
بیت کوین در محدوده بیش از ۲۰ هــزار دالر قرار گرفته اما 
تاکنون هیچ حرکت صعودی قابل توجهی مشاهده نشده است. 
این منجر به گمانه زنی هایی در مورد این موضوع شده است که 
آیا این دارایی دیجیتال می تواند در آینده نزدیک به باالترین 

حد خود برسد یا خیر.
به گزارش ایسنا و به نقل از کریپتوکارنسی، مدیرعامل بایننس، 
چانگ پنگ ژائو این مورد را بررسی کرده و نظرات خود را به 
اشتراک گذاشــته اســت. به گفته وی، به این زودی ها نباید 

انتظار چنین بهبودی را داشت.
در گزارش اخیر، مدیرعامــل بزرگترین صرافی ارز دیجیتال 
جهان احساسات نسبتا نزولی برای بیت کوین در کوتاه مدت را 
به اشتراک گذاشته است. دارایی دیجیتالی که در نوامبر سال 
گذشته به ۶۹ هزار دالر رسیده بود، هنوز نتوانسته تا آن نقطه 

بازیابی شود و ژائو توضیح داده است که چنین بازیابی به این 
زودی ها رخ نمی دهد.

موسس صرافی بایننس گفت: پس از افت بسیار زیاد بیت کوین 
از باالترین رکورد خود، مدتی طول می کشــد تا بازار دوباره 

شاهد چنین قیمت هایی باشد.
چانگ پنگ ژائو اظهار کرد: من فکــر می کنم با توجه به این 
کاهش قیمت، از باالترین ســطح تاریخی ۶۸ هــزار دالر تا 
۲۰ هزار دالر کنونی، احتماال مدتی طول می کشــد تا دوباره 
 بازگردیم و ایــن مدت زمان چنــد ماه یا چند ســال آینده 

خواهد بود.
بنیان گذار صرافی بایننس افــزود: با این حــال، با توجه به 
اینکه قیمت امروز چهار ســال پیش بســیار مورد استقبال 
قرار می گرفت، همه چیز بد نیســت. مثال آن زمانی است که 

بیت کوین در چرخه گذشته به اوج خود و تقریبا به ۲۰ هزار 
دالر رسیده بود. سرمایه گذاران از این قیمت خوشحال بودند 
قبل از اینکه بازار دوباره به سمت بازار نزولی حرکت کند. ما 
فکر می کنیم ۲۰ هزار دالر امروز بسیار کم است اما می دانید، 
اگر در ســال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ به طرفداران بیت کوین گفته 
می شد، در ســال ۲۰۲۲ بیت کوین ۲۰ هزار دالر خواهد بود، 
بسیار خوشحال می شدند. در سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹، بیت کوین 

۳۰۰۰ دالر  تا ۶۰۰۰ دالر بود.
ارزش بیت کوین اخیــرا در حال افزایش بوده اســت. پس از 
رسیدن به ۱۷هزار و ۶۰۰ دالر، قیمت فعلی مهلت مورد نیاز را 
برای سرمایه گذاران فراهم کرده است. با این حال، همان طور 
که بازار در حال متعادل شــدن است، شــاخص های نزولی 

بیشتری در حال ظهور هستند.

اعتماد به بیت کویــن در چند هفته گذشــته کاهش یافته 
زیرا احساســات ســرمایه گذاران ضربه بزرگی خورده است. 
به عالوه، بیت کویــن هفته ای دیگر در وضعیت قرمز بســته 
شــد و تعداد بســته های قرمز رنگ بیشــتری را در ســال 
نســبت به بســته های ســبز نشــان داد. به این ترتیب، به 
 خرس ها تســلط قوی تری  بر بــازار، به ویــژه در کوتاه مدت 

داده است.  
فروش کنونی که بــازار را تکان می دهــد همچنان موقعیت 
بیت کویــن را در باالی ۲۰ هزار دالر تهدیــد می کند. به این 
ترتیب، هنگام تالش برای شکستن نقطه مقاومت ۲۱ هزار و 
۲۱۷۶ دالر ناموفق بوده است. با این حال، حمایت در سطح ۲۰ 
هزار و ۹۰ دالر وجود دارد که نشان می دهد گاوها قصد ندارند 

بدون مبارزه پایین بیایند.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 
.۹۴۹

۶۲ میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل 
۱.۱۶ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۴۲.۵۴ درصد کل 
بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز 

۰.۴۸ درصد کاهش داشته است.
حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۶۴.۵۲ 
میلیارد دالر است که ۴.۳۶ درصد افزایش داشته است. حجم 
کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۶.۹۷ میلیارد دالر 
اســت که ۱۰.۸۰ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای 
دیجیتال است. حجم تمام ســکه های پایدار اکنون ۵۶.۷۸ 
میلیارد دالر اســت که ۸۸.۰۰ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته 

بازار ارزهای دیجیتال است.

 بر اساس منشــور حمایت از حقوق مصرف کننده، 
۱۵ مورد از وظایف عرضه کننــدگان کاال و خدمات 
صنفی مشخص شده اســت. به گزارش ایسنا، اتاق 
اصناف ایران به مناسبت روز اصناف )اول تیر( و دهه 
تولید و تجارت )اول تا دهم تیر( از ســامانه هوشمند 
مدیریت بازرســی و نظارت اصناف ایــران« )مبنا( و 

منشور حمایت از حقوق مصرف کننده رونمایی کرد.
سامانه مبنا با اهداف “هوشمندســازی فرآیندهای 
نظارتی بر بازار”، “رسیدگی فوری به شکایات”، “امکان 
تولید آمار و تحلیل های هوشمند و پیش بینی وضعیت 

بازار”، “افزایش سرعت و دقت در عملکرد بازرسان”، 
“کاهش هزینه ها” و “تبادل الکترونیکی داده ها با سایر 
سازمان های صنفی و نظارتی کشور” راه اندازی شده 
است. اما در منشور حمایت از حقوق مصرف کننده نیز 
بر ۱۵ مورد از وظایف عرضه کنندگان کاال و خدمات 
صنفی نسبت به مصرف کنندگان تاکید شده است. بر 
این اساس عرضه کنندگان کاالها و خدمات صنفی 
مکلفند اطالعات کلی و اساسی در خصوص مواردی 
نظیر جنس، رنگ، وزن، نوع، تاریخ تولید، تاریخ انقضاء 
و ویژگی های مهم دیگر )به تناســب نوع کاال با ارائه 

خدمات( را به منظور انتخاب آزادانه و آگاهانه کاال یا 
خدمت دریافتی، به مصرف کنندگان ارائه کنند.

همچنین درصورت وجود خطرات احتمالی در خرید 
و مصرف کاال یا خدماتی که قصد عرضه آن را دارند، 
عرضه کننده باید اطالعات کافی در این خصوص را 
به مصرف کنندگان ارائه دهد. در همین راستا در این 
منشور تاکید شده در صورتی که مصرف کننده قصد 
تهیه کاال یا خدمتی جهت استفاده در موردی خاص را 
دارد، باید مشاوره فنی الزم مبنی بر میزان انطباق کاال 

یا خدمت ارائه شده با خواست او ارائه شود.

حدود ســه ماه از پایان پذیره نویسی سهام دو باشگاه 
استقالل و پرسپولیس می گذرد و چشــم هواداران 
و سهامداران این دو باشــگاه به تابلو است تا نماد این 
دو باشگاه قابل معامله شــود، موضوعی که هر چند 
وعده های زیادی در مورد زمان اجرای آن داده شده اما 

همچنان به مرحله اجرا نرسیده است.
به گزارش ایسنا، در زمســتان سال گذشته سرانجام 
طلسم ورود ســرخابی ها به تاالر شیشه ای شکسته و 
فرایند پذیره نویسی سهام دو باشگاه انجام شد. بر این 
اساس پذیره نویسی تعداد یک میلیارد و ۲۳۶ میلیون 
و ۹۹ هزار و ۶۵۶  سهم از سهام جدید شرکت فرهنگی 
ورزشی استقالل ایران )سهامی عام( در نماد معامالتی 
)استقاللح ۱( و تعداد یک میلیارد و ۳۴ میلیون و ۸۴۰ 
هزار و ۵۶۷ ســهم از ســهام جدید شرکت فرهنگی 
ورزشی پرسپولیس )سهامی عام( در نماد معامالتی 
)پرسپولیسح ۱( ناشی از سلب حق تقدم به روش ثبت 
سفارش در تابلو نارنجی بازار پایه فرابورس ایران، از ۱۵ 

اسفندماه آغاز شد و در ۲۸ به پایان رسید. طبق آمار 
در پذیره نویسی پرسپولیس ۳۲۰ هزار نفر مشارکت 
کردند. ۲۶۱ میلیارد تومان از سهام این باشگاه توسط 
حقوقی ها و بیــش از ۸۸ میلیارد تومان نیز توســط 
حقیقی ها خریداری شد. همچنین ۲۸۶ هزار نفر در 
پذیره نویسی استقالل شرکت کردند که ۲۸۰ میلیارد 
تومان از ســهام این باشگاه توســط حقوقی ها و ۷۹ 

میلیارد تومان توسط حقیقی ها خریداری شد.
سپس اعالم شــد که پس از انجام فرایندهای الزم از 
جمله ثبت افزایش سرمایه، تایید سازمان حسابرسی 
و... نمادهای دو باشگاه در بورس معامله شود که البته 
تاریخ های مختلفی نیز برای اتمام فرایندهای مذکور 
و اغاز معامله سهم ها داده شد. حال حسین قربانزاده 
در اخرین اظهار نظر خود در هفته جــاری درباره باز 
شدن نماد استقالل گفته است که نماد استقالل هفته 
آینده در فرابورس بازگشایی می شود تا مردم بتوانند 
خریدوفروش کنند.وی دلیل تاخیر در این بازگشایی 

را مناسب نبودن وضعیت بازار سرمایه اعالم و تاکید 
کرده است که این بازگشایی باید زمانی اتفاق می افتاد 
که سهام دار ُخرد هم متضرر نشود. بر اساس این گزارش 
رئیس سازمان خصوصی سازی در خبری که در پایگاه 
اطالع رسانی بازار سرمایه منتشــر شده است درباره 
بازگشایی نماد پرسپولیس نیز توضیح داده است که  

نماد پرسپولیس هم تا ۳ هفته آینده باز خواهد شد.
رئیس سازمان خصوصی سازی در حالی زمان قطعی 
بازگشایی را اعالم کرده است که میثم فدایی، مدیرعامل 
فرابورس در آخرین اظهار نظر خود در مورد بازگشایی 
نماد اســتقالل و پرســپولیس توضیح داده است که 
افشایی های الزم در خصوص اســتقالل  انجام شده 
است و فقط چند افشا در مورد صورت های مالی ۶ ماهه 
مانده است. همچنین برای بازگشایی به یک تاییدیه 
احتیاج داریم و بازگشایی نماد استقالل نزدیک تر است. 
پرسپولیس در مرحله ثبت شرکت ها بوده و فرایند ان 

عقب تر از استقالل است.

رشــد تولید از آســیا بــه اروپــا کند شــده زیرا 
محدودیت های کووید-۱۹ چین و حمله روسیه به 
اوکراین زنجیره تامین را مختل کرده است و خطر 
فزاینده رکود اقتصــادی در ایاالت متحده آمریکا 
تهدید جدیدی بــرای اقتصاد جهانی محســوب 

می شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از اکونومیک، قیمت های 
باال در منطقه یورو به این معنی است که تقاضا برای 
کاالهای تولیدی در ژوئن با سریع ترین نرخ از ماه مه 
۲۰۲۰، یعنی زمانی که همه گیری ویروس کرونا در 
حال گسترش بود، کاهش یافت و شاخص مدیران 
خرید تولید اس اندپی گلوبال )PMI( به پایین ترین 

حد در دو سال اخیر یعنی از ۵۴.۶ به ۵۲.۰ رسید.
البته نظرســنجی رویترز افت به میــزان  ۵۳.۹ را 
پیش بینی کرده بود و شاخص به مرز ۵۰ عالمتی که 
رشد را از انقباض جدا می کند نزدیک تر شده است.

جک آلن رینولدز در کپیتــال اکونومیکس گفت: 
بررســی های PMI منطقه یورو در ژوئن کاهش 
بیشتری را در بخش خدمات نشــان داد، در حالی 
که به نظر می رسد تولید در بخش تولیدات اکنون 
به طور کامل در حال کاهش است. با توجه به اینکه 
شــاخص های قیمت بسیار قوی هســتند، به نظر 
می رســد منطقه یورو وارد دوره رکود تورمی شده 
است. اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیش بینی 

کردند که تقریبا یک در سه احتمال رکود اقتصادی 
در بلوک، طی ۱۲ ماه وجود دارد.

آنان همچنین گفتند: تورم که در ماه گذشــته به 
باالترین حد خود یعنی ۸.۱ درصد رســید هنوز به 

اوج خود نرسیده است.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو گفت: بانک مرکزی 
در تالش برای مهندسی رکود در ایاالت متحده برای 
توقف تورم نیست اما کامال متعهد است که قیمت ها 
را تحت کنترل درآورد حتی اگر این کار خطر رکود 

اقتصادی را به همراه داشته باشد.
شــایان ذکر اســت که رکــود اقتصــادی آمریکا 

چشم انداز رشد جهانی را تاریک کرده است.

نایک پس از تعلیق فعالیت در ماه مارس، بازار روسیه 
را به طور کامل ترک می کند. به گزارش ایسنا، به نقل 
از رویترز، بزرگ ترین تولید کننده پوشــاک ورزشی 
جهان در اوایل سال جاری به دنبال تهاجم این کشور 
به اوکراین، فروش خود را در روسیه متوقف کرد و به 

مشــتریان گفت که نمی تواند تحویل محصوالت را 
تضمین کند. این شرکت بیش از ۱۰۰ فروشگاه در 
روسیه داشت. نایک تصمیم گرفته است بازار روسیه 
را ترک کند. این شرکت در بیانیه ای در روز پنجشنبه 
)۲۳ ژوئن( گفت. اولویت ما این اســت که اطمینان 

حاصل کنیم که به طور کامل از کارمندان خود حمایت 
می کنیــم، در حالی که فعالیت خــود را در ماه های 
آینده کاهش می دهیم. درآمد حاصل از منطقه اروپا، 
خاورمیانه و آفریقا ۱۱.۵ میلیارد دالر آمریکا یا حدود 

۲۶ درصد از کل فروش در سال ۲۰۲۱ بوده است.

 هنگامی که روســیه جریان گاز در خط 
لوله نورد اســتریم ۱ را بــرای تعمیرات، 
در ماه ژوییه متوقف کند، اروپا نگران آن 
خواهد بود که این خط لوله دوباره وصل 
نشود. به گزارش ایسنا، روسیه هفته گذشته 
جریان گاز خط لوله نورد استریم ۱ به اروپا را 

به ۴۰ درصد از ظرفیت این خط لوله کاهش 
داد و تاخیر در تعمیرات تجهیزات، را عامل 
این کاهش اعالم کــرد. درنتیجه، آلمان و 
دولتهای اروپایی دیگر را برای یافتن منابع 
جایگزین برای دفع خطر سهمیه بندی گاز 

در زمستان، به تکاپو افتادند.

بیتکوینتا۲سالبهباالترینحدخودنمیرسد

حقوقمصرفکنندهرابدانید
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تهدیدیجدیددراقتصادجهانی نایکهمراهمکدونالدرادرپیشگرفت

خطلولهگازیروسیهبهرویاروپابستهمیشود؟
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سخنگوی دولت:

چرا میادین میوه و تره بار 
در ساعات پایانی کار شلوغ تر می شود؟

امیدواریمتورم
دربلندمدتکاهشیابد

افزایشدرخواست
برایمیوههایدورریز

فروشلوازمخانگی
قاچاقبهجاینو

بورسهفته
راباسقوطآغازکرد
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سرمقاله

ضرورت 
ثبات قیمت ها

هدف از حــذف ارز دولتی 
این بــود کــه پرداخت ها 
 عادالنه شود. عادالنه بودن 
پرداخت ها به این معنا است 
که باید پرداخت ها به دست مصرف کننده برسد 

نه کسانی که به...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان 
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۶۱3هزارفقره
چکبرگشتخورد

بازارمسکن
نصفتورمرشدکرد

قدرت خرید مردم با افت چشمگیری رو به رو شده است

رکود  بازار  کاالهای  اساسی
صفحه3

صفحه2

بالتکلیفی واردات خودرو
وزیر صمت:  خودروهای   وارداتی  در محدوده  ۱۰  هزار  دالر  و  کمتر خواهد   بود

آیین نامه   واردات   خودرو   هنوز   نهایی   نشده   است

آمار بانــک مرکزی درباره چک های برگشــتی در 
اردیبهشت ماه سال جاری نشان می دهد که در این 
ماه حدود ۶۱۳ هزار فقره چک برگشت خورده که از 
نظر تعداد و مبلغ معادل ۲۹.۹ و ۶۵.۳ درصد افزایش 
داشته اســت. به گزارش ایسنا، تازه ترین آماری که 
بانک مرکزی از جریان مبادالت چک منتشر کرده 
است، نشان می دهد که در اردیبهشت ماه سال جاری 
حدود ۶.۷ میلیون فقره چک به ارزشی بیش از ۲۷۴ 
هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر 
تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۰.۹ و ۴۹.۲ درصد نسبت به 
فروردین ماه افزایش دارد. از سوی دیگر، حدود ۵.۷ 
میلیون فقره با ارزشی حدود ۲۴۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد 
تومان از چک های مبادله ای وصول شده است که از 

نظر تعداد و مبلغ به ترتیب...

در شرایطی که تورم عمومی متاثر از تغییر قیمت 
کاالهای اساسی از ۵۲ درصد عبور کرد، میزان رشد 
سالیانه قیمت مسکن در شهر تهران ۲۶ درصد بود 
که دقیقا نصف میزان افزایش تورم محسوب می شود.
به گزارش ایسنا، بازار مسکن پس از یک دوره رکود 
یک ساله در اردیبهشت امسال مقداری به تحرک 
رسید. رشــد ۱۶۶ درصدی معامالت شهر تهران 
نشان دهنده تالش برای حفظ سرمایه از طریق خرید 
ملک بود. با توجه به شرایط اقتصادی موجود و تغییر 
قیمت کاالهای اساسی، مسکن به عنوان یک دارایی 
امن، بخشی از سرمایه های سرگردان را به سمت خود 
جذب کرد. اردیبهشت امسال ۱۰ هزار و ۴۹۰ معامله 

مسکن در شهر تهران منعقد...

سرکار خانم شاکرمی

درگذشت همسر گرامیتان را بـه شـما و خانواده ارجمند 
تسلیت عرض می نماییم و از خداوند منان خواستاریم 

که به شما صبر و سالمتی عطا نماید.

روزنامه کسب و کار



اقتصاد2
ایران

بورس هفته را با سقوط آغاز کرد
معامله گران روز شــنبه در حالی شــاهد تداوم 
جابجایی حقیقی ها از سهم های شاخص ساز به 
سمت گروه خودرو بود که شاخص کل بورس در 

مرز روانی مهمی قرار گرفت.
به گزارش مهر، شــنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۱ شاخص 
کل قیمت و بازده نقدی بــورس تهران با کاهش 
۱۳.۰۵۹و احدی به یک میلیون و ۵۲۰ هزار واحد 
رسید. شــاخص کل هم وزن اما با افزایش ۳۶۶ 
واحدی عدد ۴۲۲ هزار و ۶۵۹ واحد را به نمایش 
گذاشت. شاخص بازار اول اما در حالی با ۱۰.۹۷۵ 
واحد کاهش بــه رقم یک میلیــون و ۱۵۲ هزار 
واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با ۲۱.۹۳۴ 
واحد کاهش، به عدد ۲میلیون و ۹۴۲ هزار واحد 

رضایت داد.
در بورس تهران امــروز ۷ میلیارد و ۲۰۵ میلیون 
سهم و اوراق مالی قابل معامله در ۴۴۱ هزار و ۲۸۳ 
نوبت داد و ستد شد که ارزشی بالغ بر ۴ هزار و ۲۹۰ 

میلیارد تومان را در برداشت.
در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با ۸۶ واحد 
کاهش به رقم ۲۰ هزار و ۵۸۴ واحد دست یافت. در 
این بازار، طی روز جاری ۴ میلیارد و ۲۸۸ میلیون 
سهم و اوراق مالی قابل معامله به ارزش بیش از ۴ 

هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان معامله شد.
اصلی ترین نمادهــای تأثیر گذار بــر اُفت امروز 
شــاخص کل بورس تهران بــه ترتیب نمادهای 
"فملی" با ۲.۴۲۲ واحد، "فوالد" با ۲.۱۴۴ واحد 
و "میدکو" با ۱۵۱۹ واحد کاهش بودند در مقابل 
اما نمادهای معامالتی "خــودرو" با ۷۷۶ واحد، 
"خساپا" با ۴۶۳ واحد و "وبصادر" با ۳۶۲و احد 
افزایش، باالترین تأثیر مثبت بر روی شاخص کل 

بورس تهران را به خود اختصاص دادند.
به گزارش مهر، بورس تهران این روزها در حالی 
با خروج پول از بازار و کمبود نقدینگی در گردش 
دست و پنجه نرم می کند که در برخی گروه ها ولو به 
اندازه چند خبر پر سر و صدا در گروه خودرویی ها، 
کورسویی از امید برای باقی ماندن در کف بازار برای 

خود دست و پا می کند.
امروز در کمال افت ارزش معامالت بازار شــاهد 
بودیــم حقیقی هایــی را که تــالش می کردند 
سهم های شاخص ساز خود را به بازرگردان ها و 
حقوقی های حامی بازار بفروشــند و در عوض در 

صف خودرویی ها بنشینند.
ماجرای واگذاری سهام خودرویی ها از سوی دولت 
در کنار معامالت درونگروهی و ضربدری آنها در 
آستانه مجمع ساالنه ســهامداران اگرچه زینت 
بخش اظهارنظرهای رسانه ای اشخاصی همچون 
رئیس سازمان خصوصی سازی شده اما با وجود 
ارائه گزارش ارزشگذاری این سهام، واگذاری بلوک 
دولت در خودرویی ها در دولت های مختلف کاری 
عبس بوده است. امروز در گروه غذایی نیز همچنان 
معامله گران کوتاه مدت نگر در حجم های محدود، 
صف نشینان دامنه نوسان مثبت قیمتی نمادهای 

این گروه بودند.
به این ترتیب شاخص کل بورس تهران امروز در 
حالی با تداوم ریزش مواجــه بود که به مرز روانی 
برگشت به محدوده یک میلیون و ۳۷۵ قرار گرفته 
و یعنی درســت جایی که دولت سیزدهم در ۱۲ 
مردادماه پارسال کلید نهاد ریاست جمهوری را 

در دست گرفت.
در حوزه اقتصادی و سیاســی نیــز اگرچه اخبار 
برجامی همچنان ســرگرم کننده اســت اما در 
گفتگوی امشب رئیس جمهور در سیما باید دید 
آیا تغییری در تاکتیک هــای راهبردی اقتصادی 

دولت در ماههای پیشرو خواهیم داشت یا خیر.

وضعیت قیمت کاالهای اساسی در هفته اول تیرماه؛
جزئیات قیمت کاالهای اساسی خانوار

بررســی وضعیت قیمت کاالهای اساسی و اقالم 
ضروری خانوار در هفته اول تیرماه حاکی از ثبات 

نسبی قیمت ها نسبت به هفته گذشته است.
به گزارش مهر بررســی وضعیت قیمت کاالهای 
اساسی و اقالم ضروری خانوار در هفته اول تیرماه 
حاکی از ثبات نســبی قیمت ها نسبت به هفته 

گذشته است.
گزارش های میدانی نشان می دهد بازار کاالهای 
اساسی رکود عجیبی را تجربه می کند. به طوری 
که بسیاری از فروشــندگان گفتند قدرت خرید 
مردم در خیلی از کاالها از جمله برنج، گوشت، مرغ 
و حتی تخم مرغ کاهش یافته و همین مسئله از 

جمله دالیل رکود بازار است.
بر این اساس کمبودی که طی هفته های گذشته 
در حوزه روغن، ماکارونی و شکر وجود داشت، تا 
حدود زیادی برطرف شــده اما کمبود رب گوجه 
فرنگی همچنان ادامه دارد و به گفته مغازه داران 
رب گوجه فرنگی یا پیدا نمی شود یا با قیمت های 

بسیار باالتر از نورم آن عرضه می شود.

خبر

وزیر صمت با بیان اینکه تغییر 
ســازوکارها منافع عده ای را 
برهم می زند، گفت: وضعیت 
صنعت خــودرو قابل قبول 
نیســت اما روند قابل قبول 
است. ســید رضا فاطمی امین امروز در نشست خبری 
با بیان اینکه وزارت صمت ۲۵ درصد از اقتصاد کشــور 
را در اختیار دارد، اظهار کرد: در حوزه سرمایه گذاری با 
یک عدم توازن در طول زنجیره ها در حوزه های مختلف 
از جمله فوالد، برق، خودرو و … مواجه هســتیم. این 
ناترازی در استان ها هم وجود دارد؛ به این معنا که در یک 
شهر فرصت شغلی وجود دارد اما نیروی انسانی نیست 
و یا برعکس. این ناترازی در ســود صنایع مختلف نیز 
وجود دارد. در واقع سرمایه گذاری و وقت گذاشته ایم اما 

معماری و سازه را درست انجام نداده ایم.
وزیر صمت افزود: برای مدیریت باید سازوکارها را تغییر 
دهیم زیرا کار کردن با این ســازوکار یعنی ادامه وضع 
موجود. مهم ترین رسالت ما در این دوره رفتن به سمت 
سازوکارهای نوینی است که این امکان را فراهم کند که 

ظرفیت ها بهینه شوند و بهتر مورد استفاده قرار گیرند.
وی نرخ ارز را یکی از مصادیق ناترازی عنوان کرد و ادامه 
داد: با دست خودمان قیمت ها را به نرخ ارز وابسته کردیم. 
اثر نخست اثر واردات مواد اولیه، اثر دوم اثر انتظاری تورم 
است و اثر ســوم نیز برخی از کاالها مثل پتروشیمی ها 
طبق قوانین خودمان به نرخ ارز وابسته هستند؛ به عنوان 
نمونه بین اوکراین و روسیه جنگ می شود نرخ جهانی 
پتروشــیمی باال می رود در ایران نیز به همان تناسب 

افزایش قیمت را می بینیم.
وزیر صمت گفت: اصالح ســاختار سخت است؛ زیرا در 
شرایط ناپایدار هستیم و می خواهیم اصالح ساختار را 
انجام دهیم. ۵ سال متوالی تورم باالی ۳۰ درصد داریم؛ 
از سویی دیگر برای فهماندن سازوکار جدید نیاز به زمان 
و انرژی است و همچنین تغییر سازوکارها منافع عده ای 

را به خطر می اندازد و این افراد سنگ اندازی می کنند.

۴ هزار میلیارد تومان در بخش تأمین مالی 
زنجیره ای هزینه شد

فاطمی امین با اشــاره به تغییر وضعیت تأمین مالی، 
تصریح کرد: ۴ هزار میلیارد تومان در بخش تأمین مالی 
زنجیره ای هزینه شد و ۲۰ درصد تأمین مالی امسال از 

این طریق انجام خواهد شد.
وی با اشاره به خام فروشی، گفت: پارسال ۵۰۰ میلیون 
تن از معادن برداشت داشتیم اما ۴.۵ میلیون تن این ماده 
خام صادر شد که دستاورد خوبی است. در حوزه اکتشاف 
یک پروژه شناسایی ذخایر شروع شد که در گام نخست 
خراسان جنوبی منابع بسیار خوبی کشف شد. تا یک ماه 

آتی جزئیات دقیق تر اعالم می شود.
وزیر صمت با اشاره به صنعت خودروسازی، اظهار کرد: 
وضعیت صنعت خودرو قابل قبول نیست اما روند قابل 
قبول اســت؛ پارســال ۱۴۳ هزار خودروی ناقص کف 
پارکینگ بود اما در ۳ ماه امســال به ۴۲ هزار دستگاه 
رسیده است که نشان از کاهش ۷۰ درصدی دارد. در این 

مدت ۲۴۶ هزار دستگاه تحویل شد و مدت مشابه پارسال 
نزدیک به ۱۸۰ هزار دستگاه تحویل شده بود. همچنین 
عبور مستقیم خودرو ۹۵ تا ۱۰۰ درصد شده، تولید روزانه 

خودروسازان نیز پایدار شده است.
وی به سامانه جامع تجارت اشــاره کرد و گفت: به جز 

گمرک، سامانه جامع تجارت کامل شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمینه تجارت خارجی 
گفت: اتفاقات خوبی در تجارت خارجی کشور افتاده است 
بهار امسال نسبت به بهار سال قبل صادرات ۴۰ درصد 
رشد داشته و تراز تجاری ما به میزان ۶۰۰ میلیون دالر 
مثبت بوده است. همچنین سال ۱۴۰۰ نسبت به سال 

۱۳۹۹ نیز ۴۰ درصد رشد تجارت داشته ایم.

در صنعت خودرو به ثبات رسیدیم
فاطمی امین به ایجاد نقشه راه در صنعت خودرو اشاره 
کرد و افزود: اولین کار این اســت که در صنعت خودرو 
به یک ثبات برسیم که هم اکنون به آن رسیده ایم االن 
سایپا روزانه ۱۸۰۰ دســتگاه خودرو و ایران خودرو نیز 
۲۶۰۰ دستگاه خودرو در روز تولید می کنند و این روند 

تولید ادامه دارد.
وی گفت: یکی از کارهای دیگر ما در حوزه خودرو تغییر 
پلتفرم ها است ما بن سازه های خوبی نداریم اما به دنبال 
آن هستیم تا در این موضوع تغییراتی ایجاد کنیم امسال 
عالوه بر اینکه کیفیت خودرو افزایــش می یابد تولید 

بن سازه ها نیز ۴ برابر افزایش خواهد یافت.
در ادامه فاطمی امین در پاسخ به سوالی در مورد تغییر 
ســازوکارها، گفت: رویکرد حکمرانی درست انتخاب 
شود به مسیر درســتی می رویم، اکثر برنامه ها اگرچه 
راهبردی بودنــد اما چون بر اســاس حکمرانی نبودند 
موفقیتی نداشــتند. تصور ما از حکمرانی درست انجام 
۴ کار شامل اولویت گذاری، تنظیم گری، تسهیل گری و 
نظارت می شود. وی افزود: در تنظیم گری مشکل داریم؛ 
به عنوان مثال ۳۱۷ بخشــنامه و مقرره در حوزه معدن 
داریم که به قدری متناقض و متعدد هستند که مسئوالن 
معدنی نیز نمی دانند چه کار کنند. در حال قاعده گذاری 
این بخش هستیم. وزیر صمت گفت: از مردادماه سال 
جاری با همکاری تشکل ها اولویت گذاری، تنظیم گری 

و تسهیل گری را بر اساس نقشه راه جلو خواهیم برد.
وی در پاسخ به ســوالی در مورد همکاری خودرویی با 
روسیه گفت: بعد از جنگ روســیه بسیاری از برندها از 
روسیه خارج شدند. بنابراین مقرر شد در مورد صنعت 
خودرو کمکاری کنیم که فعاًل در سطح قطعات است. 

مثاًل خودروی ال نود مجدد تولید خواهد شــد. وی در 
خصوص واردات خودرو نیز اظهار کرد: گام نخست برای 
واردات خودرو پر کردن شکاف عرضه و تقاضاست زیرا هم 
اکنون یک انباشتگی در تقاضا داریم که باعث شده تفاوت 

قیمت بازار و کارخانه از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یابد.

امسال یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو تولید 
داخل خواهیم داشت

وی افزود: امسال یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو تولید 
داخل خواهیم داشت.

وزیر صمت تصریح کرد: البته مجموع تولید خودرو بهار 
امسال ۲ درصد کمتر از پارسال است اما تولید خودروی 
کامل ۱۶۷ هزار دستگاه بود که پارسال این رقم ۴۳ هزار 
دستگاه بود. بنابراین اگرچه تولید خودرو ۲ درصد کاهش 
یافته اما تولید خودروی کامل باالی ۲۰۰ درصد افزایش 

یافته است . باید خودروی کامل مبنای تولید باشد.
وی گفت: کارکرد دوم واردات خودرو، کامل کردن سبد 
محصوالت و تکمیل خطوط تولید است. ۳ پلتفرم به درد 
بخور شامل شاهین، تارا و تندر ۹۰ داریم که روی پلت 
فرم شاهین خودروی جدیدی، امسال رونمایی می شود.

وزیر صمت افزود: واردات خودروهای دست دوم ممنوع 
است. همچنین واردات خودروهای ۱۰ هزار دالر و کمتر 
حتی از کشورهای اروپایی وارد خواهد شد. در حال حاضر 
خودروهای تولید شــده ایرانی با قــدررت خرید مردم 

متناسب نیست.
فاطمی امین در مورد کاهش قیمت فوالد روسیه، اظهار 
کرد: روســیه کاهش قیمت زیادی در بازار فوالد ایجاد 
کرده که تدابیری اندیشیدیم تا منافعمان به خطر نیفتد.

وی در مورد تأمین برق فوالد گفــت: در بخش برق در 
صنعت فوالد نگرانی نداریم و مشکل خاصی نیست. در 
صنعت سیمان چالش های انتظاری داشتیم و تصوری 
ایجاد شدکه برق صنعت قطع می شود و تقاضای صنعت 
افزایش یافت ما این موضوع را پیش بینی کرده بودیم و 
۵ میلیون تن کلینکر تولید کردیم که برای یک ماه کافی 
است. وی در مورد زمان انجام واردات خودرو، تصریح کرد: 
از زمانی که آئین نامه واردات خودرو ابالغ شود طی ۲ ماه 

بعد از آئین نامه واردات انجام می شود.
فاطمی امین تا سال ۱۴۰۲ تولید روان و مدیریت اصالح 
می شــود و همچنین کیفیت بهینه خواهد شد. برای 
رسیدن تولید به ۳ میلیون دستگاه تا ۱۴۰۴ نیز خالءهای 
تولید خودرو مثل قوای محرکه، رنگ و پرس را تکمیل 

خواهیم کرد.

مخالفتی با عرضه خودرو در بورس کاال نداریم 
اما االن وقتش نیست

وزیر صمت در مورد عرضه خودرو در بورس کاال، با بیان 
اینکه در هیچ جای دنیا خودرو در بورس عرضه نمی شود، 
اظهار کرد: ما مخالفتی با عرضــه خودرو در بورس کاال 
نداریم. دو ماه قبل از عرضه در بورس، با بورس کاال مکاتبه 
کردیم که االن وقتش نیست زیرا رانت زیادی را جا به جا 
می کرد و کسانی که رانت داشتند سنگ اندازی زیادی 
کردند. وی با بیان اینکه حاکمیت را از صنعت خودرو جدا 
کرده ایم، ادامه داد: صنعت خودرو متولی زیاد دارد و همه 
صحبت و دخالت می کننــد و می خواهند از این طریق 

کسب شهرت کنند اما پاسخگو فقط من هستم.
فاطمی امین در خصوص درج قیمت تولیدکننده، گفت: 
تاکنون روی ۲۲ هزار کاال درج شده است که این کار از 

سود نامتعارف و تخفیف های نادرست جلوگیری کرد.
وی افزود: مهم ترین اقدام ما تغییر ریل و رفتن به سمت 
حکمرانی جدید بود. وزیر صمــت در مورد ممنوعیت 
واردات کاالها، گفت: ۲۳۰۰ قلم کاال ممنوعیت واردات 
دارد که خواهان لغو ممنوعیت ۵ قلم هستیم که یکی از 
آنها خودرو اســت. فاطمی امین در مورد قیمت کاالها 
تصریح کرد: دو ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد یکی مربوط 
به کاالهای خوراکی مثل روغــن بود اما دیگری در نرخ 
مبنای محاسبه تعرفه واردات بود که از ۴۲۰۰ به ای تی 
اس تغییر کرد که افزایش قیمت را به دنبال داشت. به 
گفته وی هنوز مشخص نیست خودرو از کدام کشورها 
وارد شود و این موضوع وابسته به بخش خصوصی است. 
اما شرط واردات این است که حتماً خدمات پس از فروش 
داشته باشد، منجر به انتقال فناوری شود. به گفته وی، در 
سامانه ۱۲۴ مرجع قیمت ۱۰ هزار قلم کاال اضافه شد و در 

ادامه حداکثر قیمت کاالها مشخص خواهد شد.

بازار کاالهای اساسی در اختیار وزارت جهاد 
کشاورزی است

وزیر صمت در مورد بازار کاالهای اساسی افزود: ما به هیچ 
وجه در این بازار ورود نمی کنیم و صفر تا صد این حوزه بر 
عهده وزارت جهاد کشاورزی است. وزیر صمت در مورد 
نفوذ دانش بنیان در صنعت، بیان کرد: تحقیق و توسعه 
در صنایع گسترش خواهد یافت. همچنین تقاضا برای 

فعالیت های دانش بنیان را افزایش خواهیم داد.
وی در خصوص بازرسی از بازار هم گفت: ما به دنبال تغییر 
رویه های بازرسی هســتیم. در حال حاضر از زمان اعالم 
شکایت از سوی مردم و برخورد فاصله طوالنی است. بنابراین 
تصمیم داریم در رویه جدید که از یک ماه پیش شروع شده، 
برگه های نظارت مردمی روی مغازه ها نصب می شــود که 
بارکد بنگاه درج شــده و با یک موبایل می توان شکایت را 
مطرح کرد که کار نظارت را ساده می کند. همچنین سامانه 
۱۲۴ کامل اصالح شد و تمام تماس ها ضبط می شود. البته 
زمان رسیدن مأمور بازرس مثل آتش نشانی فوری نیست 
بلکه از یک تا ســه روز مراجعه مأمور صورت می گیرد. وی 
در مورد قرعه کشی خودرو نیز تصریح کرد: ما سامانه جدید 
قرعه کشــی ایجاد نکردیم بلکه به دلیل شائبه و تخلفات 
زیادی که قبالً بود، قرعه کشی را متمرکز کردیم و اطالعات 
ثبت نام کنندگان از شــماره موبایل و … کامل بررســی 

می شود و نظارت بر فرایند قرعه کشی افزایش یافت.

آیین نامه   واردات   خودرو   هنوز   نهایی   نشده   است

بالتکلیفی واردات خودرو

سخنگوی دولت:
امیدواریم تــورم در بلندمدت 

کاهش یابد 
سخنگوی دولت با بیان اینکه قطعا با اجرای طرح 
اصالح اقتصادی بخشی از تورم ساالنه کاهش می 
یابد ، گفت: دولت طرح اصــالح اقتصادی را برای 
کاهش تورم اجرا کرد تا امیدوار باشیم در بلندمدت 
بخشی از تورم کاهش یابد. علی بهادری جهرمی در 
گفت وگو با ایسنا درباره افزایش قیمت کاالهای 
مختلف در بازار، اظهار کرد: ما دو مساله داریم یکی 
تورم ســاالنه و دیگری افزایش قیمت ها ناشی از 
اجرای طرح اصالح اقتصادی دولت. مردم ســال 
هاست که تورم سالیانه موجود در کشور را درک و 
مشاهده می کنند و این تورم گرانی های ساالنه را 
به بار آورده است. یکی از اهداف اصالحات اقتصادی 
دولت، از بین بردن ریشه همین تورمی است که 

سال هاست با آن مواجه ایم.
وی ادامه داد: تورم سال گذشته باالی ۴۰ درصد بود 
و ما طرح اصالح اقتصادی را برای کاهش این تورم 
اجرا کردیم که امیدوار باشیم در بلندمدت بخشی از 
این تورم کاهش یابد ولی به هر حال این تورم فعال 
وجود خارجی دارد و بایــد در بلندمدت با اجرای 

سیاست های اصالحی، آن را از بین برد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه تورم ساالنه بر قیمت 
همه کاالها تاثیر می گذارد، تصریح کرد: تورم یعنی 
گران شدن هر ســاله همه کاالها. این تورم یک 
بیماری مزمنی است که سال هاست در کشور ما 
وجود دارد و با وجود همین بیماری مزمن، دولت 
طرح اصالح اقتصادی دولت را شروع کرده است. 
مطابق آمار بانک مرکزی، تورم ۱۲ ماهه منتهی به 
شــهریور  ۱۴۰۰ ، ۲/۵۹ درصد بوده و اگر جلو آن 
گرفته نمی شد، معلوم نبود تورم ۴۰ درصد ساالنه 

چقدر می شد؟
بهادری جهرمی در پایان با اشاره به اجرای طرح 
اصالح اقتصادی دولت، گفــت: پیش از این یارانه 
ای که به واردکننده اختصاص می یافت مضراتی 
از جمله تورم و بی عدالتی داشــت پس قیمت ۴ 
کاالی پایه ای اصالح شد و در نتیجه کاالهایی که 
متاثر از این ۴ کاالی پایه ای بودند مثل لبنیات یا 
محصوالتی که از روغن ، مرغ و تخم مرغ تهیه می 
شدند هم افزایش یافت. قطعا با اجرای طرح اصالح 
اقتصادی بخشی از تورم ســاالنه کاهش می یابد 
نه اینکه صفر شود. تورم عوامل متعددی دارد که 
بخشی از آن ناشی از تخصیص نامناسب یارانه ها 
بود که با اجرای طرح اصالح اقتصادی، آن بخش از 

تورم کاهش می یابد.

فروش لوازم خانگی قاچاق به 
جای نو

معاون وزیر صمت گفت: در یکی از انبارهای 
بزرگ در تهران دســتگاه های لوازم خانگی 
دست دوم را تجهیز و نو میکردند که تبدیل به 
شبکه هم شده بودند؛ در نهایت با این شبکه 

برخورد شد.
به گزارش مهر محمدمهدی برادران در نشست 
خبری با بیان اینکه مبارزه با کاالهای قاچاق 
و تقلبــی در قطعات یدکی، لــوازم خانگی و 
محصوالت دخانــی را از ابتدای ســال کلید 
زدیم، اظهار کرد: ۱۰ میلیارد دالر حجم بازار 
داخلی قطعات یدکی خودرو است که ۹۰ هزار 
شناسه صادر شــده و برای ۳۹ میلیون قطعه 
کد رهگیری در قطعات یدکی به جمع بندی 

رسیدیم.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: اخذ 
کد شناســه و رهگیری بــرای کلیه کاالهای 
لوازم خانگی صورت گرفت در سطح عرضه نیز 
اقدامات مناسبی انجام شد، به عنوان نمونه با 
یکی از انبارهای بزرگ در تهران برخورد شد. 
در این انبار دستگاه های لوازم خانگی دست 
دوم را تجهیز می کردند که تبدیل به شــبکه 
هم شــده بودند که در نهایت با این شــبکه 

برخورد شد.
برادران ادامه داد: پارسال در حوزه دخانیات 
۱۱ میلیارد نخ سیگار قاچاق در بازار بوده که 
قطعاً در بخش خرده فــروش با قاچاق مقابله 
نمی کنیم بلکه با قاچاق ســازمان یافته مثاًل 
قاچاق برند ماربلو مقابله خواهیم کرد و براین 
اساس ۳۰۴۱ کد شناســه در این حوزه صادر 

کردیم.
وی گفت: ۱۲ هــزار میلیارد تومان امســال 
حقوق دولتی از دخانیــات دریافت خواهیم 

کرد.
برادران با بیــان اینکه امســال ۱۸ میلیون 
دستگاه لوازم خانگی امســال تولید خواهیم 
کرد، افزود: در بهار امسال کاهش ۱۵ درصدی 
ارزبری، افزایش ۱۰ درصــدی عمق داخل و 

افزایش ۱۰ درصدی صادرات داشتیم.

اخبار
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آمار بانک مرکــزی دربــاره چک های برگشــتی در 
اردیبهشت ماه سال جاری نشــان می دهد که در این 
ماه حدود ۶۱۳ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر 
تعداد و مبلغ معادل ۲۹.۹ و ۶۵.۳ درصد افزایش داشته 
است. به گزارش ایسنا، تازه ترین آماری که بانک مرکزی 
از جریان مبادالت چک منتشر کرده است، نشان می دهد 
که در اردیبهشت ماه سال جاری حدود ۶.۷ میلیون فقره 
چک به ارزشی بیش از ۲۷۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان 
مبادله شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۰.۹ و 

۴۹.۲ درصد نسبت به فروردین ماه افزایش دارد.
از سوی دیگر، حدود ۵.۷ میلیون فقره با ارزشی حدود 
۲۴۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از چک های مبادله ای 
وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۰ 
و ۴۷.۲ درصد افزایش دارد. در کنار چک های وصولی 
حدود ۶۱۳ هزار فقره چک هم برگشــت خورده که از 
نظر تعداد و مبلغ چک های برگشتی به ترتیب با  ۲۹.۹ 
و ۶۵.۳ درصد افزایش داشته است.البته، در ماه مذکور  
از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده به ترتیب ۹.۸ 
و ۱۲.۴ برگشت داده شده که این نسبت در اردیبهشت 
سال ۱۴۰۰ به ترتیب برابر ۹ و ۱۱.۹ درصد بوده است. 

همچنین در این مدت، در استان تهران حدود ۲ میلیون 
فقره چک با ارزشی بیش از ۱۳۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد 
تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در 
مبادله چک در سطح کشور است. چک های وصول شده 
در تهران حدود ۱.۸ میلیون فقره به ارزشی بالغ بر  ۱۲۱ 
هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و چک های برگشتی حدود 
۱۷۶ هزار فقره به ارزشی حدود ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد 

تومان گزارش شده است.

میزان چک های برگشتی به تفکیک علل 
عالوه بر این، در اردیبهشــت ماه امسال بیش از ۵۹۴ 
هـزار فقـره چـک بـه ارزشی بالغ بر ۳۳ هزار میلیـارد 
تومان به دالیل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت 
خورده که درواقـع از نظـر تعـداد ۹۷.۱ و از نظر ارزش 
نیز ۹۶.۸ درصد از کل چک های  برگشــتی به دالیل 

کســری یا فقدان موجودی بوده است.  از سوی دیگر، 
در استان تهران بیش از ۱۶۹ هزار فقره چک به ارزشی 
بالغ بر ۱۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به دالیل کسری یا 
فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران 
از نظر تعداد ۹۶.۴ و از نظر مبلغ نیز ۹۶ درصد چک های 
برگشتی به دالیل کســری یا فقدان موجودی به کل 

چک های برگشتی بوده است.  

چند درصد از چک های وصولی رمزدارست؟
همچنین، در این ماه در کل کشور حدود ۶.۱ میلیون فقره 
وصول شده که از این تعداد حدود ۵.۷ میلیون فقره عادی 
و بیش از ۰.۴ میلیون فقره رمزدار بوده اســت؛ بنابراین 
در کل کشــور ۹۳.۳ درصد از کل چک های وصولی را 
چک های عادی و ۶.۷ درصد را چک های رمزدار تشکیل 
می دهند. از نظــر مبلغی نیز، حــدود ۴۸۶ هزار و ۱۰۰ 
میلیارد تومان چک های وصولی در کل کشور، حدود ۲۴۰ 
هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای چک های عادی و بیش 
از ۲۴۶ هزار میلیارد تومان خاص چک های رمزدار بوده 
است. بر این اساس، در کل کشور ۴۹.۴ درصد از کل مبلغ 
چک های وصولی را چک های عادی و ۵۰.۶ درصد دیگر 

را چک های رمزدار به خود اختصاص داده اند.
طبق این گزارش، در اردیبهشــت ماه امسال در کـــل 
کشـور حدود ۴۰۷ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی 
بیش از ۲۴۶ هزار میلیارد تومان وصول شده که نسبت به 
ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۶۲.۹ و ۷۵.۳ درصد 
افزایش داشته اســت. اما در ماه مورد بررسی، در استان 
تهران بیش از ۱۴۰ هزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی 
حدود ۱۸۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان وصول شد که در 
این ماه، ۵۱.۸ درصد از تعداد چک های رمزدار وصولی در 
سه استان تهـران )۳۴.۵ درصـد(، اصفهان )۹.۲ درصد( 
و خراســان رضوی )۸.۱ درصد( وصول شــده است که 
بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. 
همچنــین، ۸۲.۳ درصــد از ارزش چــک هــای فــوق 
در اســتان هــای تهــران )۷۵.۵ درصــد(، اصفهان ) ۳.۵ 
درصد( و خراسان رضوی ) ۳.۳ درصد( وصول شده است.

در شــرایطی که تورم عمومی متاثــر از تغییر قیمت 
کاالهای اساســی از ۵۲ درصد عبور کرد، میزان رشد 
سالیانه قیمت مسکن در شهر تهران ۲۶ درصد بود که 

دقیقا نصف میزان افزایش تورم محسوب می شود.
به گزارش ایسنا، بازار مسکن پس از یک دوره رکود یک 
ساله در اردیبهشت امسال مقداری به تحرک رسید. رشد 
۱۶۶ درصدی معامالت شهر تهران نشان دهنده تالش 
برای حفظ سرمایه از طریق خرید ملک بود. با توجه به 
شرایط اقتصادی موجود و تغییر قیمت کاالهای اساسی، 
مسکن به عنوان یک دارایی امن، بخشی از سرمایه های 
سرگردان را به سمت خود جذب کرد. اردیبهشت امسال 
۱۰ هزار و ۴۹۰ معامله مســکن در شهر تهران منعقد 
شد که در مقایســه با فروردین سال جاری ۲۰۶ درصد 
و نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۱۶۶ درصد افزایش 
یافت. متوسط قیمت هم ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان 
در هر متر مربع شد که افزایش ۲۶ درصدی را نسبت به 
سال گذشته به ثبت رساند. در مقایسه با فروردین امسال 
هم ۶.۱ درصد رشد کرد. این افزایش غافلگیرکننده در 
شرایطی رخ داد که طی یک ســال اخیر بازار به لحاظ 
حجم معامالت و قیمت در آرامش نســبی قرار گرفته 
بود. از جمله عوامل رکود بازار مسکن در سال گذشته 
می توان به قرار گرفتن در مقطع قبل و بعد از انتخابات، 
انتظار برای احیای برجام و افت شدید توان متقاضیان 
خرید ملک اشاره کرد. طی بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ 
مسکن حدود ۶۰۰ درصد رشــد قیمت را تجربه کرده 
بود و به همین لحاظ متقاضیان واقعی توان خرید خود را 
از دست دادند. پس از آنکه در سال ۱۴۰۰ بازار ملک به 
رکود رسید پیش بینی می شد که دست کم این رکود ۱۰ 

تا ۱۲ فصل باقی بماند.

بر اساس گزارشی که مرکز آمارارایه داد 
تورم نهاده های ساختمانی شهر تهران در سال گذشته 
۵۵درصد بوده است. نرخ تورم عمومی هم در اردیبهشت 
امسال به رقم بی ســابقه ۵۲ درصد رسید. مجموع این 
عوامل باعث تحریک طــرف تقاضا و افزایش قیمتهای 

پیشــنهادی، بخصوص برای واحدهای نوساز در بازار 
مسکن شد. با همه این تفاســیر قیمت واقعی مسکن 
کاهش یافته است. نرخ رشد سالیانه قیمت مسکن ۲۶ 
درصد بوده، در حالی که تورم عمومی ۵۲ درصد اعالم 
شد. این نشــان می دهد اگرچه قیمت اسمی مسکن 
افزایش پیدا کرده، نرخ رشد سالیانه قیمت به حدود نصف 
میزان افزایش تورم رسیده و در واقع قیمت واقعی مسکن 
کاهش یافته است. کارشناسان پیش بینی می کنند که 

این وضعیت در سال جاری ادامه پیدا کند. 

تقاضای سرمایه ای مسکن انگیزه پیدا کرد
سید محمد مرتضویـ  رییس کانون انبوه سازان به ایسنا 
گفت: کاهش ارزش پول ملی منجر به ایجاد تورم می شود. 
از آن طرف تغییر قیمت کاالهای اساسی را داشتیم که 
روی نرخ دیگر کاالها اثر گذاشــت. در کنار آن افزایش 
دستمزدها صورت گرفت و باعث رشد هزینه های ساخت 
و افزایش قیمت ها در بازار مسکن شد. وی خاطرنشان 
کرد: سال گذشته در مجموع بازار مسکن کم رمق بود. 
علی رغم این که کمبود واحدهای مسکونی به صورت یک 
موضوع قطعی توسط مسئوالن و کارشناسان تایید شد 
ولی با توجه به حرکت بازار مسکن در محدوده کمتر از 
نرخ تورم، رغبت به خرید دیده نمی شد. در واقع تقاضای 
پنهانی را داشتیم که به شکل ایجاد شتاب در اسفند و 
اردیبهشت خود را نشان داد و مجددا خریداران مسکن 
انگیــزه ورود پیدا کردند. البته خریدهای ســرمایه ای 

پررنگ تر از مصرفی بود.

افزایش سقف وام، اثرات تورمی بر بازار مسکن دارد
مرتضوی اظهار کرد: در اسفندماه سال گذشته ۶ درصد و 
در اردیبهشت ماه نیز ۶ درصد قیمت مسکن شهر تهران 
افزایش پیدا کرد. این رشدهای نگران کننده در شرایطی 
اتفاق افتاد که تورم عمومی نسبت به ماه قبل ۳.۵ درصد 
بود. درواقع رشد ماهیانه قیمت مسکن به حدود دو برابر 
تورم عمومی رسید. همین مساله انگاره های مربوط به 

ثبات سالیانه بازار مسکن را تا حدی زیر سوال می برد.

بازار مسکن نصف تورم رشد کرد۶۱۳ هزار فقره چک برگشت خورد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com



3 بازار

تعدادی از شرکت های هواپیمایی ایران اعالم کردند 
نرخ بلیت پرواز در مســیرهای داخلی بــرای اتباع 
غیرایرانی، از این پس ارزی محاسبه می شود. انجمن 
شرکت های هواپیمایی در آذرماه ســال ۱۴۰۰  در 
بحبوحه گرانی بلیت پروازها در مسیرهای داخلی، در 
دستورالعملی به ایرالین ها، نرخ بلیت در مسیرهای 

داخلی را برای مسافر غیرایرانی متفاوت اعالم کرد.
بر این اساس، ســقف نرخ پروازهای داخلی زیر یک 
ساعت ۱۰۰ دالر و از یک ســاعت بیشتر ۱۵۰ دالر 
ـ دبیر انجمن  تعیین شده است. مقصود اسعدی سامانی 
ـ نیز گفته بود: محاسبه  صنفی شرکت های هواپیمایی 
قیمت فروش بلیت به این مســافران معادل قیمت 
"بیزینس کالس" اســت. این مصوبه به شرکت های 
هواپیمایی ابالغ شــده و مســافرانی که بخواهند با 
گذرنامه بلیت خریداری کنند، اتباع خارجی محسوب 

می شوند.
حاال پس از گذشــت حــدود هفت مــاه از ابالغ آن 

دستورالعمل، تعدادی از شرکت های هواپیمایی به 
دفاتر خدمات مسافرتی و مراکز فروش بلیت اطالع 
دادند از ابتدای تیرمــاه ۱۴۰۱ نرخ بلیت هواپیما در 
مسیرهای داخلی برای اتباع غیرایرانی ارزی محاسبه 
می شود. شــرکت های هواپیمایی درحالی به عرضه 
خدمات پروازی در مســیرهای داخلی به نرخ ارزی 
اقدام کرده انــد، که در روزهای اخیــر زمزمه گرانی 
بلیت هواپیما بلند شده اســت و سازمان هواپیمایی 

نیز چندین مرتبه به این شرکت ها اخطار داده است.
در هفته گذشــته نیز، هتل داران ایران در نشستی با 
وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی، 
عرضه خدمات به مسافران غیرایرانی به نرخ ارزی را 
درخواست کردند. این درحالی است که درحال حاضر 
برخی هتل ها بدون مجوز خدمات خود را به مسافر 
غیرایرانی با نرخ متفاوت و معادل ارزی عرضه می کنند.

تعــدادی از تورگردان ها و مدیــران دفاتر خدمات 
مسافرتی نســبت به اقدام بخش های خدماتی سفر 

برای دو نرخی کــردن و عرضه محصول به نرخ ارزی 
و دالری، معترض شــده و فروش خدمات با نرخی 
متفاوت و ارزی به مسافران غیرایرانی را نه تنها رفتاری 
تبعیض آمیز و تاییدنشده به لحاظ اقتصادی و اجتماعی 
دانستند، که در عین حال این احتمال را قوی دانستند 
که ســفر ایران برای اتباع خارجی گران و از فهرست 

مقاصد سفر خارج شود.
پرسش تورگردان ها از شــرکت های هواپیمایی این 
است که آیا در کشــورهای دیگر هنگام فروش بلیت 
هواپیما و سایر خدمات، از مسافر بابت این که ملیت 
دیگری دارد، پول بیشــتری می گیرند؟ همچنین 
این سوال مطرح اســت، با توجه به حجم سفر اتباع 
کشورهای همسایه به ایران، از جمله عراقی ها و میزان 
تبادل مسافری که ایران با این کشــور دارد، اگر در 
اقدامی متقابل، نرخ بلیت پرواز در این کشورها برای 
اتباع ایرانی متفاوت و گران تر محاســبه شــود، چه 

واکنشی نشان می دهیم؟

اعتراضتورگردانهابهرفتارتبعیضآمیزایرالینها

نرخ بلیت هواپیما برای مسافران غیرایرانی دالری شد
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ضرورتثباتقیمتها
آلبرتبغزیان،اقتصاددان

هدف از حذف ارز دولتی این بود که پرداخت ها عادالنه شود. عادالنه بودن پرداخت ها به این معنا است که باید پرداخت ها به دست مصرف کننده برسد نه کسانی که به ارز دولتی دست درازی کرده و از تخصیص آن سوءاستفاده کردند. 
مسووالن مدعی بودند که همان زمان تخصیص ارز دولتی هم کاالها با ارز آزاد  خرید و فروش می شد. در حالیکه یک روز پس از حذف ارز دولتی تازه افزایش قیمتها آغاز شد. درست است که رانت در زمان تخصیص ارز دولتی توزیع شد اما 
بخشی از آن نیز به جیب مردم رفت و به جای اینکه امروز یک بسته نان تست را 2۵ هزار تومان خریداری کنند، ۱۱ هزار تومان خریداری می کردند. ادعا  این بود که همان موقع هم  با ارز آزاد  کاالها خرید و فروش می شد. به عبارتی درست 
است که این ارز به جیب عده ای می رفت اما مردم شاهد ثبات قیمتها بودند و هر روز افزایش قیمتها اتفاق نمی افتاد. باید برای حل این مشکل سازمان های نظارتی وارد میدان می شدند تا روند تخصیص ارز اصالح شود. از سوی دیگر در اتفاقی 
عجیب، دولت عوارض واردات کاال را به دالر 2۵ هزار تومانی افزایش داد. یعنی کاالها با دالر 2۵ هزار تومانی وارد کشور می شوند. با این اقدامات چطور می توان انتظار کاهش یا ثبات قیمتها را داشت. این اقدامات منجر به رشد ۱۰۰ درصدی 
اقالم ضروری و اساسی خانوارها منجر شد. خوش خیالی دولت از این بابت که توقف تخصیص ارز دولتی به اصالح و کاهش قیمتها می انجامد جای سوال دارد.  افرادی که در بازار به عنوان دالل جوالن می دهند موجب افزایش قیمتها شدند 
بدون اینکه امکان شناسایی آنها وجود داشته باشد. اما تبعات آن را قشر کم درآمد باید تحمل کنند. سبد خانوار که بیشتر از مواد غذایی و ضروری تشکیل شده دچار رشد ۱۰۰ درصدی قیمت شده است. دولت اعالم کند کدام کاال با حذف 

ارز دولتی کاهش قیمت داشته است. یا کدام کاال با حذف ارز دولتی ثبات قیمت داشته است. حذف یکباره ارز دولتی توجیه نداشت و باید روند تخصیص اصالح می شد.

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران قیمت برنج 
خارجی را از 2۴ تا 37 هزار تومان و نرخ برنج ایرانی را 
از 6۰ هزار تا ۱۱۰ هزار تومان اعالم کرد. قاســمعلی 
حسنی درباره وضعیت بازار مواد غذایی اظهار داشت: 
در حال حاضر بازار شرایط ثبات و آرامش را می گذراند، 
و جنب و جوش خرید مردم بعد از آزادسازی قیمت ها 
را شاهد نیستیم.  وی افزود: اکنون مدیریت مصرف 
را از سوی مصرف کنندگان شاهدیم و از خریدهای 
کاذب کم شده و بازار روال عادی خود را طی می کند. 
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره مشاهداتی در 
زمینه افزایش قیمت روغن تاکید کرد: بعد از آزادسازی 
قیمت ها روغن در فروشگاه های زنجیره ای اشباع شده 
و مشکلی بابت تامین و توزیع نیست و قیمت ها نیز 
تغییری نکرده است. وی درباره آخرین وضعیت قیمت 
برخی اقالم نیز گفت: نرخ اقالم اساسی بر اساس قیمت 
مصرف کننده است که دولت تعیین کرده است، در 
حال حاضر قیمت هر کیلو شکر ۱8۱۰۰ هزار تومان 
تعیین شده و به نرخ ۱9۵۰۰ تومان به صورت عمده 
خرید و فروش می شــود و در بخش خرد هم نرخ آن 

2۰۵۰۰ تومان است. 
حســنی با بیان اینکه قیمت روغن بــا همان نرخ 

مصرف کننــده که دولــت تعیین کــرده به فروش 
می رســد، افزود: بنکداران هیچ دخل و تصرفی روی 
نرخ آن ندارند.  وی قیمت برنج خارجــی را از 2۴ تا 
37 هزار تومان و نرخ برنج ایرانی را از 6۰ هزار تا ۱۱۰ 
هزار تومان اعالم کرد.دبیر اتحادیــه بنکداران مواد 
غذایی همچنین گفت: حبوبات هم در فصل تابستان 
و گرما مصرف نــدارد از ۱۵ مهر بــازار داغی خواهد 
داشت. وی درباره وضعیت اقالمی که مواد اولیه  شان 
وارداتی است گفت: جنگ اوکراین بسیاری از اقالم 
را تحت تاثیر قرار داده و اکنون تمام دنیا در شــرایط 
مشابه ما به سر می برند که با مدیریت منابع و مصارف 
از سوی دولت و مصرف کنندگان از این مرحله عبور 
خواهیم کرد.حسنی در مقایسه روند تغییر قیمت ها 
نسبت به مدت مشــابه سال گذشــته بیان داشت: 
مثال در مورد قیمت شــکر از  ۱۱۵۰۰ تومان اواخر 
خرداد پارســال به ۱8۱۰۰ تومان در ســال جاری 
رسیده ایم که 66۰۰ تومان افزایش را نشان می دهد. 
وی درباره نوسان در تقاضا نیز خاطرنشان کرد: تقاضا 
و مصرف سر جای خود است و تغییری نکرده و فقط 
 از اسراف و ریخت و پاش ها کم شده، درواقع مصرف 

نظام مند می شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گفت: 
با همکاری مردم و تالش بی وقفه همکاران شرکت های 
آب و فاضالب قطعی برنامه ریزی شده آب نداریم. اتابک 
جعفری در مورد وضعیت ذخیره سدهای کشور گفت: 
میزان بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت در کشور 
22 درصد کاهش یافته و ذخیره حال  حاضر سدهای 
کشور 26.۵ میلیارد متر مکعب است که این میزان ۵3 
درصد ظرفیت کل مخازن سدهاست. جعفری ادامه 
داد: رعایت الگوی مدیریت مصرف با وجود افزایش 
جمعیت به ویژه در بخش خانگی ارتقا یافته است و 
در سایر مصارف )غیرخانگی( هم نیازمند بهبود رفتار 

مصرف هستیم.
او در پاســخ به نحوه برخورد با صاحبان استخرهای 
خانگی در شهری مثل تهران که به دلیل مصرف بیش 
از حد آب از سوی بخش کوچکی از جمعیت موجب 
تضییع حقوق سایر شهروندان می شود توضیح داد: 
عموم مردم یعنی 6۵ درصــد جمعیت کم مصرف و 
در حد الگو هســتند، 2۵ درصد پرمصرف و بیش از 
الگو مصرف می کنند و ۵ درصد بدمصرف هســتند 
که در شــهر تهران این ۵درصد جمعیت، حدود ۱۵ 
درصد مصرف را به خود اختصاص داده اند که در وهله 
اول درخواست توجه بیشتر و رعایت الگوی مصرف از 

سوی آن ها را داریم.
مشــاور وزیر نیرو تصریح کرد: در بحــث تعرفه ها با 
افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف، سعی در کنترل 

الگوی مصرف شده است و اگر رعایت نکنند، مطابق 
جداول طراحی شده از نیم ساعت تا ۵ ساعت با قطع 
آب مواجه خواهند شد، اما امیدواریم به این مرحله 
نرســیم و با همکاری مردم، مصرف مدیریت شود. 
جعفری بخش دیگری از ســخنان خــود از تالش  
شــرکت های آب و فاضالب برای کاهش هدررفت 
شــبکه توزیع خبر داد و گفت: هم اکنون حدود 2۰ 
درصد هدررفت داریم که این عدد بزرگی اســت و 
تالش می کنیم به زودی به۱۰ تا ۱3درصد رسیده و 

مدیریت شود.
مدیرعامل شرکت مهندســی آبفای کشور در مورد 
آب رسانی به روستاها در قالب طرح جهاد آب رسانی 
تشریح کرد: با تصویب این طرح از اسفند سال گذشته 
آب رسانی به روســتاها با همکاری نهادهای انقالبی 
و بخش خصوصی و همکاران آب و فاضالب بســیار 
جدی تر پیگیری می شــود، ما برای حــدود ۵۰۰۰ 
روستا آب رسانی ســیار داریم که در تابستان تعداد 
این روســتاها به 7۰۰۰ هم می رســد و شــرایط را 
برای روستاییان سخت و دشــوار می کند، بر اساس 
این طرح آب رســانی به ۱۰هزار روســتا پیش بینی 
شــده که از این میزان آب رســانی به 7۰۰۰ روستا 
از سوی سپاه پاســداران انقالب اســالمی و 3۰۰۰ 
روستا بخش خصوصی انجام می شود، هم چنین در 
 تالشیم ۵۰۰۰ روستا از سوی خیرین آب رسان به این 

عدد افزوده شود.

کارشــناس مســئول حــوزه باغبانــی مدیریت 
جهادکشاورزی شهرســتان زرندیه با اشاره به اینکه 
افزایش قیمت تمام شده محصول در زرندیه باغداران 
را متضرر می کند، از نگرانی باغداران این شهرستان از 
افزایش قیمت تمام شده محصولی نظیر سیب گالب 
خبر داد.جعفر عباسی با اشــاره به اینکه شهرستان 
زرندیه جزو نقاط مطرح کشور در تولید سیب گالب 
به شمار می رود، اظهار کرد: این شهرستان قطب تولید 
سیب گالب در استان مرکزی است و ۴۵۰ هکتار از 

باغات زرندیه به کشت این محصول اختصاص دارد.

این کارشناس کشــاورزی در ادامه با اشاره به وجود 
تنش آبی در شهرســتان زرندیه گفت: خشکسالی 
سال های اخیر موجب شده است که تنش های گرمایی 
و کم آبی به حوزه باغی شهرستان زرندیه وارد شود و 
باغداران ناگزیر به کشت محصوالتی نظیر بادام و انگور 
هستند که نیاز آبی کمتری نسبت به سیب دارد.وی 
میانگین تولید محصول سیب گالب را بین 2۰ الی 
2۵ تن در هر هکتار دانســت و افزود: از ۴۵۰ هکتار 
اراضی این شهرســتان بین 9 الی ۱۰ هزار تن سیب 

برداشت می شود.

محمدهادی ســبحانیان، 
معاون وزیــر اقتصــاد در 
اظهاراتی نســبت به قدرت 
خرید مردم واکنش نشــان 
داده و گفته است اثرات پولی 

که از پیامدهای اختصاص ارز ترجیحی است، به افزایش 
پایدار همه قیمت ها و بخصوص قیمت دارایی ها منجر 
می شود که بیش از هر چیز باعث از دست رفتن قدرت 

خرید گروه های پایین درآمدی می شود.
در این بین فشار بیشتر به طبقه متوسط جامعه وارد 
شده و خطر حذف این طبقه را بیش از هر زمان دیگری 
جدی کرده اســت. وضعیت بســیاری از مردم تغییر 

کرده و هشــدارها در رابطه با افزایش تورم ناشــی از 
پرداخت های نقدی ادامه دارد. فعاالن اقتصادی همواره 
تاکید کرده اند تسهیالت حمایتی که به صورت نقدی 
از ســوی دولت به مردم پرداخت می شــود بیشتر از 
 اینکه بر قدرت خرید اثرگذاری داشــته باشد تورم را 

تشدید می کند. 
الزم بــه ذکــر اســت، افزایش تــورم ماهانــه در 

خردادمــاه بــه حــدود ۱2 درصد که بخــش قابل 
توجهــی از آن ناشــی از حــذف ارز ۴2۰۰ تومانی 
بوده، تورمی اســت که به هزینه مــردم پنهان بوده 
 و در حــال حاضر با جبــران نقدی برای مــردم بروز 

پیدا کرده است. 
همچنین مرکز آمار ایران در پژوهشــی به بررســی 
جابه جایی بین دهک های خانوارها در سال های 97 
تا 99 پرداخته است. ســال هایی که کشور عالوه بر 
رویارویی با دور جدید تحریم ها، میزبان ویروس کرونا 
نیز بود. این بررسی نشان می دهد در سال 99 بالغ بر 
یک چهارم خانوارهایی که در سال 97 در دهک های 
میانی قرار داشتند به دهک های پایین تر منتقل شدند 
و قریب به نیمی از آنها توانستند در همان دهک های 

میانی باقی بمانند.
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رکود  بازار  کاالهای  اساسی

نگرانی باغداران از افزایش قیمت تمام شده سیب گالب

افزایش ۶۶۰۰ تومانی نرخ شکر در یکسال اخیر

قطعی آب برنامه ریزی شده نداریم

))آگهیفقدانسندمالکیت((
آقای مهدی پارساییان _ باتسلیم 2 برگ استشهاد محلی مصدق مدعی است 
که سند مالکیت 6 دانگ پالک 22۴37 فرعی از 9 اصلی واقع در بخش ۵ ارومیه 
را که در صفحه دفتر الکترونیکــی ۱3992۰3۱3۰۰۱۰۱۴3۴۱ بنام مهدی 
پارساییان صادر و تسلیم گردیده بود مفقود نموده مراتب برابر تبصره یک ماده 
۱2۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا هر کس مدعی مالکیت 
و یا وجود ســند مالکیت مذکور در نزد خود میباشد از تاریخ آخرین نوبت این 
آگهی بمدت ۱۰ روز اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت شهرستان ارومیه تسلیم 
نماید در صورت سپری شدن مدت مقرر و عدم دریافت اعتراض برابر مقررات 

سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد.9698
تاریخ انتشار آگهی ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

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

--
آگهیمزایدهاتومبیل

به موجب پرونده اجرائی کالسه ۱۴۰۰۰2۴63 ششدانگ یک دستگاه سواری 
پراید تیپ جی ال ایکس ای بشماره انتظامی 293 ل 8۵- ایران ۱7 ، به رنگ 
سفید شماره موتور : شماره شاسی : ۱۴۱22877۰۴9۴۱s سوخت : بنزین - 
گاز ، مدل ۱387 -۴ چرخ ۴ محور ،۴ نفر  وضعیت فنی : موتور خاموش - آثار 
خط و خش در اطراف بدنه و آثار تصادف در طرفین بهمراه پوسیدگی مشهود 
است - چراغهای عقب شکسته - شبکه شکسته و فاقد صندلی عقب - گیربکس 
مکانیکی - سپردارد بنظر سالم - الستیکها کار کرده - چراغهای عقب شکسته 
- جلو پنجره دارد شکسته - صندلی و جلو داشــبورد مستعمل فاقد صندلی 

عقب - جک و زاپاس مشاهده نگردید - میزان خالفی :
7/۴9۴/۰۰۰ ریال ، متعلق بــه آقای اصغر عبادی که طبق نظر کارشــناس 
رســمی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 8۵۰ ریال ارزیابی شده، از ساعت 9 الی ۱2 

روز چهارشنبه مورخه
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ در محل پارکینگ شهید قلی پور ارومیه واقع در جاده سلماس 
- خیابان شــهید قلیپور از طریق مزایده به فروش می رســد. مزایده از مبلغ 

8۵۰/۰۰۰/۰۰۰

ریال شروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقد فروخته می شود شرکت در 
مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حساب سپرده 
ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده 
مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به 
حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش 
را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد شد. در این صورت ، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط 
و مزایده تجدید می گردد. نیم عشر و حق مزایده نقدأ 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.9699
مسئول اداره اجرای اسناد رسمی ارومیه - فاطمه معمارزاده

--
آگهی موضوع مــاده 3 قانــون و ماده ۱3 آئیــن نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی برابر رای شماره 
۱۴۰۱6۰3۱3۰۱۰۰۰۰93۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد احمدزاده قره گویز 
فرزند رسول بشماره شناسنامه ۴2۵۴ صادره از بوکان در ششدانگ یک باب 
کارگاه مکانیکی به مســاحت 2۵6.۰7 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 
۵6 - اصلی واقع در بخش ۱7 شهرستان بوکان امیر آاد تقاطع خیابانهای پیام و 
دانشسرا خریداری از آقای قرنی ایلخانیزاده احدی از مالکان مشاعی در پالک 
مذکور محرز گردیده که برای آن پــالک ۱9۵۴ فرعی از ۵6 - اصلی تعیین و 
اختصاص یافته اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ 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. 97۰۱
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۴/2۰
خالد خانه بیگی -رئیس ثبت اسناد و امالک

--
آگهی موضوع مــاده 3 قانــون و ماده ۱3 آئیــن نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی بربر رای شماره 
۱39۴6۰3۱3۰۱۰۰۰۴8۱3 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای ابوبکر بژنیا فرزند شکره بشماره شناسنامه 7۴9 صادره از بوکان 

در ششدانگ یک باب خانه به مساحت
۱26.38 مترمربع مفروز و مجزی شــده از پــالک ۵6 - اصلی واقع در بخش 
۱7 سرپرستان بوکان امیر آباد خیابان دانشسرا نبش کوچه دو مخابرات قدیم 
خریداری از قرنــی ایلخانیزاده احدی از مالکان مشــاعی در پالک مذکور مع 
الواسطة محرز گردیده که برای آن پالک ۱9۵2 فرعی از ۵6 - اصلی تعیین و 
اختصاص یافته اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ 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. 97۰2
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۴/2۰

خالد خانه بیگی- رئیس ثبت اسناد و امالک
--

))آگهیفقدانسندمالکیت((
 آقای میثم پور انور با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق مدعی است سند 
مالکیت ششــدانگ پالک ۱79۵ فرعی از ۱۴ اصلی واقع در بخش 7 ارومیه با 
ذیل ثبت 6۱۴3 دفتر ۱۱6 صفحه ۱۱ ثبت صادر وتسلیم گردیده ارومیه وسند 
مفقود گردیده لذا مراتب برابر تبصره یک ماده ۱2۰ آئین نامه قانون ثبت در یک 

نوبت آگهی میشود تا هر کس مدعی مالکیت و یا وجود سند مالکیت مذکور در 
نزد خود میباشد از تاریخ آخرین نوبت این آگهی بمدت ۱۰ روز اعتراض کتبی 
خود را به اداره ثبت شهرستان ارومیه تســلیم نماید در صورت سپری شدن 
مدت مقرر و عدم دریافت اعتراض برابر مقررات پس از تقاضا سند المثنی صادر 

خواهد شد.97۰3
تاریخ انتشار آگهی ۵/ ۱۴۰۱/۰۴

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

--
آگهی موضوع مــاده 3 قانــون و ماده ۱3 آئیــن نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی بربر رای شماره 
۱39۴6۰3۱3۰۱۰۰۰۴8۱۱ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی خانم زهرا حاجی فرزند ابوبکر بشــماره شناســنامه 82۱ صادره از 
بوکان در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 7۰ مترمربع مفروز و مجزی 
شده از پالک ۵6 - اصلی واقع در بخش ۱7 سرپرستان بوکان امیر آباد خیابان 
دانشســرا نبش کوچه دو مخابرات قدیم خریداری از قرنی ایلخانیزاده احدی 
از مالکان مشــاعی در پالک مذکور مع الواســطة محرز گردیده که برای آن 
پالک ۱9۵2 فرعی از ۵6 - اصلی تعیین و اختصاص یافته است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشخاص نســبت 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 رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
 انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد. 97۰۴
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۴/2۰

خالد خانه بیگی- رئیس ثبت اسناد و امالک

مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری پراید 
۱3۱مدل ۱39۵ رنگ نوک مدادی - متالیک

۵77۴2۱7/M13  :شماره موتور
NAS411100G3640846 :شماره شاسی

شماره پالک:  ۵7/ایران ۴8۴و 63
متعلق به آقای محمود عمیدی به شماره ملی 

۰6۰2۵۵38۱۴
 مفقــود گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
************************

مفقودی
سند سبز موتورسیکلت  پیشرو مدل ۱39۰ 

آبی رنگ 
شماره موتور:  87۰۰382۵

NCR125H9080234  :شماره بدنه
شماره پالک :     39۴۱3 / ۱۱7

متعلق به آقای یداله  فرجی  فرزند عبداله به 
شماره ملی  32۵۱6۴۵73۰

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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بيت كوين تا 2 سال به باالترين حد خود نمی رسد
بیت کوین در محدوده بیش از ۲۰ هزار دالر قرار گرفته اما تاکنون هیچ حرکت صعودی 
قابل توجهی مشاهده نشده است. این منجر به گمانه زنی هایی در مورد این موضوع شده 
است که آیا این دارایی دیجیتال می تواند در آینده نزدیک به باالترین حد خود برسد یا 
خیر. مدیرعامل بایننس، چانگ پنگ ژائو این مورد را بررسی کرده و نظرات خود را به 
اشتراک گذاشته است. به گفته وی، به این زودی ها نباید انتظار چنین بهبودی را داشت. 
در گزارش اخیر، مدیرعامل بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان احساسات نسبتا نزولی 
برای بیت کوین در کوتاه مدت را به اشتراک گذاشته است. دارایی دیجیتالی که در نوامبر 
سال گذشته به ۶۹ هزار دالر رسیده بود، هنوز نتوانسته تا آن نقطه بازیابی شود و ژائو 

توضیح داده است که چنین بازیابی به این زودی ها رخ نمی دهد.
موسس صرافی بایننس گفت: پس از افت بسیار زیاد بیت کوین از باالترین رکورد 
خود، مدتی طول می کشد تا بازار دوباره شاهد چنین قیمت هایی باشد. چانگ پنگ 
ژائو اظهار کرد: من فکر می کنم با توجه به این کاهش قیمت، از باالترین ســطح 
تاریخی ۶۸ هزار دالر تا ۲۰ هزار دالر کنونی، احتماال مدتی طول می کشد تا دوباره 

بازگردیم و این مدت زمان چند ماه یا چند سال آینده خواهد بود.
بنیان گذار صرافی بایننس افزود: با این حال، با توجه به اینکه قیمت امروز چهار سال 
پیش بسیار مورد استقبال قرار می گرفت، همه چیز بد نیست. مثال آن زمانی است 
که بیت کوین در چرخه گذشته به اوج خود و تقریبا به ۲۰ هزار دالر رسیده بود. 
سرمایه گذاران از این قیمت خوشحال بودند قبل از اینکه بازار دوباره به سمت بازار 
نزولی حرکت کند. ما فکر می کنیم ۲۰ هزار دالر امروز بسیار کم است اما می دانید، 
اگر در سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ به طرفداران بیت کوین گفته می شد، در سال ۲۰۲۲ 
بیت کوین ۲۰ هزار دالر خواهد بود، بسیار خوشحال می شدند. در سال ۲۰۱۸ تا 

۲۰۱۹، بیت کوین ۳۰۰۰ دالر  تا ۶۰۰۰ دالر بود.
ارزش بیت کوین اخیرا در حال افزایش بوده اســت. پس از رسیدن به ۱۷هزار و ۶۰۰ 
دالر، قیمت فعلی مهلت مورد نیاز را برای سرمایه گذاران فراهم کرده است. با این حال، 
همان طور که بازار در حال متعادل شدن است، شاخص های نزولی بیشتری در حال 
ظهور هستند. اعتماد به بیت کوین در چند هفته گذشته کاهش یافته زیرا احساسات 
سرمایه گذاران ضربه بزرگی خورده است. به عالوه، بیت کوین هفته ای دیگر در وضعیت 
قرمز بسته شد و تعداد بسته های قرمز رنگ بیشتری را در سال نسبت به بسته های سبز 
نشان داد. به این ترتیب، به خرس ها تسلط قوی تری  بر بازار، به ویژه در کوتاه مدت داده 
است.   فروش کنونی که بازار را تکان می دهد همچنان موقعیت بیت کوین را در باالی ۲۰ 
هزار دالر تهدید می کند. به این ترتیب، هنگام تالش برای شکستن نقطه مقاومت ۲۱ 
هزار و ۲۱۷۶ دالر ناموفق بوده است. با این حال، حمایت در سطح ۲۰ هزار و ۹۰ دالر 

وجود دارد که نشان می دهد گاوها قصد ندارند بدون مبارزه پایین بیایند.

پول ديجيتال می تواند زيرساخت مالی فعلی را ساده كند
مدیر خانه بالک چین ایران تاکید کرد: پول دیجیتال نه تنها می تواند زیرساخت 
مالی فعلی را ساده کرده و انجام تراکنش های پولی را ارزان تر و سریع تر کند، بلکه 
اجرای سیاست های پولی توسط بانک های مرکزی را نیز تسهیل خواهد کرد. علی 
پاک باخته گان زنجانی اظهار کرد: تجارت در عصر کنونی از مرزها عبور کرده و پا به 
عرصه جهانی گذاشته است. در این میان وجود واسطه های زیاد از جمله نهادهای 
بین المللی باعث افزایش مشکالت در انجام معامالت جهانی شده است. به همین 
علت پول مجازی ایجاد شد تا دست واســطه ها را کوتاه کرده و در روابط پولی و 
تجاری تســهیل ایجاد کند. وی ادامه داد: با توجه به عضویت ایران در ســازمان 
همکاری های شانگهای در سال ۱۴۰۰ و ایجاد فرصت مناسب برای به اشتراک 
گذاشتن فعالیت های اقتصادی بین کشورهای عضو این سازمان، حوزه خلیج فارس 
و برخی دیگر از کشورهای هدف، با بی اثرسازی تحریم ها،  قرار است مهرماه امسال 
نمایشگاه و همایشی با عنوان اسکوکواکس، با مشارکت ۲۶ کشور برگزار شود که 
این رویداد با هدف ایجاد بانک فرامرزی و ایجاد واحد پول دیجیتالی مشترک که 

بتواند رابطه تجارت کشورها را تسهیل کند خواهد بود.
معاون مالی بانکی رویداد اسکوکوآکس همچنین از ایجاد  بانک فرامرزی و ایجاد 
واحد پول دیجیتالی مشترک که بتواند رابطه تجارت کشورها را تسهیل کند، خبر 
داد. مدیرعامل خانه بالک چین ایران در عین حال از ایجاد سازمان توسعه تجارت 
مشترک میان کشورهای عضو و  تاسیس یک بانک مشترک و ایجاد سامانه ای مانند 

سوئیفت در راستای اهداف برگزاری این رویداد خبر داد.
پاک باخته گان زنجانی با اشــاره به ایجاد بانک فرامرزی و  واحد پول دیجیتالی 
مشترک برای تسهیل تجارت کشورها گفت: در این راستا تفاهم نامه همکاری بین 
تجار ایران و روسیه در راستای اهداف این رویداد منعقد شد. ما به دنبال تسهیل 
در تبادالت مالی با عنوان سوئیفت هستیم  که در نهایت به نفع مردم است و باعث 

می شود هر کاالیی را به راحتی با پرداخت پول دریافت کنیم.
وی تاکید کرد: ایــن رویداد، یک فرصــت اقتصادی فرامرزی اســت تا بتوانیم 
تحریم های ظالمانه را علیه جمهوری اسالمی ایران، خنثی کنیم. امسال شعار مقام 
معظم رهبری در مورد شرکت های دانش بنیان بود تا بستری آماده شود تا بتوانند 
در صنعت اقتصادی پیشرو و خط مقدم باشند تا دیگر نیازمند یک شرکت خارجی 
نباشیم و در واقع خودمان خودکفا باشیم. مدیرخانه بالک چین ایران در عین حال 
بیان کرد: امنیت باال و عدم نیاز به سیستم بانکی یکی از برجسته ترین و منحصربه 
فردترین کاربرد پول های دیجیتال است وهیچ نهاد دولتی و شخص حقیقی قادر 

به مسدود نمودن حساب نخواهد بود.

اخبار

سرقت ۱۰۰ میلیون دالری از یک شرکت رمز ارز آمریکایی
شرکت رمز ارز هارمونی ایاالت متحده روز جمعه اعالم کرد سارقان حدود ۱۰۰ میلیون دالر سکه های دیجیتال مربوط به یکی از محصوالت کلیدی آن را به سرقت برده اند. این آخرین مورد از رشته ای از 

سرقت های سایبری از بازار رمز ارزهاست که از مدت ها قبل مورد هدف هکرها بوده است. هارمونی زنجیره های بالک چین خاصی را برای انجام امور مالی غیرمتمرکز توسعه می دهد. آنها سایت های همتا 
به همتا هستند که وام ها و سایر خدمات را بدون دخالت بانک ها و توکن های غیرقابل تعویض قابل ارائه می کنند. این شرکت مستقر در کالیفرنیا گفت هدف این سرقت »پل« موسوم به Horizon بوده که 

ابزاری برای انتقال رمز ارز بین بالک چین های مختلف بوده است. بالک چین نرم افزاری زیربنایی است که توسط توکن های دیجیتال مانند بیت کوین و اتر مورد استفاده قرار می گیرد.

میادین میــوه و تره بار در 
ساعات پایانی خود با موج 
مشتریانی مواجه می شوند 
که تقاضای میوه های ته بار 
و بدون مشــتری هستند. 
عده ای بســیاری از مردم نیز به دلیــل اینکه در 
ساعت پایانی کار میادین میوه و تره بار، نرخ میوه 
ها کمتر از قیمت اصلی به فروش می رسد، خرید 
خود را به آن ساعتها موکول می کنند. به طور کلی 
به گفته فعاالن بازار میوه نقاضا برای میوه کاهش 
یافته و بسیاری از مردم برای خرید میوه، میوه های 
تر و تازه را انتخب نمی کنند. مردم در انتظار برای 
ســاعات پایانی کار میادین مانده و به دنبال حراج 
قیمت میوه توســط غرفه داران که بــرای فرار از 
خراب شدن محصوالت خود، قیمتها را کاهش می 

دهند، هستند. 
کاهش خرید میــوه مختص به تهران نیســت و در 
شــهرهای مختلف ایران به طرز محسوسی به چشم 
می خورد. در یکی از نمونه ها، پانزدهم آذر ماه رئیس 
اتحادیه میوه و تره بار استان یزد با اشاره به رکود در 
بازار میوه گفت: »خرید میــوه مردم یزد در ماه های 
اخیر ۴۰ درصد کاهش یافته است.« حسین مشرف 
افزایش تورم و نــرخ کاالهای اساســی در بازار را از 
مواردی دانست که سبب شده است مردم توان خرید 

میوه نداشته باشند.
به هر ترتیب میوه های دور ریــز یا میوه های پس 
زده، همیشه مشتریان خاص خود را داشته است. 
اما، آمار از افزایــش تقاضا برای ایــن نوع میوه ها 
خبر می دهــد، افزایــش تقاضایی که بــه گفته 
 کارشناســان، نشــانه ای از کاهش قدرت خرید 

خانوار است.
پیش تر میوه های دورریز یا میوه های پس زده در 

جعبه های جداگانه و معموال خــارج از مغازه های 
میوه  فروشی قرار می گرفت تا متقاضیان خاص آن 
که اغلب اقشار بســیار ضعیف جامعه بودند، بدون 
پرداخت وجهی به سراغ آن ها بروند و به هر میزان 
که بخواهند بردارند. ســطح کیفیــت این میوه ها 
بســته به منطقه و انصاف میوه فروشی ها متفاوت 
بود و گاهی درمیانشــان میوه های کامال سالم هم 

پیدا می شد.
در همین زمینه رییس اتحادیه فروشندگان میوه 
و سبزی در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: بازار 
میوه همانند دیگر بازارها دچار مشــکالتی برای 
خرید شده اســت. افزایش هزینه های کشاورزی 
به مشــکالتی که از گذشــته در این بخش وجود 
داشته، دامن زده اســت. مردم قدرت خرید میوه 

خوب ندارند.

اســداهلل کارگر اضافه کرد: هر چند میوه های دور 
ریز قبال هم مشتریان خود را داشته و این مشتریان 
شامل؛ افراد بسیار ضعف جامعه و تولیدکنندگان 
فرآورده های میوه می شدند اما، طبق گزارش ها از 
میادین میوه، متقاضیان این نوع از میوه ها در حال 

افزایش است.
نائب رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در 
گفت و گو با "ایلنا" میــزان دورریزی محصوالت 
کشــاورزی در ایران را حدود ۳۰ درصد دانست و 
افزود: مطابق با آمار گمرک و وزارت کشــاورزی 
حدود 5 درصــد از محصوالت کشــاورزی صادر 
می شود و اگر ۲5 درصد از تولید را صادر کنیم در 
بازار داخلی خللی ایجاد نمی شــود و از ضایعات و 
دورریزهــا جلوگیری می کنیم. امــا همانگونه که 
اشاره کردم زیرساخت های لجستیک برای حمل 

محصوالت کشــاورزی را نداریم و آن هــا را دور 
می ریزیــم. بنا به اظهــارات نیاورانی صیفی جاتی 
مانند بادنجان، کدو، کاهو، فلفــل دلمه ای عمده 
محصــوالت صادراتی ما به روســیه محســوب 

می شوند. 
مشکالت معیشتی و حذف تدریجی طبقه متوسط 
سبب شده است که آمارها از کاهش شدید خرید 
میوه در ایران )در برخی مــوارد تا5۰ درصد( خبر 
دهند و فعــاالن صنفی میوه و تره بــار پیش بینی 
کنند که بــا افزایش قیمت میــوه، و حتی کاهش 
آن، باید منتظر کمتر شــدن میزان خرید از سوی 
مردم باشیم؛ آن هم در شــرایطی که قیمت سایر 
مواد غذایی، ازجملــه پروتئین هــا و لبنیات نیز 
افزایش چشمگیری داشته و از سبد خرید بسیای 

از خانوارها حذف شده است.

چرا ميادين ميوه و تره بار در ساعات پايانی كار شلوغ تر می شود؟

افزایش درخواست برای میوه های دورریز 
مردم به دنبال ميوه های حراجی!

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

آگهي تجديد مزايده 

شهرداري بوکان در نظر دارد به استناد بند ۱۳ مصوبه  شماره ۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ شورای اسالمی شهر، بازار دواب را از طریق 
 )www.setadiran.ir( مزایده عمومی و با جزئیات مندرج دراسناد مزایده، با بهره گیری ازسامانه تدارکات الکترونیکی دولت

و با شماره مزایده  5۰۰۱۰۹۲۷۲5۰۰۰۰۰۶  به صورت اجاره ۱ ساله واگذار نماید .
قیمت پایه اجاره ماهانه : ۱/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال       سپرده شرکت در مزایده : ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال

هزینه خرید اسناد مزایده : 5۰۰/۰۰۰  ریال
**مهلت ثبت نام  : ۰5 /۱۴۰۱/۰۴   از ساعت ۰۸:۰۰      لغایت    ۱۴۰۱/۰۴/۲۲   تا ساعت ۱۹:۰۰

** مهلت دانلود کردن اسناد : تا تاریخ  ۱۴۰۱/۰۴/۱۲                   تاریخ بازگشایی ۱۴۰۱/۰۴/۲۳                    
تاریخ انتشار درروزنامه :  نوبت اول  : ۰5 /۱۴۰۱/۰۴        نوبت دوم   ۱۴۰۱/۰۴/۱۲

* کمیسیون عالی معامالت شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است .
* هزینه انتشار آگهی در روزنامه و کارشناسی به عهده برنده مزایده است.

)www.setadiran.ir( سایر اطالعات در اسناد  مزایده مندرج می باشد.مراجعه به سایت *
*درصورت وجود ابهام،واحد امورپیمانها و قراردادها به شماره تلفن ۴۶۲۲۶۳۳۹-۰۴۴ در اوقات/ اداری پاسخگوی سؤاالت متقاضیان محترم می باشد.

مهم : مهلت دریافت و دانلود کردن اسناد مزایده  تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ میباشد .

میر حسامی ، شهردار بوکان

آگهی

بدینوســیله از کلیه شــرکاء شــرکت ســفیر بنــدر خرمشــهر با مســئولیت محــدود به شــماره ثبــت ۳۳۸5 وشناســه 
ملــی ۱۴۰۰۳۷5۸۴۴۲ دعــوت به عمل می آیــد تادر جلســه مجمع عمومی فوق العاده شــرکت ســفیر بندر خرمشــهرکه 
در ســاعت ۸صبــح مورخ۱۴۰۱/۴/۲۶وجلســه مجمع عمومــی فوق العاده شــرکت ســفیر بندر خرمشــهرکه در ســاعت 
۹صبح مورخ ۱۴۰۱/۴/۳۱وجلســه مجمــع عمومی عادی بطــور فوق العــاده که در ســاعت ۱۰صبح وجلســه هیئت مدیره 
 شــرکت ســفیر بندر خرمشــهر که در ســاعت ۱۱ صبح مورخ ۱۴۰۱/۴/۳۱ در محل قانونی شرکت تشــکیل می شود حضور 

بهم رسانید 
الف-دستور جلسه مجمع فوق العاده

۱-افزایش سرمایه از طریق ورود شریک
۲-کاهش سرمایه

ب-دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده
۱-انتخاب مدیران

ج-دستور جلسه هیئت مدیره
۱-تعیین سمت مدیران

۲-تعیین دارندگان حق امضاء
د- دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده

آگهی مفقودی
پروانه اشتغال بکار مهندسی رشته نقشــه برداری بنام حسین توفیقی به 
شماره ۲5۶۰۰۰۰۰۴۸  و سریال ۴۶۳۰۱۰ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
)خرم آبــاد(   

آگهی موضوع ماده ۳ قانــون و ماده ۱۳ آئین نامــه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۱۰۰۰۰۶۱۸ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جمال بخشــوده فرزند حســین 
بشماره شناســنامه ۸۷۷۲ صادره از بوکان در ششدانگ یک باب 
خانه به مســاحت ۸۲.۷۲ متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
۱۳۱ - اصلی واقع در بخش ۱۷ شهرســتان بوکان خیابان زیتون 
کوچه ســروش ۱۰ خریداری از آقایان عبداله و رسول و رحمان 
و عمر احمدی آحادی از وراث حســین احمدی احدی از زارعان 
صاحب نســق در پالک مذکور مع الواسطه محرز گردیده که برای 
آن پالک ۴۷۸۷ فرعی از ۱۳۱ - اصلی تعییــن و اختصاص یافته 
محرز گردیده اســت. لذا به منظــور اطالع عمــوم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص 
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مــدت دو ماه اعتراض 
خــود را به این اداره تســلیم و پــس از اخذ رســید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع 
قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت 
 مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.۹۴۹۴
 تاریخ انتار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
 تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۴/5

خالد خانه بیگی -رئیس ثبت اسناد و امالک 
--

آگهی موضوع ماده ۳ قانــون و ماده ۱۳ آئین نامــه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۱۰۰۰۰۱۲۱ و رأي اصالحی 
۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۱۰۰۰۰۶۴۶ هیــات اول موضــوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بــوکان تصرفات مالکانه 

بالمعارض متقاضی آقای حســین غریبی فرزند حبیب اله بشماره 
شناسنامه ۴۷۴ صادره از شــاهین دژ در ششدانگ یک باب خانه 
به مســاحت ۱۶۰.۷۰ مترمربع مفــروز و مجری شــده از پالک 
۱۳۳۷ فرعــی از ۱۳۰ - اصلــی واقــع در بخش ۱۷ شهرســتان 
بوکان کمربندی خیابان بعثت نبش کوچه افشــار ۱۲ خریداری 
از آقای ابوبکر مهتدی مالک رســمی پالک مذکور مع الواســطه 
توســط آقایان محمود و محمدامین شــکره محــرز گردیده که 
برای آن پالک ۱5۱5۳ فرعــی از ۱۳۰ - اصلــی تعیین گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبــت به فاصله 
۱5 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند مــی توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مــدت دو ماه اعتــراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یــک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را بــه مراجع قضایی 
تقدیــم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و 
 عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیــت صادر خواهد 

شد.۹۴۹5
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۴/۰5

خالد خانه بیگی - رئیس ثبت اسناد و امالک
--

آگهی تحدید حدود اختصاصی
برابر تقاضای کتبی آقای نیت راستگو بالو مالک مشاعی ششدانگ 
اعیانی یک باب خانه بشــماره پالک 5۱۸ فرعی از ۸- اصلی واقع 
در قریه بالو بخش ۶ ارومیه که متقاضی تحدید حدود ششــدانگ 
پالک فوق اســت در روز سه شــنبه مورخه ۲۸ / ۱۴۰۱/۰۴ قبل 
از ظهر در محــل وقوع ملک شــروع و بعمل خواهد آمــد. لذا به 
موجب مــاده ۱۴ قانون ثبت امالک بدین وســیله بــه صاحبان 
امالک و مالکین مشــاعی و مجاورین شــماره فوق الذکر بوسیله 
این آگهی ابالغ می شــود که در روز نامبرده بــاال در محل حضور 
بهم رســانند و اعترافات مجاورین و صاحبان امالک که در موعد 
 مقرر حاضر نباشــند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبــت امالک پذیرفته 

خواهد شد. ۹۷۰5
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۰5 روز یکشنبه

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

--
مفقودی 

 MT بــرگ ســبز – کارت ماشــین ســواری هــاچ بــک تیپ
کوئیــک مــدل ۱۳۹۹ برنــگ ســفید بــه شــماره انتظامــی 
۸۶۸ و ۳5 ایــران ۱۷ بــه شــماره موتــور M15/۹۰۷۶۹۳۰ و 
بنــام   NAS841100L1085832 شاســی  شــماره 
 محمــد شــیخی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبار ســاقط 

میباشد . ۹۶۸5
--

مفقودی 
برگ سبز – سند کمپانی خودرو ســواری سیستم پژو تیپ پارس 
رنگ نقره ای – متالیک مدل ۱۳۸5 به شــماره انتظامی ۳۷۳ ج 
5۸ ایران ۱۷ به شماره موتور ۱۲۴۸5۲۴5۱5۳ به شماره شاسی 
5۰۳۰۲۹۱۱ بنام سعید عظیمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد . ۹۷۰۷
--

مفقودی 
بــرگ کمپانــی وانــت نیســان مــدل ۱۳۸۷ بــه شــماره 
۳۷ بــه شــماره موتــور  یــران  ا  5۹ ۳۷۶ ط  نتظامــی  ا
۴۳۶۸۸۴ بــه شــماره شاســی K148304  بنــام ســید 
 آزاد عبــد پــور مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط

 میباشد . ۹۷۰۸
--

مفقودی 
برگ سبز وانت نیسان مدل ۱۳۸۷ به شماره انتظامی ۳۷۶ ط 5۹ 
 k148304 ایران ۳۷ به شماره موتور ۴۳۶۸۸۴ به شماره شاسی
بنام ســید آزاد عبد پور پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

میباشد . ۹۷۰۹


