
بانک مرکزی در بخشنامه ای ســهمیه و توزیع بانکی اعطای 
تسهیالت مسکن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را 

به شش بانک اعالم کرد.
به گزارش ایســنا، در بخشــنامه بانک مرکزی به بانک های 
مسکن، کشاورزی، صادرات، تجارت، توسعه تعاون و شرکت 
دولتی پســت بانک آمده اســت: »درخصوص ابالغ بندهای 
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و در راستای اجرای 
تبصره های ۱ و ۲ ذیل ماده ۶۹ قانون مذکور، با احتساب نرخ 
تورم ساالنه، سهمیه آن بانک جهت اعطای تسهیالت موصوف 
مبلغ ۱۰۲ میلیارد تومان و مدت بازپرداخت حداکثر ۱۰ سال 
و مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان با اخذ سفته از متقاضی و 

یا یک ضامن معتبر و در نظر گرفتن شرایط خانوار به شرح زیر 
تعیین و ارسال می شــود. بدیهی است دستورالعمل مربوطه 

متعاقباً ارسال خواهد شد.
الف( خانوارهایی که بعد از سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب دو فرزند 

شده یا می شوند، هر خانواده به مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان
ب( خانوارهایی که بعد از ســال ۱۳۹۹ به صاحب یک فرزند 

شده یا می شود، هر خانواده به مبلغ ۱۱۰ میلیون تومان.
ج( خانوارهای دونفره ) زوج و زوجه( به هر خانواده مبلغ ۷۰ 

میلیون تومان.
الزم به ذکر اســت اســتعالم های الزم جهــت بهره مندی 
متقاضیان از تسهیالت مســکن مبنی بر عدم اخذ تسهیالت 

مسکن از بانک ها و موسسات اعتباری از سامانه سمات بانک 
مرکزی دریافت شــود. با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند 
است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت 
یک هفته از تاریخ وصول این نامه موضوع به واحدهای اجرایی 
ذیربط در سراسر کشور ابالغ و یک نسخه از ابالغیه مربوطه به 

این بانک ارسال شود«.

مبالغ و شرایط پرداخت تسهیالت مسکن قانون 
جوانی جمعیت

طبق این گزارش، براساس ماده ۶۹ قانون حمایت از خانواده و 
جوانی جمعیت بانک مرکزی باید در راستای اجرای بند )چ( 

ماده )۱۰۲( قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگی جمهوری اســالمی ایــران از طریق 
بانک های عامل مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان از منابع سپرده  های 
پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی به تفکیک نسبت 
به پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت 
مسکن )بنا به درخواســت خانوار( با بازپرداخت حداکثر ۲۰ 
ساله برای خانواده های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد 
صاحب فرزند سوم به بعد شده یا می شــوند، به میزان ۱۵۰ 

میلیون تومان اقدام کند.
همچنین، این بانک باید در راســتای اجــرای بند )چ( ماده 
)۱۰۲( قانون برنامه پنج ســاله ششــم توســعه، اقتصادی، 

اجتماعــی و فرهنگی جمهوری اســالمی ایــران از طریق 
بانک های عامل مبلغ ۴۶۰ میلیارد تومان از منابع سپرده  های 
پس انداز و جاری قرض الحســنه ودیعه یا خرید یا ســاخت 
مسکن )بنا به درخواســت خانوار( با باز پرداخت حداکثر ۱۰ 

ساله برای خانواده های فاقد مسکن به شرح ذیل اقدام کند:
الفـ  خانوارهای صاحب دو فرزند تا سقف ۲۰۰ میلیارد تومان 

به هر خانواده به میزان ۱۰۰ میلیون تومان. 
بـ  خانوارهای صاحب یک فرزند تا سقف ۱۶۰ میلیارد تومان 

به هر خانواده به میران ۸۰ میلیون تومان. 
پـ  خانوارهای دو نفره )زوج و زوجه( تا سقف ۱۰۰ میلیارد 

تومان به هر خانواده به میزان ۵۰ میلیون تومان.

ساماندهی کارتخوان ها از ســال گذشته آغاز و در آن 
زمان بیش از هفت میلیون و ۲۰۰ هــزار کارتخوان 
به پرونده مالیاتی متصل شد اما وضعیت حدود ۲۸۰ 
هزار از این دستگاه ها بالتکلیف است که طبق اعالم 
بانک مرکزی طی هفته جاری تکلیف آن ها مشخص 

خواهد شد.
به گزارش ایسنا، از سال گذشــته در راستای اجرای 
ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، 
بانک مرکزی با همکاری ســازمان مالیاتی نسبت به 

ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی یا درگاه های 
پرداخت الکترونیکی اقدام کرد. در این زمینه، کلیه 
اشــخاص دارای ابزار پرداخت های بانکی باید با ورود 
به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشــانی 
my.tax.gov.ir، فهرســت تمامی دســتگاه های 
کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی 
خود را مشاهده و نسبت به اتصال آنها به پرونده های 
مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام 
می کردند که در سال قبل، بالغ بر ۷.۲ میلیون کارتخوان 

به پرونده مالیاتی متصل و حدود ۳ میلیون کارتخوان 
نیز غیرفعال شد. اما در این بین معادل یک میلیون و 
۴۰۰ هزار دستگاه کارتخوان نه به پروند مالیاتی متصل 
و نه غیرفعال شدند که براساس اعالم رئیس کل سازمان 
امور مالیاتی، بانک مرکزی وعده داده تا در ماه جاری 
تکلیف این کارتخوان ها را مشخص کند. وی ادامه داد: 
اگر پرونده مالیاتی شبکه های پرداخت، تا زمان داده 
شده تشکیل نشود، مطابق رویه ای که ظرف چند ماه 

گذشته پیگیری شده، قطع خواهد شد.

طبق اعالم مدیر عامل سازمان اموال تملیکی، ۳۰ کانتینر 
از حدود ۱۳ سال پیش وارد بنادر شده ولی بدون اظهار به 
گمرک و ورود به فرایند ترخیص، عمده کاالهای داخل 
آنها تخلیه و خارج شده است؛ موضوعی که حتی بنادر و 
کشتیرانی در این سال ها از آن خبر نداشته و اخیرا کشف 
و به مقام قضایی اعالم کرده است. اینجا خروج غیرقانونی 
و قاچاق کاال مطرح اســت و افراد تحت پیگرد قضایی 
قرار خواهند گرفت. عبدالمجید اجتهادی - مدیرعامل 
سازمان اموال تملیکی و معاون وزیر اقتصاد - در گفت وگو 
با ایسنا، در رابطه با ماجرای ۳۰ کانتینری که از اواخر دهه 
۸۰ وارد بنادر شده و در سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به 

بوشهر مورد توجه قرار گرفت، توضیحاتی ارائه کرد.

مصوبه ۹۷ اوضاع را تغییر داد
این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه 
این ۳۰ کانتینر از حدود ۱۳ سال پیش وارد بندر شده ولی 
هنوز به گمرک اظهار و وارد فرایند ترخیص نشــده بود 
گفت:طبق ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، واردکنندگان سه 
ماه فرصت دارند کاال را به گمرک اظهار و ترخیص کنند که 
این زمان با درخواست از گمرک دو ماه دیگر امکان تمدید 
دارد، در غیر این صورت کاال مشــمول مقررات متروکه 
خواهد شــد. همچنین طبق تبصره ماده ۲۴ قانون امور 
گمرکی، این زمان برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در 
اختیار مناطق قرار دارد ولی در نهایت نباید مدت زیادی 
طول بکشد. اما از سال ۱۳۹۷ با تشدید تحریم ها و ضرورت 
تامین کاالی اساسی، با تصمیم شورای عالی امنیت ملی، 
این زمان برای گمرک و مناطق به دو ماه کاهش پیدا کرد. 
بر این اساس اگر صاحب کاال در این فرصت برای ترخیص 
اقدام نکرد، گمرک و بنادر و یا انبارهای عمومی موظف 
اســت مقررات متروکه را درمورد کاال اعمال و به گمرک 
گزارش دهد تا بالفاصله اظهارنامه متروکه تنظیم و برای 

تعیین تکلیف به سازمان اموال تملیکی ارسال شود.

بندر ۱۳ سال از ۳۰ کانتینر خبر نداشته است
وی ادامه داد: بر این اســاس تا زمانی که اداره بندر و یا 
سایر مراجع تحویل گیرنده، گزارشــی به گمرک ارائه 

ندهند، گمرک نیز اطالعی از کاالی اظهار نشده ندارد تا 
به سازمان اموال تملیکی اعالم شود، این در حالی است 
که اداره بندر و کشتیرانی بوشهر اعالم کرده که خودشان 
هم در جریان این ۳۰ کانتینر در این سال ها نبوده اند و 
در زمان آمارگیری، متوجه شده اند که این تعداد کانتینر 
چندین سال در آنجا بوده و تکلیف مشخصی نداشته است 

و اطالعی هم از صاحب کاال ندارند.

سوال مرجع قضایی؛ چرا کشتیرانی ۱۳ سال 
سراغ کانتینرهایش نیامد؟!

اجتهادی، با اشاره به اینکه طبیعتا شرکت واردکننده این 
کاالها، مشخص است و شرکت کشتیرانی و یا شرکت های 
حمل و نقل دریایی هستند و از طریق اسناد نیز، صاحب کاال 
مشخص و قابل شناسایی است، افزود: اینکه ماجرای این 
کانتینرها چیست را مقامات مسئول در کشتیرانی بررسی و 
توضیح خواهند داد چراکه بازرسی این سازمان، آن را کشف 
و به مقام قضایی گزارش داده است، اما کانتینرهایی که کاال 
با آنها حمل شده، متعلق به شرکت کشتیرانی بوده و ممکن 
اســت به واردکننده اجاره داده باشند. موضوعی که مورد 
سوال رئیس قوه قضاییه در بازدید از بوشهر، قرار گرفت این 
بود که آیا صاحب کاال در این سال ها برای ترخیص نیامده 
و یا اینکه تخطی کرده و به صورت قاچاق بخشی را خارج 
کرده است؟ یا اینکه چرا شرکت کشتیرانی در این ۱۳ سال، 
سراغ کانتینر نیامده است؟ اینها بخشی از مسایلی بود که 
رئیس قوه قضائیه نیز تاکید داشتند باید مورد بررسی قرار 

گرفته و پاسخ آن از شرکت کشتیرانی دریافت شود.

چند دوربین عکاسی در یک کانتینر مانده و 
مواد غذایی فاسد شد

معاون وزیر اقتصاد درباره وضعیت کانتینرها نیز توضیح 
داد: کاالی موجود در برخی از این کانتینرها بدون اینکه 
اظهار شده باشد، تخلیه شده است و یا در بخش عمده ای 
از آنها، به میزان محدودی کاال قرار دارد، مثال چند دوربین 
عکاســی در یک کانتینر مانده و یا یک سوم کانتینر ۴۰ 
فوت، کاال و مابقی خالی است، در موردی، قسمت انتهایی 
یکی از کانتینرها پارگی داشت و کاال از آن بخش خارج 

شده بود که جای تعجب دارد. در بین شان کانتینرهای 
حاوی مواد غذایی فاسد شــده هم بود. اینجا این سوال 
مطرح است که آیا این کانتینرها از کشور مبدا با همین 

میزان کاال به بندر رسیده است، که بعید به نظر می رسد.

کانتینرها تخلیه شده، احتماال قاچاق شده است
آن طور که اجتهادی گفته، احتمال قوی این است که این 
کانتینرها پُر بوده و افرادی آنها را به صورت غیرمجاز تخلیه 
کرده اند چون به گمرک اظهار نشده و از مسیر قانونی، به 
خارج از محوطه گمرکی منتقل نشده است، بنابراین به 
احتمال زیاد، قاچاق صورت گرفته است و افراد تحت تعقیب 
قضایی قرار می گیرند. همچنین ماهیت کاالهای موجود در 
این کانتینرها که تخلیه نیز شده، مورد بحث است که آیا 

کاالی مجاز، غیرمجاز یا ممنوعه بوده اند؟

هر چقدر کاال مانده باشد در نهایت امحاء خواهد شد
وی این را هم گفت که با توجه به عدم اظهار کاال به گمرک و در 
ادامه عدم ارسال اظهارنامه متروکه به سازمان اموال تملیکی، 
در حال حاضر این دو ســازمان هیچ مسئولیتی در مورد این 
کانتینرها ندارند، به هر حال وضعیت این کاالها و اشــخاص 
مرتبط با آن شناسایی خواهد شد و همان اندک کاالیی که 
در این کانتینرها باقی مانده، به گمرک اعالم و این ســازمان 
نیز اظهارنامه متروکه تهیه و به سازمان اموال تملیکی اعالم 
خواهد کرد و در نهایت با طی فرایند قانونی، امحاء خواهد شد.

برخی صاحبان کاال بــرای ترخیص عجله 
ندارند، زمان که بگذر گرانتر می فروشند

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی همچنین به جریان رسوب کاال 
در بنادر اشاره داشت و یادآور شد که قبال طبق قانون، در مناطق 
آزاد که ادارات بنادر هم جزو این مناطق هســتند زمان برای 
تعیین تکلیف و ترخیص کاال در اختیار خودشان بود و از سویی 
صاحبان کاال در محوطه ها و انبارهای گمرکی از هزینه کمتری 
برخوردار بودند و چندان برای ترخیص عجله ای نداشتند، در 
عین حال که با توجه به شرایط تورمی که موجب می شد در گذر 
زمان، ارزش کاال بیشتر شده و بتواند با قیمت باالتری عرضه 

کند، عاملی برای کندی ترخیص و رسوب شده بود. 

وزیر نیرو با اشاره به افزایش ۵ درصدی تقاضای مصرف 
برق نسبت به سال گذشــته، گفت: محور برنامه های 
مختلف وزارت نیرو برای عبور موفق از تابســتان، بر 
اساس اقدامات صنعت برق و همکاری و صرفه جویی 

مردم است که ضرورت دارد این همکاری ادامه یابد.
به گزارش ایسنا، علی اکبر محرابیان امروز سه شنبه 
با اشــاره به وضعیت مصرف برق در کشــور، اظهار 
کرد: صنعت برق در ابتدای تحویل دولت ســیزدهم 
با مشــکالت فراوانــی در حوزه تامین بــرق مردم و 
رضایتمندی مواجه بود کــه در این رابطه یک برنامه 
۱۰۰ اقدامی را با حمایت دولت و مجلس تدوین و با 

همکاری و مشارکت مردم اجرایی کردیم.
وی افزود: مهم ترین محورهای ایــن برنامه افزایش 
ظرفیت نیروگاهی، بکارگیری و تعمیرات اساســی 
تمام نیروگاه های موجود و مدیریــت مصرف بود. تا 

امروز دو سوم از مســیر اوج مصرف تابستان را پشت 
سر گذاشتیم و با کمترین مشکل توانسیم این دوره را 
سپری کنیم. محرابیان با بیان اینکه خوشبختانه ۴۰ 
درصد مردم در مصرف خود صرفه جویی کردند، گفت: 
این ۴۰ درصد پاداش صرفه جویی در مصرف برق خود 
را دریافت کردند. وی با اشاره به شرایط سخت صنعت 
برق در وضعیــت کنونی آب و هوایی کشــور، افزود: 
متوســط دمایی کشور نسبت به ســال گذشته یک 
درجه بیشتر شده و در برخی نقاط مانند استان های 
خوزستان، بوشهر، هرمزگان و حتی شمالغرب کشور 
۴ الی ۵ درجه افزایش دما را شاهد هستیم. محرابیان 
ادامه داد: برای هفته آینده هم پیش بینی می شــود 
که شهرهای شمالی کشور شاهد افزایش دما باشند 
و در ایــن صورت باعث افزایش مصــرف برق خواهد 
شد. وزیر نیرو با اشــاره به لزوم تداوم همکاری مردم 

در زمینه صرفه جویی مصرف برق خاطرنشــان کرد: 
اگر همــکاری و صرفه جویی مردم ماننــد روزهای 
ابتدایی تابستان امسال تداوم داشته باشد، از روزهای 
باقیمانده تابستان نیز با کمترین مشکل عبور خواهیم 
کرد چرا که در حال حاضر نیازمند همکاری مردم و 

صرفه جویی آن ها هستیم.
وزیر نیرو با بیان اینکه بارش ها ممکن است به صورت 
نقطه ای باعث کاهش دما شــود، افــزود: زمانی که 
رطوبت در کشــور باال می رود، باعث افزایش مصرف 
برق شده و در این شرایط نیاز به صرفه جویی بیشتری 
داریم. وی با اشاره به وضعیت مصرف برق در تابستان 
امسال، گفت: اوج مصرف برق کشور در تابستانی که 
پشت سر گذاشتیم حدود ۶۹ هزار و ۲۷۸ مگاوات بود، 
در حالی که تقاضای مصرف در سال گذشته ۶۷ هزار 

مگاوات بوده است.

مبالغ و شرایط پرداخت تسهیالت مسکن قانون جوانی جمعیت

ساماندهی کارتخوان ها به ایستگاه آخر رسید؟

احتمال باال رفتن مصرف برق در پی افزایش دماتخلیه غیرقانونی ۳۰ کانتینر وارداتی
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سرمقاله

ریسک استفاده 
از رمز ارز در تجارت 

انجام تبادالت تجاری و ثبت 
سفارش برای واردات با رمز 
ارزها مانع و محدودیتی در 
کشور ندارد. هرچند تمامی 
فعاالن اقتصادی توانایی اســتفاده از رمز ارز برای 
ثبت ســفارش کاالها را ندارند اما زیرساخت برای 
انجام آن مهیا است. خرید و فروش کاال با رمز ارز در 
داخل کشور با مانع روبرو است اما در خارج از ایران 
می توان از آن استفاده کرد. کاال و خدماتی در داخل 
کشور وجود ندارد که بتوان با استفاده از رمز ارز آنها 

را خریداری کرد...  

  کامران ندری، اقتصاددان 

2متن کامل  د ر صفحه ۴
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صعود  قیمت  دالر 
با  سیگنال  مذاکرات

ادامه خروج
 سهامداران از بورس

اولین ثبت سفارش رسمی واردات با رمز ارز به ارزش 10 میلیون دالر ثبت شد

آغاز  واردات  با رمزارز
صفحه۳

صفحه2

تولید  از فروش  پیشی گرفت
کاهش   تقاضا   و   افت   قدرت   خرید   متقاضیان

در تیر ماه، شاخص   موجودی   محصول    بخش   صنعت 
به   بیشترین   مقدار  در ۹ ماه  گذشته   رسیده   است

یک روز پس از پایان مذاکرات برجام در وین قیمت 
دالر بر مدار صعود قرار گرفت. به گزارش اقتصادنیوز ، 
یک روز پس از پایان مذاکرات برجام در وین  و فضای 
نیمه روشن این دور از مذاکرات هسته ای نرخ دالر 
در تهران آرایش صعودی به خود گرفت.  قیمت دالر 
تهران روز گذشته در مقایسه با روز شنبه تقریبا ۳۰۰ 
تومان افزایش را ثبت کرد و بــر روی مرز مقاومتی 
جدید قرار گرفت. البته عده ای از معامله گران مدعی 
بودند که اسکناس آمریکایی وارد کانال جدید شده 
است.  در بازارهای همسایه هم نرخ دالر روز گذشته 
محرکی برای  صعود اسکناس آمریکایی در تهران 
شد. قیمت دالر در بازار هرات روز گذشته نسبت به 
روز یکشنبه بیش از ۴۰۰ تومان افزایش را تجربه کرد 

و توانست خو را به مرز...

در معامالت روز گذشــته ۱۸ مردادماه بازار سهام، 
افزایش قیمت فوالد با اهرم تقاضای حقیقی موجب 
صعود شاخص کل بورس شد. به گزارش اکوایران، در 
معامالت روز سه شنبه هجدهم مرداد ماه، شاخص 
کل بورس پایتخت با افزایش ۳ هزار و ۱۹ واحدی 
نسبت به روز شنبه به رقم یک میلیون و ۴۵۱ هزار و 
۹۴۲ واحد رسید.  شاخص هم وزن بورس نیز با رشد 
۸۰۱ واحدی در ســطح ۳۹۰ هزار و ۹۴۴ واحدی 
ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( 
۱۰۰ واحد باال آمد و در سطح ۱۹ هزار و ۱۵۰ واحد 
قرار گرفت. روز گذشته ارزش خالص تغییر مالکیت 
حقوقی به حقیقی بازار منفی شــد و ۲۴۵ میلیارد 
تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. در معامالت 

روز سه شنبه بیشترین خروج...



اقتصاد2
ایران

انتقاد وزیر صمت از صنعت خودرو: 
خودروی اقتصادی و محصول 

جدید نداریم
وزیر صمت با بیان اینکه هم اکنون تولید خودرو 
کمتر از ظرفیت است، گفت: ما خودروی اقتصادی 
و محصول جدیدی نداریم که متناسب با تقاضا و 
قدرت خرید عموم مردم باشد. به گزارش صدا و 
سیما، سید رضا فاطمی امین اظهار کرد: نمی توانیم 
از همه ظرفیت خودروسازی کشور استفاده کنیم، 
زیرا ما خودروی اقتصــادی و محصول جدیدی 
نداریم که متناسب با تقاضا و قدرت خرید عموم 
مردم باشد. وزیر صمت افزود: اگر خودروسازان ما 
دو شیفت کار کنند ما برای امسال ظرفیت مونتاژ 
۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه را داریم و اگر سه 
شیفت کار کنند ظرفیت بیشتر هم می شود، اما 
هم اکنون تولید کمتر از ظرفیت است، به طوری 
که که در سال گذشــته فقط ۹۰۰ هزار دستگاه 
خودرو تولید شــد. وی ادامه داد: نبود خودروی 
اقتصادی روی خط تولید یکی از نقایص صنعت 
خودروسازی است که البته شرکت ایران خودرو 
تولید یک محصول جدید را آغاز کرده است ضمن 
اینکه ما هم در بخش واردات، مشوق هایی برای 
واردات خودروهای اقتصادی پیش بینی کرده ایم.

فاطمی امین گفت: ضمن اینکه از دو خودروساز 
بزرگ کشور خواسته ام تا تولید محصوالت جدید 
را به سمت تولید خودروهای اقتصادی سوق دهند 

تا جایگزین محصوالتی مانند تیبا بشوند.

مردم با همراه بانک »مهریران« 
وام دریافت کنند

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت: مردم 
می توانند با سفته الکترونیکی از طریق اپلیکیشن، وام 
دریافت کنند. امکان توثیق سهام و سهام عدالت نیز 
اجرایی شده و در گام های بعدی گواهی های سپرده ، 
صندوق های سرمایه گذاری و سایر دارایی های مردم 
وثیقه وام های قرض الحســنه آن ها خواهد شد.به 
گزارش روابــط عمومی بانک قرض الحســنه مهر 
ایران، دکتر »سید سعید شمسی نژاد« مدیرعامل 
بانک در گفت وگو با شبکه استانی مازندران گفت: 
در حال حاضر سقف وام قرض الحسنه برای اشخاص 
حقیقی ۲۰۰ میلیون و برای اشخاص حقوقی ۵۰۰ 
میلیون تومان اســت.وی افزود: وام قرض الحسنه 
حقوقی در جهت حمایت از شرکت های دانش بنیان 

و کسب وکارهای خرد در حال پرداخت است.

تقدیر از عملکرد بانک مسکن در 
نشست کمیسیون عمران مجلس

در نشست کمیســیون عمران مجلس از عملکرد 
بانک مسکن در راســتای تامین مالی طرح نهضت 
ملی مسکن تقدیر شد. به گزارش پایگاه خبری بانک 
مسکن- هیبنا ، نشست کمیسیون عمران مجلس 
شورای اسالمی با حضور رستم قاســمی وزیر راه و 
شهرسازی، مسعود میرکاظمی معاون رییس جمهور 
و رییس ســازمان برنامه و بودجه کشور، محمدرضا 
رضایی رییس کمیســیون عمران مجلس و دیگر 
نمایندگان این کمیسیون و مدیران اقتصادی برگزار 
شد.محمود شــایان مدیرعامل بانک مسکن نیز از 
جمله حاضران نشست این کمیســیون بود.در این 
جلسه وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حضور ریاست 
محترم جمهوری در این وزارتخانه و پیگیری اجرای 
طرح نهضت ملی مسکن توسط آیت اهلل رییسی گفت: 
مســاله اصلی اجرای این طرح پرداخت تسهیالت 
برای تولید مسکن است که از این میان برخی بانک ها 
به تعهداتشــان برای تخصیص ۲۰ درصد سالیانه 

تسهیالت خود به بخش مسکن عمل نکرده اند..

مشارکت بانک سامان در بازسازی 
منازل زلزله زدگان سی سخت

بانک سامان با تخصیص اعتبار از محل فعالیت های 
خیریه خود در ساخت و تکمیل منازل زلزله زدگان 
سی سخت مشارکت کرد. به گزارش سامان رسانه، 
بانک سامان در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی با 
تخصیص اعتبار از محل بودجه فعالیت های خیریه 
خود، در بازســازی و تکمیل منازل زلزله زدگان 
شهرستان سی سخت مشارکت کرد.بر این اساس 
پس از زلزله بهمن ماه سال 1۳۹۹ در شهرستان 
سی سخت که منجر به وارد شدن خسارات زیادی 
به منازل و اماکن عمومی این شهرستان شد، بانک 
سامان دوشــادوش مردم، نهادهای امدادرسان و 
خیریه به یاری مردم زلزله زده سی سخت شتافت.

در این اقدام خیرخواهانه، بانک سامان با تخصیص 
1۰ میلیارد ریال اعتبار از محل بودجه فعالیت های 
خیریه خود، در بازســازی و تکمیــل 6۰ واحد 

مسکونی زلزله زدگان مشارکت فعال داشت.

خبر

شــاخص مدیــران خریــد 
اقتصاد در تیرمــاه به ۵۰.1۰ 
واحد رسیده که 4.6۳ واحد 
کمتر از ماه قبل است. کاهش 
سفارشــات جدیــد، کاهش 
موجودی مواد اولیه، افزایش موجودی انبار و افول انتظارات 
برای فعالیت در ماه آینده، از تحوالت شاخص این ماه است. 
مرکز پژوهش های اتاق ایران، نتایج سی و چهارمین دوره 
شــامخ کل اقتصاد و چهل و ششمین دوره شامخ بخش 
صنعت را منتشر کرد. طبق این گزارش، در تیرماه 14۰1، 
شامخ کل اقتصاد با 4.6۳ واحد درصد افت نسبت به ماه 
قبل به ۵۰.1۰ رسیده و شــامخ بخش صنعت با کاهش 

۵.۷۲ واحد درصد، روی رقم ۵۳.۹۲ ایستاده است.

در اقتصاد چه خبر است؟
 )PMI( طبق نتایج بررسی های شاخص مدیران خرید
برای کل اقتصاد ایــران در تیرمــاه 14۰1، در این ماه 
شــاخص میزان سفارشات جدید مشــتریان 4۷.14 
واحد ثبت شــده که کمترین میزان طی ۳ ماه اخیر )از 
فروردین ماه( است. این شاخص در بخش های خدمات و 
کشاورزی و ساختمان با رکود همراه بوده است. همچنین 
شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در 
تیرماه ۵1.1۷ واحد بوده و برای سومین ماه پیاپی کاهش 
یافته اســت. نگرانی ها در مورد تضعیف تقاضا به دلیل 
نگرانی های ناشی از کاهش قدرت خرید و تورم، باعث 
کاهش انتظارات کسب وکارها و کاهش خرید مواد اولیه 
و عقب نشینی در استخدام شده است. در مقابل، شاخص 
موجودی محصول )انبار( در تیرماه ۵۷.1۰ واحد برآورد 
شده که بیشترین میزان از ابتدای شروع طرح )دوره ۳4 
ماهه( است. از سوی دیگر شاخص میزان صادرات کاال و 
خدمات نیز به 46.۹6 واحد رسیده که یکی از کمترین 
مقادیر طی ۹ ماه گذشته )به غیراز تعطیالت فروردین ماه( 
است. در ســایه کاهش تقاضای بازار و تضعیف قدرت 
خرید متقاضیان، شاخص میزان فروش محصوالت نیز 
در تیرماه به 46.۳۲ واحد رسیده که طی 11 ماه گذشته 
)به غیراز تعطیالت فروردین ماه( یکی از کمترین مقادیر 
خود از شهریورماه 14۰۰ است. این شاخص در هر سه 

بخش اصلی اقتصاد با کاهش روبرو بوده است.
یکی از مهم ترین نکات گزارش شامخ در تیرماه 14۰1 
این است که شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت 
اقتصادی در ماه آینده به ۵۰.1۸ واحد رسیده که طی 
16 ماه گذشــته )به غیراز تعطیالت فروردین ماه( یکی 
از کمترین مقادیر محسوب می شود و منعکس کننده 
انتظارات بسیار بدبینانه شرایط فعاالن اقتصادی به ویژه 

در بخش خدمات و کشاورزی در مردادماه است.

مواجهه صنعت با کاهش تقاضا
طبق اعالم مرکز پژوهش های اتاق ایــران، در تیرماه، 
وقایع شامخ اقتصاد، در بخش صنعت نیز کم وبیش تکرار 
شده است به گونه ای که شاخص مدیران خرید صنعت 
به کمترین مقــدار در ۵ ماه اخیــر )به غیراز تعطیالت 
فروردین ماه( رسیده و شاخص میزان سفارشات جدید 
مشتریان نیز کمترین مقدار ۵ ماهه خود را ثبت کرده 

است.
بررسی ها نشــان می دهد در تیرماه، شاخص موجودی 
محصول )انبار( بخش صنعت به بیشترین مقدار در ۹ 
ماه گذشته رسیده که از کاهش سفارشات مشتریان و 
همچنین کاهش صادرات و درنتیجه پیشی گرفتن تولید 

از فروش موجودی انبار افزایش یافته است.

طبق آمار، شــاخص قیمت خرید مواد اولیه در تیرماه 
همچنان با افزایش روبرو بوده؛ هرچند شــدت افزایش 
بسیار کمتری در مقایسه با ماه های قبل داشته است؛ اما 
هم زمان، شاخص میزان صادرات بخش صنعت در تیرماه 
با کاهش روبرو بوده است؛ چراکه قوانین مرتبط با رفع 
تعهد ارزی برای صادرکنندگان باعث شده تا صادرات 
بسیار هزینه بر و عماًل توجیه ناپذیر باشد. از سوی دیگر 
شــاخص میزان فروش محصوالت بخش صنعت نیز 
کمترین میزان را طی ســه ماه اخیر داشته و نوسانات 
قیمتی، پایین بودن قدرت خرید مشــتریان و کاهش 
صادرات، به کاهش فــروش محصوالت بخش صنعت 

دامن زده است.

 جزئیات شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
طبق نظرســنجی انجام شــده از بنگاه های اقتصادی 
کشور، شــاخص مدیران خرید )تعدیل فصلی نشده( 
برای کل اقتصاد ایران در تیرماه ۵۰.1۰ بوده اســت که 
نسبت به ماه قبل کاهش داشته و نرخ رشد شاخص تقریباً 
نزدیک محدوده خنثی بوده است. در این ماه دو مؤلفه 
میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه یا 
لوازم خریداری شده زیر ۵۰ ثبت شده اند. در تیرماه همه 

مؤلفه های اصلی در مقایسه با ماه قبل کمتر شده اند.
شاخص میزان فعالیت های کسب وکار در تیرماه )۵۰.۸۲( 
در مقایسه با خردادماه کاهش زیادی داشته است. بخش 
ســاختمان بیشــترین کاهش و رکود را در میان سایر 
بخش های اصلی داشته است. شاخص میزان سفارشات 
جدید مشتریان در تیرماه )4۷.14( به کمترین میزان 
طی ۳ ماه اخیر از فروردین رســیده است. این شاخص 
در بخش های خدمات و کشاورزی و ساختمان با رکود 
همراه بوده است. به عقیده فعاالن اقتصادی کاهش قدرت 
خرید مشتریان باعث کاهش میزان سفارشات شده است.
عدد شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی 
)۵1.1۷( در تیرماه برای سومین ماه پیاپی کاهش یافته 
است. نگرانی ها در مورد تضعیف تقاضا به دلیل نگرانی های 
ناشی از کاهش قدرت خرید و تورم، باعث شده تا انتظارات 
کسب وکارها را پایین بیاورد و همچنین باعث کاهش 

خرید مواد اولیه و عقب نشینی در استخدام شده است.
شاخص موجودی محصول )انبار( در تیرماه )۵۷.1۰( به 
بیشترین میزان خود از ابتدای شروع طرح رسیده است. 
به نظر می رسد با کاهش فروش و کاهش قدرت خرید 
مشتریان و پیشی گرفتن رشد تولید از فروش، موجودی 
محصول در بخــش خدمات و کشــاورزی و صنعت با 

افزایش همراه بوده است.
شــاخص میزان صادرات کاال و خدمــات )46.۹6(، به 
یکی از کمترین مقادیر خود طی ۹ ماه گذشته )به غیراز 
تعطیالت فروردین ماه( رسیده است. ازیک طرف موانع 

سر راه فعاالن اقتصادی به موجب قانون رفع تعهد ارزی 
و از ســوی دیگر باال رفتن قیمت نهاده ها، باعث شده تا 
صادرات برای فعاالن اقتصادی به صرفه نباشد. شاخص 
میزان فروش محصوالت )46.۳۲( طی 11 ماه گذشته 
)به غیراز تعطیالت فروردین ماه( به یکی از کمترین مقادیر 
خود از شهریورماه 14۰۰ رسیده است. این شاخص در هر 
سه بخش اصلی اقتصاد با کاهش روبرو بوده است. به عقیده 
فعاالن اقتصادی کاهش شدید قدرت خرید مشتریان دلیل 
اصلی این رکود در فروش بوده و از طرفی با سیاست های 

نادرست بانک مرکزی صادرات نیز کاهش داشته است.
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی 
در ماه آینــده )۵۰.1۸( طی 16 ماه گذشــته )به غیراز 
تعطیالت فروردین ماه( به یکی از کمترین مقادیر خود 
رســیده اســت و فعاالن اقتصادی در بخش خدمات و 
کشاورزی همچنان انتظارات بسیار بدبینانه دارند که 
منعکس کننده شرایط مالی ســخت تر برای آن ها در 
مردادماه خواهد بود. به طورکلی کاهش شــدید قدرت 
خرید مشتریان، نبود ســرمایه در گردش، قطعی برق، 
مشکالت ناشی از مدیریت ناکارآمد برخی از دستگاه های 
اجرایــی که فعاالن اقتصــادی با آن ســروکار دارند از 
مهم ترین مشکالتی است که شرکت ها مطرح کرده اند. 
از طرفی بسیاری از شرکت ها با مشکالت ناشی از قوانین 
نادرســت گمرکی و بانک مرکزی ســروکار دارند و با 
مشکالت گمرکی و ترخیص کاال، مشکالت صادرات کاال 
و قانون رفع تعهد ارزی بانک مرکزی، دریافت مجوزهای 
سازمان ها، ثبت ســفارش و عدم تخصیص تسهیالت 
بانکی مشــکالت زیادی را برای فعاالن اقتصادی ایجاد 
کرده است. بسیاری از شرکت های فعال در حوزه خدمات 
که با مشتریان بخش دولتی سروکار دارند به دلیل عدم 
بازپرداخت تعهدات توســط دولت یــا ارائه خدمات با 
قراردادهایی سال های قبل که متناسب با نوسانات قیمتی 

کنونی نیست، با کمبود شدید نقدینگی روبرو هستند.

تحوالت شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اساس داده های به دســت آمده از بنگاه های بخش 
صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت )تعدیل فصلی 
نشــده( در تیرماه عدد ۵۳.۹۳ به دست آمده است که 
طی ۵ ماه اخیــر )به غیراز تعطیــالت فروردین ماه( به 
کمترین مقدار خود رسیده است و با شدت رشد بسیار 
کمتری نســبت به ماه قیل همراه بوده است. در تیرماه 
همه مؤلفه های اصلی شــامخ بخش صنعت باالی ۵۰ 
ثبت شده اند اما همچنان موجودی مواد اولیه کمترین 
رشد را نسبت به سایر مؤلفه ها داشــته است. در میان 
رشته فعالیت های صنعتی، به ترتیب صنایع چوب، کاغذ 
و مبلمان، وسایل نقلیه و قطعات وابسته، صنایع کانی 
غیرفلزی و ماشین سازی و لوازم خانگی بیشترین افزایش 

را داشته در مقابل سایر صنایع، پوشاک و چرم، صنایع 
غذایی و صنایع شیمیایی با کاهش شاخص کل روبرو 
بوده اند. شاخص مقدار تولید محصوالت بخش صنعت 
در تیرماه )۵۳.۲۸( کاهش قابل توجهی در نرخ رشــد 
نسبت به خردادماه داشــته و به کمترین مقدار ۵ ماهه 
خود )به غیراز تعطیالت فروردین ماه( رسیده است. به 
عقیده فعاالن اقتصادی ادامه روند کاهشی سفارشات و 
کاهش قدرت خرید مشتریان، قطعی های برق، تعطیالت 
تابستانی برخی از شــرکت ها، کمبود مواد اولیه باعث 

کاهش رشد تولید شده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشــتریان در تیرماه 
)۵۲.۰4( در مقایسه با خردادماه با کاهش رشد شاخص 
روبرو بوده است و به کمترین مقدار ۵ ماهه خود )به غیراز 
تعطیالت فروردین ماه( رسیده است. در بخش صنعت، 
صنایع غذایی، پوشــاک و چرم و سایر صنایع با کاهش 
شدید سفارشات روبرو بوده اند. به عقیده فعاالن اقتصادی 
به دلیل تورم باالی مواد غذایــی و به دنبال آن افزایش 
قیمت فروش محصوالت در ماه گذشته )علیرغم اهمیت 

اقالم تولیدی(، با کاهش تقاضا روبرو بوده اند.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه در تیرماه )6۸.6۵( شدت 
افزایش بسیار کمتری در مقایسه با ماه های قبل داشته 
است. بر اساس گزارش تیرماه مرکز آمار ایران از شاخص 
قیمت مصرف کننده، نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور، 
در تیرماه 14۰1 به 4.6 درصد رسیده که در مقایسه با 
همین اطالع در ماه قبل ۷.6 واحد درصد کاهش داشته 
است. شاخص قیمت محصوالت تولید شده در تیرماه 
)۵1.14( کاهش قابل توجهی نسبت به ماه قیل داشته 
است و طی ۵ ماه اخیر از اسفندماه 14۰۰، به کمترین 
میزان خود رسیده اســت. کاهش تقاضای مشتریان و 
کمبود قدرت خرید باعث شده تا قیمت های فروش در 
بسیاری از رشته فعالیت ها متناسب با هزینه تمام شده 
کاالها افزایش نیابد. شاخص موجودی محصول )انبار( 
در تیرماه )۵6.۰4( طی ۹ ماه گذشــته از آبان 14۰۰ 
به بیشترین مقدار خود رســیده است. به نظر می رسد 
به دنبال کاهش رشد سفارشات مشتریان و همچنین 
کاهش صادرات و درنتیجه پیشی گرفتن تولید از فروش، 
موجودی انبار افزایش یافته است. شاخص میزان صادرات 
)4۸.1۹( در تیرماه با کاهش روبرو بوده اســت. قوانین 
مرتبط با رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان در شرایطی 
که در بســیاری از موارد ارز موردنیاز برای تأمین مواد 
اولیه خود را از بازار آزاد تهیه می کنند، باعث شــده تا 
صادرات بســیار هزینه بر و عماًل توجیه ناپذیر باشد. از 
طرفی به عقیده فعاالن اقتصادی تعطیالت پیش رو در 
محرم باعث کاهش صادرات به عراق خواهد شد. شاخص 
میزان فروش محصوالت در تیرماه )4۷.۰۸( کمترین 
میزان را طی سه ماه اخیر داشته است. نوسانات قیمتی، 
کمبود شــدید نقدینگی و پایین بــودن قدرت خرید 
مشتریان و کاهش صادرات، کاهش فروش محصوالت 
را به دنبال داشته است. به طورکلی در تیرماه بسیاری از 
تولیدکنندگان به دلیل قطعی های برق با مشکالت بسیار 
و پایین آوردن ظرفیت تولید خود روبرو بوده اند، از سوی 
دیگر با تورم ماه های اخیر با کمبود شــدید نقدینگی و 
کاهش قدرت خرید مشتریان روبرو هستند که به دلیل 
عدم همکاری بانک ها در ارائه تسهیالت به شرکت ها با 
کاهش سرمایه در گردش برای تأمین مواد اولیه و تولید 
روبرو هستند. تعطیالت تابستانی و محرم نیز در کاهش 
تولید برخی از صنایع تأثیرگذار بوده اســت. مالحظه 
می شــود که افزایش قیمت ها و کاهــش قدرت خرید 
مشتریان بر روی صنایع کلیدی موردنیاز جامعه یعنی 
مواد غذایی و پوشاک و چرم تأثیرگذار بوده و این صنایع 

با کاهش زیادی در تقاضا روبرو بودند.

در تیرماه، شاخص موجودی محصول بخش صنعت به بیشترین مقدار در ۹ ماه گذشته رسیده است

تولید  از فروش  پیشی گرفت

قیمت سکه در کانال 15 میلیون تومان؛
صعود قیمت دالر با ســیگنال 

مذاکرات وین 
یک روز پس از پایان مذاکرات برجام در وین قیمت 
دالر بر مدار صعود قرار گرفت. به گزارش اقتصادنیوز 
، یک روز پس از پایان مذاکــرات برجام در وین  و 
فضای نیمه روشن این دور از مذاکرات هسته ای 
نرخ دالر در تهران آرایش صعودی به خود گرفت. 

قیمت دالر تهران روز گذشــته در مقایسه با روز 
شنبه تقریبا ۳۰۰ تومان افزایش را ثبت کرد و بر 
روی مرز مقاومتی جدید قرار گرفت. البته عده ای 
از معامله گران مدعی بودند که اسکناس آمریکایی 
وارد کانال جدید شده است.  در بازارهای همسایه 
هم نرخ دالر روز گذشــته محرکــی برای  صعود 
اسکناس آمریکایی در تهران شد. قیمت دالر در 
بازار هرات روز گذشته نسبت به روز یکشنبه بیش 
از 4۰۰ تومان افزایش را تجربه کرد و توانست خو 
را به مرز مقاومتی جدید برساند .  در سلیمانیه هم 
نرخ دالر به سمت باال جهش پیدا کرد. اسکناس 
آمریکایی در معامات نقدی سلیمانیه تقریبا ۳۰۰ 
تومان از  ابتدای هفته جاری باالتر معامله شد. نرخ 
دالر در سلیمانیه روز گذشته وارد کانال جدید شد . 

افزایش نرخ حوالــه درهم همزمان با 
قیمت دالر 

روز گذشته نرخ حواله درهم نیز همزمان با افزایش 
قیمت دالر باال رفت. قیمت درهم روز گذشته ۷۰ 

تومان بر ارزش خود افزود .

نوسان محدود قیمت دالر در بازار رسمی
اگر چه بازار آزاد آزاد روز گذشته شاهد رشد قیمت 
دالر بود اما در بازار رسمی  نرخ دالر نوسان صعودی 
محدودی را ثبت کرد . قیمت دالر در صرافی ملی 
روز گذشته با ۲۷ هزار و ۹61 تومان مبادله شد و در 
نیمه روز به ۲۷ هزار و ۹۷۳ تومان رسید . این قیمت 
در مقایسه با روز شنبه تقریبا ۲6 تومان باالتربود.  
در بازار متشکل ارزی هم قیمت دالر روز گذشته 
۲۷ هزار و ۸۳۳تومان معامله شد که در مقایسه با 

دیروز ۲۵ تومان رشد را نشان می دهد . 

قیمت اونس طال رشد کرد 
قیمت اونس طال روز گذشته به سمت کانال 1۸۰۰ 
دالر حرکت کرد. قیمت فلز گران بهای جهانی روز 
گذشــته 1۷۹۲ دالر بود که در مقایسه با دیروز 

تقریبا 4 دالر رشد کرده بود. 

قیمت سکه در کانال 15 میلیون تومان 
قیمت طال 1۸ عیار هم در زمان نوشتن این گزارش با 
1 میلیون و ۳6۸ هزار و 1۰۰ تومان به فروش رسید 
که نسبت به ۳ روز  قبل ۲ هزار و 6۰۰ تومان کاهش 
را نشان می دهد . قیمت سکه هم روز گذشته  با 1۵ 
میلیون و ۵۰ هزار تومان معامله شد. ارزش ذاتی سکه 
روز گذشته 1۳ میلیون و 4۳6 هزار تومان بود و حباب 

سکه در محدوده 1۲ درصد بدست آمد .

کسادی بازار مسکن در ایام محرم
خرید و فروش مسکن در شهر تهران طی نیمه اول 
مردادماه همزمان با ایام محرم تقریبا نصف شده اما 
بررسی ها نشان می دهد نرخ های پیشنهادی نه تنها 
کاهش نیافته بلکه با مقدار اندکی تغییر مواجه شده 
است. به گزارش ایسنا، بازار مسکن شهر تهران به رسم 
سالهای گذشته در ایام محرم با رکود مواجه شده و 
این مساله به کسادی معامالت در نیمه اول مردادماه 
14۰1 منجر شده است. مشاوران امالک می گویند که 
از ابتدای ماه محرم الحرام، مراجعه برای خرید مسکن 
به طور محسوسی کاهش یافته اما بازار رهن و اجاره با 
افت چندانی مواجه نشده است. بررسی های میدانی 
از کاهش شدید تقاضا برای خرید مسکن در 1۵ روز 
ابتدای مردادماه حکایت دارد. اگرچه عقب نشینی 
طرف تقاضا منجر به افت نرخهای پیشنهادی نشده و 
قیمت اسمی ۳ درصد افزایش نشان می دهد. مطابق 
داده های ســامانه کیلید از آگهی های مسکن شهر 
تهران، در 1۵ روز ابتدای مردادماه تقاضا برای خرید 
مسکن در مقایسه با 1۵ روز انتهای تیرماه 66 درصد 
کاهش یافته است. میانگین قیمت پیشنهادی هر متر 
مربع اما افزایش ۳ درصدی را نشان می دهد.  تغییرات 
تعداد آگهی ها در بازه زمانــی مذکور نیز کاهش ۵ 
درصدی را نشان می دهد. در واقع عقب نشینی طرف 
تقاضا از بازار در ایام محرم منجر به کاهش محسوس 
تمایل برای فروش نشده اما به نظر می رسد منطق 
تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار چندان حکمفرما 
نیست و انتظارات تورمی در بازار وجود دارد که خود 
را به شکل افزایش قیمتهای اسمی نشان می دهد. 
مشــاوران امالک معتقدند تغییرات قیمت مصالح 
ساختمانی، تورم عمومی و ریسکهای غیراقتصادی 
همچنان بر بازار مسکن سایه افکنده و جلوی کاهش 

قیمتها را گرفته است.

اخبار
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 در بهار 14۰1 تورم فصلی، معادل ۲6.۳ درصد بوده 
است که در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل )۳.۰ 

درصد( ۲۳.۳ واحد درصد افزایش داشته است.
در ایــن فصــل در بیــن گروه هــای اجرایــی، 
بیشــترین تورم فصلی مربوط به گــروه اجرایی » 
سیمان،بتن،شن،ماسه « با ۵۵.۸ درصد و کمترین 
تورم فصلی مربوط به گروه اجرایی » سنگ « با 1۰.۹ 
درصد می  باشــد. در بهار 14۰1 تورم نقطه به نقطه 
معادل 4۳.4 درصد بوده است که در مقایسه با همین 
اطالع در فصل قبل )۳۵.۵ درصد( ۷.۹ واحد درصد 

افزایش داشته است. در این فصل در بین گروه های 
اجرایی، گروه » شیشــه« با ۹۲.1 درصد بیشترین 
تورم و گروه اجرایی » آهــن آالت، میلگرد، پروفیل 
درب و پنجره و نرده« با 1۸.۲ درصد،کمترین تورم 
نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده است. در بهار 
14۰1 تورم ساالنه، معادل  44.۸ درصد بوده است که 

نسبت به همین اطالع در فصل قبل )۵۵.۳ درصد( 
1۰.۵ واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل در 
بین گروه های اجرایی بیشترین تورم مربوط به گروه 
اجرایی» شیشــه « با ۸6.۳ درصد و کمترین تورم با 
۲۸.1 درصد متعلق به گــروه » آهن آالت، میلگرد، 
پروفیل درب و پنجره و نرده « بوده است. گروه سیمان، 

بتن و شن و ماسه نســبت به فصل مشابه سال قبل 
6۹.۷درصد، آهن آالت و میلگرد 1۸.۲درصد و گروه 

خدمات هم 6۰.۷ درصد زیاد شده است.
تعداد پروانه های صادر شده ساختمان تهران در سال 
14۰۰ به میانگین چهار هزار واحد در ماه رسیده است 

که این کمترین میزان در بیست سال اخیر است.
به گفته کارشناسان این یک تغیر مهم در بازار مسکن 
است که در شرایط کنونی سرمایه گتری در خرید و 
فروش مسکن جذابیت بیشتری از سرمایه گذاری در 

ساخت و ساز دارد.

در معامالت روز گذشته 1۸ مردادماه بازار سهام، افزایش 
قیمت فوالد بــا اهرم تقاضای حقیقــی موجب صعود 

شاخص کل بورس شد.
به گزارش اکوایران، در معامالت روز سه شنبه هجدهم 
مرداد ماه، شاخص کل بورس پایتخت با افزایش ۳ هزار و 
1۹ واحدی نسبت به روز شنبه به رقم یک میلیون و 4۵1 

هزار و ۹4۲ واحد رسید. 
شاخص هم وزن بورس نیز با رشد ۸۰1 واحدی در سطح 
۳۹۰ هزار و ۹44 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل 
فرابورس )آیفکس( 1۰۰ واحد باال آمد و در ســطح 1۹ 

هزار و 1۵۰ واحد قرار گرفت.  
روز گذشــته ارزش خالص تغییــر مالکیت حقوقی به 
حقیقی بازار منفی شد و ۲4۵ میلیارد تومان پول حقیقی 

از بورس خارج شد. 
در معامالت روز سه شنبه بیشترین خروج پول حقیقی به 
سهام خساپا )شرکت یاسپا( اختصاص داشت که ارزش 
تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن ۳۵ میلیارد تومان 

بود. پس از سایپا، نمادهای شپنا )شرکت پاالیش نفت 
اصفهان( و وساپا )شرکت سرمایه گذاری سایپا( بیشترین 
خروج پول حقیقی را داشتند. در مقابل، بیشترین ورود 
پول حقیقی بــرای دومین روز متوالی بــه نماد فوالد 
اختصاص داشت. پس از فوالد، نمادهای سهرمز، بپاس، 

کایزد و کاال در رتبه های بعدی قرار گرفتند. 

نمادهای پیشران بازار
روز گذشته نماد »فوالد« بیشترین اثر مثبت را بر شاخص 
کل داشت و به تنهایی شاخص را ۳ هزار واحد باال کشید. 
پس از برگزاری مجمع عمومی، روز گذشــته فوالد با 
تقاضای حقیقی باالیی مواجه بود و بیشترین ورود پول 

حقیقی را در معامالت سه شنبه داشت. 
پس از فوالد، نمادهای »خساپا« و »وبملت« یشترین 
تأثیر را در رشد شاخص کل بورس داشتند و نمادهای 
»تاپیکو«، »شبندر«، »کگل« و »شپنا« بیشترین تأثیر 

کاهشی را بر شاخص کل داشتند. 

در فرابورس نیز نمادهای »بپــاس«، »دی« و »صبا« 
بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل فرابورس داشتند و 
»زاگرس«، »شاوان« و »خدیزل« بیشترین تأثیر کاهنده 
را بر شاخص داشتند.   در جدول پرتراکنش ترین نمادهای 
بورس خساپا صدرنشین اســت و خودرو و خگستر در 
رتبه های بعدی هســتند. در فرابــورس نیز نمادهای 
فرابورس، فزر و کرمان پرتراکنش  ترین نمادها هستند.  

 
افت ارزش معامالت 

روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 1۳ 
هزار و 6۰۳ میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش معامالت 
اوراق بدهی در بازار ثانویه ۹ هزار و ۲4۰ میلیارد تومان 
بود که 6۸ درصد از ارزش کل معامالت بازار سرمایه را 

تشکیل می دهد. 
روز گذشــته ارزش معامالت خرد ســهام با کاهش 4 
درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۲ هزار و 6۵6 

میلیارد تومان رسید. 

صف های پایانی بازار 
در پایــان معامــالت روز گذشــته ارزش صف هــای 
فروش پایانی بازار نســبت بــه روز کاری قبل افزایش 
یافــت و ۲۰ میلیــارد تومــان بــود. ارزش صف های 
خرید نیــز نســبت بــه پایــان روز کاری گذشــته 
 ۷۷ درصد افت کــرد و در رقــم 4۳ میلیــارد تومان

 ایستاد. 
روز گذشته نماد دی )بانک دی( با صف  خرید 11 میلیارد 
تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از 
دی، نمادهای بکاب )شــرکت صنایع جوشکاب یزد( و 
کاال )شرکت بورس کاالی ایران( بیشترین صف خرید 

را داشتند. 
بیشــترین صف فروش بازار در پایان معامالت به نماد 
کمنگنز )شــرکت معادن منگنز  ایران( تعلق داشــت 
که ارزش آن 14 میلیارد تومان بــود. پس از کمنگنز، 
نمادهای بالبر، فمراد، خرینگ و زنگان بیشترین صف 

فروش داشتند.

افزایش ۴۳.۴درصدی قیمت نهاده های ساختمانی تهران در یک سال گذشته

سیمان ۶۹.۷ و آهن آالت ۱۸.۲درصد گران شدند

ادامه خروج  سهامداران از بورس

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

بانک ها
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رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی گفت: برخی از نانوایان 
بعد از محاســبه پایان روز به این نتیجه رسیدند که 
مبلغی در حساب آنها واریز نشــده است و آنها برای 
وصول پول باید چندین مرتبه به بانک مراجعه کنند 
که بررسی این موضوع زمان بر است؛ درنهایت بانک به 
نانوایان اعالم کرد که اختالف حساب ناشی از اقدامات 

آنها در راستای بروزرسانی سیستم ها بوده است.
محمد ســلیمانی با اشــاره به ایرادهای نرم افزاری 
دســتگاه های پوز نانوایان، گفت: این دســتگاه ها 
بی سیمی هستند از این رو آنتن دهی آنها وابسته به 
سرعت اینترنت است و اختالل های اخیر در اینترنت 
در عملکرد این دستگاه ها تاثیر مستقیم گذاشته است؛ 
نانوایان و مردم باید حداقل چند مرتبه کارت خود را 
در این دستگاه ها بکشند تا ارتباط برقرار شود. وی با 
بیان اینکه گرمای نانوایی ها سرعت این دستگاه ها را 
کند کرده است، تصریح کرد: پشتیبانی این دستگاه ها 
ضعیف است و نانوایان برای سفارش رول باید چندین 

مرتبه با بانک عامل تماس برقرار کنند.
این فعال صنفی با اشــاره به قید نشدن گزینه  سایر 
مصارف از جمله کبابی ها، نذری نان و خرید نان برای 

هیات های نذری، اذعان کــرد: این ایراد به طرح وارد 
شده است که کبابی ها که نان در حجم باال خریداری 
می کنند چگونه نیازشان را نانوایان تهیه کنند؟ بعد از 
بررسی های انجام شده در نهایت وزارت اقتصاد مقرر 
کرد محدودیتی برای فروش نان برای کبابی ها وجود 
ندارد اما هنوز مکانیزم فروش برای نان در حجم باال 
تعریف نشده است. رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی 
ادامه داد: برخی از نانوایان با اتحادیه تماس می گیرند 
که سفارش پخت نان برای یک هیات را پذیرفته اند اما 
برای آنها روشن نیست که چگونه هزینه آن را وصول 
کنند؟ اینجاست که دوباره به دستگاه های پوز غیر 

بانک سپه مراجعه می کنند.
سلیمانی با اشــاره به برخی از اختالف حساب ها در 
نانوایان، بیان کرد: برخی از نانوایان بعد از محاســبه 
پایان روز به این نتیجه رسیدند که مبلغی در حساب 
آنها واریز نشده است آنها برای وصول پول باید چندین 
مرتبه به بانک مراجعه کنند و بررســی این موضوع 
زمان بر است؛ بانک به نانوایان اعالم کرد که اختالف 
حساب ناشی از اقدامات آنها در راستای  بروزرسانی 

سیستم ها بوده است.

قیمت بلیت پروازهای نجف در تعطیالت عاشــورا و 
تاســوعا به 10 میلیون تومان رسید.با نزدیک شدن 
به اربعین بسیاری از شرکت های هواپیمایی در حال 
برنامه ریزی برای اســتفاده از ایام پیک جابه جایی 
هســتند که برخی از ایرالین ها از این فرصت برای 
گرانفروشی در مسیرهای داخلی پر تردد مانند مشهد 
کرده اند و برخی دیگر هم در حال برنامه ریزی برای 
پروازهای خارجی از جمله نجف هستند.به طوری که 
بررسی های میدانی حاکی از آن است که هم اکنون 
قیمت بلیت پروازهای نجف بــه 10 میلیون تومان 
رسیده و بسیاری از مسافران در این هفته برای تردد به 
نجف برای رفت وبرگشت باید 10 میلیون تومان هزینه 
کنند. این در حالی است که تمامی این پروازهای از 

طریق ایرالین های داخلی انجام می شود.

آقای مقصود اسعدی ســامانی افزایش قیمت بلیت 
نجف را به زمان و پیک جابه جایی مسافران مربوط 
دانسته واعالم کرده بود که قیمت بلیت نجف متناسب 
با عرضه و تقاضا افزایش و یا کاهش می دهد .ممکن 
است برخی از سایت ها با این میزان قیمت بفروشند  
چون پروازهای عتبات در اختیار چارتر کنندگان است 
و در مواقعی که تقاضا کاهش  یابد و مسافر نباشد  با 
نرخ پایین تر هم عرضه شده است.به گفته دبیر انجمن 
شرکت های هواپیمایی  فرودگاه نجف  در اختیار بخش 
خصوصی است وهزینه افزایش یافته  است و هر مسافر 
۲ونیم تا ۳ میلیون هزینــه فرودگاهی باید پرداخت 
کند و برای هواپیمای ۷۳۷ بیش از ۸ هزار دالر هزینه 
خدمات فرودگاهی و هواپیمایی ایرباس 1۳ هزار دالر 

هزینه ارزی باید پرداخت شود.

عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان گوشت گاوی خاطر 
نشان کرد: تجربه سال های گذشته این ذهنیت را ایجاد کرده 
بود که در محرم امسال شاهد رونق بازار باشیم اما چنین 
اتفاقی رخ نداد و تقاضا روند عادی به خود گرفت و امسال 
شاهد هیجان برای خرید گوشــت نبودیم.نیما حبیب فر 
با بیان اینکه قیمت گوشت گوســاله در آستانه عاشورا و 
تاسوعایی حســینی تغییر نکرد، تصریح کرد: پیش  بینی 
می شد امسال نیز به مانند ســال های گذشته بازار در ماه 

محرم رونق خاصی به خود بگیرد اما بازار در این ماه هیجانی 
به خود نگرفت.

 به گفتــه این فعال صنفی؛ قیمت گوشــت گوســاله در 
هفته های اخیر تغییر نکرد و ثابت ماند و مغز ران گوساله 
کیلویی ۲۲0 هزار تومان، گوشت چرخ کرده مخلوط 1۷5 
هزار تومان بفروش می رسد؛ شــنبه 15 مرداد آخرین روز 
کشتار دام است پس خریداران پیش از این روز اقدام به خرید 
کردند و گمان می شود همین عدم تمرکز خرید در روز آخر 

باعث شد که فشار چندانی در امروز بر بازار تحمیل نشود. 
وی در پایان بیان کرد: کمبودی در زمینه گوشت گوساله 
و گوسفند در بازار احساس نمی شود و به میزان نیاز وجود 
دارد.همچنین در این رابطه افشین صدردادرس مدیر عامل 
اتحادیه مرکزی دام  سبک در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا، با اشاره به وفور دام زنده در میادین عرضه دام، گفت: 
دام به میزان کافی در بازار موجود است اما تولیدکنندگان 

نمی توانند درباره میزان تقاضا برای خرید اظهارنظر کنند.

برنج ایرانی از ســفره های 
مردم در حال حذف شدن 
است. در حالی ایران یکی از 
بزرگترین قطب های تولید 
برنج است که در مدت اخیر 
به دلیل گرانی سرسام آور این کاالی اساسی، کمتر 
خانواری توانایی خرید آن را دارند. بر اساس گزارش 
های میدانی منتشر شــده نرخ برنج ایرانی درجه 
یک در بازار نزدیک به ۲00 هزار تومان شده است. 
این اتفاق توانایی خرید این کاال را به میزان بسیار 
باالیی کاهش داده است. هرچند برنج خارجی نیز 
درگیر رشد قیمت شده و برنج خارجی نیز از سبد 

خرید مردم در حال حذف شدن است. 
به هر ترتیب باید دیــد محصولی که به طور فراوان 
در اســتان های شــمالی و برخی دیگر از مناطق 
کشور کشت می شــود بنا به چه دالیلی با افزایش 

قیمت چنــد برابری روبرو شــده اســت. فعالیت 
دالالن، جنگ روســیه و اوکراین، خشکسالی و... 
هر کدام تا چــه اندازه بر گرانی بی حد و حســاب 
برنج تاثیر داشــته انــد. چرا برنج ایرانــی و تولید 
 داخل بایــد با این قیمت سرســام آور به دســت 

مردم برسد. 
در همین زمینه دبیر انجمــن واردکنندگان برنج 
در گفت و گو با »کســب و کار« گفت: بسیاری از 
شــرکتهای فعال در بازار دیگــر فعالیتی ندارند و 
شرکتهای جدیدی در بازار برنج فعالیت خود را آغاز 
کرده اند. این شرکتها در زمینه واردات برنج فعالیت 
دارند. اما چون میانگین فعالیت پایینی دارند عمال 

تاثیری در بازار نداشته اند. 
مسیح کشاورز اضافه کرد: ســال 1400 به دلیل 
ممنوعیــت واردات برنج، اتفاقات ناخوشــایندی 
متوجه بــازار شــد. توضیحاتی با توجیــه باال در 
زمینه رفع ممنوعیت داشــتیم اما به دالیلی این 
ممنوعیت اتفاق افتاد. بخــش خصوصی همواره 

قصد کمک به دولت و بــازار را دارد. اما افیای برنج 
ایرانی هم در این مــدت بیکار نبــوده و با اعمال 
 فشــار به دولــت خواســتار اعمــال ممنوعیت 

واردات بود. 
وی اظهار داشــت: در حال حاضــر برنج خالص و 
بدون اختالط ایرانی را کمتــر از ۲00هزار تومان 
نمی توان خرید. برنج های موجود در بازار ترکیبی از 
برنج ایرانی کیفی یا ایرانی پرمحصول و یا ترکیبی 
از برنج ایرانی با برنج خارجی است. این برنج ها در 
محدوده کیلویی 150هزار تومان عرضه می شود. 
سازمان استاندارد که برای برنج خارجی ۳۶0 قلم 
آزمایش انجام می دهد، درباره برنــج ایرانی که با 
قیمت های گزافی عرضه می شــود، هیچ آزمایشی 

انجام نمی دهد.
اما رئیس اتحادیه خواربار اصفهان می گوید: امروز 
تنها 5 درصد ایرانی ها و یا اصفهانی ها توان خرید 
برنج ایرانی را دارند. رئیس اتحادیه خواربار اصفهان 
با اشاره به افزایش قیمت برنج ایرانی به 100 هزار 

تومان، گفت: امــروز تنها 5 درصــد ایرانی ها و یا 
اصفهانی ها توان خرید برنج ایرانی را دارند. مصطفی 
بحق درباره افزایش دوباره قیمت برنج ایرانی، اظهار 
کرد: متأسفانه ســال گذشته محصول برنج شمال 
بین ۲5 تا ۳0 درصد کم بود، همچنین هزینه های 
برنج کاران دو تا سه برابر افزایش یافت. وی افزود: 
از سوی دیگر چند شرکت برنج در شمال کشور با 
خرید برنج های داخلی، به نوعی قیمت این محصول 
را در بازار باال بردند و به نوعی خرده پاها قیمت برنج 

را گران نمی کنند.
رئیس اتحادیــه خواربار اصفهــان تأکید کرد: در 
کنار گرانی برنج داخلی، قیمــت برنج خارجی در 
بازار تغییر نکــرده و به فراوانی ایــن محصول در 
بازار موجود اســت. وی با اشــاره به اینکه همواره 
ذائقه بسیاری از ایرانی ها برنج ایرانی است، گفت: 
متأسفانه قیمت برنج ایرانی ساعتی در حال افزایش 
است و هیچ نظارتی در بازار نیست. بحق اظهار کرد: 
امروز برنج ایرانی دست بنکدار و یا نه دالل نیست 
و در انحصار یک تعداد کشــاورزی است که نیاز به 
پول ندارند و هر ســال برنج خود را نگه می دارند تا 
در تیرماه کشت ســال جدید به ثمر برسد، سپس 
با قیمت گذاری برنج را وارد بــازار می کنند. وی با 
پیش بینی قیمت برنج در بازار طی ســال جاری، 
گفت: اگر برای ســال جدید قیمت برنج را پایین 
نگه دارند، کشــاورزان حاضر به کشت نمی شوند و 

این موجب التهاب در بازار می شود.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

نرخ برنج ایرانی درجه یک ۱۸۸.۴ درصد گران شد

هر کیلو برنج ایرانی؛ 200 هزار تومان 
۵ درصد مردم می توانند برنج ایرانی بخرند 

بازار بی رمق گوشت و دام زنده در محرم امسال

پشتیبانی سیستم ضعیف است

دلیل اختالل در دستگاه های پوز نانوایان

شرکت های هواپیمایی همچنان با نرخ ارز بلیت می فروشند

بلیت هواپیما در اوج

هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 1401۶0۳۲4001001۶۲۲ مورخ 1401/4/14  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه  تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای منوچهر رضائی فرزند غالمحســین  به شــماره شناســنامه ۳5۳00۶0۸۶0 کد 
ملی ۳5۳00۶0۸۶0 صــادره از گناوه   را نســبت به شــش دانگ یک قطعــه زمیــن کشــاورزی   به 
مساحت 104۹۳۳/۷0 متر مربع  در قســمتی از پالک ۹1۲  اصلی واقع در قریه پوزگاه   گناوه  خریداری مع 

الواسطه از آقای غالمحسین رضایی  و شرکاء محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند .
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقرارت سند مالکیت صادر خواهد شد . صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد .
م الف : ۲5۹                            

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/5/4
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/5/1۹

محمد چهابدار  
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه 

هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 1401۶0۳۲40010015۸۳ مورخ 1401/4/11  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
آقای علیرضا احمدزاده فرزند عباسقلی   به شماره شناسنامه ۷ کد ملی ۳5۳۹۷540۳۲ صادره از گناوه   را نسبت 
به شش دانگ یک باب خانه     به مســاحت 1۹0/۲0 متر مربع  در قســمتی از پالک ۹1۶/4۷  اصلی واقع در بابا 

علیشاه    گناوه  خریداری مع الواسطه از آقای منصور توکل  محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقرارت سند مالکیت صادر خواهد شد . صدور 
سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد .

م الف : ۲55                            
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/5/4

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/5/1۹
محمد چهابدار  
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه 

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره 1401۶0۳۲40010015۹5 مورخ 1401/4/1۲  هیات موضــوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه  تصرفات 
مالکانــه و بالمعارض متقاضی خانــم نرگس   جعفری فرزند نصراهلل  بــه شــماره شناســنامه ۶۷5۳ کد 
ملی ۳5۳۹۹۳5۷4۶ صادره از گناوه   را نسبت به شش دانگ یک باب خانه     به مساحت 41۶/0۶ متر مربع  در 
قسمتی از پالک ۹1۷  اصلی واقع در امام زاده   گناوه  خریداری مع الواسطه از آقای عبداهلل رئوفی    و شرکاء محرز 

گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند .
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقرارت سند مالکیت صادر خواهد شد . صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد .
م الف : ۲5۲                            

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/5/4
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/5/1۹

محمد چهابدار  
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه 

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 1401۶0۳۲40010015۸4 مورخ 1401/4/11  هیات موضــوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه  تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم نرگس شــهابی   فرزند روح اهلل با والیت آقای روح اهلل شــهابی   به شماره 
شناسنامه ۳5۳045۷۸۳۳ کد ملی ۳5۳045۷۸۳۳ صادره از گناوه   را نسبت به شش دانگ یک باب خانه     به 
مساحت ۲4۸/50 متر مربع  در قسمتی از پالک ۹1۷  اصلی واقع در امامزاده   گناوه  خریداری مع الواسطه از 

آقای شاه صنعم قایده زاده    و شرکاء محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند .
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقرارت سند مالکیت صادر خواهد شد . صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد .
م الف : ۲54                            

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/5/4
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/5/1۹

 محمد چهابدار  
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه 

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 1401۶0۳۲4001001۶۲0 مورخ 1401/4/14  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه  تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای اهلل کرم امیری فرزند حسن   به شماره شناسنامه 11۳ کد ملی 1۸۶0۶۸1۹۷۲ صادره 
از گناوه   را نسبت به شــش دانگ یک قطعه زمین کشاورزی   به مســاحت ۸۶40  متر مربع  در قسمتی از 
پالک ۹1۷  اصلی واقع در امامزاده    گناوه  خریداری مع الواسطه از آقای رباب زنگویی    و شرکاء محرز گردیده 

است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند .
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقرارت سند مالکیت صادر خواهد شد . صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد .
م الف : ۲۶1                            

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/5/4
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/5/1۹

محمد چهابدار  
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه
 

آگهی فقدان سند مالکیت پالک ۱۰۴۰/۸۶۱۶
نظر به اینکه  خانم ســیده مرضیه حسینی    با تســلیم  دو برگ استشهاد گواهی شــده  مدعی است که سند 
مالکیت ششــدانگ پالک    1040/۸۶1۶     واقع در خورموج بخش 5 به شــماره  ســریال ۲0۲5۳1 که به 
نام سیده مرضیه حسینی  صادر و تســلیم گردیده و به علت جابجایی مفقود گردیده و سپس از جستجوی کامل 
یافت نگردیده اســت . و ســپس مع الواسطه به موجب ســند قطعی شــماره 115۲۹ /۹۷/1/۲۲  دفتر 104 
خورموج  به فاطمه اســماعیلی انتقال قطعی یافته که بــه علت جابه جایی مفقود گردیده و پس از جســتجوی 
 کامل یافت نگردیده است . مراتب طی بخشــنامه مورخ 1401/05/0۸ به کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور

 ابالغ گردید است . 
لذا در اجرای تبصره یک اصالحی ماده  1۲0 آئین  نامه  قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم آگهی می شود تا هر کس 
مدعی انجا م معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود 
را کتبا به اداره تسلیم دارد در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت مقرر قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی 

به نام مالک صادر خواهد شد . و سند مالکیت قبلی به شماره سریال ۲0۲5۳1  از درجه اعتبار ساقط خواهد شد .
تاریخ انتشار آگهی : 1401/05/1۹ 

م الف : 15۸
 امیر عباس ترجمان  
رئیس واحد ثبتی شهرستان دشتی

آقای بیژن قائدی فرزند ابراهیم ساکن مجهول المکان مورد اخطاریه ثبت طالق 1000۹۹ خانم طاهره قنبری شایسته 
است ظرف مدت ۷ روز پس از رویت به محل دفتر خانه واقع در خورموج میدان امام جنب بانک ملی شعبه بلوار نرسیده 
به درمانگاه شهید الیاس احمدی مراجعه فرمائید در صورت عدم حضور شما در موعد مقرر وفق مقرارت قانونی اقدام 

می گردد .  م الف ؛ 15۹
خذر غالمیان- با احترام سر دفتر ازدواج 4۹ و طالق 1۷ خورموج 

آگهی مفقودی
مجوز حمل ســالح ساچمه 
زنی تک لول کالیبر1۲مدل 
کوســه ســاخت فرانسه به 
شــماره ســالح ۳1۲5۳4 
به نام والی امانیان پشــم به 
شماره ملی ۶1۲۹۸00۶4۹ 
مفقود گردیــده و از درجه 
اعتبار ســاقط می باشــد. 

)خرم آباد(

آگهی مفقودی
 برگ سبز  

i ۲0۷ :سواری سیستم: پژو  تیپ
مدل: 1400  به رنگ : مشکی - متالیک ، به شماره 

167B0120437 :موتور
NAAR03FE7MJ417264 :شماره شاسی

به شماره پالک:  ایران ۹۲ - 1۲۳ ص 1۸
متعلق به فاطمه آقاجان زاده درون کال مفقود گردید 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد./
1

آگهی مفقودی
 برگ سبز 

سیســتم: ســواری - هاچ بــک   تیپ: پــژو ۲0۶ 
مــدل: 1۳۸۹ به رنگ: ســفید روغنی  به شــماره 
موتــور : 1۳5۸۹01۲۹5۹ شــماره شاســی 
NAAP23FG5BJ165852  به شماره پالک: 
۸۲- ۹۳5 ل ۶4 مفقــود گردیــد و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. فریدونکنار 
تاریخ چاپ نوبت اول ۳ مرداد 1401

تاریخ چاپ نوبت دوم 15 مرداد 1401
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سرقت بيش از يك ميليارد دالر از پل های بالک چين
بررسی شرکت الیپتیک نشان می دهد هکرها از ابتدای سال میالدی جاری تاکنون، 
رمزارز به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر از پل های بالک چین به سرقت 
برده اند. سارقان هفته گذشته ۱۹۰ میلیون دالر از شرکت رمزارز آمریکایی نوماد 
به سرقت بردند. این هفتمین مورد هکی بود که در سال ۲۰۲۲ روی داد و پل های 
بالک چین – رشــته کدهایی که کمک می کنند رمزارزها بین اپلیکیشن های 
مختلف جا به جا شوند- را هدف گرفت. رونگویی هو، استاد علوم رایانه دانشگاه 
کلمبیا در نیویورک و یکی از موسسان شرکت امنیت سایبری سرتیک می گوید: 
این جنگی است که در آن شرکت امنیت سایبری یا پروژه نمی تواند برنده باشد. ما 
باید پروژه های زیادی را حمایت کنیم. هکرها وقتی یک پروژه بالک چین را بررسی 
می کنند و باگی در آن نمی بینند، به سرعت سراغ پروژه بعدی می روند تا زمانی که 
یک نقطه ضعف پیدا کنند. در حال حاضر اکثر توکنهای دیجیتالی در بالک چین 
انحصاری خود نگهداری می شوند که در واقع یک لجر دیجیتالی عمومی هستند 
که تراکنشهای کریپتویی را ضبط می کند. این امر پروژه های مذکور را در معرض 
خطر ایزوله شدن قرار داده و چشم انداز استفاده گسترده از آنها را محدود می کند.
پل های بالک چین رفع این محدودیتها را مد نظر دارند و حامیان آنها می گویند 
نقش اساســی در وب ۳ ایفا می کنند. با این حال پل های بالک چین می توانند 
ضعیف ترین نقطه باشند. هک نوماد، هشتمین سرقت بزرگ رمزارز بوده که تاکنون 
ثبت شده است. ســرقت های دیگر از پل های بالک چین در سال میالدی جاری 
شامل سرقت ۶۱۵ میلیون دالری از شبکه رونین و سرقت ۳۲۰ میلیون دالری از 
وارمهول بوده اند. نوماد و شرکتهای دیگری که نرم افزار پل  بالک چین می سازند، 
حامیان مالی جلب کرده اند. درست پنج روز پیش از هک شدن، شرکت نوماد اعالم 
کرد ۲۲.۴ میلیون دالر از سرمایه گذاران شامل صرافی رمزارز کوین بیس گلوبال 
جذب کرده است. پرانای موهان، یکی از موسسان و مدیرعامل نوماد، مدل امنیتی 

این شرکت را استاندارد طالیی خوانده بود.

اخراج كارمندان در اسنپ چت
شرکت اسنپ که صاحب اپلیکیشن محبوب اسنپ چت است، در مراحل اولیه 
برنامه ریزی اخراج کارمندانش قرار دارد. پایگاه خبری ورج به نقل از منابع آگاه 
نوشت: در حال حاضر معلوم نیست چه تعداد از کارمندان اسنپ اخراج خواهند شد 
زیرا مدیران این شرکت همچنان سرگرم برنامه ریزی تیم هایشان هستند. اسنپ 
بیش از شش هزار کارمند دارد. اسنپ حاضر نشد در این باره اظهارنظر کند اما اتفاق 
اخیر در حالی روی می دهد که شرکتهای فناوری، صرافی های رمزارز و شرکتهای 
مالی در واکنش به کندی رشد اقتصادی جهانی به دلیل افزایش نرخهای بهره، تورم 
باال و بحران انرژی در اروپا، به اخراج گسترده کارمندان و کندی روند استخدام، روی 
آورده اند. اسنپ و پلتفرم هایی مانند فیس بوک و گوگل برای دالرهای تبلیغاتی 
در شرایط پرچالش فعلی رقابت می کنند.  تورم رو به رشد، شرکتها و هزینه های 
مصرفی را تحت فشار قرار داده است و تغییرات اخیر تنظیمات حریم خصوصی 
مانند محدودیت ردیابی در سیستم عامل موبایل اپل، کسب و کار تبلیغات را که در 
دوران پاندمی رونق زیادی پیدا کرده بود، کساد کرده است. رشد کاربران موضوع 
مهم دیگر برای شرکتهای شــبکه های اجتماعی است که برای جذب مشتریان 
جدید برای تبلیغات هدفمند در یک بازار اشباع شده، رقابت دارند. مارک زاکربرگ، 
مدیرعامل ِمتا پلتفرمز، شرکت مادر فیس بوک در ژوئن به کارمندان این شرکت 
اعالم کرد ِمتا برنامه هایش برای استخدام مهندسان در سال میالدی جاری را ۳۰ 
درصد کاهش داده است و به آنها هشدار داد برای رکود اقتصادی عمیق آماده شوند. 
ایوان اشپیگل، مدیرعامل اسنپ، ماه مه در اطالعیه ای به کارمندان این شرکت، با 
تشریح پاره ای از مشکالت، اعالم کرده بود اسنپ روند استخدام در سال میالدی 
جاری را آهسته خواهد کرد. بر اســاس گزارش رویترز، این شرکت ماه میالدی 
گذشته تصور تیره ای از پیامدهای ضعیف شــدن اقتصاد جهانی بر رسانه های 
اجتماعی ترسیم کرده و با اشاره به شرایط فوق العاده پرچالش، حاضر نشده بود 

پیش بینی ارائه کند که باعث افت ۲۵ درصدی ارزش سهام اسنپ شد.

معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری اراک: 
ايجاد مخزن های ذخيره و جذب آب در تقاطع های 

غيرهمسطح اراک 
سید محسن موســوی: معاون امور زیربنایی 
و حمل ونقل شــهری شــهردار اراک گفت: 
مخزن هــای ذخیــره و جــذب آب در تمام 
تقاطع هــای جدیداالحداث این کالن شــهر 
ایجاد شده اســت تا در مواقع بارندگی در این 
نقاط مشکلی نداشته باشیم. به گزارش اداره 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، حجت اهلل مرادی اظهار کرد: در دوره 
ششم مدیریت شهری اراک، با اقدامات انجام شده در قسمت هایی همچون میدان 
فراهان، میدان امام حسین )ع( و تقاطع های شهر که همواره با مشکل آب گرفتگی 
مواجه بودیم، با چالش های کمتری روبه رو هستیم. وی افزود: یکی از اقدامات انجام 
شده برای رفع مشکلی آب گرفتگی معابر، در میدان امام حسین )ع( بود که ۱۰ روز 
قبل از بارندگی های اخیر، تکمیل خط انتقال آب های سطحی و نصب لوله های 
۱۶۰۰ بتنی توسط قرارگاه خاتم انجام شــد. معاون امور زیربنایی و حمل  و نقل 
شهری شهرداری اراک افزود: یک لوله ۱۲۰۰ از سمت کمربندی و شهرک بعثت 
و یک لوله ۱۲۰۰ از سمت خیابان قائم مقام نصب شد که این دو کانال در انتهای 
خیابان قائم مقام به یک لوله ۱۶۰۰ تبدیل و از همین طریق حجم زیادی از آب به 
این کانال ها منتقل شد، لذا به جز نشست ترانشه که توسط شرکت گاز برای انتقال 
تأسیسات ایجاد شد، با معضلی روبه رو نبودیم و این ترانشه نیز طی دو روز بازسازی 

شد و ترددها در این مسیر به روند قبلی خود بازگشت. 
وی ادامه داد: در زیرگذر میدان فراهان اراک مخازنی برای ذخیره آب پیش بینی 
شــده بود که به علت گرفتگی یکی از دریچه ها به صورت مقطعی، با مشــکل 
آب گرفتگی روبه رو شدیم، اما به طور کلی در این محل برای بارندگی با حجم حدود 

۷۰ میلی متر بدون در نظر گرفتن جذب جداره ها، مخازنی پیش بینی شده است.

پايگاه مقاومت بسيج شهيد پاگلی مخابرات منطقه 
مركزی در كنار مردم سيل زده آهنگران 

سید محســن موســوی: پایگاه مقاومت بسیج 
شهید پاگلی مخابرات منطقه مرکزی با حضور در 
روستای آهنگران در کنار مردم سیل زده آهنگران 
در امر کمک رسانی به اهالی این روستا مشارکت 
کرد. به گزارش اداره روابــط عمومی مخابرات 
منطقه مرکزی پایگاه بسیج مقاومت شهید پاگلی 
مخابرات منطقه مرکزی همگام با دیگرگروه های جهادی برای رفع مشکالت مردم 
آسیب دیده از سیل در روستای آهنگران  به این منطقه اعزام شد. بر اساس این گزارش 
گروه اعزامی پایگاه بسیج شهید پاگلی مخابرات در کنار دیگر گروه های امدادی با 
اقداماتی چون بازگشایی مسیرها، تعمیر وسایل آسیب دیده و شست و شوی فرش ها و 

موکت های و جابه جایی وسایل مردم در این روستا نقش آفرینی کردند.

اخبار

استان ها

بازگشت آیکن باتری در نسخه جدید سیستم عامل آیفون
اپل در آستانه معرفی تغییرات کوچک با اثرات بزرگ در کیفیت زندگی کاربران آیفون است. در جدیدترین نسخه بتای نرم افزار iOS ۱۶، آیکن باتری، دوباره درصد شارژ باتری موجود در آیفون و 

آی پد را نمایش می دهد و برای مصرف کنندگان امکان مشاهده دقیق تر میزان شارژ باقی مانده دستگاه شان را فراهم می کند. آیکن باتری در نسخه بتای ۵ نرم افزار iOS ۱۶ بازگشته است اما باید با 
مراجعه به بخش تنظیمات، فعال شود. گزینه فعال سازی این آیکن در بخش "باتری"، باالی "حالت کم مصرف" قرار دارد. این به روزرسانی فعال به نسخه بتا محدود بوده است اما احتماال به نسخه نهایی 

نرم افزار iOS راه پیدا خواهد کرد. آیکن درصد باتری برای نخستین بار در آیفون ۳GS معرفی شد اما در سال ۲۰۱۷، در آیفون ایکس که با iOS ۱۱ کار می کرد، ناپدید شد.

ثبت سفارش رسمی واردات با 
رمز ارز تحقق یافته و بر اساس 
گفته هــای مســووالن در 
روزهای اخیر ۱۰ میلیون دالر 
ثبت سفارش نیز با موفقیت 
به سرانجام رسیده است. تکیه تجارت بر استفاده از رمز 
ارزها در حالی ضرورت دارد که بسیاری از فعالیت های 
اقتصادی در جهان بر اساس آن صورت می گیرد. تحریمها 
نیز دلیل بسیار قوی و محکمی بر ضرورت چرخش ایران 

بر استفاده از رمز ارزها در مبادالت تجاری است. 
کشورهای توســعه یافته نظیر چین و ژاپن مدتهاست 
بخش بســیاری از تجارت خود را بر اساس رمز ارزها بنا 
کرده اند و اتفاقا نتیجه آن رشد تجارت کشورهای مذکور 
بوده است. هرچند رئیس کل سازمان توسعه تجارت از 
ثبت سفارش ۱۰ میلیون دالر واردات با رمز ارزها خبر 
داده اما باید دید برای ادامه راه و فراگیر شدن این روش 
چه زیرساخت ها و سازوکارهایی باید مدنظر قرار گیرد. آیا 
ایران پتانسیل استفاده از رمز ارزها را در مبادالت تجاری 
خود دارد.  بنابر اعالم رئیس کل سازمان توسعه تجارت، 
اولین ثبت سفارش رسمی واردات با رمزارز در این هفته 
به ارزشی معادل ۱۰ میلیون دالر با موفقیت انجام شد. 

رئیس کل سازمان توســعه تجارت در فضای مجازی 
نوشت: این هفته اولین ثبت ســفارش رسمی واردات 
با رمزارز به ارزشــی معادل ۱۰ میلیون دالر با موفقیت 
صورت پذیرفت. تا پایان شهریورماه استفاده از رمزارزها 
و قراردادهای هوشــمند به صورت گسترده در تجارت 

خارجی با کشورهای هدف عمومیت خواهد یافت.
چندی پیش نیز پیمان پاک در مصاحبه ای اعالم کرد 
که به زودی تجارت با چند کشــور دنیا از جمله چین و 
روسیه با استفاده از رمزارزها آغاز می شود که تمرکز آن 
بر روی معامالت خرد و متوسط در حوزه های پوشاک و 
صنایع غذایی است. معاون وزیر صمت در این مصاحبه 
اعالم کرد که این وزارت خانه پلتفرم هایی را بر بســتر 
بالکچین و رمزارزها شناسایی و انتخاب کرده که در آن 
تجار بتوانند به انجام معامله بپردازند. وی اظهار داشت: ما 
در بحث بازاریابی های مبتنی  بر سیستم های نرم افزاری و 
قراردادهای هوشمند یعنی روی smart contractها 
متمرکز شدیم و الحمدهلل االن هم پیاده سازی شده است.
این مقام افزود: برای استفاده از این پلتفرم ها یک فرآیند 
اعتبارسنجی برای تجار بر روی سایت سازمان توسعه 
تجارت درنظر گرفته شده اســت که افراد پس از تایید 
در این مرحله می توانند از این پلتفرم های ارز دیجیتال 
استفاده کنند. یک بحث اعتبارسنجی هم روی سایت 
ســازمان توســعه تجارت برای ورود به این سامانه ها 
 B to گذاشتیم؛ یعنی طرف وارد می شود و از یک پلتفرم

B یا B to C استفاده می کند و مثال به کشور مقصدش 
وصل می شــود. اینجا می تواند محصولش را اعالم کند 
و آنجا عرضه کننده ببیند و روی بستر مثال اتریوم یک 
قرارداد هوشمند منعقد کند و ذیل قرارداد هوشمند حاال 
بیاید آنجا رمزارزی را دریافت کند که این رمزارز می تواند 
برای واردات مورد استفاده قرار بگیرد؛ یعنی نمی تواند 

بیاید داخل.همان جا این مبادله می شود.
بنابرین در صورت اســتفاده از این پلتفرم ها توســط 
صادرکنندگان، رمزارز دریافتی تنها برای واردات کاال 
قابل اســتفاده خواهد بود. پیمان پاک همچنین اضافه 
کرد که این نوع تجارت عموما در مورد معامالت خرد و 
متوسط مورد استفاده قرار می گیرد و در مورد تجارت های 

نفتی و پتروشیمی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. به 
گفته وی، سازوکار پیاده شده و چند هفته است که مرحله 
اعتبارسنجی آن را شروع کرده ایم. یعنی افراد به عنوان 
تجاری که می خواهند از اینها اســتفاده کنند، بیایند 
اعتبارسنجی شوند و بعد وصل شوند. ما تقریبا در چهار، 
پنج کشور مختلف که مثال یکی از آنها چین و دیگری 
روسیه است، برای تجارت با رمزارزها اعالم آمادگی کردیم 
و عمده مذاکرات هم برای کاالهای مصرفی است. یعنی 
کاالهایی مانند گیاهان دارویی و در روسیه برای پوشاک 
و کفش و صنایع غذایی مذاکره کرده ایم. در چین روی 
محصوالت پایین دســتی صنایع و محصوالتی مانند 

خشکبار گفت وگوها انجام شده است.

اولين ثبت سفارش رسمی واردات با رمز ارز به ارزش 10 ميليون دالر ثبت شد

آغاز  واردات  با رمزارز

ریسک استفاده از رمز ارز در تجارت 
کامران ندری، اقتصاددان 

انجام تبادالت تجاری و ثبت سفارش برای واردات با رمز ارزها مانع و محدودیتی در کشور ندارد. هرچند تمامی فعاالن اقتصادی توانایی استفاده از رمز ارز برای ثبت سفارش کاالها را ندارند اما زیرساخت برای انجام آن مهیا است. خرید و فروش کاال با 
رمز ارز در داخل کشور با مانع روبرو است اما در خارج از ایران می توان از آن استفاده کرد. کاال و خدماتی در داخل کشور وجود ندارد که بتوان با استفاده از رمز ارز آنها را خریداری کرد.  اما این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که معامله با رمز ارزها با ریسک 
کاهش قیمت مواجه است. به طور کلی بازار رمز ارز بازاری پر نوسان و پر ریسک است که استقبال زیادی از آن برای استفاده معامالت تجاری نمی شود. بنابراین اگر فعال اقتصادی برای ثبت سفارش از رمز ارز استفاده کند باید ریسک نوسانات آن را بپذیرد. 
برای مثال شاهد هستیم ظرف یک سال گذشته بیت کوین از ۶۰ هزار دالر به ۲۰ هزار دالر تنزل قیمت داشته است.  به عبارتی فارغ از ریسک قیمتی رمز ارزها، زیرساخت استفاده از آن برای مبادالت تجاری وجود دارد و بستر آن در فضای مجازی مهیا 
شده است. بعید است مقررات مانعی برای استفاده از رمز ارزها در مبادالت تجاری باشند. از سوی دیگر به دلیل اعمال تحریمها و آینده نامعلوم برجام و لغو تحریمها، فعاالن اقتصادی که برای نقل و انتقال پول در سیستم بانکی با مشکل مواجه هستند 
می توانند با رمز ارزها ثبت سفارش و واردات داشته باشند.  البته باید به این نکته نیز توجه کرد که بسیاری از شرکتها در جهان رمز ارزها را برای تبادالت تجاری قبول ندارند. شرکتهای محدودی از این قابلیت استفاده می کنند. چراکه ریسک استفاده از 
آن بسیار باال است. همچنین استفاده از رمز ارزها به صورت صد درصد نمی تواند تحریمها را دور بزند چون بسیار پر نوسان است و شرکتها تمایلی برای استفاده از آن ندارند. نوسانات قیمتی رمز ارزها شرایط ایجاد خسارت را برای شرکتها هموار می کند.  
در همین راستا رمز ارز بانک مرکزی نیز در دستور کار قرار دارد. هرچند بعید است بتوان با رمز ارز بانک مرکزی هم تحریم ها را دور زد. فرض کنید صادر کننده ای در کشور چین و یا ژاپن، کاالی خود را به ما بفروشد و در ازای آن ما این رمز ارز را در اختیار 
او قرار بدهیم. اما این صادر کننده این رمز ارز را کجا باید خرج کند. چقدر با ما رابطه تجاری دارد. اصال دنیا با ما چه اندازه رابطه تجاری دارد. این ها همه سواالتی است که باید سیاستگذار به آن ها پاسخ دهد. از طرفی دیگر چه ضرورتی دارد وقتی که ما 

داریم با آمریکا مذاکره می کنیم و احتمال برداشته شدن تحریم ها وجود دارد، چنین رمز ارزی داشته باشیم. در حالی که ریسک استفاده از آن باال بوده و شرکتهای محدودی نیز آن را قبول خواهند کرد. 

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

یک موشک ســایوز روســی ماهواره ایرانی خیام 
را به مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین برد و براســاس 
اعالم ســازمان فضایی ایران دقایقــی قبل اولین 
داده از ماهواره دریافت شــد. ماهواره ایرانی خیام 
از مقر فضایی بایکونور در قزاقستان به فضا پرتاب 
شــد. این ماهواره با وزن ۶۰۰ کیلوگرم ماهواره بر 
ســایوز به مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین پرتاب شد. 
عمر عملیاتی این ماهواره ۵ سال اعالم شده است.

براساس اعالم سازمان فضایی ایران، مراحل اولیه 

پرتاب با موفقیت سپری شده اســت و خیام هم 
اکنون در حال انتقال با بلــوک انتقال مداری به 
مدار نهایی خود یعنی مدار ۵۰۰ کیلومتر اســت. 
همچنین این ســازمان اعالم کرد: لحظاتی قبل 
اولین داده تله متری ماهواره خیام در ایستگاه های 
زمینی این ماهواره در پایگاه های فضایی سازمان 

فضایی ایران در ماهدشت دریافت شد.
ماهواره خیام یک ماهواره ســنجش از دور است 
که تمامــی فرامین مربــوط به کنتــرل و بهره 

برداری از این ماهــواره از روز اول و بالفاصله پس 
از پرتاب توســط کارشناســان ایرانی مستقر در 
پایگاه های فضایی متعلق بــه وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات در خاک جمهوری اسالم ایران 
انجام و صادر خواهد شــد. مرکز کنترل عملیات 
ماهواره، ارسال فرامین و ایستگاه های اخذ داده های 
ماهواره ای ماهواره خیام تنها در خاک جمهوری 
اسالمی ایران و تحت مدیریت سازمان فضایی ایران 
است و مهندسین و محققین ایرانی در آن مستقر 

هستند. با توجه به فعالیت ها و اهداف صرفاً صلح 
آمیز و غیرنظامی ســازمان فضایی ایران، تصاویر 
ماهواره خیام برای ارتقا توانایی مدیریت و برنامه 
ریزی کشور در حوزه های مختلف کشاورزی، منابع 
طبیعی، محیط زیست، منابع آبی، معادن و پایش 
مرزها، مدیریت حوادث غیرمترقبه و … استفاده 
می شود و نیروهای دفاعی کشور برای رفع نیازهای 
خود مسیرهای اختصاصی و منحصر به فرد خود را 

به لحاظ فنی و راهبردی پیگیری می کنند.

رئیس  هوشمندسازی حمل و نقل ستاد توسعه فناوری 
فضایی و حمل و نقل پیشــرفته گفت: اقداماتی برای 
حضور شرکتهای حوزه حمل و نقل در مناقصات شرکت 
کنترل ترافیک را فراهم اوردیم. شهاب خدامرادی اظهار 
کرد: حمل و نقل، یکی از ارکان توسعه اقتصادی کشورها 
محسوب می شود و توانایی و پیشــرفت در این حوزه، 
نمادی از قدرت اقتصادی آن به شــمار می رود. رئیس  
هوشمندسازی حمل و نقل ستاد توسعه فناوری فضایی 
و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری گفت: 
از سوی دیگر رشد اقتصادی کشورها، تقاضای استفاده 
از سامانه های حمل ونقل را افزایش داده که این مسئله 
در اغلب موارد باعث بروز مشکالتی در عملکرد سیستم 

حمل ونقل می شود.
وی با بیان اینکه در بیشتر کشورهای پیشرفته، موضوع 

حمل ونقل جاده ای توسط یک وزارت خانه یا سازمان 
حاکمیتی به صورت مســتقل راهبری می شود، گفت: 
اما در ایران مدیریت دو بخش حمل ونقل درون شهری و 
برون شهری توسط دو وزارت خانه مجزا – درون شهری با 
وزارت کشور و بین شهری با وزارت راه  و شهرسازی انجام 
می پذیرد. وی گفت: در کنار موارد مطرح شده، ذی نفعان 
متعددی نظیر پلیس راهور، ســازمان اورژانس کشور، 
سازمان  شــهرداری ها و دهیاری های کشور، سازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای کشــور، شــرکت های 
خودروسازی، شرکت های بیمه ای و بسیاری بازیگران 

دیگــر در صنعت حمل ونقــل نقش آفرینی می کنند. 
خدامرادی با بیان اینکه در ایــن میان معاونت علمی 
نیز با هدف حل مســائل و معضالت ترافیکی اقداماتی 
را به ســرانجام رســانده یا در حال اجرای طرح هایی 
است، گفت: از سوی دیگر با توسعه فناوری های نوین 
و گسترش استفاده از آن ها، حمل ونقل شکل جدیدی 
به خود گرفته است. خدامرادی خاطر نشان کرد: ورود 
فناوری های مختلف و چندوجهی به حوزه حمل ونقل، 
موجب مطرح شدن سامانه های هوشمند حمل ونقل 
شده که راهکارهای مختلفی را برای مرتفع کردن طیف 

وسیعی از مشکالت حمل ونقل ارائه می کنند. وی تاکید 
کرد: گســتردگی حوزه حمل ونقل، در کنار معضالت 
کالن حوزه حمل ونقل نظیر هدررفــت انرژی، اتالف 
وقت کاربران و آمارهای مجروحان و کشته شدگان حوزه 
حمل ونقل، لزوم استفاده از فناوری های پیشرفته و نوین 
را افزایش داده است. بدین منظور کشورهای مختلف 
دنیا، اقدام به افزایش ســرمایه گذاری در به کارگیری 
فناوری ها در بخش های مختلف  حمل ونقل کرده اند. 
خدامرادی مسئول  هوشمندسازی حمل و نقل ستاد 
توسعه فناوری فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت 
علمی افزود: در ایران نیز شــرکت های دانش بنیان و 
توانمند متعددی در این حوزه مشغول به فعالیت هستند 
که بیش از ۲۰۰ مجموعه توسط گروه  هوشمندسازی 

این ستاد شناسایی شده است. 

اولين داده دريافت شد

پرتاب موفقیت آمیز ماهواره »خیام« به فضا

حضور شركتهای دانش بنيان حمل و نقل در مناقصات شهرداری

حل مشکالت ترافیک با محصوالت ایرانی

آگهی مناقصه )نوبت اول(
موضوع : واگذاری امورات خدمات شهری، تنظیف ، فضای سبز و تامین نیرو 

شهرداری ایواوغلی در نظر دارد به استناد بند ۱ مصوبه ۴۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ و رای هیئت تطبیق به شماره ۱۰۹۹۶ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ نسبت به واگذاری خدمات شهری ، تنظیف، فضای سبز و تامین نیرو 
را از طریق مناقصه با مبلغ اولیه ساالنه

۱۷/۱۷۱/۲۰۲/۵۱۶ ریال ، به پیمانکاران مجاز تشخیص صالحیت شده واگذار نماید. داوطلبان می توانند به سامانه ستاد ایران )Setadiran.ir ( مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
زمان اولین انتشار آگهی: ۱۴۰۱/۵/۱۹ ساعت ۱۴:۰۰

مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه: ۱۴۰۱/۵/۲۹ ساعت ۱۹:۰۰
مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد: ۱۴۰۱/۶/۹   ۱۴:۰۰

زمان بازگشایی پاکت ها: ۰۶/۱۰/ ۱۴۰۱      ۱۰:۰۰

قیمت پیشنهادیواحدمشخصات کارعنوانردیف

۱
واگذاری خدمــات شــهری ،تنظیف 

،فضای سبز و تامین نیرو
تامین دستمزد ۱۴ نفر نیروی طبق قانون کار و یک دستگاه ماشین جمع آوری زباله شهری و تامین وسایل مورد نیاز جهت 

۱انجام کلیه کارهای خدماتی، تنظیف، پاکسازی، الیروبی کانالها، سپور معابر سطح شهر، فضای سبز
شرایط کلی مناقصه: 

تهیه کامل مصالح و ماشین آالت بعهده پیمانکار می باشد.
 ۲- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۸۵۸/۵۶۰/۱۲۵ ریال می باشد که بایستی بصورت نقد بحساب شماره ۲۷۶۵۷۸۵۳۳ نزد بانک کشاورزی ایواوغلی واریز و رسید آن برابر اسناد مناقصه به شهرداری تحویل داده شود.

 ۳- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهادات ناقص و مبهم ترتیب اثر نخواهد داد.
 ۴- در صورتیکه برندگان اول و دوم حاضر بعقد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

 ۵- کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد.
 ۶- در صورت تعریف آیتم جدید با دستور کار و با قیمت توافقی صورت خواهد گرفت. ۷- متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۳۶۵۱۱۰۰۸ دفتر فنی شهرداری ایواوغلی تماس حاصل نمایند.

 ۸- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت .
 ۹- تمامی بندهایی که در قرار داد ذکر شده است پیمانکار ملزم به اجرای آن می باشد و شهرداری هیچ تعهدی خارج از قرارداد ندارد.

قاسم شکارچی، شهردار ایواوغلی


