
نتایج یک پژوهش از بررسی وضعیت شغلی شاغالن کشور در سال 
۱۳۹۹ نشان می دهد که بیش از ۸۵ درصد افراد در بخش خصوصی 
و حدود ۱۵ درصد در بخش عمومی مشغول کار بوده اند؛ بیشترین 
سهم در بین حقوق بگیران بخش خصوصی نیز به کارکنان مشاغل 

ساده تعلق دارد.
به گزارش ایسنا، افراد شــاغل به طور عمده شامل دو گروه مزد و 
حقوق بگیران و خود اشتغاالن می شوند. کارکنان فامیلی بدون مزد 
و افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانوار خود که 
نسبت فامیلی با او دارند، کار می کنند نیز شاغل به شمار می آیند. 

منظور از گروه های عمده شاغلی، مشاغلی هستند که افراد شاغل 
در هفته مرجع در آنها کار می کنند. تمام مشاغل موجود در کشور 
با توجه به طبقه بندی بین المللی مشاغل در ۱۰ گروه عمده طبقه 

بندی شده است.
بخش خصوصی بخش عمده ای از نیروی کار را به خدمت می گیرد و 
عمده فعالیت ها در بخش خصوصی به وسیله انگیزه افراد برای کسب 

درآمد هدایت می شوند.
منظور از مزد و حقوق بگیر، حقوق بگیر بخش خصوصی، تعاونی و 
عمومی است که مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی شامل )کارفرما، 

کارکن مستقل، حقوق بگیر بخش خصوصی و کارکن فامیلی بدون 
مزد( و بخش عمومی شامل )مزد و حقوق بگیران بخش عمومی( 
است. مرکز برنامه ریزی و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در گزارشی به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار 

ایران در سال ۱۳۹۹ پرداخته است.
به موجب این گزارش، ۸۵.۱ درصد شــاغالن ۱۵ ســاله و بیشتر 
کشور در بخش خصوصی و ۱۴.۹ درصد در بخش عمومی مشغول 
به فعالیت هســتند. بیشــترین فعالیت اقتصادی حقوق بگیران 
بخش خصوصی در ســال ۱۳۹۹، مربوط بــه فعالیت اقتصادی 

تولید صنعتــی با ۲۶.۹۹ درصــد بوده اســت. فعالیت اقتصادی 
"ساختمان" و" عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه 
 موتوری، موتورسیکلت" به ترتیب با ۲۲.۴۵ درصد و ۱۳.۸۴ درصد 

در رده های بعدی قرار دارند.
تعداد شــاغالن حقوق بگیر بخــش خصوصی اعــم از تعاونی و 
غیرتعاونی ۹۵۳۲ نفر، تعداد کارکنان مستقل ۸۵۴۴ نفر، شاغالن 
حقوق بگیر بخش عمومی ۳۴۵۹ نفر، کارکنان فامیلی بدون مزد 

۹۹۰ نفر و کارفرما ۷۳۷ نفر بوده است.
نتایج ایــن گزارش همچنین نشــان می دهد کــه ۲۸.۲ درصد 

مزدبگیران بخش خصوصی به تفکیک گروه شــغلی را کارکنان 
مشاغل ساده، ۲۰.۸ درصد را صنعتگران و کارکنان مشاغل مرتبط 
و ۱۳.۹ درصد را متصدیان ماشین آالت و دستگاهها و مونتاژکاران 
تشکیل داده است. به گزارش ایسنا، توزیع نســبی برآورد مزد و 
حقوق بگیران بخش خصوصی نشــان می دهد که قانونگذاران و 
مقامات عالی رتبه و مدیران، کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری 
و ماهیگیــری، کارمندان امــور اداری و دفتری و تکنســین ها و 
 دستیاران، کمترین سهم در میان حقوق بگیران بخش خصوصی را 

به خود اختصاص داده اند.

رئیــس گــروه مدیریــت بیماری هــای قابل 
انتقال بیــن انســان و حیوان مرکــز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشــت با اشــاره 
بــه افزایــش مبتالیان بیمــاری تــب کریمه 
کنگو امســال نســبت به مدت مشــابه ســال 
گذشــته، درعین حال توصیه هایی بهداشــتی 
 بــرای کاهش مواجهــه حجاج با ایــن بیماری 

مطرح کرد.
دکتر بهزاد امیری در گفت وگو با ایسنا، با تاکید 
بر اینکه هیچ واکسنی برای جلوگیری از ابتال به 
بیماری تب کریمه کنگو برای انسان و دام وجود 
ندارد، گفت: بر اساس آخرین آمار در سال جاری 
۱۸ مورد ابتال به این بیماری و یک مرگ ناشــی 

از آن داشته ایم و این درحالی است که طی کل 
سال گذشــته تنها ۱۳ مورد مبتال به تب کریمه 
کنگو و دو مرگ ناشی از آن در سامانه ها به ثبت 

رسیده است.
وی با اشاره به این که افزایش موارد ابتال به تب 
کریمه کنگو دالیل گوناگونــی دارد، بیان کرد: 
االن بر اســاس اعالم ســازمان بهداشت جهانی 
در کشور عراق ۲۱۲ مورد مبتال شناسایی شده 
اســت. به نظر می رســد شــرایطی فراهم شده 
باشــد که انتقال ویروس مهیا باشــد. مباحثی 
مانند عــدم کنترل موارد بهداشــتی هم مطرح 
اســت که در حال حاضر نامه ای به امضای وزیر 
محترم بهداشــت رسیده و به دانشــگاه ها ابالغ 

شده است تا مراقبت های خود را افزایش دهند 
 و از تبادل دام بویژه در مناطق مرزی جلوگیری 

شود.
او ادامه داد: همچنین همکاران مراقب بهداشتی 
ما در مبادی مرزی پایش هــای خود را افزایش 
دهند تا موارد بیماری را شناسایی کنند. اقدامات 
مقتضی در قالب دستورالعمل به دانشگاه ها ابالغ 

شده است.
امیری در توضیح شرایط بیماری و پیش بینی از 
موارد آن در سال جاری، تصریح کرد: بنا بر روند 
فعلی بیماری، طی ســال جاری آمار موارد ابتال 
به تب کریمه کنگو نســبت به سال قبل افزایش 

خواهد داشت.

با کاهش ارزش بازار رمزارزهای دیجیتال، قیمت 
بیت کوین به کاهش ادامــه می دهد و تحلیلگران 
معتقدند بیت کوین و آلت کوین هــا می توانند در 

کوتاه مدت شاهد عقب نشینی بیشتر باشند.
به گزارش ایسنا و به نقل از کوین، جاستین بنت، 
تحلیلگر برجســته بازار کریپتو اظهــار کرد: این 
اکوسیستم می تواند شاهد عقب نشینی قابل توجهی 
باشــد که در آن بیت کویــن و آلت کوین ها بخش 

عظیمی از ارزش خود را از دست می دهند.
بنت معتقد اســت که قیمت بیت کوین در میانه 
شکســت از یک الگوی ادامه نزولی قرار دارد و یک 
تریلیون دالر، ســطح روانی برای جامعه ارزهای 
دیجیتال اســت؛ ایــن شکســت رخ داد و بیش 

از ۵ درصد از ســرمایه بازار کریپتــو از بین رفت و 
 نزدیک بــه ۹۵۰ میلیــارد دالر از اکوسیســتم 

خارج شد.
بنت اســتدالل می کند کــه یک تریلیــون دالر 
منطقه ای است که سطح حمایتی حیاتی را برای 
کل بازار ارزهای دیجیتال ارائه می دهد. وی افزود: 
یک تریلیون دالر همچنین بیشترین میزان معامله 

اوایل تقویت این رمزارز در سال ۲۰۲۱ بود.
بنت بیان کرد که آلت کوین ها بیشترین بار اصالح 
را خواهند گرفت. ایــن تحلیلگر ۱۵ درصد اصالح 
قیمت بیت کوین را پیش بینی کرده اســت که در 
آن دارایی به پایین ترین حد ساالنه ۲۳هزار و ۵۰۰ 
دالر می رسد همچنین گفته است که آلت کوین ها 

می توانند ۲۲.۵ تــا ۳۰ درصــد از ارزش خود را از 
دست بدهند. تحلیلگران معتقدند قیمت بیت کوین 
می تواند شاهد اصالحات بیشتر باشد. تحلیلگر رمزارز 
با نام مستعار، نمودار قیمت بیت کوین را ارزیابی و 
یک چکش معکوس را شناسایی کرد. این تحلیلگر به 
این نتیجه رسید که این الگو برای قیمت بیت کوین 
نزولی است و انتظار کاهش ارزش بیت کوین را دارد.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال 
حاضر ۱.۰۳ تریلیون دالر برآورد می شود که این رقم 
نسبت به روز قبل ۶.۳۹ درصد کمتر شده است. در 
حال حاضر ۴۷.۲۱ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی 
در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز ۰.۴۳ درصد 

کاهش داشته است.

رئیس کانون انجمن های صنفی جایگاه داران سوخت 
گفت: تاکنون هیچ اطالعیه و بخش نامه ای دال بر اینکه 
جایگاه ها کارت آزاد ۳۰۰۰ تومانی را جمع آوری کنند در 

سراسر کشور نداشته ایم، مگر نقاط مرزی.
همایون صالحی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
درباره اخباری مبنی بر جمع آوری کارت های سوخت 
اظهار داشت: کارت های سوخت به هیچ وجه جمع آوری 
نشده و این اخبار شایعه است و تاکنون هیچ اطالعیه و 
بخش نامه ای دال بر اینکــه جایگاه ها کارت آزاد ۳۰۰۰ 
تومانی را جمع آوری کنند در سراسر کشور نداشته ایم، 

مگر نقاط مرزی.
وی افزود: در شــهرهای مرزی کارت های آزاد سوخت 

جمع آوری شده و حتی برای برخی جایگاه ها محدودیت 
سوخت اعمال شده و مردم نمی توانند از کارت آزاد جایگاه 

استفاده کنند.
رئیس کانون انجمن های صنفی جایگاه داران سوخت 
تصریح کرد: در حال حاضر در همه جایگاه های سراسر 
کشــور از طریق آزاد هم بنزین را توزیــع می کنند، اما 
کارت گازوئیل جمع آوری شده، در هر شهری حداکثر 
۳ جایگاهی که در مســیر خاصی هستند و برای موارد 
ضروری برای جلوگیری از توقف کامیون هایی که احیانا 
کارت شان گم شده و یا ربوده شده کارت آزاد هم موجود 
است تا در موارد اضطراری امکان خدمات رسانی داشته 

باشد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر به لحاظ توزیع سوخت در 
شرایط خوبی هستیم و مشکلی وجود ندارد. 

صالحی در ادامه گفت: در جایگاه های عرضه نفت گاز بر 
اساس شرایطی که دارند، سهمیه بندی صورت گرفته و 
به تشخیص شرکت پخش سوخت تعلق می گیرد و این 
ممکن است باعث شود چند ساعت در روز بدون نفت گاز 
باقی بمانند چون ســهمیه محدود است و ممکن است 
جایگاه پس از عرضه موجودی ســوخت تعطیل شود و 
این از مشکالت این جایگاه ها است، به طوری که ممکن 
است در روز بیش از ۱۲ ساعت جایگاه تعطیل باشد اما در 
مورد بنزین به هیچ وجه محدودیتی نداشتیم و در تمام 

جایگاه ها مثل همیشه عرضه صورت می گیرد.

سه شــنبه ۲۴ خرداد ماه ۵ درصد از سهام شرکت 
پیشــگامان فن آوری و دانش آرامیــس به روش 
گشــایش در نماد معامالتی "تپســی" به عنوان 
نخستین استارتاپ در بازار ســرمایه، در فرابورس 

عرضه می شود.
به گزارش ایســنا، عرضه مذکور درحالی انجام می 
شود که فقط ســرمایه گذاران واجد شرایط امکان 

خرید آن را دارند. منظور از ســرمایه گذاران واجد 
شرایط نیز صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله 
و صندوق های سرمایه گذاری مشترک ثبت شده 

نزد سازمان بورس است.
نکته قابل توجه این است که معامالت ثانویه تپسی 
روی تابلو صرفا توسط ســرمایه گذاران حرفه ای 
موضوع تبصره یک ماده ۸ مکرر دستورالعمل پذیره 

نویســی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق 
بهادار تهران قابل انجام است.

به عبارت دیگر تا زمانی که تپســی در شــمولیت 
شــرکت های موضوع ضوابط و شرایط اختصاصی 
پذیرش ســهام شــرکت های نوپا و فعال در حوزه 
اقتصاد دیجیتال باشد عموم مردم نمیتوانند حتی 

پس از عرضه آن را خریداری کنند.

 )SMEs( چین از شــرکت های کوچک و متوســط
خواسته است تا فارغ التحصیالن جدید کالج را استخدام 
کنند. به گزارش ایســنا و به نقل از چاینا، اســتخدام 
آنالین ۱۰۰ روزه ملی شرکت های کوچک و متوسط از 
فارغ التحصیالن کالج در سال ۲۰۲۲ که به طور مشترک 
توســط وزارت صنعت و فناوری اطالعات )MIIT( و 
وزارت آموزش و پرورش )MOE( راه اندازی شده از ماه 
مه آغاز اما به دلیل بیماری همه گیر، این رویداد به صورت 

آنالین برگزار شده است.
در این گزارش به نقل از وزارت صنعت و فناوری اطالعات 
آمده اســت که تاکنون بیش از ۷۵۰هزار شغل توسط 
حدود ۱۱۰هزار شــرکت ایجاد شــده و بیــش از ۱.۲ 

میلیون رزومه ارسال شده است. بر اساس این گزارش، 
شرکت های کوچک و متوســط  با توجه به اینکه بیش 
از ۸۵ درصد اشتغال را در این کشور ایجاد می کنند به 
ستون مهمی برای ثبات اشتغال چین تبدیل شده اند. 
آمار وزارت آموزش و پرورش نشــان می دهد که انتظار 
می رود تعداد فارغ التحصیالن دانشگاهی در سال ۲۰۲۲ 
به رکورد ۱۰.۷۶ میلیون نفر برسد. در شانگهای شرق 
چین، دولت محلی مجموعه ای از اقدامات را برای بهبود 
اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی در شهر به دلیل رقابت 

فشرده در سال جاری انجام داده است.
مقامات شــهر در ماه مه از کالج ها خواستند تا وضعیت 

دانشجویی فارغ التحصیالن را تمدید کنند.

در همین حال، یک برنامه اقدام برای ترویج اشــتغال و 
کارآفرینی در بین فارغ التحصیالن دانشگاهی که در ۲۲ 
مه منتشر شد، شرکت های دولتی شانگهای را ملزم کرده 
است که حداقل ۵۰ درصد از سهمیه استخدام خود را به 

فارغ التحصیالن دانشگاهی اختصاص دهند.
به ازای هر فارغ التحصیل دانشگاهی که در شهر استخدام 
می شود، به شرکت ها ۷۸۰۰ یوان )۱۱۷۱ دالر( کاهش 

مالیات و ۲۰۰۰ یوان یارانه داده می شود.
این برنامه همچنین برای تشویق فارغ التحصیالن کالج 
به راه اندازی کسب و کار طراحی شده است. برای کسانی 
که کسب و کار خود را اداره می کنند، ۱۴هزار و ۴۰۰ یوان 

کاهش مالیات به مدت سه سال داده می شود.

بیشتر حقوق بگیران در کدام بخش شاغلند؟

عقب نشینی بیت کوینافزایش مبتالیاِن تب کریمه کنگو به ۱۸ نفر

جمع آوری کارت های سوخت صحت دارد؟

تپسی مسافر بورس شد!

استخدام فارغ التحصیالن دانشگاهی در چین آغاز شد
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اصالح بورس به خط پایان رسید؟ 

افزایش هزینه های تولید 
با ادامه فعالیت ماشین آالت قدیمی 

صعود چشمگیر بورس

رنج صنایع 
از فرسودگی تجهیزات

درخواست ۱.۵ میلیون 
متقاضی مسکن ملی 

رد شد
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سرمقاله

ابهامات
 اجرای اقتصاد کوپنی 

بن بســت در تصمیم گیری ها 
و سیاســت گــذاری های 
 دولت دیده می شود. به نظر 
می رســد مشکل کاالبرگ 
مشکل اجرایی و عملیاتی است. دولت نتوانست 
سیستمی را که یارانه مســتقیم به تولیدکننده 
پرداخت شود را اجرایی کند. البته در زنجان و قزوین 
این طرح به صورت آزمایشی اجرا شد اما نتیجه ای 
که مدنظر دولت بود حاصل نشد. بنابراین مساله 
اجرایی و عملیاتی ســد راه تحقق کاالبرگ شده 

است. همچنین...

  کامران ندری، اقتصاددان 
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سرنوشت نامعلوم 
کاالبرگ

تقاضا برای 
اصالح قیمت دارو

سیاست تعیین سقف برای رشد ساالنه اجاره بها باز هم بی تاثیر ماند

جهش  قیمت ها  در  بازار  اجاره
صفحه3

صفحه2

ارزهای  صادراتی در  راه  صرافی ها
نرخ   ارز  کاهش   می یابد؟

به نظر می رســد اقتصاد ایران هر راهی که برود، با 
سدی بزرگ روبه رو می شــود. یکی از نمایندگان 
مجلس در رابطه با امکان اجرایی شدن طرح اعطای 
کاالبرگ بنابر وعده های داده شده توسط دولت گفت: 
قرار بود کاالبرگ به دست مردم برسد، ماه های اول و 
دوم نشد؛ انگار در آینده نیز محقق نمی شود.  این در 
حالی است که در میان سال های گذشته و با افزایش 
فشار تحریم ها بر اقتصاد، بارها امکان برگشت اقتصاد 
کوپنی به کشور مطرح شده اســت. گویا این بار اما 
دولت خود نیز تمایلی برای کوپنی کردن کاالها ندارد 
و پرداخت نقدی را ترجیح می دهد. به هر ترتیب با 
وجود اینکه دولت به منظور حذف فســاد و تقویت 
تولید مسیر سخت اصالح ارز ۴۲۰۰ را پیموده است، 

اما به نظر می رسد اجرای...

صاحبان شرکت های داروسازی و فعاالن این صنعت، 
آخرین تیر ترکش دان خود بــرای افزایش قیمت  
دارو را، این بار در اتاق بازرگانی تهران رها کردند تا 
شاید مطالبه کهنه و ادامه دار آنها برای اصالح قیمت  
منصفانه دارو، در پاستور و جایی که تصمیم گیر آخر 
در آن نشسته است به هدف بنشیند. در گردهمایی 
فعــاالن صنعــت دارو در چهاردهمین جلســه 
کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران، کارفرمایان و 
تولیدکنندگان دارو، آمار و تحلیل  هایی از هزینه های 
واقعی تولید و بهای تمام شــده دارو طی چند سال 
گذشــته را در کنار نرخ فروش ساالنه شرکت های 
دارویی قرار دادند و با مقایسه آن، ضمن آنکه فاصله 
این دو شاخص را افزایشی اعالم کردند، یادآور شدند 

که با رویه در پیش گرفته...



اقتصاد2
ایران

شرکت های پتروشیمی در تعادل 
بازار ارز نقش موثری دارند

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تصمیمات اتخاذ 
شده در جلسه روز گذشته با اعضای کانون صرافان 
گفت: با هماهنگی و توافقات خوبی که روز گذشته 
انجام شد مقرر شــد عرضه ارز بر اساس مکانیزم 
عرضه و تقاضا باشد و خوشبختانه با اجرایی شدن 
تصمیمات از امروز شاهد اثرات خوبی در بازار بودیم. 
به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک مرکزی،  صالح 
آبادی در نشست با اعضای انجمن صنفی صنعت 
پتروشیمی با بیان اینکه پتروشیمی ها جزو بهترین 
و مهمترین صادرکنندگان غیرنفتی کشور به شمار 
می روند از همکاری و هماهنگی فعاالن این صنعت 

در عرضه ارز قدردانی کرد.
وی افزود: حجم فروش و ارزش صادرات صنعت 
پتروشیمی کشور نسبت به گذشته افزایش قابل 
توجهی داشته و پتروشیمی ها به عنوان دارندگان 
ارز غیرنقتی عرضه های خوبی در ســامانه نیما 
داشــته اند و نقش آنها به عنوان پیشرو در ایجاد 

تعادل در بازار ارز غیرقابل انکار و موثر است.
 دکتــر صالح آبــادی ادامــه داد: قطعــا حضور

 شرکت های پتروشیمی در بازار ارز به ایجاد تعادل 
کمک میکنــد و بانک مرکزی نیــز حمایت ها و 

اقدامات الزم را در این خصوص انجام خواهد داد.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی 
حمایت از صنعت و تولید به ویژه پتروشیمی را در 
دستور کار دارد و اگر مشکل تولید را حل کنیم قطعا 

به نفع اقتصاد کشور است.

شرکت های پتروشیمی خریداری برای 
ارز خود ندارند

دبیرکل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی، در این 
نشست با بیان اینکه پتروشیمی صنعت پیشرو 
و مزیت اصلی کشور اســت گفت: شرکت های 
پتروشیمی از ابتدای سال ۳ میلیارد و 270 میلیون 
دالر در سامانه نیما عرضه داشته اند و پیش بینی 
می شود امسال در مجموع حداقل 15 میلیارد دالر 

ارز توسط پتروشیمی ها به کشور وارد شود.
مهدوی افزود: خوشــبختانه چشم انداز صنعت 
پتروشیمی در کشور روشن است و رشد قابل توجه 
ارز آوری این صنعت صرفا بــه دلیل افزایش نرخ 
های جهانی نبوده بلکه هم میزان تولید و هم میزان 
صادرات محصوالت پتروشمی افزایش قابل توجهی 
داشته و این روند افزایشی امسال با ورود واحدهای 

جدید به مدار تولید تداوم خواهد داشت.

کدام کاالی ایرانــی در عمان 
بیشترین طرفدار را دارد؟

عضو ســابق اتاق بازرگانی ایران با افزایش قیمت 
دالر در بازارهای داخلی، انگیزه برای صادرات کاال 
به کشورهای همسایه از جمله عمان افزایش پیدا 

کرده است.
مهدی علیپور در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
بر اســاس آمارهای ارائه شده از ســوی سازمان 
توســعه تجارت، میزان صادرات ایران به عمان 
افزایش قابل توجهی داشته است. این آمار که در 
ماه های گذشته به ثبت رسیده نشان از آن دارد که 
با باال رفتن قیمت ارز و با توجه به اینکه ارز داخلی 
عمان یکی از قدرتمندترین ارزهای جهان به شمار 
می رود، انگیزه برای صادرات به این کشور افزایش 
پیدا کرده است. وی با بیان اینکه راهبرد صادراتی 
باید از تفاوت ها در نرخ ارز فاصله بگیرد، بیان کرد: 
متاسفانه با افزایش قیمت ارز، فشار چه بر معیشت 
مردم و چه بر تولیدکنندگان برای تولید محصوالت 
جدید باال می رود اما در عین حال فضایی نیز برای 
افزایش صادرات به وجود می آید که می توان از آن 

به نفع اقتصاد کشور استفاده کرد.
این فعال اقتصادی در حوزه عمان، درباره کاالهایی 
که در این کشور بیشــترین اقبال را دارد، گفت: 
محصوالت کشــاورزی، قیر، برخی محصوالت 
معدنی و مصالح ساختمانی اصلی ترین کاالهای 
ایران اســت که به عمان وارد شــده و خریداری 
می شــود. علیپور درباره امکان افزایش بیشــتر 
صادرات ایــران به عمان نیز تاکیــد کرد و گفت: 
عمان کشور بزرگی نیست و حدود پنج میلیون 
نفر جمعیت دارد. از این رو بازار این کشور تا حدی 
جا دارد اما با توجه به روابط سیاسی خوبی که میان 
ایران و عمان وجــود دارد، امکان صادرات مجدد 

کاالهای ایرانی از عمان وجود خواهد داشت.
وی افزود: در صورتی که ما بتوانیم کاالهایی با ارزش 
افزوده باالتر که چه از نظر کیفیت و چه از نظر بسته 
بندی و برندســازی وضعیت مطلوبی دارند را به 
عمان بفرستیم، امکان صادرات مجدد این کاالها از 
عمان به مقاصد دورتر وجود خواهد داشت و به این 
ترتیب هم میزان تجارت مشترک میان دو کشور 
افزایش می یابد و هم کاالهای ایرانی از این طریق 

به دیگر مقاصد خواهند رسید

اخبار

جدیــد  ابالغیــه  طبــق 
بانک مرکــزی، خریــد ارز 
صادرکنندگان به نرخ توافقی 
و عرضه بــدون محدودیت 

مجاز شد.
بر اساس ابالغیه جدید بانک مرکزی به صرافی ها اجازه 
داده شد که ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی، 
خریداری و به متقاضیان ارز )بدون محدودیت( بفروشند.
رئیس کل بانک مرکزی نیز بعد از نشست با صرافان، از 
افزایش عرضه ارز در صرافی ها خبر داده بود و گفته بود: 
روز گذشته با صرافان توافق کردیم که در زمینه اسکناس 
میزان عرضه را افزایش دهیم و مقررات مربوط به تقاضای 

بازار در حوزه اسکناس را هم تسهیل کنیم.

قیمت دالر شکسته می شود؟ /پیش بینی 
قیمت دالر

به گزارش اقتصادنیوز قیمت دالر این روز ها در بازار ارز 
تهران رکوردهای تاریخی را ثبت می کند. روند صعودی 
نرخ دالر تا جایی پیش رفته که بازار ساز تصمیم به مداخله 
شدید در بازار  گرفته و خط ونشان هایی را برای قیمت 
دالر کشیده است. روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی 
نشست ویژه ای با صرافان برگزار کرد و آن ها را در جریان 

تصمیم های جدید ارزی قرار داد. 

مجوز جدید بانک مرکزی به صرافان 
طبق  مجوز جدید بانک مرکزی از  روز گذشــته تمام 
صرافی ها  میتواننــد آزادانه در بازار ارز بفروشــند. به 
صرافی ها اجاره داده شــده اســت ارز صادر کننده ها 
را با نرخ توافقــی، خریداری و به متقاضیــان ارز بدون 
محدودیت بفروشند. اربیتراژی  که احتماال  باعث شکسته 

شدن قیمت ها خواهد شــد.  با این اقدام بانک مرکزی 
دو برنامه مهم در راستای تســهیل عرضه و فروش ارز 
اجرایی خواهد شــد: اول آنکه خرید ارز صادرکنندگان 
با نرخ توافقی و غیردســتوری منجر به افزایش انگیزه 
 صادرکنندگان بــرای بازگشــت ارزهــای صادراتی 

خواهد شد.
دوم آنکه بانــک مرکزی با صدور مجوز فــروش ارز در 
سرفصل 24 )سایر( با احراز هویت متقاضی، امکان خرید 
ارز برای متقاضیان از کانال رسمی را تسهیل کرده است.

قیمت دالر باال می رود؟ 
 با این حــال عــده ای از معاملــه گــران همچنان به 
تنش های ایجاد شده بین ایران و غرب درباره  قطعنامه 
اشاره می کردند. از نظر این دســته از بازیگران ارزی، با 
توجه به تنش ها و نرخ تورم موجــود احتمال افزایش 
قیمت دالر همچنان وجود دارد و می تواند سقف های 

تازه ای را تجربه کند.
برخی از آن ها نیز احتمال می دهنــد پرونده ایران به 
شورای امنیت بازگردد و اعتقاد دارند این موضوع، عواقب 

ناخوشایندی برای بازار خواهد داشت.

بازارساز سد راه افزایش قیمت دالر و سکه
بازارساز روز گذشته سد راه قیمت دالر و قیمت سکه شد. 
روند صعودی اسکناس آمریکایی روز گذشته  تحت تاثیر 
خبرهای مرتبط با مجوز جدیــد بانک مرکزی  به تمام 
صرافی ها کاهش پیدا کرد و قیمــت دالر در معامالت 

نقدی  روز گذشته به سمت عقب برگشت.
طبــق مجــوز جدیــد  بــه صرافی هــا اجــاره داده 
شــده اســت ارز صادر کننده هــا را با نــرخ توافقی، 
 خریــداری و بــه متقاضیــان ارز بــدون محدودیت 

بفروشند. 
فعاالن بازار  می گویند با افزایش عرضــه ارز در بازار و 
همچنین افزایش اختیارات صرافی ها در خرید و فروش 
ارز به زودی از نوسانات ارزی کاسته شده و بازار وارد مدار 

نزولی می شود.
البته پیگیری  اقتصادنیوز از صرافی ها نشــان می دهد 
که هنور بخشنامه ای به صرافی ها صادر نشده و قیمت 

توافقی هنوز اعالم نشده است.

افزایش قیمت دالر صرافی ملی
صرافی ملی هم روز گذشــته قیمــت دالر را مانند روز 

گذشته افزایش داد. نرخ دالر در صرافی ملی در ابتدای 
معامالت روز گذشــته 27 هزار و 119 تومان بود. این 
قیمت در مقایســه به عصر دیروز تقریبا 75 تومان باال 

تر بود. 
قیمت  دالر صرافی قبل از ظهر روز گذشته دوباره جهش 
پیدا کرد  و تا 27 هزار و 182 تومان پیش رفت و در نیمه 
روز به قیمت 27 هزار و 2۳7 تومان رســید . این قیمت 
نسبت به روز یکشنبه 19۳ تومان رشد رانشان می دهد . 

دالر متشکل گران شد
نرخ دالر در بازار متشــکل ارزی هم روز گذشــته وارد 
کانال 27 هزار تومان شد .اسکناس امریکایی در ابتدای  
معامالت نقدی روز گذشــته در کانال 26 هزار تومان 
معامله شد اما مدت زیادی طول نکشید که بر روی قیمت 
27 هزار و 9 تومان قرار گرفت. نرخ دالر متشکل در کانال 
27 هزار تومان تال 27 هزار و ۳49 تومان پیش رفت. این 
قیمت نســبت به روز قبل 4۳9 تومان افزایش را نشان 
 میدهد. قیمت دالر  در زمان نوشتن این گزارش 27 هزار

 و 80 تومان بود. 

قیمت طال و سکه کاهش یافت؟ 
بازار جهانی طال در حال عقب نشینی است. قیمت اونس 
طال ظهر روز گذشته بیش از 12 دالر کاهش را ثبت کرد 

و در محدوده 1860 دالر معامله شد. 
در بازار داخلی ایران هم روز گذشته از سرعت افزایشی 
قیمت طال و قیمت سکه کاسته شد . قیمت طال 18 عیار 
در زمان نوشتن این گزارش 1 میلیون و 500 هزار و 900 
تومان مبادله شد که نســبت به دیروز 11هزار و 900 

تومان پایین آمده بود. 
قیمت سکه هم روز گذشته  پایین رفت  و طبق سایت 
اتحادیه سکه این فلز زرد رنگ در بین پله اخر کانال 15 

میلیون و پله اول کانال 16 میلیون تومان معامله شد .

نرخ   ارز  کاهش   می یابد؟

ارزهای  صادراتی در  راه  صرافی ها

اصالح بورس به خط پایان رسید؟ 
صعود چشمگیر بورس

شاخص های بورســی روز گذشــته صعودهای 
چشم گیری را تجربه کردند به طوری که شاخص 

کل بورس بیش از ۳9 هزار واحد افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس روز گذشته با 
۳9 هزار و 59 واحد  افزایش تا رقم یک میلیون و 
571 هزار واحد صعود کرد. شاخص کل با معیار هم 
وزن با 77۳8 واحد افزایش به رقم 429 هزار و 160 
واحد رسید. در این بازار 561 هزار معامله به ارزش 

54 هزار و 406 میلیارد ریال انجام شد.
توســعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه فوالد 
مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، پتروشیمی 
پارس و سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین  
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی 
بورس گذاشتند. در آن سوی بازار سرمایه شاخص 
کل فرابورس هم توانست 415 واحد  صعود کند و 
به رقم 21 هزار و  422 واحد برسد در این بازار 284 
هزار معامله انجام شد که هزار و  299 میلیارد ریال 
ارزش داشت. بیمه پاســارگاد پلیمر آریاساسول، 
پتروشــیمی تندگویان، فوالد هرمزگان جنوب و 
سرمایه گذاری صبا تامین نســبت به سایر نمادها 

بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.
جواد فالحیان، کارشناس و فعال بازار سرمایه در 
گفت وگو با اقتصاد آنالین، روند بورس را بررسی 
کرد و گفت: بورس امروز برخالف روزهای روزهای 
گذشته رالی صعودی خود را آغاز کرد و بالخره از 
روند معامالتی رنج و خنثی خارج شــد. در ادامه 
تاثیرات حذف ارز 4200تومانی و افزایش تورم، باال 
رفتن قیمت طال و دالر نیز موجب شد تا انتظارات 
تورمی مجددا افزایش یابد. بنابراین می  توان گفت 
در چنین شرایطی تمام بازارهای مالی تحت تاثیر 

قرار گرفته و با موج تورمی همراه می شوند.
وی بیان کرد: در معامالت روز گذشته اغلب سهام 
بازار با رشد خوبی همراه شدند. به طوری که 74درصد 
از کل نمادهای معامله شده در بورس امروز در بازه 
معامالتی مثبت معامله شدند و بیش از 120سهم 
به صف خرید نشستند. این کارشناس بازار سرمایه 
تشریح کرد: به نظر می رسد با افزایش ارزش معامالت 
به ســطحی باالتر از 10هزار میلیــارد تومان روند 
صعودی بورس ادامه یابــد و اتفاق مثبتی برای بازار 
و ســهامداران رقم بخورد. فالحیان در پایان خاطر 
نشان کرد: با توجه به روند معامالتی بورس امروز به 
نظر می رسد روند کنونی بازار همچنان ادامه یابد و با 
افزایش حجم و ارزش معامالت رونق به بازار بازگردد.

غضنفری خطاب به دارندگان وام های معوق ارزی:
نه به رئیس جمهوری نامه بزنید و نه وقت 

خود را تلف کنید؛ وام را تسویه کنید
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ضمن اتمام 
حجت با دریافت کنندگان تسهیالت ارزی برای 
برگشــت آن به نرخ روز تاکید کرد که اگر در این 
رابطه اقدام نکنند حتما نسبت به تملک دارایی های 
آنها اقدام خواهد شد، بنابراین نه به رئیس جمهوری 

نامه بزنند و نه وقت خود را تلف کنند.
مهدی غضنفری در گفت وگو با ایسنا، از آخرین 
تصمیم در رابطه با درخواست تسهیالت گیرندگان 
ارزی به ویژه بخش خصوصی جهت پرداخت با نرخ  

4200 تومان توضیحاتی ارائه کرد.
رئیس هیات عامل صندوق توســعه ملی با بیان 
این که هیــچ راهی برای بازپرداخت تســهیالت 
معوق به نرخ ارز 4200 تومانی نیست، گفت: تنها 
راه باقی مانده این است که تسهیالت صندوق را  با 
نرخ روز تسویه کنند. این که فکر کنند قرار است آن 
را ما با نرخ گذشته دریافت کنیم، یک خیال خام 
است که در ذهن خود پرورش داده اند، اگر دنبال 
هر راهی برای پرداخت تســهیالت با ارز 4200 
تومان باشند، مطمئن باشند صندوق، آن را خواهد 
بست. از این رو نه به رئیس جمهوری نامه بزنند نه 
وقت خود را تلف کنند. وی با اشاره به این که برخی 
تســهیالت گیرندگان می گویند که می خواهند 
بیایند و طلب صندوق را به قیمت فعلی پرداخت 
کنند، یادآور شد: اما نگرانند که شرکایشان که در 
خفا با هم عهد بسته بودند تا منابع صندوق را به نرخ 

روز ندهند، مانع از این اقدام شوند.
غضنفری تاکید کرد: اگر تسهیالت گیرندگان به 
توصیه های صندوق توجه کردند که با یکدیگر به 
توافق خواهیم رسید اما اگر بخواهند همچنان بر 
موضع خود اصرار کنند، آنگاه ناچار خواهیم بود 
از کانال قانون اقدام کنیم؛ به طوری که براساس 
مصوبه ای تحت عنون "تملک دارایی تســهالت 
معوق" که در پایان سال گذشــته هیات امنای 
صندوق توسعه ملی مجوز آن را صادر کرد، نسبت 
به تملک دارایی تسهیالت معوق اقدام می شود. 
این مصوبه به صندوق اجــازه داده تا دارایی های 
تسهیل گیرندگان را برای جبران منابع صندوق به 

تملک درآوریم.
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صاحبان شرکت های داروسازی و فعاالن این صنعت، 
آخرین تیر ترکش دان خود برای افزایش قیمت  دارو را، 
این بار در اتاق بازرگانی تهران رها کردند تا شاید مطالبه 
کهنه و ادامه دار آنها برای اصالح قیمت  منصفانه دارو، 
در پاستور و جایی که تصمیم گیر آخر در آن نشسته 
است به هدف بنشیند. در گردهمایی فعاالن صنعت 
دارو در چهاردهمین جلسه کمیسیون اقتصاد سالمت 
اتاق تهران، کارفرمایان و تولیدکنندگان دارو، آمار و 
تحلیل  هایی از هزینه های واقعی تولید و بهای تمام شده 
دارو طی چند سال گذشته را در کنار نرخ فروش ساالنه 
شرکت های دارویی قرار دادند و با مقایسه آن، ضمن 
آنکه فاصله این دو شــاخص را افزایشی اعالم کردند، 
یادآور شدند که با رویه در پیش گرفته شده و در صورتی 
که دولت اقدام فوری برای اصالح قیمت منصفانه دارو 
ترتیب ندهد، شرکت های داروسازی چاره ای جز توقف 

تولید نخواهند داشت.
آن طور که محمود نجفی عرب، رئیس کمیســیون 
اقتصاد سالمت اتاق تهران گفت، صنعت دارویی کشور 
به طوری جدی طی سه سال اخیر، به طرق مختلف این 
پیام را به دولت و دستگاه های حاکمیتی رسانده که 
اصالح قیمت دارو دیگر نه امری ضروری بلکه حیاتی 
برای صنایع فعال در این بخش تبدیل شده و تاخیر در 
آن، عواقب سنگینی برای این صنعت به همراه خواهد 
آورد. به گفته وی، طی این مدت، نمایندگان صنعت 
دارویی کشور طی مذاکرات و مکاتبات مداوم، موفق 
شده اند که بخشی از نظام تصمیم گیری در دولت را 
نسبت به اصالح قیمت ها متقاعد کنند و آن طور که او 
تاکید کرد، در حال حاضر بدنه کارشناسی و تصمیم گیر 
در دولت و همچنین نهاد مجلس، بر سر این موضوع با 
فعاالن اقتصادی یک قول و هم صدا شده اند. نجفی عرب 
توضیح داد کــه در آخرین اقدام، نامــه ای به امضای 
اعضای هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای 
انسانی به دفتر رئیس جمهور ارسال شده و در آن، از 
مقام عالی دولت خواسته شده که هرچه سریع تر به داد 
صنعت دارویی کشور رسیدگی شود. وی تاکید کرد که 
نامه دیگری نیز به امضای رئیس اتاق تهران که حامل 
وضعیت موجود صنایع دارویی و برهان های مربوط به 
افزایش قیمت دارو است، به دست رئیس جمهور خواهد 

رسید. رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران 
همچنین اشاره کرد که یکی از مطالبات و راهکارهای 
شرکت های دارویی کشــور، افزایش قیمت یک باره 
اشکال مختلف دارویی اســت و این پیشنهاد حتی از 
سوی برخی ســازمان ها و نهادهای مسول نیز مورد 

تایید قرار گرفته است.

اختالف 3 همت هزینه ها
در این جلسه همچنین، بهادر نایبی، مدیر مالی گروه 
کوبل دارو، در گزارشی که مبنای آن تحلیل صورت های 
مالی شرکت های دارویی بورسی بود، چالش های قیمت 
در صنعت دارو کشور را بازخوانی کرد و با تکیه بر اینکه، 
هزینه های تولید مصوب سازمان غذا و دارو، تنها حدود 
یک ســوم هزینه های واقعی تولید فعلی شرکت های 
داروسازی را پوشش می دهد، گفت: این در حالی است 
که بنا بر ادعای ســازمان غذا و دارو و سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، هزینه های تولید 
باید بر مبنای صورت های مالی حسابرسی شده باشد.

وی سپس این تحلیل و ادعای سازمان های مذکور را 
مورد نقد قرار داد و افــزود: در حالی صورت های مالی 
حسابرسی شــده در بهترین حالت ۳ تا 4 ماه پس از 
پایان سال مالی در دسترس اســت که در این اسناد، 
هزینه های تولید بر مبنای شکل دارویی ارائه نمی شود. 
نایبی ســپس به طور نمونه به هزینه تولید شــرکت 
داروسازی دکتر عبیدی طی سال 1400 اشاره کرد و 
با این توضیح که صورت های مالی این شــرکت نشان 
می دهد که مجموع کل دســتمزد و سربار ساخت در 
سال 1400 رقمی معادل 27۳ میلیارد تومان بوده است، 
افزود: مقایسه هزینه های واقعی با هزینه های محاسبه 
شده بر اســاس آخرین مصوبه ســازمان غذا و دارو، 
حکایت از اختالف 57 درصدی دارد. نایبی همچنین 
با ارائه داده های مربوط به صورت های مالی شرکت های 
دارویی بورســی که به گفته وی، حدود 25 درصد از 
تولید داروی کشور را در اختیار دارند، افزود: این بررسی 
نشان می دهد که تفاوت هزینه تولید سال 1400 این 
شرکت ها بین هزینه های تبدیل واقعی با هزینه های 
ساخت محاسبه شده بر اســاس نرخ مصوب سازمان 
غذا و دارو، رقمی نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان است.

در حالی که رشــد نقطه ای قیمت مســکن در 
تهران کاهشی بود در اردیبهشــت ماه امسال 
برابر بــا 26.2 درصد به ثبت رســید. این تورم 
برای اجاره تهران برابر با 46 درصد و برای نقاط 

شهری معادل با 50 درصد ثبت شده است.
به گزارش اقتصادنیوز، رقابت رشد قیمت ها در 
بازار مســکن تهران هنوز داغ است. در دومین 
ماه بهاری امسال، قیمت مســکن با رشد 6.1 
درصدی رشد داشــته و به ۳6 میلیون و ۳50 

هزار تومان رسید.
بررســی های آمــاری از وضعیت مســکن در 
تهران نشــان می دهد تب قیمت هــا در میانه 
بهار 1401 و در قیمت خرید و فروش آپارتمان 
های مســکونی و قیمت اجاره مسیری داغ تر 

داشته است.

بررسی قیمت مسکن در تهران
در حالی که رشد ماهانه قیمت مسکن به دومین 
رکورد خود در بازه دوازده ماهه رســیده، رشد 
ماهانه در بخش اجاره نیز مســیری صعودی را 

ثبت کرد.
در همین رابطه در اردیبهشت ماه امسال، تورم 
ماهانه اجاره در نقاط شهری برابر با 2 درصد و در 

تهران معادل با 1.9 درصد به ثبت رسید.
مقایسه آمار ماهانه نشان می دهد این بیشترین 
میزان این شاخص در سه ماه اخیر بوده و در این 
مقطع جهش بیشتری در تهران و نقاط شهری 

کشور ثبت شده است.
بررســی های نقطه ای معامالت نیز نشان می 
دهد رشــد قیمت ها در مقایسه با سال قبل نیز 

روند افزایشی تری داشته است.

خیز دوباره رشد قیمت ها در مسکن و 
اجاره

در حالی که رشــد نقطه ای قیمت مســکن در 
تهران کاهشی بود در اردیبهشــت ماه امسال 
برابر بــا 26.2 درصد به ثبت رســید. این تورم 
برای اجاره تهران برابر با 46 درصد و برای نقاط 

شــهری معادل با 50 درصد ثبت شــده است. 
بررسی های آماری نشــان دهنده آن است که 
تورم هر سه شاخص در این سال خیز دوباره ای 
برداشته و ضمن افزایش در مرتبه باالیی نیز به 

ثبت رسیده است.
تقریبا کانــال 50 درصد باالتریــن کانال تورم 
مســکن در این موعد بوده و سطح 46 درصدی 
نیز بیشترین میزان این متغیر در بازه حداقل 5 

ساله به شمار می آید.
در همیــن راســتا کارشناســان در علت روند 
افزایشی و رشد نقطه ای باالتر در اجاره سه دلیل 

عمده را ذکر می کنند.

دالیل رشد قیمت اجاره در تهران
به عنوان اولین دلیــل در واکاوی چرایی تورم 
باال در بخــش اجاره تهران و نقاط شــهری می 
توان پیش قدم بودن قیمت مسکن را عامل آن 
دانست. به طور کلی در تعیین اجاره یک قاعده 
ریاضی به صورت عرف اقتصادی شــناخته می 
شود. به این معنا که ســهمی از قیمت مسکن 
معین کننده ســطح اجاره در هر مقطع است. 
بنابراین زمانی که قیمت مسکن صعودی شود 
این افزایش در بخش اجاره نیز تاثیر گذار خواهد 

بود.
دومین عاملی که می تواند رشد باالی اجاره را 
در روزهای اخیر توضیح دهد انتظارات تورمی و 
انتظارات تاریک مالکان از وضعیت سایر بازارهای 
مالی است. در همین راســتا زمانی که مالکان 
دورنمای نزولی از وضعیت ســایر بازارها دارند 
در مقابل افزایش قیمت اجاره مقاومت کمتری 

نشان خواهند داد.
سومین عامل در سمت تقاضا قرار دارد. در همین 
راستا برخی معتقدند رشد اجاره از ناحیه افزایش 
تقاضا نیز می تواند باشد. به این معنا که کاهش 
قدرت خرید افراد در خرید خانه موجب می شود 
بازار اجاره تقاضای بیشتری داشته و از این جهت 
ســبب افزایش قیمت آن در بازار تهران و نقاط 

شهری شده باشد. 

در شرایطی که وزیر راه و شهرســازی از گزارش حدود 
400 هزار خانه جدید خالی خبر داده اســت، سازمان 
امور مالیاتی می گوید که هنوز اطالعات جدید خانه های 
خالی به این سازمان ارسال نشده است. به گزارش ایسنا، 
براساس قانون وظیفه شناسایی خانه های خالی و ارسال 
اطالعات مربوط به  آن ها به سازمان امور مالیاتی برعهده 

وزارت راه و شهرسازی است.
در این زمینه، پس از کش و قوس های بسیار بین این دو 
دستگاه از چگونگی ارســال اطالعات تا بررسی صحت 
آن ها در سال گذشته، سازمان امور مالیاتی اعالم کرد که 
568 هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شد که بالغ بر 
488 هزار واحد از آنها در شهرهای باالتر از صد هزار نفر 
جمعیت بوده و مشمول پرداخت مالیات شدند. پیش از 
این، سازمان مالیاتی درباره روند و میزان اخذ مالیات از 
این تعداد خانه خالی گفته بود که فقط یک میلیارد تومان 
مالیات خانه خالی پرداخت شده است و حدود 5000 نفر 

از مالکان این خانه ها در درگاه سازمان اعالم کردند که 
خانه آنها خالی نبوده و عــدم پذیرش را انتخاب کردند. 
همچنین، حدود 500 نفر از صاحبان خانه های خالی 
نیز پذیرش مالیات خانه خالی را اعالم کردند اما همه این 
افراد مالیات خود را پرداخت نکرده اند بلکه نصف این افراد 
مالیات خود را پرداخت کردند. برخی دیگر از مشموالن 
مالیات خانه خالی نیز وارد درگاه سازمان امور مالیاتی 

شدند و هیچ عکس العملی نداشته اند.
در شرایطی که مشموالن مالیات خانه ها خالی اعتراض 
داشتند که خانه آن ها به اشتباه، خالی شناسایی و مشمول 
مالیات شده است، وزارت راه و شهرسازی فرصت داد تا 
 V.MASKAN دریافت کنندگان پیامک از سرشماره

اطالعات سکونتی خود را در ســامانه امالک و اسکان 
ثبت یا به روز کنند. در این بین، وزیر راه و شهرســازی 
در اظهارات اخیرش درباره اجرای قانون اخذ مالیات از 
خانه های خالی گفت که 560 هزار واحد مسکونی خالی 
به وزارت اقتصاد و دارایی معرفی شده که از این میزان 
60 هزار واحد اعتراض کردند و این اعتراضات در دست 
بررسی است. وی همچنین از گزارش حدود 400 هزار 

خانه جدید خالی خبر داده است.
بدین منظور، برای بررســی آخرین وضعیت ارســال 
اطالعات جدید خانه های خالی، مدیرکل دفتر طراحی و 
تحلیل فرآیندهای مالیاتی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
هنوز اطالعات جدیدی از خانه های خالی به سازمان امور 

مالیاتی ارسال نشده و اطالعات جدید ممکن است که 
اطالعات دقیق و موثق همان 576 هزار خانه خالی قبلی 

پس از بررسی های صورت گرفته باشد.
وی افزود: اعتراضات درباره شناســایی خانه های خالی 
از ســوی صاحبان این واحدهای مسکونی به وزارت راه 
و شهرســازی رفته و تغییرات وارد شــده در اطالعات 
خانه های خالی را به سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد 

کرد.
افزایش وصول مالیات از خانه های خالی از تیرماه به بعد

جهانگیر رحیمی ادامه داد: بخــش ابتدایی که از تعداد 
خانه های خالی در اختیار ســازمان امــور مالیاتی قرار 
گرفت، زیاده نبوده و سازمان هنوز برگ مطالبه ارسال 
نکرده  است. افزایش وصول مالیات از خانه های خالی به 
اطالعات جدید بستگی دارد زیرا، احتمال اینکه شناسایی 
این خانه ها دقیق باشد، بیشتر است و هر چه اطالعات 

دریافتی درست تر باشد، آمار وصولی نیز باال می رود.

در جلسه کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران مطرح شد

تقاضا از پاستور برای اصالح قیمت دارو
سیاست تعیین سقف برای رشد ساالنه اجاره بها باز هم بی تاثیر ماند

جهش  قیمت ها  در  بازار  اجاره

سازمان امور مالیاتی:

هنوز خانه  خالی جدیدی معرفی نشده است

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ به ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ در بازار آزاد تهران به ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار 

آزادی طرح قدیم ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۹ میلیون تومان، ربع سکه ۶ میلیون تومان و سکه یک گرمی ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است. قیمت هر اونس طال در بازارهای 
جهانی ۱۸۵۶ دالر و ۸۱ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار در بازار تهران یک میلیون و ۵۰۰ هزار و ۵۲۴ تومان است.
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مدیرکل راه و شهرسازی اســتان تهران از احتمال 
ثبت نام مجدد در نهضت ملی مسکن طی امسال خبر 
داد و گفت: در برخی مناطق با موانعی پیش بینی نشده 
مواجه شدیم. خلیل محبت خواه یادآور شد: ثبت نام 
طرح نهضت ملی مســکن با توجه به درخواســت 
متقاضیان تا پایان اردیبهشت ماه ادامه داشت و تالش 
می کنیم پایان ماه جاری )خــرداد 1401( پاالیش 

متقاضیان را به اتمام برسانیم.
وی ادامه داد: در تهران و در شــهر های جدید پرند، 
هشتگرد و پاکدشت متقاضیان می توانستند ثبت نام 
کننــد و در ویرایــش جدید متقاضیان باید شــهر 

مورد ســکونت خود را انتخاب کنند. وی با اشــاره 
به این که حــدود 5.5 میلیون نفــر در نهضت ملی 
مســکن ثبت نام کردند، گفت: حدود 4 میلیون نفر 
واجد شرایط نهضت ملی مســکن بودند، امیدواریم 
 امســال مجدداً زمینــه ثبت نــام متقاضیــان را 

فراهم کنیم.
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان تهران از افتتاح 
واحدهای نهضت ملی مســکن طی امسال خبر داد 
و گفت: در برخی مناطق با موانعی پیش بینی نشده 
مواجه شدیم، اما سعی خواهیم کرد در برخی از شهر ها 

امسال قطعاً واحدهایی را افتتاح کنیم.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران 
با بیان اینکه صادرات تخم مرغ به افغانستان از یک هفته 
قبل آغاز شده است، گفت: صادرکنندگان منتظر ابالغ 
حذف تعرفه صادراتی تخم مرغ هستند. ناصر نبی پور 
با اشاره به اینکه صادرات تخم مرغ از حدود یک هفته 
قبل آغاز شده است، گفت: این صادرات از مقصد مشهد 

به افغانستان در حال انجام است.
به گفته وی، تاکنون حدود ۸00 تن تخم مرغ از کشور 
صادر شده اســت. این فعال بخش خصوصی با بیان 
اینکه ستاد تنظیم بازار حذف تعرفه صادراتی تخم مرغ 
را تصویب کرده اما هنوز این مصوبه از سوی معاون اول 
رئیس جمهور به گمرکات ابالغ نشده است، گفت: با 

توجه به افزایش قیمت تمام شده تولید در داخل کشور، 
مزیت رقابتی تخم مرغ در بازارهای جهانی از بین رفته و 
در صورت حذف تعرفه تازه به حالت سر به سر )نه سود 
و نه زیان( خواهیم رسید و در برخی موارد نیز با زیان 

تولیدکننده همراه است.
وی با بیان اینکه اصلی ترین دلیل این مساله نیز کاهش 
حجم مازاد تولیدی اســت که با آن مواجه هستیم، 
اضافه کرد: مرغداران عنوان می کنند در صورتی که 
هر چه زودتر این مصوبه ابالغ نشود، صادرات را متوقف 
خواهند کرد. در اردیبهشت ماه 1401 با اعالم معاونت 
امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی صادرات 

تخم مرغ تا میزان مصوب مجاز اعالم شد. 

رئیس اتحادیه فروشــندگان کاغذ و مقوا تهران گفت: ۹0 
درصد کاغذ مورد نیاز کشور از طریق واردات تامرئیس اتحادیه 
فروشندگان کاغذ و مقوا تهران درباره دالیل افزایش قیمت 
کاغذ اظهار داشت: ۹0 درصد کاغذ مورد نیاز کشور از طریق 
واردات تامین مي شود بنابراین نرخ ارز و مسائل خارجي از 
عوامل تاثیرگذار بر قیمت کاغذ است.ین مي شود بنابراین 
نرخ ارز و مسائل خارجي در قیمت آن تاثیرگذار است. احمد 
شریفان، رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا تهران با بیان 

اینکه قیمت کاغذ از ابتداي امسال ۲0 درصد گران شده است، 
بیان داشت: جنگ روسیه و اوکراین مجراي ورودي کاالهاي 
ما را تا حدودي بسته اســت و همین موضوع بر روي قیمت 
کاغذ تاثیر گذاشته است.رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ 
و مقوا تهران با بیان اینکه مسائل مختلف داخلي نیز بر روي 
قیمت کاغذ اثرگذار است، بیان داشت: وزارت صمت متولي 
بازار و متولي واردات است؛ بنابراین باید در کنترل بازار نقش 
ایفا کند که متاسفانه نقشي در کنترل بازار کاغذ نداشته است.

دبیر اتحادیه بنکداران مــواد غذایی گفت: طی 
روزهای گذشته، عرضه رب گوجه فرنگی به بازار 
محدود شده است زیرا تولیدکنندگان در انتظار 
تصمیم ســازمان حمایت بــرای اصالح قیمت 
هستند. قاسمعلی حسنی در مورد وضعیت عرضه 
رب گوجه فرنگی به بازار، اظهــار کرد: ۲.5 برابر 
مصرف در کشور تولید رب گوجه فرنگی داریم، 
بنابراین کمبودی در تولید این کاال نداریم منتهی 
طی روزهای گذشته، عرضه رب گوجه فرنگی به 

بازار محدود شده است.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران افزود: 
تولیدکنندگان با این اســتدالل که هزینه های 
تولید از جمله دستمزد، حمل و نقل، قوطی و… 

افزایش یافته اســت، در انتظار تصمیم سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای 

اصالح قیمت هستند.
وی ادامه داد: این وضعیت در حالیست که تا یک 
ماه پیش و قبل از اصالح قیمت روغن خوراکی، 
رب گوجه فرنگی به صورت تحمیلی به بنکداران 
داده می شــد اما هم اکنون ایــن کاال به صورت 
محدود و اندک به دست بنکدار می رسد. حسنی 
در مورد قیمت مصوب قند و شکر نیز گفت: مطابق 
با ابالغیه جدید وزارت جهاد کشاورزی به وزارت 
صمت و اصناف، قیمت هر کیلوگرم قند ۲۷ هزار 
و 100 تومان و هر کیلوگرم شکر ۲۳ هزار و ۲۳0 

تومان برای مصرف کنندگان تعیین شده است.

صنایع کشــور با خطوط 
تولیــد و ماشــین آالت 
فرســوده و مســتهلک در 
خطر فروپاشی و تعطیلی 
قرار دارند. از آنجایی که که 
تولید باید چرخ اقتصادی کشور را به حرمت درآورد 
جای سوال است چرا متولیان امر نسبت به نوسازی 
ماشــین آالت بی توجه مانده اند. تحریم ها، نبود 
نقدینگی و ناتوانــی در تامین مالــی هزینه خرید 
ماشین آالت، افزایش سرسام آور نرخ ارز و... سد راه 

نوسازی خطوط تولید و ارتقای تجهیزات شده اند. 
فعاالن بخش صنعت کشــور بر ایــن باورند که در 
شرایط تحریمی واردات ماشین آالت و انتقال پول 
آنها اگر شدنی باشد بسیار هزینه بر است. به عبارت 
دیگر، یک کارخانه در ژاپــن با بروزترین تجهیزات 
در مقایسه با یک کارخانه مشابه در ایران به لحاظ 

اقتصادی بسیار موفق تر عمل می کند. به دلیل اینکه 
نه در واردات ماشــین آالت هزینه بنگاه های ایرانی 
را دارد و نه در بازارســازی با مشکالت ایران پیش 
می رود. بر این اساس، نوســازی در ایران فرآیندی 

بسیار هزینه بر است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس فرسودگی 
ماشین آالت را یکی از اصلی ترین موانع پیش روی 
صنعت نساجی دانست و گفت: بیشتر ماشین  آالت 
این صنعت، صرف نظر از نوع تکنولوژی، فرســوده 
هســتند. الهوردی دهقانی درباره موانع پیش روی 
صنعت نساجی، اظهار داشت: مواد اولیه مورد نیاز 
تولید پوشاک در کشــور به میزان کافی وجود دارد 
زیرا بیشــتر البســه تولیدی از مواد پتروشیمی و 
فرآورده های نهایی آن به دســت می آید و این مواد 
اولیه نیز در داخل کشور تولید می شود.  بنابراین برای 
رفع این مشکل و نوسازی ماشین آالت باید از ظرفیت 

بخش خصوصی استفاده کرد.
فرســودگی ماشــین آالت خط تولید عــالوه بر 

چالش بازار فــروش و بیکاری کارگــران، ناتوانی 
در رقابت با بازارهــی جهانی را در پــی دارد. بهره 
وری در تولید کاال را به شــدت کاهــش داده و در 
 افزایش مصــرف انــرژی و برق بســیار تاثیر گذار 

است.
به گفته کارشناســان حوزه صنعــت و معدن، اگر 
وضعیت فرسودگی ماشین آالت ادامه یابد و اقدامی 
برای نوسازی آن انجام نشود حداقل تا 10 سال آینده 
صنعت نابود و به جزیره ماشین آالت فرسوده تبدیل 
خواهد شد. صنعتگران مازندرانی از شرایط تولید در 
زمان حاضر و ناتوانی در رقابــت با بازارهای جهانی 
گالیه دارند و خواستار گره گشایی از مشکالت بخش 

صنعت از سوی مسووالن امر هستند.
این در حالی است که بســیاری از معادن کشور به 
گورستان ماشین آالت فرســوده تبدیل شده است 
و بر اساس آسیب شناســی صورت گرفته در حوزه 
ماشــین آالت معدنی در پارلمان بخش خصوصی 
عواملی چون تحریم ها، کاهــش ارزش پول ملی و 

سیاست  گذاری ها و مدیریت نادرست با هدف حمایت 
از تولید داخلی ماشــین آالت، نگهــداری، واردات 
و توزیع ماشــین آالت وارداتی منجر به مستهلک 
شدن بخش اعظمی از ماشین آالت معدنی کشور 

شده است.
در همین زمینه عضو خانه صنعت و معدن در گفت 
و گو با "کسب و کار" گفت: تحریم شرایط سختی را 
برای صنایع و تولید ایجاد کرده است. به دلیل وجود 
تحریم ها تولید از بسیاری از ماشن آالت و تجهیزات 
روز دنیا بی بهره مانده است و این اتفاق توان رقابت را 
با دنیا برای تولیدکننده داخلی سخت تر کرده است. 
آرمان خالقی اضافه کرد: امروز مشکل اساسی صنایع 
و معادن ما تأمین ماشین آالت است. ماشین آالت 
فرسوده اند. متاسفانه تحریم ها اجازه واردات وسایل 
نو را نمی دهند. از طرف دیگــر قانون اجازه واردات 
ماشین آالت دست دوم و کار کرده را نمی دهد. در 
داخل کشــور نیز هنوز تامین کننده جدی ماشین 
آالت معدنــی نداریم.چرا که هنوز بــه این توانایی 
نرسیده ایم و اگر خط تولید را نیز راه اندازی کنیم، به 
دلیل تخصصی بودن کارکرد این نوع ماشین آالت، 

فناوری آنها را در اختیار نداریم.
وی اظهار داشت: در شرایطی که بیشترین هزینه به 
بخش تولید تحمیل می شود گاهی یک ماشین تولید 
یا مواد اولیه برای مدت طوالنی وارد نمی شود. این 
موضوع تنها نتیجه ای که دارد افزایش هزینه های 

تولید و فشار بیشتر به بخش مولد اقتصاد است. 

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

افزایش هزینه های تولید با ادامه فعالیت ماشین آالت قدیمی 

رنج صنایع از فرسودگی تجهیزات
معادن؛ گورستان ماشین آالت فرسوده

احتمال ثبت نام مجدد نهضت ملی مسکن در سال ۱۴۰۱

درخواست ۱.۵میلیون متقاضی رد شد

صادرکنندگان منتظر حذف تعرفه صادراتی

آغاز صادرات تخم مرغ

رشد۲۰ درصدي قیمت کاغذ در بازار

اعالم قیمت مصوب قند و شکر

عرضه رب گوجه فرنگی کم شد

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

برابر آراء صادره هیات /هیاتهای موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر

در واحد ثبتی مهاباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند، ) برابر ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی ( ، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان مهاباد تسلیم و پس از اخذ رسید 
، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ذیصالح قضایی مراجعه و نسبت 
به تنظیم داد خواست اعتراض اقدام نمایند و گواهی تقدیم داد خواست را از دادگاه اخذ 
و ظرف مهلت مقرر یک ماهه به اداره ثبت اسناد و امالک مهاباد ارائه نمایند. در غیر این 
صورت پس از انقضای مهلت مذکور چنانچه متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی به داد 
گاه مراجعه و گواهی عدم تقدیم داد خواست را اخذ و ارائه نمایند بدون توجه به اعتراض 

مطابق مقررات سند مالکیت بنام متقاضی ثبت صادر خواهد شد.
1- آقای رشید رحمان زاده فرزند رحمن به شماره شناسنامه ۳1۲ و کد ملی

۲۸۷0۷۶100۷ صادره مهاباد برابر رای 1401۶0۳1۳00۷000۳۹5 مورخه
1401/01/۲۹ نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 5۸00 
متر مربع در قسمتی از پالک ۲۳۶۹- اصلی بخش 15 مهاباد برابر مبایعه نامه 
عادی خریداری شــده از آقای عمر معروف زارع صاحب نسق به شماره سند 

۲۹۶۳0 مورخ 1۳4۹/01/0۶ دفتر ۳ مهاباد)۹۳۸0(
تاریخ انتشار نوبت اول: دو شنبه 0۹ خرداد ماه 1401 
تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه ۲4 خرداد ماه 1401

علی گلی - رئیس ثبت اسناد و امالک مهاباد
--

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
 به موجب پرونده اجرائی کالسه 14000۳۳4۸ 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 - خیابــان باغبان نوین - خیابان 
مالصدرا فارابی )۲(روبروی آموزشگاه شهید مختار افخمی نیا- جنب آپارتمان 
موالنا- پالک 41، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۸0۷۲۳5 سری ب 
سال ۹۶ با شماره دفتر الکترونیکی الکتریک 1۳۹۷۲0۳1۳0010144۹1 با 

حدود اربعه : شماأل - پی است بطول  ۶/4۳ متر. شرفا پی است بطول
1۷/۸0 متر به شماره 40۳۶ فرعی از شش اصلی جنوبأ: پی است بطول

۷/۶4 متر به شارع غریا: در دو قسمت اول پی به پی بطول
1۳/۳۹ متر به شماره 4۹۳5 فرعی از شش اصلی دوم پی است بطول

۶/۳5 متر به ادامه جوی متروکه تعریف شده است. ملک بنام آقای مسعود تمدن 
)بدهکار( ثبت گردیده که بعلت عدم تسویه بدهی اجرائیه صادر شده است 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 )1۲۷/4( متر و 
دارای اعیانی با موقعیت استقرار شمالی واقع در شارع ۲0 متری موجود بصورت 
یکباب ساختمان مسکونی سه طبقه جانمایی شده است. ملک فوق طبق کپی 

پروانه ساختمان به شماره 40۳ مورخه 1۳۸۹/0۶/۲4 مجوز مساحت
۳5/50 متر مربع همکف و 4۸ متر مربع پارکینگ و طبقه باالی همکف بصورت 
دوبلکس جمعا به متراژ 14۹ متر مربع و بصورت یک واحد مسکونی با زیربنای 
کل ۲۳۲/50 مترمربع دارد و همچنین طبق کپی گواهی پایان ســاختمان به 

شماره ۶0۸ مورخ 1۳۹0/0۶/۲۹ جمع کل زیربنا در محل
۲۳۲/50 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 شــامل طبقه اول دارای یک اطاق خواب بچه با ســرویس 

بهداشتی، سالن پذیرایی آشپزخانه اپن می باشــد. کف طبقه اول مفروش به 
سرامیک و دیوارهای پیرامونی با پوشــش اندود سفید 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 کاشــیکاری 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 دسترســی دارد. طبقه مذکور دارای دو اطاق خواب و ســرویس 
بهداشتی حمام و توالت( و هال نشیمن با کف مفروش به سرامیک و دیوارهای 
پیرامونی با پوشش اندود ســفید کاری دو گچه بانضمام ابزارهای گچی رنگ 
آمیزی شده و قسمتی از دیوار با پوشــش 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 کشی 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 1۲۷/4 متر مربع و با بر قطعه بطول
۷/۶4 متر به شارع موجود(، راه های  دسترســی به شوارع اصلی و فرعی، نوع 
کاربری مسکونی(، قدمت ساختمان 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 بررســی 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 ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه در پالک ثبتی مرقوم )فارغ اظهارنظر 
از هرگونه دیون و تعهدات احتمالی که ممکن است وجو داشته باشد(، من حیث 
المجموع به مبلغ ۳5/000/000/000 ) سی و پنج میلیارد ریال( جهت فروش 

مزایده عمومی تعیین و اعالم می گردد. برابر گزارش مورخ
1400/0۳/04 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 ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی فوق از ساعت ۹ الی 
1۲ روز سه شنبه مورخ 1401/04/0۷ در اداره اجرای اسناد رسمی ارومیه واقع 

در میدان خیرین از طریق مزایده به فروش می رسد . مزایده از مبلغ پایه
1۷/500/000/000 ریال نســبت به سه دانگ شــروع و به باالترین قیمت 
پیشــنهادی نقدأ فروخته می شــود . شــرکت در مزایده منوط به پرداخت 
ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حساب ســپرده ثبت و حضور خریدار 
با نماینده قانونی او در جلســه مزایده اســت. 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 حســاب 
سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حساب خزانه 
واریز خواهد شــد. در این صــورت، عملیات فروش از درجه اعتبار ســاقط و 
مزایده تجدید می گردد. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهــی های مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که 
مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فــوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیم 
عشــر و حق مزایده نقدأ وصول می گردد ضمنا چنانچــه روز مزایده تعطیل 
 رســمی گردد، مزایده روز اداری بعــد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان 

مقرر برگزار خواهد شد.۹54۶
مسئول اداره اجرای اسناد رسمی ارومیه- فاطمه معمارزاده

آگهی مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی 

 ۲۰۶TU3 :سیستم: پژو  تیپ
مدل: ۱۳۹۹ به رنگ: سفید

۱۸۲A0101811  :به شماره موتور
NAAP03EELJ015152 :شماره شاسی

به شماره پالک:  ۴۸ ل ۲۸۲ایران۸۲
مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد./ 

فریدونکنار

آگهی مفقودی

 برگ سبز و سند کمپانی 
سیستم: پژو  تیپ: پارس

مدل: ۱۳۸۷ به رنگ: سفید
به شماره موتور:  ۱۲۴۸۷۱۲۵۹۹۰

NAAN01CA29E731401 :شماره شاسی
به شماره پالک:  ۱۹ ب۲۱۹ ب ۱۴

مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد./ 
فریدونکنار

مفقودی 
سند سمند مدل ۸۴ خاکستری متالیک به شماره پالک ۱۹۶ج۷۶ ایران ۱۹ مفقود 

گردیده در صورت پیدا شدن با شماره ۰۹۱۸۳۳۱۲۹۹۵ تماس حاصل نمایید. 
کرمانشاه  

رانندگان ،زحمت کشان بی ادعا در جاده ها 

آگهی )تجدید اول (مناقصه عمومی یک مرحله ای 
)چاپ دردونوبت به شماره 2۰۰۱۰۰۱۱۱۱۰۰۰۰3۴

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

موضوع تجدید اول مناقصه :پروژه اجرای یک الیه آسفالت تسطیحی )رگالژی ( 1۲.5-0 در محور سومار )حد فاصل سد شرفشاه – سومار( سال 1401 
مدت اجرا :۲4 ماه شمسی 

مبلغ برآورد :115/۳0۲/۳۹۸/1۶0 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :5/۷۶5/1۲0/000 

تاریخ درج در سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه مورخ 1401/0۳/۲۳ می باشد . 
شرایط مناقصه گر:کلیه شرکت کنندگان می بایستی دارای گواهینامه حداقل پایه 5 راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشند . 

مهلــت دریافــت اســناد : متقاضیــان مــی تواننــد حداکثــر تــا روز پنــج شــنبه مــورخ 1401/0۳/۲۶ ســاعت 14:00جهــت دریافــت اســناد 
مناقصــه بــه نشــانی ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد (بــه آدرس www.setdiran.ir مراجعــه کننــد . )الزم اســت مناقصــه 
 گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی راجهــت شــرکت 

در مناقصه محقق سازند . (.
مهلت تحویل اسناد تکمیل شده :تا روز یکشنبه مورخ 1401/4/5 ساعت 14:00 جهت ارائه اسناد به نشانی سامانه تدارک الکترونیکی دولت )ستاد (مراجعه نمایند . 

تاریخ بازگشایی پاکات :ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/4/۶ 
اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات و ارائه اصل پاکت الف )ضمانتنامه شرکت در مناقصه (:کرمانشاه – بلوار بنت الهدی صدر – روبروی فرمانداری 

– اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه – طبقه همکف – دبیرخانه – تلفن 14- ۳۸۲4۹۹1۲-  0۸۳ 
اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 41۹۳4- 0۲1     دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷و ۸51۹۳۷۶۸ 

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
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بزرگترين ارتقای دوربين جلو در آيفون 14 اپل
آیفون ۱۴ اپل بزرگترین ارتقای دوربین جلو این گوشی را در چند سال اخیر خواهد 
داشت.ابتدای امسال گزارش های متعددی منتشر شد که اپل روی ارتقای مهم 
دوربین جلو در آیفون ۱۴ کار می کند. اکنون مینگ چی کوئو، تحلیلگر معروف 
اپل، جزییات جدید درباره تامین کنندگان قطعه را شرح داده که اپل برای قطعه 
دوربین سلفی در آیفون ۱۴ انتخاب کرده است. ارتقای صورت گرفته در دوربین 
جلو آیفون ۱۴، بزرگترین ارتقای دوربین جلوی گوشی این شرکت در سالهای 
اخیر به شــمار می رود. به گفته این تحلیلگر، اپل تامین کنندگان قطعات برای 
دوربین جلو آیفون ۱۴ را انتخاب کرده است. بعضی از آنها مانند سونی که همچنان 
حسگرهای دوربین را برای آیفون جدید تهیه می کند، از شرکای اپل هستند. لنزها 
از سوی شرکتهای جنیوس و الرگان فراهم خواهند شد و ماژول فوکوس جدید 
از سوی شرکتهای الپس و لوکس شیر تامین می شود. تامین کنندگان اپل برای 
 LG( و ال جی اینوتک )Cowell( ماژول دوربین جلو گوشی، شرکتهای کوول
Innotek( خواهند بود. همکاری بین اپل و ال جی اینوتک ماه گذشته پس از این 
گزارش شد که اپل تامین قطعات از سازندگان دوربین چینی را به دلیل مشکالت 

کیفیت، منتفی اعالم کرد.
به گفته تحلیلگر اپل، آیفون ۱۴ بزرگترین ارتقای دوربین جلو تلفن هوشمند اپل 
در سالهای اخیر را خواهد داشــت. این تحلیلگر پیش بینی کرد دوربین جدید، 
اتوفوکوس خواهد داشت که کیفیت بهتر عکسها و ویدیوهای ضبط شده نسبت به 
فوکوس ثابت فعلی دوربین را به همراه خواهد داشت.بهبودهای صورت گرفته در 
دوربین سلفی برای کل سری آیفون ۱۴ موجود خواهد بود اما بخشی از این ارتقاها 
به مدلهای گران تر آیفون ۱۴ پرو محدود خواهد بود. طبق گزارشهای قبلی، مدلهای 
امسال پرو، یک دوربین جدید با حسگر ۴۸ مگاپیکسل خواهند داشت که قادر به 

ضبط ویدیوهایی با کیفیت ۸K است.
شایع شــده که مدلهای پایین تر آیفون ۱۴ همان دوربین عقبی فعلی با لنز ۱۲ 
مگاپیکسل را خواهند داشت. البته به معنای آن نیست که جنبه های دیگر این 
لنزها ارتقا پیدا نمی کند.آیفون ۱۴ در چهار مدل عرضه خواهد شد که دو مدل 
معمولی و دو مدل پرو هستند. انتظار می رود عرضه آیفون مینی متوقف شود و به 
جای آن آیفون ۱۴ مکس ۶.۷ اینچی عرضه شود و مدلهای پرو در اندازه مشابه نسل 
فعلی عرضه خواهند شد اما در طراحی جدید، حاشیه صفحه نمایش حذف شده 
است.بر اساس گزارش وب سایت ۹to۵Mac، اپل احتماال نسل جدید آیفون را در 

سپتامبر معرفی خواهد کرد.

وعده ورود استارتاپ ها به بورس عملی شد
با پیگیری وزرای ارتباطات، اقتصاد و معاون علمی رییس جمهور و رییس سازمان 
بورس، عرضه اولیه سهام شرکت استارتاپی در هفته جاری در بازار سرمایه انجام 
می شود. در حالی که سال هاست زمزمه هایی مبنی بر حضور استارتاپ ها در بورس 
از گوشه و کنار شنیده می شود در سال های اخیر این اتفاق بیش از گذشته توجه 
ها را به خود جلب کرد. در اواخر خرداد سال ۱۴00 رییس سابق سازمان بورس 
اعالم کرد، در این سازمان به دنبال ورود پنج استارتاپ به بورس بودند، اما موانعی 
که عمدتا از بیرون تحمیل شده اند از به نتیجه رسیدن این موضوع، جلوگیری کرد.

»محمدعلی دهقان دهنوی«، رییس سابق سازمان بورس، در مورد چرایی عدم 
ورود استارتاپ ها به بورس گفته بود: »هدف ما این بوده که پنج استارتاپ را وارد 
بورس کنیم اما این اقدام با موانع زیادی همراه است که از بیرون تحمیل شده که 

اگر این موانع برطرف نشود آسیب هایی را به استارتاپ ها وارد می کند.«
بسیاری از کارشناسان در خصوص ورود استارتاپ ها به بورس نظرات متفاوتی 
ارائه دادند. در حالی که موافقان دالیلی چون نیاز استارتاپ ها به تجربه  راه های 
جدید تامین سرمایه و بهره مندی از معافیت ها و تخفیفات مالیاتی را دالیل مهمی 
برای ورود اســتاتاپ ها به بورس عنوان می کنند. مخالفان این موضوع؛ ایراد در 
صورت های مالی حسابداری و ضعف در حاکمیت شرکتی، و ابهاماتی از این دست 

را دالیل پررنگ و قابل توجهی می دانند.
ماهیت استارتاپ ها را می توان اینگونه عنوان کرد که بیشتر این شرکت ها بدنبال 
رشــد هســتند، بدین ترتیب قاعدتاً می توان پیش بینی کرد که در این زمینه 
سودآوری را فدای رشد کنند؛ بر این اساس زیان ده بودن استارتاپ ها اساسا پدیده  
عجیب و نامتعارفی نیست و کامال امکان پذیر است. البته این به هیچ عنوان به این 
معنی نیست که قدرت سودآوری ندارند و یا جریان نقد برای سهام داران شان تولید 
نمی کنند. از نظر بسیاری از کارشناسان حوزه استارتاپ و همچنین درکنار آنها 
کارشناسان بازار سرمایه  برخی شرکت های استارتاپی ایرانی که در حال حاضر به 
حجم بازار گسترده  و تعداد کاربران باالیی دست یافته اند، با اینکه در بازار سرمایه 
کشور حضور ندارند، اما عملکرد مشابه و حتی بهتر از همتایان خود در بورس دارند.

اکنون که مشخص شده بهترین راه بالغ شدن اکوسیستم استارتاپی کشور، راه 
یافتن استارتاپ ها به بازار سرمایه است، با آغاز رویکردی حمایتی از سوی چند 
وزارتخانه در دولت جدید، خبرها حاکی از رخ دادن اتفاقات مثبت است.در همین 
راستا »مهدی سالم«، مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات، 
در توییتی عنوان کرد: »با پیگیری وزرای ارتباطات، اقتصاد و معاون علمی رییس 
جمهور و رییس سازمان بورس، عرضه اولیه سهام شرکت تپسی روز سه شنبه ۲۴ 
خرداد در بازار سرمایه انجام می شود و وعده ورود استارت اپ ها به بازار سرمایه 
عملی می شود و یک گام مهم دیگر در حوزه پیشرفت اقتصاد دیجیتال برداشته 

خواهد شد.«
درحال حاضر اکوسیستم اســتارتاپی ایران که بیشتر در شرایط متقاعدسازی 
صاحبان ســرمایه و حضور در عرضه های اولیه بازار ســرمایه است، کشورهای 
همسایه جمهوری اســالمی ایران هر کدام حداقل یک یا چندین یونیکورن در 
این حوزه را دارا هستند و سودای فتح بازار کشورهای دیگر را در سر می پرورانند. 
یونیکورن به شرکت های استارتاپی با ارزش بیش از ۱ میلیارد دالر گفته می شود.

بدین ترتیب شاید بزرگترین امید این روزهای اکوسیستم استارتاپی ایران برای 
فتح موقعیت های بهتر و رشد بیشتر، ورود به فرابورس و در پی آن وارد شدن به 

بازار سرمایه کشور و هر چه زودتر عرضه عمومی باشد.

اخبار

پای خودروهای خودران به کره جنوبی باز شد
شرکت خودروسازی هیوندای سرویس سطح ۴ خودران»ربوراید« )RoboRide( را در منطقه گانگام سئول )پایتخت کره جنوبی( ارائه کرده است.در این پروژه از خودروهای هیوندای 

Ioniq5 استفاده می شود و همچنین یک راننده برای حفظ ایمنی پشت فرمان خودرو حضور دارد.شهردار سئول و یک مقام شهری دیگر نخستین مسافران سرویس تاکسی خودران جدید 
در منطقه گانگام بودند. مسیر تردد آنها تنها مکان ارائه این سرویس در کره جنوبی است. در حال حاضر جزئیاتی درباره آنکه هیوندای چه زمان سرویس ربوراید را بدون راننده ایمنی در کره 

ارائه می کند، وجود ندارد.خودروهای خودران Ioniq5 می توانند همزمان ۳ مسافر را جابه جا کنند. این سرویس نخست برای کارمندان هیوندای عرضه می شود. 

به نظر می رسد اقتصاد ایران 
هر راهی که برود، با سدی 
بزرگ روبه رو می شود. یکی از 
نمایندگان مجلس در رابطه 
با امکان اجرایی شدن طرح 
اعطای کاالبرگ بنابر وعده های داده شــده توسط 
دولت گفت: قرار بود کاالبرگ به دست مردم برسد، 
ماه های اول و دوم نشــد؛ انــگار در آینده نیز محقق 

نمی شود. 
این در حالی است که در میان سال های گذشته و با 
افزایش فشار تحریم ها بر اقتصاد، بارها امکان برگشت 
اقتصاد کوپنی به کشور مطرح شده است. گویا این بار 
اما دولت خود نیز تمایلی برای کوپنی کردن کاالها 
ندارد و پرداخــت نقدی را ترجیح مــی دهد. به هر 
ترتیب با وجود اینکه دولت به منظور حذف فساد و 
تقویت تولید مسیر سخت اصالح ارز ۴۲00 را پیموده 
است، اما به نظر می رســد اجرای سیاست کاالبرگ 
الکترونیک در ماه های آینده مشکالت متعدد دیگری 

را بوجود آورد. 

آزادیخواه، نماینده مجلس در ادامه گفته است تورم 
و گرانی در حال شکستن کمر بسیاری از مردم است، 
قرار نبود مردمی سازی یارانه ها با این حجم از تورم 
غیرقابل انکار برابر باشد، قرار بر این بود که کاالبرگ به 
دست مردم برسد، اما ماه های اول و دوم این موضوع 
محقق نشــد و انگار که در ماه آینده نیز محقق نمی 
شــود. مقرر بود که ۷ قلم کاال افزایش قیمت داشته 

باشد و این افزایش قیمت نیز با کاالبرگ جبران شود، 
اما در حال حاضر ۷00 کاال گران شده است، ما دیگر 
نمی توانیم پاسخگوی مردم باشیم، انتظار داریم همه 

ارکان دولت بسیج و به داد مردم برسند.
به گفتــه فعاالن اقتصــادی در موضــوع کاالبرگ 
الکترونیک اولین مسئله این است که خود سیستم 
کاالبرگ فسادآفرین و ایجادکننده بازار سیاه خواهد 

بود. حتماً فعاالن اقتصادی دهه های گذشته موضوع 
شکل گیری بازارهای ســیاه و ایجاد فضای مناسب 
جهت داللی را به یاد دارند. همچنین جدای از تشدید 
ورود دالالن به بازار کاالهای اساسی، از آنجا که امکان 
انتخاب و جایگزینی کاالها از مردم گرفته شده است، 
خود مردم نیز اقدام به خرید و فروش کاالها می کنند 

که آثار مخربی دارد.

۷00 كاال گران و توانايی كنترل بازارها وجود ندارد 

سرنوشت نامعلوم کاالبرگ الکترونیک 
ترجيح دولت به پرداخت نقدی به جای كوپن

ابهامات اجرای اقتصاد کوپنی 
کامران ندری، اقتصاددان 

بن بست در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های دولت دیده می شود. به نظر می رسد مشکل کاالبرگ مشکل اجرایی و عملیاتی است. دولت نتوانست سیستمی را که یارانه مستقیم به تولیدکننده پرداخت شود را اجرایی کند. 
البته در زنجان و قزوین این طرح به صورت آزمایشی اجرا شد اما نتیجه ای که مدنظر دولت بود حاصل نشد. بنابراین مساله اجرایی و عملیاتی سد راه تحقق کاالبرگ شده است. همچنین اجرای طرح کاالبرگ یا همان کوپن در صورتی 

که بتواند به اتمام برسد هزینه های باالیی را روی دست دولت خواهد گذاشت. 
این در حالی است که نتیجه و اهداف مورد نظر را نیز پوشش نخواهد داد. در شرایط فعلی هزینه های زندگی بخش قابل توجهی از افراد افزایش پیدا کرده و دولت ناچار به دلیل حذف ارز دولتی باید این رشد قیمتها را جبران کند. 

یارانه نقدی و ادامه پرداخت آن شاید در شرایط فعلی تنها راهکاری باشد که دولت به آن چشم دوخته است. 
از سوی دیگر نظام کوپنی در سطح ملی که ابتدای انقالب طی دوران جنگ هم تجربه شد، مشکالت فراوانی به همراه دارد. مهم ترین مشکل آن این است که فسادزا است. به هر حال در این سیستم باید دستگاه نظارتی خیلی قوی  

وجود داشته باشد که بسیار هزینه بر است. اگر همان مبلغ به صورت نقدی حتی به افراد دهک های پردرآمد هم پرداخت شود، به صرفه تر است تا بخواهند چنین سیستم نظارتی ای بکار بگیرند.
سیستم کوپنی یک نظام نظارتی خیلی قوی می خواهد که اگر نداشته باشند اصاًل به هدف اصابت نمی کند. اگر هم بخواهند این سیستم نظارتی خیلی قوی را ایجاد کنند، باید یک بوروکراسی عریض و طویل با هزینه های خیلی کالن 

ایجاد کنید. به جای اینکه این هزینه ها ایجاد شود، اگر به همه یکسان پرداخت کنیم به صرفه تر است.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

فقدان سند مالکیت  
آقای حسین هاشمی بموجب  ۲برگ استشهاد محلی گواهی شده در دفتراسناد رسمی شماره ۲۸۶خرمشهر مدعی است که  سند مالکیت به شماره مسلسل ۸۴۱۱۴۷الف/ ۱۴00مربوط به ششدانگ پالک ۴ فرعی 

از۵ اصلی واقع درقریه مقامسیه ناحیه ۹۸ بخش ۷ خرمشهرمورد ثبت الکترونیکی شماره ۱۴00۲03۱۷00۴00۶3۶۴که بموجب سند قطعی شماره۷۸۱۵۶
مورخ ۱۴00/0۸/۲۷دفترخانه ۱۲۸ خرمشهر به وی منتقل شده است و بعلت  سهل انگاری مفقود شده ودرخواست صدور سند مالکیت نموده است لذا در اجرای تبصره ۱اصالحی ماده ۱۲0آیین نامه قانون ثبت مراتب 
اعالم تاهرکس که مدعی انجام معامله ویا وجود سند مالکیت مذکور درنزد خود میباشند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ۱0روز اعتراض خود را کتبا"وضمن ارائه اصل سند مالکیت ویا سند خریداری به این اداره اعالم 

نماید ودرغیر اینصورت سند مالکیت المثنی بنام مالک صادرواسناد مالکیت مفقود شده واز درجه اعتبار ساقط خواهد شد3۹/م/الف   
سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خرمشهر-قادری

اگهی مزايده واگذاری اجاره كارگاه بتن آماده )نوبت دوم(
شهرداری فيرورق در نظر دارد به استناد بند 3 مصوبه شماره 66 مورخ

۱۴0۱/0۲/۱۹ شورای اسالمی شهر فیرورق آگهی با موضوع واگذاری کارگاه بتن آماده )بصورت اجاره ماهانه ( واقع در بلوار امام حسین، مجتمع تاسیساتی شهرداری فیرورق را مطابق مشخصات مشروحه ذیل از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری آگهی از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد شرکت کنندگان و بازگشائی از طریق درگاه الکترونیکی دولت به آدرس www setadiran.ir  انجام خواهد 

شد و الزم است شرکت کنندگان در صورت عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضای پیشنهادها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس مذکور محقق سازند.
شرایط مزایده

۱- پیشنهاد دهندگان باید مبلغ سپرده مشخص شده خود را بعنوان سپرده شرکت در مزایده به مبلغ ۶۹0/000/000  به حساب شماره ۱0۷33۲۴۱۴00۹ به شهرداری فیرورق نزد بانک ملی واریز و یا برای مبلغ 
مذکور ضمانت نامه معتبر بانکی ارائه نمایند.

۲-اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری
3- شرکت کنندگان می توانند در موعد مقرر بازگشایی پاکات در جلسه حضور یابند .

تاریخ نمایش در سامانه روز دوشنبه مورخ ۱۴0۱/03/۲۴ چاپ اول
مهلت زمان دریافت اسناد مزایده از سایت تا ساعت ۱۹ روز دو شنبه

۱۴0۱/03/3۱ )چاپ دوم(
)طبق قانون جدید سامانه ستاد بدون دریافت اسناد مزایده، شرکت در مزایده امکان پذیر نخواهد بود(

مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۱۴0۱/0۴/۱3
باز گشایی پاکات بارگذاری شده در سامانه روز سه شنبه مورخ ۱۴0۱/0۴/۱۴

ساعت ۱3۱۲
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 0۴۴3۶3۲3۸۹۵ تماس حاصل فرمائید.

مکاری رنجدوست، شهردار فیرورق

آگهی مزایده اتومبیل
 به موجب پرونده اجرائی کالسه ۱۴000۴۲۱۱ ششدانگ یک 
دستگاه سواری پراید بشماره انتظامی ۲۲۹ ن ۱۴ - ایران ۱۷ 
م جی تی ایکس ، به رنگ سبز زیتونی - مدل : ۱3۸۶ شماره 
موتور : ۲00۱۵۴0 شماره شاسی : ۱۲۲۸۶۱۲۲۲۷۲ ظرفیت 
:۴  هر نوع سوخت بنزین ، چهار چرخ ، دو محور به وضعیت فنی 
: شیشه ها سالم ، آینه و برف پاک کن سالم و صندلیها سالم 
« دارای پخش صوتا و چراغ خطر عقب سمت راست شکسته 
، سپر عقب شکسته ، گلگیر جلو و عقب سمت راست نیاز به 
صافکاری و رنگ دارد ، متعلق به آقای اکبر جوادی کشتیمان 
که طبق نظر کارشناس رســمی به مبلغ ۶00/000/000 
ریال ارزیابی شده، از ســاعت ۹ الی ۱۲ روز دوشنبه مورخه 
۱۴0۱/0۴/0۶ در محل پارکینگ امین انتظام ارومیه از طریق 
مزایده به فروش می رســده مزایده از مبلغ ۶00/000/000 
ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی تقرا 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 امکلف است مابه 
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به 
حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت 
مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند و مبلغ 
مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. 
در این صورت ، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده 

تجدید می گردد. نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول گردد ضمنا 
چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردانده مزایده در اداره بعد از 
تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.۹۵۴۸
شعبه اجرای ثبت اسناد و امالک

--
آگهی فقدان سند مالکیت

 آقای علی خیری با تســلیم یک برگ استشهادیه محلی 
مصدق شده و در خواست وارده ۲۵03 مورخه ۱۴0۱/03/۱۷ 
مدعی هستند یک فقره سند مالکیت دفترچه ای به شماره 
چاپی 003۸۵۶۲ مربوط ششدانگ عرصه و اعیان یک باب 
خانه تحت پالک ۲۷۶ فرعی از ۵ اصلی بخش ۱۴ مراغه واقع 
در روستای حسن کندی حوزه ثبتی میاندوآب به مساحت 
3۷۲.۸۵ مربع به علت سهل انگاری مفقود نموده است لذا 
مراتب برابر ماده ۱۲0 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
میشود تا هر کس مدعی اصل اوراق مفقودی از سند مالکیت 
و یا وجود سند انتقال داشته باشــد میتواند از تاریخ انتشار 
آگهی ظرف مدت ۱0 روز اعتراض خود را به این اداره ثبت 
شهرستان میاندوآب تسلیم نماید در صورت سپری شدن 
مدت مقرر وعدم دریافت اعتراض برابر مقررات سند مالکیت 

المثني صادر خواهد شد.۹۵33
تاریخ انتشار ۱۴0۱/03/۲۴

سعید سیفی – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک 
میاندوآب

آگهی فقدان سند مالکیت
 آقای علــی خیری با تســلیم یک برگ استشــهادیه 
محلی مصدق شده و در خواســت وارده ۲۵0۴ مورخه 
۱۴0۱/03/۱۷ مدعی هســتند یک فقره سند مالکیت 
دفتر چه ای به شماره چاپی 003۸۸۶۸ مر بوط ششدانگ 
عرصه و اعیان یک باب خانه تحت پالک ۲۶۲ فرعی از ۵ 
اصلی بخش ۱۴ مراغه واقع در روســتای حسن کندی 
حوزه ثبتی میاندوآب به مساحت ۲۹.0۷ مربع به علت 
سهل انگاری مفقود نموده است لذا مراتب برابر ماده ۱۲0 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا هر کس 
مدعی اصل اوراق مفقودی از سند مالکیت و یا وجود سند 
انتقال داشته باشــد میتواند از تاریخ انتشار آگهی ظرف 
مدت ۱0 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.۹۵3۴
تاریخ انتشار ۱۴0۱/03/۲۴

سعید سیفی – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک 
میاندوآب

--
آگهی موضوع ماده 3 قانون و مــاده ۱3 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره ۱3۹۲۶03۱30۱000۹۸۸3 

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 خانم 
هفتصد خضر پور سریل آباد فرزند کریم بشماره شناسنامه 
۴۸۱ صادره از بوکان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۱۴۵ متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک باقیمانده 
۱۱۴- اصی واقع در بخش ۱۷ شهرستان بوکان بلوار امام 
سایپا یدک ۱ کوچه حاج صالح عباسی خریداری از آقای 
محمدسعید صوفی علی آبادی احدی از زارعان صاحب 
نسق در پالک مذکور مع الواسطه محرز گردیده که برای 
آن پالک 3۸۷3 فرعی از ۱۱۴- اصلی تعیین و اختصاص 
یافته است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.۹۵3۶
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴0۱/03/۲۴
 تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴0۱/0۴/0۸

خالد خانه بیگی – رئیس ثبت اسناد و امالک


