
آنطور که رئیس ســازمان اموال تملیکی می گوید سکه های 
گلدکوئستی که در اختیار این سازمان قرار دارد، هنوز تعیین 
تکلیف نشده و حدود دو ماه پیش به خزانه یک بانک منتقل 
شده است. به گزارش ایسنا، ماجرا از زمانی شروع شد که در 
اواخر سال گذشــته معاون دادســتان تهران در  بازدیدی از 
انبارهای ســازمان اموال تملیکی تاکید کرد که تکلیف ۸۰ 
میلیارد تومان سکه گلدکوئستی که حدود ۱۵ سال است در 

این انبارها مانده مشخص شود.
اجتهادی -رئیس سازمان اموال تملیکی- در نشستی در رابطه 

با تعیین تکلیف این سکه ها و طالهای مانده در سازمان اموال 
تملیکی توضیحاتی به ایسنا ارائه کرده است.

مالک سکه ها ایران نیست و رای صادر نشد
به گفته وی، قوه قضائیه و دادستان کل کشور پیگیر موضوع 
سکه های گلدکوئست هســتند اما هنوز رای قطعی برای آن 
صادر نشده است. علت موضوع به این بر می گردد که مالک این 
سکه ها در داخل ایران نیست و باید شناسایی شده و در کشور 

حضور پیدا کند. 

انتقال ســکه ها به خزانه بانک، ربطی به قضیه بانک 
ملی ندارد

رئیس سازمان اموال تملیکی یادآور شد که کل سکه هایی که داخل خزانه 
سازمان اموال تملیکی بوده به خزانه یکی از بانک ها منتقل شده است. البته 
او تاکید کرد که این موضوع ربطی به قضیه اخیر بانک ملی ندارد و حدود دو 

ماه پیش این سکه ها به خزانه یک بانک منتقل شده است.

تا رای قطعی صادر نشود، فروش در کار نیست
اجتهادی با اشــاره بــه اینکه ســکه ها و طالهایــی که در 

اختیــار ســازمان امــوال تملیکی قــرار دارد بــه صورت 
مرتــب در مزایده هــا به فــروش می رســد و هیــچ گونه 
 فــروش مذاکــره ای انجــام نمی شــود یــادآور شــد که 
مشــکل قانونی برای تعیین تکلیف طال، ســکه، شــمش و 
زیــورآالت در اختیار ســازمان اموال تملیکــی وجود ندارد 
 ولی تــا زمانــی کــه رای قطعی بــرای آن صادر نشــده به 

فروش نمی رسد.
پیش از ایــن میرمعینی -معاون پیشــین ســازمان اموال 
تملیکی-در رابطه با تعیین تکلیف ســکه های گلدکوئست 

گفته بود که در کنار صــدور رای، باید نحوه فــروش نیز  از 
ســوی قضایی اعالم و مشخص شــود که این ســکه ها قرار 
 اســت در حالت اولیــه واگذار و یــا اینکه بــه حالتی دیگر 

تغییر کند.
ســکه های گلدکوئســت مربــوط بــه دوران فعالیــت 
شــرکت های هرمی قبــل از دهــه ۹۰ در ایران اســت که 
این شــرکت ها ســکه های طال که نقــش و نــگار متفاوتی 
 داشــتند را در جریــان فعالیــت بــه خریــداران تحویل 

می دادند.

به گفته کوین مارکت کپ، بــا لغزش صبح روز 
شنبه شاهد ســقوط اتریوم به زیر سطح حمایت 
کلیدی خود یعنی ۱۰۰۰ دالر و سقوط بیت کوین 
تا ۱۸هزار و ۹۰۵ دالر بودیم که نشــان دهنده 
پایین ترین ســطح قابل توجه در بــازار ارزهای 

دیجیتال نزولی کنونی است.
به گزارش ایســنا، اتریوم در کمتر از دو ساعت از 
۱۰۷۶ دالر به ۹۸۶ دالر سقوط کرد و بیت کوین 
در ۲۴ ساعت نزدیک به ۱۰ درصد کاهش یافت. 
آخرین باری که بیت کوین در محدوده ۱۹ هزار 
دالر قرار داشت، دسامبر سال ۲۰۲۰ بود. در آن 
زمان، رسیدن به ۱۹هزار و ۴۵۰ دالر خبر خوبی 
بود که به  عنوان یک افزایــش مرتبط با مقررات 
پیشنهادی ایاالت متحده در مورد استیبل کوین ها 

در نظر گرفته شد.

اکنون دو ارز دیجیتالی برتر زیر سطوح حمایتی 
خود هستند. با این حال، شکستن این آستانه ها 
می تواند موجی از »انحالل های اجباری« را ایجاد 
کند که به نوبه خود قادر اســت قیمت ها را حتی 
بیشــتر کاهش دهد. مهمتر از آن، بیت کوین به 
زیر باالترین قیمت خود در ماه دســامبر ۲۰۱۷ 
یعنی ۱۹هزار و ۸۳۴ دالر ســقوط کرد و هرگز 
در بازارهای نزولی قبلی کمتر از این سطح نزول 
نکرده بود. اتریوم برای اولین بار در ژانویه ۲۰۱۸ 
قیمت ۱۰۰۰ دالری را تجربه کرد سپس در فوریه 
۲۰۱۸ این ارزش را از دست داد. پس از آن که در 
ژانویه سال گذشــته دوباره آن را به دست آورد، 

تاکنون هرگز به زیر ۱۰۰۰ دالر نزول نکرده بود.
کوین گزارش کرد که سرمایه گذاران و تحلیلگران 
به جســتجوی پایین ترین ســطح ارزش ادامه 

می دهند؛ ســام کاالهان، تحلیلگر شرکت سوان 
بیت کوین گفته اســت که بیت کوین می تواند تا 
۱۳هزار و ۸۰۰ دالر کاهش یابد که نشان دهنده 
افت بیش از ۸۰ درصدی از باالترین رکورد خود 
در نوامبر ۲۰۲۱ اســت. همین اتفاق در دسامبر 
۲۰۱۸ رخ داد، زمانــی که بیت کویــن تقریبا به 
۳۰۰۰ دالر ســقوط کرد. مجمــوع ارزش بازار 
جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۸۱۵.۸۰ 
میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به 
روز قبل ۷.۸۹ درصد کمتر شــده است. در حال 
حاضر ۴۲.۹۲ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی 
در اختیار بیت کوین بوده کــه در یک روز ۱.۰۷ 
درصد کاهش داشته است. حجم کل بازار ارزهای 
دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۸۸.۷۰ میلیارد 
دالر است که ۵۰.۸۰ درصد افزایش داشته است.

بانک مرکزی ژاپن علیرغــم افزایش نرخ بهره در 
سطح جهان به روند کاهشی خود ادامه می دهد.

به گزارش ایســنا و به نقــل از اکونومیک، بانک 
مرکزی ژاپن به سیاست تسهیل پولی خود پایبند 

است.
در حالــی که ســایر بانک های مرکــزی جهان 
نرخ های بهره را برای مهار تورم افزایش دادند اما 
بانک مرکزی ژاپن اعالم کرد که پس از رســیدن 
ین بــه پایین ترین حد در ۲۴ ســال گذشــته، 

توجه الزم را به بازارهای ارز خواهد داشــت. این 
بانک نرخ ها را در منفــی ۰.۱ درصد نگه می دارد 
و به خرید نامحــدود اوراق قرضــه دولتی ادامه 
 می دهد تا ســقف پایین بازدهــی بلندمدت را 

حفظ کند.
این عملکرد بخشــی از یک برنامه ۱۰ ساله برای 
تقویت رشــد اقتصادی ســومین اقتصاد بزرگ 

جهان است.
این تصمیم پس از یک جلسه دو روزه اعالم شد و 

هدف آن این است که روند انقباض پولی جهانی 
با هدف مبارزه با قیمت های باالی سوخت و مواد 
غذایی ناشــی از جنگ اوکراین و غوغای زنجیره 

تامین را کاهش دهد.
نرخ بهره که توســط فــدرال رزرو ایاالت متحده 
مدیریت می شود این هفته تهاجمی ترین افزایش 
خود در نزدیک به ۳۰ ســال اخیر را ثبت کرد و 
نشــان داد که افزایش نرخ ها در یک مسیر قرار 

دارند.

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم 
جانبی با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل مشکالت 
مربوط به تامین ارز، واردات آیفون قانونی اســت، اما 
شدنی نیست و در مقابل، واردات غیرقانونی، ممنوع، 
اما شدنی است، از منتفی شــدن تهاتر ارز خشکبار با 
موبایل خبر داد. محمدرضا عالیان با بیان اینکه واردات 
مسافری آیفون همچنان دردسرساز است، اظهار کرد: 
موبایل های باالی ۶۰۰ دالر هم که قانونی وارد شدند 
در گمرک مانده اند، چرا که ارز مورد نیاز آن ها تامین 
نشده است. البته در حال حاضر تخصیص ارز برای ثبت 

سفارش موبایل های زیر ۶۰۰ دالر هم انجام نمی شود.

به گفته وی  بانک مرکزی قرار بــود در تاالر دوم از ارز 
حاصل از صادرات خشکبار برای واردات موبایل های 
بــاالی ۶۰۰ دالر را تامین کند، اما بــا توجه به اینکه 
صادرکنندگان خشکبار نتوانســتند این ارز را تامین 
کنند و قیمت اعالمی آن ها حتی از قیمت ارز در بازار 
آزاد بیشتر بود، این امر محقق نشد. بانک مرکزی هم 
تاالر دوم را بســت و تخصیص ارز حاصل از صادرات 
خشــکبار به واردات موبایل منتفی شــد. بنابراین تا 
تصمیم گیری های بعدی، وضعیــت واردات موبایل 

بالتکلیف است.
عالیان با بیان اینکه تعلیــق در وضعیت واردات باعث 

رشد واردات مسافری شــده، تصریح کرد: از اول سال 
تا ۲۲ خرداد حدود ۱۰۰ هزار دستگاه موبایل از طریق 
رویه مسافری وارد کشور شــده که ۹۰ هزار دستگاه 
از آن ها آیفون بوده که عمدتا به صورت قاچاق و سوء 
اســتفاده از رویه مسافری به کشــور وارد شده است. 
همچنین فقــط از اول خرداد تا ۲۲ خــرداد ۴۰ هزار 
دســتگاه به صورت قاچاق وارد کشور شده است. این 
در حالی اســت که سال گذشــته که واردات قانونی 
باز بوده، آمار واردات مســافری خیلــی کمتر بوده و 
 معموال مســافران برای اســتفاده شــخصی موبایل 

وارد می کردند.

ســخنگوی صنعت آب اطهار داشــت: ۳۰۰ شهر 
در تنش آبی هســتند و برای عبور از این شرایط 
دو جبهه کاری تعریف شــده که یک بخش برای 
شــهرهای دارای تنش برنامه مدون نوشته شده 
و اکنون نگرانی ما بیشــتر در حوزه کالنشهرها و 

مراکز استانی است.
فیروز قاســم زاده در نشســت خبــری در جمع 
خبرنــگاران، با بیــان اینکه مســئله آب محوری 
تربن مسئله در تمام کشورها است، اطهار داشت: 
موضوع بحران آب فقط مختص خاورمیانه نیست 
در داخل کشــورها هم اختالفاتی بر ســر آب در 

اقوام در حال رخ دادن اســت. وی افزود؛ در حال 
حاضر وزارت نیرو شرایط حســاس  و شکننده ای 
را ســپری می کند علیرغم اینکه دو ســال اخیر 
تبعات خشکسالی بیشتر مشــهود شده اما حدود 
۱۴ سال است که کشور در خشکسالی بشر می برد 
 و همچنــان با تغییــر اقلیم و محدودیــت منابع 

آب مواجهیم.
ســخنگوی صنعت آب ، درباره تعداد شــهرهای 
دارای تنش اطهار داشــت: ۳۰۰ شــهر در تنش 
آبی هســتند و برای عبور از این شرایط دو جبهه 
کاری تعریف شــده که یک بخش برای شهرهای 

دارای تنش برنامه مدون نوشــته شــده و اکنون 
 نگرانی ما بیشــتر در حوزه کالنشــهرها و مراکز 

استانی است.
وی با تاکید بر اینکه ما هیچگونه برنامه جیره بندی 
را نخواهیم داشت، به برنامه کاهش تنش در بخش 
آب روستایی اشاره و تصریح کرد: برای این موضوع 
تیم جهاد آبرسانی تشــکیل شده و هدف این بوده 
که روستاهای باالی ۲۰ خانوار که تعداد ۱۵ هزار 
روستا را شامل می شود به شبکه آب پایدار مجهز 
شــوند که طی مدت تشــکیل این تیم ۸ درصد 

پیشرفت داشته است.

براساس عملکرد درآمدی ســازمان امور مالیاتی تا 
پایان اردیبشهت ماه سال جاری، معادل ۲۹۸ میلیارد 
و ۷۵۳ میلیون تومان عوارض خروج از کشور دریافت 
شده است. به گزارش ایسنا، عوارض خروج از کشور 
یکی از منابع درآمدی برای دولت است که هر ساله 
میزان آن برای هر نفر را در الیحه بودجه خود تعیین 
می کند اما برخالف سال های گذشته در الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۱، میزان عوارض خروج از کشور برای هر 

نفر مشخص نشد.
طبق آنچه کــه در الیحه بودجه ســال جاری قید 
شــده بود، به طور کلی در بخش درآمدهای دولت 

در بخش مالیات بر کاالهــا و خدمات عوارض خروج 
مســافر از مرزهای کشــور ۱۵۰۰ میلیــارد تومان 
پیش بینی شــده بود. در این بین، افزایش عوارض 
خروج از کشــور واکنش هایی را در زمان ارائه الیحه 
برانگیخت و از آنجا که در الیحه بودجه رقم دقیقی 
برای عوارض خروج از کشور تعیین نشده بود و برخی 
اعداد متفاوتی را برای عوارض خروج از کشور اعالم 
کردند؛ در آن زمان رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
گفت اینگونه نیست و پیشنهاداتی در دولت درباره 
عوارض خروج از کشــور مطرح است که از جمله آن 
تعیین درصدی از قیمت بلیت است، ولی هنوز این 

پیشنهاد بررســی و تایید نشده اســت. با این حال، 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب شد و در حال حاضر نیز 
چند ماهی از اجرای قانون بودجه امسال می گذرد اما 
تاکنون هنوز سازمان برنامه و بودجه جداول مربوط 
به قانون بودجه را منتشــر نکرده تا وضعیت و میزان 
 عوارض خروج از کشور برای سال جاری شفاف و دقیق 

مشخص شود.
در این بین، بررسی آمارهای عملکرد درآمدی سازمان 
امور مالیاتی تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نشان 
می دهد که معادل ۲۹۸ میلیارد و ۷۵۳ میلیون تومان 

عوارض خروج از کشور دریافت شده است.

سکه های گلدکوئست به خزانه یک بانک رفت

بیت کوین رکورد پنج ساله را شکست حرکت معکوس بانک مرکزی ژاپن

واردات آیفون قانونی است، اما شدنی نیست

۳۰۰ شهر در تنش آبی به سر می برند

بیش از ۲۹۸ میلیارد عوارض خروج از کشور دریافت شد
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ریزش
 17۰۰ واحدی بورس

امسال سطح کاشت
 برنج 1۲,۳ درصد 

کمتر می شود

آمادگی قزافستان 
برای صادرات گسترده 

گندم به ایران
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kasbokarnews 

سرمقاله

شرط تحقق
 درآمدهای مالیاتی

طبق قانون بودجه ســال 
۱۴۰۱ درآمدهای مالیاتی 
دولت بایســتی بیش از ۶۰ 
درصد افزایش یابد. با توجه 
 به میزان کســری بودجه، تحقق ایــن امر نیاز به 
ســامانه های پویا و جامع مالیاتی دارد. تا ضمن 
حمایت از فعالیــت های شناســنامه دار و مولد 

اقتصادی، از بخش...

 حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 
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آمار رسمی از رشد 49 درصدی 
اجاره بها در تهران حکایت دارد

قیمت های نجومی 
در بازار اجاره

رکود معامالت 
در بازار خودرو

مرکز آمار از افزایش 0,2 درصدی تورم نهاده های ساختمانی در زمستان 1400 گزارش داد

افزایش هزینه ساخت و ساز
صفحه2

صفحه4

 لوازم خانگی گران تر می شود
 مجوز   افزایش ۱۵-۱۰  درصدی  قیمت   لوازم   خانگی

بازار  لوازم  خانگی کشش   افزایش   قیمت   را    دارد؟

مصوبه دولــت در زمینه تعییــن حداکثر افزایش 
اجاره بها در هر سال تا ســقف ۲۵ درصد در تهران 
و ۲۰ درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تایید 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت. 
بر این اساس سران سه قوه تاکید کردند سیاست ها 
و اقدامات الزم برای مدیریت حوزه مسکن سریع تر 
اجرایی و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس 
نیز در اولویت تصویب قرار گیرد. در همین زمینه یک 
کارشناس بازار مسکن در گفت و گو با "کسب و کار" 
گفت: اصرار سیاست گذار بر ادامه اجرای طرح هایی 
که هیچ نتیجه ای تا به امروز در بازار مسکن نداشته، 

جای تعجب بسیاری دارد...

خرید و فــروش خودرو روز گذشــته نیــز رونقی 
نداشــت و با وجود کاهــش قیمــت دالر، در بازار 
خــودرو قیمت ها ثابت مانده اســت. بــه گزارش 
تسنیم؛ در بازار روز گذشته خرید و فروش خودرو 
همانند روزهای گذشــته خبری از رونق معامالت 
نیســت. نکته قابل تأمل اینجاســت با وجود روند 
نزولی قیمــت دالر بازار خــودرو نســبت به این 
 موضوع واکنشی نداشــت و قیمت ها نسبتا ثابت 
مانده است.  فروشندگان خودرو معتقدند روند ثبت 
نام افراد رزرو در سامانه یکپارچه خودرو باعث شده تا 
فعال خرید و فروشی در بازار نباشد. البته بالتکلیفی 
واردات خودرو هم در  توقف معامالت تأثیر گذاشته 
است. روی هم رفته بازار خودرو روز گذشته بالتکلیف 

تر از دیروز مدام تحت تأتیر...



اقتصاد2
ایران

رئیسی:
 روابط ایران با همسایگان در دریای 

خزر را گسترش می دهیم
رئیس جمهور گفت: همکاری با همسایگان 
ایران در دریای خزر برای ایران دارای اولویت 
بوده و حتما بنــا داریم ایــن همکاری ها را 

گسترش دهیم.
به گزارش ایســنا، آیــت اهلل ســید ابراهیم 
رئیسی در نشست خبری مشــترک خود با 
رئیس جمهور قزاقســتان با اشاره به امضای 
9 یادداشــت تفاهم و ســند همکاری میان 
دو کشــور اظهار کــرد: امضای این اســناد 
نشــان اراده دو کشور برای توســعه روابط و 
مناسبات خود است. روابط تجاری دو کشور 
در ماه های اخیر 50 درصد رشد داشته است 
و حتما ســطح این روابط می تواند بیشــتر 
افزایش یابد. ســطح تعامالت دو کشــور را 
 می توانیــم در گام اول تا ســه میلیارد دالر 

قرار دهیم.
وی تاکید کــرد: روابط دو کشــور می تواند 
در زمینــه کشــاورزی، صنعتــی، حمل و 
نقل و ترانزیــت، انرژی و نفت و گاز توســعه 
یابــد. زمینه هــای فرهنگــی و تمدنی دو 
کشــور هم ایجــاد می کنــد روابط بســیار 
 خوبی میــان دو ملــت در زمینــه فرهنگی 

داشته باشیم.
رئیــس جمهــور با بیــان اینکــه مجموعه 
صحبت هــای امــروز زمینــه گســترش 
همکاری های ایران و قزاقستان را فراهم کرد، 
افزود: ما معتقدیم عالوه بــر روابط دو جانبه 
روابط منطقه ای میان ایران و قزاقستان و سایر 
کشــورهای منطقه هم باید گسترش یابد. از 
جمله همکاری های دو کشور در سازمان های 
منطقه ای مثل پیمان همکاری شــانگهای و 

اتحادیه ارواسیا.
رئیســی تاکید کرد: برای جمهوری اسالمی 
ایران همکاری با همســایگان در دریای خزر 
دارای اولویــت اســت و ما حتما بنــا داریم 
این همکاری را گســترش دهیــم. عالوه بر 
همکاری هــای منطقه ای بنای دو کشــور 
این اســت که در ســازمان های بین المللی 
هم گام هــای جــدی بردارند، بــه ویژه که 
درباره مســائل منطقه ای و جهانی نگاه های 
مشــترکی وجود دارد. مثال مــا در موضوع 
افغانســتان نظر مشــترکی داریــم که باید 
حتما در این کشــور دولت فراگیری تشکیل 
 شــود تا از همه گروه های سیاســی و اقوام 

پشتیبانی کند.
رئیس جمهور همچنیــن گفت: ما اتفاق نظر 
داریم حضور بیگانگان در منطقه امنیت ساز 
نبوده و مشــکلی را حل نمی کند. ما اعتقاد 
داریم مســائل هر منطقه را باید مســئوالن 
و مــردم آن منطقه حل کنند. گره مســائل 
منطقــه ای بــه دســت خــود منطقــه باز 
 می شــود و حضــور بیگانــگان بیشــتر به 

مشکالت می افزاید.
وی در پایــان با تشــکر از توکایــف رئیس 
جمهور قزاقســتان و هیات همراه برای سفر 
به تهران گفت: در جواب دعوت رئیس جمهور 
قزاقستان در زمان مقتضی به این کشور سفر 

می کنم.

رکود معامالت در بازار خودرو
قیمت ها ثابت ماند

خرید و فــروش خــودرو روز گذشــته نیز 
رونقی نداشــت و بــا وجود کاهــش قیمت 
 دالر، در بــازار خــودرو قیمــت هــا ثابت

 مانده است.
به گزارش تسنیم؛ در بازار روز گذشته خرید 
و فروش خــودرو همانند روزهای گذشــته 
خبری از رونق معامالت نیســت. نکته قابل 
تأمل اینجاســت با وجود روند نزولی قیمت 
دالر بــازار خودرو نســبت به ایــن موضوع 
 واکنشی نداشــت و قیمت ها نســبتا ثابت 

مانده است. 
فروشــندگان خودرو معتقدند روند ثبت نام 
افراد رزرو در ســامانه یکپارچه خودرو باعث 
شده تا فعال خرید و فروشــی در بازار نباشد. 
البته بالتکلیفی واردات خودرو هم در  توقف 

معامالت تأثیر گذاشته است.
روی هم رفتــه بــازار خودرو روز گذشــته 
بالتکلیف تــر از دیــروز مدام تحــت تأتیر 
قیمــت دالر نوســان قیمتی را بــدون هیچ 
منطقی پشــت ســر می گذارد.  امــا در این 
شــرایط معامالتی هم اتفاق نیفتاده و عمال 
 خودروها با قیمت هــای کاذب مورد معامله 

قرار نمی گیرند.

خبر

کاهش سهم کشاورزی از 
حجم اقتصاد ایران در سال 
گذشته نسبت به سال 99 
به علت رشد منفی بخش 
کشاورزی در سال گذشته 
بوده است، در سال 1400 در میان بخش های اصلی 
اقتصاد تنها بخش که رشــد منفی را تجربه کرده 

است بخش کشاورزی است.

ســهم اندک بخش صنعت در رشــد 
اقتصادی ایران

به گزارش اقتصادنیوز، بنا به گزارش منتشــر شده 
از بانک مرکــزی، تولید ناخالــص داخلی ایران در 
سال گذشــته یک هزار و 457 هزار میلیارد تومان 
برآورد شده اســت که نسبت به ســال 99 حدود 
4.4 درصد رشد داشته است. در میان بخش های 
اقتصادی بیشترین ســهم از کیک اقتصاد ایران به 
بخش خدمات تعلق دارد همچنیــن 3.6 واحد از 
رشد اقتصادی 4.4 درصدی در ســال گذشته به 
علت رشد اقتصادی در بخش خدمات بوده است، به 
بیان ساده تر چنانچه رشد بخش خدمات در سال 
گذشته صفر می بود، رشد اقتصادی کل تنها 0.8 
درصد به ثبت می رسید که حتی کمتر از یک درصد 
است. آمار ها نشان می دهد بخش صنعت و تولید 
در رشد اقتصادی سال گذشته تاثیر بسیار ناچیزی 

داشته است.

ترمز بخش کشاورزی برای رشد اقتصادی
بخش کشاورزی تقریبا یک دهم حجم اقتصاد ایران 
را تشــکیل می دهد، به عبارت دیگر 10.7 درصد 
ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی ایران در ســال 

1400 در بخش کشــاورزی رقم خورده است. این 
رقم در ســال 99 حدود 11.5 درصد بوده اســت، 
کاهش سهم کشــاورزی از حجم اقتصاد ایران در 
سال گذشته نسبت به سال 99 به علت رشد منفی 
بخش کشاورزی در سال گذشــته بوده است، در 
سال 1400 در میان بخش های اصلی اقتصاد تنها 
بخش که رشــد منفی را تجربه کرده است بخش 

کشاورزی است.
بررسی ها نشان می دهد سهم بخش کشاورزی از 
رشد 4.4 درصدی کل، منفی 0.3 درصد بوده است، 
به بیان ساده تر چنانچه رشد بخش کشاورزی منفی 

نمی شد، رشد کل به رقم 4.7 درصد می رسید. 
افزایش سهم نفت

بنا به گزارش اکوایران، ســهم بخش نفت از حجم 
اقتصاد ایران در سال 99 حدود 7.5 درصد به ثبت 

رسیده است، این سهم در سال گذشته 7.9 درصد 
برآورد شده اســت. که به بیان رونق نسبی بخش 
نفت و گاز در سال 1400 نسبت به سال 99 است. 
بررسی ها نشــان می دهد رونق بخش نفت در ماه 
های ابتدایی سال گذشته رونق بیشتری را نسبت 
ماه های پایانی سال داشته است. 0.8 درصد از رشد 
اقتصادی سال 1400 بر اثر رشد بخش نفت و گاز 
بوده است. این ســهم در نرخ رشد  سال 99 حدود 
0.1 کمتر بوده است. این امر هم به عنوان رونق نفت 

در سال گذشته تلقی می شود.

کاهش ســهم صنایع و معادن از کیک 
اقتصاد ایران

سهم بخش صنایع و معادن از حجم حقیقی اقتصاد 
ایران در ســال گذشــته 23.7 درصد برآورد شده 

اســت، این در حالیست که در ســال 99 این سهم 
24.5 درصد بوده است، کاهش سهم بخش صنعت از 
کیک اقتصاد ایران در حالی رقم خورده است که رشد 
این بخش در سال گذشــته مثبت بوده است. علت 
اینکه علی رغم رشد مثبت این بخش سهم آن هم 
کمتر شده است، رشد و افزایش باالی ارزش افزوده 
بخش خدمات در سال گذشــته نسبت به سال 99 
است. همچنین سهم بخش صنایع و معادن از رشد 
اقتصادی کل در ســال تنها 0.3 درصد برآورد شده 
است که نشان می دهد صنعت و معدن اثر چندانی بر 

رشد 4.4 درصدی سال 1400 نداشته اند.

بخش خدمات
داده ها نشان می دهد 57.5 درصد از تولید ناخالص 
داخلی ایران در بخش خدمات شکل می گیرد که 
بیانگر نقش بسیار مهم این بخش در اقتصاد ایران 
است. این ســهم در ســال 99 حدود 56.4 درصد 
برآورد شده است، علت افزایش سهم بخش خدمات 
از حجم اقتصاد ایران در ســال 1400 نســبت به 
ســال 99 این اســت که این بخش نسبت به سایر 
بخش های اقتصــادی در مواجه با بحــران هایی 
مانند کرونا بیشــتر آســیب می بیند و از همین 
 بابت در ســال گذشته رشــد این بخش به کاهش 

یافته بود.
براساس آمارهای منتشــر از بانک مرکزی عمده 
ترین نقش در بهبود رشد اقتصادی در سال 1400 
بخش خدمات اســت. ســهم این بخش از رشــد 
اقتصادی کل در سال گذشته 3.6 واحد بوده است، 
به بیان ســاده تر 3.6 واحد از رشد 4.4 درصدی به 
خاطر افزایش و رشــد بخش خدمات بوده اســت. 
بر همین مبنا می توان گفت رشــد رقم خورده در 
 ســال 1400 تا حد زیادی مدیون بخش خدمات 

بوده است.

بیشترین سهم از کیِک اقتصاد به کدام بخش رسید؟ 

سهم اندک بخش صنعت در رشد اقتصادی ایران

تالش شــاخص بی نتیجه بود، 
بورس دوباره ریخت!

هر چند که شــاخص کل بورس در معامالت 
روز گذشته برای صعود گام برداشت و حتی 
تا یک میلیون و 548 هزار واحد افزایش یافت 
اما در نهایــت دوباره رونــدی نزولی به خود 
گرفت و تا رقم یک میلیون و 545 هزار واحد 

کاهش یافت.
بــه گــزارش  ایســنا، شــاخص کل بورس 
روز گذشــته بــا 1770 واحــد کاهش در 
 رقــم یــک میلیــون و 545 هــزار واحــد 

ایستاد. 
ایــن در حالی اســت کــه شــاخص کل با 
معیــار هــم وزن 178 هزار واحــد افزایش 
یافــت و  به رقــم 425 هــزار  و 360 واحد 
رســید. در ایــن بــازار 443 هــزار معامله 
 بــه ارزش 36 هــزار و 546 میلیــارد ریال 

انجام شد.
پتروشیمی نوری، توســعه معادن  و صنایع 
معدنــی خاورمیانه، پاالیش نفــت اصفهان 
و ملــی صنایع مس ایران نســبت به ســایر 
نمادها بیشــترین تاثیر منفــی و در مقابل 
مبین انــرژی خلیــج فارس، پتروشــیمی 
پارس و  بانک ملت نســبت به ســایر نمادها 
 بیشــترین تاثیــر مثبــت را روی بــورس 

گذاشتند.

عقب گرد فرابورس به کانال ۲۰ هزار 
واحد

شــاخص کل فرابــورس هم بــا 146 واحد 
کاهــش به کانــال 20 هــزار واحــد عقب 
گرد کرد و در رقــم 20 هــزار و 963 واحد 
ایســتاد. در این بازار 231 هــزار معامله به 
 ارزش 24 هــزار و  933 میلیــارد ریــال 

انجام شد. 
بیمه پاســارگاد، بانــک دی، پتروشــیمی 
زاگرس، آهــن و فــوالد غدیــر ایرانیان  و 
سرمایه گذاری مالی ســپهر صادرات نسبت 
به ســایر نمادها بیشــترین تاثیر منفی و در 
مقابــل تولید نیــروی برق دماونــد و گروه 
ســرمایه گذاری میراث فرهنگی نســبت به 
 ســایر نمادها بیشــترین تاثیر مثبت را روی 

فرابورس گذاشتند.

مرکز آمار ایران پیش بینی کرد
امسال سطح کاشت برنج ۱۲,۳ 

درصد کمتر می شود
مرکز آمــار ایــران در گزارشــی بــا پیش 
بینی  کاهش 4.6 درصدی ســطح کاشــت 
محصــوالت زراعــی در ســال 1400-

1401 گــزارش داد ســطح کاشــت برنج 
 و جو بــه ترتیــب 12.3 و 4.3 درصد کاهش 

یابد.
براســاس نتایج حاصل از طــرح آمارگیری 
زراعت پاییز1400، سطح کاشت محصوالت 
ساالنه کشور در سال زراعی 1399-1400، 
بیش از 12 میلیــون هکتار با مقــدار تولید 
 تقریبــی 57.8 میلیــون تن برآورد شــده 

است. 
در این ســال زراعی از  12 میلیــون هکتار 
سطح کاشت محصوالت ســاالنه، 56 درصد 
به کاشــت گندم اختصــاص یافته اســت. 
همچنین در ســال زراعی 1400-1399 از 
مجموع 57.8 میلیون تــن تولیدات زراعی، 
 18 درصد تولید به محصول گندم اختصاص 

یافته است.
بر اســاس یافته های این طــرح، پیش بینی 
می شود ســطح کاشــت محصوالت ساالنه 
در ســال زراعــی 1401-1400 نســبت 
به ســال زراعی 1400-1399 حــدود 4.6 
درصد کاهش یابد. سطح کاشــت گندم در 
ســال زراعــی 1400-1399 بیــش از 6.6 
میلیون هکتار با مقــدار تولید 10.4 میلیون 
تن بــوده اســت. امــا پیش بینی می شــود 
که ســطح کاشــت گندم در ســال زراعی 
 1401-1400 بــه 6.5 میلیــون هکتــار 

کاهش یابد.
بر اســاس یافته های این طــرح، پیش بینی 
می شود که در ســال زراعی 1400-1401 
سطح کاشــت محصوالت »برنج )شلتوک(« 
و »جــو« به ترتیــب 12.3و 4.3 درصــد 
کاهش یابد. اما در این ســال زراعی ســطح 
کاشــت محصوالت »زعفران« و »نیشــکر« 
 به ترتیــب 2.2 و 5.3 درصــد افزایــش 

خواهد داشت.

اخبار
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معاون نخســت وزیر در همایش تجاری مشترک دو کشــور با اشاره به 
هدفگذاری 3 میلیارد دالری حجم مبادالت دو کشــور گفت: قزاقستان 
آماده است حجم صادرات غالت به ایران را تا یک میلیارد دالر افزایش دهد.

به گزارش ایسنا، بخیت سلطانوف با تأکید بر اینکه ایران برای قزاقستان 
شریک تجاری بسیار مهمی است گفت: اوج روابط تجاری دو کشور در سال 
2016 رقم خورد که حجم تبادالت تجاری به یک میلیارد دالر رسید. اما 
سال 2020 به بعد به دلیل برخی اتفاقات از جمله شیوع کرونا حجم مبادالت 

دو کشور به یک چهارم کاهش یافته و به حدود 238 میلیون دالر رسید.
او با بیان اینکه در سال گذشته شاهد افزایش 85 درصدی مبادالت تجاری 
ایران و قزاقستان بودیم ادامه داد: سال گذشته حجم مبادالت دو کشور به 
440 میلیون دالر رسید. در این میان باید گفت 99 درصد از اقالم صادراتی 
قزاقستان به ایران را غالت تشکیل می دهد که تنها 150 میلیون دالر از آن 

به صادرات گندم اختصاص داشته است. ســلطانوف با این توضیح که در 
چهارماهه نخست امسال حجم مبادالت تجاری دو کشور 43 درصد رشد 
داشته و 70 درصد از شــرکت های قزاق محصوالت خود را به ایران صادر 
می کنند افزود: ما می توانیم روابط خود را توسعه دهیم و رسیدن به حجم 

مبادالت 3 میلیارد دالری اصالً دور از دسترس نیست.
او با تأکید بر اینکه با توجه به جنگ اوکراین و روســیه آماده ایم صادرات 
غالت به ایران از جمله گندم به ایران را افزایش دهیم گفت: ما می توانیم 
دست کم در حوزه کشاورزی و صادرات غالت حجم مبادالت خود را به یک 
میلیارد دالر افزایش دهیم. معاون نخست وزیر قزاقستان با اشاره به امضای 
توافقنامه های سودمند در چند ماه گذشته میان دو کشور ادامه داد: پرداخت 
مستقیم صورت حساب ها توسط قزاقستان گام کلیدی برای توسعه روابط 
است. همچنین ما می توانیم ویزاهای تجاری را تا 14 روز تمدید کنیم که این 

امر نیز به توسعه روابط کمک خواهد کرد. او با تأکید بر استقبال قزاقستان از 
سرمایه گذاری تجار ایرانی در بندر اوکتائو گفت: در چهارماه نخست امسال 
حجم بار دریافتی از ایران در این بندر 499 هزار تن بوده که در مقایسه با 
دوره مشابه سال گذشته 4 درصد کاهش داشته است. دلیل اصلی این امر 
کاهش ظرفیت در بندر اوکتائو است که امیدواریم با جذب سرمایه این بندر 
توسعه یابد. سلطانوف ایجاد هاب لجستیکی در مناطق مرزی را راهگشا 
دانسته و افزود: باید اطالعات زیادی از فرصت ها و شرایط اقتصادی دو کشور 
میان تجار ایرانی و قزاق رد و بدل کنیم. این امر قطعاً به توسعه روابط منجر 
خواهد شد. او افزود: تسهیل حمل ونقل دریایی بین دو کشور هزینه های 
تمام شده کاال را به مراتب کاهش داده و باعث تسریع و تسهیل حمل ونقل 
خواهد شد. بر این اساس الزم است زیرساخت های بندری ایران و قزاقستان 

تقویت شده و زمینه حمل ونقل دریایی توسعه یابد.

آمادگی قزافستان برای صادرات گسترده گندم به ایران
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معامله گران تصور کنند که فعالیت در شــرایط 
کنونی پرریسک اســت و بهتر است که خرید و 

فروش های خود را به تعویق بیاندازند.
بازار ارز تهران در اولین روز هفته جاری شــاهد 
پیشروی قیمت دالر بود. معامله گران افزایشی 
روز شنبه توانستند نرخ دالر را یک کانال افزایش 

دهند .
با این حال روز  شــنبه دبیرکل کانون صرافان 
کشــور از حضور نرخ توافقی معامالت دالر در 
کانال 29 هزار تومانی خبر داد. خبرگزاری فارس 
به نقل از این مقام مسوول عنوان کرد: بر اساس 
معامالت صورت گرفته در بازار توافقی، در حال 
حاضر هر دالر 29 هزار تومان برای خرید صرافان 

و 29 هزار و 300 تومان برای فروش است.

ورود سفته بازان به بازار سکه 
این در حالی اســت که در روز های پایانی هفته 
روز شنبه رئیس کانون صرافان کشور نرخ خرید 
و فروش دالر توافقــی را در بازه ای مشــابه اما 
در کانال 30 هزار تومانی اعــالم کرد. برخی از 

تحلیلگــران ارزی معتقدند  کــه هرچه تعداد 
نرخ های خرید و فروش  دالر در بازار بیشتر باشد 
معامله گران دچار ســردرگمی خواهند شد و از 

طرفی دالر با سرگیجه همراه می شود.

تعویق خرید و فروش دالر در بازار ارز؟
عده ای از  معامله گران مــی گفتند که روز روز 
شــنبه با وجود تحریم های جدید آمریکا علیه 
ایران و... اســکناس آمریکایی  آرایش صعودی 

آنچنانی به خود نگرفت.
برخی از معامله گران تصور می کنند که فعالیت 
در شرایط کنونی پرریسک است و بهتر است که 
خرید و فروش های خود را بــه تعویق بیاندازند 
چرا که بازارساز در شرایط کنونی در حال قدرت 

نمایی است. 
با این حال عــده ای دیگر مــی گفتند که دالر 
همچنان پتانســیل رشــد را دارد. به باور آنها با 
نرخ تورم در  شرایط حال حاضر؛  بازارساز تنها با 
عرضه ارز نمی تواند قیمت ها را به صورت میان 

مدت مدیریت کند.

بر اســاس گزارش مرکز آمار اگرچه در زمستان 
گذشته تورم ســاالنه و نقطه به نقطه نهاده های 
ساختمان های مسکونی در تهران کاهش داشته 
است اما تورم فصلی این نهاده ها با افزایش 0.2 
درصدی مواجه شده اســت. مرکز آمار ایران در 
گزارشی اعالم کرد در زمستان 1400 شاخص 
کل قیمت نهاده های ســاختمان های مسکونی 
شــهر تهران به عدد 1222.5 رسید که این رقم 
نسبت به شاخص 1186.3 در فصل پاییز گذشته 

بالغ بر 3 درصد افزایش داشته است.
بر مبنای این گزارش تورم ساالنه این نهاده ها در 
زمستان گذشته معادل 55.3 درصد بوده است 
که نسبت به تورم ساالنه 69.9 درصد درصدی 
در پاییز سال گذشته 14.6 درصد کاهش داشته 
اســت. در این فصل در بیــن گروه های اجرایی 
بیشترین تورم مربوط به گروه اجرایی »شیشه« 
با 85.4 درصد و کمترین تــورم با 36.8 درصد 

متعلق به گروه »خدمات« بوده است.
همچنیــن تــورم نقطه به نقطــه نهاده هــای 
ســاختمان های مســکونی در تهــران معادل 

35.5 درصد بوده اســت که در مقایسه با تورم 
نقطه به نقطه 39.6 درصدی در پاییز 1400 بالغ 
بر 4.1 واحد درصد کاهش داشته است. در این 
فصل در بین گروه های اجرایی، گروه »شیشه« با 
69 درصد بیشترین تورم و گروه اجرایی »ایزوگام 
و قیرگونی و آسفالت« با 27.2 درصد،  کمترین 
تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده است.
اما تورم فصلی این نهاده ها در زمســتان گذشته 
با افزایش 0.2 درصدی همراه بوده اســت. تورم 
فصلی نهادهای ساختمان های مسکونی تهران در 
زمستان گذشته معادل 3 درصد بوده است که در 
مقایسه با تورم فصلی 2.8 درصدی در پاییز 1400 
حدود 0.2 واحد درصد افزایش داشته است. در این 
فصل در بین گروه های اجرایی، بیشــترین تورم 
فصلی مربوط به گروه اجرایی »تأسیسات برقی« 
با 13.6 درصد و کمترین تــورم فصلی مربوط به 
گروه اجرایی »آهن آالت، میلگرد و پروفیل درب و 
پنجره« با 1.2 درصد بوده است. بیشترین کاهش 
نیز مربوط به گروه اجرایی »ســیمان، بتن، شن و 

ماسه«  با 1.3- درصد بوده است.

هر چند بیش از یک مــاه از تصویب واردات خودرو 
در هیات دولت می گذرد امــا آیین نامه مربوط به 
آن نهایی نشده است. در این شــرایط هر چند در 
ابتدا گفته شده بود که اولین خودروهای وارداتی، 
تابستان وارد کشور می شوند اما به نظر نمی رسد 
که این موضــوع در عمل اتفاق بیفتــد. آنگونه که 
کارشناسان می گویند با توجه به روند کنونی اولین 

خودروهای وارداتی تا پاییز به کشور نمی رسد.

چه زمانی خودروهای وارداتی به ایران 
می رسند؟

به گــزارش اقتصاد آنالیــن، واردات خــودرو ماه 
هاســت که به موضــوع اصلی صنعــت خودروی 
کشور بدل شده و پس از کش و قوس های فراوان، 

روز 21 اردیبهشــت ماه مصوبه واردات خودرو در 
دولت تصویب شــد و محمد باقــر قالیباف رییس 
مجلس شــورای اســالمی 16 خرداد ماه، قانون 
 مجوز 5 ســاله واردات خودرو را برای اجرا به دولت 

ابالغ کرد.
فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت هنگام 
تصویب کلیات واردات خودرو در هیات دولت اعالم 
کرده بود که جزییات و چگونگی آیین نامه واردات 
خودرو به زودی اعالم و اطالع رســانی می شــود. 
همچنین میرتاج الدینی نائب رئیس کمیســیون 
برنامه و بودجه مجلس اوایل خردادماه در مصاحبه 
ای اعالم کرد که احتماال اولین گروه از خودروهای 

وارداتی در تابستان به کشور می رسد.
با این وجود تــا به امروز که آخریــن روزهای بهار 

سپری می شــود، هنوز هیچ خبری حتی از پیش 
نویس آئین نامه ای که محمــد باقر قالیباف دولت 
را موظف به تدویــن و واردات خودرو بر اســاس 
آن کرده بود نیســت و ورود خودروهــای وارداتی 
 تا پایــان تابســتان را در هالــه ای از ابهــام قرار 

داده است.
نکته قابل توجه این اســت که طبق قانون تسهیل 
کســب وکار، در تدوین ایــن دســتورالعمل باید 
آرا و نظــرات انجمن  های واردکننــدگان خودرو، 
خودروســازان، قطعه ســازان و همچنین اسقاط 
خودرو گرفته شد و  بنا بر اعالم اعضای این انجمن 
ها هنوز هیچ تماس و مشــورتی بــا آن ها صورت 

نگرفته است.
علیرضا اقصایی عضو هیات مدیــره انجمن صنایع 

همگن قطعه سازان خودروی تهران در اینباره پیشتر 
به اقتصاد آنالین گفته بود که بــا وجود این تاخیر 
بنا بر تجربه سالیان گذشــته ورود اولین محموله 
خودروهای وارداتی به کشور در بهترین حالت در 

پاییز خواهد بود.
مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز 
در مصاحبه ای خوشــبینانه ترین زمان برای ورود 
خودرو به گمرک را 4 ماه اعالم کرد و گفت: حتی در 
صورتی که این آئین نامه تا آخر خرداد تصویب شود 
باز هم نمی توان در تابستان شاهد ورود خودروها 

وارداتی باشیم.
حاال باید دید آئین نامه واردات چه زمانی نهایی می 
شود  و آیا وعده ورود اولین محموله تا اواخر شهریور 

ماه عملی خواهد شد یا خیر.

خرید و فروش دالر به تعویق افتاد؟

قیمت دالر سرگیجه گرفت 
مرکز آمار از افزایش ۰,۲ درصدی تورم نهاده های ساختمانی در زمستان ۱۴۰۰ گزارش داد

افزایش هزینه ساخت و ساز

تاخیر در تدوین آیین نامه نهایی؛

چه زمانی خودروهای وارداتی به ایران می رسند؟

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۲۹ خرداد به ۱۵ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ در بازار آزاد تهران به ۱۵ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است. قیمت هر اونس 

طال در بازارهای جهانی نیز ۱۸۴۰ دالر و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۴۲۵ هزار و ۴۹۸ تومان است.
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دبیر انجمن حبوبــات گفت: پیش بینی می شــود 
خشکسالی در ســال جاری میزان تولید حبوبات را 
کاهش بدهد از این رو تجار اقدام به واردات حبوبات 
بیشتر از سال گذشته خواهند کرد. عبدی افتخاری 
با اشاره به مصوبه سران قوا مبنی بر حذف مالیات بر 
ارزش افزوده کاالی اساسی، گفت: بعد از این مصوبه 
شورای عالی اقتصاد تشکیل شد و برای سایر کاالهای 
اساسی یک درصد مالیات بر ارزش افزوده تعیین کرد 

و حبوبات از این نرخ مالیات عقب ماند.
وی با بیان اینکه انجمن برای قرار گرفتن حبوبات در 
زمره کاالهای اساسی تالش زیادی کرد، افزود: شورای 
عالی اقتصاد در مصوبه 68 تصویب کرد؛ حبوباتی مانند 
عدس، نخود، ماش و لوبیا مانند سایر کاالهای اساسی 
مشمول 1 درصد مالیات برارزش افزوده می شوند. این 
مصوبه به وزرای امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد 
کشاورزی ابالغ شد ولی متاسفانه 12 روز است که این 
قانون از طریق گمرک به گمرکات برای اجرا ابالغ نشده 
است. دبیر انجمن حبوبات با اشاره به تحت فشار بودن 
تجار و بازرگان، گفت: بسیاری کاالها وارد گمرکات 
شده اند و در هوای گرم بالتکلیف مانده اند که مصوبه 
شورای عالی اقتصاد به دستگاه  های اجرایی ابالغ کند.

افتخاری با بیان اینکه قیمت حبوبات با اخذ 9 درصد 
مالیات بر ارزش افزوده افزایش پیدا می کند، افزود: اخذ 

این مالیات یک درصد بر قیمت تمام شده انواع حبوبات 
در بازار تاثیر می گذارد و این پرسش مطرح است که 
چند روز زمان الزم است که یک نامه از وزارت اقتصاد 
به گمرکات برسد و در شرایط فعلی وزیر اقتصاد بیشتر 
باید احساس مسئولیت کند چراکه حبوبات به خوراک 
اصلی قشر آســیب پذیر جامعه تبدیل شده است و 
شــورای عالی اقتصاد باهدف کمک به این قشر این 
مصوبه را تصویب کرده است. وی با طرح این پرسش 
که آیا اعالم یک بخشنامه که مفاد آن مشخص است 
برای اجرای آن به بیش از دوازده روز زمان نیاز دارد؟ 
افزود: دلیل این کوتاهی از سوی مسئوالن وزارت امور 

اقتصادی و دارایی و گمرک کشور مشخص نیست.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه بازار در شرایط آرام 
اســت، افزود: اگر دولت در بازار دخالت نکند شاهد 
تالطم در بازار نخواهیم بود. اخذ مالیات بر ارزش افزوده 
از کاالهای اساسی نیاز مردم است و پیش از این مصوبه 
بازار تعادل داشت و نباید با قوانین یک شبه تالطم در 
آن ایجاد شود. افتخاری ادامه داد: پیش بینی می شود 
خشکسالی در ســال جاری میزان تولید حبوبات را 
کاهش بدهد از این رو تجار اقدام به واردات حبوبات 
بیشتر از سال گذشته خواهند کرد؛ بعد از پایان سه ماه 
نخست سال می توان آمار دقیق تری از حجم واردات 

حبوبات ارائه داد.

علیرضا شرفی مدیرعامل شــرکت تعاونی فرآوری 
روغن و دانه های روغنی اظهار داشت: افزایش قیمت 
این محصول باعث شد میزان تقاضا برای خرید روغن 
حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کند. در حال حاضر 
مصرف کنندگان از ذخایر خانگی استفاده می کنند از 
این رو ممکن اســت تا 2 ماه برای تامین نیاز به بازار 
مراجعه نکنند. علیرضا شــرفی مدیرعامل شرکت 
تعاونی فرآوری روغن و دانه های روغنی با بیان اینکه در 
بحث تامین روغن چالشی نداریم، گفت: فروشگاه های 
زنجیره ای و واحد های صنفی مملو از روغن هستند و 
برخی از مشــاهدات میدانی حاکی از این مهم است 
که برای از عرضه کنندگان برای فروش این محصول 

تخفیف هایی برای خریداران در نظر گرفته اند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تقاضا برای خرید این 
محصول ریزش پیدا کرده است؟ تصریح کرد: افزایش 
قیمت این محصول باعث شد میزان تقاضا برای خرید 
روغن حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهــش پیدا کند. در 
حال حاضر مصرف کنندگان از ذخایر خانگی استفاده 
می کنند از این رو ممکن است تا 2 ماه برای تامین نیاز 

به بازار مراجعه نکنند.
این فعال اقتصادی با اشــاره به لزوم مصرف روغن به 

میزان نیاز، افزود: مصرف سرانه روغن با احتساب روغن 
مصرف شده در کیک و کلوچه حدود 18.۵ کیلوست. 
مدیرعامل شرکت تعاونی فرآوری روغن و دانه های 
روغنی در پاسخ به این پرسش که بعد از اصالح نظام 
یارانه ای و افزایش نرخ روغن میزان تقاضا برای خرید 
روغن های جامد افزایش پیدا کرد آیا سالمت این نوع 
روغن را تایید می کنید؟ گفت: پاالیش روغن در یک 
فرآیند انجام می شود و همه مراحل تصفیه روغن تحت 
نظر ســازمان غذا و دارو است و در پروسه تولید همه 
استاندارد ها رعایت و تولیدکنندگان مطابق با آن جلو 
می روند. همچنین در این رابطه منصور عالی پور رئیس 
اتحادیه سراسری فروشگاه های زنجیره ای با بیان اینکه 
مصرف روغن در کشور بهینه شده است، افزود: تولید 
روغن روند متعادلی را به خود گرفته است و به عبارت 
دیگر می توان گفت میزان تولید از مصرف پیشی گرفته 
است. به گفته وی؛ عرضه روغن به میزان نیاز صورت 
می گیرد و چالشی پیشــروی کارخانه های تولیدی 
وجود ندارد. این فعال صنفی ادامه داد: بعد از اصالح 
نظام یارانه ای و تغییر قیمت این محصول، توان خرید 
روغن از سوی مصرف کنندگان تقلیل پیدا کرد از این رو 

میزان تقاضا برای خرید آن کاهشی شد.

مصوبــه دولــت در زمینه 
تعییــن حداکثــر افزایش 
اجاره بها در هر سال تا سقف 
2۵ درصد در تهــران و 2۰ 
درصد در شــهرهای سراسر 
کشور مورد تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 
قوا قرار گرفت. بر این اساس سران سه قوه تاکید کردند 
سیاست ها و اقدامات الزم برای مدیریت حوزه مسکن 
سریع تر اجرایی و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در 

مجلس نیز در اولویت تصویب قرار گیرد.
در همین زمینه یک کارشناس بازار مسکن در گفت و 
گو با "کسب و کار" گفت: اصرار سیاست گذار بر ادامه 
اجرای طرح هایی که هیچ نتیجه ای تا به امروز در بازار 
مسکن نداشته، جای تعجب بســیاری دارد. عده ای 
بسیار کمی از موجران از مصوبه سقف اجاره بها در سال 

گذشته تمکین کردند.

حســن محتشــم اضافه کرد: وقتی طرح و مصوبه ای به 
صورت دستوری مطرح شود به هیچ عنوان تاثیری در بازار 
ندارد. در دو ماه اخیر در بــازار اجاره بها نرخ هایی تعیین 
شده که بســیار غیرقابل باور است. عده ای بسیار کمی از 
مستاجران توان پرداخت این مبالغ را دارند و بسیاری دیگر 
حتی دیگر به مناطق پایین تر، بلکه به شهرهای ساخته 

شده در حاشیه بخصوص در پایتخت مهاجرت می کنند.
وی اظهــار داشــت: بازار مســکن بازاری اســت که 
تاثیرپذیری بســیار باالیی از متغیرهــای اقتصادی 
بخصوص نرخ ارز دارد. تا قبل از این نوسانات شدید و 
رشد قیمت دالر هم کسی جلودار قیمتها در بازار اجاره 
نبوده، حال با افزایش قیمت ارز دیگر موجران در بازار 
اجاره بها قصد دارند تمام نیازهای مالی خود را با قیمت 

رهن و اجاره تامین کنند. 
نماینده خمینی شهر در مجلس نیز با انتقاد از افزایش 
بی رویه قیمــت اجاره بها گفت: اشــک علمــا برای 
مستاجران در آمده است، رئیس جمهور تدبیری کند. 
حجت االســالم محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی 

مجلس در تذکری اظهار کرد: شب گذشته جلسه ای 
درباره نرخ اجاره بها و وضعیت مســتاجران تشــکیل 
شــد، از رئیس جمهور تقاضا دارم سریعا نتیجه اعالم 
شده و به داد مستاجران برســند. اشک علما در آمده، 

تدبیری کنید.
نماینده خمینی شــهر ادامه داد: مصوبه ســران قوا 
درباره حداکثر افزایش اجاره بها بین 1۵ تا 2۰ درصد 
عملی نمی شود و صاحبان خانه به این مصوبه تمکین 
نمی کنند، امروز مســتاجران بــه "چه کنم چه کنم" 
افتاده اند. از طرفی مصوبه حداکثر افزایش 2۰ درصدی 
برای اجاره بها هم روی زمین مانده است. آقای رئیس 
جمهور کمر مستاجران خم شده به داد آنها برسید تا از 

این مرحله مردمی سازی یارانه عبور کنیم.
به هر ترتیب نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
سران سه قوه به ریاســت حجت االسالم و المسلمین 
سید ابراهیم رئیسی، برگزار شد و موضوعات مدیریت 
نقدینگی و کاهش تورم مطرح و مورد بررسی اعضا قرار 
گرفت. در جلسه شنبه شب شــورای عالی هماهنگی 

اقتصادی  وزیر راه و شهرســازی گزارشی از وضعیت 
بازار مسکن ارائه کرد. بر این اساس سران سه قوه تاکید 
کردند سیاست ها و اقدامات الزم برای مدیریت حوزه 
مسکن ســریع تر اجرایی و همزمان طرح دو فوریتی 
مطرح در مجلس شورای اسالمی نیز در اولویت تصویب 

قرار گیرد.
در همین زمینه مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر 
افزایش اجاره بها در هر ســال تا ســقف 2۵ درصد در 
تهران و 2۰ درصد در شــهرهای سراسر کشور مورد 
تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار 
گرفت و مقررات الزم برای ضمانت اجرایی این مصوبه 
به تصویب سران قوا و دیگراعضا رسید. در این جلسه 
همچنین پیشنهاد کمیسیون اقتصادی دولت در زمینه 
مدیریت نقدینگی و کاهش تورم مطرح و مقرر شد این 
پیشنهاد پس از بررسی های دقیق و همه جانبه برای 
تصمیم گیری به جلسات آینده شورای عالی هماهنگی 

اقتصادی سران سه قوه ارائه شود.
این در حالی است که معاونت مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی در پاسخ به محتواهای منتشر شده در 
خصوص اجاره بهای مسکن، آورده است: محدودیت 
افزایش ســقف اجاره بها در ســال های 99 و 1۴۰۰ 
براســاس گزارش های واصله تاثیــر قابل مالحظه ای 
در جلوگیری از افزایش بی رویــه رقم افزایش تمدید 
قراردادهای اجاره داشته شــده است که بر این اساس 
برنامه تعیین سقف افزایش اجاره بها برای قراردادهای 
تمدیدی ســال 1۴۰1 در دســتور کار قرار گرفته و 

پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است.
وزارت راه و شهرسازی براســاس ابزارهای در اختیار و 
ماموریت ها و وظایف محوله، با وجود محدودیت های 
اقتصادی و بودجه ای کشــور، اقدامــات متعددی در 
راستای کنترل بازار اجاره و کمک به مستاجرین انجام 
داده است که از آن جمله می توان به تدوین الیحه اجاره 
داری حرفه ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت 
از مستأجران، پرداخت تسهیالت کمک ودیعه مسکن 

با نرخ سود پایین به مستاجرین اشاره کرد.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

آمار رسمی از رشد ۴۹ درصدی اجاره بها در تهران حکایت دارد

قیمت های نجومی در بازار اجاره
مصوبه حداکثر افزایش اجاره بها به تأیید سران قوا رسید

خشکسالی، احتمال افزایش واردات حبوبات را تشدید می کند

 مالیات بر ارزش افزوده یک درصدی ابالغ نشد

کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مصرف روغن پس از افزایش قیمت
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S1512283121229  ۰۰۴1۳2۵2 شماره شاسی
 به شماره پالک:92 - 8۳۴ ص ۴۴ مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.بابل۳

اگهی مفقودی
 برگ سبز وانت سیستم: مزدا  تیپ: بی 2۰۰۰ آی   مدل: 1۳8۴  به رنگ: مشکی متالیک به شماره موتور 

: ۴7۴72۴ شماره شاسی 83NSPE04972  به شماره پالک: 22 - 2۴۳ د ۳1 مفقود گردید و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.بابل

مزایده به موجب پرونده اجرائی کالسه 1۴۰۰1۵۵۰ سه دانگ  پالک ثبتی 2۵۳7 فرعی از  2۳26 اصلی 
به مساحت ۵۰ / 218  متر مربع )  دویست و هیجده متر مربع و پنجاه سانتی متر (  واقع در بخش 2 غرب 
بابل  به نام جالل موسوی  ثبت و صادر شده است بابت مطالبات مهریه خانم اتنا حاجی نبا اسبو  بازداشت 
گردید. حدود و اربعه مشخصات پالک مذکور مندرج در سند مالکیت می باشد.  برابر نظر کارشناس رسمی 
دادگستری ملک واقع در بابل - میدان بسیج کوچه بسیج 11 روبروی مدرسه علم و ادب کوچه گل بنفشه 9 
انتهای کوچه سمت چپ ساختمان بوم سفید می باشد. ملک مورد کارشناسی در پهنه عرصه یک ساختمان 
مسکونی یک طبقه روی پیلوت با گواهی با گواهی عدم خالف به مساحت کل زیربنا 26۴ مترمربع موجود 
است.در طبقه همکف 8۴ متر مربع مسکونی و ۴8 متر مربع پارکینگ و در طبقه اول 1۳2 مترمربع مسکونی 
اجرا شده است.ساختمان فوق دارای اسکلت بتنی سقف شیروانی فلزی با پوشش ورق موجدار ایرانیت، نما 
ماسه سیمان با پودر سیمان سفید است.طبقه اول شامل هال و پذیرایی ، سه اتاق خواب با سرویس کامل 
اشپزخانه اوپن با مطبخ ، کابینت ام.دی.اف کف سرامیک دیوارها و سقف گچکاری با ابزار و رنگ امیزی شده 
، دربها چوبی پنجره ها الومینیومی با شیشه تک جداره و دزدگیر فلزی سنگ پله از نوع ازنا و نرده چوبی، 
گرمایش بخاری، سرمایش کولر اسپیلت می باشد.دارای انشعاب اب و برق تک فاز و گاز می باشد . محوطه 

با بتن ابعادی مفروش و دارای چند اصله درخت می باشد.

ملک فوق در زمان بازدید تحت استفاده و تملک مالک بوده است بیمه نامه ایی ارائه نگردیده .پالک فوق از 
ساعت 9  الی 12 روز یک شنبه مورخ 12  / ۰۴ / 1۴۰1) دوازده تیر هزار و چهارصد و یک(  در اجرای ثبت 
اسناد از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده سه دانگ مبلغ پایه ۰۰۰/ ۰۰۰/ 2۵۰ /  2۰ ریال  معادل 
بیست میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال  ارزیالی شده در قبال طلب بستانکار شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته می شود ضمنا یاداور می شود شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ 
پایه کارشناسی به حساب سپرده به شماره حساب  ir۴8۰1۰۰۰۰۴۰۵۳۰1۳2۰7۵۵۰۳86 به شناسه 
سپرده 9۴۴1۰8۵۵۳117۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ متعلق به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور می 
باشد شایان ذکر است در صورت عدم برنده شدن شرکت کننده در مزایده استرداد مبلغ سپرده واریزی به 
علت رعایت تشریفات اداری و قانونی زمانبر خواهد بود و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را 
طرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده  واریز نماید. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز 
اهم از انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی 
و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است. ونیز در صورت وجود ماذاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد خواهد شدو نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 

گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار اگهی: یک شنبه  29  / ۰۳ / 1۴۰1

 اکبری- واحد اجرای اسناد رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات/ هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی مهاباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است .لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند،)برابر 
ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی(،  می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان مهاباد تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  به مرجع ذیصالح قضایی مراجعه و نسبت به تنظیم 
دادخواست اعتراض اقدام نماید و گواهی تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و ظرف مهلت مقرر یک ماهه به 
اداره ثبت اسناد و امالک مهاباد ارائه نمایند. در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مذکور چنانچه متقاضی 
ثبت یا نماینده قانونی وی به دادگاه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و ارائه نمایند بدون توجه 

به اعتراض مطابق مقررات سند مالکیت بنام متقاضی ثبت صادر خواهد شد.
امالک واقع در بخش 1۵ مهاباد

1-خانم کابان امین فرزند محمد به شماره شناسنامه 6۰8  و کد ملی 28712۴۵۴28  صادره مهاباد برابر 
رای 1۴۰16۰۳1۳۰۰7۰۰۰789 مورخه 1۴۰1/۰۳/۰1 نسبت به شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 
82/۵۰  متر مربع در قســمتی از پالک 2 فرعی از 2۳۴۳- اصلی بخش 1۵ مهاباد برابر مبایعه نامه عادی 

خریداری شده مع الواسطه از کریم شاهی الچینی احدی از وراث محمد شاهی الچینی 
2-آقای قادر بذلی فرزند  محمد به شماره شناسنامه 2۳7  و کد ملی 28716۰1798  صادره مهاباد برابر 
رای 1۴۰16۰۳1۳۰۰7۰۰۰۳۵1 مورخه 1۴۰1/۰1/28 نسبت به شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 

76  متر مربع در قسمتی از پالک 2۳۴۳/2/26/28-اصلی بخش 1۵ مهاباد برابر مبایعه نامه عادی خریداری 
شده مع الواسطه از آقای حسن کاکا آقازاده

۳-آقای عبداله امینی آذر فرزند محمدامین به شماره شناسنامه ۴۳6 و کد ملی 2871۵989۰8 صادره 
مهاباد برابر رای 1۴۰16۰۳1۳۰۰7۰۰۰۵9۴ مورخه 1۴۰1/۰2/11 نسبت به شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت 22۳/7۰ مترمربع در قسمتی از پالک 2۳1۳/29-اصلی بخش 1۵ مهاباد برابر سند رسمی شماره 
86۵۳6 دفتر الکترونیکی 1۳982۰۳1۳۰۰7۰۰۴89۵ انتقالی از طاهر و احمد محمودی برابر سند قطعی 

۳۵11۳ مورخ 1۳97/1۰/۰8 دفتر 9 مهاباد 
امالک واقع در بخش 16 مهاباد

۴- آقای قاسم عزیزی فرزند عباس به شماره شناسنامه 18۳۰ و کد ملی 287۰۵۴11۵۵ صادره مهاباد برابر 
رای 1۴۰16۰۳1۳۰۰7۰۰۰6۳۵ مورخه 1۴۰1/۰2/12 نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت ۴۴۴۴ مترمربع در قسمتی از پالک 1۳-اصلی بخش 16 مهاباد روستای قزلقوپی برابر سهم ارث 

از آقایان عزیزی مالکین مستثنیات روستا 
۵- آقای قاسم عزیزی فرزند عباس به شماره شناســنامه 18۳۰ و کد ملی 287۰۵۴11۵۵ صادره مهاباد 
برابر رای اصالحی  1۴۰۰6۰۳1۳۰۰7۰۰۴767 مورخه 1۴۰۰/12/۰7 نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین مزروعی آبی به مساحت 8698/۵9 مترمربع در قسمتی از پالک 1۳-اصلی بخش 16 مهاباد روستای 

قزلقوپی برابر سهم ارث از آقایان عزیزی مالکین مستثنیات روستا
6-آقای قاسم عزیزی فرزند عباس به شماره شناسنامه 18۳۰ و کد ملی 287۰۵۴11۵۵ صادره مهاباد برابر 
رای 1۴۰۰6۰۳1۳۰۰7۰۰2۵17 مورخه 1۴۰۰/۰8/۰۳ نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی 
آبی به مساحت 9298/8۴ مترمربع در قسمتی از پالک 1۳-اصلی بخش 16 مهاباد روستای قزلقوپی برابر 

سهم ارث از آقایان عزیزی مالکین مستثنیات روستا)م الف 96۰8(

تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه ۳۰ خرداد ماه 1۴۰1
تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه 1۴ تیرماه 1۴۰1

رئیس ثبت اسناد و امالک مهاباد – علی گلی
--

آگهی ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه  تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 1۴۰16۰۳1۳۰۰1۰۰۰۳66-1۴۰1/۳/۳ هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی ارومیه تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای:علیرضا نقی پور عسگر آباد تپه  فرزند صمد به شماره شناسنامه 2 صادره از نازلو  
به شماره ملی  27۵۵۳۰۴۴۵6 در ششدانگ یک باب تعمیرگاه به مساحت 1۰98 متر مربع پالک 1۴6۰ 
فرعی  از 12 -اصلی مفروز و مجزی شده از پالک باقیمانده 666 فرعی)که در اجرای استاندارد سازی تبدیل 
به پالک 1۴2۴ فرعی از 12 اصلی بخش ۵ ارومیه شــده است( واقع در بخش ۵ ارومیه خریداری از  مالک 
رسمی آقای پرویز شیری محرز گردیده است لذابه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 
آگهی می شود در صورتی 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 اداره  تسلیم و پس از اخذ رسید  ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)محمودی-۳۴2۵217(

)م الف 96۰9(
تاریخ انتشار نوبت اول:  1۴۰1/۳/۳۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰1/۴/1۴

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

آگهی درخواست حصر وراثت 
اقای محسن حسین زاده  فرزند  علی  به شرح دادخواستی که 

به شماره ۰۰21۴  / 1۴۰1 از این شعبه ثبت گردیده درخواست صدور 
گواهی انحصار وراثت نموده و  اعالم داشته که  شادروان شهربانو جالی 
موسی  فرزند رجبعلی  به شماره شناســنامه ۳1۵۴1صادره از  بابل 

در تاریخ9  / ۳ /  1۴۰1 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان سیمرغ
 فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : 

1. حسین زاده به شماره شناسنامه ۴2۰ همسر  متوفی 
2. بهروز حســین زاده به شماره شناســنامه 21۵۰1۰۳۳1۵  پسر   

متوفی
۳.فاطمه زهرا حسین زاده به شماره شناســنامه 21۵۰۴98۵88 

دختر   متوفی

والغیر، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه 
ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این 

شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف سیمرغ- سید عباس جعفری 
پطرودی

م  الف :  11  / 1۴۰1

اجرائیه۹۹/ ۲3۴ / 3
مشخصات محکوم له علی اصغر اکبرپور ترکی فرزند علی اکبر با وکالت ارش 
قلی پور گودرزی به نشانی بابل میدان کارگر جنب بانک سپه شعبه والیت 
س پزشکان بوعلی ط همکف  مشخصات محکوم علیه: قاسم قلی پور   به 

نشانی  مجهول المکان بموجب رای شماره ۴۰1 تاریخ ۳1 / ۰۴ / 99  شعبه 
سوم شورای حل اختالف شهرستان محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ 19۰ ریال بابت اصل خواسته  به استناد یک فقره چک به 
شماره ۴۵82۵2 مورخ 1۰/ 7/ 99 و  مبلغ   ۰۰۰ / ۴۵۵ / ۳ ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله و براورد خســارت تاخیر وتادیه از تاریخ سررسید 
لغایت زمان اجرا حکم و نیم عشر دولتی  به استناد ماده 19آئین نامه اجرائی 
ماده 189قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ٬اجتماعی فرهنگی محکوم 
علیه مکلف است : پس از ابالغ این برگ اجرائیه ظرف ده روز مفاد انرا بموقع 
اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رأی 
بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه 

یا دادگستری محل تحویل خواهد شد . 
 دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف بابل

آگهی مفقودی
کلیه مدارک موتورسیکلت همارو تیپ 200CDI مدل 1۳92 به شماره موتور 2۰97۵6 و شماره شاسی 

92۰۴61۳ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)خرم آباد(  
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بازار  لوازم  خانگی کشش   افزایش   قیمت   را    دارد؟
 لوازم خانگی گران تر می شود

 مجوز   افزایش ۱۵-۱۰  درصدی  قیمت   لوازم   خانگی
 مریم بابایی

سخنگوی وزارت صمت به تازگی از مجوز افزایش 15-10 درصدی قیمت لوازم خانگی خبر داده است. 
اما آیا بازار لوازم خانگی کشش افزایش بیشتر قیمت را دارد؟  به صورت میانگین نرخ مواد اولیه تولید لوازم 
خانگی، حداقل 15 تا ۲0 درصد در سال جدید افزایش داشته است و با توجه به اینکه قیمت 5 قلم کاال از گروه 
لوازم خانگی در ستاد تنظیم بازار تعیین می شود، تولیدکنندگان از مدت ها پیش خواستار اصالح قیمت ها با 
توجه به رشد هزینه ها در سال جدید بودند. صنعتگران این حوزه ادامه سرکوب قیمتی را به نفع این صنعت 
نمی دانستند و به رغم رکود بازار خواستار افزایش قیمت ها برای جلوگیری از ورشکستگی و تعدیل نیرو در 
واحدهای تولیدی بودند. در همین زمینه امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( از 
صدور مجوز افزایش 15 درصدی قیمت برای تلویزیون و 10 درصدی برای یخچال، یخچال فریزر و ماشین 

لباسشویی و ظرفشویی خبر داد و گفت که قیمت های جدید از اول تیر ماه اجرایی می شود. 
قیمت گذاری دستوری، بالی جان تولیدکنندگان

در حال حاضر قیمت گذاری دستوری بالی جان صنعت لوازم خانگی شده است. در حالی که هزینه های 
تولید، از جمله نرخ مواد اولیه، هزینه واردات ماشین آالت و... افزایش داشته است، تولیدکنندگان موظف به 
رعایت نرخ های دستوری برای تولیدات هستند.  این وضعیت هشدار تولیدکنندگان را به دنبال داشته است. 
آمارهای اقتصادی نیز حاکی از این است که سهم صنعت و معدن از اقتصاد کاهش یافته است و ادامه فشار به 
این بخش تبعات زیادی برای اقتصاد دارد. براساس آمار رسمی سهم بخش صنایع و معادن از حجم حقیقی 
اقتصاد ایران در سال گذشته ۲3.7 درصد برآورد شده است، این در حالیست که در سال 99 این سهم ۲4.5 
درصد بوده است.  شامخ اردیبهشت ماه نیز نشان می دهد؛ شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده 
به بیشترین مقدار در 19 ماه گذشته رسیده و همین مسئله به کاهش شاخص میزان موجودی مواد اولیه یا 

لوازم خریداری شده در هر سه بخش اقتصادی صنعت، خدمات و کشاورزی دامن زده است.
تشدید رکود در بازار لوازم خانگی

اما این تنها یک روی ماجراست. تورم قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است و همین موضوع 
رکود بازار لوازم خانگی را تشدید کرده است. بسیاری از فروشندگان با توجه به این موضوع و فشارهای 
مالیاتی به اصناف نسبت به تعطیلی واحدهای صنفی فروش هشدار داده اند. روی دیگر ماجرا در بازار 
لوازم خانگی اما قاچاق گسترده است. در حالی که واردات لوازم خانگی طی چند سال اخیر به طور 
رسمی محدود بوده است، اجناس قاچاق به آسانی در بازار در دسترس قرار دارند. تولیدکنندگان در 
حال حاضر خواستار برخورد با قاچاق لوازم خانگی در بازار هستند. فشار مالیاتی به اصناف و فروشنده ها 
نیز بازار لوازم خانگی را ملتهب تر کرده است. بازاریان از یک طرف با محدودیت های تولیدکنندگان در 
تحویل کاال و یا الزاماتی همچون خرید سبدی رو به رو هستند و از طرف دیگر با تصمیمات جدید دولت 

برای اخذ مالیات از تراکنش های بانکی که ادامه کار را با توجه به رکود بازار برای آنها سخت تر می کند.
افزایش قیمت اجتناب ناپذیر است

عباس هاشمی در مورد تغییر قیمت لوازم خانگی، اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت نهاده های 
تولید، دستمزد و هزینه های جانبی دیگر، تعدیل قیمت لوازم خانگی اجتناب ناپذیر است. البته 
تولیدکنندگان راضی به افزایش قیمت نیستند اما در حال حاضر تولید به مرحله ضرر رسیده است 
بنابراین چاره ای جز تعدیل قیمت نداریم. دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در خصوص 
افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت لوازم خانگی، افزود: به صورت شفاهی صحبت هایی در این مورد با ما 
شده اما هنوز هیچ توافقی نکرده ایم و هیچ چیزی به صورت رسمی ابالغ نشده است. وی تصریح کرد: 
تولیدکنندگان بر اساس مستندات و مدارک تعدیل قیمت ها را دنبال می کنند و معتقدند بهتر است 
در دو مرحله افزایش قیمت صورت گیرد تا شوکی به بازار وارد نشود. هاشمی گفت: مسئوالن ذیربط 
از وزارت صمت تا ستاد تنظیم بازار باید بر اساس کار کارشناسی، تصمیم بگیرند. قیمت لوازم خانگی 
کاال به کاال فرق می کند، بنابراین بدون کار کارشناسی و به صورت دستوری نمی توان بازار را اداره کرد.

گزارش

درز اطالعات جدید از سرعت شوکه کننده آیفون ۱۴
برای نخستین بار در تاریخ آیفون، انتظار می رود اپل در نسل جدید آیفون، چیپ ست متفاوتی استفاده کند که عملکرد و سرعت آن را به طرز چشمگیری بهبود خواهد بخشید. افشاگر ناشناسی به نام آی هکتو )iHacktu( گزارش 

کرده است تراشه جدید A۱۶ اپل که مختص مدلهای آیفون ۱۴ پرو خواهد بود، عملکرد فوق العاده و بهبود باتری نسبت به مدل A۱۵ ۲۰۲۱  خواهد داشت که برای مدلهای غیرپرو حفظ خواهد شد. این یافته ها مورد حمایت 
یکی از افراد مطلع و معتبر این صنعت قرار گرفته است. به گفته آی هکتو، سی پی یو )پردازنده( تراشه A۱۶ به میزان ۴۲ درصد و پردازنده گرافیکی آن ۳۵ درصد سریعتر از مدل قبلی است. بهبودی در این حد و اندازه از 

زمان تراشه A۱۰ آیفون ۷ در سال ۲۰۱۶ مشاهده نشده است. در آن زمان، عملکرد سی پی یو تراشه A۱۰  به میزان ۴۰ درصد و پردازنده گرافیکی آن ۵۰ درصد نسبت به تراشه A۹ در آیفون ۶S بهبود پیدا کرده بود.

رییــس جمهور بــر اعتماد 
مأموران مالیاتی سراسر کشور 
به اصناف و کسبه در تسلیم 
اظهارنامه های مالیاتی تاکید 
کرد تا عدالت محوری این بار 
در پرداخت مالیات محقق شود. به گزارش ایرنا، خردادماه 
هر سال مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی 
و مشــاغل اســت که تا از این طریق مالیات افراد مورد 

محاسبه قرار گیرد.
سازمان امور مالیاتی کشور در اطالعیه ای اعالم کرد که 
در جلسه چهار ساعته ای که با حضور وزیر امور اقتصادی و 
دارایی، رؤسای کمیسیون اقتصادی و فراکسیون اصناف و 
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، رییس کل 

سازمان امور مالیاتی، رئیس اتاق اصناف کشور و بیش از 
50 نفر از رؤسای اتحادیه های صنفی تهران و استان ها )1۸ 
خردادماه( برگزار شد، مقرر شد تا مهلت تسلیم اظهارنامه 
مالیاتی اشخاص حقیقی تا 15 تیرماه با اخذ مجوز قانونی 
تمدید شــود. در این میان ســازمان امور مالیاتی تاکید 
کرد که با توجه به صحبت های اخیر آیت اهلل رئیسی در 
باب اعتماد مأموران مالیاتی سراســر کشور به اصناف و 
کسبه، بار دیگر موکدا به ادارات امور مالیاتی یادآور شد تا 
تعیین مالیات اصناف و کسبه ضمن اعتماد کامل به آنها 
در رسیدگی به تراکنش های بانکی ازجمله وجوه واریزی 
به حساب از طریق دستگاه کارت خوان اصل را بر صحت 
ادعای آنان بگذارند و مالیات ایشان با رعایت کامل مقررات 
قانونی تعیین نمایند، مگر آنکه طبق اســناد و مدارک و 

شواهد و قرائن مثبت خالف ادعای آن ها ثابت شود.
این امــر در خصوص مودیانــی که با وجود داشــتن 
درآمدهای کالن اقدام به فــرار مالیاتی کرده و مالیات 

واقعی خود را نمی پردازند، مصداق نداشته و ادارات امور 
مالیاتی موظف اند ضمن شناسایی این گروه از مؤدیان 

نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلقه اقدام نمایند.
مالیاتی اصناف را چگونه می توان حل و فصل کرد. چراکه 
اصناف با بیش از ســه میلیون واحد صنفی نقش بسیار 
تاثیرگذاری در چرخه اقتصادی کشور دارند. شکی نیست 
که در تمام اقتصادهای موفق دنیا، اداره امور با درآمدهای 

مالیاتی تحقق یافته و به پیشرفت و رسد اقتصادی منجر 
شده است. فعاالن اقتصادی معتقدند اگر بخواهیم در نظام 
مالیاتی خود اصالحی به وجود بیاوریم که منجر به رکود 
نشود و انگیزه های فعالیت اقتصادی را کاهش ندهد، باید از 
نظام مالیات بر شرکت ها و مشاغل به سمت نظام بر درآمد 
اشخاص حرکت کنیم و این مهم ترین اصالحی است که 

باید در یک نظام مالیاتی به صورت بلندمدت اتفاق بیفتد.

ماجرای انتقادات گسترده اصناف به شيوه ماليات ستانی و تراكنش های بانكی چه بود

فشار مالیاتی به اصناف شناسامه دار

شرط تحقق  درآمدهای مالیاتی 
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

طبق قانون بودجــه ســال 1401 درآمدهای مالیاتی دولت بایســتی بیــش از 60 درصد افزایــش یابد. با توجــه به میزان کســری بودجه، تحقق ایــن امر نیاز به ســامانه های پویــا و جامع مالیاتــی دارد. تا 
ضمن حمایــت از فعالیت های شناســنامه دار و مولــد اقتصادی، از بخــش غیرمولد و داللــی مالیات اخذ کند. البته در کشــورهای توســعه یافته و در حال توســعه، پایــه درآمدهای دولت ها مالیات اســت. 
این مالیات به عنوان درآمدهــای پایدار لحاظ می شــود و از درآمدهــای ارزی متکی به فروش یــک یا چند محصول قابــل اطمینان تر و عملیاتی تر اســت. اخذ مالیــات در چند دهه اخیر تنها شــامل بخش 
 شــفاف و شناســنامه دار بوده و بخشــی از آن از کســری حقوق کارمندان وصول شــدند. به عبارتی دیگــر کارمندان تا ســه برابر بیشــتر از اصناف که حدودا ســه میلیون صنف را شــامل می شــود، مالیات 

پرداخت کرده اند. 
بنابراین اخذ مالیات از درآمدهای محقق شده قطعا قابل دفاع است. اما شیوه اطالع رسانی و مکانیزم محاسبه، تردیدهایی را ایجاد کرده است. اینکه اصناف سرمایه در گردش دارند و به جهت تورم سرمایه آنها اضافه می 
شود نمی تواند بدون لحاظ تورم مبنای مناسبی برای اخذ مالیات شود. چراکه افراد جامعه غیر از اصناف با سرمایه گذاری در کاالها، ملک و خودرو ارزش پول خود را حفظ می کنند، فعال اقتصادی نیستند و مالیاتی 

نمی دهند. اما اصنافی که هم در حوزه تولید و هم در حوزه توزیع مشارکت دارند باید بدون لحاظ تورم مالیات بپردازند. این موضوع نمی تواند معقول باشد.
از سوی دیگر رصد تراکنش های بانکی برای مبالغ باال کامال منطقی است. چراکه بسیاری از افراد بدون ثبت شرکت و بدون ثبت قرارداد در مراجع رسمی فعالیت اقتصادی دارند و سودهای کالن به جیب می زنند ولی 

مالیات نمی پردازند. البته شناسایی فرار مالیاتی هم ضرورت دارد. چراکه کسری بودجه دولت موجب می شود افرادی که مالیات می پردازند، با چاپ پول از سوی دولت دچار تورم فزآینده ای شوند. 
هرچند فشار به افرادی که فرار مالیاتی دارند معموال هزینه زا است. این اشخاص با ایجاد هیاهو در صدد حذف مشمولیت خود از مالیات می باشند. اما عدم اطالع رسانی به موقع، عدم مشورت با اتاق اصناف و فعاالن بازار 

موجب در پیش گرفتن شیوه های مبتنی بر آزمایش و خطا شده است. این موضوع ضمن ایجاد هزینه های اجتماعی، از اعتماد به دولت می کاهد. 
در موضوعات مالیاتی، موضوع فرهنگ سازی معموال نقش اساســی دارد. بدون ایجاد بستر مناسب و فرهنگ ســازی چند الیه از یک سو و اطالع رسانی مناسب از ســوی دیگر اقداماتی که نیاز به عزم ملی دارد به 
نتیجه مناسب نخواهد رسید. ذکر این نکته نیز بسیار مهم است. روسای ســازمان امور مالیاتی در دوره های اخیر ســابقه فعالیت در سازمان مالیاتی را نداشته و از ســایر بخش ها برگزیده می شوند. طبیعی است 
اشراف چنین مدیرانی به مســائل مالیاتی زمانبر بوده و ضمن تاخیر در اقدامات مدیریتی، به دلیل عدم تسلط مناسب، آسیب های اساســی به فرآیندهای مربوطه وارد می کنند. در کشورهای مختلف و پیشرفته، 
 نخبگان با بیشــترین مبالغ دریافتی جذب ســازمان امور مالیاتی می شــوند و بهترین و کاراترین ســامانه ها و فرآیندها را در این خصوص به متولیان امر ارایه می دهند. اما در کشــور ما در این حوزه فعالیت های 

کارایی اتفاق نیفتاده است.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

دبیر شــورای اجرایی فناوری اطالعات با 
بیان اینکــه 59 درصد دســتگاهها هنوز 
تکالیف خود را برای ایجــاد پنجره واحد 
دولت هوشــمند انجام نــداده اند، گفت: 
تنها 16 درصد آماده ورود به پنجره واحد 
هســتند. رضا باقری اصــل نتایج نهمین 
دوره ارزیابــی و کارنامه دولت الکترونیکی 
دستگاه های اجرایی را اعالم کرد. وی با بیان 
اینکه پارامترهای ارزیابی دولت الکترونیکی 

در کشور مطابق با شاخص های سازمان ملل 
به روز رسانی شده و نسبت به سال گذشته 
با تغییراتی همراه بوده است، گفت: در این 
ارزیابی ها تمامی مصوبات شورای اجرایی 
فناوری اطالعات، مصوبات شــورای عالی 
فضای مجازی و قوانیــن مجلس به عنوان 
شاخص های ارزیابی دستگاه های اجرایی 
برای تحقق دولت الکترونیکی لحاظ شده 

است.

به گفتــه باقــری اصــل، وزارتخانه های 
ارتباطــات، کار، اقتصــاد و امــور دارایی، 
میراث فرهنگی و علوم در لیســت نخست 
دستگاه های ارائه خدمات دولت الکترونیک 
هستند و وزارتخانه های دادگستری، امور 
خارجه، بانک مرکزی، وزارت کشور، سازمان 
برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی در 
این لیســت پایین ترین رتبه را از آن خود 

کرده اند.

رتبه دستگاههای اجرایی در ارزیابی دولت هوشمند

»آگهي تجديد مناقصه عمومی انجام عمليات 
برداشت زباله و تنظيف معابر شهری« 

شهرداري بوکان در نظر دارد در اجراي بند 3 مصوبه شماره 37 مورخه 1401/01/14 شوراي محترم 
اسالمي شهر و در اجرای موضوع ماده ۲7 قانون الحاق برخی مواد به قوانین بخشی از مقررات مالی 
دولت مصوبه سال 1393 مجلس شورای اسالمی عملیات برداشت زباله و تنظیف معابر  شهری را 
با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای مندرج در 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲00109۲7۲50000۲1  به شرکت های خدماتی واجد شرایط و مرتبط با موضوع 
مناقصه به صورت حجمی واگذار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی 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 

شرکت در مناقصه محقق سازند.
مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصه: ماهانه 17/7۸6/750/000 ریال و ساالنه ۲13/441/000/000 ریال

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 10/67۲/000/000 ریال  
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ  1401/03/۲۲  می باشد.

آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00 مورخ  1401/04/01
آخرین مهلت زمانی ارسال پاکت های پیشنهاد : ساعت 19:00 مورخ 1401/04/11

زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 11   روز  یک شنبه مورخ 1401/04/1۲
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه:  نوبت اول 1401/03/۲3          نوبت دوم 1401/03/30

کمیسیون عالی معامالت شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
 سایر اطالعات وجزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

  هزینه انتشار آگهی در روزنامه )طی دو نوبت( و کارشناسی به عهده برنده گان مناقصه می باشد. 
واریز مبلغ 1/500/000 ریال بابت خرید اوراق مناقصه

متقاضیان واجد شرایط جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه می توانند با شماره تلفن-46۲۲6339-  044 واحد 
امور قراردادها و پیمانهای شهرداری تماس حاصل نمایند.

صرفا اسناد پاکت های پیشنهاد)ب( و )ج( دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است. در جلسه بازگشایی پاکت های )ب( و )ج(، 
اسناد فیزیکی)کاغذی( و اسناد فاقد امضای الکترونیکی)دارای مهر گرم( به هیچ وجه مورد پذیرش نیست.”

رشید میرحسامی: شهردار بوکان

مفقودی
برگ سبز وانت نیسان زامیاد مدل 1390 به شماره انتظامی 175ج36 
ایران61 به شماره شاســی NAZDL104TKA014877 به 
شماره موتور ۸0069۲3  بنام علی عبدی فکرت مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 9607
--

مفقودی 
برگ سبز خودرو سواری پژو هاچ بک تیپ 207I-MT رنگ مشکی 
متالیک مدل 1399 به شــماره انتظامــی 96۸ ص 54 ایران 17 و 
شماره شاســی NAAR03FE7LJ138881 و شماره موتور 

178B0035757 بنام میثم پورانور مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقطط میباشد . 957۸

--
مفقودی

کلیه مدارک اعم از برگ سبز ،ســند کمپانی،کارت سوخت و سند 
قطعی دفترخانه خودرو ســواری هاچ بک سیســتم پژو تیپ ۲06 
مدل 1390 رنگ ســفید-روغنی به شــماره انتظامی 771ب43 
ایران17 به شــماره موتور 1419001131۲ به شــماره شاســی 
NAAP03ED1BJ505922 به نام علی خوشــبخت مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد. 9610


