
مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان 
ملی اســتاندارد گفت: به تشــخیص دفتر تخصصی تمدید 
اعتبار گواهینامه تایید، تمدید اعتبار تیبا و ســمند منوط به 
رفع نواقص یاد شده است و معاون مهندسی پلیس راهور نیز 
شماره گذاری این خودروها را به ارائه مستندات کامل و ارائه 

تاییدیه سازمان ملی استاندارد منوط کرده است.
 گزارش ایسنا، مهدی انگورج، مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای 
استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد، در یک برنامه 
تلویزیونی درباره حذف سمند و تیبا از فهرست تمدید اعتبار 
سازمان ملی استاندارد، گفت: سازمان ملی استاندارد به وکالت 
از مردم مدعی العموم کیفیت اســت نه متولی. منشــاء این 
گزارشات می تواند از سه طریق باشــد یکی گزارشات واصله 
مردمی، دوم آمار و اطالعاتی کــه از تعمیرگاه های خدمات 
پس از فروش خودروســازها در ارتباط بــا تعویض قطعات و 

خرابی سیستمها و... وجود دارد و سومی بر اساس ارزیابی که 
شرکت های بازرسی سازمان ملی استاندارد ایران از آن طریق 

اتفاق افتاد.
وی با اشاره به تعهد ۱۵ ماده ای خودروسازها و مهلت قانونی 
برای رفــع نواقص، اظهار کــرد: تاکنون ســی. او. پی )تایید 
ایمنی( برای انواع خودروهای سواری، تجاری، فنی، تریلرها و 
موتورسیکلت به صورت سالیانه صادر میشد، اما برای تشدید 
نظارت بر حوزه کیفیت که خواست مردم و شان مردم است 

زمان صدور آن به یک ماه کاهش یافت.
انگورج همچنین با بیان اینکه یکی از چالشــها در ارتباط با 
تایید انطباق در ابتدای تولید محصــول، طراحی و محصول 
ساخته شده، کیفیت، ایمنی زیســت محیطی و عملکردی 
است، گفت: یعنی در زمان شروع کار تایید نوع خودرو و بعد 
از آن در طول دوران در طی تولید انبوه نیز ارزیابی میشود تا با 

خودروی اولیه تطبیق داشته باشد. وی همچنین با اشاره به 
تاکید رئیس جمهور در شورای عالی استاندارد مبنی بر احیای 
همه ۹ استاندارد تعلیق شده در دولت قبل باید، گفت: ضمن 
اینکه خودروســاز قبل از اینکه تمدید اعتبار را دریافت کند، 
نباید حتی تبلیغ کند چه برسد به پیش فروش که خود این 

موضوع غیرقانونی است.

ایراد سمند و تیبا چیست؟
به گفته این مقام مسئول عموم ایرادات پرتکرار خودرویهای 
سمند و تیبا، در انتقال قدرت در سیستم موتور، در بدنه، رنگ 
خودرو، سیســتم فرمان و چراغها بود. دیدگاههای مشتریان 
عالوه بر موضوعات اســتانداردی جمع آوری شد و با لحاظ 
آنها، این خودروها از فهرســت صــدور تاییدیه های ایمنی، 

خارج شدند.

 مدیرکل دفتر صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد همچنین 
گفت: به تشــخیص دفتر تخصصی تمدید اعتبار گواهینامه 
تایید، مربوط به رفع نواقص یاد شده است. موضوعی که معاون 
مهندسی پلیس راهور نیز شــماره گذاری این خودروها را به 
ارائه مستندات کامل و ارائه تاییدیه سازمان استاندارد منوط 

کرده است.

سمند و تیبا شماره گذاری نمی شود
در ادامه این برنامه، ســرهنگ محمدعلــی زارع معاون فنی 
مهندســی پلیس راهور نیز گفت: با توجه به اینکه ســمند و 
تیبا در حال حاضر در لیست تاییدیه استاندارد وجود ندارند، 
پلیس هم بر اســاس آن تکلیف قانونی، قطعا خودروهایی را 
که بی کیفیت است و نقص و مشکالتی دارند شماره گذاری 

نخواهد کرد.

وی افزود: در قانون برای هر دســتگاه تکلیف مشخص شد و 
بر اســاس آن نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مکلف 
است پس از اخذ تاییدیه های سازمان ملی استاندارد و سازمان 
محیط زیست به شماره گذاری خودرو اقدام کند. همچنین 
اگر نقصی در رابطه با خودرو و یا راه توسط کارشناسان تصادف 
بررسی و مشخص شــود، افرادی که قصور دارند قصورشان 

لحاظ و به مراجع صالح معرفی خواهند شد.

بعد از رفع تعهدات، تولید سمند متوقف می شود
محسن رضایی منش، معاون تحقیقات و طراحی ایران خودرو 
نیز در ادامه با اشاره به تعهدات این شرکت گفت:  مشتریانی، 
مخصوصا در حوزه تاکسیرانی، ثبت نام کرده بودند. بنابراین 
بعد از اینکه این تعداد تعهد را تولید کردیم و به دست مشتریان 

رساندیم، تولید سمند از دستورکار خارج خواهد شد.  

براساس بودجه ۱۴۰۱، گاز رایگان برای خانواده های تحت پوشش مراکز بهزیستی 
و کمیته امداد امام )ره( در نظر گرفته و تاکنون بیش از ۶۵۰ هزار خانوار از این قضیه 
بهره مند شده اند اما حذف یارانه برای مشترکان پرمصرف نیز مورد توجه قرار گرفته 

که گفته های وزیر نفت نهایتا تا ماه آینده اجرایی می شود.
به گزارش ایسنا، میزان مصرف گاز در ایران تقریبا با ۱۲ کشور ثروتمند اروپا برابری 
می کند. آمارهای مصرف گاز در زمستانی که گذشــت به نقطه بحران رسید. با 
وجود آنکه با توجه به تکمیل تعمیرات اساسی پاالیشگاه ها، بیش از ۸۰۰ میلیون 
مترمکعب گاز فرآورش و وارد شبکه سراسری می شد، باز هم ناترازی انرژی در گاز 
وجود داشت که این امر بیانگر عدم رعایت الگوی مصرف است. همین امر باعث شده 
تا وزارت نفت سیاست های تشویقی و تنبیهی را به کار بگیرد؛ یکی از اقدام های دولت 

سیزدهم افزایش تعرفه برای مشترکان پرمصرف گاز بود که پارسال در آذرماه رقم 
خورد و گام نخست به این شکل برداشته شد که هیچ گونه تغییری در قیمت سه پله 
نخست که تقریباً ۷۵ درصد مشترکان بودند و بیش از ۵۰ درصد مصرف را داشتند، 
صورت نگرفت. اما در بحث تعرفه های گاز ۱۲ پله تعریف شده است؛ از پله ۴ تا پله 
۱۲ مشترکان پرمصرف هستند. با برنامه ریزی که انجام و در دولت نیز مصوب شد، 
تعرفه هر پله نسبت به پله قبل ۴۰ درصد افزایش می یابد، یعنی سه پله نخست که 
۷۵ درصد مشترکان ما هستند، هیچ گونه افزایش قیمتی نداشتند، اما از پله چهارم 
که شروع مشترکان پرمصرف است، افزایش نرخ ها انجام شد، اما پارسال به دلیل 
اینکه نمی خواستیم تکانه های اقتصادی اتفاق بیفتد، بخشی را گذاشتیم در سال 
۱۴۰۱ اجرا شود. مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب کرده است قیمت گاز برای 

مشترکان پرمصرف باید بدون یارانه باشد، آنطور که جواد اوجی - وزیر نفت - اعالم 
کرده، کارشناسان وزارت نفت در حال بررسی این موضوع هستند که پس از نهایی 
شدن به دولت ارائه خواهد شد و ان شاءاهلل افزایش قیمت ابزاری برای کنترل شدت 
مصرف انرژی و بهینه مصرف کردن گاز برای مشــترکان باشد. فکر می کنم این 

آیین نامه طی یکی دو ماه آینده به دولت ارائه شود.
به گفته وی، تاکنون بیش از ۶۵۰ هزار خانوار از تعرفه رایگان بهره مند شدند و وزارت 
نفت منتظر دریافت آمار بهزیستی و کمیته امداد امام است. درصورتی که اطالعات 
هموطنان دریافت شود، همکاران شرکت ملی گاز خانوارهای جدید را نیز سریع در 
سامانه صدور قبوض مشترکین تغذیه می کنند. هر تعداد خانوار که به وزارت نفت 
معرفی شوند در همان ماه وارد سیستم می شوند و وزارت نفت در این زمینه آمادگی 

کامل دارد. پیگیری های ایسنا از شرکت ملی گاز نیز بیانگر این است که این موضوع 
فعال نهایی نشده اما مساله در حال بررسی و پیگیری است و در زمان مقرر اطالع 

رسانی انجام خواهد شد.
در حال حاضر ۲۵ میلیون مشترک گاز در کشور وجود دارد که از این تعداد، ۷۶ 
درصد از مشترکین در سه پله اول مصرف قرار دارند و ۵۰ درصد گاز کشور را مصرف 
می کنند. متوسط قیمت گاز سه پله اول مشترکین هر مترمکعب حدوداً ۶۳ تومان 
است هر مشترک در ماه حدود ۵۰۰ متر مکعب مصرف دارد که با نرخ ۶۳ تومان، ۳۵ 
هزار تومان در ماه پول گاز می پردازند. این در حالی است که اگر همین میزان گاز 
را صادر کنیم معادل ارزی آن به نرخ صادراتی، برابر با ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 

خواهد بود؛ در حالی که ما با رقم بسیار پایین، آن را در منازل مصرف می کنیم.

با وجود ذخایر ۲۷ میلیارد و ۶۰ میلیون مترمکعبی آب 
در سدهای کشور، حدود ۵۳ درصد ظرفیت سدها پر 

و ۴۷ درصد این ظرفیت خالی است.
آمار دفتــر اطالعات و داده های آب کشــور نشــان 
می دهد که با سپری شدن ۲۴۸ روز از سال آبی، تا ۷ 
خردادماه )سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰( میزان کل حجم 

آب در مخازن سدهای کشور حدود ۲۷.۰۶ میلیارد 
مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی 

گذشته بیانگر ۶ درصد کاهش است.
با وجود ذخایر ۲۷ میلیارد و ۶۰ میلیون مترمکعبی آب 
در سدهای کشور، حدود ۵۳ درصد ظرفیت سدها پر و 

حدود ۴۷ درصد این ظرفیت خالی است.

فیروز قاسم زاده، مدیرکل دفتر اطالعات و داده های 
آب کشــور در این خصوص گفت: بررسی وضعیت 
ورودی سدهای کشور نشــان می دهد که ورودی به 
مخازن در سال آبی جاری ۲۵.۷۴ میلیاردمترمکعب 
رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 

۲ درصد افزایش نشان می دهد.

بر اساس قانون جدید چک که از ابتدای سال ۱۴۰۰ 
اجرا شده اســت، وجوه صادرکننده چک برگشتی 
به میزان کســری مبلغ چک در حساب های او در 
بانک های دیگر مسدود خواهد شد که این فرآیند 
از امروز به صورت تدریجی در بانک ها آغاز می شود.

به گزارش ایسنا، اجرای قانون جدید چک از ابتدای 
سال ۱۴۰۰ آغاز شــد و از این زمان به بعد تمامی 
چک ها برای نقل و انتقال باید در سامانه صیاد ثبت 

شوند تا قابلیت نقد شوندگی داشته باشند.

همچنین، قانون جدید ضوابط مختلف و جدیدی 
را برای صدور چک به همراه آورده اســت که گفته 
می شــود به چک ها اعتبار می بخشــد و چک های 

برگشتی را نیز کم می کند.
از جمله مهم ترین الزامــات و ضوابط قانون جدید 
چک می تــوان به ممنوعیت صــدور چک در وجه 
حامل، حذف پشت نویسی چک، ثبت و انتقال چک 
در سامانه صیاد توســط صادرکنندگان و دریافت 

کنندگان و ... اشاره کرد.

البته، یکی از بندهای مهم این قانــون، بانک ها را 
مکلف کرده تا در صورت کافــی نبودن موجودی 
حســاب صادرکننده چک، وجه چــک را از محل 
موجودی سایر حساب های صاحب حساب به ترتیب 
اولویت از حساب جاری، حساب قرض الحسنه پس 
انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب 
سرمایه گذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن 
کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق 
به صادرکننده به میزان مبلغ چک، پرداخت کنند. 

آمار واردات زنجیره فوالد از شــمش فوالد تا انواع 
مقاطع، محصوالت فوالدی و آهن اسفنجی نشان 
می دهد که عالوه بر اینکه چند سالی است، کشور 
از واردات آهن اســفنجی بی نیاز و واردات آن صفر 
بوده است، در نخستین ماه از سال جدید نیز واردات 
شمش فوالد صورت نگرفته است؛ این در حالیست 
که واردات سایر اقالم نیز کاهش ۳۰ و ۳۶ درصدی 

داشته اند.
بر اســاس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان 

فوالد ایران در اختیار ایسنا، قرار گرفت، در نخستین 
ماه از ســال جدید میزان واردات مجموع مقاطع 
طویل فوالدی ۳۳ درصــد و مجموع مقاطع تخت 
و محصوالت فــوالدی هر یــک ۳۶ درصد کاهش 
داشــته اند. عالوه بر آهن اسفنجی، واردات شمش 

فوالد نیز صفر ثبت شده است.
بیشــترین میــزان واردات فــوالدی در فروردین 
ماه امســال  مختص محصوالت فــوالدی معادل 
۳۴ هزار تــن بوده اســت کــه البته نســبت به 

میزان واردات آن در مدت مشــابه ســال گذشته 
 )۵۳ هــزار تــن( ۳۶ درصــد کاهــش را تجربه 

کرده است.
پس از آن میــزان واردات مقاطع تخت فوالدی در 
نخســتین ماه از ســال ۱۴۰۱ معادل ۳۰ هزار تن 
ثبت شــده که از میزان واردات آن نیز نســبت به 
مدت مشابه سال گذشــته، ۳۶ درصد کمتر است. 
در فروردین ماه ۱۴۰۰، حدودا ۴۷ هزار تن مقاطع 

تخت فوالدی وارد کشور شد.

تارفعنواقص،سمندوتیباشمارهگذارینمیشوند

یارانهگازمشترکانپرمصرفحذفمیشود

۴۷درصدظرفیتسدهایکشورخالیاست
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سرمقاله

تامین مالی
چالش اصلی تولید 

زمانی که موضوع راه اندازی 
کسب و کار و سرمایه گذاری 
مطرح می شــود ذهن ها به 
سمت بانک و منابع بانکی 
می رود. اما این پیش فرض وجــود دارد که منابع 
بانکی محدود است و قاعدتاً بانک ها می دانند که 
مشتری شان چه کسانی هستند و عمده منابع شان 
مشخص است که در طی سال به چه سمت و سوی 
می رود.  بعضاً بانک ها مشتری ثابت دارند که ساالنه 
به این افراد وام تخصیص می دهند و یا وام آنها را 

تمدید می کنند...

  آرمان خالقی 
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اقساط وام 100میلیونی ودیعه با سود 18 درصد، 2 میلیون و 539 هزار تومان است

سود ۵2 میلیونی  وام   ودیعه
صفحه2

صفحه۴

کمبود  نقدینگی  در  بنگاه های  کوچک
واحدهای   کوچک   توان   ارائه  و ثایق   سنگین   دریافت   تسهیالت   را   ندارند

شــاخص های بازار ســهام در اولین روز معامالتی 
هفته ۷ خرداد ۱۴۰۱ ریزش کردند و ارزش خالص 
تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد.  در 
معامالت روز شنبه هفتم خرداد، شاخص کل بورس 
پایتخت با ریزش ۱۱ هزار و ۱۱۱ واحدی نسبت به 
روز چهارشــنبه به رقم یک میلیون و ۵۵۳ هزار و 
۳۷۶ واحد رسید.  شاخص هم وزن بورس نیز با افت 
۴ هزار و ۲۵۲ واحدی در ســطح ۴۳۲ هزار و ۵۴۱ 
واحدی ایستاد. همچنین شــاخص کل فرابورس 
)آیفکس( ۹۰ واحد پائین آمد و در سطح ۲۱ هزار 
و ۳۹۷ واحد قرار گرفت.  امروز ارزش خالص تغییر 
مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و ۴۵۱ 
میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. گروه  

فلزات اساسی بیشترین...

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت گفت: در 
فروردین ســال جاری ۲۴هزار و ۵۴۰ دستگاه و در 
اردیبهشت ۳۷ هزار و ۱۶۰ دستگاه موبایل مسافری 
برند آیفون وارد کشور شــد که احتمال می دهیم 
بخشــی از این واردات با سوءاســتفاده از اطالعات 
مســافران صورت گرفته؛ این در حالی اســت که 
واردات قانونی این برند توسط شرکت ها در دو ماه 
اخیر با تصمیم وزارت صمت ۳ برابر کاهش پیدا کرد.

امیر اسحاقی با اشاره به آرامش در بازار تلفن همراه، 
افزود: بعد رسانه ای شــدن خبر ممنوعیت واردات 
تلفن های همــراه باالی ۶۰۰ دالر، شــاهد التهاب 
در عرضه و قیمت آیفون در بــازار بودیم؛ البته بعد 
از تعامل بین دولت و بخش خصوصی این شــرایط 

کنترل و شاهد آرامش...



اقتصاد2

سایه سنگین رکود در بازار خودرو
فعاالن بازار خودرو اعتقاد دارند بازار کشش 
افزایش بیشــتر قیمت را نــدارد و همین امر 
موجب شده تا شــاهد افزایش قیمت خودرو 

در بازار نباشیم.
به گزارش تسنیم، برخالف هفته گذشته که 
بازار خودرو با افزایــش قیمت روبه روبود این 
هفته خبری از تغییرات قیمتی نیست و البته 
همین امر عاملی شده تا معامالت در بازار به 

صفر برسد.
فروشــندگان خــودرو معتقدنــد بخشــی 
از متقاضیــان خرید خــودرو در حال محک 
زدن شــانس خود در قرعه کشــی ســامانه 
فــروش یکپارچه خــودرو هســتند، برخی 
دیگر هــم منتظــر تعیین تکلیــف واردات 
خــودرو کــه همیــن امــر باعث شــده تا 
 بــازار کســاد بــوده و خبــری از معامالت 

نباشد.
در حــال حاضر افــت قیمت دالر را شــاید 
بتوان یکــی از دالیل ثبات قیمــت خودرو 
در بازار دانســت. اما فعاالن بــازار خودرو در 
ایــن میان بــه این نکته اشــاره مــی کنند 
که بــازار کشــش افزایــش بیشــتر قیمت 
را نــدارد و همیــن امــر موجــب شــده تا 
 شــاهد افزایــش قیمــت خــودرو در بازار 

نباشیم. 

رونمایی از سامانه مروارید با حضور 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

رونمایی از ســامانه مروارید بــا حضور وزیر 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعیســامانه مروارید 
با حضور وزیــر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
 و سرپرست بانک توســعه تعاون راه اندازی 

گردید.
حجت الــه عبدالملکــی وزیر تعــاون، کار 
و رفاه اجتماعــی در گردهمایی سراســری 
مدیــران روابط عمومی ادارات کل اســتانی 
وســازمان های تابعه، )همایــش جهادگران 
امیدآفرین( اظهار داشــت: ایــن وزارتخانه 
به لحــاظ اجتماعی باالترین مســئولیت ها 
 را عهــده دار اســت و از ایــن رو وزارت 

مردم است.
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی هم افزایی 
میــان ارکان روابط عمومــی وزارتخانه ها را 
حائز اهمیت عنــوان نمود و گفت: ســامانه 
مروارید بســتری بــرای انعــکاس خدمات 
و دســتارودهای وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســت.وی افــزود: امیدآفرینی و 
انعکاس خدمات و دستاوردهای وزارتخانه در 
بخش های مختلف از جمله رفاه، کار، بیمه ها 
 و بانک هــا از جمله کارکردهــای همکاران 

روابط عمومی است.

کاالکارت ۱۰۰ میلیــون تومانی به 
آموزشگاه های فنی و حرفه ای خراسان 

شمالی پرداخت می شود
مدیر شــعب بانک قرض الحســنه مهر ایران 
در اســتان خراســان شــمالی گفت: آماده 
پرداخــت کاالکارت ۱۰۰ میلیون تومانی به 
همه آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان 

هستیم.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایــران، »علــی خیاطی« مدیر شــعب 
بانک در اســتان خراسان شــمالی در دیدار 
با »مهــدی رحمــدل« مدیر کل ســازمان 
فنی و حرفه ای اســتان، گســتره خدمات و 
تنوع محصــوالت قابل ارائه از ســوی بانک 
قرض الحســنه مهر ایران به آموزشگاه های 
آزاد فنی و حرفه ای سطح اســتان را تشریح 
و آمادگی بانــک در تولید محصول و خدمات 
متناســب با نیــاز جامعه مخاطــب به ویژه 
 زیرمجموعــه ســازمان فنی و حرفــه ای را 

اعالم کرد.
خیاطــی افــزود: طــرح کاالکارت بانــک 
قرض الحســنه مهر ایران، در پاســخگویی 
به نیازهای ســازمان فنی و حرفه ای به ویژه 
آموزشــگاه های آزاد تابعه در قالب مشتری 
و پذیرنده پتانســیل باالیی دارد. بــا انعقاد 
تفاهمنامــه ســازمانی کاالکارت، کارکنان 
ســازمان نیز می توانند برای خریــد کاال یا 
دریافت خدمات مورد نیاز خــود، از دریافت 
وام قرض الحسنه تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان 

بهره مند شوند.

خبر

در حالــی که ســتاد تنظیم 
بازار ســقف اجــاره بهــا را 
 ۲۵ درصد تعیین کــرده اما 
بررســی ها از کمتــر رعایت 
شــدن این مصوبه از ســوی 
موجران حکایت دارد. به گزارش مهر، در جلســه ستاد 
تنظیم بازار ۲۹ اردیبهشت ماه به ریاست محمد مخبر 
معــاون اول رئیس جمهور بــه پیشــنهاد وزارت راه و 
شهرسازی، ســقف افزایش اجاره بهای مسکن در سال 
جاری نســبت به اجاره بهــای ســال ۱۴۰۰، در تهران 
حداکثر ۲۵ درصد، کالنشهرهای باالی یک میلیون نفر 
جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد و 
به تصویب رسید. همچنین بر اساس این مصوبه، سازمان 
تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران امالک متخلف 

که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند.
هنوز آماری از ســوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی 
در خصوص میزان افزایش اجاره بها در روزهای پس از 
ابالغ این مصوبه، اعالم نشده است؛ اما اتحادیه مشاوران 
امالک از ابالغ این مصوبه به اتاق اصناف و ســپس با 
اتاق های اصناف استانی و همچنین اتحادیه مشاوران 
امالک استان ها خبر داده اســت. اتحادیه امالک نیز 
این مصوبه را به دفاتر مشــاوران امالک دارای مجوز 
از اتحادیه مربوطه، ابالغ کرده اســت. به نظر می رسد 
با توجه به رســانه ای شــدن خبر این مصوبه به طور 
گسترده و همچنین ابالغ آن به دفاتر مشاوران امالک، 
بخش زیادی از دفاتر واسطه های ملکی در جریان این 
مصوبه هستند. این در حالی است که همزمان تعدادی 
از نمایندگان مجلس پیگیر تصویب طرح دوفوریتی 
ساماندهی بازار اجاره مســکن هستند که کلیات آن 
هفته گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و 
با توجه به تعطیلی مجلس طی دو هفته آینده، جزئیات 
آن در نخســتین جلســه بعد از تعطیالت تابستانی 

مجلس بررسی خواهد شد.

جزئیات طرح دو فوریتی ساماندهی بازار 
اجاره مسکن

با این حال علــی خضریان نماینده مــردم تهران در 
مجلس و از طراحان طرح ســاماندهی بــازار اجاره 
مســکن درباره جزئیات طرحی که دو فوریت آن به 
تصویب رسیده گفته است: ۱. بر اساس طرح مجلس، 
دولت موظف است تا پایان فروردین هرسال طبق نرخ 
تورم میزان مجاِز افزایــش اجاره خانه ها را اعالم کند. 
هر صاحب خانه ای که ســقف را رعایت نکند معافیت 
مالیاتی ســاالنه اش لغو شــده و به اندازه ۱۰ درصد 

مبلغ ودیعــه جریمه مالیاتی می شــود. ۲. همچنین 
مالکان خانه ها موظفنــد که قرارداد اجــاره خانه را 
در دفاتر اسناد یا ســامانه امالک به طور رایگان ثبت 
کنند. اگر مشــاور امالکی قرارداد اجــاره خانه را در 
سامانه ثبت نکند برای بار اول یک سال از اشتغال به 
این کار محروم و به اندازه ۳ برابر حق الزحمه جریمه 
 می شــود و در بار دوم به طــور دائم از داشــتن بنگاه 

محروم می شود.
۳. صاحب خانه ای هم که قــرارداد اجاره را ثبت نکند 
به اندازه ۲۰ درصد ودیعه دریافتــی جریمه مالیاتی 
می شود. اگر این صاحب خانه برای گرفتن حکم تخلیه 
به دادگاه برود هزینه دادرسی اش ۲ برابر خواهد بود و 
صدور حکم هم منوط به پرداخت جریمه مالیاتی است.

۴. تعرفه کمیسیون بنگاه ها را دولت تعیین می کند و 
بنگاه متخلف عالوه بر بازگرداندن مبلغ اضافه به اندازه 
۳ برابر مجموع کمیسیون دریافتی جریمه خواهد شد.

بررسی های میدانی از سطح دفاتر امالک
بررسی میدانی خبرنگار مهر حاکی است بیشتر مالکان 
و موجران در تهران عالقه ای به رعایت سقف ۲۵ درصد 
برای تعیین اجاره بها را ندارند؛ از ســوی دیگر طبق 
مصوبه ستاد تنظیم بازار، سازمان تعزیرات حکومتی با 
دفاتر مشاوران امالکی که این سقف را رعایت نکنند، 

حق برخورد دارد.
این در حالی اســت که مصوبه مشــابهی در دو سال 
۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از سوی ســتاد ملی مقابله با کرونا در 
خصوص تعیین ســقف اجاره بها تصویب و ابالغ شده 
بود که به گفته معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه 

و شهرسازی در دولت دوازدهم و ۶ ماهه نخست دولت 
سیزدهم، ضریب اجرای این مصوبه بیش از ۶۰ درصد 
بوده اســت ولی آمارهای اعالمی از مرکز آمار ایران و 
بانک مرکزی از رشد بیش از ۵۰ درصدی اجاره بها در 
سال ۱۴۰۰ حکایت دارد. یک مشاور امالک در مناطق 
مرکزی تهران به خبرنــگار مهر گفت: در بخش هایی 
از مرکز و جنوب پایتخت که میــزان درآمد خانوارها 
کشــش افزایش بیش از ۸۰ درصدی اجاره بها را که 
در مناطقی از شــمال و غرب تهــران رخ داده، ندارد، 
موجران ممکن است در خصوص قراردادهای تمدیدی 
تا حدودی با مستأجران همکاری کرده و میزان قرارداد 
اجاره مســکن را کمتر از عرف کنونی بازار برای سال 
جاری تمدید کنند؛ ولی از آنجا کــه فایل های اجاره 
یا کم است یا اگر پیدا شود، با ارقام عجیب و غریبی به 
مستأجران عرضه می شود، بخش زیادی از مستأجران 
چاره ای جز همکاری با موجر را ندارنــد؛ در غیر این 
صورت باید به مناطق جنوبی تر یا حاشیه ای پایتخت 

کوچ کنند.
یکی دیگر از واســطه های ملکی نیز به خبرنگار مهر 
گفت: در برخی موارد فایل های اجاره به حدی دور از 
ذهن است که مثاًل برای یک واحد کلنگی در زیرزمین 
ارقامی از سوی موجر اعالم می شود که سال گذشته 
برای یک واحد ۷۰ متری در طبقه همکف با پارکینگ 
در همان محله در نظر گرفته می شد. یک مشاور امالک 
دیگر نیز درباره اینکه آیا می توانید از موجران بخواهید 
که اگر با حداکثر ۲۵ درصد افزایش اجاره بها، ملک خود 
را فایل نکنید، خدماتی به آنها ارائه نمی دهید؟ گفت: 
ما حداکثر اقدامی که می توانیم انجام دهیم این است 

که از موجر بخواهیم از ارقام نجومی دست بردارد ولی 
اینکه اگر بیش از ۲۵ درصد فایــل اجاره خود را ثبت 
کند، از اراده خدمات به وی معذوریم، شدنی نیست؛ 
چون موج را به راحتی مورد اجاره خود را به مشــاور 
امالک دیگری واگذار می کند و ما از حق کمیســیون 

خود باز می مانیم.

رئیس اتحادیه مشاوران امالک: اعطای وام 
ودیعه مسکن با نرخ ۱۸ درصد، اشتباه است

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
اســتان تهران در گفت وگو با خبرنــگار مهر درباره 
اجرای مصوبه ســتاد تنظیم بازار در خصوص تعیین 
سقف اجاره مسکن ۲۵ درصدی در تهران اظهار کرد: 
متأسفانه با بازخوردهایی که از همکارانمان دریافت 
کرده ام، موجران و مالکان حاضر به رعایت سقف ۲۵ 

درصدی نیستند.
وی ادامه داد: مشاور امالک هیچ نقشی در این خصوص 
ندارد و مالک، خــود تعیین کننده اجاره بهاســت؛ 
اما در مصوبه ســتاد تنظیم بازار، ســازمان تعزیرات 
مســئول برخورد با مشاوران امالک شــده است؛ در 
حالی که مشــاور امالک حداکثر می توانــد از مالک 
یا موجر بخواهد رقــم افزایش اجاره بها برای ســال 
جاری را کمتر کند. در غیر این صورت خود مشــاور 
امالک از کمیســیون جا می ماند و درآمدی نخواهد 
داشت. رئیس اتحادیه مشــاوران امالک گفت: طبق 
اعالم برخی مشــاوران امالک، مصوبه تعیین سقف 
 اجاره بها ســبب بروز درگیری هایی میــان موجر و 

مستأجر شده است.
وی خاطرنشان کرد: رفتارهای دستوری در بازار مسکن 
سبب کوچ سرمایه گذاران از بازار امالک کشورمان به 
برخی کشورهای همسایه از جمله ترکیه شده است. 
بنابراین نباید با روش های دستوری از مستأجر حمایت 
کرد بلکه باید با روش های تشویقی مانند معافیت های 

مالیاتی از موجران حمایت کرد.
خســروی یکی دیگر از روش های حمایتی را اعطای 
تسهیالت ودیعه مسن با نرخ سود ۴ درصد و یارانه ای 
دانســت و افزود: در حال حاضر قرار شده تا وام ودیعه 
مسکن با نرخ سود ۱۸ درصد اعطا شود که کار اشتباهی 
است؛ قرار بود صندوق توسعه مسکن راه اندازی شود 
و از محل دریافت مالیات بر عایدی ســرمایه، مالیات 
خانه های خالی و مالیات خانه های لوکس، مابه التفاوت 
نرخ سود وام ودیعه مســکن یارانه ای با نرخ سود ۱۸ 
درصد جبران شود که تا کنون این اتفاق رخ نداده است.

به گفته رئیس اتحادیه مشــاوران امالک، وام ودیعه 
مسکن ۱۸ درصدی بیشتر به ســود بانک هاست تا 

مستأجر.

اقساط وام ۱۰۰میلیونی ودیعه با سود ۱8 درصد، 2 میلیون و 539 هزار تومان است

سود ۵۲میلیونی وام ۱۰۰میلیونی اجاره

معامله گران بــازار ارز منتظر 
تصمیم مهم هسته ای

یک پرسش مهم در بین معامله گران بازار ارز تهران 
مطرح شده است . در شرایط کنونی توافق هسته 

ای انجام خواهد شد یا نه ؟
به گزارش اقتصادنیوز ، دالر در انتهای هفته گذشته 
در بازار پشت خطی نه تنها توانست باالی سطح 
مقاومتی جایگاه خود را تثبیت کند بلکه تا سقف 
جدیدی نیز پیش روی کرد. اما معامله گران در بازار 
روز گذشته به چه سیگنال هایی توجه می کنند و 

چه مسیری را پیش خواهند گرفت؟
روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
روز گذشــته در اطالعیه ای از توقیــف ۲ فروند 
نفتکش یونانی در آبهای خلیج فارس خبر داد. این 
خبر درکنار اخبار برجامی مورد توجه معامله گران 
ارزی قرار گرفته است.  از نظر بازیگران ارزی چنین 

اتفاقاتی می تواند مسیر تعاملی را پیچیده تر کند.
به عبارت دیگر نفتکش ها حامل نفت های صادراتی 
بودند و عبور مرور راحت  آنها می تواند بر بازار اثر 
بگذارد. از نظر معامله گران در شرایط کنونی موضوع 
نفتکش ها  از بعد سیاسی به بعد اقتصادی تبدیل 
شده  و  یک پرسش مهم در بین معامله گران بازار 
ارز تهران مطرح شده است . در شرایط کنونی توافق 

هسته ای انجام خواهد شد یا نه ؟

قیمت آیفون ریزش کرد
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت گفت: 
در فروردین ســال جاری ۲۴هزار و ۵۴۰ دستگاه 
و در اردیبهشــت ۳۷ هزار و ۱۶۰ دستگاه موبایل 
مســافری برند آیفون وارد کشور شد که احتمال 
می دهیم بخشــی از این واردات با سوءاستفاده از 
اطالعات مســافران صورت گرفته؛ این در حالی 
است که واردات قانونی این برند توسط شرکت ها 
در دو مــاه اخیر با تصمیــم وزارت صمت ۳ برابر 

کاهش پیدا کرد.
امیر اسحاقی با اشاره به آرامش در بازار تلفن همراه، 
افزود: بعد رسانه ای شدن خبر ممنوعیت واردات 
تلفن های همراه باالی ۶۰۰ دالر، شــاهد التهاب 
در عرضه و قیمت آیفون در بازار بودیم؛ البته بعد 
از تعامل بین دولت و بخش خصوصی این شرایط 

کنترل و شاهد آرامش به این بازار بازگشت.
این فعال اقتصادی وضعیت تامین و عرضه تلفن 
همراه در بازار را عادی دانست و خاطر نشان کرد: 
از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت حدود ۲ میلیون 
و ۲۴۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده 
است که با احتساب دســتگاه هایی که از ماه های 
گذشته وارد و روشن نشده  بودند فراوانی کاال در 

سطح عرضه کامال مشهود است.
وی تصریح کــرد: مطابق با اعــالم وزارت صمت 
حجم قابل توجهی ثبت ســفارش از ابتدای سال 
صورت گرفته است و تخصیص ارز برای واردات آتی 
قابل توجه اســت و برنامه ریزی های الزم از سوی 
بازرگانان برای تامین بازار در ماه های آینده صورت 

گرفته است.
این فعال اقتصادی با اشــاره بــه تمهیدات برای 
جلوگیری از واردات کیفــی کاالهای باالی ۶۰۰ 
دالر به خصوص آیفون، گفت: رفع احتمال موقت یا 
دائمی واردات آیفون در عمل باعث شد که قیمت  
این برند به هفته قبل بازگردد و شــاهد کاهش 

چشمگیر قیمت  آیفون در ۲ هفته اخیر بودیم.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت درصد 
واردات کاالهایی مسافری آیفون نسبت به واردات 
شرکتی افزایشی شــد، گفت: در حال حاضر در 
ثبت سفارش آیفون مشکلی وجود ندارد و شاهد 
ریزش قیمت این برند در بازار هســتیم از این رو 
نیازی نیست خریداران برای خرید آیفون عجله 
کنند چراکه در هفته های آینده این بازار به آرامش 
خواهد رسید. به گفته اسحاقی؛ کاالهایی که در بازار 
عرضه می شوند از سمت واردکنندگان برچسب 
قیمت فروش واردکننــده و مصرف کننده حک 
می شود و با این قیمت کاال با نرخ منصفانه به دست 

مصرف کننده نهایی می رسد.
وی با اشاره به افزایش رویه واردات تلفن همراه از 
ابتدای سال از طریق مسافری، افزود: در فروردین 
سال جاری ۲۴هزار و ۵۴۰ دستگاه و در اردیبهشت 
۳۷ هزار و ۱۶۰ دســتگاه موبایل مســافری برند 
آیفون وارد کشــور شــد که احتمــال می دهیم 
بخشــی از این واردات با سوءاستفاده از اطالعات 
مسافران صورت گرفته اســت این در حالیست 
که واردات قانونی این برند توســط شرکت ها در 
 دو ماه اخیر با تصمیم وزارت صمت ۳ برابر کاهش 

پیدا کرد.
این فعــال اقتصادی در پایان خاطر نشــان کرد: 
امیدواریــم با ایجاد تعامل مناســب بین دولت و 
بخش خصوصی نیاز بازار به سفته بازی و واردات 
مسافری به بن بست برسد و شاهد آرامش در بازار 

تلفن همراه مانند ۲ سال گذشته باشیم.

اخبار
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شاخص های بازار ســهام در اولین روز معامالتی 
هفته ۷ خــرداد ۱۴۰۱ ریزش کردنــد و ارزش 
خالص تغییــر مالکیت حقوقی بــه حقیقی بازار 

منفی شد.
به گزارش اکوایران، در معامالت روز شنبه هفتم 
خرداد، شاخص کل بورس پایتخت با ریزش ۱۱ 
هزار و ۱۱۱ واحدی نســبت به روز چهارشنبه به 
رقم یک میلیون و ۵۵۳ هزار و ۳۷۶ واحد رسید. 

شاخص هم وزن بورس نیز با افت ۴ هزار و ۲۵۲ 
واحدی در سطح ۴۳۲ هزار و ۵۴۱ واحدی ایستاد. 
همچنین شــاخص کل فرابورس )آیفکس( ۹۰ 
واحد پائین آمد و در سطح ۲۱ هزار و ۳۹۷ واحد 

قرار گرفت. 
امروز ارزش خالــص تغییر مالکیــت حقوقی به 
حقیقی بازار منفی شد و ۴۵۱ میلیارد تومان پول 
حقیقی از بورس خارج شــد. گروه  فلزات اساسی 
بیشترین سهم را از خروج پول حقیقی داشت.  در 
معامالت روز شنبه بیشترین خروج پول حقیقی 
به سهام وبملت )بانک ملت( اختصاص داشت که 
ارزش تغییر مالکیت حقیقــی به حقوقی آن ۴۸ 
میلیارد تومان بود. پس از وبملت، نمادهای فملی 
)شرکت ملی صنایع مس ایران( و بپاس )شرکت 
بیمه پاسارگاد( بیشــترین خروج پول حقیقی را 
داشــتند.  امروز نمادهای »فوالد«، »خودرو« و 
»رمپنا« بیشــترین تأثیر را در افت شاخص کل 
بورس داشــتند و در مقابل نمادهای »شــپنا«، 
»پارس« و »شــپدیس« بیشترین تأثیر افزایشی 

را بر شاخص کل داشتند. 
در فرابورس نیز نمادهای »وســپهر«، »هرمز« و 
»آریا« بیشــترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل 

فرابورس داشتند و »فغدیر«، »ددانا« و »دماوند« 
بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند.  

در جــدول پرتراکنش تریــن نمادهــای بورس 
آسیاتک صدرنشین است و ســآبیک و شستا در 
رتبه های بعدی هســتند. در فرابورس نیز ددانا، 

کرمان و بجهرم پرتراکنش  ترین نمادها هستند.
 امروز ارزش معامالت کل بازار ســهام به رقم ۸ 
هزار و ۸۷۱ میلیارد تومــان افزایش یافت. ارزش 
معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه ۵۹۹ میلیارد 
تومان بود که ۷ درصد از ارزش کل معامالت بازار 
سرمایه را تشکیل می دهد.  امروز ارزش معامالت 
خرد ســهام با کاهش ۳.۵ درصدی نسبت به روز 
کاری قبل به رقم ۵ هــزار و ۷۳۰ میلیارد تومان 
رســید.  در پایان معامالت امروز ارزش صف های 
فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل افزایش 
یافت و ۲۲۴ میلیارد تومان شد. ارزش صف های 
خرید نیز نســبت به پایان روز کاری گذشته ۴۰ 
درصد افت کــرد و در رقــم ۴۱۶ میلیارد تومان 
ایستاد.  امروز نماد سآبیک )شرکت سیمان آبیک( 
با صف  خرید ۱۴۱ میلیارد تومانی در صدر جدول 
تقاضای بازار قرار گرفت. پس از سآبیک، نمادهای 
فغدیر )شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان( و ددانا 
)شرکت داروســازی دانا( بیشترین صف خرید را 

داشتند. 
بیشــترین صف فروش بازار در پایان معامالت به 
نماد خگستر )شرکت گســترش سرمایه گذاری 
ایران خودرو( تعلق داشــت کــه ارزش آن ۴۳ 
میلیارد تومان بــود. پس از خگســتر، نمادهای 
خســاپا، قثابت، خودرو و وســاپا بیشترین صف 

فروش را داشتند. 

اتاق ایران در واکنش به انتقاد صندوق توســعه 
ملی از پیشنهادات ریالی شدن اقساط بدهکاران 
ارزی، اعالم کرد: پیشنهادهای ارائه شده توسط 
صندوق توســعه ملی بدون توجه به چارچوب 
 حقوقی و قانونی و صرفا به اســتناد اساسنامه 

صندوق است.
به گزارش ایسنا، به تازگی روابط عمومی صندوق 
توســعه ملی اظهاراتی در واکنش به پیشنهاد 
اتاق ایــران برای رفع مشــکل بازپرداخت های 
معوق تسهیالت گیرندگان ارزی از محل منابع 
صندوق توسعه ملی ایراد داشته و در سخنرانی 
مهدی غضنفری، رئیس هیــات عامل صندوق 
در دومیــن همایــش »صندوق ثــروت ملی و 
عدالت بین نســلی« نیز به آن اشاره شده است. 
به دنبال این اتفــاق، اتاق بازرگانــی ایران در 
توضیحاتی پیشــنهادات خود برای بازگشــت 
 ریالی بخشــی از تســهیالت ارزی را شــفاف 

کرده است.
در توضیحــات این اتــاق آمــده: در انتقادات 
روابط عمومــی صندوق توســعه بــه جامعه 
آماری مورد بررســی در گزارش اتــاق ایران، 
عنوان شــده که حــدود ۷۳ درصــد مطالبات 
مربــوط به بخش نفــت و گاز و پتروشــیمی و 
نیروگاه ها اســت و این گروه دارای درآمد ارزی 
 مکفی بــرای بازپرداخت شناســایی و معرفی 

شده اند. 
در حالی که در جامعه آماری گزارش اتاق ایران 
عمده بدهکاران خصوصی به صندوق توســعه 
ملی، نیروگاه های تولیدکننده برق هستند که 
به دلیل منع قانونی امکان کسب درآمد ارزی از 

طریق صادرات ندارند و مشمول قیمت گذاری 
تکلیفی هســتند. بر اســاس اطالعات صندوق 
توسعه ملی مجموع ۸۴ بنگاه موجود در جامعه 
آماری گزارش بالغ بر ۲.۲ میلیارد دالر از صندوق 
توسعه ملی تسهیالت دریافت کرده اند که بخش 
تأمین برق، گاز، بخــار و تهویه هوا با ۱۶ بنگاه و 
۱.۰۵ میلیارد دالر بیشــترین تعداد بنگاه های 
دریافت کننده وام در نمونه و بیشــترین میزان 

دریافتی را داشته است.
قوانین و مقــررات از جمله مصوبــات دولت تا 
زمانی که لغو نشــده اند مبنــای تصمیم گیری 
آحاد مردم از جمله فعاالن اقتصادی هســتند 
 و برای همــه به ویــژه دســتگاه های اجرایی 

الزم االجرا هستند. 
با عنایت به این نکته، به استحضار می رساند که 
هم زمان با تصویب اساســنامه صندوق توسعه 
ملی در قانون برنامه پنجم توســعه )ماده ۸۴(، 
قانون گذار بیمه مرکزی ایران را موظف کرد تا از 
طریق شرکت های تجاری بیمه، خدمات بیمه ای 
مربوط به نوســانات قیمت ها و نوسانات نرخ ارز 

را فراهم کند. 
همچنیــن در بنــد )ت( مــاده )۴۶( قانــون 
برنامه ششــم، دولت مکلف شــد تــا در طی 
دوران اجــرای قانون برنامه )یعنی ســال های 
۱۳۹۵ تــا ۱۴۰۰(، "ســازوکار الزم را بــرای 
پوشــش خطــرات افزایــش ســاالنه بیش از 
۱۰ درصــد نــرخ ارز را در بودجــه ســنواتی 
پیش بینی کنــد و برای بنگاه هــای اقتصادی 
 دریافت کننده تسهیالت ارزی طراحی و به اجرا 

درآورد.

به باور تحلیلگران درصورتی که روز گذشــته اسکناس 
آمریکایی صعودی شود و فلز زرد رنگ داخلی در محدوده 
۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومــان تثبیت بدهد احتمال 
رسیدن آن  بعد از دو ســال به کانال ۱۵ میلیون تومان 

وجود خواهد داشت.
به  گزارش اقتصادنیوز ، قیمت سکه در معامالت نقدی 
روز پنجشنبه رشد قابل توجهی را ثبت کرد. فلز گران 
بهای داخلی در روز یاد شده با ۱۵۰ هزار تومان افزایش 

به مرز مقاومتی ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رســید. 
روند صعودی قیمت ســکه در روز جمعه هم ادامه پیدا 
کرد و سکه به باالی سقف مقاومتی جدید رسید . قیمت 
ســکه در معامالت پشت خطی دیشــب به باالی ۱۴ 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رســید.  نکته قابل توجه در 
بازار فاصله چشمگیر ارزش ذاتی سکه با قیمت بازاری 
 آن اســت که به بیش از ۱ میلیــون و ۲۰۰ هزار تومان 

می رسد.

وزیــر صنعــت، معــدن و تجارت گفــت: حذف 
ممنوعیــت واردات ۴ تــا ۵ قلــم کاال بــه 
 دولــت پیشــنهاد شــده کــه در حال بررســی 

آن هستیم.
سیدرضا فاطمی درباره تغییرات احتمالی فهرست 
ممنوعیت واردات کاالهای خارجی که تولید مشابه 
داخلی دارند، اظهار کرد: حذف ممنوعیت واردات 
۴ تا ۵ قلم کاال به دولت پیشنهاد شده که در حال 

بررسی آن هســتیم، اما عمده ساختار ممنوعیت 
واردات ۲ هزار قلم کاال که از سال ۹۷ تصویب شده 

حفظ می شود.
وزیر صنعــت، معــدن و تجــارت اضافــه کرد: 
عمــده کاالهــای ممنوعــه وارداتــی، مصرفی 
و نهایی هســتند و مــا به هیــچ وجــه واردات 
را ممنــوع  اولیــه و ماشــین آالت   مــواد 

نمی کنیم.

شناسایی مسیر تغییر مالکیت سهام

ریزش 11 هزار واحدی بورس
پاسخ اتاق بازرگانی به صندوق توسعه:

بگذارید وام های ارزی، ریالی تسویه شود

بررسی لغو ممنوعیت واردات ۴ تا 5 قلم کاال در دولتقیمت سکه در چند قدمی کانال ۱5 میلیون تومان
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انجمن تولیدکنندگان ماشین آالت کشاورزی، قاچاق 
را از عوامل عقب ماندگی مکانیزاســیون کشاورزی 
و کیفیت پاییــن محصوالت می دانــد. طبق اعالم 
وزارت جهاد کشاورزی، یکی از دالیل وجود چالش 
در خودکفایی محصوالت اساســی و تامین امنیت 
غذایی کشور، عقب ماندگی در حوزه مکانیزاسیون 
کشــاورزی مثل کمبود و گرانی تراکتور و ماشــین 
آالت برای توسعه کشت و افزایش کیفیت محصوالت 

تولیدی است.
کامبیز عباسی رئیس مرکز توســعه مکانیزاسیون 
وزارت جهاد کشــاورزی گفت: طی سال های اخیر 
افزایش قیمت تراکتور و کمباین به یکی از بزرگترین 
دغدغه های کشاورزان تبدیل شد که به همین علت، 
جلوی افزایش قیمت آن ها را گرفتیم و عنوان کردیم 
که نمی شود، قیمت محصوالت کشاورزی یک روند 
ثابت باشد، اما ماشــین آالت به طور تصاعدی گران 

شوند.
به گفته او، برآورد ها نشــان می دهد که ساالنه ۲۰ تا 

۲۲ هزار دســتگاه تراکتور در کشور مورد نیاز است، 
درحالیکه طی پنج سال گذشته، میزان تولید تراکتور 
بین ۱۰ تا ۱۳ هزار دســتگاه بوده است. رئیس مرکز 
مکانیزاســیون وزارت جهاد کشاورزی گفت: قیمت 
نمونه های مشابه خارجی این ماشین آالت بسیار با 
قیمت های داخلی فاصله دارد و واردات آن ها مقرون 
به صرفه نیست؛ به همین جهت، اولویت ما این است 
که تولیدکنندگان داخلی را حمایت کنیم تا کسانی که 
اکنون مونتاژ می کنند، به سمت تولید رفته و با تعداد 

بیشتری تکثیر کنند.
حمیدرضا نامی رئیس انجمن تولیدکنندگان ماشین 
آالت کشاورزی گفت: قیمت تراکتور و ماشین آالت 
کشاورزی در مقایســه با دیگر وســایل نقلیه طی 
سال های اخیر نوسانی نداشته اســت. این ماشین 
آالت و ادوات کشــاورزی به جهت جذابیت قیمت، 
به کشور های همســایه صادر یا قاچاق می شود؛ چرا 
که به لحاظ اقتصادی و قیمت، با مشابه خارجی قابل 

قیاس نیست.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طال و جواهر 
تهران معتقد است؛ ادامه سیاست  هاي اقتصادي فعلي 
دولت باعث افزایش قیمت و در نتیجه رکود در بازار 
سکه شده است. ابراهیم محمدولي، رئیس اتحادیه 
سازندگان و فروشندگان طال و جواهر تهران گفت: این 
روزها قیمت سکه تابع نرخ ارز و از همه مهمتر انتظارات 
تورمي در جامعه اســت. این در حالي است که سال 
هاي گذشته سکه نرخ باالتر از ۱۶ میلیون تومان را نیز 
تجربه کرده، اما بیش از این رقم قابل افزایش نبوده و 
نیست. رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طال و 
جواهر تهران ادامه داد: متأسفانه نوسانات قیمت این 
روزها باعث رکود شدید در بازار سکه و طال شده است. 
نرخ ارز مســیر اصلي قیمت گذاري بر روي سکه را 
تعیین میکند و با توجه به وضعیت قیمت دالر، سرعت 
قیمت سکه در مسیر صعودي قرار گرفته است. وي 
تصریح داشت: البته به غیر از نرخ ارز قیمت انس طالي 

جهاني نیز تا حدودي بر روي قیمت سکه تأثیر گذار 
است. البته این روزها بازار جهاني طال از تالطم افتاده 
و نسبت به بازار ارز از آرامش بیشتري برخوردار است. 
محمدولي گفت: مذاکرات و انتشار اخبار مربوط به 
برجام نیز تا حدي تأثیرگذار بر قیمت سکه است، اما 
نگاه مسئولین اقتصادي کشور به بازارها باید به گونهاي 
باشد که اقتصاد به ویژه بازار ارز را کنترل کند. رئیس 
اتحادیه سازندگان و فروشندگان طال و جواهر تهران 
گفت: ادامه نوسانات شدید در بازار ارز باعث رکود داد 
وستد در بازارهاي موازي به ویژه بازار سکه و طال مي 
شود. عوامل تشدیدکننده هیجان در بازار ارز و سکه 
چرخ تولید را ُکندتر مي کند. وي تصریح داشت: اقتصاد 
کشور نیاز به تعامل و رونق در بازارها دارد بازار سکه و 
طال باید به رونق گذشته خود بازگردد؛ چراکه این امر 
نقدینگي را وارد چرخشي مي کند که به موجب آن 

تولید وارد مرحله رشد و تکاپو مي رسد.

رییس فدراســیون تشکل 
صنایع غذایی و کشاورزی 
گفته اســت اصالح نظام 
یارانــه و تاثیر گــذاری بر 
قیمــت روغــن، مــرغ و 
تخم مرغ موجب شده تا فروش صنعت غذای آماده به 

واسطه قدرت خرید، ۵۰ درصد کاهش یابد. 
به گفتــه امیررضا ثابت پی، با نوســان قیمت مرغ، 
تخم مرغ و روغن در پی حذف ارز ترجیحی، سرمایه 
در گردش ۲ برابر افزایش داشــته اســت. ثابت پی 
می گوید، با اصــالح نظام یارانــه دورریز کاهش و 
بهره وری افزایش می یابد و در مجموع بحث یارانه ها 
بیشترین تاثیر گذاری را بر صنعت غذا داشته است. 

رییس فدراســیون تشــکل های صنایع غذایی و 
کشاورزی گفت: با توجه به جراحی اخیر در اقتصاد، 
بازار خــود را پیــدا می کند و این طور نیســت که 

تولیدکنندگان حاشیه ســود خود را باال ببرند چرا 
که شرکت های رقابتی جایگزین می شوند؛ بنابراین 
در بازار رقابتــی آزاد، جنگ بر ســر ارزان تر کردن 
قیمت کاالهاست و دیگر قیمت دستوری معنا ندارد. 
براساس آمار اعالمی فدراســیون صنایع غذایی و 
کشاورزی روزانه یک دهم مردم غذای آماده مصرف 
می کنند، همچنین نیروی انسانی ارزان یک مزیت 

رقابتی برای حضور در بازار های خارجی است. 
محسن نقاشی دبیر فدراسیون تشکل های صنایع 
غذایی و کشــاورزی نیز گفت: گرچه طی سال های 
اخیر مسووالن شــعار حمایت از تولید را می دهند، 
اما مجلس باید حمایــت از تولید را قانونی کند چرا 
که با اجرای این قانون و دریافت مالیات از فرار های 
مالیاتی به طبع از تولید باالتر اســت. به گفته او، با 
اصالح نظام یارانه و افزایــش ۵۰ درصدی حقوق و 
دســتمزد، بیمه و مالیات تولیدکننده چاره ای جز 
اصالح قیمت ندارد، هرچند به واســطه رقابت بین 
تولیدکنندگان قیمت ها نوسان چشمگیری ندارد. 

آقای نقاشی می گوید، وقتی تسهیالت با نرخ بهره 
۱۸ درصد توسط بانک در اختیار تولیدکنندگان قرار 
می گیرد، با احتساب ترهین سند، بلوکه پول و ... ۲۲ 
درصد تمام می شود که این امر هزینه تمام شده را 

به شدت افزایش می دهد. 
دبیر فدراســیون تشــکل های صنایــع غذایی و 
کشــاورزی گفت: درج قیمــت تولیدکننده و عدم 
درج قیمت مصرف کننده بر روی کاال با انتقاد شدید 
تولیدکنندگان رو به رو شد که با پیگیری هایی مکرر 
قیمت مصرف کننده الزامی شــد چــرا که با لحاظ 
درصد سود های مختلف، مصرف کنندگان نسبت به 

تولیدکنندگان بدبین می شدند.
در همین زمینــه یک اقتصــاددان در گفت  وگو با 
"کسب و کار" گفت: زمانی که تصمیم بر حذف دالر 
۴۲۰۰ تومانی گرفته می شود و قصد داریم کاالهای 
اساسی را با دالر باالی ۲۰ هزار تومان تامین کنیم 
قطعاً اثرات اقتصادی آن در جامعه قابل مشــاهده 
خواهد بود. طبیعی است که قیمت ها رشد را تجربه 

کنند به همیــن دلیل بهتر اســت دولت حذف ارز 
ترجیحی را به مرور زمان و بر اساس اولویت کاالها 

انجام می داد.
ابراهیــم رزاقی اضافــه کرد: دولت قبــل از حذف 
ترجیحی باید برای بهبود معیشت اقشار کم درآمد 
جامعه برنامه ریزی می کرد. یکــی از راهکارهای 
جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نظام توزیع کاال برگ 
است که می تواند کاهش قدرت خرید اقشار آسیب 

پذیر از جمله کارگران را تا حدودی جبران کند.
وی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب فساد در 
اقتصاد کشور شده اســت، اظهار کرد: با دالل بازی 
قیمت خانــه و کاالهای اساســی را بــاال می برند. 
برای آنکه مــردم را خانه دار کنند تســهیالتی در 
نظر می گیرند اما به این فکر نمی کنند کســانی که 
نمی توانند نیازهای اساســی زندگی خود را تامین 

کنند، چگونه می توانند قسط بپردازند.
وی اظهار داشت: تخصیص ارز ترجیحی از ابتدای امر 
باید بیشتر مورد بحث و بررسی قرار می گرفت چرا که 
تخصیص این ارز موجب شد تا کاالها با قیمت واقعی 
به دست مصرف کننده نرسد و در حال حاضر حذف 
یک باره آن نیز می تواند تاثیر مستقیمی بر قیمت 
کاالهای اساسی و معیشــت مردم بگذارد. کشور را 
بدون مالیات اداره می کنند. به جای آنکه با گرفتن 
مالیات مشکل کسری بودجه را رفع کنند پول چاپ 
می کنند. چاپ پول تورم را بــاال می برد و در نهایت 

اقشار ضعیف جامعه دچار مشکل می شوند.

شایلی قرایی
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رنج گرانی بر شانه های مردم

فروش صنایع غذایی 50 درصد کاهش یافت
تورم افسار گسیخته ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 

با وجود کمبود ساالنه حدود ۱۰ هزار تراکتور

ماشینآالتکشاورزیبهخارجقاچاقمیشوند

احتمال افزایش قیمت سکه به باالي ۱۶ میلیون تومان
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سیستم: پراید  تیپ: صبا جی تی ایکس
مدل: ۱۳۸۲ به رنگ: سورمه ای 

به شماره موتور:  ۰۰۴۵۲۳7۶
S1412282917694 :شماره شاسی

به شماره پالک:  ۹۶ م ۳۹۴ ایران 7۲
مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد./ فریدونکنار

آگهی مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی 

۲۰7I-AT :سیستم: پژو  تیپ
مدل: ۱۳۹۶ به رنگ: سفید

۱VV B0001423  :به شماره موتور
NAAR13FE3HJ477626 :شماره شاسی

به شــماره پالک:  ۳۹ ل ۹۹۲ ایران ۸۲مفقود گردید و از درجه اعتبار ســاقط می باشــد./ 
فریدونکنار

آگهی مفقودی
اینجانــب رحیم ســاکی مالــک خــودرو پــژو GLXI 405 به 
شــماره انتظامی ایــران۳۱-۲۹۸ج۹۵ مدل ۱۳۸۹ شــماره بدنه 
NAAM11CA3BE063493 و شماره موتور ۱۲۴۸۹۲۶۰۶۳۱ 
به علت فقدان اسناد ســازمان فروش ایران خودو تقاضای رونوشت 
)المثنی( سند، شناسنامه مالکیت و کارت پالک مذکور را نموده است. 
لذا چنانچه هر شــخص ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف 
۱۰ روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو، واقع در 

پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای 
مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.

مفقودی 
برگ سبز وانت نیســان ۲۰۰۰ آبی روغنی مدل ۱۳۶۵ با شماره موتور 
۱7۵۳۵۱و شماره شاسی ۰۴۲۹۴۵ و شماره پالک ۱۹/ایران    ۴۳۸   ع ۲۳ 
متعلق به حبیب رحیمی فرزند صحبت اله به شماره ملی ۳۲۵۴۹۳۳۰7۹  

مفقود کردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . کرمانشاه

آگهي مناقصه عمومی انجام فعالیت های عمرانی – شهرداری بوکان 
شماره آگهی ستادصالحیت و رتبه شرکتسپرده شرکت در مناقصهمبلغ برآورد اولیهعنوان  و موضوع  مناقصهردیف

ادامه احداث و تکمیل کانال دیوار حایل ۱
سنگی مسیل  اوزون دره )علی آباد(

 7/۶۸۱/۲۰۰/۲۲۹
ریال

دارا بودن حداقل رتبه ۵ ابنیه ۳۸۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۰۰۱۰۹۲7۲۵۰۰۰۰۱۸

۲۰۰۱۰۹۲7۲۵۰۰۰۰۱۹دارا بودن حداقل رتبه ۵ ابنیه ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال۴/7۹7/۸۹۴/۱۰7 ریالپیاده روسازی مسیر جاده سد۲

جدولگذاری بلوار ۴۰ متری ساحلی، ۳
خیابان پیام

 ۵/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰
ریال

دارای حداقل رتبه ۵ ابنیه یا راه و باند و یا ۲۶۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۲۰۰۱۰۹۲7۲۵۰۰۰۰۲۰پیمانکاران محلی  و دارای سابقه مفید کاری

شهرداری بوکان در نظر دارد در راستای بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ پروژه های ذیل را با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه و از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای  و  سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( 

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

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ  ۱۴۰۱/۰۳/۰7 می باشد.
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه:  نوبت اول ۱۴۰۱/۰۳/۰۸          نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۳/۱۶

آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۹:۰۰ روز  سه شنبه مورخ   ۱7 /۱۴۰۱/۰۳
آخرین مهلت زمانی ارسال پاکت های پیشنهاد : ساعت ۱۹:۰۰ روز  شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸

زمان بازگشایی پاکتها : ساعت ۱۲:۰۰ روز  یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
متقاضیان واجد شرایط جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه می توانند با شماره تلفن-۴۶۲۲۶۳۳۹-  ۴۶۲۲۳۰۹۹ – ۰۴۴ معاونت فنی و عمرانی و واحد امور قراردادها 

و پیمانهای شهرداری تماس حاصل نمایند.
کمیسیون عالی معامالت شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

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

۱۰-آدرس کارفرما جهت ارائه فیزیکی پاکتهای “الف”، آذربایجانغربی-شهرستان بوکان-خیابان انقالب-ساختمان شهرداری- واحد قراردادها – کد پستی  :۵۹۵۱۸۶7۹۶۳ – تلفن ۰۴۴-۴۶۲۲۲۸۰۰

رشید میرحسامی: شهردار بوکان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت با مسئولیت محدود گلبرق ارومیه
بشماره ثبت ۴۰۱۶  و به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰7۶۹۸۰

اگر به اینکه در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ نوبت اول ، اکثریت حاصل نشد لذا برای بار دوم مستندا بماده ۱۰۶ الیحه اصالحی قانون تجارت بدینوسیله از کلیه 
شرکاء محترم شرکت با مسئولیت محدود گلبرق ارومیه بشماره ثبت ۴۰۱۶ و به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰7۶۹۸۰ دعوت میشود که 
در ساعت ۸ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ در جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در نشانی محل قانونی شرکت متعقد 

خواهد شد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه

۱- تعیین اعضای هیئت مدیره
۲- سایر موضوعات در صالحیت مجمع

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
شرکاء شرکت با مسئولیت محدود گلبرق ارومیه

آگهی مناقصه عمومی )نوبت چهارم(
در اجرای بند ۳ مصوبه شماره ۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ شورای اسالمی شهر ، شهرداری فیرورق در نظر دارد عملیات جمع آوری و حمل زباله و تنظیف سطح شهر آبیاری و نگهداری فضای 
سبز تامین نیروی انسانی مورد نیاز کارخانه و جایگاه cng را از طریق مناقصه و با شرایط ذکر شده در قسمت شرایط و ضوابط مناقصه بارگذاری شده در سایت ستاد به شرکت های خدماتی 
واجد شرایط واگذار نماید. الزم به ذکر است که کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ نمایش در سامانه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ چاپ اول  

مهلت دریافت اسناد ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ چاپ دوم
 مهلت ارسال پیشنهادات تا روز یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ساعت ۱۶ 

 باز گشائی پاکتها دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ساعت۱۲:۰۰
شهردار فیرورق - مکاری رنجدوست

دادنامه 
کالسه پرونده ۹۶ / ۶۰۸ / ۱۱ شماره دادنامه ۹۰۴ - ۱۲ / ۱۰ / ۹۶ خواهان سید حسین مهدی نیاء حسن کالیی با وکالت محسن صالحی فرد 

خوانده: امیر علیزاده به آدرس: مجهول المکان 
خواسته : مطالبه وجه 

»رأی قاضی شورا«
پیرامون دعوی مطروحه سید حسین مهدی نیاء حسن کالیی با وکالت محسن صالحی فرد بطرفیت خوانده امیر علیزاده بخواسته مطالبه وجه به مبلغ 

 سی و هشت  میلیون ریال، مطالبه هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تادیه، خالصه ادعای خواهان چنین است که خوانده به موجب صدر دو فقره چک به 
شماره سریال ۹۹7۲۴۳   تاریخ ۱۴ / ۵ / ۹۶  عهده بانک ملت بابل   به میزان خواسته به وی مدیون گردیده است و در سررسید از تأدیه دین خویش امتناع 
نموده منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت از ناحیه بانک محال علیه گردیده است لذا صدور حکم به شرح خواسته بر محکومیت خوانده را خواستار گردید 
خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دلیل و دفاع موجهی مبنی بر پرداخت دین ارائه ننمود. شورا با توجه به مراتب مفاد دادخواست تقدیمی خواهان 
مالحظه تصویر مصدق چک وگواهینامه عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه عدم ایراد خوانده بااصالت مستند مدرکیه ابرازی همچنین عدم ایراد 
به استحقاق خواهان در مطالبه وجه یا برائت ذمه خویش با عنایت به اینکه صدور سند تجاری داللت بر اشتغال ذمه صادرکننده دارد لذا با احراز وجود دین و 
اشتغال ذمه خوانده بقاء دین استصحاب گردیده مستفاد از مواد ۱۹۸  و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون تجارت حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و هشت میلیون  ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت ۰۰۰/ ۵۶۰ ریال پانصد و شصت هزار ریال بعنوان هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه  همچنین مستفاد از ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر بر تبصره الحاقی به ماده دو قانون صدور 
چک مصوب ۱۳۵۵ با اصالحات بعدی به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از سررسید چک تا هنگام پرداخت بر مبنای نرخ تورم اعالمی از ناحیه بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رأی صادره غیابی بوده و ظرف مهلت ۲۰ روز پسس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این شورا و 

سپس در مهلت بیست روز قابل  تجدید نظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی بابل است. 
قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف بابل- حسین کاردگر
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بازديد سرپرست امور بازرسی و كنترل فنی شركت 
ملی گاز ايران از شركت گاز استان مركزی

همزمان با بیســت وهفتمین روز اردیبهشت ماه، 
ابوالفضل وروانی فراهانی سرپرست امور بازرسی و 
کنترل فنی شرکت ملی گاز ایران با اعضاء هیئت 
مدیره و رئیس بازرســی فنی شــرکت گاز استان 
مرکزی در ســالن کنفرانس این شرکت، تشکیل 
جلســه نمودند. به گزارش روابط عمومی شرکت 
گازاســتان مرکزی، محمدرضاسمیعی مدیرعامل این شــرکت در ابتدای این جلسه  
ضمن خوش آمد گویی،گزارشــی از عملکرد گاز اســتان و فعالیت های انجام شده در 
 حوزه گازرسانی، تعالی سازمانی و پیاده سازی اســتانداردهای مدیریتی و نیز دریافت 
گواهینامه های کیفیتی ارائه نمود. درادامه مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی گزارش 
عملکرد این واحد در ســال 1400را ارائه  نمود و به تشریح فرآیندهای بازرسی فنی در 
بخش های بازرسی کاال، بازرسی پروژه، بازرسی تاسیسات و عملیات نشت یابی پرداخت.

رئیس کمیسیون فنی، عمران و شهرسازی شورای اسالمی شهر اراک:
نواقص طرح جامع اساسی ترين مؤلفه گرانی مسكن 

در اراک است
چگینی گفت: مواردی که در حال حاضر در شهر 
اراک بر تورم و گرانی مسکن بسیار تأثیرگذار است 
یکی از اساســی ترین آن ها طرح جامع شهر اراک 
است که متأسفانه دارای مؤلفه های توسعه همه جانبه 
و رشد و بالندگی شهر در همه ابعاد نیست. به گزارش 
اداره ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری، علی 
چگینی رئیس کمیسیون فنی، عمران و شهرســازی شورای اسالمی شهر اراک اظهار 
داشت: در خصوص پیش بینی تورم مسکن در شــهر اراک مؤلفه های زیادی می تواند 
تأثیرگذار باشد که در این بین نقش جمعیت و مهاجرت کمرنگ تر و نقش نواقص طرح 
جامع اراک بسیار پر رنگ است. چگینی تصریح کرد: طرح جامعی که به صورت ناقص در 
شهر اراک تهیه و تنظیم شده متأسفانه به طرح کالبدی پرداخته و طرح های اجتماعی، 
طرح های مربوط به  ضمیمه های فرهنگی و اجتماعی و حوزه پدافند غیرعامل در آن لحاظ 
نشده است لذا این نواقص تا حد امکان باید برطرف شود تا نقش کمتری در تورم مسکن 

داشته باشد.

آئين قرعه كشی جشنواره ی مشتريان خوش حساب 
همراه اول در مخابرات منطقه مركزی برگزارشد 

برگزیدگان قرعه کشــی جشــنواره ی مشــتریان 
خوش حساب همراه اول در استان مرکزی مشخص 
شدند. آئین قرعه کشی جوایز جشنواره ی مشتریان 
خوش حساب همراه اول در استان مرکزی با حضور 
ابوالقاسم فراهانی مدیر دفتر مخابرات منطقه مرکزی، 
خیراله محمودی جانشــین مدیر تجاری مخابرات 
منطقه  مرکزی ورئوسای ادارات روابط عمومی،امورمشتریان تلفن همراه ،بازرسی و حراست 
مخابرات منطقه مرکزی و اصحاب رسانه برگزار شد. در این جلسه خیراله محمودی جانشین 
مدیر تجاری مخابرات منطقه گفت: ماموریت  همراه اول تحقق رؤیای دیجیتال می باشد و 
بحث اقتصاد دیجیتال، زیرساخت های دیجیتال و انقالب دیجیتال روز  جامعه جهانی است 
که کشورهای دنیا بر روی این پلتفرم درحال کار و بسترسازی می باشند. جانشین مدیر 
تجاری مخابرات منطقه ی مرکزی افزود: همراه اول هم در این راستا شبکه   خودش را به 
این سمت هدایت می کند و در این  راستا تعهدهای مختلفی درجهت افزایش مشتریان و 
شناسایی کسب وکارهای مختلف را ایجاد کرده، ازجمله کمپین هایی که دردست  اقدام است، 
کمپین جذب در خصوص افزایش مشتریان فعال دائمی و اعتباری است، بحث تبدیل سیم 

کارت های اعتباری به دائمی در راستای حمایت از مشتریان ارتباطات سیار.

شركت های تابعه وزارت نيرو از توسعه ورزش برای 
افزايش نشاط سازمانی كاركنان استفاده كنند

سرپرست آبفای اصفهان در نشست کمیته ورزش 
صنعت آب و برق اصفهان  با تاکید بر اجرای برنامه 
های ورزشی مشــترک میان شرکت های وابسته و 
تابعه وزارت نیرو گفت: توسعه ورزش به  افزایش نشاط 
سازمانی کارکنان کمک می کند. ناصر اکبری با بیان 
این که فعالیت های ورزشی باعث افزایش سالمت 
جسم و روح می شود افزود: ظرفیت های  بسیار خوبی در زمینه امکانات ورزشی  در شرکت 
های وابسته و تابعه وزارت نیرو استان اصفها موجود است و باید از آن در جهت افزایش نشاط 
سازمانی و رفاه کارکنان و خانواده های آن ها اســتفاده کنند. وی افزود: افزایش آمادگی 
جسمانی در میان کارکنان صنعت آب و برق، موجب حضور موثر آن ها هنگام وقوع بحران 

می شود تا نقش خود را با قدرت و سرعت به خوبی ایفا کنند.
 

مدیرکل راه وشهر سازی استان مرکزی خبرداد؛
رفع تصرف22هزار و 210 متر مربع از اراضی دولتی استان مركزی

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان مرکزی از رفع 
تصرف ۲۲ هــزار۲10 متر مربــع از اراضی دولتی 
اســتان به ارزش ۳0۲ هزار و۵00 میلیون ریال در 
اردیبهشت ماه سال جاری، توسط یگان حفاظت این 
اداره کل خبر داد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و 
شهرسازی)استان مرکزی( حمید اِنعامی بیان داشت: 
پرسنل فرماندهی یگان حفاظت این اداره کل، در اردیبهشت ماه سال جاری در قالب ۵ فقره 
رفع تصرف فوری و ۶ مورد اجرای احکام قطعی )خلع ید، قلع وقمع، تخلیه( صادرشده توسط 

مراجع قضایی موفق به رفع تصرف از اراضی ملی شده اند. 

روند اجراي پروژه هاي آبرساني به روستاهاي مناطق 
محروم استان مركزي بررسي شد

به منظور پیگیــري روند اجراي پــروژه هاي 
آبرساني به روســتاهاي محروم استان مرکزي 
با همکاري قــرارگاه امام حســن مجتبي )ع( 
و بســیج ســازندگي ، جلســه اي در شرکت 
آب و فاضالب اســتان  برگزار شــد. به گزارش 
روابط عمومي شــرکت آب و فاضالب اســتان 
مرکزي در این جلســه که با حضور مهندس یوســف عرفاني نســب مدیرعامل 
این شــرکت ، ســرهنگ حمید رضا بورقاني نماینده معین قرارگاه امام حسن 
مجتبي )ع( و مهندس ترکي نماینده بســیج ســازندگي برگــزار گردید در باره 
روند اجراي پروژه هاي آبرســاني به مناطق محروم اســتان ، موانع و مشکالت 
موجود بحــث و تبادل نظر صــورت گرفــت و تصمیماتي در ایــن رابطه اتخاذ 
شــد. از جمله مصوبات این جلســه تســریع در انجام طرح هاي آب رساني به 
 روستاهاي تعریف شده در این قرارداد در شهرستانهاي شازند، خنداب، کمیجان 

و خمین مي باشد. 

اخبار
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با وجود آنکه همواره بر تسهیل گری 
پرداخت تســهیالت به تولید تاکید 
شده اما شواهد نشان می دهد بانکها 
همچنان برای ارایه این وام ها وثایق 
سنگین از تولیدکنندگان و صنعتگران 
درخواســت می کنند. این در حالی 
است که رئیس کل بانک مرکزی در یکی از دستورات خود اعالم کرد 
اعطای تسهیالت بانکی به تولید باید با رعایت اعتبار سنجی دقیق و وثایق 
سهل تر، تسهیل شود. در همین رابطه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه 
گذاری صنایع کوچک گفته است با توجه به اینکه تامین مالی یکی از 
چالش های اصلی واحدهای تولیدی شده است، سقف تعهدات صندوق 
ضمانت به حدود ۲ هزار میلیارد تومان رسید. با توجه به رکودهای پی در 
پی در سالیان اخیر، یکی از عمده مشکالت تولید در ایران مربوط به تأمین 
مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای تولیدی 
کوچک و متوسط می شود؛ نکته قابل توجه آنکه یکی از اصلی ترین راه ها 
در اقتصاد ایران برای تأمین مالی واحدهای تولیدی نظام بانکی است، آن 
هم در حالی که نوع رابطه نظام بانکی با بخش تولید از جمله مهم ترین 
انتقاداتی بوده که همواره پای ثابت اخبار اقتصادی قرار داشته و منتقدان 
معتقد بوده اند که نظام بانکی تمایلی به انجام وظایف واقعی خود نداشته 
و سرمایه خاصی را به تولید اختصاص نمی دهند. این موضوع در مورد 
واحدهای کوچک و متوسط بیشتر خود را نشان می دهد؛ طبق گفته 
فعاالن اقتصادی، هر شرکت کوچک و متوسطی قادر به دریافت تسهیالت 
بانکی نیست و موهبت اعتبارات بانکی اغلب به سوی شرکت های بزرگ 
تولیدکننده سرازیر می شود و واحدهای کوچک معموالً توانی برای ارائه 

وثیقه جهت دریافت تسهیالت و تأمین مالی ندارند.
همچنین آنطور که سید مهدی نیازی معاون طرح و برنامه وزیر صمت 
می گوید: تأمین مالی یکی از چالش هایی است که همواره واحدهای 
تولیدی در عمق مسائل و مشکالتشان با آن مواجه هستند. تأمین مالی 

همیشه جز موضوعات اول است بیش از ۵0 درصد مسائل و مشکالت 
عنوان شده در مراجع مختلف که به مسائل واحدهای تولیدی رسیدگی 
می کنند مربوط به تأمین مالی واحدهای تولیدی است. در این رابطه، 
محمدحسین مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 
کوچک در مورد اینکه واحدهای کوچک چگونه می توانند نسبت به 
تأمین مالی اقدام کنند، اظهار کرد: یکی از عمده مشکالت واحدهای 
صنعتی به ویژه واحدهای کوچک بحث تأمین مالی اســت از این رو 
دولت ها در کشورها مختلف به دنبال تســهیل گری در حوزه تأمین 
مالی از طرق مختلف هستند. مقیسه افزود: زمانی که یک واحدی به 
بانک مراجعه می کند و قرار است تسهیالتی دریافت کند فرض بر این 
است که این واحد، یک واحد کوچک است که شروع به سرمایه گذاری 
اولیه کرده، بنابراین برای تأمین سرمایه در گردش مشکل تأمین مالی 
دارد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه این واحدها، شــرکتهای کوچکی 
هستند و سوابق قبلی در نظام بانکی برای چند سال ندارند بانک ها وقتی 
اعتبارسنجی می کنند به این نتیجه می رسند که برای اعطای تسهیالت، 
واحدها باید وثیقه بگذارند. نگاه نظام بانکی بیشــتر تجاری است و از 
واحد درخواست وثیقه می کند که همین مساله منجربه ایجاد تناقض 
می شود. این تناقض با تأسیس صندوق های ضمانت های حل می شود. 
مقیسه گفت: در همین راستا نیز صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 
کوچک سال ۸۳ تأسیس شد و قرار بود از طریق این صندوق تأمین وثیقه 
صنایع کوچک برای نظام بانکی انجام شود؛ در واقع ضمانت نامه های 
صندوق ها جایگزین وثیقه هستند و نزد نظام بانکی کارکرد وثیقه ای 
دارند تا واحدهاتی کوچک با میانبری از ما ضمانت نامه بگیرند و تأمین 
مالی را انجام دهند. مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 
کوچک با اشاره به سرمایه صندوق ضمانت، اظهار کرد: به واسطه صدور 
ضمانت نامه برای نظام بانکی، برای صندوق تعهداتی ایجاد می شود که 
ممکن است برخی از این ضمانت نامه ها خسارتی شوند؛ به این معنا که با 
توجه به فضای کسب و کار و اقتصادی ممکن است واحد تولیدی نتواند 
به تعهدات خود در قبال بانک عمل کند و ضمانت نامه خسارتی می شود 
و بانک ضمانت نامه را وصول می کند. وی افزود: در این صورت نیاز به 

منابع کافی برای وصول این ضمانت نامه ها داریم و باید به اندازه 4 تا ۵ 
برابر سرمایه، ضمانت نامه صادر کنیم تا بتوانیم به تعهدات عمل کنیم که 
در اینجا کفایت سرمایه شکل می گیرد. مقیسه با بیان اینکه برای داشتن 
تأثیرگذاری مثبت باید سرمایه قابل توجه داشته باشیم، گفت: سال ۸۳ 
که صندوق تأسیس شد با ۵0 میلیارد تومان سرمایه، کار را آغاز کرد 
که متأسفانه علی رغم افزایش نرخ تورم و هزینه های جانبی، این مبلغ 
تا سال ۹4 ثابت ماند. در سال ۹4 با درخواست افزایش سرمایه، سرمایه 

صندوق به ۷۵ میلیارد تومان رسید.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ادامه داد: 
در پایان سال ۹۸ مجدد 100 میلیارد تومان به سرمایه صندوق اضافه 
شد و هفته گذشته نیز افزایش سرمایه ۷0 میلیارد تومانی گرفتیم که 
در مجموع هم اکنون با سرمایه ۳00 میلیارد تومانی کار می کنیم که 
اگر بخواهیم این سرمایه را با حدود ۵ برابر اهرم کنیم، سقف تعهدات 
حدود ۲ هزار میلیارد تومان می شود. وی گفت: از بدو تأسیس صندوق 

تاکنون حدود ۲۲00 فقره ضمانت نامه به ارزش تقریبی 1,۳00 میلیارد 
تومان صادر شده است.

وی در مورد پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی هم گفت: ملزم 
شده ایم که 40 درصد )۳0 میلیارد تومان( از این افزایش سرمایه اخیر 
را با کمک نظام بانکی و تلفیق منابع بانکی، به واحدهای تأثیرگذار در 
بخش های مختلف صنعتی مستقیماً تسهیالت هم پرداخت کنیم. 
مقیسه افزود: بنابراین اگر نزدیک به ۳0 میلیارد تومان ما بگذاریم و ۶0 
میلیارد تومان هم بانک ها بگذارند، در مجموع برای سال جاری ۹0 تا 
100 میلیارد تومان منابع وجود دارد که به واحدهای صنعتی تسهیالت 
خواهیم پرداخت. وی در مورد نحوه پرداخت یارانه سود هم گفت: اگر 
واحدها شاخص های درج شده در سامانه بهین یاب را داشته باشند و 
در سرسید مشــتریان تعهدات خود را عمل کنند، بر اساس ضوابطی 
منابعی خارج از این سرمایه، به عنوان یارانه سود به واحدهای تولیدی که 

تعهدات را به موقع تسویه می کنند می پردازیم.

واحدهای كوچك توان ارائه وثايق سنگين دريافت تسهيالت را ندارند

کمبود نقدینگی در بنگاه های کوچک
سقف تعهدات صندوق ضمانت به حدود 2 هزار ميليارد تومان رسيد

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

مفقودی 
اصل سند کمپانی و سند مالکیت )برگ ســبز( و پالک  و کارت 
مشخصات وسیله نقلیه تراکتور کشاورزی سیستم ITM تیپ 
۲۸۵ مدل 1۳۸۶  به شــماره انتظامی ۶۸4 ک 1۸ ایران 1۷ به 
شماره موتور LFW04451U به شماره شاسی G00537 بنام 
عزیز اشکوتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹۳۶4

--
مفقودی )نوبت اول(

اصل دانشنامه پایان تحصیالت اینجانب زلیخا شهبازی فرزند 

باباعلی به شماره ملی ۲۸۷0۹۳۷40۷ و شماره شناسنامه ۳1۷۶ 
صادره از مهاباد متولد 1۳۶0 رشــته مترجمی زبان انگلیسی 
مقطع کارشناسی پیوسته از دانشگا پیام نور واحد نقده به شماره 
سریال ۲۹14۹0 ک/1 و شــماره 1۵۶0۲1 – 1۳۹4/11/۲۶ 
و شــماره ملی ۸۹۷۸ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

میباشد . ۹۳۶۵
تاریخ چاپ نوبت اول : 1401/۳/۸

تاریخ چاپ نوبت دوم : 1401/۳/۲۳
تاریخ چاپ نوبت سوم :1401/4/۷

مفقودی 
کارت ملی اینجانب شهناز اشعری نام پدر عمر متولد 1۳44/1/1 
سری و سریال شناســنامه 41۵۵۹۲ د ۳۲ به شماره کد ملی 
 VR10847332 ۶۳۹۹۶۲۹۷0۵ و شماره سریال کارت ملی

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹۳۶۶
--

مفقودی 
شناسنامه اینجانب شهناز اشعری نام پدر عمر متولد 1۳44/1/1 سری 
و سریال شناسنامه 41۵۵۹۲ د ۳۲ به شماره شناسنامه ۶۹۸ متولد 

سیمینه بوکان نام پدر عمر نام مادر عایشه مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط میباشد . ۹۳۶۷

--
مفقودی 

برگ سبز خودرو ســواری MVM تیپ X22-AT سفید 
روغنی به شماره انتظامی ۳14 ص ۲۳ ایران ۶۷ و شماره موتور 
MVMD4G15BAGM022521 و شــماره شاسی 
NATFBABW1M1019899 بنــام نریمان بیدکانی 
بختیاروند مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹۳۶۸

مفقودی 
اصل سند کمپانی و سند مالکیت )برگ سبز( و کارت شناسایی 
وسیله نقلیه و پالک کمباین کشورزی غالت سیستم جاند پر مدل 
1۳۸۸ به شــماره انتظامی  ۹1۵ ک 11 ایران ۶۳ به شماره موتور 
U891571S به شماره شاسی ۹۸۹۶ بنام احد آفتاب فرزند ناصر 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹۳۵4
--

مفقودی 
برگ سبز ماشین سواری 40۵ جی ال ایکس مدل 1۳۹۳ به شماره 
 124K0473538 انتظامی ۶1۹ م ۷1 ایران ۸۸ به شماره موتور
به شماره شاسی NAAM01CA6EK646746 بنام سید 
کامل حسینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹۳۵۵

--
مفقودی 

کارت ماشــین ســواری 40۵ جــی ال ایکــس مــدل 
1۳۹۳ بــه شــماره انتظامــی ۶1۹ م ۷1 ایــران ۸۸ بــه 
شــماره موتــور 124K0473538 به شــماره شاســی 

NAAM01CA6EK646746 بنام سید کامل حسینی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹۳۵۶

--
مفقودی 

برگ سبز ماشین سواری 40۵ جی ال ایکس مدل 1۳۹۳ به شماره 
 124K0473538 انتظامی ۶1۹ م ۷1 ایران ۸۸ به شماره موتور
به شماره شاسی NAAM01CA6EK646746 بنام سید 
کامل حسینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹۳۵۷

--
مفقودی 

برگ سبز ماشین سواری پژو پارس مدل 1۳۸۹ به شماره انتظامی 
۷۶۵ و 4۲ ایران ۷۳ به شماره موتور 1۲4۸۹04۶0۲4 به شماره 
شاسی NAAN01CAXAK777094 بنام ویدا جانی پور 

مفقود گردیده و از درجه اعتابر ساقط میباشد . ۹۳۵۸
--

مفقودی 
برگ سبز ســواری ۲0۷ هاچ بک به رنگ سفید مدل 1401 بنام 

یوســف رحیم زاده  به شــماره انتظامی ۹۹۲ ط ۹۷ ایران ۳۷ و 
شــماره شاســی NAAR03FE5NJ271058 به شماره 
موتور 178B0084812 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

میباشد . ۹۳۵۹
--

مفقودی
ســند کمپانی – برگ ســبز-کارت ماشــین کامیون کشنده 
سیســتم دانگ فنگ مدل ۲00۷ بــه شــماره انتظامی ۹۵1 
ع ۳۶ ایران 11 به شــماره موتور ۶۹1۷4۲۶۹ و شــماره شاسی 
LGAGLMYM473008533 بنام یاســین پور سیاحی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹۳۶0
--

مفقودی 
برگ کمپانی ماشــین ســواری پژو پارس مدل 1۳۹۷ به شماره 
 181B0067229 انتظامی ۵۶4 ص ۹4 ایران ۳۷ به شماره موتور
به شماره شاسی NAAN11FE9JH562213 بنام فرزاد تفکر 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹۳۶1

مفقودی )نوبت اول(
مجوز حمل صالح شکاری ساچمه زنی کالیبر 1۲ مدل تک لول 
ته پر چخماقی ساخت ترکیه به شــماره صالح S1۳0۳/۳4 بنام 
مصطفی امینی پور فرزند احمد به شــماره ملی ۲۸۸۹۶۷۷۶4۸ 
متولد 1۳۳۲/0۶/0۳ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می 

باشد . ۹۳۶۲
--

مفقودی 
برگ سبز – ســند کمپانی ســواری پیکان تیپ 1۶00 رنگ 
سفید – روغنی مدل 1۳۷۹ به شــماره انتظامی ۵۶۳ ص ۶۵ 
ایران 1۷ به شــماره موتور 111۲۷۹۶۵۵4۷ م شماره شاسی 
۷۹4۷01۸۷  بنام طیب سلیمانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد . ۹۳۶۳
--

مفقودی 
خودرو سواری MVM تیپ X22-AT مدل 1400 رنگ سفید 

روغنی به شماره انتظامی ۳14 ص ۲۳ ایران ۶۷  به شماره 

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

برابر رای  شــماره ۹۳ 1۳۹۳۶0۳1۳010010۵ ورأی اصالحی 
شــماره 1401۶0۳1۳010000۵۸۲ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کریم پاپراســی فرزند رحمان 
بشماره شناســنامه ۸۳۵ صادره از بوکان در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 1۵۸.۶۹ متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
10۵- اصلی واقع در بخش 1۷ شهرستان بوکان امیر آباد کوچه 
طرغه ۷ خریداری از آقای معروف ایلخانیزاده مع الواسطه نسبت به 

مقدار 1۵0 متر مربع و شهرداری بوکان نسبت به مساحت
۸.۷0 متر مربع محرز گردیده که برای آن پــالک ۸۷۹ فرعی از 
10۵ - اصلی تعیین و اختصاص یافته اســت. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 اخد رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. پیش بینی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۹۳۷0

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/0۳/0۸
 تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/0۳/۲۳

خالد خانه بیگی- رئیس ثبت اسناد و امالک
--

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
1401۶0۳1۳010000۶۵0 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 
علی محمودی زنبیل فرزند محمد بشــماره شناسنامه 1۸۷ صادره 
از سقز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 100 مترمربع مفروز 
و مجزی شــده از پالک 1۳1 - اصلی واقع در بخش 1۷ شهرستان 
بوکان خیابان وفایی کوچه ته وار ۵ خریــداری از آقای علی حیدری 
احدی از زارعان صاحب نسق در پالک مذکور محرز گردیده که برای 
آن پالک 4۷۷۶ فرعی از 1۳1 - اصلی تعیین و اختصاص یافته است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۹۳۷1
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/0۳/0۸
 تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/0۳/۲۳

خالد خانه بیگی -رئیس ثبت اسناد و امالک
--

اگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برا بر رای 
شماره 1401۶0۳1۳010000۶4۸ 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 صدیق رنجبری فرزند عزیز بشــماره شناسنامه 
۳۸۸ صادره از سقز در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
۲1۹.۹0 مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک 1۳۳۷ فرعی از 
1۳0 - اصلی واقع در بخش 1۷ شهرستان بوکان بلوار شهدا کوچه 
بابان ۷ خریداری از آقای ابوبکر مهتدی مع الواسطه )وکالتا توسط 
محمد شهامت( محرز گردیده که برای آن پالک 1۵14۹ فرعی 
از 1۳0 - اصلی تعیین و اختصاص یافته است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۹۳۷۲
 تاریخ انتشار نوبت اول 1401/0۳/0۸
 تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/0۳/۲۳

خالد خاله بیگی - رئیس ثبت اسناد و امالک
--

اگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره 1401۶0۳1۳010000۶40 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 رادان فرزند حبیب بشماره شناسنامه 1۳۵ 

صادره از شاهین دژ در ششدانگ یک باب خانه به مساحت
1۶۹.44 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک شماره 1۳۳۷ فرعی 
از 1۳0 - اصلی واقع در بخش 1۷ شهرستان بوکان بلوار شهدا کوچه 
بابان ۷ خریداری از آقای ابوبکر مهتدی مالک رسمی پالک مذکور 
مع الواسطه )با وکالت آقای محمد شهامت( محرر گردیده که برای 

آن پالک 1۵14۵ فرعی از 1۳0 - اصلی تعیین و اختصاص
یافته است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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 اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۹۳۷۳
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/0۳/0۸
 تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/0۳/۲۳

خالد خانه بیگی- رئیس ثبت اسناد و امالک
--

آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ پالک ثبتی 40/1۵۷۲- اصلی بخش 4 خوی که در دفتر 
امالک جلد ۹۹ و 1۷صفحه ۵۳و ۹۹ بنام ربابه شــری زاده و امیر 
حسین نقی لو و محمدجواد نقی لو و امیر محسن نقی لو ثبت و سند 
مالکیت صادر و تسلیم گردیده سپس با تسلیم استشهادیه اعالم 
نموده سند مالکیت مفقود گردیده که تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی را نموده. لذا مراتب به استناد ماده 1۲0 – اصالحی قانون ثبت 
برای اطالع عموم آگهی میگردد : هر کس نسبت به ملک مورد آگهی 
هر گونه ادعایی دارد یا معامله ای انجام داده است که در قسمت فوق 
ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود میباشد باید ظرف 
مدت ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراض نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را 
طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد ، در ضمن این 
آگهی فقط در یک نوبت انتشار میگردد و تجدید نخواهد شد.۹۳۷4
رئیس ثبت خوی- کریمی ثالث

--
آگهی مزایده اموال غیر منقول ) نوبت اول( 

شماره پرونده اجرائی 0001۶۳4 
محکوم له : خانم رقیه محمد عظیمی با وکالت آقای رامین قهرمانی 

به نشانی میاندوآب - خیابان طالقانی - مجتمع ولیعصر - طبقه ۲ 
دفتر وکالت قهرمانی

 محکوم علیه : خانم ها مریم - لیال - فاطمه - فرشــته و آقایان / 
حسن - رضا - کاظم شکراله رسول - همگی محمد عظیمی  محکوم 
به : فروش ماترک مرحوم نصرت اله محمد عظیمی و تقسیم آن بین 
وراث پس از کسر دیون و هزینه های کفن و دفن و مهریه همسر 
دایمی متوفی و مبلغ 1۶/100/000 بین هزینه های دادرســی و 
1/۵00/000 نیم عشر دولتی عبارت است از یک باب ساختمان 
مسکونی به پالک 1/۹۵۷1 اصلی )بنام مرحوم نصرت اله محمد 
عظیمی ( به مساحت شش دانگی عرصه دویست و چهل پنج متر 
مربع در خیابان شمس تبریزی کوچه شهید سائلی ، اعیانی شامل 
ساختمان قدیم االدحاث بصورت بنائی و سقف بتن ، نازک کاری 
داخلی با قدمت باالی ۳0 سال ، طبقه همکف بصورت زیر زمین 
بمساحت حدود 1۵0 متر مربع طبقه اول بصورت مسکونی مساحت 
حدود 1۵0 متر مربع ، یکســری کامل امتیازات ، ارزش روز ملک 
مذکور با در نظر گرفتن جمیع جهات ، هیجده میلیارد ریال می باشد.

۲( سر قفلی مغازه ) بنام مرحوم نصرت اله محمد عظیمی( مطابق 
قولنامه ۲1۳۹- ۸1/۲/۳ واقع در ورودی پشــتی پاساژ امیر کبیر 
 کوچه معروف بــه کربالئی علی به مســاحت 1۳/۵0 متر مربع ( 
) ۲/۵0* ۵/۵0 ( بــه همراه امتیاز بــرق گاز - تلفن با نازک کاری 

معمولی جمعا پانزده میلیارد ریال ارزش گذاری می گردد
که با توجه به تقاضای محکوم له و به لحاظ عدم پرداخت محکوم به از 
طرف محکوم علیه اموال فوق توقیف و از طریق مزایده فروخته خواهد 
شد. مزایده از قیمت پایه شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار 

خواهد شد.
شرایط مزایده :

الف - برنده مزایده بایستی ده درصد از مبلغ پیشنهادی را في المجلس و 
ما بقی را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید و حتما کارت 

بانکی جهت پرداخت 10 درصد به همراه داشته باشد.
ب- شرکت کنندگان می توانند تا مدت ۵ روز قبل از تاریخ مزایده با 

هماهنگی این دفتر از مال مورد مزایده دیدن فرمایند .
ج- مزایده روز شنبه مورخ 1401/0۳/۲۸ ساعت 10 صبح در دفتر 
شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری و شهرستان میاندوآب 
با حضور نماینده محترم دادستانی دادســرای عمومی و انقالب 

میاندوآب و متقاضیان برگزار خواهد شد .
د- کلیه هزینــه های نقل و انتقــال به عهده برنــده مزایده می 

باشد.۹۳۷۵
ولی نژاد - مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری میاندوآب

تامین مالی، چالش اصلی تولید 
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت 

زمانی که موضوع راه اندازی کسب و کار و سرمایه گذاری مطرح می شود ذهن ها به سمت بانک و منابع بانکی می رود. اما این پیش فرض وجود دارد که 
منابع بانکی محدود است و قاعدتاً بانک ها می دانند که مشتری شان چه کسانی هستند و عمده منابع شان مشخص است که در طی سال به چه سمت 
و سوی می رود.  بعضاً بانک ها مشتری ثابت دارند که ساالنه به این افراد وام تخصیص می دهند و یا وام آنها را تمدید می کنند. از آنجا که منابع بانکی 
محدود است و تمام مشتری های ثابت درخواست تمدید وام دارند و تعداد محدودی جدید وارد می شوند، بانک ها در ارائه تسهیالت برای راه اندازی 
کسب و کارها نمی توانند فعاالنه عمل کنند. از سویی با توجه به شرایط سختی که برای دریافت تسهیالت وجود دارد، بانک ها به عنوان یک مانع بین 
فعاالن اقتصادی شناخته می شوند. البته بانک ها باید در کنار تولید و صنعت قرار بگیرند، نه در مقابل آنها. امروز موضوع تملک بانک ها بر واحدهای 
تولیدی مشکلی است که موجب شده تولید و صنعت با چالش های فراوانی روبه رو باشند. حل مشکل نقدینگی در واحدهای تولیدی با روش های 
دیگری، جز سیستم بانکی نیز قابل حل است. موانع و محدودیت ها در بخش تولید شناسایی شده و مشکالت مشخص است. متاسفانه در کشور ما 
ابزارها و نهادهایی که بتوانند در کنار بانک ها وظیفه تامین مالی را به طورجدی بر عهده بگیرند یا وجود ندارند یا از قدرت باالیی برخوردار نیستند. به 
همین دلیل نقدینگی به مهم ترین و اصلی ترین چالش بخش تولید و صنعت تبدیل شده است. واحدهای تولیدی همچنان درگیر جذب منابع و 

دریافت این تسهیالت هستند که منجر به بازگشت آنها به عرصه تولید و افزایش ظرفیت تولیدی آنها می شود.
برای استمرار تولید توسط بنگاه های اقتصادی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از سوی قانون گذار ملزم شده که اگر بنگاهی نتواند تسهیالت خود را 
به بانک ها بازپرداخت کند، مشکالت این بنگاه ها بررسی شود و در صورت امکان، بانک ها باید با این واحدهای اقتصادی تعامل کنند تا تولید و اشتغال 
در کشور دچار مشکالتی نشود. با فرض اینکه منابع مالی کشور همین است و نمی خواهیم دولت با خلق پول موجب تورم شود، نیاز به نقدینگی باید 
کاهش یابد، بنابراین باید هزینه ها کاهش پیدا کند، گردش پول تنظیم شود، ریسک سرمایه گذاری کاهش یابد و به فکر منابع مالی غیر بانکی باشیم. 
برای مثال شرکت های سرمایه گذاری و تهاتر مالی بین بنگاه ها تقویت شود. راه دیگر برای استفاده از روش های تامین نقدینگی غیر بانکی، تقویت و 
ثبات بورس است. در چنین شرایطی مقدار نقدینگی تغییر نمی کند، اما هدفمند می شود. برای مثال اگر گردش مالی شرکت، سه ماه طول می کشد، در 
صورت تنظیم مناسبات و بروکراسی اداری و پرداخت به موقع بدهی های دولت، زمان این گردش مالی ممکن است به یک ماه برسد و قدرت مالی بنگاه ها 
افزایش پیدا می کند. از سوی دیگر دولت باید سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد را به رسمیت بشناسد. بر اساس قانون اساسی اقتصاد ایران به سه 
بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است. اگر بخش خصوصی و تعاونی را غیر دولتی در نظر بگیریم این دو بخش باید در تصمیم گیری های 
دولت مشارکت فعال داشته باشد نه اینکه دولت برای آن ها تصمیم بگیرد. اگر دولت بدنه خود را کوچک کند موفق خواهد بود، اما با این تشکیالت 

عریض و طویل، هزینه های مدیریتی دولت و هزینه های مربوط به کشورداری و حکمرانی در کشور باال است.


