
طبق گزارش های رسمی، افزایش قیمت برنج ایرانی تا مرز ۱۲۷ 
درصد رسیده اســت، روندی که رایزنی ها برای لغو ممنوعیت 
واردات برنج را افزایش داده است. به گزارش ایسنا، افزایش قیمت 
برنج ایرانی و البته با سرعتی کندتـر برای برنج وارداتی از نیمه 
دوم سال گذشته شروع شد و قیمت برخی انواع  برنج ایرانی تا مرز 

۱۰۰ هزار تومان هم پیش رفت.

فروش برنج ایرانی تا ۹۰ هزار تومان
این روند البته در سال جاری نیز ادامه داشته است، گزارش مرکز 
آمار ایران نشان می دهد که در اردیبهشــت ماه، هر کیلو برنج 

ایرانی  تا بیش از ۹۰ هزار تومان هم قیمت خورده است، در حالی 
که متوسط قیمت این کاال در اردیبهشت سال گذشته حدود ۳۶ 
هزار تومان بوده و در همین ماه در سال جاری به حدود ۸۲ هزار 
تومان رسیده است.  بر اساس این گزارش، برنج ایرانی نسبت به 
اردیبهشت پارسال ۱۲۶.۸ درصد و نسبت به فروردین امسال ۷.۶ 

درصد گران شده است.

افزایش ۳۴.۵ درصدی قیمت برنج خارجی
همچنین برنج خارجی افزایش ۳۴.۵ درصدی قیمت نســبت 
به ســال قبل دارد، هر کیلو از آن در اردیبهشت پارسال به طور 

متوسط حدود ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان بوده که در همین ماه امسال 
به حدود ۳۳ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده و تا بیش از ۳۸ هزار تومان 
هم قیمت خورده است. افزایش قیمت برنج خارجی نسبت به 

فروردین سال جاری ۳.۳ درصد بوده است.

لغو ممنوعیت واردات برنج؛ شاید
این در حالی است که یکی از ابزار تنظیم بازار برنج، جریان واردات 
آن محسوب می شود که در سال های اخیر کم حاشیه نیز نبوده 
است. در ابتدای مردادماه تا پایان آبان  هر سال، براساس مندرجات 
ذیل یادداشــت های کتاب مقررات صــادرات و واردات، جهت 

حمایت از محصول داخل،  ممنوعیت فصلی واردات برنج اعمال و 
بعد از چهار ماه لغو می شود، در این فاصله  ترخیص آن از گمرک 
ممنوع است مگر شرایط خاص تعریف شده باشد. سال گذشته با 
توجه به کاهش واردات و نیاز داخل، واردکنندگان خواستار لغو 
ممنوعیت واردات شــدند، حتی گمرک ایران طی مکاتبه ای با 
وزارت صمت اعالم کرد که واردات برنج در وضعیت هشدار قرار 
دارد و این ممنوعیت می تواند عاملی برای افزایش قیمت برنج در 
بازار داخل باشد ولی به هر ترتیب وزارت صمت و ستاد تنظیم 
بازار با این موضوع موافقت نکرد و ممنوعیت اعمال شــد. برای 
امسال نیز اعالم اخیر انجمن واردکنندگان از این حکایت دارد 

که رایزنی هایی جهت لغو ممنوعیت صورت گرفته و ظاهرا وزارت 
جهاد موافقت اولیه داشته است.طبق اعالم کشاورز-دبیر انجمن 
واردکنندگان- واردات ۲۷۰ هزار تن برنج برای دو ماه فروردین 
و اردیبهشت  قابل توجه نیســت. حدود ۴۰۰ هزار تن  نیز ثبت 
سفارش شده باز هم کم است چراکه باید بین یک تا ۱.۵ میلیون 
تن ثبت سفارش انجام  می شد. تجربه سال های گذشته نشان داده 
که این اعالم و حتی موافقت اولیه وزارت جهاد، تضمینی برای 
لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج نیست و اینکه تا زمان شروع 
ممنوعیت یعنی ابتدای مــرداد، در نهایت چه تصمیمی اخذ  و 

مصوب شود، در ابهام است.

در حالی که بســیاری از تحلیلگــران در فضای 
رمزارزهــا بر ایــن باورند که پایین ترین ســطح 
بیت کویــن پیرامون ارزش کنونی آن اســت اما 
معامله گران برتر خالف این را پیش بینی می کنند. 
برخــی از تحلیلگران حتی تا حــدی پیش بینی 
می کنند که بیت کوین در چرخه فعلی در سطح 

۱۹هزار دالر قرار گیرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از کوین، در حال حاضر 
یکی از عالقه مندان به ارزهــای دیجیتال درباره 
کاهش قیمت کریپتو مواردی را ارائه کرده است؛ 
اوایل ســال جاری در آوریل، وی سطوح بعدی 
بیت کوین، اتریــوم و بایننس کوین را پیش بینی 
کرد. اولین پیش بینــی وی در مورد بیت کوین و 
ارزش بیــن ۲۵هزار تا ۲۲هــزار دالر بود که روز 

دوشــنبه به وقوع پیوســت. دو پیش بینی دیگر 
وی، رســیدن اتریوم به ســطوح ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ 
دالری و رســیدن بایننس کوین به ســطوح ۴۰ 
تا ۸۰ دالری بود. در حالی کــه آنها هنوز محقق 
نشده اند اما با توجه به قیمت های فعلی و الگوی 
 فروش، ایــن پیش بینی هــا نیز چنــدان دور از 

انتظار نیستند.
برخی از معامله گران معتقدند که در این چرخه 
یک سطح بازگشتی جدید ۱۹هزار و ۵۰۰ دالری 

نیز محتمل است.
کیتی استاکتون، موسس و شریک مدیریت  فرلید 
استراتژیز، قیمت پشــتیبانی بعدی بیت کوین را 

۱۹هزار و ۵۰۰ دالر پیش بینی می کند.
همچنین، یکی دیگر از معامله گران رمزارز به نام 

رکت کپیتال پیش بینــی می کند که پایین ترین 
قیمت بیت کوین بعدی در حدود ۱۹هزار دالر یا 
۱۵هزار و ۵۰۰ دالر باشد. پیش بینی او بر اساس 
داده های تاریخی بیت کوین در میانگین متحرک 

هفتگی است.
از نظر تاریخــی، بیت کوین تمایــل دارد منفی 
۱۴ درصد تا منفی ۲۸ درصــد کمتر از میانگین 
متحرک ۲۰۰ هفته ای باشد. در حال حاضر منفی 
۱۴ درصد به معنــای ۱۹ هزار و منفی ۲۸ درصد 
به این معنی است که بیت کوین می تواند قبل از 
برگشت به سمت باال به ۱۵هزار و ۵۰۰ دالر برسد.

پایین ترین قیمت بیت کویــن یعنی ارزش ۱۵و 
۵۰۰ دالری می توانــد برای بــازار آلت کوین نیز 

فاجعه بار باشد.

افرادی که نســبت به ثبت اعتــراض برای عدم 
دریافت یارانه و یا دهک بندی اقدام و برایشــان 
یک مرحله واریز شده اســت، باید توجه داشته 
باشند که امکان برداشت برای هیج یک از افراد 
معترض فعال وجود ندارد و باید تــا زمان انجام 

بررسی صبر کنند.
به گزارش ایســنا، بعد از آنکــه یارانه جدید در 
اردیبهشــت ماه به حساب سرپرســتان خانوار 
واریز شــد، مشــخص شــد که حدود شــش 
میلیــون نفــر از افــرادی کــه تــا فرودین ماه 
امســال یارانه دریافت می کردنــد، تحت عنوان 
 دهک دهــم حــذف شــده اند. ایــن موضوع 
که بــا تشــخیص وزارت رفاه انجام شــده بود، 
اعتراض بسیاری را به دلیل عدم تشخیص صحیح 
در دهک بندی به همراه داشــت و از این جهت 
رئیس جمهور دســتور فوری بررســی وضعیت 

کســانی که اعتراض خود را ثبت کــرده بودند 
 صادر و تاکید کرد که به حسابشــان واریز انجام 

شود.
افرادی که نســبت به عــدم دریافــت یارانه و 
دهک بندی اعتراض داشــتند آن را در سامانه 
hemayat.mcls.gov.ir ثبــت کردنــد و 
بعد از دو مرحله اعالم لیســت از ســوی وزارت 
رفاه، برای تمامی این افراد، یــک مرحله یارانه، 
 واریز شــده اســت ولی مســدود بــوده و قابل 

برداشت نیست.
این در حالی است که از دو مرحله یارانه ۳۰۰ تا 
۴۰۰ هزار تومانی که در قالب مرحله ۱۳۵ و ۱۳۶، 
واریز شــده بود، بخش اول در ۲۱ اردیبهشــت 
و بخش دوم در ۲۱ خرداد قابل برداشــت شد،  
در این بیــن معترضانی که به حسابشــان واریز 
صــورت گرفته بود، ایــن تصور را داشــتند که 

می توانند در خردادماه برداشــت انجام دهند و 
حتی پیگیــر آن نیز شــده اند، در حالی که باید 
توجه داشته باشــند، مبلغ واریزی برای آنها در 
 ازای یک مرحله بوده اســت و فعال مسدود باقی 

خواهد ماند.
قرار است بعد از بررســی وضعیت افراد معترض 
در وزارت رفاه، در صورت تشــخیص مشمولیت 
برای دریافت یارانه، مبلغ مسدود شده آزاد و قابل 

برداشت شود.
اینکه چه زمانی وزارت رفاه بررســی را شــروع 
خواهد کرد، زمان مشــخصی اعالم نشــده ولی 
ظاهــرا در هفته های آتــی اقدام خواهد شــد، 
هرچند که با تحــوالت اخیر ایــن وزارتخانه و 
اســتعفای وزیر رفاه، باید منتظر تصمیم گیری 
 در این رابطه بود ولی به طور حتم بررســی باید 

انجام شود.

با وجود اینکه چندی پیش وزیر جهادکشــاورزی 
اعالم کرد به دلیل مازاد تولیــد عوارض صادراتی 
تخم مرغ حذف شده است اما آنطور که فعاالن این 
بخش می گویند هنوز حذف این عوارض به گمرکات 
کشور اعالم نشده و صادرکنندگان در ازای صادرات 
هر کیلو تخم مرغ ۳۵۰۰ تومان عوارض می پردازند.

به گزارش ایســنا، ابتــدای خــرداد ۱۴۰۱ وزیر 
جهادکشــاورزی اعالم کرد که بر اســاس تصمیم 

ســتاد تنظیم بازار به دلیل مازاد تولید تخم مرغ، 
مرغ، شیر خشک، خامه و چربی عوارض صادراتی 
این محصوالت برداشته شد. محمد قربانی - معاون 
برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی - نیز 
در گفت وگو با ایسنا، اعالم کرد که تعرفه صادراتی 

تخم مرغ حذف شده است.
در این راســتا ناصر نبی پور -رئیس هیات مدیره 
اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران - نیز به ایسنا، 

گفت: تعرفه صادراتی تخم مرغ حذف شده و قرارگاه 
امنیت غذایی نیز این موضــوع را اعالم کرده ولی 
با وجود گذشــت چند هفته از این موضوع، معاون 
اول رئیس جمهوری هنوز آن را به گمرکات اعالم 

نکرده است.
وی ادامه داد: کسانی که تخم مرغ صادر می کنند 
می بایست به ازای صادرات هر کیلو تخم مرغ ۳۵۰۰ 

تومان عوارض پرداخت کنند.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی آردسازان ایران می گوید 
در بسیاری 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 خواهد بود یا خیر؟ گفت: معتقدیم نان باید وزن 
شود، وزن آن به صورت برچسب 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 
آردسازان 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 مستقل 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. به گفته وی 
در بسیاری از کشورها نان های صنعتی و سنتی به صورت 
کیلویی فروخته می  شود. مرتضوی در پاسخ به این سوال 
که گفته می شود اگر قیمت نان بر اساس وزن محاسبه 
شود ممکن اســت برخی نان را خمیر در بیاورند، گفت: 
وقتی قیمت نان آزاد شــود فضا رقابتی شده و نانوایی ها 
مجبورند برای حفظ مشتری هایشان کیفیت کار خود 
را باال ببرند. طبیعتا اگر کم فروشی یا گرانفروشی رخ دهد 

نانوایی مشتری هایش را از دست خواهد داد.

گمرک، از رشد ۳۹ درصدی کاالهای عبوری خارجی از 
ایران در دو ماه نخست امسال خبر داده است. به گزارش 
ایسنا، سیدروح اله لطیفی- سخنگوی گمرک- در اعالم 
گزارشــی از وضعیت ترانزیت اعالم کرد که از ابتدای 
امسال تا پایان اردیبهشت، با عبور دو میلیون و ۵۶۰ هزار 
تن کاالی خارجی از مسیر ایران، ترانزیت خارجی، نسبت 

به مدت مشابه با رشد ۳۹ درصدی همراه بوده است.
به گفته وی بعد از هفت ســال کاهش ترانزیت کاالی 

خارجی از کشور، مسیر رشد ترانزیت در سال گذشته 
از سر گرفته شــد و با عبور ۱۲میلیون و ۶۵۰ هزار تن 
کاالی خارجی  از کشورمان، با رشد ۶۸ درصدی همراه 
بوده اســت. این در حالی است که رشــد ۶۸ درصدی 
ترانزیت در سال گذشــته و رشد ۳۹ درصدی ترانزیت 
در دو ماهه امسال، می تواند بیانگر به حد نصاب رسیدن 
کاالی عبوری خارجی از کشور در سال ۱۴۰۱ به باالی 

۱۵ میلیون تن باشد  که در تاریخ کشور بی سابقه است.

بر اساس این گزارش، در دو ماه اخیر گمرک های منطقه 
ویژه شــهید رجایی با ۸۱۱ هزار تن، پرویزخان  ۳۸۰ 
هزار تن، باشماق  ۲۶۴هزار تن، سرخس ۲۲۰ هزار تن، 
بازرگان۲۰۳ هزار تن، بیله ســوار ۱۰۸هزار تن، جلفا 
۹۵هزار تن، لطف آباد  ۷۲هــزار تن، میرجاوه ۷۱هزار 
تن و بندر لنگه ۶۳هزار تن، به ترتیب ۱۰ مبداء ورودی 
کاالهای ترانزیتی برای عبور از کشــورمان به مقاصد 

دیگر بودند.

قیمت برنج در حاشیه رایزنی برای لغو ممنوعیت واردات

معترضان یارانه توجه کنند؛ واریزی شما قابل برداشت نیستسقوط آزاد بیت کوین به ۱۵ هزار دالر حتمی است؟

تعرفه صادراتی تخم مرغ حذف شده؟

فروش کیلویی نان به نفع مردم خواهد بود؟

افزایش ۳۹ درصدی ترانزیت از ایران
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 برنامه ای برای گران کردن بنزین نداریم
مقررات جلوگیری از افزایش 

اجاره ها اجرا می شود

یارانه نقدی 
فعال ادامه دارد

۵ هزار حساب بانکی 
مسدود شد

وزیرکار استعفا داد 
  وزیر صمت کارت زرد گرفت
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سرمقاله

دلیل عمده
 گرانی ها

ســاختار اقتصــاد ایــران 
وابستگی شدیدی به تجارت 
خارجی دارد. بعد از گذشت 
حدود چهار سال از شرایط 
تحریمی، تمامی ذخایری که دولت می توانست 
از آنها برای تامین کسری بودجه استفاده کند به 

اتمام رسیده...

  مرتضی افقه، اقتصاددان
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صعود 
کمرنگ بورس

سیمان دوباره 
اوج گرفت

انتظار برای کاهش نرخ دالر در بازار ادامه دارد

عقب نشینی معامله گران ارز
صفحه۳

صفحه۴

ماراتن  افزایش  قیمت ها  ادامه  دارد
موج   جدید   تذکرات   نمایندگان   مجلس   به   دولت   برای گرانی ها

روز گذشته برای دومین روز متوالی میدکو سبزپوش 
بود و بیشترین تأثیر را در رشد شاخص کل بورس 
تهران داشــت. به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت 
روز سه شنبه بیســت و چهارم خرداد، شاخص کل 
بورس پایتخت با صعود ۲ هزار و ۶۱۹  واحدی نسبت 
به روز دوشنبه به رقم یک میلیون و ۵۷۴ هزار و ۶۵ 
واحد رسید.  شاخص هم وزن بورس نیز با رشد ۷۷۰ 
واحدی در سطح ۴۲۹ هزار و ۹۳۰ واحدی ایستاد. 
همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( ۵۹ واحد 
باال آمد و در سطح ۲۱ هزار و ۴۸۱ واحد قرار گرفت.  
روز گذشته نمادهای »میدکو«، »فخوز« و »نوری« 
بیشترین تأثیر را در صعود شاخص کل بورس داشتند 
و در مقابل نمادهای »فملی«، »شبریز« و »شستا« 

بیشترین تأثیر کاهنده را بر...

همانند سال گذشته محدودیت های ایجاد شده برای 
برق کارخانجات فوالد و سیمان منجر به گران شدن 
این کاالها در بازار شده؛ به نحوی که قیمت سیمان 
در خرده فروشی ها از حدود پاکتی ۵۰ هزار تومان به 
۶۵ هزار تومان و در مناطقی تا ۹۰ هزار تومان رسیده 
است. به گزارش ایســنا، پس از اعمال محدودیت 
برق صنایع فوالدی و ســیمانی، سازندگان مسکن 
از افزایش ۲۰۰۰ تومانی هر کیلوگرم میلگرد خبر 
می دهند و می گویند که قیمت ها از کیلویی ۱۸ هزار 
تومان در روزهای اخیر بــه کیلویی ۲۰ هزار تومان 
رســیده و احتمال افزایش این نرخ نیز وجود دارد. 
نوسان بازار مصالح ساختمانی پس از قطعی برق در 

شرایطی رخ داده که سال...



اقتصاد2
ایران

در برخورد با معامالت فردایی؛
۵ هزار حساب بانکی مسدود شد

معاون دادستان تهران از انســداد بیش از ۵ 
هزار حساب بانکی و دســتگیری حدود ۵۰ 
نفر در جریان برخورد با معامالت فردایی طال 
و ارز خبر داد. به گزارش تســنیم، رضا نجفی 
سرپرست دادســرای مجتمع تخصصی ویژه 
رســیدگی به جرایم اقتصادی با تشریح علل 
بروز اطاله در فرایند رســیدگی های قضائی و 
در پرونده های مطروحه گفت: زمانی که یک 
پرونده اقتصادی از صفر شــروع می شود در 
قریب به اتفاق این موارد نیاز به ردیابی مالی 

است که این امر، بسیار زمان بر خواهد بود.
وی افــزود: نکتــه دوم؛ فقــدان ضابط ویژه 
مستقر و در اختیار اســت و همین امر سبب 
می شود که مستندسازی پرونده ها به سختی 
صورت گیرد. نجفی در ادامه از انســداد بیش 
از پنج هزار حســاب بانکی در حوزه برخورد 
با معامالت فردایی ارز و طال و با ورود دستگاه 
قضائی در چنــد روز اخیر خبــر داد و گفت: 
همچنین حــدود ۵۰ نفــر در جریان طرح 
برخورد با معامالت فردایی ارز و طال دستگیر 
شده اند. وی با اشاره به اقدامات دادستانی در 
جهت برخورد با کانال ها و ســامانه هایی که 
در حوزه معامالت فردایــی ارز و طال فعالیت 
می کنند، افزود: برخی از لیدرها و ادمین های 
این کانال ها که اقدام به قیمت سازی می کنند، 

شناسایی و اقدامات الزم در حال انجام است.
سرپرست دادســرای مجتمع تخصصی ویژه 
رســیدگی به جرایم اقتصادی گفت: در سال 
جاری قریب به هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان رد 

مال انجام شده است.

وزیرکار استعفا داد، وزیر صمت 
کارت زرد گرفت

در جلسه علنی امروز )سه شــنبه ۲۴ خرداد ماه( 
مجلس شورای اسالمی سوال محمد وحیدی از 
ســیدرضا فاطمی امین مبنی بر ضعف عملکرد 
وزارت صمت در کنترل قیمت کاالها در دستور 

کار قرار گرفت.
پس از ارائه توضیحات وزیر صمت، نماینده سوال 
کننده گفت: این سوال پنج ماه پیش در کمیسیون 
مربوطه مورد بحث و بررســی قرار گرفت و وزیر 
صمت قول داد این مشکالت را حل کند اما حل 

نشد.
نمایندگان مجلس شورای اســالمی با ۹۱ رأی 
موافــق، ۱۴۱ رأی مخالــف و ۱۰ رأی ممتنع از 
مجمــوع ۲۴۶ نماینده حاضر در جلســه علنی 
پاســخ های فاطمی امین به علــت عدم کنترل 
قیمت ها را قانع کننده ندانستند و به این ترتیب 

مجلس اولین کارت زرد را به دولت سیزدهم داد.
وزیر صمت با بیان اینکه ما را نــه به لحاظ وضع 
موجود بلکه به لحاظ حرکت، جهت و ســرعت 
ارزیابی کنید، گفت: ما به روزمرگی دچار نشدیم، 
من خیلی می توانستم کارهای ویترینی انجام دهم 
و عوام فریبی کنم اما وقت خــود را برای اصالح 
ســاختار اختصاص دادیم چرا که تا ساختارها را 
اصالح نکنیم فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی 

بر تمدن نوین اسالمی محقق نخواهد شد.
به گزارش کســب و کار نیوز به نقل از شاتا، سید 
رضا فاطمی امین در جلسه علنی مجلس شورای 
اسالمی در جریان پاسخ به سؤاالت وکالی ملت، 
اظهار داشت: سؤاالتی که مطرح شد چندبعدی 
است لذا ما باید در بخش صنعت معدن و تجارت به 
این موضوع بپردازیم که دچار چه مسائلی هستیم.

وی با بیان اینکه در این بخش ۱۴ مسئله را شاهد 
هستیم، ادامه داد: یکی از این مسائل عدم ثبات 
قوانین و متغیرهای اقتصادی، پایین بودن بهره 
وری، تورم باال، پیروی قیمت های داخلی از نرخ 
ارز و سهم باالی قاچاق از این جمله هستند. البته 
من نمی خواهم به همه موارد اشاره کنم چرا که 
همه اینها مسائل ریشه ای هســتند که بر روی 
یکدیگر انباشــته شــده اند. فاطمی امین اظهار 
داشت: در دولت قبل، در طول چهار سال، وزارت 
صمت، پنج وزیر و سرپرست داشته است، با مسائل 
گسترده و انباشته شده و ریشه ای مواجه هستیم 
اما مدیریت ها ثبات ندارد و نبود ثبات در مدیریت 

موجب حل نشدن ریشه ای مشکالت می شود.
وی با اشاره به مباحث مربوط به بازار، تصریح کرد: 
اگر نرخ تورم را مالحظه کنیم در طی ۵۰ ســال 
گذشته همیشه تورم وجود داشته است. در چند 
سال گذشته این تورم به باالی۳۰ درصد افزایش 
یافته و این تورم ساختاری است و مسئله ای نیست 
که بتوان به راحتی با کارهای جزئی آن را برطرف 
کرد بلکه نیاز است به ســمت اصالح ساختاری 
پیش برویم که یکی از موارد اصالح ســاختاری، 

قیمت دالر است.

اخبار

روند نزولــی قیمت ها در 
بازار ارز به گونه ای اســت 
که اغلب معامله گران تنها 
نظاره گر وضعیت موجود 
هستند و از خرید اسکناس 

تا حد محسوسی کاسته شده است.
به گزارش مهــر، پس از مصوبه بانــک مرکزی در 
خصوص اصالح مقــررات خریدوفروش ارز و اقبال 
تجار و صادرکنندگان برای عرضه ارز در صرافی ها از 
دیروز شاهد عقبگرد قیمت هر اسکناس دالر و تداوم 
ریزش تدریجی آن هستیم.مصوبه ای که بر اساس 
آن از این پس تجار و صادرکنندگان می توانند ارز 
حاصل از صادرات خــود را در صرافی ها به قیمت 
توافقی به فروش برسانند و تنها در سامانه سنا آن 

را ثبت کنند.
روند نزولی قیمت ها در بازار ارز به گونه ای است که 
اغلب معامله گران تنها نظــاره گر وضعیت موجود 
هستند و از خرید اسکناس تا حد محسوسی کاسته 

شده است.
دیروز نرخ هر اســکناس دالر آمریکا در بازار ارز به 
قیمت ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان از ســوی صرافی ها 
خریداری می شــد که با اجرای مصوبه ارزی بانک 
مرکزی به کانــال ۳۲ هزار تومانی ســقوط کرد و 
هم اکنون نرخ خریــد هر اســکناس دالر آمریکا 
در صرافی ها مبلغ ۳۲ هــزار و ۵۰۰ تومان عنوان 

می شود. در همین حال رئیس کل بانک مرکزی نیز با 
اعالم افزایش عرضه ارز در صرافی ها گفت: 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.
در این زمینه رئیس کانون صرافان کشــور نیز در 
گفتگو با مهر از عقبگرد نرخ هر اسکناس دالر در بازار 
ارز خبر داد و گفت: با توجه به انتظار برای کاهش 
بیشــتر قیمت ها در بازار ارز، از تعــداد خریداران 

نیز کاسته شــده و معامله گران از خرید ارز امتناع 
می کنند.

به گفته وی بــه دنبال افزایش انگیــزه فروش ارز 
در بازار، از شــب گذشــته تماس تلفنــی تجار و 
صادرکنندگان ارز با صرافی نسبت به روزهای قبل 
با افزایش ۴ برابر مواجه شده و توصیه می شود عموم 
معامله گران و مردم عادی با هدف سرمایه گذاری 
در بازار ارز، از خرید در مقطع فعلی صرفه نظر کنند 

چراکه ریزش قیمت ها ادامه دار خواهد بود.

به نظر می رســد تصمیمات عاجــل بانک مرکزی 
در بازار ارز باعث شــده تا انگیزه صادرکنندگان و 
دارندگان ارز برای عرضه آن در بازار افزایش یابد و 
انتظار برای کاهش بیشتر قیمت ها همچنان ادامه 

داشته باشد.

اقدام جدید بانک مرکزی برای کاهش 
قیمت دالر

به گفته فعاالن، بازارساز میزان عرضه خود را افزایش 
داده است و سفته بازان تصور می کنند که حداقل 
بهتر است در شرایط کنونی به صورت موقت از بازار 
ارز خارج شــوند و در انتظار فرصت دوباره ای برای 

خرید باشند.
به گزارش اقتصاد نیوز، بانک مرکزی روز یکشنبه 
پس از جلسه با صرافی ها برای به تعادل رساندن بازار 
ارز طی بخشنامه ای به آنان اجازه داد ارز اسکناس 
صادرکننــدگان را با نرخ توافقــی، خریداری و به 

متقاضیان ارز بفروشند.
به گفته فعاالن، بازارساز میزان عرضه خود را افزایش 
داده است و سفته بازان تصور می کنند که حداقل 
بهتر است در شرایط کنونی  به صورت موقت از بازار 
ارز  خارج شوند  و در انتظار فرصت دوباره ای برای 

خرید باشند. 
 با این حال عــده ای از  معامله گران با اشــاره به 
حل نشدن  تنش های سیاســی بین ایران و غرب  
معتقدند اســکناس امریکایی همچنان پتانسیل 

رشد را دارد. 

انتظار برای کاهش نرخ دالر در بازار ادامه دارد

عقب نشینی معامله گران ارز

رییس سازمان بورس:
عرضه تپسی شروع راه جدیدی 

در بورس است
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه 
عرضه تپسی شــروع راه جدیدی در بورس است، 
گفت: امیدوارم بتوانیم به شرکت های دانش بنیان 
نقش بیشتری دهیم و در بخش تامین مالی این 

شرکت ها نقش بیشتری ایفا کنیم.
به گزارش ایسنا، مجید عشقی در نشست خبری 
عرضه اولیه سهام شرکت پیشــگامان فن آوری 
و دانش آرامیس )تپســی( که بــا حضور معاون 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزیر اقتصاد و 
وزیر ارتباطات برگزار شــد، با بیان اینکه پذیرش 
شــرکت های دانش بنیان در بازار سرمایه یکی از 
مهم ترین موضوعات پس از ورود من به ســازمان 
بود، اظهار کرد: با توجه به موانع و ابهاماتی که وجود 
داشت باعث شد بررســی های دقیق تری صورت 

بگیرد و این بررسی ها سرانجام به نتیجه رسید.
وی با تاکید بر اینکه عرضه تپسی شروع راه جدید 
در بورس اســت، گفت: در دنیا نیز این مسیر طی 
شده و شــرکت های دارایی محور سهم کم تری 
دارند. امیدوارم بتوانیم به شرکت های دانش بنیان 
نقش بیشتری دهیم و در بخش تامین مالی این 

شرکت ها نقش بیشتری ایفا کنیم.
 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: انتشار 
اوراق بدهی، پذیرش شرکت ها در بورس، اصالح 
ســاختارها و… در جهت افزایش نقش ها است. 
تامین مالی جمعی از دو ســال قبل شروع شده 
است و جای کار زیادی دارد و قطعا نقش زیادی در 

شرکت های دانش بنیان خواهد داشت.
عشقی از آمادگی ســازمان بورس برای پذیرش 
سایز شــرکت های دانش بنیان خبر داد و افزود: 
۵۰ شرکت وجود دارند که فعالیت ان ها به نوعی به 
شرکت های دانش بنیان مربوط می شود اما تپسی 

کامال دانش بنیان است.

استفاده از ابزارهای تجهیز منابع برای 
کسب و کارهای فناورانه

در ادامه مراسم، سید احسان خاندوزی، وزیر امور 
اقتصاد و دارایی اظهار کرد: وزارت اقتصاد مصمم 
اســت در دوره بلوغ کســب و کارهای فناورانه با 
استفاده از ابزارهای تجهیز منابع مخصوصا ابزارهایی 
که در بازار سرمایه وجود دارد، بیش از پیش استفاده 
کند و امروز نقطه شروع این تصمیم است. وی ادامه 
داد: امیدوارم با توجه به بندهایی که در جهش تولید 
دانش بنیان وجود دارد هم با استفاده از ابزارهای 
تامین مالی و هم کمک های دیگر حاکمتیت در ماه 
های اینده روزهای بهتری برای این دست از کسب و 
کارها داشته باشیم. همچنین، سورنا ستاری معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهور در این نشست با بیان 
اینکه ورود تپسی به بازار سرمایه یک تغییر دیدگاه 
در اقتصاد ایران است که شرکت هایی بدون دارایی 
فیزیکی قیمت گذاری و وارد بازار سرمایه شوند، 
افزود: در حال ورود به فضایی جدید و بسیار مهم 
هستیم. بسیاری از استارتاپ ها به زودی در سایر 
حوزه ها، وارد بازار ســرمایه خواهند شد و تپسی 
یک انگیزه برای ورود آنهاست. وی ادامه داد: تغییر 
فرهنگ، روش و نگرش به سادگی رخ نمی دهد و 
ورود امروز تپسی به بازار سرمایه اتفاق بزرگی است 

که فرابورس و سازمان بورس آن را رقم زد.

نگاه دولت، حمایت از اقتصاد دیجیتال است
در ادامه نشست عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات نیز با تاکید بر اینکه نگاه دولت نگاه 
حمایت از اقتصاد دیجیتال است، اظهار کرد: سال 
گذشته به خاطر اهمیت همین موضوع کارگروه 

ویژه اقتصاد دیجیتال در دولت تشکیل شد.
وی ادامه داد: فرآیند عرضه تپسی فرآیندی جدید 
بود و در این زمینه چالش هایی وجود داشــت. به 
جز ساختار بازار ســرمایه، دستگاه های دیگر هم 
نسبت به این موضوع با توجه به نبود تجربه قبلی 
حساسیت داشــتند. همچنین ارزیابی دارایی ها 
هم مسئله بوده است. زارع پور با بیان اینکه ناامید 
نشــدن تیم تپســی راه را برای بقیه هموار کرد، 
گفت:امیــدوارم که در ادامه شــاهد حضور بقیه 
شرکت های فناورانه در این عرضه باشیم. هدف، 
دستیابی به ســهم ۱۰ درصدی این شرکت ها از 

تولید ناخالص ملی طبق اسناد باالدستی است.

ارائه حداکثر شفافیت
در ادامه منشی پور، مدیرعامل تپسی با بیان اینکه 
پذیرش تپسی در بازار سرمایه بعد از دو سال میسر 
شد، گفت: این اتفاق ورود یک صنعت جدید به بازار 
سرمایه است. ما سعی می کنیم حداکثر شفافیت را 
ارائه کنیم اما نیازمند این هستیم که سازمان بورس 
به این صنعت اعتماد کرده و اجازه دهد عقل جمعی 

پذیرای این صنعت باشد.
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روز گذشــته برای دومیــن روز متوالی میدکو 
سبزپوش بود و بیشترین تأثیر را در رشد شاخص 

کل بورس تهران داشت.
به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز سه شنبه 
بیســت و چهارم خــرداد، شــاخص کل بورس 
پایتخت با صعود ۲ هزار و ۶۱۹  واحدی نســبت 
به روز دوشنبه به رقم یک میلیون و ۵7۴ هزار و 

۶۵ واحد رسید. 
شاخص هم وزن بورس نیز با رشد 77۰ واحدی در 
سطح ۴۲۹ هزار و ۹۳۰ واحدی ایستاد. همچنین 
شاخص کل فرابورس )آیفکس( ۵۹ واحد باال آمد 

و در سطح ۲۱ هزار و ۴۸۱ واحد قرار گرفت. 

نمادهای مؤثر بر شاخص  ها
روز گذشــته نمادهــای »میدکــو«، »فخوز« و 
»نوری« بیشترین تأثیر را در صعود شاخص کل 
بورس داشــتند و در مقابــل نمادهای »فملی«، 

»شبریز« و »شستا« بیشــترین تأثیر کاهنده را 
بر شاخص کل داشتند. در فرابورس نیز نمادهای 
»بپاس«، »فغدیر« و »دماوند« بیشــترین تأثیر 
مثبــت را بر شــاخص کل فرابورس داشــتند و 
»کگهر«، »آریا« و »ددانا« بیشترین تأثیر منفی 
را بر شاخص داشتند.   در جدول پرتراکنش ترین 
نمادهای بورس سآبیک صدرنشین است و شستا 
و خگستر در رتبه های بعدی هستند. در فرابورس 
نیز ددانا، فــزر و مدیریت پرتراکنش  ترین نمادها 

هستند.

گروه  قرمز بازار
روز گذشــته قیمــت ســهام اغلــب نمادهای 

پاالیشــی افــت کــرد و گــروه  »فراورده های 
بــازار   نفتــی و کک« قرمزتریــن گــروه 

سهام بود. 

ارزش معامالت 
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار ســهام به 
رقم ۱۰ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان کاهش یافت. 
ارزش معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه ۳ هزار 
و ۵7۱ میلیارد تومان بود که ۳۵ درصد از ارزش 
کل معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد.  روز 
گذشته ارزش معامالت خرد سهام با کاهش ۱۲ 
درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۴ هزار و 

۹۱7 میلیارد تومان رسید. 

عرضه و تقاضای پایانی بازار
در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صف های 
فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل افزایش 
یافت و ۱۱ میلیارد تومان شــد. ارزش صف های 
خرید نیز نســبت به پایان روز کاری گذشته ۶۶ 
درصد افت کــرد و در رقــم ۱۰۹ میلیارد تومان 
ایســتاد.  روز گذشــته نماد کویر )شرکت فوالد 
ســپید فراب کویر( با صف  خریــد ۱۸ میلیارد 
تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. 
پس از کویر، نمادهای خزامیا )شرکت زامیاد( و 
خمحور )شــرکت تولید محور خودرو( بیشترین 

صف خرید را داشتند. 
بیشــترین صف فروش بازار در پایــان معامالت 
به نماد فمراد )شــرکت آلومراد( تعلق داشت که 
ارزش آن ۳.۵ میلیارد تومــان بود. پس از فمراد، 
نمادهای زمالرد، ولکار، افرا و مفاخر بیشــترین 

صف فروش داشتند.

قیمت بازار خــودرو که چند هفته گذشــته را با 
کاهش و ثبات قیمت سپری کرده بود، به نظر می 
رسد دوباره وارد فاز صعودی شده است. از ابتدای 
هفته بسیاری از مدل های پرتقاضای بازار دوباره 
افزایش قیمت را ثبت کردند. این در حالی است 
که آنگونه که مســئوالن اظهار می کردند انتظار 
می رفت با نهایی شدن واردات خودرو و همچنین 
طرح جدید وزارت صمت، بازار خودرو با کاهش 

قیمت همراه شود.
به گزارش اقتصادآنالین،  پژو ۲۰۶ روز گذشــته 
با یک میلیون افزایش همراه بود و ۳۰۴ میلیون 

تومان قیمت خورد. ۲۰۶ تیپ ۵ فول مدل  ۱۳۹۹، 
با دو میلیون افزایش همراه بــود و ۳۵۵ میلیون 
تومان معامله شد.پژو ۲۰7 دنده ای سقف پانوراما 
بدون تغییر ماند و ۴۱۳ میلیون تومان معامله می 
شود. قیمت نســخه اتوماتیک و در مدل ۱۴۰۰ 
با ۵ میلیون افزایش دیگــر، ۶۱۰  میلیون تومان 
معامله می شود. نســخه دنده ای با سقف فلزی 
و مدل ۱۴۰۱ بدون تغییــر ، ۳۹7 میلیون تومان 

معامله می شود.
پژو ۴۰۵ در نسخه بنزینی با دو میلیون افزایش 
همراه بود و ۲۹۲ میلیون معامله می شود. همین 

خودرو در نســخه دوگانه ســوز هم با ۲ میلیون 
افزایش همراه بود و قیمــت ۳۰۲ میلیون تومان 
را ثبت کرد.پژو پــارس LX مدل ۱۴۰۱ مطابق 
روند ثابت هفته گذشته بدون تغییر ۳۸۰ میلیون 
تومان معامله می شود. این خودرو در مدل ۱۴۰۱ 
و با موتور XU7 با ۱ میلیون افزایش دیگر ۳۱۵ 

میلیون تومان معامله می شود.
پژو ۲۰۰۸ هــم پس از چند روز ثبات با بیســت 
میلیــون افزایش همراه بــود و ۱ میلیارد و ۳7۰ 
میلیون تومان معامله می شود.ســمند LX  در 
مدل ۱۴۰۱ بــدون تغییــر ۳۰۵  میلیون تومان 

قیمت خورد.دنا معمولی مدل ۱۴۰۱ با ۲ میلیون 
افزایش همراه بــود و ۴۰۶ میلیون تومان قیمت 
خورد. این خودرو در نســخه توربــو اتوماتیک 
هم دو میلیون گران شــد و ۵۱7  میلیون تومان 
معامله می شود.تارا اتوماتیک بدون تغییر ماند و 
۵۹۵ میلیون تومان معامله می شود. نسخه دنده 
ای هم با ۵ میلیون افزایــش ۴۶۰ میلیون تومان 
معامله می شــود. قیمت رانا پالس بدون تغییر 
۲۹۹ میلیون تومان معامله می شود. این خودرو 
در نسخه با سقف شیشه ای با ۳ میلیون افزایش 

۳۲۸ میلیون تومان قیمت خورد.

ســخنگوی دولت در خصوص گرانی  بنزین گفت: 
پیشــنهاد می کنم تکذیبه گرانی بنزین را از طرف 
من داشته باشید. به شــخصه هر ۲ روز یکبار این 
مســئله را تکذیب می کنم. دولت هیچ بنایی برای 
افزایش قیمت بنزین ندارد. اجرای آزمایشــی در 
 کیش و قشم هم قرار نیســت فعال در سایر مناطق 

اجرایی شود.
به گزارش ایلنا، علی بهادری جهرمی ســخنگوی 
دولت در نشست خبری در خصوص اعتراضات در 
بازار لوازم خانگی گفت: قانون گذار قانونی گذاشته 
که تراکنش ها در دســتگاه کارت خــوان به منزله 
فروش محســوب می شــود و چون ایــن تکلیفی 
اســت که قانون گذار تعیین کرده است در ابتدای 
مشکالتی پیش خواهد آورد .دولت برای محاسبه 
مالیات مکلف بوده بر اساس قانون تراکنش پوزها را 

مدنظر قرار دهد.
ســخنگوی دولت در خصوص گرانی  بنزین گفت: 
پیشنهاد می کنم تکذیبه گرانی بنزین را از طرف من 
داشته باشید. به شخصه هر ۲ روز یکبار این مسئله 
را تکذیب می کنم. دولت هیچ بنایی برای افزایش 
قیمت بنزین ندارد. اجرای آزمایشی در کیش و قشم 

هم قرار نیست فعال در سایر مناطق اجرایی شود.
وی گفت: برنامــه ای هم فعال بــرای حذف کارت 
سوخت ندارد، بله شاید موردی با کسانی که قاچاق 

سوخت می کنند برخورد کنیم. بازهم تاکید می کنم 
دولت بنایی برای افزایش قیمت بنزین ندارد.

وی یادآور شد: دولت با سرعت زیاد، توسعه ظرفیت 
نیروگاه را در دستور کار قرار داد و در غیر این صورت 
باید شاهد خاموشی ها بودیم. در کنار توسعه توان 
تولید برق، دولت برنامه ای برای مدیرت مصرف برق 
قرار داد. دولت سعی کرد برای مدیریت مصرف برق 
از ادارات شروع کند تا شاهد خاموشی چراغ خانه 
 مردم نباشیم. امیدواریم همکاری از سوی مردم نیز 

تداوم یابد.
بهادری جهرمی درخصوص عدم برداشــت یارانه 
دهک  دهم گفت: مطابق تکلیف قانونی، دولت مکلف 
است که یارانه دهک های باال را حذف کند. ضعف در 
شــفافیت اقتصادی برخی خانوارها و مشکالتی از 
این قبیل ممکن است اشــتباهاتی در دهک بندی 
ایجاد کند. به همین دلیل امکان اعتراض ایجاد شد.

ســخنگوی دولت درخصوص فــروش نفت گفت: 
درخصوص بحــث فروش نفت، ایران سیاســتش 
بازاریابی فعال بوده است. هم در حال فروش نفت 
بوده ایم که ارز آن نیز بازمی گردد. عرضه ارز همیشه 
بیش از تقاضا بوده اســت. جمهوری اسالمی ایران 
از هر ابزاری به منظور موفقیت در جنگ اقتصادی 
استفاده می کند. موفقیت های خوبی در این مسیر 
بوده است. توافق با ونزوئال نوآوری در فروش نفت 

بود. وی پاســخ به ســوال ایلنا در خصوص اجرای 
آزمایشــی توزیع کاالبرگ در برخی اســتان ها و 
اینکه این کاالبرگ به چه کســانی تعلق می گیرد، 
گفت: تا زمانیکه زیرساخت مناسبی برای کاالبرگ 
الکترونیکی فراهم نشده پرداخت یارانه های نقدی 

ادامه دارد. 
کاالبرگ الکترونیکی همــان قابلیت نرم افزاری در 
عابربانک همه مردم اســت و چیــز متمایزی قرار 
نیست از نظر فیزیکی به مردم داده شود هر کسی 
حســاب بانکی دارد و یارانه بــه او تعلق می گیرد 
کاالبرگ هم به اون تعلق می گیــرد و همزمان به 
زیرســاخت فنی و فیزیکی در مراکــز فروش نیاز 
دارد که این زیرساخت ها در برخی مراکز استان ها 
در زمینه توزیــع نان ارائه شــده و تقریبا در نیمی 
از اســتان های کشــور در خصوص نان اســتقرار 
زیرساخت های آن اجرا شــده است و دستگاه های 
کارتخوان مخصوص در آنجا نصب شــده است؛ از 
زنجان شروع شــد و به نیمی از استان های کشور 
توســعه پیدا کرد و پیــش بینی می شــود طبق 
زمانبنــدی صرفا در حــوزه نان به کل اســتان ها 
 توســعه پیدا کند. ضمن آنکه هیچ افزایش قیمتی 

در کار نیست.
وی افزود: ایــن طرح آزمایشــی فقــط در مورد 
استقرار زیرساخت های الزم است در دستگاه های 

کارتخوان جدیــد امــکان اعطای یارانــه وجود 
خارجــی دارد و صرفا مربــوط به نان اســت که 
مطمئن شــویم در قیمت و عرضه نان خللی وارد 
نمی شود چون شرط الزم اجرای این طرح این بود 
 که با افزایش قیمت و کاهــش عرضه نان موافقت 

نخواهد شد. 
همزمان زیرساخت های دیگری در حال طراحی و 
استفاده برای سایر کاالها است آن هم در خصوص 
کاالهایی که ارز ترجیحی دریافت می کردند که این 
زیرساخت ها برای کاالبرگ الکترونیکی در دستور 
کار اســت. تا وقتی ســامانه کاالبرگ فراهم نشده 
باشد این یارانه نقدی استمرار دارد. دهک دهم هم 
از یارانه نان و دارو اســتفاده می کنند و یارانه آنها 
حذف نمی شود در  واقع این یارانه شامل همه افراد 

خواهد شد.
بهــادری جهرمی دربــاره نظارت دولت بــر بازار 
مســکن در فصل اجاره گفت: در خصــوص بازار 
مســکن رئیس جمهور دســتوراتی برای کنترل 
بازار اجــاره دادند. شــهردار محتــرم تهران هم 
همکاری شــان را در این زمینه تقویــت کردند تا 
شاهد فشار کمتری بر مســتاجران باشیم. بنا شد 
مقرراتی برای جلوگیری از افزایش بی رویه اجاره ها 
 برای نظارت بیشــتر بــر نحوه عملکــرد بنگاه ها 

اجرایی شود.

افت ارزش معامالت خرد سهام؛

صعود کمرنگ بورس

بازار خودرو دوباره گارد صعود گرفت

افزایش ۵ میلیونی قیمت پژو ۲۰۷ 

سخنگوی دولت:

یارانه نقدی فعال ادامه دارد
 برنامه ای برای گران کردن بنزین نداریم                                                                                                                                          مقررات جلوگیری از افزایش اجاره ها اجرا می شود
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 قیمت سکه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ به ۱۵ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ در بازار آزاد تهران به ۱۵ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 

طرح قدیم با ۴۰۰ هزار تومان ریزش نسبت به  روز قبل به ۱۵ میلیون تومان، نیم سکه با ۲۲۰ هزار تومان کاهش به ۸ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان، ربع سکه با ۲۲۰ هزار تومان کاهش به ۵ 
میلیون و ۷۸۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قیمت خورد. قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۸۲۸ دالر و ۹۰ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار در بازار تهران 

یک میلیون و ۴۷۲ هزار و ۸۲۲ تومان است که نسبت به روز گذشته حدود ۲۸ هزار تومان کاهش قیمت داشته است.
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رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: 
در ماه 130 میلیون جوجه تولید و وارد ســالن های 
تولیدی می شود و در سال حدود 2 میلیون و 300 هزار 
تن مرغ گوشتی تولید می شود اما روزانه حجم تولید 
کمتر می شود.محمد یوسفی با اشاره به شرایط وخیم 
تولید مرغ گوشتی در کشور، گفت: از گوشه کنار شنیده 
می شــود که حال تولیدکنندگان خرد مرغ گوشتی 
مساعد نیست این در حالیست که ادامه روند تولید برای 
تمام واحدهای تولیدی اعم از خرد و کالن دشوار شده 
است. وی با بیان اینکه نرخ مرغ، تخم مرغ و جوجه یک 
روزه واقعی نیست، افزود: مرغ کیلویی 60 هزار تومان 
به کیلویی 45 هزار تومان، جوجه یک روزه کیلویی 10 
هزار تومانی دبه 3 هزار تومان و تخم مرغ کیلویی 40 
تومان  به کیلویی 30 تومان عرضه می شود؛ پس وقتی 
این االم زیر قیمت تمام شده در بازار عرضه می شوند 
طبیعی است که تولیدکنندگان انگیزه ای برای ادامه 

روند تولید نداشته باشند.
به گفته یوســفی؛ واردات نهاده با ارز نیمایی صورت 
می گیرد از این رو در سامانه بازارگاه نهاده ها با این ارز 
بارگذاری می شود اما با این وجود اینکه قیمت مرغ و 
تخم مرغ از سوی ستاد تنظیم بازار تعیین شده است 
اما این محصوالت با نرخ اعالم شــده در بازار عرضه 

نمی شــوند.رییس انجمن پــرورش دهندگان مرغ 
گوشتی ادامه داد: تولیدکنندگان مرغ گوشتی رغبتی 
برای جوجه ریزی ندارند و پیش بینی می کنم در 3 ماه 
آینده تولیدکنندگان واحد تولیدی را تعطیل می کنند.

این فعال اقتصادی در پاســخ به این پرسش که وزیر 
کشاورزی اعالم کرد که روزانه شرکت پشتیبانی امور 
دام 800 تن مرغ مازاد منجمد را از واحدهای تولیدی 
خریداری می کند آیا این اقدام تاثیری در تنظیم بازار 
مرغ گوشتی گذاشت؟ افزود: اگر این اقدام تاثیرگذار 
بود نرخ مرغ باید کیلویی 60 هزار تومان می شد، در 
حال حاضر خرید مرغ مازاد از سوی شرکت پشتیبانی 

نتوانست در تنظیم این بازار موثر باشد.
وی با بیان اینکه کاهش قدرت خرید مردم نرخ مرغ را 
به کیلویی 40 هزار تومان رسانده است، تصریح کرد: 
در ماه 130 میلیون جوجه تولید و وارد ســالن های 
تولیدی می شود و در ســال حدود 2 میلیون و 300 
هزار تن مرغ گوشتی تولید می شود اما روزانه حجم 
تولید کمتر می شود.یوسفی با اشاره به لزوم افزایش 
نرخ مرغ گوشتی، افزود: دولت می داند که قدرت خرید 
مصرف کنندگان تقلیل پیدا کرده است از این رو باید 
برای جبران خسارت های وارد شده به تولیدکنندگان 

ورود کند.

معاونت مسکن و ساختمان از احتمال بازگشایی 
سامانه ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و 
اعالم کرد: چنانچه بعد از اتمام پاالیش ها در پایان 
خردادماه متقاضیانی اعالم آمادگی کنند احتمال 
بازگشایی سامانه برای متقاضیان جدید وجود دارد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن 
و ساختمان از احتمال بازگشایی سامانه ثبت نام 
طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.معاونت مسکن و 
ساختمان با اعالم اینکه سامانه طرح های حمایتی 
مسکن به نشــانی saman.mrud.ir برای کل 
نیمه دوم سال 1400 برای نام نویسی از متقاضیان 
باز بوده است و تمامی متقاضیان فرصت یافتند تا 
در این سامانه ثبت نام کنند، اعالم کرده است که 

چنانچه در آینده متقاضیان جدیدی برای ثبت نام 
در طرح نهضت ملی مســکن باشند، درخصوص 
بازگشایی سامانه مذکور تصمیم گیری خواهد شد.

طبق آمار در طرح نهضت ملی مســکن که از 28 
مهرماه ســال 1400 و یک ماه بعد از ابالغ قانون 
جهش تولید مسکن بازگشایی شد و تا 2۹ اسفند 
1400 روند ثبت نام ادامه یافت 5 میلیون و 4۹0 
هزار و 166 نفر نام نویسی کردند و از این تعداد 3 
میلیون و 360 هزار و 153 نفر حائز شرایط اولیه 
)فرم ج سبز، نداشتن سابقه مالکیت و عدم استفاده 
از تسهیالت دولتی( شدند. تهران بیشتر آمار ثبت نام 
کنندگان و شرق سمنان کمترین میزان ثبت نام 

کنندگان را به خود اختصاص داده است.

دبیر اطالع رسانی ستاد نان اظهار داشت: بانک مرکزی و چند بانک در حال طراحی 
مدلی هستند و 15 استان پایلوت این طرح شدند که از طریق پوز و پایانه فروش نصب 
شده در نانواها مشخص می شود که مردم چقدر نان خریده اند تا به همان میزان آرد 

به آنها اختصاص پیدا کند و اضافه تر از آن، آردی به نانواها اختصاص پیدا نمی کند.
میثم جعفری درباره ساز و کار و ماموریت ستاد ویژه نان اظهار داشت: ستاد نان برای 
راهبری هوشمندســازی نان در وزارت اقتصاد راه اندازی شده  است و توزیع آرد را 

مدیریت می کند. 
وی با بیان اینکه بررسی ها نشان می دهد که به صورت میانگین 30 درصد آردی که 
نانواها ارایه می شود از چرخه پخت نان خارج می شود، گفت: زنجیره آرد از زمانی که 
خریداری می شود در وزارت کشاورزی مدیریت می شود تا زمانی که در اختیار نانوا 
قرار می گیرد اما موضوع این است که بخشی از آرد از چرخه پخت نان مردم خارج 
می شود. پژوهش ها نشان می دهد که میانگین حدود 30 درصد  میزان آردی که 

توسط دولت بین نانواها توزیع می شود، از چرخه تولید و پخت نان خارج به سمت 
پخت نان فانتزی و شیرینی ها و قنادی ها می رود یا به دامداری ها می رسد.دبیر اطالع 
رسانی ستاد نان ادامه داد: برای مدیریت این فضا و شرایط مدلی در حال اجرا است 

که بر پخت نان نظارت دارد تا آرد نان در نهایت به مردم برسد.
جعفری با اشاره به حضور بانک ها در این طرح گفت: بانک مرکزی و چند بانک در 
حال طراحی مدلی هستند و   15 استان پایلوت این طرح شدند که از طریق پوز و 
پایانه فروش نصب شده در نانواها مشخص می شود که مردم چقدر نان خریده اند تا به 
همان میزان آرد به آنها اختصاص پیدا کند و اضافه تر از آن، آردی به نانواها اختصاص 

پیدا نمی کند. همچنین این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد که چقدر آرد به نانواها 
اختصاص پیدا کرده و چقدر نان پخت و در اختیار مردم قرار گرفته است. 

دبیر اطالع رسانی ستاد نان افزود: پوزها و پایانه فروش استفاده در  این مدل از نوع 
اندرویدی جدید هستند که بانک ها در این حوزه سرمایه گذاری کردند تا نسبت به 
راهبری اقدام کنند  و فعال بانک سپه وارد شده و سایر بانک ها هم عملیاتی می شود 

طرح به صورت دقیق تری به اجرا برسد.
وی تاکید کرد: موضوع مهم این اســت که مردم نان را بــا قیمت باالتر خریداری 
نمی کنند و به هیچ وجه قیمت نــان باال نمی رود اما دولــت در این طرح نظارت 

می کند که این آرد فقط به پخت نان اختصاص پیــدا کند همچنین مابه التفاوت 
هزینه های این فرایند به حساب نانوا واریز می شود که این اقدام در استان زنجان 
انجام شــده اســت. جعفری با بیان اینکه فعال طبق طرح فعلی یارانه نان به نانوا 
داده می شــود، تاکید کرد: مردم نــان را با همان نرخ شــهریور 1400 خریداری 
 می کنند و هیچ افزایش قیمتی بــرای نان نداریم و تا پایان ســال این روند ادامه 

پیدا می کند.
دبیر اطالع رسانی ستاد نان درباره فروش کیلویی نان گفت: فروش به صورت کیلویی 
از گذشــته هم رایج بوده و از قدیم هم برای وزن دقیق چانه نان به صورت کیلویی 
فروش انجام می شد و دلیل بررســی فروش کیلویی نان در واقع جلوگیری از کم 
فروشی است و ارتباطی با هدفمندی و طرح یارانه ندارد.وی با تاکید براینکه فروش 
کیلویی نان بُعد نظارتی دارد، ادامه داد: نانوا به ازای هر یک نان، آرد تحویل می گیرد 

و باید یه طور دقیق مشخص شود در  هر نان چه مقدار آرد مصرف شده است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در حال حاضر 20 فروند کشتی در بنادر 
کشور در حال تخلیه کاالهای اساسی و 21 کشتی در لنگرگاه ها منتظر پهلوگیری 
هستند. به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، علی اکبر صفایی در حاشیه بازدید از 
روند تخلیه و بارگیری کاالهای اساسی در بندر امام )ره(، اظهار داشت: در سال جاری، 
میزان تحویل کاالهای اساسی از بنادر کشور به صاحبان آنها و جابجایی به سمت 

مقصد در استان های مختلف، با رشد 1۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
همراه بوده است. وی با تاکید بر تسریع در ترخیص کاالهای اساسی از بنادر کشور، 
گفت: طی سال گذشته 2۷ میلیون تن کاالی اساسی در بنادر کشور تخلیه شده این 
میزان اقدامی با ارزش برای پشتیبانی از شبکه توزیع کاالی اساسی در کشور است 
لذا تالش سازمان بنادر و دریانوردی در راستای بهبود این عملکرد طی سال جاری 

است. صفایی تصریح کرد: در حال حاضر 21 فروند کشتی حامل کاالهای اساسی 
در لنگرگاه ها موجود است و عالوه بر این تعداد 20 فروند کشتی دیگر در اسکله های 
بنادر کل کشور فرآیند تخلیه کاال را طی می کنند.وی کاالهای اساسی موجود در انبار 
و سیلوهای بنادر کشور را بیش از 3 میلیون تن اعالم کرد و بیان داشت: کل کاالهای 

اساسی در لنگرگاه ها، اسکله ها و محوطه بنادر بالغ بر 4 میلیون تن است.

دارو  تولیدکننــدگان 
می گوینــد هزینه هــای 
دارو به طور سرســام آوری 
بــاال رفتــه و واردات مواد 
اولیه دارویی متوقف شــده 
است. ســندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی 
ایران در نامه ای خطاب به رئیس جمهور نســبت به 
تعطیلی خطــوط تولید دارو از تیرماه ســال جاری 
هشدار داد. کمبود و نایاب شــدن بسیاری از داروها 
 چه داخلی و چه خارجی منجر به سرگردانی مردم در 

داروخانه ها شده است. 
این در حالی اســت که داروهای موجــود نیز دیگر 
کیفیت گذشته را ندارند و بیماران از این موضوع نیز 
گالیه مند هستند. بسیاری از فعاالن دارویی کشور 
عنوان کرده اند به دلیل تحریم ها و افزایش شدید نرخ 
ارز دیگر مواد اولیه با کیفیت تولید دارو وارد کشور نمی 

شود. برای تولید دارو به ناچار مواد اولیه درجه دو و سه 
از کشورهایی نظیر هند و چین وارد کشور می شود. 

اما در بخشی از نامه سرگشاده تولیدکنندگان دارو به 
رئیس جمهور آمده است همانگونه که مستحضرید 
صنایع داروســازی در ســخت ترین شرایط جنگ 
تحمیلی، تحریم های ظالمانه، شیوع کرونا  و شرایط 
دشــوار پیش آمده همواره ضامن استقالل و افتخار 
کشور در حوزه ســالمت بوده اند ولی متاسفانه در 
شرایط کنونی بی توجهی به حداقل درخواست های 
این صنعت که از الزامات اولیه تولید می باشد همراه 
با بالتکلیفی در تصمیم گیری شرایط را به گونه ای 
فراهم کرده که امکان تامین و تولید دارو را سخت تر و 

به مرز بحران رسانده است.
محمود نجفی عــرب، یکی از اعضــای هیات مدیره 
سندیکای صاحبان داروهای انسانی ایران می گوید که 
روند تخصیص ارز تامین مواد اولیه دارو متوقف شده و 
بانک مرکزی از ابتدای امسال فقط حدود یک میلیارد 
دالر ارز ترجیحی به دارو اختصاص داده است که البته 

بخش قابل توجه آن صرف واردات قبلی شده است که 
از دی ماه سال گذشته از گمرک ترخیص شده است و 
پس از آن هیچگونه ارز دیگری برای تامین مواد اولیه 

به تولیدکنندگان دارو پرداخت نشده است.
وی تاکیــد می کنــد در حــال حاضر بســیاری از 
کارخانجات دارو معطل تامین مواد اولیه هســتند و 
تولید بسیاری از اقالم ساده دارویی از جمله داروهای 
مربوط به بیماران دیابتی در کشور متوقف شده است.

این در حالی اســت که وزیر بهداشــت در خصوص 
آخرین وضع تامین داروهــای مورد نیاز مردم گفت: 
برنامه ما تامین داروهای مورد نیاز مردم است. بهرام 
عین اللهی وزیر بهداشت در پاسخ به سواالت تعدادی 
از نمایندگان در کمیســیون بهداشت در خصوص 
آخرین وضع تامین داروهــای مورد نیاز مردم گفت: 
در این زمینه امروز با ستاد تنظیم بازار جلسه داشتیم 
وهدف ما تامین داروهای مورد نیاز مردم است. وی 
افزود: تالش داریم بیمه هاپوشــش خودشون را به 
سمتی ببرند که مشــکل مردم حل و باری بر مردم 

اضافه نشود. وزیر بهداشــت همچنین از ادامه روند 
تامین دارو با ارز4200 تومانی خبر داد.

در همین زمینــه رئیس هیأت مدیره ســندیکای 
صاحبان صنایع دارو  در گفت و گو با "کسب و کار" 
گفت: صنعت دارو یک صنعت اســتراتژیک اســت. 
باید تالش بســیاری برای پیگیری نیاز های صنعت 

انجام شود.
محمد عبده زاده اضافه کرد: بازســازی و نوســازی 
صنعت داروسازی باید در اولویت قرار گیرد و امیدوارم 
به شکل عملیاتی اجرا شود. اولویت بعدی ما تورم در 
کشور است. به طوری که صنعت داروسازی نمی تواند 
بر اساس نرخ تورم خودش را تعدیل کند و قیمت دارو 

همچنان غیر واقعی تعیین می شود.
عبده زاده گفت: وقتی سایر هزینه ها باال می رود، ثابت 
نگه داشتن قیمت دارو منجر به ورشکستگی صنعت 
خواهد شد. واقعی نشدن قیمت دارو منجر به تعدیل 
نیرو و تعطیلی خطوط تولیدی خواهد شد که عواقب 

آن متوجه مردم خواهد شد. 

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

توقف بسیاری از خطوط تولید، بحران دارویی را رقم خواهد زد

واردات مواد درجه سه تولید دارو از هند و چین
نامه سرگشاده تولیدکنندگان دارو به رئیس جمهور

صف ۴۱ کشتی در بنادر برای تخلیه کاالهای اساسی

صنعت مرغداری در حال فروپاشی 

تولیدکنندگان رغبتی برای جوجه ریزی ندارند

تصمیم گیری در مورد ثبت نام مجدد مسکن حمایتی

جزییات هوشمندسازی یارانه آرد اعالم شد

قیمت نان افزایش پیدا نمی کند

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

 برابر رای شماره 680 140160313010000 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
تبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کمال 
فرامرزی فرزند محمد بشماره شناســنامه 340 صادره از مهاباد در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ۷6.33 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 56 - 
اصلی واقع در بخش 1۷ شهرستان بوکان خیابان جومالن 2 کوچه زاگرس 5 
خریداری از آقای قرنی ایلخانیزاده احدی از مالکان مشــاعی در پالک مذکور 
مع الواسطه محرز گردیده که برای آن پالک 1۹4۷ فرعی از 56 - اصلی تعیین 
و اختصاص یافته است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.۹3۹5

 تاریخ انتشار نوبت اول :1401/03/10
 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/25

خالد خانه بیگی- رئیس ثبت اسناد و امالک 
--

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

برابر رای شماره 132 140160313010000 و 140160313010000131 
هیات اول موضوع قانون تعیی نگین وایت بی رحی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانہ، بالمعارض متقاضی 
خام فرشته خضر پور فرزند جعفر بشماره شناسنامه 614 صادره از بوکان و آقای 
خالد رحیمی فرزند محمد امین به شماره شناسنامه 863 صادره از سقز هر کدام 
به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ در یک باب خانه به مساحت 148.01 متر 
مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 131 - اصلی واقع در بخش 1۷ شهرستان 
بوکان خیابان صالح الدین ایوبی کوچه شلیر 6 خریداری از آقایان محمود و حسن 
افتخاری أحادی از زارعان صاحب نسق در پالک مذکور مع الواسطة محرز گردیده 
که برای آن پالک 4۷82 فرعی از 131 - اصلی تعیین و اختصاص یافته است. لذا به 
منشور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 

که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاصی عرضی دسته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید. ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۹3۹4
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/10
 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/25

خالد خانه بیگی -رئیس ثبت اسناد و امالک
--

مفقودی 
برگ ســبز ســواری دنا مدل 1401 به رنگ سفید به شــماره انتظامی 146 
ص 66 ایــران 51 به شــماره موتور 153H0056514 و شــماره شاســی 
NAAW61H71NE488451 به نام فرید نعلی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد.۹55۹
--

مفقودی 
برگ سبز – سند کمپانی خودرو سواری پژو تیپ PARSTU5 مدل 13۹4 

رنگ ســفید روغنی به شــماره انتظامی 682 و 86 ایران 1۷ و شماره موتور 
 NAAN11FC0FK878014 164 به شــماره شاســیB0023328
 بنــام امیــن قاســمی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

میباشد . ۹554
--

مفقودی 
ســند کمپانــی خــودرو ســواری پیــکان تیــپ 1600i رنــگ ســفید 
– روغنــی مــدل 1382 بــه شــماره انتظامــی ۹65 ج 45 ایــران 1۷ 
به شــماره موتــور 111582163۹5 به شــماره شاســی 0082408824 
 بنــام نــور علــی رنجبــری مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبار ســاقط 

می باشد . ۹555
--

مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی خودرو ســواری سمند -ایکس ۷ مدل 84 به شماره 
انتظامی 4۹2 ج 88 ایران 3۷ به شــماره موتور 12484080۷۹4 به شماره 
شاســی 145203۷۷ بنام علی اکبر برجی مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد . ۹556

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سعید یارویســی چناری فرزند احد ا... به شماره شناسنامه 641۹ 
صادره از هرسین در مقطع کاردانی رشته مکانیک خودرو صادره از واحد دانشگاه آزاد هرسین با شماره 
3322۷00/ف مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشــد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را 
به دانشگاه آزاد اسالمی واحد هرسین به نشانی هرسین میدان شهرداری جنب پمپ گاز شهرداری 

روبروی روستای چغا سعید ارسال نماید. 

رئیس اتاق اصنــاف تهران گفت: کاهــش قدرت خرید 
مردم رکود در بازار را تشــدید کرده و من نیز نمی خواهم 
و نمی توانم منکر این مهم شــوم، اما گزارشی از تعطیلی 
واحدهای صنفــی در این روزها به دلیل ورشکســتگی 
به دست ما نرسیده است. قاسم نوده فراهانی اعتراض های 
اخیر صنف فروشندگان لوازم خانگی را به بازرسی های اخیر 
تعزیرات حکومتی نسبت داد و افزود: بخشی از اعتراض این 
صنف بر حق است. بنا به قوانین جدید تولیدکنندگان و 
واردکنندگان ملزم هســتند که بر کلیه کاالهایی که در 

بازار عرضه می کنند برچسب جامع تجارت را نصب کنند 
که متاسفانه کاالهایی که از سال های گذشته خریداری و 
در انبار فروشندگان وجود دارد این برچسب  را ندارند. وی 
در ادامه بیان کرد: 22 خرداد بازرسان تعزیزات حکومتی 
برای رصد انبارهای فروشندگان لوازم خانگی به خیابان 
سه راه امین حضور رفته بودند که این فروشندگان کرکره 
واحدهای صنفی خــود را پایین کشــیدند. رئیس اتاق 
اصناف با اشاره به مشــکل تراکنش مالیاتی صنف لوازم 
خانگی، تصریح کرد: جلساتی را اتاق اصناف با سازمان امور 

مالیاتی و وزارت اقتصاد، برگزار کرد و درنهایت مقرر شد 
تراکنش هایی در سال ۹۹ که جزو کسب و کار صنوف نبوده 
معاف از مالیات شوند اما از سال 1400 به بعد مبنای اخذ 
مالیات تراکنش هایی که صورت گرفته است، باشد. عضو 
هیات رییسه اتاق اصناف ایران کاهش فروش روزانه کسب و 
کارها را  پذیرفت و افزود: کاهش قدرت خرید مردم رکود در 
بازار را تشدید کرده و من نیز نمی خواهم و نمی توانم منکر 
این مهم شوم اما گزارشی از تعطیلی واحدهای صنفی در 

این روزها به دلیل ورشکستگی به دست ما نرسیده است.

رئیس بنیاد مسکن انقالب اســالمی از دستور رئیس 
جمهور و موافقت سازمان برنامه و بودجه با پرداخت وام 

200 میلیون تومانی مسکن روستایی خبر داد.
اکبر نیکزاد در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: اخیرا در 
نشستی که با آیت اهلل رئیسی - رئیس جمهور در جریان 
بازدید از استان چهارمحال و بختیاری داشتیم مساله وقفه 
ایجاد شده در نوسازی واحدهای روستایی مطرح شد. 
نیکزاد افزود: بنده در آن جلسه به رئیس جمهور گفتم 
که علت تاخیر ساخت واحدهای روستایی عدم پرداخت 

وام 200 میلیون تومانی مسکن روستاییان است. رئیس 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت: رئیس جمهور به آقای 
اسماعیلی، مسئول دفتر خود دستور داد که جلسه فوری 

در این خصوص برگزار شود که دو شب قبل برگزار شد.
نیکزاد ادامه داد: در آن جلسه رئیس جمهور، مسئوالن 
سازمان برنامه و بودجه، مسئوالن وزارت راه و شهرسازی و 
بنده حضور یافتیم که دکتر رئیسی دستور دادند تسهیالت 
200 میلیون تومانی با نرخ سود 5 درصد ساخت مسکن 
روستایی هرچه سریعتر پراخت شود که سازمان برنامه و 

بودجه نیز موافقت کرد. رئیس بنیاد مسکن تاکید کرد: 
احتماال تا پایان هفته جاری دستورالعمل پرداخت وام 200 
میلیون تومانی مسکن روستایی به بانکها ابالغ می شود. 
بنابراین گزارش 25 آبان ماه سال گذشته در جلسه  شورای 
عالی مســکن با حضور رئیس جمهور تسهیالت ساخت 
مسکن روستایی از 100 به 200 میلیون تومان افزایش 
یافت که تا کنون به دلیل عدم موافقت سازمان برنامه و 
بودجه با ارایه ضمانتنامه مابه التفاوت نرخ سود 5 درصد تا 

18 درصد، معطل مانده است.

چرا فروشندگان کرکره واحدهای صنفی خود را پایین کشیدند؟

تشریح دلیل اعتراض فروشندگان لوازم خانگی
رئیس بنیاد مسکن خبر داد

موافقت سازمان برنامه با پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی



4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2507| چهار شنبه 25 خردادماه1401
ی

www.kASBOkARNEwS.iR

I N FO@biznews. ir

بز
ه س

شاخ
پ:  

چا
30

00
48

00
ك:

يام
پ

w
w

w
.k

A
S

B
O

k
A

R
N

E
w

S
.iR

ت: 
ساي

ب 
و

ne
w

sk
as

bo
ka

r@
gm

ai
l.c

om
ي: 

يك
رون

كت
س ال

در
آ

كار
ب و 

كس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

   2
50

ه  7
مار

 | ش
تم

هش
ل 

 سا
|1

40
ه 1

د ما
ردا

2  خ
5  |

به
شن

هار
چ

ش
رنو

 مه
ينا

ر م
دكت

ل: 
سئو

رم
دي

 و م
ياز

امت
ب 

اح
 ص

ئی
 بابا

ریم
ر: م

ردبي
س

انه
رس

ن 
یرا

مد
 و 

تی
دول

ير
  غ

ای
ه ه

نام
وز

ی ر
صنف

ن 
جم

و ان
عض

ش،
مای

 آز
 پل

د از
، بع

مد
ل اح

ل آ
جال

راه 
زرگ

ن ب
يابا

ن، خ
هرا

ي:ت
شان

ن
م  

هار
ه چ

طبق
ع(،

ضا )
م ر

 اما
ان

ختم
 سا

ی،
نوب

ز ج
سب

سر
ن 

يابا
ی خ

رو
روب

 1
55

79
17

11
3 :

تي
پس

كد
 

كار
ب و 

كس
ع:  

وزي
ت

w
w

w
.k

A
S

B
O

k
A

R
N

E
w

S
.iR

ی :  
ه ا

رف
ق ح

خال
ه ا

 نام
ين

آي

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ايگ

پ
44

29
94

06
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

44
29

94
06

س: 
فاك

09
12

39
06

05
ه  4

زاد
ت 

ريع
د  ش

عو
مس

ت: 
يغا

 تبل
ی و

گه
ا، آ

ن ه
ستا

ور ا
ی ام

نگ
ماه

ه

آخر
 کسب و کار

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران: 
تفكر پلتفرمی، پيشران توسعه اقتصاد ديجيتالی در 

شهرهای هوشمند
رییس ســازمان نظام صنفی رایانه ای 
تهران در خصــوص نقش پلتفرم های 
اطالعاتی در توسعه اقتصاد دیجیتالی 
گفت: با نگاه استفاده از تحول دیجیتال 
به جای ســازمان ها و سیســتم های 
اطالعاتی متمرکز تحت کنترل دولت 
ها یا مدیریت یکپارچه شهری، امروز 
باید پلتفرم های توزیع شده اطالعاتی 
و اپراتورهایی از بخش خصوصی در مدیریت شهر هوشمند ظهور و بروز بیشتر داشته 
باشند. دکتر اسالمی، در راستای برگزاری سومین نمایشگاه شهر هوشمند ایران 
عنوان کرد: با توجه به روند تغییر پاردایم های مدیریتی و شکل گیری نگاه کسب و کار 
پلتفرمی در اقتصاد دیجیتال عمال در شهرهای هوشمند نیازی نیست تا برای ثروت 
آفرینی و خلق ارزش، روی عنصر مالکیت تاکید ویژه داشته باشید، بلکه با ایجاد یک 
بستر پلتفرمی و استفاده از فناوری های مالی)فینتک(، امکان ایجاد هم افزایی ویژه در 
راستای توسعه اقتصاد هوشمند شهری وجود دارد. شهر هوشمند از این منظر شهری 
است که به پشتوانه زیر ساخت های گسترده فناوری اطالعات می تواند خدمات 

مدیریتی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان را تضمین کند.
وی افزود: در این نوع شهرهای هوشمند ارایه خدمات شهری بر بستر پلتفرم ها دو 
طرفه و با نگاه استفاده حداکثری از فینتک، امکان افزایش و تسهیل دسترسی ها به 
خدمات  و اطالعات، تجمیع داده ها و ایجاد کالن داده های شهری، تحلیل داده ها 

در راستای تحول در سبک زندگی مردم را فراهم می آورد. 
رییس ســازمان نظام صنفی رایانه ای تهران تصریح کرد: با نگاه استفاده از تحول 
دیجیتال به جای سازمان ها و سیستم های اطالعاتی متمرکز تحت کنترل دولت ها 
یا مدیریت یکپارچه شهری، امروز باید پلتفرم های توزیع شده اطالعاتی و اپراتورهایی 
از بخش خصوصی در مدیریت شهر هوشمند ظهور و بروز بیشتر داشته باشند. در 
این مفهوم شــهروندان خود تصمیم گیری های اصلی را انجام  می دهند و با دادن 
دسترسی به اپراتورها اجازه انجام عملیات را می دهند و نکته خوب آنکه مسئولیتی 

بر عهده حاکمیت در این زمینه نخواهد بود.
اسالمی خاطر نشان کرد: اســتفاده از توکن های دیجیتالی بر اسای دارایی های 
شهروندان یا مدیریت شهری و عرضه و اســتفاده از آن در همه مبادالت خدمات 
شهری و خانگی در شهر هوشمند را نیز به عنوان راهکاری اثربخش در توسعه اقتصاد 

دیجیتالی شهری از منظر فینتک مطرح نمود.
 Smart City Expo قابل ذکر است که سومین نمایشگاه شهر هوشــمند ایران
2022 با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران و حمایت وزارت کشور ) مرکز توسعه 
دولت الکترونیــک، فناوری اطالعات و آمــار(، از تاریخ 12 الی 14 تیر ماه  ســال 
1401 در مصلی تهران برگزار خواهد شد. جهت کسب اطالعات بیشتر با دبیرخانه 
 دائمی نمایشگاه به آدرس سایت www.smartcityxpo.com  مراجعه و یا با 

شماره های44و22893242-021 یا 09916364416 تماس حاصل فرمائید.

خبر

تسالاستخداممیکند
وزیراقتصادمنطقهایایالتبراندنبورگآلماناعالمکردکهشرکتخودروسازیتسالماهانه۵۰۰تا۶۰۰نفررادرکارخانهشهرگرونهایدهآلماناستخداممیکندوباآژانسملیاشتغال
برایاستخدامکارگرانیکهدیگردرخودروسازانآلمانیموردنیازنیستندهمکاریمیکند.یورگاشتاینباخ،وزیراقتصادایالتبراندنبورگآلماندریککنفرانسگفتکهدرمجموع

۴۱۰۰تا۴۵۰۰کارمندتاکنوناستخدامشدهاندکهحدود۱۰درصدازآنهاخارجیوبهویژهازلهستانبودند.اشتاینباخگفت:وضعیتخودروسازاندرمناطقدیگربادرکاینکهتولید
خودروهایالکتریکیبهافرادکمترینسبتبهگذشتهنیازدارد،بهماکمکمیکندزیرامادرتالشهستیمآنهارابهبراندنبورگبرسانیم.

در هفته های اخیــر گرانی 
نزدیک بــه 700 قلم کاال در 
بازارهای مختلــف منجر به 
نارضایتی های بسیاری شده 
اســت. پرداخت یارانه نقدی 
در حالی ادامه دارد که به گفته فعاالن اقتصادی این رقم 
نسبت به تورمی که کاالها تجربه کرده اند بسیار ناچیز 
بوده و کفاف تامین مایحتاج مردم را نمی دهد. بن بست 
در تصمیمات اقتصادی و سیاسی دولت نیز به افزایش 
قابل انتظار نرخ ارز شد و همین امر به شکل گیری موج 
جدید گرانی ها کمک کرد. نمایندگان مجلس در روزهای 
اخیر در واکنش های متفاوتی، به دولت تذکراتی داده اند 
و خواســتار ارایه راهکارهای کنترل بازار و جلوگیری از 

رشد بیش از اندازه قیمت ها شده اند. 
گرانی های اخیر در حالی اتفاق افتاده که اوایل خردادماه 
در راستای حذف سیاست ارز ترجیحی مبنای محاسبات 
حقوق ورودی در گمرک از 4200 تومان به نرخ سامانه 
ETS تغییر کرد. سخنگوی دولت در اظهاراتی بخشی 
از افزایــش قیمت کاالهای مختلف را بــه افزایش نرخ 
محاسبه حقوق گمرکی نسبت داده و بیان کرد که دولت 
تمهیداتی را برای تعدیل اثر آن بر قیمت ها در نظر گرفته 

است. با این حال مجلس مخالف این موضوع بوده و معتقد 
است دولت می تواند روش های دیگری را برای جلوگیری 
از این موضوع پیش بگیرد. اما در این بین حق با دولت 
است یا مجلس و چگونه می توان این سیاست را به شکل 
درست اجرا کرد؟ نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس 
با بیان اینکه همه مردم در وضعیت سختی به سر می برند 
از ریس جمهوری خواست اگر الزم است نسبت به ترمیم 
تیم اقتصادی دولت اقدام کند. سیدجواد حسینی کیا در 
تذکری به رییس جمهوری گفت: گرانی بیداد می کند و 
قیمت ها سر به فلک کشیده و گوشت و مرغ و لبنیات از 
سفره مردم پر کشیده و عدم نظارت جدی دولت صدای 

مردم را درآورده است.
وی خطاب بــه رییس جمهوری گفت: آقای رییســی 
به مردم قول دادید کــه نقدینگی را کنترل کنید؛ عدم 
برنامه ریزی تیم اقتصادی دولت، قیمت ها را نجومی و 
مسکن را دست نیافتنی کرده است و قیمت دالر باالی 
30 هزار تومان و ســایه آن بر کاال های اساسی صدای 
مردم را درآورده است. این نماینده مجلس افزود: آقای 
رییس جمهوری پشتوانه رای شما اقشار متوسط و پایین 
جامعه است. همه در وضعیت سختی به سر می برند و 
چاره اندیشــی جدی و فوری می طلبد و اگر الزم است، 
تیم اقتصادی تان را ترمیم کنید چراکه مردم بیش از این 

تحمل فشار را ندارند. 
این در حالی است که یکی دیگر از نمایندگان مجلس در 

واکنش به گرانی های سرسام آور هفته های اخیر گفته 
است اینکه در صداوسیما اعالم می کنند که قیمت روغن 
تغییر نکرده است و خانواده چند نفری از یارانه اش مبلغی 
هم اضافه می آورد دروغ اســت. نباید اطالعات غلط به 
مردم بدهند. عضو هیات رئیســه کمیسیون اقتصادی 
مجلس با اشاره به گرانی کاالها در کشور، گفت: قیمت 
اجناس ســاعتی تغییر می کند، این در حالی است که 
دولت در قانون بودجه مکلف شده است که قیمت اقالم 
اساسی را براساس قیمت شــهریور 1400 ارائه دهد اما 
واقعیت قیمت کاالها و بویژه مواد غذایی چنین مسئله 

ای را بیان نمی کند .
سیدغنی نظری با بیان این مطلب گفت: مجلس مصر 
اســت که قانون بودجه اجرایی شود. بزرگترین مشکل 
ما اظهار نظر افراد غیرمرتبط در دولت است. آن آقایی 
که اظهار نظر کرده که چهار کاال گران می شود در حوزه 
مسئولیت این موضوع نیست. چراکه االن نه چهار کاال 
بلکه صدها کاال گران شده اســت. آقایان به این مسئله 
توجه داشته باشند که بسیاری از کاالها از قیمت سایر 
کاالها تبعیت می کنند. کاالی واسطه ای و سرمایه ای 

هستند و در تولید نقش دارند.
وی ادامه داد: یک الســتیک ماشین که 30درصد و بی 
ضابطه گران می شــود باعث می شود که اتوماتیک وار 
حمل و نقل در کشــور گران شــود. بنده عضو شورای 
عالی بیمه کشور هســتم نمی دانم چرا باید نرخ بیمه 

اینقدر گران شود. شرکت های بیمه کمتر از سی درصد 
خسارت می دهند 70درصدشان سود است و این گرانی 
ها غیرقانونی و بی ضابطه است. بهانه می آورند که چون 
دیه گران می شــود بیمه هم باید گران شــود مگر چه 
تعدادتصادف منجر به فوت یــا منجر به جرح داریم که 

باید بیمه گران شود.
نظری تاکید کرد: ایرادی که ما داریم این است که فکر می 
کنیم باید هرسال در یکم فروردین همه چیز گران شود 
و این ضعف نظارت هم از مجلس و هم از دولت است. وی 
گفت: دولت قول داده اســت که در مورد کنترل قیمت 
ها کار کند مدعی هستند که یارانه های که می دهند 
می تواند پوشش دهد اما واقعیت این است که این یارانه 
پوشش نمی دهد. اینکه در صداوسیما اعالم می کنند 
که قیمت روغن تغییر نکرده است و خانواده چند نفری 
از یارانه اش مبلغی هم اضافه می آورد دروغ است نباید 

اطالعات غلط به مردم بدهند.
نماینده خلخــال در مجلس گفــت: مجموعه عوامل 
داخلی  و خارجی در تورم موثر است. دولت باید به عنوان 
متولی اجرایی کشــور برنامه های اقتصادی مناسبی 
برای سروســامان دادن به وضعیت فعلی داشته باشد. 
طاقت مردم تمام شــده  اســت مردم ما مردم شریفی 
هستند برخی از آنها با سیلی صورتشان را سرخ نگه می 
 دارند. ما انتظار داریم دولت برنامه داشــته باشد که این 

گرانی ها کنترل شود.

موج   جديد   تذكرات   نمايندگان   مجلس   به   دولت   برای گرانی ها

ماراتن  افزایش  قیمت ها  ادامه  دارد

دلیل عمده گرانی ها
مرتضی افقه، اقتصاددان

ساختار اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به تجارت خارجی دارد. بعد از گذشت حدود چهار سال از شرایط تحریمی، تمامی ذخایری که دولت می توانست از آنها برای تامین کسری بودجه استفاده کند به اتمام رسیده و یا به پایان خود نزدیک 
شده است. در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که هیچ راهکاری به جز رفع تحریم ها نمی تواند شرایط را تغییر دهد. اینکه چطور و چگونه می توان تحریم ها را لغو و اثرات آن را خنثی کرد به دولت بستگی دارد. 

بدون رفع تحریم ها و عادی سازی جریان تجارت، که بتوان از طریق آن کاالها را به بازارهای جهانی عرضه کرد، چاره ای وجود ندارد. باید سیاست خارجی و جریان تجارت برای واردات نیازهای بخش تولید تقویت شود. چراکه هر آنچه 
راهکار و فرمول برای کنترل گرانی ها و حفظ متغیرهای اقتصادی وجود داشته بکار گرفته شده و نتیجه ای نداشته است.  با افزایش قیمت شدید یک کاال، به همان نسبت باید انتظار افزایش قیمت کاالهای مرتبط، مکمل و جانشین و 
همچنین آن هایی که زنجیره تولیدشان به این کاالها متصل است را داشته باشیم. ضمن اینکه تورم انتظاری هم ایجاد می کند؛ چرا که مردم اگر تصور کنند که کاالهای دیگر به همین دالیل یاد شده ممکن است گران شود، تقاضاهای 
تصنعی برای فرار از گرانی های آینده افزایش پیدا می کند و خود همین انتظارات، افزایش قیمت کاالهای دیگر را تسریع می بخشد. اما دلیل عمده گرانی ها همین نوسانات شدید نرخ ارز است. به دلیل اینکه نرخ ارز نقش تعیین کننده 
ای در متغیرهای دیگر اقتصادی دارد، با هر نوسان قیمتی بالفاصله تاثیر خود را در دیگر بازارها می گذارد. امروز به دلیل تحریم ها محدودیت در ذخایر ارزی اتفاق افتاده است. هرچند دولت مدعی است که بیشتر از هر زمان دیگر نفت 
فروخته شده است و پول آن نیز وارد کشور می شود.  اما اگر این ادعا درست باشد ارزهای ناشی از فروش نفت باید ابزار مناسبی برای کنترل نرخ ارز و به دنبال آن دیگر بازارها برای دولت شود. اینکه دولت اقدامی در این رابطه انجام نمی 

دهد یا به دلیل ادعای نادرست فروش نفت و ورود ارز ناشی از آن است و یا دولت با احتیاط رفتار می کند.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

آگهی  تجدید مزایده 
شهرداری بوکان در نظر دارد به استناد بند 8 مصوبه شماره 43  مورخ 1401/02/17 شورای محترم 
اسالمی شهر بوکان  تجهیزات کامل خط کشتار دام نیمه صنعتی را  برابر وضع موجود ، با بهره گیری 
از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( به شماره مزایده  1001092725000006  به 

فروش برساند.
1-  قیمت پایه فروش: 8/500/000/000 ریال

2-  مبلغ تضمین شرکت در مزایده : مبلغ 425/000/000 ریال 
3 - لیست تجهیزات خط کشتار در اسناد  مزایده قید شده است .

مهلت ثبت نام :  تاریخ 1401/03/25    لغایت  1401/04/12  ساعت 19/00
مهلت دانلود اسناد : 1401/04/02        تاریخ بازگشایی 1401/04/13 ساعت 11/00   

تاریخ انتشار درروزنامه :  نوبت اول  : 1401/03/25          نوبت دوم:  1401/04/01
1- کمیسیون عالی معامالت شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

2- هزینه  خرید اوراق مزایده750/000 ریال .
3- درصورت وجود ابهام،واحد امورپیمان و قراردادها به شماره تلفن 46226339-044 در اوقات/ اداری پاسخگوی سؤاالت 

متقاضیان محترم میباشد.
4-  هزینه انتشار آگهی در روزنامه و کارشناسی و سامانه ستاد  به عهده برنده مزایده است.
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میر حسامی 
شهردار بوکان

مفقودی
اینجانب فاروق ثباتی مالک خودرو سواری سیستم 
پژو تیپ206  مدل 1389 و شــماره انتظامی 37-
767ص48 و شــماره موتــور 13389003171 و 
 NAAP41FD2AJ281761 شماره شاسی
بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی 
اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هرکس ادعایی 
در مورد خودرو مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر 
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در 
پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه نمایید بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.9560
--

مفقودی )نوبت دوم(
اصل پروانه اشتغال به کار مهندسی اینجانب مهندس فاروق 
مصطفی نژاد  به شماره شناسنامه 80 و به شماره کد ملی 
5099917909 متولد 1366 صادره از قزوین و شــماره 
عضویت 006673-1-3-14 و شــماره پروانه اشــتغال 
00848-310-14 محل صــدور پروانه آذربایجان غربی 
مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.9424

--
)) آگهی فقدان سند مالکیت ((

 اقای تقی علیزادگان برابر وکالت مورخ 1401/02/28 
سرکنسولگری ایران استانبول بتسلیم دو برگ استشهاد 
محلی مصدق مدعی است که سند مالکیت چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ پالک 21 فرعی از 110 اصلی واقع 
در بخش یک ارومیه را که ذیل ثبت شــماره 12098 
صفحه 869 دفتر 32 بنام غیر صادر و تسلیم گردیده 
است سپس برابر سند قطعی شماره 11841 مورخه 
1385/04/6 دفتر 20 ارومیه در حــق خانم کتایون 

طاهرزاده انتقال یافته است مفقود نموده است و ملک 
مزبور در بیع شرط نبوده و برابر سند شماره . مورخه : 
دفتر - ارومیه نزد بانک - رهن میباشد و برابر سند شماره 
مورخ . دفتر ارومیه در حق . انتقال یافته است مراتب برابر 
تبصره یک ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی میشود تا هر کس مدعی مالکیت و با 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 

عقد مالکیت المثنی صادر خواهد شد.9557
تاریخ انتشار آگهی 1401/03/25

رونوشت : ستاد اجرایی فرمان امام )ره(
عیسی عباسی – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک 
منطقه 2 ارومیه

--
آگهی مزایده اتومبیل 

به موجب پرونده اجرائی کالسه 140002662 یک 
دستگاه خودروی سواری رانا تیپ tu5 مدل 1397 
بشماره انتظامی ایران 17 - 526 ط 63 بشماره موتور 
174B0049418 و شــماره شاســی 039781 
متعلق به آقای احسان پیر بداقی که طبق نظر مورخ 
1400/11/06 کارشناس رسمی خودروی مزبور به 
رنگ سفید روغنی نوع ســوخت بنزین دارای چهار 
سیلندر و چهار درب و چهار چرخ و دو محور دارای 
قابلیت تبدیل پالک پس از سیر مراحل قانونی که در 
زمان بازدید خودرو فاقد ضبط پخش و دارای مبلغ 
4/698/000 ریال خالفی و بــدون رنگ و بصورت 
موتور خاموش بازدید و به مبلغ دو میلیارد و یکصد 
و پنجاه میلیون ریال ارزیابی شده است که از ساعت 

9 الی 12 روز چهارشــنبه مورخ 1401/04/01 در 
پارکینگ امین انتظام ارومیه از طریق مزایده به فروش 
می رسد . مزایده از مبلغ پایه 2/150/000/000 ریال 
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 یا 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 نمایــد و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ 
مذکور قابل اســترداد 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 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 مسترد خواهد شد 

و نیم عشر و حق مزایده نقدأ وصول می گردد.9558
مسئول اداره اجرای اسناد رسمی ارومیه - فاطمه 
معمارزاده

--
مفقودی 

اصل سند مالکیت )برگ سبز( خودرو سواری سیستم 
پژو تیپ 206 مدل 1389 به شماره انتظامی 767 ص 
48 ایران 37 به شــماره موتور 13389003171 و 
 NAAP41FD2AJ281761 شماره شاسی
بنام فاروق ثباتی فرزند محمد مفقــود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد . 9561

آگهی مزایده 

    شــهرداری بوکان در نظر دارد در اجرای  بند 7 مصوبه شماره  46  مورخ  1401/03/04 شورای 
محترم اسالمی شهر ، نســبت به  واگذاری کلیه امورات مربوط به مدیریت جایگاه های  تک 
منظوره CNG شماره  3  و  4  وصول درآمد حاصل از فروش وعرضه مداوم گاز CNG به خودروهای 
گازسوز و نگهداشت وتعمیرات تجهیزات و تأسیسات موجود در جایگاه را  بصورت اجاره یکساله  

و به شرح ذیل به شرکت های دارای صالحیت ازشــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و دارا بودن سقف مجاز  بهره برداری  از 
 جایگاه CNG از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)www.setadiran.ir(   با شماره مزایده 5001092725000005  واگذار نماید .

ف
شماره ردی

سپرده شرکت در قیمت پایه اجاره بهاء ماهانه به ریالجایگاه
آدرس جایگاهشماره اشتراک جایگاهمزایده به ریال

پشت پایانه مسافربری 36/000/00022068251930 1360/000/000

جنب مسکن مهر24170/000/000102/000/00022088278047
 مهلت ثبت نام  :  تاریخ  1401/03/25              لغایت          1401/04/12   ساعت  19/00

مهلت دانلود اسناد : 1401/04/02       تاریخ بازگشایی 1401/04/13 ساعت 11/00   
تاریخ انتشار درروزنامه    :  نوبت اول  :  1401/03/25                 نوبت دوم:  1401/04/01

1- کمیسیون عالی معامالت شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
2- هزینه  خرید اوراق مزایده750/000 ریال .

3- درصورت وجود ابهام،واحد امورپیمان و قراردادها به شماره تلفن 46226339-044 در اوقات/ اداری پاسخگوی سؤاالت 
متقاضیان محترم میباشد.

4-  هزینه انتشار آگهی در روزنامه و کارشناسی و سامانه ستاد  به عهده برنده مزایده است.
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میر حسامی 
شهردار بوکان

آگهی مزایده 
موضوع : آگهی مزایده

شهرداری خان ببین برابربند1 مصوبه شماره 46 مورخ 1401.03.1 شورای اسالمی شهر در نظر دارد از 
طریق مزایده عمومی اقدام به واگذاری یک باب قهوه خانه سنتی و یک باب واحد تجاری)فروشگاه(
در پارک طبیعت شیرآباد به صورت اجاره برای مدت یکسال نماید.الزم به ذکر است مورد اجاره تا 

دوسال دیگر قابل تمدید است. لذا متقاضیان می تـواند از طریق سامانه تدارکات دولت )ستاد( اسنـاد مـزایده را دریافت نمایند.

تلفن تماس : 017-35862338 
سپرده شرکت در مزایده بشرح ذیل بصورت نقد به حساب 3100002384009 )سپرده شهرداری خان ببین( با اسناد خزانه یا 

ضمانتنامه بانکی بشرح ذیل تعیین می گردد:
قهوه خانه سنتی : 24.000.000 ریال)بیست و چهار میلیون ریال(

واحد تجاری فروشگاه 18.000.000 ریال )هجده میلیون ریال(
-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 : 1401.04.12  / بازگشایی پیشنهادات: 1401.04.12  ساعت 13:45
نوبت اول : 1401.03.25   / نوبت دوم : 1401.04.01  

سعید اسماعیلی- شهردار خان ببین

نوبت اول


