
استرالیا برای سومین ســال آماده رکوردزنی تولید گندم در 
سال ۲۰۲۲ است، زیرا آب وهوای خوب باعث افزایش کاشت 
در سراسر کمربند غالت این کشور شده است و نگرانی ها در 

مورد ذخایر محدود جهانی را کاهش می دهد.
به گزارش ایسنا، ذخایر جهانی گندم پس از حمله روسیه به 
اوکراین در اوایل سال جاری از یکی از برترین مناطق صادراتی 
کاهش یافته اســت که باعث افزایش شــدید قیمت غالت و 
تشدید ترس از بحران جهانی غذا شــد. اقدام اخیر هند برای 

ممنوعیت صادرات و آب وهوای نامساعد در ایاالت متحده نیز بر 
نگرانی ها در مورد در دسترس بودن غالت غذایی افزوده است.

قیمت معامالت آتی گندم در هیئت تجارت شــیکاگو در ماه 
مارس به باالترین حد خود یعنی ۱۳.۶۴ دالر در هر بوشــل 

رسید.
کشاورزان استرالیایی که در ســال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ به عنوان 
دومین صادرکننده بزرگ گندم در جهان بودند، کاشت گندم 
امسال را در حدود ۱۴.۴۵ میلیون هکتار به پایان رسانده اند که 

باالترین رقم در تمام دوران است که افزایش قیمت در شرایط 
ایده آل را به همراه داشته است.

اگرچه هنــوز برای تخمیــن اندازه کامــل محصول ۲۰۲۲ 
تا۲۰۲۳ که در پایان ســال برداشــت می شــود، زود است 
اما تحلیلگــران و معامله گران شــروع بــه پیش بینی تولید 
کل حدود ۳۰ تــا ۳۵ میلیون تن کرده اند کــه دور از رکورد 
 برداشت سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ و برداشت بیش از ۳۶ میلیون 

تن نیست.

فین زیبــل، اقتصاددان تجــارت کشــاورزی در بانک ملی 
اســترالیا در ملبــورن گفــت: آیا ما برای ســومین ســال 
متوالــی بــه محصــول بــاالی ۳۰ میلیــون تن دســت 
 خواهیم یافت کــه احتماال شــانس خوبی در ایــن زمینه 

خواهیم داشت.
داده های وزارت کشــاورزی ایاالت متحده نشــان می دهد، 
با این حال، تخمین زده می شــود که تولید جهانی گندم از 
۷۷۹.۲۹ میلیون تن در ســال گذشــته به ۷۷۴.۸۳ میلیون 

تن در ســال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ کاهش یابد. بــه گفته تاجران، 
خریداران آســیایی به شــدت به گندم اســترالیا وابسته و 
چین بــه عنــوان بزرگ ترین خریدار ســال جاری اســت. 
اندونزی، دومین خریدار بــزرگ گندم در جهــان و ژاپن و 
کره جنوبی از دیگر واردکنندگان مهم در منطقه هســتند. 
کشاورزان اســترالیایی در ســال جاری از قیمت های باالی 
 گندم بهره مند شــده اند و تولید رکورد مزیت بیشتری را به 

همراه داشته است.

اِد مورس، مدیر جهانی تحقیقات کاالی موسسه 
مالی ســیتی در مصاحبه با بلومبرگ گفت: نفت 
برنت که روز چهارشنبه بیش از ۱۱۶ دالر در هر 

بشکه معامله شد، باید نزدیک به ۷۰ دالر باشد.
به گزارش ایســنا، مورس که یکی از بدبین ترین 
کارشناسان بازار نفت بوده اســت، ابتدای سال 
رشد تقاضا برای نفت را ۳.۶ میلیون بشکه در روز 
پیش بینی کرده بود. سیتی با اشاره به نگرانیهای 
رکود و کندی اقتصادی، اکنون رشــد تقاضای 
ساالنه را ۲.۲ میلیون بشــکه در روز پیش بینی 
می کند کــه ۱.۴ میلیون بشــکه در روز کمتر از 

ابتدای سال است.
قیمتهای نفت از ابتدای سال میالدی جاری در 
پی حمله نظامی روسیه به اوکراین و تحریمهای 

غربی علیه مســکو که بازارهای انرژی جهانی را 
متالطم کرده است، حدود ۵۰ درصد رشد کرده 
اند. نظرسنجی روز سه شنبه رویترز از تحلیلگران 
نشان داد میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت در 
سه ماهه دوم به بیش از ۱۰۷ دالر در هر بشکه می 
رسد؛ در حالی که بعضی از کارشناسان پیش بینی 
کردند پس از ممنوعیت تدریجی واردات نفت از 
روســیه به اتحادیه اروپا، نفت تا ۱۳۰ دالر در هر 
بشکه صعود خواهد کرد. اما اِد مورس معتقد است 
این پیش بینی ها اغراق آمیز است و قیمت نفت 
به جای ۱۲۰ دالر، باید در محدوده ۷۰ دالر باشد.

قیمتهای نفــت روز چهارشــنبه تحــت تاثیر 
بازگشایی شــانگهای که قطب مالی چین است 
پس از دو ماه قرنطینه کرونایی فلج کننده، روند 

صعودی پیدا کرده بودنــد. همزمان کمیته فنی 
مشــترک اوپک پالس پیش بینی خود از تقاضا 
برای نفت در ســال ۲۰۲۲ را حــدود ۲۰۰ هزار 
بشکه در روز کاهش داد و ۳.۴ میلیون بشکه در 
روز برآورد کرد که با دیدگاه سیتی از ارزش ۷۰ 
دالری نفت بر پایه وضعیت تقاضا، همخوانی دارد.
بر پایه پیش بینی هایی کــه از تقاضا وجود دارد، 
وزیران اوپک پالس در دیدار روز جاری بعید است 

با افزایش سهمیه های تولید موافقت کنند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، منابع آگاه در اوپک 
پالس روز چهارشنبه به رویترز گفتند: این گروه 
توافق فعلی را تغییر نخواهد کرد و افزایش تولید 
مالیم را برای حفظ ظرفیت مازاد تولید، تصویب 

می کند.

منابــع آگاه در اوپک پالس خبــر دادند که این 
گروه سرگرم رایزنی برای جبران افت تولید نفت 
روسیه است. به گزارش ایسنا، تولید نفت روسیه 
در ماه های اخیر در نتیجه تحریمهای غربی علیه 
مســکو به تالفی جنگ در اوکراین، حدود یک 

میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده است.
یک منبع آگاه در اوپک که از مواضع روسیه مطلع 
بود، به رویترز گفت: مسکو ممکن است موافقت 
کند تولیدکنندگان دیگر، تولید کمتر این کشور را 
جبران کنند اما این توافق ممکن است در نشست 

روز پنج شنبه اتفاق نیفتد.
یک منبع آگاه خلیج فارس در اوپک پالس گفت: 
احتمال زیادی دارد که در دیدار روز پنجشنبه، 

تصمیمی در این باره گرفته شود.
وزیران اوپک پالس در نشست روز جاری درباره 
سطح تولید نفت در ژوییه تصمیم خواهند گرفت.

پنج منبــع آگاه پیش بینــی کردند بــا وجود 
محدودیت عرضه بازارهای جهانی، این گروه به 

افزایش تولید ماهانه مالیم خود پایبند می ماند.
کشــورهای صنعتی عضو گروه ۷، هفته جاری 
مجددا درخواســت خود از اوپک برای کاســتن 
از کمبود انرژی جهانی که بــا تحریمهای غربی 
علیه روسیه تشدید شده اســت را تکرار کردند. 

اوپک تاکنون حاضر نشده است این درخواستها 
را بپذیرد و وضعیــت جاری را حاصــل عوامل 

ژئوپلیتیکی خوانده است.
توافق محدودیت عرضه اوپک پالس که در سال 
۲۰۲۰ در اوج بحران پاندمی کووید تصویب شد، 
سپتامبر امسال به پایان می رسد و در آن زمان، این 
گروه ظرفیت مازاد تولید محدودی برای افزایش 

بیشتر تولید نفت خواهد داشت.
عربستان ۱۰.۵ میلیون بشکه در روز نفت تولید 
می کند و به ندرت تولید بیش از ۱۱ میلیون بشکه 
در روز را به شکل پایدار آزموده است. این کشور 
به همراه امارات متحده عربی، کمتر از دو میلیون 

بشکه در روز ظرفیت مازاد تولید دارد.
بیورنار شیلدراپ، تحلیلگر ارشد بانک SEB در 
این باره گفت: ظرفیت مــازاد تولید چندانی در 
بازار وجود ندارد تا از دســت رفتن تولید روسیه 
را جبران کنــد. ممنوعیت اتحادیــه اروپا علیه 
واردات نفت از روسیه باعث خواهد شد این کشور 
نفت کمتری را با قیمت باالتر بفروشد و احتماال 
درآمدش اگر بیشتر از قبل نباشد، کمتر از آن هم 

نخواهد بود.
طبق برآوردهای مختلف، تحریمهای غربی اعمال 
شده علیه روسیه، ممکن است باعث شود تولید و 

صادرات این کشور حداکثر دو تا سه میلیون بشکه 
در روز کاهش پیدا کند.

با این حال تولید روسیه تاکنون باثبات مانده و این 
کشور موفق شده است بخشی از حجم صادراتش 
را از اروپا بــه خریداران آســیایی تغییر دهد که 

عالقمند به خرید نفت ارزان روسیه هستند.
روزنامه وال استریت ژرونال روز سه شنبه به نقل از 
نمایندگان اوپک مدعی شده بود بعضی از اعضای 
این گروه در حال بررسی ایده معافیت روسیه در 
توافق نفتی هستند. معافیت روسیه از توافق نفتی 
اوپک پالس، به تولیدکنندگان دیگر اجازه خواهد 
داد نفت بیشتری که خواســته آمریکا و اتحادیه 

اروپاست، تولید کنند.
این گزارش در حالی منتشر شده که دیپلماتهای 
آمریکایی در حال برنامه ریزی نخستین سفر جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا، بــه ریاض پس از 
دو سال روابط تیره به دلیل اختالفات مربوط به 
حقوق بشر در عربستان سعودی، جنگ در یمن و 

تامین سالح آمریکا به عربستان، هستند.
دو منبع آگاه در اوپک پالس به رویترز گفتند: در 
نشست کمیته فنی مشترک اوپک پالس در روز 
چهارشنبه درباره ایده تعلیق روسیه از توافق نفتی 

صحبتی نشد.

تجارت خارجی ایران در دو ماه نخست امسال ۱۶.۶ 
میلیارد دالری شده است. به گزارش ایسنا، آنچه که 
در آمار مقدماتی گمرک ایران درباره تجارت خارجی 
غیرنفتی ایــران در دو ماه اول ۱۴۰۱ ثبت شــده 
است، نشان می دهد که در این دوره،  بیش از ۲۲.۱ 
میلیون تن به ارزش بالغ بر ۱۶.۶ میلیارد دالر تبادل 
تجاری صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته از نظر ارزش ۳۱ درصد افزایش دارد ولی از 

نظر وزنی تقریبا ثابت بوده است.
از مجموع تجارت ایــران در دو ماه اول امســال، 
بالغ بر ۵.۱ میلیون تن بــه ارزش ۸.۱ میلیارد دالر 
واردات بوده که نســبت به همین دوره در ســال 

۱۴۰۰ گرچه از نظــر وزنی ۳.۳ درصد کاهش دارد 
ولی با افزایش ۲۴.۳ درصدی در ارزش مواجه بوده 
است. همچنین در این دوره بیش از ۱۷ میلیون تن 
صادرات غیرنفتی انجام شــده که ارزش آن بالغ بر 
۸.۵ میلیارد دالر بوده اســت. این آمار در مقایسه 
با ســال قبل، ۱.۶ از نظر وزن و حدود ۳۷ درصد از 

لحاظ ارزش رشد دارد.
براین اساس تراز تجاری ایران در دو ماه اول امسال 

حدود ۴۰۰ میلیون دالر مثبت بوده است.
چین، امارات، عراق، ترکیــه و هند پنج مقصد اول 
صادرات و امارات، چین، ترکیه، هند و روسیه پنج 

کشور اول وارداتی ایران بوده اند.

این روند در تجارت دو ماهه امســال در حالی ثبت 
شده اســت که ایران در سال گذشــته در مجموع 
حدود ۱۰۱.۶ میلیارد دالر بــه وزن بالغ بر ۱۶۳.۹ 
میلیون تن تجارت خارجی داشــت که از این رقم 
۴۱.۱ میلیون تن به ارزش بیش از ۵۳ میلیارد دالر ، 
واردات و ۱۲۲.۷ میلیون تن به ارزش ۴۸.۶ میلیارد 
دالر، صادرات بوده است. در دو ماه اول سال گذشته 
نیز مجموع تجارت خارجی حدود ۲۲ میلیون تن به 
ارزش ۱۲.۷ میلیارد دالر بود. واردات ۵.۳ میلیون 
تن به ارزش بیش از ۶.۵ میلیــارد دالر و صادرات 
۱۶.۷ میلیون تن به ارزش ۶.۲ میلیارد دالر نیز برای 

این دوره گزارش شده بود.

میزان سپرده ها و تسهیالت بانکی تا پایان اسفند 
سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ به ترتیب معادل 

۴۲.۷ و ۴۸.۳ درصد افزایش یافته است. 
به گزارش ایسنا، براساس گزارش بانک مرکزی از 
وضعیت کل مانده ســپرده ها و تسهیالت ریالی و 
ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان 
در پایان اسفندماه سال گذشته، مانده کل سپرده ها 
به رقم ۵۵۳۱.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است 
که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۴۲.۷ درصد 

افزایش را نشان می دهد.
 همچنین، باالتریــن مبلغ ســپرده ها مربوط به 
استان تهران با مانده ۲۹۹۸.۷ هزار میلیارد تومان 

و کم تریــن مبلغ مربــوط به اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد معادل ۱۵.۵ هزار میلیارد تومان است.

عالوه برایــن، مانده کل تســهیالت در این زمان 
۴۱۴۱.۸  هزار میلیارد تومان اســت که نسبت به 
پایان سال گذشــته معادل ۴۸.۳ درصد افزایش 

داشته است.
طبق این گزارش، بیش ترین مبلغ تســهیالت نیز 
مربوط به اســتان تهران با مانــده ۲۵۷۶.۵ هزار 
میلیارد تومان و کم ترین مبلغ مربوط به اســتان 
کهگیلویه و بویر احمد معادل ۱۴.۸ هزار میلیارد 

تومان است.
نسبت تسهیالت به ســپرده ها بعد از کسر سپرده 

قانونی ۸۳.۲ درصد اســت که نســبت بــه پایان 
سال قبل ۳ واحد درصد افزایش را نشان می دهد 
که نســبت مذکور در اســتان تهران ۹۴.۳ درصد 
 و اســتان کهگیلویه و بویراحمــد ۱۰۷.۸ درصد 

است.
در این گــزارش، یکی از علل مهم بــاال بودن رقم 
تسهیالت و ســپرده ها در اســتان تهران استقرار 
دفاتر مرکزی بســیاری از شــرکت ها و مؤسسات 
تولیدی ســایر اســتان ها در اســتان تهران بیان 
شــده و عمده فعالیت های بانکی آنهــا از طریق 
 شعب بانک ها و مؤسســات اعتباری استان تهران 

انجام می شود.

استرالیا می تواند مشکالت عرضه جهانی گندم را کاهش دهد؟

حباب ۵۰ دالری قیمت هر بشکه نفت مذاکرات اوپک پالس برای جبران تولید کمتر نفت روسیه

بانک ها در ۱۴۰۰ چقدر وام دادند؟ تجارت خارجی ایران از ۱۶ میلیارد دالر گذشت
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سرمقاله

شرط کاهش 
قیمت خودرو

شعار دادن و گفتار درمانی 
تنها راهکارهای اســت که 
 این روزها به ذهن مسووالن 
می رســد. یک روز از آزاد 
سازی واردات بدون مشخص کردن سقف قیمت، 
عوارض و تعرفه صحبت می کنند و روز دیگر برای 
واردات خودرو سقف قیمتی تعیین می کنند. در 

ادامه صحبت های...

  بابک صدرایی، کارشناس 
خودرو 

متن کامل  د ر صفحه ۴

۴

دو سیگنال کاهشی 
 در  بازار خودرو

بر اساس مصوبه سران قوا معامالت فردایی طال و سکه ممنوع شد

افزایش اختیارات ارزی بانک مرکزی
صفحه2

صفحه۳

نان لواش کیلویی ۴ هزار تومان
جزئیات  فروش  کیلویی    نان

طرح  آزمایشی  فروش   نان کیلویی   در  دو  شهرستان   اجرایی   شد

با اعالم افزایــش ۵۰ درصدی تولید توســط وزیر 
صمت و نهائی شــدن آیین نامــه واردات خودرو تا 
آخر خردادماه، انتظارات برای ریزش قیمت در بازار 
خودرو باال رفته است. ســیگنالهای جدید به بازار 
خودرو منجر به افزایش انتظارات از کاهش قیمتها در 
بازار خودرو بخصوص خودروهای داخلی شده است. 
البته به عقیده برخی فعاالن این بازار، افزایش تولید با 
توجه به ضرر و زیان هزاران میلیاردی خودروسازان 
در شرایط فعلی امکان پذیر نیست و واردات خودرو 
نیز نخواهد توانست قیمتها را در بازار خودرو کاهشی 
کند. گویا با تحقق واردات خودرو شــاید در برخی 
خودروهای چینی و مونتاژی ســطح باالی داخلی 
تغییرات ناچیز قیمتی اتفاق بیفتد. به عبارت دیگر 
به ســخنان وزیر صمت و رئیس جمهور انتقاداتی 
وارد است. با توجه به زیان های انباشته دو خودروساز 
و ضعف در کیفیت محصوالت آنهــا آیا وعده های 
مقامات ظرفیت اجرایی شدن را دارد. باید دید قیمت 
خودرو با توجه به سیگنال های موجود به چه سمت 
و سویی خواهد رفت. البته نگاه به آخرین آمارهای 
تولید خودروسازان نشــان می دهد که هرچند در 
اردیبهشت ماه بر خالف فروردین، عملکرد بهتری 
ثبت شده است اما در مجموع دو ماه گذشته نمی توان 
تغییر محسوسی در روند تولید خودرو کشور مشاهده 
کرد. همانگونه که در ابتدای این گزارش اشاره شد، 
هدف افزایش ۵۰ درصدی تولید از سوی وزیر صمت 
برای سال ۱۴۰۱ اعالم شده است که به نظر نمی رسد 
در دو ماه ابتدایی امسال این هدف محقق شده باشد. 
حاال باید دیــد در ماه های آینــده افزایش تولید به 
گونه ای خواهد بود که این عقب ماندگی را جبران کند 
یا خیر؟ برای نهایی شدن آیین نامه واردات خودرو، 
قرار شــد وزارت صمت از سوی دولت با کمیسیون 
صنایع مشــورت بگیرد، و احتماال تا آخر خردادماه 
نهایی می شود. عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: 
برای نهایی شدن آیین نامه واردات خودرو، قرار شد 

وزارت صمت از سوی دولت...



اقتصاد2
ایران

پاســخ قاطع ایران بــه بیانیه 
شورای همکاری خلیج فارس

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه با 
رد اتهامات بی اساس وارده در بیانیه پایانی نشست 
152 وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس، 
صدور چنین بیانیه های تکراری و مخرب را نشان 
از رویکرد سراسر اشــتباه و سردرگمی راهبردی 
برخی کشورهای عضو این شورا در قبال جمهوری 
اسالمی ایران دانست. به گزارش ایسنا، سخنگوی 
وزارت امــور خارجه )پنجشــنبه( افزود: صدور 
چنین بیانیه های کلیشه ای مغایر با مبانی حسن 
همجواری بوده و کارویــژه ای جز بحران آفرینی 
منطقه ای نداشته و ظاهرا با هدف خنثی کردن 
نتایح تحرکات دیپلماتیک جمهوری اسالمی ایران 
با همسایگان به شمول برخی کشورهای دوست و 
شریک در  میان اعضای شورای همکاری خلیج 

فارس صورت می گیرد.
  خطیب زاده  با ارجاع به اشاره این بیانیه  به موضوع  
هسته ای کشــورمان  افزود: برجام و کشورهای 
متعهد آن که در متن برجام و قطعنامه 22۳1 به 
وضوح آمده و بر همین مبنا طرف های مذاکرات 
اخیر وین، نزد هر فرد آشــنا به مقدمات مسائل 
بین المللی روشن است و لذا طرح درخواست هایی 
از این دســت که صادرکنندگان آن به خوبی از 
بی مبنا و بالوجــه بودن آن آگاه هســتند، فقط 
نشان دهنده عمق بی توجهی این شورا به بدیهیاتی 
است که نتیجه  ای جز بی اعتباری روزافزون برای 
آن ندارد و در همین ارتباط، این شورا در حالیکه به 
بزرگترین زرادخانه سالحهای آمریکایی و غربی در 
جهان تبدیل شده، در جایگاهی قرار ندارد که در 
مورد برنامه موشکی و امور مرتبط با سیاست های 

نظامی و دفاع بازدارنده اظهار نظری بکند.

ســهام عدالــت چــه زمانــی به 
جاماندگان تحت پوشــش کمیته 
امداد و بهزیستی اختصاص می یابد؟

بنابر اعالم رییس ســازمان خصوصی سازی، 
اشــخاصی که تحت پوشــش کمیته امداد و 
بهزیستی هســتند، از تیرماه ســال جاری، 
ســهام عدالت دریافت می کنند.  به گزارش 
اقتصادآنالین؛ روز گذشته، حسین قربانزاده، 
رییس سازمان خصوصی ســازی اعالم کرد 
که در تعامل سازمان بهزیستی و کمیته امداد 
امام خمینی )ره(، اشــخاصی کــه از دریافت 
سهام عدالت جامانده اند، شناسایی می شوند.  
برای این منظور، سهام دولت در شرکت های 
مختلف و نوع و کیفیت پرتفوی سهام شناسایی 
 می شود از منابع دولت به جاماندگان اختصاص 

می یابد.

اخبار

معــاون فناوری هــای نوین 
بانک مرکزی بــا اعالم اینکه 
بر اساس آمار حدود ۷۰ درصد 
خودپردازهــای بانک های 
کشور به سامانه صیاد مجهز 
شده اند گفت: با پیگیری بانک مرکزی این نواقص برطرف 
خواهد شد. به گزارش بانک مرکزی، مهران محرمیان، 
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه اکنون 
ثبت چک صیادی از طریق خودپرداز، باید در خودپرداز 
همان بانک صادرکننده چک انجام گیرد افزود: با توجه 
به زیرساخت بسیار خوب نظام بانکی در شبکه شتاب در 
حوزه سامانه های کارتی که همه خودپردازها به هم متصل 
هستند این خدمت را نیز برای چک صیادی فراهم خواهیم 
کرد که دارندگان دسته چک بتوانند از همه خودپردازهای 

متصل یه صیاد برای ثبت چک خود استفاده کنند.
وی افزود: با فراهم شدن این امکان تعداد محدود بانک 
هایی که خودپردازهای انها نیز به سامانه صیاد متصل 
نشده اند خللی در این زمینه ایجاد نخواهد کرد اگرچه 
همه بانک ها باید در اســرع وقت خودپردازهای خود را 
به سامانه صیاد مجهز کنند. معاون فناوری های نوین 
در خصوص اجرای قانون چک با بیان اینکه خوشبختانه 
روند اجرای قانون سرعت بسیار خوبی گرفته است و به 
مراحل پایانی کار در حال نزدیک شدن هستیم افزود: 
اصل اجرای این قانون بر موضوع ســامانه صیاد بود که 
عموم دارندگان دسته چک، چک های صادره و دریافتی 
را در این سامانه ثبت و تایید کنند که خوشبختانه این کار 

به خوبی اجرا می شود.
محرمیان با بیان اینکه در حال حاضر ۶۰ درصد بازار چک 
های کشور از نوع صیادی هستند گفت: خوشبختانه اثر 
بسیار خوبی که از اجرای این قانون در جامعه مشاهده می 
کنیم کاهش ملموس چک های برگشتی هم به لحاظ 
تعداد و هم از منظر مبلغ است، ضمن آنکه میزان برگشتی 
چک های جدید نسبت به چک های قدیمی پایین و روند 
آن کاهشی است. معاون فناوری های نوین با تاکید بر 
اینکه بانک مرکزی این نوید را به مردم می دهد با اجرای 

قانون جدید چک این ابزار پرداخت جایگاه واقعی خود و 
اطمینان فرد ذینفع دریافت کننده چک را احیا می کند 
تصریح کرد: استانداردهای چک های برگشتی کشور به 

استانداردهای جهانی در حال نزدیک شدن است.
محرمیان با اشــاره به اینکه بانک مرکزی موظف است 
ابزارهای مختلف در اختیار هموطنان بگذارد که انها به 
راحتی بتوانند چک خــود را تایید، ثبت و انتقال دهند 
افزود: این ابزارها با موبایل بانک، اینترنت بانک و برنامه 
های کاربردی تلفن های همراه در سال گذشته شروع 
شد و در سال جاری دسترسی به این خدمت از طریق 
پیامک و اکنون خودپرداز بانک ها فراهم شــده است و 
نگرانی از جهت کسانی که تلفن همراه هوشمند در اختیار 
نداشتند با امکان پیامک و خودپرداز این دسته افراد نیز 
بدون دغدغــه خدمت را دریافت می کننــد. این مقام 
مسئول بانک مرکزی با اعالم اینکه بر اساس آمار حدود 
۷۰ درصد خودپردازهای بانک های کشــور به سامانه 
صیاد مجهز شده اند افزود: اکنون بیش از 2۰ بانک کشور 
خودپردازهای آنها که بیش از ۴۰ هزار دستگاه است به 
سامانه صیاد متصل هستند و به تدریج آمار این دستگاه 
ها در زمینه اتصال به سامانه صیاد در حال افزایش است.

وی در خصوص برخی بانک ها که هنوز خودپردازهای 
آنها به سامانه صیاد متصل نشــده اند نیز گفت: هشت 
بانک خودپردازهای آنها به سامانه صیاد متصل نشده اند 
که از این تعداد شش بانک بسیار کوچک و دو بانک نسبتاً 

بزرگ کشور هستند و شخصاً به این موضوع ورود کرده و 
هشدارهای الزم در این زمینه به این دسته بانک ها داده 
شده و از آنها در خواست شده است در اسرع وقت اقدامات 
الزم برای تجهیز دستگاه های خودپرداز به سامانه صیاد را 
در دستور کار قرار دهند. وی افزود: عموم این بانک ها در 
زمینه فنی دچار محدودیت هایی هستند که با پیگیری 

بانک مرکزی این نواقص برطرف خواهد شد.

مجهز شدن چک های تضمین شده به شناسه 
صیادی

معاون فناوری های نوین در خصوص چک تضمین شده 
و لزوم ثبت آن در سامانه صیاد گفت: چک تضمین شده 
مطابق قانون باید در سامانه صیاد توسط شعبه بانک ثبت 
شود و بانک مرکزی از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری 
به شبکه بانکی این موضوع را برای اجرا ابالغ کرده است، 
بانک ها در این زمینه در حال انجام اقدامات الزم هستند، 
لیکن در این میان یک فرصت یک ماه و نیمی الزم بود که 
شبکه بانکی چک های تضمین شده قبلی را نیز کارسازی 
کنند، بر این اساس از 1۷ خردادماه اگر یک چک تضمین 
شده در سامانه صیاد ثبت نشده باشد دارندگان چک باید 
با مراجعه به شــعبه صادرکننده چک اقدام به کارسازی 
کنند به عبارت دیگر اینگونه چک ها در سامانه های بین 
بانکی خدمتی دریافت نخواهنــد کرد. محرمیان با بیان 
اینکه امکان اســتعالم چک های تضمین شده صیادی 

)چک های تضمین شده دارای شناسه 1۶ رقمی صیادی( 
با هدف کسب اطمینان از اصالت این نوع چک ها هنگام 
انجام معامالت فراهم شده است افزود: مشتریان شبکه 
بانکی می توانند از طریق درگاه های مختلف دسترسی به 
سامانه صیاد شامل اینترنت بانک، موبایل بانک، برنامک های 
موبایلی، پیامکی و خودپردازهای بانک های عامل، نسبت 
به استعالم آن اقدام کنند. در واقع ذی نفع چک با استعالم 
این چک ها از ثبــت چک به نفع خود در ســامانه صیاد 
اطمینان حاصل می کند. این مقام مسئول بانک مرکزی 
تاکید کرد: در این راستا، چک های تضمین شده که توسط 
شعب بانکی در اختیار مشتریان قرار می گیرد مجهز به 
شناسه 1۶ رقمی صیادی شده و با توجه به تکالیف مقرر 
در قانون اصالح قانون صدور چــک، ثبت صدور این نوع 
چک ها برعهده شعب بانک هاست و صادرکننده چک در 
این خصوص مسئولیتی ندارند. وی افزود: این چک ها نیاز 
به انجام عملیات تایید در سامانه صیاد ندارند و ذی نفع با 
اخذ برگه چک از صادرکننده آن و استعالم از سامانه صیاد 
می تواند از ثبت چک در سامانه صیاد به نفع خود اطمینان 
حاصل کند و تطبیق اقالم اطالعاتی مندرج در متن چک و 
با اقالم ثبت شده در سامانه صیاد را انجام دهد. بدیهی است 
در صورتی که با استعالم از سامانه صیاد برای گیرنده محرز 
شود که این چک ثبت نشده و یا اقالم اطالعاتی آن مغایر 

است، بایستی از پذیرش چک خودداری کند.
محرمیــان در خصوص چک های مــوردی نیز گفت: در 
زمینه چک های موردی نیز با تشکر از بانک هایی که در این 
خصوص همکاری کرده اند باید یادآور شد که بدلیل شرایط 
خاص اینگونه چک ها تا کنون متقاضی آن بسیار اندک بوده 
اند و وارد فاز استقبال گســترده نشده ایم و نگرانی در این 
زمینه که تعداد ارایه کننده این بانک ها زیاد نیستند، وجود 
ندارد. وی افزود: در واقع در این برهه اقدامات اطالع رسانی 
برای شــعب و عموم مردم مدنظر است که خوشبختانه با 
همکاری روابط عمومی بانک مرکزی و بانک های کشور این 
اقدام به نحو مناسبی در حال پیگیری و انجام است. این مقام 
مسئول بانک مرکزی در خصوص میزان مسدودی حساب 
های چک های برگشــتی گفت: روزانه چند ده هزار چک 
برگشتی وجود دارد البته در برخی روزها که ایام سررسید 

نیست این عدد کاهش می یابد.

معاون بانک مرکزی:

۷۰ درصد خوپردازها به سامانه صیاد متصل شده  است

بر اساس مصوبه سران قوا معامالت فردایی طال 
و سکه ممنوع شد

افزایش اختیارات ارزی بانک 
مرکزی

براساس مصوبات جدید ســران قوا به بانک 
مرکزی، اختیارات این بانــک برای مداخله 
در بــازار ارز افزایــش یافتــه ضمــن اینکه 
 معامالت فردایی طال و ســکه نیــز ممنوع 

شده است.
به گزارش تســنیم،  خبرهای رسیده بیانگر 
آن اســت که با مجوز ســران قوا در جلسه 
شــب گذشــته، اختیارات بانــک مرکزی 
در بــازار ارز افزایــش یافتــه و ایــن بانک 
 مجاز اســت به صــورت نامحــدود در بازار 

مداخله کند.
علی صالح آبادی دیروز در حاشــیه جلســه 
هیات دولت گفته بود اختیارات ویژه ارزی به 

بانک مرکزی داده می شود. 
برهمیــن اســاس نیــز شــب گذشــته به 
منظــور کمــک بــه بانــک مرکــزی در 
اجــرای مصوبــات جدیــد ارزی، تعدادی 
از صراف هــای منتخب در ســاختان بانک 
 مرکزی با مدیــران ارزی این بانک جلســه 

داشتند.
احمــد لواســانی رئیس ســابق شــورای 
عالی کانــون صرافــان در همیــن ارتباط 
 تأکیــد کــرد که  ســران قــوا در جلســه 
در جلســه دیشــب تصمیــم گرفتنــد که 
اختیــارات ویــژه ای را بــه بانــک مرکزی 
بــرای مدیریت بــازار ارز و طــال اعطا کنند 
 که جزییــات آن بــه زودی اعــالم خواهد 

شد.
وی بــا اشــاره به جلســه دیشــب جمعی 
از صرافــان در بانک مرکزی افــزود: قطعا با 
افزایــش اختیــارات بانک مرکزی شــاهد 
برقــراری ثبــات و آرامــش در بــازار ارز 
خواهیم بــود و سیاســت گذار ارزی آزادی 
 عمل بیشــتری بــرای بازارســازی خواهد 

داشت.
وی با هشــدار به اخالگــران در نظام ارزی 
تاکید کــرد: ابتــکار عمل بانــک مرکزی با 
مجوزی که از ســران قــوا دریافــت کرده 
قطعا بــه مقابلــه بــا ســودجویان در بازار 
 خواهد انجامید و بساط ســوداگری را جمع 

خواهد کرد.

بازار طال آرام می شود؟
از دیگر خبرهای مهم "ممنوعیت معامالت 
فردایی طال" است، آنهم زمانی که بازار طال و 
سکه در روزهای اخیر با نوسان زیادی همراه 
بوده و رکورد های باالیی را به ثبت رســانده 

است.
بنابراین با این مصوبــه، معامله گران در بازار 
فردایی طال به جرم اخالل در نظام اقتصادی، 

تحت پیگرد قرار می گیرند.  
گفته می شــود همزمــان با آغــاز اجرای 
مصوبــات جدیــد ارزی و طالیــی در 
بــازار، صبــح امــروز دو نفــر از دالل های 
بــزرگ طــال و ارز بــه اتهــام معامــالت 
 غیرقانونی و گســترده طال و ارز بازداشــت 

شدند.

خبر

I N FO@biznews. ir

در حال حاضر امیدواری کاهشــی هــای بازار این اســت که دالر 
در مــرز ورود به کانال جدید دچــار اصالح فنی شــود یا قطعنامه 
جدیدی بــر علیه ایران در شــورای حــکام به امضا نرســد. با این 
 حال قدرت در شــرایط کنونی بیشــتر به ســوی افزایشــی های 

بازار است.
به گزارش اقتصادنیوز ، موضوع پیشنهاد قطعنامه ضد ایرانی آمریکا و 
تروئیکا به شورای حکام همچنان در بین معامله گران برجسته است.  
در شرایط کنونی سوال مهمی در بین معامله گران شکل گرفته است. 

آینده مذاکرات برجام به کجا می رسد ؟ 

واکنش اولیانوف به پیش نویس قطعنامه درباره ایران 
اولیانوف در پیامی توئیتری نوشــت: »شــایعاتی وجــود دارد که 

پیش نویس قطعنامه درباره ایران می تواند در نشست شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی روی میز قرار بگیرد. دو پرســش در 
این زمینه مطرح می شــود، 1. آیا چنین قطعنامــه ای برای حفظ 
روابط میان تهــران و آژانس بین المللی انــرژی اتمی مفید خواهد 
 بود؟ 2. آیا ایــن قعطنامه به احیــای برجام کمــک خواهد کرد؟ 

من تردید دارم«.

شرط جدید آمریکا برای توافق هسته ای با ایران 
از طرفی هم گروهی از قانون گذاران آمریکایی طرحی را به ســنای 
این کشور ارائه کرده اند که هرگونه اقدام دولت این کشور در زمینه 
بازگشت به توافق هسته ای را مشروط به قطع روابط ایران با چین و 

درخواست های زیاده خواهانه دیگر می کند.

خریدهای احتیاطی در بازار دالر 
یــک کارشــناس ایرانــی دربــاره مذاکــرات برجام گفتــه اگر 
مذاکــرات هســته ای طــی ۶ هفتــه آتــی بــه نتیجه  نرســد، 
 ممکــن اســت تــا ۶ ســال آینــده خبــری از برجامــی دیگر

 نباشد. 
چنین نگاه هایی در بازار موجب شده است که خریدهای احتیاطی 

بسیار بیشتر شود. 
در حال حاضر امیدواری کاهشــی هــای بازار این اســت که دالر 
در مــرز ورود به کانال جدید دچــار اصالح فنی شــود یا قطعنامه 
جدیدی بــر علیه ایران در شــورای حــکام به امضا نرســد. با این 
 حال قدرت در شــرایط کنونی بیشــتر به ســوی افزایشــی های 

بازار است.

معامله گران ارزی چشم انتظار جلسه شورای حکام؛

خریدهای احتیاطی در بازار دالر
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در حال حاضر 2 میلیــون و ۳۷۴ هزار و ۹5۳ نفر بیکار در 
کشــور داریم که ســهم »جمعیت بیکار تحصیل کرده از 

مجموع جمعیت بیکار کشور« ۴۰.۳ درصد است.
به گزارش خبرنگار مهر، بررســی آمار مربوط به وضعیت 
نیروی کار در سال 1۴۰۰ که از سوی مرکز آمار ایران ارائه 
شده نشــان می دهد که ۹5۷ هزار و 2۷1 نفر از جمعیت 
فارغ التحصیالن کشــور، بیکار هســتند؛ یعنی در سال 
گذشته، 1۳.۶ درصد از کل جمعیت فعال فارغ التحصیل 
آموزش عالی، بیکار بوده اند که نســبت به سال ۹۹، ۰.۶ 
درصد کاهش را نشان می دهد. همچنین ۴۷۶ هزار و ۶5۸ 
نفر از این جمعیت را مردان و ۴۸۰ هزار و ۶1۳ نفر را زنان 
به خود اختصاص می دهند؛ از نظر درصدی نیز نرخ بیکاری 
فارغ التحصیالن گروه مردان ۹.۷ درصد و گروه زنان 22.۸ 
درصد است. نرخ بیکاری فارغ التحصیالن در گروه مردان در 

سال 1۴۰۰ نسبت به سال ۹۹، ۰.۷ درصد کاهش را نشان 
می دهد و در گروه زنان، ثابت است.

۴۰.۳ درصد از بیکاران کشور، فارغ التحصیل 
دانشگاهی هستند

همچنین در حــال حاضر 2 میلیــون و ۳۷۴ هزار و ۹5۳ 
نفر بیکار در کشــور داریم که بررســی ســهم »جمعیت 
بیکار تحصیل کــرده از مجموع جمعیت بیکار کشــور« 
حاکی از آن است که ۴۰.۳ درصد بیکاران کشور، در گروه 
فارغ التحصیالن آموزش عالی قرار دارند که این ســهم در 
ســال ۹۹، معادل ۳۸.۹ درصد بود. البته سهم »جمعیت 
شاغل فارغ التحصیل از کل شاغالن« با رشد مواجه بوده به 
طوری که این سهم ۰.۸ درصد افزایش داشته و از 25 درصد 

در سال ۹۹ به 25.۸ درصد در سال 1۴۰۰ رسیده است.

ثبت نام سومین مرحله وام ودیعه مســکن از صبح امروز 
آغاز شد، اما امسال بر خالف دو سال گذشته، تفاوت هایی 

را داشت.
امسال ســقف اعتباراتی که برای پرداخت تسهیالت وام 
ودیعه مسکن در نظر گرفته شده، ۴۰ تا ۷۰ هزار میلیارد 
تومان است. همچنین متقاضیانی که پارسال وام دریافت 
کرده اند، امسال می توانند مابه التفاوت آن را دریافت کنند؛ 
البته به این شرط است که منابع مالی در نظر گرفته شده، 

کافی باشد.  
خانم پروانه اصالنی مدیرکل دفتــر برنامه ریزی و اقتصاد 
مسکن وزارت راه و شهرسازی، گفت: اولویت ما پرداخت 
تسهیالت ودیعه مسکن به متقاضیانی است که در دو سال 

گذشته تسهیالت دریافت نکرده باشند.
متقاضیان دریافت تسهیالت ودیعه مسکن، امسال با ورود 

به سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن، در هنگام ثبت 
نام متوجه می شــوند که در ابتدا باید اطالعات خود را در 
سامانه امالک و اسکان ثبت کنند و در صورتی که پیش از 
این ثبت نام نکرده باشند، امکان ورود به سامانه را نخواهند 

داشت.
 به گفته آقای رســتم قاســمی وزیر راه و شهرســازی، 
نظــارت بر ثبت نــام متقاضیان تشــدید خواهد شــد و 
 امکان ثبــت نام بدون کــد رهگیری و اجــاره نامه وجود 

نخواهد داشت.
از دو سال گذشته، پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن آغاز 
شده و امسال هم طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، برای 
تهران 1۰۰ میلیون، برای سایر کالنشهر ها ۷۰ میلیون و 
برای شــهر های کوچک ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته 

شده است.

وام ودیعه مسکن امسال چه تفاوتی با سال های گذشته دارد؟نرخ بیکاری فارغ التحصیالن به ۴۰.۳ درصد رسید

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

آگهی دعوت شرکاء شرکت تامین ماشیران )بامسئولیت محدود(  شماره ثبت 85۰
شناسه ملی  1۰1۰۰89۰196 جهت تشکیل  مجمع عمومی  عادی بطورفوق العاده

بدین وسیله از کلیه شرکا شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در ساعت 1۰ روز دوشنبه  مورخ 
1۴۰1/۰۳/۳۰ در محل استان مازندران ، شهرستان نوشهر ، بخش مرکزي ، دهستان بلده کجور ، آبادي ملکار، محله شهرك سروش ، 
خیابان انارور ، خیابان نوشهر-رویان ، پالك 172۴ ، طبقه همکف ، واحد ۰  کدپستی ۴65۳1197۴7 تشکیل می گردد حضور به هم رسانند. 

دستور جلسه: 
انتخاب مدیران

انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
و سایر مواردی که در صالحیت مجمع فوق باشد.

هیات مدیره شرکت 

آگهی دعوت شرکاء شرکت تامین ماشیران )بامسئولیت محدود(  شماره ثبت 85۰
شناسه ملی 1۰1۰۰89۰196 جهت تشکیل  مجمع عمومی فوق العاده.

بدین وسیله از کلیه شرکا شرکت دعوت می شــود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در ســاعت 1۰ روز دوشنبه  مورخ 
1۴۰1/۰۳/۳۰ در محل استان مازندران ، شهرستان نوشهر ، بخش مرکزي ، دهســتان بلده کجور ، آبادي ملکار، محله شهرك 
سروش ، خیابان انارور ، خیابان نوشهر-رویان ، پالك 172۴ ، طبقه همکف ، واحد ۰  کدپستی ۴65۳1197۴7 تشکیل می گردد 

حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه: 

اصالح ماده اساسنامه )تغییر تعداد اعضا هیئت مدیره (
و سایر مواردی که در صالحیت مجمع فوق باشد.

هیات مدیره شرکت 
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عضو کمیســیون صنایع مجلس گفت: برای نهایی 
شدن آیین نامه واردات خودرو، قرار شد وزارت صمت 
از سوی دولت با کمیسیون صنایع مشورت بگیرد، و 
احتماال تا آخر خردادماه نهایی می شود.علی جدی 
درباره تعیین تکلیف آیین نامه واردات خودرو اظهار 
کرد: هنوز آیین نامه  واردات خودرو نهایی نشده و قرار 
است، وزارت صمت از سوی دولت با کمیسیون صنایع 
مشورت بگیرند و تا آخر خردادماه این قضیه تعیین 

تکیف می شود.
عضو کمیســیون صنایع مجلس در ادامــه درباره 
تخصصی ارز وارداتی گوشی اپل به خودرو گفت: این 
دو موضوع به هم ارتباطی ندارند و ارز موبایل به خودرو 
اختصاص نمی یابد. ارز موبایل قبال آزاد بوده و االن هم 
آزاد است، خودرو هم به همین صورت. در واقع هنوز 
آیین نامه واردات خودرو تعیین تکلیف نشده است و 
بحث موبایل همچنان در حال ثبت سفارش است، 

بنابراین رقم ارز آن با خودرو قابل مقایسه نیست. جدی 
تاکید کرد: متاسفانه اطالعات غلطی درباره واردات 
خودرو داده می شود، براساس جلسه ای که ما با وزیر 
صمت داشتیم، قرار نیست که قیمت خودرو سقفی 
داشته باشد منتهی برای خودروهای اختصاصی مزیت 

بیشتری برای تعرفه واردات در نظر می گیرند.
این نماینده مجلس درباره ســامانه فروش یکپارچه 
خودرو گفت: راه انــدازی این ســامانه را خود وزیر 
انجام داده و پیگیر این موضوع هستند، بنابراین در 
کمیســیون صنایع وارد این قضیه نشــده ایم. عضو 
کمیسیون صنایع مجلس درباره طرح تحقیق و نفحص 
مجلس از خودروسازان تصریح کرد: گزارش تحقیق و 
تفحص مجلس در این باره نهایی شده که قرار است به 
صحن مجلس بیاید. در آن صورت می توان اطالعات 
آن را علنی کرد اما تا قبل از آن نمی توانیم این اطالعات 

را علنی کنیم.

عضو هیات مدیره انجمن تامین کنندگان غالت 
ایران گفت: بــدون تردید ایران با بحران شــکر 
مواجه نخواهد شد. درحال حاضر 100 هزار تن 
شکر، وارد شده از سوی بخش خصوصی در بنادر 
ایران پهلو گرفته است و در 10 روز آینده نیز 3 
فروند کشتی از هند وارد کشور می شود از این رو 
مشکل ما در تامین شکر نســبت به سایر غالت 

کمتر است.
حســن افراشــته پور با تایید خبــر ممنوعیت 
صادرات شــکر از هند، گفت: هند تا پایان مرداد 
مجوز یک میلیون تن کدهای صادراتی را صادر 
کرد که از این میان حــدود 500 هزار تن از این 
کدهای برای ایران اســت؛ بدون تردید در 3 ماه 
آینده این حجم از شکر از هند وارد ایران می شود.

این فعــال اقتصادی بــا بیان اینکــه هیچگونه 
محدودیتی بــرای خرید شــکر از برزیل وجود 
ندارد، تصریح کرد: بعد از اتمــام بارگیری ها از 
هند برای تامین نیاز در ماه های تیر و مرداد شکر 

را از برزیل وارد می کنیم. بــه گفته عضو هیات 
مدیره انجمن تامین کنندگان غالت ایران؛ روند 
صادرات شکر از کشورهای تامین کننده محدود 
شده اما منتفی نشده است و همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به افزایشی شدن قیمت جهانی شکر، 
تاکید کرد: قیمت شکر در بورس کاالی نیویورک 
) فیوچر نیویورک( در باالترین سطح قرار گرفته 
اســت و اگر قیمت آتی نیویــورک تغییر نکند 
قیمت شکر در بازار داخلی حدود 19 هزار و 500 

تومان می شود.
افراشته پور تصریح کرد: قیمت مصوب شکر در 
بازار داخلی کیلویی 18 هزار تومان تعیین شده 
اســت از این رو تجار رغبتی نســبت به واردات 
ندارند و بیشتر بخش دولتی در این زمینه ورود 
کرده است.وی قیمت 18 هزار تومانی شکر درب 
کارخانه را منطقی ندانســت و افزود: ارز واردات 
شکر، نیمایی و شناور است از این رو کیلویی 20 

هزار تومان شکر درب کارخانه منطقی است.

طرح آزمایشی فروش نان 
کیلویی، نخســتین بار در 
شهرســتان های پارسیان 
لــردگان  و  هرمــزگان 
چهارمحــال و بختیــاری 
آغاز شــده اســت. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان نان ایران با بیان اینکه سالهاست فروش 
کیلویی نان در نانوایی های صنعتی اجرا می شــود و 
مشکلی در این زمینه وجود ندارد، گفته است اجرای 
این طرح در نانوایی های سنتی در باال بردن کیفیت 
نان و جلوگیری از تخلفات احتمالی بسیار مؤثر است.

در چند روز گذشــته موضوع فروش نان در کشور به 
صورت کیلویی با عنوان »طرح مهیا« مطرح شده و 
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان نیز 
به تازگی در یک برنامه تلوزیونی اعالم کرد که با توجه 
به تخلفات کم فروشی برخی از نانوایی ها پیشنهاد شده 

است تا نان به صورت کیلویی در کشور فروخته شود.
معاون عمرانی فرمانداری شهرســتان پارسیان در 
این رابطه گفت: نان لواش کیلویی ۴0 هزار ریال در 
نانوایی های شهرستان توزیع می شــود و این طرح 
شامل نان سنگگ و نان های صنعتی نمی شود. این 
طرح در 35 نانوایی لواش این شهرســتان اجرا شد. 
مبارک قاسمی افزود: جلوگیری از کم فروشی، افزایش 
کیفیت نان و رضایت مشــتری از مهمترین مزایای 
اجرای این طرح است. وی گفت: نان لواش کیلویی 
۴0 هزار ریال در نانوایی های شهرستان توزیع می شود 
و این طرح شــامل نان ســنگگ و نان های صنعتی 
نمی شود. شهرستان پارسیان با بیش از 50 هزار نفر 

جمعیت در غرب استان هرمزگان قرار دارد.
رئیس جهاد کشــاورزی لردگان نیز گفت: با مصوبه 
شــورای آرد و نان، نان به صورت کیلویی به فروش 
می رسد. امیری افزود: در این طرح چانه نان از 205 
گرم به 220 تا 230 گرم رسیده است. وی گفت: در 
طرح فروش کیلویی نان هر یک کیلو نان )معادل ۷ 

قرص نان( سه هزار و 500 تومان به فروش می رسد. 
امیری با بیان اینکه هم اکنــون 53 واحد نانوانی در 
شهرستان لرگان مشغول فعالیت اند، افزود: ماهانه 9 
هزار و 500 کیسه آرد بین نانوایی ها ی این شهرستان 

توزیع می شود.
در همین زمینه رئیس اتحادیه صنف نانوایان مشهد در 
گفت و گو با "کسب و کار" گفت: بحث فروش کیلویی 
نان در فضای مجازی مطرح شده است اما تاکنون نامه 
یا ابالغیه ای برای ما نیامده تا قیمت و شرایط فروش 
نان را در این طرح مشخص کند. بحث ما این است که 
اگر نان به صورت کیلویی به فروش برسد آیا شرایط 
بهتر خواهد شد. پیش بینی این است که شرایط بهتر 

نمی شود.
مصطفی کشتگر اضافه کرد: نباید فضایی ایجاد کنیم 
تا تخلف ها به صورت دیگری شکل گیرد. اگر نان به 
صورت کیلویی به فروش برسد، شــرایط موجود را 
بهتر نخواهد کرد. به عنوان مثال نان سنگک به صورت 
برشته قابل مصرف است، اما اگر فروش کیلویی باشد 

و به نانوا بگویید که نان را برشته کند او به هیچ عنوان 
این کار را نکرده و نان را به صورت تازه وزن می کند و 
در پی آن کیفیت نان پایین خواهد آمد. نباید بستری 
فراهم کنیم تا تخلف ها به صورت دیگری شکل گیرد.

 رئیس اتحادیه صنف نانوایان مشهد تصریح کرد: بهبود 
وضعیت تولید نان تنها در فضای رقابتی امکان پذیر 
اســت. زمانی که فضا رقابتی را برای تولید نان ایجاد 
کنیم، کیفیت و کمیت آن باالتر خواهد رفت و ایجاد 
رقابت در زمینه نان تنها با خروج فرد متخلف از چرخه 

تولید رقم خواهد خورد.
کشتگر اظهار داشت: به نظر بنده بهترین اقدام برای 
افزایش کیفیت نان درجه بندی کردن نانوایی ها و ایجاد 
آیین نامه ای است که شرایط درجه یک شدن را تعیین 
کرده و قیمت نان در هر درجه نانوایی را مشخص کند. 
در این صورت بین نانواهایی ها رقابت ایجاد می شود. 
اگر تمام نان ها را به یک شکل نرخ گذاری کنیم کیفیت 

در این میان کاهش خواهد یافت.
وی در خصوص میزان ســهمیه هر فــرد در صورت 
کیلویی شــدن فروش نان بیان کــرد: در خصوص 
این موضوع اطالعــی ندارم و تاکنون بــه ما ابالغی 
نشده است. اگر شرایط فروش نان کیلویی به ما ابالغ 
شود آن را اعالم خواهیم کرد. رئیس اتحادیه صنف 
نانوایان مشهد در رابطه با وضعیت نانوایی های آزادپز 
و پروانه های جدید آن ها در شرایطی که قیمت نان 
افزایش پیدا کرده است، گفت: برای واحدهای آزادپز 

دارای پروانه کسب نرخ گذاری انجام شده است.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

طرح آزمایشی فروش نان کیلویی در دو شهرستان اجرایی شد

نان لواش کیلویی ۴ هزار تومان
جزئیات فروش کیلویی  نان به جای دانه ای 

آیین نامه وادات خودرو تا خرداد نهایی می شود

تحقیقوتفحصازخودروسازانبهصحنمیآید

جزییات آغاز واردات شکر از هند و برزیل

کاهششکرمصرفیدرصنایع

آگهی ماده3 وماده13 آیین نامه تعیین تکلیف اراضی وساختمان های فاقد سندرسمی
برابر رای شماره 1۴0160313005001259 مورخ 1۴01/02/1۷ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحدثبتی نقده تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان.
1-در مقدار ۴638 سهم مشاع از 1۴206 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1۴206 متر 

مربع از 256 فرعی 68 اصلی بنام محمد سلطانی فرزند قبله علی واقع در نقده – روستای علی ملک.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند صادرخواهدشد.9۴۴1
تاریخ انتشار نوبت اول :  1۴01/03/16
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1۴01/03/30

سعید صادق وند- رئیس اداره ثبت اسنادوامالک نقده
--

آگهی ماده3 وماده13 آیین نامه تعیین تکلیف اراضی وساختمان های فاقد سندرسمی
برابر رای شــماره 1۴0160313005001100 مورخ 1۴01/02/10 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحدثبتی نقده تصرفات مالکانه وبالمعارض 

متقاضیان.
1-ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 2۴8/30 متر مربع از پالک 6/6۷6 فرعی از یک اصلی بنام ابراهیم 

محب خواه خانه برق فرزند محمد واقع در بخش 11 ارومیه شهرستان نقده .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند صادرخواهدشد.9۴۴2
تاریخ انتشار نوبت اول :  1۴01/03/16
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1۴01/03/30

سعید صادق وند- رئیس اداره ثبت اسنادوامالک نقده
--

آگهی ماده3 وماده13 آیین نامه تعیین تکلیف اراضی وساختمان های فاقد سندرسمی
برابر رای شــماره 1۴0160313005001101 مورخ 1۴01/02/10 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحدثبتی نقده تصرفات مالکانه وبالمعارض 

متقاضیان.
1-ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 261/50 متر مربع از پالک 6/6۷6 فرعی از یک اصلی بنام سیاوش 

نامدار خسرو شاهی فرزند عیسی واقع در بخش 11 ارومیه شهرستان نقده . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند صادرخواهدشد.9۴۴3
تاریخ انتشار نوبت اول :  1۴01/03/16
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1۴01/03/30

سعید صادق وند- رئیس اداره ثبت اسنادوامالک نقده
--

آگهی ماده3 وماده13 آیین نامه تعیین تکلیف اراضی وساختمان های فاقد سندرسمی
برابر رای شــماره 1۴0160313005001258 مورخ 1۴01/02/1۷ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحدثبتی نقده تصرفات مالکانه وبالمعارض 

متقاضیان.

1-در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 12295 متر مربع از 55 اصلی بنام ناصر اقلیم فرد فرزند بایرامعلی 
واقع در نقده -چیانه

لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند صادرخواهدشد.9۴۴۴
تاریخ انتشار نوبت اول :  1۴01/03/16
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1۴01/03/30

سعید صادق وند- رئیس اداره ثبت اسنادوامالک نقده
--

آگهی ماده3 وماده13 آیین نامه تعیین تکلیف اراضی وساختمان های فاقد سندرسمی
برابر رای شــماره 1۴01603130050013۴0 مورخ 1۴01/02/18 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحدثبتی نقده تصرفات مالکانه وبالمعارض 

متقاضیان.
1-در مقدار 20589 سهم مشاع از 38323 سهم ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 38323 متر مربع از 2۷ 

اصلی بنام حسن مرسلی تپه رشت فرزند عمر واقع در نقده -خلیفه لو.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند صادرخواهدشد.9۴۴5
تاریخ انتشار نوبت اول :  1۴01/03/16
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1۴01/03/30

سعید صادق وند- رئیس اداره ثبت اسنادوامالک نقده
--

آگهی ماده3 وماده13 آیین نامه تعیین تکلیف اراضی وساختمان های فاقد سندرسمی
برابر رای شماره 1۴0160313005000696 مورخ 1۴01/01/29 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحدثبتی نقده تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان.
1-در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 295۴1 متر مربع از 33 اصلی 

بنام غفور نصرالهی فرزند محمد امین واقع در نقده – روستای قره قصاب.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند صادرخواهدشد.9۴۴6
تاریخ انتشار نوبت اول :  1۴01/03/16
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1۴01/03/30

سعید صادق وند- رئیس اداره ثبت اسنادوامالک نقده
--

آگهی ماده3 وماده13 آیین نامه تعیین تکلیف اراضی وساختمان های فاقد سندرسمی
برابر رای شــماره 1۴01603130050001260 مورخ 1۴01/02/1۷ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحدثبتی نقده تصرفات مالکانه وبالمعارض 

متقاضیان.
1-در مقدار 103۴5 سهم مشاع از 20035 سهم ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 20035 متر مربع از 68 

اصلی بنام محمد رضا ولی زاده فرزند یحیی واقع در نقده – علی ملک.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 

خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند صادرخواهدشد.9۴۴۷
تاریخ انتشار نوبت اول :  1۴01/03/16
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1۴01/03/30

سعید صادق وند- رئیس اداره ثبت اسنادوامالک نقده
--

آگهی ماده3 وماده13 آیین نامه تعیین تکلیف اراضی وساختمان های فاقد سندرسمی
برابر رای شماره 1۴0160313005001253 مورخ 1۴01/02/1۷ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحدثبتی نقده تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان.
1-در مقدار 100۷0 مشاع از 29992 سهم ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 29992 متر مربع از یک فرعی 

۷8 اصلی احمد سلطانی کاموس فرزند خالد واقع در نقده-آرنا.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند صادرخواهدشد.9۴۴8
تاریخ انتشار نوبت اول :  1۴01/03/16
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1۴01/03/30

سعید صادق وند- رئیس اداره ثبت اسنادوامالک نقده
--

آگهی ماده3 وماده13 آیین نامه تعیین تکلیف اراضی وساختمان های فاقد سندرسمی
برابر رای شماره 1۴0160313005001255 مورخ 1۴01/02/1۷ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحدثبتی نقده تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان.
1-در مقدار 95۷ سهم مشاع از 10953 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 10953 متر 

مربع از 20۴ فرعی از ۷۴ اصلی بنام محمد علی عربلو نقده فرزند علی واقع در نقده – آغجه زیوه.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند صادرخواهدشد.9۴۴9
تاریخ انتشار نوبت اول :  1۴01/03/16
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1۴01/03/30

سعید صادق وند- رئیس اداره ثبت اسنادوامالک نقده
--

آگهی ماده3 وماده13 آیین نامه تعیین تکلیف اراضی وساختمان های فاقد سندرسمی
برابر رای شماره 1۴160313005001099 مورخ 1۴0/02/10 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحدثبتی نقده تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان.
1-در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 8680 متر مربع از 1۴5 فرعی از 39 اصلی بنام علی فیضی فرزند 

عزیز واقع در نقده-روستای راهدانه.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند صادرخواهدشد.9۴50
تاریخ انتشار نوبت اول :  1۴01/03/16
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1۴01/03/30

سعید صادق وند- رئیس اداره ثبت اسنادوامالک نقده
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تــالش برای بهبــود توســعه بــازار محصوالت 
شركت های دانش بنيان 

تفاهم نامه ۴ جانبه میان مرکز نوآوری معدن و صنایع ایران، کنسرســیوم دانا، 
صندوق بیمه و مرکز شرکت های دانش بنیان معاونت علمی در راستای تسهیلگری 
توسعه بازار و روند بهبود فعالیت شرکت های دانش بنیانTدر آینده نزدیک به امضا 
خواهد رسید. نشست مشترک ایمینو با هیات مدیره شرکت بین المللی توسعه 
کسب و کارهای پیشرفته معدنی و صنایع معدنی ) کنسرسیوم دانا( با هدف تعریف 
سیاست های حمایتی برای توسعه بازار، تجاری سازی، تامین مالی و پوشش ریسک 
سرمایه گذاری شرکت های دانش بنیان در بخش معدن و صنایع معدنی برگزار شد.
حسین منصوری مجری طرح زیست بوم نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع 
معدنی در این نشست هم اندیشی با بیان اینکه ایمینو طی دو سال گذشته فرصت  
ها و چالش های اکوسیستم نوآوری در بخش معدن را شناسایی کرده است، گفت: 
با همفکری صاحب نظران عرصه تجاری سازی محصوالت دانش بنیان محور، قرار 
است پلتفرم توسعه  بازار، تامین مالی، تجاری سازی محصوالت و خدمات شرکت 

ها و موسسات دانش بنیان بخش معدن و صنایع معدنی طراحی شود.
وی افزود: متاسفانه برخی شرکت ها به دلیل دانش ناکافی، نگاه سنتی و اطالعات 
به روز نشده شرایط ورود دانش بنیان ها و استارت آپ ها را فراهم نمی کنند و ایمینو 
در راستای حذف مقاومت ها درصدد تسهیلگری برای ایده  های نوین در معادن و 

صنایع وابسته به آن است.
مجری طرح زیست بوم نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی با اشاره به 
انعقاد تفاهم نامه  ۴ جانبه طی روزهای آینده، خاطر نشان کرد: در راستای روند بهبود 
فعالیت شرکت های دانش بنیان با هم افزایی ایمینو، کنسرسیوم دانا و صندوق 
بیمه فعالیت های معدنی و مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری می توان زیست بوم نوآوری در بخش معدن و صنایع 
معدن را از سردرگمی بیرون آورد و با تشکیل کارگروه ارزیابی و احراز صالحیت 
بکارگیری محصوالت شرکت های دانش بنیان این شرکت ها را در مراحل مختلف 

ایده پردازی، تولید و توسعه بازار و تجاری سازی مورد حمایت قرار دهد.
منصوری تاکید کرد: پلتفرم جامع عرضه و تقاضای نوآوری و فناوری بخش معدن 
و صنایع معدنی ایران بر این اســاس در حال تدوین اســت و در آن با استراتژی 
تعیین شــده به تمامی  مراحلی که یک محصول فناورانه و نوآورانه قرار است به 
تولید دانش بنیان و اشتغال زا برسد، توجه شده است. در این راستا ایمینو می تواند 
ماموریت تسهیلگری، کنسرسیوم دانا ماموریت سرمایه گذاری، صندوق بیمه نیز 
ارائه بیمه نامه اعتباری برای پوشش ریسک و مرکز شرکت  ها و موسسات دانش 

بنیان بازوی سیاستگذاری این کنسرسیوم باشد.
در ادامه این نشست سید شمس الدین سیاسی راد رئیس هیات مدیره شرکت بین 
المللی توسعه کسب و کارهای پیشرفته معدنی و صنایع معدنی ) کنسرسیوم دانا( با 
بیان اینکه در دو سال گذشته با جریان سازی هایی که برای تشکیل کنسرسیوم های 
تخصصی بخش معدن صورت گرفت، اظهار کرد: از سوی دیگر معاونت علمی نیز 
با شناسایی و ثبت شرکت های دانش بنیان شرایط را برای ترویج الگوی راه اندازی 
کنسرســیوم در زیســت بوم نوآوری تقویت کرد و ما فراخوان هایی برای جذب 
شرکت های دانش بنیان دارای محصول ارائه کردیم و توانستیم شرکت  های دارای 

پتانسیل برای سرمایه گذاری را شناسایی کنیم.
وی افزود: در کنسرســیوم دانا طرح های نوآورانه و فناورانه را ارزیابی می کنیم و 
بر اساس مدل  های مختلف مشارکت و سرمایه گذاری شرکت های دانش بنیان 
را تامین مالی می کنیم. امضای این تفاهمنامه چهارجانبه باعث می شود ریسک 
سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان کاهش یابد و مجراهای واقعی حمایت 

در زیست بوم نوآوری بخش معدن و صنایع معدنی به وجود آید.

67 درصد کسب وکارها شناختی از رایانش ابری ندارند
درآمد جهانی 6۸0 ميليارد دالری محاسبات ابری 

مدیرکل دفتر خدمات کسب وکار وزارت صنعت با اشاره به مطالعاتی که در اتحادیه  
اروپا درباره رایانش ابری انجام شده، گفت: طبق نتایج این تحقیق ۶۷ درصد کسب و 
کارها هیچ شناختی از رایانش ابری ندارند. به گزارش سازمان نظام صنفی رایانه ای 
استان تهران، امیرحسین اسدی مدیرکل دفتر خدمات کسب و کار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در رویداد »رایانش ابری، دولت الکترونیک و هوشمندسازی کسب 
و کارها« که توسط کمیســیون خدمات مراکز داده و ابری سازمان نظام صنفی 
رایانه ای تهران برگزار شد، با اشاره به مطالعاتی که در اتحادیه اروپا در زمینه رایانش 
ابری انجام شده است، گفت: بر اساس این مطالعه اعالم شد که ۶۷ درصد کسب 
و کارها هیچ شناختی از این مباحث ندارند؛ در ایران نیز طی پژوهشی که روی ۴ 
هزار نفر انجام شده، مشخص شد که میزان آشنایی کسب و کارها با حوزه رایانش 

ابری بسیار کم است.
وی با بیان اینکه استفاده از مراکز خدمات داده و رایانش ابری صرفه جویی قابل 
توجهی در هزینه ها ایجاد می کند، تأکید کرد: در عین حال در این زمینه به قوانینی 
که امنیت نگهداری و حفظ اطالعات را مورد توجه قرار دهد، نیاز مبرمی داریم. نکته 
دیگری که در این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد این است که باید در تمامی ادارات 
و مؤسسات خصوصی، نحوه   استفاده از این خدمات را جا انداخته و در این زمینه 

فرهنگ سازی کنیم.
مدیرکل دفتر خدمات کســب و کار وزارت صمت گفت: باید شرکت ها و کسب 
و کارهای مرتبط در وزارتخانه ها را برای اســتفاده از خدمات مراکز داده و ابری 
توانمند کنیم و در کنار آن آئین نامه ها و قوانین حمایتی در این زمینه ایجاد کرده 
و شرکت های رایانش ابری را توانمند سازیم. در این رویداد محمدرضا قلعه نوی 
رئیس کمیسیون خدمات مراکز داده و ابری سازمان نصر گفت: از حدود سال ۸۷ که 
موضوع مراکز داده مطرح شد، این حوزه با دغدغه های متعددی نظیر تنظیم گری، 
تعرفه گذاری، خدمات قابل ارائه و استانداردهای مرتبط با آن مواجه بود و رفته رفته 
با ظهور و بروز خدمات نوین همچون رایانش ابری، شبکه های توزیع محتوا و دیگر 

فناوری های روز دنیا، موارد فوق اهمیت ویژه تری پیدا کرد.
وی ادامه داد: مبحث محاسبات ابری از حدود ۲۰ سال پیش در دنیا مطرح شد و 
حجم درآمدی حدود ۶۸۰ میلیارد دالری تا سال ۲۰۲۵ برای آن پیش بینی شده 
است. اما به رغم وجود زیرساخت ها و خدمات مناسب در کشور، این حوزه هنوز 
جایگاه خود را به دست نیاورده و کماکان با محدودیت هایی در بهره برداری آن در 

سازمان های دولتی و برخی شرکت های خصوصی مواجه هستیم.
قلعه نوی با اشــاره به خالء های موجود تأکید کرد: در گام اول به فرهنگ سازی 
جدی در این زمینه هم در بخش خصوصی و هم در بخش حاکمیتی نیاز داریم. 
این فرهنگ سازی باید از خود ما آغاز شــود و پس از آن گام های دیگری از جمله 
استانداردسازی و تنظیم گری دنبال شود. در سازمان نظام صنفی رایانه ای استان 
تهران ظرفیت های متعدد و متنوعی در حوزه  های سخت افزار، نرم افزار و خدمات 
فناوری اطالعات و ارتباطات و همچنین فناوری های مالی در قالب ۲۲ کمیسیون 
وجود دارد که امیدواریم مسیری که در زمینه خدمات مراکز داده و رایانش ابری 
آغاز کرده ایم، ادامه دار باشد. به گفته وی، باید طوری فرهنگ سازی شود تا کسب و 
کارها به جای صرف منابع مالی و انسانی برای پیاده سازی و راه اندازی شبکه های 
کامپیوتری و رایانه ای خود، روی اهداف اصلی شغلی شان متمرکز باشند. در پنل 
آموزشی این رویداد نیز تاکید شد که رایانش ابری صرفاً به صنف فناوری اطالعات 
محدود نیست و تمامی اصناف و صنایع توانایی بهره مند شدن از این سرویس را 
دارند و می توانند به وســیله آن هزینه های راه اندازی و نگهداری از سیستم های 

رایانه ای خود را تا حد زیادی کاهش دهند.

اخبار

استفاده آزمایشی از فناوری گوگل برای مزارع بادی
شرکت انژی فرانسه استفاده از یک فناوری آزمایشی گوگل را برای افزایش بهره وری و نیروی مزارع بادی، آغاز خواهد کرد. گوگل این سرویس را از طریق واحد ابری خود می فروشد که 

تالش می کند مشتریان را با ابزارهایی برای مدیریت استفاده از انرژی و کاهش آالیندگی، جلب کند. گوگل در سال ۲۰۱۹ اعالم کرد با شرکت دیپ مایند که شرکت خواهر آلفابت – شرکت 
مادر گوگل- است، برای ساخت نرم افزار هوش مصنوعی همکاری می کند. این نرم افزار تولید نیروی بادی را از ۳۶ ساعت قبل، پیش بینی می کند و به فراهم کنندگان انرژی اجازه خواهد 

داد تولید شبکه های نیرو را از قبل و با دقت بیشتری برنامه ریزی کنند و با غیرقابل پیش بینی بودن تولید نیروی بادی تا حدودی مقابله کنند. 

با اعالم افزایش ۵۰ درصدی 
تولید توســط وزیر صمت و 
نهائی شدن آیین نامه واردات 
خودرو تــا آخــر خردادماه، 
انتظارات برای ریزش قیمت 
در بازار خودرو باال رفته است. سیگنالهای جدید به بازار 
خودرو منجر به افزایش انتظارات از کاهش قیمتها در بازار 

خودرو بخصوص خودروهای داخلی شده است.
البته به عقیده برخی فعاالن این بازار، افزایش تولید با 
توجه به ضرر و زیان هزاران میلیاردی خودروسازان در 
شرایط فعلی امکان پذیر نیســت و واردات خودرو نیز 
نخواهد توانست قیمتها را در بازار خودرو کاهشی کند. 
گویا با تحقق واردات خودرو شاید در برخی خودروهای 
چینی و مونتاژی ســطح باالی داخلی تغییرات ناچیز 
قیمتی اتفاق بیفتد. به عبارت دیگر به سخنان وزیر صمت 
و رئیس جمهور انتقاداتی وارد است. با توجه به زیان های 
انباشته دو خودروســاز و ضعف در کیفیت محصوالت 
آنها آیا وعده های مقامات ظرفیت اجرایی شدن را دارد. 
باید دید قیمت خودرو با توجه به سیگنال های موجود 

به چه سمت و سویی خواهد رفت. البته نگاه به آخرین 
آمارهای تولید خودروسازان نشان می دهد که هرچند 
در اردیبهشــت ماه بر خالف فروردین، عملکرد بهتری 
ثبت شده است اما در مجموع دو ماه گذشته نمی توان 
تغییر محسوسی در روند تولید خودرو کشور مشاهده 
کرد. همانگونه که در ابتدای این گزارش اشاره شد، هدف 
افزایش ۵۰ درصدی تولید از سوی وزیر صمت برای سال 
۱۴۰۱ اعالم شده اســت که به نظر نمی رسد در دو ماه 
ابتدایی امسال این هدف محقق شده باشد. حاال باید دید 
در ماه های آینده افزایش تولید به گونه ای خواهد بود که 

این عقب ماندگی را جبران کند یا خیر؟
برای نهایی شدن آیین نامه واردات خودرو، قرار شد وزارت 
صمت از سوی دولت با کمیسیون صنایع مشورت بگیرد، و 
احتماال تا آخر خردادماه نهایی می شود. عضو کمیسیون 
صنایع مجلس گفت: برای نهایی شدن آیین نامه واردات 
خودرو، قرار شد وزارت صمت از سوی دولت با کمیسیون 
صنایع مشورت بگیرد، و احتماال تا آخر خردادماه نهایی 
می شــود. علی جدی درباره تعییــن تکلیف آیین نامه 
واردات خودرو اظهار کرد: هنوز آیین نامه  واردات خودرو 
نهایی نشده و قرار است، وزارت صمت از سوی دولت با 
کمیسیون صنایع مشورت بگیرند و تا آخر خردادماه این 

قضیه تعیین تکلیف می شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه درباره تخصیص 
ارز وارداتی گوشــی اپل به خودرو گفت: این دو موضوع 
به هم ارتباطی ندارند و ارز موبایل به خودرو اختصاص 
نمی یابد. ارز موبایل قبال آزاد بوده و االن هم آزاد است، 
خودرو هم به همین صورت. در واقــع هنوز آیین نامه 
واردات خودرو تعیین تکلیف نشده است و بحث موبایل 
همچنان در حال ثبت سفارش است، بنابراین رقم ارز آن 

با خودرو قابل مقایسه نیست. 
جدی تاکید کرد: متاسفانه اطالعات غلطی درباره واردات 
خودرو داده می شود، براساس جلســه ای که ما با وزیر 
صمت داشتیم، قرار نیست که قیمت خودرو سقفی داشته 

باشد منتهی برای خودروهای اختصاصی مزیت بیشتری 
برای تعرفه واردات در نظر می گیرند. این نماینده مجلس 
درباره سامانه فروش یکپارچه خودرو گفت: راه اندازی 
این سامانه را خود وزیر انجام داده و پیگیر این موضوع 
هستند، بنابراین در کمیســیون صنایع وارد این قضیه 
نشده ایم. عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره طرح 
تحقیق و نفحص مجلس از خودروسازان تصریح کرد: 
گزارش تحقیق و تفحص مجلس در این باره نهایی شده که 
قرار است به صحن مجلس بیاید. در آن صورت می توان 
اطالعات آن را علنی کرد اما تا قبل از آن نمی توانیم این 

اطالعات را علنی کنیم.

وعده افزايش توليد و واردات خودرو در سال 1401 محقق می شود؟

دو سیگنال کاهشی  در  بازار خودرو

شرط کاهش قیمت خودرو
بابک صدرایی، کارشناس خودرو 

شعار دادن و گفتار درمانی تنها راهکارهای است که این روزها به ذهن مسووالن می رسد. یک روز از آزاد سازی واردات بدون مشخص کردن سقف قیمت، عوارض و تعرفه صحبت می کنند و روز دیگر برای واردات خودرو سقف قیمتی تعیین 
می کنند. در ادامه صحبت های ضد و نقیض، یک مسوول از واگذاری خودروسازان بدون اینکه ضوابط آن مشخص شود خبر می دهد. حال برای واردات خودرو سقف قیمت تعیین کرده اند. اصال مشخص نیست این مصوبات با چه هدفی 

و برای چه منظوری برای بازار خودرو تعیین می شود. سازوکار دقیق آن معلوم نیست. فقط بازی با کلمات و لغات در این مصوبات و آیین نامه ها دیده می شود. بعید است برای مردم، اقتصاد و صنعت خودروسازی کار اساسی انجام شود.
در شرایط کنونی بهترین گزینه برای واردات، خودروهای اقتصادی هستند تا با جبران کمبود عرضه، بازار را به تعادل برسانند و مشوق شرایط رقابتی را برای تولید شوند. در شرایط اقتصادی فعلی که در حال تغییر است، واردکردن خودروهای 
لوکس اشتباه است. بهتر است که برای فاز اول واردات، خودروهایی که ارزش آن ها بین ۱۰ تا ۲۰ هزار دالر است در دستور کار دولت قرار گیرد. تا با استفاده از این خودروها در سیستم حمل نقل عمومی و تسهیل شرایط قیمتی کمبود عرضه 
پوشش داده شود. واردات خودروهای اقتصادی و ایجاد رقابت بین خودروسازان مهم است. واردات خودرو می تواند رقابت بین بخش های تولیدی در تولید خودروهای پرتیراژ اقتصادی را ایجاد و حباب بین قیمت خودروی داخلی و خودروی 
خارجی را بشکند. اما امروز صنعت خودروسازی وضعیت ملتهبی دارد. شاید مسولین وزارت صمت و سایر مسوولین گمان کنند با گفتار درمانی به صورت موقتی می توانند بار فاجعه را کاهش دهند و نتایجی کسب کنند اما در یک بازه زمانی 

میان مدت و مشخص، نتایج فاجعه بارتری به دنبال می آورد که نمی توان عمق آن را کاهش داد.
عملیاتی شدن دستور افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو به عوامل مختلفی بستگی دارد. یکی از این عوامل اصلی رفع تحریم ها است. با رفع تحریم ها قطعات خودروها راحت تر وارد شده و در نتیجه تنوع محصوالت بیشتر می شود. اگر افزایش 

تنوع محصوالت در ایران خودرو و سایپا همراه با افزایش کیفیت باشد، قطعا تاثیرگذار است. اما اگر با کیفیت فعلی تولید افزایش یابد، به نظر نمی رسد که در بازار تاثیری داشته باشد.
وزیر صمت دستور کاهش ۱۵ درصدی قیمت را داد. اما باید توجه کرد که صرفا افزایش تولید کاهش قیمت را به همراه ندارد. بلکه بحث اصلی قیمت دالر، هزینه هایی که تحریم ها به خودروساز تحمیل می کند و حمل و نقل است. عوامل 

جهانی نیز در رابطه با تولید خودرو وجود دارد. با توجه به افزایش قیمت نفت و هزینه های حمل و نقل، هزینه تولید خودرو در جهان نیز افزایش یافته است.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

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 سنگی ۱
مسیل  اوزون دره )علی آباد(

۲۰۰۱۰9۲۷۲۵۰۰۰۰۱۸دارا بودن حداقل رتبه ۵ ابنیه 3۸۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال۷/۶۸۱/۲۰۰/۲۲9 ریال

۲۰۰۱۰9۲۷۲۵۰۰۰۰۱9دارا بودن حداقل رتبه ۵ ابنیه ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال۴/۷9۷/۸9۴/۱۰۷ ریالپیاده روسازی مسیر جاده سد۲

دارای حداقل رتبه ۵ ابنیه یا راه و بانــد و یا پیمانکاران ۲۶۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال۵/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالجدولگذاری بلوار ۴۰ متری ساحلی، خیابان پیام3
۲۰۰۱۰9۲۷۲۵۰۰۰۰۲۰محلی  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  ۱۴۰۱/۰3/۰۷ می باشد.
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه:  نوبت اول ۱۴۰۱/۰3/۰۸          نوبت دوم ۱۴۰۱/۰3/۱۶

آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱9:۰۰ روز  سه شنبه مورخ   ۱۷ /۱۴۰۱/۰3
آخرین مهلت زمانی ارسال پاکت های پیشنهاد : ساعت ۱9:۰۰ روز  شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰3/۲۸

زمان بازگشایی پاکتها : ساعت ۱۲:۰۰ روز  یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰3/۲9
متقاضیان واجد شرایط جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه می توانند با شماره تلفن-۴۶۲۲۶339-  ۴۶۲۲3۰99 – 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  :۵9۵۱۸۶۷9۶3 – تلفن ۰۴۴-۴۶۲۲۲۸۰۰

رشید میرحسامی: شهردار بوکان

آگهی مناقصه عمومی )نوبت چهارم(

در اجرای بند 3 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 ســتاد به شرکت های خدماتی واجد 
شرایط واگذار نماید. الزم به ذکر است که کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد 
شد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافــت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ نمایش در سامانه ۱۴۰۱/۰3/۰۸ چاپ اول

 مهلت دریافت اسناد ۱۴۰۱/۰3/۱۶ چاپ دوم
 مهلت ارسال پیشنهادات تا روز یکشنبه ۱۴۰۱/۰3/۲9 ساعت ۱۶ 

 باز گشائی پاکتها دوشنبه ۱۴۰۱/۰3/3۰ ساعت۱۲:۰۰

شهردار فیرورق - مکاری رنجدوست

آگهی ماده3 وماده13 آیین نامه تعیین تکلیف 
اراضی وساختمان های فاقد سندرسمی

برابــر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰3۱3۰۰۵۰۰۱۷۷۲ مورخ 
۱۴۰۱/۰3/۰۲ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقردر 

واحدثبتی نقده تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان.
۱-در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۶۰3۶ 
متر مربع از 9۴ اصلی بنام مهدی ملکی فرزند احمد واقع در 

نقده – روستای حیدر آباد . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم وپس از اخذ رسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند صادرخواهدشد.9۴۶3

تاریخ انتشار نوبت اول :  ۱۴۰۱/۰3/۱۶
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰3/3۰

سعید صادق وند- رئیس اداره ثبت اسنادوامالک نقده

آگهی ماده3 وماده13 آیین نامه تعیین تکلیف اراضی 
وساختمان های فاقد سندرسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰3۱3۰۰۵۰۰۱۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰3/۰۲ هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند 

رسمی مستقردر واحدثبتی نقده تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان.
۱-در مقدار 99۴۴ سهم مشاع از ۲۴9۱۸ سهم ششدانگ یک قطعه باغ به 
مساحت ۲۴9۱۸ متر مربع از ۲ اصلی بنام صدیق بواسی فرزند محی الدین 

واقع در نقده – روستای قارنا .
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب دردونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند صادرخواهدشد.9۴۶۴
تاریخ انتشار نوبت اول :  ۱۴۰۱/۰3/۱۶
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰3/3۰

سعید صادق وند- رئیس اداره ثبت اسنادوامالک نقده
--
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