
طبق اعالم گمرک ایران، ۴۵ هــزار تن باقی مانده از محموله 
ذرت های آلوده که در گمرک پلمب شــده بود،  بعد از آزمون 
سوم سازمان استاندارد و صدور تائیدیه، با ابالغ مرجع قضایی 

به گمرک، ترخیص شده است.
به گزارش ایســنا، چندی پیش، یک مکاتبه بین مســئوالن 
گمرک، نشان داد که ۲۷ هزار تن ذرت دامی از گمرک ترخیص 
شده و بخشــی از  این محموله آلوده به آفت کش  بوده است؛ 
در دی ماه پارسال، شــرکت »پ« حدود ۶۸ هزار تن ذرت را 

که در یکی از انبارهای منطقه ویــژه اقتصادی بندر امام )ره( 
تخلیه شده بود، به گمرک اظهار کرد، همزمان و یک روز زودتر  
شرکت »ز« نسبت به اظهار محموله ۶۵ هزار تنی ذرت دامی 
اقدام می کند. اما آنچه اتفاق می افتد این اســت که در هفتم 
اسفند نامه استاندارد به گمرک نشان می دهد کاالی شرکت 
»پ« آلوده بوده و میــزان آفت کش های موجود در آن از حد 
استاندارد و مجاز بیشتر است و بر این اساس گمرک  نسبت به 
پلمب انبار مربوطه که محموله هر دو شرکت در آن قرار داشت، 

اقدام و علیه دو شرکت وارد کننده ذرت و شرکت انباردار که 
برای محموله ناسالم با اسناد محموله سالم بیجک صادر کرده 
بود به جرم قاچاق به مقام قضایی اعالم جرم کرده اســت؛ اما 
این زمانی است که ۲۷ هزار تن ذرت دامی ترخیص شده بود.

شرکت »ز« که ذرت های آن مورد تائید استاندارد قرار گرفته و 
تمامی مجوزها را دریافت کرده بود، در زمان ترخیص کاالهای 
خود، با همان کوتاژ، کاالی آلوده شــرکت »پ« را ترخیص 
می کند، البته  اعالم اخیر ســازمان بنادر نشان داد که این دو 

شرکت متعلق به یک نفر بوده است. اما تازه ترین اعالم گمرک 
به ایسنا از این حکایت دارد که مانده محموله ذرت دامی که 
آلوده تشخیص داده شده بود، در اواخر اردیبهشت و خردادماه 
و بعد از کاهش میزان آفت کش به مرور زمان، ترخیص شده 

است.
آن طور که لطیفی- سخنگوی گمرک ایران- اعالم کرده است، 
سازمان استاندارد در دو مرحله، محموله ذرت شرکت را آزمون 
کرده و آلوده تشخیص داده بود از این جهت انبارهای مربوطه 

پلمب شد، گفت: اما باید توجه داشت که آلودگی این ذرت های 
دامی به دلیل سم آفالتوکسین نبود بلکه به دلیل  ماندگاری 
آفت کش بود که به مرور زمان در محصوالت کشاورزی از بین 
رفته و می تواند قابل استفاده باشــد. بر این اساس با دستور 
مقام قضایی در آزمون سوم حدود ۵۰۰۰ تن از این ذرت ها در 
۱۰ بهر تقسیم و مورد آزمون قرار می گیرد که نشان می دهد 
آفت کش های آن تا حدی از بین رفته که به سطح استاندارد و 

قابل استفاده رسیده است.

دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی کشــوری مقابله با 
کووید۱۹ با اشاره به روند افزایشی کرونا در کشور طی روزهای اخیر، 
گفت: دور از انتظار نیســت کــه واریانت BA۴ و BA۵ بــه زودی در 
کشورمان غالب شود.دکتر مسعود یونسیان در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به گزارش اخیر وزارت بهداشت مبنی بر افزایش سه برابری بستری و 
سرپایی کووید در روزهای اخیر، گفت: احتمال اینکه این افزایش ها 

را طی هفته آینده هم ببینیم، کم نیست و احتمالش نسبتا باالست.

افزایش موارد ابتال به کرونا با ۲ واریانت واکسن گریزتر در دنیا
وی با بیان اینکه در این زمینه باید به چند واقعیت توجه کرد، افزود: 
یک واقعیت این است که علی رغم اینکه ساب واریانت BA۲ اُمیکرون 
و زیرمجموعه های آن در دنیا غالب بوده است، اکنون چندین هفته 

متوالی اســت که BA۴ و BA۵ که از قاره آفریقا شروع شد، بعد به 
آمریکا و ســایر نقاط دنیا رفت، رو به افزایش می گذارد. البته شاید 
هنوز غالب نشــده و همچنان غلبه با BA۲ است. بنابراین در حال 
حاضر سهم تعداد موارد BA۴ و BA۵ در دنیا افزایش پیدا کرده و 
این ها هم دو واریانتی هستند که نسبتا واکسن گریزی بیشتری دارند.

روند افزایشی کرونا در همسایگی ایران
یونسیان ادامه داد: در عین حال باید نگاهی هم به وضعیت کشورهای 
همسایه مان داشته باشیم. در بین کشورهای همسایه می بینیم که 
در کشور کویت، عربستان، امارات، عراق، بحرین و ترکیه طی چند 

هفته اخیر افزایش موارد را داشتند و هر هفته نسبت به هفته قبل 
افزایش هایی را داشــته اند. البته آمار و گزارشی مبنی بر اینکه چه 
واریانت یا ساب واریانتی در آن کشورها بوده، اعالم نشده است،  اما 
می توان اینطور نتیجه گیری کرد که با توســعه دو واریانت BA۴ و 
BA۵ در آمریکا و اروپا که به طور دقیــق گزارش کرده و با افزایش 
موارد همراه بودند و قله کوچکی زدند، کشور ما هم احتماال از این 

قاعده مستثنی نیست.

احتمال دو رقمی شدن مرگ ها
وی درباره احتمال بروز پیک جدید کرونا در کشور به دنبال این روند 

افزایشی، گفت: در بقیه نقاط دنیا که وضعیت مشابه ما را داشتند، یک 
قله ای با ارتفاع یک پنجم تا یک ششم نسبت به قله اصلی اُمیکرون 
داشتند. یعنی اگر در قله اُمیکرون مان به ابتالی روزانه ۲۰ هزار نفر 
رسیدیم، حاال اینکه اعداد ابتالیمان روزانه چهار رقمی شود، دور از 
انتظار نیست و دو رقمی شــدن مرگ ها هم دور از انتظار نیست و 

متاسفانه احتمال آن وجود دارد.
یونســیان درباره زمان تاثیر این افزایش موارد سرپایی بر روی 
بســتری و مرگ های ناشــی از این بیماری، گفت: هرجایی در 
بیماری، نســخه خاص خودش را دارد. نمی توان قطعا گفت از 
آنجایی که موج در اروپا و آفریقا و ... فروکش کرد، در ایران هم 

حتما همین اتفاق می افتد. زیــرا تقارن وقایع به خصوص وقایع 
و رویدادهای ناشــی از جابجایی های جمعیتی با وقایع ناشی از 
ورود واریانت های جدید، تعیین کننده اســت. اگر این رویدادها 
همچون بازگشایی مدارس و مراســمات ماه محرم و ... همراه با 
رعایت پروتکل ها و بویژه استفاده از ماسک باشد، می توان گفت 

که مشکلی پیش نمی آید.

۲۵ درصد از افراد جامعه واکسن کرونا تزریق نکرده اند
وی گفت: بر اساس آمارهای رسمی کشور حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد 
افراد واجد شرایط در جامعه اصال واکسن کرونا تزریق نکردند و بین 
۳۰ تا ۳۵ درصد هم فقط یک دز واکسن تزریق کرده اند که ما به آنها 

جمعیت آسیب پذیر می گوییم.

واردات بیش از ۵۵۰ میلیــون دالری، افزایش ۴۷ 
درصدی قیمت برنج خارجی و ۱۶۴ درصدی ایرانی 
از تغییرات مربوط به برنج در مدت اخیر و البته در 
آستانه تصمیم گیری برای ممنوعیت فصلی واردات 

این کاال است. 
به گزارش ایسنا، بخشی از برنج مورد نیاز کشور از 
طریق واردات تامین شــده و حدود دو سالی است 
که از لیســت دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی 
کنار رفته و با ارز نیمایی وارد می شــود. تغییر نرخ 
ارز از جمله دالیل افزایش قیمت برنج وارداتی بود و 
در تغییر قیمت آن از حدود ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان 
تاکنون که به بیش از ۴۲ هزار تومان رسیده، موثر 

بوده ولی مسایل دیگری نیز مطرح است.
تازه ترین گزارش واردات برنج نشان می دهد که در 
سه ماهه اول امسال از مجموع واردات کاالی اساسی 
با شــش میلیون تن به ارزش بیش از ۴.۵ میلیارد 
دالر، سهم برنج به ۵۸۳.۶ هزار تن به ارزش بالغ بر 

۵۵۰ میلیون دالر می رسد. این در حالی است که در 
سال گذشته از مجموع واردات ۱۹.۶ میلیارد دالری 
کاالهای اساسی ســهم برنج،   ۱.۵ میلیون تن به 
ارزش بیش از ۱.۳ میلیارد دالر بود که در مقایسه با 
سال ۱۳۹۹ حدود ۴۶ درصد در وزن و ۴۱ درصد در 
ارزش افزایش داشت.  بررسی جریان قیمت کاالها 
در گزارش خردادماه مرکز آمار نیز نشان می دهد که 
برنج وارداتی تا ۴۷.۲ درصد نسبت به پارسال و ۹.۸ 
درصد در مقایسه با اردیبهشت ماه امسال گران شده 
است؛ به طوری که هر کیلو برنج خارجی درجه یک 
در خردادماه سال گذشته به طور متوسط حدود ۲۴ 
هزار و ۷۰۰ تومان بوده که در اردیبهشت ماه امسال 
به ۳۳ هزار و ۲۰۰ تومان و در خردادماه به متوسط 
۳۶ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده ولی تا ۴۲ هزار تومان 

هم فروش رفته است.
در رابطه با وضعیــت برنج ایرانی نیــز این کاال در 
خردادماه سال گذشــته به طور متوسط ۳۶ هزار و 

۸۰۰ تومان، اردیبهشت ماه امسال حدود ۸۲ هزار 
تومان و در خردادما ۹۷ هزار و ۳۰۰ تومان فروخته 
شــده و فروش آن به بالغ بر ۱۱۲ هــزار تومان هم 

رسیده است.
بر اســاس این گزارش، برنــج ایرانی نســبت به 
اردیبهشــت ماه ۱۸.۸ و در مقایســه با خردادماه 

پارسال ۱۶۴.۲ درصد گران شده است.
در آستانه ممنوعیت فصلی واردات برنج که از اول 
مردادماه تا پایان آبان ماه هر ســاله اعمال می شود 
رایزنی های زیادی جهت لغو این ممنوعیت صورت 
گرفته و ظاهــرا وعده هایی از ســوی وزارت جهاد 
کشاورزی وجود داشته اما هنوز رسما در این رابطه 
اعالمی صورت نگرفته است. در سال گذشته نیز به 
دلیل تبعات تورمی ناشی از اعمال ممنوعیت و عدم 
تامین به موقع نیاز بازار، درخواســت هایی جهت 
عدم اعمال این ممنوعیت وجود داشــت که با آن 

موافقت نشد.

معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا اعالم کرد که پلیس به 
موضوع ادعاهایی مبنی بر تقلب یا فروش سواالت کنکور ورود 
کرده و البته تاکنون این پلیس به موردی از فروش سواالت 
کنکور قبل از برگزاری آزمون نرسیده است. سرهنگ رامین 
پاشایی در گفت وگو با ایسنا، درباره برخی ادعاها و خبرهای 
مطرح شده درباره فروش سواالت کنکور سراسری در فضای 

مجازی گفت:  پیش از برگزاری کنکور برخی از افراد سودجو 
با این روش اقدام به کالهبرداری از متقاضیان شــرکت در 
کنکور سراسری کرده بودند که دستگیر شدند. در بررسی ها 
مشخص شد که این افراد هیچگونه دسترسی به سواالت 
کنکور نداشته و تنها از این طریق دست به کالهبرداری زده 
بودند. وی ادامه داد:  همچنین شایعاتی نیز در مورد فروش 

سواالت کنکور سراسری وجود داشت که پلیس فتا نسبت 
به بررسی این موارد نیز اقدام کرد در جریان آن کارآگاهان 
پلیس فتا به موردی از فروش ســواالت پیش از برگزاری 
کنکور نرسیدند البته تحقیقات و پیگیری های پلیس در این 
خصوص همچنان ادامه دارد و اگر مواردی مشاهده شود، 

حتما با آن برخورد خواهد شد.

در شرایطی که از هفته گذشته نرخ بلیت هواپیما برای 
مسافران خارجی ارزی شــد، مخالفت های بسیاری از 
سوی دستگاه های مختلف و فعاالن حوزه گردشگری 
با این تصمیم صورت گرفت. هم اکنون نیز مجلس وعده 
بررسی این موضوع را داده است و مشخص نیست آیا نرخ 

ارزی برای پرواز خارجی ها باقی می ماند یا لغو می شود؟
به گزارش ایسنا، نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی 
از پنجم تیرماه برای مسافران خارجی به صورت ارزی 
محاسبه شده و بر اساس این تصمیم که از سوی انجمن 
شرکت های هواپیمایی اتخاذ و سپس از سوی سازمان 
هواپیمایی کشوری به تایید رسید، قیمت بلیت هواپیما 
در مسیرهای داخلی برای پروازهای کمتر از یک ساعت 
۱۰۰ دالر و برای پروازهای بیشــتر از یک ساعت ۱۵۰ 

دالر اعالم شد.
در این میان وزارت میراث فرهنگی  و گردشگری و وزارت 
امور خارجه در مکاتباتی جداگانه و اظهارنظرهایی متعدد 
مخالفت خود را با اتخاذ این تصمیم ابــراز کردند. چرا 

که به اعتقاد آن ها این تصمیم می تواند تبعات بسیاری 
برای گردشگری ایران و حتی صنعت هوانوردی داشته 
باشند. فعاالن و مسئوالن حوزه گردشگری می گویند، 
یکی از مهمترین مزیت های ایران در حوزه گردشگری 
ارزان بودن هزینه سفر اســت که با این تصمیم مسلما 
گردشگری در ایران نیز تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش 

محسوسی پیدا می کند.
حسن خوشــخو –معاون هوانوردی و امور بین الملل 
سازمان هواپیمایی کشوری- در این باره به ایسنا گفت: 
در این مورد دو رویکرد وجود دارد یکی این که سوخت 
یارانه ای که به شــرکت های هواپیمایی داده می شود، 
بهتر است به شهروندان ایرانی اختصاص پیدا کند و در 
کشورهای دیگر نیز اینگونه است که خدمات و کاالیی 
که به شهروندانشــان می دهند نرخ متفاوتی نسبت به 
مسافران و گردشگران دارد. دومین رویکرد این است که 
پیش از اجرای این تصمیم چارترکننده ها عمده سود از 
محل فروش بلیت هواپیما را به جیب می زدند به عنوان 

مثال مسافرانی که از عراق وارد کشور می شوند پکیجی 
را که شامل هزینه پرواز، هتل و غیره است را خریداری 
می کنند و بررسی های سازمان هواپیمایی نشان می دهد 
که سود این پکیج به جیب یکسری چارترکننده می رود 
و در واقع آن ها از سوبسید یارانه ای استفاده می کنند، اما 
در این تصمیم مقرر شد تا در قبال ارزی شدن نرخ بلیت 
هواپیما برای اتباع و مسافران خارجی، ایرالین ها اجازه 
دو نرخی کردن آن را نداشته باشند و تنها ملزم به عرضه 

بلیت هواپیما در سایت های خودشان هستند.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر مسافران ایرانی که به هنگام 
خرید بلیت هواپیما ملزم به ارائه کد ملی و مســافران 
خارجی ملزم به ارائه شماره گذرنامه هستند و شرکت های 
هواپیمایی براساس این تصمیم جدید باید یک نسخه از 
گذرنامه مسافران خارجی را آرشیو کنند تا دستگاه های 
نظارتی مانند ســازمان نظارتی بتوانــد مراحل فروش 
بلیت هواپیما به نرخ ارزی به اتباع و مسافران خارجی را 

راستی آزمایی کند.

۴۵ هزار تن از مانده ذرت های آلوده تعیین تکلیف شد

افزایش محسوس کرونا در کشور

جزئیات واردات و قیمت برنج در آستانه ممنوعیت فصلی

واکنش پلیس فتا به ادعاهای فروش سواالت کنکور و کشف تجهیزات تقلب

نرخ ارزی برای پرواز خارجی ها لغو می شود؟
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دستیار ویژه معاون اول رئیس جمهور:
دولت در خصوص 

وزارت بازرگانی الیحه 
نداشته است

بورس 
به تعادل رسید

بدهی خارجی   به  ۸ میلیارد 
و ۶۷۵ میلیون دالر رسید
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در بازار ارز و سکه
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سرمقاله

تعرفه گذاری 
به جای ممنوعیت واردات

کشــور ما به کشــور هزار 
اشــتباه تبدیل شده است. 
کشوری که نظام مدیریتی 
با آزمایش و خطا به دنبال به 
سرانجام رساندن امورات مختلف اقتصادی است. 

گاه مالحظات...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 
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افزایش ۵۷۰ درصدی 
قیمت مسکن طی ۵ سال

تدوین یک بسته جدید 
برای بازار اجاره

تورم نقطه ای اقالم خوراکی در خرداد ماه امسال 81.6 درصد به ثبت رسید

فشار  تورمی  به  کم درآمدها
صفحه۲

صفحه۴

ابهام  در تامین  ارز   واردات   خودرو 
واردات   خودرو   به   پاییز   و   زمستان   هم   نمی رسد

آیین نامه   واردات   خودرو   به   کجا   رسید؟

افزایش قیمت مسکن به اندازه ای رسیده که حتی 
یک قرن انتظار نیز برای طبقه کارگر و کارمند جهت 
خرید خانه دور از انتظار نیست. بر اساس گزارش مرکز 
آمار از وضعیت مسکن در تهران، متوسط قیمت هر 
متر مربع واحد مسکونی در پایتخت از پاییز ۱۳۹۶ 
تا پاییز ۱۴۰۰ رشــد ۵۷۰ درصدی داشــته است. 
بر اســاس اعالم مرکز آمار در خصوص تحلیل بازار 
مسکن تهران در پاییز ۱۴۰۰، متوسط قیمت هر متر 
واحد مسکونی شهر تهران ۳۳ میلیون و ۴۸۶ هزار 
تومان است. این در حالی است که بیشترین قیمت 
مســکن متری ۲۷۹ میلیون و ۲۰۷ هزار تومان و 
کمترین قیمت نیز ۴ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان بوده 
است. متوسط قیمت مسکن در پاییز ۱۴۰۰ نسبت 

به تابستان سال گذشته...

وزیر راه و شهرســازی از تدوین بســته جدیدی 
برای اجاره مســکن خبر داد که روز یکشــنبه در 
جلســه هیات دولت برای تصویب هیات وزیران 
مطرح می شــود. این در حالی اســت که مجلس 
هم طرح ســاماندهی بازار اجاره با موضوعاتی از 
قبیل اجــاره داری حرفه ای و ســاخت واحدهای 
استیجاری را در دستور کار دارد که بخش خصوصی 
و شهرداری ها در اجرای آن نقش دارند. به گزارش 
ایسنا، روز شنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۱ جلسه شورای 
مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی و سخنگوی 
دولت برگزار شــد. در این نشست رستم قاسمی 
ضمن تاکید بر رعایت مصوبه ســران قوه مبنی بر 
رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها اعالم 

کرد: بسته جدیدی از سوی...



اقتصاد2
ایران

مرتضوی:
مصرف نان بیشتر شده است

دبیرکل خانه صنعــت، معدن و تجــارت ایران از 
افزایش مصرف نان در کشور به دلیل افزایش قیمت 
سایر کاالها خبر داد و گفت: به نظر می رسد بخشی 
از فشار خوراک دام هم به نان منتقل شده چون جو 
کیلویی ۲۰۰۰ تومان اما نان کیلویی ۴۰۰۰ تومان 
است. به گزارش ایسنا، اوایل امسال قیمت گندم 
و آرد صنف و صنعت آزاد شــد و در پی آن قیمت 
محصوالت آردی از جمله ماکارونی و نان فانتزی 
افزایش یافت اما قیمت آرد نانوایان سنتی تغییری 
نکرد و همین موضوع سبب افزایش تمایل نانوایان 
سنتی به فروش آرد به واحدهای صنعتی شده است. 
در این رابطه محمدرضا مرتضوی به ایسنا گفت: به 
دلیل تفاوت فاحش قیمت آرد نانوایان سنتی با آرد 
صنعتی که اخیرا بیشتر هم شده همیشه بحث ورود 
آرد نانوایان به بخش های صنعتی مثل قنادی مطرح 
بوده اســت. در حال حاضر قیمت آرد صنعتی ۱۶ 
برابر قیمت آرد نانوایان است؛ بنابراین ممکن است 
این تفاوت قیمت انگیزه بیشتری برای فروش آرد 
نانوایان به بخش های صنعتی ایجاد کرده باشد. البته 
مشاهدات میدانی نشان می دهد نانوایان آردی که 
دریافت می کنند را می پزند، اما من یک مدیر صنعتی 
هستم نه نهاد نظارتی! وی با بیان اینکه نانوایان تحت 
فشار افزایش هزینه ها قرار دارند، تصریح کرد: در 
حال حاضر بیشترین هزینه نانوایی ها نزدیک به ۷۰ 
درصد مربوط به هزینه های نیروی کار است و سهم 

نرخ آرد در این هزینه ها کم است.

احتمال مصرف نان به جای خوراک دام
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان 
اینکه مشاهدات میدانی حاکی از افزایش مصرف 
نان در کشور است، تصریح کرد: دلیل این وضعیت 
افزایش قیمت سایر کاالها است. در حال حاضر نان 
در سطح کشــور کیلویی ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان 
عرضه می شود، اما کم کیفیت ترین برنج خارجی 
کیلویی ۳۵ هزار تومان، برنج ایرانی ۱۰۰ هزار تومان 
و سیب زمینی ۱۵ هزار تومان قیمت دارد؛ بنابراین 
طبیعی است که فشار مصرف روی نانوایی ها باشد. 
به گفته وی به نظر می رسد بخشی از فشار خوراک 
دام هم به نان منتقل شده چون جو کیلویی ۲۰۰۰ 
تومان اما نان کیلویی ۴۰۰۰ تومان است. مرتضوی با 
بیان اینکه اگر قرار باشد مردم پول ثابتی برای خرید 
نان پرداخت کنند فقط دو راه وجود دارد، گفت: یا 
دولت باید مابه التفاوت قیمت آرد را پرداخت کند 
یا آرد را به صورت مجانی به نانواها عرضه کند که 
راه اول را انتخاب کرده اســت اما اگر قرار باشد در 
سال های آینده قیمت گندم افزایش یابد، اما دوباره 
دولت قیمت نان متناسب با آن تغییر نکند، همین 
مشکالت تکرار می شود. وی افزود: به عبارت دقیق تر 
دولت قرار است بخشی از هزینه های نانوایی ها را 
پرداخت کند. اگر در سال های آینده این هزینه ها 
افزایش یابد و دولت توان پرداخت آن را داشته باشد، 

این طرح ادامه پیدا می کند.

وظیفه دولت حفــظ ارزش پول ملی 
است، نه کنترل نانوایی ها

مرتضوی با بیان اینکه دولت بایــد تمرکزش را 
به جای ثابت نگه داشــتن قیمت ها که خارج از 
توانایی اش است، برای حفظ ارزش پول ملی به کار 
گیرد، گفت: تکلیف دولت حفظ ارزش پول ملی 
و قدرت خرید مردم اســت، نه اینکه مدام یارانه 
پرداخت کند. ادامه این وضعیت ممکن است دولت 
را به جایی برساند گه دیگر توان پرداخت یارانه ها را 
نداشته باشد. دولت برای فرار از ورشکستگی دولت 
باید از الگوهای جهانی اســتفاده کند، نه اینکه با 

منت به مردم  یارانه دهد.

شــخص اول وزارت جهاد در پرونده 
فساد بازارگاه مقصر است

وی با بیان اینکه یک مثال اشتباه در اقتصاد ایران 
سامانه بازارگاه اســت که در نهایت مشخص شد 
منجر به فساد شده است، تصریح کرد: شخص اول 
وزارتخانه در این پرونده مقصر است. درست زمانی که 
قرار بود تحولی در نظام دامداری و مرغداری کشور 
ایجاد شود، یک میلیون تن کاالیی که اصال وجود 
نداشته، بدون اینکه خریداری شده باشد، با همکاری 
یک شرکت خلق الساعه که نصف سهام خود را به 
شرکت تعاونی روستایی هبه کرده، در سامانه عرضه 
کرده است. در این فساد یک ماه است پول دامدار و 
مرغدار را گرفته اند، اما اصال کاالیی خریداری نشده 
که به آن ها عرضه شود.   دبیرکل خانه صنعت، معدن 
و تجارت تصریح کرد: یــک میلیون تن کاالیی که 
وجود ندارد، بدون ثبت ســفارش، کشتی و کوتاژ 
برای فروش گذاشته شده است و بعد هم وزارتخانه 
به بانک مرکزی نامه داده که برای کاالیی که وجود 

ندارد، ارز هم دریافت کند.

خبر

تورم نقطه بــه نقطه اقالم 
خوراکــی در خــرداد ماه 
امســال بالغ بر 8۱ درصد 
به ثبت رسیده است، همین 
موضوع باعث شده است تا 
تورم در اســتان های کم برخوردار بسیار باالتر از 

استان های برخوردار به ثبت برسد.
به عنــوان مثال تورم ماهانه اســتان سیســتان و 
بلوچســتان حدود ۱۰ درصد باالتر از تورم ماهانه 
استان تهران بوده است. علت این امر باال بودن سهم 
کاال های خوراکی در سبد مصرفی استان های کم 
بضاعت نسبت به سایر استان ها است، چراکه مردم 
هرچه فقیر تر باشند ســهم بیشتری از درآمدشان 
صرف خرید مواد غذایی می شود. همچنین آمارها 
نشان می دهد از ۳۱ اســتان ایران ۲۲ استان تورم 
باالتری را نســبت به تورم کل کشور در خرداد ماه 

۱۴۰۱ تجربه کرده اند.
بســیاری از کارشناســان اصالح قیمت کاال های 
اساســی در ماه های گذشته موســوم به جراحی 
اقتصادی توســط دولت را علت اصلی گرانی های 
اخیر علی الخصوص تورم در اقالم خوراکی دانسته 
اند. در این گزارش به بررسی تورم استان ها در ماه 
گذشته از سه زوایه تورم ساالنه، نقطه ای و ماهانه 

پرداخته شده است.
بنا به گزارش اکوایران، تورم ساالنه خرداد ماه ۳9.۴ 
درصد به ثبت رسیده است، به بیان دیگر میانگین 
ســطح عمومی قیمت ها در دوازده ماه منتهی به 
خرداد ۱۴۰۱ نسبت به میانگین قیمت ها در دوازده 
ماه منتهی به خــرداد ۱۴۰۰ نزدیک به ۴۰ درصد 

افزایش داشته است. همچنین تورم نقطه به نقطه 
نیز در آخرین ماه بهار سال جاری بالغ بر ۵۲ درصد 
به ثبت رسیده اســت، این در حالیست که همین 
شاخص در اردیبهشت حدود ۳9 درصد بوده است.

براساس آمارهای منتشر شده تورم نقطه ای اقالم 
خوراکی در خرداد ماه امسال 8۱.۶ درصد به ثبت 
رسیده است که در سالیان گذشته بی سابقه بوده 
است. از همین رو می توان دلیل جهش تورمی در 
خرداد امسال را تورم و افزایش قیمت در کاال های 

خوراکی دانست.
تورم ماهانه در خــرداد مــاه ۱۲.۲ درصد به ثبت 
رسیده است، در حالی که این شاخص در ماه قبلی 
آن تنها ۳ درصد بوده است. نرخ تورم ماهانه به ثبت 

رســیده در خرداد ماه بعد از جنگ و ایران و عراق 
تاکنون در کشور بی سابقه بوده است. تورم ماهانه 
استان سیستان و بلوچستان در خرداد ۱8 درصد به 
ثبت رسیده است، این باالترین نرخ تورم ماهانه در 
میان تمامی استان های کشور است. همچنین تورم 
ماهانه در استان تهران با 8.9 درصد پایین ترین نرخ 

برآورد شده میان استان ها است.
علت اینکه بیشــترین تورم ماهانه در سیســتان و 
کمترین در تهران به ثبت رسیده است، تورم باالی 
اقالم خوراکی در خرداد ماه است. به بیان ساده تر با 
توجه به اینکه تهران نسبت به سایر استان ها استان 
برخوردار تری است، سهم و وزن اقالم خوراکی در 
سبد مصرفی خانوار تهران نسبت به استان های کم 

برخوردار کمتر اســت و تورم باالی خوراکی ها نیز 
اثری کمتری در تورم ماهانه تهران داشــته است. 
از آن سو هرچه اســتانی بی بضاعت تر باشد سهم 
کاالهای خوراکی در ســبد مصرفی اش بیشتر و با 
گران شــدن خوراکی ها تورم بیشتری را حس می 

کند مانند استان سیستان و بلوچستان.

بیشترین تورم ســاالنه در کدام استان 
بوده است؟

تورم ساالنه استان کهگیلویه و بویراحمد  در خرداد 
۴۶.9 درصد برآورد شده اســت، این نرخ باالترین 
تورم ساالنه به ثبت رسیده در میان تمامی استان 
های کشور است. علی رغم اینکه تورم ماهانه استان 
سیستان و بلوچستان در کشور رکورد دار است، اما 
از حیث تورم ساالنه این استان پایین ترین نرخ را 
در کل کشور به ثبت رسانده است. با توجه به اینکه 
تورم ساالنه بازه بلندی را برای محاسبه تورم مورد 
نظر دارد، هنور اثر تورم ماهانه خرداد در تورم ساالنه 
استان سیستان دیده نشده است و پیش بینی می 
شود طی ماه های آتی شاهد باال رفتن تورم ساالنه 

این استان محروم کشور باشیم.
از میان ۳۱ استان کشور ۲۲ اســتان تورم باالتر از 
تورم کشوری و 9 استان نیز تورمی کمتر از تورم کل 
را تجربه کرده اند. این موضوع نشان می دهد اکثر 
جمعیت ایران در خرداد مــاه تورمی بیش از آنچه 

اعالم شده است را تجربه کرده اند.
همچنین بیشترین تورم نقطه به نقطه نیز در میان 
استان های کشور استان لرستان ۶۱.۱ درصد رقم 
زده اســت. کمترین تورم نقطه ای خــرداد نیز در 
استان خوزســتان با ۴۵.۷ درصد به ثبت رسیده 

است.

تورم نقطه ای اقالم خوراکی در خرداد ماه امسال 81.6 درصد به ثبت رسید

فشار تورمی به کم درآمدها

دستیار ویژه معاون اول رئیس جمهور:
دولــت در خصــوص وزارت 

بازرگانی الیحه نداشته است
دســتیار ویــژه معــاون اول رئیس جمهور 
با اعالم کــرد این کــه دولــت در خصوص 
وزارت بازرگانــی الیحــه نداشــته اســت 
نوشــت : هر طرحی کــه نماینــدگان ارائه 
دهند، بــرای جمع بندی در هیــات وزیران 
مطرح می شــود تا هنگام بررســی طرح در 
 صحن مجلس بــه عنوان نظــر دولت اعالم 

شود.
هــر طرحی کــه نماینــدگان ارائــه دهند، 
بــرای جمع بنــدی در هیــات وزیــران 
مطرح می شــود تا هنگام بررســی طرح در 
 صحن مجلس بــه عنوان نظــر دولت اعالم 

شود.
در جلســه ۵ تیر دولــت نیز همیــن روال 
دربــاره چنــد پیشــنهاد نماینــدگان، از 
 جملــه طــرح تشــکیل وزارت بازرگانــی 

طی شد.

ایران چقدر بدهی خارجی دارد؟
بدهــی خارجی ایــران در پایان اســفندماه 
ســال گذشــته،  به رقم 8 میلیــارد و ۶۷۵ 
میلیــون دالر رســیده که نســبت به مدت 
 مشــابه ســال قبــل ۵.۳ درصد کم شــده 

است.
به گزارش ایسنا، گزارش جدید بانک مرکزی 
از گزیده آمارهای اقتصادی نشــان می دهد 
که میزان بدهی های خارجی کشور در پایان 
اسفند ماه سال قبل به رقم 8 میلیارد و ۶۷۵ 

میلیون دالر رسیده است.
میزان بدهی های کوتاه مدت کشور دو میلیارد 
و ۵۰۱ میلیــون دالر و بدهی های بلند مدت 
ایران نیز شــش میلیارد و ۱۷۴ میلیون دالر 

اعالم شده است.
از ســوی دیگــر، معــادل یورویــی بدهی 
خارجی ایران، هفــت میلیارد و 8۵۵ میلیون 
یورو اســت که پنج میلیــارد و ۵9۰ میلیون 
یورو از ایــن میزان، حجــم بدهی های میان 
مدت و بلندمدت بــوده و دو میلیارد و ۲۶۵ 
 میلیون یورو حجم بدهی هــای کوتاه مدت 

است.
این در حالی اســت که میزان بدهی خارجی 
کشور در پایان اسفند ماه سال ۱۳99 معادل 
9 میلیارد و ۱۴۲ میلیــون دالر بوده و میزان 
بدهی های کوتاه مدت کشــور یــک میلیارد 
و 9۶۶ میلیــون دالر و بدهی های بلند مدت 
ایران نیز هفت میلیــارد و ۱۷۶ میلیون دالر 

اعالم شده است.  
بنابراین، میزان بدهی های خارجی کشور در 
پایان اسفند ماه سال  گذشته نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل ۵.۳ درصد با کاهش مواجه 

شده است.  
 گفتنی اســت که بدهی خارجــی مجموعه 
تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار 
اسنادی تســهیالت دریافتی از بانک جهانی 
و ســایر ســازمان ها و نهادهای بین المللی 
همچنیــن تامین مالی پروژه هــای از طریق 
 فاینانــس، پیش فروش نفــت و اوراق قرضه 

بین المللی را در بر می گیرد.
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وزیر راه و شهرسازی از تدوین بسته جدیدی برای 
اجاره مسکن خبر داد که روز یکشنبه در جلسه هیات 
دولت برای تصویب هیات وزیران مطرح می شود. این 
در حالی است که مجلس هم طرح ساماندهی بازار 
اجاره با موضوعاتی از قبیل اجــاره داری حرفه ای و 
ساخت واحدهای استیجاری را در دستور کار دارد که 
بخش خصوصی و شــهرداری ها در اجرای آن نقش 
دارند. به گزارش ایسنا، روز شنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۱ 
جلسه شورای مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی 
و سخنگوی دولت برگزار شد. در این نشست رستم 
قاسمی ضمن تاکید بر رعایت مصوبه سران قوه مبنی 
بر رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها اعالم 
کرد: بسته جدیدی از سوی وزارت راه و شهرسازی 
برای کنترل بازار اجاره مســکن در جلسه یکشنبه 

هیات دولت مطرح خواهد شد.
قاسمی با اشــاره به مصوبه سران قوا مبنی بر سقف 
مجاز افزایش اجاره بها در تهران به میزان ۲۵ درصد 
و دیگر شهرها ۲۰ درصد، گفت: استفتائی هم از مقام 
معظم رهبری انجام گرفت که حکم فقهی ایشــان 
به بسیاری از ســواالت مطرح شده در این خصوص 

پاسخ می دهد.
بر اســاس گــزارش پایــگاه خبــری وزارت راه و 
شهرسازی، قاسمی تاکید کرد: با کمک این مصوبه 
حدود 8۰ درصد مســتاجران ملزم بــه جابه جایی 
نیستند و تنها حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد از جمعیت 

مستأجران نیاز به جابه جایی دارند.
وی در ادامه به ســامانه کد رهگیری موجران اشاره 
کرد و گفت: تمامی واحدهای امالک کشور پیش از 
این با کد رهگیری در سامانه ای در وزارت صمت باید 
به ثبت می رسید که مقرر شده این سامانه به وزارت 
راه و شهرسازی منتقل شود، با قرارگیری این سامانه 
در زیرمجموعه وزارت راه وشهرسازی به اطالعات 
مهمی دست پیدا خواهیم کرد که برای برنامه ریزی 

به منظور نظارت و کنترل هــای الزم در بازار اجاره 
مسکن سال های آتی کمک خواهد کرد.

وزیر راه و شهرســازی خاطر نشــان کرد: مسئول 
کنترل شبکه اجاره مسکن توســط این سامانه در 
استان ها؛ ادارات کل راه و شهرسازی استان هستند 
که باید با ایجاد مرکز یا ستادی ویژه این موضوع را 
پیگیری کنند. در سال های آینده با ایجاد نرم افزارها 
و سامانه های بیشتر کنترل ها بر بازار اجاره دقیق تر 

خواهد شد.
قاســمی با تاکید بر اینکه قرارداد اجاره مسکن یک 
قراداد شخصی بین دو شخص حقیقی است، افزود: 
شرایط کشور ایجاب می کند برای کنترل وضعیت 

بازار اجاره مسکن پیگیر اجرای این مصوبه باشیم.

آمادگی هیــات دولت بــرای تصویب 
مصوبات مورد نیاز

در این نشســت هم چنین علی بهــادری جهرمی 
سخنگوی دولت با اعالم آمادگی هیات دولت برای 
طرح موضوعات مورد نیاز بــرای تصویب در دولت 
و مجلس، گفت: طرح عظیم نهضت ملی مســکن 
با توجه به اولویت باال و ابعاد گســترده آن نیازمند 
تشکیل یک قرارگاه رسانه ای ویژه برای اطالع رسانی 

مستمر است.
وی تعدیل عرضــه و تقاضا در بازار مســکن را یک 
ضرورت انکار ناپذیر دانست و ضمن تاکید بر همکاری 
مجموعه دولت با وزارت راه و شهرســازی گفت: از 
آنجایی که طرح نهضت ملی مســکن از طرح های 
ابالغی با اولویت باال از ســوی رئیس جمهور بوده، 
جهت همکاری برای تصویب هرگونه مصوبه مورد 
نیاز در دولــت و یا طرح آن با نماینــدگان آمادگی 

وجود دارد.
وی افزود: باید قرارگاه رسانه ای رصد پیشرفت طرح 
نهضت ملی مسکن تشکیل شود و گزارش پیشرفت 

آن به صورت ماهانه در جلسات دولت مطرح و درباره 
آن ها تصمیم گیری شود.

بهادری با اشــاره به دغدغه اصلی رئیس جمهور در 
بخش مسکن تصریح کرد: طرح نهضت ملی مسکن 
یکی از سه اولویت کالن دولت است که برای پیشبرد 

آن باید تمامی ارکان دولت پای کار بیایند.
بهادری درباره موضوع اجــاره بها نیز گفت: با وجود 
این که عوامل ایجاد افزایــش اجاره بها مثل کاهش 
عرضه مسکن، افزایش قیمت زمین و ... باقیمانده از 
دولت قبل است اما فضای رسانه ای برای روشنگری 

در این خصوص اهمیت زیادی دارد.
سخنگوی دولت پیشنهاد داد تا نظارت وزارت راه و 
شهرسازی بر اتحادیه امالک و بنگاه ها افزایش یابد 
و ایجاد قرارگاه رســانه ای نهضت ملی مسکن را در 

دستور کار قرار گیرد.

ســاخت خانه های اســتیجاری برای 
اجاره نشین ها

بنابراین گزارش، دولت و مجلس به دنبال ساماندهی 
بازار اجاره هســتند. بجــز پیشــنهاد وزارت راه و 
شهرســازی مبنی بر تعیین ســقف  مجاز افزایش 
اجاره بها، مجلس شورای اسالمی نیز طرح ساماندهی 
و کنترل اجاره بهای امالک مســکونی را در دستور 
کار قــرار داده که آن را برای بررســی بیشــتر به 
کمیسیون عمران  ارجاع داده است. با توجه به آن که 
کارشناسان، کم توجهی به بحث تولید مسکن را از 
جمله پاشنه آشیل های بازار اجاره می دانند، قرار است 
در طرح جدید مجلس، بحث اجاره داری حرفه ای نیز 

گنجانده شود.
آن طور که عبدالجالل ایریـ  سخنگوی کمیسیون 
عمران مجلس گفته است: شــرکت هایی با خرید 
واحدهای مســکونی و اجاره دادن آنها یا ســاخت 
واحدهای مسکونی با دو شیوه اســتفاده از اراضی 

شخصی و اراضی دولتی در حوزه اجاره داری حرفه ای 
فعالیت خواهند کرد.

مجلس و دولت در حالی نســبت به ساماندهی بازار 
اجاره ورود کرده اند که مطابق گزارش بانک مرکزی 
درخصوص تحوالت بازار مســکن خردادماه سال 
۱۴۰۱  اجاره بها در شــهر تهــران ۴۶ درصد و در 
کل کشور ۵۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل 
افزایش  داشته اســت. این آمار طی یک سال اخیر 
در شــرایطی رخ داده که در دو سال گذشته میزان 
مجاز افزایش ســالیانه در تهــران ۲۵ درصد، دیگر 
کالنشهرها ۲۰ درصد و ســایر شهرهای کشور ۱۵ 
درصد بود. بنابراین آمار نشــان می دهد نرخ اجاره 
به طور رسمی دو تا ســه برابر مدنظر سیاست گذار 

افزایش یافته است.
اقتصاد کشور نیز در سال های اخیر با تورم باالی ۴۰ 
درصد مواجه بوده و هم اکنون به ۵۲ درصد رســیده 
است. در این زمینه نقدهایی به سقف مجاز افزایش 
اجاره بها توسط برخی کارشناسان وارد شده، اما تجربه 
دو سال گذشته نشان می دهد مهمترین پاشنه آشیل 
تعیین حد مجاز برای قراردادهای اجاره، عدم ضمانت 
اجرایی آن است. به طوری که در دو سال اخیر بسیاری 
از موجران به راحتی حکم تخلیه را به دست مستاجر 
دادند. البتــه در طرحی که مجلس در دســتور کار 
قرارداده بنا به گفته نمایندگان، ضمانت اجرایی الزم 
وجود دارد. بنا به گفته آرا شاوردیانـ  عضو کمیسیون 
عمران مجلس، اعمال جریمه برای بنگاه های معامالت 
ملکی متخلف، حذف معافیت مالیاتی،  افزایش مالیات 
و هزینه دادرســی برای صاحب خانه هایی که مبالغ 
خارج از عرف تعیین می کنند از جمله ضمانت های 
اجرایی برای رعایت سقف مجاز افزایش کرایه خانه 
اســت اما برای تحقق تمامی این موارد وجود سامانه 
اطالعاتی قوی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و 

طرح مجلس نیز به این مهم تاکید دارد.

در روزی که شــاخص های بورس تهران رشد کردند، قیمت سهام اغلب 
نمادهای دو گروه »پاالیشی« و »سیمانی« رشد کرد و سبزترین گروه های 
بازار بودند. به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز یکشنبه دوازدهم تیر 
ماه، شاخص کل بورس پایتخت با افزایش هزار و ۳۴۶ واحدی نسبت به روز 
شنبه به رقم یک میلیون و ۵۰۲ هزار و 9۷9 واحد رسید.  شاخص هم وزن 
بورس نیز با رشد هزار و ۱۵9 واحدی در سطح ۴۱8 هزار و ۳۶۲ واحدی 
ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( ۱۳ واحد پائین آمد و در 

سطح ۲۰ هزار و ۱9۵ واحد قرار گرفت.  

بزرگان سبز و قرمز بورس و فرابورس
روز گذشــته نمادهای »فارس«، »بفجر« و »نوری« بیشترین تأثیر را 
در رشد شاخص کل بورس داشــتند و نمادهای »فملی«، »وبملت« و 
»فوالد« بیشترین تأثیر کاهشی را بر شاخص کل داشتند.  در فرابورس 
نیز نمادهای »دماوند«، »ازگرس« و »بمپنا« بیشترین تأثیر مثبت را بر 
شاخص کل فرابورس داشتند و »آریا«، »خدیزل« و »صبا« بیشترین 
تأثیر کاهنده را بر شاخص داشتند.  در جدول پرتراکنش ترین نمادهای 
بورس سآبیک صدرنشین است و خگســتر و شپنا در رتبه های بعدی 
هستند. در فرابورس نیز دی، ددانا و فتوسا پرتراکنش  ترین نمادها هستند. 
روز گذشته قیمت سهام اغلب نمادهای دو گروه »پاالیشی« و »سیمانی« 

رشد کرد و سبزترین گروه های بازار بودند. 

ارزش معامالت 
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم ۶ هزار و ۳9۵ میلیارد 
تومان کاهش یافت. ارزش معامــالت اوراق بدهی در بازار ثانویه هزار 
و ۳۲۲ میلیارد تومان بود که ۲۱ درصــد از ارزش کل معامالت بازار 
سرمایه را تشکیل می دهد. روز گذشــته ارزش معامالت خرد سهام 
با کاهش ۱۱ درصدی نســبت به روز کاری قبل به رقم ۳ هزار و ۲۶۶ 

میلیارد تومان رسید. 

عرضه و تقاضای پایانی بازار
در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صف های فروش پایانی بازار 
نسبت به روز کاری قبل کاهش یافت و ۱۶ میلیارد تومان شد. ارزش 
صف های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته ۵۶ درصد رشد 
کرد و در رقم ۷۵ میلیارد تومان ایستاد.  روز گذشته نماد وآذر )شرکت 
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان( با صف  خرید ۱۰ میلیارد تومانی در 
صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از وآذر، نمادهای خنصیر 
)شرکت مهندسی نصیر ماشین( و کحافظ )شرکت کاشی و سرامیک 
حافظ( بیشترین صف خرید را داشــتند. در پایان معامالت اغلب 
صف های فروش جمع آوری شد و تنها ۲ نماد صف فروش داشتند. 
 نمادهای فمراد )شرکت آلومراد( و کساپا )شرکت سایپا شیشه( صف 

فروش داشتند. 

اتفاق مهم بازار دالر آزاد در روز شنبه، فاصله باالی قیمت خرید 
و فروش بود. اگر قیمت دالر امروز کاهشی شود و دالر سهمیه ای 
رو به باال رود احتمال پوچ شــدن قیمت حاشیه سود این دو بازار 

وجود دارد.
به گــزارش تجارت نیوز، در بازارهای رســمی ارز و ســکه صف 
خرید بود و در بــازار آزاد صف فروش. از ســوی دیگــر بازار به 
نقطه جــوش فــروش رســیده اســت و معامله گــران آماده 
کاهــش قیمــت  دالر هســتند. در ایــن شــرایط آیا ســود 
 ســه میلیونــی شــکاف ارز ســهمیه ای و بــازار آزاد پــوچ 

می شود؟
با بی نتییجه ماندن مذاکرات دوحه، هیجان و انتظارات منفی در 
بازار ارز و سکه باال رفت. به ادعای معامله گران قیمت دالر و سکه 
به نقطه ای برگشت که هنوز خبر مذاکرات دوحه نرسیده بود، به 

قول برخی معامله گران همه چیز سرخط.

فاصله بین قیمت دالر سهمیه ای و آزاد چند؟
اتفاق مهم بازار دالر آزاد در روز شنبه، فاصله باالی قیمت خرید 
و فروش بود. دلیل این اختالف را هم معامله گران می گویند بازار 
هنوز درخصوص صعودی بودن روند مطمئن نیست و نیم نگاهی 

به مذاکرات دارد.

اثر خبر بلومبرگ بر بازار ارز
یکی از دالیل این عدم اطمینان خبــر بلومبرگ بود که گزارش 
کرده مذاکرات دوحه بعد از ســفر بایدن به خاورمیانه، دوباره از 

سر گرفته می شود.
البته برخی تکنیکالیســت ها نیز ســطوحی تعیین کرده بودند 
که همین ســطوح موجب شــد فروش در برخــی قیمت ها باال 
 رود. این اشــباع فروش می تواند ســیگنالی برای نــزول در روز 

آتی باشد.
در بــازار روز شــنبه دو پدیــده به چشــم می خــورد، باتوجه 
بــه قیمــت دالر ســهمیه ای برخــی معامله گــران از ایــن 
 امکان اســتفاده می کردنــد و در بــازار آزاد دســت به فروش

 می زدند.
این فروش حدود سه میلیون تومان سود داشت. اگر دالر کاهشی 
شود و دالر ســهمیه ای رو به باال رود احتمال پوچ شدن قیمت 

حاشیه سود این دو بازار وجود دارد.
اتفاق دوم بــه قیمت دالر در صرافی بانک شــهر برمی گشــت. 
قیمــت دالر ســهمیه ای در بانک شــهر از تمامــی صرافی ها 
کمتر بود اما در روز شــنبه بــرای اولین بار قیمــت وارد کانال 
 ۳۰ هزار شــد، بطوری که از این نــرخ از برخــی صرافی ها هم 

باالتر بود.

تدوین یک بسته جدید برای بازار اجاره

رشد سهام پاالیشی  و سیمانی

بورس به تعادل رسید
اتفاق مهم بازار دالر آزاد

هیجانات منفی در بازار ارز و سکه

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار گفت: 
حدود 1200 تن تخم مرغ به افغانســتان صادر 
شد اما هنوز مرزهای عراق بر روی تخم مرغ های 
ایرانی باز نشده است. خبر فشار ترکیه بر عراق 
برای وارد نکــردن تخم مرغ از ایران از ســوی 
مسئوالن وزارت کشاورزی تکذیب شد اما این 
سخن از ســوی صادرکنندگان تخم مرغ تایید 

شده و واقعیت دارد.
ناصر نبی پور با بیان اینکه میانگین قیمت فروش 
تخم مرغ درب کارخانــه کیلویی 31 تا 34 هزار 
تومان اســت، افزود: قیمت بار 11 کیلویی، هر 
کیلو 31 هزار تومان و بــار 13 کیلویی 34 هزار 
تومان اســت.وی 90 هزار تومان را نرخ منطقی 
برای یک شانه تخم مرغ درب واحدهای صنفی 
دانســت و افزود: قیمت یک شــانه تخم مرغ 2 
کیلویــی درب کارخانه حــدود 64 هزار تومان 
تمام می شــود پس با احتســاب کرایه حمل و 
نقل و ســود قانونی یک شــانه تخم مرغ 90  تا 
100 هــزار  تومان تمــام می شــود. این فعال 
اقتصــادی تاکید کرد: دولت نــرخ مصوب یک 
کیلو تخم مــرغ را 35 هزار تومــان اعالم کرد 
این در حالیســت کــه قیمت تمام شــده یک 
کیلو تخم مــرغ 48 هزار تومان بــرای مرغدار 
تمام می شود. اینجا این پرســش مطرح است 
 که دولت با توجه به کدام آنالیــز به این قیمت 

رسیده است؟
وی در پاسخ به این پرسش که قیمت یک شانه 
تخم مرغ 100 هزار تومانی با قدرت خرید مردم 
همخوانی نــدارد؟ گفت: تولیدکننــده درباره 
کاهش قــدرت خرید مــردم نمی تواند اقدامی 
کند زمانی که دولــت یارانه ها را حذف کرد باید 
به این موضوعات هــم فکر می کرد. تخم مرغ در 
حال حاضر ارزان ترین محصول در سبد پروتئین 

خانوارها هست از این رو مردم اقدام به خرید آن 
می کنند. نبی پور با اشاره به صادرات تخم مرغ به 
افغانستان، اذعان کرد: حدود 1200 تن تخم مرغ 
به افغانستان صادر شد اما هنوز مرزهای عراق بر 
روی تخم مرغ های ایرانی باز نشــده است. خبر 
فشار ترکیه بر عراق برای وارد نکردن تخم مرغ 
از ایران از ســوی مســئوالن وزارت کشاورزی 
تکذیب شد اما این سخن از سوی صادرکنندگان 
تخم مرغ تایید شده و واقعیت دارد. به گفته وی؛ 
روزانه 2 هزار و 900 تن تخم مرغ تولید می شود 
که از این حجم حــدود 80 تا 100 تن تخم مرغ 

صادر می شود.
رئیس هیات مدیــره اتحادیه مــرغ تخم گذار 
اقدامات شرکت پشتیبانی امور دام برای تنظیم 
بازار تخم مــرغ را تاثیرگذار ندانســت و افزود: 
شرکت پشتیبانی اعالم کرد که تخم مرغ مازاد 
را کیلویی 32 هزار تومــان خریداری می کند؛ 
اما پولی بــرای خرید این محصول نــدارد و به 
تولیدکنندگان گفته است که 45 روز دیگر هزینه 
را پرداخت می کند پس اگر مرغدار آن را ارزان تر 
بفروشد بهتر از این است که پولش را یک ماه بعد 

وصول کند.
نبی پور با اشــاره به قیمت نهاده ها در ســامانه 
بازارگاه، بیان کرد: نهاده ها در ســامانه بازارگاه 
نقدی عرضه می شــود ذرت کیلویــی 11 هزار 
و 300 تومان و ســویا 16 هــزار و 300 تومان 
در ســامانه بازارگاه بارگذاری و مرغداران اقدام 
به خریداری می کننــد.وی در پایان بیان کرد: 
مرغــداران با هــدف کاهش تولیــد تخم مرغ 
خردادماه حدود 9 میلیــون مرغ تخم گذار را به 
کشــتارگاه فرســتادند؛ در حالی که در شرایط 
عادی حــدود 2 میلیون مرغ به کشــتارگاه ها 

فرستاده می شد.

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران با اشاره 
به اینکــه اتحادیه تعمیرکاران خــودرو از حضور 
شرکت هاي دانش بنیان براي همکاري استقبال 
مي کند افزود: درهاي اتحادیه بر روي شرکت هاي 
دانش  بنیان باز است و ما آماده هستیم از دانش و 
توانمندي هاي شرکت هاي دانش بنیان براي اطالع 
رســاني ، خدمات و تولید استفاده کنیم.علیرضا 
نیک آئین، رئیس اتحادیه تعمیــرکاران خودرو 
تهران در حاشیه برپایي اولین نمایشگاه اتومکانیک 
"سپاس" گفت: هدف ما از برگزاري نمایشگاه این 
است که زنجیره تولید، توزیع و مصرف کننده سر 
یک میز بنشینند و با اجماع نظر، مشکالت پیش 

رو را حل کنند.
وي با گالیه از عدم حضور برخي از شرکت ها که 
پیش از برپایي نمایشگاه اعالم حضور کرده بودند، 
گفت: زماني که موضوع برپایي نمایشگاه مطرح 
شد، تعدادي از قطعه سازان استقبال کردند و قول 
حضور دادند؛ اما امروز و در مراسم افتتاحیه شاهد 
عدم حضور آن ها بودیم .نیک آئین با بیان اینکه 
نمایشگاه هاي این چنیني در بسیاري از کشورها 
دنیا با حضور پر قدرت شرکت ها برگزار مي شود، 
افزود: دلیل حضور پر رنگ شرکت ها این است که 
افراد حاضر با هدف اصلي نمایشگاه که برگزاري 
کالس هاي آموزشي و تبادل نظرات براي ارتقاي 

کیفیت محصوالت است ، آشنا هستند .
وي ادامه داد: این عدم حضور در کشــور ما شاید 
نشان آن باشد که شرکت ها با هدف اصلي برگزاري 
این گونه نمایشگاه ها آشنا نیستند. البته ما قدردان 
شرکت هاي حاضر و البته شرکت هایي که حضور 
نیافتند هستیم و امیدواریم که در نمایشگاه سال 

آینده اتومکانیک« حضور پیدا کنند .
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خــودرو تهران اظهار 
داشت: با حضور شرکت ها در این گونه نمایشگاه ها 
بسیاري از مشکالت دانش فني در صنف مکانیک 
حل خواهد شــد، چون مصرف کننده نهایي که 
مکانیک هستند با تولیدکننده سر میز مذاکره مي 
نشیند. به این ترتیب بسیاري از تست هاي میداني 
و مشــکالت مربوطه به آن ها در گفت و گوهاي 
کاري نمایشــگاه حل خواهد شد که این موضوع 
دســتاورد بزرگي دارد . نیک آئین تصریح کرد: ما 
با برگزاري این نمایشگاه امیدواریم بتوانیم کاالي 
با اصالت و با کیفیت را به صاحبان خودرو، شبکه 
توزیع و تعمیرکاران خودرو معرفي کرده و گامي 
بزرگ در به انزوا کشیدن کاالي تقلبي برداریم .وي 
تاکید کرد: در واقع این نمایشگاه قرار است ارتباط 
مستمري میان تعمیرکار به عنوان مصرف کننده 
تخصصي و تولید، بــازرگان و توزیع کننده برقرار 
کند. ما امیدواریم با همیاري و همفکري به نتایجي 

بزرگي در این خصوص دست پیدا کنیم.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: 25 روز است 
که دولت از کشاورزان گندم خریداری کرده ولی 
پول آنها را پرداخت نکرده  است. این بدهی دولت 
باعث شــده که پای دالالن در این میان باز شود 
و گندم تولید شده در کشــور یا توسط دالالن 
احتکار و قاچاق یــا برای خــوراک دام و طیور 

مصرف شود.
عطااهلل هاشمی با بیان اینکه وضع غالت امسال 
در دنیا خوب نیســت و اکثر کشــورها تولیدات 
خوبی ندارنــد، اظهار کرد: برخی کشــورها نیز 
اقدام به ذخیره سازی غالت کرده اند و از طرفی 
جنگ روسیه و اوکراین باعث شده که گندم این 
دو کشــور تقریبا از بازار جهانی حذف شود. در 
نهایت تمام این عوامل دســت به دست هم داده 
که امسال سال بسیار سختی در خصوص غالت 

خصوصا گندم داشته باشیم.
وی ادامــه داد: وضعیــت تولید ما امســال در 
مقایسه با سال گذشته بهتر شده است. اقدامات 
کشاورزان و بارش ها منجر شده که نسبت به سال 
گذشته 20 تا 25 درصد تولیدات بیشتر شوند. 
خرید تضمینی نیز با توجه به قیمت مناسبی که 
شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست ها در سال 
زراعی جاری تعیین کرده، یعنی هر کیلو گندم 
11 هزار و 500 تومان، این امیــدواری را ایجاد 
کرده که بتوانیم گندم و نان مردم را تامین کنیم. 
رئیس بنیاد ملی گندمــکاران اضافه کرد: نکته 
مهمی کــه در این بیــن وجود دارد این اســت 
که دولت در خصوص خریــد تضمینی گندم و 
پرداخت پول کشاورزان بد عهدی می کند و این 
بدعهدی از سوی مباشر این خرید یعنی شرکت 

بازرگانی دولتی و بانک عامل اتفاق افتاده است. 
بانک کشاورزی متعهد شده بود 15 هزار میلیارد 
تومان از ذخایر خود را نزد بانک مرکزی کاهش 
دهد و آن را به خرید تضمینی گندم از کشاورزان 

منتقل کند.
وی تصریح کــرد: حدود 25 روز اســت که پول 
کشاورزان پرداخت نشده است. دولت 20 هزار 
میلیارد تومان به کشــاورزان بابت خرید گندم 
بدهکار اســت. این بدهی از خردادماه پرداخت 
نشده و کشــاورزان طلبکاراند. این بدهی باعث 
شد که پای دالالن در این میان باز شود و گندم 

تولید شده در کشور هرز برود.
هاشمی در ادامه گفت: بدعهدی بانک کشاورزی 
و شرکت بازرگانی دولتی ما را بسیار نگران کرده 
است و هر چه زمان بگذرد و این بدهی پرداخت 
نشود گندم کشاورزان توسط دالالن خریداری 
و احتکار می شــود و یا به ســمت خوراک دام و 
طیور و قاچاق می رود.وی همچنین تاکید کرد 
که دولت باید هر چه سریعتر پول گندمکاران را 

پرداخت کند.
رئیس بنیــاد ملی گندمــکاران در پایان گفت: 
تا امروز حدود 4 میلیــون و200 هزار تن گندم 
خریداری شده است که نســبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته حدود 25 تا 30 درصد افزایش 
داشــته و این روند خوبی اســت ولی اگر بدهی 
دولت به کشاورزان  پرداخت نشــود این اتفاق 
نگران کننده خواهد بــود. همچنین دولت باید 
به دلیل تاخیر یکماهه در پرداخت این بدهی با 
توجه به تورم فعلی حداقل 1.5 درصد نیز اضافه 

بها پرداخت کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان خشکبار و آجیل تهران 
اظهار داشت: بزرگ ترین مشــکلي که با آن مواجه 
هســتیم، مالیات اســت. جنس ما گران و سود آن 
بسیار کم اســت. مصطفي احمدي، رئیس اتحادیه 
فروشندگان خشــکبار و آجیل تهران در خصوص 
میزان تولید آجیل و خشکبار در سال 1400 و تاثیر 
آن بر نرخ این محصوالت اظهارکرد: در سال 1400 
حدود ۷0 درصد افت تولید نسبت به سال 99داشتیم. 
در نتیجه این کمبود تولید افزایش نرخ ایجاد شد و 
ثبت سفارش نیز به اندازه کافي صورت نگرفت و برخي 

مشکالت قیمتي را براي ما به وجود آورد.
وي با اشــاره میزان افزایش نرخ این محصوالت در 
ســال 1401 نیز گفت: در خصوص فروش آجیل و 
خشکبار دو مورد وجود دارد. اول اینکه در شش ماهه 
اول سال مشتري آجیل و خشــکبار نداریم و بازار ما 
تقریبا تعطیل مي شود در نتیجه به علت تقاضا کم 
میزان عرضه جوابگو بازار است. هنگامي که هزینه ها 
باال میرود قطعا روي قیمت تمام شده محصول نهایي 
نیز تاثیرگذار است. بعد از عید در برخي از اقالم بین 
10 تا 20 درصد افزایش نرخ داشتیم. رئیس اتحادیه 

فروشندگان خشکبار و آجیل تهران پیرامون میزان 
فروش در سال جاري بیان کرد: میزان فروش در سال 
جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر از 50 
درصد افت داشته است. احمدي در خصوص مشکالت 
فعلي این صنف اظهارکرد: بزرگترین مشکلي که با آن 
مواجه هستیم، مالیات است. جنس ما گران و سود آن 
بسیار کم است. مشتري در بازار نیست و اصناف به 
صورت رقابتي فعالیت مي کنند. پس از آن مشکالت 
بعدي ما حمل ونقل است. در آمد در صنف ما به اندازه 
هزینه ها و ســرمایه گذاري ها نیست. جنس گران 
است و در صورتیکه ما ۷0 قلم جنس میفروشیم؛ اما 
معموال با پسته و بادام مقایسه مي کنند. در نتیجه این 
صنف را جزء رده 1 قرار میدهند در صورتیکه آجیل 
فروشي جزو رده 3 است. وي با بیان اینکه مشکل ثبت 
سفارش نیز داراي اهمیت است، افزود: ثبت و سفارش 
به موقع با توجه به اینکه وزارت جهاد آگاه است که 
سرمازدگي و خشک ســالي چه زمان رخ میدهد و 
زمانیکه ما براي یک محصول درخواســت داریم که 
ثبت سفارش آن آزاد شود تا تعادل در بازار حفظ شود 

موافقت نمي شود. 

افزایش قیمت مسکن به اندازه 
ای رسیده که حتی یک قرن 
انتظار نیز برای طبقه کارگر 
و کارمند جهــت خرید خانه 
دور از انتظار نیست. بر اساس 
گزارش مرکز آمار از وضعیت مسکن در تهران، متوسط 
قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت از پاییز 
1396 تا پاییز 1400 رشد 5۷0 درصدی داشته است. بر 
اساس اعالم مرکز آمار در خصوص تحلیل بازار مسکن 
تهران در پاییز 1400، متوســط قیمــت هر متر واحد 
مسکونی شهر تهران 33 میلیون و 486 هزار تومان است.

این در حالی است که بیشترین قیمت مسکن متری 2۷9 
میلیون و 20۷ هزار تومان و کمترین قیمت نیز 4 میلیون 
و 425 هزار تومان بوده اســت. متوسط قیمت مسکن 
در پاییز 1400 نسبت به تابســتان سال گذشته تنها 
یک دهم درصد رشد داشته اما تعداد معامالت افزایش 

24.8 درصدی را رقم زده است. این شاخص )متوسط 
قیمت مســکن در پاییز 1400( نسبت به فصل مشابه 
سال قبل از آن )پاییز 1399( افزایش 16.4 درصدی و 
تعداد معامالت هم رشد 4۷.6 درصدی کرده است. با این 
حال متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر 
تهران طی پاییز 1396 معادل 5 میلیون تومان بوده که 
نشان می دهد تنها ظرف 5 سال متوسط قیمت مسکن 
در پایتخت رشد 569.۷2 درصدی یعنی بیش از 6 برابری 
داشته اســت. بر اســاس اعالم بانک مرکزی در خرداد 
1401، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در 
شهر تهران 39 میلیون و 414 هزار تومان بود که نسبت 
به پاییز 1400 که متوسط قیمت مسکن تهران متری 33 
میلیون و 486 هزار تومان بود، افزایش 1۷.۷ درصدی 
داشته است. در همین رابطه یک کارشناس بازار مسکن 
در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: به اندازه ای در بازار 
مسکن طرح و برنامه اجرا شده است که نام بردن از آن به 
زمان زیادی نیاز دارد. اما به رغم اجرای این اندازه برنامه و 
طرح تا به امروز جز رشد قیمتها نتیجه ای دیگری دیده 

نشده است.  حسن محتشــم اضافه کرد: از سوی دیگر  
پیش بینی بازار مســکن از نظر قیمت به نتایج برجام و 
مذاکرات برمی گردد. درصورت حصول نتیجه در برجام با 
اندازه کمی با کاهش قیمت ها مواجه خواهیم بود. ازسوی 
دیگر قیمت ارز، دالر و طال نیز روند کاهشی خواهد یافت 
و مسکن نیز متاثر از این موضوع با روند قیمت های پایین 
مواجه خواهد بود. اگرمذاکرات برجام امضا نشود، شرایط  
معکوس خواهد شد. همانطور که در ماههای اخیر به دلیل 
روند فرسایشی مذاکرات و حتی توقف آن قیمت مسکن 

و اجاره بها سر به فلک کشید.  
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران اظهار 
داشت: در طول سالهای اخیر قیمت مسکن رشد عجیبی 
داشته است. اگر بخواهیم دقیق تر در این رابطه آمار ارایه 
کنیم همین بس که قیمت مسکن در تهران حدود 600 
تا 800 درصد در طول ســال های 9۷ تا 1400افزایش 

پیدا کرد. 
اما محمود فاطمی عقدا، کارشناس بازار مسکن با اشاره به 
وضعیت بازار در سال جاری گفت: گمان می کنم با توجه 

به شروع برنامه های تحویل مسکن در طرح نهضت ملی 
بازار نباید در سال جاری همچون سال های قبل دچار 
آشفتگی باشد. برداشــت من از وضعیت بازار این است 
که حتی اگر برجام به نتیجه نرسد بازار مسکن امسال 
یک بازار پایدار خواهد بود. البته این مسئله به شرطی 
محقق خواهد شد که دولت از ظرفیت های درونی کشور 
به خوبی استفاده کند. این کارشناس بازار مسکن در ادامه 
به ضرورت استفاده از ظرفیت دولت در حوزه نهضت ملی 
مسکن اشاره کرد و در این باره گفت: نهضت ملی مسکن 
و همچنین مسکن مهر فرصتی است که دولت می تواند 
از آن طریق حجم قابل توجهی از واحدهای مســکونی 
را تحویل متقاضیان بدهد. این مسئله تاثیر بسیاری در 
وضعیت بازار مسکن خواهد داشت. فاطمی عقدا گفت: 
اگر دولت به دلیل فراهم نبودن زیرســاخت های الزم و 
مهیا نبودن شرایط نتواند این کار را انجام دهد و از فرصت 
اســتفاده کند، بازار در تنگنا قرار خواهد گرفت و در آن 
شرایط ممکن است ما شاهد افزایش قیمت مسکن در 

سال جاری باشیم.
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افزایش ۵۷۰ درصدی متوسط قیمت مسکن در تهران ظرف ۵ سال

افزایش 5۷۰ درصدی قیمت مسکن طی 5 سال

ضروت ورود شرکت های 
دانش بنيان  به توليد قطعات خودرو

تخم مرغ ۱۰۰ هزار تومانی با قدرت خرید همخوانی ندارد

۹ ميليون مرغ تخم گذار در خرداد روانه کشتارگاه شد

 مفقودی
پروانه تردد خودرو سواری کار سیستم تویوتا تیپ LAND CRUISER PRADO مدل 201۷رنگ سفید-روغنی شماره موتور 
2TR1847814 شماره شاسی JTECX3FJ3H5006945 پالک 33-288۷6مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد

فراخوان مناقصه عمومی مرحله اول 
)نوبت اول(

شهرداری خرمشهر در نظر دارد پروژه ذیل را از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از طریق سامانه تدارکات الکتریکی 
دولت )سامانه ستاد(به شماره  2001094113000013به پیمانکاران واجد شرایط ودارای رتبه 5 ابنیه و5 تاسیسات واگذار نماید.

ضمانتنامه بانکیبرآورداولیهعنوان پروژه

          1/798/141/514ریال35/962/830/286ریالایجادو توسعه فضای سبز وپارک های عمومی شهر

ضلع شمالی رودخانه کارون-حدفاصل ساختمان جهانگردی تا یلوار آبفا
لذا از پیمانکارانی که از طرف سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ومراجع ذیصالح تشــخیص صالحیت ورتبه بندی شده و دارای 
صالحیت ایمنی از اداره کار  میباشند دعوت می شود برای دریافت اسناد مناقصه وارزیابی کیفی پس از نشرآگهی نوبت دوم از 

تاریخ1401/4/18 لغایت 1401/4/25 
به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد(مراجعه نمایند.

آگهی نوبت اول13 /1401/4
آگهی نوبت دوم1401/4/18

ضمنا تحویل پاکات از تاریخ 1401/4/26لغایت 1401/5/4 ساعت 14 می باشد
جلسه کمیسیون معامالت در تاریخ1401/5/5چهارشنبه ساعت 10 می باشد.

شرایط مناقصه
جهت شرکت درمناقصه مبلغ ریالی ضمانتنامه فوق را به حساب سپرده امور ذیحساب 4157011452601446به شماره حساب 

بانکی ملی شهرداری خرمشهر واریز ویا بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار 3 ماهه ارائه نمایند.
1-برندگان اول و دوم  مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ضمانت نامه شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع شهرداری 

خرمشهر ضبط خواهد شد
2-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات پس از بررسی مستندات وطبق ضوابط ومقررات اقدام می نماید

3- به اسناد فاقد مهر و امضا مشروط – مخدوش و مدارکی که بعد از انقضاءمدت مقرردر این آگهی واصل می شود مطلقا ترتیب 
اثر داده نخواهد شد. سایر اطالعات و جزئیات مناقصه در اسناد مندرج می باشد.

روابط عمومی وامور بین الملل شهرداری خرمشهر

ممکن است گندم های تولیدی هرز برود

بدهی ۲۰ هزار ميلياردی دولت به گندمکاران

بزرگ ترین مشکل مالیات است

افت 50 درصدي ميزان فروش آجيل و خشکبار
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تاسيس پارک علم وفناوری خودرو در دستور كار 
قرار گرفت

در راستای توســعه دانش بنیان ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری و گروه صنعتی ایران خودرو تفاهم نامه سه جانبه 
همکاری تاسیس پارک علم و فناوری خودرو را امضا کردند. چندی پیش 
علی خیرالدین- معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری - 
در همایش ظرفیت های همکاری  شرکت ها و نهادهای دانش بنیان و گروه 
صنعتی ایران خودرو، ضمن تاکید بر ضروری خواندن تاســیس پارک علم 
و فناوری خودرو، اعالم کرد: در حال حاضر ۴۹ پــارک علم و فناوری، ۱۲ 
پردیس علم و فناوری، ۲۴۶ مرکز رشد، بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد فناور 
و همچنین ۶٧۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور وجود داد اما وزارت صنعت، 
معدن و تجارت هیچ پارک علم و فناوری ندارد؛ لذا پیشنهاد ما این است که  
نخستین پارک علم و فناوری تخصصی خودرو را در کشور ایجاد کنیم. راهبرد 
معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، حمایت از ایجاد قطب های فناوری و 
نوآوری در کشور است. خودروسازان جهان بطور متوسط بالغ بر شش درصد 
از فروش خود را به تحقیق و توسعه اختصاص می دهند اما خودروسازان ما 

در این زمینه فعال نیستند.  
در این رابطه اما مهدی خطیبی- مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو- ضمن 
اعالم آمادگی این گروه صنعتی برای اختصاص مکانی در زیرمجموعه های 
خود در غرب کشور به پارک تخصصی علم و فناوری خودرو، از ترسیم اهدافی 

در این این زمینه با کمک شرکت های دانش بنیان خبر داد.
پس از گذشت کمتر از یک ماه از این موضوع، در راستای همکاری و توسعه 
دانش بنیان ها، وزارت صنعت، معدن و تجــارت، وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری و گروه صنعتی ایران خودرو  تفاهم نامه ســه جانبه همکاری امضا 

کردند.
منوچهر منطقی-معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت- در جلسه امضای 
تفاهم نامه مذکور، با بیان اینکه تدوین سیاست های صنعتی کشور به ویژه در 
موضوع حمل ونقل یکی از اقدامات وزارت صمت است، اظهار کرد: استفاده 
از ظرفیت های نخبگان و شرکت های دانش بنیان کشور، پاسخ به نیازهای 
فناورانه ایران خودرو و ایجاد پارک علم و فناوری تخصصی خودرو از اهداف 

این تفاهم نامه بوده است.
وی افــزود: سیاســت گذاری ما در حــوزه صنعت حمل ونقــل بر مبنای 
دانش بنیان بودن است؛ بنابراین باید بتوانیم از تمام ظرفیت های شرکت های 
دانش بنیان و دانشگاه ها استفاده کنیم و تفاهم نامه امروز نیز بر اساس همین 
سیاست به امضا رسیده است. تمایل کم ســازندگان به ساخت قطعات با 
فناوری باال یکی از گلوگاه های اصلی در برنامه ریزی تولید است و بایستی 
بتوانیم با ایجاد بسترهای دانشی و فناوری الزم، سازنده را از وجود فناوری 
بومی برای ساخت آن قطعه مطمئن کنیم، بنابراین به منظور افزایش عملکرد 

تولیدکنندگان و نگاه به آینده، ایجاد پارک علم و فناوری الزم است.
همچنین مهدی خطیبی- مدیرعامل گــروه صنعتی ایران خودرو- نیز در 
حاشیه مراسم امضای این تفاهم نامه سه جانبه، ضمن اشاره به همکاری های 
گذشــته ایران خودرو و شــرکت های دانش بنیان، اظهار کرد: دســتیابی 
شــرکت های دانش بنیان به بلوغ قابل توجه در توسعه توانمندی ها، سبب 
افزایش ارتباط با آنان شده است. از سوی دیگر، شکل گیری مدیریت مرکز 
توسعه محصول و فناوری در زنجیره ارزش در ایران خودرو و یکپارچه شدن 
فعالیت های مرتبط با دانش بنیان ها و تجمیع ظرفیت ها، ســبب استفاده 

حداکثری از آن ها شده است.  
وی ضمن تاکید بر ضرورت حمایت های مالی شــرکت های دانش بنیان از 
سوی دولت، خاطرنشــان کرد: برگزاری همایش شناسایی ظرفیت دانش 
بنیان ها منجربه شکل گیری تفاهم نامه با این شرکت ها شده است که یکی 
از نتایج تجمیع فعالیت های مرتبط با دانش بنیان ها در گروه صنعتی ایران 
خودرو است، افزود: قطعا با امضای این تفاهم نامه و نگاه حمایت گرانه معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صمت و وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری و همچنین جدیــت و تقاضای ایران خودرو، حرکت به ســمت 

دانش بنیان ها، سرعت عمل بیشتری پیدا خواهد کرد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو ادامه داد: ظرفیت های گسترده ای در 
شــرکت های دانش بنیان ایرانی برای انجام طرح های تحقیقاتی و تولیدی 
پیشرفته وجود دارد و قصد ما این است که شــرکت های دانش بنیان حوزه 
صنعت خودرو، با تاکید بر زمینه فعالیت برق و الکترونیک را تجمیع کرده و از 
توان آنان در جهت تحقق اهداف توسعه ای بهره مند شویم. با توجه به جوان 
بودن شرکت های دانش بنیان بایســتی برای تامین مالی سرمایه گذاری ها 
و تحقیقات، حمایت های الزم صورت گیرد. یقینــا صنایع و به ویژه صنایع 
خودروسازی، بیشترین بهره مندی را از شرکت های دانش بنیان خواهند داشت.

کاهش شدید تقاضا
واردات گوشی های باالی 600 دالر عمال متوقف است

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه برای واردات گوشــی های 
باالی ۶۰۰ دالر، ارزی تخصیص داده نمی شود، گفت: به دلیل کاهش تقاضا، 
فروشندگان کاالها را با زیان و زیر قیمت می فروشند. امیر اسحاقی در مورد 
وضعیت بازار تلفن همراه، اظهار کرد: ۹۱ درصد نیاز بازار با گوشی های تلفن 
زیر ۶۰۰ دالر پاسخ داده می شود اما با توجه به افت شدید تقاضا، طی ۲ ماه 
گذشته شرکت ها و فروشندگان، گوشی را با زیان می فروشند چراکه باید 

تعهدات خارجی خود را تسویه کنند.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایــل، تبلت و لوازم جانبــی افزود: در حال 
حاضر ۲.۵ میلیون دستگاه تلفن همراه مصرف نشده در کشور داریم که از 
میانگین مصرف باالست و فروشندگان، کاال را عمل زیر قیمت م ی فروشند 
تا بدهی های خود را بدهند. اسحاقی اضافه کرد: اگرچه نرخ ارز نیما که به 
گوشــی های زیر ۶۰۰ دالر تخصیص داده می شود به صورت مورچه وار در 

حال افزایش است اما باز هم شرکت ها کاال را با زیان می فروشند.
وی در مورد واردات گوشــی های تلفن باالی ۶۰۰ دالر، گفت: تقریباً از ۲۴ 
اردیبهشت ماه با واردات گوشی های برای ۶۰۰ دالر مشکل داریم زیرا فقط 
ویرایش ثبت سفارش این کاال اصالح شده و هیچ گونه تخصیص و تأمین 
ارزی برای واردات انجام نمی شود. اسحاقی افزود: هنوز کمیته مشترک اقدام 
ارزی بانک مرکزی و وزارت صمت در مورد تخصیص ارز این کاال به تصمیم 
نهایی نرســیده اند که همین امر موجب شــده خرید و فروش پاسپورت و 

واردات کاالی مسافری افزایش یابد.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۲۰ هزار کاالی مســافری وارد کشور شده که 
نشان می دهد سواستفاده از این جریان به اوج خود رسیده است. دبیر انجمن 
واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اضافه کرد: عمالً واردات گوشی های 
تلفن باالی ۶۰۰ دالر متوقف بوده و کاالهای وارد شده نیز در گمرک دپو شده 
است. ما با سازمان توسعه تجارت ایران نامه نگاری هایی انجام دادیم و خواستار 
تعیین تکلیف کاالهای دپو شده و نحوه تخصیص ارز شدیم که مقرر شد هفته 
آینده کمیته اقدام ارزی جلسه ای در این خصوص برگزار کند. وی با بیان اینکه 
آرامش بازار از بین رفته است، گفت: در حال حاضر عرضه به شدت باال بوده و 

تقاضا به پایین ترین حد ممکن رسیده است.

اخبار
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در حالی هر روز از اثرگذاری 
واردات خــودرو بر کاهش 
قیمتهــا اظهارنظرهــای 
مختلف منتشر می شود که 
به گفته بسیاری از فعاالن 
این بازار آیین نامه آن هنوز نهایی نشــده اســت. 
ابهامات بسیاری نیز در رابطه با تامین ارز مورد نیاز 
این طرح وجود دارد که تا به امروز پاسخ روشنی به 

آن داده نشده است. 
وزیر صمــت در این رابطه در تــازه ترین اظهارات 
خود گفته است محور دوم برای حذف قرعه کشی، 
واردات خودرو است که آیین نامه آن طراحی شده و 
به زودی در دولت مصوب خواهد شد؛ برآورد ما این 
است که بخشی از تقاضای موجود در بازار با انجام 
واردات پاسخ داده شود. فاطمی امین توضیح داد: 
در آیین نامه واردات خودرو چند قید و قاعده گذاشته 

شده که نخستین آن وجود خدمات پس از فروش 
برای خودرو های وارداتی و قیــد دیگر که مصوبه 

مجلس نیز بود، لزوم انتقال فناوری است.
واردات خودرو این روزها به یکی از ابهام های مهم 
صنعت خودرو بدل شــده  و اظهارات ضد و نقیضی 
در این مورد به گوش می رسد. یکی از ابهامات مهم 
در خصوص تامین ارز خودروهای وارداتی اســت؛ 
در حالی رییس کل بانک مرکــزی اعالم کرده که 
دولت در تامیــن ارز واردات خودرو به جمع بندی 
نرسیده است که سخنگوی وزارت صمت این موضوع 
را تکذیب می کند. در حالی که مسئوالن و پس از 
آن نمایندگان مجلس وعده داده بودند که تا پایان 
خرداد ماه، آیین نامه واردات خودرو نهایی خواهد 
شــد، اما اکنون دوازده روز هم از تیرماه گذشت اما 
هنوز خبری از اعالم آیین نامه واردات خودرو نیست. 
این در حالیست که تحقق وعده واردات خودرو در 
شهریور ماه محال و با این شیوه به پاییز و زمستان 

هم نمی رسد.
جالل رشــیدی کوچی در تذکری خطاب به وزیر 

صنعت معدن و تجارت، گفته است آقای وزیر صمت 
آیا نوشتن یک آیین نامه واردات خودرو بیش از دو 
ماه طول می کشد؟ آیا نمی بینید که مردم چگونه 
از سمت خودروســازان تحت فشار هستند؟ اگر ما 

انتقادی را مطرح می کنیم از سر دلسوزی است و اگر 
از مافیای خودرو صحبــت می کنیم ناظر به همین 
رفتاری است که دو ماه گذشته اما هنوز عزیزان یک 

آیین نامه برای واردات خودرو تنظیم نکردند.

آيين نامه واردات خودرو به كجا رسيد؟

ابهام  در تامین ارز واردات خودرو 
واردات خودرو به پاييز و زمستان هم نمی رسد

تعرفه گذاری به جای ممنوعیت واردات
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

کشور ما به کشور هزار اشتباه تبدیل شده است. کشوری که نظام مدیریتی با آزمایش و خطا به دنبال به سرانجام رساندن امورات مختلف اقتصادی است. گاه مالحظات به اندازه ای وزنه سنگینی به خود می گیرد که 
مسائل کارشناسی جایی برای اظهار ندارد. گاه مالحظات غیر کارشناسی و سفارشی برای انجام یک تصمیم غیرکارشناسی در دستور کار قرار می گیرد. 

در حوزه خودرو نیت از ممنوعیت واردات کاهش مصارف ارزی بود. اما زمانی که تولید داخل کفاف نمی دهد، در صورت کمبود و با اعمال ابزار ممنوعیت آثار زیان باری دارد. این اتفاق باعث جهش های تورمی و شوک 
در همه بازارها می شود. از سوی دیگر با یک تصمیم غلط، صنعت خودروسازی کشور تضعیف شده و حدود ۸۰ هزار میلیارد زیان به جا گذاشته است. اینکه فروش خودرو به قیمت کارخانه، به زیان و در جهت مردمی 

سازی داللی صورت بگیرد فاجعه است. با این اقدام و با افزایش زیان خودروساز کمبود نقدینگی رخ داده و حجم تولید کاهش می یابد. 
هنگامی که توان از خودروساز داخلی گرفته شده طبیعی است به جز نیاز سرمایه گذاری نیاز مصرفی نیز امکان تامین نخواهد داشت. بنابراین واردات ضرورت پیدا می کند. پس بایستی ارز آن تامین شود. قطعا با توجه 
به کمبود تولید در کشور، واردات از این طریق هم به نفع تولید و هم به نفع مصرف کننده خواهد بود. محل تامین می تواند از ارز بدون منشا یا از محل ارزهای عرضه شده در سامانه نیما اتفاق باشد. البته ارز سامانه نیما 
فعال جایگزین ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی شده و فاصله معناداری با قیمت بازار آزاد  دارد.  تفکر ممنوعیت واردات خودرو از ابتدا غلط بود. منشا افزایش تورم نیز از همان زمان آغاز شد. با قیاس قیمتها و افزایش چند برابری 
قیمت خودرو همه کاالها از جمله مسکن افزایش قیمت تجربه کردند. خود قیمت ارز نیز برای افزایش چند برابری، قیمت خودرو را بهانه کرد. دولت که می توانست با یک میلیارد دالر واردات خودرو را عملیاتی کند 
با ایجاد تورم مجبور به تزریق ده ها میلیارد دالر به بازار در جهت کنترل قیمت ارز در چند سال اخیر شد. اگر منظور از ممنوعیت واردات خودرو، مبارزه با تجمل گرایی بود چرا تجمالت حوزه مسکن، پنت هاوس های 
چند هزار متری و خانه های الکچری رونق گرفت.  به نظر مافیاهایی همان زمان مانع واردات شدند، با تورم شدید، خودروها، امالک و سایر دارایی های خود را گران کردند. حال همان مافیا در بخش مسکن در جهت 
رها شدگی فعال است و سالطین آن همچنان می تازند. به نظر می رسد همیشه تعرفه گذاری برای واردات از ممنوعیت مفیدتر خواهد بود. چراکه ممنوعیت این سیگنال را به بازارها می دهد که قیمتها امکان چند برابر 

شدن دارند. اما تعرفه، رشد قیمت را محدود و امکان نوسانات شدید را کاهش می دهد. در هر صورت واردات می تواند ضمن کاهش قیمت خودرو بر قیمت سایر کاالها نیز تاثیر داشته باشد.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

آگهی مفقودی
 برگ سبز سواری سیستم: سمند  تیپ: LX XU7  مدل: ۱3۹۹ به رنگ: سفید روغنی 
به شماره موتور : 124K1501695 شماره شاسی NAAC91CE2LF698668 به 

شماره پالک: ۹۲ - ۶۴٧ج ٧۸ مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.ب

آگهی درخواست حصر وراثت 
خانم نوابه اسدیان جدیدی  فرزند حسن به شرح دادخواستی که به شماره ۰۰۰۲۱3 / ۰   
از این شعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که 
مرحون حسن اسدیان جدیدی  فرزند اسداله  به شماره شناسنامه ۸۸۶ صادره از   قائمشهر 
در تاریخ ۱۲ /  ۰۹ /  ۱3۵۶ در اقامتگاه دائمی خود شهرســتان سیمرغ فوت نموده و ورثه 
حین الفوت وی عبارتند از : ۱. نوابه اســدیان جدیدی  به شماره شناسنامه  دختر متوفی  
۲.صفر اسدیان جدیدی  به شماره شناسنامه  ۹ پسر متوفی 3.رمضانعلی اسدیان جدیدی  
به شماره شناسنامه ۵۶۵  پسر متوفی ۴.زینب اسدیان جدیدی  به شماره شناسنامه  ۲۲۴ 
دختر متوفی ۵.زرین اسدیان جدیدی  به شماره شناسنامه ۱۶ دختر متوفی ۶.نوروز علی 
اسدیان جدیدی  به شماره شناسنامه ٧ پسر متوفی ٧.خانم اسدیان جدیدی فرزند سلیمان  
به شماره شناسنامه 3۱۴  همسر متوفی والغیر، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای 
از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم 

نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف سیمرغ- سید عباس جعفری پطرودی

م  الف :   ۱۲  / ۱۴۰۱

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

برابر آراء صادره هیات /هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
مهاباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشــند، ) برابر ماده 3 قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی(، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان 
مهاباد تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به مرجــع ذیصالح قضایی مراجعه و نســبت به تنظیم داد 
خواست اعتراض اقدام نمایند و گواهی تقدیم داد خواست را از دادگاه 
اخذ و ظرف مهلت مقرر یک ماهه به اداره ثبت اسناد و امالک مهاباد 
ارائه نمایند . در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مذکور چنانچه 
متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی به دادگاه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم داد خواست را اخذ و ارائه نمایند بدون توجه به اعتراض مطابق 

مقررات سند مالکیت بنام متقاضی ثبت صادر خواهد شد.
امالک واقع در بخش ۱۵ مهاباد 

۱-آقــای حمید عینــی فرزنــد خالــد به شــماره شناســنامه 
3۰ و کــد ملــی ۲۸٧۱۸۹۸۱۸۹ صــادره مهابــاد برابــر رای 
۱۴۰۱۶۰3۱3۰۰٧۰۰۰3۵۲ مورخه ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ نسبت به شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت ۵۲/۵۰ متر مربع در قسمتی از پالک 
۱ فرعی از ۱۹۵۸ - اصلی بخش ۱۵ مهابــاد برابر مبایعه نامه عادی 

خریداری شده مع الواسطه از آقای عبدالخالق حسن زاده
 ۲. آقای سوران شاه محمدی فرزند عزیز به شماره شناسنامه ۵۴٧ 

و کد ملی
۲۸٧۰3۵۱3۱3 صادره مهاباد برابر رای ۱۴۰۱۶۰3۱3۰۰٧۰۰۰۸۲۲ 
مورخه ۱۴۰۱/۰3/۰۴ نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 

۶۲ متر مربع در قســمتی از پالک ۱ و ۲33۶/۴ - اصلی بخش ۱۵ 
مهاباد برابر مبایعه نامه عادی خریداری شــده مع الواسطه از آقای 

سید رحیم حسینی
 3- آقای امیــد کریمی مهر فرزند رحمان به شــماره شناســنامه 
۲3 و کــد ملــی ۲۸٧۲۴۵۸٧۰۰ صــادره مهابــاد برابــر رای 
۱۴۰۱۶۰3۱3۰۰٧۰۰۰٧۹۰ مورخه ۱۴۰۱/۰3/۰۱ و خانم شهین 
بایزیدی فرزند عمر به شماره شناسنامه و کد ملی ۲۸۶۰۰۸۹۹۸۵ 

صادره مهاباد برابر رای ۱۴۰۱۶۰3۱3۰۰٧۰۰۰٧۹۱ مورخه
۱۴۰۱/۰3/۰۱ هر کدام نســبت به سه دانگ مشــاع از شش دانگ 
یک باب خانه به مســاحت ٧۲/۴۰ متر مربع در قســمتی از پالک 
۲3۴3/۲/۱٧ - اصلــی بخــش ۱۵ مهاباد برابر مبایعــه نامه عادی 

خریداری شده مع الواسطه از آقای عبداله پیر مندی
 ۴. آقای واحد چاویده فرزند محمد امین به شماره شناسنامه ۲٧۵3 

و کد ملی
رای  برابــر  مهابــاد  صــادره   ۲۸٧۲۲۴۵۶۸۵

۱۴۰۱۶۰3۱3۰۰٧۰۰۰۱۰۵
مورخه ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی 

دیمی به مساحت ۶۵۱٧/٧۰ متر مربع در قسمتی از پالک
۲3۶۹ - اصلی بخش ۱۵ مهاباد برابر مبایعــه نامه عادی خریداری 
شده از احمد مصطفی احدی از وراث اسماعیل مصطفی زارع نسق 

۴۲۵۵/3٧۶۶۱ مورخ ۱3۵۱/۱۰/۲۸ دفتر 3 مهاباد
امالک واقع در بخش ۱٧ مهاباد 

۵-آقای کیوان جهانگیری فرزند ابوبکر به شماره شناسنامه ۲ و کد 
ملی ۲۸٧۲3۸3۶3۸ صادره مهاباد برابر رای ۶۰3۱3۰۰٧۰۰۴٧٧۸ 
۱۴۰۰مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
مزروعی آبی به مســاحت ۱۸3٧۰ متر مربع در قســمتی از پالک 
۴۱ - اصلی بخش ۱٧ مهاباد روســتای قلعه جوغه برابر سند رسمی 

3۵3۱۲ مورخ
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ دفتر ۱۲ مهاباد انتقالی از وراث مرحوم حسین تابشی 
)زله( احدی از زارعین نسق شــماره ۱۹۱3۵ مورخ ۱3۴۲/۰۴/۱۰ 

دفتر 3 مهاباد
۶- اقــای کیــوان جهانگیری فرزند ابوبکر به شــماره شناســنامه 
۲ و کــد ملــی ۲۸٧۲3۸3۶3۸ صــادره مهابــاد برابــر رای 
۱۴۰۱۶۰3۱3۰۰٧۰۰۰۴۴۹ مورخــه ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ نســبت به 
شــش دانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت ٧۰/٧۹3٧۰ 
متر مربع در قسمتی از پالک ۴۱- اصلی بخش ۱٧ مهاباد روستای 
قلعه جوغــه برابر ســند رســمی 3۵3۱۲ مــورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ 
دفتــر ۱۲ مهاباد انتقالــی از وراث مرحوم حســین تابشــی )زله( 
 احدی از زارعین نســق شــماره ۱۹.۱3۵ مــورخ ۱3۴۲/۰۴/۱۰

 دفتر 3 مهاباد
٧- خانــم کژاو منصــوری فرزنــد صباح به شــماره شناســنامه 
و کــد ملــی ۲۸۶۱۰۶۹۶۰۰ صــادره مهابــاد برابــر رای 
۱۴۰۱۶۰3۱3۰۰٧۰۰۰٧۱۲ مورخــه ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ نســبت به 
شــش دانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت ۱۱۰3۱/۸۰ 
متر مربع در قسمتی از پالک ۶۱ - اصلی بخش ۱٧ مهاباد روستای 
کولیجه برابر مبایعه نامه عادی خریداری شــده مع الواسطه از آقای 
صباح منصوری سهم ارث از رحمن نصوری احدی از وراث اسماعیل 
نصوری زارع صاحب نسق به شماره سند ۹٧۵ مورخ ۱3۵۰/۰۹/۲۴ 

دفتر ۱۱ مهاباد
امالک واقع در بخش ۲۱ مهاباد

۸-اقــای ابراهیم قــادر پور فرزنــد عمر به شــماره شناســنامه 
٧۱۰ و کد ملــی ۲۸٧۱۴۸۹۱3۰ صــادره مهاباد برابــر رای ٧۵۰ 
۱۴۰۱۶۰3۱3۰۰٧۰۰۰ مورخه ۲٧/ ۱۴۰۱/۰۲ نســبت به شش 
دانگ یک قطعه باغ به مســاحت ۴۹3۶/۵۰ متر مربع در قسمتی از 
پالک 33 - اصلی بخش ۲۱ مهاباد روستای دهبکر برابر مبایعه نامه 
عادی خریداری شده از آقای حسن عزیزی جزء مالکین مستثنیات 

روستا  . )م الف ۹۸۰۵(
تاریخ انتشار نوبت اول: دو شنبه ۱3 تیر ماه ۱۴۰۱

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱
علی گلی - رئیس ثبت اسناد و امالک مهاباد


