
ممکن است در جریان ثبت نام از جاماندگان یارانه، برخی افراد 
اطالعاتی از چنین فرصتی نداشته و یا اگر می دانند، هیچگونه 
دسترسی برای ثبت نام نداشته باشــند، در حالی که نیازمند 
دریافت آن هستند؛ اینکه تکلیف آنها چه می شود، مشخص 
نیست، موضوعی که سال ها پیش نیز در جریان ثبت نام اتفاق 

افتاد و احتمال تکرار آن وجود دارد.
به گزارش ایسنا، ثبت نام از جاماندگان یارانه های نقدی از ۲۷ 
اردیبهشت ماه شروع شده و امروز همزمان با اول خردادماه، 
زمان اولیه اعالمی بــرای متقاضیان تمام می شــود تا اینکه 
سازمان هدفمندی یارانه ها مجددا زمان دیگری را تعیین کند.

اما در این میان یکی از مسایلی که مطرح است، ثبت نام کسانی 
خواهد بود که به هر دلیلی نمی توانند نسبت به آن اقدام کنند؛ 
افرادی که یا مطلع هستند و نمی توانند و  یا اینکه اصال اطالعی 

از این جریان ندارند.
به عنوان مثال، برای ثبت نام، 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 
نمی کنند 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 می شوند. 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 ثبت نام یارانه در حال انجام است، اطالعی 
نداشته باشــند و در صورت اطالع هم امکان ثبت نام ندارند، 
بنابراین بخشی از افرادی که مشمول یارانه می شوند هم به این 

صورت، امکان ورود به لیست یارانه بگیران 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 

نیاز، عمال امکان ثبت نام و دریافت یارانه ندارند. این نمونه هایی 
از افرادی بود که با وجود نیاز نمی توانند و یا نمی دانند که باید 
ثبت نام کنند و در لیست قرار نمی گیرند 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 ۲۰ تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۳، بازه 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 ثبت نام اینترنتی در سراسر کشور 

پیش روی متقاضیان قرار داشــت و البته عدم اطالع رسانی 
دقیق در مورد نحوه ثبت نام گروهای مختلف، درنهایت افرادی  

از ثبت درخواست یارانه نقدی جاماندند.
بر این اساس کسانی با وجود نیازمندی، سال ها یارانه دریافت 
نکردند و اکنون نیز با وجود ثبت نام مجدد از جاماندگان، ممکن 
است تعداد زیادی علی رغم نیاز، نتوانند به هر دلیلی اقدام و 
شامل یارانه شوند. اینکه سازمان هدفمندی یارانه ها و وزارت 
رفاه چه برنامه ای برای شناسایی نیازمندانی که تقاضای خود 
را ثبت نکرده اند، داشته و چگونه برای آنها اقدام می کنند، قابل 

توجه خواهد بود.

رئیس انجمن صنایع شــوینده مدعی شــد که 
ســازمان حمایت از افزایش ۲۵ تا ۴۰ درصدی 
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 شوینده ها منتشر شده است، اظهار 
کرد: با توجه به افزایــش هزینه های تولید و مواد 
اولیه، پس از برگزاری چند جلســه در سازمان 
حمایت مصــرف کننــدگان و تولیدکنندگان، 
با افزایش قیمت مواد شــوینده موافقت شــد و 

قیمت های جدید از امروز اعمال می شود.

رئیس هیــأت مدیره انجمن صنایع شــوینده و 
آرایشی کشــور گفت: بر اســاس مجوز سازمان 
حمایت، قیمت پودر شــوینده دستی و ماشینی 
به میزان ۲۵ درصد و قیمت ســایر شوینده های 
آرایشی و بهداشــتی مانند صابون و خمیردندان 

۴۰ درصد افزایش یافت.

با تغییر قیمت اینترنت ثابــت و همراه، موضوع 
اختصاص اینترنــت رایگان به اقشــار ضعیف از 
سوی مسووالن مطرح شد و باید دید بحث ارائه 
بسته های اینترنت برای اقشــار کم برخوردار در 
جهت جبــران افزایش قیمــت، چگونه اجرایی 

خواهد شد.
به گزارش ایسنا، یکی از وعده های دولت سیزدهم 
تسهیل در کســب وکارهای اینترنتی و افزایش 
ســرعت اینترنت بود، به نوعی 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 برنامه هایش را 
رســاندن فیبر نوری به تک تک خانه های مردم، 
اجرای پروژه فیبر در منزل و ســرعت های چند 

گیگی اینترنت اعالم کرد.
از سوی دیگر در ماه های گذشــته، اپراتورهای 

همراه و ثابت، بســته های اینترنتی که پیش از 
این ارائه می شــد را  تغییر دادنــد. این موضوع  
واکنشــهایی را هم بــه  دنبال داشــت، هرچند 
سازمان تنظیم مقررات اعالم کرد که این تغییر 
تعرفه ها در چارچوب مصوبه قانونی کمیســیون 
تنظیــم مقــررات رخ داده و تخلفــی صــورت 
نگرفته اســت، از ســوی دیگر این تصمیم برای 
 سرمایه گذاری اپراتورها در مسیر توسعه ضروری 

بوده است.
پس از آن صادق عباسی شاهکوه -رئیس سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- اعالم کرد: 
حجم استفاده ۴۰ درصد کاربران دیتای موبایل 
زیر دو گیگابایت است و ما با تاکید وزیر ارتباطات 
به دنبال برنامه ای هستیم که برای جبران افزایش 
قیمت برای اقشــار کم برخوردار یــا کل جامعه 
بســته هایی را در نظر بگیریم که مشکلی از نظر 

دسترسی عادالنه ایجاد نشود و این برنامه، پس 
از نهایی شدن اعالم می شــود. ما به عنوان دولت 
و نهاد ناظر وظیفه داریم امکان دسترســی تمام 
مردم را به شــبکه ای با کیفیت و قیمت مناسب 

فراهم کنیم. 
در شــرایطی که دولت با اصــالح نظام پرداخت 
یارانه ها در تالش برای توزیع عادالنه یارانه است 
و در حالی که تغییر قیمت بســته های اینترنتی 
توسط اپراتورها هم در دو ماه گذشته اتفاق افتاده، 
اکنون خبری بــه نقل از عیســی زارع پور -وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات- منتشــر شده که 
از تخصیص یارانه اینترنت به اقشار ضعیف خبر 
می دهد و باید دید ایــن برنامه که از پیش از آغاز 
فعالیت دولت سیزدهم مطرح شده بود و تا زمان 
تغییر بسته های اینترنت ادامه یافته، به چه صورت 

اجرایی خواهد شد.

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 ۱۹ اسفند 
مــاه ۱۴۰۰ با افزایش مبلغ کمک هزینه مســکن 
کارگــران موافقت کرد و مبلــغ آن را از ۳۰۰ هزار 

تومان به ۶۵۰ هزار تومان افزایش دادند.
این میزان افزایش در مقایسه با سالهای گذشته که 
مبلغ آن بسیار ناچیز و در حدود ۲۰ هزار 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 ۶۵۰ هزار 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 اســدیـ  نماینــده کارگران در 
شورای عالی کارـ  در گفت وگو 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 ۶۵۰ هزار 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 می شد 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 نکرده  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 ۱۴۰۱ به ۶۵۰ هزار تومان افزایش 
یافت در حالی که سال گذشته ۴۵۰ هزار تومان بود.
این مصوبه پیشنهاد شورای عالی کار است که جهت 

اجرایی شدن باید از تصویب هیات وزیران بگذرد.

عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی تهران می گوید با 
نقش آفرینی بیمه ها می توان کاری کرد که ضمن 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت داروها نیز افزایش 

پیدا نکند.
ناصر ریاحی در گفــت و گو با ایســنا، اظهار کرد: 
از هفته های پایانی ســال گذشــته کــه بحث بر 
ســر اصالح نظام پرداخت یارانه ها مطرح شــده 
بود، تغییراتــی در روند تخصیــص ارز ترجیحی 
)۴۲۰۰ تومانی( 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 اســالمی، 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، بحث هایی درباره نحوه تامین ارز دارو به 
وجود آمد. تحت تاثیر همین شرایط برخی پرونده ها 

که آماده دریافت ارز بودند نیز متوقف شدند و حتی 
بانک مرکزی تعدادی از این پرونده ها را عودت داد.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیــان اینکه تداوم آن 
شرایط می توانست 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 ماه های آینده برنامه ریزی های 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 یارانه ای و 
تامین نیازها از طریق ارز نیمایی فراهم شود. این ارز 
در سال های 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 ۷۰۰۰ میلیارد تومــان اعتبار به 

بیمه ها 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 شــیوه ای وجــود دارد که دولت 
به بیمه هــا بودجه می دهــد و در نهایــت دارو به 
 شــکل رایگان یا با قیمــت ارزان در اختیار مردم 

قرار می گیرد.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه این شــیوه 
پیش از این نیز در ایران اســتفاده می شد، توضیح 
داد: قیمت تمام شــده داروهای بیمــاران خاص 
در این سال ها چند برابر شــده است اما با توجه به 
فعالیت بیمه هــا، در نهایت بیمــاران پول ثابتی را 
برای این داروها در تمام سال های گذشته پرداخت 
کرده اند؛ از ایــن رو با حــذف ارز دارو نیــز نباید 
نگرانی برای افزایش قیمت وجود داشته باشد و با 
 محوریت بیمه ها می توان کاری کرد که فشاری بر

 مردم وارد نشود.

یارانهنیازمندانیکهامکانثبتنامندارند،چهمیشود؟
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تقاضا در بازار سهام صعودی شد

قیمت هر برگ تسهیالت مسکن 
همچنان در حال افزایش است
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افزایشیافت
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سرمقاله

چشم انداز
بازار 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 ۲۳ هزار 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...

 بابک صدرایی، کارشناس 
خودرو 

متن کامل  د ر صفحه ۴

۲

۴

رشدسرسامآور
هزینههایتولید

رکودسنگین
دربازارخودرو

نرخ تورم اردیبهشت به 38.7 درصد رسید

روند  صعودی  تورم  نقطه ای
صفحه۲

صفحه۲

آیفون  نایاب  شد 
با   ممنوعیت   واردات  آیفون   صرفه جویی   ارزی  اتفاق   نمی افتد

خبر   ممنوعیت   واردات  آیفون   بازار   موبایل   را   ملتهب   کرد

در اولین نشســت هیات نمایندگان اتاق ایران در 
سال ۱۴۰۱، مباحث روز اقتصاد ازجمله حذف ارز 
ترجیحی موردبحث و بررسی قرار گرفت. همچنین 
مباحثی در مورد هجمه های مخرب علیه اتاق ایران 
و بخش خصوصی مطرح شــد. در بیست و دومین 
نشســت هیات نمایندگان اتاق ایران، مسائل روز 
اقتصاد ایران، به ویژه اصالحات اقتصادی دولت که 
با حذف ارز ترجیحی آغاز شده موردبحث و بررسی 
قرار گرفت. همچنین تخریب های اخیر علیه اتاق 
ایران و بخش خصوصی ازجمله مواردی بود که به آن 
پرداخته شد. شافعی درباره اهمیت تولید دانش بنیان 
با توجه به نام گذاری سال گفت: طبق گزارش های 
رسمی منتشر شده توســط مرکز بهره وری ایران، 

بهره وری کل عوامل تولید...

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 
کریمی سنجری، کارشناس بازار خودرو در خصوص 
تاثیر تغییر روش فروش خودرو گفت: در ابتدا باید 

بگویم که قرار نیست...



اقتصاد2

به عنوان تنها مجموعه در نظام بانکی کشور اخذ شد؛
کســب جایزه ملی مسوولیت 

اجتماعی توسط بانک مسکن
بانک مسکن در مراسم اعطای چهارمین جایزه 
مســوولیت اجتماعــی و پایــداری بنگاه های 
اقتصادی، به عنوان تنها مجموعه در نظام بانکی 
کشور موفق به کســب رتبه برتر شد.به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی بانک مسکن - هیبنا ، مجموعه 
بانک مسکن در مراســم چهارمین جایزه ملی 
مسوولیت اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی 

مورد تقدیر قرار گرفت.

حضــور فعــال بانک ســامان در 
2022 Iran Health نمایشگاه

  بیست و سومین نمایشــگاه بین المللی تجهیزات 
پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و داروئی با عنوان 
Iran Health 2022، با حضور بانک سامان و بیش 
از 400 شرکت دیگر در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی تهران برگزار خواهد شد.به گزارش روابط 
عمومی بانک سامان، این بانک که به دلیل سابقه و 
امکانات و زیرساخت های فراوان طی سال های اخیر 
به انتخاب اول شرکت های حوزه دارو و درمان تبدیل 
شده است با کادری کامل متشکل از مدیران ارشد، 
میانی و کارشناسان متخصص در حوزه های ارزی، 

اعتباری و ریالی در نمایشگاه حضور خواهد داشت.

کسب رتبه برتر اداره کل روابط عمومی 
در حوزه افکارسنجی 

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 27 اردیبهشت ماه و گرامی داشت هفته 
ارتباطات و روابط  عمومی، جشن ملی روابط عمومی و 
تقدیر از روابط عمومی های برتر سازمان ها و نهادها ی 

دولتی و خصوصی ، در تاالر وحدت برگزار شد.

نظام بانکی با پرداخت وام مناسب 
در کنار مجموعه هــای صنعتی 

بزرگ ایفای نقش کند
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.

خبر

در اولیــن نشســت هیات 
نمایندگان اتاق ایران در سال 
1401، مباحــث روز اقتصاد 
ازجمله حذف ارز ترجیحی 
موردبحــث و بررســی قرار 
گرفت. همچنین مباحثی در مورد هجمه های مخرب 

علیه اتاق ایران و بخش خصوصی مطرح شد.
در بیست و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، 
مســائل روز اقتصاد ایران، به ویژه اصالحات اقتصادی 
دولت که با حذف ارز ترجیحی آغاز شــده موردبحث و 
بررســی قرار گرفت. همچنین تخریب های اخیر علیه 
اتاق ایران و بخش خصوصی ازجمله مواردی بود که به 

آن پرداخته شد.
شــافعی درباره اهمیت تولید دانش بنیــان با توجه به 
نام گذاری سال گفت: طبق گزارش های رسمی منتشر 
شده توســط مرکز بهره وری ایران، بهره وری کل عوامل 
تولید در ایران بین سال های ۹1 تا ۹۹ به طور میانگین 
رشــد منفی 1,2 درصدی را تجربه کرده که با توجه به 
انقالب دانش بنیان در سطح بین المللی و رشد خارق العاده 
بهره وری در سایر کشــورها این روند یک فاجعه برای 
اقتصاد ایران به حســاب می آید. همچنین رتبه ایران از 
زاویه پیچیدگی اقتصادی طی 20 سال گذشته تقریباً در 
بازه میان رتبه ۶0 و رتبه ۸0 نوسان کرده است. او افزود: 
این روند به روشنی نشان می دهد که طی 20 سال اخیر، 
توان اســتفاده مولد از دانش در اقتصاد کشور هیچ رشد 
قابل مالحظه ای را تجربه نکرده و همچنین به روشنی نشان 
می دهد که کشور نتوانسته است در مسیر دانش بنیان 
گام بردارد. شــافعی تاکید کرد: صمیمانه به مسئوالن 
کشــور توصیه می کنیم که از رویکردهای شعارگونه و 
تکیه بر شاخص های فرمالیته ای مانند تعداد شرکت های 
دانش بنیان در این زمینه پرهیز شود و به طور مشخص 
معیار افزایش بهره وری و توسعه صادرات فناورانه مبتنی 
بر دانش را در صدر اولویت ها و سیاست گذاری های خود 

مبنی بر حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان قرار دهند.

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 
آیین نامه ها و ضوابطی که شورای علی نظارت و هیات 
محترم نمایندگان اتاق ایران تصویب کرده است آمادگی 

پاسخگویی داریم. شافعی ادامه داد: آنچه در چند وقت 
اخیر مطرح شد نه بی سابقه است و نه عجیب و تحلیل 
دقیق و واضحی از علل و اسباب آن داریم؛ اگرچه بیآن همه 
آن را در این مقطع به مصلحت نمی دانیم. 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 

به زودی بسیاری از موضوعات روشن خواهد شد.
او تاکید کرد: هیات رئیسه اتاق ایران بنا بر وظیفه خود، 
پیگیری های حقوقی، قضایی و اداری الزم را انجام داده 
است. اگرچه معتقدیم طرح تحقیق و تفحص با وظایف 
قانون گذار محترم و فلسفه تحقیق و تفحص در امور کشور 
منافات دارد؛ اما با توجه به تصویب آن، همکاری بسیار 
کاملی با هیات محترم تحقیق و تفحص خواهیم داشت تا 
واقعیت ها روشن شود. ما از هیچ متخلفی حمایت نکرده و 
نخواهیم کرد. خود را هم مبرا از خطا و اشتباه نمی دانیم؛ 
اما اطمینان داریم نه تیترهای جنجالی و نه توییت های 
آتشین، معیار بررسی های حقوقی و قضاوت های قانونی 

نیست.

ضرورت پایبندی دولت به انحصارزدایی در 
تولید و تجارت خارجی در اصالحات اقتصادی

رئیس اتاق ایران در ادامه سخنانش با اشاره به بی توجهی 

دولت نســبت به پیشــنهادهای بخش خصوصی در 
حذف ارز 4200 تومانی گفــت: همت دولت در اصالح 
سیاست مزبور را ارج می نهیم؛ اما در ادامه سیاست های 
اصالح گرایانه الزم است ســه نکته برای موفقیت این 

حرکت مدنظر قرار گیرد.
او با بیان اینکه  قبل از هر چیــز راه حل های فوری برای 
کمک به معیشت مردم باید در اولویت قرار بگیرد بیان 
کرد: ثبات متغیرهای اقتصاد کالن به ویژه نرخ ارز اولین 
موضوع دارای اهمیت است. نکته دیگر اینکه سازوکار 
قیمت به تنهایی موجب اصالح فرآیند تولید نیســت. 
واقعیت این است که ساختار تولید بسیاری از کاالهای 
اساسی در کشــور مانند مرغ، تخم مرغ، لبنیات، روغن 
و ... که مشــمول تصمیم اخیر دولت قرار گرفته، دارای 
ایرادهای جدی اســت. مثاًل مقیاس تولید بسیاری از 
تولیدکنندگان اقتصادی نیست. فناوری تولید بسیاری 
از بنگاه ها قدیمی است و الی آخر. این ساختار تولید، خود 
نتیجه نوع سیاست های حمایتی دولت از تولید، نحوه 
قیمت گذاری نهاده های تولید نظیر آب و انرژی و درنهایت 
شیوه سیاست های ارزی و تجاری کشور بوده، تحریم ها 
نیز دسترسی به فناوری های نوین را دشوار کرده و همه 
این ها موجب شده است تا قیمت تمام شده واقعی نسبت 

به سایر کشورها باالتر باشد.
او با بیان اینکه مشکالت صرفاً از طریق حذف ارز 4200 
تومانی رفع نخواهد شد و الزم است وزارتخانه های مرتبط 
برنامه های 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 برنامه هایی اعالم می کند. 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 استدالل هایی که 
برای لزوم حذف ارز 4200 تومانی بیان می شــد رانت 
واردکنندگان کاالهــا و نهاده هایی بود کــه با این نرخ 
واردات انجــام می دادند. در کمال تعجــب هم زمان با 
حذف ارز 4200 تومانی، انحصار واردات برخی نهاده ها 
به سازمان های دولتی داده شد. تجربه نشان داده است 
که ایجاد انحصار عرضه دولتی در بازار منجر به کاهش 
کیفیت و افزایش هزینه های تمام شده می شود و در نتیجه 
بازار از عملکرد بهینه خود فاصله می گیرد. حذف بخش 
خصوصی و ایجاد انحصار واردات آن هم فقط به دو شرکت 
دولتی موجب حذف رقابت و کارایی در این بازار می شود 
که به نوعی گام رو به عقب در ساختار اقتصادی کشور به 
حساب می آید. به ویژه آنکه با توجه به حذف ارز ترجیحی، 
دیگر شائبه انگیزه رانتی برای واردات کاالهای مذکور 
وجود ندارد و حضور بخش خصوصی نه تنها هزینه ای 
برای دولت نخواهد داشــت بلکه به پویایــی بازارهای 

مربوطه کمک می کند.
او افزود: همچنین اقدام دولت به قیمت گذاری دستوری 
کاالها در شــرایط جدید و بــدون توجه بــه افزایش 
هزینه های تمام شده ســرکوب تولید را در پی خواهد 

داشت که حتماً باید از آن پرهیز کرد.

لغو معافیت حقوق ورودی ماشــین آالت 
تولیدی تهدید تولید است

شافعی در پایان با اشاره به لغو معافیت مالیاتی واردات 
ماشــین آالت خط تولید در قانون بودجه سال جاری 
گفت: در شرایطی که افزایش حقوق و عوارض گمرکی 
در نتیجه حذف ارز 4200 تومانی بر هزینه اقالم تولیدی 
افزوده است و به واســطه تحریم های خارجی و کاهش 
ارزش پــول ملی تأمین مــواد اولیــه و حمل ونقل نیز 
پرهزینه تر از قبل شده است، لغو معافیت ماشین آالت 
و تجهیزات تولیدی از پرداخت حقوق ورودی آثار سوئی 
بر تولید داشته و با افزایش قیمت تمام شده محصوالت 
داخلی و از بین رفتن مزیت رقابتــی آن ها در بازارهای 
جهانی تهدید جدی پیش روی تولید و صادرات کشور 

محسوب می شود.
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 به روزرســانی 
ماشین آالت و تجهیزات یا راه اندازی واحدهای تولیدی 

جدید شده است.

لغو معافیت حقوق ورودی ماشین آالت تولیدی تهدید تولید است

رشد سرسام آور هزینه های تولید

تقاضا در بازار سهام صعودی شد
شروع صعودی بورس در خرداد

در اولیــن روز کاری خرداد مــاه 1401 تمامی 
شاخص های بازار سهام رشد کردند.

به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز گذشــته 
یکشنبه، شــاخص کل بورس پایتخت با رشد 2 
هزار و 45۶ واحدی نسبت به روز شنبه به رقم یک 

میلیون و 5۸2هزار و 143 واحد رسید.  
شاخص هم وزن بورس نیز با افزایش هزار و 333 
واحدی در سطح 441 هزار و 510 واحدی ایستاد. 
همچنین شــاخص کل فرابورس )آیفکس( 27 
واحد باال آمد و در ســطح 21 هــزار و ۶5۶ واحد 

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 پرتراکنش ترین نمادهای بورس آسیاتک 
صدرنشین است و شستا و شپنا در رتبه های بعدی 
هســتند. در فرابورس نیز افرا، مدیریت و حگهر 

پرتراکنش  ترین نمادها هستند.
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
13 هزار و ۹55 میلیــارد تومان افزایش یافت. ارزش 
معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه 17۶ میلیارد تومان 
بود که یک درصد از ارزش کل معامالت بازار سرمایه 
را تشکیل می دهد.  روز گذشته ارزش معامالت خرد 
سهام با کاهش 10 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 

رقم 5 هزار و 372 میلیارد تومان رسید. 
در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صف های 
فروش پایانی بازار نســبت به روز کاری قبل ۹5 
درصد کاهش یافت و 1۹ میلیارد تومان شد. ارزش 
صف های خرید نیز نســبت به پایــان روز کاری 
گذشته 35 درصد رشد کرد و در رقم 533 میلیارد 

تومان ایستاد.

اخبار
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مطابق اعالم مرکز آمار، نرخ تورم ساالنه در اردیبشهت 
ماه با کاهش 0.5درصد کاهش به 3۸.7درصد رسیده و 
تورم نقطه به نقطه نیز افزایش 3.7درصدی را ثبت کرده 
است. مرکز آمار گزارش مربوط به تغییرات نرخ تورم در 

اردیبهشت 1401 را منتشر کرده است.
بر این اساس، نرخ تورم نقطه ای در اردیبهشت ماه 1401 
به عدد 3۹,3 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور 
به طور میانگین 3۹.3 درصد بیشتر از اردیبهشت 1400 
برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات یکســان« 

هزینه کرده اند.

نرخ تورم نقطه ای اردیبهشــت ماه 1401 در مقایسه 
با ماه قبــل 3,7 واحد درصد افزایش یافته اســت. نرخ 
تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« با افزایش ۶,0 واحد درصدی به 4۹.4 درصد 
و گروه »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« با افزایش 2.7 

واحد درصدی به 34.0 درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای 
شهری 3۹,2 درصد اســت که نســبت به ماه قبل 4.0 
واحد درصد افزایش داشته است. هم چنین این نرخ برای 
خانوارهای روســتایی 40.1 درصد بوده که نسبت به ماه 

قبل 2.۹ واحد درصد افزایش داشــته است. منظور از نرخ 
تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه 
قبل است. نرخ تورم ماهانه اردیبهشت 1401 به 3,5 درصد 
رسیده که در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل، 0.2 واحد 
درصد افزایش داشته اســت. تورم ماهانه برای گروه های 
عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات« به ترتیب 3.3 درصد و 3.7 درصد 
بوده است.دامنه تغییرات نرخ تورم ساالنه در اردیبهشت 
ماه 1401 بــرای دهک های مختلف هزینــه ای از 37,7 
درصد برای دهک نهم تا 41.2 درصد برای دهک اول است.

دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان موبایل درباره تصمیم 
ممنوعیت واردات تجاری آیفون، بر این عقیده است که 
این کار نه تنها صرفه جویی 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 گفت وگو با ایسنا، درباره ممنوعیت 
واردات گوشی های آیفون بیان کرد: برند اپل اکنون در 
سامانه جامع تجارت از گروه 23 وارد گروه 27 کاالیی یا 
گروه کاالهای لوکس و غیرضروری شده که عمال گروه 
کاالهای ممنوعه اســت و به نظر می رسد تصمیمات 
نهایی در این باره گرفته شده، آن هم در شرایطی که از 
اول سال بالتکلیفی هایی در این خصوص وجود داشت.
وی ادامه داد: از ابتدای سال، تصمیمات مهم اقتصادی 
برای بازرگانان گرفته شده، اول تعرفه گوشی های باالی 
۶00 دالر را از 5 درصد به 12 درصد افزایش دادند، بعد 
اعالم کردند که به آنها ارز نیمایی اختصاص نمی دهیم 

و باید ارز صاداتی بگیرند، بعد صندوق حمایت از تولید 
را تشــکیل دادند که درآمد ایــن ارز واردات آیفون و 
کاالهای باالی ۶00 دالر به تولید گوشــی های ارزان 
قیمت اختصاص یابد و در این مدت همه همکاری ها 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 5000 واحد صنفی وجود دارد و 250 شرکت فقط 
واردکننده آیفون هستند، این واحدها سرپرست خانوار 
هستند و وضعیت امرار معاششان به این گروه کاالیی 
بستگی دارد، مگر می شــود برای این حوزه یک شبه 
تصمیم بگیرند و تبعات آن را در نظر نگیرند. همچنین 
این تصمیم ممکن تبعات دیگری در جامعه داشــته 
باشد؛ اوال قیمت این کاال به شدت 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 ۶00 دالری وارد کشور 
شده، با ممنوعیت واردات، خدمات این کشورها به 
چه صورت باید ارائه شود؟ ما تا 1۸ ماه خدمات پس 
از فروش داریم و کسی به این فکر نکرده در حالی که 
ما نمی توانیم قطعه وارد کنیم، بلکه گوشی وارد کرده 
و قطعات آن را جدا و برای خدمات استفاده می کنیم، 
در این شرایط حوزه خدمات پس از فروش یک آسیب 
جدی خواهد دید و مشــکل آن هم بــه این زودی 
برطرف نمی شود و مردم نمی دانند که چطور برای 
کاالیشان سرویس بگیرند. وی همچنین با بیان اینکه 
با ممنوعیت قانونی واردات آیفون، قاچاق مسافری در 
این حوزه به شدت رونق می گیرد، افزود: همین االن 
در دو ماه اخیر به شدت کاالی قاچاق مسافری وارد 
کشور شده که هم ارز قاچاق از کشور خارج می کند و 
هم گوشی هایی وارد شده که گارانتی ندارد، بلکه یک 
کاالی بی اصالت است و در صورت مشکالت  آن، دست 

مردم به جایی بند نیست. 

نرخ تورم اردیبهشت به 38.7 درصد رسید

روندصعودیتورمنقطهای
خبر   ممنوعیت   واردات  آیفون   بازار   موبایل   را   ملتهب   کرد

آیفوننایابشد
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قیمت انواع سکه افزایش یافت
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، ۱ خرداد ماه ۱۴۰۱به ۱۴ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت نیم سکه ۸ میلیون تومان، ربع سکه ۴ میلیون ۹۵۰ هزار 

تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون  و ۸۵۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۳۶/۱۸۴۷ دالر و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱ میلیون و ۳۹۱ هزار و ۱۰۱ تومان است.

اجرای طرح زیپ الین و پل معلق آسماِن بوکان آگهی تجدید فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار
شهرداری بوکان در نظر دارد به استناد بند 1  مصوبه شماره    3۸   شورای اسالمی شهر و تاییدیه  کمیته انطباق شهرستان بوکان با کد پیگیری 40040100121401 و صورتجلسه 
هیات عالی سرمایه گذاری بشماره ثبت 32۸01/1/13-1400 مورخ 1400/12/12   به منظور بهره برداری از فرصتهای سرمایه گذاری احداث و راه اندازی پروژه زیپ الین در  دو 
الین و پل معلق ) تلفیق شیشه و چوب ( در محوطه  کیوه رش را از طریق برگزاری فراخوان عمومی به بهره بردار ذیصالح واگذار نماید. لذا از کلیه سرمایه گذاران واجد شرایط دعوت 
می شود برای دریافت اسناد فراخوان به اداره امور قراردادهای  شهرداری به آدرس : بوکان خیابان انقالب ساختمان مرکزی شهرداری واحد امور قرارداد ها یا سایت شهرداری بوکان 

به نشانی www.boukan.ir  مراجعه و در صورت لزوم با شماره  تلفن 0444۶222۸00 داخلی 221  اداره سرمایه گذاری تماس حاصل فرمایند .

مبلغ تضمین شرکت در فراخوانموقعیت مکانیمدت پایه  قراردادمبلغ اجاره سالیانهارزش تقریی آورده سرمایه گذار موضوع فراخوان

اجرای طرح زیپ الین دو الین و پل معلق  به 
روش  BOLT  ، )مشــارکت ساخت - بهره 

برداری-اجاره – واگذاری(
55/000/000/000 ریال

توسط کارشناس رســمی دادگستری 
تعیین میشود ودر ابتدایی هر سال مبلغ 

اجاره به روز می گردد
2/750/000/000 ریالکیوه ره ش7 سال

• مدت زمان ساخت و تجهیز و بهره برداری ۶ ماه می باشد.
• هزینه خرید و مصرف تمام انشعابات در طول دوره مشارکت بر عهده سرمایه گذار می باشد.

• تاریخ انتشار آگهی در فراخوان : نوبت اول 1401/03/02                            نوبت دوم 1401/03/0۹
• مدت زمان خرید اسناد فراخوان : روزیک شنبه مورخه 1401/03/01  لغایت پایان 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 1401/03/22 ساعت 11 صبح
• سایر اطالعات وجزئیات مربوط به مشارکت 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 1/500/000 ریال بابت خرید اوراق فراخوان .

• هزینه انتشار آگهی در روزنامه )طی دو نوبت( به عهده برنده فراخوان می باشد.
12-هیئت عالی سرمایه گذاری شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 

میرحسامی-شهردار بوکان

آگهی موضوع ماده ســه قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر 
رای صادره بشماره 1401۶031305400003۹- 25 /1401/01 
و 43 1401۶03130540000- 1401۶0313054000044 - 
1401/01/2۸ صادره 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 15 روز آگهی 
می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکت متقاضیان 
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 ثلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
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.
1- مقدار 511۶ سهم مشاع از ۶015۶ سهم ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت ۶015۶ متر مربع از پالک 102- اصلی 
قریه گدای واقع در استان آذربایجانغربی شرستان شوط قریه گدای 

بنام آقای محمد سانی
علم هولو فرزند خیو به کد ملی 4۹2۹۸۸34۹0 از مورد مالکیت 

بشیر قربانپور
 2- مقدار 2۸17 سهم مشاع از 7101۶ سهم ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 7101۶ متر مربع از پالک 100 - اصلی 
قریه کش آرخی واقع در استان آذربایجان غربی شهرستان شوط 
قریه کش آرخی بنام آقای علی محمدنژاد فرزند خالص به کد ملی 

2۸302۶۶447 از مورد مالکیت میر جعفر محمدی مالاحمدی
 3- ششــدانگ یکباب ساختمان تاسیسات ســیلندر پر کنی به 
مساحت 14۶35 متر مربع از بالک 4۸4- اصلی قریه قره آغاج واقع 
در استان آذربایجان غربی شهرستان شوط قریه قره آغاج بنام پرویز 
افتخار نژاد فرزند ابراهیم به کد ملی 137۸52۹45۶ از مورد مالکیت 

میرایوب فتاحی و مبر مرسل حسینی) م الف ۹2۹7(
تاریخ انتشــار در دو نوبت در روزنامه کثیر االنتشار اولی در تاریخ 

1401/03/02 و دومی در تاریخ 1401/03/17 

تاریخ انتشــار در دو نوبــت در روزنامــه محلی ؛ اولــی در تاریخ 
1401/03/02 و دومین چاپ در مورخ 1401/03/17

علیزاده -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان شوط
--

آگهی مزایده اتومبیل
آگهی مزایده اموال منقول )اسناد ذمه - خودرو( 

به موجب پرونده اجرائی کالســه 17 1400000 علیه جعفر مام 
ابراهیمی فرزند رحمن کد ملی 17۶۹02 2۸70 ساکن مهاباد مال 
جامی خ طالقانی شرقی کوچه عتیقی پ11 بابت مهریه موضوع 

سند ازدواج 257۶- 1372/5/7 دفتر ازدواج 2۶ مهاباد مبلغ
4/000/000 ریال معادل ۶5۹/003/307 ریال )شــاخص بانک 
مرکزی( به خانم مریم جمشــیدان فرزند ســید رحیم کد ملی 
2۸71۹22551 متولد 1353/10/1 ساکن مهاباد جام جم کوچه 
7پ 13 ، بدهکار 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 13۸5 و شماره شاسی 
14122۸5۸5۸3۶۹ و شماره موتور 1527447 و شماره انتظامی 
37 ایران 7۸4 ص 34 که 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 20 درصد متعلق به بدهکار پرونده 
) جعفر مام ابراهیمی ( که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری 

وارده بشماره 13450000144 1400001050-
1401/2/4 به مبلغ 540/000/000 ریال ارزیابی قطعی شــده و 
مزایده از ساعت ۹ الی 12 روز سه شنبه مورخ 1401/3/17 در محل 
پارکینگ صبا مهاباد از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از 
مبلغ 540/000/000 ریال 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 10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی به 
حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه 
مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را 
ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع 
نماید و در 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 میگردد.۹307

--
آگهی تحدید حدود اختصاصی

برابر تقاضای کتبی متقاضی پرونده خانم رقیه زکی قره باغ احدی 
از وراث بشــماره پالک ثبتــی ۸2 فرعــی از 1۸ اصلی بخش 13 
ارومیه مبنی بــر تحدید پالک فوق) یک قطعه زمین - روســتای 
القیان(، در اجرای ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک ، بدینوسیله 
به تقاضاکنندگان و مجاورین پالک فوق الذکر اخطار می شود که 
تحدید حدود پالک مذکور در تاریخ 1401/03/2۹ روز چهار شنبه 
قبل از ظهر در محل وقوع ملک شروع و بعمل خواهد آمد. برابر ماده 
5۶ آیین نامه قانون ثبت، حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود در 
صورتمجلس تحدیدی منظور خواهد شد و مطابق ماده 20 قانون 
ثبت مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی، حقی برای خود 
قائل است میتواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
حدود به وسیله اداره ثبت به مرجع صالحیتدار عرضحال دهد.۹2۹۸

تاریخ انتشار 1401/03/2 روز دوشنبه
عیسی عباسی – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 
2 ارومیه

--
) ) آگهی فقدان سند مالکیت ((

 آقای پوریا نقوی بوکالت از طرف ســامان شیری با تسلیم دو برگ 
استشهادیه محلی مصدق مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک 
11207 فرعی از ۹ اصلی واقع در بخش 5  ارومیه ذیل ثبت 117725 
صفحه 273 دفتر ۸2۶  بنام سامان شیری ثبت صادر وتسلیم گردیده 
و سند مفقود گردیده لذا مراتب برابر تبصره یک ماده 120 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 10 روز 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 شد.۹2۹۶
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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نايب رئيس اول اتاق اصناف تهــران و رئيس اتحاديه 
فروشندگان لوازم صوتي و  تصويري، تلفن همراه و لوازم 
جانبي تهران از وجود ۳۰۰۰ نــوع تلفن همراه در بازار 
خبر داد و گفت: تنوع تلفن همراه بسيار زياد است و اين 
تنوع، يعني انتخاب را حق عمومي مي دانيم، بنابراين 
نمي توانيم 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 مي دانند 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 ۶۰۰ دالر 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 
تلفن همراه نه الکل و مواد مخدر است که ممنوعيت ايجاد 
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 ۶۰۰ دالر 
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 ۶۰۰ دالر 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.

افزايــش قيمــت اوراق 
بــرای وام های مســکن 
کارشناسان را نگران کرده و 
معتقد هستند گران شدن 
اوراق نويد گرانی مسکن را 
می دهد. قيمت هر برگ تسهيالت مسکن همچنان 
در حال افزايش اســت و چنانچه يک زوج متاهل 
ساکن تهران خواهان خريد اين اوراق باشند، بايد 

بيش از ۱۲۴ ميليون تومان هزينه کنند. 
بررسی آخرين وضعيت قيمت اوراق مسکن نشان 
می دهد که هر برگ اوراق تســهيالت مســکن در 
فروردين و ارديبهشــت و خرداد ســال گذشته به 
ترتيب ۱۳۴ هزار و ۶۰۰، ۱۴۲ هزار و ۲۰۰ و ۱۳۰ 
هــزار و ۳۰۰ تومان قيمت دارند. هــر برگ  اوراق 
تسهيالت مســکن بانک مســکن در تير، مرداد و 
شهريور ماه سال گذشته با قيمت ۱۲۸ هزار و ۹۰۰، 
۱۲۸ هزار و ۶۰۰ و ۱۲۸ هــزار و ۷۰۰ تومان داد و 

ستد می شود.
همچنين اين اوراق در ماه مهر سال گذشته ۱۳۰ 

هزار تومان، در آبان ماه ۱۲۸ هزار و ۹۰۰ تومان  و 
در آذرماه نيز ۱۲۸ هزار و ۴۰۰ تومان قيمت دارند. 
اوراق تسهيالت مسکن در دی  و بهمن سال گذشته 
نيز با قيمــت های ۱۲۰ هــزار و ۹۰۰ و ۱۲۹ هزار 
و ۸۰۰  تومان معامله می شــود. اين گزارش نيز بر 
اساس قيمت بهمن ماه نوشته شــده است. بر اين 
اساس، مجردهای ساکن تهران می توانند تا ۲۸۰ 
ميليون تومان تســهيالت دريافت کنند که شامل 
۲۰۰ ميليون تومان تسهيالت خريد مسکن و ۸۰ 

ميليون تومان وام جعاله می شود.
لذا برای دريافت ۲۰۰ ميليون تومان تســهيالت 
بايد ۴۰۰ برگه تســهيالت مسکن خريداری کنند 
که هزينه اين تعداد اوراق با تسه ۱۲۹ هزار و ۸۰۰ 
تومانی، ۵۱ ميليون و ۹۲۰هزار تومان می شــود. 
همچنين با در نظــر گرفتن ۸۰ ميليــون تومان 
وام جعاله که برای آن بايــد ۱۶۰ ورق به مبلغ ۲۰ 
ميليون و ۷۶۸  هزار تومان خريداری کنند، مجموع 
هزينه خريد اوراق به ۷۲ ميليون و ۶۸۸هزار تومان 

می رسد.
زوج های تهرانی نيز بر همين اســاس می توانند تا 
ســقف ۴۸۰ ميليون تومان شــامل ۲۰۰ ميليون 

تومان تسهيالت خريد مســکن برای هر نفر و ۸۰ 
ميليون تومان وام جعاله دريافــت کنند؛ بنابراين 
زوجين بايد ۸۰۰ برگه تسهيالت مسکن خريداری 
کنند که هزينه آن ۱۰۳ ميليون و ۸۴۰ هزار تومان 
می شــود که همراه با هزينه ۲۰ ميليــون و ۷۶۸ 
هزار تومانی وام جعاله که بــرای آن بايد ۱۶۰ ورق 
تسهيالت مسکن خريداری کنند، در مجموع بايد 

۱۲۴ ميليون و ۶۰۸ هزار تومان پرداخت کنند.
سقف اين تسهيالت برای مراکز استان و شهرهای 
با جمعيت بيش از ۲۰۰ هــزار نفر برای مجردها به 
۱۶۰ و برای زوجين به ۳۲۰ ميليون تومان رسيده 
اســت که با توجه به اينکه مجردهــا بايد ۳۲۰ و 
متاهل های ساکن اين شــهرها نيز بايد ۶۴۰ برگه 
تسهيالت مســکن خريداری کنند، مجردها بايد 
۴۱ ميليون و ۵۳۶ هزار تومان و متاهل ها نيز بايد 
۸۳ ميليون و ۷۲ هزار تومــان پرداخت کنند. اين 
وام برای مجردهای ساير مناطق شهری به ۱۲۰ و 
برای زوجين اين مناطق نيز به ۲۴۰ ميليون تومان 
رســيده اســت؛ بنابراين مجردها بايد با پرداخت 
۱۵ ميليون و ۵۷۶ و متاهل هــا نيز با پرداخت ۳۱ 
ميليون و ۱۵۲هزار تومان برای خريد اوراق نسبت 

به اخذ اين وام اقدام کننــد. در همين زمينه يک 
کارشناس بازار مســکن در گفت و گو با "کسب و 
کار" گفت: نگاه سياســت گذار به بخش مســکن 
همواره کوتاه مدت بــوده و اســتراتژی برای اين 
بخش نداشتند. در طول ۴۰ سال گذشته هيچ گاه 
اثر واقعی تســهيالت را در بخش مسکن مشاهده 
نکرديم. زيرا موضوع مسکن آنقدر بزرگ است که 
با حجم وام هــای فعلی هيچ گونه تناســبی ندارد. 
دولت ها يا شرايط بخش مسکن را درک نمی کنند 
 يا ترجيــح می دهند صورت مســاله مســکن را 

کوچک کنند.
بيت اهلل ســتاريان اضافه کرد: بحث افزايش ميزان 
اجاره و افزايش قيمت اوراق مســکن دو نشانه ای 
است که می توان گفت در حال حاضر مقدمه حرکت 
در بازار مسکن است. اما تاکيد می کنيم به جای اين 
که به بحث مسکن علمی نگاه شود و مشکالت آن را 
جامع ببينند در نهايت به افزايش سقف تسهيالت 
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 افزايش وام حل نخواهد شد.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

قیمت هر برگ تسهیالت مسکن همچنان در حال افزایش است

هزینه ۱۲۴ میلیونی  وام ۴۸۰ میلیونی مسکن 
قیمت اوراق برای مجردها و متأهل های تهرانی باز هم گران شد                               خرید ۸۰۰ برگه تسهیالت مسکن به عالوه هزینه ۲۰ میلیون وام جعاله 

لزوم شفافيت در روند واردات تلفن همراه از مبدا تا مقصد

پيرو آگهی های قبلی و به اســتناد ماده ی ۱۴ قانون ثبت 
تحديد حدود قسمتی از امالک واقع در حوزه ثبتی شهرستان 

خرمشهر بشرح ذيل در محل وقوع ملک انجام خواهد شد: 

ناحیه 13  بخش 2 خرمشهر 
پالک ۲/۱۵- معصومه جدحاج فرزند محمد علی - ششدانگ 

يک بابخانه  به مساحت ۵۹/۵۹  مترمربع. 

ناحیه 15  بخش 2 خرمشهر 
پالک ۲۳۰- عدنان رسول نسل فرزند حميد – پنج دانگ و 
نيم مشاع از ششدانگ يک قطعه زمين به مساحت ۱۲۱/۹۵   

متر مربع
پالک ۳۵۰/۱- ناهيد مســعوديان فرزنــد عبدالکاظم – 

ششدانگ يکبابخانه به مساحت ۲۸۶/۲۵  متر مربع

ناحیه 20  بخش 2 خرمشهر 
پالک ۲۱۳/۳۸ – عاشور بحرانی فرزند مالک  – ششدانگ 

يک بابخانه   به مساحت ۱۶۶/۷۴  مترمربع. 

ناحیه 23  بخش 2 خرمشهر 
پالک ۲۳۴/۱ – کاظم دليمی اصل فرزند شهاب   – ششدانگ 

زمين پی کنی شده  به مساحت ۱۲۰/۶۵  مترمربع. 

ناحیه 5  بخش 3 خرمشهر 
پالک ۵۰۰/۱ – محمد سعيد زائر چی رويس فرزند عبدالرزاق 
– ششــدانگ يک قطعه  زمين پی کنی شــده به مساحت 

۵۳۷/۳۲  مترمربع. 
پالک ۵۰۰/۲ – صباح قواضی فرزند سوادی – ششدانگ يک 

قطعه  زمين پی کنی شده به مساحت ۲۹۱/۷۶  مترمربع. 
پالک ۵۰۰/۳ - صباح قواضی فرزند سوادی – ششدانگ يک 

قطعه  زمين پی کنی شده به مساحت ۱۹۱/۶۶  مترمربع.

ناحیه 6  بخش 3 خرمشهر
پالک ۱۰ – ورثه مرحوم عبدالرزاق مطور– ششدانگ يک 

قطعه  زمين پی کنی شده به مساحت ۲۸۳/۱۹  مترمربع.
پالک ۳۱/۵ – محمد فيصلی فرزند احسان – ششدانگ يک 

قطعه  زمين پی کنی شده به مساحت ۱۱۰۰/۲۶  مترمربع.
پالک ۱۱۳/۱ – نظام اريحی فرزند عبدالزهرا – ششدانگ 
يک قطعه  زمين جای نخلســتان به مساحت ۱۵۸۴۸/۰۷  

مترمربع.

ناحیه 7  بخش 3 خرمشهر 
پالک ۴۰۹/۴ – موقوفه سيد الشهداء عليه السالم ) وقف عام (  
به توليت اداره اوقاف و امور خيريه خرمشهر– ششدانگ زمين 

پی کنی شده به مساحت ۱۰۱/۵۴  مترمربع.
پالک ۳۶۵– جمال حلمی زاده فرزند طهران – ششدانگ 
يک قطعه  زمين پی کنی شــده به مســاحت ۱۰۸۸/۹۳  

مترمربع.
پالک ۴۴۲/۱ – ندوه حلمی زاده فرزند ياسين – ششدانگ 
يک قطعه  زمين پی کنی شــده به مســاحت ۲۵۳۸/۱۱  

مترمربع.
پالک ۴۴۲/۲ – نادر حلمی زاده فرزند ياسين – ششدانگ 
يک قطعه  زمين پی کنی شــده به مســاحت ۲۵۳۶/۲۴  

مترمربع.
ناحیه 9 و 8  بخش 3 خرمشهر 

پالک ۱۵۹ – سيد مهدی نژاد کاظم فرد  فرزند شهاب    – 
ششدانگ زمين پی کنی شده به مساحت ۱۱۰/۳۰  مترمربع.
پالک ۶۱۹/۱ – مهدی بدران فرزند لطيف    – ششــدانگ 

زمين محصور  به مساحت ۱۶۰/۳۰  مترمربع.
پالک ۶۱۹/۲ – مهدی بدران فرزند لطيف    – ششــدانگ 

زمين محصور  به مساحت ۱۰۷/۹۷  مترمربع.
پالک ۶۲۷/۷ – خليل نوروزی فرزند ابراهيم    – ششدانگ 

زمين محصور  به مساحت ۱۰۴/۱۸  مترمربع.

ناحيه ۱۱ بخش ۳ خرمشهر 
پالک ۲۹۴- مجيد عساکره فرزند ابراهيم – ششدانگ زمين 

پی کنی شده به مساحت ۱۶۳/۸۵  مترمربع.

ناحيه ۱۳ و ۱۲ بخش ۳ خرمشهر 
پالک ۸۲/۳ – حسين بريهی فرزند سيف اله   –ششدانگ  

يکبابخانه به مساحت ۹۸/۵۸ متر مربع
پالک ۲۶۳/۶- عباس دراوی فرزند حسن – ششدانگ يک 

قطعه زمين به مساحت ۲۵۹/۷۱  مترمربع.
پالک ۷۷۶/۱۱۲ – بهادر جوادی فر فرزند حميد  – ششدانگ 

يک قطعه زمين پی کنی شده  به مساحت ۲۰۶/۱۰  مترمربع.
پالک ۸۱۱/۲ – ياســه فرحانی شــاخه فرزند درويش    – 

ششدانگ زمين محصور  به مساحت ۳۶۹/۶۵  مترمربع.
روز تحديد حدود دو شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۳

ناحیه 16 بخش 3 خرمشهر
پالک ۱۴۶ – حيدر زهری فرزند زهير - ششــدانگ زمين 

مسنی شده  به مساحت ۳۱۲/۱۹ مترمربع. 
پالک ۲۱۳ – عليرضا نصاری فرزند سامی- ششدانگ يک 

بابخانه   به مساحت ۱۵۴/۳۷ مترمربع. 
پالک ۲۲۸/۱ – يوســف محموديان محرزی فرزند طاهر 
- ششــدانگ يک قطعه زمين محصور   به مساحت ۵۱/۱۱ 

مترمربع. 
پالک ۲۳۳/۱ – يوســف محموديان محرزی فرزند طاهر - 
ششــدانگ يک قطعه زمين محصور   به مساحت ۶۷۸/۲۴ 

مترمربع. 
پالک ۳۴۲– محمد بچاری فرزند جواد - ششــدانگ يک 

بابخانه   به مساحت ۲۵۵/۸۳ مترمربع. 

 ناحیه 17 بخش 3 خرمشهر
پالک ۲۰۲/۲- محمد مطوری فرزند عبادی – ششدانگ 
يک قطعه زمين پی کنی شــده به مســاحت ۳۶۰/۰۰ 

مترمربع . 
پالک ۳۲۳ –ناصر خصيص مطوری فرزند علی حســين – 

ششدانگ يک بابخانه به مساحت ۲۶۹/۰۲ مترمربع . 
پالک ۳۴۴/۱ –رضا مطور فرزند عبداالله – ششدانگ يک 

بابخانه به مساحت ۲۱۵/۹۹ مترمربع . 
پالک ۳۵۲ – هديه تيموری نژاد فرزند امجد  – ششدانگ يک 

قطعه زمين محصور به مساحت ۱۵۰/۱۸ مترمربع . 

ناحیه 18 بخش 3 خرمشهر 
پالک ۱۵/۴- سعيد سدره زاده فرزند محمد علی – ششدانگ 

يک بابخانه به مساحت ۱۱۹/۲۶  مترمربع.
پالک ۲۵/۱- رضا حميد فرزند مجيد – ششدانگ يک بابخانه 

به مساحت ۸۸/۹۳  مترمربع
پالک ۱۶۹/۳ – سيد سعد سيد شرفی فرزند سيد محسن - 

ششدانگ يک بابخانه   به مساحت ۱۴۲/۵۳ مترمربع. 
ناحیه 2 بخش4 خرمشهر

پالک ۶/۱۲ – عظيم مجدمی فرزند حميد - ششدانگ يک 
بابخانه   به مساحت ۱۳۳/۹۸ مترمربع. 

ناحیه 19 و 10 بخش4 خرمشهر
پالک ۱۲۵/۶ – منيژه درکه فرزند رحيم - ششدانگ زمين 

پی کنی شده   به مساحت ۲۲۹/۰۴ مترمربع. 

سرحانیه اول بخش4 خرمشهر
پالک ۱/۲۹۴- حمزه قيم فرزند عباس  – ششــدانگ يک 

قطعه زمين پی کنی شده  به مساحت ۱۱۶/۲۳ مترمربع.
پالک ۱/۱۱۸۳- کريم سعدی فرزند طعيمه  – ششدانگ يک 

قطعه زمين پی کنی شده   به مساحت ۱۷۳/۷۷ مترمربع.
پالک ۱/۱۱۸۴- جميله شريفی فرزندعباس  – ششدانگ 

زمين پی کنی شده   به مساحت ۱۵۰/۶۲ مترمربع.
پالک ۱/۱۱۸۵- علی بوعذار فرزند خلف – ششدانگ يک 

بابخانه  به مساحت ۱۰۲/۵۲ مترمربع.
پالک ۱/۱۱۸۶- خديجه مــرزوق زاده فرزنــد ابراهيم – 

ششدانگ يک بابخانه  به مساحت ۵۵۱/۲۸ مترمربع.
پالک ۱/۱۱۸۷- وحيده سيالوی فرزند غدير  – ششدانگ 
يک قطعه زمين پی کنی شده  به مساحت ۱۹۹/۴۸ مترمربع.

پــالک ۱/۱۱۸۸- هدی بوعــذار فرزند عبدالحســين  – 
ششــدانگ يک بابخانه نيمه تمام  به مســاحت ۱۴۵/۶۱ 

مترمربع.
پالک ۱/۱۱۹۰- کاظم شافی فرزند قاسم  – ششدانگ يک 

قطعه زمين پی کنی شده  به مساحت ۹۸۵/۴۳ مترمربع.
پالک ۱/۱۱۹۱- نظحه غزالوی فرزند مظلوم  – ششدانگ 

يک بابخانه  به مساحت ۹۳/۸۵ مترمربع.
پالک ۱/۱۱۹۲- راحله عبادی نژاد فرزند عبداله  – ششدانگ 

يک بابخانه  به مساحت ۱۲۰/۷۸ مترمربع.
پالک ۱/۱۱۹۳- يعقوب بوعذار فرزند باقر  – ششدانگ يک 

بابخانه  به مساحت ۱۲۵/۹۱ مترمربع.
روز تحديد حدود سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

دوربند شرقی  بخش 4 خرمشهر
پالک ۲/۴۷۶-حسين غزلی فرزند زيدان –ششدانگ يک 

قطعه زمين مسنی شده  به مساحت ۲۴۲/۸۶ مترمربع

جدیده  بخش 4 خرمشهر
پالک ۴/۲۹۳-سکينه سليمانی فرزند يابر –ششدانگ يک 

قطعه زمين پی کنی شده  به مساحت ۲۹۶/۵۲ مترمربع.

مندوان  بخش 4 خرمشهر
پالک ۷/۱۹۵-سيد مايد شريف فرزند سيد هاشم –ششدانگ 
يک قطعه زمين جای نخلستان  به مســاحت ۷۳۳۶/۴۰ 

مترمربع.

مصالوی  بخش 4 خرمشهر
پالک ۸/۴۷۷- خانم زهرا الريجی فرزند جاسم –ششدانگ 

يک قطعه زمين مسنی شده  به مساحت ۲۸۱/۴۱ مترمربع
پالک ۸/۴۸۰- مصطفی تميمی فرزند راشد –ششدانگ انبار 

محصور   به مساحت ۱۳۲۵/۳۱ مترمربع

ناحیه 4  بخش 7 خرمشهر
پالک ۱/۳۲- عبدالحســين تميمی فرزنــد عبدالکريم –

ششدانگ مغازه و زمين متصل به آن   به مساحت ۳۶۴/۷۹ 
مترمربع

ناحیه 6  بخش 7 خرمشهر
پالک ۹۵/۶۹ – دنيا شــايعی فرزند طالب – ششدانگ يک 

بابخانه نيمه تمام به مساحت ۱۹۹/۲۶ متر مربع
پالک ۹۵/۷۳ – عمار دورقی فرزند قاسم  – ششدانگ يک 

بابخانه به مساحت ۵۰۴/۸۵ متر مربع

ناحیه 7  بخش 7 خرمشهر
پالک ۱۹/۳ – ناجی ناصری فرزند بهادر   –ششدانگ  يک 

بابخانه  به مساحت ۱۹۴/۴۳ متر مربع

ناحیه 8  بخش 7 خرمشهر
پالک ۷/۲۵-عدنان رحيمی نيا فرزند بخاخ– ششدانگ يک 

بابخانه  به مساحت ۲۲۲/۱۱ مترمربع
پالک ۷/۲۶ – عادل بريهی فرزند بخاخ    –ششدانگ  يک باب 

انبار   به مساحت ۲۱۶/۷۰ متر مربع
پالک ۷/۲۷ – عادل بريهی فرزند بخاخ    – ششدانگ  يک 

بابخانه دو طبقه نيمه ساز   به مساحت ۲۵۷/۳۰ متر مربع
پالک ۷/۲۸ – منوه برحی فرزند حســين    – ششــدانگ  

دامداری   به مساحت ۱۰۲۲/۴۰ متر مربع

ناحیه قرا  بخش 8 خرمشهر
پالک ۱/۵۳۱ – خلف آلبوغبيش فرزند علی    – ششدانگ  يک 

قطعه زمين جای نخلستان   به مساحت ۳۱۵۱/۹۰ متر مربع
پالک ۱/۵۳۴ – حميد حزباوی فرزند حمد    – ششــدانگ  

دامداری   به مساحت ۲۳۰۲/۸۰ متر مربع
پالک ۲/۱۸۳ – حسين طريفی فرزند حمود    – ششدانگ  

يک قطعه زمين کشاورزی  به مساحت ۱۵۶۲/۱۵ متر مربع
پــالک ۲/۱۸۶ – عبدالعزيز مرزوقی فرزنــد عبدالعباس - 
ششدانگ  يک قطعه زمين جای نخلســتان   به مساحت 

۲۹۳۶۳/۱۲ متر مربع
پالک ۲/۱۸۷ – ورثه مرحوم جابر آســيان بر ) زهرا نيزاری 
محمره و حليمه و سليمه و مريم اسيان بر (    – ششدانگ يک 
قطعه زمين جای نخلستان به مساحت ۵۰۵۲۰/۸۹ متر مربع

روز تحدید حدود چهار شنبه 1401/03/25
لذا تحديد حــدود امالک فوق در محل وقــوع امالک فوق 
الذکر در روز مقرر انجام خواهد شد بدينوسيله به اطالع کليه 
مجاورين و صاحبان امالک فوق می رساند که در روز مقرر 
در اين آگهی در محل ملک حضور به هم رســانند چنانچه 
صاحبان امالک و يا نماينده قانونی آنها در محل حضور نداشته 
باشند طبق مقررات ماده ۱۵ قانون ثبت امالک مورد تقاضا با 
حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهند شد برابر 
ماده ۲۰ قانون ثبت مجاورينی که نسبت به حدود يا حقوق 
ارتفاقی اعتراض دارند می توانند از تاريخ تنظيم صورتمجلس 
تحديدی بمدت ۳۰ روز اعتراض خود را مســتقيماً به اداره 
ثبت تسليم و طبق ماده ۸۶ آيين نامه قانون ثبت معترضين 
مکلفند ظرف مدت  يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره 
ثبت ، به مراجع قضايی مراجعه و گواهی مشعر بر طرح دعوی 
ارائه نمايند تا حقی از آنان ضايع نشود در غير اينصورت پس از 
انقضای مهلت مقرر برابر مقررات قانون ثبت نسبت به صدور 

سند مالکيت به نام متقاضيان اقدام خواهد شد۲۰/م/الف
تاريخ انتشار:   ۱۴۰۱/۰۳/۰۲  دوشنبه

قادری
   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک خرمشهر    

آگهی تحدید حدود عمومی اداره ثبت اسناد و امالک خرمشهر  مفقودی
کارت ماشين ســواری ريو تيپ ال اس ۱۵۰۰ مدل 
۱۳۸۶ رنگ سفيد – روغنی به شماره انتظامی ۵۸۷ د 
 NAS61002271132631 ۳۶ ايران ۱۷ و شاسی
به شماره موتور ۱۰۳۰۸۷۲  بنام فرخنده بالوی مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد . ۹۲۹۵
--

آگهی فقدان سند مالكیت
رامين بخشی بالکانلو با تســليم دو برگ استشهاديه 
محلی مصدق شده و درخواست وارده بشماره ۱۸۳۹ 
مورخه ۱۴۰۱/۲/۳۱ مدعی هســتند يک فقره سند 
مالکيت به شماره های چاپی ۵۰۹۴۷۸ مربوط سی 
و پنج مميز هفت دهم ســهم مشــاع از ۱۲۶ سهم 
ششــدانگ عرصه و اعيان بکبــاب خانه تحت پالک 
۱۷۵۵ فرعــی از ۱ اصلی بخش ۱۲ مراغــه واقع در 
مياندوآب به مساحت ششــدانگی ۲۹.۶۶ مربع را به 
علت سهل انگاری مفقود نموده است لذا مرائب برابر 

ماده ۱۲۰ آيين نامه قانون ثبــت در يک نوبت آگهی 
ميشود تا هر کس مدعی اصل اورانی مفقودی از سند 
مالکيت و با وجود سند انتقال داشته باشد ميتواند از 
تاريخ انتشار آگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود 
را به اين اداره ثبت شهرستان مياندوآب تسليم نمايد 
در صورت ســپری شــدن مدت مقرر وعدم دريافت 
اعتراض برابر مقررات ســند مالکيــت المثنی صادر 

خواهد شد.۹۳۰۸
تاريخ انتشار: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲

سعيد سيفی - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک 
مياندواب

--
مفقودی 

 249CC برگ کمپانی موتورسيکلت احسان تريل
مــدل ۱۳۸۹ رنــگ زرد پــالک ۴۶۱ – ۴۷۴۲۵ به 
شــماره موتور *250FML19909* به شــماره 
شاسی N2N***250778910423 بنام حسين 

ابراهيمی مفقود گرديــده و از درجه اعتبار ســاقط 
ميباشد . ۹۳۰۹

--
مفقودی 

اصل سند مالکيت )برگ سبز ( و اسناد محضری خودرو 
سواری سيستم شيروثن  تيپ زانتيا به شماره انتظامی 
۳۷۲ ص ۱۷ ايران ۱۱ به شماره موتور ۰۰۴۳۱۰۳۴ و 
شماره شاسی S151228126285 بنام حسن ياوری 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد . ۹۳۱۰
--

مفقودی 
کارت ماشــين – برگ سبز – ســند کمپانی خودرو 
سواری سايپا پرايد ۱۴۱ مدل ۱۳۹۰ رنگ نقره ای به 
شماره انتظامی ۷۹۴ ص ۷۶ ايران ۱۷ و شماره شاسی 
S۳۴۱۲۲۹۰۹۸۶۱۶۰ و شــماره موتور ۴۲۷۷۲۲۰ 
بنام زهرا قدر زاده وردين مفقــود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط ميباشد . ۹۳۱۱
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ديدار رييس شوراي اسالمي كالنشهر اراك با مديرعامل 
شركت آب و فاضالب استان مركزي

سيد وحيد ميرنظامي رييس شوراي اسالمي 
کالنشــهر اراك با حضور در دفتر کار مهندس 
يوسف عرفاني نســب مديرعامل شرکت آب 
و فاضالب اســتان مرکزي ، بــا وی ديدار و در 
خصوص مســائل دوجانبه گفتگــو کردند. به 
گزارش روابط عمومي شــرکت آب و فاضالب 
استان مرکزي در اين ديدار که در روز يكشــنبه 25 ارديبهشت ماه انجام شد ،  
رييس شوراي اسالمي کالنشهر اراك ، ضمن تمجيد از تعامل بسيار خوب شرکت 
آب و فاضالب با شوراي اسالمي  ، خواستار ادامه روند اين همكاري شد. مديرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان مرکزي در اين ديدار ، ضمن تقدير از پيگيري ها و 
تالش هاي شوراي اسالمي کالنشهر اراك  ، خواستار همكاري اين شورا در اجراي 

کامل شبكه فاضالب شهر اراك شد .

مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی:
تكريم و پاســخگويی شــفاف به شــهروندان 

دستوركارويژه است
مدير کل راه و شهرســازی استان مرکزی گفت: 
تكريم ارباب رجوع و پاســخ دقيق و شــفاف به 
درخواست های مردم ســرلوحه تمامی پرسنل 
اين مجموعه اســت.  به گــزارش پايگاه خبری 
وزارت راه وشهرســازی) استان مرکزی(، حميد 
 انعامی اظهارداشت: ارتباط مستقيم و تنگاتنگ با 
مراجعه کنندگان درگره گشايی بسياری از مشكالت و درخواست های مردمی است 
که با بازديد از بخش های مختلف اين اداره کل وتشكيل جلسات کميته سالمت نظام 
اداری، اين مهم در حال انجام است. گفتنی است عالوه برحضورمديرکل راه وشهرسازی 
استان در سامانه ســامد و مالقاتهای رودررو با مردم، همشهريان گرامی می توانند 
هرهفته باشماره تلفن اعالمی درساعت های اعالم شده درکانال اطالع رسانی اين اداره 
کل به آدرس rahshahrsazii@ به طور مستقيم با مديرکل راه وشهر سازی استان 
گفتگو ومشكالت خود را بيان کنند. الزم به ذکر است همشهريان گرامی می توانند با 
شماره تلفن های مستقيم ۳۳۱۳۴5۶۳-۳۳۱۳۴5۶2- ۳۳۱۳۰۱۷2-۳۳۱۳۰۱۷۱  
و شماره تلفن ۳۳۴۴۰ به همراه داخلی مورد نظر با اين اداره کل تماس حاصل نمايند.

ديدار مدير مخابرات منطقه مركزی با مدير پست 
بانك استان

مهندس لطفی، مدير مخابــرات منطقه مرکزی با  
حميد مصلحی مدير شعب پست بانک استان مرکزی 
ديدار و گفتگو کرد. به گــزارش اداره روابط عمومی 
مخابرات منطقه مرکزی مدير مخابرات منطقه مرکزی 
در اين نشست که در ســاختمان ستادی مخابرات 
برگزار شد بر گســترش همكاری های دو مجموعه 
مخابرات و پست بانک در راستای توسعه زير ساخت های ارتباطی و مخابراتی تاکيد کرد. 
حميد مصلحی مدير شعب پست بانک استان مرکزی نيز با بيان محورهای پيشنهادی جهت 
همكاری دوجانبه، آمادگی مجموعه متبوع خود را برای اقدامات کاربردی در راستای هم 

افزايی جهت توسعه خدمات و سرويس های مخابراتی در سطح استان اعالم کرد.

رونمایی از نقشه گنج »دکتر محسن قدیری«؛ 
اصفهان شاگرد اول »نلسون« پااليشگاه های نفت می شود؟

بــه گــزارش خبرنگارمــا از اصفهان ،درســت 
مثل ۱5 ســال قبل که بازار پتروشيمی ســازی 
رونق گرفته بود اين روزها نيز تب پااليشــگاه و 
پتروپااليشگاه ســازی در ايران داغ شده است و 
عده ای به اســم پتروشيمی ســاز، مجوز ساخت 
واحدهــای متانولــی را يكــی پــس از ديگری 
می گرفتند. ۱5 ســال قبل مجوز تخصيص خوراك ارزان »متان« برای متانولی ها 
صادر می شــد و اين روزها مجوز خوراك ميعانات گازی برای پتروپااليشگاه سازانی 
صادر می شود که قرار است با ساخت يک واحد تقطير )واردات تقطيرهای دست دوم( 
ميعانات را به نفتا تبديل کنند تا پرچم پتروپااليشگاه سازی برافراشته شود. به همين 
سادگی.  برای پی بردن به عمق فاجعه پااليشگاه سازی در ايران با يک جستجوی 
ساده نرخ شاخص »نلسون« پااليشگاه ها و مقايسه آن با متوسط جهانی خالی از لطف 
نيست. پيچيده ترين پااليشگاه نفت ايران، شازند با »نلسون« نزديک به هشت بوده 
و »پااليش و پخش« حدود پنج سال قبل متوسط اين شاخص را در صنعت پااليش 
کمی باالتر از 5 اعالم کرده بود و مرکز پژوهش ها، پااليشگاه های ايرانی در رده بندی 

پيچيدگی پااليشگاه های جهان را »سطح تكنولوژی ساده« ارزيابی کرده است!

90درصد سولفورزدايی فوالد خوزستان در اختيار خوارزمی
در حال حاضــر ۱8 مخــزن از 2۰ مخــزن پنج واحد 
احياء مســتقيم مجتمــع عظيم فوالد خوزســتان با 
جاذب های ســولفورزدايی توليدی گسترش فناوری 
خوارزمی بارگذاری شــده اند.به گزارش روابط عمومی 
خوارزمی،مجتمع فوالد خوزستان دارای 5 واحد احياء 
مستقيم آهن اسفنجی است که هر واحد دارای ۴ مخزن 
سولفورزدا و مجموعاً شامل 2۰ عدد مخزن سولفورزدايی است. که هم اکنون ۱8 مخزن به حجم 
2۳۶ متر مكعب، معادل 29۶ تن، توسط جاذب های توليدی خوارزمی پر شده است. همكاری 
فوالد خوزستان با مجموعه دانش بنيان خوارزمی و استفاده از محصول کامال ايرانی در سال "توليد، 

دانش بنيان و اشتغال آفرين" نشان از عظم راسخ هر دو مجموعه برای پيشبرد اين شعار دارد.

رئیس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسالمی شهر اصفهان:
ســامانه ســوت زنی، فرصت تخلف و ايجاد سوء 

جريان های اداری را ازميان می برد
رئيس کميسيون پايش و نظارت بر مصوبات شورای اسالمی شهر اصفهان معتقد است 
با اجرايی شدن طرح شفافيت و راه اندازی سامانه سوت زنی، ديوار بی اعتمادی که بين 
بخشی از جامعه با شهرداری و مديريت شهری ايجاد شده، نسبت به قبل کوتاه تر می شود 
و به دنبال آن، فرصت تخلف و سوءاســتفاده نيز از بين می رود. به گزارش خبرنگار ما 
از اصفهان، ششمين شورای اسالمی شهر اصفهان  از ابتدای فعاليت خود با تاکيد  بر 
شفاف سازی عملكرد شهرداری اصفهانعالوه بر کوتاه کردن دست واسطه گران، سعی 
در آگاه سازی مردم از روند فعاليت های شهرداری داشته است. اين هدف پس از تحليل 
و بررسی های بسيار در جلسات شورا و ارايه نظرات کارشناسانه درباره آن، سرانجام با راه 
اندازی دو سامانه شفافيت و سوت زنی به مرحله عملياتی رسيد.  سامانه شفافيت بستری 
نرم افزاری برای قرار دادن شهروندان در جريان جزئيات فعاليت های شهرداری اصفهان 
است. چنانكه شهردار اصفهان نيز ۳۱ ارديبهشت ماه از آغاز به کار سامانه شفافيت خبر 
داد و گفت: شهروندان برای آگاهی از فرآيندهای مالی شهرداری يا آشنايی با پيمانكاران 

شهرداری و ياآشنايی با سابقه مديران شهری ، می توانند به اين سامانه مراجعه کنند.

اخبار

افزایش تولید اپل خارج از چین
شرکت اپل به بعضی از تولیدکنندگان قراردادی خود اعالم کرده که می خواهد 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 بزرگ تر عرضه را به دلیل قرنطینه های کووید 
۱۹ در 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.

به نظر می رســد بــازار خودرو 
به اخبار جديد منتشــر شده و 
ســيگنال های جديد واکنش 
نشان داده است. به گفته فعاالن 
بازار، ريزش و سقوط قيمتها در 
بازار ديده می شود اما خريد و فروشــی وجود ندارد. برخی 
کارشناسان راه اندازی سامانه يكپارچه فروش خودرو و برخی 
ديگر آزادسازی واردات را عوامل تاثيرگذار بر کاهش قيمتها 
عنوان کرده اند.  اما در مقابل بسياری از کارشناسان معتقدند 
هيچ کدام از عوامل مورد نظر نخواهد توانست در بلندمدت بر 
روند کاهش قميتها تاثيرگذار باشد و اين افت قيمت موقتی 
است. حســن کريمی سنجری، کارشــناس بازار خودرو در 
خصوص تاثير تغيير روش فروش خودرو گفت: در ابتدا بايد 
بگويم که قرار نيست اين سامانه تاثيری در بازار بگذارد فقط 
قرار است که موضوع ثبت نام برای خريد خودرو را يكپارچه 
کند و به نحوه عرضه خودرو با مجموع شرايطی که اکنون در 

آن قرار داريم يک نظم بدهد.
از هفته پيش به منظور ايجاد شفافيت، عرضه خودرو تنها از 
طريق "سامانه فروش يكپارچه" انجام می شود. سامانه فروش 
يكپارچه خودرو از سوی وزارت صمت عملياتی شد که البته 
با مقاومت هايی 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 وزير صمت عرضه  خودرو از تاريخ 2۷ ارديبهشت 
امسال در سامانه فروش يكپارچه خودرو و به صورت شفاف 
انجام می گيرد و همه خودروسازان موظفند، هرگونه عرضه 
خودرو را با هماهنگی ســازمان حمايت و تنها از طريق اين 
سامانه  انجام دهند به طوری که خودروسازان بخش خصوصی 
هم پس از اين دستور، فروش خودرو را به روش قديم متوقف 
کردند. سوالی که پيش می آيد اين است که چرا وزارت صمت 
در شرايطی که وعده حذف قرعه کشی را در سال ۱۴۰۱ داده 
بود، قرعه کشی خودرو را از شرکت های خودروساز به سازمان 
حمايت منتقل کرد؟ معاون دفتر صنايع خودرو وزارت صمت 
می گويد: ايجاد اين ســامانه و تالش بــرای اجرای متمرکز 
طرح های فروش خودروســازان در تداوم وعده های حذف 
قرعه کشی خودرو توسط سياست گذار خودرو است. توکلی 
الهيجانی گفت: طرح حذف قرعه کشی از دستور کار خارج 
نشده بلكه انتقال طرح های فروش از شرکت های خودروساز 
به سامانه فروش يكپارچه خودرو در راستای حذف قرعه کشی 
انجام شده است.  يک فعال بازار خودرو در اين رابطه می گويد: 
اجبار وزارت صمت برای فروش همه محصوالت خودرويی 
اعم از دولتی و خصوصی در سامانه يكپارچه مورد انتقاد است. 
وطن خواه افزود: ظرفيت حدودی تقاضا خريد خودرو در سال 
حدودا ۱.2 ميليون دستگاه تخمين زده می شود، اين در حالی 
است که بخش خصوصی در خوش بينانه ترين حالت می تواند 

تنها ۱۰۰ هزار دستگاه از اين حجم را تامين کند. اين در در 
حالی است که در اصل ۴۴ قانون اساسی صراحتا عنوان شده 
که بخش خصوصی بايد قوت بگيرد. وی اظهار داشت: اين کار 

وزارت صمت با اين اصل قانون تضاد دارد.
وزارت صمت عنوان کرده که هدف اصلی از انجام اين کار شفاف 
سازی در فروش خودرو و شناسايی آمار دقيق خريداران واقعی 
است اما مساله اينجاست، تا زمانی که اختالف قيمت فاحش 
بين کارخانه و بازار وجود دارد، با اين سيســتم تنها می توان 
حجم حباب بازار را شناسايی کرد و عمال به جز آسيب زدن به 

بخش خصوصی کاربرد ديگری نخواهد داشت.
در اين رابطه رئيس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو با بيان اينكه 
در حال حاضر بازار خودرو در رکود کامل به سر می برد و خريد 
و فروش تقريبا انجام نمی شود، گفت: با توجه به مصوبه آزاد 
شدن واردات خودرو، بايد تعرفه کاهش يابد و خودروهای با 
کيفيت وارد شود. سعيد موتمنی درباره آخرين وضعيت بازار 
خودرو اظهار داشت: بازار خودرو در رکود کامل به سر می برد و 
خريد و فروش تقريبا انجام نمی شود.  رئيس اتحاديه نمايشگاه 
داران و فروشندگان خودرو بيان داشت: البته قيمت خودرو 
نسبت به شب عيد حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد افزايش يافته است. 
وی با بيان اينكه بعد از اعالم آزاد سازی واردات خودرو  خريد و 
فروش چندانی در بازار انجام نمی شود، گفت: خريداران خريد 
انجام نمی دهند و بازار در انتظــار جزئيات چگونگی واردات 

خودرو از قبيل عوارض است. 
موتمنی بيان داشت: هفته گذشــته برخی از رسانه ها رشد 

قيمت خودرو در بازار را اعالم کردند و حتی يكی از رسانه ها 
نوشت که قيمت پرايد به 225 ميليون تومان رسيده است اين 
در حالی است که واقعا قيمت پرايد به اين ميزان افزايش نيافت 
و اگر هم افزايشــی صورت گرفت معامله ای انجام نمی شد.  
وی  بيان داشت:   در صورتی که عرضه متناسب با تقاضا باشد 
قطعا قيمت ها به تعادل می رسد در غير اين صورت نمی توان 

قيمت ها را کنترل کرد. 
موتمنی در مورد عرضه برخی خودروهای چينی در سامانه 
يكپارچه عرضه خودرو، گفت: برخی خودرو های چينی امروز 
با قيمت های باالی 58۰ و 9۰۰ ميليون تومان در سامانه  های 
رسمی عرضه می شــود و حدود ۳۰ هزار دالر قيمت گذاری 
شده است در حالی که قيمت واقعی اين خودروها نصف اين 
قيمت تعيين شده هم نيســت ، واقعا چه نهادی قيمت اين 
خودروها را تعيين کرده است؟ و واسطه گران چقدر قرار است 
به ازای هر خودرو سود ببرند؟  موتمنی با بيان اينكه خريدار 
خودرو به دنبال کيفيت اســت، گفت: با توجه به مصوبه آزاد 
شدن واردات خودرو، بايد تعرفه کاهش يابد و خودروهای با 

کيفيت وارد شود. 
رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو درباره 
قيمت های فعلی محصوالت توليد داخل اظهار داشت: در حال 
حاضر قيمت پرايد ۱۱۱ در بازار حدود 2۰2 ميليون تومان، 
قيمت فيديليتی حدود يک ميليارد و 22۰ ميليون تومان و 
ديگينيتی يک ميليارد و ۳۴۰ ميليون تومان و 2۰۶ تيپ دو 

حدود ۳۰۰ ميليون تومان است.

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

رکود  سنگین  در  بازار خودرو

چشم انداز بازار خودرو
بابک صدرایی، کارشناس خودرو 

بازارها در ايران از دو مولفه کلی تاثير می پذيرند. يكی واقعيت های اقتصادی مانند قيمت ارز، تعرفه ها، حذف ارز دولتی و جايگزينی ارز 2۳ هزار تومانی است. ديگر بحث روانی است. در سالهای اخير دولتها هنگامی که قصد داشتند متغيرها را 
جابجا يا تغييراتی در آنها عمال کنند جو روانی در بازارها ايجاد می کنند. اين جو روانی در بازار خودرو امروز ايجاد شده و می خواهند اعالم کنند اين ريزش قيمت ناشی از تغيير درست متغيرها و روند مناسب اجرای آن است. در صورتی که اين 
فرآيند تنها يک جو روانی است و اثری کوتاه مدت در بازار دارد. بعد از مدت کوتاهی شاهد رشد قيمتها در بازار خودرو با شيبی بيشتر خواهيم بود.  اين اتفاق نشان می دهد بعد از اين جو روانی افزايش قيمت خودرو ادامه خواهد داشت. يک ماه است 
دولت در رابطه با واردات خودرو صحبت می کند. هنوز مشخص نيست چه خودرويی با چه قيمتی و با چه فرآيندی به بازار ايران وارد می شود. حتی خبر آزادسازی واردات نيز بر روی تمام خودروها تاثير نداشت. تنها شاهد افت ناچيز قيمتها در 
برخی خودروهای چينی و خودروهای مونتاژی با سطح باال بوديم که همان افت ناچيز هم متوقف شد. تمامی شواهد نشان از افزايش قيمت خودرو در آينده دارد. حذف ارز دولتی و کار با ارز 2۳ هزار تومانی، تورم فزآينده و رشد چاپ پول نشان 
می دهد سيگنال ها برای افزايش قيمت خودرو آماده است. اقتصاد در حال متورم شدن بوده و چاپ پول شدت گرفته است. فقط در اين ميان شوك واهی به مردم داده می شود و مدتی در بازار جو روانی ايجاد می کنند. اما مجدد افزايش قيمتها را 
خواهيم داشت. حتی اگر برجام هم همين لحظه امضا شود با افزايش ديگر قيمتها، خودرو هم گران می شود.  حدود دو سالی است که همه چشم انتظار برجام نشسته ايم و مدام قيمت خودرو باال و باالتر می رود. همين توضيح کافی است کسانی که 
می خواهند برای خريد خودرو اقدام کنند، تصميم الزم را بگيرند. از اواخر دولت دوازدهم که قرار بود برجام احيا شود، تاکنون چقدر قيمت خودرو افزايش داشته است. ضمن اينكه مشخص نيست زمان احيای برجام چه زمانی باشد و اگر برجام احيا 
شود با چه شرايطی احيا می شود. ضمن اينكه بحث اصلی اين است که اگر توافقی هم انجام شود و آن توافق موقت نباشد و امكان سرمايه گذاری طوالنی مدت خودروسازان خارجی در ايران را فراهم کند، حداقل يكسال تا يكسال ونيم زمان الزم 
است تا خودروسازان خارجی وارد کشور شده و کار خود را شروع کنند. تحريم های بانكی رفع شود و نقل وانتقاالت پول روان شود و زير ساخت های الزم انجام شود. بنابراين تاثير احيای برجام بر بازار خودرو آنقدری نيست که برخی تصور می کنند.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

))شرایط مزایده ((

دستگاه مزایده گزار: شهرداری محمودآباد
موضوع مزایده : فروش ماشین آالت سنگین شهرداری به شرح ذیل 

 ۱-  کامیون رنو میدالم به شماره ۷۲ - ۱۳۹ ع ۱۲ مدل ۸۴ با قیمت پایه کارشناسی 
۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۳ ریال.

۲- کامیون کمپرسی بنز ده چرخ به شماره پالک ۶۲ - ۶۲۱ ع ۹۲ مدل ۹۳ با قیمت 
پایه کارشناسی ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰۰ / ۱۷ ریال.

هزینه خرید اسناد مزایده  مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲ ریال 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.

مهدی اختیاری، شهردار محمودآباد

مفقودی
اصل گواهينامه موقت پايان تحصيالت اينجانب بهمن سواره فرزند جعفر به 
شماره ملی 28۶۰۱۷۶28۴ صادره از مهاباد متولد ۱۳۷۰ رشته علمی کاربردی 
معماری مقطع کارشناسی ناپيوسته به شماره ۴۱۳-9۴/۱۰/29 به شماره 
سريال ۱9۷8۷۰۰ صادره از دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد مفقود گرديده 

است و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 9۱۱2
نوبت اول:۱۴۰۱/2/۱9  نوبت دوم:۱۴۰۱/۳/2  نوبت سوم:۱۴۰۱/۳/۱۶

--
آگهی ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه تعیین و تکلیف اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برای رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۳۰۰۱۰۰۳295 مورخه ۱۴۰۰/۱2/۱۷

موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی اروميه تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی 
حسين عبادی نيا به شناسنامه شماره ۱۷9 کد ملی 29۳85۶۷۱۴۶ صادره از 
اروميه فرزند اسمعيل در ۱5۴5/28 سهم مشاع ۶۶8۰/۱۷ سهم ششدانگ يک 
قطعه باغ به مساحت ششدانگ ۶۶8۰/۱  متر مربع بشماره پالك ۱۳9 فرعی از 
8 اصلی واقع در بخش ۱۴ اروميه و اداره ثبت اسناد و امالك وفق مقررات پس از 
کسر مالكيت رستم پرويزی اقدام خواهد نمودفلذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايی 
تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9۰5۷

تاريخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰2/۱۷ روز شنبه
تاريخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۳/۰2 روز يكشنبه

عيسی عباسی – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 2
--

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

برابر رای صادره بشــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰5۴۰۰۰۰2۷- ۱۴۰۱/۰۱/2۴ صادره 
از هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبت اسناد و امالك شهرستان شوط تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضيان زير محرز گرديده است ، لذا مشخصات متقاضيان وامالك مورد 
تقاضا بشرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت در روز نامه محلی وهم دو نوبت در 
روز نامه کثير االنتشار به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتيكه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضيان فوق اعتراضی داشته باشند ، می توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شوط 
تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست 
خود را به مرجع ذيصالح قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقاضای مدت 

مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالكيت صادر خواهد شد.
۱- مقدار ۳55۶/۳8 سهم مشاع از ۱۱۷۰۰ سهم ششدانگ يک قطعه زمين 
مزروعی به مساحت ۱۱۷۰۰ متر مربه از پالك 98-اصلی قريه مالاحمد واقع 
در استان آذربايجان غربی حوزه ثبتی شهرستان شوط بنام رسول فتحی پور 
گليكانلو فرزند تاج الدين به کد ملی ۴9299۷۳52۱ صادره از  شوط از مورد 

مالكيت شير علی محمدزاده احمدی)م الف 9۰5۶(
تاريخ انتشار نوبت اول   ۱۴۰۱/۰2/۱۷  تاريخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۳/۰2 
عليزاده- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شوط


