
رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: باال رفتن میانگین ســن 
مادران منجر به کاهش مداوم میزان موالید در خانواده می گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های 
مجلس در خصوص توجه به اهمیت فرزندآوری در کشور، جمعیت هر 
کشور را مهم ترین منبع ثروت جوامع دانست و گفت: مقابله با تهدید 
این منبع ثروت نیازمند اتخاذ راهبردهای مقابله و رفع عوامل تشدید 
مسئله خواهد بود. وی با توجه به پیامدهای متعدد اقتصادی، سیاسی 
– امنیتی، اجتماعی و فرهنگی کاهش جمعیت به ویژه جمعیت جوان 
از جمله کاهش جمعیت در سن کار، تصریح کرد: به دلیل افزایش بار 

مالی صندوق های بازنشستگی، کوچک شدن ابعاد خانواده و محدود 
شدن روابط خویشاوندی، کمرنگ شدن حمایت خانواده از سالمندان 
ناشی از کاهش جمعیت، امروزه بســیاری از کشورها سیاست های 
تشویقی- حمایتی از فرزند آوری را در دستور کار خود قرار داده اند؛ 
حتی کشور چین نیز پس از یک دوره طوالنی سخت گیری و در پیش 
گرفتن سیاست تک فرزندی، با هدف بهبود ساختار جمعیتی خود 
و مقابله مؤثر با مشکل ســالخوردگی جمعیت، اقدام به بازنگری در 

سیاست های جمعیتی خود به نفع افزایش فرزندآوری کرده است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه ایران نیز طی چند دهه 

اخیر با کاهش قابل توجه میزان باروری و موالید مواجه شده است، 
توضیح داد: این مساله نظام حکمرانی را به سمت ضرورت تجدید نظر 
در سیاست تحدید موالید سوق داده است. به نحوی که نرخ باروری 
کل ایران از ۶.۸ فرزند در ســال ۱۳۶۰ به ۱.۶ فرزند در سال ۱۳۹۹ 
تنزل پیدا کرده است. میزان موالید نیز در ســال ۱۳۹۹ با ۷ درصد 
کاهش نسبت به سال گذشته به یک میلیون و ۱۱۴ هزار تولد رسیده 
که کمترین میزان موالید طی ده سال اخیر است. وی افزود: کاهش 
میزان فرزندآوری به عنوان یک الگوی غالب در کشــور در شرایطی 
شکل گرفته که مرور مجموعه نگرش ســنجی های صورت گرفته 

نشان دهنده افزایش مطلوبیت فرزندآوری طی دهه ۹۰ بوده است. 
به نحوی که در »پیمایش ملی خانواده« در سال ۱۳۹۶، بیش از ۶۰ 
درصد جامعه نمونه بر مطلوبیت سه فرزند و بیشتر تاکید ورزیده اند. 
این در حالی است که در سال ۱۳۷۵ در پیمایش »بررسی نگرش ها 
و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی در ایران« تنها ۱۵ درصد جامعه به 
سه فرزندی و بیشتر از آن تمایل داشته اند. نگاهداری خاطرنشان کرد: 
تفسیر داده های جمعیتی ذکر شده بدین معنی است که در حال حاضر 
بین رفتارهای باروری و نگرش به مطلوبیت فرزندآوری در جامعه ما 
شــکاف وجود دارد. یعنی خانواده ایرانی علی رغم مطلوبیت ذهنی 

افزایش تعداد فرزند، در عمل و در حیطه رفتارها به علت موانع متعدد 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا نهادی فرزندآوری خود را محدود کرده 
که نیازمند حمایت نظام حکمرانی در جهت رفع موانع یاد شده است.

وی با بیان اینکه بخشی از مساله کاهش جمعیت و فرزندآوری در کشور، 
برآمده از کاهش جمعیت جوانان در سن ازدواج است، عنوان کرد: نزدیک 
شدن به دوره عبور پیک جمعیتی دهه ۶۰ از سن ازدواج بهنگام و باروری 
و هم چنین کاهش میزان ازدواج یکی از عوامل مهم در بروز این مسأله 
است. به ویژه آنکه بررسی میزان باروری نکاحی نشان می دهد در صورت 

ازدواج جوانان شاهد افزایش نرخ باروری در جامعه خواهیم بود.

رئیس هیات مدیره اتحادیــه مرکزی مرغداران 
گفت: با آزادسازی قیمت ها و به تبع آن افزایش 
قیمت ها مصرف کاالهای اساسی از جمله تخم مرغ 
کاهش یافته است. حمید کاشانی در پاسخ به این 
ســوال که آیا حذف ارز ترجیحی به نفع صنعت 
طیور بوده اســت یا به ضرر آن، گفت: ارز ۴۲۰۰ 
تومانی اشتباه بزرگی بود که از سه سال گذشته 
گرفتاری ها بســیاری برای صنعــت دام و طیور 
کشور ایجاد کرد و تبعات بسیاری به همراه داشت.

وی با بیان اینکه تخصیص ارز ترجیحی منجر به 

افزایش مصرف کاالها شده بود، گفت: با آزادسازی 
قیمت ها و به تبع آن افزایــش قیمت ها مصرف 
کاالهای اساسی کاهش یافته  است. زیرا بر اساس 
ارز ترجیحی برنامه ریزی تولید آنها صورت گرفته 
بود. اگــر چه قیمت محصوالت هنــوز به قیمت 

واقعی تولیده شده آنها نرسیده است.
رئیس هیات مدیره اتحادیــه مرکزی مرغداران 
میهن اضافه کرد:در حــال حاضر قیمت هر کیلو 
تخم مرغ درب مرغداری هــا به کیلویی ۲۲ هزار 
تومان و هر شــانه  ۴۴ هزار تومان رسیده است. 

وی تصریح کرد: حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام 
بســیار عاقالنه ای بــود، ولی باید پیــش از این 
طرح تدابیری برای حمایــت از تولیدکنندگان 
و پایــداری تولید اتخاذ می شــد. کاشــانی در 
ادامــه گفت: ســرمایه در گــردش مرغداری ها 
باید افزایش یابد. اگر ســرمایه در گردش تامین 
نشود و شــرکت پشــتیبانی امور دام نیز خرید 
حمایتی تخم مرغ انجــام ندهد مقداری از تولید 
 را از دست خواهیم داد و قیمت تخم مرغ افزایش 

خواهد داشت.

بر اســاس آمار صنعت برق،  افزایش ۹.۵ درصدی 
تامین برق صنایع زمینه تولید ۶.۹ میلیون تن فوالد 
در ۳ ماهه اخیر را مهیا کرده است. صنایع کشور به 
عنوان قطب تولید نقش پر رنگی در اقتصاد ایران ایفا 
می کند. در این میان صنعت فوالد به واسطه توسعه 
زیرساخت بسیار قوی نقش پر رنگ تری در اقتصاد 
خواهد داشت. بر این اساس، در سال های اخیر یکی 
از گلوگاه های مهم صنعت فوالد کشور، مسئله تامین 
برق به حساب می آید. در این راستا بررسی آخرین 
وضعیت تولیدات صنعت فوالد کشور از حال خوب 
این صنعت در کشور با روی کار آمدن دولت سیزدهم 

خبر می دهد.
به استناد آمار انجمن جهانی آهن و فوالد، با وجود 
اینکه تولید فوالد در دنیا با افت ۶.۸ درصدی مواجه 

شده است و این آمار برای کشور چین به ۱۰.۵ درصد 
کاهش تولید نیز می رســد، تولید فوالد در ۳ ماهه 
نخست سال میالدی به ۶.۹ میلیون تن رسیده است.

بر اســاس این گزارش، ایران دهمین تولیدکننده 
بزرگ فوالد در این دوره شــناخته شده است. پس 
از چین، کشورهای هند، ژاپن، آمریکا، روسیه، کره 
جنوبی، آلمان، ترکیه و برزیل به ترتیب در رتبه های 
دوم تا نهم بزرگترین تولیدکنندگان فوالد جهان در 
سه ماهه نخست ۲۰۲۲ قرار گرفته اند.بنابر آمارهای 
منتشر شده توســط وزارت صمت، در سال ۱۴۰۰ 
بیش از ۲۸ میلیون و ۴۰ هزار تن فوالد خام در کشور 
تولید شده که این آمار در مقایسه با سال ۹۹ کاهش 
۲.۱ درصدی نشان می دهد. عالوه بر آمار تولید، بازار 
صادرات فوالد نیز این روزها بازار مناسبی است، تا 

جاییکه مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت 
عنوان کرد:» آمار گمرکات کشور نشان می دهد که 
صادرات فوالد ایران به مراتب بیشتر هم شده است.«

با توجه به اخبار مثبت ایــن روزهای صنعت فوالد 
کشور، صنعت برق نقش قابل توجهی در تداوم شرایط 
مطلوب صنعت فوالد بازی کرده اســت. در همین 
راستا به استناد آخرین اطالعات از شبکه برق، برق 
ارائه شده به کلیه صنایع کشور در در ۲ ماه ابتدایی 
سال نسبت به سال گذشته با رشــد ۹.۵ درصدی 
مواجه شده است. به معنای دیگر انرژِی تامین شده 
برای صنایع کشــور در حال حاضر معــادل ۷ هزار 
۸۶۸ گیگاوات ساعت رسیده است، در حالیکه سال 
گذشته در مدت زمان مشابه ۷ هزار ۱۸۴ گیگاوات 

ساعت انرژی برق به صنایع کشور تحویل شده بود.

یک کارشناس مالیاتی ضمن بیان جزئیات تفکیک 
حساب های شــخصی و تجاری، گفت: از این به بعد 
اگر یک حساب بانکی در یکســال بیش از ۴۵ مورد 
تراکنش غیرمتعارف داشــته باشــد، مورد بررسی 
سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد تا تکلیف مالیات 

آن مشخص شود. 
سیاوش غیبی پور در گفت وگو با ایسنا، درباره فرارهای 
مالیاتی اظهار کرد: اســتفاده از کارتخوان توســط 
صاحبان مشاغل و اصناف الزامی است اما در مواردی 
دیده می شــود که برخی از این قشــر، از کارتخوان 
استفاده نمی کنند و هزینه ارائه خدمات و کاالهای 
خود را از طریق حساب بانکی شخصی شان دریافت 

می کنند. برای پیشــگیری از این موضوع، سازمان 
امور مالیاتی با همــکاری بانک مرکزی در حال ابالغ 
بخشنامه ای اســت تا اگر حســاب جاری فردی در 
طول یکسال بیش از ۴۵ مورد تراکنش یا بستانکاری 
غیرمتعارف داشته باشد، مشمول بررسی مالیاتی شود. 
این کارشناس مالیاتی با بیان اینکه این اقدام از استفاده 
حساب های شــخصی برای فرار مالیاتی جلوگیری 
می کند، افزود: عالوه بر این، حســاب های تجاری و 
شخصی قرار است تفکیک شوند که در این زمینه، به 
عنوان مثال بانک مرکزی یا سازمان امور مالیاتی اعالم 
می کند که شما پنج حساب بانکی دارید و صاحب این 
حساب باید اعالم کند که کدامیک از این حساب ها 

شخصی یا تجاری )حسابی که به کارتخوان متصل 
است( است.

وی ادامه داد: پس از ایــن تفکیک، اگر صاحبان این 
حساب ها نسبت به تفکیک حساب های خود اعالم 
نکنند هم در صورتی که یک حساب بانکی در یکسال 
بیش از ۴۵ مورد تراکنش غیرمتعارف داشته باشد، 
مورد بررسی ســازمان امور مالیاتی قرار می گیرد تا 

تکلیف مالیات آن مشخص شود. 
غیبی پور در ادامه گفت: از سوی دیگر، سازمان امور 
مالیاتی امکانی فراهم کرده است تا مردم بتوانند فرار 
مالیاتی را گزارش دهند که بــا اجرای مجموعه این 

برنامه ها، میزان فرار مالیاتی بسیار کم می شود.

وزیر نیرو از اعمــال پاداش  مشــترکان صرفه جو 
از اول خردادمــاه و مکانیزم رایگان شــدن قبوض 
برق این مشــترکان خبر داد و با اشــاره به وجود 
۶۵۰ مشــترک بد مصرف برق در کشــور گفت: 
با همــکاری و همراهــی مشــترکان در مدیریت 
 مصرف، از چهار ماه گرم ســال بــا موفقیت عبور 

خواهیم کرد.
به گزارش ایسنا، علی اکبر محرابیان شب گذشته 
با حضــور در برنامــه زنــده تلویزیونی با اشــاره 

به میزان خاموشــی ها در ســال های اخیر گفت: 
در تابســتان های متوالــی و در ســه زمســتان، 
 کشــور با مســئله ای به نــام خاموشــی مواجه 

بوده است.
وی خاطرنشــان کــرد: در زمســتان گذشــته با 
خاموشــی مواجه نشــدیم و صنعت برق با تأمین 
سوخت از ســوی وزارت نفت بدون هیچ مشکلی و 
به صورت پایدار برق را در زمســتان گذشته برای 
تمام بخش ها تأمین کرد، بــه گونه ای که صنعت 

فوالد بیشترین رشــد را میان کشورهای جهان به 
خود اختصــاص داد و این حاکــی از تأمین پایدار 
برق اســت. وزیر نیرو با بیان اینکه تابســتان سال 
گذشته با ۱۵ هزار مگاوات ناترازی رو به رو بودیم، 
گفت: با فرض رشــد ۴.۵ تا ۵ درصدی اوج مصرف 
برق، این عدد در ســال جاری با فرض شرط عدم 
فعالیت ما به ۱۹ هــزار مگاوات ناترازی در ســال 
 جاری می رســید که معادل ۲۵ درصد تولید برق 

کشور است.

قیمت نفت در معامالت روز سه شــنبه تحت تاثیر 
چشــم انداز وقوع رکود اقتصادی و مصرف کمتر 
ســوخت که انتظارات برای عرضه محدود را تحت 

الشعاع قرار داد، تن به کاهش داد.
به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت برای 
تحویل در ژوئیه با ۳۵ ســنت معــادل ۰.۳ درصد 
کاهش، به ۱۱۳ دالر و هفت ســنت در هر بشــکه 
رسید. بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت 
آمریکا برای تحویل در ژوئیه، با ۳۶ سنت معادل ۰.۳ 
درصد کاهش، به ۱۰۹ دالر و ۹۳ سنت در هر بشکه 
رسید. هر دو شاخص ابتدای معامالت بیش از یک 
دالر ریزش کرده بودند. نفت برنت روز دوشنبه با ۰.۷ 

درصد افزایش قیمت بسته شــده بود در حالی که 
وست تگزاس اینترمدیت تقریبا بدون تغییر مانده 
بود. تهدیدهای متعدد پیش روی اقتصاد جهانی در 
صدر نگرانی هایی است که مقامات شرکت کننده 
در اجالس داووس مطرح می کنند و عده ای از آنها 

نسبت به خطر رکود هشدار می دهند.
کریستالینا جورجیوا، مدیرکل صندوق بین المللی 
پول، اظهار کرد: وی انتظار رکود برای اقتصادهای 

بزرگ را ندارد، اما نمی تواند آن را منتفی بداند.
توشــیتاکا تــازاوا، تحلیلگر شــرکت فوجیتومی 
سکیوریتیز در این باره گفت: ســرمایه گذاران به 
دلیل این که انتظار دارنــد قیمت های باالتر نفت 

به مصرف سوختها در سراســر جهان آسیب بزند، 
فروشــنده شــده اند. اما تداوم نگرانی ها نسبت به 
محدودیت عرضه جهانی و امیدواری به احیای تقاضا 
در چین، تا حدودی از قیمتها پشتیبانی کرده است. 
انتظار می رود نفت برنت فعال در محدوده ۱۰۵ تا 

۱۱۵ دالر در هر بشکه معامله شود.
رئیس غول نفتی آرامکوی سعودی در مصاحبه با 
رویترز گفت: دنیا با کمبود عرضه نفت مواجه است 
زیرا اکثر شرکت ها از سرمایه گذاری در این بخش به 
دلیل فشــارهای مربوط به انرژی سبز، می ترسند. 
نمی توان ظرفیت تولید را ســریعتر از آنچه وعده 

داده شده است، اضافه کرد.

افزایش درصد موالید در گروه سنی مادران ۳۰-۳۴

افزایش 9.5 درصدی برق ورودی به صنایعکاهش مصرف کاالهای اساسی

جزئیات تفکیک حساب های تجاری و شخصی

چگونه قبوض برق خانگی را رایگان کنیم؟

سیر صعودی نفت معکوس شد
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یک کیلو ماهی 100 هزار تومان 

وزارت صنعت:

موج گرانی به ماهی رسید

ممنوعیت واردات گوشی  
تلفن همراه صحت ندارد

بورس 
نوسانی شد

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

عدم تعادل عرضه و 
تقاضای تسهیالت

در حــال حاضــر عرضه و 
تقاضا برای اخذ تسهیالت 
به هیچ عنوان تعادل ندارد. 
مردم تقاضای زیادی برای 
گرفتن وام دارند در حالیکــه منابع بانک ها برای 
تســهیالت دهی بسیار کم اســت. باید شرایطی 
فراهم شود تا عرضه از تقاضا پیشی بگیرد. یعنی 
باید شرایط به نحوی رقم بخورد که توان بانک ها 
برای پرداخت وام افزایش پیدا کند طوری که بیش 
از تقاضا باشد و در چنین شرایطی نه بخشی از وام 
بلوکه خواهد شد و نه خبری از صف های عریض و 

طویل برای دریافت...

  کامران ندری، اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه ۴
2

2

در ادامه اصالح نظام یارانه ای؛

فروش کیلویی نان 
جدی شد

وام اجاره در تهران 
۱۰۰ میلیون می شود؟

بانک ها به دلیل شکاف نرخ سود و تورم زیر بار پرداخت تسهیالت نمی روند

بی رغبتی  بانک ها  به  پرداخت وام
صفحه۴

صفحه2

تحرک نسبی  در بازار مسکن 
تمایل   برای   فروش   در  مقایسه 
با   فروردین ماه  ۴۰ درصد   رشد  داشته   است

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان 
ایران از جدی شــدن اجرای طرح فروش کیلویی 
نان و آماده شــدن زیر ســاخت های آن خبر داد. 
محســن لزومیان، رییس اتحادیه تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان نان ایران، در گفت و گو با اقتصاد 
آنالین با تاکید بر اینکه بار اولی نیســت که فروش 
کیلویی نان مطرح می شــود، اظهار کــرد:  فروش 
کیلویی نــان به جای فــروش عددی، بــه عنوان 
پیشنهادی برای مقابله با کم فروشی و بهبود کیفیت 
نان چند باری در کشور مطرح شده اما، هیچگاه تا این 
اندازه جدی نبوده است. وی ادامه داد: دلیل جدی 
شدن اجرای طرح فروش کیلویی نان، اصالح نظام 

یارانه و آزادسازی قیمت...

وزارت راه و شهرســازی بــه منظور کنتــرل بازار 
اجاره چهار سیاســت شــامل پرداخت وام ودیعه 
مسکن، تدوین الیحه اجاره داری حرفه ای، ساخت 
واحدهای استیجاری در قالب نهضت ملی مسکن و 
تسهیل گری برای خانه دار شدن دهک های متوسط 
را در دستور کار قرار داده و پیشنهاد افزایش سقف 
وام ودیعه از ۶۰ به ۱۰۰ میلیون تومان را ارایه کرده 
که دولت در حال بررسی آن است. به گزارش ایسنا، 
چند روز قبل رستم قاسمیـ  وزیر راه و شهرسازی از 
بررسی پیشنهاد افزایش وام ودیعه مسکن تا سقف 
۱۰۰ میلیون تومان خبر داده بــود. او امروز هم در 
پاسخ به ســوالی مبنی بر این که آیا مبلغ وام ودیعه 
مسکن همان ۱۰۰ میلیون تومانی است که پیش از 

این اعالم کرده بودید...



اقتصاد2

وزارت صنعت:
ممنوعیت واردات گوشی  تلفن 

همراه صحت ندارد
سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات 
و واردات سازمان توســعه تجارت با اشاره به 
برخی اخبار بــرای ممنوعیت واردات موبایل 
برخی برندها گفت: ثبت سفارش موبایل برای 
کلیه برندها هیچ محدودیتی نداشــته و پیرو 
به روزرسانی برخی گروه های کاالیی و برخی 
اولویت بندی ها برای تأمین کاالهای اساسی، 
برخــی اولویت بندی های کاالیــی مقطعی 
یا برخــی اختالالت پیش می  آیــد که امری 

طبیعی است.
مدیرکل دفتــر مقررات صــادرات و واردات 
سازمان توســعه تجارت با اشــاره به برخی 
اخبار برای ممنوعیــت واردات موبایل برخی 
برندها گفت: ثبــت ســفارش موبایل برای 
کلیه برندها هیچ محدودیتی نداشــته و پیرو 
به روزرسانی برخی گروه های کاالیی و برخی 
اولویت بندی ها برای تأمین کاالهای اساسی، 
برخــی اولویت بندی های کاالیــی مقطعی 
یا برخــی اختالالت پیش می  آیــد که امری 
طبیعی است. لذا با رفع این اختالالت و تعیین 
اولویت بندی های جدیــد، از روز آینده ثبت 

سفارش این کاال از سرگرفته می شود.
سعید عباسپور با اعالم این خبر گفت: سازمان 
توســعه تجارت هیچ ابالغیه و مقرراتی دال بر 
ممنوعیت ثبت سفارش واردات موبایل با برندهای 
خاص به بانک مرکزی و گمرک ابالغ نکرده است. 
وی افزود: تنها در دو ماه ابتدایی امسال بیش از 
۶ میلیارد دالر ثبت سفارش واردات گوشی تلفن 
همراه صورت گرفته که از نظــر ارزش دالری، 
سهم باالیی در ثبت ســفارش های سال جاری 
دارد. مدیرکل دفتر مقــررات صادرات و واردات 
ســازمان توســعه تجارت تأکید کرد: امسال با 
توجه به افزایش میزان ثبت سفارش گوشی تلفن 
همراه، کماکان اولویت بندی گروه های کاالیی 
برای واردات کاال برقرار بوده و رویه های تخصیص 
و تأمین ارز بر اساس مقررات و اولویت بندی های 

کاالیی صورت می  پذیرد.

آمادگی بانک توسعه صادرات 
برای اعطای تسهیالت به صنایع 

پلیمری دانش بنیان
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: این 
بانک به عنوان حامی اقتصــاد دانش بنیان، آماده 
است از صنعت پلیمری کشــوربه عنوان صنعتی 
دانش بنیان، بالغ و توســعه یافته حمایت کند.به 
گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، 
دکتر سیدعلی حسینی در سومین همایش ملی 
اقتصاد صنایع پالســتیک در ایران، افزود: اواخر 
سال گذشته طی قرارداد مشترکی که بانک توسعه 
صادرات ایران با صنــدوق پژوهش و نوآوری نفت 
امضا کرد، مقرر شد بالغ بر 20 هزار میلیارد ریال 
تسهیالت به شرکت های دانش بنیان و نوآور حوزه 
نفت اختصاص یابد که این امر فرصت مناسبی برای 
بهره مندی شرکت های پلیمری است.وی بر لزوم 
توسعه دانش و فناوری در حوزه پلیمرتاکید کرد 
و اظهار داشت: کماکان برای ارتقا صنعت پلیمر، 
نیازمند دانش فنی خارجی هستیم اما این ظرفیت 
وجود دارد که تمرکز حمایت و تامین مالی صنایع 
دانش بنیان در راســتای شکوفایی شرکت هایی 

باشد که در این حوزه فعالیت می کنند.

بانک قرض الحسنه مهر ایران 19 
دستگاه اکسیژن ساز اهدا کرد

بانک قرض الحســنه مهــر ایران 19 دســتگاه 
اکسیژن ساز را به مراکز درمانی استان های محروم 
کشــور اهدا کرد.به گزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، این بانک به تازگی 19 
دستگاه اکسیژن ساز را در سطح مراکز بهداشتی 
و درمانی و خیریه های ۶ اســتان محروم کشور 
توزیع کرده است.از 19 دستگاه اکسیژن ساز اهدا 
شده، به اســتان های آذربایجان غربی، خراسان 
شمالی، گلستان، لرستان و هرمزگان هر کدام 3 
دستگاه و به سیستان و بلوچستان نیز 4 دستگاه 
اهدا شده است.این بانک در راستای برنامه های 
مســئولیت اجتماعی خود، برای نخستین بار در 
کشور با اختصاص بودجه ای بالغ بر 300 میلیارد 
ریال از محــل وجه التزام )جریمــه دیرکرد( و از 
طریق انعقاد تفاهم نامه با وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، به خرید اقالم مورد نیاز در زمینه 
پیشگیری، درمان و کنترل بیماری کووید-19 در 

طرح شهید سلیمانی اقدام کرده است.

خبر

بررســی های میدانــی از 
تحرک نســبی بازار مسکن 
شهر تهران در اردیبهشت ماه 
حکایت دارد؛ مطابق برخی 
آمار غیررسمی، تمایل برای 
فروش در مقایسه با فروردین ماه 40 درصد رشد داشته و 

قیمت ها نیز اندکی تغییر کرده است.
به گزارش ایسنا، بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت 
ماه 1401 پس از عبور از شرایط نیمه تعطیل فروردین 
ماه با افزایش عرضه و تقاضا مواجه شده است. اطالعات 
غیررســمی نشــان می دهد تمایل برای فروش حدود 
40 درصد رشــد داشــته و بر همین اســاس احتماال 
معامالت قطعــی افزایش یافته اســت؛ هرچند هنوز 
آماری درخصوص تحوالت بازار مسکن شهر تهران در 

ا ردیبهشت ماه در دست نیست.
بررسی های میدانی گویای آن است که اردیبهشت ماه 
مطابق معمول سال های گذشته بازار مسکن با تحرک 
بیشتری در مقایسه با فروردین مواجه شده که از عواملی 
همچون تالش بــرای ورود قبل از فصــل جابه جایی و 
انتظارات تورمی نشأت می گیرد. امسال نوسانات اقتصادی 
نیز تا حدودی بر این بازار تاثیر گذاشــته و به تغییرات 

قیمتی ناچیز منجر شده است.
مطابق داده هــای ســامانه کیلید کــه از آگهی های 
اردیبهشت ماه اســتخراج شده قیمت های پیشنهادی 
هر متر مسکن در تهران نسبت به فروردین ماه ۵.2 درصد 
افزایش یافته است. این شاخص بر اساس درصد تغییرات 
قیمت هر متر مربع آگهی های اردیبهشــت نسبت به 

فروردین به دست آمده است. هم چنین درصد تغییرات 
قیمت هر متر مربع آگهی ها بــا وزن دهی به مناطق بر 
اساس تعداد معامالت قطعی از رشد 2.4 درصد حکایت 
دارد. بیشترین تقاضا که از بازدید آگهی ها به دست آمده 
گویای آن است که واحدهای ۷0 تا ۸0 متر با 14.۵ درصد 
در رتبه اول قرار دارد و پس از آن خانه های ۶0 تا ۷0 متر و 
۵0 تا ۶0 متر به ترتیب با 12 و 9.۵ درصد در جایگاه های 

بعدی هستند.
درخصوص بازار اجاره نیز داده های غیررسمی از تغییرات 
قیمتی حکایت دارد. تغییرات قیمــت رهن متر مربع 
آگهی های اردیبهشت 1401 نسبت به فروردین، رشد 
4.۵ درصد را نشان می دهد. بیشترین میزان تقاضا که از 

درصد بازدید رهن و اجاره به دست آمده نشان می دهد 
واحدهای ۷0 تا ۸0 متر با 9.۵ درصــد از کل آگهی ها 
باالترین تقاضا را دارد و پس از آن واحدهای ۸0 تا 90 متر 

و ۶0 تا ۷0 متر در رتبه های بعدی هستند.
از طرف دیگر مقایسه دو شاخص قیمت های پیشنهادی 
فروش و قیمت های قطعی، کماکان وجود حباب در بازار 
را تایید می کند. طبق آگهی های اردیبهشت ماه 1401 
میانگین قیمت پیشــنهادی هر متر مربع شهر تهران 
در ســامانه مذکور 49.9 میلیون تومان است؛ در حالی 
که نرخ های قطعی بر اساس معامالت فروردین ماه 3۵ 
میلیون تومان بود که فاصله حدود 1۵ میلیون تومانی 
قیمت های مطلوب فروشندگان با نرخ معامالت را نشان 

می دهد. البته قیمت های عرضه طی حدود یک سال و 
نیم گذشته از ۵۷ میلیون تومان به کمتر از ۵0 میلیون 

تومان کاهش یافته است.

یک تغییر کوچک در بازار مسکن اردیبهشت
یک کارشناس بازار مسکن در تحلیل شرایط موجود و 
چشم انداز این بازار در سال 1401 به ایسنا گفت: سال 
گذشته بازار مســکن در رکود قرار داشت؛ هرچند در 
اسفندماه که به طور ســنتی بازار رونق می گیرد، رشد 
تعداد معامالت را داشتیم. اما به طور کلی در سال گذشته 

معامالت با افت مواجه شد.
سعید لطفی خاطرنشان کرد: سال 1400 در شهر تهران 
حدود ۷۷ هزار قرارداد خرید و فروش مســکن به امضا 
رسید که در مقایسه با سال قبل از آن ۷ درصد و نسبت به 
سال 139۶ به میزان ۵۷ درصد کاهش پیدا کرد. ممکن 
است در سال جاری مقداری معامالت افزایش پیدا کند 
و بر روی قیمت ها تاثیر بگذارد اما حتما این رشد زیر نرخ 

تورم خواهد بود.
وی، دو علت را در ثبات بازار مسکن موثر دانست و گفت: 
دو عامل قوی در سال گذشــته به  آرامش بازار مسکن  
منجر شد که یکی بحث کاهش توان خریدار بود و موضوع 
دیگر به فضای ایجاد شــده برای احیای برجام مربوط 
می شد. در نتیجه معامالت کاهش یافت. امسال هردو 
پارامتر کمرنگ شده اســت. مذاکرات وین تا حدودی 

طوالنی شده و انتظارات کاهشی وجود ندارد.
لطفی تاکید کرد: به دلیل رشد دستمزد و افزایش سقف 
وام اوراق مســکن انتظار داریم مقــداری قدرت مالی 
خریداران واقعی مسکن افزایش یابد و تحلیل من این 

است که به تدریج شاهد افزایش معامالت خواهیم بود.

تمایل برای فروش در مقایسه با فروردین ماه ۴۰ درصد رشد داشته است

تحرک نسبی  در  بازار مسکن 

بورس نوسانی شد
بورس تهران اگرچه روز گذشته نیز با نماگرهای 
قرمز پوش مواجه بود اما به مدد حقوقی ها اغلب 
سهم های بازار تا محدوده قیمت پایانی در دامنه 

منفی قیمت ها حمایت شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته سه شنبه سوم 
خرداد ماه 1401 شاخص کل قیمت و بازده نقدی 
بورس تهران با کاهش 1.۵2۷ هزار واحدی به یک 
میلیون و ۵۵۵ هزار واحد رسید. شاخص کل هم 
وزن اما با کاهش 1.۵44 واحدی عدد 431 هزار و 

22۸ واحد را به نمایش گذاشت.
شاخص بازار اول اما در حالی با 1.۷۶۶ واحد کاهش 
به رقم یک میلیون و 19۵ هزار واحد دست یافت 
که شاخص بازار دوم با 1.0۷۷ واحد کاهش، به عدد 

2 میلیون و 9۵9 هزار واحد رضایت داد.
در بورس تهران روز گذشــته ۷ میلیــارد و 434 
میلیون ســهم و اوراق مالــی قابــل معامله در 
4۸۷ هــزار و ۷0 نوبــت داد و ســتد شــد که 
 ارزشــی بالغ بر 4 هزار و 303 میلیــارد تومان را

 در برداشت.
در فرابورس نیز شــاخص کل این بازار با ۷ واحد 
افزایش به رقم 21 هزار و 321 واحد دست یافت. 
در این بازار، طی روز جاری 3 میلیارد و ۵9۵ میلیون 
سهم و اوراق مالی قابل معامله به ارزش بیش از 3 

هزار و 101 میلیارد تومان معامله شد.
اصلی ترین نمادهای تأثیر گــذار بر اُفت روز 
گذشته شــاخص کل بورس تهران به ترتیب 
نمادهای "فوالد" با 1034 واحد، "فخاس" 
با 34۵ واحد و "فخوز" با 332 واحد کاهش 
بودند در مقابل اما نمادهای معامالتی "رمپنا" 
با ۸1۶ واحد، "حکشــتی" بــا ۵3۸ واحد و 
"فارس" با 24۶و احد افزایش، باالترین تأثیر 
مثبت بر روی شاخص کل بورس تهران را به 

خود اختصاص دادند.
به گزارش مهر، روز گذشته نیز بورس تهران 
در حالی با نماگرهــای قرمز پوش مواجه بود 
که از فشار فروش نســبت به دیروز تا حدی 
کاسته شد هر چند که همچنان حقیقی های 

فروشنده در بازار دیده می شوند.
در معامالت روز گذشــته به مــدد حمایت 
حقوقی ها شــاهد تقویــت نماگرهای اصلی 
بورسی در ســهم های شاخص ســاز بودیم 
که تا محدوده صفر تابلو ادامــه یافت. با این 
همه غالب معامله گران بازار در معامالت کم 
حجم روز گذشــته ترجیح می دادند همسو 
با روند نمودارهــای تکنیکالی و گزارش های 
عملکردی شــرکت ها در ســهم های عمدتاً 
بازار دومی تحرک بیشــتری داشــته باشند. 
در این بین گروه خودرویی هــا نیز با ترکات 
محسوسی روبرو بود. به نظر می رسد با وجود 
ضعــف حجــم و ارزش معامالت امــا فردا با 
 نماگرهای سبزپوش البته در روندی ناپایدار 

روبرو باشد.

خبر
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رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان 
ایران از جدی شدن اجرای طرح فروش کیلویی نان و 

آماده شدن زیر ساخت های آن خبر داد.
محســن لزومیان، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان نان ایران، در گفت و گو با اقتصاد آنالین 
با تاکید بر اینکه بار اولی نیست که فروش کیلویی نان 
مطرح می شود، اظهار کرد:  فروش کیلویی نان به جای 
فروش عددی، به عنوان پیشنهادی برای مقابله با کم 
فروشی و بهبود کیفیت نان چند باری در کشور مطرح 

شده اما، هیچگاه تا این اندازه جدی نبوده است.
وی ادامه داد: دلیل جدی شدن اجرای طرح فروش 
کیلویی نان، اصالح نظام یارانه و آزادسازی قیمت آرد 
است. به گفته لزومیان؛ آزادسازی قیمت آرد منجر به 
افزایش تخلفاتی مانند کم فروشی شده است که به 

زیان مصرف کنند است.
وی با اشاره به آماری که توسط بازرسی وزارت جهاد 
کشاورزی اعالم شده است، گفت: بر اساس این آمار 
در طول 3 ماه گذشته حدود 1۵00 پرونده کم فروشی 

نان به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
لزومیان با بیان اینکه بهانه تخلف کم فروشی نانوایان 
افزایش هزینه ها است، افزود: نانوایان از افزایش مولفه 
های تولید همچون هزینه های کارگری، آب، برق، 
گاز و سربار و بیمه ناراضی هســتند و تاکید دارند با 
افزایش هزینه تولید، سود کافی عایدشان نمی شود. 

وی معتقد است، با توجه به اینکه در اصالح نظام یارانه 
ای در حوزه آرد و نان، یارانه به مصرف کننده می رسد، 
فروش کیلویی نان یک فضای رقابتی بین نانوایان از 

نظر کیفی ایجاد می کند.
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان 
ایران، همچنین از آماده شــدن زیر ساخت ها برای 

اجرای این طرح خبر داد.
به گفته لزومیان؛ برای اجرای طرح فروش کیلویی 
نان، شرکت های فعال در زمینه توسعه سیستم های 
یکپارچه پرداخت اعالم آمادگی کردنــد تا، ترازو و 
دستگاه پز که متصل به هم هستند را در اختیار نانوایان 
قرار دهند. وی در توضیح بیشتر گفت: عملکرد این 
شکل از فروش همانند فروش بنزین در جایگاه های 
پمپ بنزین با کارت های بنزینی است که در اختیار 
مردم قرار دارد. لزومیــان عنوانی که برای یکپارچه 
سازی فروش نان در نانوایی ها اجرا خواهد شد را طرح 

" مهیا" اعالم کرد.
وی تاکید کرد: تمامی زوایای این طرح با مشــورت 
کارشناســان مربوطه در حال شکل گیری است و با 
توجه به آماده شدن زیر ساخت های آن، انتظار می رود 
بسیار زودتر از آنچه تصور می شود به مرحله اجرا برسد.

لزومیان اظهار کرد: با توجه به اینکه اصالح نظام یارانه 
ای نان در حال انجام اســت اجرای سریع این طرح 

شدنی و با نتایج مثبت است.

وزارت راه و شهرســازی به منظور کنترل بازار اجاره 
چهار سیاست شــامل پرداخت وام ودیعه مسکن، 
تدوین الیحه اجاره داری حرفه ای، ساخت واحدهای 
استیجاری در قالب نهضت ملی مسکن و تسهیل گری 
برای خانه دار شدن دهک های متوسط را در دستور 
کار قرار داده و پیشنهاد افزایش سقف وام ودیعه از ۶0 
به 100 میلیون تومان را ارایه کرده که دولت در حال 

بررسی آن است.
به گزارش ایسنا، چند روز قبل رستم قاسمیـ  وزیر 
راه و شهرسازی از بررسی پیشنهاد افزایش وام ودیعه 
مسکن تا سقف 100 میلیون تومان خبر داده بود. او 
امروز هم در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا مبلغ 
وام ودیعه مسکن همان 100 میلیون تومانی است که 
پیش از این اعالم کرده بودید، گفت: هنوز مبلغ آن 
مشخص نیست اما میزان آن جلسه امروز شورای پول 

و اعتبار بررسی می شود.
از طرف دیگر به تازگی وزارت راه و شهرســازی در 
گزارشی با اشاره به بازار پرتالطم اجاره بها در کشور 
اعالم کرده مجموعــه اقداماتی را از دوران شــیوع 
همه گیری کرونا و بعد از آن به منظور ساماندهی این 
بازار در دستور کار قرار داده است. پرداخت وام ودیعه 
مسکن برای خانوارهای مستاجر به عنوان راهکارهای 
کوتاه مدت و تدوین الیحه اجاره داری حرفه ای و اجرای 
طرح نهضت ملی مسکن برای ســاخت واحدهای 
مسکونی اســتیجاری و همچنین ارایه تسهیالت و 
تسهیل گری برای خانوارهای متوسط درآمدی فاقد 
خانوار برای صاحب مسکن شدن بخشی از راهکارهای 

وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن بوده است.

قیمت مســکن و اجاره بها دارای همبستگی 
است

در این گزارش آمده است: تحوالت بخش مسکن متاثر 
از عوامل بیرونی و درونی است که در سال های اخیر با 
افزایش تحریم ها، افزایش ریسک های سیستماتیک 
در بازارهای مختلف و رشــد نقدینگی، نقش عوامل 
بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن پررنگ تر شده است. 
این عوامل منجــر به ورود نقدینگی ســرگردان به 
بخش غیرمولد مسکن شده و در نتیجه با همراهی 
برخی عوامل درونی از جمله کاهش عرضه مسکن 
در سال های قبل، قیمت مسکن افزایش یافته است. 
بنابراین با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ 
اجاره بها و نیز تاثیر تورم عمومی بر اجاره بهای مسکن، 
افزایش قیمت مســکن و تورم عمومی با یک وقفه 
زمانی کوتاه منجر به افزایش اجاره امالک مسکونی 

شده است.
با وجود تمامی مــوارد اعــالم شــده، وزارت راه و 
شهرسازی بر اساس ابزارهای در اختیار، ماموریت ها 
و وظایف محوله در خصوص کنترل بازار اجاره بها و 
کمک به مستاجران اقداماتی انجام داده که تدوین 
الیحــه اجاره داری حرفــه ای با هدف ســاماندهی 
بازار اجاره و حمایت از مســتاجران، پرداخت کمک 
ودیعه مسکن با نرخ ســود پایین بخشی از آنهاست. 
با تالش های وزارت راه و شهرســازی طی سال های 
1399 و 1400 در قالب وام ودیعه مســکن بیش از 
4۵4 هزار خانوار از تســهیالت کمک ودیعه مسکن 
اســتفاده کردند. در عین حال بنا بر اعالم معاونت 
مسکن و ساختمان، محدودیت افزایش سقف اجاره بها 
در ســال های 99 و 1400 تاثیــر قابل مالحظه ای 

در جلوگیری از افزایش بی رویــه قراردادهای اجاره 
داشته است. در جلسه ای نیز که به ریاست  معاون اول 
رییس جمهور برگزار شد سقف افزایش اجاره بهای 
مسکن نسبت به اجاره بهای سال 1400، در تهران 
حداکثر 2۵ درصد، کالنشهرهای باالی یک میلیون 
نفر جمعیت 20 درصد و سایر شهرها 1۵ درصد به 

تصویب رسید.
پیش تر نیز رستم قاســمی وزیر راه و شهرسازی در 
خصوص راهکارهای کوتاه مدت برای مستاجران در 
خصوص اجاره بها اعالم کرده بــود: معتقدیم اجاره 
مســکن نباید بیش از 2۵ درصد افزایش یابد و برای 
کنترل درصد افزایــش اجاره بها، تمامی آژانس های 
مسکن و امالک باید به سامانه وزارت راه و شهرسازی 
متصل شوند و برای فعالیت خود کارت دریافت کنند؛ 
در این صورت تمام قراردادها در این ســامانه ثبت و 
بررسی می شوند و از این طریق وضعیت بازار اجاره و 

قراردادهای اجاره را رصد می کنیم
بنا بر اعــالم وزیر راه و شهرســازی و موافقت دولت 
مقرر شد تا 40 هزار میلیاردتومان تسهیالت ودیعه 
مسکن به خانوارهای واجد شرایط پرداخت شود. رقم 
تسهیالت ودیعه مسکن در  تهران ۶0، مراکز استان ها 
4۵ و سایر شهرها 3۵ درصد مصوب شده است که این 

رقم برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابالغ شده است.

پیشنهاد افزایش سقف وام اجاره تا ۱۰۰ میلیون 
تومان

در عین حال بنا بر اعالم معاونت مسکن و ساختمان 
احتمال افزایش سقف تسهیالت ودیعه  مسکن در 
تهران، کالنشهرها و سایر شهرها با رقم های 100، ۷0 

و ۵0 در دولت در دست بررسی است.
وزارت راه و شهرســازی به منظــور حرفه ای کردن 
ســاختار ســنتی بازار اجاره مســکن در کشور و 
حمایت از منافع مستأجران، پیش نویس آیین نامه 
اجرایی »حمایت از اجــاره داری حرفه ای« را جهت 
 بررسی و تصویب، در ســال 1399 به هیئت دولت 

ارایه کرد.
با توجه به ماده )2( قانون ساماندهی و حمایت از تولید 
و عرضه مسکن، به دولت اجازه داده شده به منظور 
حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره ای توسط بخش 
غیردولتی،  نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود 
متناســب با مدت بهره برداری از واحد مسکونی به 

صورت اجاره ای اقدام کند.
در راســتای اجرای این برنامه، مطابق با مفاد بخش 
)الف( فصل دوم آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی 
و حمایــت از تولیــد و عرضه مســکن، وزارت راه و 
شهرســازی موظف شــد تحقق اجرای برنامه های 
موردنظر را با هدف افزایش سرمایه گذاری در تولید 
و عرضه واحدهای اجاره ای جدید، از طریق حمایت 
از اســتقرار نظام اجاره ای حرفه ای توســط بخش 
غیردولتی با رویکرد گروه هــای کم درآمد، پیگیری 

کند.
پیش نویس آیین نامه اجرایی حمایت از اجاره داری 
حرفه ای در هفت فصل تهیه و تدوین شده که شامل 
تعاریف، شــرکت های اجاره دار امالک و مستغالت، 
شرکت مدیریت و بهره برداری حرفه ای اجاره داری، 
تخفیفات مشوق ها و تسهیالت، تامین زمین، تعیین 
مدت اجاره و میزان اجاره بها و در نهایت تسهیل ارتباط 

ارکان نظام اجاره داری حرفه ای است.

در ادامه اصالح نظام یارانه ای؛

فروش کیلویی نان جدی شد
پیشنهادی که دولت در حال بررسی آن است

وام اجاره در تهران ۱۰۰ میلیون تومان می شود؟

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید به ۱۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان کاهش یافت
قیمت سکه طرح جدید در معامالت روز گذشته بازار آزاد تهران به ۱۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید. قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران نسبت به معامالت دیروز 
کاهش حدوداً ۷۰ هزار تومانی داشت و در حال حاضر ۱۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان خرید و فروش می شود. سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز که دیروز در مرز ۱۴ میلیون تومان بود روز 

گذشته با کاهشی ۱۲ هزار تومانی به ۱۳ میلیون و ۹۸۸ هزار رسید. نیم سکه نیز دیروز ۸ میلیون تومان بود که در بازار آزاد تهران روز گذشته ۷ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان در حال معامله 
است. ربع سکه نیز در حال حاضر کاهش حدوداً ۵۰ هزار تومانی هزار تومانی را تجربه می کند و ۴ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان به فروش می رسد.

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات / هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی مهاباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، ) برابر ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتب اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ( ، می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان مهاباد تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به مرجع ذیصالح قضایی مراجعه و نسبت به تنظیم داد خواست اعتراض اقدام نمایند و گواهی تقدیم داد خواست را از دادگاه اخذ و ظرف مهلت مقرر یک ماهه 
به اداره ثبت اسناد و امالک مهاباد ارائه نمایند . در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مذکور چنانچه متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی به داد گاه مراجعه و گواهی عدم 

تقدیم داد خواست را اخذ و ارائه نمایند بدون توجه به اعتراض مطابق مقررات سند مالکیت بنام متقاضی ثبت صادر خواهد شد.
امالک واقع در بخش 1۵ مهاباد

1. آقای شیرکو مرادی فرزند احمد به شماره شناســنامه ۸2۸۶ و کد ملی 2۸۷2300۸99 صادره مهاباد برابر رای 1400۶031300۷0034۸۵ مورخه 1400/09/2۸ 
نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت ۶۷/۸9 متر مربع در قسمتی از پالک 1 از 19۵۸ - اصلی بخش 1۵ مهاباد برابر مبایعه نامه عادی خریداری شده مع الواسطه 

از آقای عبدالخالق حسن زاده
 2. آقای ابراهیم قلندری فرزند محمد به شماره شناسنامه 2910۶ و کد ملی 2۸۷0290993 صادره مهاباد برابر رای : 1401۶031300۷00003۶ مورخه 1401/01/0۷ 
و آقای یونس قلندری فرزند محمد به شماره شناسنامه 1۸3۵۵ و کد ملی 1۸3۵۷۷ 2۸۷0 صادره مهاباد برابر رای 1401۶031300۷00003۸ مورخه 1401/01/0۷ 
و آقای یوسف قلندری فرزند محمد به شماره شناسنامه 3۷۵ و کد ملی 2۸۷1۸04494 صادره مهاباد برابر رای 1401۶031300۷00003۷ مورخه 1401/01/0۷ هر 
کدام نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه به مساحت 21۷ متر مربع در قسمتی از پالک 1 از 229۷ - اصلی بخش 1۵ مهاباد برابر سند رسمی شماره چاپی 

14002031300۷00۶09۸ برابر انتقال قطعی شماره 119332 مورخ 1400/0۸/2۶ دفتر1 مهاباد انتقالی از خانم عایشه فیروزی
3- آقای ابراهیم محمودرش فرزند عبداله به شماره شناسنامه 24۶ و کد ملی 2۸۷1۵1۸114 صادره مهاباد برابر رای 1401۶031300۷0000۷۷ مورخه 1401/01/10 
نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت ۷۵ متر مربع در قسمتی از پالک 2/30/ 2343 - اصلی بخش 1۵ مهاباد برابر مبایعه نامه عادی خریداری شده مع الواسطه از 

آقای عزیز شهریاری موضوع سند قطعی شماره 1093 مورخ 13۵۵/0۸/13 دفتر 11 مهاباد
4 - آقای جعفر گودرزی فرزند حسن به شماره شناسنامه 409 و کد ملی 2۸۷10۸9۷۵2 صادره مهاباد برابر رای 1401۶031300۷0000۶2 مورخه 1401/01/09 
نسبت به شش دانگ یک باب مغازه به مساحت 20 متر مربع در قسمتی از پالک 2/19/ 2343 - اصلی بخش 1۵ مهاباد برابر مبایعه نامه عادی خریداری شده مع الواسطه 

از آقای حسن کاکه آقازاده .
۵- آقای سید ابوبکر عباسی طاهر فرزند رحیم به شماره شناسنامه ۶۵4 و کد ملی 2۸۷094449۷ صادره مهاباد برابر رای اصالحی 1400۶031300۷00493۶ مورخه 
19/ 12/ 1400 نسبت به شش دانگ یک قطعه باغ و زمین آبی به مساحت 349۸2/1۷ متر مربع در قسمتی از پالک 234۶ - اصلی بخش 1۵ مهاباد روستای اوزوندره 

وسطی برابر مبایعه نامه عادی خریداری شده از وراث ، جزو مستثنیات خانم بزرگ عباس طاهر)م الف 9132(
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 20 اردیبهشت ماه 1401 

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهار شنبه 04 خرداد ماه 1401
علی گلی - رئیس ثبت اسناد و امالك مهاباد

بانک ها
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دبیر انجمن انجمن تولیدکنندگان ماءالشعیر و مالت 
گفت: عدد تولید ماءالشعیر در 5 سال گذشته حدود 
700 میلیون لیتر در سال بود این در حالیست که سال 
گذشته میزان تولید ماءالشــعیر به عدد 400 تا 450 
میلیون لیتر رسیده اســت. حمیدرضا کمال علوی با 
اشاره به افزایش 20 تا 25 درصدی نرخ انواع ماءالشعیر، 
گفت: سازمان حمایت 2 سال است که مجوز نرخ گذاری 
ماءالشعیر برای انجمن را سلب کرده است چراکه آن 
را مصــداق تبانی می داند از ایــن رو قیمت گذاری به 
شرکت ها محول شده و در صورت نیاز شرکت ها از نحوه 

محاسبه قیمت گذاری خود دفاع می کند.
وی با بیان اینکــه ماندن در بازار رقابتی باعث شــده 
است برندها حداقل حاشیه سود را بر محصول نهایی 
خود درج کنند، افزود: قیمت 56 قلم مواد اولیه در نرخ 
ماءالشعیر تاثیر گذار اســت. این فعال اقتصادی ادامه 
داد: 44 شرکت عضو انجمن تولیدکنندگان ماءالشعیر 
و مالت هستند که در حال حاضر 19 شرکت مبادرت به 
تولید ماءالشعیر می کنند. کمال علوی میزان صادرات 
ماءالشعیر را کاهشی دانست و افزود: تامین مواد اولیه 
برای شرکت ها دشوار شده اســت از این رو بر تامین 

نیاز بازار داخلی متمرکز شده اند. دبیر انجمن انجمن 
تولیدکنندگان ماءالشعیر و مالت با بیان اینکه بخش 
قابل توجهی از مواد اولیه تولید ماءالشــعیر وارداتی 
است، تاکید کرد: دانه های مالت، جو، رازک، اسانس ها 
و قوطی آلومینیوم وارداتی است. به گفته وی؛ تولید 
ماءالشعیر در 5 سال گذشته حدود 700 میلیون لیتر 
در سال بود این در حالیســت که سال گذشته میزان 
تولید ماءالشــعیر به عدد 400 تا 450 میلیون لیتر 
رسیده است. کمال علوی در پاسخ به این پرسش که از 
این میزان تولید چه مقدار از آن در داخل کشور مصرف 
می شــود؟ تاکید کرد: در خوشبینانه ترین حالت 10 
درصد از حجم تولید صادر و 400 میلیون تن از تولید 

مصرف داخلی می شود.
این فعال اقتصادی با اشاره به کاهش مصرف ماءالشعیر، 
افزود: ماءالشعیر جزو کاالهای لوکس گروه 3 محسوب 
می شود و مصرف کنندگان برای تامین کاالهای اساسی 
و اولیه خود هزینه می کنند. مطابق با آخرین گزارشی 
که از چند فروشگاه زنجیره ای به دست من رسیده است 
از هر 100 خریدار 2 تا 3 نفر اقدام به خرید نوشیدنی و 

ماءالشعیر می کنند.

وزیر جهاد کشــاورزی گفت: چک های برگشــتی و 
بدهی های معوقه برای اجرای این طرح توســط بانک 
مرکزی مانع زدایی شده اند.جواد ساداتی نژاد در نشست 
وبیناری هماهنگی پرداخت تسهیالت به مرغداران، 
دامداران و… در طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه 
یارانه ها که با حضور معاونیــن وزیر، مدیرعامل بانک 
کشاورزی، رؤســای ســازمان های جهاد کشاورزی 
استانی و مدیران شعب بانک کشــاورزی در استان ها 
و شهرســتان ها برگزار شــد، اظهار کرد: بــا توجه به 
اینکه در اجرای طرح مردمی ســازی یارانه ها، یکی از 
موضوعات مهم تأمین نقدینگی بوده، این امر با کمک 
بانک کشاورزی در حال اجرا اســت. وی افزود: معاون 
برنامه ریزی و اقتصادی وزارت خانه تا پایان اجرای این 
طرح در بانک کشاورزی مستقر خواهد بود، همچنین 
امروز تقاضای 1500 نفر به بانک کشاورزی ارسال شده 

که نشان دهنده شروع فرآیند است.ساداتی نژاد تاکید 
کرد: شعب بانک در سراسر کشور به صورت سه نوبت 
به متقاضیان خدمت رسانی خواهند کرد تا دامدارن و 
مرغداران در لحظه بتوانند خرید خود را انجام دهند.

وی افزود: چک های برگشتی و بدهی های معوقه برای 
اجرای این طرح توسط بانک مرکزی مانع زدایی شده اند.

وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه بیش از 600 هزار 
تن نهاده دامی در بازارگاه بارگذاری شده است، عنوان 
کرد: این نهاده ها با نرخ نیمایی ذرت 11300 تومان، جو 
11,300 تومان و کنجالــه 16,300 تومان بارگذاری 
شــده و تا پایان هفته به بیش از 900 هزار تن خواهد 
رســید.وی افزود: نهاده های دامی بارگذاری شــده با 
ارز ترجیحی هم توسط شرکت پشــتیبانی امور دام 
 کشــور و بخش خصوصی، از بنادر به سمت استان ها 

در حال ارسال است.

به گفته فعالن بازار ماهی برای 
اینکه محصوالت شیالت از 
جمله ماهی به دست مصرف 
کننده برسد، چند دست جا 
به جا می شود. در حال حاضر 
موج جدید افزایش قیمتها به ماهی و محصوالت دریایی 
رسیده است. هر کیلو ماهی به 100 هزار تومان رسیده 
و این بار تنها عده ای بسیار معدودی توانایی خرید این 
آبزیان را دارند. بررســی ها از سطح بازار نشان می دهد 
که قیمت ماهی تا 100 درصد رشد داشته و همواره این 
نگرانی وجود دارد که قیمــت در روزهای آینده فراتر از 

این نیز برود.
در همین زمینه سرپرست معاونت توسعه آبزی پروری 
سازمان شیالت به "ایلنا" گفت: حدود 30 تا 35 درصد 
نرخ خوراک آبزیان افزایش پیدا کرده و این مســئله بر 
قیمت تمام شده محصول تاثیر خواهد گذاشت و با باال 
رفتن نرخ ماهی قدرت خرید مصرف کنندگان کاهش 

پیدا می کند. مرتضی افراسیابی با بیان اینکه سهم آبزیان 
از دریافت نهاده های یارانه دار ناچیز بود، افزود: ســهم 
سازمان شــیالت در برداشت و اســتفاده از نهاده های 
یارانه دار وزارت کشاورزی ماهانه حدود 1 تا 2 درصد بود 
به عنوان مثال اگر حدود 500 هزار تن نهاده  یارانه دار در 
فرآیند دام، طیور و آبزیان توزیع می شد حدود 5 هزار تن 

از کنجاله سویا به آبزی پروران تزریق می شد.
به گفته این مقام مســئول؛ تخصیص نهاده از ســوی 
وزارت کشاورزی به کارخانه داران خوراک کمک بزرگی 
محسوب می شد و از لحاظ روانی جو تولید را آرام می کرد. 
همین مسئله باعث می شد که سازمان شیالت قدرت 
چانه زنی با تولیدکننــدگان درباره نرخ گــذاری روی 
محصول نهایی را داشته باشــد؛ اما با حذف این یارانه 
سازمان شیالت نمی تواند بر نرخ گذاری آبزیان تاثیری 

بگذارد.
وی با بیان اینکه نرخ ماهی بنا به مکانیزم عرضه و تقاضا 
تعیین می شد، افزود: مشــکل اصلی این بود که عرضه 
کنجاله سویا و ســایر نهاده های دامی خارج از چرخه 
فرآیند تولیــد در وزارتخانه  کشــاورزی کاالی قاچاق 

محســوب می شــد و با آن برخورد می کردند از این رو 
تولیدکنندگان نمی توانست نیاز خود را در بازار آزاد تامین 
کنند. افراسیابی با اشــاره به تاثیر اصالح نظام یارانه ای 
بر میزان تولید آبزیان در کشور، گفت: حدود 30 تا 35 
درصد نرخ خوراک آبزیان افزایش پیدا کرده است و این 
مسئله بر قیمت تمام شده محصول تاثیر خواهد گذاشت 
و با باال رفتن نــرخ ماهی قدرت خرید مصرف کنندگان 
کاهش پیدا می کنــد؛ به خصــوص در بخش ماهیان 
 ســردآبی که حدود 90 تا 95 درصد آن در بازار داخلی 

مصرف می شد.
سرپرست معاونت توسعه آبزی پروری سازمان شیالت 
ادامه داد: سال گذشته نرخ ماهی حدود 60 تا 70 هزار 
تومان بود اما در ســال جاری با احتساب حداقل سود، 
آبزی پــروران باید ماهی را کیلویــی 100 تا 110 هزار 
تومان عرضه کند. برآوردهای ما این است که حذف نهاده 
یارانه دار در تولید اثر خود را خواهد گذاشت اما امیدواریم 
در روزهای آینده آرامش در بازار بازگردد. وی برنامه 5 
ساله تولید آبزیان و برنامه تحولی وزیر کشاورزی را جزو 
مهمترین نقشه های راه توســعه آبزی پروری در کشور 

معرفی کرد و افزود: سازمان شیالت و وزارت کشاورزی 
تالش دارد جایگزین هایــی را برای جبران حذف نهاده  
دولتی برای شیالت کاران تعریف کند که آسیب ها با این 

بخش به حداقل برسد. 
افراسیابی ادامه داد: شــیالت کارت با توجه به ظرفیت 
تولید آبزی پروران شارژ می شود و آنها می توانند با این 
کارت نهاده ها مورد نیاز خود را خریداری کند. همچنین 
برنامه های برای افزایش سرمایه در گردش شیالت کاران 
در دستور کار قرار گرفته اســت و امیدواریم که بتوانیم 
تســهیالت ارزانی در اختیار آبزی پروران قرار بدهیم و 

فضای التهابی در بازار و تولید آبزیان کنترل کنیم.
این مقام مسئول پیش بینی تولید آبزیان در سال جاری 
را حدود 708 هزار تن دانست و افزود: این حجم از تولید 
مشمول ماهیان ســردآبی، گرم آبی، میگو و ماهیان در 
قفس می شود. در مجموع ســازمان شیالت بر توسعه 
تولید متمرکز شده است اما افزایشی شدن قیمت نهاده ها 
و تنش های آبی در کشور به خصوص پرورش ماهی در 
آب های شیرین را با چالش های جدی مواجه کرده است.

سرپرست معاونت توسعه آبزی پروری سازمان شیالت با 
بیان اینکه میزان تخصیص آب به واسطه تنش های آبی 
هر سال کاهشی می شود، تصریح کرد: باهدف جبران 
تنش های آبی تــالش کردیم که بهــره  وری و ضریب 
مکانیزاسیون را در مزارع پرورش آبزیان ارتقا ببخشیم. 
به گفته وی؛ در پروسه تولید در 10 سال گذشته با باال 
رفتن دانش آبزی پروران و افزایش بهره وری ها بسیاری 
از این خالها در زمینه آب های شــیرین جبران شــد. 
تالش داریم اگر میزان تولید در ســال جاری کمتر از 
هدف گذاری هایمان شود حداقل نسبت به سال گذشته 

افزایشی شود.
مدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش آبزیان در این رابطه 
به "کسب و کار" گفت: قیمت ماهی در برخی گونه ها 
نسبت به پارســال 100 درصد افزایش داشته که 50 تا 
60 درصد آن به هزینه های تولید و مابقی واسطه گری و 

دالل بازی ارتباط دارد.
ارسالن قاسمی اضافه کرد: اختالف کنونی قیمت ماهی 
از سرمزرعه تا بازار 2 برابر است، در حالی که طبق قانون 
سود منطقی تولید تا مصرف 15 درصد است.  با توجه به 
افزایش 7 تا 8 درصدی تولید نسبت به پارسال، کمبود 
عرضه مطرح نیســت و تنها دالل بازی منجر به گرانی 
ماهی در بازار شده است. در 10 روز باقی مانده سال اتفاق 
خاصی نخواهد افتاد. وی می گوید: با توجه به افزایش 
تولید و توقف بخشی از صادرات کپور به عراق در ارتباط با 

تامین  ماهی شب عید مشکلی وجود ندارد. 

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

یک کیلو ماهی 100 هزار تومان 

موج گرانی به ماهی رسید
محصوالت شیالت تا به دست مردم برسد چند دست جا به جا می شود

تولید ساالنه از ۷00 به ۴00 میلیون لیتر کاهش یافت

افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی نرخ ماءالشعیر

حذف موانع بانکی برای تسهیالت به مرغداران و دامداران

مفقودی 
کارت ماشین – برگ سبز – سند کمپانی خودرو سواری سایپا 
پراید 131 مدل 1390 رنگ نقره ای به شماره انتظامی 794 ص 
76 ایران 17 و شماره شاسی S3412290986160 و شماره 
موتور 4277220 بنام زهرا قدر زاده وردین مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد . 9311
--

آگهی مزایده اتومبیل
 به موجب پرونده اجرائی کالسه 9804036 

یک دستگاه اتومبیل سواری پژو پارس به شماره پالک انتظامی 
969 م78- ایران 17 مدل 1386 به رنگ سبز انگوری به شماره 
موتور 12486014556 به شماره شاسی 50307154 وضعیت 
فنی خودرو : چراغ عقب راست شکسته است درب جلو چپ و 
درب عقب راست اثار تصادف دارد که اصالح نشده است آئینه 
بغل راست شکسته است الستیک های جلو هشتاد درصد و 
الستیک های عقب بیست درصد اســتهالک دارند اتومبیل 
دارای بیمه شخص ثالث می باشد موتور تک کار میکند و احتیاج 
به متعلق به آقای رضا اکبری طاری که طبق نظر کارشناس 
رسمی به مبلغ 1/350/000/000 ریال ارزیابی شده، از ساعت 
9 الی 12 روز چهارشــنبه مورخ 1401/03/18 در پارکینگ 
قلی پور از طریق مزایده به فروش می رســد. مزایده از مبلغ 
1/350/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدا فروخته می شود شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده 
درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور 
خریدار با نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده 
مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از 
تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه 
ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز 
نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز 
خواهد شد. در این صورت عمال فروش از درجه اعتبار ساقط و 
مزایده تجدید می گردد. و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می 
گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده 
روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 

خواهد شد.9326
مسئول اداره اجرای اسناد رسمی ارومیه- فاطمه معمارزاده

--
اگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 140160313010000054  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن کریمی فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 534 صادره از بوکان در ششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت 154.64 مترمربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 131 - اصلی واقع در بخش 17 شهرستان بوکان 
بلوار استاد هژار روبروی آگاهی کوچه نور 20 خریداری از آقای 
کریم حســین زاده احدی از وراث مرحوم قادر حســین زاده 
احدی از زارعان صاحب نسق در پالک مذکور مع الواسطه محرز 
گردیده که برای آن پالک 4772 فرعی از 131 - اصلی تعیین 
و اختصاص یافته است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از احد رسید، ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.9327 
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/03/04
 تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/03/19

خالد خانه بیگی- رئیس ثبت اسناد و امالک
--

)) آگهی فقدان سند مالکیت (( 
خانم صدیقه بیگدلو با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی مصدق 
مدعی است که سند مالکیت 6 دانگ پالک 499 فرعی از 104 
اصلی واقع در بخش 5 ارومیه را که دیل ثبت 9021 صفحه 54 
دفتر  98 بنام صدیقه بیگ دلو صادر و تسلیم گردیده بود مفقود 
نموده مراتب برابر تبصره یک ماده 120 آئین نامه فتون ثبت در 
یک نوبت آگهی میشــود تا هر کس مدعی مالکیت و یا وجود 
ســند مالکیت مذکور در نزد خود میتد از تاریخ آخرین نوبت 
این آگهی بمدت 10 روز اعتراض کتبی خــود را به اداره ثبت 
شهرستان ارومیه تسلیم نماید در صورت سپری شدن ملت مقرر 
و عدم دریافت اعتراض برابر مقررات سند مالکیت المثني صادر 

خواهد شد.9328
تاریخ انتشار آگهی 04/ 03/ 1401

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

--
آگهی فقدان سند مالکیت

 آقای مرتضی باقر نژاد میاندوآب با تسلیم دو برگ استشهادیه 
محلــی مصــدق شــده و در خواســت وارده 952 مورخه 
1401/02/04 مدعی هستند یک فقره سند مالکیت دفترچه 
ای به شماره چاپی 825303 و 609983 مربوط به ششدانگ 
عرصه و اعیان یک باب خانه تحت پــالک 16843 فرعی از 1 
اصلی بخش 14 مراغه واقع در میاندوآب حوزه ثبتی میاندوآب 
به مساحت ششــدانگی 138.80 مربع به علت سهل انگاری 
مفقود نموده است لذا مراتب برابر ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا هر کس مدعی اصل اوراق 
مفقودی از سند مالکیت و یا وجود ســند انتقال داشته باشد 
میتواند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود 
را به این اداره ثبت شهرستان میاندوآب تسلیم نماید در صورت 
سپری شدن مدت مقرر وعدم دریافت اعتراض برابر مقررات 

سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد.9331
تاریخ انتشار 1401/3/4

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

) )آگهی فقدان سند مالکیت (( 
اقای امیر خرسندی فرد باتســلیم دو برگ استشهاد محلی 
مصدق مدعی است که سند المثنی مالکیت سه دانگ مشاع 
از ششدانگ پالک 13 فرعی از 376 اصلی واقع در بخش یک 
ارومیه را که ذیل ثبت شــماره 17827 صفحه 324 دفتر 40 
بنام نامبرده صادر و تســلیم گردیده است مفقود نموده است 
و ملک مزبور در بیع شــرط نبوده و برابر سند شماره . مورخه 
: دفتر - ارومیه نزد بانک - رهن میباشــد و برابر سند شماره 
مورخ - دفتر : ارومیه در حق - انتقال یافته اســت 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 سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد.9324
تاریخ انتشار آگهی 1401/03/4

عیسی عباسی -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 ارومیه
--

) )آگهی فقدان سند مالکیت (( 
خانم فریده فرجی با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق 
مدعی اســت که ســند المثنی مالکیت ســه دانگ مشاع از 
ششــدانگ پالک 13 فرعی از 376 اصلی واقع در بخش یک 
ارومیه را که ذیل ثبت شــماره 17827صفحه 340 دفتر 40 
بنام نامبرده صادر و تســلیم گردیده است مفقود نموده است 
و ملک مزبور در بیع شــرط نبوده و برابر سند شماره . مورخه 
- دفتر - ارومیه نزد بانک . رهن میباشــد و برابر سند شماره 
مورخ - دفتر - ارومیه در حق . انتقال یافته اســت مراتب برابر 
تبصره یک ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
میشود تا هر کس مدعی مالکیت و با وجود سند مالکیت مذکور 
در نزد خود میباشد از تاریخ آخرین نوبت این آگهی بمدت 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 سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد.9325
تاریخ انتشار آگهی 1401/03/4

رونوشت ستاد اجرایی فرمان امام )ره(
عیسی عباسی -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 ارومیه

--
آگهی مزایده اتومبیل 

به موجب پرونده اجرائی کالسه9800219 یک دستگاه اتومبیل 
پژو 405 شماره انتظامی 889 ن  62 ایران 17 متعلق به آقای 
ناصر شفیعی که طبق نظر کارشناس رســمی وارده بشماره 
1401/1806- 1401/2/11 مشــخصات وسیله : سواری پژو 
405 بنزینی مدل 1389 بشــماره ناجا 889-17 ن 62  نقره 
ای رنگ بشــماره موتور 124489283036 و شماره شاسی 
AVBE065800 وضعیت ظاهری خودرو : گلگیر ســمت 
چپ صافکاری شــده و رنگ آمیزی نشــده است . گلگیر جلو 
راست مختصر ضرب دیده و خمیده است . سپر جلو شکسته 
و پوسیدگی بدنه دارد . و دور رنگ می باشد موتور بازدید نشد. 
قیمت پایه : با عنایت به شرح فوق قیمت پایه آن در بازار روز مبلغ 
750/000/000 ریال ارزیابی شــده، از ساعت 9 الی 12 مورخ 
1401/3/18 در پارکینگ شهید قلی پور واقع در ارومیه ابتدای 
جاده سلماس - خیابان شهید قلی پور از طریق مزایده به فروش 
می رسد. مزایده از مبلغ 750/000/000 ریال شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شد و کلیه هزینه های قانونی 
به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول 
خواهد شد شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ 
پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده 
قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه 
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مــدت پنج روز از تاریخ مزایده به 
حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت 
مقرر مانده فروش را به حســاب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ 
مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در 
این صورت ، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید 
می گردد. نیم عشــر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا 
چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از 
تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 9329
مسئول اداره اجرای اسناد رسمی ارومیه - فاطمه معمارزاده
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بازديد رئيس سازمان مديريت برنامه ريزي استان مركزي 
از پروژه آبرساني در شهرستان خنداب

نوربخش عســكري ،رئيس ســازمان 
مديريت و برنامه ريزي اســتان مركزي 
به همراه مجيد گازري فرماندار خنداب 
از عمليــات اجرايي پروژه آبرســاني به 
روستاي خانقاه شهرستان خنداب بازديد 
نمودند. به گزارش روابط عمومي شركت 
آب و فاضالب اســتان مركزي ، محمد 
رضا نعيمي مدير امور آب و فاضالب شهرستان خنداب با بيان اين خبر گفت : اين 
بازديد به صورت سر زده از پروژه آبرساني به روستاي خانقاه انجام شد ودر جريان 
اين بازديد ، توضيحاتي در باره وضعيت اجراي  اين پروژه و ساير پروژه هاي آبرساني 
در شهرستان خنداب ارائه شد.گفتني است براي تامين كمبود آب شرب مورد نياز 
روستاي خانقاه شهرستان خنداب ، اجراي خط انتقال آب به طول ۴۱۰۰ متر و 

ساخت فنداسيون  مخزن ۵۰۰ متر مكعبي آب در دست اجرا مي باشد.

حضور مديرعامل شركت پتروشيمی شازند در همايش هم 
انديشی مديران عامل شركت های تابعه گروه توسعه ملی
مهندس ولدخانی در همايش هم انديشی 
مديران عامل شركت های تابعه شركت 
سرمايه گذاری گروه توسعه ملی حضور 
يافتند و به ارائه گزارشــی مبسوطی از 
فعاليت ها و دستاوردهای ارزنده شركت 

پتروشيمی شازند پرداختند.
به گــزارش روابط عمومــی و امور بين 
الملل شركت پتروشيمی شازند، همايش هم انديشی مديران عامل شركت های 
تابعه شركت سرمايه گذاری گروه توسعه ملی روز چهارشنبه 28 ارديبهشت ماه، 
به ميزبانی اين شركت و با حضور برخی از مسئولين بانک ملی ايران برگزار شد. در 
اين همايش كه مديران عامل شركت های تابعه گروه توسعه ملی و ساير مسئولين 
امر حضور داشتند، مهندس ولدخانی مديرعامل شركت پتروشيمی شازند طی 
سخنانی به ارائه گزارش تصويری از فعاليت ها و دستاوردهای ارزنده اين شركت در 
سال ۱۴۰۰ پرداختند. مهندس ولدخانی در سخنان خود ضمن تقدير و تشكر از 
حمايت های بی دريغ مديران ارشد گروه توسعه ملی، اعضای محترم هيات مديره 
شركت پتروشيمی شازند و همچنين تالش های ماندگار و ارزنده كاركنان تالشگر 
اين شركت بيان داشتند: پتروشيمی شازند طی ساليان متمادی همواره فرامين 
حكيمانه رهبر معظم انقالب اسالمی ايران را سرلوحه فعاليت های كاری خود قرار 
داده است و در سال ۱۴۰۱ كه از ســوی معظم له به عنوان سال" توليد، اشتغال 
آفرين و دانش بنيان " نامگذاری گرديده، توجه به توليد ارزش آفرين و همكاری 

با شركت های توانمند دانش بنيان داخلی را در دستور كار خود قرار داده است.

رئیس شورای اسالمی شهر اراک:
فضای امن پارک ها و رضايتمندی اجتماعی، سبب 

كاهش آسيب های اجتماعی می شود
به گزارش اداره ارتباطات و امور بين الملل 
شهرداری اراک، سيد وحيد ميرنظامی 
در نشست بررسی وضعيت و مشكالت 
پارک های اراک كــه با حضور خيرمند 
معاون اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم 
دادگستری استان مركزی و دكتر كريمی 
شهردار اراک برگزار شد، اظهار داشت: 
بايد آموزش و فرهنگسازی مردم برای حضور پررنگ در پارک ها انجام شود كه در 
اين صورت فضا برای افراد خالفكار نا ايمن می شود. وی با اشاره به وضعيت فضای 
سبز اراک بيان كرد: اراک فضای تفريحی مناسبی ندارد و تنها فضايی كه خانواده ها 
می توانند از آن استفاده كنند پارک ها هستند اما اين در صورتی است كه پارک ها از 

امكانات و آمادگی الزم برخوردار باشند.

گاز اصفهان، در چهارمين دوره جايزه مســئوليت 
اجتماعی اول شد

شركت گاز استان اصفهان باالترين سطح 
جايزه ارايه شده در چهارمين دوره جايزه 
مسئوليت اجتماعی و پايداری بنگاه های 

اقتصادی را از آن خود كرد.
به گزارش خبرنگار مــا از اصفهان، در 
چهارميــن دوره جايــزه مســئوليت 
اجتماعی و پايداری بنگاه های اقتصادی 
كه روز شنبه 3۱ ارديبهشت ماه درســالن مركز همايش های بين المللی صدا و 
سيما برگزار شد، شركت گاز استان اصفهان توانست باالترين سطح جايزه را به 
خود اختصاص دهد و در همين راستا "جايزه پالتين در حوزه حاكميت شركتی" 
به مهندس عسكری، سرپرست اين شركت اعطا شــد . سرپرست شركت گاز 
استان اصفهان، در اين خصوص، گفت: اين رويداد در سال »توليد، دانش بنيان 
و اشتغال آفرين« در راستای  ارج نهادن به كسب و كارهای مسئوالنه و با حضور 
مديران نهادهای دولتی و خصوصی، نمايندگان انجمن های علمی و صنفی كشور 
و نمايندگان مردم در مجلس شورای اسالمی برگزار شد كه بيش از ۷۰ شركت و 
بنگاه بزرگ اقتصادی كشور از جمله فوالد خوزستان، فوالد مباركه،  و شركت هايی 
نظير؛ نفت پارس، پااليش نفت بندرعباس، پااليش الوان و.....در اين دوره حضور 
داشتند. مهندس عسكری گفت: مسئوليت اجتماعی يک سازمان، نشان دهنده 
ميزان تعهد آن به تاثير فعاليت هايش در جامعه، محيط زيست و مشاركت آن در 

توسعه پايدار و درنظر گرفتن خواسته ها وانتظارات ذينفعانش است.

كاهش زمان حل مشكل مشتركين تجاری مخابرات اصفهان
مدت زمان حل مشكل مشتركين ديتای مخابرات منطقه اصفهان در فروردين ماه 
۱۴۰۱ به كمترين زمان ممكن رسيد. به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، مديريت 
شبكه ديتای منطقه اصفهان در فروردين ماه ۱۴۰۱ به تعداد 3۷8 تيكت در مدت 
زمان ميانگين ۱۱ دقيقه جهت بازخورد مشكل مطرح شده توسط مشتركين ديتا 
 98 ،SLA رسيدگی نموده و در نتيجه بين مناطق مخابراتی آمار درصد بازخورد
درصدی را رقم زده و اين در حالی است كه ميانگين مدت زمان بازخورد در كل 
كشور حدود 26 دقيقه می باشد. همچنين ديتای اصفهان از منظر  پايبندی به 
SLA حل مشكل مركز تماس 2۰۱۰  با همت كارشناسان خبره اين حوزه تالش 
نموده تا مشكل مشتركين ديتا در كمترين زمان ممكن برطرف گردد و آمار  83 
درصد پاسخگويی و رفع مشكل رقم بخورد.  گفتنی است ميانگين ۴.۵ ساعت 
حل مشكل نسبت به ميانگين كشوری 8.۵ ساعت مطلوب بنظر می رسد و اين 
مهم حاصل تالش و حس مسئوليت پذيری كارشناسان اين حوزه و حوزه های 
ذيربط است. همچنين از منظر پايبندی به SLA بازخورد، مركز تماس 2۰۱۰ در 

فروردين ماه ۱۴۰۱ در جايگاه سوم بين مناطق مخابراتی قرار گرفته است.

اخبار

آخرین تلفن همگانی نیویورک سیتی جمع شد
نیویورک سیتی آخرین تلفن همگانی فعال این شهر را جمع کرد و به دوران این کیوسکهای تلفن بالاستفاده پایان داد. کیوسک های تلفن همگانی زمانی سمبل نمادین نیویورک 

سیتی بودند اما ظهور تلفنهای همراه باعث شد این کیوسک ها بالاستفاده شوند. تالش برای جمع کردن کیوسک های تلفن همگانی در نیویورک سیتی، در سال ۲۰۱۴ آغاز شد و 
مقامات شهر پیشنهاد کردند خدمات مناسب دیگری جایگزین این کیوسک ها شوند. مقامات نیویورک سیتی، شرکت سیتی بریج را برای ساخت و اداره کیوسک های لینک نیویورک 

سیتی انتخاب کردند که خدماتی مانند تماسهای تلفنی رایگان، وای فای و شارژ دستگاه عرضه می کند. 

نارضايتــی مــردم از رونــد 
تسهيالتی دهی سيستم بانكی 
ادامه دارد. تسهيالت متفاوتی 
از سوی دولت برای نظام بانكی 
تعريف شده كه به نظر می رسد 
نبود منابع روند تسهيالت دهی را با مشكالت بسياری 

مواجه كرده است. 
وام وديعه مسكن، وام خريد و ساخت مسكن، وام ازدواج، 
وام فرزند آوری و... تســهيالتی است كه به گفته فعاالن 
بخش بانكی، بر گردن بانكها گذاشته شده، بدون اينكه 
دولت توجهی به منابع موجود در بانكها داشته باشد. اين 
در حالی است كه بسياری از كارشناسان اقتصادی بر اين 
باورند كه تفاوت نرخ سود بانكی و نرخ تورم، موجب شده تا 
بانكها از پرداخت تسهيالت خرد به مردم سرپيچی كنند. 
در همين زمينه دبير كانون بانک های بخش خصوصی 
داليل عدم تمايل بانک ها به ارايه تســهيالت به مردم 
و مشــتريان را توضيح داد. محمدرضا جمشــيدی در 
گفت وگو با ايلنا درباره عدم تمايل بانک ها برای پرداخت 
تسهيالت خرد با ُكند شــدن روند پرداخت تسهيالت 
بانكی اظهار داشت: شكاف بين نرخ ســود سپرده ها و 
تسهيالت با نرخ تورم به وجود آمده باعث شده كه بسياری 
از تسهيالت پرداخت شده، به بانک ها برنگردد و وصول 
نشود چراكه دريافت تسهيالت و استفاده از آن و در ادامه 
عدم بازپرداخت آن با صرفه است. در بدبينانه ترين حالت 

افراد حاضر هستند جريمه تاخير و ديركرد در پرداخت 
تســهيالت را بپردازند. حتی در اين صورت هم دريافت 

تسهيالت و پرداخت آن با تاخير می صرفد. 
وی با بيان اينكه با توجه به نــرخ امروز تورم، برای مردم 
صرفه اقتصادی دارد كه از تسهيالت بانكی استفاده كنند، 
ادامه داد: از سوی ديگر عده ای با تسهيالت بانكی اقدام 
به سرمايه گذاری در ساير بازارها از جمله خودرو، سكه، 
مســكن يا حتی احتكار كاال می كنند كه اين اقدامات 
و استفاده از منابع بانكی در شــرايط فاصله بسيار زياد 
نرخ سود تسهيالت و نرخ تورم توجيه دارد. دبير كانون 
بانک های بخش خصوصی افزود: تفاوت نرخ سود بانكی 
و نرخ تــورم چنين تبعات منفی در اقتصاد داشــته و با 
توجه به كاهش منابع بانكی، نظام بانكی هم امكان ارايه 

تسهيالت را ندارد. 
جمشيدی درباره روند پرداخت تسهيالت خرد به مردم 
گفت: ارايه تسهيالت خرد از بخش تسهيالت تكليفی كه 
در قانون آمده، تعيين و تعريف می شود و رقم پرداخت 
اين تسهيالت در سال های گذشته چند برابر تسهيالت 
تكليفی بوده است كه عمده اين تسهيالت تعيين شده، 
از تســهيالت قرض الحسنه هســتند. منبع تسهيالت 
قرض الحسنه در قانون مشخص است، در قانون بودجه، 
منابع و رديفی برای اين تسهيالت تكليفی تعيين نشده 
است. در قانون صراحتا ذكر شده كه بانک ها از منابعی كه 

جذب كرده اند، تسهيالت قرض الحسنه را بپردازند.
وی با تاكيد بر اينكه با توجه به اينكه نرخ سود سپرده با 
نرخ تورم فاصله دارد و بسيار كمتر است مردم تمايلی به 
ســپرده گذاری در بانک ها ندارند، اظهار داشت: از سوی 

ديگر طبق قانون 9۵درصد ســپرده های قرض الحسنه 
بايد به تسهيالت قرض الحسنه اختصاص يابد و همچنين 
۵۰ درصد سپرده جاری مشــتريانی كه آن را به امانت 
به بانک ها می ســپارند در حالی كه مشتريان هر لحظه 
ممكن است، حساب جاری خود را بردارند اما بانک ها بايد 

تسهيالت را ۱۰ ساله به مردم قرض دهند.
دبير كانون بانک های بخش خصوصی با بيان اينكه نكته 
اين است كه ميزان سپرده قرض الحسنه بسيار كاهش 
يافته و نه تنها سپرده های قرض الحسنه بلكه به طور كلی 
سپرده گذاری در بانک ها بسيار كمتر شده  است، گفت: در 
گذشته تبليغات متعددی از ارايه كمک هزينه برای خريد 
خودرو، مسكن، سفر و ... از  سوی بانک ها می ديديم اما 
ديگر شاهد اين تبليغات نيستيم و بانک ها توان انجام اين 
اقدامات را ندارند چراكه روند سپرده گذاری نزولی است و 
همچنين بازپرداخت اقساط اين وام ها يا با تاخير صورت 

می گيرد يا پرداخت نمی شود از اين رو از رقم وصولی ها 
هم نمی  توان رقمی را به پرداخت تسهيالت اختصاص داد.
جمشــيدی ادامه داد: منابع بانک ها كفــاف پرداخت 
تسهيالت حتی تسهيالت خرد را نمی دهد و برداشت از 
حساب بانک مركزی برای پرداخت تسهيالت غيرعاقالنه 
است چراكه طبق قانون بانک ها مشــمول جريمه 3۴ 
درصدی می شوند و در اين شــرايط بانک ها بايد برای 
برداشــت از بانک مركزی و پرداخت تسهيالت به مردم 
بايد وثيقه ارايه دهند. اين روند قرض از بانک مركزی با 
هزينه 3۴ درصدی و ارايه وثيقه برای پرداخت تسهيالت 
۴ درصدی يا ۱8 درصدی به مردم و مشتريان منطقی 
نيست. وی گفت: البته در بحث ارايه تسهيالت تكليفی، 
بانک مركزی سهميه هر بانک را مشخص می كند و افراد به 
بانک های عامل برای دريافت تسهيالت معرفی می شوند 

كه در اجرای اين افراد مشكلی وجود ندارد.              

بانك ها به دليل شكاف نرخ سود و تورم زير بار پرداخت تسهيالت نمی روند

بی رغبتی  بانک ها  به  پرداخت وام
بانك ها به مردم وام نمی دهند

عدم تعادل عرضه و تقاضای تسهیالت
کامران ندری، اقتصاددان

در حال حاضر عرضه و تقاضا برای اخذ تسهيالت به هيچ عنوان تعادل ندارد. مردم تقاضای زيادی برای گرفتن وام دارند در حاليكه منابع بانک ها برای تسهيالت دهی بسيار كم است. بايد شرايطی فراهم شود تا عرضه از تقاضا پيشی 
بگيرد. يعنی بايد شرايط به نحوی رقم بخورد كه توان بانک ها برای پرداخت وام افزايش پيدا كند طوری كه بيش از تقاضا باشد و در چنين شرايطی نه بخشی از وام بلوكه خواهد شد و نه خبری از صف های عريض و طويل برای دريافت 

وام خواهد بود. اما متأسفانه نوع حكمرانی در شبكه بانكی ايران به گونه ای است كه قحطی وام به وجود آمده و بانک ها هم از اين شرايط به نفع خود بهره می برند.
ر حال حاضر به دليل اينكه تقاضای زيادی برای اخذ وام وجود دارد، بانک ها مقاومت زيادی می كند تا به اين تقاضا ها پاسخ ندهد، بنابراين اخذ تضامين سنگين برای وام ها و همچنين فرايند بروكراتيک، برای گرفتن وام را بايد در همين 
زمينه ارزيابی كرد. خود دولت ها نيز تكاليفی را به بانک تحميل می كنند. در حقيقت يک بخشی از فشار بر نظام بانكی در قوانين بودجه قرار می گرفت و يک بخشی هم در بخشنامه های دولت به بانک ها مشاهده می شود. به عنوان 
مثال ابالغ بخشنامه تسهيالت كرونايی از سوی دولت به بانک مركزی را شاهد بوديم كه آثار منفی در رشد نقدينگی و پايه پولی داشت. در مورد ديگر هرچند دولت به دنبال آن است كه در وام های خرد و زير صد ميليون تومان اخذ 

تضامين و ضامن را حذف كند، اما با توجه به شرايطی كه وجود دارد، اين كار با موانع بسيار جدی روبرو است. مسئله تسهيالت تكليفی در تمام دولتها وجود داشته است. 
در طول سال های گذشته دولت با تسهيالت تكليفی كه بر گردن بانک ها گذاشته موجبات آن را فراهم آورده كرده تا منابع بانک ها به صورت دستوری صرف شود. تا از اين طريق آن ها نتوانند سرمايه گذاری های مناسبی را انجام دهند 

تا از سود و منابع حاصل از آن بتوانند به مردم وام پرداخت كنند. دولت بايستی برای حل اين مشكالت و چالش ها برنامه كارشناسی ارائه كند. به بيان ديگر نيازمند اصالحات اساسی در نظام بانكی از سوی دولت هستيم. 
مشكل ديگری كه وجود دارد، بحث تعيين دستوری نرخ سود است. در حقيقت اين مسئله در سال های اخير، به  نوعی انعكاس دهنده عدم استقالل بانک مركزی بوده است. زيرا با توجه به اينكه می دانيم نرخ سود در شورای پول و 
اعتبار تعيين می شود و از طرف ديگر تركيب شورای پول و اعتبار به گونه ای است كه دولت در اين شورا نفوذ دارد، درنتيجه تعيين دستوری نرخ های سود، مشهود بوده است. بايد در دولت برای اصالح اين رويه تالش شود. در حقيقت 

از اين زاويه، يعنی هم تعيين دستوری نرخ سود تسهيالت و هم نرخ سود سپرده ها، اقتصاد آسيب ديده است.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

معاون وزير ارتباطات گفت: تا دو سال آينده بسياری از مراكز داده  در 
كشور به دليل ميزبانی سرويس های با اهميت ، دارای شناسنامه و ملزم 
به رعايت استانداردها می شوند. به گزارش وزارت ارتباطات، علی اصغر 
انصاری در جلسه بررسی برنامه اجرايی تفاهم نامه سه جانبه ميان 
معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و مجری شبكه 
ملی اطالعات، سازمان فناوری اطالعات ايران و سازمان نظام صنفی 
رايانه ای كشور، پيش بينی كرد كه در سال دوم بعد از اجرای اين تفاهم 
نامه، بسياری از مراكز داده )ديتاسنتر( به دليل ميزبانی سرويس های 

با اهميت، دارای شناسنامه و ملزم به رعايت استانداردها می شوند.
معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی وزير ارتباطات در جلسه بررسی 
برنامه اجرايی و اقدام توسعه و پياده سازی چارچوب های مراكز داده، 
ادامه داد: مراكز داده و ظرفيت های ميزبانی و پردازشی آن بخش مهمی 
از شبكه ملی اطالعات هستند كه از اهميت بااليی برخوردار بوده و 
الزم است برای طراحی، توسعه و پياده سازی آن ها از استانداردهای 

فنی اين حوزه استفاده كنيم و مطابق با اين چارچوب های استاندارد، 
برنامه ريزی كرده و آن را اجرا كنيم. وی با اشاره به تفاهم نامه منعقد 
شده و با بيان اينكه امروز جلسه ای برای برنامه اجرايی اين تفاهم نامه 
همكاری و اقدام در سطح مديريت و كارشناسی برگزار شد و پژوهشگاه 
ارتباطات و فناوری اطالعات نيز به عنوان ضلع چهارم و مشاور مجری 
شبكه ملی اطالعات در جلسه حاضر است، گفت: در اين جلسه مقرر 
شد يک برنامه اقدام مشترک، دارای زمانبندی و منابع مشخص و با 
رويكرد واگذاری كارها به بخش خصوصی تهيه شود كه در اين برنامه 

فاز شناسايی، ارزيابی و اعمال مقررات ديده خواهد شد.
انصاری با اشاره به اينكه شورای راهبری اين تفاهم نامه به صورت ماهانه 
برگزار می شود، افزود: اين شورا در صورت وجود موانع، برای حل آنها 
اتخاذ تصميم می كند و وزارت ارتباطات با همكاری سازمان نظام صنفی 
رايانه ای، دبيرخانه اين تفاهم نامه را برای مديريت و نظارت بر فرآيند 
اقدامات و پيشرفت كارها و اتخاذ سياست های الزم، تشكيل می دهند. 

مفقودی
سند كمپانی خودرو سواری پژو TU3 2۰6 به رنگ سفيد روغنی مدل ۱396 
با شــماره پالک ايران 68- 9۱۱ و ۵۷  و شماره موتور 165A0102343 و 
شماره شاسی NAAP03EE8HJ069554 به مالكيت احمد خمری 

كلوخی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی
 1600OHV اينجانب لقمان پروری مالک خودرو وانت سيستم پيكان تيپ 
مدل ۱389 و شماره انتظامی 2۷-۷26ج8۴ و شماره موتور ۱۱۴89۰۴۵628 
و شماره شاسی NAAA46AA7BG138646 بعلت فقدان اسناد فروش 
تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذكور را نموده است لذا چنانچه هركس ادعايی 
در مورد خودرو مذكور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش 
شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نماييد بديهی 

است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.9332
--

مفقودی 
برگ كمپانی كاميونت ون نيسان مدل ۱3۷۴ به شماره انتظامی 86۷ ن ۴2 
ايران 2۷ به شماره موتور ۰3۱۰۵8 و شماره شاسی ۰898۷۰ بنام سيد ابراهيم 

سيدی مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد . 9333
--

مفقودی 
برگ سبز كاميونت ون نيسان مدل ۱3۷۴ به شماره انتظامی 86۷ ن ۴2 ايران 
2۷ به شماره موتور ۰3۱۰۵8 و شــماره شاسی ۰898۷۰ بنام سيد ابراهيم 

سيدی مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد . 933۴
--

مفقودی
برگ ســبز ماشــين وانت پيكان مدل ۱388 به شــماره انتظامی ۱۱9 ن 
۴8 ايــران 2۷ و شــماره موتــور ۱۱۴88۰29۰83 و شــماره شاســی 
NAAA36AA49G854482 بنام بهمن نصرالهی مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط ميباشد . 932۰
--

مفقودی 
برگ كمپانی مزدا مدل ۱389 به شماره انتظامی 96۱ ل ۱8 ايران 2۷ به شماره 
موتور FE130578 و شماره شاسی NAGCPX2PC18D27196 بنام 

عسگر غالمی هولوسو مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد . 932۱
--

مفقودی 
برگ كمپانی -برگ سبز وانت رنو مدل ۱369 به رنگ سفيد به نام مريم طهماسبی  به 
 100010280RR204471 شماره انتظامی ۷۵8 ل ۵۴ ايران ۱۰ به شماره موتور
و شماره شاسی NAAUSRBY7HA706139 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط ميباشد . 9322
--

مفقودی 
برگ سبز سواری دنا مدل ۱39۵ به شماره انتظامی 9۵3 ط ۵2 ايران 3۷ به 
شماره شاسی NAAW01HE6GE420772 بنام دياكو ابراهيمی مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.9323

»آگهي تجدید مناقصه عمومی انجام عملیات 
برداشت زباله و تنظیف معابر شهری«

شهرداري بوكان در نظر دارد در اجراي بند 3 مصوبه شماره 3۷ مورخه ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ شوراي محترم اسالمي شهر عمليات برداشت زباله و تنظيف 
معابر  شهری را با مشخصات و شرايط مندرج در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومی يک مرحله ای مندرج در سامانه تداركات الكترونيكی دولت 
به شماره 2۰۰۱۰92۷2۵۰۰۰۰۱۴  به شركت های خدماتی واجد شرايط و مرتبط با موضوع مناقصه به صورت حجمی واگذار نمايد.كليه مراحل 
برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكی دولت( ستاد 
) به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و 

دريافت گواهی امضای الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
مبلغ برآورد اوليه موضوع مناقصه: ماهانه ۱۷/۷86/۷۵۰/۰۰۰ ريال و ساالنه 2۱3/۴۴۱/۰۰۰/۰۰۰ ريال

مبلغ سپرده شركت در مناقصه: ۱۰/6۷2/۰۰۰/۰۰۰ ريال  
تاريخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاريخ  ۱۴۰۱/۰2/2۷  می باشد.

آخرين مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت ۱9:۰۰ مورخ  ۱۴۰۱/۰3/۰۵
آخرين مهلت زمانی ارسال پاكت های پيشنهاد : ساعت ۱9:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰3/۱6

زمان بازگشايی پاكتها : ساعت ۱۱   روز  سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰3/۱۷
تاريخ انتشار آگهی در روزنامه:  نوبت اول ۱۴۰۱/۰2/28          نوبت دوم ۱۴۰۱/۰3/۰۴

كميسيون عالی معامالت شهرداری در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار است.
 ساير اطالعات وجزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

  هزينه انتشار آگهی در روزنامه )طی دو نوبت( و كارشناسی به عهده برنده گان مناقصه می باشد. 
واريز مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ريال بابت خريد اوراق مناقصه

متقاضيان واجد شرايط جهت كسب اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه می توانند با شماره تلفن-۴6226339-  ۰۴۴ واحد 
امور قراردادها و پيمانهای شهرداری تماس حاصل نمايند.

صرفا اســناد پاكت های پيشــنهاد)ب( و )ج( دارای امضای الكترونيكی مورد پذيرش است. در جلسه بازگشــايی پاكت های )ب( و )ج(، اسناد 
فيزيكی)كاغذی( و اسناد فاقد امضای الكترونيكی)دارای مهر گرم( به هيچ وجه مورد پذيرش نيست.”

رشید میرحسامی: شهردار بوکان

ديتاسنترهای مهم كشور دارای شناسنامه می شوند

ایجاد مراکز داده جدید در خارج از تهران


