
سرپرست معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت 
ســازمان صمت اســتان تهران از صادرات ۲۹۸ 
میلیون دالری طی ســه ماهه نخســت امسال 
از اســتان تهران خبر داد و گفت که بیش از ۶۴ 
درصد صــادرات اســتان تهران به کشــورهای 
 ترکیه، عراق، افغانستان، آلمان و پاکستان انجام 

شده است.
حســن میرزایی در گفت وگو با ایســنا،   با بیان 
اینکــه در حال حاضــر ۱۴ هــزار و ۳۷۶ کارت 
بازرگانی در تهران فعال اســت، اظهــار کرد: در 
ســه ماهه نخســت امســال تعداد ۶۰۹ کارت 
بازرگانی صادر و ۱۴۰۴ فقره تمدید شــده است. 

همچنین بر اســاس آمارها در این مدت بیش از 
۵۰ درصد از کارت بازرگانی فعال کل کشــور و 
 ۵۵ درصد ثبت سفارشات در استان تهران صورت 

گرفته است.
میرزایی همچنین با بیان اینکه طی ســه ماهه 
اول امســال ۱۸۰ هزار تن کاال بــه ارزش ۲۹۸ 
میلیــون دالر از تهــران انجــام شــده، تصریح 
کرد: صادرات از اســتان تهران نســبت به ســه 
 ماهه اول ســال قبــل ۳۷.۹۶ درصــد افزایش 

داشته است.
به گفته این مقام مســئول این کاالها به بیش از 
۱۶۰ کشور جهان صادر شده است که مهم ترین 

آن ها ترکیه، عراق، افغانستان، آلمان و پاکستان 
اســت. ســهم این بازارها از کل صادرات استان 

۶۴.۰۹ درصد بوده است. 
سرپرست معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت 
ســازمان صمت درباره واردات کاال نیز گفت: در 
این مدت ۱۱۵ هــزار تن کاال بــه ارزش ۲۶۴۴ 
میلیون دالر به استان وارد شــده که در مقایسه 
با سال گذشته ۹.۷۶ درصد افزایش داشته است.  
پنج بازار نخست وارداتی استان تهران نیز امارات 
متحده عربی، چین، ترکیه، آلمان و سوئیس است 
که سهم این بازارها از کل واردات استان ۷۹.۰۸ 

درصد بوده است.

در حالی که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
خبر داده قیمت انواع روغــن خوراکی ۱۰ تا ۲۵ درصد 
کاهش می یابد، انجمن صنایع روغن نباتی اعالم کرده 
که کاهش قیمت روغن نباتی موجب زیان کارخانه ها 
می شــود و اگر روغن خام ارزان نشــود امکان کاهش 
قیمت روغن نباتی وجود ندارد. به گزارش ایسنا، هفته  
گذشته مهدی برادران_ معاون وزیر صمت در بازدید 
از یکی از کارخانه های تولید روغن از کاهش ۱۰ تا ۲۵ 
درصدی قیمت روغن خوراکی در سراســر کشور خبر 
داد و اعالم کرد که  این کاهش در مرحله اولیه است و 
در مراحل بعدی باز هم کاهش قیمت اعمال خواهد شد. 
وی همچنین اضافه کرد که این کاهش قیمت به دنبال 

برنامه دولت برای کاهش تعرفه واردات مواد اولیه مورد 
نیاز کارخانه های روغن اعمال می شود و هدف از این کار 
حمایت از مردم و مصرف کنندگان خواهد بود. همچنین 
همه کارخانه ها ملزم به کاهش قیمت هستند و با هر 
واحدی که از این دســتورالعمل پیروی نکند، برخورد 
خواهد شــد. در واکنش به این موضوع انجمن صنایع 
روغن نباتی در اطالعیه ای اعالم کرد که کاهش قیمت 
روغن نباتی با شرایط فعلی برای کارخانه ها مقدور نیست 
و منجر به زیان کارخانه ها می شــود. در اطالعیه این 
انجمن آمده است که ضمن اعالم استقبال صنعت روغن 
نباتی از هرگونه تعدیل منطقی قیمت که منجر به بزرگ 
شدن سفره همه هموطنان شود، به منظور حفظ تعادل و 

جلوگیری از تنش در بازار روغن نباتی الزم است کاالهای 
فروش رفته در فروشگاه های سراسر کشور با قیمت های 
مصرف کننده مصوب قبلی تعیین تکلیف انجام و نسبت 
به تعیین  تکلیف قیمت های کاالهای ساخته شده موجود 
در انبارهای شــرکت های پخش، عمده فروشی ها و 
کارخانه های تولیدی، تعیین تکلیف موجودی روغن خام 
کارخانجات تولیدی با قیمت های قبلی اعم از وارداتی و 
خریدهای داخلی، منطقی سازی قیمت های پایه ارزی 
روغن خام وارداتی توسط وزارت جهاد کشاورزی، تعیین 
تکلیف حقوق ورودی انواع روغن خام و کاهش قیمت 
روغن خام شرکت بازرگانی دولتی ایران به میزان نرخ 

دستوری دولت اقدامات الزم اقدام شود.

آمریکا برای جلوگیری از افزایش قیمت نفت، در تالش 
اســت واردکنندگان بزرگ نفت را با طرح اعمال سقف 

قیمت روی نفت روسیه همراه کند.
به گــزارش ایســنا، آمریکا بــه دنبال مجــاب کردن 
واردکنندگان بزرگ نفت از جمله چین و هند - مشتریان 
بزرگ نفت روسیه- است تا با طرح اعمال سقف قیمت 
روی نفتی که از مســکو خریداری می کنند، موافقت 
کنند. آمریکا و ســایر اقتصادهای غربی توسعه یافته، 
نگران آن هستند که با اجرای تحریم های اتحادیه اروپا 
علیه بیمــه و فاینانس واردات نفت دریابرد از روســیه 
 در دســامبر، قیمت جهانی نفت افزایش چشمگیری 

پیدا کند.
با اجرای این تحریمها، روسیه در واقع دسترسی به بیش 
از ۹۰ درصد از بازار جهانی بیمه حمل نفت را از دســت 
خواهد داد زیرا اکثر بنادر به نفتکش ها اجازه نخواهند 
داد لنگر بیاندازند مگر این که پوشش بیمه کامل داشته 

باشند.
این مســئله، صادرات نفت روسیه در جهان را به شدت 
فلج خواهد کــرد و احتماال به قیمتهای بســیار باالتر 
نفت منتهی می شــود. دولت آمریکا نمی تواند در حال 
حاضر از عهده چنین مســئله ای بربیاید به خصوص 
که همین تازگی  مدعی شــده اســت قیمت بنزین با 
ســریع ترین نرخی که در بیش از یک دهه گذشــته 
مشاهده شــده،  کاهش پیدا کرده و وعده داده است که 
 از تالش برای کاهش بیشــتر قیمت سوخت فروگذار 

نخواهد کرد.
بعالوه، افزایش قیمت ســوخت باعث تشدید رشد نرخ 
تورم می شود که به باالترین رکود ۴۰ سال گذشته صعود 
کرده و تالشــهای فدرال رزرو برای مهار تورم از طریق 

افزایش سریع نرخهای بهره را پیچیده کرده است.
از همیــن رو، اعضای گــروه ۷ که شــامل بزرگترین 
کشــورهای صنعتی جهان هســتند، در حال بررسی 
معافیت بیمه و همــه خدمات حمل نفت روســیه از 
تحریمها، به شرط خریداری شدن نفت این کشور پایین 

یک قیمت مشخص هستند.

تالش آمریکا برای پیوستن واردکنندگان گاز 
به طرح مشترک سقف قیمت

دولت بایدن و جانــت یلن، وزیر خزانــه داری آمریکا، 
هفته هاست سرگرم رایزنی با بسیاری از خریداران نفت 
برای جلب موافقت آنها با طرح سقف قیمت هستند. طرح 
دیگر که مسدود کردن بخش بزرگی از صادرات روسیه 
از طریق ممنوعیت خدمات حمل دریایی برای آن است، 
قیمتهای نفت را به رکوردی خواهد رساند که تاکنون 
مشاهده نشده است و قیمت سوخت و انرژی را به حدی 
باال می برد که باعث شعله ور شدن بیشتر تورم و سقوط 
اقتصاد جهانی می شــود. مقامات آمریکایی به روزنامه 
فایننشیال تایمز گفته اند دولت آمریکا مذاکراتی را درباره 
سقف قیمت احتمالی، با واردکنندگان بزرگ نفت شامل 

چین و هند برگزار کرده است.
همزمان با توقف خرید مشتریان اروپایی و در آستانه آغاز 
تحریمهای اتحادیه اروپا علیه واردات نفت و فرآورده های 
نفتی دریابرد روسیه در آخر امسال، چین و هند خرید 

نفت ارزان روسیه را در ماه های اخیر افزایش داده اند.
یک مقام آگاه به فایننشــیال تایمز گفت: هنگامی که 
ممنوعیت خدمات حمل نفت به صورت کامل اجرایی 
شود، تولید نفت روسیه کاهش پیدا خواهد کرد مگر این 
که از سقف قیمت استفاده شــود تا صادرات این کشور 
ادامه پیدا کند. این تنها راه برای جلوگیری از افزایش قابل 

توجه قیمتهاست.
دولــت آمریکا بر این باور اســت کــه ممنوعیت بیمه 
حمل نفت، ممکن اســت عرضه نفت روســیه به بازار 
را به شــدت فلج کــرده و قیمتهای نفت را بــاال ببرد. 
صادرات نفــت و فرآورده های نفتی روســیه به عنوان 
ســهمی از بازار نفت جهانــی، به اندازه ای اســت که 
 نمی توانــد عدم دسترســی بــه نفتکش هــا و بیمه 

را نادیده بگیرد.
برای همین آمریکا در تالش است موافقت واردکنندگان 
بزرگ نفت با ایده پرداخت پول کمتر برای نفت روسیه 
تحت یک مکانیزم سقف قیمت را جلب کند و همزمان، 
جریان تجارت نفت روســیه که معادل هفت تا هشت 

درصد از بــازار نفت و فرآورده های نفتی جهان اســت، 
مختل نشود.

بنا بر استدالل مقامات آمریکایی، کاهش عمده صادرات 
روسیه از طریق ممنوعیت بیمه، بدون معافیت بر اساس 
سقف قیمت، به افزایش قیمتهای نفت منجر می شود که 
هر گونه تالش برای کاهش درآمدهای نفتی پوتین را 

خنثی خواهد کرد.
جانت یلن هفته گذشته به شــبکه ان پی آر گفت:  ما 
می خواهیم نفت روسیه فروخته شود تا قیمتهای جهانی 
به طور کلی پایین نگه داشته شوند اما می خواهیم مطمئن 
شویم که روسیه از این فروش، ســود زیادی نمی برد. و 
سقف قیمت، راه کاری اســت که به آن رسیدیم و این 

اهداف را تامین می کند.
یک مقام ارشد گروه ۷ به رویترز چنین گفت: اجرای سقف 
قیمت، چالش برانگیز خواهد بود و به همراهی چین و هند 
نیاز دارد تا تاثیر واقعی داشــته باشد. این دو واردکننده 
آسیایی ممکن است حاضر شوند چنین ایده ای را بررسی 

کنند زیرا هزینه واردات انرژی آنها را کاهش می دهد.

تالفی روسیه
بعضی از تحلیلگران هشدار می دهند که اجرای سقف 
قیمت دشــوار نخواهد بود اما ممکن است باعث شود 

روسیه با توقف صادرات نفت، تالفی کند.
الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه هفته گذشته 
اعالم کرد اگر ســقف قیمتی که تحت بحث و بررسی 
قرار دارد، پایین تر از هزینه تولید روسیه باشد، مسکو به 

بازارهای جهانی نفت عرضه نخواهد کرد.
حذف کامل نفت روسیه از بازار، از نظر اقتصادی و سیاسی 
برای دنیا که با رشد بی سابقه تورم روبرو شده، خطرناک 
است. بر اساس تحلیل وزارت خزانه داری آمریکا، حذف 
پنج میلیون بشکه در روز عرضه روسیه از بازار، قیمت 
نفت را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد و ممکن 
است تا مرز ۱۴۰ دالر در هر بشکه برساند. قیمت نفت که 
در ژوئن به باالی ۱۲۰ دالر در هر بشکه صعود کرده بود، 

اکنون حدود ۱۱۰ دالر است.

آمار بانــک مرکزی درباره چک های برگشــتی در 
خردادماه ســال جاری نشان می دهد که چک های 
برگشــتی در این ماه از نظر تعداد و مبلغ نسبت به 
ماه قبل معادل ۴.۶ و ۹.۵ درصد افزایش داشــته و 
استان تهران و ایالم به ترتیب بیشترین و کمترین 
تعداد و ارزش چک های برگشتی را به خود اختصاص 

داده اند.
به گزارش ایسنا، تازه ترین آماری که بانک مرکزی از 
جریان مبادالت چک منتشر کرده نشان می دهد که 
در خردادماه سال جاری حدود ۶.۸ میلیون فقره چک 
به ارزشی حدود ۳۴۲.۴ هزار میلیارد تومان مبادله 
شده اســت که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۷.۷ و 

۲۴.۹ درصد نسبت به ماه قبل افزایش دارد.
از ســوی دیگر، بیش از ۶.۱ میلیــون فقره چک با 
ارزشی بالغ بر ۳۰۵ هزار میلیارد تومان از چک های 
مبادله ای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به 

ترتیب ۸.۱ و ۲۷ درصد افزایش دارد.
در این بین، الزم به ذکر است که در ماه مذکور از کل 
تعداد و مبلغ چک های مبادله شده به ترتیب ۹۰.۵ و 

۸۹.۱ درصد وصول شده است.
البته، در کنار چک هــای وصولی بیش از ۶۴۰ هزار 
فقره چک هم برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ 
چک های برگشــتی به ترتیب با  ۴.۶ و ۹.۵ درصد 

نسبت به ماه قبل افزایش داشته است.
همچنین در این مدت، در استان تهران حدود ۲.۲ 

میلیون فقره چک با ارزشــی حــدود ۱۷۷.۱ هزار 
میلیارد تومان مبادله شــده که بیانگر صدرنشینی 
استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است. 
چک های وصول شــده در تهران حدود ۲ میلیون 
فقره به ارزشــی بیش از ۱۶۱ هزار میلیارد تومان و 
چک های برگشتی معادل ۱۸۸ هزار فقره به ارزشی 

حدود ۱۶.۱ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

میزان چک های برگشتی به تفکیک علل 
عالوه بر این، در خردادماه امسال حدود ۶۲۱ هـزار 
فقـره چـک بـه ارزش بیش از ۳۶.۱ هزار میلیـارد 
تومان به دالیل کسری یـــا فقـــدان موجـودی 
برگشـــت خورده است که درواقـع از نظـر تعـداد 
۹۶.۹ و از نظر ارزش نیز ۹۶.۷ درصد از کل چک های  
برگشتی به دالیل کســری یا فقدان موجودی بوده 

است.    
از سوی دیگر، در استان تهران حدود ۱۸۱ هزار فقره 
چک به ارزشی بیش از ۱۵.۴ میلیارد تومان به دالیل 
کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در 
اســتان تهران از نظر تعداد ۹۶.۲ و از نظر مبلغ نیز 
۹۶.۱ درصد چک های برگشتی به دالیل کسری یا 
فقدان موجودی به کل چک های برگشتی بوده است.  
همچنین، بررسی نســبت تعداد و ارزش چک های 
برگشتی به کل چک های مبادله ای نشان می دهد 
که بیشترین نسبت تعداد چک های برگشتی به کل 

چک های مبادله ای در استان به ترتیب به استان های 
خراســان شــمالی )۱۳.۳ درصــد(، کهگیلویه و 
بویراحمد )۱۲.۵ درصد( و لرســتان )۱۲.۴ درصد( 
اختصاص یافته اســت و اســتان های گیالن )۶.۷ 
درصد(، خوزستان )۸.۱ درصد( و البرز )۸.۴ درصد( 
پایین ترین نسبت تعداد چک های برگشتی به کل 
تعداد چک های مبادله ای را به خود اختصاص دادند.

بیشترین ارزش چک های برگشــتی به کل ارزش 
چک های مبادله شــده در اســتان بــه ترتیب به 
اســتان های اردبیــل ) ۱۷.۲ درصد(، کردســتان 
و لرســتان ) هر کدام ۱۶.۹ درصد( و سیســتان و 
بلوچســتان )۱۶.۳ درصد( اختصاص یافته است و 
استان های البرز )۸.۹ درصد(، گیالن )۹.۸ درصد( 
و هرمزگان )۱۰( درصد کمترین نســبت به ارزش 
چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده در 

استان را به خود اختصاص دادند.
طبق این گزارش، استان تهران با داشتن ۱۸۸ هزار 
فقره چک برگشتی به ارزشــی بیش از ۱۶۱ هزار 
میلیارد تومان بیشــترین تعداد و ارزش چک های 

برگشتی را به خود اختصاص داده است.
از ســوی دیگر، اســتان ایالم پس از مناطق آزاد با 
داشتن ۵۰۰ فقره چک برگشتی به ارزش ۱۹.۳ هزار 
میلیارد تومان در خردادماه کمترین تعداد و ارزش 
چک های برگشتی در کشــور را به خود اختصاص 

داده است.

روغنارزانمیشود؟کاالهایاستانتهرانبیشتربهکدامکشورهاصادرمیشود؟
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سرمقاله

تضعیف بخش 
مولد اقتصاد 

جراحی اقتصــادی بدون 
بستر سازی الزم اتفاق افتاد. 
فشار حاصل از آن از بخش 
پردرآمد کــه یارانه تغییر 
شــیوه پرداخت ارز دولتی را دریافت نکرده بودند 
به راحتی به قشر ضعیف و متوسط منتقل شد. در 

نبود زیرساخت های...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی
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نرخسودسپرده
20درصدشد؟

محدودیتجدید
برایوارداتبرنج

شکاف تورم نقطه به نقطه استان های کشور به 1۶,۶ درصد رسید

افزایش شکاف  تورم استان ها
صفحه4

صفحه2

ناامیدی  سهامداران
روز  گذشته   نیم   تریلیون   تومان   سرمایه    از   بورس   خارج   شد 

درحالی که طبق مصوبه شــورای پول و اعتبار نرخ 
سود سپرده های بانکی باید ۱۸درصد باشد، به تازگی 
برخی بانک ها از جمله تعدادی از بانک های دولتی 
اقدام به افزایش این نرخ و پرداخت سود ۲۰درصدی 
به ســپرده های بانکی کرده اند. به گزارش تسنیم، 
به تازگی برخی بانک های دولتی و خصوصی در پاسخ 
به مشتریان برای افتتاح سپرده های جدید یا تمدید 
سپرده های قدیمی از افزایش نرخ سود سپرده خبر 
می دهند. این بانک ها به مشتریان خود اعالم کرده اند 
که نرخ سود سپرده موقتاً به ۲۰ درصد افزایش یافته 
است؛ شــعب یکی از بانک های دولتی در پاسخ به 
مشتریان درباره اینکه آیا این نرخ به میزان مشخصی 
از سپرده ها پرداخت می شود یا خیر، می گوید: خیر، 

به تمام مبالغ سپرده گذاری...

دبیر انجمن واردکننــدگان برنج گفت: محدودیت 
ایجاد شده برای تجار برنج، مانع از ویرایش و ایجاد 
ثبت سفارش شده و تجار قادر به ترخیص محموله 
ها نیستند. مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان 
برنج در گفتگو با  مهر با اشــاره بــه لغو ممنوعیت 
فصلی واردات برنج گفت: این اتفاق خوبی است که 
از تکرار تجربه تلخ سال گذشته جلوگیری می کند 
چرا که اگر مجدداً ممنوعیــت فصلی واردات وضع 
 می شد، دیگر قیمت برنج ایرانی قابل کنترل نبود و 
سربه فلک می کشید. وی همچنین با اشاره به سیل 
زاهدان، افزود: تمام دستگاه های مربوطه با ما همکاری 
الزم را داشتند تا این برنج ها ســریع تر به انبارهای 

دیگری منتقل و آسیب...



اقتصاد2
ایران

تورم ۸.۳ درصدی تــورم ماهانه 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران

در تیرماه ١٤٠١ تورم ماهانه قیمت آپارتمان های 
مسکونی شهر تهران ٨,٣ درصد بوده است. تورم 
ماهانه تیر ماه در مقایســه با همین اطالع در ماه 
قبل )٧.١ درصد(، ١.٢ واحد درصد افزایش داشته 
است.  به گزارش ایلنا از مرکز آمار ایران، در تیر ماه 
١٤٠١ عدد شاخص قیمت آپارتمان های مسکونی 
شهر تهران به عدد ١٥١,٩رسیده است که نسبت به 
ماه قبل )١٤٠.٣(، ٨.٣ درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم ماهانه
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص 
قیمت ماه جاری، نســبت به ماه قبل می باشد. در 
تیر ماه ١٤٠١ تورم ماهانــه قیمت آپارتمان های 
مسکونی شهر تهران ٨,٣ درصد بوده است. تورم 
ماهانه تیر ماه در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل 
)٧.١ درصد(، ١.٢ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم نقطه  به نقطه
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص 
قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می باشد. در تیر ماه 
١٤٠١ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان های مسکونی 
شهر تهران به عدد ٤٥,٢ درصد رسیده است. تورم نقطه 
به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل )٣٥.٥ درصد( ٩.٧ 

واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم ساالنه
منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغییر میانگین 
اعداد شــاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه 
جاری، نسبت به شــاخص دوره مشابه سال قبل 
می باشد. نرخ تورم ســاالنه تیر ماه ١٤٠١ امالک 
مسکونی شهر تهران به عدد ٢٧,١ درصد رسیده 
است که نسبت به همین اطالع در ماه قبل )٢٦.٤ 

درصد(، ٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است.  

متوســط قیمــت آپارتمان های 
مسکونی مناطق ٢٢گانه شهر تهران

در تیر ماه ١٤٠١ متوسط وزنی قیمت آپارتمان های 
مسکونی فروش رفته در مناطق ٢٢گانه شهر تهران 
به ٤٤٨٤٠٧ هزار ریال رسیده اســت. در این ماه 
منطقه ١ با متوســط قیمت ٨٤٥٢٢٠ هزار ریال 
بیشترین و منطقه ١٧ با متوسط قیمت ٢٢٨٩٠٣ 
هزار ریال کمترین قیمت را در بین مناطق ٢٢ گانه 

شهر تهران به خود اختصاص داده  اند.

ترکیه، هند و افغانستان، بیشترین 
سرمایه گذاران خارجی در ایران

در چهار ماهه امسال حجم سرمایه گذاری خارجی 
مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ٦٦ درصد کاهش داشته، 
کشور ترکیه بیشترین حجم سرمایه گذاری را در 
کشور انجام داده  و هرمزگان و خراسان رضوی نیز 

بیشترین سرمایه را جذب کرده است.
به گزارش ایسنا،  جدیدترین آمار منتشر شده از 
ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
نشان می دهد که در چهار ماهه امسال، ٥٢ مورد 
ســرمایه گذاری خارجی به ارزش بیش از ١٣١ 
میلیون دالر در بخش صنعــت، معدن و تجارت 
تصویب شــده که از لحاظ تعداد ٦.١ درصد رشد 
داشته، اما از نظر ارزش ٦٦ درصد نسبت به مدت 

مشابه سال قبل کاهش داشته است.  
به لحاظ تعــداد پروژه ها، ســهم بخش صنعت 
٨٤، معدن ١٠ و تجارت شش درصد بوده است. 
همچنین از این تعداد در بخش های صنعت، معدن 
و تجارت، ٢٥ مورد در حال بهره برداری و مابقی در 

حال طی مراحل اجرایی است.
در این میان از بین ٥٢ مورد سرمایه گذاری خارجی 
در این بخش، ١٥ شرکت با ١٠٠ درصد سهامدار 
خارجی، ٢٩ شرکت بصورت مشارکتی با شرکای 
داخل )J.V( و هشــت مورد به صورت مشارکت 

مدنی، بیع متقابل و BOT اجرا می شود.
بر اساس اطالعات منتشر شــده از سوی وزارت 
صمت، بیشترین حجم ســرمایه گذاری خارجی 
در دوره مورد بررســی نیز در گروه های ساخت 
فلزات اساسی با ٣٨.٦ میلیون دالر، ساخت سایر 
تجهیزات جابجایی با ٢١.٨، ســاخت مبلمان و 
مصنوعات و ساخت مواد و محصوالت شیمیایی 
با ١٣.١ میلیون دالر، بوده اســت. پنج کشور اول 
از لحاظ ارزش سرمایه گذاری خارجی مصوب نیز 
کشورهای ترکیه با ٣٤.٨ میلیون دالر، هند با ٢٥.٥، 
افغانستان با ٢١.٨، چین با ١٤.٥و آلمان با ١٢.٤ 
میلیون دالر هســتند.   در این میان، استان های 
هرمزگان و خراســان رضوی هر کدام ٣٦ درصد، 
ترهــزان ١٥، البرز ٨ و قزویــن ٥ درصد از حجم 
سرمایه گذاری خارجی مصوب در بخش صعت، 

معدن و تجارت را جذب کرده اند.

اخبار

ایــن روزهــا بی اعتمادی 
در بورس مهم ترین دلیل 
ســقوط های پــی در پی 
شاخص است. سهامداران 
مشتاق سال های ٩٨ و ٩٩ 
نا امید از رشد شاخص و بی  اعتماد به وضعیت بازار 
و وعده های سیاســتگذار، در حال خروج از بازاری 
هســتند که حتی گزارش های مثبت شــرکت ها، 
رکوردشکنی تورم تیرماه و بهبود عوامل بنیادی و 
حتی کاهش دوباره نرخ سود بین بانکی نیز نتوانست 

به بهبود آن کمک کند.
بورس در حال حاضر با مازاد عرضه رو به رو است و 
صف های فروش هر روز طوالنی تر می شود. طوالنی 
شدن و ناامیدی از روند مذاکرات نیز باعث شده در 
مجموع ســیگنال های منفی در این بازار پررنگ تر 
از ســیگنال های مثبت باشــد. هر چند این بازار 
مدت هاست به ســیگنال های مثبت نیز بی تفاوت 

شده است.
از طرفی بســیاری ســهامداران ترجیح می دهند 
ســرمایه خود را صندوق های قابل معامله با درآمد 
ثابت ببرند. اخیرا نیز زمزمه افزایش ســود سپرده 
در برخی بانک ها شــنیده می شود که این وضعیت 
نیز می تواند منجر به ریزش بیشــتر شاخص شود. 
درحالی که طبق مصوبه شــورای پــول و اعتبار 
نرخ سود ســپرده های بانکی باید ١٨درصد باشد، 
به تازگی برخی بانک ها از جمله تعدادی از بانک های 
دولتی اقــدام به افزایش این نرخ و پرداخت ســود 
٢٠درصدی به ســپرده های بانکــی کرده اند. این 

در حالی است که کارشناســان بر حمایت از بازار 
 ســرمایه در مقابل بازارهای رقیب از سوی دولت 

تاکید دارند.

دومین ریزش بزرگ شاخص کل
به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز یکشنبه نُهم 
مرداد ماه، شــاخص کل بورس پایتخت با کاهش 
١٧ هزار و ٣٥٤ واحدی نسبت به روز شنبه به رقم 
یک میلیون و ٤٢٣ هزار و ٥٠١ واحد رسید. ریزش 
١٧ هزار واحدی، دومین سقوط بزرگ شاخص در 

مرداد ماه است. 
شاخص هم وزن بورس نیز با ریزش ٧ هزار و ٢٤١ 
واحدی در سطح ٣٧٩ هزار و ٩٧٥ واحدی ایستاد. 

همچنین شــاخص کل فرابورس )آیفکس( ١٧٨ 
واحد باال آمد و در ســطح ١٨ هــزار و ٧٠٣ واحد 

قرار گرفت.  
روز گذشته نمادهای »شفن«، »شپنا« و »کگل« 
بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند 
و نمادهای »فوالد«، »امید« و »مبین« بیشــترین 

تأثیر افزایشی را بر شاخص کل داشتند. 
در فرابــورس نیز نمادهای »ودی«، »فگســتر« و 
»زنگان« بیشــترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل 
فرابورس داشتند و »بپاس«، »زاگرس« و »شاوان« 

بیشترین تأثیر کاهشی را بر شاخص داشتند.  
در جدول پرتراکنش تریــن نمادهای بورس فوالد 
صدرنشین اســت و خگستر و شــپنا در رتبه های 

بعدی هستند. در فرابورس نیز دی، فرابورس و ددانا 
پرتراکنش  ترین نمادها هستند.  

رشد معامالت سهام 
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار ســهام به 
رقم ١٣ هزار و ٨٠٥ میلیــارد تومان افزایش یافت. 
ارزش معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه ٨ هزار و 
٩٨٠ میلیارد تومان بود که ٦٥ درصد از ارزش کل 

معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد. 
روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با افزایش ٢٢ 
درصدی نســبت به روز کاری قبل به رقم ٢ هزار و 

٨٨٠ میلیارد تومان رسید. 

صف های پایانی بازار 
در پایان معامــالت روز گذشــته ارزش صف های 
فــروش پایانی بازار نســبت بــه روز کاری قبل ٦ 
درصد کاهش یافت و ٤٩ میلیارد تومان بود. ارزش 
صف های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته 

رشد کرد و در رقم ١٥ میلیارد تومان ایستاد. 
روز گذشته نماد سکرد )شرکت سیمان کردستان( 
با صف  خریــد ٥ میلیارد تومانــی در صدر جدول 
تقاضای بازار قرار گرفت. پس از ســکرد، نمادهای 
قلرست )شرکت قند لرســتان( و فگستر )شرکت 
گسترش صنایع روی ایرانیان( بیشترین صف خرید 

را داشتند. 
بیشــترین صف فروش بازار در پایان معامالت به 
نماد تکنو )شرکت تکنو تار( تعلق داشت که ارزش 
آن ٥ میلیــارد تومان بود. پــس از تکنو، نمادهای 
انرژی٣، ســصفها، ثغرب، ختراک بیشترین صف 

فروش داشتند.

روز  گذشته   نیم   تریلیون   تومان   سرمایه    از   بورس   خارج   شد 

ناامیدی  سهامداران

۵ دستور رییسی برای واگذاری زمین 
به شرط ساخت مسکن به مردم

رئیس جمهور به منظور نظارت ستادی به عملکرد 
وزارتخانه های دولت امروز در جمع مدیران ارشد 
وزارت راه و شهرسازی حضور یافت و برنامه پایش 
عملکرد مجموعه دولت را از این وزارتخانه آغاز کرد.
به گزارش ایسنا، آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی صبح 
امروز یکشنبه به وزارتخانه راه و شهرسازی رفت و 
از نزدیک در جریان عملکرد، طرح ها و پروژه های 
مهم ایــن وزارتخانه، خصوصــا در زمینه احداث 
مســکن قرار گرفت. در این جلسه که استانداران 
سراسر کشور نیز به صورت ویدئوکنفرانسی حضور 
داشــتند، موضوع احداث و تنظیم گری در بازار 
مسکن مهم ترین محور سخنان رئیس جمهور بود.

وی با تاکید بر ضرورت اجــرای وعده دولت برای 
ساخت ٤ میلیون مسکن در کشــور برای انجام 
تکلیف قانونی و پاسخ به نیاز موجود، خاطرنشان 
کرد: پیش نیاز اجــرای این طرح اختصاص زمین 
اســت که در این زمینه وزارت راه و شهرســازی 
مسئولیت مهمی به عهده دارد و باید با شناسایی 
زمین های مناسب و تشکیل بانک مسکن، زمینه 
جهش تولید مسکن در کشور را فراهم کند. رئیس 
جمهور در ادامه به همه وزارتخانه ها و دستگاه های 
اجرایی دستور داد به موجب قانون، تا پایان شهریور 
تمام اراضی مناسب اعالم شــده را برای احداث 
مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی بگذارند 
تا از طریق بانک زمین به متقاضیان واگذار شود، 
در غیر این صورت تمامی این زمین ها به نام دولت 

جمهوری اسالمی ایران سند خواهد خورد.
رئیسی همچنین بر ضرورت اخذ مالیات از اراضی 
رها شــده تاکید کرد و به وزارت راه و شهرسازی 
دستور داد، عالوه بر ساخت مسکن به مردم »زمین 
به شرط ساخت مســکن« هم واگذار شود تا در 

فرایند ساخت مسکن در کشور مشارکت کنند.
وی در ادامه با اشــاره به اهمیت نظارت بر فرایند 
تخصیص زمین و احداث مسکن خاطرنشان کرد:  
دستگاه های مســئول باید با رصد و نظارت دقیق، 
مراقبت کنند که در تمام مراحل اجرای طرح جهش 
تولید مســکن، تحت هیچ شــرایطی زمینه برای 
واسط گری یا سوداگری مهیا نشود و زمین ها صرفا 
به متقاضیان ساخت واگذار شود. رئیس جمهور به 
استانداران نیز دســتور داد که یکی از اولویت های 
مهم خود را موضوع مسکن قرار دهند و برنامه های 
کالن دولت و وزارت راه و شهرسازی در این زمینه را 
با جدیت، سرعت و دقت دنبال کنند. رئیسی در ادامه 
توجه به قوانین و اسناد باالدستی در ساخت مسکن 
انبوه را مورد تاکید قرار داد و افزود: در توسعه شهرها 
توجه به قواعد و دستورالعمل های قانونی در حوزه 
معماری از اهمیت باالیی برخوردار است. ترجیح 
دولت توسعه افقی شهرها به جای بلندمرتبه سازی 
است، اما الزمه این راهبرد نیز توسعه دسترسی به 
زیرساخت های مربوطه در مناطقی است که برای 

ساخت مسکن در نظر گرفته می شود.

افزایش چراغ خاموش نرخ سود در برخی بانک ها
افزایش چراغ خاموش نرخ سود 
درحالی که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ 
سود سپرده های بانکی باید ١٨درصد باشد، به تازگی 
برخی بانک ها از جمله تعدادی از بانک های دولتی 
اقدام به افزایش این نرخ و پرداخت سود ٢٠درصدی 
به ســپرده های بانکی کرده اند. به گزارش تسنیم، 
به تازگی برخی بانک های دولتــی و خصوصی در 
پاسخ به مشتریان برای افتتاح سپرده های جدید 
یا تمدید ســپرده های قدیمی از افزایش نرخ سود 
سپرده خبر می دهند. این بانک ها به مشتریان خود 
اعالم کرده اند که نرخ سود سپرده موقتاً به ٢٠ درصد 
افزایش یافته است؛ شعب یکی از بانک های دولتی در 
پاسخ به مشتریان درباره اینکه آیا این نرخ به میزان 
مشخصی از ســپرده ها پرداخت می شود یا خیر، 
می گوید: خیر، به تمام مبالغ سپرده گذاری شــده 
نرخ ســود ٢٠ درصد پرداخت می شود. در شعب 
برخی دیگــر از بانک ها وضعیت متفاوت اســت، 
یکی از بانک ها به مشتریان می گوید که نرخ سود 
پرداختی به سپرده های باالی ١٠٠ میلیون تومان 
٢٠ درصد است و زیر ١٠٠ میلیون همان ١٨ درصد 
قبلی! مسئول این شــعبه درباره اینکه »نرخ سود 
از چه زمانی به ٢٠ درصد افزایش یافته اســت؟« 
می گوید: قباًل هــم در برخی از بازه هــای زمانی 
سپرده ٢٠درصدی داشــتیم؛ بستگی به تصمیم 
بانک دارد، ولی قباًل هم در چند نوبت سپرده های 
جدید با نــرخ ٢٠ درصد افتتاح می شــدند. این 
درحالی است که طبق مصوبات یکهزار و دویست 
و نود و هفتمین جلسه شــورای پول و اعتبار نرخ 
سود علی الحســاب سپرده های ســرمایه گذاری 
مدت دار بین ١٠ تا ١٨ درصد تعیین شــده است 
و بانــک مرکزی بارهــا در قالب بخشــنامه هایی 
 جداگانه از بانک ها خواسته است که نرخ های سود 

اخبار
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در تیرماه امسال متوســط قیمت یک متر مربع 
مسکن در شــهر تهران، ٤١ میلیون و ٧٠٠ هزار 
تومان بوده که نســبت به ماه قبل و مدت مشابه 
ســال قبل به ترتیب ٥.٨ و ٣٨.٨ درصد افزایش 
یافته است. به گزارش ایسنا، گزارش تحوالت بازار 
مسکن در شــهر تهران که از سوی بانک مرکزی 
منتشر شده، بیانگر این است که در تیرماه متوسط 
قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد 
مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی تهران ٤١ میلیون و ٧٠٠ هزار تومان بوده 
که نســبت به ماه قبل و ماه مشــابه سال قبل به 

ترتیب ٥.٨ و ٣٨.٨ درصد افزایش دارد. 
عالوه بر این، تعداد معامالت انجام شده در این ماه 

حدود ١٠.٣ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و 
ماه مشابه در سال ١٤٠٠ به ترتیب ٢٥.٨ درصد 
کاهش و ١٠٣ درصد افزایش را نشــان می دهد و 
بررســی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله 
شده در شــهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از 
آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 
٣٠.١ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص 
داده اند. این در حالی اســت که در میان مناطق 
٢٢ گانه شهر تهران، بیشترین قیمت هر متر خانه 
٨٣ میلیون و ٧٥٠ هزار تومــان در منطقه یک و 
کمترین آن با ٢٠ میلیــون و ٧٨٠ هزار تومان در 
منطقه ١٨ بوده است که هر یک از آنها با افزایش 
٣٥ درصدی در منطقه یــک و ٥٤.٦ درصدی در 

منطقه ١٨ مواجه شــده اند. توزیع فراوانی تعداد 
واحدهای مســکونی معامله شده برحسب قیمت 
یک مترمربع بنا در تیرماه امسال نیز حاکی از آن 
است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ٢٥ 
تا ٣٠ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم 
١٢.٨ درصد بیشترین سهم از تعداد معامالت شهر 
تهران را به خود اختصــاص دادند و دامنه قیمتی 
٣٠ تا ٣٥ و ٢٠ تا ٢٥ میلیون تومان با ١٢.٣ و ١٠.٧ 

درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.   

اوضاع اجاره خانه در تهران 
از سوی دیگر، در تیرماه امســال توزیع فراوانی 
تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر اساس 

ارزش هر واحد نشان دهنده آن است که واحدهای 
مســکونی با ارزش یک میلیارد تا یک میلیارد و 
٥٠٠ میلیون تومان با اختصاص سهم ١٥.٣ درصد 
بیشترین سهم از معامالت انجام شده را داشته اند. 
همچنین، توزیع معامالت انجام شــده مســکن 
بر اساس مناطق شــهری در تهران حاکی از آن 
است که منطقه ٥ با ١٤.٦ درصد از کل معامالت، 
بیشترین سهم معامالت شــهر تهران را به خود 

اختصاص داده است.
عالوه بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری 
در شهر تهران و در کل مناطق شهری در تیرماه 
امسال نشان دهنده رشدی معادل ٤٧.٤ و ٥٢.٣ 

درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: محدودیت 
ایجاد شــده برای تجار برنج، مانــع از ویرایش و 
ایجاد ثبت سفارش شده و تجار قادر به ترخیص 
محموله ها نیستند. مسیح کشاورز، دبیر انجمن 
واردکنندگان برنــج در گفتگو با  مهر با اشــاره 
به لغــو ممنوعیــت فصلــی واردات برنج گفت: 
این اتفاق خوبی اســت که از تکــرار تجربه تلخ 
ســال گذشــته جلوگیری می کند چــرا که اگر 
مجدداً ممنوعیت فصلی واردات وضع می شــد، 
 دیگر قیمــت برنج ایرانــی قابل کنتــرل نبود و 

سربه فلک می کشید.
وی همچنین با اشــاره به ســیل زاهدان، افزود: 
تمام دســتگاه های مربوطه با مــا همکاری الزم 

را داشــتند تا این برنج ها ســریع تر به انبارهای 
 دیگری منتقل و آسیب کمتری به محموله های 

برنج وارد شود.
کشاورز با اشاره به اینکه در حوزه واردات کاالهای 
اساســی باید کاال وارد و بعد ثبت ســفارش آن 
انجام شود، گفت: این شیوه ای است که دولت در 
سالهای اخیر دنبال می کند تا مطمئن شود ارز به 
کاالهایی داده می شــود که وارد کشور شده اند. 
در این راستا محموله های برنجی که وارد کشور 
شده برخی نیاز به اصالح و ویرایش ثبت سفارش 
دارند و برای برخی نیز باید ثبت ســفارش جدید 
ایجاد شود. وی توضیح داد: متأسفانه در شرایطی 
که واردکنندگان می خواستند اقدام به ویرایش و 

یا ایجاد ثبت ســفارش ها کنند متوجه شدند که 
در سامانه جامع تجارت از ســوی وزارت صمت 
برای آنان محدودیتی ایجاد شــده بدین صورت 
که میانگین سقف عملکرد دو ساله واردکنندگان 
مالک ارزیابی قرار گرفته و براین اساس بسیاری 
از واردکنندگان قادر به ثبت سفارش و ترخیص 

برنج های مانده در گمرکات نیستند.
کشــاورز با بیان اینکه وزارت جهاد کشــاورزی 
بــه واردکنندگان اعــالم کرده کــه موافق این 
محدودیت نبوده و وزارت صمــت چنین کاری 
را انجام داده اســت، گفت: با اینحال وزیر جهاد 
کشاورزی در جلسه ستاد تنظیم بازار با معافیت 
روغن و شکر از این محدودیت موافقت کرده اما 

درباره برنج اقدامی انجام نداده که این با سخنان 
مســئوالن وزارت جهاد تناقض دارد. وی با بیان 
اینکه قبل از این واردات براســاس رتبه و اعتبار 
سنجی واردکنندگان انجام می گرفت، افزود: این 
سیاست های دوگانه عماًل منجر به توقف واردات 
شده و تجار را بالتکلیف نگه داشته است. کشاورز 
با اشــاره به اینکه واردکننــدگان در این زمینه 
نامه ای به معاون اول رئیس جمهور نوشــته اند، 
گفت: درباره ســیل زاهدان نیز ما حدود دو ماه 
قبل در نامه ای به آقای مخبر هشدارهای الزم را 
داده بودیم و وی نیز دستورات الزم را داده بود اما 
متأسفانه کســی به آن اعتنا نکرد و این وضعیت 

ایجاد شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
ایران با اشاره به نظرسنجی از ١١٥ بنگاه تولیدی 
کشور درباره آثار حذف ارز ترجیحی بر بخش های 
مختلف تولید، از پیش بینی افزایش ١٣٤ درصدی 
قیمت تمام شــده تولید از منظر و دیدگاه فعاالن 
اقتصادی ســخن گفت. غالمحســین شافعی در 
چهل وســومین نشســت هیات نمایندگان اتاق 
مشهد، به نظرسنجی اخیر مرکز پژوهش های اتاق 
ایران از ١١٥ بنگاه تولیدی مطرح کشــور اشــاره 
و اظهار کرد: در این نظرســنجی، بــه پیش بینی 
آثار حــذف ارز ترجیحــی بر حوزه تولید کشــور 
پرداخته شده است. این واحدها از میان بنگاه های 
تولیدی و خدماتی کشــور بودند که ســهمی از 
مواد اولیه آن ها با این ارز، تأمین می شــده است. 
او تصریح کــرد: بخش خصوصــی عمدتاً با حذف 
ارز ٤٢٠٠ تومانی موافق است؛ اما در عین حال بر 
این نکته تأکید دارد که دولت باید از هم اکنون در 
اندیشــه مهار تبعات حذف ارز ترجیحی بر حوزه 
تولید باشد. شــافعی با اشــاره به اینکه از نظر ٩٣ 
درصد صاحبان بنگاه های شــرکت کننده در این 
نظرســنجی، میانگین افزایش قیمت تمام شــده 
تولید به ١٣٤ درصد می رســد، گفــت: به اعتقاد 

این تولیدکننــدگان، قیمت تمام شــده برخی از 
کاالهای اساســی از ٧٠ تا ٤٣٨ درصــد در آینده 
تغییر خواهد یافت کــه میانگین این اعداد، همان 
رقم ١٣٤ درصد برآورد می شود. ٨٩ درصد بنگاه ها 
نیز معتقد بودند که در زمینه تأمین ســرمایه در 
گردش با مشکالت بسیار حادی مواجه خواهند شد 
و این اتفاق در صورتی رقم خواهد خورد که دولت 
اقداماتی اساسی در راســتای پیشگیری از تبعات 
حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی ترتیب ندهد. شافعی ادامه 
داد: واحدهای تولیدکننده پیش بینی کرده اند که 
برای فعالیت واحدها با ظرفیت کامل، بایستی در 
حوزه پرورش دام و طیور در بلندمدت، ٤٨٢ درصد 
افزایش ســرمایه در گردش و در بخش مواد لبنی 
٢٦٥ درصد افزایش صورت بگیــرد. همچنین در 
حوزه تولید سموم کشاورزی نیز با متوسط افزایش 
٢٠٩ درصد و محصوالت کشاورزی و گلخانه ای ٣٨ 

درصد افزایش سرمایه باید اتفاق بیافتد.

دغدغه کاهش چشمگیر فروش تولیدات 
از دیدگاه صاحبان بنگاه های تولیدی

شــافعی به بخش دیگری از نتایج این نظرسنجی 
مذکور پرداخت و موضوع تأثیر حذف ارز ترجیحی 

بر حوزه فروش بنگاه ها را تشــریح کرد: ٧٧ درصد 
تولیدکننــدگان و صاحبان بنگاه هــای اقتصادی 
که در این نظرسنجی مشــارکت داشتند؛ معتقد 
بودند که میزان فروش کاال نیز به شــدت کاهش 
خواهد یافت؛ زیرا به دلیل افت قدرت خرید مردم، 
سهم برخی کاالها یا در سبد مصرف خانوار تنزل 
می یابد و یا اینکه به طور کل حذف می شــود. این 
نظرسنجی، یک متوســط کاهش ٤٨ درصدی را 
در میزان فروش، به اســتناد آرای تولیدکنندگان، 

احصا کرده است.
او تأکید کرد: در زمینه دسترسی به مواد اولیه نیز 
١٦ درصــد بنگاه ها معتقدند این بحث دشــوارتر 
خواهد شــد و در مقابل، ٣٧ درصــد بنگاه ها نیز 
انتظار بهبود دسترسی به مواد اولیه موردنیاز خود 
را دارند. در این میان، ٣٩ درصــد هم پیش بینی 
می کنند، تغییری در دسترسی به مواد اولیه )متأثر 

از اجرای این سیاست ها( حاصل نخواهد شد.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از ســخنانش 
به گــزارش اخیر مجمع جهانــی اقتصاد پیرامون 
وضعیت اقتصادی ایــران پرداخت و گفت: در این 
گزارش، پنج ریســک شــامل؛ بحران اشــتغال و 
معیشــت، ســرخوردگی جوانان، رکود اقتصادی 

طوالنی مدت، بحران منابع طبیعی، از دست دادن 
تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم برای اقتصاد 

ایران شناسایی شده است.
او ادامه داد: نظر به آنچه امروز اقتصاد کشور تجربه 
می کند و با توجه به چالش هایی که پیش روی آن 
پیش بینی می شــود؛ بیش از هر زمانــی؛ نیازمند 
دقت در تصمیم ســازی ها و پیش نگری نسبت به 

مشکالت هستیم.
شافعی همچنین به ســفر اخیر خود به بنگالدش 
به منظور حضور در اجالس دی-٨ اشــاره و اظهار 
داشــت: حدود ١٥ ســال پیش در قالب هیاتی از 
اتاق مشهد به بنگالدش سفر کردیم؛ وضعیت آن 
کشور در ١٥ سال پیش بسیار اسف بار بود و امروز، 
پس از یک و نیم دهه، شاهد تحولی عظیم در این 

کشور بودیم.
او توضیــح داد: میانگین رشــد اقتصــادی ٨٫٥ 
درصدی و تغییــرات بنیادینی که در این کشــور 
اتفاق افتاده، بســیار قابل مالحظه اســت. امروز 
درصد زیادی از صنایع نساجی این کشور به امریکا 
صادرات دارند و دستاوردهای این کشور در عبور 
 از بحران و رســیدن به توفیقات اقتصادی، درخور 

توجه است.

قیمت هر متر خانه در تهران به ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید

تجار قادر به ترخیص نیستند

اعمال محدودیت  جدید برای واردات برنج

غالمحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد

تولیدکنندگان نگران آثار حذف ارز ترجیحی بر زنجیره تولید هستند
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قیمت انواع سکه و طال بدون تغییر ماند
قیمت سکه طرح جدید بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد. روز گذشته سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان 
معامله شد. نیم سکه هشت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی سه  میلیون و ۱۵۰ هزار تومان قیمت خورد.  عالوه بر این، در بازار طال نیز 

نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۳۷۲ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال پنج میلیون و ۹۴۵ هزار تومان شد.



3 بازار

رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي تهران 
گفت: با تورم ۵۰ درصدي قيمت ميوه، تقاضا در 
بازار بيش از ۴۰ درصد کاهش يافته است. اين در 
حالي است که نبايد ميوه از سبد خانوارها کاهش 
و يا حذف شود. اســداهلل کارگر، رئيس اتحاديه 
فروشندگان ميوه و سبزي تهران بيان کرد: کاهش 
مصرف ميوه از سبد خريد خانوارها آن هم به دليل 
افزايش قيمت اين محصوالت غير قابل انکار است؛ 
اما بايد در نظر گرفت زماني که شوک گراني قيمت 
به تمام بخش هاي اقتصادي و ساير کاال در بازارها 
رســيده چطور قيمت ميوه نبايد افزايش داشته 

باشد؟!
کارگر گفت: شايد برخي خانوارها اقدام به خريد 
ضايعات و دور زيرميوه مي کنند، اما اين موضوع 
در بين خانواده ها بســيار کم اســت، اما نبايد از 
اين اتفاق به راحتي گذشــت؛ چراکه نبايد ميوه 
از ســبد خانوارها کاهش و يا حذف شــود. البته 
شــايد برخي بدون در نظر گرفتن واقعيت ها به 

دنبال بزرگنمايي در اين خصوص مي باشــند. به 
گفته رئيس اتحاديه فروشــندگان ميوه و سبزي 
تهران؛ بحث ضايعات ميوه مدت هاست که مورد 
بررسي کارشناسان و فعاالن در عرصه ميوه و تره 
بار قرار گرفته؛ از ايــن رو اتحاديه به دنبال برنامه 
اي جهت خشــک کردن ميوه ها قبل از رسيدن 
به ضايعات مي باشــد که اميدواريم در آينده اي 
 نه چندان دور اين سياســت در راستاي کاهش 

دور ريز ميوه اجرايي شود.
وي ادامه داد: ميوه گران نيست، اما حاشيه هاي 
تورم زا باعث گراني اين محصوالت در بازار شــده 
است. ميوه پس از خروج از ميدان اصلي و توزيع 
در واحدهاي عرضه کننده سطح شهر مي رسد در 
اين مسير قطعاً دستخوش افزايش قيمت در بخش 
هاي مختلف مانند حمل و نقل؛ اجاره واحد صنفي؛ 
دستمزد و بيمه کارگر، ماليات و ساير هزينه هاي 
جاري خواهد شد. کارگر تأکيد داشت: واقعيت اين 
است که تورم و گراني کاالهاي ديگر روي قيمت 

ميوه نيز اثر گذاشته است و نميتوان اين مساله را 
انکار کرد. متأسفانه تورم ميوه در تابستان امسال 
به اندازهاي افزايش داشته که علي رغم اينکه طبق 
سنوات گذشته بهترين و ارزانترين ميوه به دليل 
تنوع و توليد گسترده آن در سراسر کشور، هنوز 

قيمت تابستانه ها پايين نيامده است.
به گفته رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي 
تهران در سال جاري حاشيه ها تورم زا باعث شده 
ميوه بيش از ۴۰ – ۵۰ درصد افزايش قيمت داشته 
باشــد و مردم ناگزير براي خريــد و مصرف ميوه 
مديريت مي کنند، امــا بازهم مصرف ميوه بيش 
از ۵۰ درصد کاهش داشته است. رئيس اتحاديه 
فروشــندگان ميوه و ســبزي تهران در خصوص 
وضعيت قيمت در ماه هاي آينده گفت: بايد قيمت 
ميوه هاي متنوع در تابستان مسير کاهش را طي 
مي کرد، اما اين اتفــاق نيفتاد؛ با توجه به افزايش 
حاشيه هاي تورم زا قطعاً قيمت ميوه در ماه هاي 

آينده همچنان گران خواهد بود.

نبايد ميوه از سبد خانوار ها کاهش و يا حذف شود

افزايش ۵۰ درصدي قيمت ميوه هاي تابستانه

www.kASBOKARNEWS. ir1401روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2545| دوشنبه 10 مردادماه

مديرعامل شــرکت تعاونی فرآوری روغن و دانه های 
روغنی خاطر نشان کرد: عالوه بر کاهش تقاضا در بازار 
داخلی، قيمت روغن در بازارهای جهانی نيز افت کرد از 
اين رو فعاالن اين حوزه از دولت انتظار دارند که باتوجه 
به کاهش نرخ جهانی روغن خام، اين محصول با نرخ 
پايين تری در اختيار فعاالن اين صنعت قرار داده شود 

اما تا به امروز اين اتفاق رخ نداده است.
روغن، يکی از مواد اصلی طبخ غذا در ايران است اما بعد 
از اصالح نظام يارانه ای و تغيير قيمت اين محصول، توان 
خريد روغن از سوی مصرف کنندگان تقليل پيدا کرد و 
خريد روغن 3۰ تا ۴۰ درصد از سوی خريداران کاهش 
پيدا کرد؛ از اين رو توليدکنندگان بــا در نظر گرفتن 
تخفيف هايی تالش دارند که انگيزه خريد اين محصول 
را برای مصرف کنندگان ايجاد کنند. علی رضا شرفی با 
اشاره به داليل کاهش قيمت روغن در بازار داخلی، گفت: 
يکسری از شرکت ها داخلی تخفيف های ويژه ای برای 

عرضه محصوالت شان در نظر گرفته اند.
وی با اشــاره به لزوم کاهش نرخ روغن های خامی که 
دولت به صورت مستقيم به کارخانه ها عرضه می کند، 
تصريح کرد: اگر دولت نرخ روغنــی که به کارخانه ها 
عرضه می کند را کاهش بدهــد؛ توليدکنندگان نيز 
می توانند قيمت  اين محصول نهايی را کاهش بدهند، 
اين در حاليست که دولت تغييری در قيمت روغن  بعد 

از حذف ارز ترجيحی اعمال نکرد و همچنان روغن با 
همان نرخ  پيشين عرضه می شود. شرفی در پاسخ به 
اين پرسش که آيا افزايش قيمت روغن در بازار داخلی 
بر ميزان خريد مصرف کنندگان تاثير گذاشته است؟ 
تصريح کرد: عالوه بر کاهش تقاضا در بازار داخلی، قيمت 
روغن در بازارهای جهانی نيز افت کرد از اين رو فعاالن 
اين حوزه از دولت انتظار دارند که باتوجه به کاهش نرخ 
جهانی روغن خام، اين محصــول با نرخ پايين تری در 
اختيار فعاالن اين صنعت قرار داده شود اما تا به امروز 
اين اتفاق رخ نداده است. همچنين در اين رابطه داود 
فکوری رئيس اتحاديه سوپرمارکت داران با تاييد خبر 
کاهش 1۰ درصدی قيمت روغن در بازار داخلی، گفت: 
توزيع کنندگان نمی دانند که با چه هدفی اين تخفيف ها 
از سوی توليدکنندگان در نظر گرفته شده است اما ما از 
اين موضوع استقبال می کنيم چراکه در نهايت به نفع 
مصرف کنندگان اســت. وی با بيان اينکه تخفيف 1۰ 
درصدی در افزايش قدرت خريد مصرف کنندگان اثر 
می گذارد، تصريح کرد: تخفيف های اين چنينی انگيزه 
خريداران برای خريد را تقويت می کند به عنوان مثال 
روغن مايع که نرخ آن 6۴ هزار تومان بود به اين تخفيف 
1۰ درصدی قيمت اش ۵۴ هزار تومان می شــود. اين 
فعال صنفی در پايان بيان کرد: عرضه روغن در بازار به 
ميزان نياز است و چالشی در زمينه تامين روغن نداريم.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان قطعــات و تعميرکاران 
دوچرخه و موتورســيکلت تهران گفت: بارها مکان  هاي 
زيرزميني توليد کاالي تقلبي را کشف و به اطالع مراجع 
تصميم  گير رســانده  ايم؛ اما همچنان بسيارند کاالهاي 
تقلبي و بي کيفيتي که در بازار به فروش مي  رسند. بايد 
ناظران و مراجع اجرايي ســريع  تر و دقيق تر عمل کنند. 
در حال  حاضر ۲۰  درصد از کاالهاي موجود در بازار تقلبي 
است و اين  درصد براي جان افراد بسيار گران تمام مي  شود. 
مصطفي صفرخاني، رئيس اتحاديه توليدکنندگان قطعات 
و تعميرکاران دوچرخه و موتورسيکلت تهران در خصوص 
توليد لوازم يدکي تقلبي بيانکرد: متاسفانه افراد سودجو در 
مکان هاي زيرزميني و دور از شهر با برچسب برندهايي که 
سال هاست در توليد نقش ندارند، توليدات تقلبي خود 
را روانه بازار ميکنند. لوازمي که گاهي منجر به مرگ و يا 

نقص عضو افراد ميشوند. وي اظهار داشت: توليدات داخلي 
خوب، با کيفيت و با استانداردهاي الزم در کشور وجود 
دارد. برندهاي معتبري که با تمامي کاستي ها و مشکالت 
توليد، همچنان مقاومت کرده و سعي دارند بهترين باشند؛ 
اما در کنارشان متاسفانه افراد سودجويي هستند که در 
مکان هاي زيرزميني و دور از شهر با برچسب برندهايي که 
سال هاست در توليد نقش ندارند، توليدات تقلبي خود را 
روانه بازار ميکنند. لوازمي که گاهي منجر به مرگ و يا نقص 
عضو افراد مي شوند. رئيس اتحاديه توليدکنندگان قطعات 
و تعميرکاران دوچرخه و موتورسيکلت تهران درخصوص 
ارزيابي هاي مالياتي اين ســازمان بيانکرد: تصميمات 
يکطرفه و بدونمشورت سازمان امور مالياتي خالف جهت 
اشتغال زايي حرکت مي کند. در جاييکه رهبر کشور بر 

اشتغالزايي تاکيد دارد، سازمان برعکس عمل مي کند.

ســيل اخير که بــه دنبال 
پديده ای با نام مونســان در 
ايران رخ داد خسارت 1۰ هزار 
ميلياردی به بخش کشاورزی 
وارد کرده است. کارشناسان 
بخش کشاورزی نتيجه اين خسارات را کمبود و گرانی 
محصوالت کشاورزی و گوشتی در آينده نزديک عنوان 
کرده اند.  دامداران و کشــاورزان در وسط تابستان داغ 
1۴۰1 درگير باران های ســيل آسا شــدند که بخش 
بسياری از احشــام و محصوالت کشــاورزی را از بين 
برده است. اخبار زيادی درباره بارندگی ها و برده شدن 
گوسفندان بر اثر سيل منتشر شده که ضرر و زيان آن به 
ميلياردها تومان می رسد. وزير جهاد کشاورزی در رابطه 
با سيل اخير گفته است خسارات بسياری متوجه اين 
بخش شده و جبران آن نياز به همکاری تمامی مسووالن 

و نهادهای مربوطه دارد.

اين اتفاق در حالی افتاده که بســياری از دام ها و زمين 
های کشاورزی فاقد بيمه بوده و دست دامدار و کشاورز از 
دريافت خسارات هنگفت آن خالی خواهد ماند. متاسفانه 
آمد و رفت های متعدد مسووالن نيز دردی از دردهای 
اين قشــر را دوا نخواهد کرد و به عقيده فعاالن بخش 
کشاورزی اين خسارات در روزهای آينده و با ادامه اين 
بارش ها به اوج خود خواهد رسيد.  مديرعامل اتحاديه 
دام ســبک در اين رابطه در گفت و گو با "کسب و کار" 
گفت: چيزی که مشخص است اينکه در فصلی از سال 
که انتظار برای اين حجم از بارش ها وجود ندارد، با وقوع 
آن بيشترين خسارات به بخش کشــاورزی و دامداری 
کشور وارد می شود. در سيل اخير نيز بيشترين خسارت 
متوجه کشاورزان و دامداران شد. بخشی که تامين کننده 
بزرگی در حوزه خوراکی ها است.  افشين دادرس اضافه 
کرد: انتظار افزايش خســارت نيز وجود دارد. چراکه در 
بخش های بسياری که سيل رخ داده هنوز برآورد دقيقی 
از ميزان ضرر و زيان وارده نشــده است. دامداری ها هم 
زيرمجموعه بخش کشاورزی کشور هستند که در بحران 

اخير بسياری از دام ها به دليل عدم استفاده از بيمه های 
مربوطه، درگير خسارت زيادی شدند. بايد ديد جبران 
خسارات در اين بخش به چه صورت انجام می شود. در 
صورت به طول انجاميدن پرداخت خسارات، مشکالت 
ديگری متوجه بازارها خواهد شد.  دادرس اظهار داشت: 
اطالع رسانی برای استفاده از بيمه ها برای بيمه شدن دام 
ها و محصوالت کشاورزی می تواند از بروز خسارات ديگر 
در آينده بکاهد. بايد دامداران و کشاورزان به استفاده از 
اين بيمه ها ترغيب شوند. البته شرايط استفاده از اين نوع 

بيمه ها نيز برای اين بخش بايد تسهيل شود. 
اما ساداتی نژاد، وزير کشاورزی در بازديد از مناطق سيل 
زده روستای مزداران فيروزکوه گفت: خسارت سيل به 
حوزه کشــاورزی باال بود. وی افزود: برآورد ابتدايی ما 
حدود 1۰ هزار ميليارد تومان بود و ممکن است اين برآورد 
از خسارات ناشی از سيل به حوزه کشاورزی افزايش يابد. 
ساداتی نژاد اضافه کرد: برخی از استان های کشور از جمله 
چهارمحال و بختياری و کهگيلويــه و بويراحمد دچار 
بحران شده اند که با ريزجزئيات در حال برآورد خسارات 

وارد شده به حوزه کشاورزی هستيم و تمام تالش ما اين 
است در کنار کشــاورزان و دامداران و باغداران باشيم و 
حداکثر کمک و حمايت را برای اين عزيزان انجام دهيم.

وزير جهاد کشاورزی، نجات و احيای باغاتی را که دچار 
رسوبات ناشی از سيل شده اند، دارای اولويت دانست و 
خاطرنشان کرد: همکاران من در مجموعه وزارت جهاد 
کشاورزی و بسيج آمادگی دارند با آبرسانی در محل های 
مورد نياز به کشــاورزان و باغداران کمک رسانی کنند 
تا محصوالت موجود را حفظ کنند. وی گفت: در بحث 
طيور با هماهنگی های صورت گرفته با شرکت پشتيبانی 
امور دام نهاده های دامی در اختيار بهره برداران قرار خواهد 
گرفت. همچنين شرکت بازرگانی دولتی ما نيز در بخش 
عشاير آرد را در محل های برنامه ريزی شده توزيع خواهد 
کرد. ســاداتی نژاد از خريد تضمينی دام عشاير توسط 
وزارت جهاد کشــاورزی خبر داد و گفت: صندوق بيمه 
کشاورزی تاکنون ۲۵۰ ميليارد تومان خسارت قطعی 
را شناســايی کرده و در حال تکميل اســت، خسارت 
بخش هايی که بيمه هســتند پرداخت خواهد شــد و 
بخش هايی که بيمه ندارند نيز پس از طرح در جلسه دولت 
تعيين تکليف خواهد شد تا ان شاءاهلل بتوانيم خسارات 
وارد شده به اين بخش از کشاورزان را از طريق مديريت 
بحران پرداخت کنيم. وی افزود: صندوق بيمه کشاورزی 
نيز از ديروز کار خود را شروع کرده است و تاکنون ۲۵۰ 
ميليارد تومان خسارت قطعی را شناسايی کردند و دو 
موضوع در بخش تســهيالتی پيشنهاد داديم که جمع 

بندی شده و در جلسه هيئت دولت مطرح خواهد شد.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

خسارات سيل بخش کشاورزی به ۱۰ هزار ميليارد تومان رسيد

پیش بینی گرانی محصوالت کشاورزی و گوشتی 
جای خالی صندوق بيمه کشاورزی در باليای طبيعی 

کاهش ۱۰ درصدی قيمت روغن در بازار

تقلب ۲۰  درصدي بازار قطعات يدکي موتورسيکلت 

خبرنگار منطقه آزاد اروند- دانیاری
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای 
ســازمان منطقه آزاد اروند، به منظور بررسی 
آخرین وضعیت عمرانی، زیرساخت و رفع موانع 
تولید واحدها، از شهرک های صنعتی آبادان و 

خرمشهر بازدید کرد.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای 
این سازمان به جهت بررسی آخرین وضعیت 
سایت صنعتی آبادان و خرمشــهر، بازبینی 
وضعیت زیرساخت  و اجرای پروژه ها، همچنین 
پیگیری شرایط واحدهای مستقر و فعال با هدف 
رفع موانع تولید، از شــهرک صنعتی آبادان و 

خرمشهر بازدید کرد.
در این بازدید که با همراهی مدیر توســعه و 
تســهیل تولید ســازمان منطقه آزاد اروند، 
کارشناســان و صاحبان واحدهای مشاغل و 
واحدهای تولیدی مصادف بود، مهندس علی 
خانی در نشست با متولیان امر، نسبت به نیاز 
واحدهای تولیدی به انشعابات انرژی، همچون 
آب، برق و گاز تا پایان ســال، خواستار ارائه و 

برنامه ریزی برای تامین حجم مورد نیاز شد.
اصالح معابر سایت های صنعتی منطقه از دیگر 

مباحثی بود که در خالل این بازدید به صورت 
تفصیلی و با هم فکری کارشناســان امر، مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای 
ســازمان منطقه آزاد اروند، در این بازدید، با 
تاکید بر تعیین تکلیف پروژه های مغفول مانده 
شهرک های صنعتی منطقه تا یک هفته آینده، 
تصریح کرد: برای فعالیت کامل سایت صنعتی 
باید یک طرح جامع همراه با برنامه زمان بندی 

تهیه شود.
خانی ادامه داد: به کسانی که مجوز اعطا شده، 
تعهد داده شده که زیرساخت نیز برای واحدهای 
تولیدی آنها فراهم شود، بنابراین تا گزارشی از 
اقدامات تهیه نشود، بدین معناست که کاری نیز 

انجام نشده است.
بر اســاس این گزارش، در ادامه این بررسی 
میدانی، از برخی واحدهای تولیدی سایت های 
صنعتی آبادان و خرمشهر بازدید صورت گرفت.

همچنین در سلسله گفت وگو با متولیان امر در 
خالل بازدید تاکید شد که اقدامات الزم جهت 
کاهش آلودگی های زیست محیطی از واحدهای 

صنعتی در دستور کار قرار گیرد.

همچنین برخی از چالش ها و موانع موجود در 
مسیر تولید و صادرات برخی واحدهای صنعتی 
مورد بررســی قرار گرفت و رایزنی های الزم با 
متولیان امر در منطقه و فرای سرزمین اروند برای 

اخذ مجوزهای الزم انجام گرفت.
در ادامه، از روند پــروژه احداث واحد تولیدی 
تالش صنعت دیرین دقیق، روند فعالیت شرکت 
تولیدی کامیاب پالســت اروند و طرح توسعه 

شرکت شمس جاوید اروند بازدید به عمل آمد.
در خالل این بررسی میدانی، از کلیدخانه برق 
سایت صنعتی خرمشهر نیز بازدید شد و دستور 
تسریع در روند کار و تسهیل در روند ساخت آن 
نیز از سوی معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب 

و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند، ابالغ شد.
در پایان این بازدید چند ساعته، مدیران نواحی 
صنعتی در حضور عضو هیات مدیره سازمان 
منطقه آزاد اروند، نشستی در راستای جمع بندی 
تصمیمات اخذ شــده برگزار و ضمن تعریف 
پروژه های زیرساختی و عمرانی برای سایت های 
آبادان و خرمشهر، مصوباتی در راستای بهبود 
شرایط ساختاری ســایت صنعتی منطقه آزاد 

اروند تصویب شد.

خانی:

تعلل در اجرای پروژه های سايت صنعتی، پذيرفتی نيست

آگهي  مناقصه عمومی– شهرداری بوکان

سپرده شــرکت در مبلغ برآورد اولیهعنوان  و موضوع  مناقصهردیف
مناقصه

صالحیــت و رتبه 
شماره آگهی ستادشرکت

پیــاده رو ســازی بلوار 1
سربازان گمنام

 8/834/173/832
ریال

دارا بــودن حداقل 441/۰۰۰/۰۰۰ ریال
2۰۰1۰۹272۵۰۰۰۰33 رتبه ۵ ابنیه

شهرداری بوکان در نظر دارد به استناد بند۴ مصوبه شماره ۵3 شورای اسالمی شهر مناقصه پياده رو سازی بلوار سربازان گمنام را با مشخصات و شرايط مندرج 
در اسناد مناقصه و از طريق مناقصه عمومی يک مرحله ای  و  سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نمايد.کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکتها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت ( ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاريخ  1۴۰1/۰۵/۰9 می باشد.

تاريخ انتشار آگهی در روزنامه:  نوبت اول 1۴۰1/۰۵/1۰          نوبت دوم 1۴۰1/۰۵/18
آخرين مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 19:۰۰ روز   چهارشنبه مورخ   19 /1۴۰1/۰۵

آخرين مهلت زمانی ارسال پاکت های پيشنهاد : ساعت 19:۰۰ روز  شنبه مورخ 1۴۰1/۰۵/۲9
زمان بازگشايی پاکتها : ساعت 11:۰۰ روز  يک شنبه مورخ 1۴۰1/۰۵/3۰

متقاضيان واجد شرايط جهت کسب اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه می توانند با شماره تلفن-۴6۲۲6339-  ۴6۲۲3۰99 – ۰۴۴ معاونت فنی و 
عمرانی و واحد امور قراردادها و پيمانهای شهرداری تماس حاصل نمايند.

هيأت عالی معامالت شهرداری در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار است.
 ساير اطالعات وجزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

  هزينه انتشار آگهی در روزنامه )طی دو نوبت( به عهده برنده يا برنده گان مناقصه می باشد. 
1۰-آدرس کارفرما جهت ارائه فيزيکی پاکتهای “الف”، آذربايجانغربی-شهرســتان بوکان-خيابان انقالب-ســاختمان شــهرداری- واحد قراردادها – کد پستی: 

۵9۵1867963 – تلفن ۰۴۴-۴6۲۲۲8۰۰
رشید میرحسامی: شهردار بوکان
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بيت كوين ركورد 9 ماهه را شكست
قیمت بیت کوین به ۲۴هزار و ۶۰۰ دالر رسید که باالترین رقم از ماه اکتبر ۲۰۲۱ 
تاکنون است. روز شنبه بیت کوین )BTC( در صرافی رمزارز ایاالت متحده، کوین 
بیس به باالترین سطح ۲۴هزار و ۶۶۶ دالر رسید که این رقم باالترین سطح قیمت 

از اواسط ماه ژوئن است.
بیت کوین پس از آزمایش مجدد منطقه میانگین متحرک ۲۰۰ هفته ای به دنبال 
ایجاد پشتیبانی جدید است که می تواند کلیدی برای افزایش برنامه های گاوها باشد. 
ارز دیجیتال پرچمدار علیرغم سکون مختصر اواخر شنبه، در باالی سطح ۲۴هزار 
و ۵۰۰ دالر باقی ماند و در مسیر ثبت بهترین عملکرد ماهانه خود در ۹ ماه گذشته 
است. این سکه با افزایش بیش از ۲۳ درصد در ماه جوالی بهترین بازده ماهانه خود 
را از زمان نزدیک به بازده ۴۰ درصد در اکتبر ۲۰۲۱ را مشاهده می کند. بیت کوین 
همچنین برای اولین بار از ماه مارس که عملکرد ۳۰ روزه در حدود ۵.۴ درصد بود، 
بازده ماهانه مثبتی را ثبت می کند. طی سه ماه آوریل، مه و ژوئن، قیمت بیت کوین 
تقریبا ۶۸ درصد کاهش یافت اما ماه جوالی ماه بسیار خوبی برای گاوهای نر است.

خروج کالن صرافــی همچنان ادامــه دارد زیرا هدلرها در بحبوحه زمســتان 
ارزهــای رمزنگاری شــده فعالیــت می کنند. بر اســاس گــزارش گلس نود، 
موجودی مبادله بــه تنهایی ۱۲.۶ درصــد از عرضه در گــردش کاهش یافته 
که نشــان دهنده ۲.۴ میلیــون بیت کوین اســت. ترازهای مبادلــه ای اکنون 
 شــاهد خروج کالن بیش از ۴.۶ درصد از عرضه در گــردش از زمان اوج قیمت 

در مارس ۲۰۲۰ بوده اند.
آخرین صعود بیت کوین به دنبال واکنش گســترده تر بازار به افزایش نرخ بهره 
فــدرال رزرو ایاالت متحده در چهارشــنبه گذشــته رخ داد و منعکس کننده 
رشــد شــاخص های ایاالت متحده بود و اس اند پی ۵۰۰ هفته را بیش از چهار 
درصد باالتر و نزدک بــا افزایش ۴.۷ درصدی به پایان رســاند. در طول ماه، اس 
 اند پی ۵۰۰ بیش از ۹ درصد رشــد کرد در حالی که نــزدک بیش از ۱۲ درصد 

افزایش یافت.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۱۰ تریلیون دالر 
برآورد می شود که این رقم نســبت به روز قبل ۰.۰۸ درصد کمتر شده است. در 
حال حاضر ۴۱.۳۸ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده 
که در یک روز ۰.۰۷ درصد کاهش داشته است. حجم کل بازار ارزهای دیجیتال 
در ۲۴ ساعت گذشته ۷۶.۷۰ میلیارد دالر است که ۲۲.۷۵ درصد کاهش داشته 
است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۹.۱۶ میلیارد دالر است 
که ۱۱.۹۴ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام 
سکه های پایدار اکنون ۷۰.۸۶ میلیارد دالر است که ۹۲.۳۸ درصد از کل حجم ۲۴ 

ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

كاهش پيامك های مزاحم با اســتفاده از فايروال 
هوشمند

پیامک ها و تماس های مزاحم همیشه مشکلی جدی برای کاربران تلفن همراه 
بوده اند، اما با فعال کردن یک فایروال هوشمند در انگلیس از شدت این مشکل 
تا حدی کاسته شده است. بررسی های مؤسسه آفکام در اکتبر سال ۲۰۲۱ نشان 
می دهد در آن زمان حدود ۴۵ میلیون نفر در این کشــور که معادل ۷۰ درصد از 

جمعیت آن است تماس ها یا پیامک های مزاحم دریافت کرده اند.
برای مقابله با مشکل مذکور تمامی شرکت های مخابراتی و اپراتورهای تلفن همراه 
در انگلیس مانند اسکای موبایل، تسکو، تری، ویرجین مدیا و ودافون به ائتالفی برای 
مبارزه با پیامک ها و تماس های مزاحم پیوستند که منجر به طراحی یک فایروال 

هوشمند و مسدود کردن ۱۴۲ میلیون پیامک کالهبردارانه شد.
همچنین در قالب این طرح ۶۰ هزار سیم کارت متخلف هم شناسایی شد و از کار 
افتاد. این سیم کارت ها بیشتر برای ارسال پیامک های کالهبردارانه مورد استفاده 
قرار می گرفتند. با این اقدام میزان ارسال پیامک های مذکور تا ۹۷ درصد کاهش 
یافت و درصد حمالت فیشینگ بر روی گوشی های هوشمند نیز کمتر شد. بر اساس 
آمار آفکام میزان گزارش های مردمی در مورد تماس ها و پیامک های مزاحم هم 
از نیم میلیون مورد در سال گذشته میالدی به تنها ۵۰ هزار مورد در سال جاری 

میالدی رسیده است.

اخبار

افزایش رومینگ ملی مکالمه به ۲۴ میلیون
بالغ بر ۲۴ میلیون مکالمه در سه ماهه  اول سال ۱۴۰۱، از طریق رومینگ ملی صورت گرفته، بدین  ترتیب که درصورت نبود آنتن یک اپراتور در منطقه ای، از آنتن اپراتور دیگر استفاده شده 

است. رومینگ ملی نخستین بار در خردادماه ۱۳۹۳ بین اپراتور رایتل، همراه اول و ایرانسل برقرار شد. اجرای طرح رومینگ ملی با این هدف انجام شد که چنانچه در منطقه ای، سیم کارت 
مشترکان آنتن نداشت، آن ها بتوانند از آنتن اپراتورهای دیگر که در آن منطقه پوشش دارند، استفاده کنند. این طرح از سال ۱۳۹۷، بین هر سه اپراتور تلفن همراه و دو اپراتور روستایی 

به صورت فراگیر به اجرا درآمد.

خانوارهای ایرانی در حالی 
درگیر رشد فزآینده قیمتها 
شده اند که اعداد مربوط به 
تورم در شهرهای مختلف با 
یکدیگر اختالفات فاحشی 
دارد. این بدان معناســت که برخی شهرها از تورم 
بیشتری نسبت به دیگر نقاط کشور رنج می برند. 
افزایش شکاف تورم نقطه به نقطه استان های کشور 

به ۱۶,۶ گواه این مدعاست. 
طبق گزارش مرکز آمار ایران در حالی که تورم نقطه 
به نقطه برای خانوارهای کشور ۵۴ درصد بوده اما 
این شاخص در استان آذربایجان غربی ۶۳.۹ درصد 
و در استان خوزستان ۴۷.۳ درصد محاسبه شده که 
از شکاف ۱۶,۶ درصدی حکایت دارد. گزارش مرکز 
آمار ایران نشان می دهد در تیر امسال عدد شاخص 
کل برای خانوارهای کشــور به ۵۰۴.۳ رســید که 

نسبت به ماه قبل ۴.۶ درصد افزایش داشته است. 
در این ماه بیشــترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
کشــور مربوط به اســتان همدان با ۷.۱ درصد و 
کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان  گیالن با 
۳.۳ درصد است. همچنین در حالی که تورم نقطه به 

نقطه برای خانوارهای کشور۵۴ درصد بوده اما این 
شاخص دراستان آذربایجان غربی به ۶۳.۹ درصد 
رسیده که بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه در میان 
استان های کشور بوده است. کمترین آن هم مربوط 

به استان خوزستان با ۴۷.۳ درصد بوده است.
افزون بر این اگرچه نرخ تورم ساالنه در تیرماه برای 
خانوارهای کشــور روی عدد ۴۰.۵ درصد ایستاد 
اما این شاخص در استان کهگیلویه و بویراحمد با 
بیشترین میزان به ۴۷.۶ درصد رسیده و دراستان 
سیستان و بلوچســتان با کمترین میزان به ۳۵.۴ 
درصد رسیده است. بر اســاس گزارش مرکز آمار 
شاخص کل برای خانوارهای شهری به عدد ۴۹۴.۷ 
رســید که نســبت به ماه قبل ۴.۵ درصد افزایش 
داشته است. اما در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه 
خانوارهای شهری مربوط به استان همدان با ۷.۱ 
درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان  
گیالن با ۳.۳ درصد اســت. همچنین درحالی که 
تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای شهری کشور 
۵۲.۸ درصد بوده است اما این شاخص با بیشترین 
میزان در استان آذربایجان غربی تجربه شده و روی 
عدد ۶۱.۱ درصد ایستاده و کمترین آن مربوط به 
استان خوزستان با ۴۶.۶ درصد بوده است. نرخ تورم 
ساالنه نیز اگرچه برای خانوارهای شهری به عدد ۴۰ 
درصد رسید اما بیشترین نرخ تورم ساالنه مربوط به 

استان کهگیلویه و بویراحمد با ۴۶ درصد و کمترین 
آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۳۴.۷ 
درصد بوده اســت. در تیرماه ۱۴۰۱عدد شاخص 
کل برای خانوارهای روستایی به ۵۵۷.۶ رسید که 
نسبت به ماه قبل ۴.۸ درصد افزایش داشته است. 
در این ماه بیشــترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
روستایی مربوط به استان  بوشــهر با ۷.۴ درصد و 
کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به اســتان یزد با 
۲.۸ درصد بوده است.  همچنین در حالی که تورم 

نقطه به نقطه برای خانوارهای روستایی ۶۰.۷ درصد 
بوده اما بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به 
خانوارهای روستایی استان  قزوین با ۷۱.۲ درصد 
و کمترین آن مربوط به اســتان خوزستان با ۵۱.۱ 
درصد بوده است. در این ماه نرخ تورم ساالنه برای 
خانوارهای روســتایی به عدد ۴۳.۲ درصد رسید 
اما بیشــترین نرخ تورم ســاالنه مربوط به استان 
کهگیلویه و بویراحمد با ۵۰.۸ درصد و کمترین آن 

مربوط به استان  همدان با ۳۴.۹ درصد بوده است.

شكاف تورم نقطه به نقطه استان های كشور به 16,6 درصد رسيد

افزایش شکاف  تورم استان ها

تضعیف بخش مولد اقتصاد 
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

جراحی اقتصادی بدون بستر سازی الزم اتفاق افتاد. فشار حاصل از آن از بخش پردرآمد که یارانه تغییر شیوه پرداخت ارز دولتی را دریافت نکرده بودند به راحتی به قشر ضعیف و متوسط منتقل شد. در نبود زیرساخت 
های مالیاتی هر فشار هزینه ای به بخش فعاالن آزاد سریعا با افزایش نرخ ها و افزایش نرخ خدمات به بخش حقوق بگیر انتقال پیدا کرده است. بنابراین فشار هزینه ای بر این قشر روز به روز افزوده می شود. تورم ۵۴ 

درصدی نقطه به نقطه با وجود کاهش شدید قدرت خرید، تبعات اجتماعی قابل مالحظه ای از جمله افزایش سرقت، طالق و سایر نابسامانی ها را موجب خواهد شد.
افزایش نامتناسب تورم در استان ها هم می تواند به جهت موضوع قاچاق و همچنین سرریز جمعیتی از سایر استان های بی آب باشد. البته استخراج دالیل کارشناسی این اتفاق ضرورت اساسی دارد. اما پشت پرده این 
تورم نشان می دهد که بخش مولد اقتصاد که شناسنامه دار و مالیات پرداز است و تولید کشور را شامل می شود، با قیمت گذاری دستوری در حال تضعیف است. در مقابل بخش غیرمولد از جمله سوداگری و داللی در 

بخش مسکن سودهای کالن و بدون ریسک داشته است. 
این اتفاق موجب شده منابع از تولید به بخش داللی حرکت کند و در کنار کمبود برق، گاز و قطعی های حاصل از آن، توجیه سرمایه گذاری در تولید را به شدت کاهش دهد. بنابراین رفته رفته با کاهش تولید کاالها و 
همچنین کاهش صادرات بر تورم افزوده می شود. این خطر بزرگ که در صورت ادامه به بحران بزرگی تبدیل خواهد شد همچنان از دید مسوولین و سیاست گذاران پنهان مانده است. در صورت ادامه این وضعیت و 

کاهش تولید روز به روز بر تورم افزوده خواهد شد و دالالن و سوداگران قوی تر شده و بخش مولد اقتصاد به سوی نابودی کشانده خواهد شد.
در شرایط فعلی این اتفاق را به راحتی در کاهش شاخص بورس که مرکز تجمیع واحد های شاخص تولیدی است می توان مشاهده کرد. رشد ۸ درصدی قیمت مسکن در خرداد و مرداد و رسیدن حباب قیمتی به ۴۰ 
درصد گویای این واقعیت است که سیاست ها همه را به سمت داللی و سوداگری هدایت کرده است. ۶ میلیون نفر در بخش خودرو، ده ها میلیون نفر در بخش مسکن، طال و ارز در حال احتکار، سوداگری و داللی هستند. 

اما بخش تولید حتی در بخش مسکن کامال زمین گیر شده است. برای خروج از این بحران بینش اقتصادی مناسب و عزم ملی نیاز است. 

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

تغییراتی در نرم افزار دوربین گوشی پیکسل گوگل 
زمزمه هایی در مورد احتمال عرضه مدل تاشوی 
آن را دوباره بر سر زبان ها انداخته است. به تازگی 
مدل ۸.۶ نرم افزار دوربین گوگل برای گوشی های 
پیکسل عرضه شده که در رابط کاربری آن شاهد 

تغییراتی هستیم.

همچنین گفته می شــود تعــدادی دکمه گرد به 
بخش دوربین اضافه شده اند که قرار است به اجرای 
کارکردهای مربوط به دوربین گوشی کمک کنند. 
اسم کد وضعیت جدید که برای گوشی پیکسل در 
نظر گرفته شــده ژوپیتر است و در این حالت یک 
دکمه به سمت چپ دوربین اضافه خواهد شد که 

زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که کاربر گوشی 
پیکســل بخواهد به جای گرفتــن عکس و فیلم 
با دوربین عقب به اســتفاده از دوربین جلو برای 

عکاسی و فیلم برداری تغییر وضعیت دهد.
عالوه بر این یک پیکان نیز به این گوشــی تاشو 
اضافه شده تا جهت تا زدن گوشی را نمایش دهد 

که این امر برنامه گوشی برای ساخت این مدل از 
تلفن همراه پیکسل را ثابت می کند. همچنین این 
گوشی مجهز به تراشه تنسور ساخت گوگل بوده و 
از نمایشگر ۵.۸۵ اینچی بهره مند خواهد بود. برای 
این گوشــی دوربین های ۱۲.۲ مگاپیکسلی و ۱۶ 

مگاپیکسلی در نظر گرفته شده است.

فروشنده  ها می گویند قیمت سیمکارت کد یک بین ۴۰ 
تا ۴۶ میلیون تومان اســت و اگر عدد هــای بعدی با هم 
هماهنگ باشند ارزش خط تا ۳۰۰ و ۵۰۰ میلیون تومان 
باال می رود. تنها پنج، شش شماره وضعیت خاص دارند و 

ممکن است قیمتشان به ۳۰ تا ۴۰ میلیارد برسد.
خرید خط ۰۹۱۲ با چهار رقم اول ۱۱۱۱ و سه رقم پایانی 
۳۳۰ نیازمند دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وجه رایج 
مملکت است. اگر متوسط قیمت دالر را در ماه گذشته ۳۱ 
هزار و ۸۰۰ تومان فرض کنیم، قیمت این سیمکارت به 
حدود ۷۸ هزار دالر می رسد که برای خرید یک دستگاه 
مرسدس بنز کالس S کفایت می کند. چند خط ۰۹۱۲ 
دیگر با ارزش یک تا ۲.۵ میلیارد تومان آگهی شــده اند و 

صاحبانشان برای آن ها در به در دنبال مشتری می گردند. 
وسط آگهی ها چندتایی ســیمکارت رند ایرانسل هم به 
چشم می خورد. مثل ســیمکارتی دائمی با پیش شماره 
۰۹۳۶ که به صورت رند تکرارشونده به عدد های ۳۶، ۱۸، 
۱۸ و باالخره ۹ ختم می شــود و قیمت فروش آن را یک 
میلیارد تومان تعیین کرده اند. به گــزارش فرارو، خرید 
سیمکارت ایرانسل با پیش شماره دائمی ۰۹۳۵ و سه رقم 
اول ۹۴۴ و چهار رقم پایانی ۴۴۴۴ به ۵۰۰ میلیون تومان 
بودجه نیاز دارد. بعضی ها پس از شنیدن این عدد ها سرشان 
را به نشانه تاسف تکان می دهند و می گویند کسی حاضر 
نیست بابت یک ســیمکارت موبایل این اندازه پول خرج 
کند. البد خبر ندارند در بازار سیمکارت های رند عدد های 

افســانه ای زیادی وجود دارد. مثال دو سال قبل، خبری 
درباره فروش یک ســیمکارت رند با قیمت ۳۰ میلیارد 

تومان منتشر شد.
خرید خــط ۰۹۱۲ رند از نظر شــما احتماال دل شــیر 
می خواهد یا مقداری شوریدگی و دیوانگی، اما فروشنده ها 
می گوینــد با وجود قیمت هــای نجومــی و میلیاردی، 
سیمکارت های رند به راحتی و در کسری از ثانیه معامله 
می شوند. خریداران آنها، بیشــتر شرکت های تبلیغاتی 
و هلدینگ هــای بین المللی هســتند. آن طرف قضیه 
هم داســتانی شــنیدی دارد. یکی از کسانی که صاحب 
سیمکارت رند است می گوید پس از اینکه چندین و چند 
بار تماس هایی دریافت کرد که در آن پیشنهاد هایی برای 
خرید سیمکارتش دریافت کرد، وسوسه شد خودش آن 
را آگهی کند، اما با ۵۰۰ میلیون تومان هم کســی حاضر 
نیست آن را بخرد. تعداد قابل توجهی از آگهی های فروش 

سیمکارت رند، بیشتر از یک سال قبل منتشر شده اند.

با تغييرات نرم افزاری در دوربين؛

احتمال تولید گوشی تاشوی پیکسل قوت گرفت

خريد خط 0912 چقدر بودجه می خواهد؟

مورد عجیب سیم کارت های میلیاردی

آگهی مفقودی
سند کمپانی  کاربری وانت دو کابین سیستم: مزدا  تیپ: اابی 

۲۰۰۰ آی
مدل: ۱۳۸۸ به رنگ: نقره ای ابی به شماره موتور:

 FE550198
NAGCPX2PC19E24965 :شماره شاسی

 به شماره پالک: ۹۲  - ۶۵۳ ج ۹۲ مفقود گردید و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.بابل.م

آگهی مفقودی
 شناسنامه مالکیت  

DENA+ EF7 TC A :تیپ  DENA :سواری سیستم
مدل: ۱۴۰۱ به رنگ: سفید

153H0070242 :به شماره موتور
NAAW61HU3NE569502 :شماره شاسی

به شــماره پالک:  ایران ۹۲ - ۷۵۹ ص ۵۱ متعلق به فخرالدین 
بابایی مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد./۱

مفقودی
مــدرک کاردانی آقــای مرتضــی فرحانی فرزند حســین بــا کدملــی ۱۸۲۰۰۲۴۸۸۱بــا شــماره تایید ســازمان مرکزی 
۱۲۹۱۳۱۹۰۰۵۹۳تاریخ تایید سازمان مرکزی ۱۳۹۳/۳/۳دوره تحصیالت کاردانی پیوسته رشته کامپیوتر-نرم افزار کامپیوترمفقود 

گردیده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد 

آگهی درخواست حصر وراثت 
اقــای علی اکبر دســتکنده کالئی  فرزند عیســی   به شــرح 

دادخواستی که 
به شماره  ۰۰۳۴۱ / ۰  / ۱۴۰۱ 

از این شعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 
نموده و اعالم داشته که مرحوم عیسی اسدی دستکنده کالئی  
فرزند یونس  به شماره شناســنامه ۹۹ صادره از  قائمشهر در 
تاریخ ۱۴ / ۸ /  ۱۳۹۶ در اقامتگاه دائمی خود شهرستان سیمرغ 
فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : ۱. علی اکبر اسدی 
دستکنده کالئی  به شماره شناســنامه  ۱۳۵۵ پسر متوفی ۲.  
علی اصغر اسدی دستکنده کالئی  به شماره شناسنامه  ۲۱۲۰ 
پســر متوفی ۳. کوروش اسدی دســتکنده کالئی  به شماره 
شناسنامه  ۱۰۷  پسر متوفی ۴ . کلثوم اسدی دستکنده کالئی  
به شماره شناسنامه  ۲۱۲۱ دختر متوفی ۵. گل جهان اسدی 
دستکنده کالئی  به شــماره شناسنامه ۱۲۵۶ دختر متوفی ۶. 
ریحانه جانباز فرتمی فرزند اســماعیل  به شــماره شناسنامه 
۷  همســر متوفی والغیر، اینک شــورا پس از انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد 
از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم 

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

م  الف :   ۱۷ / ۱۴۰۱

آگهی درخواست حصر وراثت 
خانم زهرا صنعتی  فرزند موسی الرضا  به شرح دادخواستی که 

به شماره ۰۰۳۴۴ / ۰  / ۱۴۰۱  از این شعبه ثبت گردیده درخواست 
صدور گواهی انحصار وراثت نموده و  اعالم داشته که مرحوم موسی 
الرضا صنعتی  فرزند حسنقلی  به شــماره شناسنامه ۵ صادره از  
مانه و ســلمقان  در تاریخ ۲۱ / ۴ / ۱۴۰۱ در اقامتگاه دائمی خود 
شهرستان قائمشهر  فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : 
۱. فرشته صنعتی  به شماره شناسنامه  ۷۸۶ دختر متوفی ۲. کبری 
صنعتی به شماره شناسنامه ۱۷ دختر متوفی ۳.زهرا صنعتی به 
شماره شناسنامه ۰۲۶۷۰۰۰۹۱۶۴ دختر متوفی والغیر، اینک 
شورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای 
از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این 

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

م  الف :   ۱۸ / ۱۴۰

آگهی مفقودی
 برگ سبز 

سواری سیستم: سمند  تیپ:LX EF7 CNG   مدل: ۱۳۹۲ به 
رنگ: سفید به شماره موتور : 147H0029927 شماره شاسی 
NAACJ1JC7DF134575  به شماره پالک: ۸۲ - ۴۴۸ 

ص ۲۴ مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.بابل.ص

آگهی موضوع ماده ۳ قانون ۱۳ آیین نامه 
تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر 
در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد به 

شرح ذیل:
پرونده کالسه ۱۳۹۷۱۱۴۴۲۵۰۰۱۰۰۰۴۳۲ و 
رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۵۰۰۱۰۰۰۶۷۱ مورخ 
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ به تقاضای اســحق خادمی فرزند 
مهرعلی نسبت به ششــدانگ یک باب ساختمان 
)دامپروری( به مساحت۹۵۰متر مربع مجزی شده 
از پالک شماره ۷فرعی از۳۲ اصلی واقع در بخش 
۸ شهرســتان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک 
اولیه اسحق خادمی)متقاضی( رسیدگی و تایید 

و انشا گردید. 
مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمان های فاقد ســند رسمی در دو نوبت به 
فاصله ۱۵  روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیراالنتشــار و محلی آگهی 
می گردد 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 تســلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یه ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۵/۱۰ 
 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۵/۲۵

صیدآقا نجفوند دریکوندی
رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد

م الف: ۴۱۵۵۹۳۴۰

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون ۱۳ آیین نامه 
تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر 
در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد به 

شرح ذیل:
پرونده کالســه ۱۴۰۰۱۱۴۴۲۵۰۰۱۰۰۱۰۸۲ و 
رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۵۰۰۱۰۰۱۹۷۱ مــورخ 
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ به تقاضای علــی احمد زهرائی فرد 
فرزند رضاخان نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان 

نیمه کاره بــه مســاحت۱۴۴/۴۲ مترمربع مجزی 
شــده از پالک شــماره ۳۶ اصلی واقع در بخش ۲ 
شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
 میرکرم و درویش میرســاالری رســیدگی و تایید 

و انشا گردید. 
مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمان های فاقد ســند رسمی در دو نوبت به 
فاصله ۱۵  روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیراالنتشــار و محلی آگهی 
می گردد 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 تســلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یه ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۵/۱۰ 
 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۵/۲۵

صیدآقا نجفوند دریکوندی
رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد


