
پس از تقریبا دو ســال وقفه برای حضور زائــران ایرانی در 
پیاده روی اربعین به دلیل کرونا، در شرایطی که امسال تاکنون 
بیش از یــک میلیون نفر برای حضور در پیــاده روی اربعین 
ثبت نام کرده اند، رئیس کل بانک مرکزی از آماده سازی شرایط 
برای تخصیص ارز اربعین خبر داده که احتماال این تامین ارز از 

محل بازار متشکل ارزی باشد.
به گزارش ایســنا، هرســاله همزمان با شــروع ایام محرم و 
پیــاده روی اربعین، تامین ارز زائرین عتبــات عالیات مطرح 
می شــود که نوع این ارز و اینکه از چه محلــی و با چه نرخی 

تامین شود، از موضوعات مهم در این زمینه است.
گســترش ویروس کرونا تقریبا دو سال، سفرها از جمله سفر 
اربعین را تعطیل کرد اما اکنون با بهبود شرایط و از سرگیری 
سفرها از جمله ســفر پیاده روی اربعین، تاکنون بیش از یک 

میلیون نفر برای اربعین پیش ثبت نام کرده اند، اما پیش بینی 
برای حضور ۵ میلیون ایرانی انجام شده است.

در این زمینه، رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین اظهارات 
خود اعــام کرده که قرار اســت برای زوار اربعین، شــرایط 

استفاده از دینار عراق فراهم شود.
البته آن طور کــه صالح آبادی گفته، در حــال حاضر پس از 
معامله روبل روسیه در بازار متشــکل ارز، روی معامله دینار 
عراق در این بازار کار می شود تا زیرساخت های آن فراهم شود 

که امسال هم وطنان بتوانند از ارز دینار استفاده کنند.
طبق اعام وی، زیرساخت های این کار در حال تهیه است و به 

موقع اطاع رسانی می شود.
بنابراین، از آنجا که تامین بخشــی از نیازهــای خدماتی ارز 
از جمله ارز مسافرتی در بازار متشــکل ارز صورت می گیرد، 

احتماال تامین ارز اربعین نیز از محل بازار متشکل ارزی به نرخ 
این بازار صورت خواهد گرفت. البته رئیس کل بانک مرکزی 

بر این تاکید کرده که این موضوع هنوز در حال بررسی است.
گفتنی است که تا زمان نگارش این گزارش، نرخ دالر و یورو 
در بازار متشکل ارز معادل ۲۷ هزار و ۸۵۸ تومان و ۲۸ هزار و 

۷۹۶ تومان است.
در این بین، بررسی وضعیت تخصیص ارز اربعین در سال های 
قبل نشان می دهد که در سال ۱۳۹۸ زوار اربعین می توانستند 
حداکثر ۱۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ بازار ثانویه، 
ارز از صرافی های مجاز و بانک های منتخب ملی، ملت، تجارت، 
ســپه، صادرات و پارســیان بخرند. البته در آن سال زائران 
درصورت نیاز می توانستند قبل از عزیمت به عراق و در شهر 

خودشان نسبت به خرید ارز اقدام کنند.

در سال ۱۳۹۷ نیز زائران می توانســتند از طریق بانک ملی 
ایران مبلغ ۱۰۰ هزار دینار عراق را با نرخ هر دینار ۹۶ ریال و 
با پرداخت معادل ریالی آن خریداری کنند و اسکناس دینار 
را در نقاط مشــخص شده  شــهرهای نجف، کربا، کاظمین 
و همچنین ســه نقطه مرزی مقابل مرزهای مهران، چزابه و 
شلمچه )در داخل کشور عراق( تحویل بگیرند. البته دریافت 
ارز اربعین در خارج از ایران در آن سال مشکاتی را برای زائران 
ایجاد کرد و به ایجاد ازدحام در مناطــق مرزی ایران و عراق 
برای دریافت ارز زائران اربعین منجر شــد که دلیل آن عدم 
همکاری بانک مرکزی عراق نسبت به صدور مجوز برای دایر 
 کردن باجه های بیشتر در عراق جهت پرداخت ارز به زائران 

اعام شد.
شــرایط دریافت ارز زائــران اربعیــن در ســال ۱۳۹۶ نیز 

اینگونه بــود که زائرانی کــه از راه های هوایــی و زمینی در 
گردهمایی اربعین حسینی شرکت می کردند، می توانستند 
حداکثــر ۲۰۰ دالر آمریکا بــا گذرنامه معتبــر جمهوری 
اســامی ایران و بلیت مســافرت از طریــق بانک های ملی 
 ایــران، ملــت و ســامان، ارز مســافرتی با نــرخ مبادله ای 

تهیه کنند.
با این تفاسیر و با مطرح شدن دوباره تامین ارز اربعین، از جمله 
نکاتی که باید به آن  توجه شود، نرخ این ارز و محل تامین آن 
است، زیرا به هر صورت بانک مرکزی مکلف به تامین ارز مورد 
نیاز است و حتی اگر قیمت ارائه شده هم سطح بازار باشد، باید 
از کانال رسمی انجام شود. در عین حال که تجربه نشان داده 
در ارائه ارز به ویژه ارز مسافری هرگونه اختاف قیمت با بازار 

موجب ایجاد رانت و داللی شده است.

۴۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع چند بانک برای اجرای سه ابر 
پروژه ملی اختصاص می یابد که باتوجه به ماهیت، ابعاد، بازدهی بسیار 
باال و پیشران بودن آنها، این تامین مالی مصداق سیاست »هدایت 
اعتبار« است که برای اولین بار در دولت سیزدهم انجام می شود. وزارت 
اقتصاد اعام کرد: بررسی روند سرمایه گذاری در اقتصاد ایران نشان 
می دهد که در طول دوران دولت ســابق، نرخ تشکیل سرمایه  ثابت 
ناخالص در اقتصاد ایران حدود ۳۰.۴ درصد کاهش یافته است. کاهش 
این متغیر مهم به معنای کاهش سرمایه گذاری و کاهش ظرفیت رشد 

اقتصادی در سال های آینده و کندشدن فرایند توسعه است.

تضعیف نهادهای تامین مالی اقتصاد ایران در دهه ۹۰
منابع تامین مالی اقتصاد و تامین مالی توسعه در ایران معموال شامل 
نظام بانکی، صندوق توسعه ملی و بودجه عمومی بوده است. اما این 

منابع در ســال های دهه ۹۰ به دلیل سیاست های غلط اقتصادی و 
مدیریتی به شدت تضعیف شــده اند. قدرت تامین مالی نظام بانکی 
به دلیل اجــازه ورود برخی بانک های دارای ترازنامه ناســالم به این 
حوزه و قدرت ناکافی بانک مرکــزی برای نظارت بر بانک ها و اعمال 
سیاست های کنترلی و احتیاطی و سیاست های غلط پولی و مالی 
در سال های دهه ۹۰ به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است و 
همین مساله موجب شده بخش عمده تسهیات اعطایی در سال های 
اخیر )به اســتثنای چند بانک  دارای ترازنامه ناسالم( صرف سرمایه  
درگردش شــود. از طرف دیگر تسهیات ایجادی، به شدت پراکنده 
و نامشخص است. در حوزه صندوق توسعه ملی، در دولت سابق ۶۰ 
درصد از کل منابع صندوق توســط دولت مصرف شد و بخش قابل 

توجهی از تسهیات ارزی پرداخت شده به بخش خصوصی باوجود 
تاسیس کارخانه و انجام سرمایه گذاری، به صندوق بازنگشته و این 
شرایط، موجب تضعیف شدید قدرت تسهیات دهی و نقش آفرینی 
صندوق در اقتصاد ملی شده اســت. خوشبختانه اقدامات خوبی در 
بودجه ۱۴۰۱ و در آخرین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی 
رقم خورد. با تصمیمات جدید، صندوق می تواند به صورت مستقیم 
و مشارکتی در طرح های پیشــران سرمایه گذاری کند. این تصمیم 
موجب تحولی اساسی در نقش آفرینی صندوق توسعه ملی خواهد شد.

هدایت اعتبار، موثرترین روش تامین مالی توسعه
یکی از روش هایی که برخی کشورها برای تقویت سرمایه گذاری 

در اقتصاد اتخاذ کردند، سیاست هدایت اعتبار است. اما در گام اول 
باید بگوییم هدایت اعتبار چیست و چه کاربردی دارد؟ باید توجه 
داشت که هدایت اعتبار، تسهیات تکلیفی نیست. هدایت اعتبار 
پرداخت تســهیات از محل اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی 
نیست. هدایت اعتبار، سهمیه بندی کلی منابع برای بخش صنعت، 
کشاورزی، بازرگانی و خدمات نیست. هدایت اعتبار توزیع تسهیات 

خرد اشتغال زایی برای تعداد زیادی فرد یا طرح نیست.

تامین مالی ۳ ابرپروژه ملی در صنعت نفت با روش هدایت اعتبار
در همین راستا، دولت سیزدهم تاکنون ســرمایه گذاری در سه 
پروژه مهم پروژه »میدان نفتی آزادگان«، پروژه »پتروپاالیشــگاه 

شهید سلیمانی« و پروژه »پاالیشگاه مروارید مکران« را در قالب 
سیاست هدایت اعتبار دنبال کرده است. برای پروژه میدان نفتی 
آزادگان معادل ارزی ۷ میلیارد دالر سرمایه گذاری مورد نیاز است 
که ۸۰ درصد این مبلغ توسط بانک ها تامین می شود. پیگیری ها 
نشان می دهد بخش عمده و احتماال بیش از ۹۰ درصد اعتبارات 
مورد نیاز طرح، منابع ریالی اســت. در این پروژه بانک های ملی، 
ملت، تجارت، پارسیان، پاسارگاد و شهر مشارکت می کنند و این 
بانک ها در مجموع در طول ۷ سال باید معادل ۱۶۸ هزار میلیارد 
تومان )به قیمت امروز( ســرمایه گذاری کننــد. همچنین برای 
پروژه پتروپاالیشــگاه شهید ســلیمانی معادل ارزی ۱۱ میلیارد 
دالر سرمایه گذاری در مدت ۵ سال انجام می شود. سهم بانک ها از 
سرمایه گذاری در این پروژه ۴۵ درصد )بانک ملی ۱۵ درصد، رفاه 

کارگران ۱۵ درصد، ملت ۷.۵ درصد و تجارت ۷.۵ درصد( است. 

اوکرایــن شــاهد افزایش چشــمگیر صــادرات 
محصوالت کشاورزی در ماه جوالی است.

به گزارش ایسنا، وزارت کشــاورزی اوکراین اعام 
کرد، صادرات غات، دانه های روغنی و روغن نباتی 
اوکراین در ماه جوالی در مقایســه با ژوئن ۲۲.۷ 

درصد افزایش یافت و به ۲.۶۶ میلیون تن رسید.
صادرات غات اوکراین از آغاز جنگ کاهش یافته 
است زیرا بنادر تعطیل شــده بود که باعث افزایش 
قیمت جهانــی موادغذایی و تــرس از کمبود در 
آفریقا و خاورمیانه شد. ماه گذشــته توافقی برای 
رفع انســداد بنادر اوکراین و اجازه خروج کشتی 

های حامل غات منعقد شــد. این وزارتخانه گفت 
که صادرات جوالی شــامل ۴۱۲ هــزار تن گندم، 
۱۸۳ هزار تن جو، ۱.۱ میلیون تن ذرت، ۳۶۲ هزار 
و ۱۰۰ تن دانه آفتابی و تناژ سایر کاالها بوده است. 
با این حــال، این وزارتخانــه در بیانیه ای جداگانه 
اعام کرد که صادرات غات اوکراین همچنان در 
فصل ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ تقریبا ۵۲ درصد نســبت به 
 سال گذشته کاهش داشــته و به ۲.۲ میلیون تن 

رسیده است.
صادرات غات برای فصل ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ منتهی به 
۳۰ ژوئن ۸.۵ درصد افزایش یافت و به ۴۸.۵ میلیون 

تن رسید که ناشی از محموله های قوی قبل از حمله 
روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه بود. اوکراین گفته 
است که پس از رفع انسداد، ۳۷۰ هزار تن غات از 

بنادر دریایی صادر شده است.
بر اســاس گزارش رویترز، داده های این وزارتخانه 
نشان می دهد که صادرات تاکنون در سال ۲۰۲۲ تا 
۲۰۲۳ شامل ۱.۴۵ میلیون تن ذرت، ۵۶۲ هزار تن 

گندم و ۱۹۲ هزار تن جو بوده است.
دولت گفته است که اوکراین می تواند حداقل ۵۰ 
میلیون تن غات در سال جاری در مقایسه با رکورد 

۸۶ میلیون تنی در سال ۲۰۲۱ برداشت کند.

شرکت تویوتا موتور اعام کرد که به برنامه خود برای 
تولید ۹.۷ میلیون دستگاه خودرو در سراسر جهان در 
سال مالی جاری پایبند خواهد بود، حتی اگر توقف 

دیگری در ارتباط با شیوع کووید-۱۹ اعام کند.
به گزارش ایســنا، این خودروســاز ژاپنــی پس از 
قرنطینه ناشی از کووید در چین و کمبود تراشه های 

جهانی که آن را مجبور به کاهش مکرر تولید در سه 
 ماهه آوریل تــا ژوئن کرد، به دنبــال افزایش جدی 

تولید است.
این شــرکت گفت که تولید ســه خط در کارخانه 
موتوماچی خود در مرکز ژاپن را برای چند روز در ماه 
سپتامبر متوقف خواهد کرد. این به دنبال تعلیق در 

کارخانه Tsutsumi است که در روزهای دوشنبه و 
سه شنبه این هفته اعام شد. بر اساس گزارش رویترز، 
تویوتا اعام کرد که انتظار دارد در ماه سپتامبر حدود 
۸۵۰ هزار دستگاه خودرو در سراسر جهان تولید کند 
و به تامین قطعات و پرسنل به دنبال افزایش تولید تا 

ماه نوامبر بستگی دارد.

مدیر فنی پروژه توثیق الکترونیک شرکت سپرده گذاری 
مرکزی فرایند توثیق سهام برای دریافت وام را تشریح 
کرد. مســعود صدقی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر 
اینکه مخاطب اصلی سامانه توثیق الکترونیکی عموم 
مردم هســتند، اظهار کرد: به همین دلیل سعی شده 
است این فرایند با همکاری بانک ها با کمترین میزان 
پیچیدگی ارائه شود. به طوریکه افراد به سادگی یک 
خرید اینترنتی و تنها با استفاده از گوشی تلفن همراه 

خود بتوانند تسهیات را وثیقه کنند.
وی درمورد نحوه دریافت این تسهیات نیز توضیح داد: 
متقاضیان برای دریافت این تسهیات باید در سامانه 

جامع مشتریان یا همان سامانه سجام ثبت نام کرده 
و احراز هویت شده باشند. در این راستا باید شرایط و 
تعهدات مربوط به توثیق الکترونیکی ســهام را حتما 
بپذیرند و تمام بندهای مربوط بــه آن را با دقت کافی 
مطالعه کرده باشند. مدیر فنی پروژه توثیق الکترونیک 
شرکت سپرده گذاری مرکزی ادامه داد: از مزایای توثیق 
الکترونیکی ســهام و دریافت تسهیات این است که 
باعث ثبات بازار سرمایه خواهد شد. به این صورت که 
مردم می توانند برای تامین مالی به جای فروش دارایی 
آن را نزد بانک وثیقه، تســهیاتی دریافت و برای امور 
مربوط به خود از آن استفاده کنند. صدقی با بیان اینکه 

توثیق الکترونیکی سهام به عنوان یک پل ارتباطی بین 
بازار سهام و بازار پول ایجاد شده است، اظهار کرد: در 
نتیجه این بانک ها هستند که به عنوان یکی از عوامل 
اصلی این فرایند ایفای نقش می کنند. در حال حاضر 
سه بانک ملی، مهر و رسالت به این فرایند ملحق شده 
و این امکان را در درگاه هــای خود اضافه کرده اند. وی 
تاکید کرد: شرکت سپرده گذاری مرکزی محدودیتی 
در خصوص ارائه این خدمات به سایر بانک ها ندارد. این 
شرکت درحال تنظیم تفاهم نامه هایی است که فهرست 
حقوقی تکمیل شود و پس از آن اعام عمومی می شود 

که سایر بانک ها هم ملحق شوند.

امسالارزاربعینچقدروباچهقیمتیدادهمیشود؟

هدایت۴۲۱هزارمیلیاردتوماناعتباربانکیبهسهابرپروژهملی

افزایشچشمگیرصادراتمحصوالتکشاورزیاوکراین

برترینخودروسازجهانهمچنانپایبندبههدف

چگونهسهامبورسیراوثیقهوامکنیم؟

پیامک: 30004800سال هشتم |  شماره      2553| شنبه  22  مردادماه  1401 |  15 محرم1444 | 13 آگوست  2022 |  4 صفحه 5000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 2

مهلتیکماهبرای
اظهارکاالیرسوب
کردهدرگمرکات

تمامیکارتخوانهاو
درگاههایپرداختبه
پروندهمالیاتیمتصلشد

قرعهکشیباعرضهخودرو
دربورسحذفمیشود؟

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

تکالیف حجیم 
برای نظام بانکی 

موضــوع اعتبار ســنجی 
از زمان هــای طوالنی در 
دستور کار بوده و اگر بتواند 
جایگزین مناســبی برای 
ضامن و وثیقه شــود به نفع خود سیستم بانکی 
اســت. چراکه مکانیزم ها کوتاهتر شده و میزان 
بروکراسی اداری کاهش می یابد. اما به دلیل اینکه 
این سیستم آنچنان که باید جایگزین شود نشده 
اصرار و تکالیف دولت ممکن است مسائلی را برای 

بانکها ایجاد کند...

 حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 

۲متن کامل  د ر صفحه ۴

۳

سهمصنعتازواردات
درفروردینامسال

افزایشمعامالت
صوریمسکن

بانک ها به بخشنامه پرداخت وام بدون ضامن و حذف ضامن از وام های خرد عمل نمی کنند 

تعلل  بانک ها  در  پرداخت  وام
صفحه۴

صفحه۲

معامله گران  ارز در انتظار برجام
 دالر  سقوط   می کند؟

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نشان می دهد در یک ماهه نخست 
امسال، سهم کاالهای استفاده شده در تولید در سبد 
واردات به لحاظ ارزشی بیش از ۸۴ درصد بوده است.

به گزارش ایســنا، بر اســاس این آمــار در ماه اول 
امسال، دو میلیون و ۲۵۲ هزار تن کاالی سرمایه ای، 
واســطه ای و مصرفی بــه ارزش دو میلیارد و ۸۲۴ 
میلیون دالر به کشور وارد شــده است. همچنین 
آمارها نشــان می دهد که کاالهای واســطه ای به 
لحاظ ارزشــی ۶۹.۳ درصد و به لحاظ وزنی ۸۷.۵ 
درصد یعنی بیشترین سهم از کل واردات را به خود 
اختصاص داده اند. به طوری که در این مدت بیش از 
یک میلیون و ۹۷۱ هزار تن کاالی واسطه ای به ارزش 

یک میلیارد و ۹۵۷ میلیون...

هر چند نمی توان نقش مشاوران اماک را در گرانی 
و بر هم ریختن بازار خرید و فــروش و رهن و اجاره 
نادیده گرفت اما باید یادآور شد که بازار مسکن درگیر 
مشکات کان دیگری نیز شده است. در بسیاری از 
موارد مالکان برای اجاره مساکن خود نرخ معقولی را 
تعیین می کنند، اما مشاوران اماک با بازار گرمی، 
مالک را ترغیب به افزایش نرخ اجاره مسکن می کنند. 
اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با 
انتقاد از رشد قارچ گونه دفاتر مشاور اماک می گوید 
»شاهدیم که به برخی افراد بدون تخصص و تجربه و 
بدون گذراندن آموزش الزم اجازه داده می شود اقدام 
به تأسیس دفاتر مشاور اماک کنند و بعضا مشاهده 
می کنیم در یک خیابان چند دفتر اماکی فعالیت 

دارد«. وی با بیان این که نیاز...



اقتصاد2
ایران

مهلت یک ماه برای اظهار کاالی 
رسوب کرده در گمرکات

براساس اعالم گمرک، گمرکاتی که نسبت به ارسال 
آمار اموال متروکه در پایان هر ماه اقدام نکنند، کاالی 
رسوب کرده در گمرکات آنها به منزله عدم وجود 
کاالی متروکه محسوب خواهد شد و مسئولیت این 
امر متوجه باالترین مقام آن گمرک اجرائی خواهد 
بود . به گزارش اکوایران؛ طی یکی دو ســال اخیر 
موضوع کاالی متروکه یا رسوب کرده کرد گمرکات 
کشور به چالش بزرگی در این بخش بدل شده بود، 
بطوریکه در بسیاری از مواقع ما شاهد از بین رفتن 
این اموال در گمرکات کشور هستیم. حال برای رفع 
این مشکل گمرکات کشور اعالم کرده گمرکات در 
پایان هرماه ملزم به ارائه فهرست اقالم دپو شده در 
گمرکات هستند در غیر این صورت باالترین مقام 
گمرک در این خصوص باید پاسخگو باشد، ظاهرا 
متولیان این بخش برای جلوگیری از رسوب کاال در 
گمرکات کشور تعیین مهلت را یکی از اقدامات مهم 

در این خصوص در نظر گرفته اند.  
در این خصوص علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات 
گمرک با تاکید مجدد نســبت به تعیین تکلیف 
کاالهای مهلت منقضی و پیگیری مستمر وضعیت 
رسوب کاالها در اماکن گمرکی بر این نکته اشاره 
می کند که مراجع قضایی و نظارتی با وجود تاکید 
ارسال مستمر آمار کاالهای متروکه موضوع بند یک 
بخشنامه مزبور توسط حوزه های نظارت گمرکات 
استان و یا اداره کل گمرکات استان  اقدام چندانی 
صورت نمی دهند و براساس بررسی های بعمل آمده 
مشاهده می شود صرفا تعداد معدودی از گمرکات 
اجرایی نسبت به ارسال آمار اقدام نکرده اند. با این 
شرایط ارسال آمار مستمر کاالهای متروکه در پایان 
هر ماه با ذکر تاریخ و اقدامــات ذیل مورد انتظار و 
تاکید خواهد بود. بدیهی است گمرکاتی که نسبت 
به ارسال آمار در پایان هرماه اقدام نکنند به منزله 
عدم وجود کاالی متروکه و اقدامات مقتضی مطابق 
مقررات تلقی خواهد شد و مسئولیت این امر متوجه 

باالترین مقام آن گمرک اجرائی خواهد بود .
براساس این بخشنامه فهرست کاالهایی که طبق 
تبصره )٢ )ماده ٢٤ قانــون امور گمرکی برای آنها 
سند ترخیص صادر شده است بصورت هفتگی از 
سامانه جامع گمرکی استخراج و اقدامات قانونی الزم 
صورت می پذیرد . طبق اعالم دفتر فناوری اطالعات 
و امنیت فضای مجازی »گزارش گیری سیستمی 
کاالهای پروانه شــده ولی خارج نشده، در مرحله 
درب خروج ) دارای بیجک ( ، از طریق گزارشــات 
درب خروج واردات و ترانزیت سامانه محلی جامع 
امور گمرکی شامل گزارشات بیجک های واردات ، 
جامع ماشین های واردات / صادرات ، بیجک های 
ترانزیت و جامع ماشین های ترانزیت و کارنه با امکان 
انتخاب مرحله بیجک) ارزیابی نشده، درانتظار تایید 
کارشناسی ، درانتظار سرشــیفت، اتمام عملیات 
( و همچنین مشــاهده وضعیت بیجک ) ارزیابی ، 
کارشناسی ، خروج کرده ( قابل استخراج است«. از 
سوی دیگر با توجه به اینکه بعضا مشاهده می شود 
برخی از گمرکات اعالم می کنند، آمار متروکه آنها 
صفر خواهد بود و کاالهای که توسط مرجع تحویل 
گیرنده مهلت منقضی اعالم شده است و فهرست 
کاالها در مرحله صدور اخطاریــه و ابالغ موضوع 
ماده ٥٤ آیین نامه اجرایی خواهد بود و به این دفتر 
مطابق )فرم الف( ارسال شود. بدیهی است پیگیری 
تنظیم اظهارنامه متروکه در صورت سپری شدن 
مهلت مقرر در ماده قانونی مذکور )یک هفته( و عدم 

تعیین تکلیف کاال توسط صاحب کاال الزامی است.
 همچنین، پس از صدور ابالغیه و ســپری شدن 
مهلت مقرر قانونی مقتضی اســت در اجرای ماده 
٢٤ قانون امور گمرکی نسبت به تنظیم اظهارنامه 
متروکه و انجام تشــریفات گمرکی و ارســال به 
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اقدام 
و فهرست کاالهای مورد نظر را مطابق )فرم ب( به 
این دفترارسال کنند.  ضمنا ارسال آمار های مربوطه 
صرفا تحت فایل اکسل ومطابق فرم های )الف و ب 
و ج ( طبق فایل های اکسل نمونه پیوست و باذکر 
کلیه مشخصات مندرج در جداول تنظیمی مطابق 
فایل ضمیمه توضیحات ارسال تا امکان جمع بندی و 
تهیه گزارش مدیریتی میسر شود، در غیر این صورت 
نسبت به اعاده آمار مربوطه اقدام و مسئولیت این امر 
متوجه باالترین مقام آن گمرک اجرائی خواهد بود 
. همچنین تاکید می شود  ارسال آمار صرفا توسط 
ستاد نظارت گمرکات و یا اداره کل گمرکات استانها 
پس از جمع آوری آمار گمرکات تحت سرپرستی و 
در پایان هر ماه مد نظر است. به همین منظور رصد 
تمامی اظهارنامه های متروکه ســال های قبل و 
تعیین تکلیف آنها مورد تاکید بوده و اضافه می شود 
و مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه برعهده 
باالترین مقام اجرایی گمرکات کشور و مسئولیت 
نظارت بر اجرای دقیق آن برعهدۀ ناظرین محترم 

حوزه های نظارتی خواهد بود. 

خبر

کارشناسان بازار ارز معتقدند: 
اگر مــردم اطمینان حاصل 
کنند که روند کاهشی نرخ ارز 
ادامه دار خواهد بود، نسبت به 
فروش و تخلیه ارزهای خانگی 

در بازار اقدام می کنند. 
به گزارش خبرآنالین، دالر که پس از بازگشــت هیات 
مذاکره کننده ایران از وین به نرخ ۳٢ هزار تومان رسیده 
بود، در بازار دیروز تا نرخ ۳۰ هــزار و ۹۰۰ تومان پایین 
آمد و شایعاتی را بر سر زبان ها انداخت که بازار ارز رانت 
اطالعاتی دارد و کاهــش قیمت دالر احتماال به معنای 

پذیرفتن توافق هسته ای است.
برخی از معامله گران در بــازار ارز عنوان می کنند آنچه 
که بازار از خبرها در رابطه با مذاکرات هسته ای احساس 
می کند، این اســت که آمریکا متن توافق را پذیرفته و 
احتماال ایران هم این توافق را بپذیرد و برجام به نتیجه 

برسد. پس در نتیجه جو قیمت کاهشی است.
اما این اتفاقات و ســیگنال ها در بازار ارز در حالی است 
که حسین شریعتمداری در سرمقاله کیهان از شکست 

مذاکرات وین خبر داد.

فروش ارز افزایشی شد
در این فضا اما دبیرکل کانون صرافان ایران اعالم کرد: 
از هفته گذشته که بحث رایزنی ها برای ایجاد توافق در 
مذاکرات مطرح شد، شاهد کاهش نرخ ارز بودیم. همین 
ذهنیت مثبت مردم و کاهش نرخ ارز نشان داد که احیای 

برجام می تواند در قیمت نهایی ارز تاثیر داشته باشد.
کامران ســلطانی زاده درباره وضعیت بازار در شــرایط 
احتمال احیای برجام گفت: با توجه به اینکه پس از توافق 
دسترسی ایران به منابع ارزی افزایش می یابد و تبادالت 
ارزی روان تر خواهد شد، به طور قطع این روند در نرخ ارز 

در بازار ایران اثرگذار است.

وی ادامه داد: مردم می دانند که پس از توافق برگشــت 
ارز حاصل از صادرات سهل تر انجام می شود، هزینه های 
بازگشت ارز به کشور کاهش پیدا می کند و تجارت ایران 
روان تر می شود. همچنین پس از احیای برجام فروش 
نفت و مشتقات نفتی افزایش می یابد و با رفع تحریم های 
کشتیرانی هزینه حمل و نقل کاال کاهش پیدا می کند. 
به طور کلی هزینه های تمام شــده صادرات و واردات و 
تجارت ایران کاهش پیدا می کند و قیمت ارز هم از این 

روند و شرایط تاثیر می پذیرد.
دبیر کل کانون صرافان با بیان اینکه هر چه میزان صادرات 
و ورود کاالهای ایرانی به بازارهای بین المللی افزایش یابد، 
شاهد افزایش درآمدهای ارزی و افزایش عرضه ارز در بازار 
خواهیم بود، به ایلنا گفت: ایجاد امنیت اقتصادی، ایجاد 
امنیت روانی و ذهنی بین مردم منجر به کاهش خرید 
سرمایه ای، ارز در بازار می شود و در این شرایط با کاهش 
تقاضا و افزایش عرضه مواجه می شــویم که نتیجه آن 

برقراری ثبات در بازار ارز است.
سلطانی زاده درباره واکنش بازار به اخبار برجامی چند روز 
گذشته گفت: البته روز گذشته و امروز زمان خوبی برای 
ارزیابی واکنش بازار نیست، چراکه در ایام بین.تعطیل قرار 

داریم و معموال در این شرایط، بازار متشنجی رو نمی بینیم 
و نمی توان تحلیل درستی از روند بازار داشت اما از هفته 
گذشته که بحث رایزنی ها برای ایجاد توافق در مذاکرات 
مطرح شد، شاهد کاهش نرخ ارز بودیم. همین ذهنیت 
مثبت مردم و کاهش نرخ ارز نشان داد که احیای برجام 
می تواند در قیمت نهایی ارز تاثیر داشته باشد. وی تاکید 
کرد: رصد بازار نشان می دهد در این ایام فروشنده های 
ارز در بازار افزایش پیدا کرده اند و اخبار مذاکرات بر روی 
افرایش فروش ارز و افزایش عرضه ارز مردم در بازار تاثیر 

مثبت گذاشته  است.
دبیر کل کانــون صرافان درباره رفتــار صادرکنندگان 
دربازار ارز گفت: دو ماه قبل نرخ ارز وارد کانال ۳١ هزار 
تومان شد و از این رو بسیاری از صادرکنندگان ارز خود 
را نگهداری کردند که در موقعیت بهتری عرضه کنند اما 
صادرکنندگان هم برای تامین نیاز ریالی خود باید ارز 
به فروش برسانند و با توجه به اینکه صادرکنندگان هم 
احتمال می دهند که خبر توافق منتج به کاهش نرخ ارز 
می شود، به طور قطع با افزایش فروش ارز صادرکنندگان 
خواهیم بود و همین رفتار هم بر روند کاهشــی نرخ ارز 
در بازار کمک می کند. وی با اشــاره بــه میزان ارزهای 

خانگی و روند تخلیه ارز خانگی در بازار با انتشــار اخبار 
مثبت برجامی اظهار داشت: از چند سال گذشته مردم 
و بســیاری از صادرکنندگان با توجه بــه دغدغه های 
که داشتند ســپرده های ریالی خود را از شبکه بانکی 
خارج و تبدیل به ارز، ســکه و مســکوکات طال کردند 
که نمونه جمــع آوری ارز و طال خانگــی را در صندوق 
امانت بانک ملــی دیدیم که چندی پیش به ســرقت 
رفت. اخبار غیر رســمی می گویند حدود ٤۰ میلیارد 
دالر ارز خانگی وجــود دارد، یعنی بــه ازای هر ایرانی 
٥۰۰ دالر. سلطانی زاده تصریح کرد: اگر مردم اطمینان 
حاصل کنند که روند کاهشــی نرخ ارز ادامه دار خواهد 
 بود، نســبت به فروش و تخلیه ارزهای خانگی در بازار

 اقدام می کنند.
او در پاسخ به این سوال که آیا عدم توافق در این دور از 
مذاکرات باعث رشد جهشی قیمت ارز خواهد شد، گفت: 
ایران نشان داده که آمادگی مقابله با تنش ارزی را دارد 
چراکه کشورمان راه های درآمدهای ارزی خود را پیدا 
کرده است و شــرکای قوی مانند چین و روسیه دارد و 
با توجه به افزایش قیمت نفت و ذخایر ارزی کشور، عدم 
توافق نمی تواند منجر به افزایش جهشی قیمت دالر شود.

آرامش در بازار ارز حاکم است
در این میان، رییــس کل بانک مرکــزی در تازه ترین 
اظهارنظر درباره آخرین وضعیت بــازار ارز عنوان کرد: 
آرامش خوبی در بازار ارز حاکم است و در چهار ماه اول 
امســال حدود ١٤ میلیارد دالر تامین ارز داشتیم که 
نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته حدود 8۰ 

درصد رشد داشتیم.
صالح آبادی بیان کرد: از زمانی که نماد روبل و ریال در 
بازار توافقی تعریف شد، از همان روز تا امروز حدود روزانه 
٢ میلیون روبل در این بازار معامله شــده و این میزان 
افزایش خواهد یافت و این شروع خوبی بود که به مرور 
صادرکنندگان وارد این بازار می شوند. استفاده از ارزهای 

دیگر هم در حال بررسی است.

 دالر سقوط می کند؟

معامله گران ارز در انتظار برجام

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی:
تمامــی کارت خوان ها و درگاه های 
پرداخت به پرونده مالیاتی متصل شد

معاون فناوری هــای نوین بانــک مرکزی از 
اتصال تمامــی کارت خوان هــا و درگاه های 
پرداخــت اینترنتــی فعــال در شــبکه 
 پرداخــت کشــور بــه پرونــده مالیاتــی 

خبر داد.
به گزارش بانک مرکزی، مهــران محرمیان 
گفت: در حال حاضر 8 میلیون ابزار پرداخت در 
کشور فعال است که همگی به پرونده مالیاتی 
متصل هستند و سازمان امور مالیاتی اقدامات 
الزم را برای رســیدگی به این پرونده ها انجام 

خواهد داد.
معــاون فناوری هــای نوین بانــک مرکزی 
افــزود: اتصــال ابزارهــای پرداخــت بــه 
پرونده های مالیاتی از دو طریق انجام شــد؛ 
 تعــدادی از ابزارهــای پرداخت بــا هدایت 
صاحبان ایــن ابزارها در ســایت ســازمان 
امور مالیاتــی به پرونــده مالیاتــی متصل 
شــدند و تعدادی هم که این اتصال از سوی 
صاحبــان آنها انجام نشــد عملیــات قطع و 
 غیرفعال شــدن این ابزارها از شبکه پرداخت

 انجام شد.
محرمیــان افــزود: اتصــال کارت خوان ها 
و درگاه هــای پرداخت اینترنتــی پس از دو 
سال همکاری بســیار خوب شبکه پرداخت، 
مــردم محتــرم، ســازمان امــور مالیاتــی 
 و همــکاران بانــک مرکزی میســر شــده 

است.
وی خاطرنشان کرد: اتصال تعداد محدودی 
از ابزارهــای پرداخت به شــبکه پرونده های 
مالیاتی باقی مانده است که این ابزارها مربوط 
به مشاغل حساس مانند بیمارستان یا امثال 
آنها هســتند که در این زمینه نیز با سازمان 
امور مالیاتی برای تعیین تکلیف آنها مکاتبه 

شده است.

بانک مرکزی اعالم کرد؛
فروش ۱.۶۷ هزار میلیارد ریال 

اوراق مالی اسالمی

بانک مرکزی اعالم کرد در دوازدهمین حراج 
اوراق مالی اســالمی دولتی که با حضور افراد 
حقیقی و حقوقــی برگزار شــد، ١.۶۷ هزار 
میلیارد ریال اوراق مالی اســالمی به فروش 

رفت.
به گزارش بانــک مرکزی، بانــک مرکزی با 
اعالم نتیجــه دوازدهمین مرحلــه از حراج 
اوراق مالــی اســالمی دولتــی در ســال 
١٤۰١ )مــورخ ١۹ مــرداد مــاه(، عنــوان 
کرد: حــراج جدید اوراق یاد شــده در تاریخ 
 ٢٥ مردادمــاه ســال جاری برگــزار خواهد 

شد.

فروش ۱.۶۷ هزار میلیارد ریال اوراق 
مالی اسالمی

حداقل حجــم ســفارش ٥۰۰ هــزار ورقه 
اســت. وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی 
به پذیــرش تمــام پیشــنهادات دریافتی یا 
فروش کلیــه اوراق عرضه شــده در حراج را 
ندارد. بانک مرکزی سفارشــات دریافت شده 
را به منظور تصمیم گیری بــه آن وزارتخانه 
ارســال و وزارتخانه مزبور نســبت به تعیین 
ســفارش های برنده اقدام می کند. در نهایت، 
 عرضــه اوراق بــه تمامــی برنــدگان انجام 

می شود.
بانــک مرکزی بر اســاس بنــد »ن« تبصره 
)٥( قانــون بودجــه ســال ١٤۰١ صرفــاً 
مجــاز بــه خریــد و فــروش اوراق مالــی 
 اســالمی دولــت در بــازار ثانویــه اوراق 

است. 
کارگزاری این بانک ضمن تامین زیرساخت 
معامالت و برگزاری حراج، تعهدی نســبت 
به حجم و قیمت اوراق مالی اســالمی دولتی 
فروش رفته نداشــته و اوراق مزبور را در بازار 
 اولیه به منظور تامیــن مالی دولت خریداری 

نخواهد کرد.

اخبار
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جدیدترین آمار منتشر شــده از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نشــان می دهد در یک ماهه نخست 
امسال، سهم کاالهای استفاده شده در تولید در سبد 

واردات به لحاظ ارزشی بیش از 8٤ درصد بوده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار در ماه اول امسال، 
دو میلیون و ٢٥٢ هزار تن کاالی سرمایه ای، واسطه ای 
و مصرفی به ارزش دو میلیــارد و 8٢٤ میلیون دالر به 
کشور وارد شده است. همچنین آمارها نشان می دهد 

که کاالهای واسطه ای به لحاظ ارزشی ۶۹.۳ درصد و 
به لحاظ وزنی 8۷.٥ درصد یعنی بیشترین سهم از کل 
واردات را به خود اختصــاص داده اند. به طوری که در 
این مدت بیش از یک میلیــون و ۹۷١ هزار تن کاالی 
واســطه ای به ارزش یک میلیارد و ۹٥۷ میلیون دالر 
به کشور وارد شده که نسبت به فروردین سال ١٤۰۰ 
به لحاظ وزنی هشت و به لحاظ ارزشی دو درصد رشد 

داشته است.

سهم کاالهای ســرمایه ای نیز در این مدت به لحاظ 
ارزشــی و وزنی به ترتیــب ١٥.١ و ١.۹ درصد بوده و 
در یک ماهه امســال ٤۳ هزار تن کاالی سرمایه ای به 
ارزش بیش از ٤٢٥ میلیون دالر وارد شده است. وزن 
این نوع کاال نسبت به مدت مشابه سال قبل ١۳ درصد 
و ارزش آن پنج درصد افزایش یافته است. همچنین در 
این مدت ٢۳8 هزار تن کاالی مصرفی به ارزش ٤۳8 
میلیون دالر به کشور وارد شده، یعنی سهم کاالهای 

مصرفی از کل واردات به لحاظ وزنی ١۰.۶ و به لحاظ 
ارزشی ١٥.٥ درصد بوده است. وزن و ارزش کاالهای 
مصرفی وارد شده نیز نسبت به فروردین سال قبل ٢8 

درصد افزایش و ۹ درصد کاهش داشته است.
گفتنی است که کاالهای واسطه ای مانند چوب در ایجاد 
دیگر کاالها استفاده می شــود و بخشی از محصوالت 
دیگر را تشکیل می دهند و از کاالهای سرمایه ای، مانند 

ماشین آالت، برای تولید دیگر کاالها استفاده می شود.

یک کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: برخی تصور می کنند 
جذب سرمایه خارجی به معنای بدهی است در حالی که اگر 
جذب سرمایه خارجی بدهی است امروز قدرت های بزرگ 
اقتصادی دنیا مثل چین و امریکا باید بزرگترین بدهکاران 
دنیا باشند. سیدمهدی حسینی در گفت وگو با ایلنا، درباره 
احتمال به سرانجام رسیدن برجام و تاثیر آن بر صنعت نفت 
اظهار داشت: باتوجه به اینکه دولت و مجلس تغییر کرده و 
یکدست هستند، فرض بر این است که اکنون مانند دوره قبل 
نیست که نمی خواستند برجام اجرایی و یا توسط عده دیگری 
انجام شود. اکنون فرض بر این است که در صدد اجرایی شدن 
برجام هســتند اما در عین حال بنده به عنوان کسی که در 
بسیاری از مذاکرات بین المللی حضور داشته ام می دانم که 
مذاکره چقدر سخت و پیچیده بوده و می تواند زمانبر باشد تا 

برای هر کدام از مشکلی راه حل پیدا شود. 

استراتژی نفتی پساتحریم چیست؟
وی افزود: اکنون باید یک استراتژی و راهبرد مشخصی برای 
بهره برداری از شرایط پســاتحریم برای توسعه کشور در همه 
زمینه ها منجمله نفت و گاز داشته باشیم. مثل همه کشورها که 
در جهت منافع ملی و رشد اقتصادی، اشتغال و توسعه صنایع 
می کنند،  عمل کنیم، زمانی در دهه های قبل کره جنوبی در 
سرویس ما قرار می گرفت، اما اکنون جایگاه این کشور در قبال 
ما قابل مقایسه نیست. البته ما مشکالت خاص خودمان از جمله 
جنگ و تحریم را داشتیم، بعد از تحریم باید ببینیم استراتژی و 
راهبرد کشور چیست تا بتوانیم به عنوان نقطه محوری و موتور 

محرک اقتصاد کشور از این فرصت استفاده کرده و رشد کنیم.

برجام راه ورود ۱۶0 میلیارد دالر سرمایه به نفت 
باز می کند

این کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه برخی اساسا با 
جذب سرمایه که به شدت هم به آن نیاز داریم، مخالفند گفت: 
وزیر نفت اعالم کرده ١۶۰ میلیارد دالر بودجه برای طرح های 
کنونی نفت نیاز داریم، البته بنده معتقدم اگر تحریم نباشیم و 
طرز تامین سرمایه درست تنظیم شود خیلی بیش از این رقم 
به سرمایه نیاز است تا توسعه و رشد اقتصادی که شایسته آنیم 
محقق شود و طبیعتا اقتصاد کشور هم با تزریق درآمدهای 

بسیار باالی نفت و گاز توسعه می یابد. 

برخی تصور می کنند جذب سرمایه خارجی 
به معنای بدهی است

وی ادامه داد: برخی تصور می کنند جذب سرمایه خارجی به 
معنای بدهی است در حالی که اگر جذب سرمایه خارجی بدهی 
است امروز قدرت های بزرگ اقتصادی دنیا مثل چین و امریکا 

باید بزرگترین بدهکاران دنیا باشــند، چون بیشترین جذب 
سرمایه را داشته اند، ما باید ابتدا این موضوعات را حل کنیم که 
جذب سرمایه خارجی یک اصل در اقتصاد و یکی از پارامترهای 
توسعه از نظر صندوق بین المللی پول و بانک اقتصاد جهانی 

میزان سرمایه جذب شده در اقتصاد است و بدهی نیست. 

در قراردادهای بای بک بهره شــرکت های 
خارجی چقدر بود؟

وی بیان داشــت: ما در فرصت توافق قبلی تعداد نسبتا 
زیادی قرارداد نفتی منعقد کردیم که بر پایه آن حدود 8۰۰ 
هزار بشکه نفت به ظرفیت تولید اضافه شد، پارس جنوبی 
با قراردادهای نفتی بای بک شــکل گرفت و باعث رشد 
اقتصادی کشور شد، سهمی که شرکت های خارجی به 
طور متوسط از قراردادهای بای بک بردند ٥ درصد یعنی 
پایین ترین رقم در دنیا است و در مقابل درآمدسازی که 
داشتیم، رقمی نیســت. یعنی بخش کوچکی از سرمایه 
جذب شده را بازپرداخت و در مقابل بابت درآمدهای کالن 
می توانستیم به رشد اقتصادی برسیم، اما بعد از تحریم 

ناچار شدیم درب برخی چاه ها را ببندیم. 

کار کردن کنار شرکت های بزرگ بین المللی 
یک فرصت است

حسینی تاکید کرد: اکنون باید یکدلی ملی ایجاد شود تا 
بتوانیم توسعه را جلو ببریم، دوم اینکه ظرفیت های داخلی 
مهندسی ساخت، نصب تجهیزات و تاسیسات ایجاد کنیم 
و از همه مهم تر بتوانیم در کنار شرکت های بزرگ کار کرده 
و اعتبار بین المللی بدست بیاوریم و این اعتبار باعث می شود 
شرکت ها خودشان تامین مالی کنند، در حال حاضر حدود 
١٥ تا ١۶ شرکت داخلی داریم که پتانسیل باالیی دارند اما 
به خاطر تحریم و منابع مالی دست شان بسته است که لغو 

تحریم می تواند مشکالت آنها را حل کند.

وارد قاعده بازی بین المللی شویم
این کارشناس ارشد حوزه انرژی خاطرنشان کرد: مهم تر از 
همه اینکه در صورت توافق در برجام این فرصت را داریم که 
در بخش بازارهای پتروشیمی و پاالیش و پخش یاد بگیریم 
که با شرکت های خارجی مشارکت کنیم و استاندارهایمان 
را بین المللی کنیم تا منجر به رشد و توسعه اقتصادی شود، 
اما همه اینها در گرو این است که دعواها را کنار بگذاریم و بر 
اساس اصول علمی اقتصادی تفاهم کنیم و بر پایه تجربه های 
بین المللی که دیگران انجام دادنــد اقدام کنیم، نخواهیم 
دوباره خودمان چرخ را اختراع کنیم، باید وارد قائده بازی 

بین المللی شویم.

آخرین اخبار درباره عرضه خــودرو در بورس کاال از باز 
شــدن پای محصوالت جدید خودروســازان ایرانی به 
بازار سرمایه خبر می دهد. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس 
در بیست و یک تیر در توئیتی نوشت: شورای عالی بورس 
و اوراق بهادار ، امروز عرضه خــودرو در بورس کاال را با 
هماهنگی وزارت صمت مصوب کرد. بنابر این مقرر شد 
برخی کالس های خودرویی با هماهنگی وزارت صمت به 
طور کامل در بورس کاال عرضه شوند. آغاز کالف ماجرای 
عرضه خودرو در بورس کاال بــه اینجا باز می گردد ؛که 
اولین خودروی پذیرشی شاهین بود که بنا شد  حداقل 
8۰ درصد از تولید ساالنه این خودرو  در بستر بورس کاال 
مورد معامله قرار گیرد و اکنون این محصول در انتظار 
عرضه است. ٢٢ اردیبهشــت  حسن الهیاری مدیرکل 
نظارت بر کاال های فلزی و معدنی ســازمان حمایت در 
نامه ای با عنوان درخواست تجدید نظر در فرآیند پذیرش 
خودرو به مدیرعامل بورس کاالی ایران اعالم کرده بود که 

باید از عرضه خودرو در بورس کاال ممانعت شود.
اما بعد از گذشت ۶  روز از این نامه اولین عرضه خودرو در 
بورس کاال رقم خورد. در نخستین روز از عرضه خودروی  
کارا در بورس کاال، ١۰۳ دستگاه از این خودرو شامل ٥8 
دستگاه کارا دو کابین و ٤٥ دستگاه کارا تک کابین در تاالر 
خودرو بورس معامله شد. از این حجم ٥٥ دستگاه در تاالر 
معامالت و ٤8 دستگاه در سیستم معامالت مچینگ داد و 
ستد شد. بعد از آن نیز دو  خودروی فیدیلیتی و دیگنیتی 
هم در بورس کاال پذیرش شدند.  ١8 خرداد عرضه خودرو 
در بورس کاال  به دستور معاون صنایع حمل و نقل وزیر 
صمت، متوقف شــد و تصمیم نهایی آن به شورای عالی 
بورس واگذار شد. رسول علی  محمدی فعال در بورس کاال 
گفت:  برای این که عرضه خودرو در بورس کاال تداوم پیدا 
کند باید  تمام عرضه خودرو، در بورس کاال انجام گیرد تا 
بتوان بررسی درستی از نحوه عرضه انجام داد. اگر عرضه ها 
ناقص باشد و تنها خودرو های خاصی در بورس کاال عرضه 
شوند, قطعا به عنوان یک سیاست شکست خورده از این 
طرح یاد خواهد شد. در کل نباید استثنای برای عرضه در 
بورس کاال در نظر گرفته شــود. فعاالن صنعت خودرو و 
بورس کاال معتقدند؛ اگر این عرضه ها به صورت اوصولی 
درست و رعایت تمام نکات انجام گیرد بخشی از مشکل 
صنعت خودرو که مربوط بــه وجود اختالف بین قیمت 

کارخانه و قیمت بازار است در این رویداد مرتفع می شود.

تمام خودروها در بورس کاال عرضه شود
مهدی بیات منش کارشناس حوزه بورس کاال گفت: اگر 

بنابر عرضه کامل و صفر تا صد انواع خودرو در بورس کاال 
باشد موافق این طرح هستم در غیر این صورت اگر بنا 
بر استفاده ابزاری از بورس کاال برای فروش محصوالت 
لوکس و خودرو هایی که بعضا قیمت غیر منصفانه و گران 
قیمت دارند، است به شدت با آن مخالفم. چرا که در غیر 
این صورت گره ای از مشکالت مردم باز نمی شود. طبیعتا 
در صورت در دسترس بودن یک کاال و عدم نیاز به قرعه 
کشی، در یک بازه زمانی شاهد کاهش اختالف قیمت 
کارخانه و بازار خواهیم بود که این مورد می تواند با عرضه 

در بورس کاال رقم خورد.
اما به گفته او، عرضه خودرو در بورس کاال مخالفانی هم 
دارد که علت اصلی مخالفت آن ها به سبب بورس کاال 
نیست چرا که مسیر بورس کاال همراه با شفافیت بوده و 
این خودرو است که به سبب آن که یک محصول تکمیل 
شده مناسب برای عرضه در بورس کاال نیست و بورس 

کاال باید تنها برای عرضه کاال های واسطه ای باشد.
کارشــناس حوزه بورس کاال می گوید: در کل و به نظر به 
جای عرضه قطره چکانی خودرو های پرتیراژ از طریق قرعه 
کشی می توان از پتانسیل بورس کاال استفاده کرد تا حداقل 
برخی از آمار ها و اتفاقات شفاف شود. حتی برای واردات 
خودرو نیز می توان از بورس کاال بهره برد. همواره در واردات 
مساله سود های باد آورده مطرح می شود که این موضوع را 

بورس کاال با آمار های خود می تواند حل کند.

با عرضه خودرو در بورس قرعه کشی حذف 
می شود

احمد رحیمی مدیــر عملیات عرضه بــورس گفت: با 
عرضه خودرو در بورس کاال، تخصیص خودرو از فرآیند 
قرعه کشی خارج شده و علی القاعده زیان شرکت های 
خودروساز در صورت فروش با قیمت واقعی کاهش یافته 
و شرکت ها به سمت ســودآوری خواهند رفت. مصرف 
کننده نهایی در یک حراج منصفانه حضور پیدا کرده و 
خودروی مورد نیاز خود را به قیمت نهایی که مدنظر دارد 
خرید خواهد کرد. در این معامله شرکت فروشنده خودرو 
نیز مبلغ پرداختی خریدار کاال را به صورت کامل دریافت 
نموده و در نهایت سود ناشی از اختالف قیمت بین بازار 
کاال و کارخانه به حساب تولیدکننده کاال واریز خواهد شد. 
گروه صنعتی ایران خودرو با هدف شفاف سازی فروش 
محصوالت و حذف تدریجی قرعه کشــی، برای عرضه 
خودرو در بورس کاال اقدام کرده که در نخســتین گام، 
بخشی از تولیدات دو مدل هایما S ٥ و S ۷ از این طریق به 
فروش خواهد رسید. در خودروسازی سایپا نیز شاهین 

طالیه دار عرضه در بورس شده است.

سهم صنعت از واردات در فروردین امسال

نفت تشنه توافق برجام است

راه ورود ۱۶0 میلیارد دالر سرمایه باز می شود؟
خودرو دوباره روی تابلوهای بورس کاال ویراژ داد؛ 

قرعه کشی با عرضه خودرو در بورس حذف می شود؟

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

نیم سکه ۸ میلیون تومان شد
قیمت هر قطعه نیم سکه بر اساس نرخ بازار طال، جواهر و سکه تهران ۸ میلیون تومان است.  )۲۰ مرداد  ۱۴۰۱( قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ، سکه 
تمام طرح قدیم ۱۴ میلیون و ۱۰۰ تومان، نیم سکه ۸ میلیون تومان، ربع سکه ۵ میلیون  تومان و سکه یک گرمی۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان است. همچنین قیمت هر اونس طال در بازار های 

جهانی به یک هزار و۷۸۶ دالر رسید و هر گرم طالی ۱۸ عیار به مبلغ یک میلیون ۳۵۷ هزار تومان معامله می شود.



3 بازار

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه مبلغ حق مسکن 
کارگران کفاف هزینه های مسکن و اجاره بهای طبقات 
ضعیف کارگری را نمی دهد، بر لزوم به روز کردن ارقام 
مربوط به حق مسکن کارگران تاکید کرد و گفت:حق 
مسکن بخشی از دســتمزد کارگران است و تاخیر ۵ 
ماهه در اجرای مصوبه حق مسکن موجب سردرگمی 
کارفرمایان شده است. حمید نجف با اشاره به تاخیر 
در تصویب مصوبه حق مسکن کارگران اظهار کرد: در 
بحث کمک هزینه مسکن کارگران، مهمترین مساله 
این است که نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس 
یا خود دولت نسبت به بروز کردن ارقام و مبالغ مربوط 
به حق مسکن اقدام کنند چون ارقامی که تحت عنوان 
حق مسکن تعیین و تصویب می شود بسیار ناچیز است. 
با توجه به شرایط اقتصادی و بازار مسکن این ارقام به 
هیچ وجه پاسخگوی هزینه های مسکن و اجاره بهای 
طبقات ضعیف کارگری در بیشتر شهرها و کالن شهرها 
نیست و اگر این مساله در دستور کار مجلس و دولت 

قرار گیرد، کمک بزرگی به خانوارهای کارگری خواهد 
بود. وی ادامه داد: یکی از مسایلی که در خصوص تعیین 
حق مسکن کارگران مطرح می شود این است که چرا 
باید در هیات وزیران تصویب شود در حالی که شورای 
عالی کار آن را پیشنهاد می کند؟ ممکن است به لحاظ 
قانونگذاری مجلس قانونی را وضع کرده باشد ولی این 
قانون به مرور زمان نیازبه اصالح و بازنگری دارد بنابر این 
موضوع تصویب حق مسکن در هیات وزیران نیز باید 

مورد اصالح قرار گیرد.
این کارشــناس حوزه کار ادامــه داد: وقتی حداقل 
دســتمزد و بن خواربار و ســایر مزایای جانبی مزد 
در شــورای عالی کار و به صورت سه جانبه با حضور 
نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تصویب می 
شود چرا باید حق مسکن که بخشی از دستمزد کارگران 
است توســط هیات وزیران تصویب شود؟ لذا توصیه 
ما این است که به جهت یکپارچگی بیشتر، تعیین و 
تصویب مبلغ حق مسکن در اختیار شورای عالی کار 

قرار گیرد. نجف با انتقاد از طوالنی شدن تصویب کمک 
هزینه مسکن کارگران گفت: نزدیک به نیمی از سال 
گذشته و هنوز راجع به حق مسکن تعیین تکلیف نشده 
است. اگر به کمک هزینه مسکن کارگران دو میلیون 
تومان اضافه می شد می گفتیم سنگین است و از توان 
کارفرمایان خارج است ولی ۶۵۰ هزار تومان رقم بسیار 
اندکی است و انتظار این بود که در همان روزهای اول 
سال و جلسات نخست هیات وزیران تعیین تکلیف می 
شد. این کارشناس حوزه کار با اشاره به پاسکاری مصوبه 
حق مسکن میان دولت و مجلس گفت: برای کارگرانی 
که با اجاره بهای سنگین روبه رو هستند این مبلغ ناچیز 
تا حدودی گره گشا است لذا توقع این است که با توجه 
به ابطال مصوبه ۵۵۰ هزار تومانی در مجلس، مصوبه 
حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی مجددا تایید و جهت اجرا 
به وزارت کار ابالغ شود و اگر دولت اصرار بر کاهش ۱۰۰ 
هزار تومان دارد مسیر اصالح آن از شورای عالی کار می 

گذرد و باید به شورا برگردد.

سردرگمی کارفرمایان در پرداخت حق مسکن کارگران
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رئیس اتحادیه نانوایان تهــران از کاهش ۳۰ الي ۴۰ 
درصدي قاچاق گندم و آرد بعد از اجراي طرح مهیا 
خبر داد و گفت: با وجود افزایش ۲۰ درصدي تقاضاي 
نان تغییري در سهمیه آرد نانوایي ها صورت نگرفته 
است. بیژن نوروزمقدم، رئیس اتحادیه نانوایان سنتي 
تهران اظهار کرد: گراني هاي اخیر تقاضاي خرید نان 
را دست کم بین ۱۵ الي ۲۰ درصد افزایش داده است. 
حال آنکه سهمیه آرد نانوایي ها تغییري نکرده و در 
صورت ادامه این روند ممکن است که با کمبود نان در 

برخي از مناطق مواجه شویم.
وي بیان کرد: در تهران تغییري در مقدار ســهمیه 
تحویلي به نانوایي ها رخ نداده و سهمیه هاي در نظر 
گرفته شده مطابق سال هاي قبل است. این در حالي 
است که تقاضا براي خرید نان نسبت به گذشته خیلي 
بیشتر شده و صف هاي طوالني مقابل نانوایي ها هم 
به خوبي این ادعا را ثابت مي کند. نوروزمقدم با اشاره 
به گزارش مرکز آمار مبني بر رشد حدود ۸۴ درصدي 
قیمت گروه خوراکي ها، گفت: تنها کاالیي که قیمت 
آن ثابت مانده نان است. بخصوص اینکه رشد قیمت 
برنج شرایط زندگي مردم را بشــدت سخت کرده و 
مردم ترجیح مي دهند که از نان در وعده هاي غذایي 
خود استفاده کنند. به همین دلیل خرید نان نسبت به 
گذشته دست کم ۱۵ الي ۲۰ درصد بیشتر شده است.
وي معتقد است در صورتي که دولت طرح مدیریت 
هوشــمند یارانه آرد را هر چه سریع تر اجرایي نکند 
ممکن است در برخي از مناطق با کمبود نان مواجه 
شویم. چرا که در حال حاضر تخصیص سهمیه آرد به 
نانوایي ها به صورت سنتي و بدون توجه به سطح تقاضا 

صورت مي گیرد.
رئیس اتحادیه نانوایان دربــاره چرایي تعطیلي زود 
هنــگام برخي از نانوایــي ها معتقد اســت: نانوایي 
مجبور هستند که مطابق با سهمیه اي که براي آنها 
در نظر گرفته شــده، زمان پخت نان و مقدار عرضه 
را مدیریت کنند. چــرا که در برخــي از مناطق که 
تقاضا باالست امکان عرضه در دو نوبت صبح و عصر 
وجود ندارد. در غیر این صــورت در روزهاي پایاني 
ماه دیگر ســهمیه آردي براي آنها باقي نمي ماند و 
مجبور به تعطیلي نانوایي مي شــوند. وي با اشــاره 
به اینکه متوسط ســهمیه در نظر گرفته شده براي 

نانوایي ها بین ۵ الي ۱۲ کیســه یــا ۲۰۰ الي ۴۸۰ 
کیلو اســت، ادامه داد: در جاهایي همچون شــمال 
 تهران که تعداد نانوایي ها کمتر است، با کمبود آرد 

مواجه هستیم.
نوروزمقدم همچنین در پاسخ به ادعاهاي مطرح شده 
در خصوص قاچاق سهمیه آرد نانوایي ها، گفت: وزیر 
اقتصاد حدود یک ماه پیش به صورت رسمي اعالم 
کرد که قاچاق آرد از طرف نانوایي ها نبوده است. ضمن 
اینکه بر اساس آمار موجود کمتر از یک درصد نانوایي 
ها دچار تخلف شده اند. رئیس اتحادیه نانوایان تهران 
در پاسخ به این سوال که آزادسازي قیمت گندم و آرد 
تا چه اندازه مصرف را در کشور را کاهش داده است، 
گفت: آنگونه که برخي از مسئوالن کشوري اعالم کرده 
اند، مصرف آرد و گندم در کشور بین ۳۰ الي ۴۰ درصد 

کاهش یافته است. 
با توجه به اینکه تغییري در قیمت و سهمیه آرد نانوایي 
ها صورت نگرفته، این کاهش مصــرف حاصل آزاد 
شدن قیمت آرد صنف و صنعت است. به عبارتي مي 
توان گفت که قاچــاق آردي که صورت مي گرفت از 
محل سهمیه هایي بود که به این بخش ها اختصاص 
پیدا مي کرد. به گفته نوروزمقدم، قیمت هر کیسه آرد 
نانوایي هاي دولتي حدود ۴۰ هزار تومان است و نرخ 
هر کیسه آرد در نانوایي هاي آزاد پز به ۶۵۰ تا ۷۰۰ 
هزار تومان مي رســد. رئیس اتحادیه نانوایان تهران 
درباره زمان اجراي طرح سامانه هوشمند نان، گفت: 
بر اساس ابالغیه صورت گرفته به اتحادیه براي اجراي 
طرح مهیا باید تمامي نانوایي ها به کارت خوان تجهیز 
شوند. بعد از اتمام این کار توسط بانک عامل که همان 
بانک سپه است، مشکلي براي اجراي این طرح از طرف 

نانوایي ها وجود ندارد.
وي بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد نانوایي 
ها به دستگاه هاي کارت خوان مجهز هستند. البته 
این نسبت در تهران ۷۵ الي ۸۰ درصد بوده و حدود ۲۰ 
الي ۲۵ درصد نانوایي ها در تهران هنوز مجهز به کارت 
خوان نشده اند. نوروزمقدم در بخش دیگري از سخنان 
خود به مشکالت فعاالن این صنف اشاره کرد و گفت: 
در حال حاضر نانوایان هیچ سودي از فعالیت و کار خود 
کسب نمي کنند و درآمدهاي آنها حتي هزینه هایشان 

را هم به سختي پوشش مي دهد.

هر چنــد نمی تــوان نقش 
مشاوران امالک را در گرانی 
و بر هم ریختن بازار خرید و 
فروش و رهن و اجاره نادیده 
گرفت اما باید یادآور شد که 
بازار مسکن درگیر مشکالت کالن دیگری نیز شده است. 
در بسیاری از موارد مالکان برای اجاره مساکن خود نرخ 
معقولی را تعیین می کنند، اما مشاوران امالک با بازار 
گرمی، مالک را ترغیب به افزایش نرخ اجاره مسکن می 
کنند. اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
با انتقاد از رشد قارچ گونه دفاتر مشاور امالک می گوید 
»شاهدیم که به برخی افراد بدون تخصص و تجربه و بدون 
گذراندن آموزش الزم اجازه داده می شود اقدام به تأسیس 
دفاتر مشاور امالک کنند و بعضا مشاهده می کنیم در 
یک خیابان چند دفتر امالکی فعالیت دارد«. وی با بیان 
این که نیاز اســت تمام امور جاری دفاتر امالکی اعم از 

قیمت خرید و فروش، نقل و انتقال، کارمزد معامالت و 
سایر مسائل، شفاف سازی و قانون مند شوند، معتقد است 

نظارت های صورت گرفته در این بخش ناکافی است.
فرج ا... رجبی رئیس کمیته نظام مهندسی ساختمان 
کمیسیون عمران مجلس هم با اشــاره به افزایش ۳۰ 
درصدی نرخ اجاره مســکن در چند مــاه اخیر، گفت: 
متأسفانه این مسئله فشار سنگینی را بر مستأجران وارد 

کرده و خانوارها عمال توان پرداخت اجاره بها را ندارند.
نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: قطعاً دولت باید 
برای کاهش تالطمات بازار اجاره مسکن برنامه ریزی بلند 
مدت و کوتاه مدت داشته باشد، البته اجرای این برنامه 
ها باید با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی صورت 
گیرد، زیرا تکیه به ظرفیت های دولتی نمی تواند در این 

رابطه راه گشا باشد.
یک کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به افزایش معامالت 
صوری در دفاتر مشــاور امالکی با هدف افزایش قیمت 
مسکن، گفت: تمام فرآیندهای بازار امالک از ثبت ملک، 
مشتری یابی، معامله و فرآیندهای مربوط به آن بهتر است 

از سوی اپراتورهای حوزه اجاره در فضای آی تی شکل 
بگیرد تا مانع تخلفات مشاوران امالک شود.

این روزها اگر برای فروش آپارتمان خود به دفتر مشاوران 
امالکی مراجعه کنید، ملک شما نخست از سوی کارکنان 
همان دفتر در معامله ای صوری قیمت گذاری می شود 
و بعد فروش می رود؛ البته مبلغی که از پیشــنهاد شما 
به عنوان فروشنده باالتر اســت در جیب شما نخواهد 
رفت؛ بلکه واسطه ملکی این رقم را برای خود به عنوان 
حق فروش بیشــتر برمی دارد و در عیــن حال قیمت 
آپارتمان های منطقه مورد معامله را با استفاده از این ترفند 
افزایش می دهند تا حق کمیسیون بیشتری دریافت کند.
 »فرهاد بیضایی« اخیرا درباره سامان دادن به وضعیت 
مشاوران امالک به ایرنا گفته بود: با برچیده شدن مشاوران 
امالک، می توان ساختار واســطه گری در این حوزه را 
پایان و بازار امالک را در بســتر آی.تی تشکیل داد و از 
رشد قیمت مسکن با استفاده از ترفند معامالت مکرر 
توسط مشاوران امالک جلوگیری کرد. این کارشناس 
اقتصادی درباره تهدیداتی کــه متوجه خرید و فروش 

در فضای آی.تی اســت، گفت: آن چیزی که اکنون در 
حال اتفاق افتادن است، یعنی آگهی خرید و فروش در 
پلتفرم های آنالین آگهی، هیچ بستر قانونی و ساختار 

اجرایی مشخصی ندارد.
وی توضیح داد: معامالت در حال حاضر در فضای آی.تی 
در یک سیستم خودرو و بدون کســب مجوز از حوزه و 
بدون نگارش دستورالعمل، شیوه نامه و پروتکل خاصی 
اجرا و عملیاتی می شود و اپلیکشن ها به صورت خودکار 
فضا را مدیریت می کنند. این کارشناس اقتصادی گفت: 
پیشــنهاد جدید فقط یک نرم افزار بازاریابی نیســت، 
وقتی درباره اپراتورهای حوزه اجاره صحبت می کنیم 
از یک سامانه ســخن می گوییم که تمام فرآیند از ثبت 
ملک، مشتری یابی معامله و فرآیندهای مربوط به آن و 
مشکالت احتمالی در این فرآیند تا ثبت و تبدیل به یک 
سند رسمی بحث می شود و برای محاکم حقوقی و برای 

همه بخش های ادارات کشور قانونی است.
به گفته بیضایی این اپراتور می تواند تلفیقی از سامانه 
امالک، پلتفرم های آنالین آگهی و ســامانه مربوط به 
کد رهگیری و کارت هوشمند باشــد تا برای سازمان 
امور مالیاتی و برای مجامع حقوقی از جمله شهرداری ها 
اهمیت پیدا کند و در عین حال دسترسی به اطالعات 
مربوطه از سوی ســازمان ها برای اپراتورها امکان پذیر 
باشد. وی تاکید کرد: احتیاجی نیست این اپراتور دولتی 
باشد، مثل سامانه امالک و اسکان که اکنون وارد هفتمین 
سال عدم اجرای آن می شویم. بخش خصوصی می تواند 

ساخت آن را بر عهده بگیرد.

News kasbokar@gmail.com

با انتقال معامالت به اپراتورهای اجاره، تخلفات مشاوران امالک کاهش می یابد؟

افزایش معامالت صوری مسکن
بازار گرمی مشاوران امالک برای افزایش اجاره مسکن 

کاهش ۳۰ الي۴۰ درصدي قاچاق آرد

نان بدون کارت بانکي فروخته نمي شود

مفقودی 
برگ سبز سواری تارا PA-TU5  مدل ۱۴۰۱ به شماره انتظامی ۶۸۷ ه ۴۴ 
ایران ۱۷ و شماره شاسی NAAY214U2ND940245 به شماره موتور 
187B0009784 بنام غالمرضا اتابکی پاســدار مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد . ۱۰۰۹۰
--

مفقودی 
برگ سبز ماشین سواری MVMX33 مدل ۱۳۹۴ به شماره انتظامی ۲۹۲ 
ق ۷۶ ایران ۵۳ به شماره شاسی NATGBAXK3E1032696 به شماره 
موتور MVM484FAFE032690 بنام پویا دادخواه مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد . ۱۰۰۹۳
--

مفقودی 
برگ ســبز ســواری هاچ بک سیســتم پژو ۲۰۷ تیــپ 207I-MT  مدل 

۱۳۹۶  رنگ سفید به شــماره انتظامی ۴۳۹ ق ۸۱ ایران ۱۷ به شماره موتور  
179B0012957 به شماره شاسی  NAAR03FE6HJ167974 بنام 
مهدی موســوی برده کش مفقود گردیده و از درجه اتبار ســاقط میباشد . 

۱۰۱۱۶
--

مفقودی 
برگ کمپانی موتور سیکلت سوپر جنزو مدل ۱۳۸۵ به شماره انتظامی ۵۶۸ 
– ۲۸۵۸۳ به شماره بدنه ۸۳۵۴۶ و شماره موتور ۸۱۲۱۲ بنام حسین عدل 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۱۰۱۵۸
--

مفقودی 
برگ سبز موتور سیکلت سوپر جنزو مدل ۱۳۸۵ به شماره انتظامی ۵۶۸ – 
۲۸۵۸۳ به شماره بدنه ۸۳۵۴۶ و شــماره موتور ۸۱۲۱۲ بنام حسین عدل 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۱۰۱۵۹

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

برای رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۱۰۰۰۱۲۷۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بوکان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای ابوبکر نادری فرزند محمد 
رسول بشماره شناســنامه ۱۰۶۸۵ صادره از بوکان در ششدانگ یک باب خانه، به 
مساحت ۲۵۰.۴۴ متر مربع مفروز و مجری شده از پالک ۱۳۱ - اصلی واقع در بخش 
۱۷ شهرستان  بوکان خیابان فتح شمالی کوچه نصر  خریداری از آقایان علی و حضر 
حاجی پور آحادی از وراث اسماعیل حاجی پور احدی از زارعان صاحب نسق در پالک 
مذکور محرز  گردیده که برای آن پالک ۴۷۹۵ فرعی  از ۱۳۱ - اصلی تعیین و اختصاص 
یافته است. لذا به منظوراطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی  داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۱۰۱۶۰
 تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۶/۰۶

خالد خانه بیگی - رئیس ثبت اسناد و امالک
--

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

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۱۰۰۰۱۲۹۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سلیمان حاجی باپیری فرزند 
عیسی بشماره شناسنامه ۶۳۹۰۰۱۹۴۳۲ صادره از سیمینه در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت ۱۱۶.۵۴ متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک ۱۱۴ - اصلی واقع در بخش 
۱۷ شهرستان بوکان بلوار دانشگاه خیابان ۴۵متری کاوه مابین تاالر مژگان و ترمینال 
خیابان ۱۴ متری تقاطع اول نبش شرقی سمت چپ خریداری از آقایان رحمت ال 
و محمد و حسین و سلیمان باپیری آحادی از زارعان صاحب نسق در پالک مذکور 
مع الواسطه محرز گردیده که برای آن پالک ۵۲۳۴ فرعی از ۱۱۴ - اصلی تعیین و 
اختصاص یافته است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشــار 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 مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۱۰۱۶۲

 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
 تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۶/۰۶

خالد خاله بیگی - رئیس ثبت اسناد و امالک
--

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

 برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۱۰۰۰۱۴۴۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عزیز شاطری گوگجلو فرزند 
محمد حسین بشماره شناسنامه ۱۶۶۲ صادره از میاندوآب در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت ۲۰۷.۶۳ متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک ۱۳۰ - اصلی واقع 
در بخش ۱۷ شهرستان بوکان خیابان شهید حمیدی کوچه نارین ۶ خریداری از آقای 
آحادی از وراث مرحومان اسماعیل و محمد امین ایلخانیزاده آحادی از مالکان مشاعی 
در پالک مذکور محرز گردیده که برای آن پالک ۱۵۱۹۲ فرعی از ۱۳۰ - اصلی تعیین 
و اختصاص یافته است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 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 مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.۱۰۱۶۱
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۶/۰۶

خالد خانه بیگی - رئیس ثبت اسناد و امالک
--

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای سیف اله زارع حاجی حسن علیا باتسلیم یک برگ استشهادیه محلی مصدق 
شده و درخواست وارده به شماره ۴۲۳۱مورخه ۵/۱/  ۱۴۰۱ مدعی هستند یک فقره 
سند مالکلیت دفترچه ای به شــماره  چاپی ۶۵۳۸۲۸ مربوط به ششدانگ عرصه و 
اعیان  یک باب خانه تحت پالک ۸۱ فرعی از ۳۴ اصلی بخش ۶ مراغه واقع در روستای 
حاجی حسن علیا حوزه ثبتی میاندوآب به مساحت ۱۴۱۹/۸۲ مربع به علت سهل 
انگاری مفقود نموده است لذا مراتب برابر ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی میشــود تاهرکس مدعی اصل اوراق مفقودی از سند مالکیت و یا وجود سند 
انتقال داشته باشد میتواند از تاریخ انتشارآگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خودرا به 
این اداره ثبت شهرستان میاندوآب تسلیم نماید در صورت سپری شدن مدت مقرر 

و عدم دریافت اعتراض برابر مقررات سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد.۱۰۱۶۳
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۰

سعید سیفی، سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
مدرک تحصیلی )دانشنامه(

اینجانب خانم هدیه السادات حمیدی  فرزند میرحمید  به شماره شناسنامه 
۵۰۵ صادره از بابل در مقطع کارشناسی پیوسته رشته مترجمی زبان انگلیسی  
صادره از دانشگاه آزاد شهرضا به شــماره تائید سازمانی ۱۴۸۷۱۹۷۰۱۱۴۳ 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.از یابنده تقاضا می شود مدرک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا به نشانی استان اصفهان  شهرستان شهرضا 

دانشگاه آزاد اسالمی ارسال نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول ۲۰ / ۴/ ۱۴۰۱

تاریخ انتشار نوبت دوم۲۰ / ۵/ ۱۴۰۱
تاریخ انتشار نوبت سوم ۲۰ / ۶ / ۱۴۰۱

اگهی مفقودی
 برگ سبز 

سیســتم: پرایــد تیــپ: ۱۱۱ مــدل: ۱۳۹۱ به رنگ: ســفید  به شــماره 
موتــور : ۴۶۳۴۵۱۵ شــماره شاســی S۵۴۳۰۰۹۱۷۱۹۱۵۳  بــه 
 شــماره پــالک: ۷۳ل۲۹۴ایــران۸۲ مفقــود گردیــد و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد. فریدونکنار

مفقودی 
برگ کمپانی ماشین سواری MVM550 مدل ۱۳۹۴ به شماره انتظامی ۷۱۲ ق ۲۷ ایران ۳۴ به شماره موتور MVM484FCBDF000822  به شماره 

شاسی NATGCASL8F1001071 بنام کلثوم نصاری مفقودی گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۱۰۰۹۲

اگهی مفقودی
 ســند کمپانی موتورســیکلت سیســتم: اپاچی تیپ: RTR150  مدل: ۱۳۹۴ به رنگ: خاکســتری به شــماره موتور : *C1M4092718* شماره بدنه 

N2G**150J9410203 به شماره پالک: ۵۸۷ - ۶۶۴۸۷ مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.بابلسر

دبیر هیات عالی نظارت بر ســازمان های صنفی گفت: 
وزارت صمت بر نحوه تولید کارگاه های تولید پوشاک 
و همچنین عرضه اصناف دارای پروانه کســب نظارت 
می کند و در هر جا که تولید و عرضه ای مغایر با شئونات 
اســالمی صورت گیرد برخورد مقتضی با آن انجام می 
شود. بسیاری از مردم از مسئوالن وزارت صنعت، معدن 
و تجارت خواستار شدند تا با توجه به قانون راهکارهای 
اجرایی گســترش فرهنگ عفاف و حجاب در ۱۳ دی 
۱۸۸۴ به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسید 
و وظایف تخصصی که بر عهده این وزاتخانه نهاده شده 

نســبت به اجرای قانون حجاب و عفاف اقدام کنند. در 
این پویش  وظایف تخصصــی وزارت صمت )بازرگانی 
سابق( ذکر شــده که برخی از این وظایف عبارتند از:۱. 
نظارت مســتمر و مؤثر بر عملکرد واحدهای تولیدی 
پوشاک از طریق سازمان های مربوطه.۲. کنترل اماکن 
تجــاری عمومی )شــامل فروشــگاه ها، مجتمع های 
تجاری، نمایشگاه ها و ...( از نظر پوشش و بدحجابی.۳. 
تدوین قوانینی برای ممنوعیت عرضه لباس دست دوم 
خارجی در کشور.۴. حمایت های همه جانبه از برگزاری 
جشنواره های ادواری و نمایشــگاه های عرضه البسه و 

لوازم زنان منطبق با الگوهای ارزشی اسالمی و معرفی 
واحدهای نمونه در سطح کشور و خارج از کشور. با توجه 
به اهمیت این موضوع خبرنگار فارس، گفت وگویی با 
غالمعلی مهدوی دبیر هیات عالی نظارت بر ســازمانی 
صنفی انجام داده کــه در آن چگونگــی اقدامات این 
وزارتخانه در خصوص نظارت بر تولید و عرضه واحدهای 

صنفی بیان شده است. 
دبیر هیات عالی نظارت بر ســازمان های صنفی افزود: 
بنابراین در صورتی که واحد صنفــی الزامات قانونی را 

رعایت نکند با آنها برخورد می شود.

برخورد جدی با تولید و عرضه کنندگان پوشاک نامناسب 
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درپی سفر استانی ریاست محترم جمهوری اسالمی به استان مرکزی
مديركل اموراداری و مالی استانداری مركزی از محمدرضا 

سميعی مديرعامل شركت گاز استان مركزی تقدير نمود
سید محسن موسوی:  محسن اکبری 
مدیرکل اموراداری و مالی اســتانداری 
مرکزی ازمحمدرضا سمیعی مدیرعامل 
شرکت گاز اســتان مرکزی ،به خاطر 
عملکرد ایشان در خصوص سفر استانی 
ریاســت محترم جمهوری اسالمی به 
استان مرکزی تقدیر نمود. به گزارش 
روابط عمومی شرکت گاز در نامه ارسالی 
چنین آمده اســت: اینک که به یاری پرودگار و در سایه منویات مقام معظم رهبری 
حضرت امام خامنه ای ) مد ظله العالی(، مدیران و مسئولین محترم با همراهی و حضور 
پرشور مردم شریف و همیشه در صحنه استان به شایستگی از حضرت آیت اهلل دکتر 
رئیسی ریاست محترم جمهوری اسالمی وهیات محترم دولت در سفر به استان مرکزی 
میزبانی نمودند، بر خود الزم دانستم از جنابعالی که دلسوزانه ومدبرانه همکاری وتالش 

بی شائبه ای در برنامه ریزی و پشتیبانی از سفر داشته اید تقدیر و تشکر نمایم.

برگزاری دومين رويداد سوگواره شعر عاشورايی 
كشور در اراک

 سید محسن موسوی: شهردار اراک 
گفت: دومین رویداد ســوگواره شعر 
عاشــورایی کشور توســط سازمان 
فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی 
شــهرداری این کالن شــهر برگزار 

می شود.
به گــزارش اداره ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری اراک، دکتر علیرضا 
کریمی، اظهار کرد: با توجه به استقبال خوب شاعران، مداحان و مدیحه سرایان 
بزرگ کشور از برگزاری اولین دوره سوگواره شعر عاشورایی، شهرداری اقدام به 
طراحی دومین دوره از این رویداد مذهبی با حضور بعضی از بزرگان حوزه شعر، ادب 

و مدیحه سرایی کشور در ماه محرم کرده است.
وی با اشاره به دومین سوگواره تعزیه شهر اراک، افزود: اولین دوره از این سوگواره در 
سال های گذشته برگزار شده است و از آنجا که شهر اراک خاستگاه تعزیه به شمار 
می رود و بزرگترین گروه های تعزیه کشــور در این کالن شهر فعالیت می کنند، 

امیدواریم نمایش آئینی و تعزیه را با حضور پر شور شهروندان اجرا کنیم.
شــهردار اراک با بیان اینکه کتابی ویژه کودکان و نوجوانان با موضوع ماه محرم 
طراحی و تدوین شده است که در طول ایام ماه محرم در بین آنها توزیع خواهد شد 
و در کنار آن گروهی از مربیان کودک در سطح بوستان ها، حسینیه ها و مساجد 
جهت تبیین این کتاب برای کودکان و نوجوانان آموزش هایی را ارائه خواهند داد و 
مسابقاتی را برگزار خواهند کرد تا از این طریق جهت ترویج فرهنگ کتاب و انتقال 

مفاهیم عاشورایی به کودکان و نوجوانان گام برداشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: مسابقه عکاسی با موبایل با عنوان »جلوه های عاشورایی« ویژه 
شهروندان از دیگر رویدادهایی است که توسط سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی 
شهرداری اراک ویژه تمام سنین نیز برگزار خواهد شد و شهروندان می توانند در 
طول دهه اول ماه محرم، جلوه های عاشورایی، سوگواری و عزاداری در سطح جامعه 
و محله خود را به تصویر بکشند؛ با ارسال این تصاویر به مجموعه شهرداری، عالوه 
بر آنکه بانک تصاویر عاشورایی ایجاد خواهد شد به بهترین عکس های دریافت شده 

نیز هدایای نفیسی اهدا می شود

برگزاری آيين  قرائت زيارت عاشــورا و عزاداری 
حسينی در مخابرات منطقه مركزی

 سید محسن موســوی: با طلیعه ماه 
محــرم، کارکنان مخابــرات منطقه 
مرکزی درایــام دهه اول ایــن ماه ، 
با برگزاری  قرائت زیارت عاشــورا  به 
عزاداری حضرت ابا عبداهلل الحسین 

)ع( و یاران وفادارش پرداختند.
به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات 
منطقه مرکزی همزمان با هشت روز 
اول ماه محرم و نزدیک شدن به تاسوعا و عاشورای حسینی ، ارادتمندان اهل بیت 

عصمت و طهارت )ع( در مخابرات منطقه مرکزی به سوگ نشستند .
بر پایه ایــن گزارش  در این آییــن های عزاداری که با حضــور مهندس لطفی، 
مدیرمخابرات منطقه مرکزی وجمع کثیری از همکاران با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی در فضای باز ساختمان شهید ناصری اراک برگزار شد ، ذاکران اهل بیت 
عصمت و طهارت )ع(، حاج محمود قاسمی ومصطفی غالمی با قرائت زیارت عاشورا 

وحجت االسالم جودکی با ایراد سخنرانی به مرثیه سرایی پرداختند.

اخبار

فاکسکان در آمریکا تراکتور خودران می سازد
شرکت تایوانی فاکسکان اعالم کرد برای شرکت آمریکایی »مونارک تراکتور« تراکتورهای برقی خودران می سازد. ساخت این تراکتورها در یک کارخانه در ایالت اوهایو و از اوایل ۲۰۲۳ میالدی شروع می شود. این 
خبر در حالی اعالم می شود که در میانه تحول صنعت کشاورزی آمریکا و هوشمند شدن آن، تولیدکنندگان ماشین آالت سنگین از جمله Deere & Co و AGCO تصمیم دارند وارد بازار خودروهای برقی آمریکا شوند. 
توافقنامه فاکسکان با شرکت مونارک تراکتور نخستین قرارداد شرکت تایلندی به حساب می آید که یکی از تولیدکنندگان آیفون به حساب می آید. قرار است تولید تراکتورهای برقی سری MK-V مونارک از سه 

ماهه نخست ۲۰۲۳ میالدی آغاز شود. شرکت مونارک در سیلیکون ولی فعالیت می کند و نخستین مجموعه تراکتورهای خودرانش را سال گذشته برای گروه معدودی از کشاورزان رونمایی کرد.

رئیس کل بانک مرکزی گفته 
است بانک مرکزی بخشنامه های 
الزم برای حذف ضامن از وام های 
خرد را به شبکه بانکی ابالغ کرده 
است. به گفته صالح آبادی باید 
این دستورالعمل اجرایی شود و بانک مرکزی انجام این مهم را 
پیگیری می کند. این در حالی است که بانک ها برای پرداخت 
وام بدون ضامن هم همکاری الزم را ندارند. در این بحبوحه و 
زمانی که پرداخت وام بدون ضامن تنها به تعداد معدودی از 
متقاضیان رسیده، بانک مرکزی از ابالغ بخشنامه حذف ضامن 
از وام های خرد به بانکها خبر داده است. بعید است سیستم 
بانکی از این بخشنامه اطاعت کند. تامین مالی وام های متعدد 
و افزایش تعداد متقاضیان دریافت وامها اعم از وام ازدواج، وام 
ودیعه، وام فرزندآوری و... که در لیست وام های خرد قرار دارند، 
در ابهام است. سیستم بانکی از پایین بودن نرخ سودهای وام 
های خرد شکایت دارد. همچنین معتقد است ضامن برای 
پرداخت وام الزام و تضمینی برای بازگرداندن وامها است.  به 
هر ترتیب از جمله دالیل تعلل و خودداری بانک ها از پرداخت 
وام بدون ضامن، عدم استقرار سیستم پرداخت وام بر مبنای 
اعتبارسنجی است. جالب اینجاست که سیستم اعتبارسنجی 
که تاکنون در ایران عملیاتی نشده است، در دنیا قدمت ۶۰ 
ساله دارد و بیش از ۳ سال اســت که آئین نامه مرتبط با آن 
ابالغ شده است؛ اما موانع استقرار سیستم اعتبار سنجی در 
کشور چیست و کدامیک از دستگاه های دولتی و حاکمیتی 
در این موضوع به وظایف قانونی خــود عمل نمی کنند؟ در 
همین رابطه  کارشــناس مرکز پژوهش های مجلس با بیان 
اینکه استقرار سیستم اعتبارسنجی در کشور به کندی پیش 
می رود، گفت: مجلس برای ارگان هایی که سهل انگاری می 
کنند جریمه در نظر خواهد گرفت. مصطفی حبیب اهلل، در 
گفت وگو با "مهر"، اظهار داشت: در حال حاضر، گزارش های 
اعتبارسنجی در ایران ذیل یک نهادی به نام شرکت رتبه بندی 
اعتباری ایران که تحت نظارت بانک مرکزی اداره می شود، 
فعالیت می کند. وی با بیان اینکه در حال حاضر پایگاه داده های 

اطالعاتی این شرکت دارای نقص است، گفت: متأسفانه هنوز 
نهادها و ارگان های ذی ربطی که اطالعات اعتباری مردم را در 
اختیار دارند به این شرکت متصل نشده اند و به همین خاطر، 
گزارشات اعتبارسنجی در ایران با نواقص زیادی مواجه است.

اذعــان بانک مرکــزی به نواقص سیســتم 
اعتبارسنجی در کشور

کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به اینکه طرح کالن اعتبارسنجی زیر نظر بانک مرکزی در حال 
اجرا است، گفت: ساز و کار دولتی بانک مرکزی موجب شده 
است تا استقرار سیستم اعتبارسنجی در کشور، به کندی به 
سمت اهداف خود حرکت کند. وی با بیان اینکه مسئوالن 
بانک مرکزی نیز در جلسات کاری خود اذعان دارند که پایگاه 
داده های اعتباری بانک مرکــزی دچار نواقص قابل توجهی 
است، خاطرنشــان کرد: در تصمیمات مقامات باالدستی و 
سیاست های کالن جمهوری اسالمی، تأکید بسیاری بر اجرای 
اعتبارسنجی در کشور دیده می شود؛ ولی متأسفانه در عمل، 

اراده قوی برای اجرای این طرح وجود ندارد.

تنبیه مجلس برای متخلفان اعتبارسنجی
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه طرحی 
درباره اعتبارسنجی در مجلس در دستور کار است و به زودی 
در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: 
در این طرح قرار اســت فضای اعتبارسنجی از انحصار نهاد 
دولتی خارج شده و به بخش خصوصی این امکان داده شود تا 
بتوانند شرکت اعتبارسنجی تأسیس کنند. حبیب اهلل با اشاره 
به اینکه در طرح جدید مجلس برای دستگاه هایی که در زمینه 
اعتبارسنجی همکاری الزم را با ندارند، تنبیهات قانون در نظر 
گرفته خواهد شد، گفت: مجلس باید در برابر نهادهایی که از 
دادن اطالعات اعتباری اشخاص به بانک مرکزی خودداری 

می کنند، جریمه های سنگین قانونی وضع نماید.

برخی ارگان ها با بانک مرکزی همکاری نمی کنند
حبیب اهلل در ادامه با بیان اینکه بانک مرکزی به کرات گفته 
است که گزارش های اعتباری هنوز قابل اتکا و دقیق نیستند و 
تکمیل شدن پایگاه داده اعتباری بانک مرکزی نیازمند زمان 

است، گفت: بانک مرکزی وظیفه هماهنگی بین دستگاه ها 
برای تکمیل پایگاه داده اعتباری را بــر عهده دارد و در حال 
حاضر برخــی ارگان ها در این زمینه همــکاری می کنند و 
برخی دیگر نیز همکاری الزم را ندارند. وی با بیان اینکه برخی 
نهادها مثل سازمان امور مالیاتی و قوه قضائیه موظف هستند 
تا به بانک مرکزی اطالعات ارســال کنند، گفت: اما اول باید 
تشخیص داد که آیا اساساً این سازمان ها، اطالعات مفیدی از 
مردم در اختیار دارند تا آن را به بانک مرکزی تحویل بدهند؛ 
به عبارت دیگر آیا داده هایی که در اختیار این دستگاه ها قرار 
دارد، دسته بندی شده، سالم و کارآمد هستند؟ وی در ادامه 
گفت: به طور مثال به علت فرار مالیاتی و فقدان پرونده های 
دقیق مالیاتی در سازمان امورمالیاتی، استخراج این اطالعات 
و انتقال آن به بانک مرکزی، قطعاً با مشکل همراه خواهد بود.

ارگان های متخلف نمی دانند اعتبارسنجی چه 
منافعی برایشان در پی دارد

این کارشناس اعتبارسنجی با بیان اینکه بعضاً در رسانه ها مطرح 
شده است که کاًل اعتبارســنجی جایگزین وثیقه و ضامن شود، 
گفت: اما در هیچ کجای دنیا تمامی تسهیالت صرفاً با اعتبارسنجی 
پرداخت نمی شــود و به طور کلی موضوع اعتبارســنجی برای 
وام های خرد قابل قبول است. حبیب اهلل با بیان اینکه خود بانک ها 
برای رهایی از هزینه ها و سختی های ارزش گذاری بر روی وثیقه ها 
آهسته آهسته دارند به سمت پرداخت وام از طریق اعتبارسنجی 
حرکت می کنند، گفت: همه ارگان هایی که باید به بانک مرکزی 
اطالعات بدهند، به نوعی خودشان از اعتبارسنجی منتفع خواهند 
شد. وی در ادامه تشــریح کرد: به طور مثال اگر نیروی انتظامی 
یا سازمان امور مالیاتی اطالعات مربوط به تخلفات راهنمایی و 
رانندگی و نیز تخلفات مالیاتی را به بانک مرکزی بدهند، طبیعتاً این 
اطالعات در پرونده اعتباری اشخاص تأثیر خواهد داشت و همین 
قضیه باعث خواهد شد تا افراد تا حد توان مراقب باشند تا تخلفی 

در این زمینه مرتکب نشوند.

اهمیت اطالعات ســازمان امور مالیاتی برای 
اعتبارسنجی

این کارشناس اعتبارسنجی با بیان اینکه کشورهای مختلف، 
تجربه های متنوعی در خصوص اعتبارسنجی از مردم دارند و 

تعدادی از کشورها مانند کشور خودمان بحث اعتبارسنجی 
را توسط یک نهاد دولتی انجام می دهند، گفت: االن بعضاً در 
بانک ها متناسب با جایگاه اعتباری هر شخص تسهیالت و 
ضمانت نامه ها ارائه می شود. کارشناس مرکز پژوهش های 
مجلس با بیان اینکه هرچه میزان داده های جزئی از فعاالن 
اقتصادی بیشتر شود، بهتر می توان ریسک اعتباری آن ها را 
شناســایی کرد، گفت: به طور مثال یکی از داده هایی که به 
گزارشات اعتبارسنجی افراد بسیار کمک می کند؛ موضوع 

سابقه فرار مالیاتی شخص است. 

بانک مرکزی متولی راهبری اعتبارسنجی در 
کشور است

این کارشــناس اعتبارســنجی با بیان اینکه به منظور راهبری 
فعالیت های کالن اعتبارسنجی در کشور شورایی تحت عنوان 
شورای سنجش اعتبار در بانک مرکزی مستقر شده است، گفت: 
در واقع بانک مرکزی به نوعی بازوی اجرایی شــورای سنجش 
اعتبار اســت و پس از اخذ تصمیمات الزم در شورای سنجش 
اعتبار، اجرای مصوبات آن توسط بانک مرکزی صورت می پذیرد. 
وی در پایان با بیان اینکه شورای سنجش اعتبار قرار است کمیت 
و کیفیت دسترسی شرکت های اعتبارسنجی به اطالعات مردم را 
تعیین کند، اظهار داشت: با اجرای طرح اعتبارسنجی، هر ایرانی 
می تواند با یک کد یکتا مثل کد ملی خود، از وضعیت اعتباری خود 

آگاه شود و برای دریافت تسهیالت از آن استفاده نماید.

بانك ها به بخشنامه پرداخت وام بدون ضامن و حذف ضامن از وام های خرد عمل نمی كنند 

تعلل بانک ها در پرداخت وام
ابالغ بخشنامه حذف ضامن از وام های خرد

شایلی قرائی 
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آگهي تجدیدمناقصه عمومی– شهرداری بوکان 
شماره آگهی ستادصالحیت و رتبه شرکتسپرده شرکت در مناقصهمبلغ برآورد اولیهعنوان  و موضوع  مناقصهردیف

تجدید مناقصه ادامــه احداث و 1
تکمیل کانال دیوار حایل سنگی 

مسیل  اوزون دره )علی آباد(

دارا بودن حداقل رتبه ۳84/۰۰۰/۰۰۰ ریال7/۶81/2۰۰/229 ریال
52۰۰1۰92725۰۰۰۰۳2 ابنیه

شهرداری بوکان در نظر دارد در راستای بودجه مصوب سال 14۰1 مناقصه ادامه احداث و تکمیل کانال دیوار حایل سنگی مسیل  اوزون دره )علی آباد( را با مشخصات و شرایط 
مندرج در اسناد مناقصه و از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای  و  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 

گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
1- تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ  14۰1/۰5/۰۶ می باشد.

2- تاریخ انتشار آگهی در روزنامه:  نوبت اول 14۰1/۰5/۰8          نوبت دوم 14۰1/۰5/15
۳- آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:۰۰ روز  شنبه مورخ   15 /14۰1/۰5
4- آخرین مهلت زمانی ارسال پاکت های پیشنهاد : ساعت 19:۰۰ روز  سه شنبه مورخ 14۰1/۰5/25

5- زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 11:۰۰ روز  چهار شنبه مورخ 14۰1/۰5/2۶
۶- متقاضیان واجد شرایط جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه می توانند با شماره تلفن-4۶22۶۳۳9-  4۶22۳۰99 – ۰44 معاونت فنی 

و عمرانی و واحد امور قراردادها و پیمانهای شهرداری تماس حاصل نمایند.
7- کمیسیون عالی معامالت شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

8-  سایر اطالعات وجزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
9-  هزینه انتشار آگهی در روزنامه )طی دو نوبت( به عهده برنده یا برنده گان مناقصه می باشد. 

1۰-آدرس کارفرما جهت ارائه فیزیکی پاکتهای “الف”، آذربایجانغربی-شهرستان بوکان-خیابان انقالب-ساختمان شهرداری- واحد قراردادها – کد پستی  
:59518۶79۶۳ – تلفن ۰44-4۶2228۰۰

رشید میرحسامی: شهردار بوکان

اگهی موضوع مــاده ۳ قانون و ماده 1۳ آئیــن نامه قانون تعیین 
تکلیــف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی برابــر رای شــماره 14۰1۶۰۳1۳۰1۰۰۰1۳۶8 و 
14۰1۶۰۳1۳۰1۰۰۰1۳۶9 هیــات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حســن کرمانج فرزند محمد به شماره 

شناسنامه 498 صادره از بوکان
1-در ششدانگ یک باب انباری به مساحت 1۰۰ مترمربع مفروز و 
مجزی شده از پالک ۳947 فرعی از 1947 فرعی از 1۳۰ - اصلی 
واقع در بخش 17 شهرستان بوکان خیابان شهید بهشتی کوچه 
دماوند 4 خریداری از آقای قاســم مهتدی مالک رسمی پالک 
مذکور مع الواسطه محرز گردیده که برای آن پالک 1519۳ فرعی 

از 1۳۰ - اصلی تعیین و اختصاص یافته است. 
2-1- در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 122.۶8 مترمربع 
مفرور و مجزی شده از پالک ۳947 فرعی از 1947 فرعی از 1۳۰ 
- اصلی واقع در بخش 17 شهرستان بوکان خیابان شهید بهشتی 
کوچه دماوند 4 خریداری از آقای قاسم مهتدی مالک رسمی پالک 
مذکور مع الواسطه محرز گردیده که برای آن پالک 15194 فرعی 

از 1۳۰ - اصلی تعیین و اختصاص یافته است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نســبت 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 
حد رسید، طرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت 

انقضای مدت مدکور و عدم وصول اعترض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد.1۰1۶2

 تاریخ انتشار نوبت اول : 14۰1/۰5/22
تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰1/۰۶/۰۶

خالد خانه بیگی- رئیس ثبت اسناد و امالک
--

مفقودی 
سند کمپانی – برگ سبز  وانت پیکان تیپ 1600OHV- رنگ 
سفید شیری – روغنی مدل 1۳9۰ به شــماره انتظامی 5۶۶ ج 
۶7 ایران 17 به شماره موتور 1149۰۰59424 به شماره شاسی 
NAAA46AA2CG221595 بنام اباذر حسینی ساعتلو 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . 1۰1۶5
--

 مفقودی 
بــرگ کمپانــی وانــت دو کابیــن )کاپــرا( مــدل 1۳9۰ به 
شــماره انتظامــی 5۳4 م 48 ایــران ۳8 به شــماره شاســی 
 SKB4722 به شماره موتور NAGPUPF23B2807414
بنام سید مصطفی شجاعی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

میباشد . 1۰1۶۶
--

مفقودی 
بــرگ کمپانــی ســواری پرایــد 131SE مــدل 1۳94 به 
شــماره انتظامــی 119 ط 74 ایران ۳7 به شــماره شاســی 
NAS411100F1171495 به شــماره موتور 5474۳85 
بنام اکرم نجف زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد 

1۰1۶7.

تکالیف حجیم برای نظام بانکی 
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 
موضوع اعتبار سنجی از زمان های طوالنی در 
دستور کار بوده و اگر بتواند جایگزین مناسبی 
برای ضامن و وثیقه شود به نفع خود سیستم 
بانکی است. چراکه مکانیزم ها کوتاهتر شده و 
میزان بروکراسی اداری کاهش می یابد. اما به 
دلیل اینکه این سیستم آنچنان که باید جایگزین 
شود نشده اصرار و تکالیف دولت ممکن است 
مســائلی را برای بانکها ایجاد کند. البته مساله 
مهم در چنین شــرایطی فاصله بین نرخ تورم 
و نرخ ســود تسهیالت اســت. این فرآیند هم 
جذابیت ایجاد می کند و هم اخذ تسهیالت ارزان 
و ســرمایه گذاری آن می تواند بازده مناسبی 

داشته باشد.
از طرفی دیگر تورم منجر شده نیاز مردم عادی 
به اخذ تســهیالت در جهت گــذران روزمره 
زندگی بیشتر شود. در کنار صف طوالنی اخذ 
وام برای ســرمایه گذاری کوچک و زودبازده، 
اخذ تسهیالت برای امورات روزمره موضوعات 
پیچیده ای را برای نظام بانکی ایجاد کرده است. 
البته بانکها توان پرداخت تسهیالت به متقاضیان 
خرد را دارند اما به جهت خــرد بودن، زمان بر 
بودن و بروکراســی موجود، تمایل به پرداخت 

تسهیالت به بخش کالن بیشتر است.
بنابرایــن در مقابل پرداخت تســهیالت خرد 
مقاومت وجود دارد. البته برخی از مدیران فاسد 
نیز از هدایت منابع به بخش های کالن منافعی 
هم دارند کــه در پرداخت وام هــای خرد این 
منافع وجود ندارد. در مجموع برای حل ریشه 
ای این موضوع، اعتبارسنجی و نظام فرآیندی 
مناسب بسیار حیاتی اســت. اما مساله مهم تر 
ایجاد ثبات اقتصــادی و کاهش تورم در جهت 
کاهش تقاضاهای غیر سرمایه گذاری در حوزه 

تسهیالت بانکی است.
تکالیف حجیم بــرای نظام بانکی از یک ســو 
و بدهی دولت به بانکها از ســوی دیگر، تمرد 
بانکها را در پی داشته است. چراکه بانکها بابت 
تاخیر در منابع و بدهی به بانک مرکزی هزینه 
های باالتری نسبت به نرخ تسهیالت واگذاری 
پرداخت می کنند. از لحاظ اقتصادی و همچنین 
به جهت خصوصی بدون بخشی از سهام بانکها 
مقاومت در برابر هجمه های بیشــمار تکلیفی 
دولت، جزو وظایف مدیران نسبت به سهامداران 
است. بنابراین نیاز است در میزان فشار تکالیف 
و وظایف بانکها در مقابل ظرفیت ها و توانمندی 

آنها تجدیدنظر شود.


