
دبیر انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
آب های معدنی و آشامیدنی گفت: امسال، آب های 
بسته بندی افزایش قیمت داشــتند، اما افزایش 
قیمت در قیمت تمام شــده تولید اعمال شده و 
مصرف کننده در حال حاضر باید آب بسته بندی 
۱.۵ و ۰.۵ لیتری را به ترتیــب کمتر از ۶۰۰۰ و 
۴۰۰۰ تومان، یعنی کمتر از قیمت مصرف کننده 

سال گذشته، بخرد.
به گزارش ایسنا، برخی فروشــندگان از افزایش 
قیمت آب های بسته بندی خبر دادند، اما پیمان 
فروهر در گفت وگو با ایسنا گفت: هشت ماهه اول 
سال ۱۴۰۰ قیمت آب بســته بندی ۱.۵ لیتری 
۶۰۰۰ و نیم لیتری ۴۰۰۰ تومان بود. اما چهار ماه 

پایانی سال فقط قیمت تولیدکننده درج می شد و 
بعد دوباره قیمت مصرف کننده اضافه شد.

به گفته وی در سال جاری این محصوالت افزایش 
قیمت داشتند، اما افزایش قیمت در قیمت تمام 
شده تولید اعمال شــده و مصرف کننده در حال 
حاضر باید آب بسته بندی ۱.۵ و ۰.۵ لیتری را به 
ترتیب کمتر از ۶۰۰۰ و ۴۰۰۰ تومان، یعنی کمتر 

از قیمت مصرف کننده سال گذشته، تهیه کنند.
فروهر افزایــش قیمت مواد اولیه بســته بندی، 
افزایش ۳۵ درصدی کرایه حمل با مجوز سازمان 
حمایت، تورم عمومی و افزایش حقوق و دستمزد 
را از عوامــل افزایش قیمت عنــوان کرد و گفت: 
قیمت پت )مواد اولیه تولید بطری( طی یک هفته 

گذشته بیش از ۲۰۰۰ تومان افزایش داشته که 
تاثیر ۵۰ درصدی در قیمت تمام شده آب بسته 
بندی دارد. از طرف دیگــر افزایش کرایه حمل، 
قاتل کاالیی است که سبک، حجیم و ارزان است.

دبیر انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
آب های معدنی و آشامیدنی در ادامه با بیان اینکه 
رقیب آب های بســته بندی، آب شــرب شهری 
اســت که در ۹۰ درصد مناطق ایران وجود دارد، 
تصریح کرد: تولید کنندگان عالقه ای به افزایش 
قیمت ندارند، چرا که محصوالت به راحتی حذف 
می شوند. مردم جایگزین مرغ و گوشت ندارند، اما 
جایگزین  آب بسته بندی را دارند. بنابراین افزایش 

قیمت تیغ دولبه است.

میزان ســپرده ها و تســهیالت بانکی تــا پایان 
فروردین ماه سال جاری نسبت به مقطع مشابه در 
سال گذشته معادل ۴۲.۴ و ۴۸.۴ درصد افزایش 

یافته است.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش بانک مرکزی 
از وضعیت کل مانده سپرده ها و تسهیالت ریالی 
و ارزی بانک ها و مؤسســات اعتباری به تفکیک 
اســتان در پایان فروردین ماه سال جاری، مانده 
کل سپرده ها به رقم ۵۵۳۹.۷ هزار میلیارد تومان 
رسیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 
و پایان سال گذشــته معادل ۴۲.۴ و ۰.۱ درصد 

افزایش را نشان می دهد. 
همچنیــن، باالترین مبلغ ســپرده ها مربوط به 

استان تهران با مانده ۲۹۹۳.۱ هزار میلیارد تومان 
و کم ترین مبلــغ مربوط به اســتان کهگیلویه و 

بویراحمد معادل ۱۵.۱ هزار میلیارد تومان است.
عــالوه بر ایــن، مانــده کل تســهیالت در این 
زمان ۴۱۶۰.۸ هــزار میلیارد تومان اســت که 
نســبت به مقطع مشابه ســال قبل و پایان سال 
 گذشــته معــادل ۴۸.۴ و ۰.۵ درصــد افزایش 

داشته است.
طبق این گــزارش، بیش ترین مبلغ تســهیالت 
نیز مربوط به استان تهران با مانده ۲۵۹۷.۷ هزار 
میلیارد تومان و کم ترین مبلغ مربوط به اســتان 
کهگیلویه و بویر احمد معادل ۱۴.۷ هزار میلیارد 

تومان است.

نسبت تسهیالت به سپرده ها بعد از کسر سپرده 
قانونی ۸۳.۳ درصد اســت که نســبت به مقطع 
مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۳.۱ 
و ۰.۱ واحد درصد افزایش را نشــان می دهد که 
نسبت مذکور در استان تهران ۹۵ درصد و استان 

کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۹.۴ درصد است.
در این گزارش، یکی از علل مهــم باال بودن رقم 
تسهیالت و سپرده ها در اســتان تهران استقرار 
دفاتر مرکزی بسیاری از شــرکت ها و مؤسسات 
تولیدی سایر استان ها در استان تهران بیان شده 
و عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق شــعب 
بانک ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام 

می شود.

سرپرست دفتر شرکت ها و اماده سازی بنگاه های 
ســازمان خصوصی ســازی اعالم کرد: قرار است 
حداکثر ۲۵ درصد وجوه حاصل از پذیره نویســی 
دو باشگاه استقالل و پرسپولیس برای بازپرداخت 

بدهی های دو باشگاه مورد استفاده قرار گیرد.
حسین امیررحیمی در گفت و گو با ایسنا، از ارسال 
تاییدیه حسابرسی باشگاه استقالل در روز گذشته 
خبر داد و افزود: بــا توجه به اینکه روز گذشــته 
تاییدیه سازمان حسابرسی به بورس ارسال شد، 
نماد باشگاه اســتقالل آماده بازگشــایی است و 
درمورد زمان بازگشایی سازمان فرابورس تصمیم 
خواهد گرفت. ممکن اســت این اتفــاق در هفته 

جاری رخ دهد.
وی درمورد باشــگاه پرســپولیس نیــز توضیح 
داد: تدویــن صورت مالــی پرســپولیس با یک 

مشــکل رو به رو بود کــه حل شــد و اکنون این 
صورت مالــی در اختیار ســازمان حسابرســی 
قرار دارد که اگر این ســازمان تــا ۱۰ روز دیگر 
 تاییــد دهنــد نمــاد باشــگاه قابل بازگشــایی 

می شود.
سرپرســت دفتــر شــرکت ها و امــاده ســازی 
بنگاه هــای ســازمان خصوصی ســازی درمورد 
مشــکل مذکور توضیح داد: مشــکل عدم قبول 
درامدهای اسپانســری باشــگاه پرســپولیس یا 
همان عدم شناســایی کامل درامدهای باشــگاه 
بوده اســت. اگر این درامدها ثبت نمیشد باشگاه 
زیان ده نشــان میداد درحالی که باشــگاه سال 
گذشــته ســودده بود. با توجه به پیگیــری ها و 
بررســی های انجام شــده این موضوع قابل حل 
است و پرســپولیس میتواند درامدها را به صورت 

 کامل و صحیح در صورت های مالی شــش ماهه 
منعکس کند.

۳۵ درصد وجوه پذیره نویســی صرف 
بازارگردانی و پرداخت بدهی

امیررحیمی در ادامه با اشاره به تشکیل کارگروهی برای 
نظارت بر نحوه هزینه منابع حاصل از پذیره نویسی گفت: 
این کارگروه تشــکیل شده اســت و اعضای آن رئیس 
نماینده ای ازخصوصی سازی، معاون وزیر ورزش و جوانان 
و مدیرعامل هر باشگاه هســتند. درواقع یک کارگروه 
جدا برای پرسپولیس و یک کارگروه نیز برای استقالل 
تشکیل شده اســت. برای هرکدام از باشگاه ها نیز یک 
جلسه تشکیل شده است و در این جلسه ۱۰ درصد برای 
بازارگردانی نماد و حداکثــر ۲۵ درصد برای بازپرداخت 

بدهی های دو باشگاه در نظر گرفته شده است.

وزیر دادگســتری ترکیه اعالم کرد که این کشور 
در حال آماده شدن برای اعمال محدودیت های 
موقتی برای افزایش ســاالنه اجاره بهای مسکن 
است که در بحبوحه افزایش تورم صورت می گیرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از ترکیش نیوز، این اقدام 
پس از آن صورت گرفت کــه افزایش قیمت ها و 
اجاره بهاء زنگ خطری ایجاد کرد و دولت متعهد 
شــد که به آن عمل کند زیرا ســاکنان در تالش 
برای یافتن خانه های مقرون به صرفه برای اجاره 

یا خرید هستند.
بکیر بوزداغ، وزیر دادگســتری گفــت: مقررات 
جدید، افزایش ســاالنه اجاره بهــاء را ۲۵ درصد 

محدود می کند.
وزیر بهداشــت اظهار کرد: افزایــش اجاره بهای 
مســکن برای یک ســال به گونه ای امکان پذیر 

است که از ۲۵ درصد قیمت اجاره بهای سال قبل 
بیشتر نشود.

بوزداغ افزود: مقامات، بند جدیدی را در آیین نامه 
تعهدات شامل این تغییر اعمال خواهند کرد که 
می تواند از ماه جوالی و به مدت یک ســال اجرا 

شود.
بر اســاس قانون فعلی، افزایش قیمت یک بار در 
سال برای مستاجران فعلی با میانگین نرخ تورم 

ساالنه در ۱۲ ماه گذشته محدود شده است.
این ســطح در ماه مه به ۳۹.۳ درصد رسید. نرخ 
تورم ساالنه ترکیه در ماه گذشته با افزایش قیمت 
مواد غذایی و انرژی با سرعتی پایین تر از حد انتظار 
افزایش یافت اما همچنان به باالترین میزان در ۲۴ 

سال گذشته یعنی ۷۳.۵ درصد رسید.
گفته می شود هدف از این مقررات محدود کردن 

تاثیر بیشتر افزایش اجاره بهاء بر تورم در ماه های 
آینده است. اجاره بهاء در کنار هزینه خودروهای 
بنزینی و سیگار بیشترین وزن را در سبد تورمی 

رسمی ترکیه دارد.
داده های رسمی نشان داد که شاخص قیمت ملک 
مســکونی ترکیه )RPPI( که تغییرات قیمت 
خانه ها را با کیفیت تعدیل می کند، در ماه مارس 

ساالنه ۱۱۰ درصد افزایش یافت.
این شــاخص ســاالنه در ماه فوریه ۹۶.۴ درصد 
جهش کرد. این افزایش در ژانویه ۷۷.۵ درصد و 
در دسامبر ۵۹.۷ درصد بود. تقریبا یک سال پیش، 

رشد ساالنه این شاخص ۳۲ درصد بود.
بــر اســاس داده هــای موسســه آمــار ترکیه 
)TurkStat(، شــاخص ساخت و ســاز در ماه 

مارس ساالنه ۱۰۲ درصد افزایش یافته است.

بازار ارزهای دیجیتال در آستانه بهبودی سالم بود زیرا بیت کوین 
توانست به باالی ۳۰ هزار دالر صعود کند اما این شادی به سرعت 
از بین رفت زیرا با سقوط دوباره این رمزارز همراه شد و دوباره به 

یک منطقه خطرناک رسید.
به گزارش ایســنا و به نقل از کریپتو، به نظر می رســد کل بازار 
رمزارزها به شدت سقوط کرده است زیرا این بازار به طور متوسط 
 بیش از ۵ درصد در ۲۴ ساعت گذشته از دست داده است اما آیا 

بیت کوین همان طور که برخی از تحلیلگران پیش بینی می کنند 
به ۲۰ هــزار دالر خواهد رســید؟ در اینجــا پیش بینی قیمت 
بیت کوین را تجزیه و تحلیل و ارزیابی می کنیم که آیا قیمت ها 
واقعا در یک سقوط آزاد هســتند یا می توانند باالتر نگه داشته و 
معکوس شوند. واضح است که بیت کوین همچنان در روند نزولی 
خود قرار دارد؛ قیمت ها توانســتند برای مدتی تثبیت شوند و 
بهبود پیدا کنند با این حال، فشار فروش بیشتر شد و قیمت ها را 

پایین آورد. ارزش بیت کوین از ۳۱ هزار و ۵۰۰ دالر سقوط کرد 
و به قیمت فعلی رسید اما هنوز در یک منطقه حمایت قوی برای 
بیت کوین قرار داریم با این وجــود، آلت کوین های دیگر مانند 
اتریوم پشتیبانی آن را شکستند و در مسیر خود به منطقه پایین تر 
هستند. بیت کوین ممکن است همان اقدام قیمتی را انجام دهد و 
از قیمت پشتیبانی قوی ۲۷ هزار و ۵۰۰ دالر عبور کند. در حالی 
که بیشتر معامله گران فروش وحشتناک را آغاز کردند اما دیگران 

آن را بهترین فرصت برای خرید بیت کوین می دانند هر چند که 
قیمت های توقف ضرر کافی را تعیین می کنند.

حتی اگر بازار رمزارزها در وضعیت قرمز قرار داشته باشد، باز هم 
فرصتی برای برگشت به ســمت باال وجود دارد. در حال حاضر 
تســلط بیت کوین بیش از ۴۷ درصد اســت و در صورت بهبود 
قیمت ها می تواند بازار را باالتر ببــرد. قیمت کنونی بیت کوین 
در یک منطقه حمایتی بســیار قوی قرار دارد که با قیمت های 

۲۷ هزار و ۵۰۰ دالر و ۳۰ هزار دالر محدود شده است. از سوی 
دیگر، اگر بیت کوین قیمت ۲۷ هزار و ۵۰۰ دالر را بشکند احتمال 
سقوط بیت کوین به سمت قیمت ۲۰ هزار دالر بسیار زیاد است 
زیرا هیچ بخش پشتیبانی واقعی بین ۲۷ هزار و ۵۰۰ دالر و ۲۰ 
هزار دالر وجود ندارد. زمانی که بیت کوین در حال افزایش بود، 
قیمت های ۲۰ هزار دالر را شکست و مستقیما به حرکت خود به 

سمت قیمت ۳۰ هزار دالر ادامه داد.

میزان سپرده  و تسهیالت بانکیقیمت آب معدنی اعالم شد

تصمیم جدید برای بازپرداخت بدهی های سرخابی ها محدودیت افزایش ساالنه اجاره  بهای مسکن در ترکیه

ارزش بیت کوین به ۲۰ هزار دالر سقوط می کند؟
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خرید ارز صادرکنندگان 
به نرخ توافقی مجاز شد

ساماندهی فعالیت های 
غیرسازنده برخی بانک ها 

و مؤسسات اعتباری
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سرمقاله

افزایش 
تقاضای دالر 

مدتها در بازارهای دارایی و 
مالی پایداری نسبی قیمتها 
را شــاهد بودیم. در بازار ارز 
و سکه نیز همین پایداری 
وجود داشــت. به رغم وجود تورم باال، نشانه های 
امیدبخش موجب شد رشد قیمتها متوقف شود و 
ثبات نسبی در بازارهای مالی حاکم شود. امیدهایی 
از جنس احیای برجام و لغو تحریم ها اجازه رشد 
قیمتها را نداد. روند مذاکرات منجر به شکل گیری 
انتظــارات تعدیلی در بازارها شــد و آرامش را در 

بازارها ایجاد کرد...

  کمیل طیبی، اقتصاددان 

متن کامل  د ر صفحه 4
۳
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دست خالی مستاجران 
از تسهیالت حمایتی 

۵ خودرو  بدون قرعه کشی 
فروخته  می شود

دالر از 33 هزار تومان و سکه از 16 میلیون تومان عبور کرد 

تالطم  در  بازار  ارز  و طال
صفحه4

صفحه2

دولت  تمام  قد  از صادرکنندگان  دفاع  می کند
موانع   ورود  و  سرمایه گذاری بخش خصوصی  برطرف  شود

رئیس جمهوری   در دیدار  با   هیأت   رئیسه   اتاق ایران:

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی 
گفته است کد رهگیری هایی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ 
صادر شده می توانند برای وام ودیعه امسال ثبت نام 
کنند. پروانه اصالنی درباره وام ودیعه مسکن در سال 
۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: وام ودیعه مسکن که امسال 
مطرح شده ارتباطی با مبالغ و منابعی که سال گذشته 
برای وام مسکن تعیین شده بود نداشته و اعتبارات 
آن از محل منابع تسهیالت بانکی که بانک مرکزی 
باید به بخش مسکن بپردازد، دیده شده است. وی 
افزود: مبلغ این وام به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان 
از منابعی تخصیص یافته که سیستم بانکی موظف 
است در سال ۱۴۰۱ به بخش مسکن بپردازد تا برای 
تسهیالت ودیعه مسکن پرداخت شود. مدیرکل دفتر 

اقتصاد مسکن وزارت...

سخنگوی وزارت صمت گفت: آمادگی داریم برخی 
از خودرو ها از جمله شاهین، کوییک اس، کوییک 
آر، ساینا اس و ساینا را از ۲۵ خرداد بدون قرعه کشی 
و با سامانه یکپارچه بفروشیم. به گزارش مهر، امید 
قالیباف در یک گفت و گوی تلویزیونی در مورد توقف 
عرضه خودرو در بورس کاال، اظهار کرد: وزارت صمت 
برای سیاست گذاری درست در بازار خودرو نیازمند 
بستری بود که در آنجا تمام عرضه و تقاضا تجمیع 
شود. در همین راستا بحث ایجاد سامانه یکپارچه 
تخصیص خودرو مطرح شــد که البته هم ناشی از 
گالیه های مردم از وضعیت قرعه کشی ها بود و هم 
مراجع قانونی مثل دادستانی، ریاست جمهوری و 
نهادهای امنیتی خواســتار افزایش نظارت وزارت 

صمت بر قرعه کشی بودند...
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اقتصاد2
ایران

صالح آبادی:
حجم اســکناس ارز در تاریخ 

بانک مرکزی بی نظیر است
رئیس کل بانک مرکزی گفت: عــاوه بر افزایش 
عرضه ارز از ســوی بــازار ســاز، صادرکنندگان 
نیز ارز خــود را عرضه می کنند. بــه گزارش مهر، 
رئیس کل بانک مرکزی در حاشــیه جلسه امروز 
خود بــا صرافی ها با اعــام خبــر افزایش عرضه 
ارز در بازار گفت: از ابتدای ســال تــا ۲۰ خرداد 
ســال جاری، ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیــون دالر در 
بازار حواله معامله شــده اســت و صادرکنندگان 
نفتی، غیرنفتی، پتروشیمی و فرآورده ها، در بازار 
عرضه ارز داشــتند و تمام تقاضاهایی که در بازار 
بوده اند را پوشــش دادند در حالی که این رقم در 
مدت مشابه سال گذشــته، ۴.۶ میلیارد دالر بود 
و این امر به معنای رشــد قابل توجــه در بازار ارز 
است. صالح آبادی با اشــاره به جلسه امروز بانک 
مرکزی با صرافی ها گفت: در این جلسه مقرر شد 
تا در زمینه اســکناس، میزان عرضه ارز را بیشتر و 
 مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس 

هم تسهیل شود.
وی افزود: ما با صرافی ها توافقات خوبی داشتیم، در 
زمینه اسکناس نیز میزان عرضه را بیشتر می کنیم و 
مقررات مرتبط با تقاضای بازار در حوزه اسکناس را 
در بازار تسهیل خواهد شد، اتفاق مثبتی رخ می دهد 
و حجم معامات باال خواهد رفت و نیاز واقعی بازار 
را به صورت کامل پوشش دهیم. صالح آبادی یادآور 
شــد: عاوه بر اینها بانک مرکزی در سایر حوزه ها 
مرتبط و اثرگذار است، حضور جدی و فعال دارد و 
این موضوعات را دنبال می کند و مطمئناً باتوجه به 
وضعیت خوبی که در حوزه درآمدهای ارزی کشور 
چه به لحاظ حواله و اســکناس وجود دارد تعادل 
خوبی در بازار برقرار کند و امیدوارم این سیاست در 

بازار دنبال شود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: در بازار اسکناس 
نیز صادرکنندگان به عنــوان عرضه کننده ارز 
و بانک مرکزی نیز به عنوان بازارســاز در بازار 
حضور دارد و همانطور که به کرات اشاره کردم 
در حــال حاضر میزان اسکناســی که در بانک 
مرکزی داریم، هیچ زمانی در تاریخ بانک مرکزی 
این میزان از اســکناس نبوده است. بنابراین با 
توجه به ایــن میزان از اســکناس به هر نحوی 
که بازار تقاضای واقعی داشــته باشد، آمادگی 

پوشش آن را داریم.
صالح آبادی یادآور شد: همانطور که در جلسه 
مطرح شــد یکی از مهم ترین بازارهای ما بازار 
حواله ارزی اســت که حجم قابــل توجهی از 
معامات را به خــود اختصاص می دهد. رئیس 
شــورای پول و اعتبار با بیان اینکه روزانه بین 
۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دالر در بازار حواله معامله 
می شود، یادآور شــد: در این بازار عرضه ها به 
مراتب بیش از تقاضاســت. در واقع مشکل ما 
در گذشــته این بود که بانک مرکزی ارزهای 
دولت را خریداری می کرد و ریال را به دولت و 
بازار می داد. وی افزود: ما این موضوع را دنبال 
می کنیم که بانــک مرکزی تنهــا خریدار ارز 
دولتی نباشد و بانک های دولتی هم بتوانند ارز 
را در بازار بفروشــد و ریال را از بازار جمع کند. 
به بیان بهتر هرچه حجــم معامات باالتر برود 
 طبیعتاً بــه دلیل ورود منابع بیشــتر، وضعیت 

بهتر می شود.
وی خاطرنشان کرد: هماهنگی بسیار خوبی بین 
وزارت صمت، سیاست های تجاری و ارزی وجود 
دارد که باعث شده بتوانیم تمام تقاضاهای واقعی 
حواله را در بازار پوشش دهیم که قرار است این 
اطاعات هر روز نیز اطاع رســانی شــود. وی 
یادآور شد: خوشبختانه به دلیل باال رفتن قیمت 
نفت، فرآورده ها، پتروشیمی ها و فوالدی ها در 
بازارهای جهانی قیمت نیز باال رفته و صادرات 
غیرنفتی ما بیشترشده اســت، بنابراین حجم 
صادرات بیشتر شــده و این نکته حجم عرضه 
ارز را در بازار حواله نســبت به گذشته بیشتر و 

مطلوب تر کرده است.

خرید ارز صادرکنندگان به نرخ 
توافقی مجاز شد

براســاس اباغیــه جدید بانــک مرکزی به 
صرافی ها اجازه داده شــد که  ارز اســکناس 
صادرکنندگان را با نــرخ توافقی، خریداری و 
به متقاضیان ارز )بدون محدودیت( بفروشند.

رئیس کل بانک مرکزی نیز امروز بعد از نشست 
با صرافان، از افزایــش عرضه ارز در صرافی ها 
خبر داده بــود و گفته بود: امــروز با صرافان 
توافق کردیم که در زمینه اســکناس میزان 
عرضه را افزایــش دهیم و مقــررات مربوط 
 به تقاضای بــازار در حوزه اســکناس را هم 

تسهیل کنیم.

خبر

اعضاء هیات رئیســه اتاق 
ایــران با ابراهیم رئیســی 
رئیــس جمهــوری دیدار 
کردنــد و درباره مســائل 
کان اقتصــادی ایران به 
گفت وگو پرداختند. هیأت رئیســه اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهــوری دیدار کردنــد. در ایــن دیدار 
مهم ترین موضوع های اقتصادی، راهکارها و موانع 
حضور مؤثر بخــش خصوصی در اقتصاد کشــور 

بررسی شد.
ابراهیم رئیسی در دیدار با اعضای هیات رئیسه اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور بر حضور 
میدانی بخش خصوصی در حوزه اقتصاد کشــور 
تأکید کرد و گفت: باید راهکارهای میدان دادن به 
بخش خصوصی و الزامات آن احصا و عملیاتی شود. 
رئیس جمهور مبنای تصمیم های اقتصادی دولت را 
صحت و اتقان سیاست ها عنوان کرد و گفت: دالیل 
سیاسی و ماحظات گروهی نباید در تصمیم های 

اقتصادی اثرگذار بوده یا مانع اتخاذ تصمیم شود.
رئیســی با بیان اینکه دولت از توســعه صادرات، 
به ویژه از ســوی بخش خصوصی حمایت می کند، 
تأکید کرد: مشــارکت بخش خصوصی در تکمیل 
پروژه های نیمه تمام خواست و برنامه دولت مردمی 
است؛ بخش خصوصی اطمینان داشته باشد که برای 
ورود به این میدان از حمایت دولت برخوردار خواهد 
بود. باید موانع ورود و سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در پروژه هــای نیمه تمــام، زودبازده و ســودآور 
شناسایی و برطرف شــود. رئیس جمهور در ادامه 
گفت: رشد اقتصاد کشور منوط به سرمایه گذاری 
شــرکت های بزرگ دولتی، نهادها و ســتادهای 
عمومی غیردولتی، سرمایه گذاران بخش خصوصی 
و سرمایه گذاری خارجی است. البته سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در این حــوزه می تواند مهم ترین 
نقش و بیشترین اثرگذاری را داشته باشد.  در این 
نشست اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی صنایع، 
معادن و کشاورزی کشــور، آمادگی خود را برای 
همکاری بــا دولت در ابعــاد و عرصه های مختلف 
اعام و از سیاســت ها و برنامه های مهم دولت در 
زمینه اصاحات اقتصــادی حمایت کردند. هیئت 
رئیسه پارلمان بخش خصوصی اصاحات اقتصادی 
را راهکاری مناســب و در جهت مصلحت جامعه و 

کشور دانستند.

اعضای هیات رئیسه اتاق ایران همچنین با تأکید بر 
همگامی و همراهی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی در شــکل دهی آینده اقتصاد کشور، 
عنوان کردند که برای مشارکت در اتمام طرح های 
نیمه تمام و ایجاد حداقل یک میلیون فرصت شغلی 
آمادگی دارنــد. در ادامه این نشســت، حاضران 
دیدگاه ها و انتقادات خود را از صدور بخش نامه های 
متعدد بانک مرکزی و گمرک در حوزه صادرات و 
مقررات زائد پیش روی بخــش خصوصی در حوزه 

بازرگانی مطرح کردند.

اعضای هیات رییسه اتاق ایران به رییس 
جمهور چه گفتند؟

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران، گفت: در این نشست اعضای هیات رییسه اتاق 
ایران نیز ضمن اعام همراهی کامل بخش خصوصی 
در اجرای اصاحات اقتصــادی مدنظر دولت، ایفای 
نقش موثر اتاق بازرگانی در شکل دهی آینده اقتصاد 

ایران را مورد تاکید قرار دادند.

اعضای هیات رییسه اتاق ایران به رییس 
جمهور چه گفتند؟

حسین ســاح ورزی در گفتگو با اقتصاد آناین با 
تشــریح جزییات دیدار امروز فعــاالن اقتصادی و 
اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران با رییس 
جمهور گفت: رییس جمهور سال گذشته و بعد از 
اعام کاندیداتوری برای حضور در انتخابات ریاست 

جمهوری، در اولین جایی که حضور پیدا کرده و در 
مورد برنامه های اقتصادی خــود صحبت به میان 
آوردند، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران بــود که در آن جلســه، چارچــوب فکری و 
دیدگاه خود نسبت به استفاده از ظرفیت های بخش 
خصوصی را مطرح و قول دادند که ارتباط خود را با 
فعاالن اقتصادی و تشکل های بخش خصوصی قطع 
نکنند.  نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران افزود: امروز هم رییس جمهور در 
جلسه با اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران، وقت مفصل و کافی را برای 
این دیدار تدارک دیده بودند و در این جلسه، رییس 
سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
قائم مقام وزیر صمت و رییس دفتر رییس جمهور 

نیز حضور داشتند.
وی با بیان اینکه رییس جمهور ضمن یادآوری دیدار 
سال گذشــته خود به عهد و وعده ای که با بخش 
خصوصی دارد هم اشــاره داشتند، تصریح کرد: در 
ابتدای این جلسه، رییس جمهور نگاه و باور خود را 
نسبت به اهمیت حضور بخش خصوصی در اقتصاد 
ایران را یادآور شده و با حوصله فراوان، به صحبت 
تک تک اعضای هیات رییســه اتاق بازرگانی ایران 

گوش دادند.
ساح ورزی گفت: در این جلسه موضوعات مختلفی 
مطرح شد؛ ولی عمده ترین نکات حول محور جراحی 
اقتصادی و اصاح ساختار اقتصاد ایران مطرح شد 
و موضوع ساماندهی به نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ 

تومانی نیز به صورت مفصل مورد بحث قرار گرفت.
وی افزود: رییس جمهور در این جلسه بر ضرورت 
استفاده حداکثری از ظرفیت اتاق بازرگانی و بخش 
خصوصی برای توســعه تجارت خارجی، افزایش 
صادرات و موضوعات مرتبــط با آن تاکید کرد و در 
رابطه با طرح های نیمه تمام و چگونگی حضور بخش 
خصوصی در تامین مالی، تکمیل و بهره برداری از 
این طرح ها مطالبی را عنوان کرد و بر این اســاس 
مقرر شد تا نظرات اصاحی اتاق و بخش خصوصی 

برای اصاح آیین نامه های مرتبط، ارسال شود.
ســاح ورزی گفت: در رابطه با وعــده و برنامه ای 
که دولت برای احداث ســاالنه یک میلیون واحد 
مسکونی دارد، اتاق  بازرگانی اعام آمادگی کرد تا با 
استفاده از ظرفیتی که در حوزه خدمات مهندسی 
و تولید مصالح ســاختمانی در کنار تجربه خوب و 
انباشته ای که برای اجرای پروژه های مسکونی در 
ســطح بین المللی در بدنه بخش خصوصی وجود 
دارد را در اختیار دولت بگذارد و دولت برای اجرای 

پروژه ها از آن بهره گیرد.
وی افزود: همچنین در خصــوص موضوع افزایش 
توان تولیــد و برنامه هایی که دولت بــرای حوزه 
اقتصادی دارد، قرار بر این شد که در آینده از بخش 
خصوصی و اتاق نظرخواهی مستمر صورت گرفته و 
اتاق بازرگانی ایران، بخش خصوصی و تشکل ها نیز 
بتوانند در بسترسازی و زمینه سازی اجرای موفق 

این طرح ها کمک کنند.
نایب رییــس اتاق بازرگانــی، صنایــع، معادن و 
کشــاورزی ایران ادامه داد: در نهایت آقای رییس 
جمهور تاکید ویــژه ای بر ضرورت میــدان داری 
بخش خصوصی در حوزه اقتصاد داشته و قول داد 
که جلسات خود را با فعاالن اقتصادی، تشکل ها و 

اعضای اتاق به صورت منظم تکرار کند.
وی افزود: همچنین رییس جمهور در این جلســه 
در مورد ایفای نقش فعال تــر اتاق های بازرگانی و 
اتاق های مشــترک بازرگانی در تعامات ایران با 
سایر کشــورهای دنیا تاکید کرده و خواستار نقش 
آفرینی اتاق بازرگانی در سفرهای رییس جمهور،  
کمیسیون های مشــترک یا ســفرهای مقامات 

سیاسی به سایر کشورها دنیا شد.
به گفته ساح ورزی، در این نشست اعضای هیات 
رییســه اتاق ایران نیز ضمن اعام همراهی کامل 
بخش خصوصــی در اجرای اصاحــات اقتصادی 
مدنظر دولت، ایفــای نقش موثر اتــاق بازرگانی 
 در شــکل دهی آینده اقتصاد ایران را مورد تاکید 

قرار دادند.

رئیس جمهوری   در دیدار  با   هیأت   رئیسه   اتاق ایران  مطرح کرد

دولت  تمام  قد  از صادرکنندگان  دفاع  می کند

شاخص کل بورس رکورد زد
روز گذشته یکشــنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ شاخص 
کل بورس تهران بیشترین رشد را در خرداد سال 
جاری ثبت کرد. به گزارش اکوایران، در معامات 
روز یکشنبه بیســت و دوم خرداد، شاخص کل 
بورس پایتخت با صعود ۱۴ هــزار و ۸۰ واحدی 
نسبت به روز شــنبه به رقم یک میلیون و 5۳۲ 
هزار و ۳7۱ واحد رسید. رشــد ۱۴ هزار واحدی 
 بیشــترین رشــد شــاخص کل در خرداد ماه 
است.  شــاخص هم وزن بورس نیز با رشد هزار و 
5۶۳ واحدی در سطح ۴۲۱ هزار و ۴۲9 واحدی 
ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( 
یک کانال باال آمد و با رشد 9۲ واحدی در سطح ۲۱ 
هزار و 7 واحد قرار گرفت.  روز گذشته ارزش خالص 
تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و 
۲۴ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. 
در معامات روز شنبه بیشترین خروج پول حقیقی 
به سهام فایرا )شرکت آلومینیوم ایران( اختصاص 
داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی 
آن ۲۸ میلیارد تومان بود. پــس از فایرا، نمادهای 
سامان )بانک سامان( و وپاســار )بانک پاسارگاد( 
بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.  روز گذشته 
نمادهای »شــپنا«، »فوالد« و »نوری« بیشترین 
تأثیر را در صعود شاخص کل بورس داشتند و در 
مقابل نمادهای »مبین«، »وپارس« و »وتجارت« 
بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل داشتند. 
در فرابورس نیز نمادهای »آریا«، »فغدیر« و »صبا« 
بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل فرابورس 
داشتند و »ددانا«، »فرابورس« و »بساما« بیشترین 
تأثیر منفی را بر شــاخص داشــتند.   در جدول 
پرتراکنش ترین نمادهای بورس شپنا صدرنشین 
است و شستا و سآبیک در رتبه های بعدی هستند.

فروش کیلویی نان به نفع مردم 
خواهد بود؟

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی آردسازان ایران 
می گوید در بســیاری از کشــورها نان به صورت 
کیلویی فروخته می شــود و فروش نان به صورت 
کیلویی باعث می شود قیمت ها قابل کنترل باشد. 
سید محمدرضا مرتضوی در گفت وگو با ایسنا، در 
پاسخ به این سوال که آیا طرح فروش کیلویی نان 
به نفع مردم و نانوایان خواهــد بود یا خیر؟ گفت: 
معتقدیم نان باید وزن شــود، وزن آن به صورت 
برچســب بر روی نان قرار بگیرد تا قیمت ها قابل 
کنترل باشد. وی با بیان اینکه چون هر سال قیمت ها 
تغییر نمی کند چانه ها تغییر وزن می دهند و این به 
نفع کیفیت نان نیست، گفت: برخی از نانوایان که در 
این زمینه تجربه دارند معتقدند باید مثل گذشته نان 
در ایران بر روی ترازو وزن شود. رئیس هیات مدیره 
انجمن صنفی آردســازان ایران به علت مخالفت 
برخی از نانوایی ها با این طرح اشاره کرد و گفت: اگر 
قرار باشد نان وزن شود حتما باید یک صندوقدار 
یا یک کارگر مســتقل در نانوایی فعالیت کند که 
اضافه شدن یک کارگر در توان اقتصادی نانوایی ها 
نیست. برای همین برخی موافق این طرح نیستند 

و معتقدند همین که چانه وزن شود کافی است.

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد؛
ساماندهی فعالیت های غیرسازنده 
برخی بانک ها و مؤسسات اعتباری

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه امروز، 
تصمیماتی درباره الزامات پیشبرد اهداف دولت در 
زمینه حمایت از فعالیت های دانش بنیان و ایجاد 
اشتغال و ساماندهی فعالیت های غیرسازنده برخی 

بانک ها و مؤسسات اعتباری اتخاذ کرد.
به گزارش ایسنا، در جلسه امروز ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت که به ریاست آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیسی برگزار شد، در راستای تحقق شعار سال و 
منویات مقام معظم رهبری در جهت دانش بنیان 
کردن اقتصــاد در کنــار ایجاد اشــتغال، دکتر 
ســتاری معاون علمی و فنــاوری رئیس جمهور 
گزارشــی از عملکرد و الزامات پیشــبرد اهداف 
دولت در این زمینه ارائه کرد که پس از بررســی 
مقرر شد تســهیات جدیدی از مسیر صندوق 
 توسعه ملی در اختیار صندوق نوآوری و شکوفایی 

قرار گیرد.
در این جلســه همچنین معــاون بانک مرکزی 
گزارشــی از وضعیت برخی بانک ها و مؤسسات 
اعتباری بــا فعالیت هــای غیرســازنده ارائه و 
پیشنهادهای اجرایی برای مدیریت و ساماندهی 
این نوع بانک ها و مؤسســات که اثر نامناسبی در 

اقتصاد کشور گذاشته اند، مطرح کرد.
بر این اساس مقرر شد تدابیر و سیاست های الزم 
در این زمینه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
با حضور سران قوا مطرح شود و دولت نیز الیحه ای 
برای ســاماندهی نظام بانکی به مجلس شورای 

اسامی ارائه کند.

اخبار
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نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح روز گذشته با 
درخواست دولت برای بررسی دو فوریتی الیحه ای برای 
کاهش حقوق گمرکی ماشــین آالت و مواد واسطه ای 
تولیدی مخالفت و این الیحه را در دستور کار عادی قرار 
دادند. به گزارش ایرنا، با توجه به صف طویل طرح ها و لوایح 
در مجلس، به احتمال فراوان اجرای این الیحه به ســال 
جاری نخواهد رسید. نمایندگان مجلس در نشست علنی 
روز گذشته یکشنبه ۲۲ خرداد با درخواست دولت برای 
بررســی دو فوریتی الیحه اصاح تبصره های ۱ و 7 ماده 
واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مخالفت کردند. 
محتوای الیحه ای که دولت درخواست بررسی و تصویب 
فوری آن را داشت، کاهش حقوق گمرکی ماشین آالت 

تولیدی و کاالهای واسطه تولید بود که اثر مستقیمی در 
کاهش هزینه های تولید و التیام فشار تورمی کشور داشت.

با این حال نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح روز 
گذشته با  ۱۰۱ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی 
ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن با بررسی 
دوفوریتی آن مخالفت و الیحه را در دســتور کار عادی 
مجلس گذاشتند. در نتیجه تصمیم روز گذشته مجلس، 
الیحه دولت به صورت عادی در کمیسیون های مجلس 
بررسی خواهد شد که با توجه به صف طویل طرح ها و لوایح 
و همچنین فرآیند طوالنی بررسی و تصمیم گیری لوایح 
عادی، به احتمال فراوان تحقق این تصمیم دولت به سال 
جاری نخواهد رسید. براساس اعام علی نیکزاد ثمرین که 

ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، تصویب بررسی دو 
فوریت این الیحه نیاز به دو سوم آرا داشت که نتوانست 
این میزان آرای نمایندگان را کسب کند، بنابراین الیحه 
به صورت عادی در کمیسیون های مجلس بررسی خواهد 
شد. بنا بر این گزارش، هیات دولت در الیحه دوفوریتی که 
در تاریخ 7 خردادماه با امضای سه وزیر به مجلس ارسال 
 شد، خواستار کاهش نرخ عوارض گمرکی در سال ۱۴۰۱ 
شده بود.  در مقدمه توجیهی این الیحه دوفوریتی آمده 
بود: با توجه به جزء )۱( بند )هـ( تبصره )7( قانون بودجه 
۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کاالهای وارداتی 
در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس 
نرخ ارز اعام شده بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران 

نرخ سامانه مبادله الکترونیکی )ای. تی. اس( در روز اظهار 
و مطابق ماده )۱۴( قانون امور گمرکی می باشد و در جزء 
)۳( بند مذکور، به منظور کنترل آثار تورمی تغییر نرخ 
ارز محاســباتی گمرک آن ترجیحی به نیمایی در بازار 
کاالها، نرخ چهار درصد حقوق گمرکی در صدر بند )۱( 
ماده )۱( قانون امور گمرکی صرفاً برای کاالهای اساسی، 
دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین 
نهاده های کشــاورزی و دامی به یک درصد )۱( تقلیل 
یافته است. در این راستا و با توجه به تأثیر کاهش حقوق 
گمرکی کاالها بر کاهش قیمت تمام شده تولید کاالها 
 و به تبع آن، قیمت مصرف کننــده نهایی، الیحه مذکور 

به مجلس ارائه شده بود.

گمرک ایران اعام کرده است که با تغییر مبنای حقوق 
ورودی در روزهای اخیر، مابه التفاوت ترخیص های قبلی 
از ابتدای ســال تا زمان به روزرسانی سامانه، به صورت 
دستی دریافت شود. به گزارش ایسنا، در نیمه فروردین 
امســال و با اباغ قانون بودجه به دستگاه های اجرایی، 
با توجه به الزام برای اعمال نرخ ETS در سامانه جامع 
گمرکی جهت محاسبه ارزش گمرکی کاال، دفتر واردات 
گمرک به بخش فن آوری اطاعات اعام کرد که با توجه 
به هماهنگی و مکاتبات سال گذشته با بانک مرکزی در 
این رابطه و با عنایت به تکلیف فانونی و بار مالی آن برای 
سازمان، به قید فوریت نسبت به اجرای قانون بودجه در 
تبصره 7 پیرامون اعمال نرخ ارز سامانه مبادله الکترونیک 

در سامانه جامع گمرکی اقدام الزم انجام شود.
این در حالی است که طبق جزء ۱ بند )ه( تبصره 7 قانون 
بودجه ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسباتی ارزش گمرکی کاالهای 
وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، 
بر اساس نرخ ارز اعام شده بانک مرکزی و مطابق ماده 
)۱۴( امور گمرکی است. بر این اساس نرخ ارز محاسباتی  
از ۴۲۰۰ به نرخ سامانه مبادالت الکترونیک )ETS( در 
روز اظهار در  حال حاضر حدود ۲5 هزار تومان اســت، 

تغییر کرد. حقوق گمرکی کاالهای اساسی نیز از چهار به 
یک درصد کاهش پیدا کرد.

اما با توجه به اینکه مقرر شد سود بازرگانی و حتی حقوق 
گمرکی کاالهای غیر اساسی کاهش پیدا کند، اجرا به 
تاخیر افتاد تا اینکه در سوم خردادماه، دفتر واردات گمرک 
بخشنامه مربوطه جهت تغییر مبنای حقوق ورودی را به 
گمرک های اجرایی اباغ کرد. طولی نکشید که مشخص 
شد هنوز سامانه های مربوطه از جمله سامانه گمرکی به 
روز نشده و مدتی زمانبر خواهد بود، از این جهت حدود 
یک هفته ای تغییر مبنا به تاخیر افتاد و همچنان طبق 
روال سال ۱۴۰۰ انجام شد تا اینکه در هفتم خردادماه 
گمرک اعام کرد که سامانه آماده اجرای قانون بودجه 
است و تغییر نرخ ارز،  مالیات ارزش افزوده و تعرفه های 

اعامی وزارت صمت اعمال شده است.
در این بین تعیین تکلیف ترخیص های صورت گرفته 
از ابتدای ســال تا زمان اجرای قانون بودجه مطرح بود 
که پیش از آن گمرک از صاحبــان کاالهای ترخیص 
شــده تعهد دریافت کرده بود تا مابه التفاوت پرداخت 
 کنند. از ایــن رو با اجــرای قانون، از آنها درخواســت 

پرداخت این کسری شد.

سخنگوی وزارت صمت گفت: آمادگی داریم برخی از 
خودرو ها از جمله شاهین، کوییک اس، کوییک آر، ساینا 
اس و ساینا را از ۲5 خرداد بدون قرعه کشی و با سامانه 

یکپارچه بفروشیم.
به گزارش مهر، امیــد قالیباف در یــک گفت و گوی 
تلویزیونی در مورد توقف عرضه خودرو در بورس کاال، 
اظهار کرد: وزارت صمت برای سیاست گذاری درست 
در بازار خودرو نیازمند بســتری بود کــه در آنجا تمام 
عرضه و تقاضا تجمیع شود. در همین راستا بحث ایجاد 
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو مطرح شد که البته هم 
ناشی از گایه های مردم از وضعیت قرعه کشی ها بود و 
هم مراجع قانونی مثل دادستانی، ریاست جمهوری و 
نهادهای امنیتی خواستار افزایش نظارت وزارت صمت 

بر قرعه کشی بودند.
ســخنگوی وزارت صمت افزود: اگر قرار اســت بر بازار 
خودرو مسلط شــویم و تمام عرضه کنندگان خودرو 
حضور داشته باشند، طبیعی اســت که عرضه خارج از 
سامانه یکپارچه نمی تواند موضوعیت داشته باشد و به 
بازار لطمه میزند. از همین جهت طبق مصوبه ســران 
قوا که اختیار تنظیم بازار را بــه وزارت صمت داده بود 

وزارتخانه با عرضه خودرو در بورس مخالفت کرد. البته 
 در ماه های قبل به اطاع بورس رســیده بود اما اجرا به 
دقیقه 9۰ رســید. وی ادامه داد: اطاع رسانی در مورد 
مخالفت وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس از قبل 
انجام شده بود؛ ما از دو قانون صحبت می کنیم. از سمت 
وزارت صمت مصوبه سران قوا را داشتیم و سازوکار بورس 
برای پذیرش و عرضه کاال، قانون خود بورس است و وقتی 

هیأت پذیرش تصمیم بگیرد کاال می تواند عرضه شود.
قالیباف اظهار کرد: علت عدم اطاع رسانی همه جانبه، 
محرمانه بودن مصوبه سران قوا بود، بنابراین از قبل به 

صورت شفاهی و مکتوب به اطاع بورس رسیده بود.
وی در مورد عدم حذف قرعه کشی، گفت: تا آخر شهریور 
ماه تقریباً 5۰ خودرو از قرعه کشــی خارج می شود؛ از 
۲5 خرداد هم منتظر اخبار خوبی باشــید. وقتی بحث 
خودروهایی که قرار اســت تخصیص داده شود تعیین 
تکلیف شــد، آمادگی داریم برخی از خودروها از جمله 
شاهین، کوییک اس، کوییک آر، ساینا اس و ساینا را از 
۲5 خرداد در مدل های مختلف فروش )پیش فروش، 
فروش فوق العاده و مشارکت در تولید( بدون قرعه کشی 

و با سامانه یکپارچه بفروشیم.

با رد فوریت الیحه در مجلس؛

مجلس، کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه و ماشین آالت را به تاخیر انداخت

۵  خودرو  بدون قرعه کشی فروخته  می شودمابه التفاوت حقوق ورودی را دستی بدهید!

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۱۶ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان شد
قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در معامالت روز گذشته یکشنبه ۲۲ خرداد با رشد بیش از ۷۰۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته وارد کانال ۱۶ میلیون تومان شد. به گزارش 

مهر، قیمت سکه طرح جدید تمام بهار آزادی در معامالت روز گذشته یکشنبه ۲۲ خرداد بازار آزاد تهران با رشد ۷۷۰ هزار تومانی به ۱۶ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان رسید. سکه طرح قدیم 
هم در دامنه ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار تومانی به فروش می رسد. قیمت نیم سکه ۷۰ هزار تومان رشد کرد و ۹ میلیون و ۵۰ هزار تومان شد ربع سکه هم ۷۰ هزار تومان رشد داشت و ۶ 

میلیون و ۵۰ هزار تومان معامله شد. سکه یک گرمی هم ۳ میلیون و ۲۶۲ هزار تومان در حال عرضه است.

اگهی فقدان سند کمپانی 
 مالک خودروی وانت دو کابین سیستم مزدا تیپ ۱۶۰۰  به شماره بدنه 
7616D00448  و شماره موتور  ۲۲۸7۴۶ و شماره پاک 7۲ - ۱۲5 
ل 9۶ بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی 
مذکور را نموده است.لذا چنانچه احدی ادعایی در خصوص خودروی 

فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر نمایندگی سایپا مراجعه نمایند 
. بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق مقرر اقدام خواهد شد.بابل

آگهی مفقودی
 مجوز حمل ســاح و مهمات شکاری  )جواز اســلحه(  یک قبضه 

اســلحه ۱ لول ســاچمه زنی ته پر کالیبر ۱۲  به شــماره ســاح 
9۸۴۶۳۲ مدل نیمه خودکار  ســاخت ترکیه  بنام اینجانب حسین 
قلی یان  فرزند مهدیقلی   با شــماره شناســنامه 9۶   و شماره ملی 
 ۲۰۶۳۴9۶۲۱۸  متولد ۱۳/ ۲/ ۱۳۴7 مفقود گردیده اســت و فاقد 

اعتبار میباشد.بابل



3 بازار

www.kASBOKARNEWS. ir1401روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2505| دوشنبه 23 خردادماه

پاکســتان با 200 میلیون نفر جمعیت 35 تا 40 هزار 
مگاوات نیروگاه نصب شــده دارند و این نشان می دهد 
این کشــور در حوزه برق چقدر کمبــود دارد. حمید 
حســینی درباره افزایش صادرات برق به پاکستان از 
مسیر گودار اظهار داشت: در مجموع ما ظرفیتی برای 
صادرات برق نداریم و در این زمینه کشور کمبود دارد، 
ضمن اینکه برخی از نیروگاه هایی که برق مازاد دارند به 
شبکه سراسری وصل نیستند و ما نمی توانیم از ظرفیت 
آنها برای صادرات استفاده کنیم که از جمله آنها نیروگاه 

خوی و یا قشم است.
اکنون نیروگاه خوی تولید مازاد دارد اما چون به شبکه 
سراسری متصل نیست امکان استفاده از این ظرفیت 
را نداریم، در حالی که می توانســیتم از این برق برای 
صادرات به ترکیه استفاده کنیم. وی افزود: ممکن است 
در برخی نقاط کشــور نیروگاه هایی باشند که امکان 
تامین برق را داشته باشد، اما در مجموع تراز برق کشور 
10 هزار مگاوات منفی است و امکان تامین و صادرت 

برق را نداریم. 
دبیر اتحادیه صادرکننــدگان فراورده های نفت، گاز و 
پتروشیمی یادآور شد: پاکستان با توجه به جمعیت باال و 
ظرفیت پایین پاالیشی و نیروگاهی بازار خوبی است، اما 
نقاط پرتراکم جمعیت این کشور مقابل ایران است یعنی 

بلوچستان که با ایران هم مرز است منطقه پرجمعیتی 
نیست، بنابراین دسترســی به بازار پاکستان برای ما 

چندان ساده نیست.
وی تصریح کرد: ما با توجه به خشکسالی در سال های 
اخیر مازاد تولید برق نداریم، نیروگاه های برقابی از مدار 
خارج می شوند، در زمستان هم نیروگاه ها با کمبود گاز 
و سوخت مواجهند، تنها می توانیم با کشورهایی مثل 
ترکمنستان، ارمنستان و روسیه تبادل داشته و به مرکزی 
برای تبادل برق تبدیل شویم یعنی از کشورهایی برق را 

دریافت و به دیگر کشورها صادر کنیم. 
حسینی تاکید کرد: با وضعیت درآمدی دولت، بازدهی 
کم نیروگاه ها و کمبود گاز در زمســتان برنامه ای برای 
صادرات نداریم و منطقی هم نیست. حمیدرضا صالحی 
نیز در این خصــوص به ایلنا گفت: مــا در ایران حدود 
میلیون نفر جمعیت و حدود 85 هزار مگاوات نیروگاه 
نصب شده داریم، پاکستان با 200 میلیون نفر جمعیت 
35 تا 40 هزار مگاوات نیروگاه نصب شــده دارند و این 
نشان می دهد پاکستان در حوزه برق چقدر کمبود دارد، 
اکنون قیمت و اقتصاد برق به گونه ای است که می توانیم 
کارهای بزرگی به لحاظ تولید نیروگاهی در این کشور 
انجام دهیم اما تا به امروز در آنگونه که باید و شاید و در 

شان صنعت برق ایران است جلو نرفته ایم.

بر اساس گزارش ها، پرداخت تسهیالت مشاغل خانگی 
نسبت به سال قبل رشد سه برابری داشته و با رویکرد 
حمایتی وزارت کار، مشــکل تضمین بانکی صاحبان 
مشاغل خانگی درحال برطرف شــدن است. در حال 
حاضر فعالیت های مبتنی بر اشتغال خانگی در بسیاری 
از کشورهای دنیا مورد توجه قرار گرفته و کسب و کارهای 
خانگی یکی از راه های ارزان و کم سرمایه برای اشتغالزایی 
و درآمدزایی به شمار می رود. هزینه پایین و بهره وری 
باال، از مزیت های مهم مشاغل خانگی است و برابر آمارها 
23 درصد کل مشاغل در کشــورهای فوق صنعتی را 

کسب و کارهای خانگی تشکیل می دهند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دور جدید، حمایت 
ویژه ای از کسب و کارهای خانگی داشته و تسهیل صدور 
مجوزهای مشاغل خانگی را در دســتور کار قرار داده 

است؛ به نحوی که در دولت سیزدهم مجوزهای مشاغل 
خانگی 10 برابر شده و بیش از دو سوم مجوزها به شکل 

آنی و تنها یک سوم از مجوزها سه روزه صادر می شود.
سرپرست دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل 
خانگی به تازگی از رشد سه برابری تسهیالت مشاغل 
خانگی نسبت به سال قبل خبر داده و با اشاره به وجود 
50۹ رشته در بخش مشاغل خانگی گفته است: 48۶ 
رشته مشاغل خانگی، ثبت محور است و امکان صدور 
مجوز آنها وجود دارد. او مهارت افزایــی و آموزش را از 
اولویت های اساسی در مشــاغل خانگی عنوان کرده 
و می افزاید: در حوزه مشــاغل خانگی متقاضیان پس 
از خود اظهاری ۶ ماه فرصت دارند تا بســته مهارتی و 
آموزش های این حوزه را فرا گرفته و مدرک فنی خود را 

جهت تسهیالت ارائه دهند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن 
وزارت راه و شهرسازی گفته 
است کد رهگیری هایی که 
از ابتدای سال 1401 صادر 
شــده می توانند بــرای وام 
ودیعه امســال ثبت نام کنند. پروانه اصالنی درباره 
وام ودیعه مسکن در سال 1401 خاطرنشان کرد: وام 
ودیعه مسکن که امسال مطرح شده ارتباطی با مبالغ 
و منابعی که سال گذشته برای وام مسکن تعیین شده 
بود نداشــته و اعتبارات آن از محل منابع تسهیالت 
بانکی که بانک مرکزی باید به بخش مسکن بپردازد، 

دیده شده است.
وی افــزود: مبلغ این وام به میــزان 40 هزار میلیارد 
تومان از منابعی تخصیص یافته که سیســتم بانکی 
موظف است در سال 1401 به بخش مسکن بپردازد تا 
برای تسهیالت ودیعه مسکن پرداخت شود. مدیرکل 

دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: 
کسانی که سال گذشــته این وام را دریافت کرده اند، 

امسال در اولویت دریافت وام قرار ندارند.
وی ادامه داد: کد رهگیری هایی که از ابتدای ســال 
1401 صادر شده می توانند برای وام ودیعه امسال ثبت 
نام کنند و حتی کسانی که اسفند ماه سال گذشته کد 
رهگیری دریافت کرده اند، فقط در صورتی که اسفند 
ماه سال جاری کد رهگیری جدید قرارداد برای آن ها 
صادر شود امکان ثبت درخواســت برای تسهیالت 
ودیعه مسکن را در سامانه دارند و در همان زمان امکان 
دریافت تسهیالت را خواهند داشت. اصالنی تعداد ثبت 
نام کنندگان وام ودیعه مسکن را بالغ بر 1۷0 هزار نفر 
تاکنون اعالم کرد و گفت: سقف این ودیعه با توجه به 
هر شهر و استانی متفاوت بوده و در رقم های 100، ۷0 

و 40 میلیون تومان تعیین شده است.
در همین زمینه یک کارشناس مسکن در گفت و گو با 
"کسب و کار" گفت: سال های سال است کسری تولید 
مســکن را داریم. حتی بر اساس همین عدم تناسِب 

عرضه و تقاضا، از مــدت ها قبل نیز پیش بینی هایی 
دال بر افزایش قابل توجه بهای مسکن می شد. اساسا 
مسکن نیز یک حوزه کوتاه مدت نیست که سیاست 
های مقطعی و فوری در مورد آن راهگشا باشد. ما می 
توانیم از اکنون برای مثال 5 ســال آینده برنامه ریزی 
کنیم. اما اینکه توقع داشته باشیم پاسخ ها و نتایج فوری 

بگیریم، چندان واقع بینانه نیست. 
بیت اهلل ستاریان اضافه کرد: از این نظر، من تاثیر پذیری 
بازار مسکن چه در حوزه خرید و چه اجاره از متغیرهای 
کالن اقتصادی کشــور و در عین حال، عدم تناسب 
عرضه و تقاضا در بازار مسکن)ســنگینی کفه تقاضا 
بر عرضه( را از جمله مهمترین دالیل ایجاد وضعیت 
نابسامان و تورمی در بازار خرید و اجاره مسکن ارزیابی 
می کنم. مشکل ما در این است که قیمت ملک باالست 
و قیمت اجاره بدان وابسته اســت. نگاه مهندسی به 
مسکن بسیار غلط است. به مسکن باید نگاهی اقتصادی 
داشت، مسکن یا ساختمان محصولی نهایی است که 
زنجیره وسیعی از تولیدات از مواد و مصالح اولیه، ثانوی و 

ترکیبی است و ریشه آن در اقتصاد کالن است. به گفته 
این کارشناس حوزه اقتصاد مسکن، نیم قرن است که 
بازار مسکن در ایران دچار مشکل شده و علت آن عدم 
توازن بین عرضه و تقاضا است. به دلیل اینکه کمبود 
تولید مسکن داریم و تقاضا باال است، قیمت مسکن به 
شکل سرسام آوری افزایش پیدا کرده است. با افزایش 
این نرخ، قیمت ها در بازار رهن و اجاره نیز رشد صعودی 

خواهند داشت.
این کارشناس بازار مسکن گفت: اساسا برای ساماندهی 
بازار مسکن پیشنهاد و برنامه ضرب االجلی وجود ندارد 
و حل معضالت آن نیازمند برنامه ای بلندمدت است تا 
با جبران کمبود مسکن، از رشد عجیب قیمت ها در 
این بازار جلوگیری شود. تا زمانی که اصالحات الزم 
و ضروری در اقتصاد عملیاتی نشــود، احتمال اینکه 
بازار ساخت و خرید و اجاره مسکن همچنان نابسامان 
بماند و حتی بدتر شود آن هم با توجه به جایگاه مهم 
بخش مســکن در متغیرهای کالن اقتصادی کشور، 

بسیار باالست.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

وامودیعهمسکنفقطبهقراردادهایاجارهازاولامسالدادهمیشود

دست خالی مستاجران از تسهیالت حمایتی 
۱۷۰هزارمستأجردرخواستوامودیعهمسکندادهاند

۱۰هزارمگاواتمنفیهستیم

بازار ۲۰۰ میلیونی پاکستان تشنه برق ایران

حل مشکل ضمانت بانکی صاحبان مشاغل خانگی

مفقودی
اینجانب فاطمه رضا پور  مالک خودرو سواری سیستم پژو تیپ SLX 405 مدل 13۹۹ و شماره انتظامی 
2۷-۷81ج۹4 و شماره موتور 13۹B01۷5۶25 و شماره شاسی NAAM3FE3LK609702 بعلت 
فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اســناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هرکس ادعایی در 
مورد خودرو مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در 
پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه نمایید بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.۹52۶
--

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
 به موجب پرونده اجرائی کالسه 140003348 ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی پنج هزار و دویست و 

بیست و هفت فرعی از شش اصلی واقع در بخش
پنج ارومیه به نشــانی ارومیه - فلکه رودکی - خیابان باغبان نوین - خیابان مالصدرا فارابی )2(روبروی 
آموزشگاه شهید مختار افخمی نیا- جنب آپارتمان موالنا- پالک 41، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره 
چاپی 80۷235 سری ب سال ۹۶ با شــماره دفتر الکترونیکی الکتریک 13۹۷203130010144۹1 با 

حدود اربعه : شماأل - پی است بطول  ۶/43 متر. شرفا پی است بطول
1۷/80 متر به شماره 403۶ فرعی از شش اصلی جنوبأ: پی است بطول

۷/۶4 متر به شارع غریا: در دو قسمت اول پی به پی بطول
13/3۹ متر به شماره 4۹35 فرعی از شش اصلی دوم پی است بطول

۶/35 متر به ادامه جوی متروکه تعریف شده است. ملک بنام آقای مسعود تمدن )بدهکار( ثبت گردیده که 
بعلت عدم تسویه بدهی اجرائیه صادر شده اســت و در قبال اصل طلب خانم فرشته معینی صدر و حقوق 
دولتی متعلقه بازداشت گردیده و طبق نظر مورخ 1400/11/10 کارشناس رسمی دادگستری مساحت 
عرصه ملک یکصد و بیست و هفت متر و چهل دسیمتر مربع )12۷/4( متر و دارای اعیانی با موقعیت استقرار 
شمالی واقع در شارع 20 متری موجود بصورت یکباب ساختمان مسکونی سه طبقه جانمایی شده است. 

ملک فوق طبق کپی پروانه ساختمان به شماره 403 مورخه 138۹/0۶/24 مجوز مساحت
35/50 متر مربع همکف و 48 متر مربع پارکینگ و طبقه باالی همکف بصورت دوبلکس جمعا به متراژ 14۹ 
متر مربع و بصورت یک واحد مسکونی با زیربنای کل 232/50 مترمربع دارد و همچنین طبق کپی گواهی 

پایان ساختمان به شماره ۶08 مورخ 13۹0/0۶/2۹ جمع کل زیربنا در محل
232/50 متر مربع بصورت یک واحد مسکونی از شهرداری منطقه یک ارومیه صادر شده است. مشخصات 
داخلی طبقه همکف شامل یکباب پارکینگ و درب ورودی و راه پله ارتباطی به طبقات و موتورخانه حرارت 
مرکزی و یکباب اطاقک انباری زیر پله و یکباب حیاط خلوت کوچک بعنوان روشنایی در محل در نظر گرفته 
شده است. کف پارکینگ مفروش به سرامیک، پوشش سقف و دیوار آن با اندود سفیدکاری دو کچه و طبقه 
ی باالی همکف دارای یک واحد مسکونی بصورت دوبلکس شامل طبقه اول دارای یک اطاق خواب بچه با 
سرویس بهداشتی، سالن پذیرایی آشپزخانه اپن می باشد. کف طبقه اول مفروش به سرامیک و دیوارهای 
پیرامونی با پوشش اندود ســفید کاری دو گچه بانضمام ابزارهای گچی و قسمتی از دیوار با پوشش کاغذ 
دیواری و سقف کاذب دکوراتیو از نوع کناف با تعبیه نور مخفی با رنگ آمیزی مربوط می باشد. آشپزخانه اپن 
با کف مفروش به سرامیک و دیوار کاشیکاری شده و دارای کابینت زمینی و دیواری از نوع ترکیبی لترون 
با تجهیزات کامل منصوبه می باشد و نیز با اجرای راه پله ارتباطی گرد از نوع سنگ پالک گرانیتی با نرده 
محافظ استیل به طبقه دوبلکس راه دسترسی دارد. طبقه مذکور دارای دو اطاق خواب و سرویس بهداشتی 
حمام و توالت( و هال نشیمن با کف مفروش به سرامیک و دیوارهای پیرامونی با پوشش اندود سفید کاری 
دو گچه بانضمام ابزارهای گچی رنگ آمیزی شده و قسمتی از دیوار با پوشش کاغذ دیواری و دارای تعدادی 
کمد های دیواری از نوع چوبی در محل نصب شده است. پنجره های منصوبه از نوع یو.پی.وی.سی با شیشه 
دو جداره و دربهای داخلی از نوع چوبی پیش ساخته و سیستم گرمایشی آن حرارات مرکزی با تعبیه رادیاتور 
آلومینمی می باشد. سازه ساختمانی با اسکلت بتنی و مصالح بنایی آجری و با پوشش سقف تیرچه بلوک 
و با نماسازی خارجی از آجر سه سانت قرمز رنگ از سمت شارع و حیاط خلوت با پوشش اندود سیمانکاری 
تزیین شده است. محوطه سازی با کف موزائیک سیمانی و با حصار کشــی آجری و با نما سازی از اندود 
سیمانکاری و سانت قرمز رنگ از سمت شارع اجرا شده است. اعیانی موصوف دارای امتیاز انشعابات آب و 
برق و گاز شهری و تلفن ثابت شهری که حالیه در محل برقرار است با توجه به مراتب معتونه فوق، با لحاظ 
موقعیت جغرافیایی مکانی و استقرار ملک، ابعاد هندسی و مساحت ملک )با توجه به قناس بودن ملک و 

ابعاد نامنظم قطعه و نیز قلت مساحت ملک به میزان 12۷/4 متر مربع و با بر قطعه بطول
۷/۶4 متر به شــارع موجود(، راه های  دسترسی به شــوارع اصلی و فرعی، نوع کاربری مسکونی(، قدمت 
ســاختمان و کیفیت مصالح بکار رفته در اعیانی مذکور پانضمام انشعابات منصوبه، با تحقیقات میدانی و 

عوامل بررسی شده مؤثر در تعیین قیمت امالک و نیز توجها به ارزش امالک همجوار و معامالتی متداول 
در منطقه و با بررسی های الزم در راســتای فرار اصداری و با در نظر گرفتن وضعیت حاکم بر بازار امالک 
و مسکن در مقطع فعلی، ارزش پایه کارشناسی روز ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه در پالک ثبتی 
مرقوم )فارغ اظهارنظر از هرگونه دیون و تعهدات احتمالی که ممکن اســت وجو داشته باشد(، من حیث 
المجموع به مبلغ 35/000/000/000 ) ســی و پنج میلیارد ریال( جهت فروش مزایده عمومی تعیین و 

اعالم می گردد. برابر گزارش مورخ
1400/03/04 مامور اجرا ملک به کسی اجاره داده نشده و در ید و تصرف آقای مسعود تمدن و خانم فرشته 

معینی صدر است .
لذا سه دانگ مشاع از ششــدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی فوق از ســاعت ۹ الی 12 روز سه شنبه مورخ 
1400/04/0۷ در اداره اجرای اسناد رســمی ارومیه واقع در میدان خیرین از طریق مزایده به فروش می 

رسد . مزایده از مبلغ پایه
1۷/500/000/000 ریال نسبت به سه دانگ شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدأ فروخته می شود . 
شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار 
با نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش 
را به حساب ســپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. 
در این صورت، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدأ وصول می 
گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و 

مکان مقرر برگزار خواهد شد.۹525
مسئول اداره اجرای اسناد رسمی ارومیه- فاطمه معمارزاده

--
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شــماره 1401۶0313010000۶4۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عزیز فرحناک فرزند عبداله بشماره شناسنامه 442۹ صادره از بوکان در 

ششدانگ یک باب خانه به مساحت
104.84 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 130 - اصلی واقع در بخش 1۷ شهرستان بوکان خیابان 
شهید بهشتی کوچه خانه بهداشت قله خریداری از نادر ایلخانیزاده احدی از وراث محمدامین ایلخانیزاده 
احدی از مالکان مشاعی در پالک مذکور مع الواســطه محرز گردیده که برای آن پالک 1515۷ فرعی از 
130 - اصلی تعیین و اختصاص یافته است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۹521
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/23

 تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/04/۷
خالد خانه بیگی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بوکان

--
)) آگهی فقدان سند مالكیت ((

خانم ایناز عبدالهی فرد و اقای بهنام عبدالهی فرد
باتسلیم 4 برگ استشهاد محلی مصدق مدعی است که سند مالکیت 5/4 سهم از 45 سهم ۶ دانگ پالک 

2۶3 فرعی از 22 اصلی واقع در بخش
5 ارومیه را که در صفحات دفاتر الکترونیکی 13۹۷20313001013۹۶0 و 13۶۷20313001013۹۶1 
بنام ایناز عبدالهی فرد و بهنام عبدالهی فرد )بالسویه هر کدام نسبت به 2/۷ سهم مشاع از 45 سهم ۶ دانگ 
(صادر و تسلیم گردیده بود مفقود نموده است مراتب برابر تبصره یک ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی میشود تا هر کس مدعی مالکیت و با وجود ســند مالکیت مذکور در نزد خود میباشد از 
تاریخ آخرین نوبت این آگهی بمدت 10 روز اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت شهرستان ارومیه تسلیم 

نماید در صورت سپری شدن مدت مقرر و عدم دریافت اعتراض برابر مقررات سند مالکیت المثنی صادر 
خواهد شد.۹520

تاریخ انتشار آگهی 1401/03/23
رونوشت ستاد اجرائی فرمان امام )ره(

علی عبدل زاد اوصالو رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک ارومیه
--

آگهی تحدید حدود اختصاصی
برابر تقاضای کتبی احمد رضا پور باغچه جق مالک ششــدانگ یک قطعه زمین محل نهر متروکه بشماره 
پالک 2383 فرعی از ۷- اصلی واقع بخش 5 ارومیه که متقاضی تحدید حدود ششدانگ پالک فوق است در 
روز یک شنبه مورخه 1401/04/12 قبل از ظهر در محل وقوع ملک شروع و بعمل خواهد آمد لذا به موجب 
ماده 14 قانون ثبت امالک بدین وسیله به صاحبان امالک و مالکین مشاعی و مجاورین شماره فوق الذکر 
بوسیله این آگهی ابالغ می شــود که در روز نامبرده باال در محل حضور بهم رسانند و اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک که در موعد مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 20 قانون ثبت امالک پذیرفته خواهد شد. 

زمانزاده )342023۶() م الف ۹51۹(
تاریخ انتشار: 33 /1401/03

علی عبدل زاد اوصالو- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک ارومیه
--

آگهی تحدید حدود اختصاصی
برابر تقاضای کتبی احمد رضا پور باغچه جق مالک ششــدانگ یک قطعه زمین محل نهر متروکه بشماره 
پالک 3384 فرعی از ۷- اصلی واقع بخشی 5 ارومیه که متقاضی تحدید حدود ششدانگ پالک فوق است در 
روز یک شنبه مورخه 1401/04/12 قبل از ظهر در محل وقوع ملک شروع و بعمل خواهد آمد لذا به موجب 
ماده 14 قانون تست امالک بدین وسیله به صاحبان امالک و مالکین مشاعی و مجاورین شماره فوق الذکر 
بوسیله این اگهی ابالغ می شود که در روز نامبرده باال در محل حضور بهم رسانند و اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک که در موعد مقرر حاضر نباشــند مطابق ماده 20 قانون ثبت امالک پذیرفته خواهد شد و 

زمانزاده )34202۹5() م الف ۹518(
تاریخ انتشار : 23 / 1401/03

علی عبدل زاد اوصالو -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک ارومیه
--

) ) آگهی فقدان سند مالكیت ((
آقای منصور خدایاری برابر تفویض وکالت 2۶024 مورخه

400/11/24 دفتر 53 ارومیه به وکالت از طرف فریدون شمس الدینلوي
باتسلیم 2 برگ استشهاد محلی مصدق مدعی است که سند مالکیت ۶ دانگ پالک 1145۶ فرعی از ۹ اصلی 
واقع در بخش 5 ارومیه را که ذیل ثبت ۹43541 صفحه۷5 دفتر 1088 بنام فریدون شمس الدینلوي صادر 
و تسلیم گردیده بود مفقود نموده است مراتب برابر تبصره یک ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی میشود تا هر کس مدعی مالکیت و یا وجود سند مالکیت مذکور در نزد خود میباشد از تاریخ آخرین 
نوبت این آگهی بمدت 10 روز اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت شهرستان ارومیه تسلیم نماید در صورت 
سپری شدن مدت مقرر و عدم دریافت اعتراض برابر مقررات سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد.۹51۷

تاریخ انتشار آگهی 1401/03/23
علی عبدل زاد اوصالو -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک ارومیه

--
) ) آگهی فقدان سند مالكیت (( 

آقای اکبر بابائی با تسلیم دو برگ استشــهادیه محلی مصدق مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک 
8۹20 فرعی از۶ اصلی واقع در بخش 5 ارومیه با ذیل ثبت 311۶۶ وصفحه 33۹ دفتر 14۶ بنام اکبر بابائی 
ثبت صادر وتسلیم گردیده سپس دو دانگ مورد ثبت را در حق خانم بیوک ننه ساعی قره ناز بصورت عمری 
انتقال یافته وسند مفقود گردیده لذا مراتب برابر تبصره یک ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی میشود تا هر کس مدعی مالکیت و یا وجود سند مالکیت مذکور در نزد خود میباشد از تاریخ آخرین 
نوبت این آگهی بمدت 10 روز اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت شهرستان ارومیه تسلیم نماید در صورت 

سپری شدن مدت مقرر و عدم دریافت اعتراض برابر مقررات پس از تقاضای سند صادر خواهد شد.۹51۶
 تاریخ انتشار آگهی 1401/03/23

رونوشت : ستاد اجرایی فرمان امام )ره(
علی عبدل زاد اوصالو -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک ارومیه
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دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
از ایجاد ظرفیت جدید برای تســهیالت دهی 
و خدمات دهی به شــرکت های دانش بنیان  
مستقر درمناطق آزاد کشــور خبر داد. سعید 
محمد مشــاور رئیس جمهور در امور مناطق 
آزاد تجاری–صنعتی و ویــژه اقتصادی و دبیر 
شــورای  عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و 

ویژه اقتصادی ضمن ابراز خرســندی از ایجاد 
ظرفیت هــای قانونــی جدید برای توســعه 
شرکت های دانش بنیان، برنامه های حمایتی 
مناطق آزاد کشور از شرکت های دانش بنیان 
را تشــریح کــرد. وی گفــت: خوشــبختانه 
دانش بنیان ها برای پیشرفت در کشور امتیازات 
قانونی بســیارخوبی دریافــت کرده اند. ما در 

مناطق آزاد کشــور یک ظرفیت جدید برای 
تسهیالت دهی و خدمات دهی به دانش بنیان ها 
ایجاد کرده ایم. معافیت های مالیاتی و گمرکی، 
رفت و آمد اتباع خارجی بدون نیــاز به ویزا و 
مالکیت شرکت های خارجی از جمله خدماتی 
است که شــرکت های دانش بنیان مستقر در 

مناطق آزاد می توانند از آن بهره مند شوند.

حجم ســرمایه گــذاری خارجی ها در 
امارات طی سال گذشته میالدی از مرز 
۲۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر گذشت.

به گزارش ایسنا، میزان سرمایه گذاری 
خارجی هــا در امارات متحــده عربی 
طی سال گذشــته میالدی بالع بر ۲۰ 
میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون دالر بود که 

نسبت به ســال ۲۰۲۰ میالدی بیش 
از ۲.۴ درصد افزایش نشــان می دهد. 
ســرمایه گذران خارجی در حوزه های 
مختلف صنعتی، اقتصــادی، بازرگانی 
 و امالک و مستغالت ســرمایه گذاری

 کرده اند.
براساس گزارش اتاق ســرمایه گذاری  

ابوظبــی،   کشــور امارات بــه عنوان 
نخســتین کشــور عربــی در جذب 
بیشترین حجم سرمایه گذاری خارجی 

ها شناخته شده است.
هم چنین  طی سال گذشته بیشترین 
سرمایه گذاری خارجی ها در شهر دوبی 

و ابوظبی بود.

از معافیت های مالیاتی تا ارائه تسهیالت مالی

حمایت ویژه ازدانش بنیان های مستقر درمناطق آزاد 

سرمایه گذاری خارجی در امارات از ۲۰ میلیارد دالر گذاشت
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ارزش بیت كوين به 20 هزار دالر سقوط می كند؟
بازار ارزهای دیجیتال در آستانه بهبودی سالم بود زیرا بیت کوین توانست به باالی 
۳۰ هزار دالر صعود کند اما این شادی به سرعت از بین رفت زیرا با سقوط دوباره این 
رمزارز همراه شد و دوباره به یک منطقه خطرناک رسید. به نظر می رسد کل بازار 
رمزارزها به شدت سقوط کرده است زیرا این بازار به طور متوسط  بیش از ۵ درصد 
در ۲۴ ساعت گذشته از دست داده است اما آیا بیت کوین همان طور که برخی از 
تحلیلگران پیش بینی می کنند به ۲۰ هزار دالر خواهد رسید؟ در اینجا پیش بینی 
قیمت بیت کوین را تجزیه و تحلیل و ارزیابی می کنیم که آیا قیمت ها واقعا در یک 

سقوط آزاد هستند یا می توانند باالتر نگه داشته و معکوس شوند.
واضح است که بیت کوین همچنان در روند نزولی خود قرار دارد؛ قیمت ها توانستند 
برای مدتی تثبیت شــوند و بهبود پیدا کنند با این حال، فشار فروش بیشتر شد و 
قیمت ها را پایین آورد. ارزش بیت کوین از ۳۱ هزار و ۵۰۰ دالر سقوط کرد و به قیمت 
فعلی رســید اما هنوز در یک منطقه حمایت قوی برای بیت کوین قرار داریم با این 
وجود، آلت کوین های دیگر مانند اتریوم پشتیبانی آن را شکستند و در مسیر خود به 
منطقه پایین تر هستند. بیت کوین ممکن است همان اقدام قیمتی را انجام دهد و از 
قیمت پشتیبانی قوی ۲۷ هزار و ۵۰۰ دالر عبور کند. در حالی که بیشتر معامله گران 
فروش وحشتناک را آغاز کردند اما دیگران آن را بهترین فرصت برای خرید بیت کوین 

می دانند هر چند که قیمت های توقف ضرر کافی را تعیین می کنند.

تقويت صندوق های پژوهش و فناوری سالمت برای 
حمايت از دانش بنیان ها

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: صندوق های پژوهش و فناوری 
ســالمت در جهت حمایت از دانش بنیان ها تقویت می شوند.به گزارش معاونت 
تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت، دکتر یونس پناهی در نشست مدیران عامل 
۶ صندوق پژوهش و فناوری حوزه سالمت گفت: یکی از اهداف ما در راستای شعار 
سال تمرکز روی صندوق های پژوهش و فناوری حوزه سالمت در جهت حمایت از 
دانش بنیان ها و فناورهای کشور است. پناهی با بیان اینکه صندوق های پژوهش و 
فناوری باید برنامه مشخص ارائه کنند، افزود: باید بدانیم که هر صندوق چه بخشی 
از مشکالت حوزه سالمت را رفع می کند. اگر نیاز است بر تعداد صندوق ها در یک 
زمینه خاص اضافه کنیم، ســرمایه گذاری را افزایش دهیم یا حتی برعکس. باید 

آگاهانه عمل کنیم که با افزایش حمایت از صندوق ها به کجا می رسیم.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، با اشاره به محدودیت منابع مالی گفت: 
مطلوب است منابع مالی در اختیار صندوق های پژوهش و فناوری قرار گیرد تا به 
فناوران و دانش بنیان ها اختصاص یابد و آنها در جهت ثروت آفرینی و اشتغال زایی 
حرکت کنند.پناهی تاکید کرد: هدف ما شکوفایی کشور است صندوق ها باید از 
محل رفع نیازهای کشور به سرمایه و ثروت برسند نه از طریق حمایت های دولتی.

وی با یادآوری اینکه در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به فناوری اعتقاد 
راسخ داریم و شعار سال هم در راستای باورها و فعالیت هایی است که از سال گذشته 
آغاز کردیم و این همزمانی را منشا اتفاقات خیر می دانیم. راه اندازی قرارگاه تولید 
دانش بنیان، ایجاد شورای عالی فناوری به ریاست وزیر بهدشت از جمله اقدامات 

انجام شده تاکنون است.

اخبار

موفقیتدوبازیرایانهایدربازارهایبینالمللی
یکشرکتخالقتوانستدونمونهازبازیهایرایانهایخودراراهیبازارهایبینالمللیکند.عمادرحمانی،مدیرعاملاینشرکتخالقرویکرداصلیاینشرکتراتولیدبازیهایرایانهایوکنسولی
باکیفیتباالدانستوگفت:دراینراستاتاکنونبیشاز۲۰عنوانبازیرایانهایتولیدکردیموازمیانآنهابازیهایرایانهایسفیرعشقومختارموردتوجهقرارگرفتندوتاکنون۱۲بازیرایانهای

واردبازارهایخارجیشدهاست.ویادامهداد:الماسمرنجاب،گنجینهپنهان،رازمقبره،قتلدرکوچههایطهران،شیطنتهایعلیمردانخان،گربهقجری،صدایفراموششده،مسیرعشق،زیرصفر،
سالهایسیاه،پروازدوران،بازیمرگ:کفرخونین،افسانهجنگ،علیمردانخاندرمالقاتبامرلینجادوگر،انقالبعشق،سفیرعشقومختاربازیهاییهستندکهتاکنونتولیدشدهاند.

نــرخ دالر همچنان بــه روند 
افزایشــی خود ادامه داده و با 
عبور از کانــال ۳۳ هزار تومان 
به ۳۳ هزار و ۵۵۰ تومان رسید. 
دالر رکورد تاریخــی خود در 
مقابل ریال را شکست و به باالترین سطح رسید. در معامالت 
حتی در ساعاتی از روز نرخ دالر به ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان نیز 
رسید. افزایش قیمت دالر و کانال شکنی نرخ ارز در حالی 
اتفاق افتاده که در جلسه رئیس کل بانک مرکزی در نشست 
ویژه ارزی در ساختمان میرداماد اعالم کرده حجم اسکناس 
ارز در تاریخ بانک مرکزی بی نظیر است و معامله روزانه ۳۰۰ 
میلیون دالر در بازار حواله انجام می شود. این در حالی است 
که بانک مرکزی با هدف مدیریت بازار ارز، اختیارات ویژه ای 

را از سران سه قوه دریافت کرده است. 

عرضه ارز در صرافی ها بیشتر می شود 
علی صالح آبادی با اشاره به جلسه بانک مرکزی با صرافی ها 
گفت: عالوه بــر افزایش عرضه ارز از ســوی بازار ســاز، 
صادرکنندگان نیز ارز خود را عرضه می کنند. وی با اعالم 
خبر افزایش عرضه ارز در بازار گفت: از ابتدای سال تا ۲۰ 
خرداد سال جاری، ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالر در بازار 

حواله معامله شده است و صادرکنندگان نفتی، غیرنفتی، 
پتروشیمی و فرآورده ها، در بازار عرضه ارز داشتند و تمام 
تقاضاهایی که در بازار بوده اند را پوشش دادند در حالی که 
این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۴.۶ میلیارد دالر بود 
و این امر به معنای رشد قابل توجه در بازار ارز است. صالح 
آبادی گفت: با صرافی ها توافق کردیم که در زمینه اسکناس 
هم میزان عرضه را بیشتر کنیم و مقررات مربوط به تقاضای 
بازار در حوزه اسکناس را تسهیل کنیم. در روزهای آینده 
اتفاق مثبتی رخ می دهد و حجم  معامالت باال خواهد رفت 

تا نیازهای واقعی را پوشش دهیم.

ممنوعیت فروش ارز به دو تابعیتی ها 
نوســانات قیمت دالر در حالی شدت یافته که بر اساس 
گزارش ها، ارز مسافرتی صرفا به افرادی تعلق می گیرد که 
ویزای توریستی یا مسافرتی داشته باشند و دو تابعیتی ها و 
افراد مقیم خارج، مشمول دریافت ارز مسافرتی نمی شوند. 
یکی از مهمترین اقداماتی که در راستای تنظیم بازار ارز 
صورت گرفته، مدیریت تقاضای ارز و پیشگیری از شرایطی 
است که به واسطه آن امکان عرضه دالر در موارد خارج از 
ضوابط قانونی تعیین شده محدود می گردد. در تازه ترین 
اقدام براساس بخشنامه بانک مرکزی به صرافی ها، فروش 
ارز مسافرتی به افراد دو تابعیتی و کسانی که در خارج از 

کشور اقامت دارند، ممنوع است.
عضو کانون صرافان ایران در این رابطــه گفت: افراد دو 

تابعیتی نیــز نمی توانند ارز مســافرتی دریافت کنند و 
صرافی ها نیز از فروش ارز به این افراد منع شده اند. کامران 
سلطانی زاده در ادامه گفت: در این زمینه، کسی که در 
خارج از کشور زندگی می کند یا اقامت کشوری به غیر از 
ایران را دارد، از آنجا که این فرد عمال در آن کشور درآمد 
دارد، به همین دلیل قرار نیست تا با تخصیص ارز مسافرتی 

به آن ها بار هزینه مسافرت او بر ارز دولتی تحمیل شود.
 طبق این گزارش، براســاس بخشــنامه بانک مرکزی، 
حداکثر میزان فروش ارز توسط شرکت های صرافی به هر 
ایرانی باالی ۱۸ سال و یکبار در سال تا سقف مقرر برای 
کشــورهای با ویزا به صورت هوایی معادل ۲۰۰۰ یورو، 
برای کشورهای بدون ویزا به صورت هوایی ۳۰۰ یورو و 

مسافرتی به صورت زمینی، ریلی و دریایی نیز ۳۰۰ یورو 
یا معادل آن به سایر ارزهاست.

امتناع طال فروشان از فروش طال و سکه
طالفروشان از فروش طال و سکه به متقاضیان امتناع می کنند. 
آنها می گویند فعال خریدوفروشی انجام نمی شود. بذرافشان، 
دبیر اتحادیه طال و جواهر تهران می گوید: با توجه به نوسانات 
قیمتی طال و سکه و ناهماهنگی بین سایت ها و بازار طالفروشان 
خرید و فروش به حداقل رسیده بود. در آینده ممکن است بین 
یک تا سه درصد در بازار طالی داخلی کاهش یا افزایش داشته 
باشیم. اگر بانک مرکزی بر بازار ارز نظارت داشته باشد و آن را 

کنترل کند احتمال کاهش قیمت طال و سکه وجود دارد.

دالر از 33 هزار تومان و سكه از 16 میلیون تومان عبور كرد 

تالطم در بازار ارز و طال
كانال شكنی ارز و سكه 

افزایش تقاضای دالر 
کمیل طیبی، اقتصاددان 

مدتها در بازارهای دارایی و مالی پایداری نسبی قیمتها را شاهد بودیم. در بازار ارز و سکه نیز همین پایداری وجود داشت. به رغم وجود تورم باال، نشانه های امیدبخش موجب شد رشد قیمتها متوقف شود و ثبات نسبی در بازارهای مالی حاکم 
شود. امیدهایی از جنس احیای برجام و لغو تحریم ها اجازه رشد قیمتها را نداد. روند مذاکرات منجر به شکل گیری انتظارات تعدیلی در بازارها شد و آرامش را در بازارها ایجاد کرد. 

اما در شرایط فعلی امیدها برای احیای برجام به طور کامل از دست رفته و اثرگذاری آن کامال متوقف شده است. تحقق برجام و لغو تحریم ها که می توانست در بازار ارز، طال و سکه اثرگذاری باالیی داشته باشد ضعیف شد و متاسفانه سیگنال بسیار 
خطرناکی نیز در کنار این عوامل به بازار داده شد. قطعنامه شورای حکام تیر خالص را به بازارهای مالی زد. ارز، طال و سکه تاثیرپذیری شدیدی از از سیگنال گرفتند. در این بازارها امید برای ادامه روند مذاکرات با تصویب این قطعنامه وجود ندارد. 
بنابراین دوباره انتظارات بدبینانه در بازارهای دارایی و مالی شکل گرفت. همه به اطمینان رسیده اند که دیگر اتفاق خوشایند در زمینه مذاکرات نخواهد افتاد. مسووالن از افزایش منابع ارزی سخن می گویند اما حتی اگر این اتفاق هم افتاده 

باشد قدرت انتظارات تورمی آنقدر زیاد است که اثر آن را خنثی خواهد کرد. 
تقاضا برای تبدیل ریال به دالر با ادامه روند صعودی نرخ ارز بیشتر شده است. همین اتفاق به سرعت افزایش قیمت دالر دامن زده است. حباب در بازار سکه رو به افزایش است. در بازار ارز هم قیمتها حباب دارد. شکاف قیمتها  بیشتر و بیشتر شده 
و ادامه خواهد یافت. اگر اقدام موثری در این زمینه صورت نگیرد باید برای دالر و سکه کانال های باالتر را نیز پیش بینی کرد. اقدامات موثر بدین معناست که نباید نگاه به کنترل بازار کوتاه مدت باشد. راهکارهای بلندمدت باید مدنظر قرار بگیرد.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

»آگهي تجديد مناقصه عمومی انجام عملیات برداشت زباله و تنظیف معابر شهری« 
شــهرداري بوکان در نظر دارد در اجراي بند ۳ مصوبه شماره ۳۷ مورخه ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ شــوراي محترم اسالمي شهر و در 
اجرای موضوع ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قوانین بخشــی از مقررات مالی دولت مصوبه سال ۱۳9۳ مجلس شورای 
اسالمی عملیات برداشــت زباله و تنظیف معابر  شهری را با مشخصات و شرایط مندرج در اســناد مناقصه از طریق مناقصه 
عمومی یک مرحله ای مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شــماره ۲۰۰۱۰9۲۷۲۵۰۰۰۰۲۱  به شرکت های 
خدماتی واجد شــرایط و مرتبط با موضوع مناقصه به صورت حجمی واگذار نماید.کلیه مراحــل برگزاری مناقصه از دریافت 
 اسناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه ســامانه 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.

• مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصه: ماهانه ۱۷/۷۸۶/۷۵۰/۰۰۰ ریال و ساالنه ۲۱۳/۴۴۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال
• مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ۱۰/۶۷۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال  

• تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ  ۱۴۰۱/۰۳/۲۲  می باشد.
• آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱9:۰۰ مورخ  ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

• آخرین مهلت زمانی ارسال پاکت های پیشنهاد : ساعت ۱9:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
• زمان بازگشایی پاکتها : ساعت ۱۱   روز  یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲

• تاریخ انتشار آگهی در روزنامه:  نوبت اول ۱۴۰۱/۰۳/۲۳          نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
• 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( و کارشناسی به عهده برنده گان مناقصه می باشد. 

• واریز مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت خرید اوراق مناقصه
• متقاضیان واجد شرایط جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه می توانند با شماره تلفن-۴۶۲۲۶۳۳9-  ۰۴۴ واحد امور قراردادها و پیمانهای 

شهرداری تماس حاصل نمایند.
صرفا اسناد پاکت های پیشنهاد)ب( و )ج( دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است. در جلسه بازگشایی پاکت های )ب( و )ج(، اسناد فیزیکی)کاغذی( و 

اسناد فاقد امضای الکترونیکی)دارای مهر گرم( به هیچ وجه مورد پذیرش نیست.”
رشید میرحسامی: شهردار بوکان

رانندگان ،زحمت کشان بی ادعا در جاده ها 

آگهی )تجديد اول (مناقصه عمومی يك مرحله ای 
)چاپ دردونوبت به شماره 2001001111000034

نوبت اول 
کار فرما : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه 

موضوع تجدید اول مناقصه :پروژه اجرای یک الیه آسفالت تسطیحی )رگالژی ( ۱۲.۵-۰ در محور سومار )حد فاصل سد شرفشاه – سومار( 
سال ۱۴۰۱ 

مدت اجرا :۲۴ ماه شمسی 
مبلغ برآورد :۱۱۵/۳۰۲/۳9۸/۱۶۰ 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :۵/۷۶۵/۱۲۰/۰۰۰ 
تاریخ درج در سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ می باشد . 

شرایط مناقصه گر:کلیه شرکت کنندگان می بایستی دارای گواهینامه حداقل پایه ۵ راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشند . 
مهلت دریافت اســناد : متقاضیان می توانند حداکثر تا روز پنج شــنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ســاعت ۱۴:۰۰جهت دریافت اســناد 
مناقصه به نشــانی ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد (به آدرس www.setdiran.ir مراجعه کنند . )الزم است مناقصه 
 گران در صــورت عدم عضویت قبلــی ،مراحل ثبت نام در ســایت مذکــور و دریافت گواهــی امضای الکترونیکی راجهت شــرکت 

در مناقصه محقق سازند . (.
مهلت تحویل اسناد تکمیل شده :تا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ ساعت ۱۴:۰۰ جهت ارائه اسناد به نشانی سامانه تدارک الکترونیکی دولت 

)ستاد (مراجعه نمایند . 
تاریخ بازگشایی پاکات :ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۶ 

اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات و ارائه اصل پاکت الف )ضمانتنامه شــرکت در مناقصه (:کرمانشاه – بلوار بنت 
الهدی صدر – روبروی فرمانداری – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان کرمانشــاه – طبقه همکف – دبیرخانه – تلفن 

 ۰۸۳  -۳۸۲۴99۱۲ -۱۴
اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس ۴۱9۳۴- ۰۲۱     دفتر ثبت نام ۸۸9۶9۷۳۷و ۸۵۱9۳۷۶۸ 
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری هاچ بک رنو ساندرو ســفید روغنی مدل ۱۳9۵ با شماره متور: k4ma690-R و شماره 
شاسی: NAPBSRBYVG1004933 و شماره پالک   : ایران ۱9  ۶۳۱ د ۳۸ متعلق به شهریار آریایی فرزند علی به شماره ملی 

۳۲۵۶۲۸۵9۴۵ مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . 

آگهی مزايده اجاره يك بابت واحد اداری
موضوع : آگهی مزايده

شــهرداری خان ببین برابر مصوبه شــماره 40 مورخ 1401.01.14 شورای اســالمی شــهر در نظر دارد از طریق مزایده عمومی اقدام 
 به اجــاره یک بابــت مغــازه اداری نماید.لذا متقاضیــان می تواند از طریق ســامانه تــدارکات دولت )ســتاد( اســناد مزایده را

 دریافت نمایند.
تلفن تماس : 017-35862338 

-تضمین شرکت در مزایده بشرح ذیل بصورت نقد به حساب 3100002384009 )سپرده شهرداری خان ببین( با اسناد خزانه یا ضمانتنامه 
بانکی

-ارائه پاکت تضمین شرکت در مزایده تا پایان وقت تا پایان وقت اداری 1401.04.13 به واحد مالی الزامی است.

-برندگان اول ،دوم ، سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
مهلت قبول پیشنهادات : 1401.04.13  / بازگشایی پیشنهادات: 1401.04.13  

نوبت اول : 1401.03.23   / نوبت دوم : 1401.03.31 

بهاء قیمت کارشناسی رسمی دادگستری )ریال( ساالنهمبلغ تضمینردیف

16.000.000120.000.000

  
سعید اسماعیلی- شهردار خان ببین

نوبت اول 


