
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی، سقف تسهیالت 
کمک ودیعه مسکن را برای مشموالن در تهران ۱۰۰ میلیون 
تومان، کالنشــهرها ۷۰ میلیون تومان و ســایر شهرها ۴۰ 
میلیون تومان ابالغ کرد. به گزارش ایســنا، این بانک ضمن 
ابالغ دستورالعمل اجرایی تســهیالت کمک ودیعه مسکن 
در ســال ۱۴۰۱ از محل منابع ماده )۴( قانون جهش تولید 
مسکن، اعالم کرد به اســتناد ماده )۴( قانون جهش تولید 
مسکن مصوب ۳۰ شــهریور ماه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای 
اسالمی و مصوبات مورخ ۳/۳/۱۴۰۱ و ۳۱/۳/۱۴۰۱ شورای 
پول و اعتبار و در راستای حمایت از مستأجرین کم درآمد، 
دستورالعمل اجرایی تسهیالت کمک ودیعه مسکن که از این 
پس به اختصار »دستورالعمل« نامیده می شود، به شرح زیر 

ابالغ می شود:
ماده۱- متقاضیان مشمول این دستورالعمل از سوی وزارت راه و 
شهرسازی و بر اساس ضوابط موضوعه، در چارچوب سهمیه های 
تعیین شده از طریق سامانه طرح های حمایتی مسکن به آدرس 
https://saman.mrud.ir به بانکهای عامل معرفی می شوند.

ماده۲- سقف تسهیالت اعطایی مشموالن موضوع این دستورالعمل، 
حسب درخواســت متقاضی و ضوابط اعطای تسهیالت بانکی در 

مناطق شهری کشور، به شرح جدول زیر است:
تبصره: مبالغ در نظر گرفته شده برای تسهیالت موضوع این 
ماده، پس از اخذ مدارک و مستندات مورد نیاز و استعالمات 
صورت گرفته از سوی بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی و بر 
اساس توافق متقاضی و بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی می 
تواند به مبالغ کمتر از سقف های تعیین شده تقلیل یابد. در این 
صورت متقاضی موظف است نسبت به اصالح سقف تسهیالت 

درخواستی در سامانه اقدام نماید.
ماده۳- بانک/موسســه اعتباری غیر بانکی موظف است قبل 
از پرداخت تسهیالت نسبت به اخذ استعالم از سامانه سمات 
بانک مرکزی بابت عدم دارا بودن تسهیالت جاری در بخش 
مسکن شامل تسهیالت ساخت، خرید، جعاله و ودیعه مسکن 
برای متقاضی و همسر ایشــان اقدام و درصورت مثبت بودن 
این استعالم نسبت به رد درخواست متقاضی در سامانه با ذکر 

دلیل اقدام نماید.

ماده۴- تســهیالت موضوع این دســتورالعمل در قالب عقد 
مرابحه خرید کاال و خدمات توسط بانک/موسسه اعتباری غیر 

بانکی به مستأجر پرداخت می شود.
ماده۵- تســهیالت مزبــور با نرخ ســود مصوب شــورای 
 پــول و اعتبــار و بازپرداخــت حداکثــر ۵ ســال قابــل 

اعطا می باشد.
ماده۶- وثایق مربوط به تسهیالت موضوع این دستورالعمل 
مطابق با دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیالت خرد ابالغی 
طی بخشنامه شماره ۲۴۷۹۲/۰۱ مورخ ۴/۲/۱۴۰۱مدیریت 
کل مقررات، مجوزهــای بانکی و مبارزه با پولشــویی بانک 

مرکزی می باشد.
ماده۷- شــرایط متقاضیان دریافت تســهیالت موضوع این 

دستورالعمل به شرح ذیل می باشد:
۷-۱- متقاضیــان می بایســت دارای اجاره نامه رســمی یا 
اجاره نامه ثبت شــده در ســامانه ثبت معامــالت امالک و 
مســتغالت و دارای کد رهگیــری، از تاریــخ ۱/۱/۱۴۰۱به 
بعد باشــند. متقاضــی موظف اســت اطالعات ســکونت 

 و مالکیــت خــود را در ســامانه امــالک و اســکان 
ثبت نماید.

تبصره: بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است نسبت 
به مطابقت کد رهگیری و شهر مندرج در سامانه با اجاره نامه 

دریافتی اقدام نماید.
۲-۷ -کلیه متقاضیان و همســر ایشان متعهد هستند که در 
زمان ثبت نام، فاقد مســکن و یا زمین مسکونی ملکی باشند. 
چنانچه در هر زمان سابقه مالکیت ایشان محرز شود، از فرآیند 
پرداخت تسهیالت حذف شده و در صورت اخذ آن تسهیالت، 
متعهد به استرداد کلیه تسهیالت دریافتی و جبران خسارات 

و جرایم مربوطه خواهند بود.
۳-۷ - متقاضی می بایســت متاهل باشد، چنانچه متقاضی 
مجرد باشد در خصوص زنان بایستی باالی ۳۵ سال سن و در 

خصوص مردان باالی ۴۵ سال سن داشته باشند.
۷-۴- متقاضیانی که در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از تسهیالت 
کمک ودیعه مسکن موضوع مصوبات ستاد ملی کرونا استفاده 
نموده اند در سال ۱۴۰۱ امکان استفاده از این تسهیالت را ندارند.

مــاده۸- چنانچه متقاضــی تــا حداکثــر ۱۵ روزکاری از 
تاریخ معرفی به شــعب، نســبت به تکمیل مــدارک خود و 
ضامنین اقــدام نکند، بانک/موسســه اعتبــاری غیر بانکی 
 مکلف است نســبت به رد درخواســت متقاضی در سامانه 

اقدام نماید.
ماده ۹- چنانچه بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی نسبت به 
اعطای تسهیالت موضوع این دستورالعمل به متقاضیان بدون 
داشتن توجیه بانکی در سقف ســهمیه ابالغی اقدام ننماید، 
مشمول جریمه مالیاتی مندرج در تبصره )۵( ذیل ماده )۴( 

قانون جهش تولید مسکن می شود.
تبصره: بانک های عامــل موظفند تا زمان تکمیل ســهمیه 
ابالغی از سوی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ فرآیند پرداخت 

تسهیالت به متقاضیان را ادامه دهند.
گفتنی اســت، بانک مرکزی پیش از این در تاریخ ۱۰ خرداد 
۱۴۰۱ مصوبه شــورای پــول و اعتبار در خصــوص افزایش 
 ســقف تســهیالت کمک ودیعه مسکن را به شــبکه بانکی 

ابالغ کرده بود.

شرکت غالت عربستان ســعودی از خرید ۴۹۵ 
هزار تن گندم از اروپا، آمریکای شمالی و جنوبی و 
استرالیا خبر داد.  به گزارش ایلنا از خلیج آنالین؛ 
شرکت غالت عربستان ســعودی از خرید ۴۹۵ 
هزار تن گندم از اروپا، آمریکای شمالی و جنوبی 

و استرالیا خبر داد.
احمد الفارس،رییس این شرکت اعالم کرد که با 
۴ شرکت - که نامش فاش نشد - قراردادی برای 
واردات ۴۹۵۰۰۰ تــن گنــدم از اروپا، آمریکای 

شمالی و جنوبی و استرالیا امضا شده است.
وی خاطرنشان کرد: این گندم از طریق ۸ فروند 
کشتی توزیع شده در ۳ کشتی برای بندر اسالمی 
جده با ظرفیت ۱۸۵ هزار تن و ۳ کشتی برای بندر 
تجاری ینبع با حمل ۱۸۵ هزار تن و دو کشــتی 

برای بندر ملک عبدالعزیز در دمام با حمل ۱۲۵۰ 
تن حمل می شود.

وی خاطرنشان کرد: قبل از انعقاد قرارداد، از ۲۴ 
شــرکت بین المللی متخصص در زمینه تجارت 
غالت دعوت شده بود که از این تعداد ۱۳ شرکت 
برای مســابقه شــرکت کردند و به ۴ شرکت که 
کمترین پیشــنهاد برای محموله های مورد نیاز 

بود، تعلق گرفت.
وی اظهار داشت: قرارداد این دسته در چارچوب 
تقویت ذخایر اســتراتژیک گندم و حفظ آن در 
سطوح ایمن است. بنادر سعودی همچنان پذیرای 
کشتی های گندم مورد قرارداد طبق برنامه های 

عرضه مصوب هستند.
شایان ذکر اســت فصل دریافت گندم محلی از 

کشاورزان برای فصل کشاورزی جاری تا مهرماه 
آینده ادامه دارد. بر اساس اطالعات سازمان کل 
غالت، ۳۲۶ هزار تن دریافت شده و مقادیر اضافی 

نیز تا پایان مهرماه تحویل خواهد شد.
در ۵ ژوئن، سازمان کل غالت از واردات ۲۴۰۰۰۰ 
تن گندم خبر داد که بین اوت تا اکتبر ۲۰۲۲ وارد 

سعودی شده است.
در ۴ آوریل، شــرکت همچنیــن مراحل خرید 
۶۲۵۰۰۰ تن گندم از اروپا، آمریکای شــمالی و 

جنوبی و استرالیا را اعالم کرد.
کشــورهای جهان به دلیل اختــالل در تامین 
 گندم از روســیه و اوکراین )یکــی از بزرگترین 
تامین کنندگان گندم در جهان( با بحران بزرگی 

در تامین گندم مواجه هستند.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با اشاره 
به تسریع در تامین نقدینگی تولیدکنندگان گفت: 
تا به امروز از ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیالتی که 
قرار بود به دامداری ها و مرغداری ها داده شود ۱۱۰۰ 

میلیارد تومان پرداخت شده است.
به گزارش ایسنا، احمد مقدسی در نشست خبری 
که به مناسب روز جهانی شــیر برگزار شد، اظهار 
کرد: دولت تصمیــم گرفــت ارز ۴۲۰۰ تومانی را 
حذف کند و ما نیز مخالف ایــن ارز بودیم زیرا در 
 چند سال گذشته مشکالت بسیاری در این زمینه 

ایجاد شد.
وی ادامه داد: قرار بر این شد که وقتی دولت ارز را 

حذف می کند نهاده هایی کــه به گاوداری ها طلب 
دارد پرداخت کند اما تا به امروز ۳۵ هزارتن جوی 
پنج اســتان تحویل داده نشده اســت. همچنین 
وزارت جهاد پیش از اینکــه مطالبات ماه های قبل 
تولیدکنندگان را بپردازد در ۱۰ روز آخر اردیبهشت 
خوراک دام را با نرخ نیمایی وارد ســامانه بازارگاه 
کرد ولی دامداران به دلیــل کمبود نقدینگی توان 

خرید نداشتند.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران تصریح 
کرد:تا به امروز از ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیالتی 
که قرار بود به دامداری ها و مرغداری ها داده شــود 

۱۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

به گفته وی گپ تامین نقدینگــی به بخش تولید 
آســیب بســیاری وارد می کند و نیاز اســت که 
دســتگاه های مربوطه حرکت های جهادی در این 

زمینه داشته باشند تا تولید دچار ضرر نشود.
مقدسی در ادامه گفت: میزان تولید شیر دام های 
کشور مطابق با میانگین کشورهای اروپایی است و 

مشکلی از این نظر وجود ندارد.
وی در پایان گفت: یکی از شــرکت های متعلق به 
سازمان تعاون روســتایی نهاده دامی فروردین ماه 
را در ســامانه بازارگاه به گاوداران فروخته است و 
پول آن را نیز دریافت کرده، ولی هنوز نهاده به آنها 

تحویل نداده است.

در نامه مهمی که میــان دو معــاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت )معاون هماهنگی به معاون صنایع 
حمل و نقل وزارت صمت( نگارش شده، آمده است 
که سامانه یکپارچه تخصیص خودرو که اولین دوره 
آن برگزار شــد و تا همین چند روز اخیر هم فرآیند 
»پس قرعه کشی« آن ادامه داشت، »اصاًل تأیید فنی 
و امنیتی نداشته و دفتر فناوری این سازمان )وزارت 
صمت( نیز مسئولیت تأیید و نظارت بر حسن اجرای 
این سامانه را نپذیرفته بود؛ لذا تأکید شده که فعاًل از 

طریق این سامانه قرعه کشی انجام نشود.
به گزارش ایسنا، در پی اینکه ابهام های بسیاری که 
پیرامون ســامانه یکپارچه تخصیص خودرو مطرح 
بود و قرعه کشــی آن نیز درگیر چالش های بسیار 
بود و البته که وزارت صنعت، معــدن و تجارت این 
ابهامات وارده را چندان قبول نداشت، اما روز گذشته 
)دوشــنبه ۶ تیرماه( ســید مهدی نیازی- معاون 
هماهنگی و محیــط کســب وکار وزارت صمت در 
نامه ای خطاب به منوچهر منطقی- معاون حمل ونقل 
وزارت صمت-  تصریح کرده اســت سامانه مذکور 
صالحیت فنی و امنیتــی و همچنین آمادگی الزم 

برای اجرای قرعه کشــی خودرو را نداشــته و هنوز 
هم ندارد.  

 نیازی در نامه خود آورده است:
“بازگشــت به نامه ۸۴۸۲۰/۶۰ تاریــخ ۳۱ خرداد 
۱۴۰۱ به اســتحضار می رســاند« همانگونه که در 
جلسات کارشناســی، پیش از دوره اول قرعه کشی 
خودروها به واسطه سامانه جدید یکپارچه تخصیص 
خودرو به استناد صورت جلســات مربوطه به وضوح 
اعالم گردید، دفتر فناوری داده، اطالعات و امنیت 
فضای مجازی با توجه به شــرایط فعلــی انتخاب 
پیمانکار، عدم عقد قرارداد با وزارتخانه، عدم مالکیت 
ســامانه و همچنین عدم ورود در تحلیــل فرایند 
تخصیص، امکان پذیرش مسئولیت در خصوص تأیید 
و نظارت بر حسن اجرای این سامانه را ندارد و صرفاً 
در این شرایط، امکان ارائه مشورت فنی در جلساتی 

که در این رابطه برگزار می شود وجود دارد.
الزم به ذکر اســت در صــورت واگذاری رســمی 
مسئولیت های مربوط به مباحث فنی سامانه مذکور، 
مواردی از جمله انتخاب پیمانکار، اجرا، و پیاده سازی 
و تســت همه جانبه ســامانه، نیازمند طی مراحل 

فنی و کارشناســی موضوع بوده و تحلیل فرآیندها 
و زیرســاخت های مربوطه نیز می بایســت تعیین 

تکلیف شود.
از طرفی با توجه به حساسیت و اهمیت این سامانه، 
زیرساخت های ارتباطی، سخت افزاری، و نرم افزاری 
و امنیتی مناسبی می بایست تدارک شود که تأمین 
آن ها اعتبار متناسب خود را نیاز دارد که می بایستی 
در چارچــوب ردیف های مرتبــط طرح های تملک 
 دارایی های سرمایه ای ســال جاری پیش بینی شود 

و تخصیص پیدا کند.
لذا پیشنهاد می شود برای قرعه کشی آتی از طریق 
سامانه مزبور، فعاًل موارد و نقطه نظرات مرکز افتای 
ریاست جمهوری به طور ویژه از آن مرجع درخواست 
و پس از دریافت و آماده ســازی ســامانه مطابق آن 
موارد نسخه نهایی به منظور تست و ارزیابی فنی در 
اختیار یکی از آزمایشگاههای حائز صالحیت تحت 
نظارت مرکز افتا قرار داده شود و قرعه کشی به بعد 
از آن زمان موکول شود. دفتر فناوری داده اطالعات 
 و فضای مجــازی آماده همکاری بــرای موارد ذکر

شده است.«

دستورالعمل اجرایی ودیعه مسکن ابالغ شد

قرارداد جدید عربستان برای واردات ۴۹۵ هزار تن گندم
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رهبر معظم انقالب:

دشمن به ضعف ها و 
کمبودها امید بسته اما 
مکرر ناامید شده است

گوشت همچنان 
با قیمت باال به دست 

مردم می رسد

وام مسکن چند؟
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سرمقاله

افزایش 
یا  اصالح قیمت ها

درســــت اســـت کـــه 
آزادی  سازی های اقتصادی 
یا بهتر بگوییم اصالح نظام 
قیمتی در بطن خود افزایش 
سطح عمومی قیمت ها را به دنبال دارد و بر شدت 
تورم نیز می افزاید، اگر زیر ساخت ها فراهم نشده 
باشــد، ولی به معنای قبول افزایش قیمت ها به 
طور مداوم و در بلندمدت نیست. بلکه بر عکس، 
هدف غایی نظــام اصالحی قیمت هــا که نهایتا 

قیمت گذاری...

   کمیل طیبی
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رکوردزنی 
تورم کم درآمدها

بورس 
سبزپوش شد

بازار ارز و سکه در واکنش به اخبار مذاکرات کاهشی شد

سیگنال  ریزشی  به  بازارها
صفحه2

صفحه2

کاهش  تولید   با   ادامه  خاموشی ها
چرا کسی  در صنعت   برق   سرمایه گذاری   نمی کند؟

تورم دهک اول در خرداد امسال برابر با ۶۴ درصد، 
بیشترین میزان این شاخص در سال های گذشته 
و در میان طبقات دیگر بوده اســت. در ادامه دهک 
دوم نیز دومین گروهی است که تورم آن فراتر از ۶۰ 
درصد ثبت شده است. به گزارش اقتصادنیوز، حذف 
یارانه از قیمت خوراکی ها در سال جاری اثر خود را 
در تورم خرداد ماه نشان داد. به عبارت دیگر افزایش 
تورم خوراکی ها موجب شد تا گروه های کم در آمدتر 
جامعه تورم باالتری را تجربه کنند.  تورم ماهانه در 
خرداد رکوردهای باالیی را ثبت کرده و به بیشترین 
میزان خود در بازه ۳۰ ساله رسید.  برخی کارشناسان 
معتقدند این رشد بی سابقه قیمت در خرداد ۱۴۰۱ 
در نتیجه حذف یارانه ها از برخی کاالهای اساسی 

بوده که در نهایت موجب...

روز گذشته تمامی شاخص های بازار سهام تهران رشد 
کردند. به نظر می رسد از سر گیری مذاکرات برجامی 
مؤثرترین عامل در صعود قیمت ها در بورس است. به 
گزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز سه شنبه هفتم 
تیر ماه، شاخص کل بورس پایتخت با افزایش ۱۰ 
هزار و ۳۶۰ واحدی نسبت به روز دوشنبه به رقم یک 
میلیون و ۵۱۴ هزار و ۴۲۵ واحد رسید.  شاخص هم 
وزن بورس نیز با رشد ۳ هزار و ۷۹۷واحدی در سطح 
۴۲۱ هزار و ۹۲ واحدی ایستاد. همچنین شاخص 
کل فرابورس )آیفکــس( ۸۷ واحد بــاال آمد و در 
سطح ۲۰ هزار و ۴۳۸ واحد قرار گرفت.  روز گذشته 
نمادهای »نوری«، »شپنا« و »شبندر« بیشترین 
تأثیر را در رشد شاخص کل بورس داشتند و نمادهای 

»پارس«، »همراه« و...



اقتصاد2
ایران

وام مسکن چند؟
قیمت اوراق مسکن در ماه های ابتدایی سال گذشته 
افزایش و در ســال جاری کاهش داشته است. به 
طوریکه هر برگ این اوراق در فروردین سال ۱۴۰۰، 
۱۴۳ هزار و ۶۰۰ و تسه امســال ۱۳۳ هزار و ۹۰۰ 
تومان قیمت دارد. هزینه اوراق تسهیالت مسکن 
نسبت به هفته قبل اندکی رشد داشته و بر این اساس 
متاهل های ســاکن پایتخت برای تهیه این اوراق 
باید بیش از ۱۳۴ میلیون تومان پرداخت کنند. به 
گزارش ایسنا، بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق 
مسکن نشان می دهد که هر برگ اوراق وام مسکن 
در فروردین و اردیبهشت و خرداد سال گذشته به 
ترتیب ۱۴۳ هزار و ۶۰۰، ۱۳۹ هزار و ۷۰۰ و ۱۴۰ 
هزار و ۴۰۰  تومان قیمت دارنــد.   هر برگ  اوراق 
تسهیالت مســکن بانک مســکن در تیر، مرداد و 
شهریور ماه سال گذشته با قیمت ۱۴۵ هزار و ۲۰۰، 
۱۴۱ هزار و ۸۰۰ و ۱۴۰ هزار و ۳۰۰ تومان داد و ستد 
می شود. همچنین این اوراق در ماه مهر سال گذشته 
۱۴۱ هزار و ۳۰۰، در آبان مــاه ۱۴۲ هزار و ۶۰۰ و 
در آذرماه نیز۱۳۷ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت دارند.  
اوراق تسهیالت مسکن در دی  و بهمن سال گذشته 
نیز با قیمت های ۱۳۵ هزار و ۳۰۰ و ۱۴۱ هزار و ۳۰۰  

تومان معامله می شود.

 قیمت اوراق برای مجردها و متأهل های تهرانی
بر این اساس، مجردهای ســاکن تهران می توانند 
تا ۲۸۰ میلیون تومان تســهیالت دریافت کنند که 
شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و 
۸۰ میلیون تومان وام جعاله می شود؛ لذا برای دریافت 
۲۰۰ میلیون تومان وام باید ۴۰۰ برگه تســهیالت 
مســکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق 
با تسه ۱۳۳ هزار و ۹۰۰  تومانی ۵۳ میلیون و ۵۶۰ 
هزار تومان می شود. همچنین با در نظر گرفتن ۸۰ 
میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق به 
مبلغ ۲۱ میلیون و ۴۲۴ هزار تومان خریداری کنند، 
مجموع هزینه خرید اوراق به ۷۴ میلیون و ۹۸۴ هزار 
تومان می رسد. زوج های تهرانی نیز بر همین اساس 
می توانند تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان شامل ۲۰۰ 
میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر و 

۸۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند.

برنــدگان سورســامانی بهار 
مشخص شدند

دور جدید از قرعه کشــی سورسامانی ویژه اعضای 
باشگاه مشتریان بانک سامان )سامانیوم( با ۲ جایزه 
ویژه برگزار شد. به گزارش سامان رسانه، دور جدید 
از قرعه کشی سورســامانی بهار ویژه اعضای باشگاه 
مشتریان بانک سامان )سامانیوم( برگزار و دو برنده 
خوش شانس یک دستگاه ایکس باکس و یک دستگاه 
پلی استیشن مشخص شــدند.بر این اساس، آقای 
محسن گنجی از شعبه سرو برنده یک دستگاه PS5 و 
آقای هوتن قادر آزاد از شعبه مولوی برنده یک دستگاه 
Xbox شد.عالقه مندان برای عضویت در باشگاه و 
کسب اطالعات بیشــتر در خصوص این قرعه کشی 
 https://sb24.ir/samanium می توانند به سایت
و همچنین صفحه اینستاگرام ســامانیوم به نشانی 
samanium@ مراجعه و یا با مرکز صدای مشتریان 
بانک سامان به شماره ۰۲۱۶۴۲۲ تماس حاصل کنند.

خدمتی دیگر در راستای بانکداری الکترونیک؛
سامانه »سفته الکترونیکی« در 

بانک مسکن عملیاتی شد
معاون مدیرعامل در امور فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات بانک مسکن از عملیاتی شدن سامانه 
»سفته الکترونیکی« در این بانک خبر داد.ساسان 
شــیردل در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری 
بانک مســکن- هیبنا در این خصوص گفت: با 
توجه به اینکه در حال حاضر بسیاری از خدمات 
شــبکه بانکی عالوه بر ارایه حضوری به صورت 
غیرحضوری و الکترونیکی نیــز در حال انجام 
اســت، مدیریت اوراق بهاداری همچون سفته 
و برات نیز به سمت الکترونیکی شدن در حال 
حرکت است که گام اول این اقدام در بانک مسکن 
راه اندازی سامانه »سفته الکترونیکی« است.عضو 
هیات عامل بانک مسکن درباره مزایای صدور 
ســفته الکترونیکی گفت: افزایش امنیت، عدم 
انکارپذیری ذی نفعان و کاهش جرم، اختصاص 
شناســه یکتا و در اختیار قــرار دادن اطالعات 
تکمیلی سفته به ذی نفعان در پلتفرم مربوطه، 
یکپارچگی سند از طریق پلتفرم موردبررسی، 
کاهش هزینه ها، مطابقت با قواعد قانون تجارت و 
سایر قوانین در چرخه حیات سفته، امکان رصد 
سفته با هدف مبارزه با پول شویی، از جمله مزایای 

صدور سفته الکترونیکی است.

خبر

صدودهمین نشست شورای 
گفت وگو به بررسی چالش های 
صنعت بــرق در بخش های 
مختلف اقتصــاد اختصاص 
داشت و بر اساس تصویب اعضا 
قرار شد وزارت نیرو ظرف ۱۵ روز آینده اصالحات مدنظر 
خود را روی الیحه نهاد مستقل تنظیم گر صنعت برق اعمال 
کند در غیر این صورت وزارت اقتصاد وارد عمل شده و پس 
از اصالحات الزم، این الیحه را بــرای تصویب در اختیار 

نمایندگان مجلس قرار می دهد.
این جلسه سه مصوبه دیگر هم داشت؛ مقرر شد درباره 
چگونگی امکان تهاتر نفت، کمیته ای تشــکیل شود و 
به جمع بندی رسیده و پیشنهاد های خود را در اختیار 
دبیرخانه شورای گفت وگو قرار دهند. درباره تهاتر بدهی 
نیروگاه ها به صندوق توســعه ملی نیز با کمک همین 
کمیته، راهکارها مشخص خواهد شــد تا به کمک آن 

قراردادها و تعهدات موجود پاسخ داده شوند.
با توجه به این مسئله که ما به ازای تأخیر در تأمین برق 
واحدهای تولیدی در اقتصاد هزینه ای پرداخت می شود 
که از جیب بخش خصوصی می رود، الزم است این اعداد 
و ارقام به صورت کمی محاسبه شده و منتشر شوند. در 
ادامه درباره اجرایی شدن ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر 
محیط کسب وکار و درواقع جبران خسارت واحدها ناشی 
از قطعی برق نیز قرار شد دبیرخانه شورای گفت وگو به 
کمک وزارت اقتصاد بررسی های الزم را انجام داده و به 

نتیجه برسند تا این بند قانونی هم به درستی اجرا شود.
طبق مصوبه این نشست سه موضوع مطرح شده باید تا 

پایان تیرماه تعیین تکلیف شوند.

انتقاد رئیس اتاق ایران از عدم حضور منظم 
برخی از اعضای شورای گفت وگو در جلسات

دراین بین عدم مشارکت مســتمر و منظم تعدادی از 
اعضای شورای گفت وگو که به نمایندگی از دولت باید در 
جلسات حضور داشته باشند از سوی غالمحسین شافعی، 
رئیس اتاق ایران مورد انتقاد قرار گرفت. او با بیان اینکه 
طبق برنامه ریزی قرار بود متناسب با وضعیت صنعت برق 
و دستور این نشست که به چالش های این حوزه مربوط 
می شد، وزیر نیرو نیز حضور پیدا می کرد ، گفت: متأسفانه 
ایشان به دلیل هم زمانی نشست شورا با جلسه دیگری، 

نتوانستند در شورای گفت وگو حضور پیدا کنند.

تشریح مشکالت و چالش های صنعت برق
در ادامه محسن عامری، رئیس مرکز بهبود کسب وکار 
اتاق ایران به ســوابق مصوبات قبلی جلســات شورای 
گفت وگو در بخش صنعت برق اشــاره کرد. بر اساس 
اظهــارات او در  صدوچهارمیــن،  صدوپنجمیــن و 
 صدونهمین جلسات شورا این مسئله بررسی شد هرچند 
مصوبات هیچ یک از این جلسات تاکنون اجرایی نشده اند.

در ادامه مشــکالت مربوط به بخــش تولیدکنندگان، 
مصرف کنندگان، ســازندگان و پیمانــکاران فعال در 
صنعت برق و ســطح کالن این صنعت موردتوجه قرار 
گرفت. رئیس مرکز بهبود کسب وکار اتاق ایران دراین باره 
گفت: بدهی انباشته ارزی ســرمایه گذاران نیروگاهی 
به صندوق توسعه و مشــکالت متعدد تولیدکنندگان 
برق تجدیدپذیر در دریافت مطالبات خود دو مسئله ای 
هستند که تولیدکنندگان برق با آن دست به گریبان اند. 
از طرفی مصرف کنندگان برق نسبت به امنیت عرضه 
برق نگران اند، روبرو شدن با خاموشی های متعدد و بدون 
برنامه ریزی متناسب با صنایع علی رغم مشخص شدن 
اولویت خاموشی در مفاد ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر 
محیط کســب وکار، عدم اصالح و تنظیم قراردادهای 
شــرکت های توزیع برق با واحدهــای تولیدی طبق 
مفاد ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و 
آیین نامه اجرایی آن و مسئولیت حراست و جلوگیری 
از سرقت تجهیزات منصوبه و لوازم اندازه گیری در داخل 
پست بر عهده مصرف کننده برق علی رغم مالکیت ایشان 
بر این تجهیزات و لوازم از دیگر مشــکالتی هستند که 

مصرف کنندگان با آنها مواجه اند.
بر اساس اظهارات عامری عدم ایجاد نهاد تنظیم گر بخش 
برق علی رغم وجود مصوبات و قوانین مربوطه مهم ترین 
مسئله ای است که در سطح کالن، وجود دارد و مشکالت 
بســیاری را ایجاد می کند. او تصریح کرد: ســازندگان 
و پیمانکاران فعــال در صنعت برق نیــز از تأخیرهای 
طوالنی در پرداخت مطالبــات بخش خصوصی پس از 
اجرای تعهدات و بدون جبران خسارت دیرکرد، کاهش 
ســرمایه گذاری در صنعت برق و افت ظرفیت تولیدی 
فعاالن اقتصادی و نظام قراردادی یک طرفه و تحمیل 
ریسک های ناشی از تغییر قیمت مواد اولیه و تجهیزات به 

پیمانکاران و تولیدکنندگان تجهیزات گله مندند.
رئیس مرکز بهبود کسب وکار در ادامه به اهمیت صنعت 
برق در برنامه ششم توســعه و ماده ۶ قانون حمایت از 
صنعت برق کشور اشاره و تأکید کرد: متأسفانه تا به امروز 
ردیف بودجه ای برای جبران مابه التفاوت قیمت فروش 
تکلیفی برق در نظر گرفته نشــده، از ۲۵ هزار مگاوات 
افزایش توان در طول برنامه تنها نیمی از آن قابل تحقق 
است و تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد از اهداف مدنظر برنامه درباره 
افزایش ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر تحقق یافته است.

عامری پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفت وگو برای اصالح 

صنعت برق کشور را در دو بخش کوتاه مدت و بلندمدت 
موردتوجه قرار داد. بر اســاس اظهارات او الزم اســت در 
کوتاه مدت برای جبران هزینه تمام شــده برق، متوسط 
قیمت فروش برق با شیب تدریجی سالیانه افزایش پیدا 
کند، از منابــع مالی دولت برای تأمیــن مالی پروژه های 
اولویت دار و استراتژیک صنعت برق اقدام شود، در مورد 
کنترل مصرف و تقاضا به ویژه در زمان پیک مصرف و کاهش 
تلفات به ظرفیت های موجود در قوانین بهینه سازی توجه 
شود و بدهی های دولت به بخش خصوصی با نرخ مناسب 
و منصفانه تنزل پیدا کند، دستورالعمل های مناسب برای 
اصالح قراردادهای جاری ابالغ شود و هزینه های یک جانبه 
بر پیمانکاران تحمیل نشود. او برای بلندمدت نیز فعال 
شدن شورای عالی انرژی و اصالح نظام حکمرانی انرژی 
را در کنار تهیه ابزار مالی مناسب برای پوشش ریسک 
ســرمایه گذاری در صنعت برق، رفع مشکل تسهیالت 
گیرندگان ارزی نیروگاهی از صندوق توسعه ملی از طریق 
تعیین منابع الزم در بودجه های سنواتی برای پرداخت 
مابه التفاوت نرخ ارز برای این تسهیالت گیرندگان یا سایر 
روش های پرداخت که به اتفاق دو طرف باشد، جلوگیری 
از ایجاد بدهی های بدون سررسید در نظام قراردادی با 
فعاالن صنعت برق و درنهایت حمایت از حضور بخش 

خصوصی در تجارت برق را پیشنهاد داد.

خسارت های ناشی از قطع برق به تولید باید 
پرداخت شود

شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش تولید 
مجلس و عضو شــورای گفت وگو با نگاه به ســفرهای 
استانی خود و بازدید از واحدهای تولیدی که به اجبار با 
یک روز خاموشی مواجه هستند، شرایط حاکم بر تولید 
را نگران کننده توصیف کرد و گفــت: باید برای جبران 
خسارتی که به دلیل قطع برق بر تولید مترتب می شود، 

فکری کرد.

نهاد تنظیم گر مستقل در صنعت برق سریعًا 
تشکیل شود

در ادامه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای 
گفت وگو، به اهمیت تعیین یک نهاد تنظیم گر مستقل 
در حوزه صنعت برق اشــاره و تأکید کرد: در این رابطه 
الیحه ای تهیه شده بود که متأسفانه از طرف وزارت نیرو 
از مجلس پس گرفته شد تا روی آن بازنگری شود. وزارت 

اقتصاد با استرداد الیحه نهاد مستقل تنظیم گر صنعت 
برق مخالف بود و عقیده داشت با اعمال برخی اصالحات، 

این الیحه قابلیت تصویب و اجرا را دارد.

اختالف نظرها دربــاره محل دبیرخانه نهاد 
تنظیم گر صنعت برق مدیریت شود

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز درباره 
ایجاد نهاد تنظیم گر و الیحه ای که به همین منظور تهیه 
شــد، گفت: همه آنچه الزم بود را دنبال کردیم و تنها 
اختالف نظر موجود درباره این نهاد در شش سال پیش به 
محل دبیرخانه آن مربوط بود. وزارت نیرو تأکید دارد که 
دبیرخانه این نهاد تنظیم گر در وزارتخانه باشد که ازنظر 

بخش خصوصی منطقی نیست.

مشکلی در تأمین برق صنایع سیمان نداریم
مهدی نیازی، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت از 
برنامه ریزی برای مدیریت مصرف انرژی در ابتدای سال 
با همکاری وزارت نیرو خبــر داد و گفت: درباره برخی 
اظهارنظرها مبنی بر مشــکالت موجود در روند تولید 
سیمان، اطالع رسانی الزم دراین باره با کلیه صنایع شده 
بود. تولید واحدهای ســیمان را در ساعات شب بدون 
محدودیــت داریم و تنها محدودیــت در تأمین انرژی 
موردنیاز به ســاعات روز برمی گردد و ازنظر مدیریت و 

تنظیم بازار سیمان مشکلی نخواهیم داشت.

تأمین مالی از طریق ماده ۱۲ قانون رفع موانع 
تولید در دستور کار است

محسن بختیار، معاون وزارت نیرو به تأمین مالی برای 
ایجاد ظرفیت های جدید تولید برق اشاره کرد و گفت: 
با کمک صندوق توسعه ملی از سال ۹۱ بخشی از تأمین 
مای موردنیاز انجام شــده اما مدتی است که استفاده 
از این ظرفیت امکان پذیر نیســت. ظرفیت دیگر برای 
تأمین مالی این بخش، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید 
است که تاکنون کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. 
البته به تازگی مصوب کردیم به کمک همین ماده قانونی 

بخشی از نیاز صنعت به برق تأمین شود.
به اعتقاد او فعال کردن بورس انرژی و ایجاد ارتباط بین 
تولیدکننده و مصرف کننده راه حل دیگری اســت که 
قابلیت استفاده دارد. معاون وزارت نیرو تأکید کرد: درباره 
نهاد تنظیم گر هم وزارت نیرو پیش قدم شد و الیحه ای 
دراین باره تهیه و به مجلس ارسال کرد. البته وزارت نیرو 
در دولت جدید الیحه را پس گرفت تا اصالحاتی روی آن 

اعمال و مجدد به مجلس تقدیم کند.
درنهایت خاندوزی در جمع بندی این نشست گفت: برای 
نهایی کردن الیحه نهاد مستقل تنظیم گر صنعت برق 
به وزارت نیرو ۱۵ روز مهلت داده می شود تا اصالحات 
موردنظر خود را اعمال کند، در غیر این صورت وزارت 

اقتصاد وارد عمل می شود.
وزیر اقتصاد تأکید کرد هر سه موضوع مطرح شده باید تا 

پایان تیرماه تعیین تکلیف شوند.

چرا کسی در صنعت برق سرمایه گذاری نمی کند؟

کاهش  تولید   با   ادامه  خاموشی ها

هبر معظــم انقالب در دیــدار رییس و 
مسئوالن قوه قضائیه:

دشمن به ضعف ها و کمبودها امید 
بسته اما مکرر ناامید شده است

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح )سه شنبه( در 
دیدار رئیس قوه قضاییه و جمعی از مســئوالن و 
کارکنان دســتگاه قضایی به تبیین »سنت هاِی 
غیرقابل تغییر الهی در جوامع« پرداختند و گفتند: 
علت سربلندی و پیروزی حیرت آور ملت ایران و 
نظام جمهوری اســالمی در برابر حوادث بزرگ و 
تلخ سال ۱۳۶۰، ایستادگی و تالش و نهراسیدن از 
دشمنان بود و این سنت الهی در همه دورانها قابل 
تکرار است و باید بدانیم خداوند سال ۱۴۰۱ همان 

خداوند سال ۱۳۶۰ است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخشی از فرمایشات 
با اشاره به ذوق زدگی دشمن در برخی مقاطع به 
دلیل برخی ضعفها و و کمبودهای داخلی افزودند: 
هم در ســال ۱۳۶۰ و هم بعد از آن در چهار دهه 
گذشته، دشمن در مواردی ذوق زده و امیدوار شده و 
تصور کرده است بساط انقالب و نظام در حال جمع 
شدن اســت اما این امیدواری تبدیل به نا امیدی 
شده و مشکل آنها این است که راز این ناامیدی را 

متوجه نمی شوند.
ایشان با تأیید ســخنان رئیس قوه قضائیه مبنی 
بر »در اولویت بودن مبارزه با فســاِد درون قوه«، 
خاطرنشان کردند: اکثریت قضات، افرادی شریف، 
پاکدست، نجیب، مؤمن و زحمتکش هستند اما 
با معدود افراد فاســد که به کار و آبروی دیگران 
آسیب می زنند، باید برخورد شود البته در مقوله 
مبارزه با فســاد، کار اصلی، مقابله با ساختارهای 
فسادزا و در هم شکســتن آنها است. رهبر انقالب 
با تأکید بر تقویت دانش قضایــی و جلوگیری از 
صدور احکام ضعیف یا مخدوش، در توصیه بعدی 
 به تشویق قضات و کارکنان شریف و زحمتکش 

سفارش کردند.
»معطــل نمانــدن هیچ یــک از اختیــارات و 
مأموریت های قانونی قوه« توصیه دیگر حضرت 
آیت اهلل خامنه ای به مسئوالن قضایی بود که در این 
زمینه گفتند: مثالً  دادستان کل در حوزه حقوق 
عمومی وظایفی دارد که باید با رصد کامل و البته 
بدور از احساسات و شعارزدگی، از تضییع حقوق 
عامه جلوگیری کند. ایشان پیشــگیری از جرم 
را از دیگر مصادیق مأموریتهای مهم قوه قضائیه 
برشمردند و گفتند: به عنوان نمونه باید با عمل به 
تکلیف قانونی در زمینه تعیین مالکیت زمین ها در 
شهرها و روستاها، از جرائمی مانند زمین خواری و 
کوه خواری پیشگیری شود. رهبر انقالب در توصیه 
ششــم، »تنظیم ارتباطات قوه قضائیه و ضابطان 
قضایی« را مورد تأکید قرار دادند و گفتند: بر رفتار 
ضابطین باید مراقبت و نظارت شود که در حق متهم 
زیاده روی یا تندروی نشود. دستگاه قضایی نیز نباید 
تحت تأثیر ضابط باشد بلکه باید به صورت مستقل 
به مسائل رسیدگی کند. البته نظرات کارشناسی 

ضابطان نیز نادیده گرفته نشود.
ایشــان در این زمینه افزودند: یکی از گالیه های 
ضابطان از دســتگاه قضایی رها کــردن برخی 
پرونده ها به علت کمبودهای قانونی است در حالیکه 

باید با تکمیل قوانین این خأل را برطرف کرد.

خبر
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معامله گران روز گذشته سه شنبه ۷ تیر ماه می گفتند 
سایه برجام همچنان بر ســر بازار ارز است. به گزارش 
اقتصادنیوز؛ روز گذشته سه شنبه ۷ تیر ماه قیمت دالر 
برخالف روز گذشته صعودی بود. نرخ دالر  روز گذشته 
نزدیک به ۶۰۰ تومان باال رفت . عده ای از معامله گران 
معتقد بودند که بازار اصالح شده است. البته قیمت دالر 
هرات هم روز گذشته ۴۰۰ تومان باالتر از دیروز بود که 

می تواند سیگنال صعودی برای تهران باشد. 

سایه برجام بر سر بازار ارز
معامله گران می گفتند سایه برجام همچنان بر سر بازار 
ارز است. روز گذشته سفارت آمریکا در قطر اعالم کرد 

نماینده واشنگتن در امور ایران با »محمد بن عبدالرحمن 
آل ثانی« درباره »تالش های دیپلماتیک مشترک برای 
رسیدگی به مســائل با ایران« گفت وگو کرده است. روز 
گذشته همچنین هیات مذاکره کننده ایران به ریاست 
علی باقری برای انجام دور جدید گفت وگوهای احیای 
برجام وارد قطر شدند. بازار روز گذشته در انتظار اخبار 
جدید است. طبق خبرها قرار است مذاکرات هسته ای 
غیرمستقیم ایران و آمریکا با میانجی گری اتحادیه اروپا 

روز گذشته سه شنبه ۲۸ ژوئن )هفتم تیرماه( پس از سه 
ماه تأخیر در دوحه قطر آغاز شود.

قیمت دالر رسمی ثابت ماند
قیمت دالر در ابتدای کار صرافی ملی  ۲۷ هزار و ۷۰۶ تومان 
بود . نرخ دالر صرافی قبل از ظهر ۲۷ هــزار و ۷۱۴ تومان 
معامله شــد و در نیمه روز به ۲۷ هزار و ۷۱۷ تومان رسید. 
این قیمت در مقایسه با دیروز ثابت بود.  نرخ دالر متشکل 

هم صبح روز گذشته ۲۷ هزار و ۵۶۰ تومان بود. اسکناس 
آمریکایی در بازار متشــکل قبل از ظهر به قیمت ۲۷ هزار 
و ۵۷۹ تومان معامله شد و در نیمه روز هم با همین قیمت 
مبادله شد. نرخ مذکور نسبت به روز گذشته تقریبا ثابت بود. 

قیمت طال و سکه صعودی شد 
قیمت اونس طال ظهر روز گذشــته  نوســان صعودی 
محدودی را تجربه کرد. قیمت طالی جهانی روز گذشته 
با ۲ دالر رشد در محدوده ۱۸۲۷ دالر معامله شد. در بازار 
داخلی ایران هم در زمان نوشتن این گزارش قیمت طال 
۱۸ عیار  ۲۰۰ تومان از دیــروز باالتر بود و در محدود ۱ 

میلیون و ۳۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان به فروش رسید. 

روز گذشته تمامی شاخص های بازار سهام تهران رشد 
کردند. به نظر می رســد از سر گیری مذاکرات برجامی 
مؤثرترین عامل در صعود قیمت ها در بورس اســت. به 
گزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز سه شــنبه هفتم 
تیر ماه، شاخص کل بورس پایتخت با افزایش ۱۰ هزار و 
۳۶۰ واحدی نسبت به روز دوشنبه به رقم یک میلیون 
و ۵۱۴ هزار و ۴۲۵ واحد رسید.  شاخص هم وزن بورس 
نیز با رشــد ۳ هزار و ۷۹۷واحدی در سطح ۴۲۱ هزار و 
۹۲ واحدی ایستاد. همچنین شــاخص کل فرابورس 
)آیفکس( ۸۷ واحد باال آمد و در سطح ۲۰ هزار و ۴۳۸ 

واحد قرار گرفت.  

بزرگان سبز و قرمز بورس و فرابورس
روز گذشــته نمادهای »نوری«، »شــپنا« و »شبندر« 
بیشترین تأثیر را در رشد شــاخص کل بورس داشتند و 
نمادهای »پارس«، »همراه« و »رمپنا« بیشترین تأثیر 
کاهشی را بر شاخص کل داشتند.  در فرابورس نیز نمادهای 
»زاگرس«، »آریا« و »خدیزل« بیشترین تأثیر مثبت را 
بر شاخص کل فرابورس داشــتند و »کگهر«، »پارتا« و 
»شرانل« بیشترین تأثیر کاهنهده را بر شاخص داشتند.  

در جــدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس ســآبیک 
صدرنشین اســت و شســتا و خگســتر در رتبه های 
بعدی هســتند. در فرابورس نیز دی، ددانــا و کرمان 

پرتراکنش  ترین نمادها هستند.  

افت ارزش معامالت 
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم ۱۰ هزار 
و ۴۵۳ میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش معامالت اوراق 
بدهی در بازار ثانویه ۵ هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان بود که 
۴۹ درصد از ارزش کل معامالت بازار سرمایه را تشکیل 
می دهد.  روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با کاهش 
۵ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۳ هزار و ۷۲۹ 

میلیارد تومان رسید. 

عرضه و تقاضای پایانی بازار
در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صف های فروش 
پایانی بازار نســبت به روز کاری قبل ۹۹ درصد کاهش 
یافت و ۲۰۰ میلیون تومان شد. ارزش صف های خرید نیز 
نسبت به پایان روز کاری گذشته ۸ درصد افت کرد و در 

رقم ۱۲۰ میلیارد تومان ایستاد. 
روز گذشته نماد کسرا )شرکت سرامیک های صنعتی 
اردکان( با صف  خرید ۱۶ میلیارد تومانی در صدر جدول 
تقاضای بازار قرار گرفت. پس از کسرا، نمادهای ساراب 
)شرکت سیمان داراب( و فوالی )شرکت صنایع فوالد 

آلیاژی یزد( بیشترین صف خرید را داشتند. 
بیشــترین صف فروش بازار در پایان معامالت به نماد 
غشاذر )شرکت پگاه آذربایجان غربی( تعلق داشت که 
ارزش آن ۹۰ میلیون تومان بود. پس از غشاذر، نمادهای 

پارتا و تلیسه بیشترین صف فروش داشتند.

بازار ارز و سکه در واکنش به اخبار مذاکرات کاهشی شد

سیگنال  ریزشی  به  بازارها

بورس سبزپوش شد

 واکنش مثبت بازار سهام به مذاکرات برجام

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردآبی گفت: 
هر کیلو قزل آال بدون احتساب سود تولیدکننده 
۴۰ هزار تومان کمتر از قیمت تمام شده عرضه 
می شود.آرش نبی زاده گفت: قیمت کنونی هر 
کیلو قزل آال سر مزرعه ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان است 

که با قیمت تمام شده اختالف معناداری دارد.
به گفته او، با مردمی سازی یارانه ها و آزادسازی 
نرخ نهاده ها، قیمت تمام شده هر کیلو قزل آال ۸۸ 
هزار تومان و با احتســاب ۲۰ درصد سود حدود 
۱۰۰ تــا ۱۰۵ هزار تومان ســر مزرعه تمام می 
شود.نبی زاده می گوید: با استمرار زیان پرورش 
 دهندگان، خشکســالی و کم آبــی پیش بینی 

می شــود که تولید قزل آال به ۹۰ تا ۹۵ هزار تن 
برسد. مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی گفت: 
با آزادســازی نرخ نهاده ها و افزایش هزینه های 
تولید از دولت تقاضا دارم که امســال به صورت 
استثنایی همانند دام و طیور از قزل آال حمایت 
کند و ۷ تا ۱۰ هزار تــن تولید مازاد را خریداری 
کنند، چرا که با تعطیلی مزارع و تغییر کاربری، 
راه اندازی مجدد سخت است. با توجه به شرایط 
خشکسالی و کم آبی پارسال ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار 
تن قزل آال تولید شد که امسال با استمرار روند 
 خشکســالی و گرانی نهاده دامــی پیش بینی 

می شود که تولید به ۹۰ تا ۹۵ هزار تن برسد.

واکاوی جزئیات پیشرفت پروژه نهضت ملی مسکن 
بیانگر آن اســت ۸ درصد از تعهد دو سال و ۴ درصد 
تعهد ساخت ۴ میلیون مسکن وزارت راه و شهرسازی 
به مرحله اخذ پروانه رسیده و تخصیص پروژه به ۲۴۷ 
هزار متقاضی انجام شده است. نهضت ملی مسکن 
به عنوان یکی از وعده های اصلی رئیس جمهور برای 
ساخت ســاالنه یک میلیون واحد مسکونی مطابق 
قانون مجلس شورای اسالمی و همچنین نیاز جامعه، 

ساماندهی بازار مسکن را هدف گرفت.
بر این مبنا در حال حاضر اطالعات متفاوتی از میزان 
پیشرفت انجام شــده از این طرح به گوش می رسد. 
در این شرایط بر اســاس پیگیری های انجام شده و 
دسترسی به ســامانه جامع طرح های مسکن دولت 
به ســراغ واکاوی به روزترین آمار از مهم ترین طرح 
عمرانی دولت رفتیم. پیش از ورود به جزئیات آماری 
مذکــور در گام ابتدایی توجه به ایــن نکته ضروری 
است که هم اکنون اطالعات سامانه جامع طرح های 
مسکنی دولت اطالعات مجموع پروژه های مسکنی 
را فارغ از عنوان پروژه در اختیــار ما قرار می دهد، به 
معنای دیگر اطالعات تفکیک شده ای از مسکن مهر، 
طرح اقدام ملی و نهضت ملی مســکن وجود ندارد و 
آمار ارائه شــده در گزارش مجمع تمامی طرح های 
 نیمه تمــام قبلی  بــه اضافه فعالیت هــای نهضت 

ملی مسکن است.

در گام ابتدایــی بیان آمار به ســراغ مجمــوع آمار 
متقاضیان در طرح های مسکونی دولتی می رویم که 
تاکنون قوی ترین فعالیت دولت سیزدهم نیز در همین 
بخش اتفاق افتاده است. بر این اساس تا تاریخ ۴ تیر 
ماه سال ۱۴۰۱ مجموعا ۵ میلیون و ۴۹۷ هزار ۷۸3 
متقاضی مسکن در سامانه های ثبت نامی وزارت راه و 

شهرسازی نام نویسی کرده اند.
بر این اساس تاکنون 66 درصد از متقاضیان معادل 
3 میلیون و 63۲ هزار ۸۰6 متقاضی حائز شــرایط 
اولیه دریافت مسکن شده اند و همچنین ۲۸ درصد از 
کل آمار ثبت نامی ها معادل ۱ میلیون ۵6۱ هزار ۲۲۲ 
متقاضی نیز در انتظار بررسی تا تخصیص پروژه قرار 
دارند.عالوه بر آمار ذکر شده تا تاریخ مذکور، ۹۲۹ هزار 
۸۹6 متقاضی معادل ۱6 درصد از متقاضیان ثبت نام 
کرده، تایید نهایی نام نویسی را از وزارت راه و شهرسازی 
دریافت کرده و در محله رسیدن به تخصیص پروژه 

قرار دارند.
الزم به ذکر است تا ۴ تیرماه سال ۱۴۰۱ کار عملیاتی 
۴۱۹ هزار ۱۲۴ متقاضی در دســتر کار قرار گرفته 
و تنها ۲۴۷ هزار ۴3۲ متقاضی به مرحله تخصیص 
پروژه رسیده اند. به معنای دیگر پس از گذشت نزدیک 
به ۱۰ ماه از فعالیت وزارت راه و شهرسازی هم اکنون 
برای ۴.۵ درصد از متقاضیان کل پروژه تخصیص داده 

شده است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشــاره به افزایش 3۲ 
درصدی خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته، از تاخیر دولت در پرداخت مطالبات 
گندمکاران انتقاد کرد. علیقلی ایمانی با اشاره به اینکه 
تاکنون بیــش از 3.۷ میلیون تن گندم از کشــاورزان 
خریداری شده اســت، گفت: این رقم نسبت به مدت 

مشابه سال قبل حدود 3۲ درصد افزایش داشته است. 
وی اضافه کرد: نکته مهم در این زمینه تأخیر در پرداخت 
مطالبات کشاورزان اســت به طوری که در بسیاری از 
استان ها میزان پرداخت ها حدود ۱۰، ۱۵ الی ۲۰ درصد 
بوده که بسیار رقم پایینی است. ایمانی تصریح کرد: در 
بسیاری از استان ها حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از زمان خرید 

گندم گذشته اما هنوز مطالبات تسویه نشده است. وی با 
بیان اینکه کشاورزان برای کشت های بعدی خود نیاز به 
نقدینگی دارند، گفت: این نقدینگی باید از محل فروش 
گندم تولیدکنندگان تأمین می شــده که این اتفاق 
نیفتاده و منجر می شود که کشت های بعدی کشاورزان 
به تعویق بیفتد و تولید ملی از این مساله آسیب می بیند.

بر اساس آمار رســمی،  تامین پایدار برق برای تولید 
سیمان متناسب با تقاضای بازار ســبب شد تا روند 
کاهش قیمت این کاالی استراتژیک تداوم پیدا کند 
و در یک هفته گذشته شاهد کاهش ۲6 درصدی هر 

تن سیمان باشیم. 
برخالف سال گذشته که شاهد قطعی گسترده برق 
صنایع در فصل گرم بودیم، در سال جاری شرایط به 
منظور تامین این حامل انرژی موثر در تولید سیمان، 
بهبود موثری پیدا کرد، به طوری که بر اســاس آمار 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت ۹۲ درصد از صنایع 
بدون هیچ محدودیتی نسبت به تولید خود در تابستان 
۱۴۰۱ اقدام می کنند و ۸ درصد باقیمانده صنعت نیز 
به اندازه یک هفتم سال گذشته با محدودیت تامین 

برق مواجه هستند.
بر این اساس یکی از ویژگی های برنامه مدیریت مصرف 
برق در سال جاری نسبت به سال گذشته توجه ویژه به 
کنترل بازار کاالهایی است که صنایع تولید کننده آن 
با توجه به شکاف عمیق ناترازی تولید و مصرف برق 

مشمول برنامه مدیریت مصرف شده اند.
در همین راســتا بازار ســیمان یکــی از بازارهایی 
اســت کــه کارخانه هــای تولیدکننــده آن جزء 

صنایــع بســیار پرمصــرف بــرق بــه حســاب 
 می آینــد و شــرایط مدیریــت مصرف بــرق بر آن 
حاکم است. بر این مبنا بازار سیمان به واسطه اخبار 
منفی مخابره شده با افزایش قیمت قابل توجه مواجه 
شد، به نحوی که قیمت هر تن سیمان بر اساس آمار 
بورس کاال در معامالت ۲۲ خرداد سال ۱۴۰۰ به یک 
میلیون ۴۰۰ هزار تومان رسید. میزان افزایش قیمت 
در معامالت به نحوی بود که بورس کاال کلیه تبادالت 

سیمان در روز ۲۲ خردادماه را ابطال کرد.
پس از این جو روانی شــکل گرفته و افزایش قیمت 
نجومی سیمان مشخص شد، دولت برنامه مدیریت 
مصرف برق را با در نظر گرفتن میزان عرضه متناسب 
با تقاضا در فصل گرم تبیین کرده است.در این رابطه 
عبدالرضا شــیخان، دبیر انجمن کارفرمایی صنعت 
ســیمان گفت:» یکی از مهمترین محورهای مورد 
تاکید دولــت و بخش خصوصــی، مدیریت مصرف 
 برق با اولویت تامین ۵ میلیون تن کلینکر و ســیمان 
در ماه بــود.« وی در بیان تعامــل بخش خصوصی و 
دولت گفت:» با توجه به هماهنگــی صورت گرفته، 
مدیریت بازار در دستور کار اســت و بازار این کاالی 
استراتژیک در شرایط عرضه ۵ میلیون تنی سیمان 

و کلینکــر با هیچ التهابی از ســمت عرضــه مواجه 
نخواهد شد.« فارغ از برنامه ریزی صورت گرفته، نتایج 
برنامه دقیق مدیریت مصرف بــرق و در نظر گرفتن 
مســئله حفظ عرضه به وضوح در معامالت سیمان 
در بورس کاال هویدا اســت.بر این اساس قیمت این 
کاالی استراتژیک در تاریخ ۲۹ خردادماه سال ۱۴۰۱، 
برای هر تن ۹3۱ هزار تومان بوده اســت، این قیمت 
در حالی به ثبت رســید که قیمــت معامالت ابطال 
شده هفته گذشــته معادل ۱ میلیون ۴۰۰ هزار بود. 
به عبارت دیگر قیمت ســیمان که بــه دلیل برخی 
اخبار غلط در دو هفته گذشــته رشد قابلی توجهی 
 داشــت، طی هفته جاری 33 درصد کاهش را تجربه 

کرده است.
روند کاهش قیمت سیمان و مدیریت بازار این کاال در 
سایه تامین برق الزم در هفته گذشته نیز تداوم یافت 
به نحوی که قیمت هر تن ســیمان در معامالت روز 
۵ تیرماه سال ۱۴۰۱ بازهم با کاهش ۲6.۵ درصدی 
مواجه شد و به 6۸۴ هزار تومان رسید.بر این مبنا پس 
از جلسه وزارت نیرو با سندیکای کارفرمایی صنعت 
سیمان، قیمت هر تن سیمان در طول ۲ هفته گذشته 

در مجموع ۵۱ درصد کاهش را تجربه کرده است.

  کمیل طیبی
درست است که آزادی  ســازی های اقتصادی یا بهتر 
بگوییم اصــالح نظام قیمتی در بطــن خود افزایش 
ســطح عمومی قیمت ها را به دنبال دارد و بر شدت 
تورم نیز می افزاید، اگر زیر ساخت ها فراهم نشده باشد، 
ولی به معنای قبول افزایش قیمت ها به طور مداوم و 
در بلندمدت نیست. بلکه بر عکس، هدف غایی نظام 
اصالحی قیمت ها که نهایتا قیمت گذاری صحیح را بر 
عهده بازار به مفهوم عام آن می گذارد، و دست دولت را 
از دخالت در قیمت گذاری کوتاه می کند، کنترل تورم 

افسارگسیخته است. پس این نکته قابل تامل است که 
هرگونه جراحی اقتصادی که امروز شعار دولت سیزدهم 
است، و البته طرح آن هم جای امیدواری دارد، نیاز به 
زیر ساخت ها و ابزارهای الزم و تاثیرگذار برای جراحی 
اقتصادی دارد. به تعبیر بهتر جراحی اقتصادی برای 
کنترل تورم، خارج شدن از رکود تورمی و رسیدن به 
رشد اقتصادی مطلوب نیز به مثابه زنجیره تامین است 

که همه ابعاد، ارکان و گره های آن بهم پیوسته است.
 نمی توان برای اصالح اقتصادی یارانه ها را تعدیل نمود 
و قیمت ها را افزایش داد بــدون آن که برنامه ای برای 

تخصیص منابع آزاد شده  وجود نداشته باشد و یا یک 
طرح کارامدی در دست نباشــد تا از افت قدرت خرید 
مصرف کنندگان جلوگیری کند و یا مانع افزایش بی رویه 
هزینه تولید شود. اصالح قیمت ها زمانی کارساز است که 
عوامل برونزا مانند تحریم های اقتصادی و دستورالعمل 
 های اداری و اجرایی نقش اصلی را بجای عوامل درونزای 
بازار یعنی بخش های عرضه و تقاضای بازار در کنترل 
تورم بازی نکنند.   خالصه کالم این که افزایش دایمی 
قیمت ها، تحمیل شرایط تورمی و کنترل دستوری آن 

به معنای اصالح قیمت ها و جراحی اقتصادی نیست.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور رسیدن 
قیمت دام سبک زنده به کیلویی ۱3۹ هزار تومان را 
نتیجه بی تدبیری و عدم حمایت وزارت جهادکشاورزی 
از صنعت دامپروری دانست و گفت: دولت باید به نحوی 
عمل کند که هم تولیدکننده سرپا باشد و هم مصرف 

کننده راضی باشد. 
این درست نیست که با سرکوب تولیدکننده، مصرف 
کننده را راضی کرد یا از حق مصرف کننده به تولید 
کننده داده شود. افشــین صدر دادرس با بیان اینکه 
قیمت نهاده های تولید داخل بسیار باال است، گفت: 
جو با قیمت حدود ۱۲ تا ۱3 هزار تومان، یونجه ۸۰۰۰ 
تومان، کاه ۵۰۰۰ تومان به دست دامدار می رسد. ذرت 

هم که در بازار بسیار کم است.
وی ادامه داد: این در حالیســت که با وجود افزایش 
قیمت همه مولفه های تولید قیمت دام زنده نه تنها 
افزایش معقولی نداشته بلکه از اسفند ماه سال گذشته 
روند نزولی نیز به خود گرفته است. مدیرعامل اتحادیه 
دام سبک کشور اضافه کرد: بر اساس محاسبات و اعالم 
اتحادیه های حوزه دامپروری به وزارت جهاد کشاورزی، 
قیمت هر کیلو بره نر زنده بــرای دامداران ۱3۹ هزار 
تومان تمام می شود اما در بازار قیمت بره نر زنده بین 6۵ 

تا  ۷۰ هزار تومان است.
وی با اشــاره به اینکه بخــش زیــادی از دامداران 
از این اختالف قیمت ورشکســت شــده اند و مابقی 

نیز شــرایط ســختی را تحمل می کنند، گفت: در 
حــال حاضر خریــد تضمینــی و حمایتــی انجام 
 نمی شــود و دامداران دام هایشــان را به قیمت بازار

 می فروشند. 
در این بازار هــم چون برای دام با قیمت تمام شــده 
خریداری نیست مجبور هستند با قیمت های کمتر، 
دام هایشان را عرضه کنند. به گفته وی با وجود اینکه 
عرضه دام زیر قیمت واقعی است، صادرات هم ممنوع 
است، اما گوشت قرمز همچنان با قیمت های باال به 
دست مردم می رســد. که این موضوع حاکی از عدم 
وابستگی قیمت گوشت به دام زنده در شرایط کنونی 

است.

تورم دهــک اول در خرداد 
امســال برابر با 6۴ درصد، 
بیشــترین میــزان ایــن 
شــاخص در ســال های 
گذشته و در میان طبقات 
دیگر بوده اســت. در ادامه دهــک دوم نیز دومین 
گروهی اســت که تورم آن فراتر از 6۰ درصد ثبت 

شده است.
به گزارش اقتصادنیوز، حذف یارانه از قیمت خوراکی 
ها در سال جاری اثر خود را در تورم خرداد ماه نشان 
داد. به عبارت دیگر افزایش تورم خوراکی ها موجب 
شد تا گروه های کم در آمدتر جامعه تورم باالتری 

را تجربه کنند. 
تورم ماهانه در خرداد رکوردهای باالیی را ثبت کرده 

و به بیشترین میزان خود در بازه 3۰ ساله رسید. 
برخی کارشناســان معتقدند این رشــد بی سابقه 
قیمت در خرداد ۱۴۰۱ در نتیجــه حذف یارانه ها 

از برخی کاالهای اساسی بوده که در نهایت موجب 
شده تا از ســمت خوراکی ها تورم در کشور روندی 
افزایشــی پیدا کند. در ادامه این موضوع سبب شد 
تا تورم دهــک های ابتدایی با ســیر صعودی تری 
رشــد پیدا کند. به گزارش اکوایران و براساس داده 
های مرکز آمار تورم ماهانه دهک اول در ســومین 
ماه ســال برابر با ۱۹.۵ درصد به ثبت رســیده که 
 تقریبا ۷.3 واحد درصد از متوسط کل کشور باالتر 

بوده است.
این رقم برای دهک دوم معادل با ۱۷.۹ درصد ثبت 
شــده و دومین رکورد را در ایــن مقطع ثبت کرده 
است. روندی که مرکز آمار از وضعیت رشد قیمت ها 
در دهک ها منتشــر کرده نشان می دهد با افزایش 
متوســط درآمد در طبقات مختلــف جامعه، تورم 
کمتری ثبت شــده و در نهایت دهک دهم با ۸.۴ 

درصد کمترین میزان را داشته است.
این جهش قیمــت ماهانه در ۱۰ گــروه درآمدی 
موجب شده تا روندی مشــابه در تورم نقطه ای نیز 

به ثبت برسد. 

تورم 60 درصدی دهــک اول ودوم در 
خرداد 1401

تورم نقطه ای یعنی مقایسه شاخص قیمت مصرف 
کننده در هر مقطع با موقعیت مشابه خود در سال 
گذشته. این رقم در خرداد ۱۴۰۱ در کل کشور برابر 
با ۵۲.۲ درصد ثبت شده که تقریبا باالترین میزان در 

بیست سال اخیر است.
با احتســاب افزایش ماهانه دهک ها در این مقطع 
مشاهده می شود تورم نقطه ای هر کدام از گروه ها 

رکوردهای کم سابقه ای را ثبت کرده اند.
در همین رابطه تورم دهک اول در خرداد امســال 
برابر با 6۴ درصد، بیشــترین میزان این شاخص در 
سال های گذشته و در میان طبقات دیگر بوده است. 
در ادامه دهک دوم نیز دومین گروهی است که تورم 

آن فراتر از 6۰ درصد ثبت شده است.
مقایسه این متغیرها با کل تورم نقطه ای ثبت شده 
درکشور نشان می دهد هفت دهک نخست جامعه 
رشد قیمتی باالتر از حد متوسط کشوری داشته و در 
سه دهک پایانی پایین تر از میانگین بوده است. برای 

نمونه تورم دهک دهم برابر با ۴۹ درصد کمترین تورم 
نقطه ای کشور در این ماه به حساب می آید. به باور 
بسیاری از کارشناسان مهم ترین دلیل این اتفاق را 

می توان در رشد قیمت خوراکی ها جستجو کرد.

تورم ماهانه 30 درصدی خوراکی ها در 
دهک اول

به طور کلی تورم را می تــوان به دو گروه خوراکی و 
غیرخوراکی تقســیم بندی کرد. در این رده بندی 
مشاهده می شــود خرداد ماه تورم خوراکی دهک 
اول برابر با 3۱ درصد بوده که بیشترین سطح را در 

مقایسه با سایر گروه ها داشته است.
این در حالی است که در شــاخه غیرخوراکی تورم 
ماهانه برای تمام دهک ها پایین تر از مرز ۵ درصد 
بوده اســت. در همین رابطه تقریبا بــازه نرخ تورم 
غیرخوراکی در دهک های اول تا دهم کشور از ۴.3 

درصد تا ۴.۵ درصد بوده است.
علت این اتفاق را برخی در حــذف یارانه ها از اقالم 
اساسی خوراکی می دانند. افزایش رشد قیمت در 
کاالهای خوراکی موجب می شود تا در دهک های 
پایین تر که سهم بیشــتری از این گروه را در سبد 
مصرفی خود دارند تورم بیشــتری تجربه شود. این 
در حالی است که رشد پایین تر قیمت در کاالهای 
غیرخوراکی ســهم افزایش تورم را در دهک های 

پردرآمد کاهشی تر کرده است.

News kasbokar@gmail.com

رکوردزنی بی سابقه تورم ماهانه در دهک اول و دوم

رکوردزنی  تورم  کم درآمدها

تداوم روند کاهش قیمت سیمان با تامین پایدار برقافزایش ۳۲ درصدی خرید تضمینی گندم

افزایش یا اصالح قیمت ها

گوشت همچنان با قیمت باال به دست مردم می رسد

قیمت هر کیلو قزل آال 4۸ هزار تومان

آگهی موضوع ماده 3 قانــون و ماده ۱3 آئین نامه 
قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رســمی برابر رای شماره 
۱3۹۲6۰3۱3۰۱۰۰۰۹۸۸3 هیات اول موضوع 
قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبــت ملک بوکان تصرفــات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم هفتصد خضر پور سریل 
آباد فرزند کریم بشماره شناسنامه ۴۸۱ صادره از 
بوکان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۴۵ 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک باقیمانده 
۱۱۴- اصی واقع در بخش ۱۷ شهرســتان بوکان 
بلوار امام سایپا یدک ۱ کوچه حاج صالح عباسی 
خریداری از آقای محمدسعید صوفی علی آبادی 
احدی از زارعان صاحب نسق در پالک مذکور مع 
الواسطه محرز گردیده که برای آن پالک 3۸۷3 
فرعی از ۱۱۴- اصلی تعییــن 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 سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۹۵36

 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰3/۲۴
 تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

خالد خانه بیگی – رئیس ثبت اسناد و امالک
--

مفقودی )نوبت اول(
مجوز حمل صالح شکاری ســاچمه زنی کالیبر 
۱۲ مدل تک لول ته پر چخماقی ساخت ترکیه به 
شماره صالح S۱3۰3/3۴ بنام مصطفی امینی پور 
فرزند احمد به شماره ملی ۲۸۸۹6۷۷6۴۸ متولد 
۱33۲/۰6/۰3 مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد . ۹36۲
--

مفقودی )نوبت دوم (
گواهی نامه پایان تحصیالت این جانب معصومه 
ســلطان احمــدی فرزنــد فرضعلی به شــماره 
شناسنامه ملی ۲۸۵۱۷۹۵۸3۱ صادره از سلماس 
در مقطع کارشناســی ناپیوســته رشــته علمی 
کاربردی حسابداری صادره از واحد دانشگاهی با 
شماره )۰۲/۲۲/۱(۱3۱6۰ مفقود گردیده است 

و فاقد اعتبار می باشــد . از یابنده تقاضا می گردد 
اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد اســالمی واحد 
سلماس به نشانی بلوار جمهوری اسالمی ارسال 

نمایند . ۹۵۴۹
--

اخطاریه
آقای امیر چاپاری فرزند ذوالفعلی و سارا به موجب 
دادنامه شماره ۱۴۰۰3۵3۹۰۰۰6۸۸۸۵۴۴ – 
۱۴۰۰/۱۰/3۰ شعبه ۱ دادگاه خانواده شهرستان 
بوکان اســتان آذربایجان غربــی و قطعیت حکم 
مربوطه در حضــور در اجرای صیغه طالق رجعی 
که در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۷ فی مابین شــما و خانم 
زینب دهبکری جاری گردید اینک به شما اخطار 
می شود ظرف یک هفته از تاریخ انتشار این آگهی 
مهلت داده می شــود جهت ثبت طالق رجعی به 
دفتر طالق ۲۵ بوکان مراجعه نماید و در صورت هر 
گونه عذر شرعی و قانونی مراتب را کتبا به این اعالم 
نماید . در غیر اینصورت برابر مقررات اقدام بعمل 

خواهد آمد.۹۷۴۹
سردفتر ازدواج و طالق شــماره ۲۵/۲۵ – سید 

محمد حسینی قوزلو
بوکان .خیابان اســتاد حقیقی . کوچه بفرانبار ۷ 

همراه ۰۹۱۴۸۵۸۷۰۷۸ تلفن:۴6۲۵۰6۲۷

پروژه جدول، کانیوو و جوب فاضالب طرح 
هادی دهیاری روستای جونی کال

این دهیاری در نظر دارد پروژه جدول، کانیوو و جوب فاضالب طرح هادی روستا جونی کال به متراژ 1۸00 مترمربع 
را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

لذا بدینوسیله از کلیه متقاضیان دعوت می شود از تاریخ نشر آگهی 1401/04/۸ به مدت 10 روز با در دست داشتن 
معرفی نامه و ضمانت بانکی به مبلغ 900/000/000 میلیون ریال در وقت اداری جهت دریافت اســناد به دهیاری 
مراجعه و پس از تکمیل استعالم دریافتی حداکثر تا تاریخ 1401/04/19 نسبت به عودت مدارک تکمیل شده به 

دهیاری اقدام نمایند.
تاریخ بررسی پیشنهادات: ساعت 11 صبح20 /1401/04 در محل دهیاری است.

حضور نماینده مناقصه گران با ارائه معرفی نامه از شرکت بالمانع است.
دهیاری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

هزینه آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد

حسن محمدپور دهیار روستای جونی کال

تخصیص پروژه به 247 هزار متقاضی

جزئیات پیشرفت  نهضت ملی مسکن

سرمقاله
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برنامه ریزی برای ارزان شدن موتورهای برقی
رفع چالش ايستگاه موتور سيكلت های برقی توسط 

دانش بنيان ها
مدیر  گروه توســعه فناوری های نوین خودروئی و طرح های کالن ستاد توسعه 
فناوری های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی گفت: قرار است 
یک شرکت دانش بنیان ایستگاه شارژ موتوربرقی را طراحی کند. دکتر سید شهریار 
زینی گفت: در حال حاضر گلوگاه فناوری در تولید موتورسیکلت های برقی نداریم و 
این موتورها در داخل کشور به تولید می رسند. وی افزود: مشکل اصل قیمت بیشتر 
این موتورسیکلت ها نسبت به نمونه مشابه احتراقی است که به دلیل قیمت باالی 

باتری های لیتیومی این اتفاق می افتد که عمدتاً از خارج از کشور تأمین می شود.
مدیر گروه توســعه فناوری های نوین خودروئی و طرح های کالن ستاد توسعه 
فناوری های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با تاکید بر اینکه اما یکی از موضوعات در توسعه موتورهای برقی در کشور، 
فراهم سازی بستر شارژ است، گفت: الزم است که ایستگاه ها و جایگاه های شارژ 
موتور سیکلتهای برقی در کشور ایجاد شود تا دارندگان این موتورها معطل شارژ 
نمانند. وی ادامه داد: برای این منظور، یک شرکت دانش بنیان در صدد ایجاد بستر 
شارژ و توسعه ایستگاه های شارژ با حمایت ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی، 

حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری است.
وی گفت: فروش نمونه های داخلی و خارجی این موتورسیکلت های برقی درکشور 
نشان از اقبال به آن دارد اما تعداد آنها کم است زیرا بستر شارژ در کشور نداریم و 
این یک چالش محسوب می شود. مدیر گروه توسعه فناوری های نوین خودروئی 
و طرح های کالن ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری با اشــاره به دیگر چالش استفاده از 
موتورهای برقی در کشور گفت: همچنین اقالم یدکی موتورسیکلت های برقی 
در دسترس نیست و باید خدمات پس از فروش این موتورها در کشور توسعه یابد.

وی با بیان اینکه اگر زنجیره تأمین و اقالم یدکی آنها وجود داشته باشد، قیمت نهایی 
موتورسیکلت کاهش پیدا می کند، گفت: در ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی، 
حمل و نقل پیشرفته در صددهستیم با همکاری وزارت صمت و کارگروه رفع موانع 
تولید، برنامه هایی برای تأمین قطعات یدکی و توسعه عمق بومی سازی قطعات 

هایتک موتورسیکلت های برقی تدوین کنیم.
مدیر گروه توســعه فناوری های نوین خودروئی و طرح های کالن ستاد توسعه 
فناوری های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در خصوص مراکز تست موتورسیکلت های برقی نیز گفت: تاکنون در 
کشور فقط یک مرکز آزمون خاص موتورسیکلت برقی راه اندازی شده است و راه 

اندازی سایر مراکز آزمون موتورسیکلت های برقی نیز در حال اجرا است.
به گفته زینی، برنامه ریزی برای رفع چالشــهای موتورسیکلت های برقی علی 
الخصوص توسعه ایستگاه های شــارژ و یا استفاده از فناوری ســوآپ باتری به 
منظور کاهش قیمت تمام شده موتورسیکلت برقی در دستور کار ستاد توسعه 
فناوری های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری قرار دارد.

اخبار

اینستاگرام و فیس بوک پست های سقط جنین را پاک می کنند
پس از رای دادگاه عالی آمریکا برای لغو قانون سقط جنین، فیس بوک و اینستاگرام حذف پست هایی را آغاز کرده اند که قرص های سقط جنین را به زنانی ارائه می کند که به آنها دسترسی ندارند. پیش از این 
چنین پست هایی در شبکه های اجتماعی برای زنان ساکن در ایالت هایی ارائه می شد که قوانین منع سقط جنین در آن ها قبل از قانونی شدن اجرا می شد. جمعه هفته جاری دادگاه عالی آمریکا رای دادگاه »وید 

علیه رو« لغو و بالطبع آن سقط جنین را منع کرد. پس از این رویداد »میم ها«، بروزرسانی ها و استاتوس های زیادی در این شبکه های اجتماعی منتشر شد که به زنان نشان می داد چگونه می توانند به طور قانونی 
قرص های سقط جنین را از طریق پست به دسترسی یابند. برخی از این پست ها حتی نشان داده بودند که نسخه ها را برای زنان ساکن در ایالت هایی که اکنون این روش را ممنوع کرده اند، پست کنند. 

ریــزش قیمــت در بازار 
ســکه در حالی ادامه دارد 
که در هفته گذشته سکه 
با رکوردشــکنی قیمت به 
کانــال 16 میلیون تومان 
وارد شد. در حال حاضر قیمت هر قطعه سکه طرح 
جدید بهار آزادی بر اساس نرخ بازار طال، جواهر و 

سکه تهران 1۴ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان است.
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 1۴ میلیون و 
۳۷۰ هزار تومان، سکه تمام طرح قدیم 1۳ میلیون 
و ۷۰۰ تومان، نیم ســکه ۷ میلیــون و ۸۰۰ هزار 
تومان، ربع ســکه ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار  تومان و 
سکه یک گرمی۲ میلیون و ۹۵۰ هزار  تومان است. 
همچنین قیمت هر اونس طال در بازار های جهانی 
به یک هــزار و ۸۲۷ دالر رســید و هر گرم طالی 
1۸عیار به مبلــغ یک میلیون ۳۵۷ هــزار تومان 

معامله می شود.
در همین زمینه رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران 
در گفت و گو با »کسب و کار« گفت: راهکارهایی 
که برای کنترل نوسانات نرخ ارز در بازار اجرایی شد 
منجر به کاهش قیمت سکه و طال شد. با ادامه این 
سیاست ها انتظار می رود روند کاهش قیمتها ادامه 
دار باشد. ابراهیم محمدولی اضافه کرد: کنترل بازار 
ارز موجب ریزش قیمت طال و سکه در بازار شده و 
در صورت تداوم این وضعیت، آرامش در بازار طال 

ادامه دار خواهد بود.
وی اظهار داشت: در صورت تداوم کنترل ها، آرامش 
در بازار طال و سکه حکمفرما می شود. البته پیش 
بینی در بازار طال سخت اســت، چراکه هر نگاهی 
روی قیمت ها اثر می گذارد. اما اگر وضعیتی که در 
اینو چند روز ایجاد شده، تداوم پیدا کند روزهای با 

آرامشی در بازار طال خواهیم داشت.

طی هفته های گذشــته ســکه بازان امروز از یک 
طرف با پیشروی قیمت دالر در بازار ارز توانستند 
یکه تازی کنند و از ســوی دیگر چراغ ســبز رشد 
قیمت اونس طال باعث شد که فلز زرد رنگ داخلی 
جهش چشــمگیری را ثبــت کند. امــا این روند 
 ادامه دار نبوده و امروز شــاهد ریــزش قیمتها در 

بازار سکه هستیم. 
نایب رییــس اتحادیه طال و جواهر تهــران نیز به 
»ایرنا« گفت: با توجه به مدیریت بازار ارز توســط 
بانک مرکزی پیش بینی می شــود قیمت سکه و 
طال نه تنها افزایش پیدا، نکند بلکه روند کاهشــی 
در پیش بگیرد.  محمد کشــتی آرای در خصوص 
وضعیت بازار طال در هفته اخــر مردادماه گفت» 
قیمت انس جهانی طال هفته گذشــته هشت دالر 
کاهش یافت و در آخرین معامالت 1۸۳۲ دالر داد 

و ستد می شد. 
وی اظهارداشــت: نرخ ارز نیز بــا مدیریت بانک 

مرکزی و بخشنامه جدید بانک مرکزی درخصوص 
واگذاری ارزهای صادراتی در صرافی های مجاز به 
افرادی که می خواهند واردات داشته باشند موجب 

شد قیمت ارز کاهش یابد. 
به گفته این فعال صنفی با وجــود کاهش قیمت 
ارز و انس جهانی طال ما شــاهد رشــد بهای انواع 
سکه و طال در داخل کشــور بودیم و این امر ناشی 
از افزایش حباب ســکه است و این حباب هم براثر 
تقاضا ایجاد شــده است.  کشــتی آرای گفت: در 
آخرین معامالت روز گذشــته ســکه طرح قدیم 
یکصد هزار تومان، ســکه طرح جدید ۳۰۰ هزار 
تومان و نیم سکه ۲۰۰ هزار تومان افزایش قیمت 
هفتگی داشــت و این رشــد در واقع حباب سکه 
اســت. وی ادامه داد: ربع ســکه ۵۰ هزار تومان 
افزایش قیمــت هفتگی و ســکه های یک گرمی 
1۰۰ هزار تومان کاهش قیمت هفتگی داشت. هر 
مثقال طالی آب شده نیز ۸۰ هزار تومان و هر گرم 

 طالی 1۸ عیار نیز  ۲۰ هزار تومان افزایش قیمت 
هفتگی داشت. 

نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران بیان کرد: 
حباب سکه نیز در اخرین معامالت یک میلیون و 
۴۲۰ هزار تومان بود و این امر نشــان دهنده این 
است که در حالیکه دو مولفه موثر بر بهای فلز زرد 
یعنی قیمت ارز که تحــت مدیریت بانک مرکزی 
سیر نزولی داشــته و بهای انس جهانی طال نیز با 
کاهش همراه بوده است اما ایجاد تقاضا باعث باال 
رفتن قیمت سکه شده است. وی گفت: پیش بینی 
می شود با توجه به شــرایط موجود جهانی قیمت 
طال تغییراتی نداشته باشــد و در همین محدوده  
قیمتی باشــد و نرخ ارز نیز با توجه به اراده بانک 
مرکزی درخصوص کنترل نــرخ ارز تحت کنترل 
باشــد بنابراین در هفته آینده افزایشــی باشد با 
مدیریت بانک مرکزی در حــوزه ارز قیمت ها در 

همین محدوده باشد.

سكه 14 ميليون و 3۷0 هزار تومان شد

سکه و طال ارزان می شود؟ 
كاهش حباب سكه 

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com
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شهرداری بوکان در نظر دارد در اجرای  بند ۲ مصوبه شماره  ۳۷  مورخ  1۴۰1/۰1/1۴ شورای محترم اسالمی شهر ، نسبت به  
واگذاری کلیه امورات مربوط به مدیریت جایگاه  تک منظوره CNG شماره  1  و وصول درآمد حاصل از فروش وعرضه مداوم گاز 
CNG به خودروهای گازسوز و نگهداشت وتعمیرات تجهیزات و تأسیسات موجود در جایگاه را  بصورت اجاره یکساله  و به شرح 
 CNG ذیل به شرکت های دارای صالحیت ازشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و دارا بودن سقف مجاز  بهره برداری  از جایگاه
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آدرس جایگاهشماره اشتراک جایگاهسپرده شرکت در مزایده به ریالدرصد پایه اجاره بهاء ماهانه شماره جایگاه

۳6 درصــد از درآمــد ناخالص 1
ابتدای ج شاهیندژ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰۲۲۰۵6۳۹۵۸۸۹ ماهانه و پاداش برگشتی ساالنه
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آگهي مناقصه عمومی انجام فعالیت های عمرانی – شهرداری بوکان 
شماره آگهی ستادصالحیت و رتبه شرکتسپرده شرکت در مناقصهمبلغ برآورد اولیهعنوان  و موضوع  مناقصهردیف

تجدید مناقصــه ادامه احداث و 1
تکمیل کانال دیوار حایل سنگی 

مسیل  اوزون دره )علی آباد(

 ۷/6۸1/۲۰۰/۲۲۹
ریال

 ۳۸۴ /۰۰۰ /۰۰۰
ریال

دارا بودن 
۲۰۰1۰۹۲۷۲۵۰۰۰۰۲۳ حداقل رتبه ۵ ابنیه 

تجدید مناقصه پیاده روسازی ۲
مسیر جاده سد

 ۴/۷۹۷/۸۹۴/1۰۷
ریال

 ۲۴۰ /۰۰۰ /۰۰۰
ریال

دارا بودن 
۲۰۰1۰۹۲۷۲۵۰۰۰۰۲۴ حداقل رتبه ۵ ابنیه 

تجدید مناقصه جدولگذاری بلوار ۳
۴۰ متری ساحلی، خیابان پیام

 ۵/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰
ریال

 ۲6۲ /۵۰۰ /۰۰۰
ریال

دارای حداقل رتبه ۵ ابنیه یا 
راه و باند و یا پیمانکاران محلی  

و دارای سابقه مفید کاری
 ۲۰۰1۰۹۲۷۲۵۰۰۰۰۲۵

جدولگذاری و احــداث پارک ۴
امیرآباد در زمینهای یوسفی

 ۸/۲16/6۴1/۹۰۹
ریال

 ۴1۰ /۰۰۰ /۰۰۰
ریال

دارا بودن 
۲۰۰1۰۹۲۷۲۵۰۰۰۰۲6 حداقل رتبه ۵ ابنیه 

شهرداری بوکان در نظر دارد در راستای بودجه مصوب ســال 1۴۰1 پروژه های ذیل را با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه و از طریق مناقصه 
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زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 1۲:۰۰ روز  سه شنبه مورخ 1۴۰1/۰۴/۲1

متقاضیان واجد شرایط جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه می توانند با شماره تلفن-۴6۲۲6۳۳۹-  ۴6۲۲۳۰۹۹ – ۰۴۴ 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. 
1۰-آدرس کارفرما جهت ارائه فیزیکی پاکتهای “الف”، آذربایجانغربی-شهرستان بوکان-خیابان انقالب-ساختمان شهرداری- واحد 

قراردادها – کد پستی  :۵۹۵1۸6۷۹6۳ – تلفن ۰۴۴-۴6۲۲۲۸۰۰
رشید میرحسامی: شهردار بوکان


