
به گفته یک فعــال مجموعه تامین صنعت خودروســازی، 
معضل تردد خودروهای فرســوده تبدیل به بحرانی شده که 
در قانون ساماندهی صنعت خودرو بصورت جدی مورد توجه 
قرار نگرفته اســت؛ این در حالیســت که تردد خودروهای 
فرسوده عالوه بر مشکالت اجتماعی نظیر آلودگی هوا و اتالف 
ترافیکی، ساالنه بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان از جهت مصرف 
مازاد ســوخت و ۲۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه برای کشور 
ایجاد می کند و نیاز اســت که دولت با تدوین برنامه ای برای 
خروج خودروهای فرسوده نگاه ویژه به این حوزه داشته باشد.
فرهاد به نیا در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به کم توجهی به 
موضوع خروج خودروهای فرسوده در قانون ساماندهی صنعت 
خودرو، اظهار کرد: این قانون علیرغم اینکه برخی بندهای آن 
بالتکلیف است و جای نقد دارد، در مجموع طرح خوبی به نظر 
می رسد اما آنچه که بســیار در آن حائز اهمیت است، مغفول 
ماندن بحث خودروهای فرســوده است. خودروهای فرسوده 
عالوه بر اینکه مصرف کننده ی باال سوخت کشورند و سوخت 

را هدر می دهند، عامل اصلی ترافیک و آلودگی هوای کشور 
نیز هستند.

این عضو هیات مدیــره انجمن ســازندگان قطعات خودرو 
تصریح کرد: با توجه به ارقام وحشتناکی که از آثار مخرب تردد 
خودروهای فرسوده مطرح است، تاکنون برنامه ریزی جامعی 
برای خروج خودروهای فرسوده در دستور کار وزارت صمت 
دیده نشده است. چنانچه قرار باشد مشکالت مجموعه صنعت 
خودرو )خودروسازی و قطعه سازی( حل شود و قطعه سازان با 
تیراژ درخواستی خودروسازان و وزارت صمت اقدام به تولید 
قطعه برای ۱.۵ میلیون خودرو در سال ۱۴۰۱ کنند، ضروری 
است که خودروهای فرسوده ساماندهی شده و از چرخه تردد 
شهری خارج شوند. اما تاکنون هیچگونه ی برنامه مدونی در 

این حوزه تدوین نشده است.
وی افزود: در حال حاضر ســه میلیون خودروی فرسوده در 
کشور در تردد است که ساالنه ۵۰ هزار میلیارد تومان از جهت 
مصرف مازاد سوخت، برای کشور ایجاد هزینه می کند. ضمن 

اینکه رتبه یکم اتالف ترافیکی در جهان متعلق به ماست. شهر 
تهران نیز جزو ۱۰ شهر آلوده جهان قرار گرفته و افزایش شمار 

بیماری های تنفسی و... بیداد می کند. 

۱۵۰ هزار میلیارد تومــان صرفه جویی با خروج 
خودروهای فرسوده

این فعال صنعتی، ضمن اشاره به اینکه گزارشی در این رابطه 
به وزارت صمت ارائه شده که براساس آن ساالنه بالغ بر ۲۳۰ 
هزار میلیارد تومان از جانب خودروهای فرســوده بر کشــور 
تحمیل می شــود، گفت: این درحالیست که اگر دولت با یک 
برنامه ریزی ساده مانع از تردد این خودروها شود و خودروهای 
نو را جایگزین کند )ضمن اینکــه این قابلیت نیز وجود دارد( 
و از محل صرفه جویی  هزینه ها به بنگاه های قطعه ســازی و 
خودروسازی کمک دهد و از سوی دیگر از طریق لیزینگ های 
کم بهره به دارندگان خودروهای فرسوده این اجازه را بدهد که 
از محل افزایش تولید شرکت های خودروسازی، خودروهای 

فرسوده را تعویض کنند، در ســال بالغ بر حداقل ۱۵۰ هزار 
میلیارد تومان صرفه جویی ریالی خواهیم داشت.

به نیا تاکید کرد: به نفع دولت و منابع مالی کشــور اســت که 
هرچه سریع تر برای خروج خودروهای فرسوده یا احیای قانون 
هوای پاک که در ســال ۱۳۹۷ مصوب شد، اقدام کند. عالوه 
بر بهره مندی دولت به لحاظ منابع مالی، شاهد کاهش بسیار 
باالی اتالف ترافیکی در کالن شــهرها، افزایش کیفیت هوا و 
کاهش بیماری ها خواهیم بود. ضمــن اینکه نیاز به داروهای 
خارجی برای بیماران تنفسی و افراد مبتال به سرطان  کاهش 
پیدا می کند که عالوه بر جنبه اجتماعی جنبه اقتصادی نیز 

دارد. 
این عضــو هیــات مدیــره انجمــن ســازندگان قطعات و 
مجموعه های خــودرو ادامه داد: بنابرایــن باتوجه به مصرف 
سوخت باال، مشکالت تردد، آلودگی ها و کمبود پارکینگ ها 
و... دولت باید بــه موضوع خروج خودروهای فرســوده نگاه 
ویژه ای داشــته و آن را جزو اولویت های خود قرار دهد. ورود 

۱.۵ میلیون خودرو در ســال جاری در عین اینکه از این سه 
میلیون خودرو فرسوده، خودرویی خارج نشود؛ فاجعه ای دیگر 
در  ترافیک کشــور ایجاد خواهد کرد. کشور تبدیل به ظرف 
شیشه ای شده است که حجم کوچکی از آن باقی مانده و وارد 

کردن حجم بیشتر، به شدت آسیب زا خواهد بود.
وی در پایان متذکر شد: متاسفانه هنوز در قانون ساماندهی 
صنعت خــودرو بحث جامعی در مورد خودروهای فرســوده 
دیده نمی شود، تنها اشاره کوچکی صورت گرفته که نگاهی 
سطحی نگر دارد. تنها محدود به این شــده است که در ازای 
ورود هر خودرو یک خودرو فرسوده خارج شود؛ این به تنهایی 
کفایت نمی کند. بطور مثال می توان به ازای تولید هر خودرو 
نیز یک خودرو فرسوده خارج شــود. ضمن اینکه ظرف سه 
ســال آینده )تا ســال ۱۴۰۴( این بحران به هشت میلیون 
خودرو فرســوده مازاد خواهد رســید و زیانی برای کشور به 
همراه خواهد داشت که ۲.۵ تا سه برابر درآمد مالیاتی کشور 

خواهد بود.

افزایش شــدید قیمت مواد غذایــی، تورم قیمت 
مصرف کننده بریتانیا را بــه باالترین میزان در ۴۰ 
سال اخیر یعنی ۹.۱ درصد رساند که باالترین نرخ 
در بین کشورهای گروه هفت است و بر شدت بحران 

هزینه زندگی تاکید می کند.
به گزارش ایســنا و به نقل از بیزنــس، این رقم از 
۹ درصد در آوریل، با اجماع نظرســنجی رویترز از 

اقتصاددانان مطابقت داشت. سوابق تاریخی دفتر 
آمار ملی نشــان می دهد که تورم ماه مه باالترین 
میزان از مارس ۱۹۸۲ بوده اســت و احتماال بدتر 

نیز خواهد شد.
 KMPG یائل سلفین، اقتصاددان ارشد شرکت
انگلســتان گفت: افزایش تورم فشار بیشتری را بر 
سیاســت گذاران وارد می کند تا بــار خانواده ها را 

کاهش دهند و وظیفه بانک انگلســتان را پیچیده 
می کند.

بانک مرکــزی انگلیس هفته گذشــته اعالم کرد 
که تورم احتماال در ماه های آتــی باالی ۹ درصد 
باقی می ماند تا اینکه در ماه اکتبــر به باالتر از ۱۱ 
درصد می رسد، زمانی که قبوض انرژی خانوارهای 

تنظیم شده قرار است دوباره افزایش یابد.

وضعیت فعلی عرضه و تقاضا در بازار نفت تا چند سال پیش به 
مخیله غول های این صنعت خطور نمی کرد.

به گزارش ایسنا، دو سال پیش در اوج پاندمی کووید، شرکت 
بریتیش پترولیوم در گزارش ســاالنه دورنمای انرژی خود 
نوشته بود: تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۱۹ در حدود 
۱۰۰ میلیون بشکه در روز، به اوج خود رسید و پس از آن به 
دلیل پیامدهای همه گیری و تسریع گذار انرژی کمتر خواهد 
شد. با گذشت دو سال از این پیش بینی، بریتیش پترولیوم 
اذعان کرده که شاید عطش دنیا برای نفت را دست کم گرفته 
است اما همچنان این پیش بینی بلندمدت که برقی سازی 
حمل و نقل سرانجام باعث رسیدن دوران اوج تقاضا برای نفت 

می شود را تغییر نداد.
در این بین، بانکهای سرمایه گذاری به دلیل اتفاقات طبیعی 
که پس از فروکش کردن شــیوع بیماری کووید روی داد، 
بهبود تقاضا را پیش بینی می کنند اما آنچه که نتوانستند 
پیش بینی کنند زیرا پیش بینی آن ممکن نبود گستردگی و 

سرعت بهبود تقاضا بود.
جفری کوری، از تحلیلگران بانک آمریکایی گلدمن ساکس در 
مصاحبه با بلومبرگ، به این شکاف میان انتظارات و واقعیت 
اذعان و اظهار کرد که بازارها ســریع تر حرکت می کنند و 
کمبود عرضه از آنچه که سه یا شش ماه پیش تصور می رفت، 
عمیق تر شده است. قیمت های انرژی و مواد غذایی با رسیدن 

به ماه های تابستان، به شدت افزایش پیدا کرده اند. شاید ذکر 
این نکته جالب باشد که حتی سه یا شش ماه پیش، قبل از 
این که عرضه روســیه به عامل تاثیرگذار در روند صعودی 
قیمت های نفت تبدیل شود، عده معدودی از کارشناسان 

بازار می گفتند بازار متوازن است.
اد مورس از بانک سیتی یکی از این افراد بود. وی در ماه فوریه 
به بلومبرگ گفته بود انتظار دارد بازار نفت به دلیل افزایش 
تولید در آمریکا به خصوص در منطقه پرمیان، برزیل و کانادا، 

مازاد عرضه پیدا کند.
در واقع اداره اطالعات انرژی آمریکا اخیرا پیش بینی کرده 
اســت تولید نفت در منطقه پرمیان، ماه میالدی جاری به 
رکورد باالیی صعود خواهد کرد اما ایــن افزایش به حدی 
نخواهد بود که عدم توازن بازار جهانــی را جبران کند زیرا 
بسیاری از تولیدکنندگان آمریکایی اعالم کرده اند تمایلی 
ندارند یا قادر نیســتند به دلیل کمبود یــا اختالل عرضه، 

تولیدشان را افزایش دهند.
در کانادا، تولید نفت رو به رشد است و تولید نفت این کشور 
ممکن است حدود یک میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند 
اما هنوز چنین اتفاقی روی نداده است. در برزیل، تولید رو به 
رشد است اما تاکنون تاثیری در قیمتها نداشته است. مسلما 
نخستین دلیل وضعیت فعلی قیمت، تحریم های اعمال شده 
علیه روسیه و دومین دلیل، ناتوانی اوپک برای افزایش تولید 

مطابق به سهمیه توافق شده اســت. در این بین، عربستان 
سعودی و امارات متحده عربی، دو تولیدکننده بزرگ عضو 
اوپک که ظرفیت مازاد تولید دارند، در افزایش تولید برای 
جبران از دست رفتن بشــکه های نفت روسی، احتیاط به 
خرج می دهند. شاید جایی یک تحلیلگر نفتی نابغه چنین 
وضعیتی را پیش بینی کرده باشد. شاید هم برای تشخیص 
این وضعیت، نیازی به نبوغ نبوده باشــد. اعضای اوپک که 
نتوانسته اند سهمیه تولیدشــان را محقق کنند سالهاست 
برای افزایش تولید مشــکل دارند. روابط میان کشورهای 
نفتی خاورمیانه و غرب سالهاســت وخیم شده است و این 
حقیقت که روسیه بزرگترین صادرکننده نفت است، موضوع 

جدیدی نیست.
همچنین شاید بزرگترین سورپرایز که دقیقا پیش بینی آن 
دشوار بوده، سرعت بهبود تقاضا برای نفت و تاب آوری تقاضا 
با وجود افزایش کم ســابقه قیمت های جهانی بوده است. 
مشکل نفت و هر تحلیل دیگر این اســت که به دلیل عدم 
وجود اطالعات ضروری، همواره باید فرضیاتی انجام گیرد. 
طرح فرضیه اغلب بی ضرر اســت و هنگامی که یک عامل 
تاثیرگذار غیرقابل پیش بینی می آید، فرضیات به سرعت 
بی ارزش می شــوند. در این مورد عامــل تاثیرگذار مبهم، 
روسیه بود اما حتی عوامل شناخته شده هم طبق فرضیات 

تحلیلگران عمل نکردند.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
گفت: مردم گالیه های به حقی در حوزه خودرو و صنعت 
دارند، اما نمی توان انتظار داشــت در مدت کوتاهی همه 
مشکالت حل شود. مجتبی یوسفی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری فارس با اشــاره به طرح درخواست 
استیضاح وزیر صمت در مجلس، بیان داشت: انجام کارهای 
نظارتی همچون سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص از سوی 

نمایندگان از بعد دلسوزی پیگیری می شود.
این عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه مردم و تولیدکنندگان مشکالتی 
دارند، گفت: مردم گالیه های به حقی در حوزه خودرو 

و صنعت دارند، منتها بایــد این موضوع هم مورد توجه 
قرار گیرد کــه نمی توان انتظار داشــت، وزیر در مدت 
کوتاهی همه مشــکالت را حل کنــد  و باید عملکرد را 
بر اساس شاخص هایی ســنجید. این نماینده مجلس 
شورای اســالمی افزود: وزیر صمت عملکرد خوبی در 
صدور و تسهیل مجوزهای کسب و کار و اختیار دادن به 
استانداران و ستاد تسهیل موانع کسب و کار داشته است 
که بر اساس آن استانداران با اختیار تام عمل می کنند؛ 
اینکه وزیری اختیارات خودش را بدهــد، به معنای از 
خودگذشتگی و نداشتن نگاه متمرکز به تهران و در مقابل 
توزیع اختیاراتش در سطح کشور است. یوسفی با بیان 

اینکه وزیر صمت اصالحات خوبی را شروع کرده است، 
افزود: وزیر صمت اقداماتی خوبی را در بحث شفافیت، 
معادن  و موضوعات دیگر شــروع کرده است، البته که 
گالیه های به حقی در صنعت خودرو وجود دارد، اما آیا 
می توان گفت که وضعیت فعلی صنعت خودرو به خاطر 
عملکرد ۷ ماه گذشته وزیر صمت است؟ این حرف دقیقی 
نیست. وی یادآور شد: با وجودی که مجلس اخیرا با هدف 
اصالح فرایندها به وزیر صمت کارت زرد داد، اما در مقطع 
فعلی استیضاح زود است. ضمن احترام به همکارانمان که 
از سر دلسوزی موضوع استیضاح را دنبال می کنند، اما 

باید هنوز به فاطمی امین فرصت داد.

مالزی حــدود ۴۰۰ میلیون دالر بــرای کمک به 
خانوارها برای افزایــش قیمت موادغذایی پرداخت 
می کند. به گزارش ایسنا، نخست وزیر مالزی گفت 
که این کشــور از این ماه ۳۹۵.۱۹ میلیون دالر به 
عنوان کمک نقدی به خانوارهای کم درآمد توزیع 
می کند تا به آنها کمک کند تا با افزایش هزینه های 

زندگی و غذا مقابله کنند. اسماعیل صبری یعقوب، 
نخست وزیر مالزی در یک سخنرانی تلویزیونی اعالم 
کرد که همچنین ممکن است یارانه روغن پخت وپز 

را برای سال جاری افزایش دهد.
بر اساس گزارش رویترز، صبری گفت که مالزی قرار 
است یارانه برخی از محصوالت روغن را از اول جوالی 

لغو کند زیرا این سیاست توسط صنعت مورد سوء 
استفاده قرار گرفته و منجر به قاچاق شده است.

در اوایل ماه جاری، مالزی اعــالم کرد که افزایش 
درآمد دولت از افزایش قیمــت کاالها برای جبران 
جهش مورد انتظار در هزینه های یارانه سال جاری 

کافی نیست.

فاجعه ای به نام تردد خودروهای فرسوده

تورم بریتانیا رکورد ۴۰ ساله را شکست

طوفان نفتی غیرقابل پیش بینی شد حل مشکالت خودرو و صنعت به زمان نیاز دارد

کمک معیشتی مالزی برای مقابله با افزایش هزینه ها
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 تا آماده سازی 
زیرساخت های کاالبرگ، 
پرداخت نقدی ادامه دارد

جزئیات مالیات 
از کارتخوان اصناف 

و مشاغل
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سرمقاله

شوک قیمتی 
در بازار دارو 

دارو بدون تردیــد و بدون 
شک دچار افزایش قیمت 
شده اســت. حال هر اندازه 
مسووالن هر روز در رابطه 
با عدم افزایش قیمت دارو صحبت کنند بی فایده 
است. بازار خود نشان دهنده افزایش بی حد و اندازه 
قمت این اقالم اســت. دارویی که ۸۰ هزار تومان 
قیمت داشت امروز به مرز 6۰۰ هزار تومان رسیده 
است. قیمت دارو تغییر کرده است. البته اگر دارویی 
که نیاز است را بتوان در این آشفته بازار پیدا کرد 
باید با دالر ۲۵ هزار تومانی آن را خرید. یعنی قیمت 
دارو به یکباره 6 برابر افزایش پیدا کرده است. در نظر 

بگیریم صحبت... 

  مسعود دانشمند، عضو اتاق 
بازرگانی
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صدرنشینان تورم 
کدامند؟

ردپای تورم 
در بازار دالر

امسال تنها 4۶خانواده وام ودیعه گرفته اند

روند  کند  وام دهی  بانک ها
صفحه۴

؟ صفحه

بیداد گرانی دارو 
 قیمت   دارو   بین   2۵   تا   ۵۳۰   درصد   گران   شده   است

با اعالم گزارش تورم، مشــخص شــد کــه هزینه 
خانوارها به طور متوسط ۵۲.۵ درصد افزایش داشته 
است. این تغییر تحت تاثیر تحوالت قیمتی ناشی 
از اصالح نرخ ارز واردات که از اردیبهشــت ماه آغاز 
شــد، قرار دارد و اقالم مرتبط بــا آن در صدر تورم 
ایســتادند. به گزارش ایســنا، مرکز آمار ایران روز 
گذشته )اول تیرماه(، گزارش تورم خردادماه را اعالم 
کرد و همان طور که پیش بینی می شــد، تحوالت 
این شــاخص قابل توجه بود؛ به هر حال در دو ماه 
اخیر دولت بــرای حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که در 
قانون بودجه امسال مجوز آن صادر شد، اقدام کرد 
 و به دنبال آن قیمت جدید کاالهای تحت تاثیر این 
جریان، اعالم شد. بررسی گزارش مرکز آمار نشان 

می دهد که در خرداد نسبت...

به عقیده بسیاری از تحلیلگران بازار ارز با توجه به 
افزایش قابل توجه نرخ تورم، تعدیل نرخ دالر آنچنان 
دور از ذهن نبوده و این ارز در راستای همراهی با نرخ 
تورم پتانسیل افزایش قیمت های بیشتر را نیز دارد. به 
گزارش اقتصادنیوز ، قیمت دالر روز چهارشنبه هفته 
گذشــته یک کانال باال رفت و اسکناس آمریکایی 
بر روی پله اول کانال جدید قــرار گرفت. از جمله 
مهم ترین عوامل صعــود دالر می توان به انتظارات 
تورمی و مراودات سیاست خارجی کشور اشاره کرد.  
روز گذشته مرکز آمار کشور نرخ تورم نقطه به نقطه 
را در پایان خرداد ماه رقــم ۵/ ۵۲ درصد اعالم کرد. 
به عقیده بسیاری از تحلیلگران بازار ارز با توجه به 

افزایش قابل توجه نرخ تورم...



اقتصاد2
ایران

جزئیات مالیات از کارتخوان 
اصناف و مشاغل

مدیر کل دفتــر حسابرســی مالیاتی گفت: 
کلیه مبالغ واریزی به دستگاه های کارتخوان 
اصناف، مالک عمل سازمان امور مالیاتی در 
محاسبه مالیات مقطوع است. البته، اگر پول 
به حســاب متصل به کارتخوان اصناف واریز 
شده باشد، در محاســبه مالیات آن ها لحاظ 

نشده است.
شــاهین مســتوفی در گفت وگو با ایســنا 
اظهار کرد: ســازمان امور مالیاتی از ســود 
مؤدیان مالیــات مطالبه می کنــد بنابراین 
هرچه میزان ســود مؤدیــان باالتــر برود، 
 میزان مالیــات دریافتی از آنها نیز بیشــتر

 می شود. 
طبق ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مســتقیم 
برای صاحبان مشاغل در سال ۱۴۰۰ معادل 
۳۶ میلیــون تومان معافیت از ســود تعیین 
شــده اســت و زمانی که ســازمان مالیاتی 
ســود یک صنف را محاســبه می کند، سود 
آن صنــف را منهــای ۳۶ میلیــون تومان 
 می کنــد و باقی آن ســود مشــمول مالیات 

خواهد شد.
وی با بیــان اینکه نــرخ مالیــات صاحبان 
مشــاغل براســاس مــاده ۱۳۱ قانــون 
مالیات های مســتقیم محاســبه می شود، 
افزود: طبق این ماده، تا مبالــغ ۵۰ میلیون 
تومان از ســود مشــمول مالیات با نرخ ۱۵ 
درصد می شود و نســبت به مازاد ۵۰ تا ۱۰۰ 
میلیون تومــان، نرخ ۲۰ درصد و نســبت به 
مــازاد ۱۰۰ میلیون تومان نــرخ ۲۵ درصد 
 اعمال می شود. بنابراین، مالیات به این شکل 

محاسبه می شود.
مدیر کل دفتر حسابرســی مالیاتــی ادامه 
داد: اینکه ســود مبلغ تراکنش به چه شکل 
محاسبه می شــود، به نوع فعالیت اشخاص 
بستگی دارد، پس اگر تعداد و مبالغ تراکنش 
کارتخوان دو صنف یکسان باشد، مالیات آن ها 
یکسان نیست زیرا نسبت سود فعالیت آن ها 
 متفاوت است و میزان مالیات آنها نیز متفاوت 

خواهد بود.
مســتوفی در ادامه گفــت: اقدام ســازمان 
امور مالیاتــی دررابطه با مالیات مشــاغل و 
اصناف مربوط بــه بند م تبصــره ۱۲ قانون 
بودجه سال ۱۴۰۰ است و سازمان مکلف به 
اجرای قانون اســت که طبق ایــن بند، کلیه 
مبالغ واریزی بــه دســتگاه های کارتخوان 
اصناف مالک عمل ســازمان امور مالیاتی در 
محاسبه مالیات مقطوع است. البته اگر پول 
به حســاب متصل به کارتخوان اصناف واریز 
 شده باشد، در محاســبه مالیات آن ها لحاظ 

نشده است.
وی بیــان کرد: در ایــن زمینه کســانی که 
مدعی هســتند مبالغ واریزی به کارتخوان 
آنهــا مبالــغ درآمــدی آن ها نیســت، باید 
اســناد و مدارک به ســازمان امــور مالیاتی 
ارائه کنند تا مــورد تایید قــرار بگیرد و رقم 
موردنظــر از ارقام درآمدی آنها خارج شــود 
 که نســبت بــه آن رقــم، مطالبــه مالیات 

صورت نگیرد. 
برای عملکرد سال ۱۳۹۹ اصناف و مشاغل هم 
از اطالعات واریزی کارتخوان ها برای مالیات 
اقدام کردیم، از آنجا که در قانون بودجه سال 
۱۳۹۹ به این ترتیب مقرر نشــده بود، برای 
حمایت از مشموالن، اعدادی که در سیستم 
سازمان امور مالیاتی به عنوان حساب تجاری 
آنها درنظر گرفتیم، کمتــر از میزان گردش 

دستگاه کارت خوان آنها بوده است.
مدیر کل دفتر حسابرســی مالیاتــی افزود: 
اگــر اصناف و مشــاغل بــه این اعــداد هم 
اعتراض داشته باشند و اســناد خود را مبنی 
بر درآمدی نبــودن این اعــداد ارائه کنند، 
 ســازمان امور مالیاتی این مضووع را بررسی 

خواهد کرد.
مســتوفی با تاکید براینکه به واسطه شیوع 
ویروس کرونا در ســال ۱۴۰۰ نســبت سود 
فعالیت مشاغل را کاهش دادیم و نرخ مالیات 
آن ها زیاد نشده است، گفت: با توجه به اینکه 
اطالعات مربوط به درآمد مشاغل شفاف  شد 
و میزان درآمد فعالین اقتصادی به واسطه این 
اطالعات نیز شفاف  شد، سازمان امور مالیاتی 
از این محل مطالبه مالیات انجام داد که بعضا 

این مالیات بیشتر شد. 
طبق این گزارش، اشخاص حقیقی )صاحبان 
مشــاغل( تا تاریخ ۱۵/۴/۱۴۰۱ برای تسلیم 
اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۰ مهلت 

دارند.

خبر

با اعــالم گــزارش تــورم، 
مشــخص شــد که هزینه 
خانوارهــا به طور متوســط 
۵۲.۵ درصد افزایش داشته 
است. این تغییر تحت تاثیر 
تحوالت قیمتی ناشــی از اصالح نرخ ارز واردات که از 
اردیبهشت ماه آغاز شــد، قرار دارد و اقالم مرتبط با آن 
در صدر تورم ایســتادند. به گزارش ایســنا، مرکز آمار 
ایران روز گذشته )اول تیرماه(، گزارش تورم خردادماه 
را اعالم کــرد و همان طــور که پیش بینی می شــد، 
تحوالت این شــاخص قابل توجه بود؛ بــه هر حال در 
دو ماه اخیــر دولت برای حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که 
در قانون بودجه امســال مجوز آن صادر شد، اقدام کرد 
 و به دنبال آن قیمت جدید کاالهــای تحت تاثیر این 

جریان، اعالم شد.

افزایش ۲۶.۹ درصدی قیمت خوراکی ها در 
یک ماه

بررسی گزارش مرکز آمار نشــان می دهد که در خرداد 
نسبت به اردیبهشت، قیمت کاالها و خدمات مصرفی 
به طور متوسط ۱۲.۲ درصد افزایش داشته است. تورم 
خوراکی ها و آشامیدنی ها ۲۵.۹ درصد و خوراکی ها ۲۶.۹ 

درصد بوده است.
باالترین تورم ماهانه برای گروه روغن و چربی ها با ۱۹۹.۸ 
درصد ثبت شده و بعد از آن گروه شیر، پنیر و تخم مرغ با 
۴۷.۳ درصد، گوشت قرمز و ماکیان ۱۹.۷ و نان و غالت با 
۱۹.۳ درصد قرار دارد. کمترین تورم ماهانه نیز به آموزش 

با ۱.۱ درصد ارتباطات ۱.۳ و مسکن و اجاره هر یک با ۲.۳ 
درصد بوده است.

روغن با ۲۸۵ درصد در صدر ایستاد
اما تورم نقطه به نقطه که نشان دهنده تغییر قیمت کاال 
نسبت به ماه مشابه سال قبل است، بیانگر آن است که 
به طور متوسط کاالها و خدمات مورد مصرف خانوارها 
افزایش ۵۲.۵ درصدی نســبت به خرداد سال گذشته 

داشته اند.
افزایش قیمت خوراکی ها نســبت به خرداد سال قبل،  
۸۵.۵ درصد بوده است که بیشترین میزان افزایش قیمت 

به گروه روغن و چربی ها با ۲۸۵.۴ درصد اختصاص دارد.
گروه شیر، پنیر و تخم مرغ ۱۱۱.۳ درصد،  نان و غالت 
۹۳.۸ درصد، هتل و رستوران ۸۶.۴، سبزیجات ۷۸.۶ و 
گروه شکر، مربا، شیرینی و ... ۷۲.۷ درصد افزایش قیمت 
داشــته اند. در بین کاالهای مصرفی در ســبد خانوار، 
کمترین افزایش قیمت نسبت به خرداد پارسال، مربوط 
به ارتباطات با ۹.۸ درصد، آب، برق و ســوخت ۲۷.۲ و 

چای، قهوه و کاکائو با ۳۰ درصد است.

باز هم روغن صدرنشین شد
اما تورم ســاالنه برای خرداد به ۳۹.۴ درصد رسیده که 

برای خوراکی ها ۵۲.۵ درصد گزارش شده است. باالترین 
حد تورم ســاالنه برای روغن و چربی ها با ۷۰.۱ درصد 
گزارش شده است، ســبزیجات ۶۷.۵، هتل و رستوران 
۶۳.۷ و گروه شــیر، پنیر و تخم مرغ با ۵۹.۸ درصد در 
رده های بعدی قرار دارند. کمترین تورم ساالنه نیز برای 
ارتباطات با ۴.۷ درصد و گروه آب، برق و سوخت با ۲۴.۲ 

درصد گزارش شده است.

۴۲۰۰ تومانی ها بیشترین افزایش قیمت را 
داشتند

همان طور که گزارش رسمی مرکز آمار ایران نشان داد، با 
توجه به اینکه در بین هفت قلم کاالی دریافت کننده ارز 
۴۲۰۰، شش قلم شامل نهاده های تولید از جمله گندم، 
جو، ذرت، کنجاله سویا و همچنین روغن و روغن خام 
مربوط به تامین کاالهای خوراکی است، بیشترین تاثیر، 
بر قیمت کاالهــای خوراکی بوده اســت؛ به طوری که 
گروه هایی حاوی گوشت مرغ، تخم مرغ، لبنیات، روغن و 
البته رستوران و هتل که از این کاال نیز استفاده می کنند، 
بیشترین تورم را در ماه گذشــته داشته اند؛ نهاده های 
تولید این اقالم به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم با 
 کاالهــای اساســی وارداتــی مشــمول ارز ۴۲۰۰ 

درارتباط بوده اند.
مسئوالن دولتی و البته سازمان برنامه و بودجه، پیش 
از اقدام برای حذف ارز ترجیحی، افزایش تورم کاال بعد 
از حذف را اعالم  و پیش بینی کرده بودند و حتی دلیل 
افزایش مبلغ یارانه نقدی به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر به هر 
نفر را برای پوشش این افزایش هزینه اعالم کردند، به این 
ترتیب که یارانه از کاال حذف و به طور مستقیم به مردم 

اختصاص پیدا کند.

۴۲۰۰ تومانی ها بیشترین افزایش قیمت را داشتند

صدرنشینان تورم کدامند؟

سخنگوی دولت:
 تا آماده ســازی زیرســاخت های 

کاالبرگ، پرداخت نقدی ادامه دارد
سخنگوی دولت گفت: هیچ گونه برنامه ای برای 
تغییر قیمت نــان و بنزین در دســتور کار دولت 

نیست.
به گزارش ایســنا، علی بهــادری جهرمی گفت: 
قانونگذار روش کاالبرگ را برای پرداخت یارانه ها 

به مردم پیش بینی کرده است.
بهــادری تصریح کــرد: دولت تــالش می کند 
زیرســاخت های الزم برای اختصــاص کاالبرگ 
الکترونیکی را به شیوه ای که بدون افزایش پرداخت 
از جیب مردم، یارانه به شــیوه کاالبرگی یعنی از 
طریق عابربانک ها در اختیارشان قرار بگیرد، فراهم 
کند ولی طبیعتا تا فراهم نشدن زیرساخت های الزم 
همین شیوه کنونی پرداخت نقدی یارانه ها استمرار 
خواهد داشت.   وی تاکید کرد: کارتخوان های نان 
طبق برنامه زمان بندی قبلی در اســتان ها توزیع 
می شود. هیچ گونه برنامه ای برای تغییر قیمت نان 
و بنزین در دستور کار دولت نیست.   دبیر هیأت 
دولت گفت: صرفا زیرســاخت هایی برای نان در 
حال توسعه در سطح کشور است و با استقرار کامل 
ابن زیرســاخت ها هم بنا نیست هیچ تغییری در 

پرداخت از جیب مردم برای نان صورت پذیرد.

ایران قدرت ۲۲ دنیا در تجارت 
دریایی شناخته شد

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل رتبه ایران 
در رده بندی کشورهای جهان از نظر بزرگی ناوگان 
کشتیرانی را ۲۲ اعالم کرد و سه کشور عضو گروه 
هفت را در رده پایین تری نسبت به ایران از این نظر 
قرار داد. به گزارش ایرنا، کنفرانس تجارت و توسعه 
سازمان ملل )آنکتاد( در گزارشی از وضعیت صنعت 
حمل ونقل دریایی جهان، کل تعداد کشــتی های 
تجاری اعم از نفتکش ها، کشتی های کانتینری و 
کشتی های فله بر در پایان سال ۲۰۲۱ را ۹۹ هزار 
و ۸۰۰ فروند اعــالم کرد. ظرفیت حمــل بار این 
کشتی ها بالغ بر ۲ میلیارد و ۱۳۴ میلیون و ۶۴۰ هزار 
تن برآورد شده است که این رقم نسبت به سال قبل 
رشد ۳ درصدی داشته اســت. در سال پیش از آن 
ظرفیت حمل بار ناوگان کشتیرانی دنیا ۲ میلیارد و 
۷۱ میلیون و ۶۳۸ هزار تن برآورد شده بود. آنکتاد در 
بخش دیگری از گزارش خود کل کشتی های ایران را 
۲۵۴ فروند اعالم کرد. در سال ۲۰۲۱ تعداد ۸ فروند 
کشتی جدید به ناوگان تجارت دریایی ایران افزوده 
شده است. در ســال پیش از آن تعداد کشتی های 

ایران ۲۴۶ فروند اعالم شده بود.
به همین ترتیب ظرفیت حمل بار ناوگان کشتیرانی 
ایران در ســال ۲۰۲۱ حدود ۵.۵ درصد افزایش 
یافته است و به ۱۹ میلیون و ۲۵۱ هزار تن رسیده 
است. در سال ۲۰۲۰ ظرفیت حمل بار کشتی های 
ایران ۱۸ میلیون و ۲۴۵ هزار تن محاسبه شده بود.

مقایسه ایران با سایر کشورها نشان می دهد این کشور 
از نظر ظرفیت حمل بار دریایی در رتبه ۲۲ جهان قرار 
دارد. رتبه ایران نسبت به سال قبل تغییری نداشته 
است.  ظرفیت ناوگان کشتیرانی ایران حتی از سه عضو 
گروه هفت کشور صنعتی یعنی فرانسه، ایتالیا و کانادا 
بیشتر است. کشورهایی مثل هلند، عربستان، برزیل، 
سوئد، ویتنام، عمان، مالزی، قطر و نیجریه نیز ناوگان 

کشتیرانی کوچکتری نسبت به ایران دارند.
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به عقیده بســیاری از تحلیلگران بازار ارز با توجه 
به افزایش قابل توجه نرخ تورم، تعدیل نرخ دالر 
آنچنان دور از ذهن نبوده و این ارز در راســتای 
همراهی با نرخ تورم پتانسیل افزایش قیمت های 

بیشتر را نیز دارد.
به گزارش اقتصادنیوز ، قیمت دالر روز چهارشنبه 
هفته گذشــته یک کانال باال رفت و اســکناس 
آمریکایی بر روی پله اول کانال جدید قرار گرفت.

از جملــه مهم ترین عوامل صعــود دالر می توان 

به انتظارات تورمی و مراودات سیاســت خارجی 
کشور اشاره کرد.

ردپای نرخ تورم نقطه به نقطه در بازار دالر
 روز گذشته مرکز آمار کشــور نرخ تورم نقطه به 
نقطــه را در پایان خرداد ماه رقــم ۵/ ۵۲ درصد 

اعالم کرد.
 به عقیده بسیاری از تحلیلگران بازار ارز با توجه 
به افزایش قابل توجه نرخ تورم، تعدیل نرخ دالر 

آنچنان دور از ذهن نبوده و این ارز در راســتای 
همراهی با نرخ تورم پتانسیل افزایش قیمت های 

بیشتر را نیز دارد. 

نرخ رشد شاخص ارزی در بازه یک ساله
طبق محاسبات به عمل آمده نرخ رشد شاخص 
ارزی در بازه یک ســاله حدود ۵/ ۳۲ درصد ثبت 

شده است.
 البته برخی دیگر از کارشناسان ارزی بازار تهران 

بر این باورنــد که از بین رفتــن انتظارات مثبت 
نسبت به نتیجه مذاکرات هسته ای وین همچنان 

در رشد قیمت دالر موثر است.

بازارساز سد راه بازار دالر
با این حال عــده ای از معامله گــران معتقدند 
که بازارساز ســد راه بازار دالر ایســتاده است و 
 بــه راحتــی اجــازه صعود بــه قیمــت دالر را 

نخواهد داد.

معاون وزیر جهاد کشــاورزی در امور باغبانی از مصوبه 
صادرات مرکبات به چین خبرداد و گفت: جنوب کرمان 
قلب تولید کشور است و در تولیدات خارج فصل به داد 
کشور رسیده اســت. »محمدمهدی برومندی« امروز 
دوم تیرماه در آیین معارفه و تکریم رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی جنوب کرمان با اشاره به مشغله های کاری 
دولت اظهار کرد: وزارت جهادکشاورزی مسئول امنیت 
غذایی است و بر اساس قوانینی که ابالغ شده از مزرعه 
تا سفره مردم را  باید مدیریت کنیم که این مهم توسط 

قانونگذار تکلیف شده است.
وی با اشــاره به جنگ اقتصادی افزود: باید در مقطعی 
تولید کنید که در جنگ اقتصادی هستیم که هدفگذاری 
دشمن سفره های مردم است و بخش کشاورزی مفتخر 
است که در تامین نیازهای کشور موثر بوده و در جنگ 

اقتصادی شاهد تحوالتی هستیم.
برومندی به تبعات جنگ اوکراین و روسیه اشاره کرد و 
گفت: امروز کمبود غذا و تهدید به آینده به یک مشکل 
جدی تبدیل شده که دولت در حال رصد تولیدات است  و 

متناسب با شرایط موجود برنامه ریزی می کنند.
وی از تشــکیل قرارگاه امنیت غذایی خبرداد و گفت: 
وزارت جهادکشاورزی قرارگاه امنیت غذایی را  تشکیل 

داده و یک برنامه مفصل به مجلس ارائه شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: کشاورزی قراردادی 
از محورهای اصلی وزیر اســت و باید بگویم با ســابقه 
قانونگذاری که دارم معتقدم کشاورزی قراردادی باید اجرا 
شود و یکی از راه های برون رفت از مشکالت کشاورزی 

محسوب می شود.
وی با اشاره به چراهای پیش روی بخش کشاورزی گفت: 
یک نکته  مهم  وجود دارد که برنامه الگوی کشت را داریم 
و برای اینکه تولید لطمه نخورد و چراهای زیادی که به 
وجود می آید، باید پاسخ بدهیم لذا می طلبد همه بخش 

های دولت کمک کنند.
برومندی با تشــریح بیمه محصوالت کشاورزی گفت: 
این بیمه با ســایر بیمه ها متفاوت است زیرا در بخش 
کشاورزی یک توده هوای سرد ۱۰ استان را تحت تاثیر 
قرار می دهد و از سوی دیگر توسعه یافته ترین کشورهای 
دنیا  فقط موفق به جبران ۲۵ درصد در آمد محصوالت 
کشاورزی شده اند. وی تولید تجاری را مورد تاکید قرار 
داد و افزود: تولید مازاد بر مصرف و تولید تجاری را باید 

داشته باشیم و تجاری سازی تولید در دستور کار است.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی گفت: قرارگاه دیپلماسی 
غذایی تشکیل شــده و میز صادرات فعال است و  رصد 
و پایش محصوالت برای تجاری سازی در حال انجام و 

مجوز صادرات مرکبات به چین صادر شده است.

سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد که دولت در راستای 
کنترل تورم اصالحاتی را شروع کرده و استقراض از بانک 
مرکزی را به تدریج کاهــش داده و حتی خالص بدهی 

بخش دولتی به بانک مرکزی را منفی کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ســازمان برنامه و 
بودجه، ســازمان برنامه و بودجه اعالم کرد با عنایت به 
مفاد جزء یک بند ص تبصره یک قانون بودجه ســال 
۱۴۰۱، طرح »مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها« با 
رویکرد تغییر نرخ ارز واردات کاالهای اساسی مشمول از 
ترجیحی به نیمایی و پرداخت یارانه های مربوط به صورت 
مستقیم به مصرف کنندگان نهایی در چارچوب جامعه 
هدف تعیین شده )۴۰۰ هزار تومان سه دهک اول و ۳۰۰ 

هزار تومان ۶ دهک بعدی(، اجرا شد.
بر این اســاس ضمن حذف رانت ها و کاهش تخلفات 
موجود در چرخه تأمین و توزیع کاالهای اساسی، امکان 
بازتوزیع عادالنه منابع حاصله به جامعه هدف و جبران 
افزایش هزینه های مصرف کنندگان ناشی از تغییر نرخ 

ارز کاالهای مصرفی نهایی فراهم شده است.
الزم به ذکر است مطرح کردن تأمین بخشی از کسری 
بودجه دولت از محل مابه التفاوت نرخ ارز صحیح نبوده و 
در حال حاضر یارانه جبرانی به مصرف کنندگان فراتر از 
ظرفیت های پیش بینی شده در قانون بودجه سال جاری 
و محاسبات مربوط به میزان افزایش هزینه های خانوار 
ناشی از افزایش قیمت های کاالهای مشمول پرداخت 

می شود.
در خصــوص الزامات اثربخشــی سیاســت حذف ارز 

ترجیحی نیز موارد زیر قابل ذکر است:
- اصالح قیمت ها: بــا وجود اینکه رویکــرد کاهش و 
محدودیت مداخله دولت در زمینه قیمت گذاری و تنظیم 
بازار کاالها مورد تأکید قوانین و اسناد فرادستی )ماده ۲۱ 
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات 
مالی دولت ۲( است، بااین حال به دلیل حساسیت های 
موجود در زمینه تعادل و ثبات در بازار به ویژه در شرایط 
ناشی از تحریم های اقتصادی، مداخالت دولت در برخی 

موارد )به ویژه کاالهای اساســی( در سال های اخیر به 
ناگزیر تشدید شده اســت. با اجرای طرح مردمی شدن 
و توزیع عادالنــه یارانه ها میزان مداخلــه دولت تا حد 
قابل مالحظه ای می تواند کاهش یابد و صرفاً با اصالح 
سیاست ها، موجبات تقویت حضور بخش خصوصی در 

تأمین پایدار کاال فراهم گردد.
- یارانه هدفمند و کمک های نقدی به اقشار آسیب پذیر: 
بازتوزیع عادالنه یارانه بــه جامعه هدف از اهداف اصلی 
اجرای طرح بوده که با تعییــن جامعه هدف موردنظر 
و در قالــب یارانه نقــدی با اولویــت دهک های پایین 
پرداخــت می گردد. ضمــن اینکه در صــورت فراهم 
شدن شــرایط و زیرســاخت های موردنیاز، اعتبارات 
مزبــور در قالــب کاالبــرگ الکترونیکــی به صورت 
 هدفمنــد برای خریــد کاالهای مشــمول اختصاص 

خواهد یافت.
- تســهیالت هدفمند به بنگاه های اقتصادی: تأمین 
تسهیالت سرمایه در گردش برای تقویت نقدینگی و توان 

مالی واحدهای تولیدی و واردکنندگان یکی از الزامات 
اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها بوده 
و طی تصویب نامه شماره ۳۳۸۴۵/ ت ۵۹۸۹۰ ه مورخ 
۰۳/ ۰۳/ ۱۴۰۱ هیئت محترم وزیران مقرر شــد تأمین 
سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دام و طیور کشور 
از طریق پرداخت مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت 
با نرخ ترجیحــی ۱۰ درصد توســط بانک های عامل 
معرفی شده توسط بانک مرکزی و تضمین مابه التفاوت 
سود تسهیالت مذکور توسط ســازمان برنامه وبودجه 

کشور صورت پذیرد.
دولت از ابتدا بــه دنبال اصالحات ســاختار اقتصادی 
»در شرایط تحریم« بوده اســت. مراد از اصالح ساختار 
اقتصادی، گذار از اقتصاد دولتــی و درون گرا که در آن 
قیمت ها به صورت دستوری تعیین می شود به اقتصاد 
برخوردار از ســازوکار بازار، کاهش هزینه های دولت، 
عدم تصدی گری دولت و همچنین نقش آفرینی بخش 

خصوصی است.

از بین رفتن انتظارات نسبت به برجام

ردپای نرخ تورم نقطه به نقطه در بازار دالر

تصویب صادرات مرکبات به چین

جنوب کرمان در تولیدات خارج فصل به داد کشور رسیده است

سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد؛

خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی منفی شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

) 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: ۲۴ ماه شمسی.
• مبلغ برآورد: 37۲/۶۴۲/۲۸۹/۹۸۴ ریال 

• مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 13/۴۵۲/۸۴۶/۰۰۰ 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 ۵ راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
باشند.

• مهلت دریافت اسناد :  متقاضیان میتوانند حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 1۴۰1/۰۴/۰۶  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 1۴۰1/۰۴/۲۰  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  1۴۰1/۰۴/۲1

• 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: ۰۸3-3۸۲۴۹۹1۲-1۴

• اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت درسامانه : مرکز تماس ۴1۹3۴-۰۲1 دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹737 و ۸۵1۹37۶۸ 
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

نوبت دوم
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سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه ۸۰ درصد از مشترکان 
کمتر از الگوی تعیین شده برق مصرف کرده اند، گفت: 
مصرف برق امروز به حدود ۶۴ هزار مگاوات رســید که 
نسبت به سال گذشــته ۴.۷ درصد رشد مصرف داشته 
است. به گزارش شبکه مدیریت برق ایران، مصطفی رجبی 
مشــهدی ضمن اعالم افزایش مصرف برق امروز کشور 
گفت: بر اساس آمارها، در بخش خانگی اتفاقی افتاده که 
کم سابقه است. در سال گذشته به طور متوسط ۲۵ درصد 
از مشترکان بیش از الگوی تعیین شده مصرف داشته اند و 
۷۵ درصد کمتر از الگو که بر اساس اطالعات دریافت شده 
از خردادماه، ۷۵ درصد بــه ۸۰ درصد افزایش یافته که 
نشان از همکاری بسیار خوب مردم با صنعت برق است که 
باید از آنها تشکر کنم و بخواهم این همکاری را در ماه های 
پیش رو که ماه های گرمی است ادامه دهند. مدیرعامل 
شرکت مدیریت شبکه برق ایران ادامه داد: همچنین از 

مشترکانی که بیش از الگو مصرف می کنند تقاضا می کنم 
به قبض هایی که در ماه های آتی دریافت می کنند توجه 
داشته باشند چون اگر رعایت نکنند تعرفه آنها به صورت 
یارانه ای محاسبه نخواهد شد. لذا هم برای کاهش هزینه 
خود و هم به منظور کمک به ما در مسیر تامین برق سایر 
مشترکان، مصرف خود را کاهش دهند. سخنگوی صنعت 
برق در خصوص رزمایش طرح نظارت میدانی در مدیریت 
آب و برق ابراز داشت: روز اول تیرماه وزارت نیرو رزمایش 
بســیار خوبی با همکاری وزارت کشــور، بسیج و سپاه 
پاسداران برگزار کرد. همکاران سپاه الگوی بسیار خوبی 
در بخش نظامی برای کاهش مصرف تدارک دیده اند و از 
خودشان شروع کردند و می خواهند ۳۰ درصد از مصارف 
خود در بخش های مختلف ســپاه را کاهش دهند. این 
الگو قابل تسری به سایر بخش های نظامی نیز هست و 

امیدواریم همگی این طرح را اجرا کنند.

نائب رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و سبزی 
گفت: میوه های الکچری که در بازار شمال شهر 
و پالدیوم عرضه می شــود به صورت قاچاق وارد 
بازار می شود. این میوه ها در میدان قیمت مصوب 
ندارند و فروشندگان می تواند به اختیار خود بر این 
محصوالت نرخ تعیین کنند. اسماعیل مرادیان با 
اشــاره به کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی مصرف میوه 
در هفته ای که گذشــت، افزود: افت قدرت خرید 
مصرف کنندگان باعث شده اســت میزان خرید 
میوه نیز کاهشی شود. همچنین بسیاری از مردم 
سرگردان هســتند و نمی دانند پول خود را برای 

خرید کدام محصوالت اساسی تخصیص بدهند.
به گفته این فعال صنفی؛ به نظر می رسد خرید میوه 
در ماه های آینده در ایران مانند کشورهای اروپایی 
دانه ای انجام شــود. وی با بیان اینکه هزینه های 
جانبی تولید و حمل ونقل میوه افزایشی شده است، 
افزود: کارگری که روزانه ۵۰۰ هزار تومان دستمزد 
می گیرد حداکثر می تواند ۵۰ کیلو زردآلو و گیالس 
از درخت بچیند. قیمت میوه نسبت به سایر اقالم 
اساسی مناسب تر است. مرادیان با اشاره به نرخ انواع 

میوه های موجود در بازار، گفت: زردآلو گرمســار 
کیلویی ۴۰ تــا ۷۰ هزار تومان، زردآلو شــهریار 
کیلویی ۲۰ تا ۴۵ هزار تومان، گیالس کیلویی ۳۰ 
تا 1۰۰ هزار تومان، گیالس لواسان کیلویی 1۲۰ 
هزار تومان، آلبالو کیلویــی ۲۰ تا ۳۵ هزار تومان، 
توت فرنگی کرج ۴۰ تا ۸۰ هزار تومان، توت فرنگی 

محلی کردستان ۳۰ تا ۶۰ هزار تومان است.
این فعال صنفی ادامه داد: گوجه سبز تبریز موجود 
در بازار کیلویی ۲۵ تا ۴۰ هــزار تومان، هندوانه 
کیلویی ۳۵۰۰ تا ۶ هزار تومان، خربزه کیلویی 1۰ تا 
۲۰ هزار تومان، طالبی کاشان کیلویی ۶ تا 11 هزار 
تومان، طالبی ساوه کیلویی ۸ تا 11 هزار تومان، هلو 
کیلویی 1۵ تا ۳۵ هزار تومان، شلیل ۲۰ تا ۴۰ هزار 
تومان است. نائب رئیس اتحادیه فروشندگان میوه 
و سبزی انبه و آناناس را جزو مهم ترین میوه های 
وارداتی دانست و افزود: میوه های الکچری که در 
بازار شمال شهر و پالدیوم عرضه می شود به صورت 
قاچاق وارد بازار می شــود. این میوه ها در میدان 
قیمت مصوب ندارند و فروشــندگان می تواند به 

اختیار خود بر این محصوالت نرخ تعیین کنند.

در حالی وزیر بهداشت همواره 
از ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی به دارو خبر می دهد 
که گــزارش ها از بــازار دارو 
خالف این مدعا را نشان داده 
است. شاید بهران عین اللهی، وزیر بهداشت از بازار دارو 
خبر ندارد. اما گرانی دارو چه داخلی و چه خارجی منجر 
به نارضایتی بیماران و سردرگمی همراهان آنها شده و 
بسیاری از بیماران به دلیل کمبود و گرانی دارو، قادر به 

تامین این اقالم نیستند. 
بنابر گزارش های منتشر شده قیمت دارو پس از حذف 
ارز ترجیحی ۲۵ تا ۵۳۰ درصد رشــد خواهد داشت و 
مقام های دولت در طول ماه های اخیر به مردم اطمینان 
خاطر داده اند که تبعات تورمی این اقدام محدود است و 
بر کنترل قیمت ها در حوزه کاالهای اساسی و به ویژه دارو 

نظارت می کنند.

در همین رابطه زارعی کیاپــی، نماینده مجلس گفته 
است گرانی خدمات پزشکی به ویژه تهیه دارو با قیمت 

چند برابر و ارتباط نامناسب دولت با بیمه ها به ویژه بیمه 
سالمت در پرداخت ها در شــأن مردم به ویژه طبقات 

ضعیف نیست. امروز احساس درد بیماران در تامین دارو 
و خدمات پزشکی به مراتب از درد بیماری بیشتر است. 
آقای عین الهی گزارش غلط به مردم ندهید، میدان چیز 

دیگری را نشان می دهد.
به گفته زارعی، برنامه معیشتی، کفایت زندگی روزمره 
مردم را نمی کند، بنابرایــن باید بازنگری در برنامه های 
اقتصادی مورد توجه جدی قرار گیرد. دولت باید امنیت 
غذایی کشور را صیانت کند. دهک های پایین جامعه به 
ویژه کارگران، کشاورزان و بازنشستگان در شرایط سخت 
زندگی قرار دارند و قدرت خرید مردم کاهش یافته است.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

 قیمت دارو بین ۲۵ تا ۵۳۰ درصد گران شده است

بیداد گرانی دارو 
قیمت دارو بین ۲۵ تا ۵۳۰ درصد گران شده است

۸۰درصدازمشترکانبرقکمترازالگویتعیینشدهبرقمصرفکردهاند

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

بــرای رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳1۳۰۵۳۰۰1۹۶ مورخــه 1۴۰۰/1۲/1۸ 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی مســتقر در واحد ثبتی ارومیه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
اقای رامین حسینی به شماره شناســنامه ۳۲۶ و کد ملی 1۲۹1۰۹۴1۲1 
فرزند محمدباقر در ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 1۹۲/1۶ متر 
مربع )برابــر رای اصالحی شــماره ۲۳۰ 1۴۰1۶۰۳1۳۰۵۳۰۰۰۰ مورخه 
1۴۰1/۰۲/1۸ ( قســمتی از پالک ثبتی ۲ فرعــی از ۳۰۵ اصلی واقع در آذر 
بایجانغربی بخش 1 ارومیه و بایگانی اداره ثبت اســناد و امالک وفق مقررات 
نســبت به آن پالک ۴ فرعی از ۲ فرعی از ۳۰۵ اصلی اختصاص داده اســت 
که پس از کسر از مالکیت قاســم مجتبائی اقدام خواهد نمود فلذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه  از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
 انقضای مــدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.۹۴۷۹
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۴۰1/۰۳/1۸ روز چهار شنبه

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴۰1/۰۴/۰۴ روز شنبه
عیسی عباسی – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ۲ ارومیه

--
آگهی مزایده اموال غیر منقول ) نوبت اول( 

شماره پرونده اجرائی: ۰1۰۰1۴۸ 
محکوم له : خانم زهرا بهمن پور با وکالت آقای امین بربست

محکوم علیه : آقای محمود خدائی
محکوم به : تعداد 11۴ قطعه سکه بهار آزادی  ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق الوکاله 

وکیل و
۶۸۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال نیم عشر دولتی

مورد مزایده
 عبارت اســت از: نصف یک باب واحد آپارتمان مســکونی بلوک A1۰ طبقه 
چهارم - واحد ۲ - واقــع در میاندوآب خیابان ۲۴ متــری فرهنگیان کوچه 
عارف متعلق به آقای محمود خدایی به مساحت ۹۷ متر مربع در حال حاضر 
تکمیل نبوده ونواقصــی از قبیل عدم نصب کابینت آشــپزخانه - لنگه درب 
ها - نصبیات آب ، برق و سیستم گرمایش و سرمایش ، عدم نصب آسانسور و 
نرده پله ها، و پارکینگ نیز شامل بخشــی از نواقص فوق می باشد که کل آن 
۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ونصف آن ۳/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده و به 

صورت مشاعی فروخته خواهد بود. 
که با توجه به تقاضــای محکوم له و بــه لحاظ عدم پرداخــت محکوم به از 
طرف محکوم علیــه اموال فوق توقیــف و از طریق مزایــده فروخته خواهد 
شــد. مزایده از قیمت پایه شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی واگذار 
 خواهد شد . مزایده از قیمت پایه شروع شــده به باالترین قیمت پیشنهادی 

واگذار خواهد شد.
شرایط مزایده : 

الف - برنده مزایده بایستی ده درصد از مبلغ پیشنهادی را في المجلس و مابقی 
را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید و حتما کارت بانکی جهت 

پرداخت 1۰ درصد به همراه داشته باشد.
ب- شرکت کنندگان می توانند تا مدت ۵ روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی 

این دفتر از مال مورد مزایده دیدن فرمایند . 
ج- مزایده روز سه شنبه مورخ 1۴۰1/۴/۲1 ساعت 1۰ صبح در دفتر شعبه اول 
اجرای احکام مدنی دادگستری و شهرستان میاندوآب با حضور نماینده محترم 

دادستانی دادسرای عمومی و انقالب میاندوآب و متقاضیان برگزار خواهد شد.
  د- کلیــه هزینــه هــای نقــل و انتقــال بــه عهــده برنــده مزایــده 

می باشد .۹۶۷۹
ولی نژاد - مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری میاندوآب

--
آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول( 

شماره پرونده اجرائی 1۳۲۳ ۰۰۰ 
محکوم له ها : علی ومهراش هر دو حق زاده با وکالت آقای رامین قهرمانی به 

نشانی میاندو اب خیابان طالقانی مجتمع ولیعصر طبقه دوم
محکوم علیه ها : جعفر- یحیی - طه - مهدی و منیژه همگی حق زاده 

 محکوم به : فروش ماترک مروحوم عشــقلی حق زاده و تقسیم وجه حاصل 
بین وراث پس از کسر دیون وحقوق احتمالی و مبلغ 1۵/۳۲۴/۰۰۰  از بابت 

هزینه های دادرسی و
1/۸۰۰/۰۰۰ ریال نیم عشر دولتی تقسیم شود.

 مورد مزایده:
 عبارت اســت از: 1- ۶ دانگ یک باب ساختمان به شــرع ملک ۶/۲۵/۲1۸ 
اصل به مســاحت 1۹۴/۶۰ متر مربع عرصه و ۴۷۴/۷۸ متــر مربع اعیانی با 
قدمت 1۹ سال ســاخت متعلق به عشــقلي حق زاده واقع در میاندوآب سه 
 راه شــاهیندژ - کوچه توحید کــه کال ۲۲/۵1۴/۰۰۰/۰۰۰ ریــال ارزیابی 

شده است
 ۲- ششدانگ یک باب کارگاه تجاری و بلوک زنی به شماره ملک 1۰۴ فرعی 
از ۵۴ اصلی به مســاحت ۳۳۷۷ متر مربع عرصــه دارای اعیانی های کلنگی 
واقع در کیلومتر ۷ جاده تبریز متعلق به مرحوم عشــقلی حق زاده به قیمت 

1۲۳/۸۲۴/۰۰۰/۰۰۰
ریال ارزیابی شده است

که با توجه به تقاضــای محکوم له و بــه لحاظ عدم پرداخــت محکوم به از 
طرف محکوم علیه أموال فوق توقیف و از طریق مزایده فروخته خواهد شــد. 
مزایده از قیمت پایه شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی واگذار خواهد 
 شد ، مزایده از قیمت پایه شروع شــده به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار 

خواهد شد.
شرایط مزایده :

الف - برنده مزایده بایســتی ده درصد از مبلغ پیشنهادی را في المجلس و ما 
بقی را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید و حتما کارت بانکی 

جهت پرداخت 1۰ درصد به همراه داشته باشد.
ب - شرکت کنندگان می توانند تا مدت ۵ روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی 

این دفتر از مال مورد مزایده دیدن فرمایند .
ج- مزایده روز شنبه مورخ 1۴۰1/۴/۲۵ ساعت 1۰ صبح در دفتر شعبه اول 
اجرای احکام مدنی دادگستری و شهرستان میاندوآب با حضور نماینده محترم 
دادستانی دادسرای عمومی و انقالب میاندوآب و متقاضیان برگزار خواهد شد .

د- کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده برنده مزایده می باشد.۹۶۸۰
ولی نژاد - مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری میاندوآب

--
))آگهی فقدان سند مالکیت ((

اقای امیر جوان بالوالن   باتسلیم ۲ برگ استشهاد محلی مصدق مدعی است 
که سند مالکیت ۶ دانگ پالک ۳۲۹ فرعی از ۸۹ اصلی واقع در بخش ۵ ارومیه 
را که ذیل ثبت ۹۴۳۷۰1 صفحه ۳11 دفتر 1۰۸۸ بنــام امیر جوان بالوالن 
صادر و تسلیم گردیده بود مفقود نموده است مراتب برابر تبصره یک ماده 1۲۰ 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود تا هر کس مدعی مالکیت و با 
وجود سند مالکیت مذکور در نزد خود میباشد از تاریخ آخرین نوبت این اگهی 
بمدت 1۰ روز اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت شهرســتان ارومیه تسلیم 
نماید در صورت سپری شدن مدت مقرر و عدم دریافت اعتراض برابر مقررات 

مند مالکیت المثنی صادر خواهد شد.۹۶۷۳

تاریخ انتشار آگهی ۰۴/ ۰۴ / 1۴۰1
رونوشت ستاد اجرایی فرمان امام )ره(

 علــی عبــدل زاد اوصالــو- رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالک منطقه 
یک ارومیه

--
) )آگهی فقدان سند مالکیت (( 

آقای مجید کرباســی با تســلیم دو برگ استشــهادیه محلی مصدق مدعی 
است سند مالکیت سه دانگ مشــاع از ششــدانگ پالک ۲۹۰۸ فرعی از ۹ 
اصلی واقع در بخش ۵ ارومیــه با ذیل ثبت 1۶1۶۴ دفتــر 1۵۰ صفحه ۶۲ 
ثبت صادر وتســلیم گردیده ارومیه وســند مفقود گردیده لــذا مراتب برابر 
تبصره یک ماده 1۲۰ آئین نامــه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشــود تا 
هر کس مدعی مالکیت و یا وجود ســند مالکیت مذکور در نزد خود میباشد 
از تاریــخ آخرین نوبت این آگهی بمــدت 1۰ روز اعتراض کتبــی خود را به 
اداره ثبت شهرســتان ارومیه تســلیم نماید در صورت ســپری شدن مدت 
 مقرر و عــدم دریافت اعتــراض برابر مقررات پــس از تقاضا ســند المثنی 

صادر خواهد شد.۹۶۷۴
تاریخ انتشار آگهی 1۴۰1/۰۴/۰۴

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

--
آگهی فقدان سند مالکیت

 اقای ســیاوش شــاه گلدی وکالت فرح ناز شاه گلدی با تســلیم یک برگ 
استشــهادیه محلــی مصــدق شــده و درخواســت وارده 1۸۲۰ مورخه 
1۴۰1/۰۲/۳1 مدعی هستند یک فقره ســند مالکیت دفتر چه ای به شماره 

چاپی
۰۳۷۴۸۴ مربوط یک سهم مشاع از ۹ سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه تحت پالک باقیمانده ۴۹۰۵ فرعی از 1 اصلی بخش 1۴ مراغه واقع 
در میاندوآب حوزه ثبتی میاندوآب به مساحت 1۵۲.۵۰ ششدانگ متر مربع 
که به پالک ۲۹۴۵۳ استاندار سازی شده اســت به علت سهل انگاری مفقود 
نموده است لذا مراتب برابر ماده 1۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
میشود تا هر کس مدعی اصل اوراق مفقودی از سند مالکیت و یا وجود سند 
انتقال داشته باشد میتواند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 1۰ روز اعتراض 
خود را به این اداره ثبت شهرستان میاندوآب تسلیم نماید در صورت سپری 
شــدن مدت مقرر و عدم دریافت اعتراض برابر مقررات سند مالکیت المثنی 

صادر خواهد شد.۹۶۷۷
تاریخ انتشار 1۴۰1/۰۴/۰۴

سعید سیفی – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب
--

آگهی فقدان سند مالکیت
 اقای سیاوش شــاه گلدی به وکالت از طرف خانم مهناز شاه گلدی با تسلیم 
یک برگ استشهادیه محلی مصدق شــده و درخواست وارده 1۸۲۰ مورخه 
1۴۰1/۰۲/۳1 مدعی هستند یک فقره ســند مالکیت دفتر چه ای به شماره 

چاپی
۰۳۷۴۸۴ مربوط یک سهم مشاع از ۹ سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه تحت پالک باقیمانده ۴۹۰۵ فرعی از 1 اصلی استانداردسازی شده 
به پالک ۲۹۴۵۳ فرعی از یک اصلی بخش 1۴ مراغه واقع در میاندوآب حوزه 
ثبتی میاندوآب به مساحت 1۵۲.۵۰ مربع به علت سهل انگاری مفقود نموده 
است لذا مراتب برابر ماده 1۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود 
تا هر کس مدعی اصل اوراق مفقودی از ســند مالکیت و یا وجود سند انتقال 
داشته باشد میتواند از تاریخ انتشــار آگهی ظرف مدت 1۰ روز اعتراض خود 
را به این اداره ثبت شهرستان میاندوآب تسلیم نماید در صورت سپری شدن 
مدت مقرر و عدم دریافت اعتراض برابر مقررات ســند مالکیت المثنی صادر 

خواهد شد.۹۶۲۳
تاریخ انتشار 1۴۰1/۰۴/۰۴

سعید سیفی – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب
--

آگهی فقدان سند مالکیت
 اقای سیاوش شاه گلدی با تسلیم یک برگ استشهادیه محلی مصدق شده و 
درخواست وارده 1۸۲۰ مورخه 1۴۰1/۰۲/۳1 مدعی هستند یک فقره سند 

مالکیت دفتر چه ای به شماره چاپی
۰۳۷۴۸۴ مربوط دو سهم مشاع از ۹ ســهم سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب خانه تحت پالک باقیمانده ۴۹۰۵ فرعی از 1 اصلی بخش 1۴ مراغه واقع 
در میاندوآب حوزه ثبتی میاندوآب به مساحت 1۵۲.۵۰ ششدانگ متر مربع که 
به پالک ۲۹۴۵۳ استاندار سازی شده است به علت سهل انگاری مفقود نموده 
است لذا مراتب برابر ماده 1۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود 
تا هر کس مدعی اصل اوراق مفقودی از ســند مالکیت و یا وجود سند انتقال 
داشته باشد میتواند از تاریخ انتشــار آگهی ظرف مدت 1۰ روز اعتراض خود 
را به این اداره ثبت شهرستان میاندوآب تسلیم نماید در صورت سپری شدن 
 مدت مقرر و عدم دریافت اعتراض برابر مقررات ســند مالکیت المثنی صادر 

خواهد شد.۹۶۷۶
تاریخ انتشار 1۴۰1/۰۴/۰۴

سعید سیفی – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب
--

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای ایواز تقی زاده بالکانلو باتســلیم یک برگ استشــهادیه محلی مصدق 
شده  و در خواســت وارده۲۸۵۸ مورخه 1۴۰1/۰۳/۲۶ مدعی هستند یک 
فقره سند مالکیت کاداســتر به شــماره چاپی ۹۴۷۵۲۶ مربوط ششدانگ 
عرصه و اعیان یک باب خانــه تحت پالک ۲۶۹۲۸ فرعــی از 1 اصلی بخش 
1۴ مراغه واقــع در میاندواب حوزه ثبتــی میاندوآب به مســاحت 1۰۴/۶ 
مربع به علت ســهل انگاری مفقود نموده اســت لذا مراتــب برابر ماده 1۲۰ 
آیین نامه قانــون ثبت در یک نوبت آگهی میشــود تا هر کــس مدعی اصل 
اوراق مفقودی از ســند مالکیت و یا وجود ســند انتقال داشته باشد میتواند 
از تاریخ انتشــار آگهی ظــرف مدت 1۰ روز اعتــراض خود را بــه این اداره 
ثبت شهرســتان میاندوآب تســلیم نماید در صورت ســپری شــدن مدت 
 مقرر وعــدم دریافت اعتــراض برابر مقررات ســند مالکیــت المثنی صادر 

خواهد شد. ۹۶۷۸
تاریخ انتشار 1۴۰1/۰۴/۰۴

سعید سیفی – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب
--

)) آگهی فقدان سند مالکیت ((
 اقای عباس فرخي باتســلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق مدعی است که 
سند مالکیت ششدانگ پالک ۶۳ فرعی از ۲۴۲ اصلی واقع در بخش یک ارومیه 
به شماره ۴۵۳1۷۴  بنام نامبرده صادر و تســلیم گردیده است مفقود نموده 
است و ملک مزبور در بیع شرط نبوده و برابر سند شماره . مورخه . دفتر - ارومیه 
نزد بانک - رهن میباشد و برابر سند شــماره مورخ - دفتر - ارومیه در حق . 
انتقال یافته است مراتب برابر تبصره یک ماده 1۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی میشود تا هر کس مدعی مالکیت و یا وجود سند مالکیت مذکور 
در نزد خود میباشــد از تاریخ آخرین نوبت این آگهی بمدت 1۰ روز اعتراض 
کتبی خود را به اداره ثبت شهرســتان ارومیه تسلیم نماید در صورت سپری 
شــدن مدت مقرر و عدم دریافت اعتراض برابر مقررات سند مالکیت المثنی 

صادر خواهد شد.۹۶۸۹
تاریخ انتشار آگهی ۴/ 1۴۰1/۰۴

رونوشت : ستاد اجرایی فرمان امام )ره(
عیسی عباسی – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ۲ ارومیه

شوک قیمتی در بازار دارو 
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی

دارو بدون تردید و بدون شک دچار افزایش قیمت شده است. حال هر اندازه مسووالن هر روز در رابطه با عدم افزایش قیمت دارو صحبت کنند بی فایده است. بازار خود نشان 
دهنده افزایش بی حد و اندازه قمت این اقالم است. دارویی که ۸۰ هزار تومان قیمت داشت امروز به مرز ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت دارو تغییر کرده است. البته اگر 

دارویی که نیاز است را بتوان در این آشفته بازار پیدا کرد باید با دالر ۲۵ هزار تومانی آن را خرید. یعنی قیمت دارو به یکباره ۶ برابر افزایش پیدا کرده است. 
در نظر بگیریم صحبت های مسووالن درست است و قیمت دارو تغییر نکرده است. پس داروخانه ها در حال گران فروشی هستند که درست نیست. اما اگر اعتقاد به گرانفروشی 

وجود دارد باید با داروخانه متخلف برخورد شود. اگر تولیدکننده تخلف و گرانفروشی می کند باید با آنها برخورد کرد. البته این موضوعات صحت ندارد. 
راهکار حل این بحران این است که دالر باید به قیمت ارز نیمایی به دارو اختصاص پیدا کند و در نسخه هایی که نوشته می شود قیمت دارو با ارز ۴۲۰۰ تمانی محاسبه شود. مابه 
التفاوت این قیمت باید به صورت یارانه به نظام واردات، تولید و توزیع دارو داده شود. اتفاقی که در همه جای دنیا افتاده است. گرانی دارو داریم و تردیدی در آن وجود ندارد. بعضی 

داروها در حال حاضر با دالر ۴۰ هزار تومانی به فروش می رسند و شواهد در بازار نشان می دهد خالف اظهارات مسووالن دارو بسیار گران شده است .
به طور کلی قیمت ها باید در شرایط رقابتی کنترل شوند که آن هم نمی شود. متاسفانه در این زمینه نیز مثل بقیه زمینه های دیگر هیچ وقت موفق نبودیم. نه فقط این دولت، بلکه 
دولت های قبلی هم موفق نبودند. برای اینکه معیشت مردم بهبود یابد باید تولید کشور و اشتغال افزایش پیدا کند. با تولید و اشتغال و نگهداری سطح قیمت ها می توانیم معیشت 
مردم را بهتر کنیم. با توجه به چنین فضایی که در اقتصاد مشاهده می کنیم، می بینیم در یک خانواده ۵ نفره باید چهار نفر کار کنند تا یک نفر بتوانند معیشت خود را سپری کند. 

قیمت ها به نحوی در حال افزایش است که این سطح درآمد نمی تواند خودش را با آن سطح قیمت ها برای حداقل زندگی تطبیق دهد.

نائب رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی:

خریدمیوه۳۰درصدکاهشیافت
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سوالنا پيشروی بازار خواهد شد؟
آلت کوین ها یکی از سخت ترین ســال ها را می گذرانند و ارزش آلت کوین های 
اصلی به شدت کاهش یافته و با کاهش احساســات در بازار، بدتر شدن آن هم 
هنوز در راه است. برخی از سرمایه گذاران رخدادهای کنونی در بازار رمزارزهای 
دیجیتال را فرصتی عالی برای خرید سکه هایی با ارزش منصفانه می دانند. آنان 
معتقدند که سوالنا می تواند یک معامله خوب باشد و دلیل آن را پشتیبانی این 
رمزارز با بالک چین قوی همچنین خرید این سکه توسط برخی از بزرگترین 
سرمایه گذاران نهادی در جهان می دانند و یکی دیگر از دالیل، کاهش قیمت 
آن عنوان شده چون تاکنون هرگز قیمت آن به اندازه کنونی ارزان نبوده است. 
همیشه این ترس وجود دارد که در طول یک رکود بزرگ در بازار، فعالیت اکثریت 
آلت کوین ها متوقف شود اما سوالنا با ارزش بازار ۱۲ میلیارد دالری آنقدر بزرگ 
است که در حال حاضر نتوانیم آن را کاهش داد. عملکرد قیمت سوالنا نیز بسیار 
جالب است. پس از رسیدن به حدود ۲۵ دالر، این سکه برای اولین بار در چند ماه 
اخیر به زیر ۲۰ دالر سقوط کرد اما از آنجایی که بازار کریپتو شاهد بهبودی بود، 
سوالنا سایر آلت کوین های بزرگ را رهبری کرد و به طور کامل از کل بازار پیشی 
گرفتند. در حال حاضر، سکه تقریبا باالی ۳۵ دالر است اما ما فکر نمی کنیم این 
قیمت نهایی باشد. در واقع، سقوط کریپتو در ژوئن احتماال برای چند هفته ادامه 

خواهد داشت. اگر سوالنا به کمتر از ۲۵ دالر رسید، زمان خرید فرارسیده است.

بررسی نظرات آنالین قبل از انتشار؛
قانون جديد برای كنترل كامنتها در شبكه های اجتماعی

دولت چین، پیش نویس قوانین جدید در حوزه تنظیم گری شبکه های اجتماعی 
را منتشر کرده است که در صورت اجرا، کنترل نهادهای ناظر بر نظرات ارسال شده 
کاربران در پلتفرم های اجتماعی، افزایش می یابد. اداره فضای سایبری چین طی 
روزهای اخیر، مجموعه جدیدی از قوانین پیش نویس در مورد مسئولیت پلتفرم ها 
و تولیدکنندگان محتوا را در وب سایت خود منتشر کرده است که به پلتفرم های 
محتوا، دستور می دهد همه نظرات آنالین را قبل از انتشار، بررسی کنند و در صورت 
برخورد با »محتوای غیرقانونی و مضر«، اطالعات مربوط به آن را در اختیار مقامات 
دولتی قرار دهند. بر اساس نظر کارشناسان، تغییرات جدید یاد شده بر مقررات 
مربوط به مدیریت نظرات پست های اینترنتی، تأثیر می گذارد. این مقررات برای 
نخستین بار در سال ۲۰۱۷ اجرایی شد و حال پس از گذشت پنج سال، اداره فضای 

مجازی کشور چین، قصد به روز رسانی آن را دارد.
جرمی داوم، محقق ارشد در مرکز مطالعات چین دانشگاه ییل، در این مورد گفت: 
»بازنگری های پیشنهادی در درجه اول، نسخه فعلی قوانین انتشار کامنت و نظرات 
را به روز می کند تا آن ها را با خط مشی های جدید مقامات، مانند قوانین جدید 
در مورد حفاظت از اطالعات شــخصی، امنیت داده ها و مقررات عمومی محتوا، 
مطابقت دهد.« بر اساس گزارش های منتشر شده در این مورد، مقررات جدید، انواع 
مختلفی از نظرات قابل انتشار در فضای مجازی را در بر می گیرد و همه فرمت های 
احتمالی از جمله متون، نمادها، فایل های گیف، تصاویر، صوت و ویدئوها مشمول 

این مقررات هستند.

اخبار
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انواع و اقســام تسهیالت 
تکلیفی بــر دوش بانکها 
گذاشــته شــده و این در 
حالــی اســت کــه روند 
پرداخت هر کــدام از این 
وام ها بسیار کند پیش می رود. وام ازدواج، ودیعه 
مسکن، وام فرزندآوری، وام بدون ضامن و... برای 
مردم در نظر گرفته شــده اما هیــچ بانکی آن را 
پرداخت نمی کند. بر اساس آمارهای منتشر شده 
در سال ۱4۰۱ ، تنها 46 خانواده امسال  وام ودیعه 
گرفتند. وام فرزندآوری یکی دیگر از تســهیالتی 
اســت که بانکها باید به خانواده ها پرداخت کنند. 
اما گویا این تســهیالت در حد حرف باقی مانده و 

خانواده ای نتوانسته این وام را دریافت کند. 
از ۱۲ خرداد امســال تاکنون  ۲4۲ هــزار و ۱98 
متقاضی تســهیالت ودیعه مســکن، در تارنمای 
وزارت راه برای تایید شرایط اولیه ثبت نام کرده اند. 
تا امروز ۱۵4۱ مستاجر به عنوان واجد شرایط به 
بانک عامل معرفی شــده اند و فقط 46 سرپرست 

خانوار مستاجر موفق به دریافت این وام شده   اند. 
این اتفاقات در حالی در جریان است و ادامه دارد که 
رئیس جمهور چندی پیش با بیان اینکه به نتیجه 
رسیدن تحول اقتصادی در گرو موفقیت در ایجاد 
تحول در نظام بانکی اســت، گفت: وضع موجود 
نظام بانکی باید بر مبنای عدالــت و به نفع مردم 

متحول شود.
رئیس جمهــور تصریح کرد: بزرگترین ســرمایه 
بانک ها آبرو و اعتبار نظام بانکداری کشور نزد مردم 
است که این سرمایه با امانتداری صحیح بانک ها از 
پول مردم به دست آمده و حفظ خواهد شد. آفت 
این اعتبار فساد در عملکرد نظام بانکی است و لذا 
نظام بانکی با »خودمراقبتــی« پیش و بیش از هر 

کس مانع از مخدوش شــدن حیثیت و اعتبارش 
شود.

در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی در گفت 
و گو با »کسب و کار« گفت: احتمال ایجاد شکاف 
نقدینگی در بانک هــا در اثر عدم تناســب دوره 
بازپرداخت تســهیالت و منابع بانکی دلیلی برای 
عدم تمایل بانکها برای پرداخت تســهیالت خرد 

است. 
علی صابری اضافه کرد: در کنار تســهیل پرداخت 
تســهیالت خرد، باید به بانک ها اجازه داده شود 
منابع خــود را مدیریت کنند و ایــن منابع همان 
ســپرده های ســرمایه گذاری مردم یا اشخاص 
حقوقی است. ضمن آن که به نظر بنده سپرده های 
سرمایه گذاری بلند مدت تا ۵ ساله با نرخ های سود 
متناسب باید در سیستم بانکی احیا شود تا بانک ها 

بابت منابع پایدار و بلند مدت آسوده خاطر باشند.
نقش بانک ها در اقتصاد کشــور، بر کسی پوشیده 
نیســت. بانک ها می توانند با اعطای تســهیالت، 

نقش بــه ســزایی در حمایــت از تولیدکنندگان 
خرد ایفا کنند. بــا این وجود اگــر بانک مرکزی 
نظارت کافی و مؤثری بر فعالیت بانک ها نداشــته 
باشــد، بانکها می توانند جهت اعطای تسهیالت را 
در یک مسیر نادرســت و در جهت دامن زدن به 
فعالیتهای ســوداگرانه در بازاراهای مختلف قرار 
دهند. در حالی که بســیاری از کســب و کارهای 
کوچک و تولیدی های خرد برای شــروع کارشان 
نیازمند تســهیالت خــرد هســتند، بانک ها به 
عنوان یکی از مهمترین تأمین کنندگان ســرمایه 
واحدهای تولیدی خرد نه تنهــا نقش حمایتی را 
به خوبی ایفــا نمی کنند، بلکــه ترجیح می دهند 
به جــای اعطای تســهیالت بــه تولیدکنندگان 
 خرد، بیشــتر به مشــتریان متقاضی تســهیالت 

کالن وام دهند.
این بــی عملــی سیاســتگذار و ناظر بر حســن 
اجــرای قوانیــن توســط بانــک هــا یکــی از 
مهمتریــن دالیــل ایــن ولنــگاری اقتصــادی 

 اســت. در حالــی کــه قــرار بــود بانــک هــا 
 پیشران های رشــد اقتصادی کشــور باشند، به 
فعالیت های مخرب مشــغول شــدند و تاوان این 
مســئله را هر روزه مردم با تحمل تورم و اختالف 

طبقاتی می پردازند.
علی خالص آبادی کارشناس حوزه مسکن معتقد 
است: نظام بانکی بزرگترین سد مقابل ساماندهی 
بازار مسکن در کشور اســت که حاضر به پرداخت 
خردترین تســهیالت به مســتاجران نیست. این 
کارشناس حوزه مســکن ادامه داد: در سال های 
پیش دیدیــم که حرف رئیــس جمهوری، رئیس 
مجلس و ســایر افراد تصمیم گیر در کشور چگونه 
توســط نظام بانکی زمین می خورد و مردم در این 
حوزه به مشــکالت گســترده برخورد می کردند.  
وی ادامه داد:  برخورد قاطع با نظام بانکی مطابق با 
ظرفیت قانونی باید در دستور کار دولت و مجلس 
قرار گیرد تا شاهد ساماندهی بازار مسکن در کشور 

باشیم. 

امسال تنها 46خانواده وام وديعه گرفته اند

روند  کند  وام دهی  بانک ها 
سرعت پرداخت وام فرزندآوری ُكند است؟

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

ناســا و وزارت انــرژی آمریکا قصد 
دارند با عقــد قراردادهایــی با چند 
شــرکت خصوصی زمینه اســتفاده 
از برق هســته ای را در ماه و مریخ به 
وجود آورنــد. تجهیز مــاه و مریخ به 
برق هســته ای باعث می شود اقامت 
طوالنی در این دو سیاره و فعالیت های 

درازمدت علمی در آنها ممکن شود. 
ناسا و وزارت انرژی آمریکا سه قرارداد 
هر یک به ارزش ۵ میلیــون دالر را با 
چند شرکت خصوصی منعقد کرده اند 
تا فعالیت در این زمینه آغاز شود. مدت 
اجرای هر یک از ایــن قراردادها ۱۲ 

ماه است.

شرکت های طرف قرارداد موظف به 
طراحی سیستم های تأمین برق مبتنی 
بر شکافت هسته ای هستند که انتظار 
می رود استفاده از آنها تا یک دهه آینده 
آغاز شود. با توجه به دشواری دسترسی 
به الکتریسیته در ماه و مریخ، استفاده 
از انرژی هسته ای طراحی سیستم های 

سبک و قابل اعتماد برای تأمین برق را 
ممکن خواهد کرد.

این سیســتم ها در مناطق مختلف 
و در شــرایط آب و هوایی و محیطی 
متنوع دسترســی به برق پایــدار را 
ممکن می کنند. بر اســاس طراحی 
انجام شده، یک سیستم 4۰ کیلوواتی 
برق هسته ای در ماه آزمایش خواهد 
شــد که انرژی کافی برای حضور ۳۰ 
خانوار را در ماه به مدت ۱۰ سال تأمین 

می کند.

رویترز اعالم کرده تســال قصد دارد 
بیشــتر تولیدات خود را در کارخانه 
شانگهای در دو هفته اول جوالی به 
حالت تعلیق درآورد تا سایت کاری 
را ارتقــاء دهد. طبق اعــالم رویترز 

که مبنای آن یک یادداشت داخلی 
بوده، پس از ارتقاء، این خودروســاز 
آمریکایی قصد دارد تولید کارخانه 
را تا پایان جوالی به رکورد جدیدی 
برســاند تا به هدف خود برای تولید 

۲۲ هزار خودرو در هفته در شانگهای 
نزدیک شود.

دو فرد مطلع به رویتــرز گفتند که 
قرنطینه دو ماهه کووید در شانگهای، 
برنامه اولیه تســال برای رسیدن به 

تولید 8۰۰۰ مدل ۳ و ۱4 هزار مدل 
Ys در هفته در کارخانه شانگهای را 
تا اواســط ماه می به تاخیر انداخت. 
بر اســاس اعالم رویتــرز، کارخانه 
شانگهای از اواســط ژوئن ۱۷ هزار 
دستگاه خودروی مدل ۳ و مدل Y در 

هفته تولید خواهد کرد.

با قرارداد ناسا و وزارت انرژی آمريكا؛

برق هسته ای اقامت طوالنی در ماه و مریخ را ممکن می کند

تسال رکورد جدید ثبت می کند؟

آگهي تجدید مناقصه عمومی خرید مصالح کوهی اساس 
و مصالح  کوهی شن و ماسه شکسته – شهرداری بوکان

مدت انجام کارصالحیتسپرده شرکت در مناقصه به ریالمبلغ برآورد اولیه به ریالعنوان آگهی مناقصهشماره آگهی ستادردیف

۱
خرید مصالــح کوهی اســاس و مصالح  ۲۰۰۱۰9۲۷۲۵۰۰۰۰۲۲ 

کوهی شن و ماسه شکسته
اشخاص حقیقی یا حقوقی۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

پایان سال ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شهرداری بوکان در نظر دارد در راستای بودجه مصوب سال ۱4۰۱ خرید مصالح کوهی اساس و مصالح  کوهی شن و ماسه شکسته را 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 سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد 

شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
• تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ  ۱4۰۱/۰۳/۲۵ می باشد.

• آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱9:۰۰ روز  یک شنبه مورخ   ۰۵ /۱4۰۱/۰4
• آخرین مهلت زمانی ارسال پاکت های پیشنهاد : ساعت ۱9:۰۰ روز چهار  شنبه مورخ ۱4۰۱/۰4/۱۵

• زمان بازگشایی پاکتها : ساعت ۱۱:۰۰ روز  پنج شنبه مورخ ۱4۰۱/۰4/۱6
• تاریخ انتشار آگهی در روزنامه:  نوبت اول ۱4۰۱/۰۳/۲8          نوبت دوم ۱4۰۱/۰4/۰4

• متقاضیان واجد شرایط جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه می توانند با شــماره تلفن-46۲۲6۳۳9-  46۲۲۳۰99 – ۰44 معاونت فنی و عمرانی و واحد امور قراردادها و پیمانهای شهرداری 
تماس حاصل نمایند.

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

• هزینه انتشار آگهی در روزنامه )طی دو نوبت( 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  :۵9۵۱86۷96۳ – تلفن ۰44-46۲۲۲8۰۰

میرحسامی-شهردار بوکان

نوبت دوم

مفقودی
کلیه مدارک  اعم از کارت ماشین – سند کمپانی – برگ سبز ... خودرو سواری سمندlxبه رنگ 
خاکستری متالیک دوگانه cngکارخانه مدل  ۱۳89  به شماره انتظامی 8۱4و49ایران۲۵ 
به شماره شاسی:naacalcb6af219246 شــماره موتور:۱۲489۰۲۱۲4۲ به نام آقای 

مختاراحمدزاده کلیبرمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.968۱
--

مفقودی )نوبت دوم(
مدرک موقت کاردانی حسابداری اینجانب بابک ابراهیمی متولد ۱۳۵۵/6/۱ فرزند جلیل به 
شماره ملی ۲9۲9696۳۱۱ به شماره شناسنامه ۱۲ از دانشگاه آزاد اسالمی واحد سقز مفقود 

گردیده  و از درجه اعتبار ساقط میباشد .9۵۲9
--

آگهی فقدان مدرک تحصیلی  )نوبت دوم(
مدذک فارغ التحصیلی اینجانب میر رضا صادقی فرزند میر مرتضی به شــماره شناسنامه 
۲۷9۰۱9۱۳6۰ صادره از خوی در مقطع کارشناسی رشته مکانیک جامدات صادره از واحد 
دانشگاهی آزاد خوی با شماره ۲6۲۰۳۵۳ مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد .از یابنده تقاضا 

می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی ارسال نمایند . 
--

مفقودی 
برگ سبز ماشین ســواری پژو پارس مدل ۱4۰۱ به شماره انتظامی 446 ط 99 ایران ۳۷ به 
شماره شاسی NAANA15E1NH444292 به شماره موتور 125K0006674 بنام 

محمد فرهنگ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد .968۲
--

مفقودی 
سند مالکیت )برگ سبز( خودرو سواری – هاچ بک پاناروما سیستم پژو تیپ ۲۰۷I-TU5 مدل 
 178B0098763 ۱4۰۰ رنگ سفید به شماره انتظامی ۲۲۵ ه ۳4 ایران ۱۷ به شماره موتور
به شماره شاسی NAAR03FE5MJ427694 بنام محمد علی جباری دویران مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.968۳
--

مفقودی 
برگ سبز خودرو سواری پژو پارس TU5 مدل 9۱ به شماره انتظامی ۱86 ط 89 ایران ۲۷ به 
شماره موتور ۱۳99۱۰۰۷۱44 به شماره شاسی NAAN11FC1CK660837 بنام تراب 

عبادی اصل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . 9684
--

مفقودی 
برگ سبز – کارت ماشین سواری هاچ بک تیپ MT کوئیک مدل ۱۳99 برنگ سفید به شماره 
موتور M۱۵/9۰۷69۳۰ و شماره شاسی NAS841100L1085832 بنام محمد شیخی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . 968۵
--

مفقودی 
 125CC برگ ســبز – کارت موتور ســیکلت ، موتور سیکلت  سیستم ســوپر تندر تیپ
CDI مــدل ۱۳9۰ رنگ آبــی بــه شــماره موتــور ۳۷۵ – 946۳4 به شــماره موتور 
 NEH***125T9033785 ۲۰۱۱۲۲۵۵۲* بشــماره تنه*NEH1350156FMI

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . 9686
--

مفقودی 
پالک تراکتور کشاورزی سیستم ITM مدل 9۳ به شماره انتظامی ۵6۲ ک ۱۳ ایران ۱۷ به 
شماره موتور YAW1301B و شماره شاسی N3HKTAA5DEHP01210 بنام مختار 

علی پور گل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . 968۷
--

مفقودی 
برگ سبز تراکتور کشاورزی سیستم ITM مدل 9۳ به شماره انتظامی ۵6۲ ک ۱۳ ایران ۱۷ 
به شماره موتور YAW1301B و شماره شاسی N3HKTAA5DEHP01210 بنام 

مختار علی پور گل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . 9688

اگهی مفقودی
کلیه مــدارک اهــم از برگ ســبز، ســند 

کمپانی،کارت ماشین و سند مالکیت 
GX سیستم: تویوتا  تیپ: پرادو

مدل: ۲۰۰8 به رنگ: خاکستری- متالیک
2TR0664056  :به شماره موتور

JTEBL29J185125932 :شماره شاسی
بــه شــماره پــالک:  ایــران ۷۲ - ۷4۷ 
ج 4۷  بــه نــام مهــوش خلیــل زاده 
 مفقــود گردیــد و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد./

مفقودی
برگ ســبز وکارت خودروســواری سیســتم 
مــدل   405GLX-XU7پژوتیــپ
۱۳9۲ رنــگ خاکســتری-متالیک شــماره 
موتــور 124K0273398 شــماره شاســی     
NAAMO1CA4DR015130 پــالک 
8۳ایران6۲۵ب8۵ مفقــود گردیده واز درجه 

اعتبار ساقط میباشد

مفقودی
برگ سبز کامیون کشنده-کامیون کشنده سیستم ولوو تیپ ان۱۲مدل ۱98۳ رنگ زرد-روغنی شماره موتور888۱۵۰ شماره شاسی ۰۱۳9۱6 پالک ۲4-

986ع۵9 مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد


