
طبق مصوبه دولت اختیار تغییر ســاعات اداری به 
استانداران داده شــده و تا کنون این مسئله در ۱۲ 
استان اجرایی شده اســت. به گزارش ایسنا، تغییر 
ساعت به شکلی است که ادارات قبل از ساعت ۱۳:۳۰ 
تعطیل شوند تا در دوره اوج مصرف که از ساعت ۱۳یا 
۱۴ آغاز می شود، ادارات تعطیل شده باشد. تاکنون 
این طرح در اســتان های فارس، خراسان جنوبی، 
خراسان شــمالی، کرمانشاه و گلســتان بدینگونه 
اجرایی شده که ادارات این استان ها باید از ۱۶ خرداد 
ســاعت کاری خود را ۶:۳۰ صبح آغاز و تا ۱:۳۰ به 

پایان برسانند.
همچنین این طرح در استان های خوزستان، اهواز 
و لرستان اینگونه اجرایی شــده است که ادارات این 
استان ها از ۱۶ خرداد ماه از ساعت ۷:۳۰ صبح آغاز 

به کار می کنند و ملزم به پایان کار در ساعت ۱۳:۳۰ 
هستند. همچنین ساعت کار ادارات در استان های 
قم و قزوین از ۷ تــا ۱۳:۳۰ تغییر یافت. عالوه بر این 
استان کرمان ملزم شد تا ســاعات کار ادارات ۶:۱۵  
آغاز و تا ســاعت ۱۳ پایان یابد. گفتنی است که این 
طرح در استان هرمزگان از اول اردیبهشت ماه آغاز 
شده و ساعات کار ادارات این استان از ۶:۳۰ تا ۱۳:۳۰ 
تغییر یافته است. آرش کردی - مدیرعامل توانیر - در 
این رابطه گفت:  این طرح سبب تناسب بخشی به 
وضعیت ترافیک هم خواهد شــد که مصوبات اولیه 
آن در ۱۰ استان دیگر نیز تهیه شده است و احتماال 
در روزهای آینده، تعداد اســتان هایی که باید تغییر 
ساعات بخش اداری را داشته باشند، به ۲۰  استان می 
رسد. وی افزود: سختگیرانه ترین بخش مصوبه دولت 

برای مدیریت مصرف، مربوط به ادارات دولتی است؛ به 
طوری که  این دستگاه ها، باید حتما در ساعات اداری 
۳۰ درصد و غیر اداری ۶۰ درصد نسبت به پارسال 
کاهش مصرف را داشته باشند. وی همچنین گفت 
که تمام ادارات دولتی در تهران مجهز به کنتورهای 
هوشــمند کنترل از راه دور شده اند که باعث رؤیت 
پذیر شدن مصرف برق این این ادارات می شود و به 
این ترتیب و مصرف آن ها از راه دور در مرکز کنترل 
برق تهران بزرگ رصد می شود. اطالعات این ادارات 
هر ۵ ثانیه یک بار به مرکز کنترل  ارسال و در صورت 

نیاز برق آنها از راه دور قطع می شود.
بر اســاس اعالم مســووالن تغییر ســاعات کاری 
 ادارات، باعث کاهش ۱۲۰۰ مگاواتی مصرف برق در

 ساعت های اوج بار) ۱۲تا۱۸( خواهد شد.

سیتی ریسرچ درپی طوالنی شدن مذاکرات هسته ای 
و به تاخیر افتادن بازگشــت نفت ایران به بازار، پیش 
بینی خود از قیمت نفت را باالتر برد. به گزارش ایسنا، 
بانک ســیتی اعالم کرد تاخیر در تعلیق تحریم های 
ایران، عامل اصلی کاهــش توازن میان عرضه و تقاضا 

بوده است.
این بانک اکنون زمان آغاز تعلیق تحریم های ایران را 
سه ماهه نخست سال ۲۰۲۳ پیش بینی می کند که 
در وهله نخســت ۰.۵ میلیون بشکه در روز و سپس 

۱.۳ میلیون بشکه در روز در نیمه دوم سال، به عرضه 
اضافه خواهد کرد. پیش از این انتظار می رفت تسهیل 
تحریمهای ایران، در اواسط ســال ۲۰۲۲ به عرضه 
نفت اضافه کند. ایران و آمریکا از سال گذشته برای 
احیای توافق هسته ای سال ۲۰۱۵، در وین سرگرم 

مذاکرات غیرمستقیم بودند.
سیتی با توجه به محدود شــدن عرضه، پیش بینی 
خود از قیمت هر بشکه نفت برنت در سه ماهه دوم 
سال ۲۰۲۲ را به میزان ۱۴ دالر باال برد و ۱۱۳ دالر 

اعالم کرد و قیمت نفت برنت در ســه ماهه سوم و 
چهارم را به میزان ۱۲ دالر بــاال برد و به ترتیب ۹۹ 
دالر و ۸۵ دالر برآورد کرد. این بانک میانگین قیمت 
نفت برنت در سال ۲۰۲۳ را ۷۵ دالر اعالم کرد که ۱۶ 
دالر باالتر از پیش بینی قبلی است. قیمت نفت برنت 
در معامالت روز دوشــنبه حدود ۱۲۰ دالر و وست 
تگزاس اینترمدیت ۱۱۹ دالر در هر بشکه بود. سیتی 
اعالم کرد: ما همچنان شاهد روند نزولی قیمتها، پس 

از افزایش شدید در کوتاه مدت، هستیم.

معاون نظارت و بازرسی ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( اســتان تهران گفت که اردیبهشت 
امســال ۷۱۲۵ مورد بازرسی در زمینه کشف کاالی 
قاچاق انجام شده که بیشترین کشفیات درحوزه لوازم 
آرایشی و بهداشتی، لوازم یدکی خودرو، سیگار و مواد 

دخانی بوده است.
سعید محمدی پور در گفت وگو با ایسنا، از برگزاری 
۵۶ هزار و ۴۰۸ مورد بازرســی در اردیبهشــت ماه 
خبر داد و گفت: بــا توجه به تغییر نظــام پرداخت 
یارانه ها، بازرسی هایی با هدف بازرسی از فروشگاه های 
زنجیره ای، انبارها، سوپر مارکتها و نظایر آن درسراسر 

کشور انجام شد و بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی 
در استان تهران نیز افزایش یافت که دراین راستا تعداد 
۶۶۶۷ پرونده تخلف به ارزش ۱۶۷۷میلیارد تومان در 
معاونت نظارت و بازرسی سازمان صمت تهران تشکیل 
و جهت بررسی و تعیین تکلیف به مراجع ذی صالح 
ارجاع شد. به گفته وی دراین بازه زمانی ۷۱۲۵ مورد 
بازرسی در زمینه کشف کاالی قاچاق انجام شد که 
بیشترین کشفیات درحوزه لوازم آرایشی و بهداشتی، 

لوازم یدکی خودرو، سیگار و مواد دخانی بوده است.
محمدی پور با بیان اینکه در اردیبهشــت ماه تعداد 
۵۰۴۷ مورد گشت مشترک بازرسی با تشکیل ۱۴۴۸ 

پرونده تخلف با همکاری فرمانداری ها اتاق اصناف، 
بسیج اصناف، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی و 
شرکت شهرک های صنعتی در استان تهران انجام 
شده است، تصریح کرد: درباره نظارت بر سامانه جامع 
انبارها نیز دراین بازه زمانی تعداد ۳۷۰ بازرسی انجام 
و ۲۸۰ پرونده تخلف به ارزش بیش از ۶۸۰ میلیارد 

تومان در استان تشکیل شده است.
وی با اشاره به دریافت ۶۹۵۲ مورد شکایات به صورت 
حضوری و تلفنــی، از مردم خواســت که درصورت 
مشــاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را به سامانه 

۱۲۴ گزارش کنند. 

ساعت ادارات کدام استان ها تغییر کرد؟

پیش بینی قیمت باالتر با طوالنی شدن بازگشت نفت ایران

کدام کاالها بیشتر قاچاق می شوند؟
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سرمقاله

تبعات 
قطعی برق صنایع

عــدم ســرمایه گــذاری 
مناسب در زیرساخت ها از 
 جمله گاز، برق، آب و سایر 
حوزه ها اینک عوارض خود 
را بر جای می گذارد. البته موضوع تحریم ها از یک 
سو و نظام مدیریتی ناتوان و غیر پویا از سوی دیگر 
نیز در ایجاد چنین وضعیتی تاثیر داشته است. سال 
گذشته به دلیل قطعی گاز و برق حدود ۴ ماه از سال 

واحدهای تولیدی...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 
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تورم ساالنه تولید 
به ۵4,۳ درصد رسید

افزایش قیمت  دالر
 در صرافی ها

هزار و 132 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد 

رشد خروج  سهامداران از  بورس
صفحه2

صفحه4

افت   تولید  با   آغاز  خاموشی ها 
آماده باش   به   صنایع   برای   قطعی   برق

صنعتگران   نگران   موج   جدید   خاموشی ها   هستند

تازه ترین گــزارش مرکز آمار ایــران از تورم قیمت 
تولیدکننده در زمســتان ســال گذشــته نشان 
می دهد، هزینه تولید در این فصل بیش از ۵۴ درصد 
نسبت به سال گذشته گران تر شــده است. مرکز 
آمار در گزارشی اعالم کرد نرخ تورم ساالنه قیمت 
تولیدکننده در زمستان ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه 
در ســال قبل به ۵۴.۳ درصد رســید که نسبت به 
شاخص تورم ساالنه در فصل پاییز گذشته ۶.۶ درصد 
کاهش داشته است. در این فصل، در میان بخش های 
اصلی تولیدی کشـور، کم ترین تورم ساالنه مربوط 
به بخش تولید، انتقال و توزیع برق با ۱۹.۴ درصد و 
بیش ترین آن مربوط به بخش معدن با ۹۲.۹ درصد 
 است. همچنین تورم نقطه به نقطه در این فصل به 

۴۲ درصد رسید که در...

قیمت دالر روز گذشته در صرافی ملی و بازار متشکل 
ارز ی پیشــروی کرد و قیمت سکه در محدوده ۱۵ 
میلیون و ۶۰ تا ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله 
 شــد. به گزارش اقتصادنیوز ؛ صرافی ملی که تابلو 
صرافی ها را دنبال می کند بعد از سه روز تعطیلی به 
مناسب سالروز رحلت امام خمینی )ره(  در شروع 
معامالت دوشنبه ۱۶ خردا د۱۴۰۱ قیمت فروش 
اسکناس آمریکایی را ۲۶ هزار و ۲۳۲ تومان اعالم 
کرد که نسبت به قیمت روز پنجشنبه گذشته ۱۵۸ 
تومان باالتر بود. قیمت فروش دالر  در ادامه معامالت 
صرافی ملی دوباره رشــد کرد. نرخ دالر در صرافی 
ملی قبل از ظهر روز گذشته تا ۲۶ هزار و ۲۸۴ تومان 
پیشروی کرد این قیمت نسبت به سه روز قبل تقریبا 

۲۱۰ تومان افزایش را نشان...



اقتصاد2
ایران

گزارش مرکز آمار ایران در زمستان 1400 
نشان  می دهد

تورم ســاالنه تولید بــه ۵۴,۳ 
درصد رسید

تازه ترین گزارش مرکز آمــار ایران از تورم قیمت 
تولیدکننده در زمســتان ســال گذشته نشان 
می دهد، هزینه تولید در ایــن فصل بیش از 54 

درصد نسبت به سال گذشته گران تر شده است.
مرکز آمار در گزارشی اعالم کرد نرخ تورم ساالنه 
قیمت تولیدکننده در زمستان ١4٠٠ نسبت به 
دوره مشابه در ســال قبل به 54.٣ درصد رسید 
که نسبت به شاخص تورم ساالنه در فصل پاییز 
گذشته ٦.٦ درصد کاهش داشــته است. در این 
فصل، در میان بخش های اصلی تولیدی کشـور، 
کم ترین تورم ساالنه مربوط به بخش تولید، انتقال 
و توزیع برق با ١٩.4 درصد و بیش ترین آن مربوط 

به بخش معدن با ٩٢.٩ درصد است.
همچنین تورم نقطه به نقطــه در این فصل به 4٢ 
درصد رسید که در مقایســه با تورم نقطه به نقطه 
قیمت تولیدکننده در پاییز گذشته ٦.٦ واحد درصد 
کاهش داشته اســت. به عبارتی، میانگین قیمت 
دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کاالها و 
خدماتشان در داخل کشور، در فصل زمستان ١4٠٠ 
نسبت به فصل زمستان ســال ١٣٩٩، 4٢ درصد 
افزایش دارد. در میان بخش های مختلف تولیدی 
کم ترین نرخ مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع 
برق با ١٠.٦ درصد و بیش ترین نرخ مربوط به بخش 

معدن با ٦4.5 درصد بوده  است.
بر اســاس ایــن گزارش تــورم فصلــی قیمت 
تولیدکننــده در فصل زمســتان ١4٠٠ به ٩.4 
درصد رسید که در مقایسه با تورم فصلی قیمت 
تولیدکننده در پاییز گذشته 5.١ واحد درصـــد 
کاهش داشــته اســت. در این فصــل، در میان 
بخش های مختلف تولیدی کم ترین نرخ مربوط به 
بخش برق با ٢.١ درصد و بیش ترین نرخ تورم فصلی 
تولیدکننده مربوط به بخش صنعت با ٧.٨ درصد 
بوده است. همچنین در این فصل بخش کشاورزی 
با نرخ تورم ١١.4- درصد مواجه بوده است. اهمیت 
این شاخص در این اســت که افزایش نرخ تورم 
تولیدکننده اثر خود را با کمی تاخیر و مدتی بعد در 

تورم قیمت مصرف کننده نشان خواهد داد. 

استاندار قم:
 قــم باید محــور توســعه فرهنگ 

قرض الحسنه در نظام بانکی باشد
اســتاندار قم با بیان اینکه باید خدمات بانک های 
قرض الحسنه به مردم معرفی شــود گفت: قم با 
همراهی علما و فضالی برجسته حوزه علمیه می 
تواند فرهنــگ متعالی بانکداری قرض الحســنه 
را تقویت  کنــد. به گزارش روابــط عمومی بانک 
قرض الحســنه مهر ایــران، ســید محمد تقی 
شــاهچراغی در دیدار با مدیرعامــل بانک قرض 
الحســنه مهر ایران در اســتانداری قــم، گفت: 
خدمــات ارزنده بانکــداری قرض الحســنه می 
 تواند نگاه مردم بــه نظام بانکی کشــور را تغییر 
دهد. وی با اشاره به لزوم حمایت جدی نظام بانکی 
قرض الحسنه از اشتغال های خرد و خانگی گفت: 
استان قم به دلیل شرایط خاص فرهنگی و اجتماعی 
و تعدد زنان سرپرست خانواده و یا بد سرپرست باید 
با بهره مندی از وام قرض الحسنه در تولید و تقویت 

اشتغال خانگی فعال تر و گسترده تر عمل کند.

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در تبریز:
برطرف کردن مشکالت مردم، 

از وظایف اصلی ما است 
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: برطرف 
کردن مشکالت مردم از مهمترین وظایف ما است.به 
گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون آذربایجان 
شــرقی؛ محمدجعفر ایرانی در جریان سفر ریاست 
محترم جمهوری به تبریز در ســازمان مدیریت و  
برنامه ریزی استان حضور یافت و پاسخگوی مراجعان 
شد.وی در گفت و گویی با استقبال از این طرح دولت 
در حاشیه سفر استانی رئیس جمهور و هیات دولت به 
استان ها اظهار داشت: رویکرد دولت سیزدهم توجه به 
اقشار مختلف مردم خصوصاً دهک های کمتربرخوردار 
است.وی ادامه داد: برخی از تقاضا ها و درخواست های 
متقاضیان در مواقعی که ضرورت دارد به هیات مدیره 
ارجاع و بررسی می شود تا مشکالت موجود رفع شود.

ایرانی با بیان اینکه دیدار چهره به چهره مدیران با مردم 
تاثیر بسزایی در جلب اعتماد عمومی دارد؛ تاکید کرد: 
اگرچه در اتاق مدیران بانک توســعه تعاون به روی 
مردم و ارباب رجوع همواره باز اســت ولی میزهای 
خدمت هم فرصت مناسبی برای تقویت این ارتباط 

با مردم است.

خبر

در معامالت روز گذشته بازار 
سهام ١٦ خرداد ١4٠١، هزار 
و ١٣٢ میلیــارد تومان پول 
حقیقی از بورس خارج شــد 
که رشد نزدیک به 5 برابری 

نسبت به روز چهارشنبه را نشان می دهد.

رقابت تنگاتنگ سهامداران برای خروج از 
بورس

به گزارش اکوایران، در معامالت روز دوشنبه شانزدهم 
خرداد، شاخص کل بورس پایتخت با سقوط ٢٧ هزار و 
٦4٧ واحدی نسبت به روز چهارشنبه به رقم یک میلیون 
و 5١4 هزار و ٣٣١ واحد رسید.  شاخص هم وزن بورس 
نیز با افت ٩ هزار و ٦5٠ واحدی در سطح 4٢٠ هزار و ٦ 
واحدی ایستاد. ریزش ٩ هزار واحدی بیشترین سقوط 

شاخص هم وزن در ٧ ماه اخیر است.
همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( ٣٦5 واحد 

پائین آمد و در سطح ٢٠ هزار و ٨5٣ واحد قرار گرفت. 
 

جریان پول حقیقی
روز گذشــته ارزش خالص تغییــر مالکیت حقوقی به 
حقیقی بازار منفی شد و هزار و ١٣٢ میلیارد تومان پول 
حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز چهارشنبه 

نزدیک به 5 برابر بیشتر شده است. 

در معامالت روز دوشنبه بیشترین خروج پول حقیقی 
به سهام وبملت )بانک ملت( اختصاص داشت که ارزش 
تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 54 میلیارد تومان 
بود. پس از وبملت، نمادهای فملی )شرکت ملی صنایع 
مس ایران( و فغدیر )شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان( 

بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. 

نمادهای پیشران
روز گذشــته نمادهای »فوالد«، »شــپنا« و »نوری« 

بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند و در 
مقابل نمادهای »بفجر«، »مبین« و »فارس« بیشترین 

تأثیر افزایشی را بر شاخص کل داشتند. 
در فرابورس نیز نمادهای »آریا«، »زاگرس« و »فغدیر« 
بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند 
و »کزغال«، »زقیام« و »حخزر« بیشترین تأثیر مثبت را 

بر شاخص داشتند.  
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس آســیاتک 
صدرنشین است و شســتا و خودرو در رتبه های بعدی 

هستند. در فرابورس نیز ددانا، تجلی و آریا پرتراکنش  ترین 
نمادها هستند.

 
رشد ارزش معامالت ُخرد

روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم ١55 
هزار و ١٠٠ میلیارد تومان رسید. ارزش معامالت اوراق 
بدهی در بازار ثانویه ١4٨ هــزار و ٣٩١ میلیارد تومان 
بود که ٩٦ درصد از ارزش کل معامالت بازار سرمایه را 
تشکیل می دهد.  روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام 
با افزایش ٢١ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 4 

هزار و ٩٨٩ میلیارد تومان رسید. 
 

رشد ارزش صف های فروش پایانی بازار
در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صف های فروش 
پایانی بازار نســبت به روز کاری قبل ٦٣٧ درصد افزایش 
یافت و 4١٣ میلیارد تومان شــد. ارزش صف های خرید 
نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته 4٢ درصد افت کرد و 
در رقم ٦٠ میلیارد تومان ایستاد.  روز گذشته نماد کایزد 
)شرکت فرانسوز یزد( با صف  خرید 4٠ میلیارد تومانی در 
صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از کایزد، نمادهای 
آسیاتک )شــرکت انتقال داده آسیاتک( و تکنو )شرکت 
تکنوتار( بیشترین صف خرید را داشتند.  بیشترین صف 
فروش بازار در پایان معامالت به نماد ســآبیک )شرکت 
سیمان آبیک( تعلق داشت که ارزش آن 5٢ میلیارد تومان 
بود. پس از سآبیک، نمادهای حکشتی، خگستر، ددانا و 

سصفها بیشترین صف فروش را داشتند.  

هزار و 1۳2 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد 

رشد خروج  سهامداران از  بورس

افزایش قیمت  دالر در صرافی ها
قیمت دالر روز گذشــته در صرافــی ملی و 
بازار متشــکل ارز ی پیشــروی کرد و قیمت 
ســکه در محــدوده ١5 میلیــون و ٦٠ تــا 
 ١5 میلیــون و ٢٠٠ هــزار تومــان معامله 

شد.
 به گزارش اقتصادنیــوز ؛ صرافی ملی که تابلو 
صرافی هــا را دنبال می کند بعد از ســه روز 
تعطیلی به مناسب سالروز رحلت امام خمینی 
)ره(  در شروع معامالت دوشــنبه ١٦ خردا 
د١4٠١ قیمت فروش اسکناس آمریکایی را 
٢٦ هزار و ٢٣٢ تومان اعالم کرد که نســبت 
به قیمت روز پنجشــنبه گذشته ١5٨ تومان 

باالتر بود.
قیمت فروش دالر  در ادامه معامالت صرافی 
ملی دوباره رشد کرد. نرخ دالر در صرافی ملی 
قبل از ظهر روز گذشــته تــا ٢٦ هزار و ٢٨4 
تومان پیشروی کرد این قیمت نسبت به سه 
 روز قبل تقریبا ٢١٠ تومان افزایش را نشــان 

می دهد. 

پیشروی قیمت دالر متشکل 
اســکناس آمریکایی در بازار متشــکل ارزی 
روز گذشــته مانند دالر صرافی بر مدار صعود 
قرار گرفت. قیمت دالر متشــکل در ابتدای 
معامــالت نقدی روز گذشــته ٢٦ هزار و 54 
 تومان بود که نسبت به دیروز 44 تومان رشد 

کرده بود.
ســرعت پیشــروی دالر در بازار یاد شــده 
درادامه معامله شــدت گرفت و قبل از ظهر 
روز گذشــته با ٢٦ هزار و ١٣٠ تومان مبادله 
شــد . نرخ دالر متشــکل در نیمه معامالت 
نقدی روز گذشــته با ٢٦ هزار و ٢١٠ تومان 
به فــروش رســید . ایــن قیمت نســبت به 
 روز یکشــنبه ٢٠٠ تومــان افزایــش پیدا 

کرده بود. 

وضعیت مبهم بازار سکه 
قیمت اونس طال در بازار روز گذشــته نسبت 
به دو روز قبــل تفاوت چندانی نداشــت و با 
تقریبا ٢ دالر رشــد بر روی ١٨5٣ دالر قرار 
گرفت. بــازار داخلی ایران هــم  تحت تاثیر  
خبــر  ممنوعیــت معامالت فردایــی طال و 
 ســکه قرار دارد و در وضعیت مبهم به ســر 

می برد.
طبق یــک مصوبــه، معامله گــران در بازار 
فردایی طال به جرم اخالل در نظام اقتصادی، 
تحت پیگــرد قــرار می گیرنــد و همین امر 
 احتیاط ســکه بــازان را دو چنــدان کرده 

است .
با این حال در زمان نوشتن این گزارش  قیمت 
طال ١٨ عیار ١ میلیــون و 4٣٠ هزار و ٧٠٠ 
تومان معامله  شد که نســبت به 4 روز قبل 
١ هزار  و ١٠٠ تومان باال تر بــود.  اثر مصوبه 
جدید باعث شده بود که قیمت دقیقی از سوی 

معامله گران سکه اعالم نشود. 
قیمــت ســکه امامــی روز گذشــته در 
محــدوده ١5 میلیــون و ٦٠ هــزار تومان 
 تــا ١5 میلیــون و ٢٠٠ هــزار تومــان 

معامله شد . 

خبر
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نتایج یک پژوهش نشان می دهد که قیمت دو قلم 
کاالی خوراکی در اردیبهشــت ماه امســال نسبت 
به ماه قبل بیش از ١٠ درصد رشــد داشته و روغن 
مایع، شکر و قند سه کاالیی است که بیشترین تغییر 
قیمت را داشته اند. به گزارش ایســنا، تامین غذا و 
خوراکی همواره یکی از نیازهای اولیه بشر بوده و بر این 
اساس هرچه قیمت اقالم غذایی در بازار افزایش یابد، 
همچنان تقاضا نسبت به آن وجود دارد چرا که حیات 
انسانها به این دسته کاالها وابسته است به همین دلیل 
کوچکترین افزایش یا تغییر قیمتــی در بازار اقالم 
مصرفی غذایی بر زندگی آحــاد مختلف جامعه اثر 

می گذارد و معیشت آنها را تحت شعاع قرار می دهد.
مرکز برنامه ریزی و اطالعات راهبــردی وزارت کار 
با توجه به اهمیت موضوع رفاه و معیشت، گزارشی 
درخصوص تحلیــل آماری تغییــرات قیمت اقالم 
خوراکی درخانوارهای شهری ارائه کرده است که می 
تواند در برنامه ریزی و تصمیم سازی و تحلیل های 

تخصصی مفید و مثمرثمر واقع شود.
بر اســاس گزارش مرکــز برنامه ریــزی و اطالعات 
راهبردی وزارت کار، قیمت برخی اقالم خوراکی طی 
اردیبهشت ماه ١4٠١ نسبت به ماه قبل از آن به گونه 
ای بوده است که در ٢ قلم از کاالهای منتخب تغییرات 
بیش از ١٠ درصد بوده و بیشترین افزایش قیمت در 
کاالهای منتخب مربوط به روغن مایع با ٢٢.٣ درصد، 

شکر با ١٠.٣ درصد و قند با ٩.4 درصد است.

البته در 4 قلم از کاالهای منتخب تغییرات منفی بوده 
و بیشــترین کاهش قیمت مربوط به گوجه فرنگی، 

خیار،  سیب زمینی و موز بوده است.
همچنین مقایسه متوسط قیمت اقالم خوراکی در 
اردیبهشت ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل 
حاکی ازآن است که 4 قلم از کاالهای منتخب با تغییر 
قیمت بیش از ١٠٠ درصد همراه بوده اند به نحوی که 
بیشترین افزایش قیمت شامل حال سیب زمینی، برنج 
ایرانی درجه یــک، رب گوجه فرنگی و گوجه فرنگی 
شده اســت. البته طی این مدت، سه قلم کاال شامل 
چای خارجی بســته ای، موز و گوشت گوسفندی با 

کمترین افزایش قیمت روبه رو بوده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس نتایج این گزارش، بررسی 
نمودار قیمت اقالم منتخب در مقایسه با روند تغییرات 
آن با حدود مطلوب، هشدار و بحرانی قیمتها نشان می 
دهد در اردیبهشت ماه ١4٠١، متوسط قیمت حدود 
٨٧.5 درصد اقالم منتخب شامل برنج ایرانی درجه 
یک، برنج خارجی درجه یک، مرغ ماشــینی، شیر 
پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، 
تخم مرغ ماشینی، کره پاستوریزه، روغن مایع، موز، 
پرتقال، سیب، خیار، گوجه فرنگی، سیب زمینی، لوبیا 
چیتی، عدس، قند، شکر، رب گوجه فرنگی و چای 
خارجی بسته ای فراتر از حد بحرانی قیمتها و متوسط 
قیمت اقالم خوراکی مانند گوشت گوسفند، گوشت 

گاو یا گوساله و پیاز نیز در محدوده هشدار قرار دارند.

در حالیکه هنوز یک هفته از اعالم نتایج طرح فروش 
خودرو در قالب سامانه تخصیص یکپارچه نگذشته، 
فروش غیرقانونی حواله خودروها در سایت ها آغاز شده 
است! این در حالی است که قرار بود با یکپارچه شدن 
فروش و عرضه  خودرو، نقش دالالن و ســودجویان 
کمرنگ  شود. به گزارش ایســنا، دالالن بازار خودرو 
تنها چند روز پس اعالم نتایج اولین دوره طرح فروش 
یکپارچه تخصیــص خودرو، بــرای خرید و فروش 
حواله ها دست به کار شدند. این در حالی است که یکی 
از شرایط قید شده در این طرح، ممنوعیت واگذاری 

حواله خرید خودرو به غیر ذکر شده است.
تا پیش از آنکه فروش و تخصیص خودرو به شــیوه 
یکپارچه و تحــت نظارت وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت )صمت( و سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان در بیاید، در طرح های قبلی که توسط 
خود خودروسازان برگزار می شد، حتی افرادی که توان 
مالی برای خرید خودرو نداشتند، به سبب جذابیت 
باالی شــرکت در این بخت آزمایی، شانس خود را 
امتحان و اقدام به ثبت نام می کردند که در صورت برنده 
شدن، به هر دلیل اگر نمی خواستند خودرو را تحویل 
بگیرند، حواله  آن را به صورت غیرقانونی می فروختند. 
عمده این افراد در قرعه کشی شرکت می کردند و برنده 
هم می شدند، اما چون پول کافی برای تکمیل وجه 
نداشتند اقدام به فروش حواله خود می کردند. از این 
طریق فروشنده حواله چند میلیون تومان به جیب 
می زد و خریدار حواله هم در نهایت صاحب خودرو 
صفر کیلومتر با قیمتی کمی بیشــتر از کارخانه اما 

خیلی پایین تر از بازار آزاد می شد.
زمانی که وزارت صمت طرح فروش و تخصیص خودرو 
در قالب سامانه یکپارچه و با نظارت خود را به میان 
آورد، یکی از اهدافش در جهت شفافیت، حذف همین 
خرید و فروش حواله ها و حذف دالل ها و واسطه ها بود، 
اما آنچه که دوباره دیده می شود، داغ شدن بازار خرید و 
فروش حواله هاست. ضمن اینکه به سبب اینکه تمامی 
خودروها به صورت سند آزاد تحویل خواهند شد و قرار 

نیست سند آن در رهن شرکت خودروساز باقی بماند، 
کار برای خریداران و فروشندگان حواله راحت تر هم 

شده است.
طبق قوانین، خرید و فروش حوالــه خودرو قانونی 
نیست و در صورتی که این اتفاق رخ دهد، خودروساز 
اجازه ابطال قــرارداد فروش را دارد. از ســوی دیگر 
باتوجه به اینکه برخی دفترخانه های اسناد رسمی 
)پیش از راه اندازی سامانه تخصیص یکپارچه خودرو( 
برای خرید و فروش این حواله هــا وکالت نامه صادر 
می کردند، معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور همان موقع اعالم کرد که "دفاتر اسناد رسمی 
اجازه خرید و فروش خودروهای حواله ای را ندارند و 
چنانچه دفترخانه ای اقدام به این کار کند، طبق قانون 
با آن برخورد خواهد شد"؛ با این حال اما از تب وتاب 

این بازار کاسته نشده است.
در این رابطه تعــدادی از برندگان طرح اخیر فروش 
یکپارچه که قصد دارند حواله خودرو خود را بفروشند، 
ابراز کرده اند به سبب اینکه نمی توانند تا روز سه شنبه 
)١٧ خرداد ماه/ آخرین مهلت واریز وجه خودرو( اقدام 
به تامین وجه کنند، از دریافت خودرو منصرف شده  و 

درصدد فروش حواله خود برآمده اند.
بررســی ها نشــان می دهد که تعداد زیادی از این 
حواله ها در فضای مجازی آگهی می شوند. پژو ٢٠٦ و  
٢٠٧ و دناپالس )پیش فروش( در ردیف خودروهای 
پرطرفدارند و حواله ایــن خودروها جزو حواله های 
پرفروش اســت. قیمت این حواله ها بسته به موعد 
تحویل و نوع خودرو متفاوت بوده اما متوسط قیمت 

آنها بین ٣٠ تا ٦5 میلیون تومان است.
خرید و فروش حواله خودروها نشان می دهد علیرغم 
اینکه یکی از بزرگترین اهداف وزارت صمت از ایجاد 
چنین سامانه ای، حذف دالالن و تخصیص خودرو به 
مصرف کننده واقعی بوده است، اما همچنان خودرو به 
مصرف کننده واقعی نمی رسد و برخی افراد با ثبت نام 
و شرکت در قرعه کشی، بدون پرداخت هیچ وجهی، 

درآمد چند میلیون تومانی کسب می کنند. 

وزارت اقتصاد پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون مالیات 
بر خانه های لوکس را برای تصویب در هیئت وزیران به 

کمیسیون اقتصاد دولت ارائه داد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای حکم مندرج در 
بند »ق« تبصره ٦ ماده واحده قانون بودجه سال ١4٠١ 
کل کشور در خصوص نحوه محاسبه عوارض و مالیات 
واحدهای مسکونی و باغ ویالهای گران قیمت، نسبت به 
تهیه و ارائه پیش نویس آئین نامه اجرایی این بند از قانون 
جهت طرح و تصویب در هیئت وزیران اقدام کرده است.

مطابق بند »ق« تبصره ٦ ماده واحده قانون بودجه سال 
١4٠١ کل کشور، در سال ١4٠١ واحدهای مسکونی و 
باغ ویالهایی که ارزش آنها با احتساب عرصه و اعیان بیش 
از ١5٠ میلیارد ریال باشــد، مازاد بر این مبلغ مشمول 
مالیات به میزان »دو در هزار« می شــوند. این مالیات 
برعهده شخصی است که در ابتدای سال ١4٠١ مالک 

واحدهای مسکونی و باغ ویالهای مذکور باشد.
همچنین به موجب این بند از قانون، سازمان امور مالیاتی 
کشور مکلف شده نسبت به تعیین دارایی های مشمول 
و ارزش به قیمت روز آنها از طریــق اطالعات مالکیت 
امالک در حوزه اماکن را که توسط وزارتخانه های راه و 
شهرسازی، صنعت و معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور و شهرداری ها در اختیارش قرار می گیرد، 
حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ١4٠١ اقدام کند و مراتب 

را به نحو مقتضی به اطالع اشخاص مشمول برساند.

لوکس نشــینان باید تا پایان بهمن امسال 
مالیات خانه گران قیمت شان را بدهند

همه اشــخاص حقیقی و حقوقی نیز مکلفند با رعایت 
قوانین مالیاتی، مالیات ســاالنه مربوط بــه هریک از 
واحدهای مســکونی و باغ ویالهای تحت تملک خود و 
افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ١4٠١ 

پرداخت کنند.
ثبت نقل و انتقال امالکی که به موجب این بند برای آنها 

مالیات وضع شده، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد 
انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره 
ممنوع است و متخلف از حکم این جز در پرداخت مالیات 

متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای حکم اخیر بند یاد 
شده، با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و حرکت 
در جهت گسترش عدالت مالیاتی، توزیع ثروت و کاهش 
وابستگی به درآمدهای نفتی به عنوان منبع درآمدی پر 
ریسک در شرایط فعلی، نسبت به تهیه و ارائه پیش نویس 
آئین نامه اجرایی مربوط را جهت سیر مراحل بررسی و 
تصویب در هیئت وزیران، اقدام کرده است. شایان ذکر 
است، پیشنهاد یاد شده هم اکنون در کمیسیون اقتصاد 

دولت مراحل بررسی کارشناسی را سپری می کند.

رقم مالیات خانه های لوکس در سال 1400 چه 
مقدار بود؟

مالیات بر خانه های لوکس برای ســومین سال متوالی 
است که در بودجه های سنواتی وارد می شود.

اولین بار در قانون بودجه سال ١٣٩٩ بود که تبصره ای در 
خصوص مالیات بر خانه های گران قیمت در قانون بودجه 
همان سال لحاظ شد اما وزارت اقتصاد دولت دوازدهم 

هیچ گاه آئین نامه اجرایی مربوطه را تدوین نکرد.
میزان درآمد مالیاتی خانه های لوکس در سال ١٣٩٩ 
تقریباً نزدیک به صفر بود؛ دیوان محاسبات کشور نیز در 
گزارش تفریغ بودجه ١٣٩٩، از صفر بودن درآمد مالیات 
بر خانه های لوکس و عدم اجرای قانون مربوطه در همان 

سال خبر داد.
در سال گذشــته نیز در قانون بودجه ١4٠٠، مالیات بر 
خانه های لوکس دیده شده بود اما دولت دوازدهم از تهیه 
آئین نامه اجرایی آن خودداری کرد تا اینکه وزارت اقتصاد 
دولت سیزدهم بالفاصله در نخستین ماه فعالیت خود، 
آئین نامه اجرایی این قانــون را تدوین، در هیئت دولت 

تصویب و برای اجرا ابالغ کرد.

سه کاالیی که بیشترین تغییر قیمت را در اردیبهشت داشتند حاشیه جدید سامانه فروش خودرو

از سوی وزارت اقتصاد اعالم شد

رقم پیشنهادی مالیات امسال خانه های لوکس 

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار اســتان 
تهران با بیان اینکه قیمت تخم مرغ درب مرغداری 
به کیلویی ٢٧ هزار تومان رســیده است، گفت: ارز 
ترجیحی در زمان اوج تولید حذف شد.ناصر نبی پور 
با بیان اینکه متوسط قیمت تخم مرغ درب مرغداری 
به کیلویی ٢٧ هزار تومان رسیده است، گفت: قیمت 

تمام شده تولید این کاال حدود ۴٣ هزار تومان است.
وی درباره اینکه آیا در چنین شرایطی دولت مازاد تخم 
مرغ را از تولیدکنندگان خریداری نمی کند؟،افزود: 
دولت اعالم کــرده هر کیلوگرم تخم مــرغ را درب 
سردخانه ٣١ هزار تومان خریداری می کند، در حالی 
که با احتساب هزینه حمل و کارتن قیمت تخم مرغ 
٣١ هزار تومان تمام می شود بنابراین مرغدار ترجیح 
می دهد آن را همان کیلویی ٢٧ هزار تومان بفروشد 

ضمن اینکه دولت اعالم کرده در خرید توافقی تخم 
مرغ مازاد، ۴۵ روز بعد از خرید مطالبات تولیدکنندگان 
تسویه می شود. نبی پور همچنین با اشاره به قیمت 
باالی نهاده های دامی گفت: مرغــداران توان خرید 
نهاده را ندارند و اکثراً از ذخایر موجود در مرغداری ها 
اســتفاده می کنند.وی پیش بینی کرد که در تیر و 
مرداد این ذخایر به اتمام برسد و تولیدکنندگان مجبور 
به خرید نهاده جدید شوند.نبی پور با اشاره به اینکه 
حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی زمانی اتفاق افتاد که میزان 
تولید بسیار زیاد بود، گفت: شاید بتوان گفت تولید در 
باالترین سطح خود در تاریخ صنعت مرغ تخم گذار و 
روزانه حدود ٣٣٠٠ تن بود و البته در کنار این مسأله با 
کاهش تقاضا از سوی مردم مواجه هستیم که همه این 

عوامل منجر به کاهش قیمت شده است. 

جدیدترین آمار ارایه شــده حاکی از آن است که از 
٢ میلیون و ٣٠٠ هزار متقاضی واجد شرایط طرح 
نهضت ملی مسکن حدود یک هشــتم افراد آورده 
اولیه خود را واریز کرده اند. همچنان مثل گذشــته 
تناسبی بین متقاضیان واجد شرایط با میزان آورده 
وجود ندارد. بر اساس آخرین آماری که بانک مسکن 
ارایه داده تا کنون ٢۸١ هزار نفر به حساب خود در 
این طرح پول واریز کرده اند، در حالی که تعداد افراد 
تایید شــده ٢ میلیون و ٣٠٠ هزار نفر است؛ یعنی 
فقط یک هشتم متقاضیان موثر، آورده اولیه خود را 
واریز کرده اند. بر این اساس بیم آن می رود که تعلل 
متقاضیان در واریز آورده، پروژه را با تورم های آتی 

مواجه و به سرنوشت مسکن مهر دچار کند.
روند احداث واحدهای نهضت ملی مســکن به این 
شکل اســت که پس از تایید متقاضیان و تکمیل 
پرونده آنها پروژه شان مشــخص و برای واریز وجه 
اولیه به بانک معرفی می شــوند. پرداخت آورده در 
چهار مرحله انجام می شود. یک مرحله موقع ثبت 
نام است. مرحله دوم بعد از فونداسیون، مرحله سوم 
بعد از اسکلت و سفت کاری و مرحله آخر آورده هم در 
زمان نازک کاری توسط متقاضیان پرداخت می شود.

تسهیالت واحدها نیز در سه مرحله پرداخت می شود. 

مرحله اول در زمان فونداسیون، مرحله دوم در زمان 
اسکلت و  سفت کاری و مرحله سوم حین نازک کاری 
است. در واقع متقاضیان یک مرحله پیش پرداخت 

دارند که در تسهیالت نیست.
بنا به گفته محمود محموزادهـ  معــاون وزیر راه و 
شهرســازی، هیچ ســازنده ای اجازه ندارد بیش از 
آنچه تعیین شده از متقاضیان وجهی دریافت کند. 
پول را بدون قاعده نمی تواننــد بگیرند بلکه صرفا 
با پیشــرفت پروژه منابع تزریق می شــود. اگر غیر 
از این عمل می شــود متقاضیان به ما اعالم کنند.
درخصوص آخرین وضعیت تامین مالی پروژه های 
نهضت ملی مسکن، محمود شــایانـ  مدیرعامل 
بانک مسکن اعالم کرده است: در مجموع ١۶ هزار 
و٢٣۸ میلیارد تومان به حساب سازندگان واریز شده 
است که از این میزان ۸۸٠٠ میلیارد تومان از محل 
 آورده متقاضیان و ٧۴٣۸ میلیــارد تومان از محل 

تسهیالت است.
وی تصریح کرد: تاکنون۴٧۴ هزار و ١۴نفر متقاضی 
طرح نهضت ملی مســکن در بانک افتتاح حساب 
کرده اند که از این میزان ٢۸١  هزار و ۴٠٣ نفر آورده 
خود را به حســاب طرح نهضت ملی مسکن واریز 

کرده اند.

افزایــش شــدید قیمت 
کاالهای خوراکی در ماه های 
اخیر، شمار زیادی از مردم 
را به زیر خط فقر کشانده و 
سبب شکل گیری صف های 
متعدد برای خرید و دریافت انواع کاالها به ویژه مواد 
غذایی شده است. قیمت پنیر لبنه پگاه با تاریخ تولید 
١٣ اردیبهشت ١۴٠١ ، ۴۹ هزار تومان بوده که قیمت 
همین محصول با تاریخ تولید ١ خرداد ١۴٠١به ۹۸ 
هزار تومان افزایش یافته است. فعاالن بازار اعالم کرده 
اند گراني لبنیات، محصول بسیاري از عوامل از جمله 
خوراک دام، گران شدن بطري ها و ظروف پت و  موارد 

متعدد دیگري است.
متاسفانه بسیاری از شرکت ها قیمت گذاري در لبنیات 
را رعایت نمي کنند. با جریمه کردن هم این شرکت 
ها حاضر به تمکین از قیمتها نشده اند و در این میان 

مردم زیان کننده نهایي هستند. به نظر می رسد تورم 
و کاهش قدرت خرید مردم باعث حذف شیر و مواد 
لبنی و یا کم شــدن مصرف این محصوالت در سبد 
غذایی شده است. این کاهش مصرف در حالی رخ داده 
که قرار بود تا سال ١۴٠۴ سرانه مصرف شیر در ایران 

به ١٢٠ کیلوگرم برسد. 
یکی از فروشندگان لبنیات سنتی به کاهش محسوس 
خرید لبنیات توسط مردم اشاره کرده و گفت: با توجه 
به افزایش قیمت ها، خرید لبنیــات به نصف میزان 
سال گذشته کاهش یافته اســت. وی گفت: در سال 
جاری سه مرتبه افزایش قیمت لبنیات صورت گرفته 
و هر بار حدود ٢٠ درصد به قیمت محصوالت لبنی 
افزوده شده است و این موضوع باعث شده که مشتقات 
شــیر مثل پنیز نیز چند برابر افزایش قیمت داشته 
باشد. این فروشــنده مواد لبنی ادامه داد: به عنوان 
مثال انواع پنیر پاستوریزه یا لیقوان و سنتی افزایش 
قیمت باالیی داشته و قدرت خرید مردم برای تهیه 
این محصوالت به شــدت کاهش یاقته است؛ به تبع 

آن ســود ما نیز از فروش محصوالت کم شده است. 
محمدرضا اســماعیلی، رئیس اتحادیه صنایع لبنی 
ایران نیز با اشاره به وخامت حال سرانه مصرف لبنیات 
در کشور می گوید: در برنامه پنجم توسعه آمده که هر 
ایرانی روزانه باید نیم لیتر شیر مصرف کند، صنایع هم 
برهمین اساس برنامه ریزی کردند و ظرفیت تولید 
کافی را هم داشتند، اما پس از اجرای طرح هدفمندی 
یارانه ها، با این که وعده حمایت از تولید کننده را داده 
بودند اما واقعیت این است که حمایت ها حتی قبل از 

اجرای این طرح هم کمتر شد.
به گفته او، قبل از اجــرای طرح هدفمندی یارانه ها، 
مردم هر روز می توانستند از محصوالت لبنی استفاده 
کنند، آن زمان این امکان وجود داشت که به استاندارد 
جهانی نزدیک شد و سرانه مصرف لبنیات را تا ١٠٠ 
لیتر هم باال برد، اما پــس از اجرای طرح هدفمندی 
یارانه ها، سرانه مصرف لبنیات در میان مردم کاهش 
پیدا کرد. واقعا هم الزم نیست در این زمینه آماری ارایه 
داد، کافی است چندنفر به کارخانه های تولید کننده 

محصوالت لبنی فرستاده شــوند تا میزان ورودی و 
خروجی محصوالت لبنی را بســنجند، ماجرا کامال 

واضح است.
در همین زمینه رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات 
سنتی در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: با توجه 
به تورم سال های اخیر به ویژه در همین ابتدای سال 
١۴٠١ محصوالت لبنی ســنتی و صنعتی به دلیل 
کاهش قدرت خرید مردم افت محسوسی در فروش 
داشته اند. البته افزایش قیمت شیر هم در نوع رفتار 
تغذیه ای مردم تاثیر گذار شده است. به دنبال افزایش 
قیمت لبنیات طبیعتاً مردم نیز کمتر این محصوالت 

را مصرف می کنند.
علی رجبی اضافه کرد: طعم و مزه لبنیات سنتی به 
دلیل خاص بودن و اصیل بودن محصوالت، مشتری 
خود را دارد. به دلیل استقبال مردم از این محصوالت 
از سال ١٣۹٢ به بعد شاهد افزایش واحدهای صنفی 

فروش محصوالت لبنی سنتی بوده ایم.
وی تصریح داشت: همین اقبال مردم از محصوالت 
ســنتی صاحبان برندهای مختلف لبنیات صنعتی 
اقدام به تولید محصوالت مانند دوغ، ماســت، شیر و 
پنیر با نام سنتی کرده اند. رئیس اتحادیه فروشندگان 
لبنیات سنتی گفت: در شرایط فعلی با توجه به گرانی 
محصوالت بســته بندی کارخانه ای، مردم تمایل 
بیشــتری به خرید محصوالت فله ای و سنتیی پیدا 
کرده اند و بازار هدف محصوالت لبنی سنتی در حال 

گسترش است.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

قیمت پنیر ۱۵ روزه ۲ برابر شد

افت  فروش لبنیات  
افزایش قیمت پنیر لبنه پگاه از ۴۹ به ۹۸ هزار تومان 

یک هشتم متقاضیان نهضت مسکن پول دادند

کاهش تقاضا در بازار

کاهش قیمت تخم مرغ به ٢٧ هزار تومان

آگهي مزایده 
شهرداري بوکان در نظر دارد به استناد بند ١٣ مصوبه  شماره ٣۸ مورخ ١۴٠١/٠١/١۸ شورای اسالمی شهر، بازار دواب را از طریق 
مزایده عمومی و با جزئیات مندرج دراسناد مزایده، با بهره گیری ازسامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( و 

با شماره مزایده  ۵٠٠١٠۹٢٧٢۵٠٠٠٠٠۴  به صورت اجاره ١ ساله واگذار نماید .
قیمت پایه اجاره ماهانه : ١/۵٠٠/٠٠٠/٠٠٠  ریال       سپرده شرکت در مزایده : ۹٠٠/٠٠٠/٠٠٠  ریال

هزینه خرید اسناد مزایده : ۵٠٠/٠٠٠  ریال
**مهلت ثبت نام  : ١٠ /١۴٠١/٠٣   از ساعت ٠۸:٠٠      لغایت    ١۴٠١/٠٣/٣١   تا ساعت ٠٠:١۹

** مهلت دانلود کردن اسناد : تا تاریخ  ١۴٠١/٠٣/٢١                   تاریخ بازگشایی ٠١/١۴٠١/٠۴                    
تاریخ انتشار درروزنامه :  نوبت اول  : ١٠ /١۴٠١/٠٣        نوبت دوم   ١۴٠١/٠٣/١٧

* کمیسیون عالی معامالت شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است .
* هزینه انتشار آگهی در روزنامه و کارشناسی به عهده برنده مزایده است.

)www.setadiran.ir( سایر اطالعات در اسناد  مزایده مندرج می باشد.مراجعه به سایت *
*درصورت وجود ابهام،واحد امورپیمانها و قراردادها به شماره تلفن ۴۶٢٢۶٣٣۹-٠۴۴ در اوقات/ اداری پاسخگوی سؤاالت متقاضیان محترم می باشد.

مهم : مهلت دریافت و دانلود کردن اسناد مزایده  تا تاریخ ١۴٠١/٠٣/٢١ میباشد .

میر حسامی، شهردار بوکان

آگهی موضوع ماده ســه قانــون و مــاده ١٣ آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد سند رســمی برابر رای صادره 
بشــماره ١۴٠١۶٠٣١٣٠۵۴٠٠٠٠٣۹- ٢۵ 
/١۴٠١/٠١ و ۴٣ ١۴٠١۶٠٣١٣٠۵۴٠٠٠٠- 
 ١۴٠١/٠١/٢۸ - ١۴٠١۶٠٣١٣٠۵۴٠٠٠٠۴۴
صادره از هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبت اسناد و امالک شهرستان شوط تصرفات 
مالکانه و بالمعارفق متقاضیان زیر محرز گردیده است ، 
لذا مشخصات متقاضیان وامالی مورد تقاضا بشرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت در روز نامه محلی و 
هم دو نوبت در روز نامه کثیر االنتشار به فاصله ١۵ روز 
آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکت متقاضیان فوق اعتراضی داشته باشند و 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
شوط ثلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 
ذیصالح قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقاضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق 

مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد.
١- مقدار ۵١١۶ ســهم مشــاع از ۶٠١۵۶ ســهم 
ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 
۶٠١۵۶ متر مربع از پالک ١٠٢- اصلی قریه گدای 
واقع در اســتان آذربایجانغربی شرستان شوط قریه 

گدای بنام آقای محمد سانی
علم هولو فرزند خیو به کد ملی ۴۹٢۹۸۸٣۴۹٠ از 

مورد مالکیت بشیر قربانپور
 ٢- مقدار ٢۸١٧ ســهم مشــاع از ٧١٠١۶ ســهم 
ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 
٧١٠١۶ متر مربع از پــالک ١٠٠ - اصلی قریه کش 
آرخی واقع در اســتان آذربایجان غربی شهرستان 

شوط قریه کش آرخی بنام آقای علی محمدنژاد فرزند 
خالص به کد ملی ٢۸٣٠٢۶۶۴۴٧ از مورد مالکیت 

میر جعفر محمدی مالاحمدی
 ٣- ششدانگ یکباب ساختمان تاسیسات سیلندر 
پر کنی به مساحت ١۴۶٣۵ متر مربع از بالک ۴۸۴- 
اصلی قریه قره آغاج واقع در استان آذربایجان غربی 
شهرستان شوط قریه قره آغاج بنام پرویز افتخار نژاد 
فرزند ابراهیم به کد ملــی ١٣٧۸۵٢۹۴۵۶ از مورد 
مالکیت میرایوب فتاحی و مبر مرســل حسینی) م 

الف ۹٢۹٧(
تاریخ انتشــار در دو نوبت در روزنامه کثیر االنتشار 
اولی در تاریــخ ١۴٠١/٠٣/٠٢ و دومــی در تاریخ 

 ١۴٠١/٠٣/١٧
تاریخ انتشــار در دو نوبت در روزنامــه محلی ؛ اولی 
در تاریــخ ١۴٠١/٠٣/٠٢ و دومین چــاپ در مورخ 

١۴٠١/٠٣/١٧
علیزاده -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان شوط

--
آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای غالمعلی میرزائی با تسلیم یک برگ استشهادیه 
محلی مصدق شده و درخواست وارده ١١۸١ مورخه 
١۴٠١/٠٣/٠٣ مدعی هستند یک فقره سند مالکیت 
کاداســتر به شــماره چایــی ٣۸٣۸۶١ مربوط به 
ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه تحت پالک 
١۸۶۵۶ فرعی از ١ اصلی بخــش ١۴ مراغه واقع در 
میاندوآب حوزه ثبتی میاندوآب به مساحت ١.٢۶۹ 
مربع به علت ســهل انگاری مفقود نموده است لذا 
مراتب برابر ماده ١٢٠ اییــن نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی میشــود تا هر کس مدعــی اصل اوراق 
مفقودی از سند مالکیت و یا وجود سند انتقال داشته 
باشد میتواند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ١٠ روز 
اعتراض خود را به این اداره ثبت شهرستان میاندواب 
تسلیم نماید در صورت سپری شدن مدت مقرر وعدم 

دریافت اعتراض برابر مقررات سند مالکیت المثنی 
صادر خواهد شد.۹۴۶٧

تاریخ انتشار ١۴٠١/٣/١٧
سعید سیفی – سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک 
میاندوآب

--
مفقودی

اینجانب نسرین طوفانی  مالک خودرو سواری هاچ بک 
سیستم پژو تیپ ٢٠۶ مدل ١٣۸۸ و شماره انتظامی 
٢٧-٧٧۶ج۹٢ و شماره موتور ١۴١۸۸٠١۹٠۵٢ و 
شماره شاسی NAAP٠٣ED۴۹J٠۶٢۶٧۵ بعلت 
فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد 
مذکور را نموده است لذا چنانچه هرکس ادعایی در 
مورد خودرو مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر 
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در 
پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه نمایید بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.۹۴۶۸
--

مفقودی 
اصل ســند مالکیت )برگ ســبز( خودرو ســواری 
هاچ بک سیســتم پژو تیپ ٢٠۶ مــدل ١٣۸۸ به 
شــماره انتظامی ٧٧۶ ج ۹٢ ایران ٢٧ به شــماره 
موتــور ١۴١۸۸٠١۹٠۵٢ بــه شــماره شاســی 
naap٠٣ed۴۹j٠۶٢۶٧۵ بنام نســرین طوفانی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹۴٧١

--
مفقودی 

برگ سبز خودرو سواری پراید جی ای ایکس آی رنگ 
سفید روغنی مدل ١٣۸٧  به شماره انتظامی۸١٣ د 
۶۶ ایران ٢٧ و شماره شاسی s١۴١٢٢۸٧٧١٣٢٠١ و 
شماره موتور ٢٣٢۸٢۴٢ بنام سعید خدابخش مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹۴٧٠
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در ديدار مديرعامل شركت آب و فاضالب استان مركزي با شهردار ساوه :
راهكارهاي ساماندهي پساب هاي فاضالب شهري 

ساوه ، بررسي شد
مهندس يوســف عرفاني نســب مديرعامل شركت آب 
 و فاضالب اســتان مركزي به منظور بررســي وضعيت 
پساب هاي فاضالب شهري در ساوه و ساماندهي آنها ، با 
يوسفيان ، شهردار ساوه ديدار كرد. به گزارش روابط عمومي 
 شركت آب و فاضالب استان مركزي در اين ديدار وضعيت 
پساب هاي فاضالب در شهر ساوه مورد بررسي قرار گرفت و 
با حضور مديران  و كارشناسان و درباره راهكارهاي ساماندهي  پساب ها  بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداری اراک:
25 ساختمان بسيار ناايمن و خطرآفرين در اراک وجود دارد

به گزارش اداره ارتباطات و امور بين الملل شهرداری اراک، 
مسعود آقازيارتی با اشــاره به اخطارهای ارسال شده به 
مراكز و ساختمان  های ناايمن شهر اراک اظهار داشت: 
طی گزارش جمع آوری شده در سه سال اخير حدود ۵۰۰ 
اخطار در شهرستان اراک برای تمام اماكن متشكل از ۲۱۸  
اخطار در بحث منازل مسكونی ناايمن، ۱۸۹ اخطار در 
بخش اصناف، ۸۱ مورد در بخش مراكز تجاری و پاساژها و ۵۰ اخطار در مورد ساختمان های مهم 
شهری صادر شده است. وی افزود: در حال حاضر ۲۵ ساختمان از نظر سازمان آتش نشانی در بحث 
درمانی، تجاری و مسكونی بسيار ناايمن هستند كه نياز است به جد ورود و اقدامات موثری انجام شود. 

برگزاری مراسم بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمينی )ره( 
در مخابرات منطقه مركزی

مراسم بزرگداشت سی وسومين سالگرد ارتحال بنيان گذار 
انقالب اسالمی ، حضرت امام خمينی )ره(درمخابرات 
منطقه مركزی برگزار  شد.  به گزارش اداره روابط عمومی 
مخابرات منطقه مركزی، اين مراسم با حضور مهندس 
لطفی،مديرمنطقه و جمعی از عاشــقان امام و پيروان 
واليت در مخا برات منطقه مركزی و سخنرانی حجت 
االسالم »الهام نيا« استاد حوزه ودانشگاه در محل سالن جلسات مخا برات منطقه مركزی  برگزار شد. 

از زحمات و تالش هاي همكاران دفترحراست و امور 
محرمانه شركت تجليل شد

با حضور مهندس يوسف عرفاني نسب  مدير عامل  شركت 
آب و فاضالب اســتان مركزي از زحمــات و تالش هاي 
همكاران دفتر حراست و امور محرمانه اين شركت تجليل 
شــد. به گزارش روابط عمومي شــركت آب و فاضالب 
استان مركزي در اين جلسه مهندس يوسف عرفاني نسب 
مديرعامل شركت ، طي سخناني اظهار داشت : پيشرفت و 
توسعه كشور در سايه امنيت صورت خواهد گرفت و سربازان گمنام امام زمان)عج( با ايثارگري، فداكاري، 

هوشمندي و اقتدار توانستند اين امنيت و آسايش را در كشور به ارمغان بياورند. 

معاون امور زيربنايی و حمل و نقل شهری شهرداری اراک مطرح كرد:
اجرای فاز اول پروژه دره گردو با اعتبار 20 ميليارد تومان

معاون امور زيربنايی و حمل ونقل شهری شهرداری اراک گفت: 
برآورد مالی فاز اول عمليات در پروژه دره گردو انجام شده و پس 
از برگزاری فراخوان مناقصه با اعتباری بالغ بر ۲۰ ميليارد تومان 
اجرايی خواهد شد. به گزارش اداره ارتباطات و امور بين الملل 
شهرداری اراک،حجت اله مرادی اظهار داشت: پروژه دره گردو 
از مهم ترين پروژه های عمرانی شهرداری در سال جاری است و 
از نظر ارزش ريالی بزرگترين پروژه بعد از تقاطع های شهری محسوب می شود، لذا اجرای آن از اولويت های 

مجموعه شهرداری است و شورای اسالمی شهر نيز بر سرعت پيشرفت پروژه نظارت دارد.

اتصال 23 روستا از روســتاهای باالی 20 خانوار شهرستان  
فراهان به شبكه ملی اطالعات توسط مخابرات منطقه مركزی

از ۵4 روستای باالی ۲۰ خانوار در سطح شهرستان  فراهان، 
تعداد 47 روســتا، معادل ۸7  درصد روستاها به شبكه ملی 
اطالعات متصل هســتند. به گــزارش اداره روابط عمومی 
مخابرات منطقه مركزی ، مهنــدس لطفی ،مدير مخابرات 
منطقه مركزی در نشست بررسی وضعيت پوشش ارتباطی 
شهرستان فراهان  كه با حضور نماينده اين شهرستان در مجلس شورای اسالمی، برگزار شد، ضمن تشريح 
اقدامات انجام شده جهت توسعه زيرساخت های ارتباطی در مناطق روستايی اين شهرستان، ميزان اتصال 
روستاهای شهرستان فراهان به شبكه ملی اطالعات را توسط مخابرات منطقه مركزی ۲3 روستا اعالم كرد 
واظهار داشت: از ۵4 روستای باالی ۲۰ خانوار در سطح شهرستان  فراهان، تعداد 47 روستا، معادل ۸7  درصد 
روستاها به شبكه ملی اطالعات متصل هستند كه از اين تعداد ۲3 روستا شامل ۹ روستا از طريق همراه اول 

و تعداد  ۱4 روستا از طريق شبكه كابل و اينترنت ثابت )ADSL( به شبكه ملی اطالعات متصل شده اند.

لزوم تدوين سناريوی تامين آب شرب پايدار برای 
گذر بدون دغدغه از تابستان

سرپرست آبفای استان اصفهان بر لزوم تدوين سناريوی تامين 
آب شرب پايدار برای گذر بدون دغدغه از تابستان سال جاری 
تاكيدكرد. ناصر اكبری در نخستين نشست شورای مديران 
شركت آب و فاضالب استان اصفهان در سال ۱4۰۱گفت: همه 
مديران شركت با برنامه ريزی دقيق و مديريت صحيح منابع، 
راهبرد تامين آب شرب پايدار در ۱۰۰ شهر و ۹4۸ روستای تحت پوشش را در فصل تابستان تدوين نمايند. 

برگزاری سالروز رحلت حضرت امام خمينی )ره( و 
قيام خونين 15 خرداد در آبفای استان اصفهان

مراسم گراميداشت سالروز رحلت حضرت امام خمينی 
)ره( و قيام خونين ۱۵ خرداد به همت امور فرهنگی دينی 
آبفای استان اصفهان با حضور جمعی از مسئوالن و كاركنان 
آبفای استان اصفهان در مصالی امير المومنين اين شركت 
برگزار شد. مرتضی مهاجری از پيشكسوتان و يادگاران 
دفاع مقدس در اين مراسم با گراميداشت سالروز رحلت بنيانگذار كبير جمهوری اسالمی ايران و قيام 
۱۵ خرداد به ابعاد شخصيتی حضرت امام پرداخت و گفت: حضرت امام خمينی )ره( نقش كامل و بی 
نظيری در شكل گيری، تداوم و نظام سازی جمهوری اسالمی ايران داشتند و به همين دليل انقالب 

اسالمی ايران، امروز الگويی برای ديگر ملت های آزاده جهان شده است.

رئیس اداره خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان خبر داد:
اجرای 17 رويداد شاخص در اصفهان همزمان با هفته صنايع دستی

رئيس اداره خالقيت و نوآوری شهرداری اصفهان از برگزاری ۱7رويداد شاخص با محوريت صنايع دستی 
اصفهان همزمان با هفته صنايع دستی در اين شهر خبر داد. به خبرنگار ما از اصفهان، محسن معصومی 
با اعالم اين خبر گفت: روز ۲۰ خردادماه به عنوان روز جهانی صنايع دستی و از ۲۰ لغايت ۲7 خرداد ماه 
به عنوان هفته صنايع دستی تعيين شده و با توجه به اين كه اداره خالقيت و نوآوری شهرداری اصفهان 
پايگاه دبيرخانه شهر خالق صنايع دستی است، ويژه برنامه های متعددی از سوی اين اداره ويژه هفته 
صنايع دستی طراحی شده است. رئيس اداره خالقيت و نوآوری شهرداری اصفهان از نصب پالک شهر 
خالق صنايع دستی در يكی از اماكن تاريخی شهر خبر داد و افزود: اين پالک كه از سوی سازمان يونسكو 

به شهر اصفهان اعطا شده همزمان با هفته صنايع دستی در يكی از اماكن تاريخی شهر نصب ميشود. 

اخبار

سرقت اطالعات کاربران توسط ۲۰۰ برنامه  مخرب اندرویدی
بیش از ۲۰۰ برنامه اندروید با موضوعاتی از جمله تناسب اندام،  ویرایش عکس و پازل  در فروشگاه گوگل پلی وجود دارد که نرم افزار جاسوسی را منتشر می کنند و هدف آنها سرقت داده های حساس 

از دستگاه های در معرض خطر کاربران است. وب سایت سایبرسکیوریتی اعالم کرد محققان Trend micro اخیرا دریافته اند که بیش از ۲۰۰ برنامه اندروید در فروشگاه گوگل پلی وجود دارد که نرم افزار 
جاسوسی معروف "Facestealer" را منتشر می کنند و هدف آنها سرقت داده های حساس از دستگاه های در معرض خطر کاربران است. اکثر این برنامه های اندرویدی موضوعاتی از جمله تناسب اندام،  

ویرایش عکس و پازل دارند.  این برنامه های مخرب تمام داده های ضروری را که شما داوطلبانه وارد برنامه ها کرده اید مانند کوکی های فیس بوک و سایر اطالعات شخصی را سرقت می کنند.

درحالی سال گذشته قطعی 
های مكرر برق موجب كاهش 
توليد و به خطر افتادن حيات 
كســب و كارها و صنايع شد 
كه دولت خبر از قطعی مجدد 
برق صنايع در سال جاری خبر داده است. اين هشدار در 
حالی توليد را تهديد می كند كه در سالی كه به نام توليد 
نامكذاری شده، قطعی برق صنايعی همچون فوالد و به 

دنبال آن تعطيلی آنها كار درستی نيست. 
قطع برق صنايع درمانــی موقت اســت و دردی را دوا 
نمی كند. به گفته فعاالن اقتصــادی دولت فكری برای 
جلوگيری از خاموشی صنايع همچون سيمان، فوالد و... 
داشته باشد چراكه قطعی برق، اين واحدها را با ضررهای 

چند هزار ميليارد تومانی مواجه می كند.
در همين رابطه عضو كميسيون انرژی مجلس گفته است 

صنايع بزرگ كشور نظير پتروشــيمی، فوالد و سيمان 
خودشان در وضعيت امروز كشور و در كمبود برق مقصر 
هستند. محاسباتی كه ما انجام داديم نشان می دهد كه 
مصرف انرژی كشور را خود اين صنايع باال برده و به صورت 

غير بهره ور از انرژی استفاده می كنند.
مالک شريعتی نياسر افزود: قطعی برق برای صنايع زيان 
آور است و تاثير مخربی بر توليد می گذارد. مجلس از سال 
گذشته به اين موضوع ورود كرد و سعی داشت تا تعرفه 
برق صنايعی كه درآمد بااليی دارند را واقعی تر كند تا اين 
صنايع ترغيب شوند كه خودشان نيروگاه تاسيس كنند و 
تاثير مخربی كه تا به امروز داشته اند را جبران كنند. صنايع 
نيز از مصوبه مجلس استقبال كردند. به گفته اين نماينده 
مجلس، اين به نفع صنايع است كه برق آنها قطع نشود و 
يک منبع پايدار توليد داشته باشند اما مقصر اصلی اين 
قطعی خود اين صنايع بزرگ هستند. با توليد برق توسط 

خود اين صنايع، اين مشكل مرتفع خواهد شد.
محمد كريم ســالم، خريدار عمده ســيمان در استان 
كردستان نيز معتقد است سال گذشته قطعی برق تأثير 

بسيار زيادی در توليد سيمان كشور داشت. عرضه سيمان 
توســط كارخانه ها بسيار كم شــد و با باال رفتن شديد 
قيمت ها مصرف كنندگان مجبور بودند سيمان خودشان 

را با قيمت گزافی از بازار سياه تهيه كنند.
كمبود سيمان بر اثر قطعی برق كامال در شهرستان ها 
مشهود بود. قيمت ساخت و ساز بسيار باال رفت و كارگرها 
و بناها بيكار شدند. در شرايطی كه دولت تصميم گرفته 

سالی يک ميليون مسكن بسازد قطعی برق صنايع اصال 
منطقی نيست. وقتی برق صنايع را قطع می كنند كااليی 
مثل سيمان ۵۰ درصد گران می شود و خريد ما هم 4۰ 
درصد كاهش پيدا می كند. عليرغم اينكه دولت قطعی 
برق صنايع را از پانزدهم همين ماه اعالم كرده است ولی 
از مسئولين خواهش می كنيم برای جلوگيری از تعطيلی 

توليد مانع قطعی برق صنايع شوند.

صنعتگران نگران موج جديد خاموشی ها هستند

افت  تولید  با  آغاز خاموشی ها 
آماده باش به صنايع برای قطعی برق

تبعات قطعی برق صنايع
حسین محمودی اصل، كارشناس اقتصادی 

عدم سرمايه گذاری مناسب در زيرساخت ها از جمله گاز، برق، آب و ساير حوزه ها اينک عوارض خود را بر جای می گذارد. البته موضوع تحريم ها از يک سو و نظام مديريتی ناتوان و غير پويا از سوی ديگر نيز در ايجاد چنين وضعيتی 
تاثير داشته است. سال گذشته به دليل قطعی گاز و برق حدود 4 ماه از سال واحدهای توليدی راكد بودند. اين اتفاق فقط در حوزه صادرات فوالد 6 ميليارد دالر خسارت بر جای گذاشت. مشكل عمده ديگر افزايش تورم توليد به 7۰ 

درصد در برخی ماه های سال بود. اين امر بر بهای مصرف كننده نيز اثر تورمی دارد. 
جالب اينكه بخش توليد به رغم شعارهای مختلف، نه تنها از كمبود گاز و برق رنج می برد بلكه در حوزه تسهيالت، نقدينگی، قيمت گذاری دستوری، قوانين يک شبه و افزايش شديد حقوق كارگران نيز در تنگنا قرار گرفته است. اين 
در شرايطی است كه بخش داللی بدون كمترين ريسک، سود حداكثری را نصيب دالالن كرده است. در بسياری از موارد يک واحد توليدی با حاشيه سود زير ۱۰ درصد فعاليت می كند اما دالالن و توزيع كنندگان در فروش محصول 
آماده، بيش از ۱۵ درصد سود می كنند.  مروری بر درآمدهای ارزی در ۱6 سال گذشته نشان می دهد بيش از ۹۰۰ ميليارد دالر درآمد می توانست موجبات جهش اقتصادی را فراهم كند. چراكه چين با ۲4۰ ميليارد دالر مقدمات 

جهش را فراهم كرد. عدم مديريت مناسب، وجود نظام مديريتی سياست پايه، و نبود نظام ارزيابی عملكرد پويا، ضمن ايجاد زنجيره ای از تصميمات غلط، سرمايه گذاری در زيرساخت ها را به حاشيه راند. 
نكته اينجاست كه در حوزه ذخاير گاز، ايران سه و نيم برابر امارات و عربستان و حدود ۲ برابر قطر ذخاير دارد. در حالی كه قطر در سه ماه اول سال ۲۰۲۲ با ۱۹ ميليون تن صادرات ال ان جی، جزو سه كشور برتر بوده است. از ميادين 
مشترک نيز به خوبی بهره برداری كرده است. اما ايران برای تامين گاز و برق واحدهای توليدی همچنان با مشكالت عديده ای روبرو است. با چنين وضعيتی امكان افزايش توليد و صادرات چندان فراهم نيست. بدون سرمايه گذاری 
در حوزه گاز، برق و آب حتی حفظ ظرفيت فعلی توليد نيز سخت خواهد شد. شايد پس از تزريق سرمايه فراوان در طول ۵ سال بتوان به افزايش توليد اميدوار بود. اما با وضعيت موجود شايد در ده سال آينده نيز توان افزايش توليد 

را نداشته باشيم. 
برای سالهای پيش رو بايستی به سمت صنايعی كه آب، برق و گاز كمتری مصرف می كنند حركت كنيم. بايد بيشتر بر توليدات دانش بنيان و صادرات تكنولوژی دانش متمركز شد. وضع قوانين مالياتی مناسب برای ۵ سال آينده 
كه بتواند هدايت گر منابع به سمت توليد باشد ضرورت دارد. با توجه به تحريم ها و عدم جذابيت سرمايه گذاری برای خارجی ها، بايستی به سمت جذب و هدايت سرمايه های داخلی حركت كنيم. با فشاری كه در حوزه زيرساخت، 

قيمت گذاری دستوری و قوانين يک شبه بر توليد وارد می شود همچنان شاهد افزايش بهای تمام شده، كاهش توليد و سرمايه گذاری خواهيم بود. 

شايلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

فقدان سند مالکیت  
آقای حســن مطوری بموجب  ۲برگ استشــهاد محلی گواهی شده در 
دفتراسناد رسمی شماره ۱۸خرمشهر مدعی اســت كه  سند مالكيت به 
شماره مسلسل ۸4۱۵4۵الف ۱4۰۰مربوط به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک يک فرعی از۱37 اصلی واقع در ناحيه ۱7 بخش 3 خرمشــهرمورد 
ثبت الكترونيكی شــماره ۱4۰۱۲۰3۱7۰۰4۰۰۰34۲كه بموجب سند 
قطعی ۱766۱۰مورخ ۱4۰۱/۱/۲۹دفترخانه ۱۸ خرمشهر به وی منتقل 
شده است و بعلت  سهل انگاری مفقود شده ودرخواست صدور سند مالكيت 
نموده است لذا در اجرای تبصره ۱اصالحی ماده ۱۲۰آيين نامه قانون ثبت 
مراتب اعالم تاهركس كه مدعی انجام معامله ويا وجود سند مالكيت مذكور 
درنزد خود ميباشند از تاريخ انتشار آگهی ظرف مدت ۱۰روز اعتراض خود 
را كتبا"وضمن ارائه اصل سند مالكيت ويا سند خريداری به اين اداره اعالم 
نمايد ودرغير اينصورت سند مالكيت المثنی بنام مالک صادرواسناد مالكيت 

مفقود شده واز درجه اعتبار ساقط خواهد شد۲7/م/الف   
سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خرمشهر-قادری

مفقودی
پروانه تردد خودرو سواری كوپه سيستم هيوندای  تيپ جنسيس 3۸۰۰ 
 G6DACA866823 مدل ۲۰۱3 رنگ قرمز –متاليک شماره موتور
شــماره شاســی KMHHU61H4DU085160 پــالک33-

4۸۸۱۸مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط ميباشد

آگهی تحديد حدود اختصاصی
نظر به اينكه عمليات تحديدی ششدانگ يک قطعه زمين پالک۲6۲/4 واقع در 
ناحيه ۹ بخش 7 شهرستان خرمشهر مورد تقاضای آقای عبدالهادی پور هدايتی 
فرزند مجيد بايد انجام شــود لذا با اختيار حاصله از مــاده ۱۵ قانون ثبت وماده 

6۱ آئين نامه اجرائی آن وبرحسب تقاضای مستدعی ثبت كه درخواست انتشار 
آگهی تحديد حدود اختصاصی نموده،وقت تحديد حدود روز چهارشــنبه مورخ 
۱4۰۱/۰4/۰۸تعيين وعمليات تحديد حدوداز ساعت ۸صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمد.لذا از متقاضی وكليه مجاورين طبق ماده ۱4 قانون ثبت دعوت می 
گردد كه دروقت مقرر درمحل وقوع ملک حضور به هم رسانند.واخواهی )اعتراض( 
مجاورين نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی به استناد ماده ۲۰قانون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورت مجلس تحديدی به مدت سی روز پذيرفته خواهد شد كه بايستی 
كتبا به اداره ثبت محل تسليم ورسيد عرض حال دريافت نمايد.ضمنا معترض از 
تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت يک ماه فرصت خواهد داشت كه دادخواست خود 
را به دادگاه صالحه تقديم وگواهی تقديم دادخواست را اخذ وبه اداره ثبت ارائه ثبت 
ارائه نمايد،درغير اين صورت سند مالكيت برابر مقررات صادر خواهد شد۲۸/م/الف

تاريخ انتشار ۱4۰۱/3/۱7
سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک خرمشهر-قادری

برگ خودرو سواری  پرايد ۱3۱ مدل ۱3۹۸ سفيد روغنی 
6242735/M13 : با شماره موتور

NAS411100K1132480 : شماره شاسی
شماره پالک :ايران    ۱۹   ۹4۵ د ۹7 

متعلق به احمدرضا ساری اصالنی به شماره ملی 3۲۵۵4۵7۰6۸ مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . 

***********
برگ سبز و كارت سوخت و كارت خودرو،سواری پيكان مدل ۱36۱ شيری 
 IN15450241: روغنی با شماره موتور :۱۱۲6۱۰۰۱۲۹ و شماره شاسی
و شماره پالک ايران   ۱۹ ۵4۲ ج ۹۹ متعلق به امير لرستانی فرزند خانبابا به 
شماره ملی 3۲۵۱6۱۱33۱ مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . 

***********
سند كمپانی خودرو پرايد مدل ۱3۸۵ مشــكی متاليک با شماره موتور : 
۱4476۱۸ با شماره شاسی :S1412285763585 و شماره پالک ايران 
۱۹ ۲۱۵ ط 4۲ متعلق به شيرزاد گرد بهمن فرزند جمشيد به شماره ملی 

3۲۵۰3۵۱۵۰4 مفقود كرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . 

آگهی مزايده نوبت سوم
واحد اجرای احكام مدنی دادگســتری جوانرود در نظر دارد در پرونده 
اجرايی ۰۰۰۰۲۱6 فی ما بين  محكوم له خانم ســروه عزيري ومحكوم 
عليهم خانم الويــا عزيزی  و غيره نســبت به فروش ماتــرک مرحوم 
محمدصالح عزيزی از طريق مزايده  اقدام نمايد. مشخصات اموال بدين 
شــرح ميباشــد.۱-  دو قطعه زمين واقع در ناحيــه كارگاهی جوانرود 
الف:قطعه زمين شماره3۰ واقع در پالک ۵4 اصلي سرخيدر به  مساحت 
7۵ متر مربع از قرار هر متر مربع ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ميليون ريال كال به ارزش 
3/7۵۰/۰۰۰/۰۰۰  ريال. ب: قطعه زمين  ناحيه كارگاهی با شماره 34 واقع 
در پالک ۵4 اصلی  سرخيدر به مساحت ۵۸ متر مربع از قرار هر متر مربع 
4۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال كال به ارزش ۲/436/۰۰۰/۰۰۰ ريال . ۲- سه دانگ 
يک قطعه زمين كشاورزی آبی به مســاحت ۲۸/3۱۸۸ متر مربع مقدار 
تقريبی 3۰من كه قسمتی  از آن در حريم رودخانه ميباشدفاقد  سند ثبتی  
ميباشد و اين اجرا با تنظيم سند مكلف نمی باشد . به ارزش 43/۲۵۰/۰۰۰  
تومان توسط كارشناسی ارزيابی كرده است. اموال توسط كارشناس رسمی 
ارزيابی گرديده  و نظريه ی ارزياب به طرفين ابالغ و مصون از تعرض مانده 

است. قيمت كارشناسي قيمت پايه می باشد . برنده  مزايده كسی خواهد 
بود كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد.

در اجرای ماده ۱۲6 قانون اجرای حكام مدنی شركت كنندگان در مزايده 
ميتواند ظرف ۵ روز قبل از برگزاری مزايده با دريافت مجوز از اجرای احكام 

ملی جوانرود ار امالک فرق بازديد نمايد . 
 4- افراد شــركت كننده بايد ده درصد ار قيمت پايــه را بصورت نقدی  يا 
به شماره حساب سپرده دادگســتری واريز نموده  باشد تا واجد شرايط در 

مزايده گردد. 
۵-  تاريخ مزايده و شركت درآن ۱4۰۱/3/۲۹ ساعت ۱۰ صبح در شعبه اول 

اجرای حكام حقوقی دادگاه جوانرود تعيين گرديده  است.
برنده مزايده  ميتواندده  درصد مبلغ مورد مزايده  را في المجلس پرداخت و 
مابقی ظرف مدت يک ماه واريز نمايد در صورتی  كه در مدت مقرر تواند مابقی 
مبلغ را واريز نمايد كه ده درصد پرداختی  پس از كسر هزينه های اجرايی به 

نفع صندوق دولت ضبط  و اخذ خواهد شد.
دادورز اجرای احكام اجرای احكام شعبه  ۱ دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان جوانرود-مصطفی حسينی

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهرری

هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

برابر رای شــماره ۱4۰۰6۰3۰۱۰۲4۰۰36۱۲ -۱4۰۰/۰۹/3۰هيات اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــهرری تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای/ مرتضی هاشم زاده فرزند جمشيد بشماره شناسنامه 
۲ صادره از هريس در يک قطعه زمين با بنای احداثی در آن به مساحت ۱۲۰ 
مترمربع پالک 4۲۰ فرعی از ۱4 اصلی واقع در تهران بخش حوزه ثبت ملک 
شهرری خريداری برابر انتقال اجرايی از وراث احمد كوچكی محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود درصورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در 
صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.)م الف ۱۰۸ (
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۰3/۰۲
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۰3/۱7

سيدمهدی المعی، رئيس ثبت اسناد و امالک شهرری

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک كهريزک

هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

برابر رای شماره ۱4۰۰6۰3۰۱۰۵3۰۰۱7۰7 مورخ ۱4۰۰/۱۱/۲7 هيات 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک كهريزک تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضی آقای/ رمضانعلــی عزيزی وچين فرزند عزيز 
بشماره شناسنامه ۵۲3 صادره از خلخال در ششدانگ يک زمين با بنای 
احداثی مسكونی به مساحت ۱۰۰ مترمربع در قسمتی از پالک 3۸۸ فرعی 
از ۹3 در ازای سند رسمی مالكيت مشاعی محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتی 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم وپس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت 
انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.)م الف ۱۰۹ (
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۰3/۰۲
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۰3/۱7

سيدمحسن سادات حسينی، رئيس ثبت اسناد و امالک كهريزک


