
سهم انواع روغن در بین ۲۵ گروه اساسی وارداتی، قابل توجه 
و بیش از ۲۲ درصد است.

به گزارش ایسنا، روغن همواره سهم باالیی در واردات کاالهای 
اساســی و به ویژه بین هفت قلم وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی 
داشته اســت؛ این کاال در قالب دانه های روغنی و روغن های 
خوراکی و البته خام وارد می شود. از اردیبهشت امسال با ورود 
دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز واردات این کاال به نرخ 
نیمایی تغییر کرده است، روغن از جمله کاالهایی بود که در 
یکی دو سال گذشته، در بازار جهانی نیز با افزایش قابل توجه 
قیمت مواجه شد که در گزارش های تجارت خارجی نیز این 

رشد هزینه واردات مشهود بود و اغلب باالترین درصد افزایش 
از لحاظ هزینه را به همراه داشت.

 بررســی وضعیت واردات کاالی اساسی در ســه ماه ابتدایی 
امســال نشــان می دهد که در مجموع ۵.۹ میلیــون تن با 
ارزش ۴.۹ میلیارد دالر کاالی اساســی در ۲۵ گروه )شامل 
ارز ترجیحی و نیمایی( وارد کشــور شــده که از این میزان 
در مجموع ۹۴۰.۱ میلیون تن به ارزش بیش از یک میلیارد 
دالر به انــواع روغن اختصــاص دارد. بر این اســاس از کل 
 این واردات، ســهم روغن ۱۶ درصــد در وزن و ۲۲.۲ درصد 

ارزش است.

در این دوره از روغن های وارداتــی، ۶۴۴.۱ هزار تن به ارزش 
۵۰۳.۷ میلیون دالر سهم دانه های روغنی و ۲۹۶ هزار تن به 

ارزش ۵۱۰ میلیون دالر سهم روغن خوراکی و خام است.
در سال گذشته نیز در مجموع ۳۰.۹ میلیون تن به ارزش ۱۹.۶ 
میلیارد دالر کاالی اساسی در ۲۵ گروه وارد شده بود که ۴.۲ 
میلیون تن به ارزش ۴.۳ میلیارد دالر سهم روغن بوده است، 
به عبارتی ۱۳.۵ درصــد در وزن و ۲۱.۹ درصد ارزش واردات 

کاالهای اساسی را روغن به خود اختصاص داده بود.
از میزان روغن وارداتی در ســال گذشــته، ۱.۹ میلیون تن 
بــه ارزش ۲.۷ میلیارد دالر بــرای روغن خــام و خوارکی و 

۲.۳ میلیون تن بــه ارزش ۱.۶ میلیارد دالر بــرای دانه های 
روغنی بوده اســت. اما این کاال بعد از تغییر مبنای ارزی در 
اردیبهشت امسال با تغییر قیمت نیز مواجه و  از سوی سازمان 
 حمایت مصرف کنندگان، قیمت های جدید به صورت رسمی 

اعالم شد.
این در حالی اســت که بررســی تازه ترین گزارش مرکز آمار 
ایران در رابطه با تورم تیرماه نشــان می دهد که گروه روغن 
و چربی ها در صدر تورم قرار گرفته اســت، البته این روند از 
ماه قبل شروع شده بود. طبق این گزارش این گروه با ۲۹۳.۱ 
درصد در صدر تورم تیرماه قرار داشــته است، در ماه گذشته 

، روغن و چربی ها با ۱۹۹.۸ درصد صدرنشــین شده بود. در 
جریان اصالح نرخ ارز واردات کاالهای اساسی، دولت بر تغییر 
مســیر پرداخت یارانه از وارد کننده به مصرف کننده نهایی 
تاکید داشته و از اردیبهشــت ماه روند پرداخت یارانه نقدی 
تغییر و واریز مبلغ ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی به تناسب دهک ها 
در دستور کار قرار گرفته است. قرار بر این بوده که طبق قانون، 
پرداخت یارانه در قالب کارت هــای الکترونیک جهت خرید 
کاالهای اساسی مشمول تغییر ارز باشــد که فعال با توجه به 
 آماده نبودن زیرساخت ها اجرایی نشده و فعال پرداخت نقدی

 ادامه دارد.

اوکراین روز یکشنبه )۲۴ جوالی( تالش های خود را برای از 
سرگیری صادرات غالت از بنادر دریای سیاه تحت توافقی با 
هدف کاهش کمبود غذا در جهان ادامه داد اما هشدار داد که 
با حمله روسیه به اودسا، تحویل کاالها آسیب خواهد دید. به 
گزارش ایسنا، والدیمیر زلنسکی، رئیس جمهور حمله روز 
شنبه را بربریت خواند که نشان داد نمی توان به مسکو برای 
اجرای توافقی که فقط یک روز قبل با میانجیگری ترکیه و 
سازمان ملل منعقد شد اعتماد کرد. رادیو اوکراین به نقل 

از ارتش اوکراین پس از این حمله گفت که موشــک ها به 
منطقه انبار غالت بندر اصابت نکرده و خسارت قابل توجهی 
وارد نکرده اســت و کی یف گفت که آماده ســازی برای 
ازسرگیری حمل غالت ادامه دارد. الکساندر کوباکوف وزیر 
امور زیرساختی اوکراین گفت: ما به آماده سازی فنی برای 
راه اندازی صادرات محصوالت کشاورزی از بنادر خود ادامه 
می دهیم. روسیه روز یکشنبه اعالم کرد که نیروهایش یک 
کشتی جنگی اوکراینی و یک انبار تســلیحات در اودسا 

را با موشک هدف قرار داده اند. توافقی که روز جمعه بین 
مسکو و کیف امضا شد، به عنوان یک پیشرفت دیپلماتیک 
برای جلوگیری از افزایش قیمت جهانی مواد غذایی مورد 
استقبال قرار گرفت و مقامات سازمان ملل اعالم کردند که 
می تواند محموله های غالت اوکراین را به سطح ۵ میلیون 
تن در ماه قبــل از جنگ بازگرداند اما مشــاور اقتصادی 
زلنسکی روز یکشنبه هشدار داد که حمله به اودسا نشانه 

دور از دسترس بودن آن است.

در حالیکه انتقــادات زیادی به اجــرای قانون مالیات 
خانه های خالی مطرح می شــود، بررسی عملکرد سه 
ماه درآمدهای مالیاتی نیز نشــان می دهــد که در این 
مدت فقط ۵.۸ میلیون تومان مالیات از این خانه ها اخذ 
شده است. به گزارش ایسنا، در ســال گذشته با فراز و 
نشیب های بسیار معادل ۵۶۸ هزار واحد مسکونی خالی از 
سکنه برای اخذ مالیات شناسایی شد که بر اساس آخرین 
آمارها، میزان مالیات دریافتی از این خانه ها کمتر از ۱۰ 

میلیارد تومان بوده است.  
اما قانون مالیات خانه های خالی از زمانی که اجرای آن 
شروع شود تاکنون که در حال اجراست، همواره مورد 
انتقاد کارشناسان و مســئوالن به خصوص مجلسی ها 
بوده اســت.   این انتقادات ناشــی از روند شناســایی 
واحدهای مســکونی خالی از ســکنه تا اخذ مالیات از 

آن ها است زیرا، گفته می شود که وزارت راه و شهرسازی 
به عنوان نهاد مربوطه برای شناســایی خانه های خالی 
ســریع و کارآمد عمل نمی کند.   همچنین، به اعتقاد 
کارشناســان، وزارت راه و شهرســازی در برخی موارد 
به اشتباه محل ســکونت افراد را به عنوان خانه خالی 
اعالم می کند یا اطالعات خانه های شناســایی شــده 
برای اخذ مالیات ناقص اســت یا فرآیند شناســایی و 
 ارســال اطالعات خانه های خالی به ســازمان مالیاتی 
بسیار زمانبر است.   در این زمینه، بررسی عملکرد سه 
ماهه درآمدهای مالیاتی در سالجاری به نوعی این انتقاد 
را به جا می داند زیرا، بر اساس این آمار در این مدت فقط ۵ 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مالیات از واحدهای مسکونی 
خالی از سکنه دریافت شده است.   طبق این گزارش، بر 
اساس قانون مالیات خانه های خالی مصوب آذرماه سال 

گذشته، اگر واحد مسکونی در شهرهای باالی ۱۰۰ هزار 
نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد،  مشمول مالیات 
می شــود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور،  ماهانه 
مشــمول مالیاتی بر مبنای مالیات بــر درآمد اجاره به 
شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، 
سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به 
بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.   در این 
بین، وظیفه شناسایی خانه های خالی بر عهده وزارت راه 
و شهرسازی از طریق ســامانه امالک و اسکان گذاشته 
شده است که این وزارتخانه با راه اندازی سامانه امالک و 
اسکان نسبت به ثبت اطالعات سکونتی افراد اقدام کرد و 
کسانی که در مهلت تعیین شده نتوانستند این اطالعات 
را ثبت کنند، خانه آن ها به عنوان خاله خالی به سازمان 
امور مالیاتی از سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی شد.  

صندوق توســعه ملی از مســدود کردن حساب ارزی 
بانک هایی که اقساط آن ها سررســید شده، خبر داده 
است. به گزارش ایســنا، اخیرا با ابالغ شیوه نامه اصول 
مطالبات غیرجاری صندوق  توسعه ملی، شرایط پرداخت 
تسهیالت معوق از سوی تسهیالت گیرندگان اعالم و در 
دستور کار قرار گرفت؛ این موضوع مدت ها به چالشی بین 
صندوق توسعه ملی و تسهیالت گیرندگان دارای وام های 
معوق، تبدیل شــده بود. در همین رابطه سید علیرضا 
میرمحمدصادقی- معاون بانکی و اعتباری و عضو هیأت 
عامل صندوق توسعه ملی-توضیحاتی در مورد جریان 

بازپرداخت اقساط و عملکرد بانک ها ارائه کرده است.

سه بانک فراخوانده شدند
به گفته این مقام مسئول در صندوق توسعه ملی، طبق 
قانون، صندوق توســعه ملــی باید در زمان سررســید 
وام ها، مطالبات خود را اخذ کند، بر این اســاس صندوق، 
با هماهنگــی بانک مرکزی شــروع به مســدود کردن 
حســاب های ارزی بانک هایــی کرده که اقســاط آن ها 
سررسید شده است. همچنین در جلسات مشترکی که 
با بانک مرکزی برگزار کردیم، مقرر شــد با همه بانک ها 
به صورت جداگانه، درمورد پروژه هایی که اقســاط آن ها 
سررسید شده است، جلساتی برگزار شود.وی با اشاره به 
اینکه تاکنون جلساتی با بانک ملت، بانک صنعت ومعدن و 
بانک توسعه صادرات که اکثر معوقات مربوط به آنها است، 
گفت: تقریبا ۲۰۰ طرح صندوق توسعه ملی که مربوط به 
بخش خصوصی واقعی است، در بانک صنعت ومعدن قرار 

دارد. همچنین از حدود یک میلیارد و ۶۰۰ دالر معوقات 
این بانک، حدود ۶۵۰ دالر مربوط به نیروگاه ها و ســایر 
معوقات نیز مربوط به شرکت های مختلف اعم از مصالح 
ساختمانی، پتروشــیمی، آهن، صنایع غذایی، دارویی، 
نساجی، ماشین آالت، کاغذ، شیشه، صنایع پایین دستی 
خودرو و... است. بر این اساس قرار شد بانک صنعت ومعدن 
شرکت هایی که بدهی معوق به صندوق توسعه ملی دارند 
و اقدامی جهت بازپرداخت آنهــا نکردند و به اخطارهای 
قبلی توجه نشده است را به سرفصل های غیرجاری انتقال 
دهد تا این شرکت ها به نوبت، تعیین تکلیف شوند.معاون 
بانکی و اعتباری و عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی 
با اشاره به درخواست تعداد اندکی از وام گیرندگان مبنی 
بر اینکه تسهیالت را با ارز  ۴۲۰۰ تومانی برگردانند، اظهار 
کرد: زمانی که صندوق توسعه ملی بر بازپرداخت تسهیالت 
پافشاری می کند، تعداد اندکی از تسهیالت گیرندگان نیز 
بر عدم بازپرداخت پافشاری کرده و اعالم می کنند که به 
دلیل تحریم با مشکالت ارزی روبه رو و قیمت ارز تغییر کرده 
است و از طرف دیگر با محدودیت هایی در بخش صادرات و 
یا قیمت گذاری دستوری مواجه هستند و به همین دلیل 
اعالم کرده اند که نمی توانند تسهیالت خود را بپردازند. اما 

موضوع اصلی آنها همان نوسانات نرخ ارز است.

تعهد وام گیرنده به بازپرداخت وام با نرخ روز ارز
میرمحمدصادقی با تأکید بر اینکه نوسانات نرخ ارز مربوط 
به یک تا دو سال گذشته نیست، توضیح داد: بررسی روند 
نوسانات نرخ ارز طی ۴۰ سال گذشته نشان می دهد که 

این موضوع با شدت کم یا زیاد همواره در کشور وجود 
داشته است. افرادی که پیش از این در صندوق توسعه 
ملی قراردادها را نوشته و بسته اند، با علم به این موضوع، 
به درســتی از طرف قرارداد )وام گیرنده و بانک عامل(  
یک اقرارنامه یا تعهدنامه محضری گرفته اند که در این 
تعهدنامه همه مدیران هیأت عامل شرکت ها و عضو هیات 
مدیره شرکت ها که وام را از طریق بانک عامل از منابع 
صندوق اخذ کرده اند به انضمام بانک و رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل بانک، به صورت محضری اعالم کرده اند که 
با اطالع از نوسانات نرخ ارز تسهیالت را دریافت می کنند 
و امادگی دارند که در زمان سررســید با نــرخ روز ارز، 
تسهیالت را بازپرداخت کنند. وی درباره تعهدنامه توضیح 
داد: در این تعهدنامه، طرف وام گیرنده  اذعان کرده است 
که نرخ ارز مورد قرارداد در زمان بازپرداخت اقساط ممکن 
است متفاوت از زمان دریافت باشد، لذا با درک و پذیرش 
ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارز در زمان بازپرداخت در 
اقساط، تسهیالت را دریافت می کند، با قبول اینکه کلیه 
این ریسک ها بر عهده گیرنده تسهیالت )مشتری( خواهد 
بود. این درحالی است که مشابه همین تعهدنامه نیز از 
سوی بانک عامل امضا شده است. قرارداد کامال قانونی، 
محکم و شفاف است و نیروگاه ها، بخش خصوصی و همه 
بانک ها باید به همان ارزی که تسهیالت دریافت کرده اند 
بازپرداخت را انجام دهند و صندوق توسعه ملی به هیچ 
وجه از حقوق ۸۵ میلیون نفر کوتاه نمی آید و بازپرداخت را 
از طریق مراجع رسمی، بستن حساب ها و بردن به محاکم 

پیگیری می کند.

جای »روغن« در واردات و تورم کجاست؟

صادرات غالت اوکراین ازسر گرفته  می شود؛ اما با هشدار

حساب ارزی چند بانک مسدود شداخذ ۵.۸ میلیون تومان مالیات خانه های خالی در بهار ۱۴۰۱
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سرمقاله

تاثیر نرخ بهره 
بر تورم

در حال حاضر نرخ بهره بین 
بانکی در اروپا و آمریکا برای 
جلوگیری از رشــد تورم به 
واسطه جنگ اکراین و روسیه 
افزایش یافته است. به عبارتی اگر نرخ بهره بین بانکی 
باال نرود تورم دامن اقتصاد را خواهد گرفت و پس 
از آن وارد رکود خواهیم شد. بنابراین اگر نرخ بهره 
افزایش پیدا کند پول ها درگیر تورم و رکود نخواهند 
شد و در بازارهای دیگر نیز تورم ایجاد نخواهند کرد.  
بانک مرکزی با اینکه تحت فشار قرار دارد اما تن به 

این کار داده است...

  یوسف کاووسی، کارشناس 
اقتصادی 
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ریزش 
سنگین بورس

کاهش سرعت رشد 
بازار مسکن

افزایش نرخ بهره چه تاثیری بر بازارها و تورم دارد؟

تیغ دو لبه افزایش نرخ  بهره  
صفحه۴

صفحه2

فرسودگی خطوط  تولید

فعاالن   صنعتی   خواستار   بازنگری   در   مصوبه   لغو معافیت 
حقوق   ورودی  ماشین آالت   واحد های   تولیدی   هستند

شاخص کل بازار بورس تهران پس از پایان معامالت 
روز گذشته ۲۴ هزار و ۴۹۱ واحد افت کرد و به عدد 
یک میلیون ۴۳۹ هزار واحد رســید.. افت ۸ هزار 
واحدی شــاخص هم وزن دومین ریزش بزرگ در 
سال جاری است. افزایش نرخ بهره بین بانکی، قطعی 

اینترنت و... بهانه ای برای ریزش سنگین بورس شد.
در حالی که بیش از این دولتمردان تاکید کرده بودند 
نرخ بهره بین بانکی از ۲۰ درصد افزایش نمی یابد، روز 
گذشته وزیر اقتصاد از افزایش یک درصدی نرخ سود 
بین بانکی و تغییر آن از ۲۰ به ۲۱ درصد خبر داد. با 
اعالم بانک مرکزی، نرخ بهره بیــن بانکی در پایان 
چهارمین هفته تیر ۱۴۰۱ به ۲۱.۳۱ درصد رسید و 
به روند رکوردشکنی خود در دو ساله اخیر ادامه داد. 

مطابق اعالم بانک مرکزی...

بررسی ها گویای آن است که تیرماه امسال سرعت 
رشــد ماهیانه قیمت در بازار مســکن شهر تهران 
دچار افت شــده و از ۸ درصد به ۶ درصد رســیده 
اســت؛ این نزول پس از آن رخ داد که گزارش های 
میدانی از کسادی معامالت نسبت به ماه قبل حکایت 
داشت. به گزارش ایسنا، تغییرات ایجاد شده به لحاظ 
قیمت و تقاضای بالقوه در بازار مسکن شهر تهران 
طی تیرماه ۱۴۰۱ بررسی شــد. مطابق داده های 
غیررسمی چهارمین ماه سال جاری از سرعت رشد 
قیمت مسکن بازار مسکن در پایتخت کاسته شد. 
اگرچه هنوز قیمت های قطعی ارایه نشده، نرخهای 
پیشنهادی نشان دهنده افزایش ۶ درصدی است که 

۴ درصد کمتر از نرخ رشد...

برادر بزرگوار، جناب آقای دکتر ایرج الهی دهقی
سفیر محترم جمهوری اسالمی ایران در هند

انتصاب شایسته جنابعالی، که نشان از شایستگی، توانمندی، تعهد و تخصص واالی مدیریتی جنابعالی دارد را صمیمانه تبریک 
عرض نموده، برایتان از درگاه ایزد منان، تداوم توفیق، سربلندی و عزت روزافزون مسالت داریم.

تقی الهی، محمد الهی، فریدون الهی، حمید الهی، بهروز راعی



اقتصاد2
ایران

ارزی بــرای واردات موبایــل 
تخصیص داده نمی شود

دبیر انجمن واردکننــدگان موبایل گفت: از 
خرداد ماه برای واردات موبایل تخصیص ارزی 
انجام نشــده از این رو نگران تنظیم و تامین 

بازار در شهریور و مهر هستیم.
امیر اســحاقی در گفت وگو با مهــر در مورد 
آخرین وضعیت تخصیــص ارز برای واردات 
تلفن همراه، اظهــار کرد: هنــوز هیچ گونه 
تخصیص ارزی چه برای واردات موبایل های 
بــاالی ۶۰۰ دالر و چــه بــرای موبایل های 
پایین تر از ۶۰۰ دالر، صورت نگرفته است و ما 
همچنان منتظر تصمیم وزارت صمت هستیم.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم 
جانبی افزود: در حال حاضر موبایل هایی وارد 
کشور می شود که فرایند تخصیص ارزشان از 
قبل انجام شده است، بنابراین تا پایان مرداد 
ذخیره موبایل برای تنظیم بــازار داریم اما با 
توجه به اینکه از خردادماه هیچ گونه تخصیص 
ارزی برای واردات نداشته ایم، نگران تنظیم و 

تأمین بازار در شهریور و مهر ماه هستیم.
وی در مورد علت عدم تخصیــص ارز به این 
محصول، گفت: پرس و جوی ما از مسئوالن 
دولتی نشان می دهد که دولت به دنبال بهینه 
سازی منابع ارزی کشور اســت و غیر از این 

پاسخ مشخص دیگری به ما نداده اند.
اسحاقی با اشاره به وضعیت بازار، تصریح کرد: 
واردات موبایل های باالی ۶۰۰ دالر معموالً از 
طریق رویه های مســافری انجام می شود که 
بعضاً هم با سو اســتفاده همراه است؛ در این 
بخش واردات رســمی قابل توجهی نداریم و 
بازار دســت واردکنندگان رسمی نیست. در 
بخش موبایل های زیــر ۶۰۰ دالر نیز فقط تا 

پایان مرداد ذخیره داریم.
دبیر انجمن واردکننــدگان موبایل، تبلت و 
لوازم جانبی گفت: در حال حاضر شرکت ها در 
یک بالتکلیفی عجیبی قرار دارند و نمی دانند 
باید چه کاری انجام دهند و از طرفی در حال 

زیان دهی نیز هستند.

دو  مانع صعود نرخ دالر
فعاالن بازار ارز تهران از افزایش حجم عرضه 
توسط نهاد بازار ســاز و عدم وجود کشش در 
سطوح قیمتی باالتر به عنوان دو عامل اصلی 

سد راه صعود نرخ دالر یاد می کنند.
به گزارش اقتصادنیوز ، روز شــنبه نرخ دالر 
وارد کانال جدید شد اما از روز یکشنبه قیمت 
دالر  کانال مذکور را از دست داد.  بررسی ها از 
هسته مرکزی بازار ارز تهران نشان می دهد 
که قیمت دالر از نیمه دوم تیر ماه تاکنون در 
حال تالش برای عبور از ســقف جدید خود 

بوده است.

دو عامل اصلی سد راه صعود نرخ دالر 
 فعــاالن  بــازار ارز تهــران از افزایش حجم 
عرضه توســط نهاد بازار ســاز  و عدم وجود 
کشــش در ســطوح قیمتی باالتر  به عنوان 
 دو عامــل اصلی ســد راه  صعود نــرخ دالر 

یاد می کنند. 
به باور تحلیگران ارزی یکــی دیگر از عوامل 
نشان دهنده عرضه بازارســاز را می توان در  
بازارهای همسایه مشاهده کرد. به عنوان مثال 
دیروز ارزش دالر در هرات افغانستان زیاد بود 
ولی عرضه ارز در بازار تهران موجب شــد که 

قیمت به بازار هرات بی توجهی کند. 
در شرایط فعلی تحلیل گران فنی باور دارند در 
صورتی که دالر در روز دوشنبه مرز حساس 
را از دســت دهد  بازار به سوی کاهش بیشتر 
خواهد رفت. با این حال، بازار از اواسط تیرماه 
چندان با کاهشی همراه نبوده است و دشوار 
است که در روز جاری نیز دچار کاهش معنادار 
شود. بازارساز نیز نشان داده در برابر صعود دالر 

به کانال جدید مقاومت می کند .

خبر

برخــی  اعتقــاد  ه  ـ ـ ب
شناســان معافیــت  ر کا
حقوق ورودی ماشین آالت 
و تجهیــزات تولیــدی و 
کشــاورزی و صنعتی که 
در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برداشته شده، به ضرر 

بخش های تولیدی کشور است.
به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، در شرایطی که 
بســیاری از واحدهای صنعتی از نبود نقدینگی رنج 
می برند و همچنین خطوط تولیدشان قدیمی است 
که باعث بهره وری پایین و کاهش تولید محصوالت 
صنعتی شــده اســت؛ لغو معافیت حقوق ورودی 
ماشــین آالت واحد های تولیدی در ســال ۱۴۰۱ 
چالش های جدی برای واحدهــای صنعتی ایجاد 
کرده است. در واقع معافیت حقوق ورودی ماشین 
آالت واحد های تولیدی روزنه امیدی برای نوسازی 
صنایع و واحدهای تولید و کاهش هزینه بهســازی 
خطوط تولید واحدهای قدیمی بود اما عمال دولت 
با لغو معافیت حقوق ورودی ماشین آالت واحد های 
تولیدی در سال ۱۴۰۱ هزینه های ورود ماشین آالت 
را افزایش داد و کار را پیچیده تر کرد. براســاس بند 
ص تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ماشین آالت 
و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشــاورزی 

مشمول پرداخت حقوق ورودی شده اند.
 پیش از این واردات ماشین آالت خط تولید که به 

تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک 
جمهوری اســالمی ایران، مورد نیــاز واحدهای 
تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز اســت به استناد 
ماده ۱۱9 قانون امور گمرکــی، از پرداخت حقوق 
ورودی معاف بود که در سال ۱۴۰۱ این رویه تغییر 
کرد؛ موضوعی که باعث اعتراض گسترده واحدهای 
تولیدی و صنعتی و فعاالن اقتصادی شــده است. 
مسئوالن وزارت صمت اعالم می کنند به دو دلیل 
مسائل قانونی بودجه و مشکالت ارزی لغو معافیت 
حقوق ورودی ماشــین آالت واحد هــای تولیدی 

در سال ۱۴۰۱ رخ داده اســت اما در مقابل فعاالن 
واحدهای تولید خواســتار بازنگری دراین مصوبه 
هستند و آن را مانع مهمی پیش روی محیط کسب 

و کار می دانند.
به اعتقاد برخی کارشناسان معافیت حقوق ورودی  
ماشــین آالت و تجهیزات تولیدی و کشــاورزی و 
صنعتی که در قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ برداشته 
شده، به ضرر بخش های تولیدی کشور است.  این 
تصمیم باعث می  شــود نوســازی و مدرن سازی 
صنعت و به روز شدن خطوط تولید و ماشین آالت 

صنعتی به خاطــر دریافت حقــوق گمرکی انجام 
نپذیرد. براین اســاس هرچند این حکم در قانون 
بودجه قید شده است، شــورای هماهنگی سران 
قوا می  تواند در این خصوص ورود کند و به صورت  
موقت تا  بررسی همه ابعاد به صورت کارشناسی و 
تعیین تکلیف نهایی موضوع، مانع از اجرا و وصول 
حقوق ورودی در گمرکات کشور شود. کارشناسان 
صنعتی معتقدند لغو معافیت حقوق ورودی ماشین 
آالت واحد های تولیدی در ســال ۱۴۰۱ می تواند 

باعث خاموشی آرام واحدهای صنعتی منجر شود.
 دبیرکل خانه صنعــت، معدن و تجارت محمدرضا 
مرتضوی گفته اســت حذف این معافیت آخرین 
امتیاز واحد های تولیدی بوده که از آنها سلب شده 
اســت. او گفته:» کارخانجات و واحدهای تولیدی 
می توانستند ماشــین آالت خطوط تولید خود را 
با اســتفاده از این معافیت وارد کشور کنند و هیچ 
سوءاستفاده یا اشکالی در این کار وجود نداشت و 
دولت این امتیاز را داده بود تــا واحدهای تولیدی 
بتوانند از این طریق دستگاه ها و ماشین آالت خود 
را در صورت نیاز نوســازی کنند و در این مسیر نیز 
نیاز به پرداخت عوارض گمرکی نیستند. لذا حذف 
این معافیت نه به سود تولید است و نه به سود دولت، 
چراکه وقتی یک واحد تولیــدی با یک تکنولوژی 
روز و با تجهیــزات خوبی راه اندازی می شــود به 
مرور زمان به ســوددهی می رســد و می تواند به 
 به دولت مالیات دهــد و مهمتر از همه اشــتغال 

ایجاد کند.«

فعاالن صنعتی خواستار بازنگری در مصوبه لغو معافیت حقوق ورودی ماشین آالت واحد های تولیدی هستند

فرسودگی خطوط تولید

مرکز آمار اعالم کرد؛
کدام کاال در تیرماه بیشترین تورم 

را داشت؟
بررســی گزارش مرکز آمار از تورم تیر ماه در 
گروه خوراکی ها نشــان می دهــد که روغن 
باالترین تورم را داشــته است؛ به گونه ای که 
تورم ســاالنه 9۱.۱ و تورم نقطه ای ۲9۳.۱ 

درصدی را تجربه کرده است.
به گزارش خبرنــگار مهر، بررســی گزارش 
مرکز آمــار ایران از تــورم تیر مــاه در گروه 
کاالهای خوراکی نشــان می دهد که در این 
ماه نرخ تورم ســاالنه )۱۲ ماه منتهی به ماه 
جاری نســبت به دوره مشــابه ســال قبل( 
خوراکی هــا و آشــامیدنی ها ۵۵.۱ درصد، 
نرخ تورم ماهانه )نســبت به ماه خرداد( ۵.۷ 
درصد و نرخ تــورم نقطه به نقطه )نســبت 
 بــه مــاه مشــابه ســال ۱۴۰۰( ۸۷ درصد 

بوده است.
در زیرمجموعه این گروه، نرخ تورم خوراکی ها 
در یک ماه ۵.۸ درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه 
9۰.۲ درصد و نرخ تورم ســاالنه ۵۵.9 درصد 

بوده است.
بررسی جزئیات بیشتر نشان می دهد که نرخ 
تــورم در بخش نان و غــالت در یک ماه ۵.۷ 
درصد و نســبت به ماه مشابه پارسال ۱۰۱.۱ 
درصد بود. همچنین نرخ تورم ساالنه در نان و 

غالت ۵۸.۶ درصد ثبت شده است.

جزئیات تورم گوشت
نرخ تورم ماهانه در گروه گوشت قرمز، سفید و 
فرآورده های آنها ۱۰.۲ درصد، نرخ تورم نسبت 
به ماه مشابه پارسال ۶۵.۷ درصد و نرخ تورم 

ساالنه ۴۱.9 درصد بوده است.
تورم گوشت قرمز و گوشت ماکیان در یک ماه 
۱۱.۶ درصد، نسبت به ماه مشابه پارسال ۶9.۶ 

درصد و در یک سال ۴۰.۱ درصد بوده است.
نرخ تورم ماهانه ماهی هــا و صدف داران یک 
درصد، تورم نســبت به ماه مشــابه پارسال 
۴۱.۴ درصد و تورم ساالنه ۵۳.۲ درصد ثبت 

شده است.

تورم لبنیات و روغن چقدر بود؟
در گروه شــیر، پنیر و تخم مرغ نیز نرخ تورم 
ماهانه ۷.۷ درصد، نرخ تــورم نقطه به نقطه 
۱۱9.۲ درصد و نرخ تورم ساالنه ۶۵.۲ درصد 

بوده است.
نرخ تورم در بخش روغن ها و چربی ها در یک 
ماه ۳ درصد، نســبت به ماه مشــابه پارسال 
۲9۳.۱ درصــد و در یک ســال 9۱.۱ درصد 

بوده است.

تورم ۴۴.۷ درصدی میوه
تورم ماهانه میوه و خشکبار ۵.۱ درصد، نسبت 
به ماه مشابه پارســال ۵۰.۱ درصد و در طول 

یک سال ۴۴.۷ درصد بوده است.
نرخ تورم در بخش ســبزیجات )سبزی ها و 
حبوبات( در یک ماه ۰.۳ درصد و نسبت به ماه 
مشابه پارسال ۷۱.۶ درصد بود. همچنین نرخ 
تورم ساالنه در ســبزیجات ۶۷.۶ درصد ثبت 

شده است.
نرخ تورم ماهانه شکر، مربا، عسل، شکالت و 
شیرینی )قند، شکر و شیرینی ها( ۴.9 درصد، 
نسبت به ماه مشابه پارســال ۷۵.۲ درصد و 

ساالنه ۵9.۷ درصد بوده است.
نرخ تورم محصوالت خوراکــی طبقه بندی 
نشــده در جای دیگر در یک ماه ۵.۴ درصد، 
نسبت به ماه مشابه پارســال ۷۴.۴ درصد و 

ساالنه ۵۷.۵ درصد بوده است.
نرخ تــورم در بخش چــای، قهــوه، کاکائو، 
نوشــابه و آب میوه )نوشــابه های غیرالکلی( 
در یک ماه ۳.۷ درصد و نســبت به ماه مشابه 
پارســال ۳۰.۲ درصــد بــود. همچنین نرخ 
 تورم ســاالنه در این بخش ۳9.۷ درصد ثبت 

شده است.

اخبار
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معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و 
دارایی گفت: از مجموع منابع اجرای بند الف تبصره 
۱۸ قانون بودجه سال گذشــته که بالغ بر ۴۵ هزار 
میلیارد تومان است تاکنون حدود ۲۳ هزار میلیارد 
تومان پرداخت شده یا در مرحله پرداخت نهایی قرار 
دارد که عمده این رقم در دولت سیزدهم تخصیص 

یافته است.
به گزارش ایلنا، ســید محمد هادی سبحانیان در 
نشست خبری تشــریح اقدامات انجام شده برای 
اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال گذشته و 

سال جاری گفت: یکی از مهمترین چالش های کشور 
در سال های اخیر مساله تولید و اشتغال بوده است 
و به همین دلیل مقام معظم رهبری بارها نامگذاری 
سال را با محوریت تولید برای تاکید و تمرکز بر این 

موضوع انجام دادند.
وی با بیان اینکه فشار اقتصادی به سفره مردم با رونق 

و سامان دهی تولید کم خواهد شد گفت: زمانی که 
کیک اقتصادی بزرگ نشود، رفاه مردم بیشتر نخواهد 
شد، در یک دهه گذشته رشد اقتصادی کمتر از یک 
درصد و رشد سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه ثابت 
ناخالص به طور متوسط منفی ۰.۶ درصد بوده است 
که نتیجه این عملکرد فشــار اقتصادی است که بر 

مردم تحویل شده است. سبحانیان با تاکید بر اینکه 
افزایش تولید در کشور اقدامات و الزاماتی دارد که 
بعضا باید در گذشته تدوین می شد گفت: نمونه اینها 
تدوین سند آمایش سرزمین و سند سیاست صنعتی 
در کشور است که اگر نتوانیم چنین اسنادی را داشته 
باشیم چه بسا حمایت های ما از تولید موثر نباشد؛ 
البته زحماتی در گذشته کشــیده شده و در دولت 
سیزدهم هم این مســیر دنبال می شود تا بتوانیم 
شاهد اتمام این اسناد به ویژه در زمینه سند سیاست 

صنعتی باشیم.

عاون سیاست گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد:

تخصیص 23 هزار میلیارد تومان تسهیالت برای اشتغال زایی
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 مریم بابایی
شاخص کل بازار بورس تهران پس از پایان معامالت 
روز گذشته ۲۴ هزار و ۴9۱ واحد افت کرد و به عدد 
یک میلیون ۴۳9 هزار واحد رســید.. افت ۸ هزار 
واحدی شــاخص هم وزن دومین ریزش بزرگ در 
ســال جاری اســت. افزایش نرخ بهره بین بانکی، 
قطعی اینترنت و... بهانه ای برای ریزش ســنگین 

بورس شد.
در حالی که بیش از این دولتمــردان تاکید کرده 
بودند نــرخ بهره بین بانکــی از ۲۰ درصد افزایش 
نمی یابد، روز گذشــته وزیر اقتصاد از افزایش یک 
درصدی نرخ ســود بین بانکی و تغییر آن از ۲۰ به 

۲۱ درصد خبر داد.
با اعالم بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در پایان 
چهارمین هفته تیر ۱۴۰۱ به ۲۱.۳۱ درصد رسید 
و به روند رکوردشکنی خود در دو ساله اخیر ادامه 
داد. مطابق اعالم بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی 
در ۳۰ تیر ۱۴۰۱ با ثبت رقم ۲۱.۳۱  درصد، رشدی 
۰.۱۷ واحد درصدی را نســبت به هفته گذشــته 

ثبت کرد. 
این در حالی اســت کــه پیش از این و در بســته 
حمایتی دولت از بازار ســرمایه وعده تثبیت نرخ 
سود را با رعایت سقف ۲۰ درصدی داده شده بود و 
این اقدام در شرایطی که بورس در وضعیت قرمز به 
سر می برد، نوعی خلف وعده محسوب می شود نرخ 
بهره بین بانکی، در واقع نرخ استقراض بین بانکی 
اســت و به نظر می رســد تاثیر آن بر بازار سرمایه 
بیشتر روانی باشــد هر چند به گفته کارشناسان 
بیانگر این اســت که بانک ها نتوانسته اند نقدینگی 
مورد نیاز را جذب کنند. امــا از آنجایی که معموال 
افزایش این نرخ مقدمه ای بر افزایش نرخ ســپرده 
اســت و به خروج نقدینگی از بورس دامن می زند، 

تاثیر منفی خود را بر بازار سرمایه خواهد گذاشت.
ایــن موضوع اعتــراض فعــاالن بازار ســرمایه و 
سهامداران در شــبکه های مجازی و ..را به دنبال 
داشت. آنها معتقدند این تصمیم سبب  بی اعتمادی 

بیشتر سهامداران، خروج ســرمایه و نهایتا نزول 
بیشتر شاخص می شود.

سیاســت گذار افزایش نرخ بهره را با هدف کنترل 
تورم و مهار نقدینگی در دستور کار قرار داده  است. 
اما حال سوال این اســت که با افزایش نرخ بهره و 
نرخ سود، نقدینگی به سمت ســپرده های بانکی 
سرازیر می شود و از التهاب بازارها کاسته می شود؟ 
کارشناســان اما معتقدند این تصمیــم به نوعی 
تهدید سرمایه گذاری به جای مهار تورم و نقدینگی 
است. فعاالن بازار سرمایه در انتقاد به این تصمیم 
معتقدند بهتر بود نقدینگی به سمت بازار سرمایه 
هدایت می شد و شرکت ها ملزم به افزایش سرمایه 
می شــدند و یا اینکه شــرکت ها نقدینگی که نیاز 

ندارند را اوراق دولتی خریداری  کنند.
حال باید تبعات این تصمیــم و تحوالت بازارهای 
جهانی از جمله تصمیم فــدرال رزرو برای افزایش 
نرخ بهره چه تاثیری در روزهای آینده بر بازار سهام 

خواهد داشت.
به گزارش مهر ترس از سقوط یکباره قیمت ها در 
بورس های کاالیی و بازارهای جهانی به تبع تصمیم 
فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره و سنگینی تأثیر 
ریسک آن بر سودآوری شرکت های صادرات محور 
در کنار سیاست های پولی بانک مرکزی در مواجه 
با نرخ سود ســپرده بانکی در میانه سال جاری به 
منظور کشیدن افســار تورم لجام گسیخته برای 
الاقل یک مدت کوتاه باعث شده تا بازار فرسایشی 
سهام طعم سهامداری در بورس را برای همه فعاالن 

بازار تلخ کند.
با این همه به نظر می رسد با توجه به تورم انتظاری 
در اقتصاد ایران و تداوم جذابیت بازدهی سهم های 
دارایی پایه؛ نقطه بهینه برای جمع آوری ســهام 
ارزان از سوی حقوقی های بلندمدت نگر می تواند 
در کف کانال یــک میلیون و ۴۰۰ هــزار واحدی 

آغاز شود.
در پایان معامالت روز گذشته دوشنبه سوم مرداد 
ماه ۱۴۰۱ شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس 

تهران با کاهش ۲۴۳۴۶و احدی به یک میلیون و 
۴۳9 هزار واحد رسید. شــاخص کل هم وزن اما با 
کاهش ۸.9۰۲ واحدی عدد ۳9۱ هزار و ۱۳۱و احد 

را به نمایش گذاشت.
شــاخص بازار اول اما در حالی بــا ۲۰.9۸۸ واحد 
کاهش روی رقم یــک میلیون و ۸۰ هــزار واحد 
درجا زد که شــاخص بازار دوم با ۳9 هزار و ۴۵9 
واحد کاهش، به عــدد ۲میلیون و ۸۱۶ هزار واحد 

رضایت داد.
در بورس تهران روز گذشــته ۶ میلیــارد و ۷۱9 
میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله در ۲9۷ هزار 
و 9۱9 نوبت داد و ستد شد که ارزشی بالغ بر ۴ هزار 

و ۲۰۴ میلیارد تومان را در برداشت.
در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با ۳۰۶ واحد 
کاهش به رقم ۱۸ هزار و ۸۷۴ واحد دست یافت. در 
این بازار، طی روز جاری ۳ میلیارد و ۲۰۳ میلیون 
سهم و اوراق مالی قابل معامله به ارزش بیش از ۱۲۵ 

هزار میلیارد تومان معامله شد.
اصلی ترین نمادهای تأثیر گذار بر اُفت روز گذشته 
شــاخص کل بورس تهران به ترتیــب نمادهای 
»فــوالد« بــا ۱.۸۵۴ واحد، »شــبندر« با ۱۲۰۴ 
واحد و »ومعادن« با ۱۱۶۷ واحــد کاهش بودند 
در مقابــل اما نمادهــای معامالتــی »دعبید« با 
۱۵۱ واحــد، »وپخش« با ۴۵ واحــد و »لپارس« 
با ۲۵ واحد افزایش، باالتریــن تأثیر مثبت بر روی 
 شــاخص کل بورس تهران را به خــود اختصاص 

دادند.
به گزارش اقتصادنیــوز، در فرابورس نیز نمادهای 
»آریا«، »زاگرس« و »شــاوان« بیشــترین تأثیر 
کاهنــده را بر شــاخص کل فرابورس داشــتند و 
»رافزا«، »فتوسا« و »زنگان« بیشترین تأثیر مثبت 
را بر شاخص داشتند.   در جدول پرتراکنش ترین 
نمادهــای بــورس شــپنا صدرنشــین اســت و 
شــبندر و شســتا در رتبه های بعدی هستند. در 
 فرابورس نیــز دی، آریا و ددانــا پرتراکنش  ترین

 نمادها هستند.  

گروه های قرمز
در معامالت دوشنبه، اغلب نمادهای بازار قرمزپوش 
شدند. قیمت ســهام تمامی نمادها در گروه های 
»خــودرو و ســاخت قطعــات«، »شــرکت های 
چندرشــته ای صنعتی«، »فراورده هــای نفتی و 
کک«، »محصــوالت شــیمیایی«، »حمل و نقل، 
انبــارداری و ارتباطــات«، »اســتخراج کانه های 
فلزی«، »سرمایه گذاری ها« و »بانک ها و مؤسسات 

اعتباری« کاهش یافت. 

ارزش معامالت 
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
۱۲9 هــزار و ۶۵۵ میلیارد تومــان افزایش یافت. 
ارزش معامالت اوراق بدهی در بــازار ثانویه ۱۲۴ 
هــزار و ۵۵۲ میلیارد تومان بود کــه 9۶ درصد از 
ارزش کل معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد.  
روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با کاهش ۱۰ 
درصدی نســبت به روز کاری قبل به رقم ۲ هزار و 

۶۲۰ میلیارد تومان رسید. 

رشد صف های فروش 
در پایــان معامالت روز گذشــته ارزش صف های 
فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل افزایش 
یافت و ۲۱۵ میلیارد تومــان بود. ارزش صف های 
خرید نیز نســبت به پایان روز کاری گذشــته ۶۲ 
درصد رشد کرد و در رقم ۱۳ میلیارد تومان ایستاد. 
روز گذشته نماد تکنو )شــرکت تکنو تار( با صف  
خرید ۴ میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار 
قرار گرفت. پس از تکنو، نمادهای غدشت )شرکت 
دشت مرغاب( و لپارس )شرکت پارس الکتریک( 

بیشترین صف خرید را داشتند. 
بیشــترین صف فروش بازار در پایان معامالت به 
نماد خزامیا )شرکت زامیاد( تعلق داشت که ارزش 
آن ۱۶ میلیارد تومان بود. پس از خزامیا، نمادهای 
خگستر، وساپا، وآذر و شاوان بیشترین صف فروش 

داشتند.

بررسی ها گویای آن است که تیرماه امسال سرعت رشد ماهیانه قیمت 
در بازار مسکن شهر تهران دچار افت شده و از ۸ درصد به ۶ درصد رسیده 
اســت؛ این نزول پس از آن رخ داد که گزارش های میدانی از کسادی 

معامالت نسبت به ماه قبل حکایت داشت.
به گزارش ایسنا، تغییرات ایجاد شده به لحاظ قیمت و تقاضای بالقوه در 
بازار مسکن شهر تهران طی تیرماه ۱۴۰۱ بررسی شد. مطابق داده های 
غیررسمی چهارمین ماه سال جاری از سرعت رشد قیمت مسکن بازار 
مسکن در پایتخت کاسته شــد. اگرچه هنوز قیمت های قطعی ارایه 
نشده، نرخهای پیشنهادی نشان دهنده افزایش ۶ درصدی است که ۴ 

درصد کمتر از نرخ رشد پیشنهادی ماهیانه در خردادماه بود.
مطابق انتظار برخی کارشناسان، بازار مسکن تهران تحت تاثیر انتظارات 
تورمی و تغییر قیمت کاالهای اساسی در ماههای اردیبهشت و خرداد 

قرار گرفت. آمار بانک مرکزی از رشد ۶ و ۸ درصد ماهیانه به ترتیب در 
اردیبهشت و خرداد حکایت دارد. درخصوص تغییرات بازار مسکن شهر 
تهران در تیرماه هنوز گزارش رسمی ارایه نشده اما اطالعات غیررسمی 
نشان می دهد قیمت های پیشنهادی با وزن دهی به معامالت قطعی به 
میانگین ۴۳ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده که تغییر ۶ درصدی 
را نسبت به خردادماه به تصویر می کشــد. بر اساس داده های سامانه 
کیلید سرعت رشد ماهیانه نرخ های پیشنهادی مسکن شهر تهران 
از ۱۰ درصد در خردادماه به ۶ درصد در تیرماه رسیده است. این رقم 
نســبت به افزایش ۸ درصدی قیمت در معامالت قطعی نیز ۲ واحد 
درصد افت نشان می دهد. در واقع با وجود افزایش قیمت، سرعت تورم 

بازار مسکن شهر تهران ۴۰ درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات 
قیمت پیشنهادی هر متر مربع مسکن شهر تهران در آگهی های ملکی 
با وزن دهی به مناطق بر اساس تعداد معامالت قطعی حاکی از آن است 
که متوسط قیمت از متری ۴۰.۵ میلیون تومان در خردادماه به ۴۳.۱ 
میلیون تومان رسیده است. درخصوص بازار اجاره پایتخت نیز تغییرات 
قیمت رهن هر متر مربع خانه در آگهی های سامانه مذکور در تیرماه 
نسبت به خردادماه از رشد ۸ درصد حکایت دارد. هر دو شاخص مذکور 
 در بخش فروش و اجاره ممکن اســت اختالفاتی با آمارهای رسمی 

داشته باشد.
در شرایطی که گزارشهای میدانی حاکی از کاهش معامالت خانه در 

تیرماه نسبت به مردادماه است، داده های مذکور هم تا حدودی کاستن 
التهابات قیمتی را نشان می دهد. این در حالی است که بازارهای موازی 
مسکن شامل بورس، ارز، طال و خودرو در ثبات نسبی به سر می برند 
و بخشی از سرمایه ها به بازار مسکن منتقل شده است. نوسانات بازار 
مسکن شهر تهران با فاصله یک ماهه بر روی کل کشور تاثیر گذاشت. 
بر اســاس گزارش مرکز آمار تیرماه امسال شاخص قیمت مسکن در 
کل کشور نسبت به ماه گذشته ۳.۸ درصد افزایش پیدا کرد و این در 
حالی است که این بازار در خردادماه با ثبات نسبی همراه بود. ظاهرا 
تغییر قیمت کاالهای اساسی و نوسان بازار مسکن شهر تهران بر روی 
قیمت خانه در کل کشور تاثیر گذاشته است. البته تورم سالیانه مسکن 

جاماندگی ۱۲ درصدی را در مقایسه با تورم عمومی نشان داد. تورم 
نقطه به نقطه که شاخص تغییر قیمت نسبت به تیرماه سال گذشته 
را به تصویر می کشد از افزایش ۳۱.۸ درصد حکایت دارد. تورم سالیانه 
قیمت مسکن کل کشور در ۱۲ماهه منتهی به تیرماه امسال نیز ۲۷.9 
درصد بود. آمار و ارقام مذکور حاکی از آن است که اگرچه بازار مسکن 
شهر تهران و کل کشور با نوساناتی در ماههای اخیر مواجه شده، نسبت 
به تورم عمومی دچار جاماندگی شده اســت. تورم مسکن در هر دو 
شاخص نقطه به نقطه و تورم سالیانه به ترتیب ۱۲ و ۲۲ درصد نسبت به 
تورم عمومی عقب است که در واقع علیرغم افزایش قیمت های اسمی، 
کاهش قیمت های واقعی را نشان می دهد. عمده کارشناسان پیش بینی 
می کنند بازار مسکن تا پایان سال جاری به حرکت در مدار پایین تر از 

نرخ تورم ادامه دهد.

افزایش نرخ بهره چه تاثیری بر بازار سرمایه خواهد گذاشت

ریزش سنگین بورس

کاهش سرعت رشد بازار مسکن

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۳ مرداد ۱۴۰۱ به ۱۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دوشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۱ در بازار آزاد تهران به ۱۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 

۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است. قیمت هر اونس طال در 
بازارهای جهانی نیز ۱۷۲۷ دالر و ۶۰ سنت و هر گرم طالی ۲۴ عیار یک میلیون و ۷۹۴ هزار و ۴۷۳ تومان است. همچنین هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون سیصد و ۴۵ هزار تومان است.
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دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران کشور 
اظهار داشــت: با توجه به افزایش قیمت ها در بازار و 
افزایش تورم، قیمت همین تعداد کامیونی که واردات 
شده قبل از ترخیص و ورود به بازار افزایش پیدا کرده 
و نزدیک به دو برابر شده  است. احمد کریمی درباره 
روند نوســازی ناوگان فرســوده باری اظهار داشت: 
طبق بند »س«  ماده 30 قانون برنامه دائمی کشور، 
دارندگان ناوگان فرســوده می توانند با اســتفاده از 
واردات کامیون های با عمر سه سال اروپایی و اسقاط، 
کامیون های خود را نوسازی کنند اما به دلیل عدم ارایه 
مشوق و تسهیالت، مالکان ناوگان فرسوده نتوانستند 

نسبت به نوسازی کامیون های فرسوده اقدام کنند.
وی با اشــاره به روال ترخیص کامیون های وارداتی 
ادامه داد: در حال حاضر هر کامیون وارداتی که تایید 
سازمان استاندارد، محیط زیست و تایید کد ساتا برای 
تایید منشــا خارجی ارز اختصاص یافته را دریافت 
کند، امکان ترخیص را دارد اما مشکل این است که 
خریداران برای ترخیص کامیون باید گواهی اسقاط 
ارایه دهند و برخی از واردکنندگان نتوانستند گواهی 
اسقاط را ارایه دهند. دبیر کانون انجمن های صنفی 
کامیون داران کشور گفت: براساس قانون امکان حذف 
ناوگان فرسوده در قبال واردات کامیون وجود ندارد و 
برای رفع این مشکل تا کمیسیون عمران ورود کرده 
و پیشنهاد این است که قبل از هر گونه ثبت سفارش 
برای واردات، ناوگان فرسوده به ازای واردات ناوگان نو 

معرفی شود.
کریمی درباره دلیل عدم ارایه گواهی اســقاط برای 
تحقق شــروط ترخیص کامیون های وارداتی اظهار 
داشت: شــروطی برای ترخیص در قانون ذکر شده 
و معتقدم اساسا از ابتدا ســازمان راهداری به اشتباه 
وارد اقدام شــد. در حال حاضر تعداد زیادی کامیون 
در گمرک رســوب کرده اند یا ترخیص شده اند و در 
اختیار خریدار قرار دارند اما عمال از حیض انتفاع خارج 
هستند. واردات کامیون هنر نیست در واقع در انجام 
این طرح، به سرانجام رسیدن نوسازی ناوگان اهمیت 
دارد نه اینکه تعداد زیادی کامیون وارد شــود اما به 
کاهش ســن ناوگان کمکی نکند. قرار براین بود که 
دولت دارندگان ناوگان فرسوده را ترغیب به نوسازی 
کند بنابراین باید برای تحقق آن باید امکان و شرایطی 

برای دارندگان ناوگان فرسوده ایجاد می شد که بتوانند 
با استفاده از تسهیالت دولتی کامیون فرسوده خود را 
از رده خارج و نسبت به خردی کامیون نو اقدام کنند 

اما خروجی بی برنامگی ها همین وضع موجود است.
وی ادامه داد: ســرمایه دارندگان ناوگان فرســوده 
همین کامیون فرسوده اســت که محل درآمد آنها 
محسوب می شود و سرمایه دیگری در اختیار ندارند 
که بخواهند با آن  70 الی 90 هزار یورو صرف خرید 
کامیون کنند و هزینه های جانبی آن مانند تهیه کد 
ساتا و هزینه های خدمات محیط زیست و استاندارد 
و گمرکی را پرداخت کننــد. وقتی دولت هیچگونه 
تسهیالتی را برای نوســازی ناوگان ارایه نمی کند، 
طبیعتا دارنــدگان ناوگان فرســوده هم نمی توانند 
هزینه های آن را بپردازنــد. دبیر کانون انجمن های 
صنفی کامیون داران کشــور تاکید کرد: دارندگان 
ناوگان فرسوده اگر این میزان ســرمایه را در اختیار 
داشــتند که دیگر نیازی به خدمات دولتی نداشتند 
و اساسا قرار براین بود که نوسازی ناوگان فرسوده با 
محوریت دارندگان ناوگان فرســوده انجام شود که 
این اتفاق نیفتاد و به همین دلیل امروز با این معضل 
مواجه شــده ایم. بخش قابل توجهی از کامیون های 
وارد شــده را رانندگانی خریداری کردند در گذشته 
از رانندگان حمل و نقل جاده ای بودند و امروز امکان 
ارایه گواهی اســقاط را هم ندارند. باید توجه داشته 
باشــیم که به دنبال افزایش قیمت کامیون های نو 
قیمت کامیون های فرســوده هم باال رفت. کریمی 
گفت: پیش از ابطال رای دیوان، ناوگان باالی 25 سال، 
جزو ناوگان فرسوده محسوب می شدند. دراین مدت 
هم دولت نتوانست تسهیالتی برای امکان نوسازی 
ناوگان را به رانندگان ارایه دهد و از این رو امکان اعمال 
محدودیت تردد هم برای کامیون های فرسوده وجود 
نداشت. برای مثال در حال حاضر دارندگان ناوگان 
باالی 50 سال به تسهیالتی برای نوسازی ناوگان خود  
ایجاد و از سوی دیگر امکان اعمال محدودیت تردد این 
کامیون ها وجود نداشت. وی با اشاره به افزایش قیمت 
کامیون در بازار تاکید کرد: با توجه به افزایش قیمت ها 
در بازار و افزایش تورم، قیمت همین تعداد کامیونی که 
واردات شده قبل از ترخیص و ورود به بازار افزایش پیدا 

کرده و نزدیک به دو برابر شده  است. 

رییس ســازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد: 
فروش ارزی بلیــت هواپیما به اتبــاع خارجی 
لغو شــده و با متخلفان برخورد کرده و خواهیم 
کرد. از ابتدای تیر ماه امسال  نرخ بلیت هواپیما 
در مســیرهای داخلی بــرای اتبــاع غیرایرانی 
ارزی محاسبه و بر این اســاس محاسبه قیمت 
فروش بلیت به این مســافران معــادل قیمت 
"بیزینس کالس" شــد. این مصوبه مورد انتقاد 
بســیاری از ســوی وزارت میراث فرهنگــی، 
گردشگری و صنایع دستی، وزارت امور خارجه، 
نمایندگان مجلس، فعاالن گردشگری و مسافران 
خارجی قرار گرفت. نهایتا این تصمیم با دستور 
وزیر راه و شهرسازی لغو شد و قرار بر این بود که 
از این به بعد مبنای محاسبه فروش بلیت به اتباع 

خارجی مانند سابق ریالی باشد.  
اما با وجــود تغییر این تصمیــم و توقف فروش 
دالری بلیت پروازهای داخلی، برخی شرکت های 
هواپیمایی مقاومت کرده و بسیاری از مسافران و 

گردشگران خارجی را سرگردان شده اند.  

محمد محمدی بخش رییس سازمان هواپیمایی 
کشوری در این باره گفت: اگر مسافر غیر ایرانی 
از خارج از ایران، بلیت پروازی را خریداری کند 
طبیعتا با نرخ ارزی محاسبه و دریافت می شود اما 
اگر این اتفاق در داخل کشور رخ دهد غیر قانونی 
است و باید ریالی محاسبه شــود. وی افزود: اگر 
شــرکت هواپیمایی یا آژانس مسافرتی اقدام به 
فروش بلیت هواپیما به اتباع خارجی به نرخ ارزی 
کند، تخلف اســت و با آن برخورد خواهیم کرد 
چرا که این تصمیم لغو شده و اعالم کردیم نباید 
چنین اتفاقی رخ دهد. رییس سازمان هواپیمایی 
کشوری با اشاره به اینکه برخی فعاالن گردشگری 
و انجمن های آن ها معتقدند که برخی ایرالین ها 
مقاومت کرده و همچنــان در حال فروش بلیت 
هواپیما به نرخ ارزی هســتند، گفــت: تا کنون 
تخلفی از سوی شــرکت های هواپیمایی در این 
زمینه نداشته ایم اما چند آژانس مسافرتی که در 
این زمینه شیطنت هایی کرده بودند را شناسایی 

و آن ها را به مراجع قضایی معرفی کردیم.

رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی گفت: اگر دولت آرد را مجانی در اختیار 
نانوایان قرار بدهند باز هم کفاف تامین هزینه های نانوایان را نمی دهد از 
این رو نانوایان مجبورند یا کم فروشی یا گران فروشی کنند اما از سوی دیگر 
تعزیزات جریمه نانوایان را 5 تا 10 برابر کرده است. محمد سلیمانی با اشاره 
به مشکالت طرح هوشمندسازی یارانه آرد نانوایان در تهران، گفت: بنا به 
این طرح آرد با نرخ آزاد به نانوایان داده خواهد شد اما نان همچنان با همان 
نرخ 1400 به مردم فروخته خواهد شد و این مابه التفاوت قیمت آرد و 
نرخی که نان به مردم فروخته می شود را دولت به نانوایان پرداخت می کند. 
وی با بیان اینکه آمار دقیقی از نانوایان فعال در تهران وجود ندارد، تصریح 
کرد: تعدادی از مجوزهای فعالیت نانوایان در دست بررسی است و مشخص 

نشده است که این واحدها این دستگاه را دریافت می کنند یا خبر؟
این فعال صنفی با تاکید بر اینکه بانک سپه می گوید اداره غله آمار نانوایان 
را به آنها نداده است، افزود: اتحادیه موظف نیست که بررسی کند چند 
واحد هنوز مجهز به این دستگاه ها نشده اند اما با هدف تسهیل در اجرای 
این طرح آمار تعداد نانوایانی که هنوز مجهز نشده اند را به بانک سپه ارائه 

خواهد داد.
به گفته این فعال صنفی؛ گزارشی مبنی بر تحویل نگرفتن این دستگاه ها 
از سوی نانوایان به اتحادیه داده نشده است. سلیمانی طرح مجهز کردن 
نانوایان به دستگاه های کارتخوان هوشــمند را شفاف ندانست و افزود: 

حداقل در هر واحد صنفی نانوایی 2 کارتخوان با پشتیبانی قوی وجود 
دارد در حال حاضر پشتیبانی این کارتخوان هاجدید یک شرکت است 
و این شرکت توانایی رسیدگی به مشــکالت این تعداد نانوایی را ندارد 
چراکه یا این کارتخوان ها آنتن بعضی اوقات ندارند یا در پرداخت رسید 
مشکل دارند. رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی تصریح کرد: مردم هنوز با 
نحوه کارکردن با این دستگاه ها آشنا نشده اند و همین مسئله روند خرید 
را طوالنی کرده اســت هر واحد صنفی نمی تواند یک شخص را برای پز 
کشیدن مردم استخدام کند از این رو شــاهد تجمع مردم و صف های 

طوالنی در نانوایان هستیم.
بنا به اظهارات وی؛ حدود 930 نانوایی سنگک با مجوز در تهران فعال است. 
این فعال صنفی آزادسازی نرخ آرد نانوایان فانتزی و ارزان بودن نان سنتی 
را بخشی از دالیل صف های طوالنی نانوایان سنتی معرفی کرد و افزود: 
عده ای از مردم بخشی از نیاز خود را با نان های فانتزی تامین می کردند 
قیمت این نان ها گران شده است از این رو مردم به نان سنتی روی آوردند. 
وی با اشــاره به افزایش نرخ برنج و ماکارانی وغالت، تصریح کرد: نان به 
نسبت سایر اقالم خوراکی نازل ترین قیمت را دارد از این رو مردم بیشتر از 

گذشته نان خریداری و مصرف می کنند.
ســلیمانی با بیان اینکه نانوایان از پس تامین هزینه های واحد صنفی 
برنمی آیند، تصریح کرد: نرخ نامه نانوایان مربوط به 1400 است این در 

حالیست که نرخ مایه خمیر، دستمزد کارگر و هزینه خوراک، مالیات، 
و هزینه های حامل های انرژی باال رفته است. اتحادیه آنالیز قیمت نان 
را به کارگروه آرد و نان و وزارت صمت اعالم کرده است اما در این زمینه 

شخصی خود را ملزم به پاسخگویی به اتحادیه نکرده است.
وی ادامــه داد: نانوایان نمی توانند هر کارگــری را در واحد صنفی خود 
اســتخدام کنند چراکه طبخ نان نیاز به مهارت دارد. اینجا این پرسش 
مطرح است که نانوا با این هزینه هایی که به وی تحمیل می شود چگونه 
می خواهد از پس تامین مخارجش  برآید. این فعال صنفی تاثیر نرخ آرد 
موجود در قیمت نان را حدود 8 تا 10 درصد دانســت و افزود: اگر دولت 
آرد را مجانی در اختیار نانوایان قرار بدهند باز هم کفاف تامین هزینه های 
نانوایان را نمی دهد از این رو نانوایان مجبورند یا  کم فروشی یا گران فروشی 
کنند اما از سوی دیگر تعزیزات جریمه نانوایان را 5 تا 10 برابر کرده است.

سلیمانی با بیان اینکه ادامه فعالیت در شرایط فعلی برای نانوایان دشوار 
شده است، تاکید کرد: تعداد زیادی از نانوایان در اتحادیه تجمع کردند و 
اعالم کردند که می خواهند واحد صنفی خود را تعطیل کنند اما اتحادیه 
تالش کرد آنها را آرام کند و فرصت یک ماه از نانوایان گرفته اســت که 
سریعتر نرخ نامه جدید را بگیرد. وی در پایان بیان کرد: اگر نانوایان یک 
روز تعطیل شوند شرایط بحرانی خواهد شد از این رو باید نرخ نامه جدید 

نانوایان هر چه سریع تر ابالغ شود.

در دســترس تریــن اقالم 
خوراکی این روزها به دالیل 
مختلف درگیر رشــد قیمت 
است. هر روز قیمت لبنیات 
بخصــوص ماســت و پنیر 
افزایش پیدا می کند. قیمت ثابــت دیگر در این کاالها 
دیده نمی شود و هزینه ساده ترین خوراکی ها برای خانوار 
بسیار گران تمام می شود. با توجه به اینکه قرار بود فقط 
نرخ چهار قلم کاالی اعالمی از سوی دولت افزایش یابد، 

علت گرانی بیش از حد لبنیات چیست؟ 
به عقیده بسیاری از فعاالن این بازار، افزایش هزینه تولید 
چه در بخش تولید شیر خام و چه در تولید محصول لبنی 
دالیل عمده گرانی است. دولت خود مجوز داده گریزی 
هم از آن نیست. باقی مسائل هم در بازار فعلی باید باشد و 
اگر نباشد باید تعجب کنیم. دولت مگر درد تولید کننده 
یا توزیع کننده را می داند. اگر می دانست وضع تولید و 
توزیع این نبود. چهار ماه از سال گذشته نه تولید هست نه 
توزیع. واقعا چرا. بزرگترین عیب اقتصاد کشور عدم قدرت 

پیش بینی بخاطر دستورات خلق الساعه است.
برخی خانوارها در رابطه با گرانی هــای بازار لبنیات و 
جرایم در نظر گرفته شده برای شرکتهای متخلف گفته 
اند یک شرکت 20 میلیارد گران فروشی می کند، دولت 

5 میلیارد جریمه می کند. اینجا کی ضرر می کند؟ مردم 
ضرر کردند. دولت سود برده، شرکت هم سود برده است. 
چه زمانی حق مردم به مردم می رسد. اگر درست عمل 
شود باید برای مدتی قیمت پایین تر از قیمت واقعی در 
اختیار مصرف کننده قرار بگیرد. اگر این اتفاق بیفتد، به 

عدالت و قانون امیدوار می شویم.
بر اساس گزارش های منتشر شده ماست پر چرب مقدار 
1.5 کیلوگرم 79 هزار تومان به فروش می رسد که برای 
قشر کارگر و کارمند و اقشار روز مزد قیمت باالیی است. 
بررســی های میدانی همچنین حاکی از آن است که 
قیمت هر کیلوگرم پنیر لیقوان در بازار به 380 هزار تومان 
رسیده است و هر کیلوگرم مغز گردو نیز در بازار به قیمت 

3۶0 هزار تومان خرید و فروش می شود.
بررســی های میدانی صورت گرفته حاکــی از گرانی 
پنیرهای لیقوان شــرکتی در بازار اســت به طوری که 
بسته های 400 گرمی این پنیر در بازار این روزها 102 
هزار تومان قیمت دارد و بسته های 700 گرمی آن نیز 

242 هزار تومان قیمت خورده است.
تهیه نان و پنیر و گردو با انواع دیگر پنیر نیز گران تمام 
می شود؛ به طوری که پنیرهای شرکتی 400 گرمی این 
روزها در بازار حداقل به قیمــت 40 هزار تومان خرید 
و فروش می شــوند. از گرانی نان نیز نباید غافل شــد؛ 
مشاهدات میدانی حاکی از آن است که قیمت سنگک 
آزادپز ســاده به 5 هزار تومان رســیده است و سنگک 

کنجدی آزادپز بر اساس سایز نان در برخی مناطق تهران 
7 تا 15 هزار تومان قیمت دارد.

در همین زمینه رئیس اتحادیه فروشــندگان لبنیات 
سنتی در گفت و گو با "کســب و کار" گفت: با توجه به 
تورم سال های اخیر به ویژه در همین ابتدای سال 1401 
محصوالت لبنی سنتی و صنعتی به دلیل کاهش قدرت 

خرید مردم اُفت محسوسی در فروش داشته اند. 
علی رجبی اضافه کرد: با توجه به کاهش دریافت شیر 
گوسفندی به دلیل خشکسالی و افزایش کشتار دام ها 
قیمت پنیر لیقوان و تبریز افزایش چشمگیری داشته 
اســت. قیمت یک حلب پنیر لیقوان 13 کیلویی سال 
گذشــته یک میلیون و ۶00 هزار تومان بود، اما امروز 
قیمت همین حلب پنیر به 2 میلیون و 200 هزار تومان 
رسیده است. یعنی در سال جاری یک کیلو پنیرلیقوان 
4۶ هزار تومان نسبت به آخرین ماه سال گذشته افزایش 

قیمت داشته است.
به گفته رئیس انجمن صنایع لبنی اســتان کرمانشاه، 
افزایش قیمت محصوالت لبنی کاهــش فروش آنها را 
بدنبال داشته و برگشت این محصوالت از فروشگاه ها و 
سوپرمارکت ها تقویت شده است. سیدمهدی افخمی 
با اشاره به افزایش قیمت انواع محصوالت لبنی به دنبال 
اجرای طرح اصالح نظام یارانه ها، اظهار کرد: بارها و در 
جلسات متعدد از پیش هشدار داده بودیم که با افزایش 
قیمت محصوالت لبنی با کاهش خرید از ســوی مردم 

مواجه خواهیم شد. وی با بیان اینکه موضوع محصوالت 
لبنی جدای از ســایر مواد غذایی اســت زیرا به صورت 
مستقیم با سالمت مردم و خصوصا آینده سازان کشور 
در ارتباط است، ادامه داد: لبنیات موادی است که تمام 
مردم از کودک دو ساله تا سالمندان 90 ساله به آن احتیاج 
دارند. رئیس انجمن صنایع لبنی استان کرمانشاه معتقد 
است، در چنین جراحی های اقتصادی باید کاالهایی که 
با سالمت مردم در ارتباط است به صورت مجزا دیده شود 

که متاسفانه این اتفاق رخ نداده است.
افخمی از کاهش قابل توجــه خرید محصوالت لبنی و 
حذف تدریجی این کاالها از سفره مردم یاد کرد و افزود: 
برگشت این محصوالت از فروشگاه ها بسیار تقویت شده، 
زیرا مردم توان خرید ندارند و چون این محصوالت نیز 
تاریخ مصرف چندان طوالنی ندارند، با نزدیک شــدن 
به تاریخ انقضا به کارخانجات برگشت می خورد. رئیس 
انجمن صنایع لبنی استان کرمانشاه اظهار کرد: وقتی 
قیمت یک پنیر 400 گرمی به 40 هزار تومان رســیده 
و یا پنیر سفید فتا 70 هزار تومان شده دیگر کسی توان 

خرید آنها را ندارد.
افخمی با بیان اینکه برگشت این محصوالت وضعیت 
کارخانجات را نیز بسیار تحت تاثیر قرار داده و آنها را نیز با 
رکود مواجه کرده، تاکید کرد: برای مثال در استانی مانند 
کرمانشاه بجز چند واحد بزرگ، مابقی واحدهای کوچک 
صنایع لبنی دیگر فعالیت ندارند. وی از تاثیر این وضعیت 
بر دامداری ها هم یاد کرد که در پی کاهش فروش شیر، 
مجبورند دام های خود را برای کشــتار بفرستند و این 

زنجیره معیوب همچنان ادامه دارد.
افخمی یادآور شد: برخی اســتان های دیگر که با مازاد 
شیر مواجهند، شیر را فعال تا روشــن شدن تکلیف به 
شیرخشک تبدیل می کنند که متاسفانه ما در کرمانشاه 
کارخانه شیرخشک را هم نداریم. وی با بیان اینکه پیش 
از این هم سابقه حذف تدریجی یارانه لبنیات را در کشور 
داشتیم و پس از آن نیز شیر مدارس حذف شد که تبعات 
خوبی نداشت، افزود: باید از تصمیمات نادرست گذشته 

درس می گرفتیم.
رئیس انجمن صنایع لبنی استان کرمانشاه راهکار فعلی 
برای کمک به این وضعیت را در نظر گرفتن یارانه مجزا 
صرفا برای لبنیات دانست و تاکید کرد: امکان این وجود 
دارد که ساز و کاری فراهم شود که این یارانه صرفا برای 
خرید لبنیات قابل استفاده باشد. افخمی خاطرنشان کرد: 
این یارانه می تواند در اختیار دامدار، واحد صنعتی یا خود 
مردم قرار گیرد، اما بهتر است برای جلوگیری از بروز سایر 

مشکالت در اختیار خود مردم باشد.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

گرانی دست از سر ماست و پنیر بر نمی دارد 

افزایش روزانه قیمت لبنیات 
لبنیات قیمت مصوب و ثابت ندارد 

قیمت کامیون های وارداتی قبل از ترخیص دو برابر شد

افزایش قیمت کامیون های اسقاطی

رییس سازمان هواپیمایی کشوری:

برخورد با فروشندگان ارزی بلیت هواپیما به اتباع خارجی
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 آگهی  مناقصه
شهرداری سرخ رود در نظر دارد طی بند 5-5 مصوبه شماره ۶ مورخ 1401/02/19شورای اسالمی شــهر اجرای نقشه برداری هوایی زمینی ، تصویربرداری 
سه بعدی ، ممیزی امالک  را طبق ماده 4 آیین نامه مالی و بند ج ماده 11 قانون برگزاری مناقصات از طریق مناقصه عمومی در  )سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت - ستاد ایران( به پیمانکار واجد شرایط و بر اساس شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید :
1-شرکت کنندگان میبایست 5 درصد مبلغ برآورد مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش نقدی به حساب شماره 010570917900۶ و یا به شماره شبا 
4۶017000000010570917900۶ نزد بانک ملی به نام شهرداری سرخ رود با مشخصات شناسه ملی 14002505982 و کد اقتصادی 4113958۶3998 

و کدپستی 4۶31339787 واریز نموده و اصل ضمانتنامه یا فیش واریزی را تا پایان مهلت مقرر )تا روز بازگشایی( به شهرداری ارسال نمایند. 
2- شرکت کنندگان میبایست مبلغ 3/000/000 ریال بابت اسناد مناقصه به حساب شماره 1057089۶2007 شهرداری نزد بانک ملی شعبه مرکزی واریز نمایند.  .

3- زمان دریافت اسناد از سامانه ستاد از  ساعت 7صبح  مورخ 1401/5/4     لغایت   ساعت 14 عصر مورخ    1401/5/10   و ارائه پیشنهادات تا تاریخ  1401/05/20    
در سایت ستاد ایران می باشد .

4- شرکت کنندگان میبایست کلیه مدارک خواسته شده در دعوتنامه  مناقصه را با دقت مطالعه و در پاکت ب بارگزاری نمایند 
5- کلیه اسناد و مدارک مناقصه فوق از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت – ستاد قابل دسترسی بوده و باید ممهور به مهر شرکت و امضای الکترونیکی گردند.

۶- پاکتها و پیشنهادات واصله در روز شنبه 1401/5/22 ساعت 9:00 با حضور اعضای کمیسیون معامالت بازگشایی خواهد شد .
محسن کبود فیروزجائی، شهردار

تقاضای نان افزایش یافت

تعزیرات جریمه نانوایان را ۵ تا ۱۰ برابر کرد

رئیس انجمن ملی خرما خاطر نشان کرد: بازارهای 
صادراتی خرما بعد از تحریم ها تغییر کرده اســت؛ 
روسیه، هندوستان، آســیای جنوب شرقی خواهان 
خرمای ایران هستند و می توان 30 درصد از خرمای 
تولید شده را صادر کرد. محسن رشید فرخی با اشاره به 
تاثیر گرما و خشکسالی در تولید محصوالت کشاورزی، 
گفت: خوشه خرما تعدادی از باغات جنوب کرمان به 
دلیل گرمای بیش از حد خشکیده شدند اما این مسئله 
آنقدر بحرانی نیســت که در میزان تولید خرما تاثیر 

ملموسی بگذارد.
این فعال اقتصادی میزان تولید خرما در سال جاری 
را مانند سال گذشته دانست و خاطر نشان کرد: پیش 
بینی برداشت یک میلیون و 300 هزار تن خرما دور 
از انتظار نیست؛ چراکه هنوز یک ماه از فصل برداشت 
محصول باقی مانده اســت و هم اکنــون نمی توان 
برآوردی از میزان  تولید خرما ارائه داد. رشیدفرخی با 
بیان اینکه کشورهای هدف صادراتی خرما تغییر کرده 
است، افزود: بازارهای صادراتی خرما بعد از تحریم ها 

تغییر کرده است؛ روسیه، هندوستان، آسیای جنوب 
شــرقی خواهان خرمای ایران هستند و می توان 30 

درصد از خرمای تولید شده را صادر کرد.
رئیس انجمن ملی خرمای ایران ادامه داد: زمانی که 
صادرکنندگان موفق می شــوند بازار جدیدی برای 
محصول صادراتی خود پیدا کند متاسفانه مسئوالن 
مربوط با تصویب قوانین یک شبه و به بهانه کمبود و 
افزایش نرخ خرما روند صادرات را متوقف می کنند. اما 
با نگاه دستوری و ممنوعیت ها نمی توان انتظار تصاحب 
بازارهای جدید بود. به گفته وی؛ تحریم ها هزینه حمل 
و نقل از ایران به دیگر کشورها را نسبت به کشورهای 
پیرامونی بسیار باال برده و همین مسئله بر قیمت تمام 

شده محصول ما تاثیر گذاشته است.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه نــرخ خرما از تورم 
موجود در کشور تاثیر پذیرفته است، گفت: تورم در 
معیشت کشــاورزان و نرخ نهاده های کشاورزی اثر 
گذاشته است قیمت نهاده های کشاورزی در سال های 
اخیر حدود 4 تا 5 برابر افزایش پیدا کرده است از این رو 

برای ادامه روند تولید باید قیمتی پیشنهاد شود که 
تولید برای نخل داران به صرفه باشد و از سوی دیگر 
توان خرید بازار داخلی نیز حفظ شود به همین دلیل 

پیش بینی قیمت خرما دور از انتظار نیست.
رئیس انجمن ملی خرما افزود: کشاورزان برای تامین 
حداقل های زندگی ناچار به افزایش نرخ خرما هستند. 
رشیدفرخی با اشاره به لزوم نهادینه کردن فرهنگ 
مصرف خرما، تصریح کرد: در سنوات گذشته موجودی 
انبارها از خرما قابل توجه بود اما در سال جاری مشکل 
جدی در زمینه ذخیره خرمــا نداریم و امیدواریم در 
یک ماه آینده انبارها از خرمای ســال زراعی گذشته 
خالی شــوند. به گفته وی؛ قیمت گونه های مختلف 
خرما متفاوت است و نرخ خرما کبکاب و مضافتی با 
خرمای صادراتی متفاوت اســت؛ خرما مضافتی که 
پرمصرف ترین خرما در کشور است درب سردخانه 
کیلویی 40 تا 45 هزار تومان بفروش می رسد و نرخ 
خرمای تولید امســال در مهر ســال جاری تعیین 

خواهد شد.

کشورهای هدف صادراتی خرما تغییر کرده است

افزایش ۴ تا ۵ برابری نهاده های کشاورزی

نوبت اول
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ارزی برای واردات موبایل تخصیص داده نمی شود
احتمال كمبود موبايل در شهريور

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل گفت: از خرداد ماه برای واردات موبایل تخصیص 
ارزی انجام نشده از این رو نگران تنظیم و تامین بازار در شهریور و مهر هستیم. امیر 
اسحاقی در مورد آخرین وضعیت تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه، اظهار کرد: 
هنوز هیچ گونه تخصیص ارزی چه برای واردات موبایل های باالی ۶۰۰ دالر و چه 
برای موبایل های پایین تر از ۶۰۰ دالر، صورت نگرفته است و ما همچنان منتظر 
تصمیم وزارت صمت هستیم. دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی 
افزود: در حال حاضر موبایل هایی وارد کشور می شود که فرایند تخصیص ارزشان از 
قبل انجام شده است، بنابراین تا پایان مرداد ذخیره موبایل برای تنظیم بازار داریم اما 
با توجه به اینکه از خردادماه هیچ گونه تخصیص ارزی برای واردات نداشته ایم، نگران 
تنظیم و تأمین بازار در شهریور و مهر ماه هستیم. وی در مورد علت عدم تخصیص 
ارز به این محصول، گفت: پرس و جوی ما از مسئوالن دولتی نشان می دهد که دولت 
به دنبال بهینه سازی منابع ارزی کشور است و غیر از این پاسخ مشخص دیگری 
به ما نداده اند. اسحاقی با اشاره به وضعیت بازار، تصریح کرد: واردات موبایل های 
باالی ۶۰۰ دالر معموالً از طریق رویه های مسافری انجام می شود که بعضاً هم با سو 
استفاده همراه است؛ در این بخش واردات رسمی قابل توجهی نداریم و بازار دست 
واردکنندگان رسمی نیست. در بخش موبایل های زیر ۶۰۰ دالر نیز فقط تا پایان 
مرداد ذخیره داریم. دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت: در 
حال حاضر شرکت ها در یک بالتکلیفی عجیبی قرار دارند و نمی دانند باید چه کاری 

انجام دهند و از طرفی در حال زیان دهی نیز هستند.

بيل گيتس 6 ميليارد دالر بخشيد
بیل گیتس، موسس و مدیرعامل سابق مایکروسافت، به تازگی سهامی به ارزش 
بیش از شــش میلیارد دالر را به بنیاد خیریه اش بخشید اما همچنان پنجمین 
ثروتمند بزرگ جهان است. اسناد تنظیم شده نزد کمیسیون بورس و اوراق بهادار 
آمریکا نشان داد بیل گیتس نزدیک به ۵.۲ میلیارد دالر از سهام خود در شرکت 
راه آهن ملی کانادا را به بنیاد بیل و ملیندا گیتس بخشید. همچنین بیل گیتس 
سهامی به ارزش ۹۹۵ میلیون دالر در شرکت "دیر اند کو" را به این بنیاد بخشید. 
بیش از سه میلیون سهم از شرکت ســرمایه گذاری کسکید بیل گیتس به این 
سازمان غیرانتفاعی خصوصی منتقل شده است. طبق آمار بلومبرگ، ثروت گیتس 
اکنون ۱۱۲ میلیارد دالر است که پایین تر از ایالن ماسک، جف بزوس، برنارد آرنو 
و گوتام آدانی است. بیل گیتس که یکی از بنیانگذاران مایکروسافت است، هفته 
گذشته در یک رشته توییت وعده داده بود ۲۰ میلیارد دالر از ثروتش را به بنیاد 
بشردوستانه خواهد بخشید و قصد دارد در آینده همه ثروتش را ببخشد. گیتس 
در توییتی نوشته بود: در فهرست ثروتمندترین افراد جهان تنزل پیدا خواهد کرد 
و نهایتا از این فهرست خارج می شود. بنیاد بیل و ملیندا گیتس اوایل ماه جاری 
 اعالم کرده بود کمکهای ساالنه خود را تا ســال ۲۰۲۶ به ۹ میلیارد دالر افزایش 
خواهد داد. با وعده های اخیر و کمکهای مالی، وقف صورت گرفته توسط این بنیاد 
به حدود ۷۰ میلیارد دالر می رسد که شامل ۳.۱ میلیارد دالر کمک ساالنه از سوی 

وارن بافت است. 

اخبار

کشف ۶۳ دستگاه رمز ارز غیرمجاز طی هفته اخیر در اهواز
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از کشف و جمع آوری ۶۳ دستگاه رمز ارز غیرمجاز طی هفته اخیر در اهواز خبر داد. عبدالحمیدعباس شیاری اظهار کرد: با تالش نیروی انتظامی و دستور مقام 

قضایی و در راستای کمک به پایداری شبکه برق  تعداد ۱۵ دستگاه ماینر مدل M۳ در منطقه باهنر اهواز، ۱۶ دستگاه ماینر مدل A۱ در منطقه مالشیه و تعداد ۳ دستگاه ماینر در شهرک رزمندگان اهواز 
کشف و جمع آوری شد. وی با اشاره به به ضرورت جمع آوری دستگاه های استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز افزود: همچنین ۲ مزرعه استخراج رمز ارز غیر مجاز در منطقه پردیس اهواز کشف و جمع آوری شد. 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز ادامه داد: در طی یک هفته اخیر همچنین تعداد ۲۹ دستگاه ماینر در منطقه باهنر اهواز با همکاری عوامل انتظامی کشف و جمع آوری شد.

نرخ بهره بین بانکی به ۲۱.۳۱ 
درصد افزایش یافته اســت. 
اختالف نظرهای بسیاری در 
میان فعاالن اقتصادی مبنی 
بر کاهش یا عدم کاهش نرخ 
سود بین بانکی مطرح اســت. عده ای کاهش نرخ بهره 
بین بانکی را تــورم زا عنوان کرده انــد و عده ای دیگر 
افزایش نرخ ســود را عاملی برای جذب بیشتر سرمایه 
ها به سمت ســپرده گذاری می دانند. چراکه به اعتقاد 
فعاالن اقتصادی افزایش نرخ سود بین بانکی مقدمه ای 
برای افزایش نرخ سود سپرده خواهد بود. این اتفاق مردم 
و منابع مالی را به سمت بانکها برای دریافت سود بیشتر 

روانه خواهد ساخت. 
در این زمینه وزیر اقتصاد بر کاهش نرخ بهره بین بانکی 
تاکید کرده که این موضوع می تواند در شرایطی تبعات 
تورمی شدیدی داشته باشد. با اعالم بانک مرکزی، نرخ 
بهره بین بانکی در پایان تیــر ۱۴۰۱ به ۲۱.۳۱ درصد 
افزایش یافت. احســان خاندوزی، وزیر اقتصاد، به این 
موضوع واکنش داده اســت. خانــدوزی اعالم کرد که 

سیاست تیم اقتصادی دولت مبنی بر کاهش نرخ بهره 
بین بانکی به محدوده ۲۰درصد تغییر نکرده و برای حل 
این مساله در جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم گیری 

خواهد شد.
در همین رابطه محمد ابراهیم ســماوی، تحلیلگر بازار 
سرمایه به "تجارت نیوز" گفته است نرخ بهره بین بانکی 
مستقیم بر بازار ســرمایه اثرگذار نیست. نرخ بهره بین 
بانکی، یک نرخ شبانه ای اســت که بانک ها به یکدیگر 
قرض می دهد و به نوعی نرخ استقراض بین بانکی است که 
تسویه می شود. به گفته وی، نرخ بهره و سود سپرده هایی 
که ما می شناسیم و تاثیر مستقیم بر بازار سرمایه دارد با 
این نرخ فرق دارد. اما این نرخ بی معنی نیست و افزایش 
این نرخ نشان می دهد بانک ها در جذب نقدینگی موفق 
نبوده اند و در بازار سرمایه حجم معامالت نشان می دهد 

که این نقدینگی جذب بازار نشده است.
این در حالی اســت که گروه دیگری از کارشناســان 
اقتصادی معتقدند که نرخ بهره بین  بانکی نباید کاهش 
یابد؛ زیرا اثــرات تورمی شــدیدی دارد و اگر نرخ بهره 
بین  بانکی خیلی کاهش پیدا کند، موجب کاهش سود 
سپرده های بانکی می  شود. بانک  ها در پایان دوره مالی 
کوتاه مدت )روزانه یا هفتگی( با مازاد یا کسری نقدینگی 
مواجه می  شوند که باید آن را به تعادل برسانند. اگر بانکی 

با کسری نقدینگی مواجه شود، باید با استقراض یا وام 
گرفتن درصدد جبران آن برآید. از سوی دیگر برای به 
تعادل رساندن مازاد نقدینگی خود نیز باید اقدام به عرضه 
آن کند. بانک  ها برای اینکه به بانک مرکزی متوســل 
نشوند، بازاری را به نام بازار بین   بانکی تشکیل داده اند که 
در آن اقدام به عرضه و تقاضای نقدینگی آن هم به صورت 
وام می  کنند. به طور کلی نرخ بهره بین بانکی به عنوان 
یکی از انواع نرخ های بهره در بازار پول به نرخ های سود 
در سایر بازارها جهت می دهد. در واقع این نرخ، قیمت 
ذخایر بانک ها بوده و زمانی که آنها در پایان دوره مالی 

کوتاه مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر 
می  شوند، از ســایر بانک  ها در بازار بین بانکی یا از بانک 
مرکزی استقراض می  کنند. در آخرین اعالم نرخ بهره 
بین بانکی از سوی بانک مرکزی، این نرخ با افزایش ۱۷ 
صدم درصدی به رقم ۲۱.۳۱ درصد افزایش یافته است. 
بنابراین گزارش، کارشناسان اقتصادی معتقدند، افزایش 
نرخ بهره بین بانکی عامل مهمی برای مهار تورم و کاهش 
انتظارات تورمی است. از دیگر ســو، کارشناسان بازار 
سرمایه این سیاست را عامل خروج پول از بازار سرمایه 

دانسته و آن را سیاست ضد بورسی می دانند.

افزايش نرخ بهره چه تاثيری بر بازارها و تورم دارد؟

تیغ دو لبه افزایش نرخ  بهره   
كاهش استقبال از سپرده گذاری بلندمت 

تاثیر نرخ بهره بر تورم
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی 

در حال حاضر نرخ بهره بین بانکی در اروپا و آمریکا برای جلوگیری از رشد تورم به واسطه جنگ اکراین و روسیه افزایش یافته است. به عبارتی اگر نرخ بهره بین بانکی باال نرود تورم دامن اقتصاد را خواهد گرفت و پس از آن وارد رکود خواهیم شد. بنابراین اگر نرخ بهره 
افزایش پیدا کند پول ها درگیر تورم و رکود نخواهند شد و در بازارهای دیگر نیز تورم ایجاد نخواهند کرد.  بانک مرکزی با اینکه تحت فشار قرار دارد اما تن به این کار داده است. این نهاد از سوی بورس و برخی عوامل دیگر تحت فشار قرار گرفته اما مهم این است که 
نگاه سیاست گذار نگاه کالن است. سیاست گذار پولی نگاه کالن دارد چراکه اگر نرخ بهره باال نرود تورم افزایش پیدا می کند.  نرخ سود سپرده ها هم باید بر اساس نرخ تورم افزایش پیدا کند. اختالف ۲۰ درصدی میان نرخ بهره و تورم مشکل آفرین است. وقتی نرخ 
بهره نتواند با تورم تعدیل شود، صاحبان سرمایه برای حفظ ارزش سرمایه خود، پول را از حساب های بانکی خارج کرده و در بازارهایی مثل ارز، طال، مسکن و خودرو سرمایه گذاری می کنند و سبب افزایش قیمت این دارایی ها و رشد تورم می شوند. در شرایط فعلی 
مردم پول خود را در حساب های کوتاه مدت نگاه داشته اند تا با هر نوسان قیمتی که اتفاق می افتد به یک بازار هجوم ببرند. منابع مالی به سپرده های کوتاه مدت تبدیل شده اند تا دسترسی به آن راحت شود.   بر اساس منطق و بر اساس عملکرد سیستم بانکی در 
تمام دنیا، نرخ بهره بین بانکی و به دنبال آن نرخ سود باید افزایش پیدا کند. هرچند فشارهای سیاسی، اجتماعی و بورس وجود دارد اما در صورت عدم افزایش نرخ سود متضرر اصلی در وهله اول همین سهامداران خواهند بود. سود صوری که از طریق بورس حاصل 
می شود منفعتی برای مردم و سهامدار نخواهد داشت.  لذا افزایش نرخ سود سپرده ضروری است. می توان گفت که با توجه به نرخ تورم، نرخ بهره فعلی منطقی نیست و باید تغییر پیدا کند. با این تغییر و به موازات آن باید اقدامات الزم برای کاهش نرخ تورم صورت 
پذیرد. هرچند سیاست گذار در حال مشورت برای حل و فصل تبعات احتمالی آن است. وقتی نرخ سود افزایش پیدا کند از رفتن پول به سمت بازارهای سوداگرانه جلوگیری می شود. با افزایش نرخ سود تمایل برای سپرده گذاری بلندمدت افزایش خواهد یافت. 
پول از بازارهای سوداگرانه جمع شده و به سمت بانکها سرازیر می شود. با این اتفاق بانکها هم می توانند از تولید حمایت کنند.  در شرایط فعلی حمایت از تولید با این نرخ سود برای بانکها صرفه ندارد. چون بانک هم به دلیل کاهش سپرده گذاری بلندمدت پولی در 

بساط ندارد. با سودهای کم، صرفه ای برای حمایت از تولید برای سیستم بانکی وجود ندارد.  با رشد نرخ سود پول بانکها به سمت تولید حرکت خواهد کرد. بانک یک محل تجاری است که باید از محل کسب سود خود برای توسعه تولید هزینه کند.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهــی موضــوع مــاده ۳ قانــون و مــاده ۱۳ آئیــن نامــه تعییــن تکلیــف 
ضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابر رای  و
شماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۴۰۰۱۰۰۱۶۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بندر گناوه  تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای منوچهر رضائی فرزند غالمحسین  به 
شماره شناســنامه ۳۵۳۰۰۶۰۸۶۰ کد ملی ۳۵۳۰۰۶۰۸۶۰ صادره از گناوه   را نسبت 
به شش دانگ یک قطعه زمین کشاورزی    به مساحت ۱۰۴۹۳۳/۷۰ متر مربع  در قسمتی 
از پالک ۹۱۲  اصلی واقع در قریه پوزگاه   گناوه  خریداری مع الواسطه از آقای غالمحسین 

رضایی   و شرکاء محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقرارت سند 
مالکیت صادر خواهد شد . صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجعه ذیصالح 

قضایی نمی باشد .
م الف : ۲۵۹                            

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۵/۴
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۵/۱۹

محمد چهابدار،  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه 

هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهــی موضــوع مــاده ۳ قانــون و مــاده ۱۳ آئیــن نامــه تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابر رای 
شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۴۰۰۱۰۰۱۵۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۱  هیات موضــوع قانــون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علیرضا 
احمدزاده  فرزند عباسقلی   به شماره شناســنامه ۷ کد ملی ۳۵۳۹۷۵۴۰۳۲ صادره 
از گناوه   را نسبت به شش دانگ یک باب خانه      به مساحت ۱۹۰/۲۰ متر مربع  در 
قسمتی از پالک ۹۱۶/۴۷  اصلی واقع در بابا علیشاه     گناوه  خریداری مع الواسطه از 

آقای منصور توکل   محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقرارت سند مالکیت صادر 

خواهد شد . صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد .
م الف : ۲۵۵                            

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۵/۴
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۵/۱۹

محمد چهابدار  
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه 

هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهــی موضــوع مــاده ۳ قانــون و مــاده ۱۳ آئیــن نامــه تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابر رای 
شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۴۰۰۱۰۰۱۵۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲  هیات موضــوع قانــون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه  تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم نرگس   
جعفری فرزند نصراهلل  به شماره شناســنامه ۶۷۵۳ کد ملی ۳۵۳۹۹۳۵۷۴۶ صادره 

از گناوه   را نسبت به شش دانگ یک باب خانه      به مساحت ۴۱۶/۰۶ متر مربع  در 
قســمتی از پالک ۹۱۷  اصلی واقع در امــام زاده   گناوه  خریداری مع الواســطه از 

آقای عبداهلل رئوفی     و شرکاء محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقرارت سند 
مالکیت صادر خواهد شد . صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجعه ذیصالح 

قضایی نمی باشد .
م الف : ۲۵۲                            

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۵/۴
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۵/۱۹

محمد چهابدار  
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه 

هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهــی موضــوع مــاده ۳ قانــون و مــاده ۱۳ آئیــن نامــه تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی  برابــر رای 
شماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۴۰۰۱۰۰۱۵۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۱  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بندر گناوه  تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم نرگس شهابی   فرزند روح اهلل با والیت 
آقای روح اهلل شهابی   به شماره شناسنامه ۳۵۳۰۴۵۷۸۳۳ کد ملی ۳۵۳۰۴۵۷۸۳۳ صادره 
از گناوه   را نسبت به شش دانگ یک باب خانه      به مساحت ۲۴۸/۵۰ متر مربع  در قسمتی 
از پالک ۹۱۷  اصلی واقع در امامزاده   گناوه  خریداری مع الواسطه از آقای شاه صنعم قایده 

زاده     و شرکاء محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقرارت سند 
مالکیت صادر خواهد شد . صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجعه ذیصالح 

قضایی نمی باشد .
م الف : ۲۵۴                            

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۵/۴
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۵/۱۹

محمد چهابدار  
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه 

هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهــی موضــوع مــاده ۳ قانــون و مــاده ۱۳ آئیــن نامــه تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابر رای 
شماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۴۰۰۱۰۰۱۶۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴  هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بندر گناوه  تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای اهلل کرم امیری  
فرزند حسن   به شماره شناسنامه ۱۱۳ کد ملی ۱۸۶۰۶۸۱۹۷۲ صادره از گناوه   را نسبت 
به شش دانگ یک قطعه زمین کشاورزی    به مساحت ۸۶۴۰  متر مربع  در قسمتی 
از پالک ۹۱۷  اصلی واقــع در امامزاده     گناوه  خریداری مع الواســطه از آقای رباب 

زنگویی     و شرکاء محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقرارت سند مالکیت 
صادر خواهد شد . صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد .

م الف : ۲۶۱                            
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۵/۴

تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۵/۱۹
محمد چهابدار  
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظر به اینکه هئیت اختالف مستقر در ثبت گناوه مالکیت به تصرفات مفروزی و مالکانه 
آقای احسان بویراتی    را نســبت به شــش دانگ یک قطعه زمین کشاورزی      به 
مساحت ۴۱۷۶۳  متر مربع پالک /۹۱۷ واقع در امام زاده   گناوه بخش ۶ بوشهر برابر 
رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۴۰۰۱۰۰۰۵۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۲  تایید نموده و آگهی 
موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آیین نامه ی قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و قانون ثبت و تبصره ذیل ماده ۱۳ آیین نامه ی قانون تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی و قانون ثبت نیز منتشر گریده لذا آگهی تحدید حدود 
اختصاصی آن به استناد مادتین ماده ۱۴ و ۱۵ قانون  ثبت  و تبصره ذیل ماده ۱۳ آیین نامه 
ی تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی جهت قسمت مورد 
تصرف آقای احسان بویراتی     منتشر و به اطالع متصرف  نامبرده و مجاورین حقوقی 
ارتقاقی می رساند که عملیات تحدیدی در صبح مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ در محل شروع 
به عمل خواهد آمد لذا بدینوسیله از متصرف نام برده و مجاورین دعوت می شود و در وقت 
تعیین شده فوق در محل وقوع ملک حضور یابند واخواهی نسبت به حدود و حقوق ارتفاعی 
برابر ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود  به مدت ۳۰ روز پذیرفته 
می شود معترضین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مکلفن مطابق تبصره ماده ی ۸۶ آیین 
نامه قانون ثبت و تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده معترضین ثبتی مصوب 
۷۳/۲/۲۵ ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض کتبی به اداره ثبت دادخواست به 
مراجع قضائی محل وقوع ملک تسلیم و تصدیق گواهی به جریان دعوی را به جهت ضبط در 

پرونده از  مربوط به اخذ و به ثبت تسلیم نماینده واال حق آنان ساقط می شود .
م الف : ۲۶۶

تاریخ انتشار :۱۴۰۱/۵/۴
محمد چهابدار 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظر به اینکه هئیت اختالف مستقر در ثبت گناوه مالکیت به تصرفات مفروزی و مالکانه خانم 
کبری   غالمی    را نسبت به شش دانگ یک باب خانه        به مساحت ۲۰۱/۶۰  متر 
مربــع پالک ۹۱۷/۹۷۹۶ واقــع در امــام زاده   گناوه بخــش ۶ بوشــهر برابر رای 
شماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۴۰۰۱۰۰۱۰۹۸ مورخ ۳/۱۹ /۱۴۰۱  تایید نموده و آگهی موضوع 
ماده ۳ و ماده ۱۳ آیین نامه ی قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و قانون ثبت و تبصره ذیل ماده ۱۳ آیین نامه ی قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و قانون ثبت نیز منتشــر گریده لذا آگهی تحدید حدود 
اختصاصی آن به استناد مادتین ماده ۱۴ و ۱۵ قانون  ثبت  و تبصره ذیل ماده ۱۳ آیین 
نامه ی تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی جهت قسمت 
مورد تصرف خانم کبری غالمی منتشر و به اطالع متصرف  نامبرده و مجاورین حقوقی 
ارتقاقی می رساند که عملیات تحدیدی در صبح مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ در محل شروع به 
عمل خواهد آمد لذا بدینوسیله از متصرف نام برده و مجاورین دعوت می شود و در وقت 
تعیین شده فوق در محل وقوع ملک حضور یابند واخواهی نسبت به حدود و حقوق ارتفاعی 
برابر ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلســه تحدید حدود  به مدت ۳۰ روز 
پذیرفته می شود معترضین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مکلفن مطابق تبصره ماده ی 
۸۶ آیین نامه قانون ثبت و تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده معترضین ثبتی 
مصوب ۷۳/۲/۲۵ ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض کتبی به اداره ثبت دادخواست 
به مراجع قضائی محل وقوع ملک تسلیم و تصدیق گواهی به جریان دعوی را به جهت ضبط 

در پرونده از  مربوط به اخذ و به ثبت تسلیم نماینده واال حق آنان ساقط می شود .

م الف : ۲۶۵
تاریخ انتشار :۱۴۰۱/۵/۴

محمد چهابدار 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظر به اینکه هئیت اختالف مســتقر در ثبت گنــاوه مالکیت به تصرفــات مفروزی و 
مالکانه خانم زهره احمد حســینی      را نسبت به شــش دانگ یک باب خانه        به 
مساحت ۲۶۴  متر مربع پالک ۹۱۷/۹۷۹۷ واقع در امام زاده   گناوه بخش ۶ بوشهر 
برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۴۰۰۱۰۰۱۱۰۵ مورخ ۱۹ /۳ /۱۴۰۱  تایید نموده و آگهی 
موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آیین نامه ی قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و قانون ثبت و تبصره ذیل ماده ۱۳ آیین نامه ی قانون تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی و قانون ثبت نیز منتشر گریده لذا آگهی تحدید حدود 
اختصاصی آن به استناد مادتین ماده ۱۴ و ۱۵ قانون  ثبت  و تبصره ذیل ماده ۱۳ آیین نامه 
ی تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی جهت قسمت مورد 
تصرف خانم زهره احمد حسینی       منتشر و به اطالع متصرف  نامبرده و مجاورین حقوقی 
ارتقاقی می رساند که عملیات تحدیدی در صبح مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ در محل شروع به 
عمل خواهد آمد لذا بدینوسیله از متصرف نام برده و مجاورین دعوت می شود و در وقت 
تعیین شده فوق در محل وقوع ملک حضور یابند واخواهی نسبت به حدود و حقوق ارتفاعی 
برابر ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود  به مدت ۳۰ روز پذیرفته 
می شود معترضین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مکلفن مطابق تبصره ماده ی ۸۶ آیین 
نامه قانون ثبت و تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده معترضین ثبتی مصوب 
۷۳/۲/۲۵ ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض کتبی به اداره ثبت دادخواست به 
مراجع قضائی محل وقوع ملک تسلیم و تصدیق گواهی به جریان دعوی را به جهت ضبط در 

پرونده از  مربوط به اخذ و به ثبت تسلیم نماینده واال حق آنان ساقط می شود .
م الف : ۲۶۲

تاریخ انتشار :۱۴۰۱/۵/۴
محمد چهابدار 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظر به اینکه هئیت اختالف مستقر در ثبت گناوه مالکیت به تصرفات مفروزی و مالکانه 
آقای محمد بالنده     را نسبت به شش دانگ یک باب خانه        به مساحت ۱۶۲/۵۶  متر 
مربــع پالک ۹۱۷/۹۷۹۸ واقــع در امــام زاده   گناوه بخــش ۶ بوشــهر برابر رای 
شماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۴۰۰۱۰۰۱۱۰ مورخ ۳/۱۹ /۱۴۰۱  تایید نموده و آگهی موضوع 
ماده ۳ و ماده ۱۳ آیین نامه ی قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی و قانون ثبت و تبصره ذیل ماده ۱۳ آیین نامه ی قانون تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی و قانون ثبت نیز منتشر گریده لذا آگهی تحدید حدود 
اختصاصی آن به استناد مادتین ماده ۱۴ و ۱۵ قانون  ثبت  و تبصره ذیل ماده ۱۳ آیین 
نامه ی تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی جهت قسمت 
مورد تصرف آقای محمد بالنده     منتشر و به اطالع متصرف  نامبرده و مجاورین حقوقی 
ارتقاقی می رساند که عملیات تحدیدی در صبح مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ در محل شروع به 
عمل خواهد آمد لذا بدینوسیله از متصرف نام برده و مجاورین دعوت می شود و در وقت 
تعیین شده فوق در محل وقوع ملک حضور یابند واخواهی نسبت به حدود و حقوق ارتفاعی 
برابر ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود  به مدت ۳۰ روز پذیرفته 
می شود معترضین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مکلفن مطابق تبصره ماده ی ۸۶ آیین 
نامه قانون ثبت و تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده معترضین ثبتی مصوب 
۷۳/۲/۲۵ ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض کتبی به اداره ثبت دادخواست به 
مراجع قضائی محل وقوع ملک تسلیم و تصدیق گواهی به جریان دعوی را به جهت ضبط در 

پرونده از  مربوط به اخذ و به ثبت تسلیم نماینده واال حق آنان ساقط می شود .
م الف : ۲۶۳

تاریخ انتشار :۱۴۰۱/۵/۴
محمد چهابدار 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه


