پاســخگویی شــفاف به شــهروندان
دستورکارویژهاست

سردبیر :مریم بابائی

عضو انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی و مدیران رسانه

فاکس44299406 :

آدرس الكترونيكيnewskasbokar@gmail.com :

وبسايتwww.kASBOKARNEWS.ir :

مهدی اختیاری ،شهردار محمودآباد

چاپ :شاخه سبز
پيامك30004800:

رئیس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسالمی شهر اصفهان معتقد است
با اجرایی شدن طرح شفافیت و راه اندازی سامانه سوت زنی ،دیوار بیاعتمادی که بین
بخشی از جامعه با شهرداری و مدیریت شهری ایجاد شده ،نسبت به قبل کوتاهتر میشود
و به دنبال آن ،فرصت تخلف و سوءاســتفاده نیز از بین میرود .به گزارش خبرنگار ما
از اصفهان ،ششمین شورای اسالمی شهر اصفهان از ابتدای فعالیت خود با تاکید بر
شفاف سازی عملکرد شهرداری اصفهانعالوه بر کوتاه کردن دست واسطه گران ،سعی
در آگاه سازی مردم از روند فعالیتهای شهرداری داشته است .این هدف پس از تحلیل
و بررسیهای بسیار در جلسات شورا و ارایه نظرات کارشناسانه درباره آن ،سرانجام با راه
اندازی دو سامانه شفافیت و سوت زنی به مرحله عملیاتی رسید .سامانه شفافیت بستری
نرم افزاری برای قرار دادن شهروندان در جریان جزئیات فعالیتهای شهرداری اصفهان
است .چنانکه شهردار اصفهان نیز  31اردیبهشت ماه از آغاز به کار سامانه شفافیت خبر
داد و گفت :شهروندان برای آگاهی از فرآیندهای مالی شهرداری یا آشنایی با پیمانکاران
شهرداری و یاآشنایی با سابقه مدیران شهری  ،می توانند به این سامانه مراجعه کنند.

نشاني:تهران ،خیابان بزرگراه جالل آل احمد ،بعد از پل آزمایش،
روبروی خیابان سرسبز جنوبی ،ساختمان امام رضا (ع)،طبقه چهارم
كدپستي1557917113 :
توزيع :کسب و کار
آیین نامه اخالق حرفه ای www.kASBOKARNEWS.ir :

رئیسکمیسیونپایشونظارتبرمصوباتشورایاسالمیشهراصفهان:

ســامانه ســوتزنی ،فرصت تخلف و ایجاد سوء
جریانهای اداری را ازمیان میبرد

دستگاه مزایده گزار :شهرداری محمودآباد
موضوع مزایده  :فروش ماشین آالت سنگین شهرداری به شرح ذیل
 -۱کامیون رنو میدالم به شماره  ۱۳۹ - ۷۲ع  ۱۲مدل  ۸۴با قیمت پایه کارشناسی
 ۱۳ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ریال.
 -۲کامیون کمپرسی بنز ده چرخ به شماره پالک  ۶۲۱ - ۶۲ع  ۹۲مدل  ۹۳با قیمت
پایه کارشناسی  ۱۷ / ۵۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ریال.
هزینه خرید اسناد مزایده مبلغ  ۲ / ۰۰۰ / ۰۰۰ریال و واریز به حساب درآمد شهرداری
می باشد
نوع تضمین شرکت در مزایده  ۵ :درصد قیمت پایه کارشناسی هر خودرو ،بصورت
وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی  ( .منقاضیان می بایست در روز برگزاری مزایده سپرده
تضمین را به واحد حسابداری شهرداری ارائه نمایند)
آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده یک هفته از انتشار آگهی نوبت دوم می باشد.
مزایده حضوری بوده و زمان آن متعاقبا اعالم میگردد.
الزم به ذکر است شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
برنده مزایده می بایست مبلغ پیشنهادی ماشــین آالت را نقدا به حساب درآمد
شهرداری واریز نماید و امکان هیچگونه تهاتری وجود نخواهد داشت.

هماهنگی امور استان ها ،آگهی و تبلیغات :مسعود شریعت زاده 09123906054

90درصدسولفورزداییفوالدخوزستاندراختیارخوارزمی

در حال حاضــر  18مخــزن از  20مخــزن پنج واحد
احیاء مســتقیم مجتمــع عظیم فوالد خوزســتان با
جاذبهای ســولفورزدایی تولیدی گسترش فناوری
خوارزمی بارگذاری شــدهاند.به گزارش روابط عمومی
خوارزمی،مجتمع فوالد خوزستان دارای  5واحد احیاء
مستقیم آهن اسفنجی است که هر واحد دارای  4مخزن
سولفورزدا و مجموعاً شامل 20عدد مخزن سولفورزدایی است .که هم اکنون 18مخزن به حجم
 236متر مکعب ،معادل  296تن ،توسط جاذبهای تولیدی خوارزمی پر شده است .همکاری
فوالد خوزستان با مجموعه دانشبنیان خوارزمی و استفاده از محصول کامال ایرانی در سال "تولید،
دانش بنیان و اشتغالآفرین" نشان از عظم راسخ هر دو مجموعه برای پیشبرد این شعار دارد.

((شرایط مزایده ))

روزنامه کسب و کار 44299406 :

بــه گــزارش خبرنگارمــا از اصفهان ،درســت
مثل  ۱۵ســال قبل که بازار پتروشیمیســازی
رونق گرفته بود این روزها نیز تب پاالیشــگاه و
پتروپاالیشگاهســازی در ایران داغ شده است و
عدهای به اســم پتروشیمیســاز ،مجوز ساخت
واحدهــای متانولــی را یکــی پــس از دیگری
میگرفتند ۱۵ .ســال قبل مجوز تخصیص خوراک ارزان «متان» برای متانولیها
صادر میشــد و این روزها مجوز خوراک میعاناتگازی برای پتروپاالیشگاهسازانی
صادر میشود که قرار است با ساخت یک واحد تقطیر (واردات تقطیرهای دست دوم)
میعانات را به نفتا تبدیل کنند تا پرچم پتروپاالیشگاهسازی برافراشته شود .به همین
سادگی .برای پی بردن به عمق فاجعه پاالیشگاهسازی در ایران با یک جستجوی
ساده نرخ شاخص «نلسون» پاالیشگاه ها و مقایسه آن با متوسط جهانی خالی از لطف
نیست .پیچیدهترین پاالیشگاه نفت ایران ،شازند با «نلسون» نزدیک به هشت بوده
و «پاالیش و پخش» حدود پنج سال قبل متوسط این شاخص را در صنعت پاالیش
کمی باالتر از  ۵اعالم کرده بود و مرکز پژوهشها ،پاالیشگاههای ایرانی در رده بندی
پیچیدگی پاالیشگاههای جهان را «سطح تکنولوژی ساده» ارزیابی کرده است!

مفقودی
اصل گواهینامه موقت پایان تحصیالت اینجانب بهمن سواره فرزند جعفر به
شمارهملی 2860176284صادرهازمهابادمتولد 1370رشتهعلمیکاربردی
معماری مقطع کارشناسی ناپیوسته به شماره  94/10/29-413به شماره
سریال 1978700صادره از دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد مفقود گردیده
است و از درجه اعتبار ساقط می باشد9112.
نوبت اول 1401/2/19:نوبت دوم 1401/3/2:نوبت سوم1401/3/16:
-آگهیماده 3قانونوماده ۱۳آئیننامهتعیینوتکلیفاراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمی
برای رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۳۰۰۱۰۰۳۲۹۵مورخه1400/۱۲/17
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی ارومیه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
حسین عبادی نیا به شناسنامه شماره ۱۷۹کد ملی ۲۹۳۸۵۶۷۱۴۶صادره از
ارومیهفرزنداسمعیلدر 1545/28سهممشاع 6680/17سهمششدانگیک
قطعهباغبهمساحتششدانگ 6680/1مترمربعبشمارهپالک ۱۳۹فرعیاز
 ۸اصلی واقع در بخش ۱۴ارومیه و اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از
کسرمالکیترستمپرویزیاقدامخواهدنمودفلذابهمنظوراطالععموممراتب
در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار
اولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذرسید
ظرفمدتیکماهازتاریختسليماعتراضدادخواستخودرابهمرجعقضایی
تقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراض
طبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد9057.

تاریخ انتشار نوبت اول  1401/۰۲/17:روز شنبه
تاریخ انتشار نوبت دوم  1401/۰۳/02:روز یکشنبه
عیسیعباسی–سرپرستادارهثبتاسنادوامالکمنطقه2
-آگهیموضوعمادهسهقانونوماده ۱۳آئیننامهقانونتعیین
تکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر رای صادره بشــماره  1401/01/24 -140160313054000027صادره
از هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبت اسناد و امالک شهرستان شوط تصرفات مالکانه و
بالمعارضمتقاضیانزیرمحرزگردیدهاست،لذامشخصاتمتقاضیانوامالکمورد
تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت در روز نامه محلی وهم دو نوبت در
روزنامهكثيراالنتشاربهفاصله ۱۵روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبه
صدورسندمالکیتمتقاضیانفوقاعتراضیداشتهباشند،میتوانندازتاریخانتشار
اولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهادارهثبتاسنادوامالکشهرستانشوط
تسلیم و پس از اخذ رسيد  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض  ،دادخواست
خودرابهمرجعذیصالحقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقاضایمدت
مذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتاسنادمالکیتصادرخواهدشد.
 -1مقدار  3556/38سهم مشاع از  11700سهم ششدانگ یک قطعه زمین
مزروعی به مساحت 11700متر مربه از پالک-98اصلی قریه مالاحمد واقع
در استان آذربایجان غربی حوزه ثبتی شهرستان شوط بنام رسول فتحی پور
گلیکانلو فرزند تاج الدین به کد ملی  4929973521صادره از شوط از مورد
مالکیتشیرعلیمحمدزادهاحمدی(مالف)9056
تاریخ انتشار نوبت اول  1401/02/17تاریخ انتشار نوبت دوم1401/03/02
علیزاده-رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانشوط

پایگاه خبری کسب و کارwww.kasbokarnews.ir :

رونماییازنقشهگنج«دکترمحسنقدیری»؛

اصفهانشاگرداول«نلسون»پاالیشگاههاینفتمیشود؟

بازارها در ایران از دو مولفه کلی تاثیر می پذیرند .یکی واقعیت های اقتصادی مانند قیمت ارز ،تعرفه ها ،حذف ارز دولتی و جایگزینی ارز  23هزار تومانی است .دیگر بحث روانی است .در سالهای اخیر دولتها هنگامی که قصد داشتند متغیرها را
جابجا یا تغییراتی در آنها عمال کنند جو روانی در بازارها ایجاد می کنند .این جو روانی در بازار خودرو امروز ایجاد شده و می خواهند اعالم کنند این ریزش قیمت ناشی از تغییر درست متغیرها و روند مناسب اجرای آن است .در صورتی که این
فرآیند تنها یک جو روانی است و اثری کوتاه مدت در بازار دارد .بعد از مدت کوتاهی شاهد رشد قیمتها در بازار خودرو با شیبی بیشتر خواهیم بود .این اتفاق نشان می دهد بعد از این جو روانی افزایش قیمت خودرو ادامه خواهد داشت .یک ماه است
دولت در رابطه با واردات خودرو صحبت می کند .هنوز مشخص نیست چه خودرویی با چه قیمتی و با چه فرآیندی به بازار ایران وارد می شود .حتی خبر آزادسازی واردات نیز بر روی تمام خودروها تاثیر نداشت .تنها شاهد افت ناچیز قیمتها در
برخی خودروهای چینی و خودروهای مونتاژی با سطح باال بودیم که همان افت ناچیز هم متوقف شد .تمامی شواهد نشان از افزایش قیمت خودرو در آینده دارد .حذف ارز دولتی و کار با ارز  23هزار تومانی ،تورم فزآینده و رشد چاپ پول نشان
می دهد سیگنال ها برای افزایش قیمت خودرو آماده است .اقتصاد در حال متورم شدن بوده و چاپ پول شدت گرفته است .فقط در این میان شوک واهی به مردم داده می شود و مدتی در بازار جو روانی ایجاد می کنند .اما مجدد افزایش قیمتها را
خواهیم داشت .حتی اگر برجام هم همین لحظه امضا شود با افزایش دیگر قیمتها ،خودرو هم گران می شود .حدود دو سالی است که همه چشم انتظار برجام نشستهایم و مدام قیمت خودرو باال و باالتر میرود .همین توضیح کافی است کسانیکه
میخواهند برای خرید خودرو اقدام کنند ،تصمیم الزم را بگیرند .از اواخر دولت دوازدهم که قرار بود برجام احیا شود ،تاکنون چقدر قیمت خودرو افزایش داشته است .ضمن اینکه مشخص نیست زمان احیای برجام چه زمانی باشد و اگر برجام احیا
شود با چه شرایطی احیا میشود .ضمن اینکه بحث اصلی این است که اگر توافقی هم انجام شود و آن توافق موقت نباشد و امکان سرمایهگذاری طوالنی مدت خودروسازان خارجی در ایران را فراهم کند ،حداقل یکسال تا یکسالونیم زمان الزم
است تا خودروسازان خارجی وارد کشور شده و کار خود را شروع کنند .تحریمهای بانکی رفع شود و نقلوانتقاالت پول روان شود و زیر ساختهای الزم انجام شود .بنابراین تاثیر احیای برجام بر بازار خودرو آنقدری نیست که برخی تصور میکنند.

صاحبامتياز و مديرمسئول :دكتر مينا مهرنوش

مهندس لطفی ،مدیر مخابــرات منطقه مرکزی با
حمید مصلحی مدیر شعب پست بانک استان مرکزی
دیدار و گفتگو کرد .به گــزارش اداره روابط عمومی
مخابراتمنطقهمرکزیمدیرمخابراتمنطقهمرکزی
در این نشست که در ســاختمان ستادی مخابرات
برگزار شد بر گســترش همکاری های دو مجموعه
مخابرات و پست بانک در راستای توسعه زیر ساخت های ارتباطی و مخابراتی تاکید کرد.
حمیدمصلحیمدیرشعبپستبانکاستانمرکزینیزبابیانمحورهایپیشنهادیجهت
همکاری دوجانبه ،آمادگی مجموعه متبوع خود را برای اقدامات کاربردی در راستای هم
افزایی جهت توسعه خدمات و سرویس های مخابراتی در سطح استان اعالم کرد.

چشم انداز بازار خودرو

بابک صدرایی ،کارشناس خودرو

روزنامه فرهنگي و اقتصادي كسب و كار

دیدار مدیر مخابرات منطقه مرکزی با مدیر پست
بانکاستان

به نظر می رســد بــازار خودرو
به اخبار جدید منتشــر شده و
ســیگنال های جدید واکنش
نشان داده است .به گفته فعاالن
بازار ،ریزش و سقوط قیمتها در
بازار دیده می شود اما خرید و فروشــی وجود ندارد .برخی
کارشناسان راه اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو و برخی
دیگر آزادسازی واردات را عوامل تاثیرگذار بر کاهش قیمتها
عنوان کرده اند .اما در مقابل بسیاری از کارشناسان معتقدند
هیچ کدام از عوامل مورد نظر نخواهد توانست در بلندمدت بر
روند کاهش قمیتها تاثیرگذار باشد و این افت قیمت موقتی
است .حســن کریمیسنجری ،کارشــناس بازار خودرو در
خصوص تاثیر تغییر روش فروش خودرو گفت :در ابتدا باید
بگویم که قرار نیست این سامانه تاثیری در بازار بگذارد فقط
قرار است که موضوع ثبتنام برای خرید خودرو را یکپارچه
کند و به نحوه عرضه خودرو با مجموع شرایطی که اکنون در
آن قرار داریم یک نظم بدهد.
از هفته پیش به منظور ایجاد شفافیت ،عرضه خودرو تنها از
طریق "سامانه فروش یکپارچه" انجام میشود .سامانه فروش
یکپارچه خودرو از سوی وزارت صمت عملیاتی شد که البته
با مقاومتهایی از سمت خودروسازان خصوصی مواجه بود؛

ســامانه ای که به گفته وزارت صمت باعث می شود برنامه
فروش خودروسازان شــفاف تر از روش قرعه کشی باشد .به
دســتور وزیر صمت عرضه خودرو از تاریخ  ۲۷اردیبهشت
امسال در سامانه فروش یکپارچه خودرو و بهصورت شفاف
انجام می گیرد و همه خودروسازان موظفند ،هرگونه عرضه
خودرو را با هماهنگی ســازمان حمایت و تنها از طریق این
سامانه انجام دهند به طوری که خودروسازان بخش خصوصی
هم پس از این دستور ،فروش خودرو را به روش قدیم متوقف
کردند .سوالی که پیش می آید این است که چرا وزارت صمت
در شرایطی که وعده حذف قرعهکشی را در سال  ۱۴۰۱داده
بود ،قرعهکشی خودرو را از شرکتهای خودروساز به سازمان
حمایت منتقل کرد؟ معاون دفتر صنایع خودرو وزارت صمت
می گوید :ایجاد این ســامانه و تالش بــرای اجرای متمرکز
طرحهای فروش خودروســازان در تداوم وعدههای حذف
قرعهکشی خودرو توسط سیاستگذار خودرو است .توکلی
الهیجانی گفت :طرح حذف قرعهکشی از دستور کار خارج
نشده بلکه انتقال طرحهای فروش از شرکتهای خودروساز
به سامانه فروش یکپارچه خودرو در راستای حذف قرعهکشی
انجام شده است .یک فعال بازار خودرو در این رابطه می گوید:
اجبار وزارت صمت برای فروش همه محصوالت خودرویی
اعم از دولتی و خصوصی در سامانه یکپارچه مورد انتقاد است.
وطن خواه افزود :ظرفیت حدودی تقاضا خرید خودرو در سال
حدودا 1.2میلیون دستگاه تخمین زده می شود ،این در حالی
است که بخش خصوصی در خوش بینانه ترین حالت می تواند

تنها  100هزار دستگاه از این حجم را تامین کند .این در در
حالی است که در اصل  44قانون اساسی صراحتا عنوان شده
که بخش خصوصی باید قوت بگیرد .وی اظهار داشت :این کار
وزارت صمت با این اصل قانون تضاد دارد.
وزارت صمت عنوان کرده که هدف اصلی از انجام این کار شفاف
سازی در فروش خودرو و شناسایی آمار دقیق خریداران واقعی
است اما مساله اینجاست ،تا زمانی که اختالف قیمت فاحش
بین کارخانه و بازار وجود دارد ،با این سیســتم تنها می توان
حجم حباب بازار را شناسایی کرد و عمال به جز آسیب زدن به
بخش خصوصی کاربرد دیگری نخواهد داشت.
در این رابطه رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو با بیان اینکه
در حال حاضر بازار خودرو در رکود کامل به سر میبرد و خرید
و فروش تقریبا انجام نمیشود ،گفت :با توجه به مصوبه آزاد
شدن واردات خودرو ،باید تعرفه کاهش یابد و خودروهای با
کیفیت وارد شود .سعید موتمنی درباره آخرین وضعیت بازار
خودرو اظهار داشت :بازار خودرو در رکود کامل به سر میبرد و
خرید و فروش تقریبا انجام نمیشود .رئیس اتحادیه نمایشگاه
داران و فروشندگان خودرو بیان داشت :البته قیمت خودرو
نسبت به شب عید حدود  13تا  14درصد افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه بعد از اعالم آزادسازی واردات خودرو خرید و
فروش چندانی در بازار انجام نمیشود ،گفت :خریداران خرید
انجام نمیدهند و بازار در انتظــار جزئیات چگونگی واردات
خودرو از قبیل عوارض است.
موتمنی بیان داشت :هفته گذشــته برخی از رسانهها رشد

قیمت خودرو در بازار را اعالم کردند و حتی یکی از رسانهها
نوشت که قیمت پراید به 225میلیون تومان رسیده است این
در حالی است که واقعا قیمت پراید به این میزان افزایش نیافت
و اگر هم افزایشــی صورت گرفت معاملهای انجام نمیشد.
ی بیان داشت:در صورتی که عرضه متناسب با تقاضا باشد
و
قطعا قیمتها به تعادل میرسد در غیر این صورت نمیتوان
قیمتها را کنترل کرد.
موتمنی در مورد عرضه برخی خودروهای چینی در سامانه
یکپارچه عرضه خودرو ،گفت :برخی خودروهای چینی امروز
با قیمتهای باالی  580و  900میلیون تومان در سامانههای
رسمی عرضه میشــود و حدود  30هزار دالر قیمتگذاری
شده است در حالی که قیمت واقعی این خودروها نصف این
قیمت تعیین شده هم نیســت ،واقعا چه نهادی قیمت این
خودروها را تعیین کرده است؟ و واسطهگران چقدر قرار است
به ازای هر خودرو سود ببرند؟موتمنی با بیان اینکه خریدار
خودرو به دنبال کیفیت اســت ،گفت :با توجه به مصوبه آزاد
شدن واردات خودرو ،باید تعرفه کاهش یابد و خودروهای با
کیفیت وارد شود.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو درباره
قیمتهای فعلی محصوالت تولید داخل اظهار داشت :در حال
حاضر قیمت پراید  111در بازار حدود  202میلیون تومان،
قیمت فیدیلیتی حدود یک میلیارد و  220میلیون تومان و
دیگینیتی یک میلیارد و  340میلیون تومان و  206تیپ دو
حدود 300میلیون تومان است.
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مدیر کل راه و شهرســازی استان مرکزی گفت:
تکریم ارباب رجوع و پاســخ دقیق و شــفاف به
درخواست های مردم ســرلوحه تمامی پرسنل
این مجموعه اســت .به گــزارش پایگاه خبری
وزارت راه وشهرســازی( استان مرکزی) ،حمید
انعامی اظهارداشت :ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با
مراجعه کنندگان درگره گشایی بسیاری از مشکالت و درخواست های مردمی است
که با بازدید از بخش های مختلف این اداره کل وتشکیل جلسات کمیته سالمت نظام
اداری ،این مهم در حال انجام است .گفتنی است عالوه برحضورمدیرکل راه وشهرسازی
استان در سامانه ســامد و مالقاتهای رودررو با مردم ،همشهریان گرامی می توانند
هرهفته باشماره تلفن اعالمی درساعت های اعالم شده درکانال اطالع رسانی این اداره
کل به آدرس  @rahshahrsaziiبه طور مستقیم با مدیرکل راه وشهر سازی استان
گفتگو ومشکالت خود را بیان کنند .الزم به ذکر است همشهریان گرامی می توانند با
شماره تلفن های مستقیم ۳۳۱۳۰۱۷۲-۳۳۱۳۰۱۷۱ -۳۳۱۳۴۵۶۳-۳۳۱۳۴۵۶۲
و شماره تلفن  ۳۳۴۴۰به همراه داخلی مورد نظر با این اداره کل تماس حاصل نمایند.
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