
سازمان اموال تملیکی سه خودروی قاچاق آمریکایی و باالی 
۲۵۰۰ سی سی را منهدم کرده است.

عبدالمجید اجتهادی-رئیس هیات مدیره و مدیرعامل جدید 
ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی- در گفت وگو با 
ایسنا، در رابطه با اقدام اخیر برای امحای چند خودرویی که 
از سال ها قبل جهت تعیین تکلیف در اختیار این سازمان قرار 

داشت، توضیحاتی ارائه کرد.
وی با بیان اینکــه خودروهایی که جهــت تعیین تکلیف در 
اختیار ســازمان اموال تملیکی قرار می گیرد، تحت شرایطی 
امحا می شود، گفت: وقتی خودرو امکان فروش در داخل کشور 

و یا  فروش به شرط صادرات را ندارد و در مجموع هیچ راهی 
برای استفاده نداشته باشند امحا خواهد شد، خودروهایی که 
اخیرا امحا شد امکان فروش داخل را نداشت چرا که آمریکایی 
و  باالی ۲۵۰۰ سی سی بود که واردات آن ممنوع بوده و قابلیت 
شماره گذاری ندارد، در عین حال این خودروها فاقد هر گونه 

نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش در ایران هستند.
به گفتــه اجتهادی، در مــواردی،   خودروهایــی که قابلیت 
شــماره گذاری برای عموم را ندارد برای اســتفاده در برخی 
نهاده های امنیتی، انتظامی و نظامی، شماره امنیتی شده و به 
آنها واگذار می شود ولی برای این سه خودرو چنین امکانی هم 

وجود نداشت. وی در ادامه با اشاره به اینکه برای این خودروها 
امکان فروش به شرط صادرات نیز وجود نداشت، توضیح داد: 
با وجود اینکه ســازمان اموال تملیکی، این خودروها را برای 
فروش به شــرط صادرات به مزایده گذاشت، خریدار نداشت 
که از جمله دالیل، این بود که این خودروها، حدود سالی ۱۰ 
سالی در انبارها مانده و به مرور زمان در شرایط  آب و هوایی 
مختلف و آفتاب، کیفیت ظاهری خود را هم حتی از دست داده 
بود، در عین حال بخشی از قطعات  آنها در این سال ها جدا شده 
و متاسفانه به سرقت رفته و یا در هنگام  جابجایی آسیب دیده 
بودند. از سویی دیگر اکنون در کشــورهایی دیگر مدل های 

باالتری از این خودروها وجود دارد و دیگر خریدار ندارند که 
مشتری در ایران آن را برای صادرات، خریداری کند.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی افزود: بر این اساس با توجه 
به قاچاق بودن  خودروهای مــورد نظر و صدور رای قطعی از 
ســوی مرجع قضایی و عدم امکان هر گونه اســتفاده از آنها، 
نسبت به امحای این خودروها جهت تعیین تکلیف اقدام شد؛ 
به طوری که به غیر از موتور و گیربکس، تمامی قطعات آن امحا  
و این دو بخش خودرو دراختیار دانشگاه های فنی، موسسات 
دانش بنیان و یا هنرستان ها گذاشته می شود تا جهت آموزش 

فنی و مهندسی مورد استفاده قرار گیرد.

وی این را هم گفت که خودروهای از این دست که باید امحا 
شوند محدود به انبارهای تهران نیست و در انبارهای تملیکی 
سایر شهرها نیز وجود دارد که در صورت رای قطعی، تعیین 

تکلیف خواهد شد.
در این رابطه یادآور می شــود که در حال حاضر،   حداقل ۷۳ 
دستگاه خودروی آمریکایی و بیش از ۱۵۰ دستگاه خودروی 
باالی ۲۵۰۰ سی سی دیگر در گمرک بالتکلیف مانده که باقی 
مانده همان ۱۲ هزار و ۲۶۱ یک دســتگاهی است که قبل از 
ممنوعیت واردات خودرو)سال ۱۳۹۷( به گمرک رسیده ولی 

هنوز تعیین تکلیف نشده است.

یک کارشناس حوزه آب گفت: اقدامات صورت گرفته 
برای حل بحران آب کافی نیست و جای نگرانی جدی 
دارد، روالی که دولت های مختلف طی کردند در جهتی 
نیست که دلگرم کننده و به سمت حل مسئله باشد. 
عمدتا نگاه دولت های مختلف از جمله دولت فعلی در 

بخش مدیریت تامین است.
محمدعلی بنی هاشــمی در گفت وگو بــا خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، درباره تغییر اقلیم و خشکسالی و تبعات 
آن بر ایران اظهار داشت: در حال حاضر متوسط بارش ها 
و روان آب ها در کشورکاهش پیدا کرده و میزان آبی که 
در دسترس داریم کاهش پیدا کرده است، باید بپذیریم 

که ما کشور کم آب تری نسبت به قبل شده ایم.
وی افزود: متاسفانه اقدامات صورت گرفته برای حل 
بحران آب کافی نیست و جای نگرانی جدی دارد، روالی 
که دولت های مختلف طی کردند در جهتی نیســت 
که دلگرم کننده و به سمت حل مسئله باشد، عمدتا 
نگاه دولت های مختلف از جمله دولت فعلی در بخش 
مدیریت تامین است. مثال اینگونه است که جمعیت در 
حال افزایش است و ما هم باید به سمت تامین نیازهای 
شرب و بهداشــت برویم، همه هم و غم این است که 
چگونه آب مورد نیاز را تامین کنند و به مدیریت تقاضا 

و نگرش جامع کمتر توجه می شود و این یک مسئله 
حاد و بغرنج است.  این استاد دانشگاه تاکید کرد: برای 
حل بحران آب جامع نگری نیاز است که وجود ندارد، ما 
اکنون در بخش کشاورزی، شرب، سیاست خارجی و 
امنیت غذایی سیاست یکپارچه نداریم و دغدغه های 
مختلف اجرایی و دیدگاه های مســئولین مانع از این 
است که جامع نگری صورت بگیرد، هرکس بخشی از 
مسئله را می بیند و تمرکز می کند، هر قدر تامین بیشتر 
باشد، متناسب با آن تقاضا و نیاز افزایش پیدا می کند. 

وی خاطرنشان کرد: یعنی تا نگاه جامعی نسبت به این 
مسائل نداشته باشیم و همزمان اراده نکنیم تقاضا و 
مصرف و هم تامین را مدیریت کنیم حتی اگر وضعیت 
آبی ما بهود پیدا کند همچنان مشکل خواهیم داشت، 
ما اکنون مدیریت همزمان تقاضا و تامین را باهم انجام 
نمی دهیم و روز به روز وضع آب بدتر می شود و شاهد 
کم آبی بیشتر هستیم، نتیجه اینکه حتی برای تابستان 
هم نگران این هستیم که آیا می توانیم آب را تامین و به 
دست مردم برسانیم یا خیر.  بنی هاشمی بیان داشت: 
در دنیا شاخص و استانداردهایی در حوزه تامین آب 
وجود دارد از جمله اینکه سرانه آب تجدیدپذیر وقتی به 
جمعیت کشور تقسیم شود به عدد مشخصی می رسیم 

این عدد در سال ۱۳۳۵ حدود ۶۹۰۰ متر مکعب برای 
هر ایرانی در طول یک سال بوده و اکنون کاهش پیدا 
کرده در حال حاضر متوسط سرانه کشور زیر ۱۲۰۰ 
متر مکعب است و در فالت مرکزی نصف این میزان 
است، یعنی اگر آب تجدیدپذیر برای فالت مرکزی را 
در نظر بگیریم و بر جمعیت این منطقه تقسیم کنیم 
به عدد ۵۰۰ متر مکعب در ســال می رسیم که عدد 
نگران کننده و ترسناکی است، بسته به نوع مدیریت و 
اینکه عدد به عنوان شاخص چه عددی باشد وضع آب 
می تواند بهتر یا بدتر شود.  وی ادامه داد: همان گونه که 
پیش می رود پیش بینی نمی شود که وضع بهتر شود 
زمانی ما نگران تامین آب برای نسل های آینده بودیم 
اکنون برای نسل فعلی هم نگرانیم، برای همین سال 
جاری نگرانی داریم، مثال پارســال دو تنش جدی در 
خوزستان و اصفهان را شاهد بودیم، مثال بین مازندران 
و سمنان برای احداث سد درگیری می شود و یا بر سر 
اجرای پروژه بهشــت آباد چالش داریم، بخش زیادی 
از این چالش ها ناشــی از وضعیت کاهش سرانه آب 
تجدیدپذیر و نوع مدیریت در حوزه تامین و تقاضا است 
که باعث شده وضع بدتر و نگران کننده باشد و با این 

مسیری که می رویم امیدی به اصالح نیست.

دیگر در دعاوی حوزه بیمــه ای و تامین اجتماعی 
میان کارگر شاغل و بازنشسته با کارفرما، اخذ وکالت 
نامه محضری وکیل شرط رســیدگی به شکایت 

نیست.
به واسطه شکایت صورت گرفته پیرامون بخشنامه 
رسیدگی به دعاوی سازمان تامین اجتماعی، دیگر 
در دعاوی حوزه بیمــه ای و تامین اجتماعی میان 
کارگر شاغل و بازنشسته با کارفرما، اخذ وکالت نامه 

محضری وکیل شرط رسیدگی به شکایت نیست.
در این رابطه ســعید کنعانی )کارشناس مسائل 
حقوقی کار( اظهار کرد: یکی از شکایات ما که قبل 
از پیگیری دیوان عدالت اداری توسط خود سازمان 

تامین اجتماعی در ســال جاری رسیدگی شده و 
با توفیق رو به رو شــد، بحث لزوم داشــتن وکالت 
نامه محضری برای پیگری حقوقی و شــکایت در 
پرونده های بیمه ای سازمان تامین اجتماعی بود که 
پیش از رسیدگی در دیوان عدالت اداری به شکایت 
بنده، ســازمان تامین اجتماعی آن را پذیرفت و ما 

شکایت را پس گرفتیم.
کنعانی تصریح کرد: اکنون نیز رای آن آمده و اصالح 
توسط سازمان تامین اجتماعی انجام شده و از امروز 
دیگر مثل گذشته الزم نیست وکیل دادگستری برای 
پیگیری حقوقی در بحث تامین اجتماعی حتما از 

افراد شاکی و پیگیر )وکالت محضری( اخذ کنند.

وی ادامه داد: در گذشته مشکالت بسیار زیاد بود زیرا 
کسی که پروانه وکالت نیز داشت، باید در یک پروسه 
طوالنی به محضر می رفت و بــا هزینه ای با حضور 
وکیل، وکالت  نامه محضری می داد، که امروز این 

مسئله حل شده است.
علیرضا حیدری )نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان 
جامعه کارگــری( در این زمینه توضیــح داد: در 
گذشته در دعاوی میان کارگران و کارفرمایان درباره 
پرونده های بیمه ای مشکالت زیادی وجود داشت 
و حتما باید فردی برای وکالت معرفی می شــد که 
دارای وکالت محضری بوده و این وکالت نامه به تایید 

سازمان تامین اجتماعی می رسید.

شهرهای شــرقی چین با ظهور سویه های جدید، 
محدودیت های کووید را تشدید می کنند.

به گزارش ایسنا، شهرهای شرق چین روز یکشنبه 
)۳ جوالی( با ظهور سویه های جدید ویروس کرونا 
محدودیت های کووید-۱۹ را تشدید کردند و تهدید 
جدیدی برای بهبود اقتصادی چین تحت سیاست 

سختگیرانه دولت در برابر کووید صفر است.
ووشــی در شــرق چین، فعالیت در بســیاری از 
مکان های عمومی زیر زمینــی، از جمله مغازه ها و 
سوپرمارکت ها را متوقف کرد و خدمات صرف غذا 
در رســتوران ها به حالت تعلیق درآمد و دولت به 
مردم توصیه کرد از خانه کار کنند. پس از گزارش 
۴۲ مورد جدید بدون عالمت در روز شنبه، مقامات 

شهری از ساکنان خواستند تا ووشی را مگر در موارد 
ضروری ترک نکنند.

بخش سیشان که بخش عمده ای از عفونت ها تا در 
موج اخیر داشته، ۷۶۰ هزار ساکن خود را قرنطینه 
کرده و ترافیک عمومی را به حالت تعلیق درآورده 

است.
چین به عنوان بخشی از رویکرد سختگیرانه اتخاذ 
شده در کشوری که اولین بار در اواخر سال ۲۰۱۹ 
ویروس کرونا در آن شناســایی شد، به تالش برای 
از بین بردن عفونت های جدیــد ادامه می دهد اما 
قرنطینه ها و سایر اقدامات تلفات سنگینی بر دومین 

اقتصاد بزرگ جهان وارد کرده است.
کمیسیون ملی بهداشــت چین روز یکشنبه اعالم 

کرد ۴۷۳ مورد جدید کووید-۱۹ ثبت شده است که 
از این تعداد ۱۰۴ مورد عالمتی و ۳۶۹ مورد بدون 
عالمت بودند. این در مقایســه با ۲۶۸ مورد جدید 
یک روز قبل است که ۷۲ عفونت عالمت دار و ۱۹۶ 

عفونت بدون عالمت بودند.
مقامــات در یک کنفرانــس مطبوعاتی گفتند که 
شانگهای، پرجمعیت ترین شهر و مرکز مالی چین، 
یک مورد مثبت در خارج از مناطق قرنطینه در این 
شهر گزارش کرده است. این شهر در اول ژوئن پس 
از دو ماه تعطیلی که به تولید و مخارج مصرف کننده 

ضربه زد، قرنطینه را لغو کرد.
تولید صنعتی چین در ماه آوریل نسبت به سال قبل 

۲.۹ درصد کاهش یافت

وزیر انرژی سوئیس از احتمال کمبود عرضه گاز و در 
نتیجه جیره بندی مصرف آن خبر داد.

به گزارش ایلنــا از خبرگزاری رویترز، ســیمونتا 
سوماروگا با اشاره به اینکه دولت نمی تواند تضمین 
دهد که همواره گاز کافی برای مصرف باشد، اعالم 
کرد: کســب وکارهای ســوئیس اولویت نخست 
جیره بندی انرژی در صورت کمبود عرضه هستند.

سوئیس کشوری محصور در خشــکی است و گاز 
موردنیــاز خــود را از طریق مراکــز معامالتی در 
کشورهای همســایه واقع در اتحادیه اروپا تأمین 
می کند، بنابراین اختالل در عرضه گاز این منطقه، 

سوئیس را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.
بر اســاس داده های دولتی، تقاضای گاز این کشور 

به نسبت کم است و حدود ۱۵ درصد از کل مصرف 
انرژی سوئیس را به خود اختصاص می دهد. حدود 
۴۲ درصد از گاز برای گرم کردن خانه ها و باقی آن 
در صنایع و بخش های خدمات و حمل ونقل استفاده 
می شود، با این حال، این کشور همچنان به واردات 
نفت و گاز وابسته است. به گفته سوماروگا، به همین 
دلیل اســت که هیچ کس نمی تواند تضمین کند 

همیشه گاز کافی برای همه وجود داشته باشد.
اظهارات وی پس از آن بیان شد که دولت سوئیس با 
اعالم طرح های خود برای رفع کمبود احتمالی گاز 
طبیعی در زمستان امسال، گفت دولت در صورت 
ناکافی بودن دیگر اقدام ها، بــه جیره بندی انرژی 

روی می آورد.

در صورت کمبود گاز و برق در سوئیس، ابتدا انرژی 
مصرفی کسب وکارها جیره بندی می شود.

وی افزود: ابتدا مصرف انرژی برای پله های برقی  یا 
تابلوهای نئونی محدود خواهد شد، دولت می خواهد 
طوالنی ترین زمان مصرف را برای خانوارها در نظر 
بگیرد. وزیر انرژی سوئیس از ایالت های این کشور 
خواست در توســعه انرژی خورشیدی، زیست گاز، 

بادی و برق آبی سرمایه گذاری بیشتری کنند.
آلمان، همسایه این کشور، ماه گذشته پس از کاهش 
عرضه گاز روسیه از طریق خط لوله نورد استریم-۱، 
پیش از اقدام دولت برای جیره بندی مصرف سوخت، 
مرحله دوم از طرح سه مرحله ای اضطراری گاز این 

کشور را اجرایی کرد.

جزئیات انهدام خودروهای آمریکایی

شکایات در حوزه بیمه تامین اجتماعی دیگر نیاز به وکالت محضری نداردنسل آینده پیشکش؛ امروز هم آب نداریم

هشدار جیره بندی گاز در سوئیسچراغ اقتصاد چین خاموش می شود؟
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رئیس جمهوری:  

معاون سازمان مالیاتی:

 افزایش قیمت نان 
مطرح  نیست

 مشوق  مالیاتی 
دانش بنیان ها، شرکت ها 

را به ولع انداخته است

افت ارزش 
معامالت سهام

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

کاهش بار تورمی 
با کنترل نقدینگی

وزارت اقتصــاد با همکاری 
بانــک مرکزی تــالش بر 
انضباط پولی بانکی در کشور 
داشته اســت. اتفاقا در این 
مسیر تاکنون موفق هم بوده اند. آخرین آمار رشد 
نقدینگی امیدوار کننده است. حداقل اینکه جلوی 
افزایش رشــد نقدینگی گرفته شــده و این خبر 
 مثبتی است. وزارت اقتصاد و شخص وزیر اقتصاد 

بحث انضباط بانکی...

  وحید شقاقی، اقتصاددان 
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رشد نقدینگی در فروردین 1401 
به کمترین میزان طی 16 ماه اخیر رسید

تورم 
کنترل  می شود ؟ 

درمان
 گران تر شد 

اجاره مسکن در مدت 5 سال  رشد 238 درصدی داشته است

رکوردشکنی  رشد  اجاره بها
صفحه2
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صدرنشینان گرانی کاالهای اساسی
میانگین   قیمت   برنج   ایرانی   به   ۱۱۰  هزار تومان   رسید

بررسی آمارهای اقتصادی نشــان می دهد به رغم 
کاهش نقدینگی رشد پایه پولی همچنان ادامه دارد. 
این موضوع نگرانی های را ایجاد کرده است. وزارت 
اقتصاد و بانک مرکزی تالش دارند با پیاده ســازی 
انضباط پولی بانک، موتور رشــد نقدینگی را از کار 
بیندازند. این در حالی است که رشد پایه پولی یکی 
دیگر از عوامل تورم اســت. بر اساس آمارهای بانک 
مرکزی در فروردین ماه۱۴۰۱، نرخ رشد نقدینگی به 
سطح ۲/ ۳۸درصد رسیده است. این رقم در ۱۶ماه 
اخیر کمترین سطح بوده است. نرخ رشد نقدینگی 
در هفت ماه اخیر به میزان ۶/ ۴واحد درصد کاهش 

یافته است. رشد پایه پولی...

سهم مردم از پرداخت هزینه های درمان طبق گفته 
رئیس سازمان نظام پزشــکی به ۷۰ درصد رسیده 
است. گویا بیمه ها تنها ۳۰ درصد هزینه ها را تقبل 
می کنند و این یعنی اجرای برعکس قانون. ماجرای 
مردم، هزینه های درمان و بیمه ها ماجرای عجیبی 
است که هر روز ابعاد جدیدی از آن آشکار می شود. 
این در حالی است که ۷۰ درصد مردم برای معالجات 
سرپایی به مراکز درمانی بخش خصوصی مراجعه می 
کنند. بیمه ها هم در بخش سرپایی بخصوص بخش 
خصوصی کارایی ندارند. در ماده ۹۰ برنامه چهارم 
توسعه آمده است سم هزینه های سالمت برای مردم 
نباید از ۳۰ درصد بیشــتر افزایش پیدا کند. یعنی 
تاکید شده است سهم هزینه های مردم در درمان 

حداکثر از ۳۰ درصد بیشتر...



اقتصاد2
ایران

معاون وزیر صمت:
یک درصد واحدهای شهرک های 

صنعتی دانش بنیان هستند
معــاون وزیــر صمــت با بیــان اینکــه در 
شــرکت شــهرک های صنعتــی کشــور 
۲۴۹ هــزار واحد تولیــدی داریــم که تنها 
یــک درصد آنهــا دانــش بنیان هســتند، 
 گفت: امســال هــزار کارگاه صنعتی جدید 

ایجاد کنیم.
علی رسولیان در گفت و گو با مهر با بیان اینکه 
حمایت از شــرکت های دانش بنیان، فناور 
و نوآور به صورت جد در دســتور کار اســت، 
اظهار کرد: یکی از مهم ترین حمایت هایی که 
از شــرکت های دانش بنیان می شود مربوط 
به ارائه تســهیالت ویژه برای اســتقرار این 
شــرکت ها در شــهرک ها و نواحی صنعتی 

کشور است.
مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و 
شــهرک های صنعتی ایران افــزود: در واقع 
شــرکت های دانش بنیــان می توانند بدون 
شرکت در مزایده و با اقساط طوالنی مدت و 
باالی ۴۵ ماه، زمین دریافت کنند و به فعالیت 

بپردازند.
وی ادامــه داد: در شــرکت شــهرک های 
صنعتــی کشــور ۲۴۹ هزار واحــد تولیدی 
داریم که تنها یک درصد آنهــا دانش بنیان 
هستند بنابراین هدف ما این است که تعداد 
شــرکت های دانش بنیان در شــهرک های 
صنعتی افزایش یابــد از ایــن رو امیدواریم 
 بتوانیم عمده زمین ها را به این شــرکت های 

توانمند بدهیم.
به گفته رســولیان، برای شــرکت هایی که 
محصوالت آنها به بهره برداری برسد و فعالیت 
آنها منجر به تولید شود مشــوق های بسیار 
خوبی برای بعد از بهره برداری در نظر گرفته 

شده است.
معــاون وزیر صمت با بیــان اینکه همچنین 
بیش از ۱۴۰۰ نیاز فناورانه واحدهای تولیدی 
شناسایی شده است، یادآور شد: سال گذشته 
۱۴۸ شــرکت دانش بنیان در شــهرک ها و 
نواحی صنعتی کشور مســتقر شدند که باید 

این تعداد افزایش یابد.
مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و 
شهرک های صنعتی ایران به ایجاد کارگاه های 
صنعتی اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۱۴۰۰ 
کارگاه صنعتی ایجاد شــد و برای امسال نیز 
در نظر داریم که هــزار کارگاه صنعتی جدید 

ایجاد کنیم.

مکاتبه رئیس سازمان بورس با قالیباف 
درباره عرضه کاال در بورس

رییــس ســازمان بــورس در نامــه ای از 
رییــس مجلس خواســت تا طــرح تنظیم 
بازار کاالهای مشــمول الزام بــه عرضه در 
بورس های کاالیــی از دســتور کار مجلس 
 خارج و به طرح اصــالح قانون بــازار اوراق 

بهادار الحاق شود.
به گزارش بازار ســرمایه ایران، مجید عشقی 
رییس ســازمان بــورس و اوراق بهادار طی 
نامه ای از رییس مجلس شــورای اســالمی 
درخواست کرد تا طرح تنظیم بازار کاالهای 
مشمول الزام به عرضه در بورس های کاالیی از 
دستور کار هفته جاری مجلس خارج و ضمن 
به ارجاع کمیسیون اقتصادی مجلس از طریق 
رفع ابهام بــه طرح اصالح قانون بــازار اوراق 

بهادار الحاق شود.
در این نامه آمده است که ضمن تشکر از توجه 
به مسایل بازار سرمایه و وضعیت و تحوالت و 
اقتضائات مربوط به آن، با عنایت به اینکه طرح 
توسعه و تولید پایدار زنجیره فوالد با رویکرد 
اصالح سیاست های تنظیم بازار با عنوان طرح 
تنظیم بازار کاالهای مشمول الزام به عرضه در 
بورس های کاالیی در دستور کار هفته جاری 
مجلس شورای اسالمی قرار دارد، به استحضار 
می رســاند با توجه به دالیل و وجود ابهامات 
اساسی در طرح یاد شده و همچنین تاثیرات 
غیر قابل جبرانی که ممکن است اجرای طرح 
یاد شده به ســاختارها و ارکان بازار سرمایه 
ایجاد کند، از حضرتعالی درخواست می شود 
حسب صالحدید با توجه به اختیارات ریاست 
جلســه در ماده ۱۵۳ قانون آیین نامه داخلی 
مجلس شورای اسالمی، طرح مذکور از دستور 
کار هفته جاری خارج شــده و به کمیسیون 
اقتصادی مجلس ارجاع و با اصالحات اساسی 
 و رفع ابهام به طرح اصــالح قانون بازار اوراق 

بهادار الحاق شود.

اخبار

بررســی قیمت کاالهای 
اساسی در اول تیرماه نسبت 
به خرداد نشان می دهد که 
کره پاســتوریزه، سیمان 
خاکستری و شیر استریل 
پاکتی پرچرب در صــدر افزایش قیمت در یک ماه 
قرار دارند، میانگین قیمت برنج ایرانی به ۱۱۰ هزار 
تومان رسیده و بازار روغن موتور هم شاهد نابسامانی 
است. به گزارش ایســنا، بر اساس گزارش کارگروه 
رصد و پایش قیمت اقالم اساســی و پر مصرف بازار 
کشور منتهی به ۳۰ فروردین ماه که از سوی انجمن 
ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان منتشر شده، 
قیمت تخم مرغ، گوشت گوسفند، گوسفند و گوساله 
زنده، روغن مایع، پرتقال، سیب زمینی، گوجه فرنگی 
و آب بســته بندی تقریبا نســبت به ماه قبل از آن 

تغییری نکرده است.

۱۹ کاال بین یک تا ۱۰ درصد گران شد
اما در این زمان قیمت مرغ تازه، گوشــت گوساله، 
شیر خام، پنیر، قند و شکر، چای، روغن نیمه جامد، 
برنج هندی، ماکارونی، نخود، لپه، عدس، موز، سیب، 
پیاز، خرما، مقاطع فوالدی، پودر شوینده و دستمال 

کاغذی بین یک تا ۱۰ درصد افزایش یافته است.
بر این اســاس میانگین کشــوری قیمت هر کیلو 
گوشت مرغ تازه و گوساله با ۹ و چهار درصد افزایش 
نســبت به ماه قبل به حدود ۵۲ هزار و ۴۰۰ و ۱۸۷ 
هزار تومان و هر لیتر شــیر خــام و همچنین پنیر 
پاســتوریزه ۴۰۰ گرمی هر کدام با هشــت درصد 

افزایش به ۱۲ هزار و ۷۰۰ و ۳۶ هزار و ۸۰۰ تومان 
رسیده است.  

در مدت یاد شده هر کیلو برنج هندی، روغن نیمه 
جامد ۴.۵ کیلویی و ماکارونی ۵۰۰ گرمی نیز هفت، 
پنج و چهار درصد گران شــده و در تیر امســال به 
قیمت ۳۶ هزار و ۸۰۰، ۳۶۰ هزار و ۱۶ هزار و ۸۰۰ 

تومان فروخته شده است.
همچنین قیمت انواع چای ۵۰۰ گرمی با دو و چهار 
درصد افزایش به حــدود ۱۴۷ و ۱۴۲ هزار تومان و 
قند و شکر بسته بندی با دو درصد افزایش به ۳۴ و 
۲۶ هزار تومان رســیده است. در بین انواع حبوبات 
نیز در تیر امسال، قیمت هر کیلو نخود با سه درصد، 
عدس با شــش درصد و لپه با پنــج درصد افزایش 

نسبت به ماه قبل به ترتیب به حدود ۵۰، ۵۵ و ۵۳ 
هزار تومان رسیده اســت. قیمت پیاز هم در مدت 
یاد شده هشــت درصد افزایش داشته و قیمت آن 
به نزدیک ۱۰ هزار تومان رسیده است. قیمت موز، 
انواع سیب و خرما هم در یک ماه گذشته سه، هفت 

و شش درصد افزایش داشته است.

میانگین قیمت برنج ایرانی در تیر؛ ۱۱۰ 
هزار تومان!

در این میان قیمت شیر کم چرب و پر چرب، کره، برنج 
ایرانی، برنج پاکستانی، لوبیا چیتی، رب گوجه فرنگی، 
سیمان، گچ، انواع تایر، انواع روغن موتور، کاغذ نسبت 

به ماه قبل، بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است.  

بر این اســاس قیمت هر کیلو برنــج ایرانی طارم و 
هاشمی با ۱۶ و ۲۱ درصد افزایش نسبت به خرداد 
به ۱۱۱ و ۱۰۹ هزار تومان و قیمت برنج پاکستانی 
با ۱۳ درصد افزایش به ۴۰ هزار تومان رسیده است.

همچنین قیمت هر لیتر شــیر کم چرب و پرچرب 
و کره ۱۰۰ گرمی به ترتیــب ۱۲، ۳۵ و ۵۲ درصد 
نسبت به قبل، یعنی خرداد، افزایش یافته و به حدود 

۱۹، ۲۳ و ۲۱ هزار تومان رسیده است.
قیمت رب گوجه ۸۰۰ گرمی و هر کیلو لوبیا چیتی 
نیز باافزایش ۱۱ و  ۱۷ درصدی قیمت در تیر ماه به 
۳۷ هزار و ۷۰۰ و ۶۱ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است.

نابسامانی در بازار روغن موتور
یکی از نکات این گزارش وضعیت بازار روغن موتور 
است که بر اساس آن اکثر واحدهای صنفی تعویض 
روغنی امــکان خرید مســتقیم از تولیدکنندگان 
و عوامل توزیع را ندارند و از ابتدای ســال تاکنون 
عرضه روغن موتور توسط شــرکت های تولیدی و 
پخش کاهش داشته و در برخی موارد کامال متوقف 
بوده است. روغن موتورهای تولیدی بهران، ایرانول، 
سپاهان و پارس همگی در ســطح عرضه با قیمت 
های بســیار باالتر از قیمت مصوب درج شده روی 
بسته بندی کاال عرضه می شوند و دلیل آن نیز تهیه 
واحدهای صنفی از واسطه ها است. فروش اجباری 
ســایر اقالم از قبیل شیشه شــور و گریس در کنار 
روغن موتور توســط عاملین پخش شرکت ها نیز 

افزایش داشته است.
در نتیجه همین شرایط قیمت انواع روغن موتور هم 
در تیر ۲۳ تا ۳۰ درصد نسبت به خرداد افزایش یافته 

و به ۲۰۷ تا ۲۱۲ هزار تومان رسیده است.

میانگین   قیمت   برنج   ایرانی   به   ۱۱۰  هزار تومان   رسید

صدرنشینان گرانی کاالهای اساسی

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد
رئیس جمهور:  افزایش قیمت نان 

مطرح نبوده و نخواهد بود
رئیس جمهور با بیان اینکــه موفقیت های طرح 
مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان می تواند به عنوان 
الگو در اختصاص یارانه برای سایر بخش ها در جهت 
شفاف ســازی اجرایی شــود، اظهار داشت: اراده 
دولت بهینه سازی نظام یارانه ها در کشور با هدف 

جلوگیری از هدر رفت سرمایه ها است.
به گزارش ایســنا، در جلسه ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولت که یکشنبه شب به ریاست آیت اهلل  
سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد روند و نتایج اجرای 
طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان )مهیا( در 

استان های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی 
در زمینه دســتاوردهای اجــرای طرح مدیریت 
هوشمند یارانه آرد و نان مطرح و اعالم شد تا کنون 
۵۷ درصد نانوایی های کشور زیر پوشش این طرح 
قرار گرفته اند و قرار است تا پایان تیرماه این رقم به 

۱۰۰ درصد برسد.
بر اســاس همین گزارش برآوردهای اولیه نشان 
می دهد تا کنون ۴۰ درصد یارانــه آرد به ارزش 
ساالنه معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان به صورت نان 
به مردم داده نمی شد و هدر می رفت، اما از این پس 
و در نتیجه اجرای این طرح به صورت حقیقی و در 

قالب خدمات دیگر به مردم باز می گردد.
در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی آثار مثبت 
و سازنده حکمرانی مبتنی بر داده ها و اطالعات به 
عنوان یکی دیگر از ویژگی ها و نتایج اجرای طرح 
مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان مطرح شد که 
نشان می دهد دولت هم اکنون اشراف کامل تری بر 
میزان هدررفت یارانه ها در زنجیره تامین آرد و نان 

بدست آورده است .
رئیس جمهور در این جلسه بار دیگر بر لزوم ثابت 
ماندن قیمت نان در سراسر کشــور تاکید کرد و 
گفت: هدف از اجرای این طرح اصالح زیر ساخت ها 
و روش های پرداخت یارانه آرد و نان است و به هیچ 
عنوان افزایش قیمت نان مطرح نبوده و نخواهد بود.
 رئیسی اظهار داشت: موفقیت های طرح مدیریت 
هوشمند یارانه آرد و نان می تواند به عنوان الگو در 
اختصاص یارانه برای ســایر بخش ها و در جهت 

شفاف سازی اجرایی شود.
وی تاکید کرد: اراده و تصمیم دولت بهینه سازی 
و منطقی کردن نظام یارانه ها در کشــور با هدف 
جلوگیری از هدر رفت سرمایه ها است و این طرح 

پیگیری خواهد شد.

فاصله چشمگیر ارزش ذاتی سکه با قیمت نقدی؛
ریزش ادامه دار قیمت دالر در 

تهران و هرات
قیمت دالر روز گذشته دوشــنبه ۱۳ تیر ماه 
۱۴۰۱ در بازار ارز تهران و هرات مانند روز گذشته 
ریزش کرد. قیمت سکه مانند روز گذشته پایین 
آمد . به گزارش اقتصادنیــوز؛ قیمت دالر روز 
گذشته دوشنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۱ در بازار ارز 
تهران مانند روز گذشــته ریزش کرد. قیمت 
دالر روز گذشــته  نزدیک به ۱ هــزار تومان از 
دیروز ارزان تر معامله شــد. البته در بازار هرات 
هم قیمت دالر یک کانال پایین آمد قیمت دالر 
هرات روز گذشته ۶۰۰ تومان پایین تر از دیروز به 
فروش رسید . قیمت درهم نیز روز گذشته نزولی 
بود. بنابراین می توان در کنار افزایش عرضه از 
بازارساز، سیگنال نزولی از دالر هرات و قیمت 

درهم عامل ریزش دالر تهران شده بود. 

تکرار قیمت دالر در بازار رسمی
صرافی ملی و بازار متشکل ارزی هم  روز گذشته 
یکبار قیمت جدید اعالم کردند و تا ظهر  همین 
قیمت را تکرار کردند . قیمــت دالر صرافی ملی 
روز گذشته ۲۷ هزار و ۷۷۶ تومان بود. قیمت دالر 

متشکل هم ۲۷ هزار و ۷۳۶ تومان معامله شد. 

قیمت سکه دوباره پایین آمد 
قیمت اونس طال ظهر روز گذشته تقریبا ۳ دالر از 
دیروز پایین تر بود و در محدوده ۱۸۱۱ دالر معامله 
شــد . در بازار داخلی ایران هم ظهر روز گذشــته 
قیمت طال ۱۸ عیار ۱ میلیون و ۳۹۴ هزار تومان 
بود. قیمت سکه هم  در زمان نوشتن این گزارش ۱۵ 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که نسبت به دیروز 
۱۰۰ هزار تومان پایین تر بود. برخی از تحلیلگران 
بازار سکه معتقدند که در صورتی که محدوده ۱۵ 
میلیون  ۲۰۰ هزار تومان از دســت برود احتمال 
برگشت سکه به کانال ۱۴ میلیون تومان وجود دارد. 
حباب سکه با قیمت یاد شده در محدوده ۱۴ درصد 
بود. ارزش ذاتی سکه هم در محدوده ۱۳ میلیون و 
۲۳۸ هزار تومان بود که در مقایسه با قیمت نقدی 
نزدیک به ۲ میلیون تومان فاصله را نشان می دهد.
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روز گذشته شــاخص های بازار ســهام نوسان 
کوتاهی داشتند و بازار در ثبات نسبی قرار داشت. 

همچنین ارزش معامالت سهام کاهش یافت.
به گزارش اکوایران، در معامالت روز دوشــنبه 
سیزدهم تیر ماه، شــاخص کل بورس پایتخت 
با افزایش ۴ هزار و ۱۶۹ واحدی نســبت به روز 
یکشنبه به رقم یک میلیون و ۵۰۷ هزار و ۱۵۶ 

واحد رسید. 
شاخص هم وزن بورس نیز با رشد ۲ هزار و ۲۸۶ 
واحدی در ســطح ۴۲۰ هــزار و ۶۵۲ واحدی 
ایســتاد. همچنیــن شــاخص کل فرابورس 
)آیفکس( ۴۴ واحد باال آمد و در سطح ۲۰ هزار و 

۲۴۰ واحد قرار گرفت.  

تداوم خروج سرمایه
روز گذشته ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی 
به حقیقی بــازار برای پانزدهمیــن روز متوالی 
منفی شد و ۲۶۴ میلیارد تومان پول حقیقی از 

بورس خارج شد. 
در معامالت روز دوشــنبه بیشترین خروج پول 
حقیقی به ســهام شپنا )شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان( اختصاص داشــت کــه ارزش تغییر 
مالکیت حقیقی به حقوقی آن ۲۸ میلیارد تومان 
بود. پس از شپنا، نمادهای بپاس )شرکت بیمه 
پاسارگاد( و شســتا )شرکت ســرمایه گذاری 
تأمین اجتماعی( بیشترین خروج پول حقیقی 

را داشتند.

نمادهای پیشران
روز گذشــته نمادهــای »شســتا«، »کگل« و 
»بفجر« بیشترین تأثیر را در رشد شاخص کل 
بورس داشتند و نمادهای »فارس«، »بوعلی« و 
»شاراک« بیشترین تأثیر کاهشی را بر شاخص 

کل داشتند. 
در فرابورس نیز نمادهای »دماوند«، »بمپنا« و 
»بساما« بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل 

فرابورس داشتند و »فغدیر«، »فزر« و »فجهان« 
بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص داشتند.  

در جــدول پرتراکنش ترین نمادهــای بورس 
سآبیک صدرنشین است و شســتا و خزامیا در 
رتبه های بعدی هســتند. در فرابورس نیز دی، 

ددانا و کرمان پرتراکنش  ترین نمادها هستند. 
 

افت ارزش معامالت سهام
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام به 
رقم ۵۲ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان افزایش یافت. 
ارزش معامالت اوراق بدهــی در بازار ثانویه ۴۸ 
هــزار و ۲۵۶ میلیارد تومان بــود که ۹۲ درصد 
از ارزش کل معامالت بازار ســرمایه را تشکیل 

می دهد. 
روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با کاهش 
۵ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۳ هزار 

و ۹۷ میلیارد تومان رسید. 

عرضه و تقاضای پایانی بازار
در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صف های 
فروش پایانی بازار نســبت بــه روز کاری قبل 
کاهش یافــت و ۸ میلیارد تومان شــد. ارزش 
صف های خرید نیز نســبت به پایان روز کاری 
گذشته ۳ درصد رشد کرد و در رقم ۷۷ میلیارد 

تومان ایستاد. 
روز گذشــته نماد فــاذر )شــرکت صنایع آذر 
آب( با صف  خرید ۱۵ میلیــارد تومانی در صدر 
جدول تقاضای بازار قرار گرفــت. پس از فاذر، 
نمادهای قثابت )شــرکت قند ثابت خراسان( و 
بالبر )شــرکت کابل البرز( بیشترین صف خرید 

را داشتند. 
در پایان معامالت اغلب صف های فروش جمع 
آوری شد و تنها ۵ نماد صف فروش داشتند. نماد 
فمراد )شرکت آلومراد( بیشترین صف فروش را 
داشت و پس از آن، ثفارس، فلوله، ساروج و غپاک 

صف فروش داشتند.

سعید توتونچی، معاون سازمان امور مالیاتی »هجوم 
و ولع« شرکت ها برای معرفی خود به عنوان شرکت 
دانش بنیان به منظــور اســتفاده از معافیت های 
مالیاتی، خبر داد. او گفت: »با موردی مواجه بودیم 
که تولیدکننده گز در اصفهان خود را به عنوان شرکت 

دانش بنیان جا زده بود.«
ایلنا: معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه طبق 
قانون هر شــرکتی را که به عنوان دانش بنیان به ما 
معرفی کنند مجبور هســتیم بپذیریم، ادامه داد: 
براســاس قانون جهش تولید دانش بنیان و قانون 
حمایت از تولیــد دانش بنیان، هر شــرکتی را که 
معاونت علمی ریاســت جمهوری به سازمان امور 
مالیاتی به عنوان شرکت دانش بنیان معرفی کرد، 

باید مشمول مشوق های گفته شده قرار بگیرد.
توجه رهبــری به حــوزه تولیــدات دانش بنیان 
و نامگذاری ســال با عنوان »تولید، دانش بنیان و 
اشتغال آفرین« دولت را بر آن داشت که برای حمایت 
و رشد شرکت های دانش بنیان، مشوق هایی را در 
نظر بگیرد اما ارایه همین مشــوق های اقتصادی، 
باعث هجوم شرکت ها و انواع کسب و کارها برای ثبت 

تولیدات و خدمات دانش بنیانی شد.
همین رشــد یکباره درخواست شــرکت ها برای 
دانش بنیان محسوب شــدن، دردسرهایی را برای 
دولت به ویژه سازمان امور مالیاتی به دنبال خواهد 
داشت چراکه مهم ترین مشــوق های شرکت های 

دانش بنیان معافیت مالیاتی است.
سعید توتونچی، معاون سازمان امور مالیاتی درباره 
افزایش معرفی شــرکت های دانــش  بنیان اظهار 
داشت: طرح حمایت از تولید دانش بنیان را مجلس 
تصویب، تبدیل به قانون کرد که اخیرا این قانون ابالغ 
هم شد و در این طرح چند مشوق قوی و محکم برای 

شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده  است.
وی ادامــه داد: مضمون برخی از احکام این اســت 
هر شــرکت دانش بنیان که تحقیق و توسعه انجام 
می دهد و تولید آن مبتنی بر تحقیق و توسعه است، با 
تشخیص معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

هزینه های تحقیق و توسعه این شرکت از مجموع 
درآمدهای همان سال و سال های آینده آن کم شود، 
به معنای دیگر عمال هزینه های آن شرکت به جای 

مالیات گذاشته می شود.
معاون ســازمان امور مالیاتی کشــور تاکید کرد: 
بنا بر این مشــوق ها،  شــرکت ها به جنب و جوش 
درآمده اند که از کانال این قانون جدید تمام هزینه ای 
تحقیق و توســعه را پوشــش دهند. می دانیم که 
تفاوت شــرکت های دانش بنیان نســبت به سایر 
شرکت ها در این است که تولید مبتنی بر هزینه های 
تحقیق و توسعه دارند از این رو شرکت ها به دنبال 
این هســتند که این هزینه را از اصــل مالیات کم 
 کننــد و به دلیــل همیــن مزیت شــرکت ها به 

ولع افتادند.
توتونچی با بیان اینکه در حــال تهیه پیش نویس 
آیین نامه های قانون حمایت از تولید دانش بنیان 
هستیم، گفت: شرکت هایی حائز ویژگی های شرکت 
دانش بنیان هستند را معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری مشخص می کند البته شناسایی درست 
این شرکت ها دغدغه سازمان امور مالیاتی هم است 
اما معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری براساس 
قانون شاخص های دانش بنیان بودن شرکت ها را 

مشخص کند.
وی با اشاره به شرکت هایی که ارتباطی به تولیدات 
دانش بنیان ندارد اما در ایــن طبقه قرار گرفته اند، 
تاکید کرد: با موردی مواجه بودیم که تولیدکننده گز 
در اصفهان، در مقطعی خود را به عنوان شرکت دانش 

بنیان جا زده بود.
معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه طبق قانون 
هر شرکتی را که به عنوان دانش بنیان به ما معرفی 
کنند مجبور هســتیم بپذیریم، ادامه داد: براساس 
قانون جهش تولید دانش بنیان و قانون حمایت از 
تولید دانش بنیان، هر شرکتی را که معاونت علمی 
ریاست جمهوری به سازمان امور مالیاتی به عنوان 
شــرکت دانش بنیان معرفی کرد، باید مشــمول 

مشوق های گفته شده قرار بگیرد.

برآوردهای مرکز آمار نشــان می دهد متوســط 
هر متر مربع اجــاره بهای مســکن در تهران طی 
 پاییز ۱۳۹۶ تا پاییز ۱۴۰۰ رشــد ۲۳۷.۹ درصدی 

داشته است.
به گزارش مهر، بر اســاس اعالم مرکز آمار ایران، 
متوسط اجاره بهای هر متر مربع واحد مسکونی به 
عالوه ۳ درصد ودیعه پرداختی برای هر متر مربع 
مسکن در شهر تهران، ۸۶ هزار و ۹۶۵ تومان اعالم 

شده است.
این در حالی است که بیشترین رقم اجاره مسکن 
در پایتخت طی پاییز سال گذشــته، متری ۷۹۳ 
هزار و ۲۹۳ تومان بوده است. کمترین اجاره مسکن 
پرداختی هم متری ۵ هزار و ۸۹۱ تومان بوده است.
با این حال در پاییز ۱۳۹۶ متوسط اجاره بهای هر 
متر مربع واحد مســکونی ۲۵ هزار و ۷۳۴ تومان و 
بیشترین رقم اجاره مسکن متری ۱۰۴ هزار و ۴۲۸ 

و کمترین آن هم متری ۲ هزار و ۴۱۳ تومان بود.
به عبارت دیگر در بازه زمانی ۵ ساله که تقریباً بخش 
اعظم آن در دولت دوازدهم قرار داشــته اجاره بها 

۲۳۷.۹ درصد افزایش داشته است.

رشــد ۲۳۸ درصدی قیمت مسکن در 
مدت ۵ سال

این در حالی است که معاونت مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرسازی متوسط اجاره بهای هر متر 
مربع واحد مســکونی در تهران طی اردیبهشــت 
امسال را ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان عنوان کرده بود 
که نشان می دهد متوســط اجاره بهای مسکن در 
پایتخت در اردیبهشت امسال نسبت به پاییز سال 

گذشته ۴۵.۹ درصد رشد داشته است.
به گزارش اکو ایران، روند قیمت مسکن در تهران 
مسیری صعودی داشته و به سطح متری ۴۰ میلیون 
تومان نزدیک شــد. مقایســه قیمت با ماه قبل و 
موقعیت مشابه خود در سال گذشته نشان می دهد 
تورم ماهانه این شــاخص در خرداد ۱۴۰۱ برابر با 
۸.۴ درصد و تورم نقطه ای )مقایســه با سال قبل( 
معادل با ۳۲ درصد به ثبت رســید. به عبارت دیگر 

در سومین ماه امسال یک جهش قیمت در بخش 
مسکن تهران به ثبت رسیده و روند نزولی آن که از 
آبان ماه سال گذشته آغاز شــده بود را قطع کرده 
است. این افزایش با توجه به همبستگی میان قیمت 
مســکن و اجاره در بخش اجاره نیز به چشــم می 

خورد که آمارهای بانک مرکزی گویای آن است.

رکوردزنی تورم ماهانه اجاره در تهران و 
نقاط شهری

به طور کلی بانک مرکزی در کنار تغییرات قیمت مسکن 
تهران، رشد ماهانه و نقطه ای قیمت در نقاط شهری و به 
طورخاص تهران را نیز منتشر می کند.براساس این آمارها، 
تورم ماهانه اجاره در تهران برابر بــا ۲.۷ درصد در خرداد 
۱۴۰۱ به ثبت رسیده که باالترین میزان این شاخص در 
بازه ۴ ماهه بوده است. این تورم برای نقاط شهری معادل 
با ۳ درصد ثبت شده که مانند تهران از اسفند سال ۱۴۰۰ 

تا کنون بی سابقه بوده است. این بررسی در بعد ساالنه نیز 
نشان از افزایش قیمت باالیی داشته است.

خیز دوباره تورم نقطه ای اجاره در تهران 
و نقاط شهری

بنابر آمارهای بانک مرکزی تــورم نقطه ای اجاره در نقاط 
شهری برابر با ۵۱.۲ درصد ثبت شده و از ماه قبل ۱.۲ واحد 
درصد بیشتر شد. این در حالی بود که این شاخص در نقاط 
شهری روندی نزولی را از آبان ماه سال گذشته آغاز کرده و 
پی در پی در حال کاهش بود. در کنار مناطق شهری تورم 
نقطه ای اجاره درتهران نیز با ۰.۵ واحد درصد افزایش به 
۴۶.۵ درصد رســیده که مانند بخش شهری دوباره خیز 
افزایشی برداشته است. همسویی رشد قیمت اجاره در نقاط 
شهری و تهران در دو بعد ماهانه و نقطه ای نشان می دهد 
قیمت اجاره هم مانند قیمت مسکن روندی تصاعدی را ثبت 
کرده است.خی کارشناسان معتقدند افزایش قیمت مسکن 
همواره با یک فاصله در قیمت اجاره هویدا می شود. بر فرض 
صحت این گزاره می توان گفت روند صعودی قیمت اجاره 
در اثر رشد قیمت مسکن در ماه های قبل بوده و هنوز امکان 

افزایش بیشتری را در ماه های دیگر دارد.

بورس در ثبات

معامالت در رکود
معاون سازمان مالیاتی:
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3 بازار

رئیس ســازمان دامپزشکی کشــور گفت: زمان 
ترخیص نهاده های دامی به یــک پنجم کاهش 
یافت.ســیدمحمدآقامیری در نشســت معاون 
امور اقتصادی و توســعه منطقه ای وزیر کشور، 
برخی مسئوالن کشوری و اســتانی در اداره کل 
بنادر و دریانوردی اســتان خوزســتان گفت: با 
هماهنگی انجام شــده زمان ترخیص نهاده های 
دامی وارداتی از زمان پهلوگیری در اســکله ها به 

پنج روز رسیده است. آقامیری با اشاره به این نکته 
که ســامت و کیفیت نهاده های دامی به کشور 
یکی از دغدغه های این وزارتخانه متبوع و سازمان 
دامپزشــکی اســت افزود: اطمینان از سامت 
نهاده های دامی برای مصرف دام و طیور بر عهده 

سازمان دامپزشکی است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با برنامه های 
صــورت گرفتــه در وزرات جهاد کشــاورزی و 

هماهنگی هــای بین بخشــی در ایــن وزارت 
خانه، مقرر اســت در کوتاهترین زمان نسبت به 
ترخیص نهاده های دامی اقدام کند.رئیس سازمان 
دامپزشکی کشور با بیان اینکه تسریع در ترخیص 
نهاده های دامی وارداتــی از اولویت های وزارت 
جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی است افزود: 
به دنبال کاهش بیشتر زمان ترخیص نهاده های 

دامی از بنادر هستیم.

قیمت خودرو با به نتیجه نرســیدن مذاکرات دوحه 
و همچنین مذاکرات وین به نطر می رســد با افزایش 
نواسان همراه باشد. قیمت خودرو صفر داخلی با توجه 
به آمار و قیمت روزانه با تغییراتی همراه شد. پراید ۱۱۱ 
به قیمت ۲۰۵ میلیون تومان به فروش می رسد. پراید 
۱۳۱ نیز با قیمت ۱۷۶ میلیون تومان عرضه می شود. 
دنا پاس اتوماتیک مــدل ۱۴۰۱ دو میلیون افزایش 
قیمت داشــت. این خودرو هم اکنون در قیمت ۵۰۹ 

میلیون تومان در بازار کشور موجود است. دنا معمولی 
مدل ۱۴۰۱ نیز به ۴۰۳ میلیون تومان رســید. تیبا 
هاچ بک پاس هم اکنون با نــرخ ۲۱۱ میلیون تومان 
معامله می شود. پژو ۲۰۶ تیپ دو مدل ۱۴۰۱ با یک 
میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته، به ۳۰۴ 
میلیون تومان رسید. ۲۰۶ تیپ پنج نیز در بازار کشور با 
دو میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته، تا نرخ 
۳۶۰ میلیون تومان پیش رفت. پژو پارس اتوماتیک، بر 

قله ۴۷۵ میلیون تومان ایستاد. تارا اتوماتیک به قیمت 
۵۹۴ میلیون تومان خرید و فروش می شود.مرتضی 
مصطفوی، یک کارشناس صنعت خودرو گفت: با به 
نتیجه نرسیدن مذاکرات دوحه و همچنین مذاکرات 
وین به نظر می رســد قیمت خودرو در بازار با افزایش 
نوسان همراه باشــد. البته حتی اگر افزایشی در کار 
نباشد، شاهد کاهش قیمت نیز نخواهیم بود.او توضیح 

داد: بازار خودرو در حال حاضر یک بازار دالری است. 

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزي تهران گفت: 
تورمي که در تمام فصل  ها شاهد آن هستیم تأثیر 
خود را بر روي اقام میوه و صیفي جات هم گذاشته 
است. اســداهلل کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان 
میوه و سبزي تهران درباره علت افزیش قیمت میوه و 
صیفیجات گفت: تابستان فصلي است که همه میوه ها 
از حالت نوبرانه به انبوه رسیده و باید ارزان ترین فصل 
سال باشد؛ اما متأسفانه تورم موجود در تمام فصل ها 
که شاهد آن هستیم تأثیر خود را بر روي اقام میوه و 
صیفیجات هم گذاشته است و این موضوع دست به 
دست هم داده تا میوه هم از موضوع تورم بیگانه نباشد
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزي تهران گفت: 
طبق سال هاي گذشته باید قیمت میوه و صیفیجات 
در فصل تابستان نسبت به مابقي فصل ها ارزان تر 
باشــد، به دلیل آنکه در تمام فصل ها میوه و صیفي 
جات از فاصله هاي دور همچنین از جنوب کشــور 
تأمین مي شود، ولي وضعیت میوه و صیفي جات در 
تابستان این چنین نیست و از نزدیک ترین شهرها به 

سراسر کشور ارسال مي شود.
کارگر در علت افزایــش دور از انتظار قیمت میوه و 

صیفي جات افزود: ثبات قیمت در بازار میوه نداریم. 
باتوجه به افزایش قیمت میوه ها متقابا کاهش قیمت 
هم داشــته ایم؛ یعني به علت نوبرانه بودن و یا جابه 
جایي فصل گاهي قیمت میوه ها گران مي شد که به 
فاصله ۱۰ تا ۱۵ روز این موضوع به ثبات مي رسید، 
ولي متأسفانه گران شدن کاالهاي دیگر در افزایش 

قیمت میوه ها هم تأثیرگذار بود.
وي ادامه داد: ما یک اســتفاده و یک سوءاســتفاده 
داریم و منکر این موضوع نیستیم که بعضي ها از این 
موضوعات سوء اســتفاده مي کنند و اگر الزم باشد 
براي نظارت حتما برخورد مي کنیم. رئیس اتحادیه 
فروشندگان میوه و سبزي تهران گفت: نظارت ها نه 
تنها از طرف ما، بلکه از سوي اتاق اصناف، اتاق ایران 
و تعزیرات حکومتي انجام مي گیرد به عاوه اینکه 
اتحادیه نظارت مي کند و اگر تخلفي گزارش کند این 
ارگان ها حتما به ما ارجاع مي دهند که با آنها برخورد 

کنیم و تعزیرات جریمه مي کند.
کارگر بیان داشت: هیچگاه نگفتیم کار ما صددرصد 
درست است، نظارتي که باید انجام گیرد اتفاق مي 
افتد، اما برخي جاها مردم انتظــار دارند نظارت ها 

بیشتر باشد. وي در پاسخ به اینکه آیا فکر مي کنید 
ثبات قیمت خواهیم داشت بیان کرد: تعیین قیمت 
دست اتحادیه و خرده فروشي نیست، یعني به عمده 
فروشي برمي گردد و عمده فروش هم مي گوید عرضه 
و تقاضا. اینکه من االن به شما و مردم قول بدهم که 
مثاً این اتفاق مي افتد، این اتفاق مانند فوتبال است 
و باید دسته جمعي و همدلي باشد تا یک خروجي 
واحد بشود یعني همان گل را داشته باشیم و گل ما 
این است که به مردم قول بدهیم اتفاق باید از مبدأ 

درست شود.
کارگر ادامه داد: هیچ قیمت گذاري در مبدأ نداریم 
قیمت گذاري بعد از میــدان مرکزي اتفاق مي افتد 
یعني ما هــر فاکتوري که بیاوریم بیــرون، آن را به 
تعزیرات ارائه مي کنیم. سال هاي گذشته همیشه 
نشــان داده که به دلیل تنوع میوه در این فصل باید 
قیمت آن هــم ارزان تر از همه فصل ها باشــد، اما 
متأســفانه با تورمي که در تمام فصل ها شاهد آن 
هستیم تأثیر خود را بر روي قیمت میوه و صیفي جات 
هم گذاشته است، اما باید قیمت ها ارزان شود و این 

پیش بیني من است.

رئیس اتحادیه خرازي فروشــان و وابسته تهران 
گفت: از آنجائي که ســود خرده فروشــي لوازم 
آرایشي و بهداشــتي و عطریات با در نظر گرفتن 
ضایعــات آن و خواب محصول در قفســه مغازه 
ها در مقایســه با ســایر کاالها کمتر مي باشد و 
مبناي محاسبه مالیات، تراکنش هاي ثبت شده 
در دســتگاه کارتخوان لحاظ گردیده؛ لذا خرده 
فروشــان این محصوالت مالیات ســنگیني را 

متحمل مي شوند.
علیرضا مهران پور، رئیس اتحادیه خرازي فروشان 
و وابســته تهران در ارتباط با اعتراض تعدادي از 
اعضاي تحت پوشــش اتحادیه در رســته خرده 
فروشــي کاالي آرایشي، بهداشــتي و عطریات 
نسبت به مالیات عملکرد ســال ۱۳۹۹و ۱۴۰۰ 
بیان داشت: با عدم تخصیص ارز و افزایش نرخ ارز 
در سال هاي اخیر قیمت لوازم آرایشي و بهداشتي 
و عطریات اصل بشدت سیر صعودي داشته و در 
مقابل به دلیل بازار رقابتي سنگین عمده فروشان 
بازار، سود حاصل از خرده فروشي این محصوالت 
به دلیل محاســبه ســود بر مبناي فروش تکي 

و عددي، نــه درصدي از فروش) حــدود ۲ ال ۳ 
درصد( بسیار پایین مي باشد.

وي ادامه داد: از آنجائي که ســود خرده فروشي 
لوازم آرایشــي و بهداشــتي و عطریات با در نظر 
گرفتن ضایعات آن و خواب محصول در قفســه 
مغازه ها در مقایسه با سایر کاالها کمتر مي باشد 
و مبناي محاسبه مالیات، تراکنش هاي ثبت شده 
در دستگاه کارتخوان لحاظ گردیده است. عمده 
فروشان عمدتا معامات خود را با استفاده از سایر 
ابزارهاي پرداختي چون چک و به طور مدت دار 
انجام داده و این امر باعث عدم محاســبه دقیق 
سود حاصله از فروش آنان مي گردد. درحالي که 
خرده فروشان این محصوالت را اجبارا با استفاده 
از دستگاه پوز به فروش مي رسانند و در نهایت در 
محاسبه مالیات ساالنه با دریافت سود کم مالیات 

هاي سنگیني را متحمل میشوند.
مهران  پور با اشــاره به وضعیت رکودي بازار این 
رسته در دوران کرونا اظهار داشــت: با توجه به 
شیوع بیماري کرونا و تعطیلي صنوف به دستور 
ستاد مبارزه با کرونا و تورم همراه با رکود، کسبه 

دچار ضرر و زیان شــدید گردیده اند. که جا دارد 
ســازمان هاي ذیربط با توجه به ایــن امر زمینه 

جبران خسارات این قشر را فراهم نماید.
رئیس اتحادیه خرازي فروشان و وابسته تهران با 
تاکید بر کاهش تقاضا براي خرید این محصوالت 
گفت: بنا بر شــرایط اقتصــادي و کاهش قدرت 
خرید جامعه، تقاضا براي محصوالت آرایشــي و 
بهداشتي و عطریات در جامعه کم شده است؛ لذا 
ضرایب خرده فروشي کاالهاي آرایشي، بهداشتي 
و عطریات با توجه به افزایــش مالیات ها نیاز به 

بازنگري مجدد دارد.
مهران پور در پایــان تصریح کرد: از مســئوالن 
ذیربط سازمان امور مالیاتي خواهشمند است با 
توجه به موارد ذکر شده و جهت رفاه حال کسبه 
محترم بازار رسته خرده فروشان کاالي آرایشي، 
بهداشتي و عطریات و با بررسي موضوع، نسبت به 
تجدیدنظر و تعدیل در نرخ مالیات و مساعدت با 
کسبه و همچنین در صورت امکان حذف موقتي 
مبناي محاسبه نرخ مالیات براساس دستگاه پوز 

فروشگاهي اقدامات الزم را انجام دهند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکاران 
دوچرخه و موتورسیکلت تهران در خصوص ارزیابي 
هاي مالیاتي این سازمان بیان داشت: تصمیمات یک 
طرفه و بدون مشورت ســازمان امور مالیاتي خاف 
جهت اشتغال زایي حرکت مي کند. در جایي که رهبر 
کشور بر اشــتغال زایي تاکید دارد، سازمان برعکس 
عمل مي کند . مصطفي صفرخانــي، رئیس اتحادیه 
تولیدکننــدگان قطعات و تعمیــرکاران دوچرخه و 
موتورسیکلت تهران بیان داشت: اکثر واحدهاي صنفي 
تعمیرکاران موتورسیکلت درآمد بسیار ناچیزي دارند 
و از قشر ضعیف کشورند، واحدهاي صنفي کوچک، 
سرمایه کم و عموماً عیال وار. تمامي خروجي و ورودي 
هایي که از دســتگاه پوز صورت مي گیرد داد و ستد 
نیست؛ اما سازمان امور مالیاتي همه را به یک چوب مي 
زند. چگونه در یک واحد صنفي کوچک تعمیر موتور یا 
دوچرخه، معامات بزرگ انجام مي شود؟ چرا سازمان 

غیرمنصفانه و غیرعادالنه محاسبه مي کند. این روش 
تنها منجر به خروج عده اي از کار مي شــود. رئیس 
اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و 
موتورسیکلت تهران اظهار داشت: اصوالً فلسفه دستگاه 
هاي پوز و استفاده واحدهاي صنفي از این دستگاه ها در 
تراکنش هاي روزانه به دلیل عدم استفاده از پول هاي 
کاغذي و صرفه جویي در کاغذ بود. پول هایي که چاپ 
آن؛ هم منجر به قطع درختان و هم باعث انتقال آلودگي 
و میکروب مي شد؛ همچنین صرفه جویي در هزینه 

هاي زیاد در چاپ اسکناس و ... مي گردید.
وي ادامه داد: تبدیل پول کاغذي به دستگاه هاي پوز 
تماما بر این پایه توصیه و توسعه پیدا کرد و به این ترتیب 
همگان تمامي ورود و خروجي هاي مالي خویشــان، 
دوستان و اقوام را با این دستگاه ها که در اختیار داشتند 
انجام مي دادنــد. در این وادي به ناگاه ســازمان امور 
مالیاتي ماننــد دیگر تصمیمات یــک طرفه و بدون 

مشورتي که دائم مي گیرد، اعام کرد از سال ۹۳ تمامي 
تراکنش هاي مالي در صنوف مختلــف که از طریق 
دستگاه هاي پوز صورت مي گیرد به زعم آن سازمان، 
معامله بوده و سود و زیان دارد، بنابراین از این تراکنش 
ها، مالیات واحد صنفي را محاســبه کردند و در ادامه 
دیدیم که مالیات افراد به چندین برابر رسید؛ به طور 
مثال از ۴ میلیون به ۴۸ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

صفرخاني در خصوص تولید لــوازم یدکي تقلبي بیان 
داشت: تولیدات داخلي خوب، با کیفیت و با استانداردهاي 
الزم در کشور وجود دارد. برندهاي معتبري که با تمامي 
ناکاستي ها و مشکات تولید، همچنان مقاومت کرده و 
سعي دارند بهترین باشند؛ اما در کنارشان متاسفانه افراد 
سودجویي هستند که در مکان هاي زیر زمیني و دور از 
شهر با برچسب برندهایي که سال هاست در تولید نقش 
ندارند، تولیدات تقلبي خود را روانه بازار مي کنند. لوازمي 

که گاها منجر به مرگ و یا نقص عضو افراد مي شود.

کاهش زمان ترخیص نهاده های دامی

منتظر ریزش قیمت خودرو نباشید

تعیین قیمت میوه دست اتحادیه و خرده فروشي نیست

مالیات سنگین خرده فروشان لوازم آرایشي و بهداشتي 

وجود ۲۰ درصد لوازم یدکي تقلبي موتورسیکلت
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مشــاور هیات مدیره انجمن صنفــی کارفرمایان 
کارخانجات ماکارونی گفت: قیمت تمام شده محصول 
ایرانی نسبت به رقبای ما از جمله ترکیه باالتر است 
همچنین دور زدن تحریم ها و تحمیل شدن هزینه 
حمل ونقل بیشتر در دوره تحریم ها، باعث شد بسیاری 
از بازارهای خود از جمله آفریقا را از دســت بدهیم. 
رسول مژده شفق با بیان اینکه تامین گندم صنف و 
صنعت برای صنایع آرد بر تا سال ۹۹ یارانه ای نبود، 
گفت: سالیانه این صنایع حدود ۱.۵ تا ۲ میلیون تن 
گندم مصرف می کرد. در یک ســال نخست دولت 
جدید باهــدف کنترل قیمت ها گنــدم یارانه ای به 

تولیدکنندگان داده شد.
وی با اشــاره به افزایش قیمت آرد و صنف و صنعت، 
افزود: قیمت آرد صنف و صنعت از کیلویی ۲ هزار و 
۷۰۰ تومان به کیلویی ۱۲ هزار تومان رسید. فعاالن 
این حوزه از همان ابتدا مخالف خود را با افزایش نرخ 
آرد به مســئوالن مربوطه اعام کردنــد چراکه این 
افزایش قیمت، شــوک زیادی بــه کاالی ماکارونی 
می داد و  بر تولید، بازار و مصرف تاثیر می گذاشــت. 
ســخنگوی انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات 
ماکارونی با بیان اینکه واردات گندم از سوی بخش 
خصوصی ممنوع شده است، خاطر نشان کرد: واردات 
گندم از سوی شرکت بازرگانی دولتی صورت می گیرد 
بنابراین به نوعی همه نیاز گندم صنف و صنعت تامین 
نمی شــود و اولویت نخســت دولت تامین آرد برای 

مصارف خبازی است.
به گفته مژده شفق؛ تولیدکنندگان ماکارونی گندم 
حدود ۲ سال گندم را با نرخ آزاد خریداری می کردند 
اما قیمت ماکارونی از سوی سازمان حمایت دستوری 
تعیین می شــد. وی ادامه داد: دولت گندم صنف و 
صنعت را حدود ۴۴۰ درصد افزایش داد و از آنجایی که 
سهم گندم در بهای ماکارونی بیش از ۷۰ درصد است 
در نهایت قیمت ماکارونی از کیلویی ۱۲ هزار و ۲۰۰ 
تومان به احتساب ارزش افزوده به کیلویی ۳۴ هزار 
تومان رسید و تولیدکنندگان نیز برخاف میل با این 
اصاح اقتصادی دولت همراه شــدند. مشاور هیات 
مدیره انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی 
با بیان اینکه همواره مصرف ماکارونی در ۶ ماه نخست 
سال کاهشی می شــود، گفت: مردم بعد از اطاع از 

احتمال گرانی ماکارونی اقدام به انبار خانگی کردند 
چرا که می توان این محصول را تا ۲ سال نگهداری کرد 

از این رو انبارهای خانگی زیاد شد.
این فعال اقتصــادی از کاهش ۲۵ تــا ۳۰ درصدی 
مصرف ماکارونی خبر داد و افزود: ماکارونی یک غذای 
جایگزین است و بعد از گران شدن گوشت قرمز و مرغ 
تمایل ها برای مصرف ماکارونی افزایش پیدا می کند و 
از آنجایی که رشد قیمت سایر اقام نسبت به ماکارونی 
بیشتر است از این رو به احتمال زیاد در ماه های آینده 
میزان مصرف متعادل می شود. وی با اشاره به توقف 
صادرات ماکارونی، افزود: قیمت تمام شده ماکارونی 
افزایش چشم گیری را تجربه کرد. قیمت تمام شده 
محصول ایرانی نســبت به رقبای ما از جمله ترکیه 
باالتر اســت همچنین دور زدن تحریم ها و تحمیل 
شدن هزینه حمل ونقل بیشــتر در دوره تحریم ها، 
باعث شد بسیاری از بازارهای خود از جمله آفریقا را 

از دست بدهیم. 
مژده شــفق با بیان اینکه وظیفه تامین اصلی ترین 
ماده اولیه تولیدکنندگان ماکارونی در اختیار دولت 
اســت، افزود: کارخانه های تولیدی ۲ سال اقدام به 
کشت قراردادی و خرید گندم با نرخ آزاد از کشاورزان 
کردند. اما نتیجه این شد که سازمان تعزیرات برای 
این واحدهای تولیدی جریمه های سنگین تعریف 
کرد و در نهایت کشــت قراردادی برای تامین گندم 

تولیدکنندگان ماکارونی به بن بست رسید.
این فعال اقتصادی با اشــاره به تولیــد ماکارونی با 
ارز آزاد، اذعان کــرد: دولت ارز حاصــل از صادرات 
ماکارونی را با ارز نیمایی خریداری می کند یعنی به 
جای حمایت از تولید از آنها جایزه می گیرند. بخش 
عمده صادرات برای ۲ کشور عراق و افغانستان متمرکز 
شده است و چون امکان مراودات مالی برای فعاالن 
 اقتصادی وجود نــدارد عوامل آنها در بــازار اقدام به 

خرید با ریال می کنند.
وی در پایــان بیان کرد: جدول زمــان بندی قطعی 
مدیریت شده خاموش ها با برنامه پیش می رود. هر بار 
که دستگاه خاموش و روشن می شود خمیر ماکارونی 
مانند سیمان می شود که احتمال ضایعات را افزایش 
می دهد اما واحدهای تولیدی به ناچار طبق جدول 

زمان بندی پیش می رود.

ســهم مــردم از پرداخت 
هزینه هــای درمان طبق 
گفته رئیس سازمان نظام 
پزشــکی بــه ۷۰ درصد 
رسیده است. گویا بیمه ها 
تنها ۳۰ درصد هزینه ها را تقبل می کنند و این یعنی 
اجرای برعکس قانون. ماجــرای مردم، هزینه های 
درمان و بیمه ها ماجرای عجیبی اســت که هر روز 
ابعاد جدیدی از آن آشکار می شود. این در حالی است 
که ۷۰ درصد مردم برای معالجات سرپایی به مراکز 
درمانی بخش خصوصی مراجعه می کنند. بیمه ها 
هم در بخش ســرپایی بخصوص بخش خصوصی 

کارایی ندارند. 
در ماده ۹۰ برنامه چهارم توســعه آمده اســت سم 
هزینه های ســامت برای مردم نباید از ۳۰ درصد 
بیشتر افزایش پیدا کند. یعنی تاکید شده است سهم 

هزینه های مردم در درمان حداکثــر از ۳۰ درصد 
بیشتر نشــود. در ماده ۷۸ برنامه ششم توسعه ابعاد 
دیگری از ســهم پرداختی مردم مصوب شد. سهم 
پرداختی مردم در هزینه های ســامت به کمتر از 

۲۵ درصد برسد. 
از سوی دیگر در هفته های اخیر موضوع حذف ارز 
دارو نیز مساله ساز شده است. به گفته فعاالن دارویی 
کشــور ارز دارو اصا پرداخت نمی شده که بخواهد 
حذف شــود. در بهترین حالت ممکن ارز دارو برای 

واردات چند قلم دارو تخصیص داده شده است. 
سرمدی واله، نماینده اســدآباد همدان گفته است 
تاثیرگذاری حذف ارز ترجیحی بر قیمت دارو از آن 
جهت حائز اهمیت است که قرار بود از ابتدای به اجرا 
درآمدن برنامه اصاح ارز ترجیحی، دارو یک استثناء 
باشد و با مدیریت بیمه ها بهای آن تحت پوشش ارز 

ترجیحی دست نخورده باقی بماند.
مجلس به شرط آنکه قیمت اقام ضروری از جمله دارو 
به نرخ شهریور ماه ۱۴۰۰ عرضه شود، با برنامه اصاح 

ارز ترجیحی موافقت کرد اما در حال حاضر همه چیز 
گران شده اســت، از اقام ضروری تحت پوشش ارز 
ترجیحی گرفته تا اقام غیر ضروری که به ارز ترجیحی 
ربطی نداشتند، حتی قیمت دارو هم که قرار بود از ابتدا 

یک استثناء باقی ماند نیز ثابت نماید و تغییر کرد.
در رابطه بــا خدمات درمانی بیمه هــای پایه نیز، با 
ســازمان فراگیری به نام تامیــن اجتماعی مواجه 
هستیم که نتوانســتند به صورت عادالنه خدمات 
درمانی ارائه کنند. در بسیاری از شهرها مراکز درمانی 
این ســازمان متناســب با حق بیمه های وصولی از 
بیمه شــدگان مقیم نیســت و در نتیجه شماری از 
بیماران ناچارند برای درمانی خود را به مراکز درمانی 

مستقر در شهرهای دیگر برسانند.
از این جهت نیازمند بازنگــری در قوانین و مقررات 
موجود هســتیم، به نحوی که هم ابزارهای نظارتی 
تکمیل شود و هم عدالت درمانی برقرار شود، در غیر 
این صورت با این وضعیت دولت نمی تواند به یارانه 

دارو دست بزند.

در همین زمینه یک کارشــناس بخش ســامت و 
درمان در گفت و گو با »کســب و کار« گفت: شکل 
گیری موج تورم در تمامی بخش ها منجر به سرایت 
آن به بخش درمان و سامت شــده است. تورم این 
بخش اما اهمیت ویژه تری دارد. مردم در این راستا 
هم باید از جان مایه بگذارند و هم از مال. در بهترین 
حالت و با هزینه کرد های کان می توانند جان شان 

را نجات دهند. 
محمدرضا واعظ مهدوی اضافه کرد: متاسفانه بیمه ها 
همکاری الزم را به بیماران ندارند. مابه التفاوت حذف 
ارز ترجیحی باید به جیب مردم می رفت اما این اتفاق 
هم نیفتاد. کمبود و نایاب شدن داروها معضلی است 
که هر روز با عبور از کنار داروخانه های بزرگ پایتخت 
می توان به آن پی برد. داروخانه های بیماران خاص 
نیز که دیگر جای صحبت ندارد. از شــب قبل برای 
تهیه نسخه بیمار در پیاده روها و خیابان های اطراف 
داروخانه ها می خوابند تا اول وقت بتوانند با کمترین 

امید به سوی تهیه دارو بروند. 

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

سهم مردم از پرداخت هزینه های درمان به 70 درصد رسید 

درمان گران تر شد 
شب خوابی کنار داروخانه ها برای تهیه نسخه های خاص

تحریم ها بسیاری از بازارها را گرفت

کاهش ۳۰ درصدی مصرف ماکارونی

 آگهی درخواست حصر وراثت 
اقای قربانعلی بابائی  فرزند  کریم  به شرح دادخواستی که به شماره  ۰۰۲۷۴۰ / ۱۴۰۱ از این شعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
و اعام داشته که مرحوم کریم بابائی فرزند قربان  به شماره شناسنامه ۶۲۶ صادره از  جویبار در تاریخ ۸ / ۲ / ۱۴۰۱ در اقامتگاه دائمی خود شهرستان سیمرغ 

فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : 
۱.قربانعلی بابائی به شماره شناسنامه۴۹۶ پسر متوفی 

۲.برارجان  بابائی به شماره شناسنامه ۱۵۷۹ پسر متوفی 
۳.مهدی بابائی به شماره شناسنامه ۱۱۲ پسر متوفی

۴.علی اصغر بابائی به شماره شناسنامه ۳۶۱ پسر متوفی
۵.هاجر بابائی به شماره شناسنامه ۱۰۷ دختر متوفی

۶.فاطمه بابائی به شماره شناسنامه۱۶۸۰ دختر متوفی
۷.راضیه بابائی به شماره شناسنامه ۴ دختر متوفی

۸.فاطمه بابائی به شماره شناسنامه ۱۶۸۰ دختر متوفی
۹.قدیسه اکبری به شماره ۷ 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 اختاف سیمرغ- سید عباس جعفری پطرودی
م  الف : ۱۳   / ۱۴۰۱
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تشخيص تب بدن در نسل جديد ساعت های اپل
نسل جدید اپل واچ شــامل یک حسگر دمای بدن اســت که قادر است تب کاربر را 
تشخیص دهد. مارک گورمان، گزارشگر فناوری بلومبرگ خبر داد اپل واچ سری ۸، 
درجه حرارت دقیق را مشخص نمی کند اما به کاربر اعالنی ارسال می کند تا در صورت 
نیاز به پزشک مراجعه کند یا از یک حرارت سنج دقیق استفاده کند. برای اولین بار 
نیست که مارک گورمان احتمال وجود حسگر دمای در سری ۸ را مطرح می کند. 
وی نخستین بار در ژوئن سال ۲۰۲۱ احتمال کار کردن اپل روی این قابلیت را گزارش 
و پیش بینی کرد این قابلیت احتماال در مدل سال ۲۰۲۲ محصول اپل عرضه خواهد 
شد. اما در ژانویه از این پیش بینی عقب نشینی کرد و به طرفداران محصول اپل اعالم 
کرد قابلیت سنجش قند خون در میان قابلیت هایی است که چند سال باید منتظر آن 
بمانند. با این حال، گورمان چند ماه بعد اعالم کرد اپل واچ سری ۸ شامل یک حسگر 
دمای بدن است و این قابلیت در دستورالعمل تست داخلی اپل، تایید شده است. اکنون 
گورمان می گوید بر این باور است که این قابلیت در سری ۸ حتمی است و تغییرات 
دیگر احتماال جزئی خواهند بود. سنجش حرارت بدن شیوه مهمی برای شناسایی 
کووید ۱۹ است و باعث افزایش تقاضا برای دستگاههایی شد که چنین قابلیتی دارند. 
بعضی از شرکتها حرارت سنجهای دیجیتالی عرضه کرده اند که به پورت شارژ تلفن 
هوشمند وصل می شوند. افزودن قابلیت حرارت سنج به اپل واچ، محصول اپل را هم 
ردیف تلفنهای هوشمند و دستبندهای فیتنس نظیر محصوالت فیت بیت آلفابت قرار 
می دهد. بر اساس گزارش وب سایت انگجت، وی گزارش هفته پیش خود را تکرار و 
اعالم کرد نسل جدید اپل واچ، پردازنده مشابه سری ۷ و سری ۶ را خواهد داشت. البته 

در مدلهای گرانتر اپل واچ سری ۸، نمایشگر جدیدتری استفاده شده است.

از سوی صندوق نوآوری؛
ايده های فناورانه در حوزه نانو حمايت می شوند

ستاد توسعه فناوری نانو و صندوق نوآوری و شکوفایی فراخوانی برای حمایت از ایده 
های فناورانه را منتشر کردند. به گزارش ستاد توسعه فناوری نانو، صندوق نوآوری و 
شکوفایی و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو اقدام به برگزاری اولین دوره فراخوان مشترک 
حمایت از ایده های فناورانه در حوزه فناوری نانو کرده اند. امکان شرکت در این فراخوان 
برای تمامی محققان، دانشجویان، فارغ التحصیالن، اعضای هیات علمی، استارت آپ ها 
و شرکت هایی که دارای ایده های فناورانه در حوزه نانو هستند، وجود دارد. ششمین 
دوره برنامه نانواستارت آپ تحت عنوان »فراخوان حمایت از توسعه ایده های فناورانه 
محققان، پژوهشگران و اعضای هیئت علمی در حوزه فناوری نانو« با همکاری صندوق 
نوآوری و شکوفایی از تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۴۰۱ آغاز می  شود و تا ۱۰ مردادماه ۱۴۰۱ 
ادامه دارد. »گرنت تحقیق و توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی تا سقف ۳ میلیارد 
ریال«،»شرکت در دوره های آموزشی تجاری سازی محصول«،»مشاوره و راهبری 
فنی در مسیر ساخت محصول اولیه )MVP(، »مشــاوره و راهبری کسب وکاری 
در مســیر راه اندازی استارت آپ و تجاری ســازی محصول«،»آشنایی با مجوزها و 
استانداردهای محصولی و سیستمی و تسهیل مسیر اخذ آنان«،»تسهیل ارتباط با 
صنایع و مشتریان«،»برگزاری نمایشگاه رونمایی از دستاوردهای استارت آپ های 
برگزیده و بازتاب آن در رسانه های جمعی« از جوایز و تسهیالت برگزیدگان به شمار 
می روند. اولویت حمایت با طرح هایی است که عالوه بر بهره گیری از فناوری نانو ذیل 
یکی از حوزه های صنعتی کشاورزی، محیط زیست، مواد اولیه شیمیایی/صنعتی یا 
فرآورده های منتج از آن ها، صنایع غذایی صنایع دارویی و آرایشی بهداشتی، تجهیزات 

و ملزومات پزشکی، الکترونیک، تجهیزات ساخت و تولید باشند.

سفارشات سری گوشی های آيفون 14، 10 درصد 
كاهش يافت

طبق گزارشات، شرکت اپل سفارشات آیفون ۱۴ را ۱۰ درصد کاهش داده که گفته 
می شود بخاطر کمبود تراشه است. گوشی آیفون ۱۳ پرو پرفروش ترین گوشی هوشمند 
جهان در سه ماهه اول سال جاری میالدی بوده است و شرکت اپل انتظار دارد تقاضای 
زیادی برای سری آیفون ۱۴ آینده وجود داشته باشد. اما گزارشی از Digitimes نشان 
می دهد که حتی با پیش بینی تقاضای قوی برای نسخه ۲۰۲۲ این دستگاه، اپل مجبور 
است سفارشات آیفون ۱۴ را ۱۰ درصد کاهش دهد. دیجی تایمز دیروز اعالم کرد که 
مطمئن است تولید انبوه گوشی های سری آیفون ۱۴ اپل آغاز شده است، اما هدف 
اول ۹۰ میلیون دستگاهی اپل، ۱۰ درصد کاهش یافته است. گزارش ها نشان می دهد 
که شرکت TSMC، بزرگترین کارخانه ریخته گری تراشه در دنیا که طرح تراشه های 
ارائه شده توسط شرکت هایی مانند اپل را می گیرد و محصول نهایی را می سازد، در 
سفارشــات خاص مشــتریان برتر خود )از جمله اپل، AMD و NVIDIA( کاهش 
سفارش داشته است. خط تولید سری آیفون ۱۴ باید شامل آیفون ۱۴ )۶.۱ اینچی(، 
آیفون ۱۴ مکس )۶.۷ اینچی(، آیفون ۱۴ پرو )۶.۱ اینچی( و آیفون ۱۴ پرو مکس )۶.۷ 
اینچی( باشد. به دلیل فروش پایین، اپل مدل "مینی" )با صفحه نمایش جمع و جور 
۵.۴ اینچی( خود را کنار گذاشته است. شاید کمبود تراشه ها دلیل اصلی تصمیم اپل 
برای کاهش تولید سری آیفون ۱۴ باشد، اما شایعات و گمانه زنی های دیگری نیز وجود 

دارد که باید در آینده دید کدام یک درست خواهند بود.

توسعه هواپيمای بدون موتور برای پرواز بر فراز مريخ
گروهی از محققان دانشگاه آریزونا مشغول توسعه یک هواپیمای بدون موتور هستند 
که می تواند بر فراز مریخ به مدت چنــد روز پرواز کند. این هواپیما فقط با کمک باد 
انرژی مورد نیاز برای پیشرانش را فراهم می کند. وسیله نقلیه هوایی مذکور مجهز به 
حسگرهای پرواز، دما و گاز و همچنین دوربین های مختف است. با این وجود، وزن آن 
فقط ۱۱ پوند است و می تواند به راحتی در اتمسفر مریخ ناوبری کند. آدرین بوسکال 
مولف این تحقیق می گوید: آنچه در تحقیق ما ارائه شده، شیوه استفاده از انرژی است. 
این تحقیق در حقیقت گامی برای امتداد یافتن ماموریت های فضایی است. سوال 
اصلی ما در این تحقیق آن بود که هواپیما چگونه می تواند بدون نیاز به انرژی پرواز کند؟ 
در حال حاضر ابزارهایی که در مریخ فعالیت می کنند، بیشتر اوقات تصاویری از سطح 
صاف مریخ ثبت کرده اند زیرا کاوشگرها فقط روی چنین سطحی می توانند حرکت 
کنند. اما هواپیماهای بدون موتور جدید و ارتقایافته می توانند با استفاده از شیوه حرکت 
باد در اطراف سازه های جئولوژیکی مانند دره ها و آتشفشان ها مناطق جدید را بررسی 

کنند. با کمک این هواپیما می توان به مناطق جالبی دسترسی یافت.

اخبار

حساب های یوتیوب و توییتر ارتش انگلیس هک شد
حسابهای یوتیوب و توییتر ارتش انگلیس هک شد و تبلیغات کالهبرداریهای رمزارز در آنها به نمایش گذاشته شد. یک رشته پست تبلیغ کننده توکنهای غیرقابل معاوضه )NFT( روز یکشنبه در حساب 

توییتری ارتش انگلیس منتشر شد. حساب ارتش انگلیس در یوتیوب به "آرک اینوست" ، تغییر نام پیدا کرد و چندین ویدیو از میزگرد سال گذشته شرکت مدیریت سرمایه گذاری آرک درباره بیت 
کوین، منتشر شد که ایالن ماسک، مدیرعامل تسال، کتی وود، سرمایه گذار و جک دورسی، از موسسان توییتر، در آن صحبت کرده بودند. سخنگوی ارتش انگلیس در ایمیلی به بلومبرگ اعالم کرد، ارتش 

انگلیس سرگرم تحقیقات درباره این رخنه است. ما امنیت اطالعات را بی نهایت جدی می گیریم و سرگرم حل این مسئله هستیم. تا زمان تکمیل تحقیقات، اظهارنظر بیشتر مقدور نیست.

بررسی آمارهای اقتصادی 
نشــان می دهد بــه رغم 
کاهش نقدینگی رشد پایه 
پولی همچنان ادامه دارد. 
این موضــوع نگرانی های 
را ایجاد کرده است. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی 
تالش دارند با پیاده سازی انضباط پولی بانک، موتور 
رشد نقدینگی را از کار بیندازند. این در حالی است 

که رشد پایه پولی یکی دیگر از عوامل تورم است.
بــر اســاس آمارهــای بانــک مرکــزی در 
فروردین ماه۱۴۰۱، نرخ رشــد نقدینگی به سطح 
۲/ ۳۸درصد رسیده است. این رقم در ۱۶ماه اخیر 
کمترین سطح بوده اســت. نرخ رشد نقدینگی در 
هفت ماه اخیر به میــزان ۶/ ۴واحد درصد کاهش 
یافته اســت. رشــد پایه پولی نیز همسو با کاهش 
نرخ رشــد نقدینگی، افت کرده و در فروردین ماه 
ســال جاری به رقم ۵/ ۳۱درصد رسیده است. این 

رقم نیز در ۹ ماه اخیر حدود ۱۰واحد درصد کمتر 
شده است. برخی این ســوال را مطرح می کنند که 
چرا با وجود کاهش التهــاب متغیرهای پولی، نرخ 
تورم روند صعودی را طی می کند؟ نخســت اینکه 
با وجود کاهش رشــد نقدینگی، هنوز این رقم در 
ســطح باالیی اســت که برای مهار تورم نیاز است 
این رقم به ســطوح کمتر از ۲۰درصد برسد. نکته 
دیگر اینکه در تورم ماه های اخیر، عوامل ســمت 
عرضه ناشی از افزایش نرخ تورم خوراکی موثر بوده 
 و افزایش قیمت های جهانی از عوامل موثر باال رفتن 

تورم بوده است.
این در حالی اســت که یکی از مــواردی که مانع 
توسعه کسب و کار در کشور می شود، همین تورم 
و کاهش ارزش پول ملی اســت که کسب و کار را 
از صرفه اقتصادی می انــدازد و به جای آن کارهای 
داللی و واســطه گری و خرید و فروش سکه، ارز و 
زمین و مسکن پر ســود و پررونق می کند بنابراین 
اگر دولت بتوانــد با سیاســت های اصولی جلوی 
خلق پول و انتشــار پایه پولی و افزایش نقدینگی 
را بگیرد، می تــوان امیدوار بود که فضای کســب 

و کار کمــی رونــق بگیــرد. در بخــش بانک ها و 
مؤسسات اعتباری در پایان ســال ۹۹، ۲۳ هزار و 
۹۲۶ هزار میلیارد ریال نقدینگی وجود داشته که 
این رقم با رشــد ۴۸ درصد در پایان سال گذشته 
به ۳۵ هــزار و ۴۰۸ هــزار میلیارد ریال رســیده 

اســت. منابع قرض الحســنه بانک ها و مؤسسات 
اعتباری در پایان سال ۹۹ رقم ۲۰۲۹ هزار میلیارد 
ریال بــوده که این رقــم در پایان ســال ۱۴۰۰ با 
 ۵۲درصد افزایش به رقم ۳۰۹۱ هزار میلیارد ریال 

رسیده است.

رشد نقدينگی در فروردين 1401 به كمترين ميزان طی 16 ماه اخير رسيد

تورم کنترل  می شود ؟

کاهش بار تورمی با کنترل نقدینگی
وحید شقاقی، اقتصاددان 

وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی تالش بر انضباط پولی بانکی در کشور داشته است. اتفاقا در این مسیر تاکنون موفق هم بوده اند. آخرین آمار رشد نقدینگی امیدوار کننده است. حداقل اینکه جلوی افزایش 
رشد نقدینگی گرفته شده و این خبر مثبتی است.

وزارت اقتصاد و شخص وزیر اقتصاد بحث انضباط بانکی را دستور کار قرار دادند. کنترل ترازنامه بانکها به عنوان اولویت سیاست اقتصادی مد نظر قرار گرفته است. بحث محدودیت در رشد ترازنامه بانکها از سوی 
رئیس کل بانک مرکزی نیز مطرح شد. بنابراین محدودیت بیشتری بر رشد ترازنامه بانکهای پرریسک و بد اعمال شد. با تالش وزارت اقتصاد به همراه بانک مرکزی انضباط بانکی و پولی در کشور نمود پیدا کرد. یکی 

از ریشه های تورم نیز همین اتفاق بود که تا اندازه بسیاری زیادی جلوی آن گرفته شده است. 
از کانال کنترل ترازنامه، شفافیت و سالم سازی ترازنامه بانکها جلوی خلق نقدینگی گرفته شد. ولی اعتقاد این است که بودجه ۱۴۰۱ شکننده بسته شده است. سازمان برنامه و بودجه باید تالش کند در سال آینده 

انضباط پولی و بانکی را پیاده کند. هر اندازه انضباط مالی بودجه ای در کشور پیاده شود عمال ناترازی بودجه ای کاهش خواهد یافت.
با کاهش ناترازی بودجه ای طبیعی است پایه پولی کنترل خواهد شد. ناترازی بودجه ای و بانکی مهم است. اگر سازمان برنامه و بودجه هم به کمک وزارت اقتصاد بشتابد ناترازی کاهش خواهد یافت. با این اتفاق 
می توان امیدوار بود موتور کلیدی رشد نقدینگی کنترل شود. با مهار دو موتور کلیدی رشد نقدینگی تا حدودی از بار تورمی کاسته می شود. چون انضباط پولی بانکی سخت گیرانه شد لذا یکی از موتورهای تورم 

و رشد نقدینگی کنترل شد. 
اما به دلیل ناترازی بودجه ای که همچنان پابرجاست هنوز پایه پولی شکننده و در حال رشد است. لذا دولت و مجلس باید تالش کنند ناترازی بودجه ای کنترل شود تا انضباط مالی بودجه ایجاد شود. با تحقق این 

فرآیند از رشد پایه پولی کاسته می شود. خلق نقدینگی هم مهار خواهد شد. اگر موتورهای رشد نقدینگی از کار بیفتد روند تورم هم کاهنده خواهد بود.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

آگهی موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صــادره هیات/ هیاتهای موضوع قانــون 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 شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند،)برابر ماده ۳ قانون تعیین 
تکلیف 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 مرجع ذیصالح قضایی مراجعه و نسبت به تنظیم 
دادخواست اعتراض اقدام نماید و گواهی تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و 
ظرف مهلت مقرر یک ماهه به اداره ثبت اسناد و امالک مهاباد ارائه نمایند. در 
غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مذکور چنانچه متقاضی ثبت یا نماینده 
قانونی وی به دادگاه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 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-خانم کابان امین فرزند محمد به شــماره شناســنامه ۶۰۸  و کد ملی 
۲۸۷۱۲۴۵۴۲۸  صادره مهاباد برابــر رای ۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۰۷۰۰۰۷۸۹ 
مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ نسبت به شــش دانگ یک باب خانه  به مساحت 
۸۲/۵۰  متر مربع در قسمتی از پالک ۲ فرعی از ۲۳۴۳- اصلی بخش ۱۵ 
مهاباد برابر مبایعه نامه عادی خریداری شــده مع الواسطه از کریم شاهی 

الچینی احدی از وراث محمد شاهی الچینی 
۲-آقای قادر بذلی فرزند  محمد به شــماره شناســنامه ۲۳۷  و کد ملی 
۲۸۷۱۶۰۱۷۹۸  صادره مهاباد برابــر رای ۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۰۷۰۰۰۳۵۱ 
مورخه ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ نسبت به شش دانگ یک باب خانه  به مساحت ۷۶  
متر مربع در قسمتی از پالک ۲۳۴۳/۲/۲۶/۲۸-اصلی بخش ۱۵ مهاباد برابر 

مبایعه نامه عادی خریداری شده مع الواسطه از آقای حسن کاکا آقازاده
۳-آقای عبداله امینی آذر فرزند محمدامین به شماره شناسنامه ۴۳۶ و کد 
ملی ۲۸۷۱۵۹۸۹۰۸ صادره مهاباد برابر رای ۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۰۷۰۰۰۵۹۴ 
مورخــه ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ نســبت بــه شــش دانگ یــک بــاب خانه به 
مســاحت ۲۲۳/۷۰ مترمربع در قســمتی از پــالک ۲۳۱۳/۲۹-اصلی 
بخش ۱۵ مهاباد برابر سند رســمی شــماره ۸۶۵۳۶ دفتر الکترونیکی 
۱۳۹۸۲۰۳۱۳۰۰۷۰۰۴۸۹۵ انتقالی از طاهر و احمد محمودی برابر سند 

قطعی ۳۵۱۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ دفتر ۹ مهاباد 

امالک واقع در بخش ۱۶ مهاباد
۴- آقای قاسم عزیزی فرزند عباس به شماره شناسنامه ۱۸۳۰ و کد ملی 
۲۸۷۰۵۴۱۱۵۵ صادره مهاباد برابــر رای ۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۰۷۰۰۰۶۳۵ 
مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت ۴۴۴۴ مترمربع در قسمتی از پالک ۱۳-اصلی بخش ۱۶ مهاباد 
روستای قزلقوپی برابر سهم ارث از آقایان عزیزی مالکین مستثنیات روستا 
۵- آقای قاســم عزیزی فرزنــد عباس به شــماره شناســنامه ۱۸۳۰ 
و کــد ملــی ۲۸۷۰۵۴۱۱۵۵ صــادره مهابــاد برابــر رای اصالحــی  
۱۴۰۰۶۰۳۱۳۰۰۷۰۰۴۷۶۷ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت ۸۶۹۸/۵۹ مترمربع در قسمتی از 
پالک ۱۳-اصلی بخش ۱۶ مهاباد روستای قزلقوپی برابر سهم ارث از آقایان 

عزیزی مالکین مستثنیات روستا
۶-آقای قاسم عزیزی فرزند عباس به شماره شناسنامه ۱۸۳۰ و کد ملی 
۲۸۷۰۵۴۱۱۵۵ صادره مهاباد برابــر رای ۱۴۰۰۶۰۳۱۳۰۰۷۰۰۲۵۱۷ 
مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی 
به مساحت ۹۲۹۸/۸۴ مترمربع در قسمتی از پالک ۱۳-اصلی بخش ۱۶ 
مهاباد روستای قزلقوپی برابر سهم ارث از آقایان عزیزی مالکین مستثنیات 

روستا)م الف ۹۶۰۸(
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱
رئیس ثبت اسناد و امالک مهاباد – علی گلی

--
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه  تعیین تکلیف اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۰۱۰۰۰۳۶۶-۱۴۰۱/۳/۳ هیات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی ارومیه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
آقای:علیرضا نقی پور عســگر آباد تپه  فرزند صمد به شــماره شناسنامه 
۲ صادره از نازلو  به شــماره ملی  ۲۷۵۵۳۰۴۴۵۶ در ششدانگ یک باب 
تعمیرگاه به مســاحت ۱۰۹۸ متر مربع پالک ۱۴۶۰ فرعی  از ۱۲ -اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک باقیمانده ۶۶۶ فرعی)که در اجرای استاندارد 
سازی تبدیل به پالک ۱۴۲۴ فرعی از ۱۲ اصلی بخش ۵ ارومیه شده است( 
واقع در بخش ۵ ارومیه خریداری از  مالک رسمی آقای پرویز شیری محرز 
گردیده است لذابه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره  تسلیم و پس از اخذ رسید  ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض  دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.)محمودی-۳۴۲۵۲۱۷()م الف ۹۶۰۹(
تاریخ انتشار نوبت اول:  ۱۴۰۱/۳/۳۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۴/۱۴

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

مفقودی 
بــرگ ســبز و بــرگ کمپانــی ســواری MVM تیــپ ۵۵۰ مــدل 
۱۳۹۶ بــه شــماره انتظامــی ۲۳۱ ط ۲۲ ایــران ۳۷ و شــماره موتور 
شاســی  شــماره  بــه   MVM484F0CAFH006280
NATGCARK5H1006342 بنــام محمد محمدی قوزلو مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹۸۱۳
--

مفقودی 
برگ کمپانی کامیون باری فوتون مدل آئومارک مدل ۱۳۹۵ به شماره انتظامی 
۱۷۲ ع ۷۴ ایران ۲۷ به شماره شاســی NADV4PBB5FJ076853 به 
شماره موتور ISF38S3154892147922  بنام اثمر پژدم مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹۸۱۴
--

مفقودی 
برگ سبز کامیون باری فوتون مدل آئومارک مدل ۱۳۹۵ به شماره انتظامی 
 NADV4PBB5FJ076853 ۱۷۲ ع ۷۴ ایران ۲۷ به شماره شاسی
به شماره موتور ISF38S3154892147922  بنام اثمر پژدم مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹۸۱۵
--

مفقودی 
 405GLX1800I برگ سبز – سند کمپانی خودرو ســواری پژو تیپ
رنگ مشکی متالیک مدل ۱۳۸۲ به شماره انتظامی ۸۷۹ س ۲۷ ایران ۱۶ 
به شماره شاسی ۸۳۰۳۴۱۷۰ به شماره موتور ۲۳۵۶۸۳۳۴۶۸۳  بنام میثم 

دباغ پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹۸۱۶
--

مفقودی 
 )IT)Y برگ سبز – سند کمپانی – پالک وسیله نقلیه کشاورزی سیستم
تیپ ۲۸۵ مدل ۷۹ رنگ قرمز به شماره انتظامی ۸۳۱ ک ۳۲ ایران ۱۲ به 
شماره موتور LFW436K و شماره شاســی ۸۷۰۶۶ بنام سید عیسی 

عسگری پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹۸۱۷

آگهی مفقودی 
برگ ســبز  ســواری دنا پــالس توربــو شــارژ اتومــات مــدل ۱۴۰۱  ، به شــماره پالک 
ایــران ۹۲ -  ۸۷۸ ص ۴۶ ، بــه شــماره شاســی: NE485880   و شــماره موتــور: 
 153H0055435  متعلق بــه خانم زینــب ابراهیم نــژاد درزی مفقــود و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد. 

آگهی مفقودی
 برگ سبز سواری  سیستم: IKP1 تیپ: TARATU5P  مدل: ۱۴۰۰به رنگ: مشکی آبنوس 
به شماره موتور : 187B007899 شماره شاسی NAAY114E6MD915891  به شماره 

پالک: ۷۲ - ۶۸۶ ی ۸۶  مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.ب

مزایده به موجب پرونده اجرائی کالســه ۱۴۰۰۱۹۸۸ ششــدانگ  پالک ثبتی ۵۱۰ فرعی از  
۳۶۲۴ اصلی به مساحت ۳۳ / ۳۸۶  متر مربع )  سیصد و هشتاد و شش متر  و سی و سه سانتی 
متر (  واقع در بخش ۲ غرب بابل  به نام اقای مهدی مجازی امیری  ثبت و صادر شده است بابت 

مطالبات مهریه خانم راضیه فالح خورشیدی بازداشت گردید. حدود و اربعه مشخصات پالک 
مذکور مندرج در ســند مالکیت می باشد.  برابر نظر کارشناس رســمی دادگستری ملک واقع 
در بابل - کمربندی غربی انتهای امیر کبیر خیابان مرزن آباد - کوچه گلچین ۱۳  می باشــد. 
ملک مورد مزایده با دیوار بلوکی در حدود ۵۰ / ۱ متر با پوششســیمانکاری و دارای درب فلزی 
محصور شده و در ضلع شمالی عرصه ملک مورد تعرفه یک انباری ساخته شده با مصالح بنایی 
با درب فلزی و دیوار ســیمانکاری شده و سقفبا زیرســازی فلزی )فاقد پوشش( و به مساحت 
حدود ۴۰ مترمربع موجود می باشد. ملک با کاربری مســکونی به نام مالکمی باشد. همچنین 
ملک مورد تعرفه با امکانات آب و برق و گاز دسترســی داشته و کوچه ۸ متری، ورودی اسفالته 
با جدول کاری می باشــد. ملک در تصرف اقای مهدی مجازی امیری می باشد  بیمه نامه ایی 
ارایه نگردیده.پالک فوق از ســاعت ۹  الی ۱۲ روز چهار شنبه مورخ ۲۹ / ۰۴ / ۱۴۰۱) بیست و 
نه تیر هزار و چهارصد و یک(  در اجرای ثبت اســناد از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده 
ششــدانگ پالک فوق از مبلغ پایه ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶۰۰ /  ۶۹ ریال  معادل شــصت و نه میلیارد و 
ششصد میلیون ریال  ارزیالی شده در قبال طلب بستانکار شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدا فروخته می شود ضمنا یاداور می شود شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ 

 ir480100004053013207550386  پایه کارشناسی به حساب سپرده به شماره حساب
به شناسه ســپرده ۹۴۴۱۰۸۵۵۳۱۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ متعلق به سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور می باشد شایان ذکر اســت در صورت عدم برنده شدن شرکت کننده در 
مزایده استرداد مبلغ سپرده واریزی به علت رعایت تشریفات اداری و قانونی زمانبر خواهد بود و 
برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را طرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده  واریز 
نماید. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اهم از انشــعاب و یا حق 
اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است. ونیز در صورت وجود ماذاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد خواهد شدو نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه 
 روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر 

برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار اگهی: سه شنبه  ۱۴ / ۰۴ / ۱۴۰۱
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