
به نظر میرسد سرانجام پرونده اختصاص سهام عدالت به جاماندگان 
به ســرفصل های نهایی خود نزدیک می شــود و قرار است طبق 
محاسباتی سهام عدالت به برخی افرادی که تا کنون مشمول نبوده 
اند، تخصیص یابد. به گزارش ایســنا، با آزادسازی سهام عدالت در 
اردیبهشت سال ۱۳۹۹ و قیمت قابل توجه این سهام متاثر از وضعیت 
بازار سرمایه در آن روزها، بحث مشمول بودن یا نبودن سهام عدالت 
داغ شد. درحالی که طبق آمار حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام 
عدالت هستند، همواره صدای اعتراض عده ای به گوش می رسید که 
چرا با وجود اینکه جزو دهک های کم درآمد جامعه هستند، مشمول 

این سهام نمی شوند.

ماجرای ۲۰ میلیون جامانده سهام عدالت چه بود؟
در هر حال دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که اعالم شد 
پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده است و امکان اینکه مشمول 
جدیدی پذیرفته شود وجود ندارد. با این حال برخی نماینده های 
مجلس همچنان قول تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را میدادند 
و آمارهای مختلفی نیز از جاماندگان ارائه میشد و در نهایت نیز زمزمه 

های یک جامعه آماری ۲۰ میلیون نفری نیز به گوش رسید.
در این راستا اعالم شد که سال ها قبل که فرایند ثبت نام سهام عدالت 
صورت گرفت، عده ای بودند که سهام عدالت برایشان صادر شده بود 
اما دستگاه مرتبطه دعوت نامه را به موقع به دست این افراد نرساند. به 
گفته علی اکبر حیدری، سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری 
استانی سهام عدالت، جمعیت افرادی که کارت دریافت کرده اند بین 
یک میلیون و ۸۰۰ هزار تا دو میلیون نفر است و مجموع افرادی که 
کارت و دعوت نامه دریافت کرده اند اما مراحل قانونی را طی نکرده 
اند نیز نزدیک به دو میلیون نفر است. بنابراین تعداد افرادی که دعوت 

نامه به دستشان رسیده است و افرادی که دعوت نامه برایشان صادر 
شده است اما به دستشان نرسیده است چهار میلیون نفر است.

حیدری همچنین درمورد گروه دوم جاماندگان توضیح داده بود: 
گروه دوم افرادی هستند که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
دولت قبل به عنوان شش دهک پایین درامدی جامعه شناخته شدند 
و سهام عدالت دریافت نکرده اند. در بین این افراد مشمولین نهادهای 
حمایتی شامل کمیته امداد و بهزیستی، روستانشینان، کارگران 
شــاغل در کارخانه ها، کارگران تحت پوشــش تامین اجتماعی، 
کارگران فصلی و ساختمانی و... قرار دارند. تعداد گروه دوم نزدیک 
به ۱۶ میلیون نفر است. بنابراین با توجه به اینکه ۱۶ میلیون نفر به 
اذعان دســتگاه های دولتی جزو شش دهک پایینی جامعه بودند 
اما سهام عدالت دریافت نکردند و چهار میلیون نفر هم در مراحل 
شناسایی قرار داشتند اما ســهام عدالت دریافت نکردند، مجموع 
جاماندگان سهام عدالت بلکه مستحق دریافت این سهام هستند 

۲۰ میلیون نفر می شود.

راهکار مجلس برای تعیین تکلیف جاماندگان
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسالمی در الیحه بودجه سال 
۱۴۰۱، در مصوبه ای راهکاری برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام 
عدالت در سال ۱۴۰۱ مشخص کردند.  طبق مصوبه مجلس، دولت 
موظف شد از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت های 
دولتی در بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه های )۱( و 
)۲( ماده )۲( قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۸۷ 
و اصالحات و الحاقات بعدی آن، نسبت به واگذاری سهام عدالت به 
مددجویان جامانده تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینی )ره( 

مددجویان سازمان بهزیستی کشور و تمامی افرادی که از سهام عدالت 
برخوردار نشــده اند اقدام کند.  پس از آن محمدرضا پورابراهیمی، 
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد که برآورد این است 
حدود ۲۰ میلیون نفر در کشور سهام عدالت ندارند که در کمیسیون 
اقتصادی طرح را تصویب کردیم بنده به رییس جمهور نامه دادم و 
توافقات اولیه انجام و در بودجه امسال تصویب شد و دولت کلیات آن 
را پذیرفته و براین اساس کسانی که مشمول باشند، در سال جاری 
سهام عدالت دریافت می کنند. با این حال دولت تا مدت ها نظر قطعی 
در این مورد نمیداد و حتی حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی 
ســازی چند مرتبه اعالم کرد که هنوز درمورد ثبت نام جاماندگان 

سهام عدالت هیچ چیز قطعی نشده است.

تخصیص سهام عدالت به انتها نزدیک می شود
با این حال به نظر میرسد مجلس عزم خود را برای تعیین تکلیف 
جاماندگان جزم کرده است. بر این اساس حسین قربانزاده در آخرین 
مصاحبه خود به ایسنا اعالم کرد که  در آخرین جلسه ای که هفته 
گذشته با رئیس سازمان بهزیســتی، معاون وزیر رفاه و مسئوالن 
کمیته امداد برگزار شد تعداد جاماندگان تحت پوشش این دو نهاد 
مشخص شدند. بر این اساس این افراد در مجموع حدود سه میلیون 
و ۳۳۷ هزار و ۷۰۰ نفر هستند که حدود دو میلیون و ۲۵ هزار نفر 
تحت پوشش بهزیستی و حدود یک میلیون و ۳۰۰ نفر تحت پوشش 

کمیته امداد هستند.
رئیس سازمان خصوصی سازی درمورد پرتفوی افرادی که به عنوان 
مشمول شناخته شده اند نیز گفت: تا دو هفته اینده پرتفو این افراد 
مشخص می شود. درواقع کیفیت پرتفو، نوع سهام، میزان سهام هر 
فرد و روش انتقال مشخص شده و در تیرماه اطالع رسانی کامل می 

شــود. تفاوتی که پرتفوی این افراد با پرتفوی مشموالنی که سال 
۱۳۸۴ انتخاب شدند در این است که درحال حاضر سهام دولت بسیار 
محدود شده و ابتکار عملی که در ان زمان وجود داشته وجود ندارد. 
از طرف دیگر دولت تکالیف دیگری در بند الف تبصره دو یا بند ی که 
رد دیون است و... دارد و تابلوی بورسی سهام دولت کفاف این تکالیف 
را نمیدهد. باید اولویت سنجی صورت بگیرد که درحال انجام است.

قربانزاده با تاکید بر اینکه افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 
الزم نیست برای ثبت نام به جایی مراجعه کنند، توضیح داد: افراد 
باید توجه داشته باشند که اصال ثبت نامی وجود ندارد زیرا هویت 
افراد مشخص و در بانک اطالعات موجود است. این افراد نباید حتی 
یک ریال پرداخت کنند. اگر پیامکی ارسال می شود که لینک ثبت 
نام دارد قطعا کاله برداری است و ربطی به دولت و وزارت اقتصاد و 

سازنمان خصوصی سازی ندارد.

ادامه روند شناسایی جاماندگان
وی در ادامه درمورد ســایر افراد واجد شــرایط نیز گفت: درمورد 
تعیین سایر افراد واجد شرایط نیز جلسات مجزا درحال برگزاری 
است. مطابق تبصره ۳ ماده ۳۴ اجرای سیاست های اصل ۴۴ باید 
با همکاری وزارت رفاه و طبق سازو کاری که پایگاه رفاهی ایرانیان 
دارد، افراد واجد شرایط  بر اساس دهک بندی شناسایی شوند. بر 
این اساس مرحله بعد دو دهک ابتدایی هستند که باید تا پایان سال 
سهام عدالت به ان ها تخصیص پیدا کند. این موضوع نیاز به جلسات 

بیشتری دارد که ممکن است تا چند ماه اینده زمان ببرد.

مددجویان بهزیستی توجه کنند
سید مرتضی حسینی، معاون توســعه مدیریت و منابع سازمان 

بهزیستی کشور درخصوص جاماندگان ســهام عدالت که تحت 
پوشش این ســازمان قرار دارند، بیان کرد: همه مددجویان تحت 
پوشش سازمان بهزیستی دارای سهام عدالت خواهند شد، اما قرار 
نیست به هیچ عنوان به جایی مراجعه کنند، زیرا سازمان بهزیستی 
اسامی افراد را با اطالعات دقیق در اختیار سازمان خصوصی سازی 

قرار داده است.
وی با بیان اینکه ۶ میلیون و ۹۲۸ هزار مددجو تحت پوشش سازمان 
بهزیستی قرار دارد، افزود: این درحالیست که حدود ۷۰ درصد از 
این افراد )چهار میلیون و ۸۰۶ هزار نفر( در حال حاضر سهام عدالت 
دارند و حدود ۲ میلیون و ۲۵ هزار نفر، جز جاماندگان سهام عدالت 
هستند یا قبال تحت پوشش سازمان بهزیستی نبوده اند که باتوجه 
به پیگیری های انجام شده همه این افراد ســهام عدالت دریافت 

خواهند کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: 
قرار نیست جاماندگان سهام عدالت به هیچ عنوان به جایی مراجعه 
کنند، زیرا سازمان بهزیستی اســامی افراد را با اطالعات دقیق در 
اختیار سازمان خصوصی سازی قرار داده و به محض اینکه سازمان 
خصوصی سازی کارهای قانونی و اداری آن را انجام دهد مستقیما 

برای افراد جامانده سهام عدالت برقرار می شود.

چه باید کرد؟
بنابراین هیچ فردی که تا کنون ســهام عدالت دریافت نکرده الزم 
نیســت برای ثبت نام به جایــی مراجعه کند. فرایند شناســایی 
جاماندگان ادامه دارد و توســط دولت در ادامه انجام خواهد شد. 
همچنین فعال پرتفویی که قرار است برای جاماندگان در نظر گرفته 

شود مشخص نیست اما قطعا با پرتفوی فعلی مشموالن فرق دارد.

مدیرعامل شرکت عمران شــهرهای جدید با بیان 
اینکه پس از احراز شــرایط متقاضیان نهضت ملی 
مسکن، پروژه تخصیص می یابد گفت: در شهر جدید 
پرند تا پایان خردادماه از متقاضیان گروه اول که در 
ســهمیه ۴۴۹۷ واحد قرار گرفته اند برای انتخاب 

پروژه دعوت می شود.
علیرضا جعفری در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: 
بعد از مرحله ثبت نام نهضت ملی مسکن، پاالیش 
اولیه شــرایط متقاضیان انجام می شــود که این 
مرحله به پایان رســیده است. در مرحله دوم تایید 
نهایی صــورت می گیرد. تایید نهایــی باید زمانی 
انجام شود که پروژه ای تخصیص پیدا می کند. اگر 

متقاضی تایید نهایی شود می تواند در بانک افتتاح 
حســاب کند و آورده اولیه را بپردازد. در واقع بعد 
 از آورده اولیه، تعهد ســاخت مســکن برای دولت 

شکل می گیرد.
وی درباره تعیین تکلیف متقاضیان ثبت نام شــده 
در شهر جدید پرند گفت: از ۱۰۰ هزار واحدی که 
اوایل اردیبهشت ماه عملیات اجرایی آن در شهرهای 
جدید آغاز شد سهمیه شهر جدید پرند ۴۴۹۷ واحد 
است. متقاضیان پس از تایید باید برای واریز آورده 

اولیه اقدام کنند.
به گفته جعفری، در حال حاضر بحث اصلی این است 
که شــروع عملیات پروژه ها را داشته باشیم. وقتی 

پروژه شروع شود نهایتا تا آخر خردادماه پاالیش ها را 
به نقطه ای می رسانیم که متقاضیان انتخاب پروژه 

داشته باشند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: برای ۱۰۰ 
هزار واحد اول به تعداد واحدهایی که در پرند شروع 

کردیم انشاءاهلل تخصیص پروژه خواهیم داشت.
جعفری درباره وضعیت پروژه مترو شهر جدید پرند 
گفت: مبلغ ۷۵۰ میلیارد تومــان از منابع اعتباری 
بودجه پرند به شهرداری تهران برای اجرای پروژه 
مترو فــرودگاه امام )ره(ـ  پرنــد اختصاص دادیم. 
امیدواریم در دهه فجر امسال خدمات این خط به 

شهروندان ارایه شود.

بیت کوین در روز یکشــنبه بعد از ۱۲ روز سقوط، 
مســیر خود را به باالی ۲۰هــزار دالر بازگرداند 
و بــازار ارزهــای دیجیتــال را در یــک چرخش 
 ســریع پس از یک رشــته افت رکوردشــکنی، 

رهبری کرد.
به گزارش ایســنا و به نقل از فایننس، بزرگترین 
ارز دیجیتــال جهــان روز یکشــنبه ۱۶ درصد 
صعود کرد و ضرر روز شــنبه خود را جبران کرد. 
افت شــدید روز شــنبه این توکن را به ۱۷هزار و 
۵۹۹ دالر رســانده بود. ارزش اتریوم نیز که ۸۸۱ 
 دالر رســید، با ۲۶ درصد افزایــش به ۱۱۴۰ دالر 

رسید.
تحلیلگران هشــدار دادند که رخداد روز یکشنبه 
ممکن اســت کوتاه مدت باشــد حتی با رشد روز 
یکشنبه، بیت کوین در این ماه بیش از ۳۰ درصد 
و حدود ۷۰ درصد از باالتریــن رکورد خود در ماه 

نوامبر کاهش یافته است.
 )CoinGecko( بر اســاس گزارش کوین گکــو
معامالت آخر این هفته ســنگین تر از حد معمول 
بود و حجــم بیت کویــن در ۲۴ ســاعت تا ظهر 
یکشــنبه به وقت نیویورک بــه ۴۰ میلیارد دالر 

نزدیک شد. این رقم در شــنبه و یکشنبه گذشته 
 به ترتیب ۲۵.۶ میلیارد دالر و ۲۲.۵ میلیارد دالر 

بود.
کیتی اســتاکتون، شــریک مدیریت و بنیان گذار 
 Fairlead شــرکت فیرلیــد اســتراتجیز  )
Strategies( گفــت: این توکــن همچنین از 
ســطح پشــتیبانی فنــی ۱۸هــزار و ۳۰۰ دالر 
عبــور کــرد. زیان هــای هفتگــی متوالــی زیر 
این ســطح، خطر ســقوط بــه ســمت حمایت 
 بعــدی ۱۳هــزار و ۹۰۰ دالری را افزایــش

 می دهد.
وی نسبت به خرید کنونی هشدار داد، زیرا نوسانات 
به شــدت منفی است. ســایر تحلیلگران ۲۰هزار 
دالر را به عنوان نقطه محوری کلیدی ذکر کردند 
که در صــورت بازپس گیری و نگهــداری آن در 
چند روز آینده، این ســطح می تواند پشــتیبانی 
 فراهم کنــد در غیر این صورت، می تواند ســقف 

بازار باشد.
ماتی گرینســپن، بنیان گذار کوانتوم اکونومیکس 
اظهار کرد: ســطح ۲۰هزار دالر معنی دار اســت 
زیرا نشــان دهنده باالترین ســطح ســال ۲۰۱۷ 

اســت و از آن زمان تاکنون در مــوارد متعدد هم 
به عنوان حمایــت و هم به عنــوان مقاومت عمل 
کرده اســت. اگر بتوانیم باالتر از این ســطح قرار 
 بگیریم و آن را حفظ کنیــم، روند کامال صعودی 

خواهد بود.
مجموع ارزش بــازار جهانی ارزهــای دیجیتالی 
در حــال حاضــر ۸۷۸.۸۰ میلیــارد دالر برآورد 
می شــود که این رقم نســبت بــه روز قبل ۶.۴۶ 
درصد بیشتر شده اســت. در حال حاضر ۴۳.۴۳ 
درصــد کل بازار ارزهــای دیجیتالــی در اختیار 
 بیت کوین بوده که در یک روز ۰.۴۶ درصد افزایش 

داشته است.
حجم کل بــازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ســاعت 
گذشــته ۷۹.۰۶ میلیارد دالر اســت که ۱۲.۲۷ 
درصد کاهش داشــته اســت. حجم کل در امور 
مالی غیــر متمرکز در حال حاضــر ۵.۶۸ میلیارد 
دالر است که ۷.۱۸ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته 
بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه های 
پایدار اکنون ۶۸.۳۶ میلیارد دالر است که ۸۶.۴۷ 
 درصــد از کل حجم ۲۴ ســاعته بــازار ارزهای 

دیجیتال است.

صفر تا صد اختصاص سهام عدالت به جاماندگان

متقاضیان نهضت مسکن پرند به زودی تعیین تکلیف می شوند صعود بیت کوین کوتاه مدت است؟

پیامک: 30004800سال هشتم |  شماره      2512| سه شنبه 31  خرداد ماه  1401 |  21 ذی القعده  1443 |   21 ژوئن  2022 |  4 صفحه 5000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 2

خطیب زاده:

4 تصمیم برای کنترل بازار اجاره

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

قطار مذاکرات از ریل 
خارج نشده است

قراردادهای اجاره 
به صورت خودکار 

تمدید می شود

94 درصد تسهیالت 
صندوق توسعه به 
دولتی ها رسید!

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

افت سرمایه گذاری 
در صنعت برق

در شرایط فعلی در اقتصادی 
به ســر می بریــم که خود 
اقتصاد در آن در اولویت قرار 
ندارد. وقتی خود اقتصاد در 
اولویت نباشد ارکان آن نیز از اولویت خارج می شود. 
بر اساس رشــد اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری 

متوازن در حوزه های...

  پیمان مولوی، اقتصاددان 

متن کامل  د ر صفحه 4

۲

۲

خروج نجومی
 سرمایه از بورس

افزایش
هزینه وام مسکن 

فعاالن صنعتی  نسبت  به قطعی برق و کاهش تولید هشدار دادند

سایه خاموشی ها  بر سر صنایع
صفحه4

صفحه3

نان گران  می شود؟
اتصال  9  هزار  نانوایی   تهران   به   کارتخوان   هوشمند

آغاز  هوشمند سازی   یارانه  آرد   و   نان   در  تهران

در ۵ روز کاری اخیر معامالت بازار سهام، مجموعا 
بیش از ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بورس 
خارج شده است. به گزارش اکوایران، در معامالت 
روز دوشنبه ســی اُم خرداد، شــاخص کل بورس 
پایتخت با صعود هزار و ۲۸۶ واحدی نسبت به روز 
یکشنبه به رقم یک میلیون و ۵۴۷ هزار و ۲۴۸ واحد 
رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با رشد هزار و ۲۲۳ 
واحدی در سطح ۴۲۶ هزار و ۵۸۴ واحدی ایستاد. 
همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( ۲۷ واحد 
باال آمد و در سطح ۲۰ هزار و ۹۸۶ واحد قرار گرفت.  
روز گذشته ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به 
حقیقی بازار برای پنجمین روز متوالی منفی شد و 
۲۹۲ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. 

در ۵ روز کاری اخیر در...

نرخ سود وام مسکن دو هفته است که در کانال ۲۷ 
درصد قرار دارد. بررسی هزینه وام مسکن از طریق 
خرید اوراق تسه نشان می دهد در این مدت همواره 
این هزینه بــرای زوجین در کانــال ۱۳۰ میلیون 
تومان قرار داشــته اســت. به گزارش اقتصادنیوز، 
روند هزینه وام مسکن در هفته های اخیر مسیری 
 صعودی داشته و نرخ ســود آن در کانال ۲۷ درصد 
قرار گرفت. متقاضیان وام مسکن می توانند با خرید 
اوراق از این نهاد اقدام به اخذ وام کنند. سقف وام در 
این بازار برای مجردین برابر با ۲۴۰ میلیون تومان و 
برای متاهلین ۴۸۰ میلیون تومان بوده است. قیمت 
اوراق تسه با اندکی کاهش نسبت به هفته قبل ۱۳۸ 

هزار و ۸۵۰ تومان به ثبت...



اقتصاد2
ایران

رئیس اتاق بازرگانی ایران:
94 درصد تسهیالت صندوق 

توسعه به دولتی ها رسید!
رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید با همکاری 
مرکز پژوهش ها، پاســخی در مــورد تعیین 
تکلیف اقســاط بدهکاران ارزی به صندوق 
توسعه ملی ارائه شــده که نشان می دهد ۹۴ 
تسهیالت این صندوق به دولتی ها ارائه شده 
 و ســهم بخش خصوصی کمتــر از ۵ درصد 

است.
به گزارش ایســنا، غالمحسین شــافعی در 
نشســت روســای اتاق های بازرگانی کشور، 
به برگزاری همایشــی از ســوی ســازمان 
خصوصی ســازی اشــاره کرد و گفت: راضی 
نبودن هیچ یــک از ارکان  و نهادهــا از روند 
خصوصی ســازی، محور ایــن همایش بود. 
در ایــن مراســم بر تغییــر ســاختاری در 
فرآینــد واگذاری ها نیــز تاکیــد و تصریح 
 شــد که ادامه مســیر فعلی به زیان اقتصاد 

خواهد بود.
بــر اســاس اظهــارات او در ایــن همایش 
تاکید خاصــی بر رد دیون شــد. نمایندگان 
بخــش خصوصی یــادآور شــدند کــه رد 
دیون ارتباطــی با خصوصی ســازی ندارد و 
تنها تسویه حســاب دولت اســت که نباید 
 به عنوان خصوصی ســازی در آمــار و ارقام 

ذکر شود.
برگزاری همایش توســط صندوق توســعه 
ملــی و انتقادهایــی از اتــاق ایــران درباره 
دریافــت تســهیالت ارزی از صنــدوق و 
بازپرداخــت ریالی این تســهیالت، موضوع 
 دیگری بود که از سوی شــافعی مورد توجه 

قرار گرفت.
او از ارائه پاسخی به صندوق با همکاری مرکز 
پژوهش های اتاق ایران خبــر داد و گفت: در 
این پاســخ تاکید شــد که بالغ بر ۹۴ درصد 
تسهیالت توسط دولتی ها دریافت شده و تنها 
۴ تا ۵ درصد آن به شرکت های خصوصی اعطا 

شده است.
رئیس اتاق ایران به سفر گزارشگر حقوق بشر 
ســازمان ملل به ایران که برای نخستین بار 
انجام می شــد، اشــاره و از حضور ایشــان 
در اتاق ایــران خبر داد. بر اســاس اظهارات 
او در ایــن دیــدار به مســائل اقتصــادی و 
آثــار تحریم بــر مــردم کشــور و مهاجران 
 حاضر در ایــران به ویــژه مهاجــران افغان 

اشاره شد.
دیدار هیات رئیسه اتاق ایران با رئیس جمهور، 
موضوع دیگری بود که شافعی به آن اشاره کرد. 
او در این رابطه گفت: هیات رئیســه در دیدار 
با رئیس جمهوری مســائل روز را با ایشان در 

میان گذاشتند.
همراهــی بخــش خصوصی در ســفرهای 
رئیس جمهــور، طرح هــای نیمه تمــام، 
توســعه صادرات، اســتفاده از نظرات بخش 
خصوصی و حضــور فعال وزرایــی که عضو 
شورای گفت وگو هســتند، در نشست های 
این شــورا، مهم ترین خواســته هایی بودند 
که بر اســاس اظهــارات رئیس اتــاق ایران 
 در نشســت بــا رئیس جمهــوری مطــرح 

شدند.
یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز نیز از بی توجهی 
بانک ها نســبت به تامین مالــی بنگاه ها بعد 
از حــذف ارز ترجیحی و مشــکالت ناشــی 
از آن انتقاد کــرد و گفت: منابــع الزم برای 
پیگیــری مطالبات بخــش خصوصی وجود 
دارد اما مشــکل اصلی از بی برنامگی اســت؛ 
 بخش خصوصی پیش از هر چیــز به برنامه 

نیاز دارد.
به باور این فعــال اقتصــادی، فرصت کوتاه 
اســت و باید از این زمان کم به بهترین شکل 

استفاده کرد.
در بخش بعدی نشست غالمحسین جمیلی، 
عضو هیات رئیســه اتاق ایران درباره نشست 
هیات رئیســه اتاق ایران با رئیس جمهوری 

نکاتی را مطرح کرد.
او در ایــن رابطه گفت: طبــق صحبت هایی 
که در این نشست مطرح شــد، مقام معظم 
رهبــری تاکیــد دارنــد بخــش خصوصی 
حضور پررنگی در اقتصاد داشــته باشد و این 
 نشســت هم در همین راســتا برگزار شده 

بود.
جمیلی خاطرنشــان کرد: اتاق ایــران باید 
از این فرصت به بهترین شــکل بهره ببرد و 
مطالبه گرانه خواســته های خود را پیگیری 

کند.

خبر

۵ روز کاری اخیــر  در 
معامالت بــازار ســهام، 
مجموعا بیــش از 2 هزار 
میلیــارد تومان ســرمایه 
حقیقی از بــورس خارج 
شده اســت. به گزارش اکوایران، در معامالت روز 
دوشنبه سی اُم خرداد، شاخص کل بورس پایتخت 
با صعود هزار و 286 واحدی نسبت به روز یکشنبه 
به رقم یک میلیون و ۵۴7 هزار و 2۴8 واحد رسید. 
شــاخص هم وزن بورس نیز با رشــد هزار و 223 
واحدی در سطح ۴26 هزار و ۵8۴ واحدی ایستاد. 
همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( 27 واحد 
باال آمد و در سطح 20 هزار و ۹86 واحد قرار گرفت.  

جریان پول حقیقی
روز گذشته ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به 
حقیقی بازار برای پنجمین روز متوالی منفی شد و 
2۹2 میلیارد تومان پول حقیقــی از بورس خارج 
شد. در ۵ روز کاری اخیر در مجموع بیش از 2 هزار 
میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بورس خارج شده 
است. در معامالت روز دوشنبه بیشترین خروج پول 
حقیقی به سهام تفارس )شــرکت تأمین سرمایه 
خلیج فارس( اختصاص داشــت کــه ارزش تغییر 
مالکیت حقیقی به حقوقــی آن 6۵ میلیارد تومان 
بود. پس از تفارس، نمادهای شتران )شرکت پاالیش 

نفت تهران( و فملی )شرکت ملی صنایع مس ایران( 
بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

 
نمادهای پیشران

روز گذشــته نمادهای »حکشــتی«، »خودرو« و 
»خساپا« بیشــترین تأثیر را در رشد شاخص کل 
بورس داشــتند و در مقابل نمادهای »شپدیس«، 
»فملی« و »اخابر« بیشــترین تأثیر کاهشی را بر 

شاخص کل داشتند. 
در فرابورس نیز نمادهای »آریا«، »دماوند« و »صبا« 

بیشترین تأثیر مثبت را بر شــاخص کل فرابورس 
داشتند و »کگهر«، »زاگرس« و »سمگا« بیشترین 

تأثیر کاهنده را بر شاخص داشتند.  
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس آسیاتک 
صدرنشین است و سآبیک و شســتا در رتبه های 
بعدی هســتند. در فرابورس نیز ددانا، سمگا و دی 

پرتراکنش  ترین نمادها هستند. 
روز دوشنبه قیمت سهام اغلب نمادهای خودرویی 
و ســیمانی افزایش یافت و این دو گروه سبزترین 

گروه های بازار سهام هستند.

رشد ارزش معامالت 
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام رشد کرد 
و به رقم 131 هــزار و 707 میلیارد تومان افزایش 
یافت. ارزش معامالت اوراق بدهــی در بازار ثانویه 
12۵ هزار و 820 میلیارد تومان بود که ۹6 درصد از 
ارزش کل معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد. 
روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با افزایش 8 
درصدی نســبت به روز کاری قبل به رقم ۴ هزار و 

۵88 میلیارد تومان رسید. 

عرضه و تقاضای پایانی بازار
در پایان معامــالت روز گذشــته ارزش صف های 
فروش پایانی بازار نســبت بــه روز کاری قبل 32 
درصــد کاهش یافــت و ۴6 میلیارد تومان شــد. 
ارزش صف های خرید نیز نســبت بــه پایان روز 
کاری گذشــته ۴ درصد افت کــرد و در رقم 1۹۵ 
میلیارد تومان ایستاد. روز گذشته نماد دی )بانک 
دی( با صف  خریــد ۵0 میلیــارد تومانی در صدر 
جدول تقاضــای بازار قــرار گرفت. پــس از دی، 
نمادهای ثفارس )شرکت عمران و توسعه فارس( 
 و ستران )شرکت ســیمان تهران( بیشترین صف 

خرید را داشتند. 
بیشترین صف فروش بازار در پایان معامالت به نماد 
وآذر )شرکت ســرمایه گذاری توسعه آذربایجان( 
تعلق داشــت که ارزش آن 3۴ میلیارد تومان بود. 
پس از وآذر، نمادهای حپترو، خچرخش، تپمپی و 

مداران بیشترین صف فروش داشتند.

در 5 روز کاری اخیر معامالت بازار سهام

خروج  نجومی  سرمایه  از  بورس

خطیب زاده اعالم کرد
قطار مذاکــرات از ریل خارج 

نشده است
ســخنگوی وزارت امور خارجه در مورد مذاکرات 
وین گفت : ما همچنان در مسیر دیپلماسی حرکت 
می کنیم و این قطار علی رغم بدعهدی آمریکا از 
ریل خود خارج نشده است. به گزارش ایسنا، سعید 
خطیب زاده، صبح روز دوشنبه در نشست هفتگی 
خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاســخ به 
سوال ایسنا در مورد آخرین وضعیت کشتی های 
توفیق شده یونانی در ایران به خاطر تخلف صورت 
گرفته از سوی آنها و همچنین محموله توقیف شده 
ایران از سوی دولت آتن و حکم دادگاه یونانی در 
این ارتباط اظهار کرد: مراحل قضایی نفتکش های 
یونانی در محل طی می شود. دولت یونان از طریق 
وکال تالش کرده مستندات الزم را آماده کند برای 

این که فرآیند آزادسازی کشتی ها انجام شود.
وی ادامــه داد: به دولت یونان توصیــه کردیم از 
ظرفیت های قانونی استفاده الزم را داشته باشند و 
اطمینان داریم این موضوع ، مسیر خود را از مسیر 
قانونی و قضایی طی خواهد کرد. وی با بیان این که 
امیدواریم در عمل شاهد آزادسازی محموله نفتی 
متعلق به مردم ایران در یونان  باشیم، تصریح کرد 
: مطمئن هستیم  مسیری که پیش خواهد رفت، 
حفظ روابط دوجانبه و مصون بودن این رابطه از 

دخالت عامل سوم)ایاالت متحده( است.

قیمت دالر در ناحیه حساس
احتیاط و صبوری در بازار ارز

عقب نشــینی معامله گران موجب شده است که 
اسکناس آمریکایی به زیر مرز 32 هزار تومانی برود و 
در محدوه حساس 31 هزار و 800 تومانی قرار بگیرد. 
معامله گران ارزی به صورت موقت تمایل چندانی 
برای خرید ارز ندارند. آن ها در 2 روز اخیر بیشــتر 
ترجیح داده اند که با احتیاط رفتار کنند و به راحتی 
در موقعیت خرید یا فروش قرار نگیرند. به نظر می 
رسد رفتار بازارساز و تالش جدی برای جلوگیری 
از عدم رشد بیشتر دالر موجب شده است که معامله 

گران به صورت موقت از رفتار هیجانی پرهیز کنند.
عقب نشینی معامله گران موجب شده است که 
اســکناس آمریکایی به زیر مرز 32 هزار تومانی 
برود و در محدوه حساس 31 هزار و 800 تومانی 
قرار بگیرد. تحلیل گران فنی باور دارند در صورت 
شکست محدوده قیمتی 31 هزار و 800 تومان، 
احتمال افزایش ســرعت افت دالر وجود خواهد 
داشت و بازار برای قرار گرفتن در موقعیت افزایشی 
نیاز دارد که از مقاومت 32 هــزار و 200 تومان با 
قدرت عبور کند. در شرایطی که دالر در روزهای 
اخیر توان افزایش قیمت نداشته است، برخی از 
معامله گران نگران آینده میان مدت بازار هستند. 
افزایش سرعت رشد نرخ تورم در سال جاری موجب 
شده است که انتظارات افزایشی در بازار دالر نیز 
تقویت شود. به باور شماری از فعاالن تا این انتظارات 
تغییر پیدا نکند، بازارســاز تنها به صورت موقت 
می تواند نرخ ارز را مدیریت کند. به نظر می رسد 
سیاست گذار نیز قصد دارد با پمپاژ اخبار مثبت یا 
اعالم نرخ توافقی صرافی ها، ذهنیت بازیگران آماتور 
بازار را تحت تاثیر قرار دهد. با این حال، این سیاست 
در مقاطع مختلف تنها به صورت کوتاه مدت زمینه 

ساز محدود کردن نوسانات افزایشی شده است.

۴ تصمیم برای کنترل بازار اجاره
ابالغ مصوبه پرداخت وام ودیعه 

مسکن به بانک ها
وزیر راه و شهرسازی گفت: برای کنترل بازار مسکن 
عالوه بر آنکه طرح مسکن استیجاری را در دستور 
کار قرار داده ایم، مصوبه پرداخت تسهیالت ودیعه 

مسکن را هم به بانک ها ابالغ کرده ایم
به گزارش همشهری آنالین، رستم قاسمی افزود: 
در پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن ما عملیات 
پرداخت را به بانک ها ابالغ کرده ایم و پیرو جلسه ای 
که با بانک مرکزی داشته ایم، بانک ها آماده عملیات 

پرداخت تسهیالت به متقاضیان هستند.
به گفته وزیر راه و شهرســازی برای کنترل بازار 
اجاره، طرح مسکن استیجاری در دستور کار قرار 
گرفته و همچنین در طرح نهضت ملی مسکن هم 
بیش از 200 هزار واحد خود مالکی وجود دارد که 
تاکنون پیشرفت خوبی داشته است. در این طرح 
زمین به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار 
گرفته و با پرداخت تسهیالت این واحدها ساخته 

می شود.
دولت برای کنترل بازار اجاره مسکن مصوبه سقف 
تســهیالت 2۵ درصدی را در شهر تهران چندی 
پیش در جلسه سران ســه قوه به تصویب رساند، 
این در حالی است که بسیاری از مشاوران امالک 
کشور اعالم می کنند مالکان به هیچ عنوان زیر بار 

این مصوبه نمی روند.

اخبار
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سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های 
خودرو، ضمن تاکید بر اینکه در شرایط فعلی که هزینه 
سربار کارخانه های تولیدی به  سبب افزایش هزینه ها 
و مواداولیه باال رفته بــرای تعدیل قیمت ها در بخش 
قطعه سازی باید اقدام مقتضی صورت گیرد به موضوع 
مطالبات قطعه سازان نیز اشاره کرد و گفت: مطالبات 
معوق  باالی 120 روز قطعه سازان به 10 الی 1۵ هزار 
میلیارد تومان رسیده که همین موضوع یکی از مشکالت 
صنعت قطعه سازی است. فرهاد به نیا پیرامون آخرین 
وضعیت و مسائل اخیر صنعت قطعه سازی کشور در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر دو مشکل 
اصلی در حوزه صنعت قطعه وجود دارد، اما پیش از آن 
بایستی نکته بسیار مهمی را مورد توجه قرار دارد؛ آنچه 
که در حال حاضر  از اهمیت باالیی برخوردار اســت، 
بحث قیمت خودرو درب کارخانه اســت. سخنگوی 
انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های قطعه سازان 
با یادآوری اینکه سال گذشته با مساعدت خودروسازان، 
تعدیل قیمت ها محقق شد، تصریح کرد: در سال جاری 
اما افزایش سنگین قیمت در عرضه کلیه محصوالت و 
از جمله مواداولیه ورودی صنعت خودرو کامال مشهود 
است. تنها در رابطه با دســتمزدها ۵7 درصد افزایش 
حقوق و دستمزد داشته ایم؛ ضمن اینکه قیمت  قطعات 
فوالدی، پتروشیمی ها و... نیز رشد قابل توجه را در سال 

جاری تجربه کرده اند.

افزایش سربار عمومی کارخانه ها به دنبال 
افزایش قیمت پارامترهای تاثیرگذار

وی افزود: از سوی دیگر با توجه به این افزایش ها، سربار 
عمومی کارخانه ها نیز باال رفته است. البته این موضوع 
تنها مختص صنعت قطعه نبوده و شــامل همه صنایع 
می شود. در شرایط فعلی قاعدتا بایستی در مورد تعدیل 
قیمت ها در بخش قطعه سازی کشــور اقدام مقتضی 
صورت گیرد. این موضوعی اســت که دولت نیز به آن 
اشراف کامل دارد اما با توجه به اختالف قیمت ایجاد شده 
در بازار و درب کارخانه و همچنین هجمه ای که قیمت 
خودروها در بازار ایجاد کرده اند، با افزایش قیمت ها در 
اردیبهشت ماه امسال )براساس تورم بخشی( مخالفت 
کرد. عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو 
خاطرنشان کرد: این موضوعی میان دولت و خودروسازان 
است و هیچ ارتباطی به صنعت قطعه سازی ندارد؛ بنابراین 
هر دو خودروساز بزرگ و سایر خودروسازان که تولید 
داخل دارند، بایستی به این تعدیل قیمت قطعه سازی 
کشور نظر ویژه ای داشته باشند. چنانچه این اتفاق نیفتد، 
قطع به یقین در روند تولیــد و کاهش قیمت ها در بازار 
تاثیر منفی خواهد گذاشت. به عبارت دیگر چنانچه قرار 
باشد با قیمت های سال 1۴00، فروش انجام شود، اغلب 
بنگاه ها دچار مشکالت شدید خواهند شد و از افزایش 
تولید باز خواهند ماند. کند شدن یا توقف افزایش تولید، 

به تبع کاهش عرضه و افزایش تقاضا را به دنبال دارد و 
در نهایت منجر به افزایش قیمت در بــازار آزاد خواهد 
شد. به نیا ضمن اشاره به اینکه از دولت، وزارت صمت و 
خودروسازان تقاضا داریم که چنانچه قصد دارند که در 
بازار آزاد شاهد اتفاق های بدتری نباشیم و بتوانند تیراژ 
تولید را به عددی که به مردم قول دادند برسانند، قاعدتا 
باید ابتدا مقدمات آن را فراهم کنند، تصریح کرد: عدم 
تعدیل قیمت ها تبدیل به معضل مهمی شده که برای 
صنعت قطعه ایجاد بحران و قطعه سازان دچار بالتکلیفی 
کرده اســت. امیدواریم که اقدامی عاجل در این رابطه 
صورت گیرد. مجدد تاکید می کنم منطقی کردن قیمت 
قطعه سازان هیچ ارتباطی به افزایش قیمت ها در بازار 
ندارد، بلکه در مقابــل می توان با تعدیل قیمت  قطعات 
خودرو، افزایش تیراژ خوبی داشته باشیم و عامل اصلی 

کاهش قیمت در بازار آزاد را فراهم کنیم.

مطالبات معوق  باالی ۱۲۰ روز قطعه سازان 
به  ۱۰ الی ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 
در ادامه دیگر مشــکل اصلی حال حاضر صنعت قطعه را 
موضوع مطالبات قطعه سازان از خودروسازان دانست و گفت: 
در حقیقت خودروسازان علیرغم اینکه قول دادند مطالبات 
قطعه سازان را پرداخت کنند و البته خودشان نیز خواستار 
این هستند اما امکان آن را ندارند؛ چرا که سیاست های وزارت 
صمت سبب کسری نقدینگی در بخش پرداخت مطالبات 
آن ها به قطعه سازان شده و این موضوع مشکل دوم صنعت 
قطعه است. این فعال صنعت قطعه کشور اظهار کرد: حدود 
60 الی 70 درصد IP های خودروســازان را قطعه سازان 
تامین می کنند اما متاســفانه بخش عمده ای از مطالبات 
آن ها، باالی 120 روزه است. بدهی معوق  باالی 120 روز 
خودروســازان بین 10 الی 1۵ هزار میلیارد تومان رسیده 
است. خود این موضوع باعث شده که قطعه سازان در تامین و 
خرید مواداولیه، سفارش گذاری ها و گذران امورات خود دچار 
بحران جدی شوند. امروزه با توجه به تغییرات قیمتی که در 
بازار رخ داده است، عدم امنیت ثبات قیمت سبب شده که 

همه به فروش نقدی رو بیاورند.

دو چندان شدن مشــکالت بنگاه های 
تولیدی با خریدهای نقدی

وی افزود: اگر در ســال 1۴00 می توانســتیم مواد 
پالســتیکی یا فوالدها را دو یا ســه ماهه خریداری 
کنیم، اما اکنون ۹0 درصد فروش های این چنینی به 
فروش های نقدی تبدیل شده است. بنگاه تولیدی که 
در تامین نقدینگی از محل فروش دچار مشکل است، 
با بحث خریدهای نقدی نیز مشکالتش دو چندان 
خواهد شد. اگر واقعا وزارت صمت با هر نگرشی که به 
صنعت خودرو دارد، در پی حل این معضالت نباشد، 

مطمئنا بازهم شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از موارد مشاهده 
شده در سفرهای استانی، کم کاری بانک های خصوصی 
در مشارکت در طرح ها است که باید این موضوع حل 
شــود زیرا، یکی از ارکان اقتصاد مردمی دسترسی 
متوازن به اعتبارات بانکی اســت. به گزارش ایسنا، 
احسان خاندوزی در همایش »حکمرانی مردمی در 
گفتمان عدالت و جمهوریت« که امروز در دانشکده 
مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: مفهوم 
اقتصاد مردمی به شدت مستعد مصادره به مطلوب 
است. به این معنا که بسته به رویکرد نظام اقتصادی 

مطلوب مدنظر سیاستگذاران، تعریف می شود. 
وی افزود: در نگاه اقتصاد ســرمایه داری، از آنجا که 
امکان ها و آزادی های ویژه ای برای مردم فراهم کرده 
است، می تواند ادعای ســردمداری اقتصاد مردمی 
داشته باشد. همچنین، در نگاه اقتصاد چپ گرایانه نیز 
فراهم کردن شرایط برای طبقات مختلف در جهت 
بهره مندی از حداقل امکانات و مالکیت برای هر فرد، 

می توان ادعای اقتصاد مردمی را داشت. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در اقتصاد ایران 
زمانی می توان گفت که به ســمت اقتصاد مردمی 
حرکت شــده که  دسترسی بیشتر طبقات مختلف 
مردم به ســرمایه ها و مواهب اقتصادی محقق شود، 
مردم از منافع تولید و درآمدهای کشور بیشتر بهره مند 
شــوند و بتوانند نقش آفرینی بیشــتری در تولید و 

فعالیت های اقتصادی داشته باشند.
وی گفت: در سال های پس از انقالب اسالمی بحث 
دسترسی به منابع و نقش آفرینی مردم در تولید مجال 
بیشتری پیدا کرد اما در دهه 70 و بعد از آن از اقتصاد 
مردمی دور شدیم. در پایان دهه ۹0 به موقعیتی در 
اقتصاد رسیدیم که بســیاری از مناسبات عمومی و 
دولتی که گمان می شد گره گشای مسایل باشد، به 
دلیل ناکارآمدی داخلی و تنگناهای خارجی امکان 
نقش آفرینی نداشــتند. خاندوزی ادامه داد: دولت  
سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که به دنبال انتخاب 
مدیرانی خارج از کلونی اقتصــاد بود تا چاره ای برای 
اقتصاد اندیشیده شود و دوباره گرفتار مسیر طی شده 
قبلی نباشیم و برای مسیر نو نیازمند افرادی بود که به 
نظامات و پیراستگی از منفعت های فردی مسلح باشد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اجرای سیاســت حذف ارز 
۴200 تومانی اقدامی در مسیر رساندن منفعت به عامه 
مردم بود، گفت: شروع به کار دولت سیزدهم در شش 
ماه نخست ثبات اقتصادی بود که تا پایان اسفندماه سال 
گذشته در دستور کار بود. در سال جدید سیاست حذف 
ارز ترجیحی در دستور کار قرار گرفت و این سیاست 
اقدامی در مسیر رســاندن منفعت به عامه مردم بود.  
وی تصریح کرد: برخی که در دوره تخصیص ارز ۴200 
تومانی فربه شده بودند با مراجعه به مسووالن تاکید 
داشــتند که امکان حذف این ارز وجود ندارد و برای 

اجرای این سیاست مقاومت می کردند اما این سیاست 
اجرا شد. رویکرد  اصلی در حذف ارز ۴200 تغییر است 
و اقلیت هایی که مدیریت جامعه را برعهده دارند و برای 
منافع خود بیکار نشستند سرانجام ناکام ماندند. وی 
درباره مدل اقتصادی مدنظر دولت سیزدهم گفت: در 
دولت سیزدهم قصد داریم تا آسیب پذیری و وابستگی 
اقتصادی را کم کنیم. به عنوان مثال، ســفره مردم به 
واردات  و اقتصاد به نفت وابسته است که ما می خواهیم 
اقتصاد را متکی بر مالیات اداره و وابستگی سفره مردم 

به واردات را کم کنیم. 

در دهه ۸۰ اقتصاد ایران از دست رفت 
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دهه 80 دهه از دست رفته 
اقتصاد ایران است، گفت: در این زمینه، درسی که باید 
از سال 13۹0 و دهه ۹0 بگیریم این است که دیگر به 
سفره مردم هزینه ای تحمیل نشود. در دهه ۹0 فرصت 
رشدهای باالی اقتصادی و تورم پایین را از دست دادیم 
و در حال حاضر با تورم های باال و رشد اقتصادی پایین 

تحت تاثیر سیاست های دهه ۹0 مواجه هستیم. 

اولویت دولت رئیسی در اقتصاد
خاندوزی افزود: اولویت اصلی دولت ســیزدهم در 
زمینه اقتصادی این است که تجربه های دهه ۹0 تکرار 
نشود و دیگر از بعد داخلی و خارجی اقتصاد ایران با 

وابستگی و آسیب پذیری مواجه نباشد.

دولت، خواهان تصویب سریع مالیات بر 
عایدی سرمایه است

وزیر اقتصاد درباره طرح مالیات بر عایدی و تصویب آن 
در مجلس گفت: در این زمینه براساس قانون اساسی، 
دولت نمی تواند اقدامی انجام داد تا زمانی که مجلس 
الیحه مالیات بر عایدی ســرمایه را تصویب کند تا 
قابلیت اجرا یابد. در دولت قبــل، مخالف مالیات بر 
عایدی سرمایه بودند اما در دولت سیزدهم، ما خواهان 
این هستیم تا هر چه سریع تر این موضوع تصویب و 
اجرا شود که به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز 
تاکید کردم تا این الیحه به سرعت در صحن مجلس 

مورد بررسی قرار گیرد.

۶۰ سال در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه 
عقبیم

وی با بیان اینکه در حال حاضر 60 ســال از اجرای 
مالیات بر عایدی سرمایه عقب هســتیم، ادامه داد: 
درباره نظارت بر بانک های خصوصی، بانک مرکزی 
متولی این امر است و بسیاری از بی قانونی ها در این 
بانک ها ناشی از نبود اقتدار نظارتی بانک مرکزی است 
که امیدواریم با تقویت این موضوع، وضعیت بانک های 

خصوصی بهبود پیدا کند. 

نرخ ســود وام مســکن دو هفته اســت کــه در کانــال 27 درصد 
قرار دارد. بررســی هزینه وام مســکن از طریق خرید اوراق تســه 
نشــان می دهد در این مــدت همواره ایــن هزینه بــرای زوجین 
در کانــال 130 میلیــون تومان قرار داشــته اســت. بــه گزارش 
اقتصادنیــوز، رونــد هزینــه وام مســکن در هفته هــای اخیــر 
 مســیری صعودی داشــته و نــرخ ســود آن در کانــال 27 درصد 

قرار گرفت.
متقاضیان وام مسکن می توانند با خرید اوراق از این نهاد اقدام به اخذ 

وام کنند. ســقف وام در این بازار برای مجردین برابر با 2۴0 میلیون 
تومان و برای متاهلین ۴80 میلیون تومان بوده است.

کانال ۱3۰ میلیون تومانی قیمت مسکن برای متاهلین
قیمت اوراق تسه با اندکی کاهش نسبت به هفته قبل 138 هزار و 8۵0 
تومان به ثبت رسید. این قیمت موجب شد تا هزینه وام مسکن برای 
مجردین برابر با 77 میلیون و 780 هزار تومان و برای متاهلین معادل 

با 133 میلیون و 330 هزار تومان محاسبه شد.

این میزان قیمتی است که متقاضیان در صورت خرید سقف وام می 
پردازند. در ادامه رشد قیمت ها در این بازار نرخ سود وام مسکن نیز 
همچنان در کانال 27 درصد ثابت مانــد. باتوجه به آن که متقاضیان 
برای دریافت وام دو هزینه را پرداخت می کنند در نتیجه نرخ ســود 
واقعی بیشــتر از میزان اســمی خود خواهد بود. نرخ اسمی سود وام 
مسکن در این بازار برابر با 17.۵ درصد بوده و میزان واقعی آن معادل 
با 27.3 درصد محاسبه می شــود. این دومین هفته ای است که نرخ 

سود وام مسکن در کانال 27 درصدی قرار دارد.

درخواست قطعه سازان از خودروسازان

تعدیل قیمت قطعات و پرداخت به موقع مطالبات
وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد

انتقاد وزیر اقتصاد از کم کاری بانک های خصوصی

هزینه وام مسکن در مسیر صعود

افزایش هزینه وام مسکن

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ به ۱۵ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدیددوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ در بازار آزاد تهران به ۱۵ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم ۱۴ میلیون و ۴۵۰ 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 ۱۰۰ هزار تومان است. قیمت هر اونس 

طال در بازارهای جهانی نیز ۱۸۴۰ دالر و ۶۱ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۴۳۱ هزار و ۲۶۹ تومان است.
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درپی اطالعیه سازمان حمایت درباره برخورد با 
دو شرکت هواپیمایی به دلیل افزایش غیرقانونی 
قیمت بلیت هواپیما، سرپرست معاونت هوانوردی 
و امور بین الملل سازمان هواپیمایی اعالم کرد: 
این مســاله ربطی به گرانفروشــی ندارد و تنها 

یکسان سازی صورت گرفته است.
پنج شنبه هفته گذشته سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولید کنندگان اعالم کرد که با توجه 
به گزارش های رسیده مبنی بر افزایش نرخ بلیط 
هواپیمــا در چند روز اخیر از ســوی تعدادی از 
شــرکت های هواپیمایی در برخی از مسیرهای 
پروازی داخلی، طی بررســی های انجام شــده 
مشخص شد تغییرات ایجاد شــده در نرخ های 
بلیط از ســوی دو شــرکت هواپیمایی و بدون 
هماهنگی با ســتاد تنظیم بــازار صورت گرفته 
است. بنابراین ضمن جلب توجه کلیه شرکت های 
هواپیمایی به رعایت ضوابط، تاکید می شــود با 
هرگونه افزایش قیمت که مراحل قانونی را طی 
نکرده و به تایید ستاد تنظیم بازار نرسیده باشد، 

مطابق ضوابط برخورد خواهد شد.
حسن خوشخو – سرپرست معاونت هوانوردی و 
امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری در این 
باره اظهار کرد: این مساله ارتباطی با گرانفروشی 
ندارد اما در زمان تصویــب و تایید نرخ نامه اخیر 
برای نرخ هواپیما برخی از مســیرهای خاص در 
برخی از مناطق کشور بنا به مالحظات اجتماعی 

و اقتصادی با قیمت کمتری در نظر گرفته شد. 
وی ادامه داد: برای تعیین قیمت بلیت هواپیما 
نرخ هر صندلی را به ازای هر ساعت پرواز تصویب 
کردیم و همواره قیمت بلیت هواپیما براین اساس 

محاسبه و تصویب شده است.
سرپرســت معاونت هوانوردی و امور بین الملل 
سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: به عنوان 
مثال اگر نرخ هر ساعت پرواز برای یک صندلی 
۱۰۰۰ تومان تصویب شــده است برای برخی از 
شهرستان ها برای حمایت از مردم و رونق صنعت 
هوانوردی در آن مناطق ۸۰۰ تومان تعیین شد 
اما درگذر زمان براساس میزان تقاضای موجود 
و کاهش عرضه شــرکت های هواپیمایی تمایل 
کمتری برای پرواز به این شــهرها دارند. براین 
اساس مکانیزم تعیین بلیت هواپیما در این شهرها 

با دیگر مناطق کشور یکسان سازی شده است.
خوشــخو با بیان این که براســاس قانون برنامه 
پنجم تعیین نرخ بلیت هواپیما، آزاد سازی شده 
و در شورای عالی هواپیمایی نرخ محاسبه شده از 
سوی انجمن شرکت های هواپیمایی مورد تایید 
قرار می گیرد، ادامه داد: اگر قرار باشد نرخ بلیت 
هواپیما در مسیرهایی تغییر کند یا افزایش یابد 
باید با اطالع سازمان هواپیمایی کشوری و تایید 
در شورای عالی هواپیمایی باشد اما دراین مورد 
افزایش غیرقانونی قیمت یا گرانفروشی صورت 

نگرفته است.

معاونت صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت 
گفت: صید ترال از ســوی ســازمان شیالت و 
قوه قضائیه ممنوع اعالم شــده است اما برخی 
مقام های استانی نســبت به مبارزه با صید ترال 
مقاومت می کنند چراکه بحث معیشت صیادان 
مطرح است. مصطفی بهشــتیان با بیان اینکه 
در کنار سازمان شــیالت ارکان های نظارتی و 
امنیتی در پی ســامان دهی صیادان غیرمجاز 
هستند، گفت: در وهله نخست وظیفه ساماندهی 
این صیادان برعهــده یگان هایی چون دریابانی 
و واحدهــای انتظامــی اســت. در گام بعدی 
سازمان شــیالت تحت عنوان برنامه الگو صید 
و صیادی که در حال تنظیم اســت تالش دارد 
که به فعالیت این صیادان نظم ببخشــد. وی با 
اشــاره به افزایش روزانه صیــادان غیرمجاز در 
کشور، خاطر نشــان کرد: اثرات مخرب فعالیت 
 این صیادان تاثیر خــود را در ذخایــر دریایی 

ما گذاشته است.
این مقام مسئول رسیدگی به معضالت صیادان 
غیرمجــاز را خارج حــوزه اختیارات ســازمان 
شیالت دانست و افزود: معیشــت این صیادان 
نباید فراموش شــود و یگان های امنیتی اعالم 
آمادگی کردند که می تواننــد فعالیت صیادان 
غیرمجاز را کنترل کنند اما از ســوی دیگر باید 
این نکته را در نظر داشــت که این افراد از این 
راه معیشــت خود را فراهم می کننــد از این رو 
نمی توان چکشی با آنها برخورد کرد. بهشتیان 
ادامه داد: صیادان غیرمجاز بایــد تحت برنامه 
مدیریــت صید ســاماندهی شــوند همچنین 
فرصت های جدید اشــتغال در حوزه شیالت و 
استان های ســاحلی برای این افراد باید معرفی 
 شــود. به نظر می رســد اجرای ایــن برنامه ها 

نیازمند زمان است.
معاونت صیــد و بنــادر ماهیگیری ســازمان 
شــیالت در پاســخ به این پرســش که صید 
ترال از ســوی قــوه قضائیــه ممنــوع اعالم 
شــد این در حالیســت که در عمل شاهد این 

نوع صید در اســتان های ســاحلی هستیم آیا 
سازمان شیالت برنامه ای برای کنترل این نوع 
صیدها دارد؟ تصریح کرد: واقعیت این اســت 
که صید ترال وجود دارد و بخشــی از ظرفیت 
 ســنتی و بومی صیادان از این روش اســتفاده

 می کنند. 
تــرال در دســته صیدهــای غیرمجــاز قرار 
می گیــرد کــه بایــد بــا آن مبــارزه شــود. 
ســازمان شــیالت ممنوعیت این نوع صید را 
اعــالم کرده اســت و یــگان دریابانــی تا حد 
تــوان و تــا آنجا کــه ظرفیت هــای اجتماعی 
 آنجا به ما اجــازه می دهد با این نــوع فعالیت 

مبارزه می کنند.
به گفته وی؛ برخی از مقام های اســتانی نسبت 
به مبارزه بــا صید تــرال مقاومــت می کنند 
چراکه بحث معیشــت صیادان مطرح اســت. 
این مقام مسئول با تشــریح برنامه الگویی صید 
و صیادی سازمان شــیالت، خاطر نشان کرد: 
تغییر روش صیــد از جمله مهم تریــن برنامه 
سازمان شیالت اســت ما در نظر داریم یکسری 
تسهیالت برای صیادان از جمله در اختیار قرار 
دادن قایق ها با طول بیشــتر با شرط استفاده از 
صید قالب در نظر بگیریم. در استان هرمزگان 
صیادان از این طــرح اســتقبال خوبی کردند 
 و امیدواریــم که در خوزســتان نیــز به خوبی 

دنبال شود.
بهشتیان در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان 
شیالت در ســال جاری مجوزی برای فعالیت 
صیادان خارجی در اســتان های ساحلی صادر 
کرده اســت؟ افزود: به نظر می رســد صیادان 
خارجی به صــورت تصادفــی به ســواحل ما 
می آیند یعنی آنهــا هدفمند، مدیریت شــده 
و با هماهنگی ســازمان شــیالت به سواحل ما 
نمی آیند؛ در عمل بارها دیده شــده اســت که 
هم صیــادان ما به ســواحل کشــورهای دیگر 
 می روند و از سوی دیگر نیز صیادان خارجی به 

سواحل ما می آیند.

میری، عضو شورای ملی زعفران گفت: صادرات زعفران 
تحت تأثیر تصمیمات غیرکارشناسانه و بخشنامه های 
فوری، کاهش چشمگیری داشته و زمینه خروج زعفران 
از مســیرهای غیرقانونی را فراهم کرده است. غالمرضا 
میری اظهارداشــت:همه محصوالت و کاالها از ابتدای 
سال تاکنون افزایش قیمت چشــمگیری داشته اند، اما 
زعفران تا این لحظه متأســفانه افزایش قیمت نداشته 
اســت و از فروردین تا االن تغییر قیمت زیادی نداشته 
است. وی افزود: قیمت زعفران در چند ماه گذشته نوسان 
داشته، اما نه به اندازه طال و ارز و این نوسان در حد ۱۰۰ تا 
2۰۰هزار تومان بوده است. درحال حاضر حداقل قیمت 
زعفران در بازار 24میلیون تومان و حداکثر قیمتی که از 
کشاورز خریده می شود، بسته به کیفیت زعفران حدود 

3۸میلیون تومان است.
عضو شــورای ملی زعفران تصریح کرد: باتوجه به اینکه 
زعفران به عنوان کاالیی لوکس درکشورمان مطرح است 
و همه توان خرید آن را ندارند لذا ســهم زیادی در سبد 
هزینه  خانوارها نــدارد و این محصول 7۰درصد کاهش 
فروش داخلی داشته اســت البته دلیل کاهش صادرات 
زعفران در پنج ماه گذشــته نیز به دلیل بخشنامه ها و 
دستورالعمل های فوری و بدون کارشناسی در اتاق های 

بسته است.
وی عنوان کرد: تعهد ارزی یکی از مشــکالت صادرات و 
صادرکنندگان زغفران است چرا که تعهد ارزی ضرر 4هزار 

تومانی در هر دالر را برای صادرکننده زعفران به همراه 
دارد. میری افزود: ارزی که من صادرکننده وارد کشــور 
می کنم، حدود 3درصد هزینه دارد. قیمت پایه زعفران 
در گمرک که ما بخواهیم تسویه کنیم، حدود ۱59۸ دالر 
اســت، اما همان زعفران را ما به قیمت ۱4۰۰دالر صادر 
می کنیم البته صادرکننده برای صادرات همه هزینه ها 

را متحمل می شود تا چرخه صادراتش را فعال نگاه دارد.
عضو شورای ملی زعفران با بیان این مطلب که قاچاقچیان 
زعفران بدون پرداخت هزینه از مســیرهای غیرقانونی 
جنسشــان را خارج می کنند و ملزم نیستند که ارز را به 
کشــور برگردانند گفت:زعفران قاچاق در کشور هدف 
بین ۱5 تا 2۰درصد ارزان تر از قیمت صادرکننده فروخته 
می شود و صادرکننده با سال ها تالش و سرمایه گذاری 

باید از دور نظاره گر باشد که مشتریانش را از دست بدهد.
وی خاطرنشــان کرد: همه کاالهای صادرات باید تعهد 
ارزی داشته باشــند اما کاالهای دیگر به اندازه زعفران 
قاچاق نمی شــوند و زعفــران به دلیل اینکــه کاالی 
خاصی است، به راحتی و در حجم زیاد قاچاق می شود. 
متأسفانه این بســتر قاچاق با اقدامات غیرکارشناسی و 
سخت گیری های زیاد، فراهم شده است و در حال حاضر 
قاچاقچیان میدان دار صنعت زعفران شده اند حتی بعضی 
از صادرکنندگان هم وقتی می بینند مسیرهای قانونی 
برای آن ها هزینه بر است، تشویق می شوند از مسیرهای 

غیرقانونی قاچاق کنند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: 
عرضه مرغ با ارز نیمایی باشیب افزایش قیمت آغاز 
شده است و قیمت هر کیلو مرغ از سوی دولت 5۸ هزا 
رو 9۰۰ تومان اعالم شده است. دولت با اختصاص 
ارز ترجیحی، قیمت هر کیلو مرغ را 29 هزار و پانصد 
هزار تومان اعالم کرده بود. اما حاال با حذف ارز 42۰۰ 
تومانی قیمت نهاده های دامی با ارز نیمایی محاسبه 
می شــود و قطعاً قیمت هر کیلو مرغ حدود دو برابر 
افزایش خواهد داشت. بازار مرغ این روزها در تکاپوی 

تعیین قیمت جدید بســر می برد و تولید کنندگان 
انتظار اعالم قیمت های جدید مطابق با ارز نیمایی 
از سوی دولت را دارند. با حذف یکباره ارز ترجیحی 
از نهاده های دامی تولید مرغ با شوک جدید قمیتی 
مواجه شــد و در ادامه آن بازار مصرف این محصول 
نیزدچار تنش قیمت شده اســت. خیز قیمت مرغ 
توان تولید کننده و درنهایت مصرف کننده را گرفته 
تا جایی که به گفته فعاالن این عرصه تقاضای خرید 

مرغ تا مرز 5۰ درصد هم کاهش داشته است.

هنوز مشخص نیست چه سرنوشتی برای تولید مرغ 
و ســفره های مردم در نظر گرفته شده است. زمانی 
که مصرف کننده توان خرید مرغ کیلویی 4۰ هزار 
تومان را ندارد چطور در کمتــر از یکماه به کیلویی 
حدود ۶۰ هزار تومان رساندند. حبیب اسداهلل نژاد 
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: 
در روزهای اخیر با افزایش تدریجی قیمت، بازار برای 
عرضه مرغ هایی که تولید آن ها با ارز نیمایی انجام 

شده آماده می شود. 

تولیدکننده سیمان با اشاره به زیان های صنعت سیمان 
کشور از قطع برق گفت: قراردادهای بلند مدت خارجی با 
تضمین خسارت منعقد شده و نمی شود به یکباره با یک 

مصوبه همه تالش ها را از بین برد. 
ابراهیم غالم زاده با اشاره به تصمیم اخیر ستاد تنظیم 
بازار کشور در خصوص مدیریت بازار سیمان، گفت: طبق 
بند 5 مصوبه ستاد تنظیم بازار، صادرات سیمان مشروط 
و محدود می گردد. این در حالی است که ظرفیت تولید 
سیمان کشور ۸۰ میلیون تن و سیمان مورد نیاز داخل 
کشــور ۶۰ میلیون تن اســت. وی افزود: اگر بازارهای 
صادراتی از دست برود، ایران با 2۰ میلیون تن سیمان 

مازاد مواجه خواهد بود که این زنگ خطری برای  صنعت 
سیمان کشور می باشد.

این تولیدکننده سیمان تصریح کرد: برخی به غلط فکر 
می کنند صادرات سیمان برای سود بیشتر است ،این در 
حالی است که واقعا با این همه مانع برای صادرات و بحث 
بازگشت ارز و کمبود ناوگان حمل و.....، واقعا صادرات 
صرفه اش را از دست داده است، اما صنایع سیمان مجبور 
هستند مازاد تولید خود که در بازار داخل بفروش نمی 
رود را صادر کنند .غالم زاده با اعالم اینکه بازار سیمان 
داخلی بعلت قطع برق مدت یکی دوماه متالطم میشود 
و تقاضا باال می رود، گفت: بعد از حل مشکل برق تقاضا 

کمتر از عرضه میشود و کارخانجات سیمان ده ماه از سال 
با مازاد عرضه نسبت به تقاضا مواجه هستند و درست 
نیســت بخاطر این دوماه، کل بازار صادراتی کشور را 
قربانی کنیم . وی اضافه کرد: در دو دهه گذشته سیاست 
کشور، برنامه های توسعه پنج ساله و چشم انداز 2۰ ساله 
کشور مبتنی بر افزایش تولید سیمان، فوالد، آلومینیوم 
و در مجموع صنایع انرژی بر به منظور صادرات بوده، و 
در همین راستا برای تولید ۱2۰ میلیون تن سیمان جواز 
تاسیس کارخانه سیمان صادر شده است که بیش از ۸۰ 
میلیون تن آن در مدار تولید است و ظرف یکی دو سال 

آینده این ظرفیت به ۱۰۰ میلیون تن خواهد رسید .

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران امالک اظهار 
داشــت: راهکار ارایه وام ودیعه مســکن هم به 
دلیل باال بودن نرخ ســود بانکــی و محدودیت 
منابع بی اثر اســت. این وام بیش از آنکه حافظ 
منافع اجاره نشــین ها باشــد در جهــت منافع 
سیستم بانکی است و اســتفبال صورت گرفته 
 برای دریافــت این وام هم از ســر اســتیصال

 اجاره نشین ها است.
 سعید لطفی درباره بسته پیشنهادی وزارت راه 
وشهرسازی برای ساماندهی و کنترل بازار اجاره 
اظهار داشــت: محتوای بسته پیشنهادی دولت 
برای کنترل بازار اجاره به هیچ وجه در بردارنده 
راهکاری اثربخش برای کنترل این بازار در کوتاه 
مدت نیست. اصوال مشکالت بازار اجاره یک شبه 
به وجود نیامده اند که با یک نســخه دستوری و 
ضرب االجلی بتوان این مشــکالت فعلی را حل 

کرد.
وی با تاکید بر اینکه نابســامانی بــازار اجاره در 
شــرایط فعلی که به باالترین حد آن رســیده 
که ناشــی از ناکارآمدی و مفغول ماندن از این 
حوزه در دولت های گذشته است گفت: هر چند 
نمی توان تمام آشــفتگی بازار اجــاره را متوجه 

این دولت کــرد، اما از بابــت راهکارهای اتخاذ 
شــده  برای کنترل بازار اجاره به دولت نقد وارد 
است. لطفی با بیان اینکه تعیین دستوری سقف 
اجاره بها سیاســتی شکســت خورده است که 
امتحان خــود را طی این چند ســال پس داده 
اســت گفت: بازار اجاره بازاری نیست که با اتکا 
به روش هــای دســتوری بتــوان آن را کنترل 
کرد چراکه نرخ اجاره ناشــی از متوسط قیمت 
 مسکن و شرایط کالن اقتصادی و تورم عمومی 

است.
عضو هیات مدیــره اتحادیه مشــاوران امالک 
افزود: در سال های اخیر قیمت مسکن به شدت 
افزایش یافته و با توجه به این مساله، نرخ اجاره 
هم  افزایش پیدا کرده است. وقتی قیمت مسکن 
افزایش پیــدا می کند و تــورم در جامعه هم به 
باالترین حد ممکن می رسد، بازار اجاره هم خود 
به خود تحت تاثیر مولفه های اقتصادی افزایش 
پیدا می کند. در چنین شــرایطی ممکن است 
درصدی از افزایش نرخ اجاره بها نشــات گرفته 
از رفتار مالکان باشــد، اما نمی توان این موضوع 
را عمومیت داد چراکه فرمول تعیین بازار اجاره 

کامال مشخص است.

معــاون هماهنگــی امور 
اقتصادی اســتاندار تهران 
از اجرای مرحله اول طرح 
هوشمند سازی یارانه آرد 
و نان در استان تهران خبر 
داد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران 
در جلسه کارگروه آرد و نان استان گفت: اجرای این 
طرح درکشور، از هدررفت ســاالنه بیش از حدود 
چهار میلیون تن نان در کشور و قاچاق گسترده آرد 

یارانه ای جلوگیری خواهد کرد.
حشــمت اهلل عســگری با اشــاره به نصب ۶۸۰۰ 
کارتخــوان در نانوایی هــای اســتان تهــران از 
دستگاه های اجرایی خواست با تشدید گشت های 
بازرسی، مانع از هرگونه سوءاستفاده و تخلف شوند. 
وی با اشاره به عدم تغییر قیمت نان در سال جاری 
افزود: قیمت نان همان نرخ مصوب سال ۱4۰۰ است 

و هرگونه افزایش خارج از مصوبه،غیرقانونی است و 
با متخلفان برخورد خواهد شد.

رئیس اتحادیه نان هاي فانتــزي در این رابطه در 
گفت و گو با "کســب و کار" گفت: هر طرحی که 
در رابطه با نان که قوت غالب مردم اســت اجرا می 
شود باید شفاف سازی کامل و اطالع رسانی درست 
در رابطه با آن انجام شــود. هیچ گونه نگرانی نباید 
برای طرحی که به مرحله اجرا درآمده برای مردم 

باقی بماند.
محمدجواد کرمي اضافه کرد: برای نان که کاالیی 
بسیار مهم و اساسی در سفره خانوار است هر گونه 
تصمیم گیری باید به تســهیل خرید و مصرف آن 
برای مردم منجر شود. بهتر است اطالع رسانی در 
مســیری قرار گیرد که تمامی اقشار از جزئیات آن 
باخبر شوند. در شــرایطی که قیمت آرد و گندم 2 
نرخی و در برخی موارد ختی چند نرخی شده باید 

طرحی برای ساماندهی این اتفاق اجرا شود. 
این فعال صنفی اظهار داشــت: هــر کاالیی که به 

دام قیمتهای چند نرخی گرفتار می شــود در آن 
فضا رانت و فســاد و قاچاق افزایش پیدا می کند. 
هدفمندی یارانه و پرداخت پول به مردم هم برای 
تولید و هم برای مصرف کننده می تواند شــرایط 
بهتری را رقم بزند. به عبارتی طرح اصالح نرخ آرد، 
به منظور هدفمند کردن یارانه آرد و نان و رسیدن 
به مصرف کننده نهایی اجرا می شود. قطعاً با اجرای 
این طرح ما به التفاوت قیمــت تولید تا مصرف به 
مصرف کننده نهایی خواهد رسید و همچنین عالوه 
بر ایجاد رقابت بین واحدهای نانوایی باعث کیفی 

سازی بهتر نان خواهد شد.
اما رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران به "تسنیم" 
گفته است دســتگاه کارتخوان هوشمند در تمام 
9 هزار واحد نانوایی تهران نصب می شود و قیمت 
نان بعد حذف آرد یارانه ای، بــرای مردم تغییری 
نخواهد داشت. بیژن نوروزی مقدم، رئیس اتحادیه 
نانوایان سنتی تهران اظهار داشت: در جلسه ای در 
استانداری تهران با ریاســت حشمت اهلل عسگری 

معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران 
اعالم شد که ۶۸۰۰ دستگاه کارت خوان هوشمند 

در نانوایی های تهران نصب می شود.
وی افزود: اتحادیه نیز اعــالم کرد که آمادگی الزم 
برای نصب دستگاه ها را دارد و برای این اقدام ملی 
همکاری های الزم را دارد. نوروزی مقدم گفت:  به 
9 هزار واحد نانوایی کشــور آرد یارانه ای پرداخت 
می شــود اما  فعال به تعداد ۶۸۰۰ واحد، دستگاه 
کارتخوان هوشــمند آماده برای نصب وجود دارد, 
بر اساس اعالم اســتانداری برای مابقی واحد های 
نانوایی نیــز این کارتخوان نصب می شــود. رئیس 
اتحادیه نانوایان سنتی تهران ادامه داد: بعد از نصب 
کارتخوان های هوشمند، فروش نان با این دستگاه 
ها انجام می شود اما با توجه به اینکه فعال آرد یارانه 
ای به واحدهای نانوایی پرداخت می شــود شکل 

پرداخت یارانه نان تغییری نخواهد داشت.
وی تصریح کــرد: بعد از اینکــه آرد نانوایی ها آزاد 
شود، نیز دولت مابه التفاوت قیمت نان را به حساب 
نانوایان واریــز می کند  تا مردم کمــاکان نان را به 
قیمت قبل خریداری کنند. رئیس اتحادیه نانوایان 
ســنتی تهران در پاســخ به اینکه آیــا قیمت نان 
برمبنای آرد یارانه ای تغییری نخواهد داشت  گفت: 
نرخ نان برای ۱4۰۰ است و قرار بود که نرخ جدید 
به نانوایان ارائه شود اما با این وجود با افزایش قیمت 
در این مقطع موافقت نشده است و نرخ های سال 

گذشته اعمال می شود.
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آغاز هوشمندسازی یارانه آرد و نان در تهران

نان گران می شود؟
اتصال 9 هزار نانوایی تهران به کارتخوان هوشمند

قیمت ها یکسان سازی شد

ایرالین ها گرانفروشی نکردند

افزایش روزانه صیادان غیرمجاز در کشور

کاهش ۷۰ درصدی فروش داخلی زعفران

عرضه مرغ با ارز نیمایی

از دست رفتن بازارهای خارجی سیمان به علت قطع برق

تعیین دستوری سقف اجاره بها سیاستی شکست خورده  است

وام ودیعه به نفع سیستم بانکی  است

آگهی مزایده اجاره یک بابت واحد اداری
موضوع : آگهی مزایده

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

 دریافت نمایند.
تلفن تماس : 017-35862338 

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

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

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

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

نوبت اول : 1401.03.23   / نوبت دوم : 1401.03.31 

بهاء قیمت کارشناسی رسمی دادگستری )ریال( ساالنهمبلغ تضمینردیف

16.000.000120.000.000

  
سعید اسماعیلی- شهردار خان ببین

نوبت دوم 
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افزايش رتبه فايل های مخرب در نتايج گوگل
تالش هکرها بــرای فیشــینگ در حال تحول و رشــد اســت و اکنون 
نه تنها کارمنــدان را از طریق ایمیل مــورد هدف قــرار می دهند، بلکه 
حتی کاربران معمولی نیز هنگام اســتفاده از موتورهای جســت وجوی 
محبوبی مانند گوگل، ممکن اســت مورد حمله قــرار بگیرند. محققان 
شــرکت امنیتی آمریکایی Netskope گزارش جدید خود را منتشــر 
کرده اند که نشــان می دهد تعداد دانلودهای انجام شده به منظور اهداف 
فیشــینگ در ۱۲ ماه گذشــته، ۴۵۰ درصد افزایش یافته است. در این 
 )SEO( گزارش همچنین تاکید شده که هکرها با اســتفاده از اصول سئو
 برای افزایــش رتبه فایل هــای PDF مخرب در موتورهای جســت وجو

 استفاده می کنند.
نتایج این گزارش که در وب ســایت ونچوربیت منتشر شده، به طور کلی 
نشان می دهد که تالش هکرها برای فیشینگ به طور مداوم در حال تحول 
و پیشرفت است. همچنین دیگر فقط کارمندان از طریق ایمیل مورد هدف 
هکرها قرار نمی گیرند، بلکه حتی کاربران معمولی نیز هنگام اســتفاده از 
موتورهای جســت وجوی محبوبی مانند گوگل و بینگ نیز ممکن است 
مورد حمله آن ها قــرار بگیرند. نکته مهم دیگری کــه همزمان با افزایش 
حمالت فیشــینگ، کاربران اینترنت را تهدید می کند، محبوبیت بسیار 
زیاد تکنیک های سئو در بین هکرها اســت که از آن ها برای بهینه سازی 
وب سایت در موتور جســت وجو استفاده می شــود. با این وجود، هکرها 
می توانند فایل های پی دی اف مخرب خود را به نتایج اول جست وجوهای 

کاربران تبدیل کنند.
این گزارش در حالی منتشر شده که تیم های امنیتی با استفاده از ابزارهای 
سنتی خود معموال در مقابله با حمالت فیشینگ شکست خورده اند. طبق 
تحقیقات انجام شده، در ســال ۲۰۲۱، ۸۳ درصد از سازمان ها یک حمله 
فیشینگ مبتنی بر ایمیل را تجربه کرده اند که در آن ها کاربران روی یک 
لینک مخرب کلیک می کند، بدافزاری را دانلود کرده و باعث نفود هکر به 
سیستم می شود. حاال با وجود استفاده هکرها از تکنیک های سئو، تعداد 
کل حمالت فیشینگ موفق نیز بسیار افزایش یافته است و پتانسیل رشد 

بسیار بیشتر نیز در آن دیده می شود.
ری کانزانز، مدیر آزمایشــگاه تهدیــدات Netskope توضیح می دهد: 
»کاربران می دانند که باید مراقب کلیک کــردن روی لینک های موجود 
در ایمیل، پیام هــای متنی و شــبکه های اجتماعی افرادی باشــند که 
نمی شناســند. اما موتورهای جســت وجو یک چالش بســیار پیچیده تر 
اســت.« در رابطه با دفاع در برابر این نوع حمــالت، کانزانز چندین روش 
پیشــنهاد کرده اســت، اما موثرترین آن ها، اســتفاده از رویکردی است 
که بتوانــد ترافیک وب محتوای مخرب را رمزگشــایی و اســکن کند. او 
همچنین پیشــنهاد کرده که امکانی برای کاربران فراهم شود تا بتوانند 
 URLهای مخرب مهمــی که در موتورهای جســت وجو وجــود دارند 

را گزارش کنند.

اخبار

دستاپلیکیشنهایجاسوسدرویندوز۱۱رومیشود
ویندوز۱۱ابزارحریمخصوصیجدیدیداردکهدرحالحاضردرمرحلهآزمایشیاستوبهکاربراجازهمیدهدمشاهدهکندکداماپلیکیشنهااخیرابهاطالعاتحساسآنهادسترسیپیداکردهاند.

قابلیت"بررسیحریمخصوصی”)PrivacyAuditing(،توسطدیویدوستون،نایبرئیسبخشاینترپرایزوامنیتسیستمعاملمایکروسافت،درتوییترمعرفیشد.اینقابلیتدربخشتنظیمات،در
قسمتحریمخصوصیوامنیتقراردارد.دراینقسمت،کاربرانمیتوانندفهرستیازفعالیتهایاخیررامشاهدهکنند؛بهعنوانمثالکداماپلیکیشنهفتهگذشتهبهمیکروفوندسترسیپیداکردهیا

فعالیتمشکوکیدروبکممشاهدهشدهاست.همچنیننشانمیدهدکداماپلیکیشنهابهمخاطبانکاربریاجزییاتمربوطبهمکان،تماسهایتلفنیواطالعاتشخصیدیگردسترسیپیداکردهاند.

هشــدارها در رابطــه بــا 
تعطیلــی و توقف خطوط 
تولید به دلیل قطعی برق 
صنایع بــه باالترین میزان 
خود رسیده است. صنایعی 
مانند فوالد، سیمان و... در معرض تعطیلی موقت 
قرار گرفته اند. چراکه بر ایــن باورند قطعی های 
برق منجر به تحمیل خســارات جبران ناپذیری 
در این صنایع خواهد شــد. تجربیات چند ســال 
گذشته نشان داده دولت هیچ گونه راه حلی برای 
خاموشی ها در فصل گرم سال برای تولید نداشته 
 و همین امر منجــر به افت تولیــد و گرانی کاالها 

شده است.
بــه بــاور کارشناســان، در بخــش نیروگاهــی 
ایــران ســرمایه گــذاری مطلوبــی در چنــد 
ســال اخیر وجود نداشــته و شــبکه بــرق نیز 
توانایی به دوش کشــیدن این حجــم از ظرفیت 
 مصرفــی را نــدارد. بــا این تفاســیر و بــا تکرار 
خاموشــی های پی در پی در فصل گرم سال، باید 

 دید راهکارهای کاهش خسارات وارده به صنعت و 
تولید چیست. 

به هر ترتیب تابستان در راه است و به گواه بسیاری 
از کارشناســان صنعت برق، اعمال خاموشــی ها 
در پیک گرم امسال، بیش از ســال های گذشته 
محتمل خواهد بــود. خالء ایجــاد ظرفیت  های 

جدید در بخش نیروگاهی، چالش اصلی این صنعت 
زیرساختی در سال ۱۴۰۱ از طرف این کارشناسان 

مطرح شده است.
 اما سوال اصلی اینجا است که » برای برون رفت از 
این بحران چه باید کرد؟« . فعاالن بخش خصوصی 
صنعت بــرق معتقدنــد نیروگاه هــای »مقیاس 

کوچک« یکی از کلیدی تریــن راه حل های قطع 
خاموشی ها خواهند بود. به اعتقاد آنها، اگر نرخ گاز 
واقعی و  با نرخ صادراتی محاســبه شده و از طرفی 
اقتصاد برق نیز بر اســاس عرضــه و تقاضا تعریف 
شود، قطعا نیروگاه های مقیاس کوچک نسبت به 

نیروگاه های بزرگ مزیت رقابتی خواهند داشت.

فعاالن صنعتی  نسبت  به قطعی برق و كاهش توليد هشدار دادند

سایه خاموشی ها بر سر صنایع

افت سرمایه گذاری در صنعت برق
پیمان مولوی، اقتصاددان 

در شرایط فعلی در اقتصادی به سر می بریم که خود اقتصاد در آن در اولویت قرار ندارد. وقتی خود اقتصاد در اولویت نباشد ارکان آن نیز از اولویت خارج می شود. بر اساس رشد اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری متوازن 
در حوزه های مختلف هستیم. سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاری خارجی. اما در شرایطی قرار داریم که در صنعت برق به دلیل رویکرد دولتی این باور وجود دارد که قیمت و تعرفه نباید افزایش پیدا کند. به دلیل 
این نگاه ساده انگارانه بسیاری در بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این بخش دلسرد شده اند. قیمتهای تضمینی و عدم افزایش تعرفه مشکالت بسیاری را ایجاد کرده است. به همین دلیل تمایلی برای سرمایه 

گذاری دیده نمی شود. 
در اقتصادی قرار داریم که هزینه مالی زیادی بر نیروگاه ها تحمیل می شود و بدهی های نیروگاهها وصول نمی شود، این صنعت توانایی اورهال یا بروز رسانی و تعمیرات اساسی ندارد. استهالکی که به آنها تحمیل می 

شود این بخش را به نقطه ای می رساند که توانایی راندمان باال را ندارد. با این وضعیت در ایجاد نیروگاههای جدید مشکالت ظاهر می شوند. 
از سال ۱۳9۰ درگیر فرار سرمایه و کاهش روزانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هستیم. این یعنی بسیاری از نیروگاه ها توان بازسازی خود را ندارند. مشکل سوخت دارند و با این وضعیت کمبود برق طبیعی است. صنعت 

برق تقاضای ۸۳ میلیونی خانگی و مصرف صنعتی با تقاضای زیاد دارد.  
با افزایش تقاضا در بخش برق و نیرو، در صورت عدم تامین برق، راندمان شرکتها افت می کند و هزینه ها افزایش پیدا می کند. اما این بدان معنا نیست که نباید در صنعت برق افزایش قیمت داشته باشیم. ثابت ماندن تعرفه به 

کاهش راندمان در بخش برق و نیرو منجر می شود. نبود برق و خاموشی ها هم به ضرر و زیان شرکتها تمام می شود. این اتفاق بر ارزش سهام شرکتها در بورس نیز تاثیر می گذارد. 
هزینه ها در تمام بخش ها افزایش یافته و نمی توان گفت قیمت برق نباید رشد کند. این اتفاق آسیب زننده است. وقتی رشد اقتصادی وجود ندارد و تورم باالست نمی توان گفت در حوزه برق قیمتها باید ثابت بماند.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

 رییس فراکســیون راهبردی مجلس شورای 
اسالمی از طرح این فراکسیون برای تدوین طرح 
»تاسیس صندوق توسعه شبکه اینترنت ثابت 
خانگی مبتنی بر فیبر نوری« خبر داد و گفت که 
این طرح منجر به توسعه کیفیت اینترنت ثابت در 

کشور با کیفیت  بهتر، سرعت  باالتر، قیمت و تعرفه 
مناسب تر می شود. حجت االسالم سیدمحمدرضا 
میرتاج الدینی، درباره طرح تاســیس صندوق 

توسعه شبکه اینترنت ثابت خانگی مبتنی بر فیبر 
نوری، اظهار کرد: در این طرح به منظور مدیریت 
عادالنه مالی و استفاده حداکثر از ظرفیت های 

زیرساختی کاروان و توسعه شبکه اینترنت ثابت 
خانگی مبتنی بر فیبر نــوری،  صندوقی تحت 
عنوان "صندوق توســعه دسترسی نهایی فیبر 
خانگی در کشور" وابسته به کمیسیون تنظیم 

مقررات ارتباطات،   تاسیس می شود.

صندوقتوسعهشبکهاینترنتثابتخانگیتاسیسمیشود

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی

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

برابر رای شــماره ۱۴۰۱6۰۳۰۱۰۵۳۰۰۰۰۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کهریزک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقــای بهرام ابراهیمی فرزند غالمرضا 
بشماره شناسنامه ۵ صادره از نطنز در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی چهار 
دیواری و با بنای کارگری  به مساحت ۵۰7 مترمربع در قسمتی از پالک ۴۲  فرعی از ۸7 اصلی 
در ازای سند مالکیت رسمی مشاعی 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 ۱۴۰ (
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۳/۱6
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سیدمحسن سادات حسینی
رئیس ثبت اسناد و امالک کهریزک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی

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

برابر رای شــماره ۱۴۰۱6۰۳۰۱۰۵۳۰۰۰۰۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کهریزک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم خدیجه الماســی فرزند محمد 
بشماره شناسنامه ۱۸۱9 صادره از تهران نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
یکباب واحد تجاری پاساژ  به مساحت 66۱/۵۰ مترمربع از پالک ۱۵۳  فرعی از 9۲ اصلی در ازای 
مالکیت رسمی مشاعی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 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 ۱۴۱ (
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۳/۱6
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سیدمحسن سادات حسینی
رئیس ثبت اسناد و امالک کهریزک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی

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

برابر رای شــماره ۱۴۰۱6۰۳۰۱۰۵۳۰۰۰۰۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کهریزک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عوض سیفی نوشهر فرزند سیف اله 
بشماره شناسنامه 7۲۰ صادره از بستان آباد در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی مسکونی 
به مساحت ۱۲۰ مترمربع در قسمتی از پالک 99۸  فرعی از 9۳ اصلی در ازای سند مالکیت رسمی 
مشاعی 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.)م الف ۱۴6 (
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۳/۱6
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سیدمحسن سادات حسینی
رئیس ثبت اسناد و امالک کهریزک

حوزه ثبت ملک جوانرود
آگهی اصالحی ) پیرو آگهی موضوع ماده ی ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی(

پیروآگهی شماره ی  ۱۴۰۰۸۵6۱6۰۰7۰۰۰۵7۱   مورخ  ۱۴۰۰/۰۴/۰7  درخصوص درخواست صدور سند مالکیت ششدانگ یک باب ساختمان ، به مساحت ۲7۲.۳9 متر مربع  احداثی 
در پالک ۱۵9 و۱6۰ فرعی از یک اصلی  جوانرود  واقع در بخش ۱۳ کرمانشاه از طرف آقای فاتح محمدی فرزند ابراهیم ، اشعار میدارد که : در آگهی های منتشره در تاریخ های ۱۴۰۰/۰۴/۱۲  
و ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ میزان مساحت اشتباهاً  ۲7۲.۲9 متر قید گردیده است. این ، درحالیست که مقدار صحیح  مساحت ایشان ، ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲۵۸.۱۰ متر مربع 

صحیح می باشد.
لذا مراتب اصالحی ، در یک نوبت ، آگهی می گردد تا چنانچه ، شخص یا اشخاصی ، نسبت به مورد تقاضا ، اعتراضی داشته باشند ، از تاریخ انتشار این آگهی ، به مدت یک ماه ، اعتراض خود 
را کتباً به این اداره تسلیم نمایند تا به دادگاه ارسال گردد. معترض ، باید ظرف یک ماه از تاریخ  تسلیم اعتراض ، مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم  
دادخواست را به اداره ی ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است، پس از انقضاء مدت مقرر ، اداره ی ثبت برابر  مقررات ، سند مالکیت مورد تقاضا را به نام آقای فاتح محمدی فرزند ابراهیم صادر 

خواد نمود.
صدور سند مالکیت، مانع از مراجعه ی متضرر احتمالی به دادگاه نیست.

رئیس اداره ی ثبت اسناد وامالک شهرستان جوانرود – شهریار خدری

آگهی مزايده واگذاری اجاره كارگاه بتن آماده 
)نوبت دوم(

شهرداری فیرورق در نظر دارد به اســتناد بند ۳ مصوبه شــماره 66 مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱9 شورای 
اســالمی شــهر فیرورق آگهی با موضوع واگذاری کارگاه بتن آماده )بصورت اجــاره ماهانه ( واقع 
در بلوار امام حسین، مجتمع تاسیســاتی شهرداری فیرورق را مطابق مشــخصات مشروحه ذیل 
از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحــل برگزاری آگهی از دریافت 
 اسناد تا ارائه پیشنهاد شــرکت کنندگان و بازگشــائی از طریق درگاه الکترونیکی دولت به آدرس

 www setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است شرکت کنندگان در صورت عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضای پیشنهادها از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس مذکور محقق سازند.

شرایط مزایده
۱- پیشنهاد دهندگان باید مبلغ سپرده مشخص شده خود را بعنوان سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 
69۰/۰۰۰/۰۰۰  به حساب شماره ۱۰7۳۳۲۴۱۴۰۰9 به شهرداری فیرورق نزد بانک ملی واریز و یا 

برای مبلغ مذکور ضمانت نامه معتبر بانکی ارائه نمایند.
۲-اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان 

دولت در معامالت دولتی و کشوری
۳- شرکت کنندگان می توانند در موعد مقرر بازگشایی پاکات در جلسه حضور یابند .

تاریخ نمایش در سامانه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ چاپ اول
مهلت زمان دریافت اسناد مزایده از سایت تا ساعت ۱9 روز دو شنبه

۱۴۰۱/۰۳/۳۱ )چاپ دوم(
)طبق قانون جدید سامانه ستاد بدون دریافت اسناد مزایده، شرکت در مزایده امکان پذیر نخواهد بود(

مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت ۱6 روز دوشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
باز گشایی پاکات بارگذاری شده در سامانه روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

ساعت ۱۳۱۲
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۰۴۴۳6۳۲۳۸9۵ تماس حاصل فرمائید.

مکاری رنجدوست، شهردار فیرورق

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب ادریس باوندپور فرزند 
خسرو به شماره شناسنامه ۳۳7۰۰۰۵۰۴۲ صادره از 
قصر شیرین در مقطع کاردانی پیوسته رشته کامپیوتر 
صادره ازقصر شیرین در مقطع کاردانی پیوسته رشته 
کامپیوتر صادره از  واحد دانشــگاهی ســما با شماره 
۱769۸7۲ مفقود گردیده است تو فاقد اعتبار  می باشد 
. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اسالمی به نشانی الهیه چهارراه رسالت نرسیده به میدان 

سما دانشگاه سما ارسال نمایید. 

مفقودی 
 100014067RD174798 برگ کمپانی خودرو سواری رنو تندر مدل ۱۳9۱ به رنگ سفید شیری روغنی با شماره موتور 
شماره شاســی :NAALSRALDCA097794با شــماره پالک ایران ۱9 7۲۲   م ۴۴ به نام مریم رحیمی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد . 

اگهی مفقودی
برگ ســبز سیســتم: کامیونت زامیاد تیــپ: Z28ND 2800CC  مــدل: ۱۳99 به رنگ: ابــی روغنی به شــماره موتور : 
CA4D28CRZ*۸۰۱۴79۲6 شماره شاسی NAZDL104TL0552738 به شــماره پالک:۸۲ - ۸۱6 م ۴۴ مفقود 

گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.بابل


