
در زمان جنگ ســرد و طی چند دهه گذشته، روسیه تامین 
کننده مطمئن گاز به اروپا بوده اســت اما این وضعیت هفته 

گذشته تغییر کرد.
به گزارش ایسنا، روســیه عرضه گاز را به تالفی حمایت اروپا 
از اوکراین کاهش داده است. پس از اقدام روسیه در استفاده 
از انرژی به عنوان سالح، چشم انداز سهمیه بندی گاز در این 

منطقه اکنون کامال واقعی به نظر می رسد.
کاهش عرضه گاز روسیه به اروپا، افزایش قیمتها را به دنبال 
داشــته و اقتصاد این منطقه را تحت فشــار قرار داده است و 

ممکن است همبستگی اروپا را دچار شکاف کند.
طبق گزارش شرکت مشــاوره وود مک کنزی، نیروگاههای 

اروپایی مجبور شــدند بــرای تامین نیازهای زمســتانی، از 
ذخایرشان گاز برداشــت کنند و کنترلهای دولتی توزیع گاز 
ممکن است تا چند ماه دیگر آغاز شود. اگر روسیه مسیر اصلی 
صادرات گاز به اروپا را ببندد، این منطقه ممکن است تا ژانویه 

با کمبود تامین گاز روبرو شود.
رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان پنجشنبه گذشته در مصاحبه 
با شبکه تلویزیونی ARD، اظهار کرد: وضعیت دشواری است. 

این آزمون قدرت میان متحدان غربی و روسیه است.
پس از این که کرملین، جریان گاز از طریــق خط لوله نورد 
استریم را که مســتقیما گاز را به آلمان می رساند، حدود ۶۰ 
درصد کاهش داد، زنگ خطر بــه صدا درآمد. کاهش تحویل 

گاز روســیه، پیامدهای ثانویه در فرانسه، اتریش و جمهوری 
چک داشته است. شرکت یونی پر آلمان که بزرگترین خریدار 
گاز روسیه در اروپاست، ۶۰ درصد کمتر از میزان درخواستی، 
گاز دریافت کرده است. شرکت اِنی ایتالیا، تنها نیمی از حجمی 
که درخواســت کرده بود را از گازپروم دریافت کرده است و 
شرکت انژی فرانسه و OMV اتریش هم با کاهش دریافت 

گاز روبرو شده اند.
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه، چندین دهه روابط 
انرژی قابل اتکا که با اروپا داشته است را از زمان آغاز جنگ در 
اوکراین، با کاهش تدریجی عرضه در گامهای کوچک تغییر 

داده و هفته گذشته این روند را تسریع کرد.

تیه ری بروس، استاد موسسه مطالعات سیاسی پاریس در این 
باره گفت: این کاهش بیشتر عرضه، ذخیره سازی گاز در سطح 
اتحادیه اروپا را چالش برانگیز می کند و همبستگی شکننده 
اتحادیه اروپا را به بوته آزمــون می گذارد. قیمت گاز طبیعی 
اروپا تحت تاثیر این تنش ها، حــدود ۵۰ درصد افزایش پیدا 
کرد که بزرگترین افزایش هفتگی از زمان آغاز جنگ روسیه 
در اوکراین بود. این منطقه جایگزین بزرگی برای خطوط لوله 
روسیه به خصوص در ماه های سخت زمستان ندارد. ظرفیت 
مازاد تولید اندکی در نروژ و هلند وجود دارد و محموله های گاز 

طبیعی مایع )LNG( محدودیت بیشتری پیدا خواهد کرد.
چین که بزرگترین واردکننده LNG جهان در سال ۲۰۲۱ 

اســت، خرید نقدی محموله های LNG را در سال میالدی 
جاری پس از اجرای قرنطینه های کووید و افت تقاضا، کاهش 
داد. اما تقاضا احتماال زمستان امسال بهبود پیدا کرده و چین 
را برای دریافت LNG بیشــتر با اروپــا وارد رقابت می کند. 
تعمیرات در پایانه صادراتی بزرگ در تگزاس هم میزان عرضه 

را محدود کرده است.
کمیســیون اروپا روز جمعه نامــزدی اوکراین برای عضویت 
در اتحادیه اروپا را پیشــنهاد کرد. یک روز پیش از آن اوالف 
شــولتس، صدراعظم آلمان، امانوئل مکرون، رئیس جمهور 
فرانسه و ماریو دراگی، نخست وزیر ایتالیا به کی یف سفر کرده 

و حمایت خود را از این اقدام ابراز کرده بودند.

آمارهای رسمی نشان داد که فروش امالک مسکونی 
ترکیه در ماه مه بیش از دو برابر شد زیرا تعداد خریداران 
جهش یافت و روس ها برای دومین ماه متوالی در صدر 

خریداران قرار گرفتند.
به گزارش ایســنا، داده های موسســه آمــار ترکیه 
)TurkStat( نشــان می دهد که باوجود هزینه های 
وام گیری باال و قیمت های مارپیچ، فروش خانه در ماه 
گذشته ۱۰۷.۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش 

یافت و به ۱۲۲هزار و ۷۶۸ خانه رسید.
اقدامات قرنطینه برای مهار پاندمی ویروس کرونا در 
ماه مه سال گذشته شاهد کاهش فروش به ۵۵هزار و 

۱۶۶ دستگاه بود.
این داده ها همچنین نشــان می دهد کــه فروش وام 
مسکن در ماه مه ۱۷۷.۸ درصد نسبت به سال گذشته 
افزایش یافته و به ۲۹هزار و ۳۳۵ رسیده است که ۲۳.۹ 

درصد از کل فروش در این دوره را تشکیل می دهد.
این افزایش در بحبوحه کاهش عرضه و افزایش قیمت ها 
اتفاق می افتد اما خانوارها همچنان به امالک به عنوان 
ابزار ســرمایه گذاری جذاب برای محافظت از خود در 
برابر تورمی می نگرند که به باالترین حد در ۲۴ سال 

اخیر یعنی نزدیک به ۷۳.۵ درصد رسیده است.
فروش خانه در استانبول، بزرگترین شهر ترکیه از نظر 
جمعیت با ۲۲هزار و ۱۴۸ واحد در ماه گذشته سهم 
اولیه را داشت که ۱۸ درصد افزایش را نشان می دهد. 
پس از آن آنکارا، پایتخت ترکیه بــا ۱۱هزار و ۴۹۷ و 

استان ازمیر در دریای اژه با ۷۱۵۹ قرار دارند.
این داده ها نشــان می دهد که فروش در ماه مه ۷.۷۳ 

درصد کاهش داشته است.
از ژانویه تــا مه، فروش ۳۷.۷ درصد نســبت به مدت 
مشابه ســال قبل افزایش یافت و به ۵۷۵هزار و ۸۸۹ 

خانه رسید.
این موسســه گفت که فروش به خارجی ها با افزایش 
۲۳۵.۷ درصدی نسبت به سال گذشته به ۵۹۶۲ واحد 
پس از افزایش ۵۸.۱ درصدی در ماه آوریل رسید زیرا 
آنها به دنبال استفاده از یک طرح دولتی تابعیت ترکیه 

به ازای خرید خانه بودند.
این طرح در سال های اخیر امالک ترکیه را جذاب تر 

کرده است.
مقامات این بخش گفتند: قبل از اجرایی شدن قانونی 
که حداقل ارزش خرید این طــرح را از ۲۵۰هزار دالر 

به ۴۰۰هــزار دالر افزایش داد، فــروش به خارجی ها 
افزایش یافت.

شهروندان روســیه در ماه مه با ۱۲۷۵ خانه در صدر 
فهرست قرار گرفتند پس از آنان ایرانیان و عراقی ها به 
ترتیب با ۷۳۶ و ۶۱۷ خرید خانه در رده های بعدی قرار 
گرفتند. بر اساس داده ها، روس ها و اوکراینی ها بیش از 

۲۵ درصد از فروش به خارجی ها را تشکیل می دهند.
آمارها نشان می دهد، از ژانویه تا آوریل، فروش مسکن 
به اتباع خارجی به ۲۶هزار و ۷۵۳ واحد رســیده که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۰ درصد افزایش 

داشته است.
فروش به خارجی ها همچنین ارزهای خارجی را وارد 
اقتصاد ترکیه کرده و به حمایت از لیر کمک می کند زیرا 

تحت فشار فروش باقی مانده است.
مقامات این بخش تخمین زدند که ۱۰ میلیارد دالر در 
سال ۲۰۲۱ با فروش خانه به خارجی ها، وارد اقتصاد شد 
که به رکورد ۵۸هزار و ۵۷۶ واحد در سال ۲۰۲۱ رسید 

و ۴۳.۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت.
رکورد ساالنه قبلی در ســال ۲۰۱۹ با ۴۵هزار و ۴۸۳ 

دستگاه ثبت شد.

تورم منطقه یورو در ماه گذشته مطابق با برآورد اولیه، 
بیش از چهار برابر هدف بانک مرکزی اروپا )ECB( با 
تاکید بر برنامه های این بانک برای افزایش نرخ بهره در 
ماه آینده برای مهار رشد بی رویه قیمت ها، به رکورد 

۸.۱ درصد رسید.
به گزارش ایســنا و به نقل از بیزنس، تورم که در ابتدا 
ناشــی از کمبود عرضه پس از همه گیری و افزایش 
قیمت انرژی پس از حمله روسیه به اوکراین بود، اکنون 
به طور فزاینده ای گسترده شــده است و همه چیز از 
غذا و خدمات گرفته تا کاالهای روزمره را تحت تاثیر 

قرار می دهد.

آژانس آمار اتحادیه اروپا یوروستات اعالم کرد که رشد 
قیمت در ۱۹ کشور مشترک یورو از ۷.۴ درصد در ماه 

آوریل به ۸.۱ درصد در ماه مه افزایش یافته است.
اگرچه تورم اکنون چهار برابر هــدف ۲ درصد بانک 
مرکزی اروپاست اما به نظر می رسد که سیاست گذاران 
به همان اندازه نگران افزایش سریع قیمت های اساسی 
هستند. تورم بدون احتساب هزینه های غذا و انرژی، 
رقمی که بانک مرکــزی اروپا به دقــت آن را دنبال 

می کند، از ۳.۹ درصد به ۴.۴ درصد افزایش یافت.
در حالی که افزایش ۳۹ درصدی هزینه های انرژی عامل 
اصلی تورم بود، قیمت مواد غذایی فرآوری نشده به طرز 

ناراحت کننده ای ۹ درصد و قیمت کاالهای صنعتی غیر 
انرژی ۴.۲ درصد افزایش یافت. قیمت خدمات نیز ۳.۵ 
درصد افزایش یافت. با نگرانی از این افزایش قیمت ها، 
بانک مرکزی اروپا هفته گذشته اعالم کرد که نرخ های 
بهره اصلی خود را در ماه جوالی ۲۵ واحد پایه افزایش 
خواهد داد و دوباره در ســپتامبر اگر چشم انداز بهبود 
نیافته باشد، افزایش بیشتری الزم است. بانک مرکزی 
منطقه یورو که در دو سال گذشته مجبور به افزایش سه 
ماهه پیش بینی تورم خود شده است، اکنون شاهد رشد 
قیمت ۶.۸ درصدی در ســال جاری، ۳.۵ درصدی در 

سال ۲۰۲۳ و ۲.۱ درصدی در سال ۲۰۲۴ است.

یک محموله نفت ونزوئال به میزان ۶۵۰ هزار بشکه 
توسط شــرکت ایتالیایی اِنی به مقصد اروپا حمل 
می شود که نخســتین صادرات نفت از این کشور 
آمریکای جنوبی به این منطقه در دو سال گذشته 

است.
به گزارش ایســنا، وزارت خارجه آمریکا در ماه مه 
نامه هایی به اِنی و شرکت رپسول اسپانیا ارسال و به 
آنها اجازه داد دریافت نفت ونزوئال را به عنوان راهی 
برای تسویه میلیاردها دالر طلب انباشته شده و سود 

آنها، ازسربگیرند.
طبق آمار رفینیتیو آیکان، یک نفتکش بزرگ به نام 
پانتاناسا که از سوی شرکت اِنی کرایه شده است، در 
حال حاضر به سوی ونزوئال در حرکت است و انتظار 

می رود دو میلیون بشــکه نفت ونزوئال را بارگیری 
کند و به مقصد اروپا حمل کند.

انتظار می رود ایــن محموله ماه جاری از ســوی 
شرکت نفتی دولتی PDVSA ونزوئال تحویل داده 
شود و اِنی اختیار فروش بخشی از آن را به شرکت 
رپسول اسپانیا برای پاالیشگاه هایش در کارتاخنا و 

بیلبائو دارد.
نفتکش پانتاناسا که با پرچم مالت در حرکت است، 
قرار است نفت ونزوئال را نزدیک بندر آموای از طریق 

انتقال کشتی به کشتی، بارگیری کند.
صادرات نفت ونزوئــال در ماه مه بــه دلیل تغییر 
شــرایط قرارداد از سوی شــرکت PDVSA از 
فروش نقــدی به پیش فــروش، بــه پایین ترین 

میزان در ۱۹ ماه گذشــته نزول کــرد. این تغییر 
که با هدف کاهش ریســک محموله های پرداخت 
نشــده صــورت گرفــت، روی مشــتریانی کــه 
 قراردادهای ســواپ برای تســویه طلبشان دارند، 

تاثیر نداشت.
بر اســاس گزارش رویتــرز، شــرکتهای اروپایی، 
آسیایی و آمریکایی از جمله اِنی، رپسول، شورون، 
ONGC و مــورل اند پرام، جوینــت ونچرهایی 
با شــرکت PDVSA در ونزوئال اداره می کردند 
کــه از زمــان ممنوعیت ســواپ نفــت ونزوئال 
در قبــال بدهــی این کشــور در دوران ریاســت 
 جمهوری دونالــد ترامپ، میلیاردهــا دالر طلب 

معوق دارند.

با افزایش فشار فروش، بیت کوین از ۱۰ دارایی برتر 
در رتبه بندی جهانی سقوط کرد.

به گزارش ایســنا، پس از جذب سرمایه قابل توجه 
برای رتبه بندی در میان با ارزش ترین محصوالت 
سرمایه گذاری، بیت کوین بر اساس ارزش بازار از ۱۰ 
دارایی برتر جهان خارج شد زیرا این ارز دیجیتال 
پرچمدار همچنان در یک بازار بســیار پرنوســان 
حرکت می کند. داده های ارائه شده توسط شرکت 
مارکت کپ نشــان می دهد که بیت کوین با ارزش 
بازار ۳۹۰ میلیارد دالر، اکنون در رتبه ۱۶ قرار دارد 
و موقعیت خود را نسبت به دارایی های مالی سنتی 

معروف از دست داده است.
در طول سال گذشته، بیت کوین جایگاه خود را در 

۱۰ گروه برتر حفظ و در عیــن حال موقعیت خود 
را به عنوان یکی از دارایی های بــا بهترین عملکرد 
در دهه گذشــته تثبیت کرد. کویــن گزارش کرد، 
به طور خاص، طال با ارزش بازار ۱۱ تریلیون دالر با 
ارزش ترین دارایی باقی مانده است. قابل توجه است 
که هر دو دارایی در بازار با تورم باال فعالیت می کنند 
اما طال دست باال را حفظ کرده است. جایگاه  دیگر 
دارایی های برتر شامل آرامکو عربستان با ارزش بازار 
حدود ۲.۲۵ تریلیون دالر در رتبه دوم است، پس از 
آن اپل با ۲.۱ تریلیون دالر قــرار دارد، در حالی که 
مایکروسافت با ۱.۸۳ تریلیون دالر در رتبه چهارم و 
آلفابت با ارزش بازار ۱.۳۸ تریلیون دالر در رتبه پنجم 
جای دارند. اگرچه هم بازارهای کرمزارز دیجیتال 

و هم بازارهای ســهام، فروش قابل توجهی را تجربه 
می کنند اما بیت کوین بیشترین ضربه را در میان دو 
طبقه دارایی در میان افزایش تورم و ترس از افزایش 
نرخ بهره خورده است. در ماه های اخیر، بیت کوین 
ارتباط نزدیکی با شاخص های سهام به ویژه نزدک 
داشته اســت. به طور کلی، با تالش بیت کوین برای 
حفظ سود در حدود سطح حمایتی حیاتی ۲۰هزار 
دالر، تالطم بسیار زیادی در بازار وجود داشته است. 
همبســتگی بین بازارهای ســهام و کریپتو به طور 
پیوسته در حال افزایش است، اگرچه این دو دارایی 
به کالس های متفاوتی تعلق دارند اما بازارهای مالی 
ســنتی نیز در پی افزایش ۰.۷۵ درصدی نرخ بهره 

توسط فدرال رزرو ضربه خوردند.

اروپا در یک قدمی سهمیه بندی گاز

تورم منطقه یورو به رکورد ۸.۱ درصد رسیدفروش امالک مسکونی ترکیه ۲ برابر شد

بیت کوین جایگاه جهانی خود را از دست دادصادرات نفت ونزوئال به اروپا ازسرگرفته شد
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سرمقاله

شرط اثربخشی 
واردات خودرو

واردات خــودرو همانند هر 
سیاست دیگری که در سطح 
کالن انجام می شود نیازمند 
ثبات اقتصادی اســت. باید 
یک شــرایط با ثبات اقتصادی و سیاسی در سطح 
کالن داشته باشیم تا اثربخشی واردات خودرو بر 
بازار نتیجه بخش شود. به عبارت کامل تر، اگر می 

خواهیم واردات...

  مرتضی مصطفوی، کارشناس 
خودرو 
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سیگنال های متناقض 
در بازار دالر

عقب گرد 
شاخص بورس

تامین مالی همچنان اصلی ترین دغدغه تولید است

1560 واحد تولیدی در تملک بانک ها
صفحه2
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بازار  خودرو  در انتظار  واردات
واردات   خودروی   ارزان   محقق   می شود؟

قیمت دالر صرافی ملی روز گذشته وارد کانال ۲۸ 
هزار تومان شد. به گزارش اکوایران، قیمت فروش 
دالر در صرافی ملی شنبه ۲۸ خرداد ماه با یک رشد 
چشمگیر همراه بود. نرخ دالر صرافی ملی در ابتدای 
روز در مقایسه با روز پنجشنبه نوسان محدودی را 
تجربه کرد و در محدوده ۲۷ هزار و ۴۵۱ تومان معامله 
شد. دالر صرافی ملی در نیمه روز به یکباره نزدیک به 
۶۵۰ تومان افزایش یافت و وارد کانال ۲۸ هزار تومان 
شد و تا این لحظه با قیمت ۲۸ هزار و ۸۸ تومان به 
فروش رسید. از سوی دیگر قیمت دالر در بازار آزاد 
هم یک کانال باال رفته بود. معامله گران معتقد بودند 
که تحریم های جدید ایــاالت متحده علیه صنعت 

پتروشیمی ایران فرایند...

شــاخص بورس در جریان معامالت امــروز بازار 
سرمایه با افت ۱۶هزار واحدی روبرو شد. در جریان 
دادوســتدهای بازار ســرمایه بیش از ۶میلیارد و 
۴۰۱میلیون سهم و حق تقدم به ارزشی بالغ بر ۴هزار 
و ۹۱میلیارد تومان در بیش از ۴۲۶هزار نوبت مورد 
دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت ۱۶ هزار 
و ۶۱۳واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۵۴۷هزار و 
۷۱۹واحد قرار گرفت. بیشترین اثر منفی بر دماسنج 
بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معامالتی 
شرکت های پتروشیمی نوری، توســعه معادن و 
صنایع معدنی خاورمیانه و ســرمایه گذاری تامین 
اجتماعی شــد و در مقابل شرکت های بانک ملت، 

پاالیش نفت بندرعباس...



اقتصاد2
ایران

مالیات اصناف تعدیل نشده؛ فقط 
فرآیند بازنگری تسهیل شده است

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: بررسی امکان 
بازنگری یا تعدیل مالیات تعیین شده برای اصناف 
و کسبه به ممیزان ادارات کل امور مالیاتی واگذار 
شد. داوود منظور در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره 
مالیات اصناف و کسبه گفت: مالیات اصناف تعدیل 
نشده است بلکه تمهیدات تسهیل گری را ایجاد کرده 
ایم و با توجه به اینکه مالیات تبصره ماده ۱۰۰ قانون 
مالیات های مستقیم عمالً یک مالیات مقطوعی است 
که سازمان امور مالیاتی اعالم می کند، لذا ما به ادارات 
کل مان اختیار داده ایم که اگر مالیات مقطوعی که 
اعالم شده، مورد رضایت مؤدیان نیست و همچنین 
مؤدیان هم عالقه مند هستند حتماً از تبصره ماده 
قانون مالیات های مستقیم اســتفاده کنند چون 
مؤدیان کوچکی هستند که نمی خواهند اظهارنامه 
بدهند و عالقه مند به استفاده از تسهیالت تبصره 
ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم هستند، لذا 
این مالیات هایی که به صورت سیستمی محاسبه 
شده، بتوانند با مستنداتی که دریافت کرده و صحت 
سنجی ای که انجام می شود، ادارت کل امور مالیاتی 
استان ها بتوانند ارقام آن را تعدیل کنند. وی افزود: 
این فرآیند )امکان بررسی مجدد مالیات های تعیین 
شده برای مؤدیان مالیاتی( را تا پیش از در موضوع 
اظهارنامه های مالیاتی و کسانی که از تبصره ماده 
۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم استفاده نمی کردند، 
داشته ایم اما در بحث تبصره ماده ۱۰۰ این قانون 
چنین فرآیندی تعریف نشده بود و برای اولین بار 
است که اجرا می شــود و این فرآیند به پرونده های 
مالیاتی ذیل تبصره ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم 
افزوده شد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: 
امیدواریم مؤدیانی که نسبت به مالیات های مقطوع 
گالیه منــدی دارند اعم از اینکــه معتقدند مبالغ 
واریزی به کارتخوان آنها لزوماً درآمد نبوده یا اینکه 
نسبت به ضرایب فعالیت یکه مبنای محاسبه مالیات 
قرار گرفته معترض هســتند یا هر گونه اعتراض 
دیگری دارند، به ممیزان مالیاتــی ادارات کل امور 

مالیاتی مراجعه کرده تا رسیدگی شود.

سخنگوی وزارت نفت:
دولت برنامه ای بــرای تغییر 

قیمت و سهمیه  بنزین ندارد
ســخنگوی وزارت نفت با تاکید بر اینکه این 
وزارتخانه دســتوری برای جمــع آوری کارت 
ســوخت جایگاه ها صادر نکرده است، گفت: 
دولت برنامه ای برای تغییر قیمت و ســهمیه 
نرخ ندارد. به گزارش شــرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی ایران، »علی فروزنده« 
در رابطه  با اینکه وزارت نفــت برنامه ای برای 
جمع کردن کارت های ســوخت جایگاه داران 
ندارد، گفت: ما ترجیح می دهیم مردم با کارت 

سوخت خودشان بنزین آزاد را مصرف کنند.
وی در خصوص اخبار واصله در این راستا گفت: 
باید بررسی کنیم که آیا گزارش جدی در تهران 

و کرج وجود دارد یا خیر؟.
فروزنده در واکنش به درج بنر این خبر در یکی 
از جایگاه های سوخت کرج، گفت: به جایگاه ها 
ابالغ شــده که اجازه جمــع آوری کارت های 
ســوخت را ندارند. مردم در صورت مشــاهده 
تخلف، به شــرکت پخش فراورده های نفتی 

گزارش دهند تا حتماً بررسی و رسیدگی شود.
ســخنگوی وزارت نفــت همچنیــن در 
خصوص صف های طویلی کــه در مرزها برای 
سوخت گیری ایجاد می شود، گفت: این صف ها 

موجب آزار مردم شده است.
وی با بیان اینکه در مرزها به دلیل اختالف قیمت 
بنزین، مردم با کارت جایــگاه داران بنزین آزاد 
می زنند و چند کیلومتر آن سوتر این بنزین را 
به فروش می رســانند، بیان کرد: ممکن است 
شورای تأمین استان یا مراجع این چنینی برای 
بازه های محدودی خواسته باشد از کارت جایگاه 

به صورت موقت استفاده نشود.
فروزنده بار دیگــر تاکید کــرد موضوع عدم 
اجازه مردم برای اســتفاده از سوخت جایگاه 
بنزینی در کرج را نیز پیگیــری خواهد کرد و 
مردم نیز می توانند با شــماره تماس ۵ رقمی 
۰۹۶۲۷ تماس بگیرند. سخنگوی وزارت نفت 
در خصوص واقعی شــدن قیمت انرژی اظهار 
کرد: بنزین اثرات روانی بر جامعه دارد که شامل 
تفاوت قیمت و تأثیر آن بر قیمت هاســت. این 
مسئله حسی نامطلوب به مردم انتقال می دهد، 
لذا دولت برنامه ای برای تغییر قیمت و سهمیه و 

افزایش نرخ ندارد.
فروزنده در انتها تاکید کرد: دولت هر برنامه ای 
در این زمینه داشــته باشــد، با مردم در میان 

می گذارد.

اخبار

قیمت دالر صرافی ملی روز 
گذشــته وارد کانال ۲8 هزار 

تومان شد.
به گــزارش اکوایران، قیمت 
فــروش دالر در صرافی ملی 
شنبه ۲8 خرداد ماه با یک رشد چشمگیر همراه بود. نرخ 
دالر صرافی ملی در ابتدای روز در مقایسه با روز پنجشنبه 
نوسان محدودی را تجربه کرد و در محدوده ۲۷ هزار و 

4۵۱ تومان معامله شد.
دالر صرافی ملی در نیمه روز به یکباره نزدیک به ۶۵۰ 
تومان افزایش یافت و وارد کانال ۲8 هزار تومان شد و تا 
این لحظه با قیمت ۲8 هزار و 88 تومان به فروش رسید. 
از سوی دیگر قیمت دالر در بازار آزاد هم یک کانال باال 
رفته بود. معامله گران معتقد بودند که تحریم های جدید 
ایاالت متحده علیه صنعت پتروشیمی ایران فرایند عرضه 

ارز را در آینده با مشکل روبرو خواهد کرد. 

عالمت های متناقض به بازار دالر/واکنش 
بازار به تحریم ها

در حالی که عده ای باور دارند تحریم های جدید زمینه 

ساز افزایش بیشتر دالر خواهد شد، دسته دیگری باور 
دارند بازارساز با قدرت در برابر افزایشی ها ایستاده است 
و اجازه نخواهد که اسکناس آمریکایی در مسیر صعودی 

قرار بگیرد.
به گزارش اکــو ایــران، دالر در روزهای دوشــنبه تا 
چهارشنبه عمدتا روند نزولی را تجربه کرد و با از دست 
دادن کانال های ۳۳ و ۳۲ هزار تومانی وارد کانال ۳۱ هزار 
تومانی شد. انتظار می رفت که چنین روندی در ابتدای 

هفته جاری نیز با ادامه عرضه بازارساز،  دنبال شود. با این 
حال، اتفاقات روزهای آخر هفته)پنج شــنبه و جمعه( 
شرایط ذهنی معامله گران را تغییر داده است و ممکن 

است در روز شنبه بازار در مسیر صعودی قرار بگیرد. 
بر اساس صحبت های فعاالن،  تحریم های جدید آمریکا 
و افزایش تنش ها بین ایران و غرب موجب شده است که 
برخی بازیگران ارزی در موقعیت خرید قرار بگیرند. دفتر 
کنترل دارایی های خارجــی وزارت خزانه  داری آمریکا 

شبکه ای از تولیدکنندگان محصوالت پتروشیمی ایران و 
همچنین شرکت های صوری مستقر در جمهوری خلق 

چین و امارات عربی متحده را تحریم کرده است.   
از نظر برخی فعاالن، این اتفاق موجب شد که اسکناس 
آمریکایی در معامالت پشت خطی به باالی مرز ۳۲ هزار 
تومانی برگردد. در حالی که عده ای باور دارند تحریم های 
جدید زمینه ساز افزایش بیشتر دالر خواهد شد، دسته 
دیگری باور دارند بازارساز با قدرت در برابر افزایشی ها 
ایستاده است و اجازه نخواهد که اسکناس آمریکایی در 

مسیر صعودی قرار بگیرد. 
یکی از نشانه های جدیت بازارساز، ادامه عرضه در بازار 
متشکل در روز جمعه بود ، امری که برای برخی معامله 
گران ارزی نیز عجیب بود، چرا که به طور ســنتی، روز 

جمعه بازار متشکل تعطیل بود.
علی طباطبایی، کارشناس بازارهای مالی در این زمینه 
به تجارت نیوز گفت: من فکر می کنم بانک مرکزی با این 
اقدام می خواهد فاصله بین دالر معامالتی و دالری را که 
اعالم می شود از بین ببرد و از هیجانات کاذب بازار بکاهد.

 به طور کلی نرخ صرافی ملی ربطــی به واقعیت ندارد و 
نوسان آن تاثیر زیادی روی بازار نمی گذارد. ولی هدف از 
افزایش آن این است ک چندنرخی بودن دالر از بین برود 

و دالر تک نرخی شود

صرافی ملی دالر را یک کانال باال آورد

سیگنال های متناقض در بازار دالر

شاخص بورس ۱۶ هزار واحد 
افت کرد

شاخص بورس در جریان معامالت امروز بازار سرمایه 
با افت ۱۶هزار واحدی روبرو شد. به گزارش تسنیم، 
در جریان دادوســتدهای امروز بازار سرمایه بیش از 
۶میلیارد و 4۰۱میلیون سهم و حق تقدم به ارزشی بالغ 
بر 4هزار و ۹۱میلیارد تومان در بیش از 4۲۶هزار نوبت 
مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت ۱۶ 
هزار و ۶۱۳واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۵4۷هزار و 
۷۱۹واحد قرار گرفت. بیشترین اثر منفی بر دماسنج 
بازار ســهام در روز جاری به نام نمادهای معامالتی 
شرکت های پتروشیمی نوری، توسعه معادن و صنایع 
معدنی خاورمیانه و سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
شد و در مقابل شرکت های بانک ملت، پاالیش نفت 
بندرعباس و فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش با 
رشد خود مانع افت بیشتر نماگر بازار سهام شدند. بر 
اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با 
معامله ۲میلیارد و ۵۳۳میلیون ورقه به ارزش ۳هزار 
و ۳۶۲میلیارد تومان در ۲۲۷هزار نوبت، شــاخص 
فرابورس )آیفکس( ۲۳۹واحــد افت کرد و در ارتفاع 

۲۱هزار و ۱۱۰واحد قرار گرفت.

رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد
کدام محصول کشاورزی ایران 

بیشترین صادرات را دارد؟
رئیس اتاق بازرگانــی ایران می گویــد درآمدهای 
حاصل از صادرات مواد غذایی و نقش غیرقابل انکار 
صنایع غذایی در اشــتغال زایی موجب شده، تا این 
صنعت به عنوان یکی از صنایع مهم در رشد اقتصادی 
کشورها، مورد توجه جدی قرار گیرد. به گزارش ایسنا، 
غالمحسین شافعی در اولین کنفرانس تجارت حالل 
ایران و کرواسی و جنوب شــرق اروپا، اظهار کرد: در 
ارتباط با صنعت غذایی حالل، ایــران جزو برترین 
کشورهای تولید کننده در میان کشورهای اسالمی 
اســت. غذای حالل یکی از صنایــع  پررونق جهان 
در سال های گذشــته بوده و پیش بینی شده تا سال 
۲۰۲۷ ارزش بازار آن بــه رقمی حدود یک تریلیون 
دالر برســد. در ۲۰۲۰ ایران ششمین کشور تولید 
کننده غذای حالل در میان ۷۳ کشور مسلمان و غیر 
مسلمان بوده است. در واقع در ایران غذای غیرحالل 
تولید نمی شود و دستگاه های نظارتی در تولید مواد 
غذایی، عالوه  بر کنترل کیفیت و استاندارد مربوطه، 
بر حلیت هم تاکید دارنــد. رئیس اتاق ایران تصریح 
کرد: در بین گروه هــای کاالیی مختلف محصوالت 
غذایی و کشاورزی، بیشترین صادرات ایران متمرکز 
بر میوه و آجیل با سهم 4۵ درصد، سبزیجات با سهم 
۱۳ درصد، محصوالت کنسرو شده با سهم ۱۰ درصد، 
محصوالت لبنی، عسل و تخم مرخ با سهم ۵.8 درصد 
که بیش از ۷۵ درصد محصــوالت غذایی را به خود 
اختصاص می دهد، است. شافعی در ادامه گفت: ایران 
تولید کننده اکثر محصوالت غذایی مصرفی در داخل 
است ولی برای تنظیم مصرف داخل اقالمی را از خارج 
کشور تامین می کند که به موجب حساسیت بر حلیت 
عالوه بر مدارک مرسوم برای ورود کاال، مجوزهایی 
هم برای اثبات حالل بودن مواد اولیه به کار رفته در 
فرآیند تولید و بسته بندی از آن دریافت می شود. بر 
اساس دستورالعمل واردات مواد غذایی و آشامیدنی 
باید اقالم غذایی و نوشیدنی دارای گواهی حالل برای 
ورود به ایران باشند؛ از جمله انواع ژالتین خوراکی و هر 

خوراکی که در آن ژالتین به کار رفته باشد.

نرخ سود بین بانکی افزایش یافت
  نرخ ســود بازار بین بانکی با افزایش ۰.۱۱ درصدی 

نسبت به هفته قبل به رقم ۲۰.۶8 درصد رسید.
به گزارش تســنیم،  تازه ترین گزارش بانک مرکزی 
درباره تغییرات نرخ ســود بین بانکی نشان میدهد 
که این نرخ در هفته منتهی به ۲۶ خرداد ماه رشــد 
۰.۱۱ درصدی داشته و ۲۰.۶8 درصد رسیده است.  
نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۱۹ خردادماه 
۲۰.۵۷ درصد و در هفته منتهی به ۱۲ خرداد ۲۰.۵۵ 
درصد بود. گفتنی است، که این نرخ از چهارم آذر ماه 
سال قبل به ســطح ۲۱ درصدی ورود کرده بود ولی 
از نیمه دی ماه کاهشی شــد و به سطح ۲۰ درصدی 
بازگشت که  به نظر می رسد با حداقل تغییرات ممکن 
در محــدوده ۲۰ درصدی در حال تثبیت اســت. به 
گزارش تسنیم، نرخ سود بین بانکی براساس عرضه و 
تقاضاست و ثابت نیست این نرخ نوسان دارد به گونه ای 
که با افزایش تقاضا برای دریافت وام بین بانکی و از سوی 
دیگر عدم عرضه متناسب با آن، نرخ سود باالتر می رود 
و به عکس. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند: 
کاهش نرخ سود بانکی می تواند نقش مهمی در حرکت 
نقدینگی از بانک به بازار سرمایه داشته باشد و سبب 
رونق بازار سرمایه گردد. این در حالی است که گروه 
دیگری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نرخ بهره 
بین بانکی نباید کاهش یابد زیرا اثرات تورمی شدیدی 
دارد و اگر نرخ بهره بین بانکی خیلی کاهش پیدا کند، 

موجب کاهش سود سپرده های بانکی می شود.

اخبار
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تامین مالی همچنان پاشنه آشیل بخش تولید و صنعت کشور است و همچنان، بانکها 
یکی از منابع اصلی در تامین مالی به شمار می روند؛ به نحوی که بر اساس جدیدترین 
آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صمت، همچنان یک هزار و ۵۶۰ واحد تولیدی در 
تملک بانکها به سر می برند و سود تسهیالت برای آنها هر روز کنتور می اندازد تا جایی 

که حتی واحد تولیدی را با استمهال های مکرر، در نهایت تحت تملک بانکها در آورد.
به گزارش اقتصاد آنالین، موضوع تامین مالی تولید یکی از دغدغه هایی است که نه تنها 
تولیدکنندگان با آن درگیر هستند؛ بلکه دولتمردان نیز همواره تالش دارند که برای 
آن چاره اندیشی کنند و از روش های متنوعی برای تامین مالی تولید بهره مند شوند. 

در واقع، طی سنوات گذشته همواره واحدهای تولیدی برای تامین مالی بهسازی و 
نوسازی خطوط تولیدی و حتی در بسیاری از موارد به دلیل تورم های فزاینده و نوسانات 
نرخ مواد اولیه برای سرمایه در گردش خود نیاز به منابعی خارج از توان خود دارند و به 
همین دلیل تالش می کنند این منابع را به اتکای منابع بانکی و اخیرا هم بازار سرمایه 

تامین نمایند. 
مروری بر برنامه هایی که طی سنوات گذشته برای تامین مالی طرح های تولیدی از 
سوی دولت در نظر گرفته شده نشان می دهد که چند سالی است عالوه بر تامین مالی 
از طریق بانکها، بازار سرمایه نیز به گردونه تامین کنندگان منابع مالی بخش تولید اضافه 
شده اند و به همین جهت شاید حواس ها از سمت منابع مالی به سمت بازار سرمایه هم 
سوق کرده است؛ هر چند که هنوز هم نظام بانکی، نقش پررنگی در این حوزه داشته و 

بخش عمده ای از منابع مورد نیاز تولید را تامین می کند. 
البته وزارت صنعت نیز در سال گذشته، با طرح موضوع تامین مالی جمعی با همکاری 
بانک مرکزی تالش کرد تا بخشی از منابع مورد نیاز تولید کشور را هم از این طریق فراهم 
نماید، اما گزارش به روزی در این حوزه چند وقتی است که منتشر نشده و هیاهو و سر 
و صدایی که این طرح در ابتدای اجرای خود به پا کرده بود، اکنون فروکش کرده است. 
البته گزارش های آماری حکایت از آن دارند که در فروردین ماه امسال، حدود ۱۵۰ هزار 
میلیارد تومان تامین مالی در کشور صورت گرفته که سهم بازار پول از آن، ۹۵ درصد 

و سهم بازار سرمایه تنها ۵ درصد بوده است؛ این در حالی است که کل تامین مالی در 
ماه ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۱۰.۹ درصد بوده است. 

آمارها همچنین از این موضوع حکایت دارند که تامین مالی از بازار پول حدود ۲۳ درصد 
رشد داشته و در مقابل، تامین مالی از بازار سرمایه نیز در فروردین ماه امسال نسبت به 
ماه مشابه سال قبل حدود ۶۳ درصد افت داشته است که این خود نشانگر کاهش اقبال 

صنایع کشور به تامین مالی از بخش بورسی اقتصاد کشور است. 
در این میان مروری بر تسهیالت پرداختی بانکها نشان می دهد که بانکها به منظور 
تامین سرمایه در گردش بخش های اقتصادی کشور که ســهم ۷۶ درصدی از کل 
تسهیالت پرداختی دارند، حدود ۱۰۹ هزار میلیارد تومان وام داده اند که ۵۲.۵ درصد 
آن در بخش خدمات و بازرگانی و ۳8.۶ درصد از این مبلغ هم در بخش صنعت و معدن 

مصرف شده است. 
در واقع، مجموع تســهیالت پرداختی برای ایجاد و توسعه در ماه مورد بررسی ۲۱.۲ 
هزار میلیارد تومان با سهم حدود ۱4.۹ درصدی از کل تسهیالت پرداختی است؛ ضمن 
اینکه بیشترین تسهیالت پرداختی در این زمینه بخ بخش خدمات با سهم 4۳.۷ درصد 

و بخش صنعت و معدن با سهم ۲8 درصد اختصاص یافته است. 
نکته حائز اهمیت آن است که از کل تسهیالت پرداختی به بخش صنعت و معدن فقط 
۱۲ درصد با هدف ایجاد و توسعه دریافت شده و 8۷ درصد از تسهیالت به منظور تامین 
سرمایه در گردش بوده اســت و با توجه به نوع مصرف تسهیالت پرداختی همچنان 

سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن ضعیف به نظر می رسد. 
یکی از محرک های رشــد تولید، افزایش تقاضا برای کاالها و خدمات است و در ماه 
نخست ســال ۱4۰۱ در مجموع ۹.۷ هزار میلیارد تومان تسهیالت برای خرید کاال، 
خودرو، مســکن و تعمیرات اختصاص یافته که حدود 88 درصد آن توسط خانوارها 

دریافت شده است و سهمی برای تولید متصور نیست. 
در این میان سهم صنعت و معدن از کل تسهیالت پرداختی در این مدت حدود ۳۳.8 
درصد بوده است؛ ضمن اینکه ۳۱ درصد از تسهیالت پرداختی به بخش کشاورزی با 

هدف ایجاد و توسعه دریافت شده که در مقایسه با رقم مشابه ۱4.۹ درصدی برای کل 
تسهیالت پرداختی، رقم باالتری است و می تواند عالمتی بر گرایش به توسعه سرمایه 

گذاری در این بخش تلقی گردد. 
باالترین سهم سرمایه در گردش نیز به بخش بازرگانی تعلق دارد که ۱۱.4 هزار میلیارد 
تومان معادل ۹۱.۷ درصد از تسهیالت پرداختی به بخش بازرگانی در ماه مورد بررسی 
برای تامین سرمایه در گردش مصرف شده و بعد از آن، بخش صنعت و معدن با رقم 8۷ 

درصدی قرار گرفته است. 
نکته حائز اهمیتی که در این رابطه وجود دارد که بنا بر جدیدترین آمار منتشر شده از 
سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیش از ۷۰ هزار واحد صنعتی در کشور وجود 

دارد که هزار و ۵۶۰ واحد تحت تملک بانک ها قرار دارد.
بر اساس این آمارها، بیشترین تملک واحد های صنعتی در اختیار بانک ها در استان های 
تهران، مازندران، لرستان، فارس، خراسان رضوی و همدان و کمترین میزان تملک 
واحد های صنعتی در اختیار بانک ها در استان های بوشــهر، چهارمحال بختیاری، 

خراسان شمالی، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد است.
در این میان آمارهای مرتبط با صنایع راکد هم به خوبی نشان می دهد که از ۷۰ هزار 
واحد صنعتی موجود در کشور نزدیک به ۱۲ هزار واحد راکد شده که بر این اساس، 
بیشترین واحد های راکد در استان های اصفهان، تهران، فارس، مازندران و آذربایجان 
غربی و کمترین واحد های راکد در استان های زنجان، خراسان رضوی، ایالم، خراسان 

شمالی و جنوبی هستند.
به هرحال همچنان تملک واحدهای تولیدی از سوی بانکها گویا اقدامی جذاب به شمار 
می رود و روند استمهال های صوری وام بنگاههای تولیدی از سوی آنها متوقف نشده؛ به 
نحوی که تا جایی کار را پیش می برد که واحد تولیدی به دلیل سودهای اضافی پرداختی 
مجبور به استمهال مکرر وام خود شده و همین امر زمینه را برای سودآوری هر چه بیشتر 
این پروسه برای بانکها مهیا کرده و در نهایت به خاطر یک وام ناچیز، یک واحد تولیدی 

بزرگ ممکن است به تملک بانکها درآید.

تامین مالی همچنان اصلی ترین دغدغه تولید است

1560واحدتولیدیدرتملکبانکها
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  مریم بابایی
بازار لــوازم خانگی این روزهــا در رکود به ســر می برد. 
افزایش قیمت نهاده های تولید، رشد نرخ گمرگی واردات 
ماشین آالت و مواد اولیه در کنار افزایش دستمزد، منجر 
به رشد قیمت تمام شــده تولیدات شده اســت. در این 
بین قیمت گذاری دســتوری نیز، ادامه تولیــد را برای 
تولیدکنندگان سخت تر کرده است. از طرف دیگر کاهش 
قدرت خرید مردم و تورم، باعث شــده رکود بازار تشدید 
شود. به تازگی نیز اخذ مالیات از تراکنش های بانکی بازار 

لوازم خانگی را ملتهب کرده است.
محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری 
ایران با اشاره به وضعیت بازار لوازم خانگی و صوتی تصویری 
در این زمینه گفت: برخالف جوسازی های صورت گرفته 
طی چند وقت اخیر، مبنی بر اینکه واحدهای تولیدی به 
صورت غیرمتعارف افزایش قیمت داشــته اند،  هیچ یک 
از واحدهای تولیدی خارج از چارچوب سازمان حمایت 
افزایش قیمتی نداشته اند و حتی در مواردی کمتر از سود 

مصوب سازمان حمایت دریافتی کرده اند. 
شهیدی با بیان اینکه به دلیل کاهش ارزش پول ملی قیمت 
تمام تولیدات در عمه زمینه ها و کاالهــا اعم از صنعتی و 
کشاورزی و... به شدت باال رفته است، گفت: این موضوع را 
نباید از این دیدگاه ارزیابی کرد که کارخانه ها و تولیدکننده ها 

قیمت  را باال می برند. در هر صورت ارزش پول ملی پایین 
آمده است و حتی در مورد لوازم برقی و خانگی به میزانی که 
اقالم خوراکی مثل  برنج گوشت و روغن و کاالهای اساسی 

گران شده اند، لوازم خانگی افزایش قیمت نداشته است.
شهیدی با بیان اینکه واحدهای تولیدی تالش کرده اند 
با تیراژ باالتر و تنوع بیشتر وضعیت تا حدودی بهبود پیدا 
کند، گفت: بیش از ۵۰ شــرکت بزرگ در صنعت لوازم 
خانگی در کشور در بازار و فضای رقابتی فعالیت دارند. در 
مورد کاالیی مثل تلویزیون بیش از ۱۵۰ مدل توسط ۱۵ 
کارخانه در کشور تولید می شود. بنابراین بازاری است که 
تنوع کاال دارد و طی سال های اخیر نیز تولیدکننده ها روی 
کیفیت تولیدات کار کرده اند و از نظر کیفیت و تنوع قابلیت 

جذب رضایت مشتری را دارد.
شهیدی افزود: در حال حاضر رکود بازار به دلیل کاهش 
قدرت خرید مردم اســت. قدرت خرید مردم به شــدت 
کاهش یافته است و مردم در مورد لوازم خانگی بیشتر به 

سمت تعمیر تا تعویض و جایگزینی لوازم خانگی رفته اند.
دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری با بیان اینکه اگر برجام 

حل شــود، وضعیت تا حدودی بهبود می یابد، افزود: اگر 
توافق حاصل شود،  افزایش شدید نقدینگی بدون پشتوانه 
تا حدودی کاهش می یابد. درآمدها واقعی می شود . فضای 

اقتصادی به سمت بهتری می رود.
شــهیدی ادامه داد: بــا رفــع تحریم هــا تولیدکننده 
می تواندکاالها قطعات و مواد اولیه را مستقیما از شرکت ها 
خرید کند و این موضوع موجب کاهش هزینه خرید مواد 

اولیه و کاهش هزینه تولید می شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر به دلیل تحریم تولیدکننده ها 
مجبور است، از طریق واســطه ها و اصطالحا با دور زدن 
تحریم کاالی مورد نظر را خریــداری کنند. اما اگر امکان 
ارتباط مســتقیم با کارخانه ها وجود داشته باشد، نهایتا 

موجب کاهش قیمت تمام شده در آن زمینه می شود.
دبیر انجمن صوتی و تصویری با اشــاره بــه افزایش ۵۷ 
درصدی حداقل مزد در سال ۱4۰۱ گفت: امسال افزایش 
نامتعارفی در زمینه حقوق و دســتمزد داشتیم. این یک 
واقعیت است که وضعیت معیشتی مردم و کارگران مناسب 
نیست و تولیدکننده ها هم تمایل دارند کارگران به عنوان 

سرمایه ها وضعیت بهتری داشــته باشند، اما افزایش ۵۷ 
درصدی حقوق تاثیر مستقیم روی قیمت تمام شده تولید 
می گذارد. دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری با اشاره به 
نرخ موثر گمرکی واردات قطعات و تجهیزات گفت: تغییر 
نرخ ارز محاسباتی واردات و حقوق گمرکی مستقیما روی 
قیمت تمام شده تولید تاثیر می گذارد و هزینه تولید را باال 

خواهد برد. 
شــهیدی با اشــاره به گرانی فرایند تولید و مشــکالت 
قیمت گذاری دستوری برای تولیدکنندگان گفت: در حال 
حاضر درخواستی که از دولت داریم این است که اجازه دهد 
قیمت گذاری در چارچوب ضوابط سازمان حمایت صورت 
گیرد. تولیدکننده ها باالتر از قیمت مصوب به دنبال افزایش 
قیمت نیستند و هیچ واحد تولیدی به دنبال اجحاف به 
مردم نیست؛ چرا که اساسا بازار نیز کشش این را افزایش 

قیمت بیشتر را ندارد.
شهیدی افزود: در حال حاضر سرکوب قیمتی که اتفاق 
افتاده است، به شدت به واحدها آسیب می رساند و واحدها 
در هر صورت تا جایی امکان افزایش قیمت را ندارند و اگر 
نتوانند در چارچوب ضوابط سازمان حمایت متناسب با 
افزایش هزینه ها، افزایش قیمت داشته باشند، منجر به این 
می شود که برخی واحدها نتوانند سرپا بایستند و کاهش 

تولید را خواهیم داشت.

دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران:واحدهای لوازم خانگی افزایش غیر متعارف قیمت نداشته اند

التهابدربازارلوازمخانگی

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۲۸ خرداد به ۱۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ در بازار آزاد تهران به ۱۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 

قدیم ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۵ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. قیمت هر اونس 
طال در بازارهای جهانی نیز ۱۸۴۰ دالر و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۴۳۴ هزار و ۷۳۲ تومان است.

مدیرکل نوسازی و تحول اداری شهرداری اصفهان خبر داد:
آغاز فرایند ارزیابی سازمان ها و شرکت های شهرداری اصفهان برای رسیدن به تعالی سازمانی

مدیرکل نوسازی و تحول اداری شهرداری اصفهان از آغاز فرآیند ارزیابی سازمان ها و شرکت های شهرداری اصفهان برای رسیدن بهتعالی سازمانی از ۲8 خرداد خبر داد.
سیدمصطفی اعتصامی با اعالم این خبر افزود: سومین دوره ارزیابی سازمان ها و شرکت های وابسته شهرداری اصفهان از تاریخ ۲8 خرداد ماه ویژه ۱۵ سازمان و ۵ شرکت آغاز می شود که در این فرآیندیک تیم ارزیابی 4 نفره که شامل یک 

ارزیاب ارشد خارج از شهرداری و ۳ ارزیاب داخلی شامل مدیران، روسا و کارشناسان معاونت ها، مناطق و سازمان های شهرداری هستند، به ارزیابی می پردازند.
وی ادامه داد: تیم ارزیابی موظف استهر سازمان یا شرکت را حداقل طی ۲ روز براساس اظهارنامه سازمان مربوطه، که توسط خود سازمان یا شرکت تهیه و تدوین شده است، مورد ارزیابی قرار دهند.

به گفته اعتصامی، ارزیابی سازمان ها و شرکت های وابسته برای سومین سال متوالی، در ادامه مسیر تعالی و سرآمدی شهرداری اصفهان و با تأکید بر آمادگی و حضور کلیه سازمان ها و شرکت های وابسته در فرآیندهای ارزیابی انجام می گیرد.
مدیرکل نوسازی و تحول اداری شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: این ارزیابی براساس الگوی ملی تعالی سازمانی، توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان صورت می گیرد. 

وی با اشاره به اینکه استقرار الگوی تعالی سازمانی و برگزاری جایزه ملی تعالی سازمانی در ایران سابقه ای ۲۰ ساله دارد،تصریح کرد: در این فرآیند شرکت های بزرگ در بخش های مختلف خدماتی، تولیدی، عمومی، غیر انتفاعی و آموزشی شرکت می کنند.
آنطور که اعتصامی گفته است؛ سازمان هاي متعالي، با به کار گرفتن معیارهاي تعالي سازماني به عنوان چارچوبي براي مدیریت سازمان خود به سوي تعالي حرکت مي کنند و به مفاهیم بنیادین تعالي سازماني، در فضایی که مبتني بر اصول 

ارزشي تعالي سازماني است، عینیت مي بخشند.
به گفته مدیرکل نوسازی و تحول اداری شهرداری اصفهان، محصول فرآیند ارزیابی عالوه بر امتیاز کسب شده سازمان، تهیه و استخراج نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود سازمان یا شرکت مورد ارزیابی است که از طریق گزارش بازخورد 

که توسط تیم ارزیابی تهیه و تدوین می شود به سازمان یا شرکت ابالغ می شود.
وی در مورد هدف این رویدادنیز اضافه کرد: مقصود این است که سازمان ها و شرکت های مورد ارزیابی عالوه بر شناخت نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود خود در کارگروه های تخصصی، اقدام به تعریف پروژه و اقدام بهبود کنند تا اجرا و 

پیاده سازی آنها منجر به رشد، تعالی و سرآمدی آن سازمان و شهرداری اصفهان و در نهایت رضایت ذی نفعان شهرداری شود.
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دبیر انجمن تولیدکنندگان شیرخشــک صنعتی 
گفت: دوگانگی میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت 
صمت زیان های زیادی را به تولیدکنندگان وارد کرده 
است. سیاوش سلیمی، دبیر انجمن تولیدکنندگان 
شیرخشک صنعتی با اشاره به مشکالت ایجاد شده 
برای صادرات شیرخشک گفت: دوگانگی میان وزارت 
جهاد کشاورزی و وزارت صمت زیان های زیادی را به 

تولیدکنندگان وارد کرده است.
وی اضافه کرد: وقتی وزارت جهاد کشاورزی به این 
نتیجه می رسد که باید تعرفه ها حذف شوند چرا که 
صادرات با این روال توجیه اقتصادی ندارد، این مساله 

به وزارت صمت منتقل می شود اما آنجا تحت عناوین 
مختلف یا موضوع متوقف می شود یا اینکه به تأخیر 

می افتد و یا اینکه به طور کلی منتفی می شود.
این فعال بخش خصوصی تاکید کرد که این شیوه قابل 
قبول نیست و باید اصالح شود. سلیمی اضافه کرد: 
صادرات نیز با توجه به پرداخت تعرفه و عدم توجیه 
اقتصادی صادرات در بازار منطقه، صادرات به کندی و 
به زیان صادرکنندگان در حال انجام است. وی اضافه 
کرد: با این روال به جای اینکه از دپوی محصول کاسته 
و به نقدینگی صادرکنندگان افزوده شود، نتیجه کاماًل 

عکس خواهد بود.

رئیس اتحادیه ســازندگان و فروشندگان طال و جواهر 
تهران گفت: کنترل بازار ارز موجب ریزش قیمت طال و 
سکه در بازار شده و در صورت تداوم این وضعیت، آرامش 
در بازار طال ادامه دار خواهد بــود. ابراهیم محمدولي، 
رئیس اتحادیه ســازندگان و فروشندگان طال و جواهر 
تهران در مورد وضعیت بازار طال و ســکه، اظهار کرد: 
زماني که بازار ملتهب شــود، مسئوالن اقتصادي براي 
کنترل التهاب برنامه ریزي مي کنند، در همین رابطه 
نیز با کنترل بازار ارز، بازار طال طي یکي دو روز گذشته از 
التهاب خارج شد. رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان 
طال و جواهر تهران افزود: طبیعتاً وقتي بازار از نظر قیمتي 
کنترل شود، آرامش نسبي در بازار حاکم مي شود؛ در 

واقع زماني که التهاب از بازار برداشته مي شود، قیمت 
ها روند نزولي به خود مي گیرند، البته کاهش نرخ اونس 
جهاني نیز در این بخش، اثرگذار بوده است. وي در مورد 
وضعیت خرید و فروش نیز گفت: خرید و فروش انجام 
میشود اما مثل بیست روز پیش نیست و تقاضا کمتر شده 
که البته طبیعي است زیرا التهابات زیاد بود و قیمت بعد 
از مدتي شروع به ریزش کرد. محمدولي با بیان اینکه در 
صورت تداوم کنترل ها، آرامش در بازار طال و سکه حکم 
فرما مي شود، اظهار کرد: پیش بیني در بازار طال سخت 
است چراکه هر نگاهي روي قیمت ها اثر مي گذارد اما اگر 
وضعیتي که ایجاد شده، تداوم یابد، این روزها، روزهاي با 

آرامشي در بازار طال خواهد بود. 

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک تهران 
گفت: از لحاظ زیرســاخت و دانش کافي، این امکان 
در کشور وجود ندارد و فقط واحد هاي اندکي امکان 
ساخت عینک را دارند. عینک  هایي که در مغازه  ها به 
فروش مي  رسد وارداتي و بخش بسیار اندکي از آن ها 
در داخل مونتاژ مي  شــود. حمید ثابت قدم، رئیس 
اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک تهران اظهار 
داشت: عینک یک کاالي وارداتي محسوب مي شود 

و نوسانات قیمت ارز تاثیر مستقیمي بر روي آن تاثیر 
دارد. وي ادامه داد: متاســفانه دولت هیچ حمایتي 
از واردکننــدگان نمي کند و افرادي کــه به این کار 
مشغول هستند با مشکالت زیادي دست و پنجه نرم 
مي کنند به همین دلیل بسیاري این کاال را به صورت 
قاچاق وارد کشــور کرده و به فروش مي رســانند. 
متاســفانه این کاالي مهم از طریق گمرک واردات 

قانوني به کشور ندارد.

در سال گذشته حدود چهار 
هزار پزشــک درخواســت 
مدارک الزم برای انجام امور 
مهاجرت کــرده اند. محمد 
رئیــس زاده، رئیــس کل 
سازمان نظام پزشکی کشور می گوید: در سال ۱۴۰۰ 
بالغ بر ۴ هزار و ۲۷ نفر درخواست گود استندینگ یا 

عدم سوءپیشینه پزشکی کردند. 
هرچند این قدامات به این معنا نیست که تمام این افراد 
از کشور خارج شدند، اما درخواست داده اند. به گفته 
فعاالن حوزه سالمت، بحث مهاجرت پزشکان موضوع 
جدیدی نیست و از قدیم بوده، اما به دالیل متعدد از 
جمله دالیل اقتصادی که هم تعرفه ها واقعی نیست و 
هم متناسب با شرایط کلی اقتصاد جامعه که نسبت به 

سال های قبل کاهش یافته این موضوع مطرح است.
یک کارشناس بازار کار در گفت و گو با "کسب و کار" 

در رابطه با شرایط کادر درمان و افزایش درخواست ها 
برای مهاجرت از ایران می گوید: علت مهاجرت دالیل 
مختلفی دارد. چیزی که بر اساس نظریات اقتصادی 

مهاجرت وجود دارد تفاوت سطح درآمد است. 
احمد میدری اضافه کرد: بــدون تردید در ایران هم 
تفاوت سطح درآمد پزشکان در ایران با کشورهای دیگر 
از عوامل اصلی مهاجرت کادر درمان است. اما در رابطه 
با اینکه چه تعداد پزشک در ایران در حال مهاجرت 
هســتند اطالعات دقیقی وجود ندارد. آماری که در 
مورد دریافت گواهی عدم سوءپیشینه پزشکی اعالم 
شده، احتماالت زیادی را برای آن می توان متصور شد. 
تنها مرجعی که می تواند آمار دقیق در این رابطه اعالم 
کند نیروی انتظامی است. این آمار هم بر این اساس 
است که آمار افرادی را که از کشور رفته اند و بعد از سالها 
بازنگشته اند را بررسی می کنند و یا آمار افرادی را می 
بینند که در حالی از ایران رفته اند اما برای مدت دو الی 

سه ماه به ایران باز می گردند و مجدد می روند. 
میدری اظهار داشت: در بســیاری از موارد آمار غیر 

دقیق بحث هایی را در کشور مطرح می کند که آمار با 
برداشت های اولیه ناسازگار است. این اتفاق و آمارهای 
نادرست در رابطه با تعداد نوزادان رها شده نیز اتفاق 
افتاد. بنابراین اینکه چه تعداد پزشک در حال مهاجرت 
هستند مشــخص نیســت. اما آینده روشن و تصور 
افزایش درآمدهــا در آینده از دالیل اصلی تشــدید 

مهاجرت در میان کادر درمان است. 
به گفته این کارشناس بازار کار، پزشکانی هم هستند 
که در داخل ایــران درآمدهای باالیــی دارند و برای 
گذرنامه دوم و خرید دارایی به خارج از کشور می روند. 
این افراد برای گرفتن اسپورت دوم از کشور خارج می 
شوند و هم در ایران زندگی می کنند و هم در کشورهای 
دیگر اموال و دارایی دارند و البته خانواده این پزشکان 
در خارج از ایران زندگی می کنند و خود پزشک بین 
ایران و کشــور مذکور در رفت و آمد است. مهم ترین 
آسیب این اتفاق خروج سرمایه از ایران به کشورهای 

دیگر است.  
به هر ترتیب در ســال های اخیر بسیاری از مشاغل 

تصمیم به ادامه زندگی در خارج از کشور گرفته اند. 
در این بین متخصصان با شرایط اقامتی بهتری رو به 
رو هستند. یکی از شغل های تخصصی که به راحتی 
امکان پیدا کردن کار در خارج از کشور را دارد، رشته 
پزشکی است. در این مقاله به بررسی بهترین کشور 
برای مهاجرت پزشــکان می پردازیم. در ادامه همراه 

موسسه حقوقی سایرس باشید.
بر اســاس گزارش های منتشر شــده سوئیس یکی 
از بهترین و مناسب ترین کشــورها برای مهاجرت 
پزشکان به حساب می آید. این کشور با برخورداری از 
یک سیستم رفاهی مناسب در کنار خدمات آموزشی 
و بهداشتی توانسته نخبگان بسیاری را به خود جذب 
کند. درآمد پزشکان در کشور سوئیس بسیار باال است. 
یک پزشک متخصص در سوئیس نزدیک به ۱۳ هزار 
دالر و یک پزشک عمومی حدود ۱۵ هزار دالر در سال 
درآمد کسب می کند. این کشور از لحاظ معیارهای 
رفاه اجتماعی نیز در باالترین استانداردهای اروپایی 

قرار داد.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

خروج سرمایه توسط پزشکان پردرآمد برای دریافت گذرنامه دوم 

افزایش پزشکان دو تابعیتی 
4 هزار پزشک در سال گذشته درخواست عدم سوءپیشینه داده اند  

دود دوگانگی میان جهاد و صمت به چشم تولیدکنندگان رفت

صادرات زیان بار شیرخشک

بازار طال در آرامش است

کنترل بازار ارز موجب ریزش قیمت سکه شد

عینک واردات قانوني از طریق گمرک ندارد

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 ۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۱۰۰۰۰۴۹۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد رسول قادر فقه فرزند 
عمر بشماره شناسنامه ۱۵۹۰8 صادره از بوکان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۱۴8.۱۳متر مربع مفرور و مجزی شده از پالک ۲۰۶۴ فرعی از ۱۳۰ - اصلی واقع در 
بخش ۱۷ شهرستان بوکان بلوار کمربندی کوچه گالویز ۲۰ خریداری از آقای جعفر 
مهتدی احدی از وراث ابوبکر مهتدی مالک رسمی پالک مذکور مع الواسطة محرز 
گردیده که برای آن پالک ۱۵۱۶۳ فرعی از ۱۳۰ - اصلی تعیین و اختصاص یافته 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 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 نسیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراف طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۹۶۰۰
نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۴/۱۳

خالد خانه بیگی- رئیس ثبت اسناد و امالک
--

مفقودی 
برگ سبز یک دستگاه تراکتور ITM285 به شماره انتظامی ۳۹۳ ک ۲۵ ایران 
۱۷ به شماره شاسی D02727 بنام علی بال افکند فرزند رسول به شماره ملی 

۲8۹۹۶۱۳۹۵۲ مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط میباشد . ۹۵۲۴
--

آگهی موضوع مــاده ۳ قانــون و ماده ۱۳ آئیــن نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی برابر آرای شماره 
۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۱۰۰۰۰۰۴۲ الی ۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۱۰۰۰۰۰۴۹ هیات اول/ 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه 

بالمعارض متقاضیان
۱- خانم ســعادت ماجدی فرزند عبدالرحمن بشماره شناسنامه ۷۰8 صادره 

از سقز

۲- خانم جمیله ماجدی فرزند عبدالرحمن بشماره شناسنامه ۱۰۶۶۹ صادره 
از بوکان

۳-خانم چیمن ماجدی فرزند عبدالرحمن بشماره شناسنامه ۱۷۹۷۱ صادره 
از بوکان

۴- خانم فاطمه ماجدی فرزند عبدالرحمن بشماره شناسنامه ۶۴۲۱ صادره 
از بوکان

۵-خانم کلثوم ماجدی فرزند عبدالرحمن بشــماره شناسنامه ۴۶۳۲ صادره 
از بوکان ۶-آقای کمال ماجدی فرزند عبدالرحمن بشماره شناسنامه ۶۴۲۰ 
صادره از بــوکان ۷-آقای عبدالرحیــم ماجدی فرزند عبدالرحمن بشــماره 
شناسنامه ۵۱ صادره از سقز 8-آقای عبیداله ماجدی فرزند عبدالرحمن بشماره 

شناسنامه ۳۱۴8 صادره از بوکان 
خانمها به نسبت یک سهم مشاع از یازده سهم ششــدانگ و آقایان به نسبت 
دو سهم از یازده سهم ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۲۹.۵8 مترمربع 
قسمتی از پالک ۵۴ فرعی ۱۳۰ - اصلی مفروز و مجری شده از پالک ۱۳۰ - 
اصلی واقع در بخش ۱۷ شهرستان بوکان خیابان استاد هیمن کوچه الچین ۵ 
جهت تجمیع با پالک ۵۵ فرعی از ۱۳۰ - اصلی خریداری از آقای جعفر مهتدی 
وکالتا از طرف آقای قاسم مهتدی مالک رسمی پالک مذکور محرز گردیده که 
برای آن پالک ۱۵۱۵۹ فرعی از ۱۳۰ - اصلی تعیین و اختصاص یافته اســت 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراصی 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، طرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت 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.۹۶۰۱
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
 تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۴/۱۳

خالد خانه بیگی – رئیس ثبت اسناد وامالک 
--

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) نوبت اول (
شماره پرونده اجرائی : ۹۹۰۱۱۵۴ اجرایی

محکوم له : تورج یحیی زاده میاندواب با وکالت آقای علیرضا رشیدی
محکوم علیه : آقای قربان عسگری

 ۳- محکوم به : مبلغ ۳/8۳8/۵۰۴/۳۵۶ ریال محکوم به و مبلغ ۱۹۱/۹۲۵/۲۱۷ 
ریال نیم عشر دولتی

۴- مورد مزایده : عبارت است از ششــدانگ یک باب ساختمان مسکونی سه 
طبقه متعلق به آقای قربان عسگری واقع در ولی آباد ، کوی فرهنگیان ، جنب 
ایستگاه تقلیل فشــار گاز ، کوچه 8 متری گلشهر ، به مساحت ۱۰۵ متر مربع 
عرصه و اعیانی شــامل طبقه هم کف ۱۰۵ متر مربع و طبقه اول ۱۰۹ متر و 
طبقات ۴ و ۳ فقط سازه اسکلت بصورت ناقص با امتیازات مربوطه جمعا به مبلغ 

۱۲/۳۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده است .
که با توجه به تقاضــای محکوم له و به لحــاظ عدم پرداخــت محکوم به از 
ناحیه محکوم علیه ، ملک موصوف توقیــف و از طریق مزایده فروخته خواهد 
شــد. مزایده از قیمت پایه شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی واگذار 
خواهد گردیــد. الف ( برنده مزایده بایســتی ۱۰ درصد از مبلغ پیشــنهادی 
را فــي المجلس و مابقــی را ظرف مدت یک مــاه از تاریخ مزایــده پرداخت 
 نمایــد . حتمــا کارت بانکــی جهــت پرداخــت ۱۰٪ مزایده را بــه همراه 

داشته باشد .
 ب( شرکت کنندگان می توانند تا مدت ۵ روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی 

این دفتر از مورد مزایده دیدن فرمایند.
ج( مزایده روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ راس ساعت ۱۰ صبح در محل 
دفتر اجرای احکام مدنی واقع در ساختمان جدید دادگستری با حضور نماینده 

محترم دادستانی و متقاضیان برگزار خواهد شد.
د( کلیه هزینه های نقل و انتقال بعهده برنده مزایده می باشد .

ولی نژاد - مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 
میاندوآب

--
آگهی فقدان سند مالکیت

خانم سحوره محمد جعفر زاده با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده 
و در خواست وارده بشمار۲۴۳۵ مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ مدعی هستند یک فقره 

سند مالکیت به شماره های چاپی
8۲۶۷۱۷ مربوط سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه تحت 
پالک ۶۹۵۷ فرعی از ۱ اصلی بخش ۱۴ مراغه واقع در میاندوآب به مساحت 
ششدانگی ۱۴۶.۹۵ مربع را به علت سهل انگاری مفقود نموده است لذا مراتب 
برابر ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشــود تا هر کس 
مدعی اصل اوراق مفقودی از سند مالکیت و یا وجود سند انتقال داشته باشد 

میتواند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ۱۰ 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 المثنی صادر خواهد شد.۹۶۰۲
سعید سیفی – سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک میاندوآب

--
) )آگهی فقدان سند مالکیت ((

 آقای اســماعیل کهانفر با تسلیم دو برگ استشــهادیه محلی مصدق مدعی 
اســت ســند مالکیت ششــدانگ پالک ۶۹۹8 فرعــی از ۹ اصلــی واقع در 
بخش ۵  ارومیه با صفحــه ۴۹ دفتر ۴۰۱ بنام اســماعیل کیهانفر ثبت صادر 
وتســلیم گردیده ارومیه وســند مفقود گردیده لذا مراتــب برابر تبصره یک 
مــاده ۱۲۰ آئین نامه قانــون ثبت در یــک نوبت آگهی میشــود تا هر کس 
مدعی مالکیــت و یا وجود ســند مالکیت مذکــور در نزد خود میباشــد از 
تاریخ آخریــن نوبت این آگهــی بمــدت ۱۰ روز اعتراض کتبی خــود را به 
اداره ثبت شهرســتان ارومیه تســلیم نماید در صورت ســپری شدن مدت 
 مقرر و عــدم دریافت اعتــراض برابر مقررات پــس از تقاضای ســند صادر 

خواهد شد۹۶۰۴
تاریخ انتشار آگهی ۱۴۰۱/۰۳/۲۹

 رونوشت : ستاد اجرایی فرمان امام )ره(
علی عبدل زاد اوصالو -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک ارومیه

--
آگهی تحدید حدود اختصاصی

برابر تقاضای کتبی علیرضا حاجی حسینلو و فخرالدین حاجی حسینلو مالک 
سه دانگ مشاعی از ششدانگ یک قطعه باغ انگور بشماره پالک ۴۴۷ فرعی از 

۳۵ - اصلی واقع در قریه گرد آباد بخش
۶ ارومیه که متقاضی تحدید حدود ششدانگ پالک فوق است در روز چهارشنبه 
مورخه ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ قبل از ظهر در محل وقوع ملک شــروع و بعمل خواهد 
آمد لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک بدین وســیله به صاحبان امالک 
و مالکین مشاعی و مجاورین شماره فوق الذکر بوســیله این آگهی ابالغ می 
شود که در روز نامبرده باال در محل حضور بهم رسانند و اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک که در موعد مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت 

امالک پذیرفته خواهد شد. )۳۴۲۴۶۹۹(
تاریخ انتشار : ۲۹ / ۱۴۰۱/۰۳

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

مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی کامیون باری چوبی سیستم آیفا تیپ دابایو ۵۰ مدل 
۱۹8۲ به شماره انتظامی ۳۵۹ ع ۲۹ ایران ۱۷ به شــماره موتور ۰۱۷۷۷۶ و 
شماره شاسی ۰۱۷۳۱۷ بنام فتاح اسماعیلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد . ۹۶۰۵
--

مفقودی
برگ سبز خودرو سواری سیســتم پژو تیپ ۱-۲۰۶ آریان رنگ خاکستری – 
متالیک مدل ۱۳88 به شماره انتظامی ۱۳۳ د ۴۴ ایران ۲۷ به شماره شاسی 
NAAP61ME89J405905 به شــماره موتــور ۱۳888۰۰۰۳۴۰ بنام 

حسین ابراهیمی اصل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹۵۹8
--

مفقودی 
برگ سبز خودرو وانت تک کابین مزدا کارا 2000DAE( ۲۰۰۰( مدل ۱۴۰۰ 
رنگ نقره یا متالیک به شــماره انتظامی ۴۹۹ و 8۳ ایران ۱۷ و شماره شاسی 
NAGP2PC31MA525746 و شماره موتور E2N9A9535 بنام کلثوم 

احمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹۵۹۷
--

مفقودی 
برگ سبز خودرو وانت تک کابین مزدا کارا 2000DAE( ۲۰۰۰(  مدل ۱۴۰۰ 
رنگ نقره ای متالیک به شماره انتظامی ۳۹۱ ن ۱8 ایران ۱۷ به شماره موتور 
E2N8A8162 و شماره شاسی NAGP2C31MA525763 بنام ابراهیم 

حسن زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹۵۹۶
--

مفقودی  
برگ ســبز خودرو وانت تک کابین مــزدا کارا 2000DAE( ۲۰۰۰(  مدل 
۱۴۰۰ رنگ سفید براق به شماره انتظامی ۳۴۲ ل ۶۷ ایران ۱۷ به شماره موتور 
E2N3A4143 و شماره شاسی NAGP2C31MA545332 بنام رامین 

فتاحی یواالر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹۵۹۵
--

مفقودی 
برگ سبز خودرو رانا پالس TU5 مدل ۱۴۰۰ رنگ سفید به شماره انتظامی 

8۹۷ ه ۲۵ ایران ۱۷ و شــماره موتور 167B0141996 به شــماره شاسی 
NAAU01FE5MT322124 بنام حســن بی درنگ مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹۵۹۲
--

مفقودی 
برگ ســبز ســواری – داخلــی – ســایپا – شــاهین مــدل ۱۴۰۰ رنگ 
مشــکی بــه شــماره انتظامــی ۲۳۳ ی ۶۱ ایــران ۲۷ و شــماره موتور 
 NAS111100M1014057 ۳۰۱۳۷۶۹ به شماره شاسی/M15TC
 بنام عبدالوهــاب بانگین خلیفانــی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

میباشد . ۹۵۵۱
--

مفقودی 
برگ سبز خودرو رانا پالس TU5 مدل ۱۴۰۰ رنگ سفید به شماره انتظامی 
۲۶۹ ه ۴۲ ایران ۱۷ به شــماره موتور 127B0083982 به شــماره شاسی 
NAAU01FE3MT325992 بنام سکینه پناهی نازلو مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹۵۹۰

مفقودی 
برگ سبز ســواری دنا EF7 پالس 1650CC به مدل ۱۴۰۰ رنگ سفید به 
شماره انتظامی ۱۹۹ ه ۳۴ ایران ۱۷ به شــماره موتور 147H0592770 به 
شماره شاسی NAAW21HU7ME353646 بنام امیر علی کاظمی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹۵۹۳
--

مفقودی 
برگ ســبز خودرو ســواری پژو SD 206 مدل ۱۴۰۰ به شــماره انتظامی 
۱۵۶ و ۴8 ایران ۱۷ به شــماره موتور 163B0334767 به شــماره شاسی 
NAAP41EF4MJ482511 بنام میر حسین بهادری مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹۹۵۹۴
--

مفقودی 
برگ کمپانی ماشین سواری سمند مدل ۱۳8۲ به شماره انتظامی 8۱۹ ن ۵۹ 
ایران ۲۷ به شماره موتور ۱۰۰۶۹۵۰ و شماره شاسی 8۲۲۱۵۲۵۵ بنام سیامک 

رحیم زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹۶۰۶
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احداث مراكز نوآوری برای استارت آپ ها از سوی 
دانش بنيان ها

یکی از شــرکت های دانش بنیان با راه اندازی و احداث مجتمع های فناوری یا 
مراکز نوآوری، توانســت حدود ۱۵ پروژه در ۷ دانشگاه را اجرایی کند. به نقل از 
مرکز اطالع رسانی معاونت علمی ریاست جمهوری، بهنام میرانیان، مدیرعامل 
این شرکت  دانش بنیان با بیان اینکه تاکنون چندین مرکز نوآوری تخصصی و 
مجتمع های فناوری طراحی و ساخته شده است، گفت: شرکت های دانش بنیان 
نیاز به زیرساخت های فیزیکی دارند که این زیرساخت ها باید متناسب با حوزه 
فعالیت طراحی شوند تا شرکت ها به حداکثر کارایی و راندمان کاری برسند. وی 
با بیان اینکه این شرکت با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 
دانشگاه، مراکز نوآوری تخصصی در دانشگاه ها را به طراحی و اجرا می رساند که 
مهمترین قسمت آن طراحی فضای کار اشتراکی در این پروژه ها است، اظهار کرد: 
نیاز اتصال و ارتباط دادن فضای دانشگاه و صنعت امری الزم است و هدف اصلی 
این فضاها ایجاد زمینه الزم برای کار کردن، همچنین ایده پردازی، به اشتراک 
گذاشتن ایده های افراد مختلف و دعوت شرکت ها به دانشگاه ها است. میرانیان با 
اشاره به راه اندازی چندین مرکز در حوزه زیرساخت فیزیکی با همکاری معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری برای شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های 
دانشگاه، یادآور شد: این شرکت توانسته کلیه توانمندی های مورد نیاز در تمامی 
ابعاد علمی و فنی توسعه یک زیرساخت را از جنبه اقتصادی و مهندسی تا طراحی 
و برنامه ریزی و احداث پروژه ها انجام دهد. به گفته وی در ساخت مراکز نوآوری 
تالش شده که از محصوالت دانش بنیان در حوزه ســاختمانی استفاده شود و 

تاکنون در حدود ۱۵ پروژه در ۷ دانشگاه انجام شده است. 

سقوط از 10  دارایی برتر در رتبه بندی جهانی 
بيت كوين جايگاه جهانی خود را از دست داد

با افزایش فشار فروش، بیت کوین از ۱۰ دارایی برتر در رتبه بندی جهانی سقوط کرد. 
پس از جذب سرمایه قابل توجه برای رتبه بندی در میان با ارزش ترین محصوالت 
سرمایه گذاری، بیت کوین بر اساس ارزش بازار از ۱۰ دارایی برتر جهان خارج شد 
زیرا این ارز دیجیتال پرچمدار همچنان در یک بازار بسیار پرنوسان حرکت می کند. 
داده های ارائه شده توسط شرکت مارکت کپ نشان می دهد که بیت کوین با ارزش 
بازار ۳۹۰ میلیارد دالر، اکنون در رتبه ۱۶ قرار دارد و موقعیت خود را نســبت به 
دارایی های مالی سنتی معروف از دست داده است. در طول سال گذشته، بیت کوین 
جایگاه خود را در ۱۰ گروه برتر حفظ و در عین حال موقعیت خود را به عنوان یکی از 
دارایی های با بهترین عملکرد در دهه گذشته تثبیت کرد. کوین گزارش کرد، به طور 
خاص، طال با ارزش بازار ۱۱ تریلیون دالر با ارزش ترین دارایی باقی مانده است. 
قابل توجه است که هر دو دارایی در بازار با تورم باال فعالیت می کنند اما طال دست 
باال را حفظ کرده است. جایگاه  دیگر دارایی های برتر شامل آرامکو عربستان با ارزش 
بازار حدود ۲.۲۵ تریلیون دالر در رتبه دوم است، پس از آن اپل با ۲.۱ تریلیون دالر 
قرار دارد، در حالی که مایکروسافت با ۱.۸۳ تریلیون دالر در رتبه چهارم و آلفابت با 

ارزش بازار ۱.۳۸ تریلیون دالر در رتبه پنجم جای دارند.

اخبار

سنگ قبر اینترنت اکسپلورر وایرال شد
برای جونگ کی یونگ، مهندس نرم افزار اهل کره جنوبی، تصمیم مایکروسافت برای بازنشسته کردن مرورگر وب اینترنت اکسپلورر، به منزله پایان بیش از ۲۵ ساله رابطه عشق و نفرت با این فناوری بود. 
این مهندس نرم افزار کره ای برای گرامیداشت پایان دوران این مرورگر وب، یک ماه زمان و ۴۳۰ هزار وون )۳۳۰ دالر( پول برای طراحی و سفارش سنگ قبری با لوگوی اینترنت اکسپلورر و عبارت "ابزار 

خوبی برای دانلود مرورگرهای دیگر بود"، صرف کرد. پس از این که این سنگ یادبود در کافه ای که توسط برادر وی در شهر گیونگجو اداره می شد، نمایش داده شد، تصویر این سنگ قبر به سرعت در اینترنت 
بازنشر شد. مایکروسافت به پشتیبانی رسمی از مرورگر وب اینترنت اکسپلورر که ۲۷ سال از عمر آن می گذشت، پایان داد تا وقت بیشتری برای مرورگر سریعتر مایکروسافت ایج صرف کند. 

در حالی قرار است بر اساس 
گفته های مسووالن، وارد 
خــودرو از شــهریور ماه 
آغاز شــود که فعاالن بازار 
معتقدنــد تنهــا واردات 
خودروی ارزان می تواند منجر بــه تقویت قدرت 
خرید مردم و در نهایت تاثیر آن بر کاهش قیمتها 
شــود. خودروهای وارداتی الکچری مشــتریان 
خاص و محدود دارد و همانطــور که در تجربیات 
گذشته دیده شــد، این مدل خودروها برای افراد 
معمولی کارایی نداشــته و کاهش قیمتها با ادامه 
روند وارداتی گذشته، تحقق نخواهد یافت. اما گویا 
واردات خودروی ارزان که نیاز امروز بازار اســت، با 
موانع و محدودیت هایی روبرو است. باید دید دولت 
و مســووالن امر چگونه خواهند توانســت در گام 
نخست واردات خودرو را نهائی کرده و در گام بعدی 

خودروهای ارزان و باصرفه را وارد کشور کنند. 
آیین نامه واردات خودرو در حالی هنوز توسط دولت 

نهایی و ابالغ نشده که به گفته فعاالن عرصه واردات، 
اگر مبنای ورود خودروهــای خارجی قواعد قبلی 
باشد، اهداف مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت 

در این ماجرا تحقق نخواهد یافت.
عوامل مهــم دیگری نیــز در قیمت تمام شــده 

خودروهــای وارداتی نقــش دارد، از جمله قیمت 
ارز و همچنیــن تعرفــه. در این بین، بســیاری از 
کارشناسان و فعاالن عرصه واردات معتقدند دولت 
بهتر اســت در تعرفه های فعلی تجدیدنظر کرده و 
آنها را کاهش دهد تا مســیر برای ورود خودروها 

با قیمت تمام شــده کمتر فراهم شــود. در مورد 
ارز نیز صحبت هایــی مبنی بر اینکــه قیمت بازار 
آزاد یــا نیمایی برای واردات در نظر گرفته شــود، 
 مطرح اســت، هرچند بــه نظر می رســد ارز آزاد 

مالک قرار بگیرد.

واردات خودروی ارزان محقق می شود؟

بازار خودرو در انتظار واردات

شرط اثربخشی واردات خودرو
مرتضی مصطفوی، کارشناس خودرو 

واردات خودرو همانند هر سیاست دیگری که در سطح کالن انجام می شود نیازمند ثبات اقتصادی است. باید یک شرایط با ثبات اقتصادی و سیاسی در سطح کالن داشته باشیم تا اثربخشی واردات خودرو بر بازار نتیجه 
بخش شود. به عبارت کامل تر، اگر می خواهیم واردات خودرو داشته باشیم و نتیجه موفقت آمیز را شاهد شویم در وهله اول باید از بروز تنش های ارزی که امروز به باالترین میزان خود رسیده، جلوگیری شود. نباید 
شرایطی در اقتصاد وجود داشته باشد که نگاه مردم دائما به قیمت دالر، سکه، طال و... باشد. تا زمانی که این ثبات ایجاد نشود، واردات خودرو هم انجام شود در کوتاه مدت اثربخشی کمی خواهد داشت و در بلند مدت، 

همان تاثیرات ناچیز هم خنثی می شود. 
امروز دالر در کشور ۳۰ هزار تومان است. تصور کنید خودرویی ۱۰ هزار دالری وارد کشور شده است. همان ده هزار دالر باید در قیمت روز دالر و به عنوان مثال  ۳۰ هزار تومان ضرب شود. قیمتی که برای این خودرو 
در داخل تعیین می شود، اصال برای خرید به صرفه نخواهد بود. حتی اگر تعرفه واردات کمترین تعرفه هم در نظر گرفته شود باز هم باید با دالر روز، قیمت خودروی وارد شده محاسبه شود. به طور کلی واردات خودرو 
شوک کوتاه مدت در بازار ایجاد می کند. واردات خودرو به شرطی باعث کاهش و ثبات قیمت در بازار خودرو می شود که در وهله اول ما ثبات اقتصاد کالن را داشته باشیم و حداقل نرخ ارز ما ثابت باشد، وقتی قیمت ارز 

نوسان دارد نمی توانیم خودرو رابا یک نرخ ثابت وارد کنیم پس باز هم شرایط ثبات قیمت را نخواهیم داشت چون در بازار خودرو قیمت دالر حرف اول را می زند.
لذا قبل از اینکه به فکر واردات خودرو باشیم باید بازارهای داخلی از جمله بازار خودرو را از حالت دالری خارج کنیم. یعنی اثرگذاری دالر بر بازار خودرو با هر راهکاری که ممکن است، کاهش پیدا کند. شاید ساماندهی 

بازار ارز و جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی آن یکی از همین راهکارها باشد. باید ثبات ایجاد کنیم تا مردم، مصرف کنندگان و دیگر اقشار بدانند در شرایط باثبات تصمیم گیری می کنند.  
اگر به لحاظ سیاستگذاری بازار را خوب مدیریت کنیم که گردش نقدینگی در بازار ایجاد نشود و پول های سرگردان در بازار را کنترل کنیم، اجازه نمی دهیم تقاضای سفته بازی زیاد شود اما تا زمانی که دالر ثبات نداشته 

باشد هیچ سیاستی در بازار خودرو اثرگذار نخواهد بود حتی واردات خودرو. 

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱4۰۱۶۰۳۰۱۰۲4۰۰۱۱۰۹مورخ ۱4۰۱/۰۳/۲۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی حب اللهی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه ۲۹۲۲ 
صادره از تهران در ششــدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۶۳/۱۹ مترمربع پالک ۲۷۱۶۳ فرعی از ۱4 اصلی واقع در 
عبدل آباد- بلوار شکوفه- پالک ۲۵۸ خریداری از مالک رسمی برابر قولنامه و اجراییه ۹۹۱۰4۲۰۲۱۰۳۰۰۲۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲ شعبه ۱۸۱ بعثت محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتی 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 وپس 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.)م الف ۱۸4 (
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۰۳/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۰4/۱۲

سیدمهدی المعی، رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری

آگهی  تجدید مزایده واگذاری یک امتیاز آژانس 
تاکسی تلفنی کوی بهداری و 4 امتیاز تاکسی تلفنی 

شهرداری بوکان در نظر دارد به استناد بند ۷ مصوبه شماره ۳۹ تاریخ ۱4۰۱/۰۲/۰۱  شورای محترم اسالمی 
شهر بوکان و همچنین بند ۳  و ۶ صورتجلسه شــماره  ۲۲۶۱/۰4/4۰-۱4۰۰ تاریخ ۱4۰۰/۱۲/۰۹ شورای 
سازمان حمل و نقل شــهرداری بوکان ۱ امتیاز آژانس  تاکسی تلفنی کوی بهداری با ظرفیت ۱۶ دستگاه  و 
4 امتیاز تاکسی تلفنی جهت آژانس های دریا، کیهان، شاهین و هما را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات 
مندرج در اسناد مزایده ، و بهره گیری از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( به 

شماره ۱۰۰۱۰۹۲۷۲۵۰۰۰۰۰۵ به اشخاص حقیقی واگذار نماید .
***قیمت پایه امتیاز آژانس تاکسی تلفنی کوی بهداری با ظرفیت ۱۶ دستگاه  ۲/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

***قیمت پایه هریک  امتیاز تاکسی تلفنی  به صورت مجزا ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.
***مهلت ثبت نام :  تاریخ ۱4۰۱/۰۳/۲۲    لغایت  ۱4۰۱/۰4/۱۱  ساعت ۱۹/۰۰

مهلت دانلود کردن اسناد : ۱4۰۱/۰4/۰۱           تاریخ بازگشایی ۱4۰۱/۰4/۱۲ ساعت ۱۱/۰۰   
تاریخ انتشار درروزنامه :  نوبت اول  : ۱4۰۱/۰۳/۲۲          نوبت دوم:  ۱4۰۱/۰۳/۲۹

۱- هیأت عالی معامالت شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
۲- هزینه  خرید اوراق مزایده۵۰۰/۰۰۰ ریال 

۳- درصورت وجود ابهام،واحد امورپیمان و قراردادها به شماره تلفن 4۶۲۲۶۳۳۹-۰44 در اوقات/ اداری پاسخگوی سؤاالت متقاضیان محترم میباشد.
4-  هزینه انتشار آگهی در روزنامه و کارشناسی و سامانه ستاد  به عهده برنده مزایده است.

)www.setadiran.ir( ۵-  سایر اطالعات وجزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.مراجعه به سایت  
   *مهم : متقاضیان باید حتماً تا تاریخ ۱4۰۱/۰4/۰۱ اسناد را دانلود کرده باشند .

میرحسامی-شهردار بوکان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله اي
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای، به شرح جدول زیر را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

شماره سامانه تدارکات الکترونیکی دولتمبلغ تضمین )ریال ( شماره مناقصه موضوعردیف

خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار قطر  ۱۰۰ ۱
۱4۰۶.444.۰۰۰.۰۰۰۲۰۰۱۰۰۱4۳4۰۰۰۰۹۶–۲ - 4۰۱، ۱۵۰ ، ۲۰۰ ، ۲۵۰ ، ۳۰۰، ۵۰۰  و ۶۰۰ میلیمتر

۲- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت 
نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 

1401/۳/28 می باشد.

تاریخروزساعتعنوان

۱4۰۱/4/۱چهار شنبه ۱۳:۰۰مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

۱4۰۱/4/۱۱شنبه ۱۳:۰۰مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

۱4۰۱/4/۱۲یکشنبه۸:۰۰زمان بازگشائی پاکتها
۳- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:

 ۳-۱- آدرس: اصفهــان، خیابــان شــیخ کلینــی، خیابان جابر ابــن حیــان، دبیرخانه معامــالت شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان، 
تلفن:۸-۳۶۶۸۰۰۳۰-۰۳۱،  اتاق )۲۹۲( 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-۱- مرکز تماس:۱4۵۶

4-۲- دفتر ثبت نام:۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸
۵- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر 

موجود است.
نام روزنامه: کسب و کار

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانتاریخ انتشار: ۱4۰۱/۰۳/۲۹

شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان

اگهی مفقودی
برگ سبز 

سیستم: سایپا  تیپ: ۱۳۱
مدل: ۱۳۹۵ به رنگ: سفید- روغنی

به شماره موتور:  ۵4۸۵۲۱۱
NAS411100F1173739 :شماره شاسی

به شماره پالک:  ایران ۷۲ - ۸۷۶ ج ۹۳  به نام 
قربانعلی حســن پور قادی مفقود گردید و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد./

آگهی مفقودی
 سند کمپانی 

سیستم: سایپا  تیپ: ۱۳۱
مدل: ۱۳۹۵ به رنگ: سفید- روغنی

به شماره موتور:  ۵4۸۵۲۱۱
NAS411100F1173739 :شماره شاسی

به شماره پالک:  ایران ۷۲ - ۸۷۶ ج ۹۳  به نام 
قربانعلی حســن پور قادی مفقود گردید و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد./

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی 

۱۳۱SE :سیستم: سایپا  تیپ
مدل: ۱۳۹۶ به رنگ: خاکستری 

M135832569  :به شماره موتور
NAS411100H3598127 :شماره شاسی

به شماره پالک:  ۸۲ ل ۹۱۱ ایران ۸۲
مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد./ 

فریدونکنار

آگهی مفقودی
 برگ سبز 

GX سیستم: تویوتا  تیپ: پرادو
مدل: ۲۰۰۸ به رنگ: خاکستری- متالیک

۲TR۰۶۶4۰۵۶  :به شماره موتور
JTEBL29J185125932 :شماره شاسی

به شماره پالک:  ایران ۷۲ - ۷4۷ ج 4۷  مفقود 
گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد./

اگهی مفقودی
کارت ماشین 

GX سیستم: تویوتا  تیپ: پرادو
مدل: ۲۰۰۸ به رنگ: خاکستری- متالیک

2TR0664056  :به شماره موتور
JTEBL29J185125932 :شماره شاسی

بــه شــماره پــالک:  ایــران ۷۲ - ۷4۷ ج 
 4۷  مفقــود گردیــد و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد./

آگهی مفقودی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب وحیده شیرپور 
فرزند علی جعفر به شــماره شناســنامه ۹۵۳۷ 
صادره از خرم آباد در مقطع کارشناســی ارشــد 
)موقت( رشــته حقوق خصوصی صادره از واحد 
دانشگاهی آزاد خرم آباد با شماره۲۸۵۷۹۳۳ مفقود 
گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا 
می شــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد خرم آباد به نشانی کمالوند باالتر از شهرک 

صنوف قاضی ارسال نماید.)خرم آباد(

آگهی مفقودی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب وحیده شیرپور 

فرزند علی جعفر به شماره شناسنامه ۹۵۳۷ صادره 
از خرم آباد در مقطع کارشناســی رشته حقوق 
صادره از واحد دانشگاهی آزاد خرم آباد با شماره 
۱۶۸۸۱4۸۰۰۲۵۰ مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک 
را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد به نشانی 
کمالوند باالتر از شهرک صنوف قاضی ارسال نماید.

)خرم آباد(

آگهی مفقودی
برگ ســبز خــودرو ســواری هاچ بــک تیپ 
MT کوئیــک مــدل ۱۳۹۹ به شــماره موتور 
شاســی   شــماره  و   ۸۹۵۱۷۷۶/M15

NAS841100L1062595 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد. )خرم آباد(

 آگهی مفقودی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سحرفرهادیان 
فرزنــد صیدمحمــد به شــماره شناســنامه 
4۰۶۰۹۱۹۷۲۱صــادره از خرم آبــاد در مقطع 
کارشناســی رشــته معماری صــادره از واحد 
دانشگاهی آزاد خرم آباد با شماره۲۱۸۱4۳۵ مفقود 
گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا 
می شــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد خرم آباد به نشانی کمالوند باالتر از شهرک 

صنوف قاضی ارسال نماید.)خرم آباد(


