
وزارت نفت اعالم کرد: دغدغه اصلــی وزارت نفت تأمین بنزین 
مورد نیاز کشــور بوده و تنها محموله صادراتی از سوی وزارت 
نفت به قیمت ۷۰ سنت مربوط به فروردین ماه امسال و در رینگ 
صادراتی بورس انرژی بوده اســت. به گزارش ایسنا، طبق اعالم 
وزارت نفت، متولی صادرات بنزین امور بین الملل شرکت ملی 
نفت ایران اســت و وزارت نفت خارج از رینگ صادراتی شرکت 
بورس انرژی هیچ  محموله ای صادر نمی کند. امســال تنها یک 
محموله در ۲۴ فروردین ماه و به مقدار ۲۹۵ هزار بشکه با اکتان 
۸۷ درصد صادر شده است که پس از رقابت در رینگ صادراتی 
بورس انرژی ایران به باالترین قیمت یعنی ۷۰ سنت فروخته شد.
اخبار منتشــر شــده درباره صــادرات ارزان بنزیــن که در 

برخی رسانه ها منتشــر شده اســت قاعدتا مربوط به بنزین 
غیراستانداردی اســت که در پاالیشگاه های کوچک مقیاس 
)Mini Refineries( خصوصــی تولیــد شــده اند. این 
پاالیشــگاه ها میعانــات گازی را به قیمــت ۹۵ درصد فوب 
منطقه خریداری و ســوخت تولید می کنند و به دلیل اینکه 
این پاالیشگاه های کوچک مقیاس تأسیسات الزم برای تولید 
با کیفیــت را در اختیار ندارند، عموما ســوخت تولیدی آنها 
غیراستاندارد و غیرقابل استفاده در داخل کشور است، بنابراین 
خریدار این نوع سوخت عموما کشورهایی هستند که موضوع 
استاندارد سوخت برایشان اهمیتی ندارد، یا برای بلندینگ و 
صادرات دوباره از آن استفاده می کنند، بالطبع این سوخت کم 

کیفیت به قیمت ارزان تر از فوب منطقه صادر می شود. این نوع 
سوخت به دلیل آنکه غیراستاندارد است به وزارت نفت تحویل 
داده نمی شود و در داخل نیز توزیع نمی شود، این سوخت در 

مبادی رسمی نیز غیرقابل توزیع است.
در عین حال باید به این نکته نیــز دقت کرد که قیمت هایی 
 Global Petrol Prices که در بعضی از سایت ها همچون
درج شــده، قیمت های عمده فروشــی نبــوده، بلکه قیمت 
خرده فروشی است، به همین دلیل نمی تواند منبع مناسب و 

صحیحی برای قیمت گذاری بنزین صادراتی باشد.
باید تأکید کرد که مجموعه دولت و وزارت نفت، امسال بنزین 
۲۷ ســنتی صادر نکرده و از آنجا که مصرف بنزین در کشور 

افزایش داشــته است در شــرایط کنونی تنها دغدغه تأمین 
سوخت مورد نیاز کشور را دارد و تمرکزی بر صادرات بنزین 
ندارد. بر این اساس تنها یک محموله آن هم در فروردین ماه 
امسال و با قیمت ۷۰ سنت صادر شده و پس از آن نیز صادرات 

بنزین تاکنون از طریق وزارت نفت متوقف شده است.

آخرین محموله بنزین صادراتی ایران مربوط به 
فروردین ماه است

علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی ایــران نیز  درباره اخبار 
منتشر شده درباره صادرات بنزین ارزان در بعضی از رسانه ها  
گفت: آخریــن محموله بنزیــن صادراتی ایــران مربوط به 

فروردین ماه امســال بوده که با قیمت ۷۰ ســنت به فروش 
رفته است.

وی افزود: آخرین محموله صادراتی بنزین ایران که از طریق 
بورس انرژی صادر شده است مربوط به ۲۴ فروردین ماه امسال 
بوده و پس از این تاریخ، بنزینی از طریق بورس انرژی صادر 
نشده است. مقدار بنزینی که در فروردین ماه صادر شده ۲۹۵ 
هزار بشــکه دریایی با اکتان ۸۷ درصد بوده که با قیمت ۷۰ 

سنت به فروش رفته است.
مدیرعامل بورس انرژی ایران تأکید کــرد: آخرین محموله 
بنزین صادر شده ایران به فروردین ماه امسال باز می گردد و 

صادرات این فرآورده هم اکنون متوقف شده است.

طبق اعالم وزارت صمت مصوبه ســتاد تنظیم بازار 
مبنی بر صفر شدن سود بازرگانی واردات روغن خام و 
دانه روغنی ابالغ و وعده داده شد که در پی این تصمیم 
قیمت روغن خوراکی کاهش می یابد. به گزارش ایسنا، 
علی رضا شه پرست،  مدیر کل صنایع غذا و دارو وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از ابالغ مصوبات ستاد تنظیم 
بازار مبنی بر صفر شدن سود بازرگانی واردات روغن 
خام و دانه روغنی و نیز معافیت از محدودیت سقف و 

سابقه در واردات روغن خام خبر داد.
او همچنین وعده داده کــه قیمت روغن خوراکی در 
سراسر کشور کاهش می یابد و گفته که در همین راستا 
هماهنگی های الزم برای کاهش قیمت انواع روغن های 
خوراکی با تولید کنندگان این حوزه انجام شده و با هر 
واحدی که حقوق مصرف کنندگان را رعایت نکند و از 
دستورالعمل ها و ضوابط  قانونی پیروی نکند، برخورد 

خواهد شد. پیش تر هم  مهدی برادران -معاون وزیر 
صمت-  در بازدید از یکی از کارخانه های تولید روغن 
از کاهش ۱۰ تا ۲۵ درصدی قیمت روغن خوراکی در 
سراسر کشور خبر داده و تاکید کرده بود 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 دستورالعمل 

پیروی نکند، برخورد خواهد شد.
موضوعی که مخالفت انجمن صنایع روغن نباتی را 
به دنبال داشــت. این انجمن در واکنش به اظهارات 
برادران، طی اطالعیه ای اعالم کرد که کاهش قیمت 
روغن نباتی با شــرایط فعلی برای کارخانه ها مقدور 
نیست و منجر به زیان کارخانه ها می شود. در بخش 

دیگری از این اطالعیه پیشنهاد شده که با توجه به بروز 
تنش احتمالی در بازار روغن نباتی، کاهش قیمت بعد از 
تعیین تکلیف موضوعاتی از جمله قیمت های کاالهای 
ساخته شده موجود در انبارهای شرکت 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 پایــه ارزی روغن خام وارداتی توســط 
وزارت جهاد کشاورزی،  تعیین تکلیف حقوق ورودی 
انواع روغن خام و کاهش قیمت روغن خام شــرکت 
بازرگانی دولتی ایران و به طور کلی بعد از رســیدن 
محموله های جدید خریداری شــده )با قیمت های 
پایین( به کشور و کارشناسی قیمت توسط سازمان 
 حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به صورت 

یک مرحله ای انجام شود.

در همین حال، نتایج نظرسنجی ماهانه رویترز نشان 
داد اوپک در ژوییه ۳۱۰ هزار بشکه در روز نفت بیشتری 
برای جبران افت عرضه نیجریه و لیبی تولید کرده است و 
اعضای این گروه حدود ۶۰ درصد از افزایش تولید هدف 
گذاری شده تحت توافق اوپک پالس را محقق کردند. 
بر اساس نظرســنجی رویترز، اوپک در ژوئیه ۲۸.۹۸ 

میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که ۳۱۰ هزار بشکه 
در روز در مقایسه با سطح تولید ژوئن، افزایش داشت. 
بزرگترین افزایش تولید به میزان ۱۵۰ هزار بشکه در روز 
مربوط به عربستان سعودی بود. تولید نفت لیبی که 
در ژوئن به دلیل ناآرامی داخلی، کاهش چشمگیری 
داشت، در ژوئیه بهبود مالیمی پیدا کرد و تا پایان ماه 

به سطح عادی بازگشت. لیبی یکی از سه عضو اوپک 
است که از شــرکت در توافق محدودیت عرضه اوپک 
معاف شده است. دو عضو دیگر، ایران و ونزوئال هستند 
که تولیدشان ماه گذشته ثابت بود. تولید امارات متحده 
عربی و کویت مطابق با سهمیه اختصاص یافته، افزایش 

یافت در حالی که تولید عراق باالتر رفت.

در حالی که حدود پنج ماه از پایان پذیره نویســی 
ســرخابی ها گذشــته و وعده های زیادی در مورد 
زمان بازگشایی نماد دو باشــگاه از سوی سازمان 
خصوصی ســازی داده شــده، این اتفــاق هنوز 
رخ نــداده و رئیس ســازمان بــورس در آخرین 
اظهارنظر خود اعالم کرد دو باشــگاه اســتقالل و 
 پرسپولیس باید اطالعاتی که فرابورس می خواهد 

را افشا کنند.
مجید عشقی در گفت وگو با ایســنا، به این سوال 
که آیا دلیل عدم بازگشــایی نمادهای استقالل و 
پرسپولیس عدم افشــای قراردادهای این دو تیم 
است، پاسخ داد: یک موضوع افشــای قراردادها و 
موضوع دیگــر  برگزاری مجامــع فوق العاده برای 
اصالح اساسنامه است. اگر این اتفاق رخ دهد نمادها 

بازگشایی خواهد شد.
وی ادامه داد: دو تیم اســتقالل و پرسپولیس باید 
اطالعاتی که فرابورس می خواهد را حتما افشا کنند.
بر اســاس این گزارش، پذیره نویســی تعداد یک 

میلیارد و ۲۳۶ میلیون و ۹۹ هزار و ۶۵۶  ســهم از 
ســهام جدید شــرکت فرهنگی ورزشی استقالل 
ایران )ســهامی عام( در نماد معامالتی )استقاللح 
۱( و تعداد یک میلیارد و ۳۴ میلیون و ۸۴۰ هزار و 
۵۶۷ سهم از سهام جدید شرکت فرهنگی ورزشی 
پرســپولیس )ســهامی عام( در نمــاد معامالتی 
)پرسپولیسح ۱( ناشــی از سلب حق تقدم به روش 
ثبت ســفارش در تابلو نارنجی بازار پایه فرابورس 
ایران، از ۱۵ اسفندماه آغاز شده بود سرانجام در ۲۸ 

اسفند به پایان رسید.
طبق آمــار در پذیره نویســی پرســپولیس ۳۲۰ 
هزار نفر مشــارکت کردند. ۲۶۱ میلیارد تومان از 
سهام این باشگاه توســط حقوقی ها و بیش از ۸۸ 
میلیارد تومان نیز توسط حقیقی ها خریداری شد. 
همچنین ۲۸۶ هزار نفر در پذیره نویسی استقالل 
شرکت کردند که ۲۸۰ میلیارد تومان از سهام این 
 باشگاه توسط حقوقی ها و ۷۹ میلیارد تومان توسط 

حقیقی ها خریداری شد.

قراردادها هنوز افشا نشده است!؟
تاکنــون از ســوی ســازمان خصوصی ســازی 
وعده های مختلفی درمورد زمان بازگشــایی نماد 
دو باشــگاه داده شــد که هیچکدام اجرایی نشد. 
بر این اســاس چندی پیــش حســین قربانزاده، 
 رئیس سازمان خصوصی ســازی با تاکید بر اینکه 
اســتقالل و پرســپولیس باید متــن قراردادهای 
خود را افشــا کنند به ایســنا اعالم کــرده بود که 
از زمان بورســی شدن، این دو باشــگاه حتما باید 
رویدادهای عمــده مالی خود را در ســایت کدال 
بورس افشــا و متن کامل همه قراردادها را عالوه 
بر تنظیم گران تخصصی مانند ســازمان لیگ و ... 
 به شــرکت فرابورس و ســازمان خصوصی سازی 

ارائه کنند.
پیگیری های ایسنا از شرکت فرابورس در مورد علت 
عدم بازگشایی نماد دو تیم مذکور به نتیجه نرسید، 
اما به نظر می رسد مشکل افشای قرارداد توسط دو 

باشگاه همچنان پابرجاست.

ســخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم 
جانبی با بیان اینکه در چهار ماهه نخست امسال حدودا 
دو میلیون دستگاه کمتر از سال قبل موبایل به کشور وارد 
شده، اظهار کرد: در حال حاضر حدود یک میلیون و ۸۵۰ 
هزار دستگاه موبایل ذخیره که هنوز خاموش هستند و 
در شبکه ارتباطی فعال نشده اند، وجود دارد. بیش بینی 
می شود ظرف یک تا یک ماه و نیم آینده این دستگاه ها 
وارد شبکه ارتباطی کشور شــود. محمدرضا عالیان در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: کل واردات موبایل در چهار 
ماه ابتدایی امسال حدود چهار میلیون دستگاه به ارزش 
۹۷۰ میلیون دالر بوده که ۱۵۰ هزار دستگاه به ارزش 
حدود ۱۰۰ میلیون دالر به صورت مسافری وارد کشور 
شده است. همچنین به گفته وی از این این چهار میلیون 
دستگاهی که در سال ۱۴۰۱ به کشور وارد شده، حدود 
۲۴۰ هزار دستگاه باالی ۶۰۰ دالر بوده است. همچنین 
بیش از ۶۵ هزار دستگاه موبایل باالی ۶۰۰ دالر به صورت 

مسافری به کشور وارد شده است .
به گفته وی چالش مهم واردکنندگان موبایل در حال 
حاضر تخصیص ارز اســت. واردکنندگان موبایل از ۲۷ 

اردیبهشت امسال هیچ تخصیص ارزی دریافت نکردند. 
در سال جاری فقط ۳۵۳ شرکت موفق شدند حداقل یک 
بار واردات انجام دهند. اما در جلسات مشترکی که تاکنون 
برگزار شــده، ذی نفعان دولتی قول دادند که شرایط به 
حالت عادی برگرد. سخنگوی انجمن موبایل افزود: به 
عبارت دقیق تر ثبت سفارش موبایل های ترخیص شده 
در سال جاری، مربوط به قبل از ۲۷ اردیبهشت بوده که به 

صورت قطره چکانی وارد می شود.

شرکت های واردکنند، در شرف ورشکستگی
عالیان با بیــان اینکه تخصیص نیافتن ارز باعث شــده 
بسیاری از شرکت ها در شرف ورشکستگی باشند، تصریح 
کرد: تعداد زیادی از این شرکت ها پرسنل زیادی دارند 
که خطر بیکاری آن ها وجــود دارد، چرا که اگر وضعیت 
به همین شکل پیش برود، بخشــی از این شرکت ها در 
ماه های آینده وجود نخواهند داشت . سخنگوی انجمن 
موبایل مسئله دیگر این بخش را دپوی کاالها در گمرک 
عنوان کرد و گفت: بخشــی از موبایل های وارد شده به 
دلیل تخصیص نیافتــن ارز و تغییر تعرفه ها، حداقل دو 

تا سه ماه است که در گمرک دپو شده است. به گزارش 
ایسنا، اواخر اردیبهشت ماه اخباری مبنی بر ممنوعیت 
واردات آیفون منتشر شد، اما چند روز بعد این وضعیت 
به اختالل سیســتمی نسبت داده شــد و اعالم شد که 
ممنوعیتی در واردات هیچ کدام از برندهای موبایل وجود 
ندارد.  اما این ماجرا همین جا تمام نشــد و اوایل تیرماه 
انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت که 
واردات آیفون قانونی است، اما به دلیل مشکالت مربوط 
به تامین ارز، شدنی نیست و در مقابل، واردات غیرقانونی، 
ممنوع، اما شدنی اســت. به عبارت دقیق تر طبق اعالم 
این انجمن از ۲۴ اردیبهشت، واردات موبایل های باالی 
۶۰۰ دالر تامین ارز نشده و واردات موبایل های زیر ۶۰۰ 
دالر هم به صورت قطره چکانی در حال انجام است. در 
همان گفت وگو این نکته هم مطرح شده بود که قرار است 
تکلیف تخصیص ارز موبایل های باالی ۶۰۰ دالر تا یک 
هفته بعد )یعنی ۲۱ تیر( معلوم شود. اما پیگیری های 
ایسنا از انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی 
نشان می دهد که هنوز خبری از تعیین تکلیف واردات 

موبایل های باالی ۶۰۰ دالر نیست.

وزارت نفت خارج از سازوکار بورس انرژی بنزین صادر نکرده است

افزایش ماهانه تولید نفت اوپکسود بازرگانی واردات روغن خام و دانه روغنی صفر شد

۲ میلیون دستگاه موبایل، کمتر به کشور وارد شدعامل اصلی عدم بازگشایی نماد سرخابی ها چیست؟
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آخرین قیمت اقالم 
خوراکی در تیرماه 

پرداخت وام 
به مردها مشروط شد

تأمین مالی هدفمند 
در حال رخ دادن است
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سرمقاله

تبعات تعیین 
دستوری نرخ سود 

در اکثر کشــورهای جهان 
نرخ سود ســپرده بانکی بر 
اساس نرخ سود بین بانکی 
 و عملیات بــازار باز تعیین 
می شــود. یعنی این دو عامل هدایت کننده نرخ 
 سود سپرده های بانکی هستند. در ایران نرخ سود 
سپرده ها عمدتا در بســته های پولی و بانکی و به 
صورت دستوری تعیین می شود. هرچند نرخ سود 
بین بانکی نیز در این فرآیند تاثیرگذار اســت اما 
دستور و نرخ معین تعیین شده اولویت دارد. این 

اقدام و دستوری...

  ایمان اسالمیان، کارشناس 
بانکی 
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رشد مالیم
شاخص های بورس

کاهش 
معامالت  دالر

تعدادی از بانک ها اقدام به پرداخت سود 20درصدی به سپرده های بانکی کرده اند

زمزمه  افزایش  نرخ  سود سپرده
صفحه4
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صعود  بی وقفه  اجاره بها

در  دو   سال   اخیر اجاره  بهای   مسکن   
در   تهران ۸۳.۳   درصد   افزایش   یافته   است

روز گذشته شاخص کل بورس تهران اندکی رشد 
کرد و هنوز ارزش معامال ت در سطح پائینی قرار دارد. 
به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز سه شــنبه 
یازدهم مرداد ماه، شــاخص کل بورس پایتخت با 
افزایش ۲ هزار و ۴۱۲واحدی نسبت به روز دوشنبه 
به رقم یک میلیون و ۴۳۰ هزار و ۱۸ واحد رســید. 
شاخص هم وزن بورس نیز با رشد ۲۲۴ واحدی در 
سطح ۳۸۰ هزار و ۵۸۷ واحدی ایستاد. همچنین 
شاخص کل فرابورس )آیفکس( ۲۴ واحد باال آمد 
و در ســطح ۱۸ هزار و ۷۶۲ واحد قرار گرفت.  روز 
گذشته نمادهای »فارس«، »ومعادن« و »تاپیکو« 
بیشترین تأثیر را در رشد شاخص کل بورس داشتند 
و نمادهای »وپارس«، »برکت« و »کگل« بیشترین 

تأثیر کاهشی را بر...

قیمت  دالر سه شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، در بازار آزاد 
افزایش نسبی دارد و نرخ صرافی ملی نیز صعودی 
ثبت شد. نوسانات و سیگنال های موثر بر بازار دالر 
را بخوانید. به گزارش تجارت نیوز، دالر روز گذشته 
در بازارهای مختلف نوساناتی داشت. قیمت دالر در 
صرافی ملی با افزایش نسبت به روز گذشته، ۲۷۸۹۴ 
تومان اعالم شد. اما دالر در بازار آزاد روز گذشته هم 
بر اساس گزارش بعضی کانال های تلگرامی، نوسان 
اندکی دارد. دالر دیروز روند نزولی داشت که به نرخ 
دالر غیرقانونی فردایی هم ســرایت کرده بود. روز 
گذشته نرخ دالر از مرز مقاومتی پایین آمد و اکنون 
در آن محدوده و اندکی باالتر نوسان دارد. البته برخی 
منابع نیز معتقدند کانال های تلگرامی قیمت ها را 

بیشتر از رقم واقعی...



اقتصاد2
ایران

رئیس کل بانک مرکزی:
تأمین مالی هدفمند در حال رخ 

دادن است
رئیس کل بانک مرکزی گفت: از نگاه بانک مرکزی 
تأمین مالــی هدفمند در حال رخ دادن اســت. 
به گزارش مهــر علی صالح آبــادی در آغاز آئین 
رونمایی از نقشــه راه تأمین مالی زنجیره ای در 
بخش کشاورزی که در بانک مرکزی برگزار شد، 
با بیان اینکه تأمین مالی در حوزه کشاورزی جزو 
خصوصی ترین بخش های صنعت کشور است که 
بخش خصوصی فعالی دارد گفــت: از نگاه بانک 
مرکزی تأمین مالی هدفمند در حال رخ دادن است. 
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اقدام های وزارت 
صمت در حوزه کشاورزی، افزود: هماهنگی وزارت 
جهاد کشاورزی و بانک ها نیازمند یک برنامه ریزی 
است. از طرفی موضوع آموزش نیز از اهمیت باالیی 
برخوردار است. وی پیشنهاد کرد: مرکز آموزش 
عالی بانکداری برای بانک ها و ذی نفعان مختلف 
با تولید محتوا سمعی و بصری جهت آموزش اقدام 
کنند. وی تصریح کرد: در حوزه جهاد کشاورزی 
آموزش وجود دارد اما یکســری زیر ساخت الزم 
است که وزارت جهاد کشاورزی دنبال خواهد کرد.

پرداخت وام به مردها مشروط شد
بانک مرکزی در بخشــنامه ای بــه بانک ها اعالم 
کرد که براســاس قانون خدمت وظیفه عمومی، 
ارائه تســهیالت بانکی از جمله وام فرزندآوری به 
متقاضیان ذکور مشروط به استعالم وضعیت نظام 
وظیفه عمومی آن هاســت. به گزارش ایسنا، در 
بخشنامه بانک مرکزی آمده است: »در خصوص 
ابالغ جز )۲( بند الف تبصره )۱۶( قانون بودجه سال 
۱۴۰۱ موضوع پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
فرزند به آگاهی می رســاند، حســب بند ب مفاد 
ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی مقرر شده 
است »دریافت هرگونه وام و کمک های کشاورزی، 
صنعتی، دامداری و مســکن از طریــق بانک ها و 
وزارتخانه ها و موسسات دولتی وابسته به دولت و 
نهاد قانونی مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی 
به وضع مشمولیت آنان در سازمان وظیفه عمومی 
است. همچنین، بانک های عامل موظفند پیش از 
ارائه هرگونه تسهیالت بانکی از طریق وب سرویس 
تعاملی آن بانک با شــبکه پیام الکترونیک دولت 
)سباد( نسبت به اســتعالم وضعیت نظام وظیفه 
عمومی متقاضیان ذکور اخذ تســهیالت، اقدام 
کنند. بر این اساس، صرفا اشــخاص ذکوری که 
پاسخ استعالم وضعیت نظام وظیفه عمومی آنها در 
وب سرویس فوق »مجاز« باشد، امکان استفاده از 
تسهیالت بانکی از جمله تسهیالت قرض الحسنه 
فرزند را دارا خواهند بود و اشــخاصی که پاســخ 
استعالم وضعیت نظام وظیفه عمومی آنها در وب 
ســرویس مذکور »غیر مجاز« اعالم شده امکان 

استفاده از تسهیالت مذکور را نخواهند داشت«.

حضور مدیرعامل بانک مسکن در 
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس

مدیرعامل بانک مســکن در نشســت کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی با موضوع تامین 
مالی پروژه   های مسکن و تســریع در اجرای طرح 
نهضت ملی مسکن شرکت کرد.به گزارش پایگاه 
خبری بانک مسکن – هیبنا ، نشست کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی با حضور رستم 
قاســمی وزیر راه و شهرســازی ،علی صالح  آبادی 
رییس کل بانک مرکزی، سید مسعود میرکاظمی 
رییس ســازمان برنامــه و بودجــه و محمدرضا 
پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی برگزار شد.همچنین محمود شایان 
مدیرعامل بانک مسکن، اکبر نیکزاد رییس بنیاد 
مسکن انقالب اســالمی و تنی چند از نمایندگان 
کمیسیون اقتصادی و مســووالن اقتصادی کشور 
در این جلسه حضور داشتند که با دستور کار تامین 
مالی پروژه های مسکن و تســریع در اجرای طرح 
نهضت ملی مسکن برگزار شد.در این نشست رستم 
قاسمی وزیر راه و شهرسازی با قدردانی از عملکرد 
بانک مسکن در تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن 
عنوان کرد که بانک مسکن تنها بانکی بوده است که 
به تمامی تکالیف خود در این حوزه عمل کرده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این جلسه 
با بیان اینکه مجلس حمایت های الزم برای تحقق 
اهداف دولت سیزدهم برای ساخت ۴ میلیون واحد 
مســکونی را انجام می دهد، پیشنهاد داد با حضور 
نمایندگانی از مجلس، وزارت اقتصاد، وزارت راه و 
شهرسازی، همچنین بانک مرکزی و ... کارگروهی 
برای تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن تشکیل 

شود و بسته پیشنهادی در این حوزه تهیه شود.

اخبار

قیمت  دالر سه شــنبه ۱۱ 
مرداد ۱۴۰۱، در بازار آزاد 
افزایش نسبی دارد و نرخ 
صرافی ملــی نیز صعودی 
ثبــت شــد. نوســانات و 

سیگنال های موثر بر بازار دالر را بخوانید.
به گزارش تجارت نیوز، دالر روز گذشته در بازارهای 
مختلف نوساناتی داشت. قیمت دالر در صرافی ملی 
با افزایش نسبت به روز گذشــته، ۲۷۸۹۴ تومان 

اعالم شد.
اما دالر در بازار آزاد روز گذشته هم بر اساس گزارش 
بعضی کانال های تلگرامی، نوسان اندکی دارد. دالر 
دیروز روند نزولی داشت که به نرخ دالر غیرقانونی 
فردایی هم سرایت کرده بود. روز گذشته نرخ دالر 
از مرز مقاومتی پایین آمد و اکنون در آن محدوده 
و اندکی باالتر نوســان دارد. البته برخی منابع نیز 
معتقدند کانال های تلگرامی قیمت ها را بیشــتر از 

رقم واقعی اعالم می کنند.
به گزارش شــبکه اطالع رسانی طال، ســکه و ارز، 
قیمت دالر نیمایی روز گذشــته بــا ۰،۲۴ درصد 
افزایش نسبت به روز گذشــته، به قیمت ۲۶۳۰۹ 

تومان رسیده است.
همچنین قیمت ارز آمریکایی در سامانه متشکل ارز 
نیز با ۰،۱۰ افزایش به ۲۷۷۵۶ تومان رسیده است.

سامانه سنا نیز قیمت آن را با افزایش نسبت به روز 
گذشــته برای فروش ۲۷۸۹۴ تومان اعالم کرده 

است.
در مدت اخیر بازارهای مالــی از جمله دالر، تحت 
تاثیر مذاکرات وین و اخبار سیاسی قرار داشتند. روز 
گذشته نرخ دالر نوسان اندکی داشت و تا حدودی 

افزایشــی بود. در این روزها نیز ســیگنال هایی از 
مذاکرات هسته ای برای بازار دالر ارسال شده است.

در حالی که در روزهای اخیر اخبار از احتمال آغاز 
دوباره مذاکــرات برجامی حکایت می کرد، شــب 
گذشــته آمریکا تحریم های جدیدی را علیه ایران 

وضع کرد.
در دور جدید تحریم های این کشور علیه ایران، نام 
شش نهاد و یک نفتکش به بهانه ارتباط با »شرکت 
تجارت صنعت پتروشــیمی خلیج فــارس« دیده 

می شود.
برزو حق شناس، کارشناس بازارهای مالی در گفتگو 
با تجارت نیوز توضیح داد که به نظر نمی رســد این 
تحریم ها در کوتاه مدت تاثیری داشته باشد. در یک 
ماه آینده روند بازار ارز کشور به همین صورت ادامه 

دارد اما تحریم گلوگاه های صادراتی کشور می تواند 
در درازمدت بر دالر اثر بگذارد.

در ایــن میان، علــی باقری کنــی، مذاکره کننده 
ارشــد ایران از آمادگی کشــور برای جمع بندی 
مذاکرات احیای برجام خبر داده است. او با انتشار 
توئیتی تاکید کرده که ایران بــرای دادن فرصتی 
دیگر به آمریکا برای نشــان دادن حســن نیت و 

مسئولیت پذیری خود تالش می کند.
سیگنال های سیاسی و شاخص های کالن اقتصادی 
در بعد داخلی و بین المللی بــر قیمت دالر اثرگذار 

هستند. 
آنچه از روند بازار مشخص است، در روزهای اخیر 
تمایل به خریــد دالر پایین تر آمده اســت و این 
موضوع زمینه ســاز افت محدود دالر شده است. 

اگر قرار باشد اسکناس آمریکایی به مسیر افزایشی 
بازگردد، در ابتــدا باید محــدوده ۳۱ هزار و ۸۰۰ 

تومان پس گرفته شود.
احتمال آغاز دور جدیدی از مذاکرات هســته ای 
موجب شده است که تمایل معامله گران برای خرید 
دالر کاهش پیدا کند. روز گذشته، سخنگوی وزارت 
خارجه ایران عنوان کرد، بعد از تبادل پیام هایی که 
در هفته های اخیر که رخ داد و بررسی هایی که روی 
متون پیشنهادی انجام شد، این احتمال وجود دارد 
در آینده نزدیک بتوانیــم در خصوص تعیین زمان 
مذاکرات رفع تحریم ها به نتیجه ای برسیم و احتماالً 

شاهد دور جدیدی از مذاکرات باشیم.
این خبر موجب شد که دیروز اسکناس آمریکایی 
زیر محدوده ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان باقی بماند. در 
بازار ســطح خرد و بازار معامالت آنالین نیز حتی 
بازیگران حاضر شــده بودند که دالر خــود را در 
محدوده ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش برسانند. 
البته برخی فعاالن عنوان می کردند افرادی که در 
محدوده ۳۱ هزار و ۵۰۰تومان حاضر به فروش دالر 
بودند، اسکناس آبی آمریکایی تحویل نمی دادند و 
دالر سفید را عرضه می کردند. در بازار ارز، دالرهای 
آبی نسبت به دالرهای سفید طرفدار بیشتری دارند. 
دالر چاپ قدیم از لحاظ ظاهری با دالر چاپ جدید 
تفاوت های ظاهری دارد که این تفاوت در رنگ آن ها 
بارز و قابل مشاهده اســت زیرا، دالر چاپ قدیم به 

دالر سفید و چاپ جدید به دالر آبی معروف است.
آنچه از روند بازار مشخص است، در روزهای اخیر 
تمایل به خریــد دالر پایین تر آمده اســت و این 
موضوع زمینه ســاز افت محدود دالر شده است. 
اگر قرار باشد اسکناس آمریکایی به مسیر افزایشی 
بازگردد، در ابتــدا باید محــدوده ۳۱ هزار و ۸۰۰ 

تومان پس گرفته شود.

قیمت دالر در بازار آزاد افزایش نسبی داشت

کاهش معامالت  دالر

آخرین  قیمت اقالم خوراکی در تیرماه 
در گروه لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن، بیشترین 
افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به »دوغ 
پاستوریزه« با ۱۸,۸ درصد و » خامه پاستوریزه » با 
۱۴.۸ درصد و » کره پاستوریزه)کره حیوانی( » با 
۱۴.۳ درصد بوده است.  به گزارش مرکز آمار ایران؛ 
در تیر ماه ۱۴۰۱ تغییرات متوسط قیمت اقالم 
خوراکی منتخب برای گروه های مختلف کاالهای 
خوراکی در مناطق شهری کشور بشرح زیر است:

نان و غالت
در این گروه، اقــالم »برنج ایرانی درجه یک« 
با ۱۰,۷ درصد ،« برنــج خارجی درجه یک » 
با ۶.۵ درصد و » رشــته آش » با ۵.۲ درصد 
بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل 

داشته اند.

گوشت قرمز، سفید و فرآورده های آن ها
در این گروه، اقالم »مرغ ماشــینی« با ۲۶,۱ 
درصد ،«کنســرو ماهی تن« با ۳.۲ درصد و 
»گوشت گاو یا گوساله«  با ۲.۶ درصد بیشترین 

افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت 
به ماه قبل مربوط به »دوغ پاستوریزه« با ۱۸,۸ 
درصد و » خامه پاستوریزه » با ۱۴.۸ درصد و » 
کره پاستوریزه)کره حیوانی( » با ۱۴.۳ درصد 

بوده است.

میوه و خشکبار
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت 
به ماه قبل مربــوط به » پرتقــال » با ۱۳,۹ 
درصد،« کشمش پلویی« با ۹.۲ درصد می

باشد. همچنین در این گروه بیشترین کاهش 
قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به » هلو » با 

۱۲.۵ درصد می باشد.

سبزیجات و حبوبات
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت 
به ماه قبل مربوط به » هویج فرنگی »  با ۲۱,۶ 
درصد، »پیاز« با ۱۰.۰ درصد و » لوبیا چیتی« 

با ۷.۳ درصد می باشد.

قند و شکر، آشامیدنی ها و سایر خوراکی ها
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به 
ماه قبل مربوط به »سس مایونز« با ۲۴,۳ درصد 

و »سس گوجه فرنگی« با ۷.۴ درصد می باشد.

معاون وزیر صمت اعالم کرد؛
بسته تشویقی برای بانک ها بر 

اساس تأمین مالی زنجیره ای
معاون وزیر صمت گفت: در تالش هستیم بسته 
تشویقی برای بانک ها بر اســاس تأمین مالی 
زنجیره ای به شورای اقتصاد ارائه شود و به طور 
پایلوت تا االن ۷ هزار فاکتور با تالش سیستم 

بانکی استعالم شده است.
سید مهدی نیازی در آغاز آئین رونمایی از نقشه 
راه تأمین مالی زنجیره ای در بخش کشاورزی که 
در بانک مرکزی برگزار شد، با بیان اینکه تأمین 
مالی زنجیره ای در دستور کار قرار گرفت گفت: 
این اقدام در حالی انجام شــد که اوراق گام در 

گذشته وجود داشت.
معاون وزیر صمت با اشــاره به اینکه با ۷ بانک 
تحت سامانه جامع تجارت تفاهم نامه ای منعقد 
شــد گفت: این تفاهم نامه در جهت پرداخت 
تسهیالت بر اساس استعالم فاکتور به کشاورزان 
است که شــبکه بانکی ملزم شــده سیستم 

پرداخت تسهیالت را اجرایی کنند.
این مقام مســئول ادامه داد: در تالش هســتیم 
بسته تشویقی برای بانک ها بر اساس تأمین مالی 
زنجیره ای به شــورای اقتصاد ارائه شود و به طور 
پایلوت تا االن ۷ هزار فاکتور بــه ارزش ۱۱ هزار 
میلیارد تومان با تالش سیســتم بانکی استعالم 
شــده و ۱۵ هزار میلیارد تومــان تاکنون تأمین 
مالی سازماندهی شــده و مطمئن هستیم که در 
تأمین مالی زنجیره ای عملیاتی شده است. نیازی 
خاطرنشان کرد: با توجه به دو تکلیف مهم امسال 
برای بخش کشاورزی ،۷۰ درصد سرمایه در گردش 

هم باید از طریق استعالم فاکتور پرداخت شود.
وی اظهار کرد: از ۵/۱ ســال اخیر سازماندهی 
تأمین مالی قراردادی کشاورزی را انجام داده ایم 
و از طریق تأمین مالی انتهای زنجیره کشاورزی، 
آماده ایم حمایت کنیم یعنی یک شرکت غذایی 
در انتهــای زنجیره بتواند بر اســاس اعتبارات 
حمایت شود و بانک ها نیز سایر اجزای زنجیره 

را حمایت مالی کنند.

اخبار
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روز گذشته شاخص کل بورس تهران اندکی رشد 
کرد و هنوز ارزش معامال ت در سطح پائینی قرار 

دارد.
به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز سه شنبه 
یازدهم مرداد ماه، شــاخص کل بورس پایتخت 
با افزایش ۲ هــزار و ۴۱۲واحدی نســبت به روز 
دوشــنبه به رقم یک میلیــون و ۴۳۰ هزار و ۱۸ 

واحد رسید. 
شاخص هم وزن بورس نیز با رشد ۲۲۴ واحدی در 
سطح ۳۸۰ هزار و ۵۸۷ واحدی ایستاد. همچنین 
شاخص کل فرابورس )آیفکس( ۲۴ واحد باال آمد 

و در سطح ۱۸ هزار و ۷۶۲ واحد قرار گرفت.  
روز گذشــته نمادهای »فــارس«، »ومعادن« و 

»تاپیکو« بیشــترین تأثیر را در رشد شاخص کل 
بورس داشــتند و نمادهای »وپارس«، »برکت« 
و »کگل« بیشــترین تأثیر کاهشی را بر شاخص 

کل داشتند. 
در فرابورس نیز نمادهای »زاگرس«، »شــراز« و 
»بپاس« بیشــترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل 
فرابورس داشــتند و »غصینــو«، »فرابورس« و 
»دماوند« بیشــترین تأثیر کاهنده را بر شاخص 

داشتند.  
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس خگستر 
صدرنشین است و خســاپا و خودرو در رتبه های 
بعدی هســتند. در فرابورس نیــز نمادهای فزر، 
فرابورس و شراز پرتراکنش  ترین نمادها هستند.  

رشد معامالت خرد
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
۱۵ هزار و یک میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش 
معامالت اوراق بدهی در بــازار ثانویه ۱۱ هزار و 
۷۲۲ میلیارد تومان بود که ۷۸ درصد از ارزش کل 

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

۹۶۸ میلیارد تومان رسید. 

صف های پایانی بازار 
در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صف های 
فروش پایانی بازار نســبت به روز کاری قبل ۲۵ 

درصد کاهش یافت و ۱۸ میلیارد تومان بود. ارزش 
صف های خرید نیز نســبت به پایــان روز کاری 
گذشته ۱۵ درصد افت کرد و در رقم ۶۰ میلیارد 
تومان ایستاد.  روز گذشته نماد آسیاتک )شرکت 
انتقال داده های آسیاتک( با صف  خرید ۱۰ میلیارد 
تومانی در صدر جــدول تقاضای بازار قرار گرفت. 
پس از آسیاتک، نمادهای کایزد )شرکت فرانسوز 
یزد( و تپمپی )شرکت پمپ سازی ایران( بیشترین 
صف خرید را داشتند.  بیشترین صف فروش بازار 
در پایان معامالت به نماد فمراد )شرکت آلومرداد( 
تعلق داشــت که ارزش آن ۵ میلیارد تومان بود. 
پس از فمراد، نمادهای لبوتان، وصنا، تکنو و دروز 

بیشترین صف فروش داشتند.

بررســی روند یک روز گذشــته بازار خودرو، از 
آرامش تقریبی قیمت ها حکایت دارد، تا جایی که 
اغلب خودروها، بدون تغییر قیمتی روز خود را به 
پایان رساندند. به گزارش خبرآنالین، کارشناسان 
بازار خودرو اعتقاد دارند که وجود آرامش در بازار 
ارز، یکی از عواملی اســت که باعث آرامش بازار 
خودرو شده است. این در حالی است که گروهی از 
کارشناسان عنوان می کنند که یک آرامش آتش 
زیرخاکستر را به دلیل نبود فضای مثبت برجامی 
شاهد هســتیم و این امکان وجود دارد که بازار 
خودرو در روزهای آینده رشد قیمت را ثبت کند.

با این حال، گزارش های میدانی نشــان می دهد 
که قیمت پژو ۲۰۶ تیــپ ۲ مدل ۱۴۰۱ در بازار 
۲ میلیون تومان افزایش و تیبا ۲ مدل ۱۴۰۱ در 
حدود ۲ میلیون تومان کاهش یافته اســت. در 
حال حاضر پژو ۲۰۶ تیپ۲ مدل ۱۴۰۱ در بازار 
۳۰۲ میلیون تومان قیمــت دارد و تیبا ۲ مدل 
۱۴۰۱ نیز ۱۹۸ میلیون تومــان قیمت خورده 
است. این در شرایطی اســت که در بازار خودرو 
شــاهد بودیم که بقیه خودروها هیچ گونه تغییر 
قیمتی پیدا نکرده اند و به نظر می رسد ترمز ریزش 

قیمت ها در بازار خودرو کشیده شده است.

در راســتای تعامل و همکاری با دولت، انجمن 
صنفــی صنایــع روغــن نباتــی در اطالعیه 
ای لیســت جدید قیمــت انواع روغــن نباتی 
 برای اجــرا از تاریــخ ۱۱مردادمــاه ۱۴۰۱ را 

اعالم کرد.
انجمن صنفی صنایــع روغن نباتــی ایران در 
اطالعیه ای اعالم کــرد: با عنایت بــه پیگیری 
و جلســات برگزار شده با سرپرســت سازمان 
حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان و 
همچنین مدیرکل دفتر صنایع غذا و دارو وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت، به پیوســت قیمت 

مصرف کننده روغــن نباتی  اعالم می شــود. 
لذا با توجه به اینکــه قیمت های جدید اعالمی 
از ســوی ســازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان می بایســت توســط خود 
شرکت ها در ســامانه جامع تجارت بارگذاری 
گردد، بنابراین از روز سه شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ 
 قیمت های فــوق قابلیــت اجرایــی خواهند 

داشت.
بنا بر این گزارش قیمت روغن خانوار ۱۰ درصد 
و قیمت روغن صنف و صنعت ۱۵ درصد کاهش 

داشته است.

در دو ســال اخیر اجاره بهای مسکن در تهران ۸۳.۳ 
درصد افزایش یافته حال آنکه می بایست حداکثر ۴۵ 

درصد رشد می کرد .
به گزارش مهــر، بانک مرکــزی در آخرین گزارش 
وضعیت بازار مسکن در تیر ماه امسال از افزایش ۴۷.۴ 
درصدی اجاره مسکن در شهر تهران نسبت به تیر ماه 
سال گذشته و ۵۲.۳ درصدی در همه مناطق شهری 
خبر داده است. رشد ماهانه اجاره مسکن در تیر ۱۴۰۱ 
نسبت به خرداد امسال نیز چه در شهر تهران و چه در 

همه مناطق شهری ۴.۵ درصد بوده است.
این در حالی است که ســتاد ملی مقابله با کرونا در 
خرداد ۱۳۹۹ حداکثر سقف مجاز افزایش اجاره بهای 
مسکن را ۲۰ درصد اعالم کرده بود که این مصوبه تنها 
۴ ماه یعنی تا پایان شهریور همان سال )۱۳۹۹( سبب 
توقف رشــد ماهانه یا حتی در شهریور ۱۳۹۹ سبب 

کاهش متوسط ماهانه اجاره بهای مسکن شده بود.
ستاد ملی مقابله با کرونا در تیر ماه ۱۴۰۰ نیز با افزایش 
حداکثر ۲۵ درصدی اجاره بهای مسکن در تهران، ۲۰ 
درصدی در کالنشهرها و ۱۵ درصدی در سایر مناطق 
شهری نسبت به رقم اجاره همان واحد مسکونی در ماه 

مشابه سال قبل از آن موافقت کرد.
برای سومین سال متوالی نیز در دولت سیزدهم مجدداً 
سیاست تعیین سقف اجاره بهای مسکن به تصویب 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید که 

نرخ آن برای تهران حداکثر ۲۵ درصد بود. بنابراین در 
تیر ماه امسال می بایست حداکثر اجاره مسکن نسبت 
به تیر ۱۳۹۹ به رقم ۴۵ درصد در تهران می رســید. 
حال آنکه بر اساس گزارش های بانک مرکزی در تیر 
۱۴۰۱ نسبت به تیر ۱۳۹۹ میزان افزایش اجاره بهای 
مسکن در شهر تهران اجاره مسکن ۳۴.۹ درصد در 
 تهران و ۳۸.۷ درصد در کل مناطق شهری افزایش 

یافته است.
به عبارت دیگر در دو سال اخیر اجاره بهای مسکن در 
تهران ۸۳.۳ درصد افزایش یافته حال آنکه می بایست 
حداکثر ۴۵ درصد رشــد می کرد که نشان دهنده 
افزایش ۳۷.۳ درصدی اجاره مســکن بیش از سقف 
تعیین شده از ســوی نهادهای سیاست گذار بخش 

مسکن بوده است.
البتــه در شــهریور ۱۳۹۹ علی رغــم ممنوعیت 
افزایش بیــش از ۲۰ درصدی اجاره بهای مســکن، 
این شــاخص )اجاره مســکن( طبق اعــالم بانک 
مرکزی نســبت به ماه مشــابه ســال قبــل از آن 
)شــهریور ۱۳۹۸( افزایش ۲۷.۳ درصدی در شهر 
 تهران و ۳۰.۱ درصــدی در همه مناطق شــهری 

شده بود.
با ایــن حــال از شــهریور ۱۳۹۹ تا کنون تــا آبان 
۱۴۰۰ طی ۱۴ مــاه متوالی اجاره بهای مســکونی 
رشــد ماهانه داشــته ولی از مــرداد ۱۴۰۰ تا آبان 

همان ســال ناگهان این رشــد اجاره بها، با سرعت 
باالیی صــورت می گیرد و در آبان ۱۴۰۰ به ســقف 
رشــد اجاره مســکن طی ۲۵ ماهی کــه همواره 
 نهادهای سیاســت گذار ســقف برای اجاره مسکن 
تعیین کرده اند، رسید. نقطه جوش اجاره مسکن در 
۲۵ ماه اخیر آبان ۱۴۰۰ با رقم ۵۱.۶ درصد برای شهر 
تهران و حدود ۵۵ درصــد )۵۴.۹ درصد( برای همه 

مناطق شهری بود.
از آبان سال گذشته تا اسفند ۱۴۰۰ تورم ماهانه اجاره 
مسکن روند نزولی یافت اما مجدداً از ابتدای امسال 
این شاخص )اجاره مســکن( با روندی نزولی هر ماه 
افزایش می یابد ولی هنوز نتوانسته به قله آبان ۱۴۰۰ 

دست یابد.

وزیر راه و شهرسازی: تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد 
مستأجران جابه جا شــدند و ۸۵ تا ۹۰ درصد 

تمدید کردند
رستم قاسمی وزیر راه و شهرســازی هفته گذشته 
در برنامه زنده تلویزیونی در خصوص سیاست های 
اجاره بهای مســکن اظهــار کرد: قیمــت گذاری 
بــرای بخــش خصوصــی و مــردم در بســیاری 
 از کشــورهای دنیــا که دچــار بحران می شــوند 

وجود دارد...
وی افزود: در وزارت راه و شهرســازی قرارگاه اجاره 

مســکن راه اندازی کرده ایم اما در سال های گذشته 
این وزارت وارد بازار اجاره نشده بود و در صنف وزارت 
صمت قرار داشت اما در این قرارگاه از قوه قضائیه، اتاق 
 اصناف، اتحادیه مشاوران امالک و دستگاه های دیگر 
دعوت کرده ایم. وی خاطرنشان کرد: با مصوبه شورای 
عالی ســران قوا تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد مردم جابه جا 
شدند و بخش زیادی از مردم حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد 

واحد مسکونی اجاره ای را تخلیه نکردند.

وعده وزیر راه برای سال آینده: سامانه کد 
رهگیری ثبت قراردادهای افزایش اجاره بها 

بیش از سقف مجاز را نمی پذیرد
به گفته وزیر راه و شهرســازی حــدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ 
هزار مشاور امالک در کشــور داریم که تعداد کمی 
از آنها به ســامانه کد رهگیری متصل هســتند اما 
این ســامانه به وزارت راه و شهرسازی منتقل شده 
و همه بنگاه هــا را به کد رهگیــری وصل می کنیم؛ 
اگر این اتفاق رخ دهد به صــورت آنالین می توانیم 
متوجه شویم که چه موجر یا مشاور امالکی نسبت 
به ســال قبل ســقف اجاره بها را رعایــت کرده یا 
خیر؛ اگر از ســقف مجاز رقم قرارداد اجاره بیشــتر 
بود، سامانه کد رهگیری به ســامانه وزارت راه آالرم 
 می دهد. این اتفاق برای ســال آینده حتماً عملیاتی 

خواهد شد.

رشد مالیم شاخص های بورس

قیمت روغن ۱۰ درصد کاهش یافت پژو گران و تیبا ارزان شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ به ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ در بازار آزاد تهران به ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۸ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۵ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است. قیمت هر اونس 

طال در بازارهای جهانی نیز ۱۷۶۴ دالر و ۵ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۳۶۰ هزار و ۸۶۰ تومان است.

بانک ها

در دو سال اخیر اجاره بهای مسکن در تهران ۸۳.۳ درصد افزایش یافته است

صعود بی وقفه قیمت ها در بازار اجاره
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براساس اعالم وزارت جهاد کشــاورزی تولید برنج 
در ســالجاری با افزایش ۲۰ درصدی مواجه است و 
با توجه به لغو ممنوعیت فصلــی انتظار می رود که 
قیمت برنج در ماه های آینده با کاهش مواجه باشد. 
براساس اعالم وزارت جهاد کشاورزی تولید برنج در 
سالجاری با افزایش ۲۰ درصدی مواجه است و با توجه 
به لغو ممنوعیت فصلی انتظار می رود که قیمت برنج 
در ماه های آینده با کاهش مواجه باشد. این در حالی 
است که سال گذشته به دلیل کاهش تولید، اعمال 
ممنوعیت فصلی واردات و دخالت دولت در بازار برنج 
تنش های جدی در این حوزه ایجاد شد و قیمت برنج 

ایرانی به باالی ۱۰۰ هزار تومان رسید.
این افزایش قیمت تا جایی پیش رفت که بسیاری از 
کارشناسان از حذف برنج ایرانی از سفره خانوار خبر 
دادند و از سیاست های دولت در این زمینه به شدت 
انتقاد کردند، با اینحال در ســالجاری عالوه بر اینکه 
دولت تدبیر مناســبی درباره لغو ممنوعیت فصلی 
داشته با افزایش تولید نیز مواجه هستیم که می تواند 
تأثیر خوبی در بازار مصرف داشته باشد. براین اساس 
اخیراً مجری طرح برنج وزارت جهاد کشاورزی گفته: 
پیش بینی می شود تولید برنج امسال در شالیزارهای 
کشور ۲۰ درصد افزایش یابد و از دو میلیون و ۴۰۰ 

هزار تن در کشت اول، دوم و پرورش رتون فراتر رود.
شایگان ادیبی اضافه کرده است: در سال های معمولی 
وضعیت کشــت و کار برنج در کشور به گونه ای است 
که حدود دو میلیون تن برنج سفید تولید می شود که 
امسال به علت کاهش قیمت کودهای شیمیایی بویژه 
کودهای فسفاته و پتاسه، مصرف متوازن این کودها 
در زراعت برنج، استقبال شــالیکاران از طرح کشت 
قراردادی و کشــت ارقام پرمحصول شاهد افزایش 
کشت و برداشت مکانیزه این محصول هستیم. مسیح 
کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه 
وزارت جهاد کشاورزی به واردکنندگان اعالم کرده که 
موافق این محدودیت نبوده و وزارت صمت چنین کاری 
را انجام داده است، 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 مسئوالن وزارت جهاد تناقض 
دارد. وی با بیان اینکه قبل از این واردات براساس رتبه و 

اعتبار سنجی واردکنندگان انجام می گرفت، افزود: این 
سیاست های دوگانه عمالً منجر به توقف واردات شده و 

تجار را بالتکلیف نگه داشته است.
کشاورز با بیان اینکه در حال حاضر در فصل برداشت 
برنج خارجی هســتیم، گفــت: واردات برنج منجر 
به کاهــش ۱۵ تــا ۲۰ درصدی قیمــت برنج های 
خارجی خواهد شــد و این به نفع مصرف کنندگانی 
اســت که به دلیل گرانی بیش از حد این کاال، توان 
تأمین آن را نداشتند بنابراین از دولت انتظار می رود 
محدودیت های ایجاد شــده برای تجار را ســریع تر 
رفع کند تا آنها بتوانند برنج های وارداتی را ترخیص و 
وارد بازار کنند. با توجه به این مسائل، از دولت انتظار 
می رود با رفع محدودیت های ایجاد شده برای تجار، 
روند واردات برنج به کشور را تسهیل کند تا آرامش 
پیش بینی شده هر چه سریع تر به بازار این کاال برسد و 
مردم بار دیگر بتوانند عطر برنج ایرانی را در سفره های 
خود حس کنند. در همین راستا، مجید حسنی مقدم 
معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با 
حضور در برنامه میز اقتصاد با اشاره به نیاز کشور به 
برنج گفت: به طور متوسط ماهیانه به حدود ۲۵۰ هزار 
تن برنج نیاز داریم که نزدیک به دوسوم آن از طریق 
تولید داخل )حدود ۱۶۰ تا ۱۶۵ هزار تن( و یک سوم 
)حدود ۹۰ هزار تن( از طریق واردات تأمین می شود. 
وی با بیان اینکه برنج تولید داخل سال گذشته با نرخ 
مناسبی قیمت گذاری شده بود، افزود: هر چه از فصل 
برداشت برنج فاصله می گیریم، حجم موجودی برنج 
کاهش می یابد و طبیعتاً به دلیل آنکه عرضه کاهش 

می یابد، قیمت ها افزایش پیدا می کند.
حســنی مقدم با بیان اینکه برنــج مرغوب داخلی 
جایگزین نــدارد، تصریح کرد: برنــج داخلی و برنج 
خارجی دو بازار متفاوت و مکمل هم هستند. معاون 
دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی گفت: از 
دو هفته قبل که وارد فصل برداشت شدیم قیمت ها 
نزولی اســت و امیدواریم این روند ادامه دار باشــد و 
قیمت ها به نرخ های مناسب و متعادلی برسد. عالوه 
بر این، لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج، تصمیم به 
موقعی بوده که وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ کرده و به 
اعتقاد کارشناسان تأثیر بسزایی در تنظیم بازار داخل 

و متعادل شدن قیمت ها خواهد داشت.

 وکالــت مانند تمام شــغل های حقوقی، شــغلی اســت با 
ویژگی های خاص خود که این ویژگی ها در نگرش و دید کلی 

افراد تاثیرهای بسیار زیادی خواهد داشت.
 به گزارش بورس فوری، وکالت مانند تمام شغل های قضایی 
و حقوقی در پی شناخت راستی و حقیقت از حیله و تقلب و 
باطل اســت و برای دفاع از حقوق افرادی که خواه و ناخواه 
به عمد یــا غیرعمد مورد تضییع واقع شــده اند، اســت. در 
وکالت وکیل اســت که به دید و حرکت مــردم و دادگاه ها 
ســمت و ســو می دهد علی االصول وکال هســتند که می 
توانند به استفهام و استخراج درســت از موازین و یا مالک 
مواد قانونی و تا حدودی در رســیدن به یــک راه حل عملی 
موثر و کارســاز باشــند. در همین راســتا از مصطفی ملک 
 مقدم، وکیل پایه یک دادگستری چند سوال مطرح شد که 

در ادامه می خوانید: 

آیا قوانين حقوقی در موارد مختلف مكفي است؟ اصأل 
نقصی در قوانين به خصوص در حوزه امالک که شما با  

آن کار می کنيد، می بينيد؟
 در حال حاضر قوانین در موارد مختلف کافی نیستند و متاسفانه 
این امر صورت عمدی و یا ســهواً باعث وجــود آراء متهافتی از 
دادگاه ها بوده و هست که این موضوع یکی از عوامل نارضایتی در 
سیستم قضایی شده است. لذا شایسته است باتوجه به پیشرفت 
علم و تکنولوژی و نیاز روز جامعه در تمامی زمینه ها قوانینی در 
این خصوص وضع و یا حتی بعضی از قوانین نسخ و بازنگری شوند. 

ویژگي هاي یك وکيل خوب چيست؟ توصيه شما برای 
دانشجویان رشته حقوق چيست ؟ 

به نظر من داشتن دانش کافی و مطالعات زیاد و به روز در زمینه های 
حقوقی برای وکال، دانشجویان رشته حقوق و قضات نه تنها کافی 

نیست بلکه یک امر ضروری است. از آنجایی که درآمد و امرار معاش 
وکیل از محل تنظیم قرارداد و مشاوره و قبول پرونده ها بوده، اگر به 
عنوان یک تجارت کوچک به آن نگاه کنیم الزمه آن وجود قانون 
اجباری شدن وکیل در تمامی موضوعات وکالت در کشور بسان 
سایر کشورهای پیشرفته جهان است. همچنین وکیل موفق باید 
قدرت دانش و بیان کافی برای مذاکــرات و کنفرانس ایضا دارای 
کسب مهارت های الزم در زمینه های مختلف قراردادهای داخلی و 
خارجی و به تعبیر بهتر باید دارای شم حقوقی و روانشناسی باشد که 
البته الزمه آن نیز داشتن برنامه و عزمی راسخ، سرسخت و صداقت 

در کار و اعتماد متقابل وکیل و موکل وایضا  مثبت نگری است. 

چالش های حوزه امالک و بيشترین دعاوی که در این 
خصوص صورت ميگيرد، چيست و چه باید کرد؟ 

از آنجایی که امالک در حال حاضر دارای ارزش ریالی باالیی 

هستند و در واقع اهمیت فراوانی دارند موضوع مبتلی به بوده 
لذا باال بردن فن دانش در تمامی زمینه ها برای اشــخاصی 
که در این حــوزه فعالیت دارند و حتی حضــور وکیل برای 
تنظیم قراردادها و ایضا مشــاوره حضور در دادگاه ها تنظیم 
لوایح تقدیم دادخواســت و یا دفاع ضروری است. اما یکی از 
چالش های حوزه امالک وجود قانون پیش فروش آپارتمان 
بوده که صراحت قانون داللت بر تنظیم دردفاتر اسناد رسمی 
دارد لیکن متاســفانه اکثر مشــاوران امالک بصورت عادی 
دردفاتر امالک تنظیــم می کنند، اگرچــه موضوع جرمه و 
دارای وصف مجرمانه اســت، لیکن موضوع مستلزم نظارت 
بیشتر است. بیشــترین دعاوی که در حوزه امالک صورت 
می گیرد دعوای تخلیه فی ما بین موجر و مســتاجر بوده که 
مستلزم وجود قرارداد کتبی بین موجر و مستاجر امضاء دو 
طرف و همچنین امضاء دو نفر شــاهد ذیل قرارداد است که 

در صورت امتناع از تخلیه مستلزم دادخواست دستور تخلیه 
بوده و چنانچه قرارداد و یا شــهود ذیل قرارداد امضاء نکرده 
باشد مستلزم تقدیم دادخواست خلع ید از امالکی که دارای 
سند مالکیت بوده می باشد. بنده در سال های مختلف وکالت 
پرونده های حقوقی و کیفری زیادی داشتم ولی بیشتر وقت 
و انرژی خود را در موضوعات حقوقی مرتبط با ملک متمرکز 

کرده ام.

رئیس اتحادیه فروشــندگان مرغ و ماهــی گفت: نرخ 
مصوب فروش مرغ کیلویی ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان است 
در حالی که مرغ کیلویی ۵۰ هــزار تومان در واحدهای 
صنفی عرضه می شود. مهدی یوسف خانی از فروش مرغ 
در واحدهای صنفی زیر نرخ مصوب خبر داد و افزود: مرغ 
به وفور در بازار موجود و تولید بیش از مصرف اســت، از 
این رو هر روز شــاهد کاهش نرخ آن در بازار هستیم. به 
گفته وی نرخ مصوب فروش مرغ کیلویی ۵۹ هزار و ۸۰۰ 
تومان است در حالی که مرغ کیلویی ۵۰ هزار تومان در 

واحدهای صنفی عرضه می شود. در حال حاضر خریدها 
از سوی مردم روند ثابتی به خود گرفته به این معنا که نه 
می توان گفت کاهشی است و نه افزایشی. یوسف خانی با 
اشاره به تغییر شکل مصرف مرغ در ایام محرم، تصریح 
کرد: دادن نذری در این ایام این ذهنیت را ایجاد می کند 
که میزان مصرف مرغ افزایش پیدا می کند اما از سوی 
دیگر تاالرها و جشــن ها نیز تعطیل می شوند از این رو 
می توان گفت میزان مصرف مرغ در این ایام حدود 3۰ 

درصد کاهش پیدا می کند. 

بر کسی پوشیده نیست که 
مهریه سالهاست به مشکلی 
میان دو طرف ازدواج تبدیل 
شده است. زندانیان مهریه از 
آن دسته زندانیانی هستند 
که آمار باالیی را در زندان ها تشــکیل داده اند. هرچند 
قانون زندان نیز به تازگی از قانون مهریه حذف شده اما 
باز هم درگیری های بســیاری در این مورد وجود دارد. 
در تازه ترین طرح مجلس قرار بر این است که از مهریه 
های باالی ۱۴ سکه طال مالیات اخذ شود. باید دید این 
راهکار تا چه اندازه می تواند قابلیت اجرایی شدن و کاهش 

مشکالت میان زوجین را به دنبال داشته باشد. 
هرچند درحالی هــدف از تعیین »حــق ثبت« برای 
مهریه های باالی ۱۴ سکه جلوگیری از تعیین مهریه های 
سنگین عنوان شــده اســت که به گفته رئیس کانون  
ســردفتران ازدواج و طالق نه تنها راه تحقق این هدف 

تعیین »حق ثبت« نیست بلکه این تصمیم می تواند منجر 
به عدم ثبت »رســمی« ازدواج و گرایش به ثبت عادی 
ازدواج به ویژه در مناطق دور افتاده شــود و نهایتا با دور 
زدن این »حق ثبت« تنها حقوق زنان در زندگی مشترک 
ضایع شود. به گفته مظفری، تعیین »حق ثبت« برای 
مهریه های باالی ۱۴ سکه مانع جدی برای ازدواج جوانان 
است و قرار دادن آن راه درستی برای جلوگیری از تعیین 
مهریه های سنگین نیست. ابوترابی، نماینده مجلس در 
رابطه با جزئیات طرح جدید مجلس برای مهریه گفته 
است در قانون جدید مهریه ابتدا مطرح شده که اشخاصی 
که اقساط مهریه عقب مانده دارند یا دائما به عقب می افتد 
دیگر به شکل سابق پرونده  ای در دادگستری برای این فرد 
تشکیل نخواهد شد. با قانون جدید مجلس فرآیند دو یا 
سه ساله ای که پیش روی بانوان برای درخواست مهریه 
بود را کاهش داده و به صورت شــرعی که عندالمطالبه 

است برای خانم ها راحت تر شود.
به گفته ابوترابی، همچنین در قانون جدید تا ۱۴ سکه 
معاف از حق ثبت شــده و تا صد سکه از یک و یک دهم 

درصد و از ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه را دو درصد و از ۲۰۰ به باال 
را ۱۵ درصد مالیات در قانون دیده شده است. افرادی که 
می خواهند سند ازدواج خود را دریافت کنند می بایست 
مبلغی را به حساب دولت واریز کنند تا بتوانند سند ازدواج 

خود را دریافت کنند.
در همین زمینه یک نماینده مجلــس در گفت و گو با 
»کســب و کار« گفت: قانون مالیات بر تعداد سکه در 
هنگام ثبت عقدنامه می تواند یکی از بزرگترین مشکالت 
زوجین را حل کند. مجلس در راستای کاهش درگیری 

و سهولت اخذ سکه مهریه این قانون را ارایه کرده است.
محمدتقی نقدعلی اضافه کرد: در سالهای اخیر مشکالت 
بسیاری در راستای قانون مهریه وجود داشته است. به هر 
ترتیب برخی زوجین قادر به ادامه زندگی خود و حفظ آن 
نیستند. در این بین مهریه های باالیی که در سالهای اخیر 
نیز بیشتر رواج داشته استف مانعی برای حفظ آرامش هر 
دو طرف شده است. به همین جهت ضرورت داشت این 
قوانین اصالح شود. هر دو طرف در زندگی مشترک خود 
حق و حقوقی دارند و این بر کسی پوشیده نیست. بانوان 

نیزاز آنجایی که مهریه عندالمطالبه است می توانند آن 
را همان زمان جاری شدن خطبه عقد دریافت کنند. در 
این راستا باید توانایی پرداخت نیز توسط همسران آنها 

وجود داشته باشد. 
نقدعلی اظهار داشت: می توان امید داشت ازدواج آسان با 
اجرای این قانون افزایش یابد.همچنین کاهش زندانیان 

مهریه نیز از دیگر نتایج این طرح قابل پیش بینی است. 
این در حالی اســت که علی مظفــری، رئیس کانون 
ســردفتران ازدواج و طالق، قــرار دادن حق ثبت برای 
مهریه های باالی۱۴ سکه را خالف عرف، شرع و قانون 
خواند و درباره مصوبه اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلس گفت: گرفتن حق ثبت برای مهریه های ۱۴ سکه 
به باال تبعات منفی برای دختران و پســران در آستانه 
ازدواج خواهد داشت و اگر آگاهسازی نسبت به آن انجام 

نشود بسیار مشکالتی را به بار آورد.
وی در پاسخ به این سوال که نمایندگان مجلس هدف 
از قرار دادن حق ثبت برای مهریه های باالی ۱۴ سکه  را 
جلوگیری از تعیین مهریه های سنگین عنوان کرده اند و 
به نظر شما این تصمیم نتیجه بخش خواهد بود؟، این کار 
را اشتباه خواند و نسبت به تبعات آن هشدار داد و گفت:  
راه های دور زدن و فرار از حق ثبت مهریه فراوان است. این 
اقدام می تواند موجب فرار جوان ها از ثبت رسمی ازدواج و 
گرایش به ثبت عادی ازدواج به ویژه در مناطق دور افتاده 
شود. رئیس کانون  سردفتران ازدواج و طالق معتقد است 
که راه های دور زدن »حق ثبت« برای مهریه فراوان است 

و نتیجه آن نیز از بین رفتن حقوق زنان است.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

تغییر قانون مهریه؛ رواج ازدواج آسان یا اجحاف در حق زنان؟! 

مالیات ستانی از ازدواج
هشدار نسبت به عدم ثبت »رسمی« ازدواج

قیمت مرغ به زیر نرخ مصوب رسید

تولید باال رفت و صادرات لغو شد

بازار برنج به آرامش می رسد

وکال به دید، حرکت مردم و دادگاه ها جهت می دهند

اجرای طرح زیپ الین و پل معلق آسماِن بوکان-مرحله سوم 
آگهی تجدید فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار

شهرداری بوکان در نظر دارد به استناد بند 1  مصوبه شماره    38   شورای اسالمی شهر و تایيدیه  کميته انطباق شهرستان بوکان با کد پيگيری 40040100121401 و صورتجلسه هيات عالی سرمایه 
گذاری بشماره ثبت 32801/1/13-1400 مورخ 1400/12/12   به منظور بهره برداری از فرصتهای سرمایه گذاری احداث و راه اندازی پروژه زیپ الین در  دو الین و پل معلق ) تلفيق شيشه و چوب 
( در محوطه  کيوه رش را از طریق برگزاری فراخوان عمومی به بهره بردار ذیصالح واگذار نماید. لذا از کليه سرمایه گذاران واجد شرایط دعوت می شود برای دریافت اسناد فراخوان به اداره امور 
قراردادهای  شهرداری به آدرس : بوکان خيابان انقالب ساختمان مرکزی شهرداری واحد امور قرارداد ها یا سایت شهرداری بوکان به نشانی www.boukan.ir  مراجعه و در صورت لزوم با 

شماره  تلفن 04446222800 داخلی 221  اداره سرمایه گذاری تماس حاصل فرمایند .

ارزش تقریی آورده سرمایه موضوع فراخوان
گذار 

مبلغ اجاره
سالیانه

مــدت پایــه  
مبلغ تضمین شرکت در فراخوانموقعیت مکانیقرارداد

  BOLT  اجرای طرح زیپ الین دو الین و پل معلق  به روش
توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین میشود ۵۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، )مشارکت ساخت - بهره برداری-اجاره – واگذاری(

۲/7۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالکیوه ره ش۹ سالودر ابتدایی هر سال مبلغ اجاره به روز می گردد

مدت زمان ساخت و تجهيز و بهره برداری 6 ماه می باشد.
1- هزینه خرید و مصرف تمام انشعابات در طول دوره مشارکت بر عهده سرمایه گذار می باشد.

2- تاریخ انتشار آگهی در فراخوان : نوبت اول 1401/05/12                            نوبت دوم 1401/05/19
3- مدت زمان خرید اسناد فراخوان : روز چهار شنبه مورخه 1401/05/12  لغایت پایان وقت اداري روز  پنج شنبه مورخه 1401/05/20

4- آخرین مهلت تحویل اسناد:  پایان وقت اداری روز  یك شنبه مورخه  1401/05/30 
5- محل تحویل پيشنهادات قيمت: اداره حراست شهرداری بوکان

6- محل و زمان بازگشائی پاکات: اتاق جلسات شهرداری روز دو شنبه مورخ 1401/05/31 ساعت 11 صبح
7- سایر اطالعات وجزئيات مربوط به مشارکت در اسناد فراخوان مندرج است.

 8- حضور نماینده متقاضيان در جلسه بازگشایی فراخوان با در دست داشتن معرفی نامه کتبی آزاد است.
9- اگر برنده اول فراخوان به هر دليلی در مهلت قانونی موفق به عقد قرارداد نشود ضمن ضبط سپرده نفر اول ، نفر دوم جهت عقد قرارداد معرفی اما تفاوت نفر اول و دوم در پيشنهاد دوره 

مشارکت حداکثر شش ماه اعالم شود.
10- واریز مبلغ 1/500/000 ریال بابت خرید اوراق فراخوان .

11-  هزینه انتشار آگهی در روزنامه )طی دو نوبت( به عهده برنده فراخوان می باشد.
12-هيئت عالی سرمایه گذاری شهرداری در رد یا قبول هر یك از پيشنهادها مختار است. 

رشيد ميرحسامی-شهردار بوکان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك کهریزک

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره ۱۴۰۱۸۵۶۰3۰۱۰۵3۰۰۲۰۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کهریزک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهروز قاسمی طاری فرزند محمدآقا بشماره 
شناسنامه ۲۶۵۲ نسبت به ۴/۸ دانگ مشاع و خانم سیمین قاسمی طاری به شماره شناسنامه ۱3۰7 
کدملی ۰۰۴۶۰۲۲۱۹۸ صادره از تهران فرزند محمدآقا نسبت به ۱/۲ دانگ مشاع در ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۰۰۰۰۰ مترمربع به شــماره پالک ۱7۴ فرعی از ۱۰۴ اصلی در 
ازای سند مالکیت ششدانگ و برابر رای هیات نظارت استان تهران محرز گردیده است. با قید حقوق 
ارتفاقی عبور خطوط لوله های وزارت نیرو، لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود درصورتی 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 وپس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک 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.)م الف ۲۴7 (
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۵/۱۲

سیدمحسن سادات حسینی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کهریزک
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مدیردرمان تأمین اجتماعی استان البرز؛ 
خدمت درســازمان انتقال خون، وظيفه ای عالی 

وحياتی در چرخه درمان است 
علیرضا نصیرمنش- استان البرز: همزمان با نهم 
مرداد روزملی اهدای خون، مدیردرمان تأمین 
اجتماعی استان البرزبه همراه، رئیس هسته 
گزینش تأمین اجتماعی استان البرز، معاونین 
خدمات درمانی وپشتیبانی وتوسعه مدیریت 
وتعدادی ازکارشناسان استان البرز با حضور در 
اداره کل انتقال خون استان البرز از زحمات وخدمات ارزنده مدیرکل وکارکنان 
این بخش حیاتی درمان تشکر و قدردانی کرد . دکتر داریوش طاهرخانی سازمان 
انتقال خون را به عنوان پشتیبان مهم برای مراکز درمانی  برشمرد وخدمات ارزنده 
وحیاتی کارکنان سازمان انتقال خون را دمیدن روح زندگی درجسم رنجور بیماران 
را مترادف با اهدا و انتقال خون عنوان کرد و اظهارداشت: یقیناً سازمانی که وظیفه 
ای عالی وحیاتی درچرخه درمانی ایفا می کند، سازمانی است که شما عزیزان افتخار 
انجام این فعالیت پر از مهر و نوع دوستی را در آن بر عهده دارید. مدیردرمان تامین 
اجتماعی استان البرز افزود : قدرشناسی و قدردانی کرداریست که همواره بزرگانمان 
آن را توصیه نموده اند و این عمل براي آناني که خدمتی را با تالش ودلسوزي انجام 
می دهند، مایه دلگرمي است و چه زیباست که تالشهاي یکدیگر را درك کرده و آن 
را پاس بداریم. دکتر طاهرخانی در این دیدار ضمن نکوداشت و تبریک  » 9 مرداد 
روز ملی اهدا خون « به مدیرکل انتقال خون استان البرز وکارکنان این مجموعه از 
زحمات، خدمات و تالش های ارزشمند آنان تشکر وقدردانی کرد و اعالم آمادگی 
کرد مراکز درمانی پلی کلینیک تخصصی شهید فهمیده و بیمارستان هشتگرد با 
اختصاص فضایی به صورت دوره ای بتوانند در جهت استقرار تیم های سیار اهدای 
خون همکاری نمایند. در ادامه این دیدار دکتر سید محمد میری، مدیرکل انتقال 
خون استان البرز ضمن قدردانی ازحضور مدیردرمان، معاونین وکارشناسان حوزه 
مدیریت درمان درمحل اداره کل انتقال خون استان البرز ازهمکارای های مجموعه 
مدیریت درمان تامین اجتماعی استان البرز تشکر کرد. دکتری میری اظهار داشت: 
در استان البرز بدلیل کمبودهای زیرساختی با محدودیت های منابع و سرمایه روبرو 
هستیم و در تالش هستیم بتوانیم از منابع موجود به بهترین صورت استفاده نماییم. 
مدیرکل انتقال خون استان البرز در پایان ضمن تشکر وقدردانی ازپیشنهاد مدیریت 
درمان تامین اجتماعی استان البرز به منظور استقرار تیم های سیار درفضای پلی 
کلینیک تخصصی شهید فهمیده وبیمارستان هشتگرد، اظهار امیدواری کرد با 
تعامل وهمکاری بتوانیم  خدمات مناسبی را در این حوزه به نیازمندان ارائه نمائیم.

با حضور مدیرعامل گروه توسعه ملی برگزار شد:
معارفه مديرعامل شركت پتروشيمی شازند

با حضــور دکتر عزیزیان مدیرعامل شــرکت 
سرمایه گذاری گروه توســعه ملی، مهندس 
حمیدی راد به عنوان مدیرعامل و عضو هیات 

مدیره شرکت پتروشیمی شازند معارفه شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
پتروشیمی شازند، مراسم معارفه مهندس محمد 
حسین حمیدی راد مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی شازند روز 
دوشنبه دهم مرداد ماه با حضور دکتر عزیزیان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
گروه توسعه ملی برگزار شــد. در ابتدای این جلسه که در سالن جلسات مجتمع 
پتروشیمی شازند و با حضور مدیران و روســای امور این مجتمع برگزار گردید، 
مهندس متین معاونت تولید و ریاست مجتمع طی سخنانی ضمن عرض خیرمقدم 
خدمت دکتر عزیزیان و مهندس حمیدی راد، با تقدیر از تالش ها و زحمات مهندس 
ولدخانی مدیرعامل سابق پتروشیمی شازند اظهار امیدواری کرد: امیدواریم در 
فصل جدید مدیریت شرکت با حضور مهندس حمیدی راد که یکی از مدیران با 
سابقه و مجرب شرکت ملی صنایع پتروشیمی )NPC( می باشند، گام های موثری 
در جهت تعالی هرچه بیشتر شرکت معظم پتروشیمی شــازند برداریم. سپس 
دکتر عزیزیان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی طی سخنانی 
ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع مدیران شرکت پتروشیمی شازند، بیان 
داشتند: مجموعه گروه توسعه ملی تصمیم برآن داشت تا از ظرفیت های تجربی، 
دانشی و کیفی یکی از متخصصین صنعت پتروشیمی کشور در کسوت مدیرعاملی 
پتروشیمی شازند بهره مند شود که در این راستا، مهندس حمیدی راد را به عنوان 
مدیرعامل جدید این شرکت انتخاب نمود و امروز در این جلسه ضمن معارفه، برای 
ایشان در جهت تعالی اهداف شرکت پتروشیمی شازند آرزوی توفیق داریم. دکتر 
عزیزیان ضمن تشکر از خدمات ارزشمند مهندس ولدخانی خاطر نشان ساختند: 
امیدواریم با اتخاذ تصمیمــات و رویکردهای جدید از ســوی مدیرعامل جدید 
پتروشیمی شازند، شاهد رشــد و تعالی کیفی و موثرتری در این شرکت باشیم و 
مجموعه شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به منظور ایجاد تغییرات مثبت و 
موثر، در کنار مجموعه مدیریتی و کارکنان پتروشیمی شازند خواهد بود. در ادامه 
مهندس حمیدی راد طی سخنانی ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری 
حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( و با ابراز خشنودی از حضور در جمع مدیران و روسای 
توانمند شرکت پتروشیمی شازند اظهار داشتند: با توجه به حدود سه دهه حضور 
خود در صنعت پتروشیمی کشور و کسب تجارب مختلف در این صنعت عظیم، 
اعالم می دارم باالترین و بزرگترین سرمایه و ثروت شرکت پتروشیمی شازند، نیروی 
انسانی این شرکت است و امیدوارم با حمایت و پشتوانه این نیروهای متخصص، با 

ارزش و کارآمد در پتروشیمی شازند، بتوانیم اهداف شرکت را محقق نماییم.

ديدار مديرعامل شــركت گاز اســتان مركزی 
ازخانواده های تحت پوشش بهزيستی

سید محســن موســوی:  درراســتای طرح 
رایحــه خدمــت وگســترش مســئولیت 
اجتماعی شرکت گاز استان مرکزی همزمان 
با مردادماه ســال جاری و روز تکریم خانواده 
وبازنشستگان،محمدرضاسمیعی مدیرعامل 
،محمدسرایی فرمانده بسیج شرکت گاز استان 
مرکزی  با همرایی محمدزیدوند مدیرکل بهزیستی استان مرکزی ازخانواده های  
تحت حمایت بهزیستی دیدار داشتند. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
مرکزی،محمدرضاسمیعی در این خصوص گفت: فعالیت اجتماعی این شرکت و 
انجام کارهای نوع دوستانه نیز از جمله این کارها می باشد،به بیان دیگر نسبت به 
جامعه و فضایی که در آن فعالیت میکنیم باید احساس مسئولیت کرده و در این راستا 
وبا هدف تکریم ودلجویی ازخانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی در قالب 
طرح رایحه خدمت دیدار با این خانواده ها انجام پذیرفت. سمیعی با اشاره به اهمیت 
رسیدگی به وضعیت خانواده های عزیز تحت حمایت افزود:در دین اسالم یکی از 
کارهای که به عنوان باقیات و صالحات مورد سفارش جدی قرار گرفته رسیدگی 
به نیازمندان و محرومان است. وی بررسی وضعیت زندگی مددجویان از نزدیک و 
رسیدگی به مشکالت آنها را گام موثری در تکریم خانواده های تحت حمایت دانست 
وگفت:امیدواریم قدمهای ارزنده و سازنده ای برای گره گشایی از مشکالت نیازمندان 
جامعه در این دیدارها برداشته شود. در پایان این بازدیدها ضمن اهداء هدایای نقدی 

،برای رفع مشکالت این خانواده ها و امکانات رفاهی اقدام گردید.

اخبار
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بر اســاس مصوبه ای که در 
شــورای پول و اعتبار وجود 
دارد نرخ سود ســپرده های 
بانکی بایــد 18 درصد لحاظ 
شــود. این در حالی است که 
در مدت اخیر برخی بانکها با به صورت خودسرانه و چراغ 
خاموش مبلغ سود را به 20 درصد افزایش داده اند. گویا 
تعدادی از بانکها حتی نرخ سود را 22 درصد اعالم کرده 
اند.  تخلفی که در این زمینه اتفاق افتاده گویا در راستای 
جبران هزینه های باالی تسهیالت تکلیفی بانکها است. 
نرخ سود 18 درصدی برای بانکها با توجه به فشاری که از 
سوی دولت برای پرداخت انواع وام ها وجود ندارد، نمی 
صرفد. برخی فعاالن بازار پولی و بانکی کشور معتقدند راه 
حل نجات تولید رشد سود سپرده ها برای افزایش منابع 
مالی بانکها است. با این اقدام تولید از منابع بانکی بیشتر 
بهره مند خواهد شد. از سوی دیگر رغبت بانکها نیز برای 

پرداخت تسهیالت بیشتر می شود.
در این رابطه یک کارشناس بانکی به "تجارت نیوز" گفته 
است: در شرایط کنونی، نرخ تورم ایران باالی ۵0درصد 
اســت. اصول اقتصاد می گوید که نرخ سود بانکی باید 

حداقل به میزان تورم باشد. یعنی کسی که پول خود را به 
عنوان سپرده در بانک قرار می دهد، نباید با کاهش ارزش 
پول خود مواجه شود. در واقع سود سپرده، باید کاهش 

ارزش پول ناشی از تورم را جبران کند.
بهاءالدین حسینی هاشــمی افزود: متاسفانه نرخ سود 
ســپرده در ایران 18 درصد و نرخ تورم باالی ۵0درصد 
است. در این شرایط مردم پول خود را از بانک خارج کرده و 
به بازارهای موازی مثل طال، ارز، خودرو و مسکن می بردند. 
این موضوع باعث یک لجام گسیختگی در اقتصاد و یک 
تورم عمومی می شود. به طور کلی در شرایط فعلی، نرخ 
بهره باید به گونه ای باشد که پس انداز را حداکثر و تقاضا 

برای کاال را حداقل کند.
درحالی که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود 
سپرده های بانکی باید 18 درصد باشد، به تازگی برخی 
بانک ها از جملــه تعدادی از بانک هــای دولتی اقدام به 
افزایش این نرخ و پرداخت سود 20درصدی به سپرده های 
بانکــی کرده اند. به تازگــی برخی بانک هــای 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 20 درصد افزایش یافته است؛ شعب 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 شده نرخ 
سود 20 درصد پرداخت می شود. در شعب برخی دیگر از 
بانک ها وضعیت متفاوت است، یکی از بانک ها به مشتریان 
می گوید که نرخ سود پرداختی به سپرده های باالی 100 
میلیون تومان 20 درصد است و زیر 100 میلیون همان 

18 درصد قبلی!
مسئول این شــعبه درباره اینکه "نرخ سود از چه زمانی 
به 20 درصد افزایش یافته اســت؟" می گوید: قباًل هم 

در برخی از بازه های زمانی سپرده 20درصدی داشتیم؛ 
بستگی به تصمیم بانک دارد، ولی قباًل هم در چند نوبت 
سپرده های جدید با نرخ 20 درصد افتتاح می شدند. این 
درحالی است که طبق مصوبات یکهزار و دویست و نود و 
هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار نرخ سود علی الحساب 
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بین 10 تا 18 درصد 
تعیین شده و بانک مرکزی بارها در قالب بخشنامه هایی 
جداگانه از بانک ها خواسته است که نرخ های سود مصوب 

را رعایت کنند.

تعدادی از بانك ها اقدام به پرداخت سود 20درصدی به سپرده های بانكی كرده اند

زمزمه  افزایش  نرخ  سود سپرده

تبعات تعیین دستوری نرخ سود 
ایمان اسالمیان، کارشناس بانکی 

در اکثر کشورهای جهان نرخ سود سپرده بانکی بر اساس نرخ سود بین بانکی و عملیات بازار باز تعیین می شود. یعنی این دو عامل هدایت کننده نرخ سود سپرده های بانکی هستند. در ایران نرخ سود سپرده ها عمدتا در بسته های پولی و 
بانکی و به صورت دستوری تعیین می شود. هرچند نرخ سود بین بانکی نیز در این فرآیند تاثیرگذار است اما دستور و نرخ معین تعیین شده اولویت دارد. این اقدام و دستوری تعیین شدن نرخ سود سپرده بانکی موجب می شود در بلندمدت 

نرخ سود سپرده بانکی یا به شدت منفی  یا به شدت مثبت باشد. این اتفاق به ضرر مشتریان است و عملکرد نظام پولی کشور را با یک سری نارسایی ها روبرو ساخته است.  
همچنین منابع آزاد در دسترس نظام بانکی مانند الزام بانکها به خرید اوراق قرضه دولتی هم کاهش بسیاری یافته است. از سوی دیگر  کمبود منابع موجب شده تقاضا در بازار پولی بین بانکی افزایش پیدا کند. این افزایش در کنار نبود منابع آزاد 
در اختیار بانکها، موجب شده تا بانک مرکزی تلویحا نرخ سود سپرده بانکی را افزایش دهد. البته اینطور نیست که با افزایش نرخ سود بانکی، منابع بالفاصله به سمت بانک ها حرکت می کند، بلکه ابتدا باید فضای اقتصادی پایدار شود و نااطمینانی ها 
کاهش یابد که در این صورت، حتی تغییر یک درصدی نرخ سود سپرده نیز برای ذی نفعان و افکار عمومی معنادار خواهد بود و می تواند نتایجی را به دنبال آورد که قانون گذار و بانک مرکزی و سایر اعضای حکمرانی کشور به دنبال آن هستند.

این جریان در بلندمدت به ضرر تسهیالت گیرندگان خواهد شد. چراکه بهای تمام شده سپرده گذاری افزایش یافته و پول در بانکها گران می شود. درست است که مردم هر اندازه بانکها را در افتتاح حساب کنند به سود تولید خواهد بود اما به 
دلیل افزایش بهای تمام شده سپرده گذاری، تامین مالی گران شده و هزینه های آن به مردم تحمیل خواهد شد. با افزایش نرخ سود سپرده بانکی مردم تمایل بیشتری به افتتاح حساب خواهند داشت اما نرخ دستوری و رشد نرخ سود منجر 
به گرانی سپرده گذاری خواهد شد. گرانی سپرده گذاری دست تولید را نیز از منابع مالی خالی خواهد گذاشت.  در این راستا اصالح نظام بانکی و همراستا سازی آن با حکمرانی توسعه، امری غیر قابل اجتناب است. چراکه فرصت های توسعه 

بسیار فرار و گریزان است. ایران نیز به تدریج با کمبود منابع روبرو خواهد شد. اما اصالح نظام بانکی می بایست با اصالحات دیگری در محیط اقتصادی همراه باشد تا نهایتاً منجر به بهبود شاخص های اقتصادی شود.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

شرکت توزیع برق استان اصفهان

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

ف
تاریخ بازگشایي شماره مناقصهموضوع مناقصهردی

پاکات مناقصه
ساعت بازگشایي 

پاکات مناقصه
مبلــغ 

ضمانتنامه)ریال(

مناقصــه برونســپاري بهره بــرداري امور برق 1
شهرستان   شاهین شهر و میمه

08/303.345.000.000 صبح2263/14011401/05/31

مناقصــه برونســپاري بهره بــرداري امور برق 2
شهرستان  شهرضا 

08/452.330.000.000 صبح2264/14011401/05/31

مناقصــه برونســپاري بهره بــرداري امور برق 3
شهرستان  آران وبیدگل 

09/002.130.000.000 صبح2265/14011401/05/31

مدت دریافت اسناد مناقصه : از روز سه شنبه مورخ 1401/05/11  تا ساعت 19:00 چهارشنبه  مورخ 1401/05/19  بصورت الکترونیکی و از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

مدت تحویل پیشنهادات : از روز سه شنبه مورخ 1401/05/18  تا ساعت 08:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/05/31  بصورت الکترونیکی و از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

محل تحویل پیشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
تضامین مورد قبول :پیشنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانکي معتبر یا فیش واریزي 
به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 105042522005  ویا اوراق مشــارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از 

سررسید)موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(
نام شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاي کمتر از میزان مقرر و چك شخصي ترتیب 

اثر داده نخواهد شد . 
سایر توضیحات : 

1- هزینه درج آگهي مناقصه در صفحات  داخلي روزنامه هاي جمهوری اسالمی – کسب وکار  به عهده برنده مناقصه میباشد.
2- داوطلبان مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-6273011 3 داخلي  4274 و 4275 واحد مناقصات تماس حاصل نمایند.
3- اسناد و مدارك و اطالعات این مناقصه  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir قابل دسترسي 
میباشد وهمچنین آگهي این مناقصه  در ســایت پایگاه ملي مناقصات ایران به آدرس  http://iets.mporg.ir و سایت شرکت توزیع برق 

استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir  قابل دسترسي مي باشد . 
4- به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك گرفته شده با الك غلطگیر و یا پیشنهاداتي 

که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- کلیه فرایند مناقصه بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد گرفت اما ارسال سپرده شرکت 

در مناقصه بصورت الك و مهر شده قبل از برگزاری مناقصه الزامی است . 
6- آدرس : اصفهان خیابان شریعتی – شرکت توزیع برق استان اصفهان – دبیرخانه

 7- الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در ســایت تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس
 www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس 1456

شرکت توزیع نیروي برق استان اصفهان 
 امور تدارکات و انبارها

شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمت مورد نیاز خود به شرح ذیل را ، از طریق مناقصه عمومي دو 
مرحله اي به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید 

سید محسن موسوی: مدیرکل راه و شهرسازی 
اســتان مرکزی از رفع تصرف 89 هــزار و 2۳۵ 
متر مربــع از اراضــی دولتی بــه ارزش ۳هزار 
 ۵01 میلیــارد و۳80 میلیون ریــال درتیر ماه 

امسال خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی) 
اســتان مرکزی(، حمید اِنعامــی از اجرای یک 
مورد رفــع تصــرف فــوری، ۷ مــورد اجرای 
احکام قطعی شــامل  2مورد خلع یــد و ۵مورد 
قلع وقمــع به منظــور رفــع تصــرف اراضی 
 ملی و صیانــت از بیت المال در تیر ماه امســال 

خبر داد.
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان مرکــزی 
در ادامه افــزود: این مهم با تالش گشــت یگان 
حفاظت این اداره کل با  انجام ۳۶0 مورد گشت 
بصورت)خودرویــی –موتورســیکلت( صورت 
پذیرفته که در عملیات های جداگانه رفع تصرف 
89 هزارو 2۳۵ متر مربع از اراضی دولتی به ارزش 
۳هزار و۵01میلیارد و ۳80 میلیون ریال، شامل 
رفع تصرفات فوری و اجرای احکام قطعی قضایی 

است.
اِنعامی در ادامه بیان داشت: ارزش ریالی بیشترین 
آمار رفع تصرفات اســتان مرکــزی مربوط به 
شهرستان ساوه  به ارزش 1هزار و981  میلیارد و 
۳80میلیون ریال بوده که از این حیث شهرستان 
خنداب با 1هزار و 200 میلیارد ریال در رتبه دوم 

قرار دارد.
وی اضافه نمود : بیشترین رفع تصرفات از حیث 
مساحت در این مدت متعلق به شهرستان ساوه 
به میزان ۶1هزار و 2۳۵ متر مربع بوده که از این 
حیث شهرستان خنداب با 20هزار  متر مربع در 

رتبه بعدی قرار دارد.
مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی تصریح 
کرد: سامانه ارتباط مردم با یگان حفاظت اداره کل 
راه و شهرسازی اســتان در زمینه زمین خواری 
با شــماره 1۶۵۶ آماده دریافت هرگونه اخبار و 
گزارشات مردمی در راســتای مقابله با هرگونه 
تصرف اراضی تحت پوشش درسراسر استان است.

مديركل راه و شهرسازی استان اعالم كرد:

رفع تصرف 89هزار 
و 235 مترمربع از اراضی 
دولتی در استان مرکزی


