
معاون اداره اعتبــارات بانک مرکزی گفت: از ابتدای ســال 
جاری تا ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ تعداد ۱۹۰ هزار فقره تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج در مجموع به مبلغ ۲۵۵ هزار میلیارد 
ریال از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است که از نظر مبلغی 

بیش از ۷۱ درصد و از نظر تعدادی ۸.۵ درصد رشد داشتیم.
به گزارش ایســنا، صحابی با اشــاره به مفاد قانون حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیــت و قانون بودجه ســال جاری، در 
خصوص تسهیالت فرزندآوری گفت: بانک مرکزی علی رغم 
محدود بودن منابع قرض الحسنه شــبکه بانکی، همواره در 
مکاتبات و جلســات متعدد برگزارشــده بر اولویت پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری و همچنین لزوم 

تسریع و تسهیل آن تأکید داشته است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ 
تعداد ۱۹۰ هزار فقره تســهیالت قرض الحســنه ازدواج در 
مجموع به مبلغ ۲۵۵ هزار میلیارد ریال از سوی شبکه بانکی 
پرداخت شده اســت، گفت: با توجه به آمار مدت مشابه سال 
گذشته که تعداد ۱۷۵ هزار فقره تسهیالت و مبلغ ۱۴۹ هزار 
میلیارد ریال پرداخت شده، رشد بیش از ۷۱ درصدی در مبلغ 
و ۸.۵ درصدی در تعداد تسهیالت پرداختی را شاهد هستیم.

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی درباره تسهیالت فرزندآوری 
تصریح کرد: بانک مرکزی در موعد مقرر قانونی نسبت به تهیه 
و ابالغ دســتورالعمل مربوطه و همچنین ایجاد سامانه  الزم 
اقدام کرده است که از زمان ابالغ دستورالعمل و شروع ثبت 
نام در سامانه یاد شده )۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱( تاکنون تعداد 

۹۰ هزار فقره تسهیالت جمعاً به میزان ۳۶ هزار میلیارد ریال 
پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون طی چندین مرحله با توجه به ابهامات 
موجود در پرداخت این تسهیالت، جلسات و مکاتباتی برای 
رفــع ابهامات موجود برگزار شــد که یکــی از دالیل کندی 
نسبی پرداخت این تسهیالت نســبت به تسهیالت ازدواج، 
همین ابهامات اســت، یادآور شــد: این ابهامات به مرور در 
حال رفع شدن اســت. کمااینکه تجربه پرداخت تسهیالت 
ازدواج در ابتدای تکمیل سامانه آن نیز حاکی از کندی روند 
تســهیالت در آغاز به کار ســامانه به دلیل ابهامات موجود 
و رفع آن از ســوی بانک مرکــزی بوده که بدیهی اســت با 
گذشت و مرور زمان، روند پرداخت تســهیالت فرزندآوری 

 نیز از ســرعت قابل قبول مورد نظر بانــک مرکزی برخوردار 
خواهد شد.

طبق اعالم بانک مرکزی، وی با اشــاره به یکی از چالش های 
اصلی در زمینه پرداخت تسهیالت فرزندآوری تأکید کرد: از 
ســوی دیگر چالش مهم پرداخت تســهیالت فرزندآوری به 
نسبت تسهیالت ازدواج مراجعه و ثبت نام دفعتاً واحده والدین 
فرزندان متولدشده در سال ۱۴۰۰ در سامانه )که کل متولدین 
سال ۱۴۰۰ حســب آمارهای موجود بیش از  یک میلیون و 
۱۰۰ هزار نفر است( عالوه بر متولدین سال جاری است که این 
موضوع در هرحال علی رغم تالش شــبکه بانکی و مسئولیت 
قانونی و اجتماعی آنها موجب بروز صف طوالنی در پرداخت 
این تسهیالت خواهدشد، کمااینکه در حال حاضر تعداد ۶۱۰ 

هزار نفر در صف دریافت این تسهیالت و طی مراحل ثبت نام، 
تعیین شعبه، تشکیل پرونده و تکمیل مدارک هستند. 

به گفــت صحابی، حســب قانون، تســهیالت یاد شــده با 
اعتبارسنجی از متقاضیان و اخذ سفته یا با حداکثر یک ضامن 
قابل پرداخت اســت که این موضوع طی مکاتبات متعدد به 

شبکه بانکی ابالغ و تأکید شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هم وطنان می توانند با مراجعه 
به »وب سایت بانک مرکزی«، »ســامانه ارتباطات مردمی« 
در قسمت »ثبت درخواست«، با انتخاب تسهیالت بانکی به 
عنوان »موضوع اصلی« و تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری 
به عنوان موضوع »فرعی« نســبت به درج درخواست اقدام 

کنند.

معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی اعالم 
کرد:  تاکنون ۹۰ درصد بانک های کشــور که ۸۵ 
درصد خودپردازها را در اختیار دارند توانسته اند 
خدمات چک را از طریــق خودپردازهای خود به 

مردم ارائه کنند.
به گزارش ایســنا، آمنه نادعلی زاده گفت: بانک 
مرکزی به منظور تســهیل دسترسی هموطنان 
به سامانه صیاد، عالوه بر تجهیز درگاه های بانکی 
شــامل اینترنت بانک و موبایل بانــک بانک ها، 
اپلیکیشــن های پرداخت و همچنین زیرساخت 
پیامکی، از شبکه بانکی خواست تا خودپردازهای 
خود را به ســامانه صیاد مجهز کننــد تا امکان 
عملیات ثبت، تاییــد، انتقال و اســتعالم چک 

از طریق خودپردازها فراهم شــود. ســخنگوی 
اجرایی قانون جدید چک در بانک مرکزی درباره 
بانک هایی کــه خودپرداز آنها به ســامانه صیاد 
متصل نشده اند، گفت: در حال حاضر فقط اتصال 
خودپردازهای سه بانک توسعه تعاون، کارآفرین 
و پست بانک به این ســامانه تکمیل نشده است 
که این ســه بانک حــدود ۴۰۰۰ خودپرداز در 
اختیار دارند. همچنین بانک های اقتصادنوین و 
کشــاورزی نیز اهم اقدامات فنی در این زمینه را 
انجام داده اند و به زودی آماده ارائه خدمات در این 

حوزه خواهند بود.
وی با اشاره به آمار استفاده از روش های مختلف 
برای انجــام عملیات چــک اعالم کــرد: طبق 

بررسی های انجام شده، ۷۵ درصد از تراکنش های 
ثبت، تایید، انتقال و اســتعالم چــک از طریق 
اینترنت بانک و موبایل بانک بانک ها انجام می شود 
و میزان اقبال عمومی به این ابزارها بسیار باالست. 
همچنین ۲۰ درصد فرآیندهای مربوط به چک 
ازطریق اپلیکشــن های پرداخت و ۵ درصد این 
عملیات نیز از طریق سامانه پیامکی، خودپردازها 

و شعب بانکی انجام می شود.
وی با بیان اینکه پایــان خردادماه آخرین مهلت 
اتصال خودپردازهای بانک ها به ســامانه صیاد 
بود تاکید کرد:  بانک مرکزی تا اتصال خودپرداز 
تمامی بانک ها به این سامانه پیگیر این امر خواهد 

بود.

وزیر راه و شهرسازی در نشســت با نمایندگان اصناف و 
مشاوران امالک با اشاره به مصوبات سران قوا درخصوص 
ساماندهی بازار مســکن اعالم کرد که وظیفه ارایه کد 
رهگیری معامالت مســکن از وزارت صمت به وزارت راه 
و شهرسازی منتقل می شود؛ هم چنین اگر معامالت در 
سامانه امالک و اسکان ثبت نشود به عنوان خانه خالی تلقی 
خواهد شد. به گزارش ایسنا، به دنبال برگزاری جلسه سران 
قوا که یکی از مصوبات آن ساماندهی بازار اجاره و تعیین 
نرخ مجاز برای افزایش اجاره بها بود، رستم قاسمیـ  وزیر 
راه و شهرسازی با اصناف حوزه مسکن بعد از مصوبه سران 
قوا تشکیل جلســه داد. از جمله محورهای این نشست، 
انتقال ســامانه دریافت کد رهگیری مربوط به مشاوران 
امالک از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی بود. البته 
این موضوع در سال های گذشته نیز مطرح شد اما به دلیل 
عدم موافقت وزارت صمت به نتیجه نرسید. به هر ترتیب 
قاسمی در نشست اخیر گفته است: موضوع اجاره و ارایه 
کدرهگیری با صنف اتحادیه امالک و زیر نظر وزارت صمت 
بوده اما به دلیل اتفاقاتی که در کشور به دلیل گرانی های 
اخیر رخ داد از سوی وزارت راه و شهرسازی پیشنهادات و 
بسته هایی را به مجموعه حاکمیت ارایه کردیم تا مشکالت 
و معضالت موجود را تا جایی که ممکن است در خصوص 

مشکالت مربوط به مسکن خانوارها حل کنیم.

حداکثر رشد مجاز اجاره در تهران ۲۵ درصد
وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: مصوبات ســران قوا در 
خصوص ساماندهی بازار مســکن و اجاره بها مصوب شده 

و طبق این مصوبه مستاجران می توانند در واحدهایی که 
سکونت دارند ساکن باشند و موجران نیز نهایت همکاری 
را داشته باشند. حداکثر در تهران و سایرکالنشهرها تا ۲۵ 
درصد و در سایر شهرها تا ۲۰ درصد افزایش نرخ اجاره بها 
را مجاز هستند. قاسمی با یادآوری اینکه برای تسهیالت 
ودیعه مسکن از سوی دولت ۴۰ هزار میلیاردتومان منابع 
مالی بانکی پیش بینی شده که پرداخت می شود رقم این 
تسهیالت را برای خانوارهای مستاجر واجد شرایط در تهران 
۱۰۰ میلیون تومان در سایر کالنشهرها و مراکز استان ها ۷۰ 
میلیون تومان و در سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان برشمرد.

برنامه پرداخت ۸۰۰ هزار فقره وام اجاره به 
مستاجران

وی توضیح داد: نرخ سود تســهیالت ودیعه اجاره مسکن 
۱۸ درصد اســت که ۵ درصد این ۱۸ درصد با سوبسید و 
۱۳ درصد توسط مردم پرداخت می شود. از طریق این روش 
پیش بینی می شود تا بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون خانوار 
مستاجر از تسهیالت ودیعه مسکن بتوانند بهره ببرند. وزیر 
راه و شهرســازی تصریح کرد: چهارشنبه در جلسه هیات 
دولت در خصوص دیگر پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی 
در خصوص ساماندهی بازار مســکن که در اختیار دولت 
است تصمیم گیری می شود. قاسمی در عین حال نشست با 
اتحادیه مشاوران امالک و اصناف این حوزه را  مهم خواند و 
گفت: نمایندگان و اصناف حوزه مسکن و مشاوران امالک در 
نشست مشترک قول دادند تا کمک های الزم را برای اجرای 
مصوبه سران قوا در خصوص ســاماندهی بازار اجاره بها در 

خصوص دو تصمیم افزایش سقف اجاره بها و همچنین تداوم 
اسکان مستاجران در واحدهای مسکونی عملیاتی کنند.

درخواست از مالکان برای کمک به مستاجران
وی از موجران و مالکان درخواست کرد تا در شرایط حاکم 
کشور به مردم و مستاجرانی که برخی مستاصل هستند 
کمک کنند و در اجرای مصوبه سران قوا همکاری الزم را 
داشته باشند. قاسمی ضمانت اجرایی مصوبات سران قوا را 
در خصوص ساماندهی بازار مسکن دستگاه قضایی عنوان 
کرد و تاکید کرد: در مصوبه اعالم شده است که شوراهای 
حل اختالف و در نهایت دستگاه قضایی در خصوص بروز 
اختالف همکاری داشته باشــند که امیدواریم موجر و 

مستاجر با توافق مشکالت احتمالی را حل کنند.

انتقال کد رهگیری معامالت امالک به وزارت 
راه و شهرسازی

وزیر راه و شهرســازی اعالم کرد: مقرر شده تا ارایه کد 
رهگیری به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود و همه 
معامالت در سامانه امالک و اسکان ثبت و قابل پیگیری 
باشد. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: چنانچه معامالت 
در سامانه امالک و اسکان ثبت نشود به عنوان خانه خالی 
تلقی خواهد شد. تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار خانه خالی 
شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است که 
تاکنون از این تعداد معرفی شده ۶۰ هزار نفر نسبت به 
خالی بودن خانه خود اعتراض داشتند که در حال بررسی 

اعتراض های موجود هستیم.

بانک ها مجازند ضمانت نامه های صادرشده توسط صندوق 
نوآوری و شکوفایی و صندوق های غیردولتی پژوهش و 
فن آوری را بپذیرند. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی تکالیف 
مرتبط با شبکه بانکی کشور مقرر در »قانون جهش تولید 
دانش بنیان« مصوب جلســه ۱۱ اردیبهشت ماه سال 
۱۴۰۱ مجلس شورای اســالمی را به شبکه بانکی ابالغ 
کرد. بر این اساس و طبق بند )ب( ماده )۴(، دستگاه های 
اجرایی موضوع ماده )۵( قانون مدیریت خدمات کشوری، 
بانک ها و مؤسســات اعتباری غیربانکی و شرکت ها و 

مؤسسات تابعه و وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، 
نهادهای انقالب اســالمی و نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی، مجازند در تضامین اعتباری و تضامین مربوط به 
فرایند ارجاع کار، خرید انواع کاال و ماشین آالت، معامالت 
پیمانکاری، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام 
کار، ضمانت نامه های صادرشده توسط صندوق نوآوری 
و شکوفایی و صندوق های غیردولتی پژوهش و فن آوری 
موضوع ماده )۴۴( قانــون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 
ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۴را بپذیرند. 

همچنین متن زیر به انتهای بند )ب( ماده )۱۶( قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اضافه 
می شود: سرمایه گذاری مشــترک بانک ها و مؤسسات 
اعتباری بــا صندوق نوآوری و شــکوفایی در طرح های 
مصوب شورای راهبری فن آوری ها و تولیدات دانش بنیان 
از شمول این بند مستثنی شده و به عنوان فعالیت بانکی 
تلقی می شود. بانک ها و صندوق نوآوری مکلف هستند 
حداکثر پس از هفت سال از تاریخ آغاز سرمایه گذاری، 

نسبت به اتمام سرمایه گذاری و خروج اقدام کنند.

هفته گذشــته فدرال رزرو ایاالت متحده به دنبال 
مهار افزایش هزینه هــای زندگی، کمپین انقباض 
پولی خود را تســریع کرد و بزرگترین افزایش نرخ 

بهره از سال ۱۹۹۴ را به اجرا گذاشت.
به گزارش ایســنا و به نقل از بیزنس، اقتصاددانان 
گروه گلدمن ساکس هشدار دادند که احتمال رکود 

اقتصادی ایاالت متحده بیشتر شده است به همین 
دلیل پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی خود را 

کاهش دادند.
اقتصاددانان گلدمن اکنون ۳۰ درصد احتمال ورود 
به رکود در ســال آینده را در مقایسه با ۱۵ درصد 
قبلی و ۲۵ درصد احتمال مشروط ورود به رکود در 

سال دوم را )اگر در ســال اول اجتناب شود( اعالم 
کردند که به معنای احتمال تجمعی ۴۸ درصدی 
در دو ســال آینده در مقایسه با ۳۵ درصد تخمین 

قبلی است.
اقتصاددانان به رهبری یان هاتزیوس اظهار کردند: 
»ما اکنون ریسک رکود را باالتر و بیشتر می بینیم. 

آخرین وضعیت پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری

۸۵ درصد خودپردازها به سامانه صیاد متصل شدند

وزارت راه و شهرسازی متولی کد رهگیری امالک می شود بانک ها مجازند ضمانت نامه صندوق های دانش بنیان را بپذیرند

رکود اقتصادی ایاالت متحده نزدیک است
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ریزش ۷ هزار و 6۰۰ 
واحدی شاخص کل بورس

امیدواریم تا پایان تیرماه 
زیرساخت کاالبرگ 

فراهم شود

قاچاق دام به خارج؟!
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kasbokarnews 

سرمقاله

نوسانات ارزی 
و هزینه تولید مسکن 

دالیل زیادی برای افزایش 
هزینه ســاخت مسکن در 
دهه های اخیر وجود دارد. 
افزایش تورم و رشد قیمت 
نهاده های ســاختمانی از مهم ترین دالیل است. 
قیمت نهاده های ساختمانی به دلیل رشد نرخ ارز 
افزایش یافته است و هرچه رشد قیمت دالر تشدید 
شود تاثیر آن بر بازار مصالح ساختمانی نیز بیشتر 
می شود. قیمت نهاده های ساختمانی وابستگی 
کامل به افزایش نرخ ارز دارد. باید برای کنترل نرخ 

تورم چاره ای جدی...

  فرهاد بیضایی، کارشناس 
مسکن 

۲متن کامل  د ر صفحه 4

۲

رئیس اتاق بازرگانی تهران هشدار داد

قیمت ارز نیمایی و آزاد 
فاصله زیادی  پیدا   نکند

روند  افزایشی 
قیمت  دالر

گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد ناامنی سرمایه گذاری در پاییز 1400  بیشتر شده است

تشدید  ناامنی  سرمایه گذاری
صفحه۲

صفحه4

گرانی  تولید  مسکن
هزینه   ساخت   مسکن  در  شهر تهران   طی   چهار  سال   ۵.۵   برابر  شد

نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در نشســت 
سی وچهارم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، 
عالوه بر بحث و بررســی در مورد وقایع روز اقتصاد 
کشور، اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی را درست 
و جســورانه خواندند و بر حمایــت از دهک های 
آسیب پذیر تاکید کردند. در این نشست هم چنین 
چالش های فضای کســب وکار و اقتصاد کشــور با 
حضور معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی 
مورد بررسی قرار گرفته و در مورد مشکالت جدی 
صنعت طیور نیز هشدار داده شد.  سی وچهارمین 
نشســت هیات نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران، 
 صبحگاه سه شنبه ۳۱ خرداد ماه با حضور نمایندگان 

بخش خصوصی...

قیمت دالر متشکل روز گذشته با یک اتفاق عجیب 
روبرو شد . بازار متشکل ارزی روز گذشته قیمت دالر 
را بیش از ۱۰ بار ۲۷ هزار و ۵۳۴ تومان اعالم کرد که 
نسبت به روز گذشته ۱۹ تومان باالتر بود. به گزارش 
اقتصادنیوز ؛ در بازار سه شنبه ۳۱ خرداد ماه برخی 
از معامله گران ادعا  می کردند که قیمت دالر یک 
کانال باال رفته است اما هیچ جا  قیمت دالر توافقی 
را اعالم نکرد و تماما قیمت دالر متشکل یا دالر برای 
برای تقاضای خدماتی را اعالم کردند .  قیمت دالر  
متشکل روز گذشته با یک اتفاق عجیب روبرو شد 
. بازار متشکل ارزی روز گذشته قیمت دالر را بیش 
از ۱۰ بار  ۲۷ هزار و ۵۳۴ تومان اعالم کرد که نسبت 
به روز گذشــته ۱۹ تومان باالتر بود. روز گذشــته 

همچنین  قیمت خرید...

وزیر اقتصاد  مطرح کرد:



اقتصاد2
ایران

قیمت طال باال رفت
ایست به اعالم قیمت دالر 

قیمت دالر متشکل روز گذشته با یک اتفاق عجیب 
روبرو شد . بازار متشکل ارزی روز گذشته قیمت 
دالر را بیش از 10 بار 27 هزار و 534 تومان اعالم 
کرد که نسبت به روز گذشــته 19 تومان باالتر 
بود. به گزارش اقتصادنیوز ؛ در بازار سه شنبه 31 
خرداد ماه برخی از معاملــه گران ادعا  می کردند 
که قیمت دالر یک کانال باال رفته اســت اما هیچ 
جا  قیمت دالر توافقی را اعالم نکرد و تماما قیمت 
دالر متشکل یا دالر برای برای تقاضای خدماتی را 

اعالم کردند . 
قیمت دالر  متشــکل روز گذشــته با یک اتفاق 
عجیب روبرو شد . بازار متشکل ارزی روز گذشته 
قیمت دالر را بیش از 10 بار  27 هزار و 534 تومان 
اعالم کرد که نسبت به روز گذشته 19 تومان باالتر 
بود. روز گذشته همچنین  قیمت خرید و فروش 
دالر  در صرافی ملی با بیش از 40 دقیقه تاخیر اعالم 
شد. قیمت دالر برای فروش  در صرافی ملی روز 
گذشته  در ساعت 11:39 دقیقه به وقت تهران 27 
هزارو 671 تومان اعالم شد و تا ظهر بر  روی همین 
قیمت قرار داشت . این قیمت نسبت به دیروز 19 
تومان باال تر بود. قیمت دالر  هم عصر روز گذشته  

در صرافی ملی 27 هزارو 637 تومان بود.

 بانک قرض الحســنه مهر ایران 
۲.۵ میلیون فقره وام پرداخت کرد

بانک قرض الحسنه مهر ایران ضمن همراهی 
کامل با سیاست های دولت سیزدهم، از آغاز 
فعالیت این دولت تا کنــون حدود 2 میلیون 
و 500هزار فقره وام بــه متقاضیان پرداخت 
کرده اســت.به گزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، دکتر »سید سعید 
شمسی نژاد« مدیرعامل بانک در گفت وگو با 
خبرنگاران، اظهار داشت: بانک قرض الحسنه 
مهر ایــران به عنــوان بزرگ تریــن متولی 
قرض الحسنه در کشــور همواره سعی کرده 
به اقشار مختلفی که متقاضیان اصلی دریافت 
وام قرض الحسنه هستند، توجه کند و پرداخت 
وام به این افــراد را در اولویت خود قرار دهد.
وی خبر داد: بانک قرض الحسنه مهر ایران از 
زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم تا کنون 
2 میلیون و 464هزار فقــره وام پرداخته که 
مبلغ آن به 636هزار میلیارد ریال می رســد.
شمســی نژاد گفت: مقام معظم رهبری )مد 
ظله العالی( تأکید ویژه ای بر حمایت از تولید 
داخلی داشته اند و نام گذاری سال های اخیر، 
دال بر دغدغه ایشــان در این حوزه است. به 
عالوه اینکه رویکرد دولت سیزدهم نیز رونق 
تولید داخلی بوده و برنامه های مختلفی را در 

این حوزه اجرایی کرده است.

مدیرعامل بانک مسکن تشریح کرد؛
تامین مالی ســاخت ۴ میلیون 

مسکن چگونه انجام می شود؟
مدیرعامل بانک مســکن رونــد تامین مالی 
ســاخت 4 میلیون واحد مســکونی در طرح 
نهضت ملی مسکن را تشریح کرد.به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی بانک مســکن - هیبنا، 
دکتر محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن، 
در گفتگو با خبرنگار ایِبنا درباره تامین مالی 
طرح نهضت ملی مســکن اظهار داشت: در 
قانون بودجه 360 هــزار میلیارد تومان برای 
ســاخت یک میلیون واحد مسکونی توسط 
مجلس شورای اسالمی پیش بینی و به بانک 
مرکزی ابالغ شــده و بانک مرکزی این 360 
هزار میلیارد تومان را بین 27 بانک و موسسه 
مالی و اعتباری تقســیم کرده اســت.وی با 
بیان اینکه ســهم هر بانک هم از نظر تعداد 
واحد و هم از نظر مبلغ مشــخص شده است، 
گفت: بانک مســکن با توجه بــه اینکه بانک 
توســعه ای و تخصصی بخش مسکن است، 
بیش ترین سهم را به خود اختصاص داده که 
210 هزار واحد و 63 هــزار میلیارد تومان به 
بانک مسکن اختصاص داده شده است تا بتواند 
به متقاضیانی که انبوه ساز و خودمالک هستند 
یا از طریق پروژه هایی که نهادهای وزارت راه 
پیمانکار ساخت مسکن هستند، تسهیالت را 
پرداخت کند.شایان افزود: در این زمینه وزارت 
راه و شهرسازی مکلف است که سیستم های 
مربوطه را راه اندازی کند که این اتفاق انجام 
شده و متقاضیان باید در سیستم tem ثبت 
نام کنند و وزارت متناسب با سهمیه هر بانک 

آن ها را به سیستم بانکی معرفی کند. 

خبر

نمایندگان بخش خصوصی و 
دولتی در نشست سی وچهارم 
هیــات نماینــدگان اتــاق 
بازرگانی تهران، عالوه بر بحث 
و بررســی در مورد وقایع روز 
اقتصاد کشور، اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی را درست 
و جسورانه خواندند و بر حمایت از دهک های آسیب پذیر 
تاکید کردند. در این نشست هم چنین چالش های فضای 
کسب وکار و اقتصاد کشــور با حضور معاون اقتصادی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی قرار گرفته 
و در مورد مشــکالت جدی صنعت طیور نیز هشــدار 

داده شد.
 سی وچهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران، صبحگاه سه شــنبه 31 خرداد مــاه با حضور 
نمایندگان بخــش خصوصی و دولت برگزار شــد. در 
این نشست محمدهادی ســبحانیان، معاون اقتصادی 
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در جمع اعضای هیات 
نمایندگان اتاق تهران حضور یافت تا در مورد چالش های 
عمده فضای کسب وکار کشــور صحبت کند و نظرات 
نمایندگان بخش خصوصی را بشــنود. در این نشست 
هم چنین گزارشی از وضعیت کنونی صنعت طیور کشور 
ارائه شد و در مورد مداخالتی که منجر به آثار منفی بر 
حجم تولید می گذارد و موجب افزایش بیشتر قیمت در 

بازار می شود، هشدار داده شد.

اصالح قانون اتاق بازرگانی بر مبنای اسناد 
اتاق بازرگانی بین الملل

در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون »حمایت قضایی 
و مبارزه با فساد« اتاق تهران، به عنوان نخستین سخنران 
پیش از دستور، با اشــاره به طرح چندی پیش برخی از 
نمایندگان مجلس در رابطه با اصالح قانون اتاق بازرگانی، 
با تاکید بر ضرورت اصالح قانون نهاد بخش خصوصی، 
تاکید کرد که در این زمینه نیاز به یک مبنای تئوریک 
منسجم، کلیدی و قابل اتکا وجود دارد. حسن فروزان فرد 
گفت: در این خصوص، دو سند تئوریک در اتاق بازرگانی 
بین الملل طی سال های گذشته به رشته تدوین درآمده 

که می توان به آن استناد کرد.
او ادامه داد: این دو سند با عنوان اصول حکمرانی برای 
تشکل های اقتصادی و اتاق بازرگانی و همچنین اصول 
مبارزه با فساد در اتاق های بازرگانی و تشکل ها، از سوی 
کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران 
ترجمه و پس از چندین نوبت اصالح، در دسترس قرار 
گرفته است و با اتکا به این دو سند جامع، می توان یک 

مکانیســم حرفه ای و قانون مند برای اصالح قانون اتاق 
بازرگانی ایجاد کرد. این عضو هیــات نمایندگان اتاق 
تهران از نمایندگان بخش خصوصی در این نهاد خواست 
تا با تکیه به این دو ســند بین المللی، اصالح قانون اتاق 
بازرگانی در ایران را بر مبنای یک متد حرفه ای و مورد 

قبول اتاق بازرگانی بین الملل پیش ببرند.

اقدام درست و جسورانه دولت در حذف ارز 
ترجیحی

در ادامه این نشست، رئیس اتاق تهران در سخنانی در 
رابطه با مهمترین رخدادهای اقتصادی کشور، با جسورانه 
خواندن تصمیم دولت در حذف ارز 4200 تومانی و تالش 
برای تک نرخی کردن ارز گفت: این موضوع درخواست 
بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در چهار سال گذشته بوده 
و ما مدام ما پیگیر بودیم که این اتفاق بیفتد و اگرچه این 
اصالح دیرهنگام رخ داد اما گام بسیار خوبی برداشته شد.
مسعود خوانساری افزود: بعد از خروج آمریکا از برجام در 
سال 1397 شاهد نوسانات شدیدی در قیمت ارز بودیم 
و دولت به اشتباه ســعی کرد برای کنترل شرایط یک 
نرخ ثابتی برای ارز تعیین کند و قیمت 4200 تومانی را 
مشخص کرد اما با توجه به اینکه این نرخ فاصله زیادی با 
قیمت واقعی داشت، بالفاصله تقاضای بسیار زیادی برای 
ارز ایجاد شد و بیش از 80 میلیارد دالر ثبت سفارش برای 
واردات صورت گرفت؛ درحالی که بیشترین تقاضای ارز 
برای واردات حتی در سال هایی که کشور وضعیت ارزی 
مناسبی هم داشــت 50 میلیارد دالر بود و این نشان 
 می داد که قیمت 4200 تومانی، کاذب بود. دولت قبل 
در ابتدا اعالم کرد که ارز 4200 تومانی را به همه کاالها 
اختصاص خواهد داد اما بعد از مدتی نتوانست این ارز را 
تامین کند و تنها به 25 کاال این ارز تخیصص پیدا کرد 
و بعد هم به شــش کاال تنزل یافت. در نهایت تا قبل از 
تصمیم دولت کنونی بــرای حذف ارز ترجیحی تنها به 
شش کاالی اساســی ارز 4200 تومانی تخصیص داده 

 می شد.
رئیس اتاق تهران در ادامه با اشــاره بــه اینکه در چهار 
ســال گذشــته به دلیل تخصیص ارز 4200 تومانی، 
آسیب های بســیار زیادی به اقتصاد کشــور وارد شد، 
گفت: هدررفــت میلیاردهــا دالر ارز، قاچاق معکوس 
کاال به کشورهای همسایه، نفوذ کاالهای تولیدی با ارز 
یارانه ای در بازار آزاد، ایجاد فضای غیررقابتی در بازار و ... 
از جمله صدماتی بود که تخصیص ارز 4200 تومانی به 
اقتصاد کشور زد. اما مهم تر از آن، دو اثر تخریبی بزرگ ارز 
ترجیحی 4200 بر اقتصاد کشور، »گسترش بوروکراسی 
و دیوان ساالری« و »تضعیف صادرات« بود. در مورد اول 
با توجه به اینکه مسئوالن دولتی  می خواستند قیمت ها را 

کنترل کنند روز به روز دولت شبکه های خود را گسترش 
داد، قیمت گذاری دستوری روی کاالها بیشتر شد که هم 
به صنعت ضربه زد و تولید کاهش پیدا کرد و رشد صنعتی 
کاهش یافت و هم سرمایه گذاری پایین آمد تا جایی که 

نسبت سرمایه گذاری به استهالک منفی شد.
خوانســاری افزود: هم چنین به خاطر بگیــر و ببندهایی 
که صــورت گرفت و بی ثباتی ناشــی از صــدور مقررات و 
بخشنامه ها  که برای مثال شــاید درظرف یک سال بیش 
از 200 بخشنامه از ســوی بانک مرکزی، وزارت صمت و... 
صادر شد، صادرکنندگان دچار مشکل شدند و بسیاری از 
صادرکنندگان خوشنام دست از کار کشیدند. در نتیجه شاهد 
بودیم صادرات نزولی شد؛ آن هم در شرایطی که باتوجه به 
افزایش قیمت ارز، صادرات کشــور  می توانست حداقل در 

ابتدای امر رونق پیدا کند که از این فرصت هم استفاده نشد.
او با تاکید بر این که تصمیم دولت در حذف ارز 4200 
تومانی درست و به جا بود، گفت: انتظار  می رفت دوستان 
دولت و کسانی که اعالم  می کردند با دولت همراه هستند 
از این طرح دولت پشــتیبانی کنند اما به نظر  می رسد 
آنچنان که باید حمایت صورت نگرفت یا حداقل خودشان 
را سعی کردند از این اقدام دولت جدا کنند اما ما در اتاق 
بازرگانی و بخش خصوصی از اقدام دولت در حذف ارز 
4200 تومانی استقبال کردیم و پشتیبانی خواهیم کرد. 
دولت چاره ای جز حذف ارز ترجیحی نداشت و امیدواریم 

در ادامه با تک نرخی کردن ارز اقتصاد را به پیش ببرد.
رئیس اتاق تهران هم چنین تاکید کــرد که اجرای هر 
طرح مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیاز به همراهی 
مردم دارد و افزود: متاســفانه دولت در این زمینه کار 
زیادی صورت نداد؛ مسئوالن دولتی کمتر به این موضوع 
پرداختند که حذف ارز 4200 تومانی چه اثرات مثبتی 
 می تواند بر اقتصاد کشور داشــته باشد و زیان هایی که 
چندنرخی بودن ارز بر اقتصــاد دارد کمتر برای مردم 
تشریح شد. در کنار اقناع عمومی درباره طرح حذف ارز 
4200 تومانی، امیدواریم با برنامه ریزی و مطالعات دقیق، 
دهک ها درست شناسایی شوند و افراد کمتربرخوردار 
از قلم حمایت های یارانه ای دور نمانند. همچنین باید 
تاب آوری جامعه تقویت شود و همزمان دولت نیاز دارد 
که امید اجتماعی را افزایش دهد زیرا متاسفانه سرمایه 
اجتماعی در جامعه رو به کاهــش و اعتماد عمومی در 
حال ریزش است و نمی توان انتظار داشت که با سرمایه 
اجتماعی کم اقدامات مثبتی که این طرح  می تواند داشته 

باشد، در جامعه بروز کند.
او با بیان اینکه امیدواریم دولت ســاالری و بوروکراسی 
هم در کشــور کاهش پیدا کند و بخشنامه های مازاد و 
مجوزهای زیادی که بعد از تعییــن ارز 4200 تومانی 
صادر شد، برداشته شــوند؛ ادامه داد: در اینجا باید یک 

هشدار هم بدهم؛ دولت گذشته به خاطر تثبیت قیمت 
ارز در یک گرداب گیر افتــاد و قیمت ارز ترجیحی روز 
به روز از قیمت واقعی ارز فاصله بیشتری گرفت و شاهد 
چند نرخی بودن ارز شدیم؛ اکنون هم دولت محترم باید 
مواظب باشد که تفاوت قیمت ارز نیمایی با ارز آزاد فاصله 
زیادی پیدا نکند و دوباره قیمت ثابتی برای ارز نیمایی 
در نظر گرفته نشود تا شاهد شرایطی مشابه قبل باشیم. 
خوشبختانه تصمیمی که هفته گذشته گرفته و اجازه 
داده شد صادرکنندگان بتوانند ارز خود را به صرافی ها 
بدهند، اقدام مثبتی بود. امیدواریم همزمان با اینکه دولت 
صادرکنندگان را اجبار کرده است که ارز خود را در یک 
بازه زمانی معین وارد کشور کنند، این اجازه هم به آنها 
داده شود که ارزشان را با افرادی که  می خواهند واردات 

داشته باشند مبادله کنند.
به گفته مسعود خوانساری توافق خوبی بین اتاق بازرگانی 
تهران و سازمان توسعه و تجارت صورت گرفته است. او 
گفت: باید از مسووالن سازمان توسعه و تجارت تشکر 
کرد؛ تالش های بسیار صورت گرفته و از صادرات دفاع و 

حمایت  می کنند.

پیش بینی رشــد اقتصادی ایران و جهان 
توسط بانک جهانی

رئیس اتاق تهران در ادامه صحبت هایش به گزارش بانک 
جهانی از پیش بینی رشد اقتصادی در کشورهای مختلف 
پرداخت و گفت: بانک جهانی رشــد اقتصادی ایران در 
ســال جاری میالدی را 3.7 درصد اعالم کرده اســت. 
همچنین رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه در 
این گزارش برای سال جاری 3.4 پیش بینی شده است 
در حالی که رشد اقتصادی آنها سال گذشته 6.6 درصد 
بوده است. رشد اقتصادی آمریکا هم که سال قبل 5.7 
درصد بود امسال پیش بینی شده به 2.5 درصد برسد و 
رشد اقتصادی چین هم از 8.1 درصد سال گذشته به 4.3 

درصد کاهش پیدا کند.
مسعود خوانساری افزود: در گزارش همچنین آماده است 
که رشد اقتصادی روسیه که سال قبل 4.7 درصد بوده 
است، پیش بینی می شود که امسال به منفی 8.9 درصد 
برسد. عالوه براین، رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه 
هم از 3.4 درصد سال 2021 به 5.4 درصد در سال جاری 
میالدی می رسد که دلیل اصلی آن، افزایش قیمت نفت 
اســت. در گزارش بانک جهانی متوسط رشد اقتصادی 
جهان در سال جاری میالدی 2.9 درصد پیش بینی شده 
و هم چنین گفته شده در سال 2023 و 2024 کماکان 
به دلیل جنگ روسیه و اوکراین شاهد اختالل در تجارت 
بین الملل خواهیم بود و کاهش سرمایه گذاری در سطح 

جهان ادامه دارد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران هشدار داد

قیمت  ارز نیمایی  و آزاد فاصله زیادی پیدا نکند

ریزش ۷ هزار و 600 واحدی شاخص کل بورس
بیشتر نمادها، قرمز شدند

در بازار نزولی روز گذشــته، خچرخــش، مداران، 
تپمپی، ســکرد، زپارس، دارو و خمهور بیشترین 
کاهش قیمت را تجربه کردند. بیشــترین افزایش 
قیمت نیز به نمادهای بموتو، کساپا، ثفارس، فمراد، 
قمرو، دشیمی و رکیش تعلق داشــت. به گزارش 
خبرنگار بورس ایلنا، در پایان معامالت روز گذشته 
بیشتر نمادهای بازارهای سرمایه، سرخ پوش شدند و 
شاخص کل با 7 هزار و 617 واحد ریزش به عدد یک 
میلیون و 539 هزار واحد رسید. شاخص کل هم وزن 
که وضعیت کلی بازار را بهتر نشان می دهد با 3 هزار و 
126 واحد اُفت، به عدد 423 هزار و 457 واحد کاهش 
پیدا کرد. روز گذشته حکشتی بیشترین اثر مثبت و 
فملی، نوری، فوالد، شپنا، شپدیس و میدکو بیشترین 
اثر منفی را بر شاخص کل بورس داشتند. سآبیک، 
اسیاتک، شستا، خگستر، خودرو، نوری و خزامیا از پر 
تراکنش ترین نمادها بودند. برترین گروه های بورسی 
نیز به ترتیب عبارت بودند از: خودرو، شــیمیایی، 
فلزات اساسی، ســیمان، فراوده نفتی، اطالعات و 
ارتباطات و انبوه ســازی. در بازار نزولی روز گذشته، 
خچرخش، مداران، تپمپی، ســکرد، زپارس، دارو 
و خمهور بیشترین کاهش قیمت را تجربه کردند. 
بیشترین افزایش قیمت نیز به نمادهای بموتو، کساپا، 
ثفارس، فمراد، قمرو، دشیمی و رکیش تعلق داشت.

پیام های ناظر بازار
روز گذشته مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق 
بهادار تهران از توقف نمادهای معامالتی )فسرب(، 
)کساپا(، )کماسه(، )بنیرو(، )لبوتان(، )ولکار( خبر داد. 
در این اطالعیه آمده است: »به اطالع می رساند،در 
پایان معامالت روز گذشته نماد معامالتی شرکت های 
ملی سرب وروی ایران)فسرب(، سایپا شیشه)کساپا( 
جهت برگزاری مجامع عادی سالیانه بمنظور تصویب 
صورت های مالی و عمومی فوق العاده، تامین ماسه 
ریخته گری)کماســه(، نیــرو ترانس)بنیرو(، گروه 
صنعتی بوتان)لبوتان(، لیزینــگ کارآفرین)ولکار(
جهت برگــزاری مجمع عــادی ســالیانه بمنظور 
تصویب صورت های مالی، متوقف خواهند شــد.« 
ناظر بازار در پیامی دیگر آورد: »به اطالع می رساند، 
نماد معامالتی شرکت های  ســرمایه گذاری گروه 
صنعتی ملی)وملی(،فرآورده های تزریقی و دارویی 
ایران)دفرا(، ســرمایه گذاری شــفا دارو)شفا( پس 
از برگزاری مجامع عمومی عادی ســالیانه مبنی بر 
تقسیم سود نقدی و عمومی فوق العاده مبنی بر اصالح 
اساسنامه بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از 
مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.  هم چنین 
ضروری است سرمایه گذاران محترم عالوه بر توجه به 
این موضوع،اطالعات منتشره شده بر روی تارنمای 
کدال)codal.ir( و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام 

را در تصمیم گیری های خود لحاظ کنند.«

کاهش 152 واحدی شاخص کل فرابورس
روز گذشته شاخص کل فرابورس با 152 ریزش به 
عدد 20 هزار و 833 واحد کاهش یافت. دی بیشترین 
اثر مثبت و شگویا، زاگرس، دماوند، آریا، شاوان و فغدیر 
بیشــترین تاثیر منفی را بر شــاخص کل فرابورس 
گذاشتند. دی، ددانا، کرمان، وکبهمن، فتوسا، شاوان 
و سمگا از پر تراکنش ترین نمادهای روز گذشته بودند.
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I N FO@biznews. ir

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2513| چهار شنبه اول تیرماه1401

گزارش پایش شــاخص امنیت ســرمایه گذاری مرکز پژوهش های 
مجلس در پاییز 1400 نشان می دهد ناامنی سرمایه گذاری در این 
فصل بیشتر شده و نماگر »عملکرد دولت« نامناسب ترین وضعیت 

را داشته است.
مرکز پژوهش های مجلس شــانزدهمین سنجش پی درپی و فصلی 
»شاخص امنیت ســرمایه گذاری در ایران« مربوط به پاییز 1400 
را منتشر کرده اســت. افزایش 0.05 واحدی شــاخص کل امنیت 
سرمایه گذاری در پاییز سال گذشته نسبت به تابستان سال گذشته 
نشانه بدتر شــدن اوضاع این شاخص در ایران اســت. چرا که عدد 
10 بیانگر بدترین وضعیت است و رشد بیشــتر شاخص به معنای 
ناامنی بیشتر ســرمایه گذاری است. بر این اســاس شاخص امنیت 
سرمایه گذاری در پاییز 1400 بالغ بر 26.6 بوده که با توجه به شاخص 

21.6 در تابستان گذشته، نامناسب تر ارزیابی شده است.
بر اســاس بررســی های مرکز پژوهش های مجلس از نگاه فعاالن 

اقتصادی، نامناسب ترین مؤلفه امنیت سرمایه گذاری »اعمال نفوذ و 
تبانی در معامالت ادارات«بوده و مؤلفه های »عمل مسئوالن استانی 
و محلی به وعده های اقتصادی داده شــده« در جایگاه دوم و »عمل 

مسئوالن به وعده های داده شده« در جایگاه سوم قرار دارند.
بر اساس این گزارش استان های »خراســان جنوبی«، »سمنان« و 
»گلستان« مناسب ترین و در مقابل، استان های »ایالم«، »تهران« 
و »کهگیلویه و بویراحمد« نامناســب ترین استان ها از نظر شاخص 
امنیت ســرمایه گذاری بوده اند. در میان هفت  نماگــر و 21 مؤلفه 
پیمایشــی در این گزارش، نماگر »عملکرد دولت« در پاییز 1400 
مانند پایش قبل از آن، با کمیت 7.81 به عنوان نامناسب ترین نماگر 
ارزیابی شده است. این نماگر در تابستان 1400 با کمیت 7.67، در 
بهار 1400 با کمیت 7.70، در زمســتان 1399 با کمیت 7.63 و در 
پاییز 1399 با کمیت 7.79، به عنوان نامناسب ترین نماگر شناخته 
شده بود. از منظر استانی هم سه اســتان لرستان، ایالم و هرمزگان 

بدترین وضعیت و سه اســتان خراسان جنوبی، ســمنان و قزوین 
مناسب ترین وضعیت را در این نماگر تجربه کرده اند.

همچنین در این فصل از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش 
در این پایش، فعــاالن اقتصادی در حوزه معــدن )به جز نفت و گاز 
)همانند پایش گذشته مناسب ترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزه ها و 
فعاالن اقتصادی در حوزه ارتباطات، توزیع و... )حمل ونقل، انبارداری، 
عمده فروشی و خرده فروشی( نیز مجدداً همانند پایش تابستان 1400 
نامناســب ترین ارزیابی را در میان همه حوزه ها از وضعیت امنیت 

سرمایه گذاری ارائه کرده اند.
گزارش »شــاخص امنیت ســرمایه گذاری در ایران«، با استفاده از 
آمارهای رسمی منتشر شده و نیز ارزیابی 6715 فعال اقتصادی نمونه 
از میان فعاالن اقتصادی همه استان های کشور تهیه شده که وضعیت 
امنیت سرمایه گذاری در پاییز سال 1400 را با 38 مؤلفه، 7 نماگر به 

تفکیک 31 استان و 9 حوزه کسب وکار نشان می دهد.

خاندوزی گفت: در دوماه اول کــه پرداخت نقدی صورت 
گرفت، دنبال ایجاد زیرساخت ها برای راه های دیگر توزیع 

مثل کاالبرگ الکترونیکی بودیم.
در ابتدای این نشست، احسان خاندوزی )وزیر امور اقتصادی 
و دارایی( ضمن اشاره به نزدیک بودن ایام سالگرد برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب دولت سیزدهم گفت: 
برنامه ستاد اقتصادی دولت در ماه های گذشته مبتنی دو 
بخش سیاست بود که یکی تثبیت اقتصاد کالن و بخش دیگر، 
تمهید مقدمات برای اعمال سیاست های اصالحی به منظور 
رشد اقتصادی و آسیب ناپذیری کشور مقابل تحریم ها بود. 

وی ادامه داد: در بخش اول، تالش ستاد اقتصادی دولت این 
بود که ثبات اقتصادی را باز گرداند تا بتوانیم در شهریورماه 
1400 از نرخ تورم ســاالنه 59 درصدی به رقمی پایین تر 
برســیم و امروز این عدد )یعنی تورم دوازده ماهه گذشته( 
به 46 درصد کاهش یافته اســت. به همین ترتیب در رشد 
اقتصادی نیز ما در سال 1400 به نرخ 4.6 درصدی رسیدیم 

و نرخ بیکاری 9.4 درصدی رسیدیم. 
خاندوزی با اشاره به اینکه »در زمینه شاخص بهای تولید و 
هزینه تولید نیز در شهریور از 80درصد به اردیبهشت 1401 
به 51درصد رسیدیم« افزود: هرچند این ها هنوز مطلوب 
نیســت اما همچنان تمرکز بر مهار تورم است. در گذشته 
گاهی در فضای مجازی این مطلب گفته می شد که تغییر 
دولت خود به تنهایی از نظر روانی باعث کاهش تورم خواهد 

بود و عملکرد ما نشان داد بیش از این پیش بینی  در آن فضا، 
بیش از انتظار نیز محقق شده و با کاهش نسبی تورم در قیاس 

با ما ه های گذشته مواجه باشیم.
وی با تاکید بر اینکه »زیرســاخت هایی بــرای اصالحات 
اقتصادی الزم بود که فراهم آمدن آن برای دولت نیاز به زمان 
داشت« ادامه داد: ما برای بهبود کسب و کار و کمک به تولید 
بحث درگاه ملی کسب مجوزها را مطرح کردیم و کاهش 5 
درصدی مالیات تولیدکنندگان را نیز نهایی کردیم. همچنین 
در توقف موتورهای تورم زایی در اقتصاد کشور با دو برخورد با 
دو موتور کسری بودجه و نقدینگی به کاهش سرعت تحرک 
این دو موتور آسیب زا اقدام کردیم و به نقطه ای رسیدیم که 
استقراض از بانک مرکزی را کاهش دهیم. در این میان به 
جای گوش دادن به توصیه هایی که به افزایش هزینه ها و خرج 
کردن بیشتر دولت از جیب مردم توصیه می کرد، هزینه زایی 

را از جیب مردم کاهش دادیم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی با اشاره به 
این مسئله که »با اصرار دولت و همراهی مجلس، تدییری 
کردیم که حاکی از این بود که کسری بودجه نسبت به سال 
گذشته کاهش یابد« تاکید کرد: البته آثار این سیاست های 
اخیر بودجه ای دولت در زمان بیشتری می طلبد تا آثار خود را 
نشان دهد. البته در زمینه شفاف سازی مالی تالش کردیم با 
همه دشواری ها با همه هزینه های اجتماعی و مقاومت های 

رسانه ای، بر رکن رکین شفافیت تاکید کنیم.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد ناامنی سرمایه گذاری در پاییز ۱۴۰۰  بیشتر شده است

تشدید  ناامنی  سرمایه گذاری

وزیر اقتصاد و دارایی در نشست خبری مطرح کرد:

آغاز هوشمندسازی یارانه ای نان از پایان تیر

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ به ۱۵ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ در بازار آزاد تهران به ۱۵ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام 

بهار آزادی طرح قدیم ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۵ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان است. 
قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز ۱۸۳۵ دالر و ۳۲ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۴۳۸ هزار و ۱۹۵ تومان است. 

بانک ها
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رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان 
تهــران گفت: تولیــد یک کیلــو تخم مــرغ برای 
تولیدکنندگان 48 هزار تومان تمام می شود این در 
حالیست سازمان پشیبانی امور دام کیلویی 31 هزار 
تومان خریداری می کند. ناصر نبی پور در پاسخ به این 
پرسش که به چه علت محموله تخم مرغ صادر شده 
از ایران به عراق مرجوع شــد؟ گفت: عراق به مرغ و 
تخم مرغ ایران نیاز دائمی ندارد چراکه از ترکیه تامین 
می شــود و از ایران به صورت مقطعی و کوتاه مدت 

تخم مرغ وارد می کند.
وی ادامه داد: ترکیه همه روزهای سال می تواند نیاز 
عراق را تامین کند این در حالیست که ما می توانیم 
بخشــی از نیاز آنها را در 3 ماه تابستان تهیه و تامین 
کنیم از این رو عراقی ها با فشار ترک ها واردات تخم  مرغ 
از ایران را ممنوع کردند. نبی پور با بیان اینکه سالمت 
محموله تخم مرغ به عراق تایید شده است، افزود: این 

محموله یک تریلی  در حدود 27 تن بوده است.
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان 
تهران گفت: افغانستان در حال حاضر روند صادرات 
تخم مرغ از ایران را متوقف نکرده است و تولیدکنندگان 
می توانند اقدام به صادر تخم مرغ به این کشور کنند. 
این فعال اقتصادی با بیان اینکه روند تولید تخم مرغ 
مساعد است، گفت: تولیدکنندگان حال خوبی ندارند 
چراکه قیمت تخم مرغ موجود در بازار 20 تا 21 هزار 

تومان زیر نرخ تمام  شده عرضه می شود. به گفته وی؛ 
تولید یک کیلو تخم مرغ برای تولیدکنندگان 48 هزار 
تومان تمام می شود این در حالیست سازمان پشیبانی 

امور دام کیلویی 31 هزار تومان خریداری می کند.
همچنین در این رابطه حمید کاشانی رئیس هیئت 
مدیره اتحادیه مرغــداران میهن با بیان اینکه حذف 
عوارض گمرکی صادرات تخم مرغ روز گذشــته به 
گمرکات اعالم شــده اســت، افزود: ترکیه واردات 
تخم مرغ از ایران به عراق را ممنوع کرده است و از این 
به بعد آن بستگی به عملکرد رایزن های اقتصادی ما 
دارد که بتوانند مسیر حفظ و یا بازار را به ترکیه بدهند.

به گفته کاشــانی؛ مدیر کل دفتر توســعه صادرات 
وزارت کشــاورزی این موضوع را تکذیب کرده است 
و تالش دارد که این بازار برای ایران حفظ شــود.وی 
با بیان اینکه در فصل تابستان چاره ای جزو صادرات 
تخم مرغ نداریم، تصریح کرد: دولت باید تخم مرغ مازاد 
را خریداری و آن را ذخیره  سازی کند. کاشانی با اشاره 
به لزوم افزایش نرخ تخم مرغ، افزود: اگر نرخ تخم مرغ 
افزایشی نشود در نیمه دوم سال با چالش های جدی 
مواجه خواهیم شد چراکه اگر تولید صرفه اقتصادی 
نداشته باشــد تولیدکنندگان مرغ های تخم گذار را 
از روند تولید خارج می کننــد. بنا به اظهارات رئیس 
هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن؛ حدود 1200 

تن تخم مرغ از مرزهای ایران خارج شده است.

در خواربارفروشی ها قیمت بعضی ارقام کیفی مثل 
گیالن کشت دوم کیلویی 134هزار تومان، هاشمی 
درجه یک کیلویی 122هزار تومان، صدری و طارم 
محلی کیلویی 10۵هزار تومان و برنج نیم دانه باالی 
کیلویی ۵0هزار تومان گزارش شــده است. قیمت 
بیشتر ارقام وارداتی نیز در خرده فروشی ها به بیش از 
40هزار تومان رسیده. به گفته دبیر اتحادیه بنکداران 
مواد غذایی تهــران، برنج خارجــی از 27تا 37هزار 
تومان در هر کیلو در ســطح عمده فروشــی عرضه 
می شود که با احتساب ســود حداقلی خرده فروشی 
یعنی 10درصد، قیمت برای مصرف کننده بین 30تا 
40هزار تومان خواهد بود. قاسم علی حسنی قیمت 

برنج ایرانی را نیــز در بنکداری ها بین کیلویی ۶0تا 
110هزار تومان عنوان کرد و افزود: بنکداران، برنج 
را با سود 3درصد عرضه می کنند. این گفته حسنی 
به این معناست که قیمت فروش برنج در استان های 
 تولیدکننده به حداقل ۵8و حداکثر 10۶هزار تومان 

رسیده است.
بعد از تعیین نرخ مصوب از سوی دولت برای برنج که 
اسفند سال گذشته به دنبال اوج  گرفتن قیمت در بازار 
اتفاق افتاد، گفته شد عرضه برنج در بازار کاهش یافته و 
تولیدکنندگان و واسطه ها حاضر نیستند برنج را با نرخ 
تعیین شده به فروش برسانند. این کمبود هم اکنون 
برطرف شده اما سیر صعودی قیمت  حفظ شده است.

در هفته های گذشته اخباری از کاهش عرضه در بازار 
شوینده ها منتشر شــده بود، اما رئیس اتحادیه عطار 
و سقط فروش و عمده فروشــان مواد شوینده و پاک 
کننده گفت که بعد از اعمال افزایش قیمت، این مشکل 
برطرف شده است. بحث افزایش قیمت شوینده ها از 
اوایل اردیبهشت مطرح و ابتدا با مخالفت وزارت صمت 

مواجه شد. حتی در مقطعی در شبکه های اجتماعی 
برگه ای با عنوان صورتجلسه انجمن صنایع شوینده، 
بهداشتی و آرایشی ایران مبنی بر افزایش قیمت ۵0 
تا 80 درصدی انواع شوینده منتشر شد، اما در نهایت 
ستاد تنظیم بازار سقف افزایش قیمت این محصوالت را 
2۵ درصد اعالم کرد. اما در همان مقاطعی که با افزایش 

قیمت این محصوالت مخالفت شد، اخباری از کاهش 
عرضه محصوالت شوینده منتشر شد و میانه خرداد ماه 
نیز رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
استان تهران این موضوع را تایید و تاکید کرد که کاهش 
عرضه به معنی کاهش تولید و امتناع از عرضه است که 

در سرفصل های تخلف می گنجد.

گرانی گوشت قرمز در حالی 
ادامــه دارد کــه مدیرعامل 
اتحادیه دامــداران اظهارات 
عجیبی داشته است. به گفته 
این فعال صنفی همین فردا 
صبح باید صادرات دام آزاد شود تا دامداران نفس بکشند و 
دام های مازاد خارج شود. وی در پاسخ به گرانی احتمالی 
گوشت به دنبال صادرات نیز گفته است هرچه شد شد، ما 

چه کنیم، دولت برود گوشت وارد کند.
دامداران نیز البته با این اظهارات موافق هستند. دامداران 
معتقدند به دنبال سیاستهای اشــتباه دولت در رابطه 
با نهاده و قیمت تمام شــده گوشت آنها از اصل سرمایه 
هزینه می کنند و بجای ســود ضرر می دهند. یا دولت 
باید متناسب با قیمت نهاده آزاد، قیمت گوشت را تعیین 
کند و یا با این قیمت گوشت، نهاده دولتی را تامین کند. 
حساب دو دوتا چهار تا است. با این شرایط اگر پیش برویم 

بزودی بعد کشتار دام های موجود در دامداری ها، یک 
دامدار صنعتی اقدام به دام ریختن نخواهد کرد و سرمایه 
خود را حفظ می کند. دولت هم می تواند بعد از گذشت 
چند ماه دیگر بطور رسمی و کامل اقدام به واردات گوشت 

منجمد کند.
در همین زمینه رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در 
گفت و گو با "کسب و کار" گفت: دامداران از کمبود و نبود 
علوفه شکایت دارند. مازاد دام هم وجود دارد. تمهیداتی 
باید در نطر گرفته شــود تا این بخش از مشکالت فارغ 
شود. در غیر این صورت نبود علوفه مشکل آفرین خواهد 
شد. گر مدیریت صحیح وجود داشت نباید شاهد نوسان 

و افزایش قیمت گوشت باشیم. 
علی اصغر ملکی اضافه کرد: مازاد دام وجود دارد و نمی 
توان منکر آن شد. گزارش های وجود دارد که نشان می 
دهد دام به کشورهای دیگر بخصوص کشور عراق قاچاق 
می شود. باید برای این معضل فکری اساسی کرد. قاچاق 
گوسفند به آن ســوی مرزها موجب افزایش قیمت در 
بازار گوشت قرمز شده است. در حالیکه دولت می تواند 

با تمهیداتی جلوی این اقدام را بگیرد. مشکالت دامداران 
باید حل شود. 

به گفته این فعال صنفی، با توجــه به کاهش بارندگی 
در سال جاری و خشکسالی در مراتع، وزن گوسفندها 
کم اســت. به دلیل نبود صحرا برای تغذیه گوسفندان، 
دامداران ناچار به تأمین علوفه دستی شده اند که گران 

است. 
بر اساس مشــاهدات میدانی از مغازه های سطح شهر 
تهران قیمت هر کیلو ران گوســاله 200 تا 21۵ هزار 
تومان، قلــوگاه گوســفندی 140 هزار تومــان، ران 
گوســفندی 180 هزار تومــان، گردن و سردســت 
گوسفندی 1۵۵ هزار تومان و شــقه گوسفندی 1۵۵ 
هزار تومان است. گفتنی اســت قیمت های ذکر شده 
حدودی بوده و ممکن است در برخی مناطق بیشتر یا 
کمتر باشد. قیمت هفته گذشته خرده فروشی گوشت 
قرمز برای هر کیلو شقه گوســفندی 170 تا 180 هزار 
تومان، سردست و گردن گوسفندی 17۵ تا 180 هزار 
تومان، ران گوسفندی بیش از 200 هزار تومان، قلوه گاه 

گوسفندی 140 و ران گوساله  200 تا 230 هزار تومان 
بود.

اما مدیرعامل اتحادیه دام سبک در همین رابطه گفت: 
علی رغم توزیع ۶0 تن گوشت منجمد در تهران و روند 
کاهشی قیمت دام، نرخ گوشت همچنان باالست. افشین 
صدردادرس گفت: علی رغم توزیع روزانه ۶0 تن گوشت 
منجمد در تهران، قیمت همچنان باالست که این امر 
بیانگر سودجویی دالالن و واردکنندگان است چرا که 

منافع واردکنندگان در خدمت واردات گوشت است.
به گفتــه او، قیمت کنونی هــر کیلو بره نــر ۶۵ تا 70 
هزارتومان و میش 2۵ تا 30 هزارتومان است که براین 
اساس باید هر کیلو گوشت حداکثر 1۵0 هزار تومان و 
گوشت چرخ کرده 70 هزار تومان در بازار توزیع شود که 
متاسفانه گوشت باالی 200 هزار تومان و گوشت چرخ 
کرده 170 تا 180 هزار تومان عرضه می شــود که این 

موضوع ارتباطی به دامدار ندارد.
مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: بنابر گزارش اعالمی 
استان های غربی بین 4 تا ۵ میلیون راس دام آماده عرضه 
در این استان هاست که به دلیل شرایط خشکسالی، نبود 
علوفه در مرتع و کاهش تقاضا در بازار هر چه سریع تر باید 
از این استان ها خارج شود. بنابر آمار اعالمی اتحادیه و 
تشکل های تولیدی ساالنه یک میلیون تن گوشت قرمز 
مورد نیاز کشور است که طی سال های قبل 800 تا 8۵0 
هزار تن از طریق تولید داخل و مابقی واردات تامین می 
شد که با افزایش بهره وری و تولید در داخل دیگر نیازی 

به واردات نداریم.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

کمبود گوشت قرمز به دنبال تهدید به عدم عرضه توسط دامداران جدی است

قاچاق دام به خارج؟!
قیمت گوشت برای دامدار به صرفه نیست                                             هر کیلو ران گوساله ۲۱۵ هزار تومان

خداحافظی بازار با برنج زیر ۴۰ هزار تومان

آرامش به بازار شوینده برگشت

عرضه در بازار داخلی به ۲۰ هزار تومان زیر قیمت تمام  شده

با فشار ترک ها واردات تخم  مرغ ایران ممنوع شد

آگهی مزایده 

شهرداری بوکان در نظر دارد در اجرای  بند 7 مصوبه شماره  4۶  مورخ  1401/03/04 شورای محترم اسالمی شهر ، 
نسبت به  واگذاری کلیه امورات مربوط به مدیریت جایگاه های  تک منظوره CNG شماره  3  و  4  وصول درآمد حاصل 
از فروش وعرضه مداوم گاز CNG به خودروهای گازسوز و نگهداشت وتعمیرات تجهیزات و تأسیسات موجود در جایگاه 
 را  بصورت اجاره یکساله  و به شــرح ذیل به شرکت های دارای صالحیت ازشــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و 

دارا بودن سقف مجاز  بهره برداری  از جایگاه CNG از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )www.setadiran.ir(  با شماره مزایده ۵0010۹272۵00000۵  واگذار نماید .

ف
آدرس جایگاهشماره اشتراک جایگاهسپرده شرکت در مزایده به ریالقیمت پایه اجاره بهاء ماهانه به ریالشماره جایگاهردی

پشت پایانه مسافربری 3۶/000/000220۶82۵1۹30 13۶0/000/000

جنب مسکن مهر24170/000/000102/000/00022088278047
 مهلت ثبت نام  :  تاریخ  1401/03/2۵              لغایت          1401/04/12   ساعت  1۹/00
مهلت دانلود اسناد : 1401/04/02       تاریخ بازگشایی 1401/04/13 ساعت 11/00   
تاریخ انتشار درروزنامه    :  نوبت اول  :  1401/03/2۵                 نوبت دوم:  1401/04/01
1- کمیسیون عالی معامالت شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

2- هزینه  خرید اوراق مزایده7۵0/000 ریال .
3- درصورت وجود ابهام،واحد امورپیمان و قراردادها به شماره تلفن 4۶22۶33۹-044 در اوقات/ اداری پاسخگوی سؤاالت متقاضیان محترم میباشد.

4-  هزینه انتشار آگهی در روزنامه و کارشناسی و سامانه ستاد  به عهده برنده مزایده است.
   )www.setadiran.ir( ۵-  سایر اطالعات وجزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.مراجعه به سایت

میر حسامی، شهردار بوکان

اگهی مفقودی
 برگ سبز سیستم : ســواری تیپ: پژو 40۵ مدل: 1384 به رنگ:  نقره ای 
متالیک به شماره موتور: 124840۶8403 شماره شاسی  1422412۹ به 
شــماره پالک : 82 - ۵12 ل 17 مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.بابل

اگهی فقدان سند کمپانی 
اینجانب مالک خودروی سواری پژو 40۵ جی ال ایکس آی 1/ 8 به شماره 
بدنه 1422412۹ و شماره موتور 1422412۹  و شماره پالک  82- ۵12 ل 
17  بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور 
را نموده است.لذا چنانچه احدی ادعایی در خصوص خودروی فوق دارد ظرف 
مدت ده روز به دفتر منطقه ای مراجعه نمایند . بدیهی اســت پس از مهلت 

مزبور مطابق مقرر اقدام خواهد شد.بابل2

اگهی مفقودی
 برگ سبز سواری سیســتم: کیا  تیپ: CERATO2000  مدل: 13۹۵ به 
رنگ: سفید روغنی به شماره موتور : GH561622 / G4KD شماره شاسی 
NAS621200G101680T  به شــماره پالک: ۹۹ - 1۹۶ ه ۶1 مفقود 

گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.بابلسر

اگهی مفقودی
 برگ سبز سواری سیستم: پارس مدل:  1382 به رنگ: مشکی متالیک به 
شماره موتور : 2282811۵۶71 شماره شاسی 8181۵0۶2 به شماره پالک: 

13- 1۵۹ د 12 مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.بابل

اگهی مفقودی
کارت ماشین  سواری سیستم: پارس مدل:  1382 به رنگ: مشکی متالیک 
به شماره موتور : 2282811۵۶71 شــماره شاسی 8181۵0۶2 به شماره 
پالک: 13- 1۵۹ د 12 مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.بابل4

مزایده به موجب پرونده اجرائی کالسه 14001302 ششدانگ  پالک ثبتی 
۵0 فرعی از  2872 اصلی به مســاحت ۶0 / ۹0  متر مربــع )  نود متر مربع 
و شصت سانتی متر (  واقع در بخش 1 شــرق بابل  به نام اقای علی پاشایی 
فومشی  ثبت و صادر شده اســت بابت مطالبات مهریه خانم راضیه عباسی 
روشن بازداشت گردید. حدود و اربعه مشــخصات پالک مذکور مندرج در 
سند مالکیت می باشــد.  برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری ملک واقع 
در بابل - خیابان نواب خیابان دارالشــفا نصیرایی 14 ســاختمان آسمان 
2 می باشــد. ملک مورد مزایده یــک واحد اپارتمان در طبقه ســوم غربی 
مجتمع 4 طبقه 7 واحدی واقع شده که مســاحت و حدود اربعه مذکور در 
سند با واقعیت تطابق دارد .واحد دارای تراس- پارکینگ و انباری می باشد.

درب حیاط مجزا برای عابر و خودرو - درب کنترلی با پوشــش ورق فلزی 
طرح سفالی کف پارکینگ موزاییک - نما سنگ تراورتن - دیوار پارکینگ 
سرامیک - دارای اسانسور - کف راه پله ســنگ و دارای نرده فلزی فرفوژه 

ای - موتورخانه مرکزی می باشد. دارای دو اتاق خواب- کابینت آشپزخانه 
هایگالس- ســینک دوقلو- دارای بالکن حمام و سرویس بهداشتی- توالت 
فرنگی - داخل حمام کل کف واحد ســرامیک - دیوار گچ کاری و نقاشی - 
دارای سقف کاذب- شیراالت اهرمی درب اتاق ها و سرویس چولی - درب 
ورودی ضد سرقت - قرنیز چوبی- کل پنجره ها یو پی وی سی با شیشه دو 
جداره- ایفون تصویری بیمه نانه ایی ارایه نگردیده.پالک فوق از ساعت ۹  الی 
12 روز سه شنبه مورخ 14 / 04 / 1401) چهارده تیر هزار و چهارصد و یک(  
در اجرای ثبت اســناد از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده ششدانگ 
پالک فوق از مبلغ پایه 000/ 000/ ۵00 /  13 ریال  معادل سیزده میلیارد و 
پانصد میلیون ریال  ارزیالی شده در قبال طلب بستانکار شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شــود ضمنا یاداور می شود شرکت در 
مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده 
به شــماره حســاب  ir480100004053013207550386 به شناسه 
سپرده  44108۵۵3117000000000000000000 متعلق به سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور می باشد شــایان 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 مــازاد 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: چهار شنبه  1 / 04 / 1401

 اکبری- واحد اجرای اسناد رسمی

اگهی فقدان سند کمپانی 
اینجانــب  مالــک خــودروی ســواری رنــو تیــپ L۹0 لــوگان  بــه 
شــماره بدنــه NAPLSRALD91085164 و شــماره موتــور  
K4MA690W0441106 و شماره پالک 82- ۶43 ص 1۵ بعلت فقدان 
اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را نموده است.
لذا چنانچه احدی ادعایی در خصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز 
به دفتر منطقه ای مراجعه نمایند . بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق 

مقرر اقدام خواهد شد.بابل

اگهی مفقودی
 برگ سبز ســواری سیســتم: رنو  تیپ: L۹0 لوگان  مدل: 138۹ به رنگ: 
سفید روغنی به شــماره موتور : K4MA690W44108 شماره شاسی 
NAPLSRALD91085164  به شماره پالک:82 - ۶43 ص 1۵  مفقود 

گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.بابل

) احتیاط و گذشت را در هنگام رانندگی فراموش نکنیم (

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی فشرده 
) چاپ: در دو نوبت به شماره 2001001111000037 (

• کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه
• موضوع مناقصه : پروژه تعمیر و بهسازی ، لکه گیری و روکشی محور قزانچی به روانسر در سال 1۴۰1

• مدت اجرا: 2۴ ماه شمسی.
• مبلغ برآورد: 372/6۴2/289/98۴ ریال 

• مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 13/۴52/8۴6/۰۰۰ ریال 
• تاریخ درج در سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه مورخ 1۴۰1/۰۴/1 می باشد.

• شرایط مناقصه گر : کلیه شرکت کنندگان می بایستی دارای گواهینامه حداقل پایه 5 راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
باشند.

• مهلت دریافت اسناد :  متقاضیان میتوانند حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 1۴۰1/۰۴/۰6  ساعت 13:۰۰ جهت دریافت اسنادمناقصه به نشانی 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه کنند. ) الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت 

قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه  محقق سازند.(
• مهلت تحویل اسناد تکمیل شده : تا روزدوشنبه مورخ 1۴۰1/۰۴/2۰  ساعت 13:۰۰  جهت ارائه اسناد به نشانی سامانه تدارک الکترونیک 

دولت )ستاد( مراجعه نمایند.
• تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت 1۰  صبح  روز سه شنبه   مورخ  1۴۰1/۰۴/21

• اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات وارائه پاکت الف ) ضمنانتنامه شرکت در مناقصه : کرمانشاه – بلوار بنت الهدی صدر – روبروی 
فرمانداری – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  استان کرمانشاه – طبقه هم کف – دبیرخانه – تلفن: ۰83-382۴9912-1۴

• اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت درسامانه : مرکز تماس ۴193۴-۰21 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

نوبت اول
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استفاده از VPN برای كارمندان هندی ممنوع شد
در جدیدترین دور از مبارزه هند با نرم افزار VPN، استفاده کارمندان دولتی از این 
خدمات ممنوع شد. دستورالعمل جدید پس از تصمیم شماری از بهترین VPN ها 
برای تعطیلی سرورهای هندی خود در بحبوحه نگرانی ها نسبت به قانون جدید دیتا، 
منتشر شد. تاکنون فراهم کنندگان VPN شامل اکسپرس VPN، ِسرف شارک و 
نورد VPN اعالم کرده اند پیش از اجرایی شدن دستورالعملهای جدید اداره واکنش 
اضطراری رایانه وزارت الکترونیک و فناوری اطالعات هند در ۲۷ ژوئن، این کشور را 
ترک خواهند کرد. دولت هند از کارمندان بخش دولتی خواسته است از ذخیره سازی 
اطالعات داخلی یا محرمانه در خدمات ابــری غیردولتی مانند گوگل درایو و دراپ 
باکس، خودداری کنند. همچنین استفاده از اپلیکیشنهای اسکنر موبایلی مانند َکم 
اسکنر که در سال ۲۰۲۰ ممنوع شد، مورد تاکید شدید قرار گرفت. در اسناد داخلی 
دفتر اینفورماتیک ملی هند که توسط اکونومیک تایمز مشاهده شده، آمده است: با 
دنبال کردن دستورالعملهای امنیت سایبری یکپارچه در دفاتر دولتی سراسر کشور، 
وضعیت امنیتی دولت می تواند بهبود پیدا کند. همه کارمندان دولتی شامل کارمندان 
موقتی، قراردادی و منابع برون سپاری شده ملزم هستند این دستورالعمل را رعایت 
کنند. کارشناسان امنیت سایبری و کنشگران حریم خصوصی، نگرانی های بسیاری 
در خصوص قانون جدید دیتای روسیه که در ۲۸ آوریل اعالم شد، مطرح کرده اند. با 
اجرای این قانون در ۲۷ ژوئن، اداره واکنش اضطراری رایانه هند )CERT-In( فراهم 
کنندگان VPN و VPS، دیتاسنترها، خدمات ذخیره سازی ابری و صرافی های رمزارز 
را وادار خواهند کرد اطالعات مهم کاربران را به مدت پنج سال نگه دارند و در صورت 

درخواست مقامات دولتی، با آنها به اشتراک بگذارند.

درراستایتکالیفقانونجهشتولیددانشبنیان؛
بانك هــا مجازنــد ضمانت نامــه صندوق های 

دانش بنيان ها را بپذيرند
بانک ها مجازند ضمانت نامه های صادر شده توســط صندوق نوآوری و شکوفایی و 
صندوق های غیردولتی پژوهش و فن آوری را بپذیرند. بانک مرکزی تکالیف مرتبط 
با شبکه بانکی کشور مقرر در »قانون جهش تولید دانش بنیان« مصوب جلسه ۱۱ 
اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسالمی را به شبکه بانکی ابالغ کرد. بر این 
اساس و طبق بند )ب( ماده )۴(، دستگاه های اجرایی موضوع ماده )۵( قانون مدیریت 
خدمات کشوری، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت ها و مؤسسات تابعه 
و وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقالب اسالمی و نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی، مجازند در تضامین اعتباری و تضامین مربوط به فرایند ارجاع کار، 
خرید انواع کاال و ماشین آالت، معامالت پیمانکاری، انجام تعهدات، پیش پرداخت و 
حسن انجام کار، ضمانت نامه های صادرشده توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و 
صندوق های غیردولتی پژوهش و فن آوری موضوع ماده )۴۴( قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۴ را بپذیرند. همچنین متن 
زیر به انتهای بند )ب( ماده )۱۶( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 
کشور اضافه می شود: سرمایه گذاری مشترک بانک ها و مؤسسات اعتباری با صندوق 
نوآوری و شــکوفایی در طرح های مصوب شــورای راهبری فن آوری ها و تولیدات 

دانش بنیان از شمول این بند مستثنی شده و به عنوان فعالیت بانکی تلقی می شود.

اخبار

رونق تراشه سازی چین به لطف تحریم
صنعت تراشه سازی چین پس از تحریم های آمریکا علیه شرکتهایی نظیر هواوی و هایک ویژن که باعث تشویق تولید بومی قطعات شد، سریع تر از هر کشوری در جهان، رشد می کند. آمار گردآوری شده 

توسط بلومبرگ نشان می دهد ۱۹ شرکت از میان ۲۰ شرکت تراشه سازی که سریع ترین نرخ رشد را در یک سال گذشته داشته اند، از چین بوده اند. در حالی که یک سال پیش از آن، این رقم، تنها هشت 
شرکت بود. تامین کنندگان چینی نرم افزار طراحی، پردازنده و تجهیزات ضروری برای تراشه سازی، درآمدشان چندین برابر رقیبان جهانی نظیر شرکت TSMC  تایوان یا ASML Holding افزایش پیدا 

می کند. این رشد فوق العاده نشان می دهد چطور تنش ها میان واشنگتن و پکن، صنعت نیمه رسانای ۵۵۰ میلیارد دالری جهانی را تغییر داده است. 

افزایــش قیمــت مصالــح 
ســاختمانی منجر به کاهش 
ساخت خانه و کنار رفتن انبوه 
ســازان از این بازار شده است. 
هر چند قیمت زمین مهم ترین 
عامل تعیین کننده در قیمت خانه عنوان می شود اما تورم در 
بخش سیمان، میلگرد، آهن و... منجر به تورم هزینه ساخت 
مسکن شده است.  در همین رابطه مرکز آمار آخرین گزارش 
شاخص قیمت نهاده های ساختمانی مربوط به زمستان 
سال گذشته را منتشر کرد. بر اساس اطالعات منتشر شده 
تورم فصلی هزینه ساخت واحد مسکونی، به جز زمین، در 
شهر تهران برابر با سه درصد بوده است. همچنین نگاهی 
به آمارهای موجود نشان می دهد که هزینه ساخت مسکن 
شهر تهران از ابتدای سال ۱۳۹۷، ۵.۵ برابر شده است. بر 
اساس آمارهای رسمی از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال 
گذشته هزینه ساخت بدون در نظر گرفتن هزینه زمین در 
شهر تهران  ۵.۵ برابر شده است. در این مدت هزینه گروه 

چوب با افزایش ۷.۶ برابری بیش ترین افزایش را میان گروه 
های ساخت مســکن تجربه کرده است و گروه خدمات با 
رشد ۲.۸ برابری کم ترین میزان افزایش را داشته است. در 

زمستان ۱۴۰۰ تورم نقطه به نقطه معادل ۳۵.۵ درصد بوده 
که در مقایسه با فصل پاییز )۳۹.۶درصد( ۴.۱ واحد درصد 
کاهش داشته است. در این فصل در بین گروه های اجرایی، 

گروه » شیشه« با ۶۹ درصد بیشترین تورم و گروه اجرایی » 
ایزوگام وقیرگونی و آسفالت« با ۲۷.۲ درصد، کمترین تورم 

نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده است.

هزينه   ساخت   مسكن  در  شهر تهران   طی   چهار  سال   5.5   برابر  شد

گرانی تولید مسکن
قيمت ساخت هر مترمربع مسكن به 8 ميليون تومان رسيد

نوساناتارزیوهزینهتولیدمسکن
فرهادبیضایی،کارشناسمسکن

دالیل زیادی برای افزایش هزینه ساخت مسکن در دهه های اخیر وجود دارد. افزایش تورم و رشد قیمت نهاده های ساختمانی از مهم ترین دالیل است. قیمت نهاده های ساختمانی به دلیل رشد نرخ ارز افزایش یافته 
است و هرچه رشد قیمت دالر تشدید شود تاثیر آن بر بازار مصالح ساختمانی نیز بیشتر می شود. قیمت نهاده های ساختمانی وابستگی کامل به افزایش نرخ ارز دارد. باید برای کنترل نرخ تورم چاره ای جدی اندیشید 

در غیر این صورت هزینه ساخت مسکن در سالهای آینده غیرقابل باور خواهد شد. قیمت ساخت مسکن به اندازه ای رشد خواهد کرد که هیچ فردی امروز تصوری از آن ندارد. 
دستمزدها هم افزایش یافته است. دستمزدها برای ساخت مسکن از کارگر ساده گرفته تا جوشکار و نقاش و... به اندازه زیادی رشد داشته است. این عامل هم بر افزایش هزینه ساخت مسکن تاثیر گذاشته است. نرخ 

دستمزد با تورم جابجا می شود و همین امر بر قیمت تولید مسکن تاثیر می گذارد. 
در کشور ما نرخ قیمت ساخت مسکن عمدتا بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ دالر به طور متوسط برای هر متر مربع است. این نرخ در سی سال گذشته ثابت بوده است. اما با کاهش ارزش پول ملی که به دالیل مختلف اتفاق افتاده، 
هزینه ریالی ساخت مسکن افزایش داشته است. امروز هزینه ساخت هر متر مربع مسکن به هفت و نیم تا هشت میلیون تومان رسیده است. به عبارتی هزینه ساخت از نظر دالری ثابت مانده اما از نظر ریالی هر سال 

تغییر می کند. آن چیزی که موجب باال رفتن هزینه ساخت مسکن شد مساله کاهش ارزش پول ملی و تورم است.
طرح های ساخت و تولید مسکن نیز نتیجه بخش نیست تا بتواند کمی از رشد قیمتها بکاهد. باید برای اقشار مختلف مردم عرضه های متنوع تری از مسکن را داشته باشیم. نمی توان با یک راهکار به همه نیازها پاسخ ها 

داد. در سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ سهم دخالت دولت در بازار مسکن کمتر از ۲۰ درصد بود و حجم سرمایه گذاری مردم در حوزه بازار مسکن نزدیک ۳۲ میلیارد دالر در سال بود که االن به ۸ میلیارد دالر رسیده است. 
برای رسیدن به ساخت یک میلیون واحد در سال به جای تقویت تقاضاهای مردمی و ظرفیت های مردمی بخش خصوصی، عرضه های دولتی انجام می شود. این اولین و بزرگترین نقد به نهضت ملی مسکن است. االن 

مشخص نیست که همه ۴ میلیون واحد مسکن را دولت می خواهد بسازد یا می خواهند از ظرفیت های مردمی و بخش خصوصی استفاده کنند. 

شایلیقرائی
Newskasbokar@gmail.com

آگهی مزایده 
موضوع:آگهیمزایده
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سعیداسماعیلی-شهردارخانببین

آگهي مناقصه عمومی انجام فعالیت های عمرانی – شهرداری بوکان 
شماره آگهی ستادصالحیت و رتبه شرکتسپرده شرکت در مناقصهمبلغ برآورد اولیهعنوان  و موضوع  مناقصهردیف

تجدید مناقصــه ادامه ۱
احــداث و تکمیل کانال 
دیوار حایل سنگی مسیل  

اوزون دره )علی آباد(

 ۷/۶۸۱/۲۰۰/۲۲۹
ریال

دارا بودن حداقل رتبه ۵ ۳۸۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۰۰۱۰۹۲۷۲۵۰۰۰۰۲۳ ابنیه 

تجدید مناقصــه پیاده ۲
روسازی مسیر جاده سد

 ۴/۷۹۷/۸۹۴/۱۰۷
ریال

دارا بودن حداقل رتبه ۵ ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۰۰۱۰۹۲۷۲۵۰۰۰۰۲۴ ابنیه 

تجدیــد مناقصــه جدول ۳
گــذاری بلــوار ۴۰ متری 

ساحلی، خیابان پیام

 ۵/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰
ریال

دارای حداقل رتبه ۵ ابنیه ۲۶۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال
یا راه و باند و یا پیمانکاران 
محلــی  و دارای ســابقه 

مفید کاری

 ۲۰۰۱۰۹۲۷۲۵۰۰۰۰۲۵

جدولگــذاری و احداث ۴
پــارک امیرآبــاد در 

زمینهای یوسفی

 ۸/۲۱۶/۶۴۱/۹۰۹
ریال

دارا بودن حداقل رتبه ۵ ۴۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۰۰۱۰۹۲۷۲۵۰۰۰۰۲۶ ابنیه 

شهرداری بوکان در نظر دارد در راستای بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ پروژه های ذیل را با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه و از طریق 
مناقصه عمومی یک مرحله ای  و  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه ســامانه 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.
۱- تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ  ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ می باشد.

۲- تاریخ انتشار آگهی در روزنامه:  نوبت اول ۱۴۰۱/۰۴/۰۱          نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۴/۰۸
۳- آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۹:۰۰ روز  پنج شنبه مورخ   ۰۹ /۱۴۰۱/۰۴

۴- آخرین مهلت زمانی ارسال پاکت های پیشنهاد : ساعت ۱۹:۰۰ روز  دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
۵- زمان بازگشایی پاکتها : ساعت ۱۲:۰۰ روز  سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱

۶- متقاضیان واجد شرایط جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه می توانند با شماره تلفن-۴۶۲۲۶۳۳۹-  ۴۶۲۲۳۰۹۹ – ۰۴۴ 
معاونت فنی و عمرانی و واحد امور قراردادها و پیمانهای شهرداری تماس حاصل نمایند.
۷- کمیسیون عالی معامالت شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

۸-  سایر اطالعات وجزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
۹- هزینه انتشار آگهی در روزنامه )طی دو نوبت( به عهده برنده یا برنده گان مناقصه می باشد. 

 ۱۰- آدرس کارفرما جهت ارائه فیزیکی پاکتهای “الف”، آذربایجانغربی-شهرستان بوکان-خیابان انقالب-ساختمان شهرداری- واحد قراردادها – 
کد پستی  :۵۹۵۱۸۶۷۹۶۳ – تلفن ۰۴۴-۴۶۲۲۲۸۰۰

رشیدمیرحسامی:شهرداربوکان

نوبتدوم

پیامایمنی
در صورت بروز هرگونه حادثه با پست امداد گاز به شماره ۱۹۴ تماس بگیرید.

پیامایمنی
برای محکم کردن شــیلنگ های گاز حتما باید از بســت های فلزی 

استاندارد استفاده نمود.
پیامایمنی

مصرف بهینه ، هزینه کمتر
پیامایمنی

به خاطر داشته باشید به هر شیر مصرف، فقط یک وسیله گازسوز وصل کنید.

پیامایمنی
هرگز از علمک جهت باال رفتن و یا به عنوان تکیه گاه استفاده نکنید.

پیامایمنی
بهینه مصرف کنیم!

تنظیم دمای داخل منزل و همچنین دمای آب گرم در درجه حرارت 
متعادل، از اتالف گاز جلوگیری کرده، سالمت و صرفه افتصادی برای 

خانواده ایجاد می نماید.
با مصرف بهینه گاز؛ زمستانی گرم را تجربه کنید.

روابطعمومیشرکتگازاستانمازندران

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانتهران
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکشهرری

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده3قانون13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۱۰۲۴۰۰۳۸۱۹مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مراد محمدی فرزند سهراب بشماره شناسنامه ۱۸۸۱۵ صادره از بروجرد 
در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۵۹/۸۸ مترمربع پالک ۶۷۱۵ فرعی از ۱۲۳ اصلی واقع در تهران بخش حوزه ثبت ملک شهرری 
خریداری از مالک رسمی برابر انتقال قطعی ۵۷۵۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳ دفترخانه ۲۰ ری از شرکت تجاری و ساختمانی و فنی دولت آباد 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 ۱۹۴ (
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

سیدمهدی المعی، رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری

آگهی  تجدید مزایده 

 شهرداری بوکان در نظر دارد به استناد بند ۸ مصوبه شماره ۴۳  مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ شورای محترم اسالمی 
شهر بوکان  تجهیزات کامل خط کشتار دام نیمه صنعتی را  برابر وضع موجود ، با بهره گیری از سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )setadiran.ir( به شماره مزایده  ۱۰۰۱۰۹۲۷۲۵۰۰۰۰۰۶  به فروش برساند.
۱-  قیمت پایه فروش: ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۲-  مبلغ تضمین شرکت در مزایده : مبلغ ۴۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
۳ - لیست تجهیزات خط کشتار در اسناد  مزایده قید شده است .

مهلت ثبت نام :  تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵    لغایت  ۱۴۰۱/۰۴/۱۲  ساعت ۱۹/۰۰
مهلت دانلود اسناد : ۱۴۰۱/۰۴/۰۲        تاریخ بازگشایی ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ ساعت ۱۱/۰۰   

تاریخ انتشار درروزنامه :  نوبت اول  : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵          نوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۱- کمیسیون عالی معامالت شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

۲- هزینه  خرید اوراق مزایده۷۵۰/۰۰۰ ریال .
۳- درصورت وجود ابهام،واحد امورپیمان و قراردادها به شماره تلفن ۴۶۲۲۶۳۳۹-۰۴۴ در اوقات/ اداری پاسخگوی سؤاالت متقاضیان محترم 

میباشد.
۴-  هزینه انتشار آگهی در روزنامه و کارشناسی و سامانه ستاد  به عهده برنده مزایده است.

   )www.setadiran.ir( ۵-  سایر اطالعات وجزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.مراجعه به سایت
میرحسامی،شهرداربوکان


