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سرمقاله

اثر توافق احتمالی
در بازار مسکن

منصور غیبی ،کارشــناس
مسکن

برجام در واقع تســهیل گر
امور اقتصادی است .اما باید
دید پس از تحقــق برجام،
تاکید و اولویت بر کدام بخش
خواهد بود .همچنین برجام بیش از آنکه به لحاظ
علم و داده های اقتصادی ،کمک اقتصادی باشد ،بار
روانی را در بر می گیرد .به هر ترتیب بخش اقتصاد
مسکن هم از این گشــایش برخوردار خواهد شد.
همچنین بازار مسکن مســیر خود را خواهد یافت
و سرمایه گذار ،نگاه ســرمایه گذاری مجدد به این
بازار خواهد داشت...
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افت سرمایهگذاری در صنعت برق
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احیای برجام چه تاثیری

بر قیمت مسکن میگذارد؟

بازار مسکن
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کاهش ارزش
معامالت کل بورس
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اعالم سرانه مصرف نان
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سقوط ارزهای جهانی با رکود اقتصادی
دالر آمریکا روز سهشنبه نزدیک به باالترین حد
یک هفتهای خود در نوسان بود ،در حالی که دالر
استرالیا ،یورو و یوان چین تحت فشار باقی ماندند
زیرا دادههای ضعیف اقتصاد جهانی ترس از رکود
را برانگیخت.
به گزارش ایسنا و به نقل از بیزنس ،شاخص دالر
کــه ارزش دالر را در برابر شــش همتای اصلی
خود اندازهگیری میکند در  ۱۰۶.۵۱ثابت ماند،
درســت پایینتــر از اوج  ۱۰۶.۵۵که قویترین
میزان از دوشنبه هفته گذشته بود.
یورو مهمترین ارز در شاخص دالر ،پس از نزول
قبلی بــه ضعیفتریــن ارز از پنج آگوســت در
 ۱.۰۱۵۴تغییر چندانی نداشــت و در ۱.۰۱۵۸
دالر قرار گرفت.
پوند با  ۰.۱درصد کاهش به  ۱.۲۰۴۰دالر رسید
که پایینترین رقم از پنج آگوست تاکنون است.

دالر در برابر ین ،ارزی که بسیار مورد توجه قرار
گرفته اســت با  ۰.۰۹درصد کاهش به ۱۳۳.۱۹
رسید.
آمار روز دوشنبه نشان داد که اعتماد خانهسازان
آمریکایی و فعالیت کارخانههای ایالت نیویورک
در ماه آگوســت بــه پایینترین ســطح خود از
زمان نزدیک به شــروع همهگیــری کووید۱۹-
رســیده اســت .این به دنبال دادههای ضعیف
فعالیت چین در تولید صنعتی ،خردهفروشــی و
سرمایهگذاری داراییهای ثابت بود زیرا بهبودی
اقتصادی پــس از قرنطینههای شــدید کووید
تزلزل یافت.
اما در برابر یوان ،دالر  ۰.۰۷درصد افزایش یافت
و به  ۶.۸۱۷۴رسید و به سمت باالترین سطح روز
دوشنبه  ۶.۸۲۰۰بازگشــت رقمی که از اواسط
ماه مه گذشــته ثبت شــده بود .دالر استرالیا تا

بازار ســهام روز سهشــنبه پس از انتشــار دادههای ضعیف
اقتصادی چیــن و ایاالتمتحــده که قیمت نفــت و ارزهای
مرتبط با کاالها را تحت تاثیر قرار داده اســت با نگرانیها در
مورد رشد جهانی دستوپنجه نرم میکند و برای مسیریابی
تالش میکند.
به گزارش ایسنا به نقل از استاک ،دالر برای مدت کوتاهی به
باالترین حد خود در یک هفته گذشته رسید زیرا سرمایهگذاران

بانک مرکزی اعالم کرد کــه مجموعه مقررات
ارزی منطبق با تغییرات فرآیند تجارت خارجی
در هفت بخش ،پس از  ۱۰سال ،بازنگری ،اصالح
و تکمیل شد و برروی پایگاه اطالع رسانی بانک
مرکزی در دسترس عموم قرار گرفت.
به گزارش ایسنا به نقل از بانک مرکزی ،با توجه به
تغییرات گسترده در فرآیند تجارت خارجی طی
سال های اخیر و با هدف ایجاد تقارن اطالعاتی
بین ذینفعــان بانکها و مؤسســات اعتباری
غیربانکی ،فعاالن و کارشناسان اقتصادی ،وکال
و کارشناســان رسمی دادگســتری ،مجموعه
مقــررات ارزی در قالــب هفت بخــش تحت

اماسســیآی در خارج از ژاپن پس از رشدهای اولیه طی روز
 ۰.۱درصد کاهش یافت .بورس آسیا در روز سهشنبه متفاوت
بود؛ شاخصهای معیار توکیو و تایوان ثابت ،در حالی که سهام
کره جنوبی  ۰.۲درصد افزایش یافت.
پس از اینکه دادهها نشــان داد فعالیت اقتصادی و انبســاط
اعتباری در ماه جوالی به شــدت کاهش یافت و بانک مرکزی
را به کاهش غیرمنتظره نرخ بهره واداشت ،سهام چین از رشد

متعدد بازنگری ،اصالح و تکمیل و طی بخشنامه
شــماره ۱۱۷۱۳۲ ۰۱/تاریــخ ۱۰۵ /۱۴۰۱/
بهمنظور اجــرا به شــبکه بانکی کشــور ابالغ
شده است.
گفتنی اســت ،مجموعه یادشــده پس از قریب
 ۱۰ســال با هدف فراهم کردن امکان دسترسی
و ســهولت در بهرهمنــدی ،در قالب بخشهای
مزبور برای کلیه ذینفعان دســتگاهها ،فعاالن
اقتصادی ،نهادهای نظارتی و قضایی ،در قسمت
«مقررات ارزی» در پایگاه اطالعرسانی این بانک
به نشــانی “ ”www.cbi.irدر دسترس عموم
قرارگرفته است

مواد اولیه ،ماشین آالت و موبایل در صدر کاالهای وارداتی به تهران

به گفته سرپرست معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استات تهران ،در چهار
ماهه امسال ،سهم این استان از صادرات غیرنفتی کشور
 ۲.۳۲درصد و بیشترین واردات به این استان مربوط به
مواد اولیه بخش تولید ،ماشین آالت صنعتی ،قطعات
کامپیوتری و گوشــی تلفن همراه بوده اســت .حسن

میرزایی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه ارزش صادرات
کاالهای غیر نفتی استان تهران در چهار ماهه نخست
سال جاری  ۴۰۰میلیون دالر بوده که در مقایسه با مدت
مشابه سال گذشته  ۳۳.۷۸درصد افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه سهم استان تهران از صادرات غیرنفتی
کشور ۲.۳۲درصد بوده ،اظهار کرد :مهمترین کشورهای

معاون فناوریهای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی
کشور ،از مراجعه و ثبت نام بیش از  ۶۸هزار مالک
خودروی لوکس در درگاه ملی خدمات الکترونیک
سازمان خبر داد که تاکنون بخشی از مودیان نسبت
به پرداخت مبلغ حدود  ۱۳۰میلیارد تومان مالیات
اقدام کردهاند .به گزارش ایسنا ،به نقل از سازمان امور
مالیاتی ،افشین خدامرادی با اشاره به اینکه تاکنون
برای ۱۷۸هزار مالک خودروی لوکس ،مالیات تعیین
شده است ،گفت :پس از ارسال پیامک اطالعرسانی
برای این دسته از مودیان ،تاکنون بیش از  ۶۸هزار
مالک خودرو لوکس جهت تعیین وضعیت مالیات
متعلقه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان
امور مالیاتی کشــور به نشــانی my.tax.gov.ir
ت نام کردهاند.
مراجعه و ثب 
وی با بیــان اینکه اخــذ مالیــات از خودروهای
گرانقیمت به اســتناد بند (ش) تبصــره  ۶قانون

نگرانی از رشد اقتصادی بازار سهام جهانی را متالطم کرد

پس از  ۱۰سال مقررات ارزی اصالح شد
عناوین «واردات کاال و خدمت»« ،حمل و نقل،
بیمه و بازرســی کاالهای وارداتی»« ،خدمات
ارزی و ســایر مبــادالت ارزی بینالمللــی»،
«تســهیالت ارزی و ضمانتنامههــای ارزی»،
«دســتورالعمل تأمین مابهالتفــاوت ریالی نرخ
ارز پرداختهــای تعهــدات ارزی»« ،عملیات
ارزی شــعب و واحدهای بانکهای مناطق آزاد
تجاری-صنعتی و ویــژه اقتصادی و شــعب و
واحدهای بانکهای ایرانی خارج از کشــور» و
«نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات
کاال و خدمت» پــس از اخذ نظرات ارزشــمند
بانکها و صاحبنظران اقتصادی و طی جلسات

به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان
خودرو ،روند کاهشــی قیمتها در بازار خودرو که
از حدودا دو ماه پیش آغاز شــده ،تحت تاثیر اخبار
مذاکرات برجام نیز تداوم یافته و بازار شیب نزولی
را طی میکند؛ این در حالیست که بازار از خریدار
خالی مانده و همه فروشــنده هستند ،اما مشتری
نیســت .ســعید موتمنی در گفتوگو با ایسنا ،در
رابطه با آخرین وضعیت بــازار خودرو و تاثیر اخبار
مذاکرات برجام بر این بازار ،اظهار کرد :طی دوماه الی
دو ماه و نیم گذشته ،قیمتها در بازار با ثبات همراه
بوده است .طی چند روز اخیر نیز که صحبتهایی
پیرامون مذاکرات برجامی مثبت بوده و اخبار مثبت
از مذاکرات گزارش شده...
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جدیدترین وضعیت مالیات خودروهای لوکس

 ۰.۷۰۰۰۵دالر سقوط کرد و تهدید کرد که برای
اولین بار از روز چهارشــنبه به زیر ســطح روانی
 ۷۰سنت سقوط کند .قیمت کیوی نیوزیلند به
 ۰.۶۳۴۹دالر کاهش یافت که پایینترین قیمت
از روز چهارشنبه تاکنون است.
به طور گســترده انتظار میرود که بانک مرکزی
نیوزیلند در روز چهارشــنبه مجــددا نرخها را
نیم واحــد افزایش دهد ،با تمرکز بــر این که آیا
سیاســتگذاران از فدرال رزرو و بانک مرکزی
استرالیا پیروی میکنند تا به سمت رویکرد داده
محور حرکت کنند یا خیر.
جوزف کاپورسو ،استراتژیســت بانک مشترک
المنافع استرالیا در یادداشتی به مشتریان نوشت:
«ضعف اقتصاد ایاالتمتحده و چین معموال نشانه
بدی برای ارزهــای کاالیی از جمله اســترالیا و
کیوی است».

به سمت ارز امن روانه شــدند ،در حالی که دالر استرالیا ،یورو
و یوان چین کاهش یافتند .شاخص استاندارد سهام اروپا ۰.۱
درصد افزایش یافت و به باالترین حد  ۱۰هفته اخیر رســید و
پنجمین جلسه متوالی سود را به ثبت رساند .قراردادهای آتی
اس اند پی  ۵۰۰و آتی نزدک کاهش یافتند که نشــاندهنده
جهت ضعیفتر برای بازارهای ایاالتمتحده پس از بازگشایی
آنهاست .گســتردهترین شــاخص ســهام آسیا-اقیانوسیه،

نرخ دالر دیروز به صورت هیجانی یک کانال عقبگرد
کرد اما در بازار روز گذشته سه شنبه  25مرداد ماه
کانال دیروز را پس گرفــت .به گزارش اقتصادنیوز؛
شب دوشنبه پاسخ برجامی ایران به دست جوزپ
بورل رسید  .با این حال هنوز فضای برجام در هاله ای
از ابهام است .نرخ دالر دیروز به صورت هیجانی یک
کانال عقبگرد کرد اما در بازار روز گذشته سه شنبه
 25مرداد ماه کانال دیروز را پس گرفت .نرخ دالر روز
گذشته در تهران و هرات به هم نزدیک شدند .نرخ
حواله درهم نیز روز گذشته در مقایسه با روز گذشته
نوسان محدودی را تجربه کرد  .به نظر می رسد در
فضای مه آلود برجام ،بازیگران ارزی در شرایط فعلی
حداقل بازیگران ارزی سعی دارند تا مشخص شدن
نتایج کامل مذاکرات هسته ای...
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کارگران پول تهیه
دارو ندارند

معاملهگران ارزی
درانتظار برجام

هدف صادراتی استان تهران نیز ترکیه ،عراق ،افغانستان،
پاکستان و امارات متحده عربی است .همچنین به گفته
سرپرست اموربازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت،
باالترین سهم کاالهای صادراتی مربوط به بخش صنعت
و کشــاورزی با  ۲۵۰میلیون دالر و کمترین مربوط به
فرش و صنایع دستی با ارزش  ۴۰میلیون دالر است.

بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور در حال انجام است،
گفت :پس از تدوین آییــن نامه مربوط به این ماده
قانونی ،اقدامات الزم جهت مطالبه و وصول مالیات
از دارندگان خودروهای لوکس انجا م گرفت و برای
 ۱۷۸هزار مالک خودرو لوکس ،در مجموع رقمی
معادل  ۲۰هزار و  ۳۰۰میلیارد ریال مالیات تعیین
شده است .معاون فناوریهای مالیاتی سازمان امور
مالیاتی کشور درباره مشموالن پرداخت مالیات بر
خودرو لوکس نیز گفت :اگر جمع ارزش خودروهای
تحت تملک یک شخص و خودروهای فرزندان زیر
 ۱۸سال او ،بیش از یک میلیارد تومان باشد ،مشمول
پرداخت این مالیات میشود.
خدامرادی افزود :مشــموالن مالیات بر خودروی
لوکس که پیامک اطالعرســانی برای آنها ارسال
شده ،الزم است ضمن مراجعه به درگاه ملی خدمات
الکترونیکی مالیاتی به نشانی  my.tax.gov.irو

اولیه چشمپوشی کرد و شــاخص بلوتراشه پس از افت در روز
دوشنبه  ۰.۲درصد کاهش یافت .اقتصاد ایاالتمتحده در سه
ماهه اول و دوم منقبض شد و بحث در مورد اینکه آیا این کشور
در رکود است یا به زودی در رکود خواهد بود را تشدید کرد.
در روز سهشــنبه ،شــاخص دالر که ارزش دالر را در برابر ۶
همتای اصلی اندازهگیری میکنــد ،تا  ۱۰۶.۶۲افزایش یافت
که قویترین آن از هشت آگوســت ،قبل از آخرین معامالت

ثبتنام در آن ،مشخصات خودروها و میزان مالیات
متعلقه را مشاهده کرده و نسبت به پرداخت مالیات
اقدام کنند .معاون فناوریهای مالیاتی سازمان امور
مالیاتی کشور درباره مودیانی که به مالیات تعیین
شده اعتراض دارند و همچنین نحوه اعالم اعتراض
نیز تاکید کرد :این دسته از مودیان ،برای اعتراض به
مالیات خودروهای خود ،الزم است پس از ورود به
درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی و ثبت نام در
آن ،نسبت به ثبت اعتراض که در گام چهارم مراحل
پرداخت مالیات پیش بینی شده ،اقدام کنند.
وی تاکید کرد :از تعداد  ۱۷۸هزار مالک خودروی
لوکس که مالیات از آنها مطالبــه گردیده ،بیش از
 ۶۸هزار مالک به درگاه ملی مالیات مراجعه و ثبت
نام کردهاند که از این تعداد ،حدود  ۱۸هزار مودی،
مالیات متعلقه را پرداخــت کردهاند که مبلغی در
حدود  ۱۳۰۰میلیارد ریال بوده است.

در  ۱۰۶.۴۹بود .قیمت آتی نفت برنــت پس از کاهش در روز
دوشنبه به پایینترین حد خود از زمان اعزام نیروهای روسیه
به اوکراین در  ۲۴فوریه ۰.۹۳ ،درصد کاهش یافت و به ۹۴.۲۳
دالر در هر بشکه رسید.
با کاهش تقاضا برای فلز گرانبها به دلیل تقویت دالر و نگرانیها
در مورد افزایش نرخ آتی توســط ذخایر فــدرال ،طال اندکی
کاهش یافت و به  ۱۷۷۷.۵۴دالر در هر اونس رسید.

خوراک نیروگاههای سوییسی نفتی میشود

با نمایان شدن بحران انرژی ،سوئیس ممکن است در
صورت وقوع وضعیت اضطراری در زمستان ،برای تولید
برق ،از نفت استفاده کند .به گزارش ایسنا ،سیمونتا
سوماروگا ،وزیر انرژی سوئیس که از استفاده از انرژی
تجدیدپذیر حمایت می کند ،در مصاحبه با روزنامه
سونتاگ سایتونگ اذعان کرد :این کشور ممکن است
برای تولید برق در زمســتان که اروپا با محدود شدن
عرضه گاز روسیه و حتی احتمال توقف کامل آن روبرو
میشود ،از نفت استفاده کند.
طبق گزارش مطبوعات ســوئیس ،این کشــور یک
نیروگاه آزمایشــی دارد که برای آزمایش توربینهای
گازی جدید ،استفاده شده اســت .شرکت ایتالیایی

آنسالدو انرژیا که مالک این کارخانه آزمایشی است،
میخواست بهار امسال این تاسیسات را به عنوان یک
تاسیسات اضطراری ،در دسترس قرار دهد .سوئیس
تنها کشوری در اروپا نیســت که به دنبال جایگزین
کردن زغال سنگ یا نفت خام به جای گاز طبیعی برای
تولید نیروســت .تحویل گاز روسیه از طریق خطوط
لوله ،به کشورهای اروپایی کاهش پیدا کرده است و
کشورهای این منطقه برای پر کردن ۸۰تا ۹۰درصدی
مخازن گاز پیش از رسیدن فصل گرمایش ،در تالش
برای صرفه جویی در مصرف گاز هستند.
رویترز ماه گذشــته گــزارش کرده بود با مهیا شــدن
شــرکتهای فرانســوی و اروپایی برای کاهش یا توقف

عرضه گاز روسیه به اروپا ،صنایع انرژیبر فرانسه به دنبال
استفادهازنفتدرتاسیساتشانهستند.آژانسبینالمللی
انرژی ( )IEAدر جدیدترین گزارش ماهانه خود پیش
بینی کرد به دلیل سوئیچ از گاز به نفت ،مصرف جهانی
نفت در سال  ۲۰۲۲به میزان  ۲.۱میلیون بشکه در روز
رشد میکند که  ۳۸۰هزار بشکه در روز باالتر از برآورد
قبلی این آژانس است .بر اســاس گزارش اویل پرایس،
این آژانس اعالم کرد در پی موج گرمای شــدیدی که
مناطق متعدد جهان تجربه میکنند ،جدیدترین آمار،
افزایش مصرف نفت برای تولید برق به خصوص در اروپا
و خاورمیانه و همچنین آسیا را تایید میکند .این روند در
صنعت اروپایی از جمله پاالیش هم اتفاق افتاده است.
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معاملهگران ارزیدرانتظار برجام

نرخ دالر دیروز به صــورت هیجانی یک کانال
عقبگرد کرد اما در بازار روز گذشته سه شنبه 25
مرداد ماه کانال دیروز را پس گرفت.
به گزارش اقتصادنیوز؛ شــب دوشــنبه پاسخ
برجامی ایران به دست جوزپ بورل رسید  .با این
حال هنوز فضای برجام در هاله ای از ابهام است.
قیمت دالر در تهران و هرات
نرخ دالر دیروز به صــورت هیجانی یک کانال
عقبگرد کرد اما در بازار روز گذشــته سه شنبه
 25مرداد ماه کانال دیــروز را پس گرفت .نرخ
دالر روز گذشته در تهران و هرات به هم نزدیک
شــدند .نرخ حواله درهم نیز روز گذشــته در
مقایسه با روز گذشته نوسان محدودی را تجربه
کرد .
به نظــر می رســد در فضای مه آلــود برجام،
بازیگران ارزی در شرایط فعلی حداقل بازیگران
ارزی سعی دارند تا مشخص شدن نتایج کامل
مذاکرات هســته ای صبر کنند و بــی گدار به
آب نزنند.
نشریه پولیتیکو با استناد به اظهارات یک مقام
غربی ،ادعاهایی را درباره پاسخ ایران نسبت به
پیشــنهادات اتحادیه اروپا برای احیای توافق
هســتهای مطرح کرده که تهــران با تحقیقات
درباره منشا ذرات مواد هستهای ادعایی آژانس
مخالفت کــرده و ایران می گویــد برجام تنها
در صورتی میتواند احیا شــود که این تحقیق
آژانس ،برای همیشه مختومه اعالم شود.
نماینده روســیه در مذاکرات ویــن هم اعالم
کرده ایران پیشــنهاد کــرده در جریان اصالح
پیشنویس احیای توافق ،تضمینهای مربوط
به حفــظ آن در آینــده تقویت شــود و دیدار
قریبالوقوع در سطح وزرای خارجه در خصوص
توافق هستهای بعید نیست.
ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز
روز دوشنبه گفت :ما پاسخ خود را به پیشنهاد
اروپا به صورت شــفاف ارائه خواهیــم داد و به
محض اعالم تعهد ایران بــه توافق بازخواهیم
گشــت او افزود آنچه در پرونده هستهای ایران
قابل مذاکره است تکمیل شده و ما موضع خود را
که به اروپاییها تحویل دادهایم فاش نمیکنیم.
گزارشهای رسیده به نورنیوز حاکی است که
در ایدههای طرح شده از سوی هماهنگکننده
اتحادیه اروپایی همچنان به برخی دغدغههای
ایران که ذیل سه محور اصلی در مذاکرات دنبال
شده ،پاسخ شفافی داده نشــده و نظرات اعالم
شده به اتحادیه اروپایی از سوی ایران نیز ناظر بر
ضرورت تامین مطالبات قانونی کشورمان است.
مرندی ،مشــاور تیم مذاکره کننده ایران گفته
نمی توانم بگویم توافق بدست خواهد آمد ،اما از
هر زمان دیگر به آن نزدیک تر هستیم.
قیمت دالر در بازار رسمی چند؟
صرافی ملی هم روز گذشــته قیمت دالر را با
بیش از یک ســاعت تاخیر اعــام کرد .قیمت
فروش دالر در صرافی ملی روز گذشته ظهر 28
هزار و  70تومان بود که نسبت به دیروز اندکی
پایین تر بود .نرخ دالر متشکل هم روز گذشته
 27هزار و  931تومان بود.
قیمت اونس طال ظهر روز گذشته
قیمت اونس طال ظهر روز گذشته در مقایسه با
روز گذشته تقریبا  2دالر پایین تر بود  .فلز زرد
رنگ جهانی روز گذشته در محدوده  1778دالر
معامله شد .
رشد قیمت طال  18عیار
در بازار داخلی ایران هم قیمــت طال  18عیار
ظهر روز گذشــته  1میلیون  304هزار و 200
تومان بود که نســبت به روز قبل  4هزارو 900
تومان باال تر بود.
هجوم سکه بازان به کانال 14
سکه بازان هم که روز گذشته کانال  14میلیون
تومان را از دست داده بودند در بازار روز گذشته
به سمت کانال مذکور هجوم بردند و قیمت هر
قطعه ســکه امامی در محدوده  14میلیون و
 100هزار تومان معامله شد  .این قیمت نسبت
به روز گذشته تقریبا  128تومان رشد را نشان
می دهد .
ارزش ذاتی سکه روز گذشته  12میلیون و 599
هزار تومان بود که نسبت به قیمت نقدی تقریبا
به  1میلیون و  500هزار تومــان فاصله دارد .
حباب سکه هم روز گذشته مانند روز گذشته در
محدوده  11درصد قرار داشت.

نمایندگان بخش خصوصی
و دولــت در نشســت مرداد
ماه هیات نماینــدگان اتاق
بازرگانی تهران با پرداختن به
مشکل کمبود برق در کشور،
آثار سوء خاموشیها بر کاهش تولید و فروش صنایع و
معادن کشور را بررسی کرده و راهکارهایی با محوریت
فعالیت بخش خصوصی برای جبران کمبود برق ارائه
کردند .در این نشســت همچنین گزارشی از اقدامات
دولت در یکسال گذشته توســط مشاور و رئیس حوزه
ریاست سازمان برنامه و بودجه ارائه شد.
روزانه 47.5میلیون مترمکعب گاز در کشور
هدر میرود
رئیس اتاق تهران در این نشست به گزارش بانک جهانی
درباره میزان هدررفت گاز طبیعی در میادین نفت و گاز
جهان پرداخت و گفت :بانــک جهانی باتوجه به بحران
انرژی که بعد از جنگ روســیه و اوکراین به وجود آمده
است ،میزان هدررفت گاز طبیعی در میادین نفت و گاز
جهان را بررسی کرده است که نشان میدهد در  10سال
گذشته در کاهش میزان هدررفت گاز در میادین نفت و
گاز جهانی پیشرفت چندانی حاصل نشده است.
خوانساری ادامه داد :براســاس این گزارش در یک دهه
گذشته ســاالنه  144میلیارد مترمکعب گاز هدر رفته
اســت که با این میزان انرژی گاز میتوان  1800میلیون
مگاوات ســاعت برق تولید کرد که معادل دو ســوم برق
تولیدی در کل اتحادیه اروپاست .برآوردهای بانک جهانی
در این گزارش بیانگر آن است که بین سالهای  2012تا
 2021ایران مقام اول هدررفت گاز از میادین نفت و گاز
خود را در میان کشورهای نفتخیز جهان داشته است به
صورتی که از  11.1میلیارد مترمکعب در سال  2012به
 17.4میلیارد مترمکعب در سال  2021رسیده است که
ناشی از  2.5برابر شدن تولید گاز خام کشور بوده است .در
این مدت تولید گاز در کشور از  280میلیون متر مکعب
در روز در سال  1392به  700میلیون مترمکعب رسیده
است .رئیس اتاق بازرگانی تهران توضیح داد :بنابر آمارهای
موجود روزانه  47.5میلیون مترمکعب گاز در کشور هدر
میرود که بخش عمده آن مربوط به گازهای همراه نفت
است؛ اگر قیمت هر مترمکعب گاز را 9سنت در نظر بگیریم
ساالنه حدود  1.5میلیارد دالر ارزش هدررفت این ذخایر
است .امیدواریم با اقداماتی که وزارت نفت انجام میدهد و
گسترش فعالیتها شاهد روزی باشیم که این هدررفت به
کمترین میزان ممکن برسد و حتی صفر شود.
کاهش شاخص تولید و فروش شرکتها به
دلیلخاموشیها
مسعود خوانســاری در بخش دیگری از صحبتهای
خود به تشــریح جزییات گزارشــی پرداخت که مرکز
پژوهشهای مجلس در ارتباط بــا تولیدات صنعتی و
با کاهش احتمال احیای برجام و همزمان با رشد نرخ
ارز ،شــاخص کل بورس تهران ریزش کرد .به گزارش
اقتصادنیوز ،در معامالت روز سهشنبه بیست و پنجم
مرداد ماه ،شاخص کل بورس پایتخت با ریزش  4هزار و
 190واحدی نسبت به روز دوشنبه به رقم یک میلیون
و  459هزار و  507واحد رسید .شاخص هم وزن بورس
نیز با رشــد هزار و  396واحدی در سطح  398هزار و
 623واحدی ایستاد .همچنین شاخص کل فرابورس
(آیفکس) 82واحد پائین آمد و در سطح 19هزار و102
واحد باقی ماند .روز گذشته نمادهای «فوالد»« ،فملی»
و «فارس» بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل بورس
داشتند و نمادهای «اخابر»« ،وتجارت» و «وبملت»
بیشترین تأثیر افزایشی را بر شاخص کل داشتند .در
فرابورس نیز نمادهای «بپاس»« ،شــراز» و «شاوان»
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه روزانه
حدود  ۸۲میلیارد تومان خرید نان توســط مردم انجام
میشود ،گفت :به این ترتیب بهطور متوسط حدود هزار
تومان مبلغ سرانه خرید نان هر ایرانی در روز است.
محمد جالل درباره عملکرد اجرای فاز اول طرح هوشمند
ســازی یارانه نان و جزئیات ورود به فــاز دوم این طرح
توضیحاتی داد .وی با اشاره به گذشت بیش از  ۹۰روز از
شروع اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان تأکید
کرد :بیش از  ۷۰میلیون کارت بانکی یکتا در این  ۹۰روز
خرید نان را از بستر کارتخوانهای هوشمند انجام دادهاند
و روزانه حدود  ۸۲میلیارد تومان خرید نان توسط مردم
انجام میشود؛ یعنی بهطور متوسط حدود  ۱۰۰۰تومان
مبلغ سرانه خرید نان هر ایرانی در روز است.
مشاور خاندوزی اضافه کرد :این عدد را برای نخستین
بار سامانه هوشمند یارانه نان نشان داده است و براساس
اطالعات این سامانه تعداد تراکنشهای مربوط به نان به
بیش از  ۸.۵میلیون تراکنش روزانه رســیده است و در
مجموع تاکنون بیش از ۴.۵میلیون قرص نان با حجم آرد
مصرفی بیش از  ۶۷۰هزار تن در سامانه ثبت شده است.
جالل درباره تغییری که بر مبنای این آمار ایجاد شده هم
توضیح داد :بر مبنای اطالعات کارتخوانهای سابقی که
بعد از شیوع کرونا در نانواییهای کشور فراگیر شد ،قبل
از شروع طرح  ۴هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان در ماه را بابت
فروش نان نشان میداد که این دادهها دقت کافی را نداشت
و بعضا آلودگی تراکنش وجود داشت که امروز با پاالیش
تراکنش به عدد فروش ماهانه ۲هزار و ۴۰۰میلیارد تومان

معدنی شرکتهای بورســی تهیه کرده است .او گفت:
مرکزپژوهشهایمجلسوضیعتبخشحقیقیاقتصاد
ایران در بخش صنعت و معدن در تیرماه را منتشر کرده
است که نشان میدهد شاخصهای تولید و فروش 320
شرکت صنعتی و معدنی در تیرماه نسبت به خرداد ماه با
کاهش روبهرو شده که یکی از مهمترین دالیل آن قطعی
برق صنایععنوان شده است.همانطورکه قبالهم مطرح
شده متاسفانه میزان عرضه و تقاضا در صنعت برق کشور
متناسب و متوازن نیســت و هر ساله شاهد قطعی برق
صنایع هستیم که امسال هم دوباره این اتفاق رخ داده و
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس مبین این موضوع و
صدمات آن به اقتصاد کشور است.
به نتیجه رســیدن پیگیریهــای اتاق از
مطالباتبخشخصوصی
رئیس اتاق تهران در ادامه صحبتهایش به اقدامات و
پیگیری خواستههای فعاالن بخش خصوصی و تشکلها
از دولت و اقدامات مناسب دولت اشاره کرد و گفت :مساله
«رفع ابهام مالیاتی معامالت پیوســته گواهی سپرده
کاالیی» که با پیگیری کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق
تهران به نتیجه رسید؛ زمینه انتشار گواهی سپرده کاالیی
و معامالت بازار ثانویه این گواهیها در بورس کاال و انرژی
روی کاالهای صنعتی ،معدنی ،پتروشیمی و نفتی را که
مشمول ارزش افزوده هستند ایجاد کرده که کمک زیادی
به تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد میکند .این امکان
پیش از این تنها برای کاالهای کشاورزی ممکن بود و
خوشبختانه با توجه به بند «س» تبصره  2قانون 1401
این مساله به سرانجام رسید .مسعود خوانساری ادامه داد:
همچنینشرکتهاشکایتهایزیادیداشتندکهباتوجه
به کنترل تراکنشهای مالی افراد ،شرکتها یا اشخاص
حقوقی نمیتوانند برای کارهای روزمره از کارت بانکی
استفاده کنند که با مکاتباتی که با بانک مرکزی انجام شد
خوشبختانه مجوز صادر شد که شرکتهای حقوقی هم
بتوانند برای عملیاتهای روزمره از کارت بانکی استفاده
کنند .او سومین موضوع مورد پیگیری اتاق تهران را مساله
استرداد مالیات صادرکنندگان در ارتباط با ارزش افزوده
و ارتباط آن با رفع تعهد ارزی عنوان و اعالم کرد زین پس،
بازگرداندن این مالیات به صادرکنندگان ربطی به رفع
تعهد ارزی نخواهد داشت و به موجب ماده  34قانون رفع

موانع تولید ظرف یک ماه باید ارزش افزوده مسترد بشود.
خوانساری افزود :عالوه بر این ،اصالح قیمت و حذف ارز
ترجیحی برای داروهای تولید داخل هم پیگیری شد که
پیش از این تنها برای مواد اولیه داروها پرداخت میشد و
مابقی کاالها از ارز آزاد استفاده میکردند که خوشبختانه
مقرر شد همه ارز موردنیاز تولید داروهای داخلی با ارز آزاد
تامین شــود و امیدواریم برای داروهای وارداتی هم این
عمل هرچه زودتر انجام گیرد که ضربهای به تولید داخلی
نباشد .رئیس اتاق تهران در پایان صحبتهایش به روز22
مرداد به عنوان روز تشکلها و مشارکت اجتماعی اشاره و
عنوان کرد که اتاق تهران طی سالهای گذشته همکاری
بســیار خوبی با تشــکلهای مختلف بخش خصوصی
داشته است .مسعود خوانساری همچنین  17مرداد ،روز
خبرنگار را به فعاالن حوزه رسانه تبریک گفت و از زحمات
خبرنگاران به خصوص خبرنگاران حوزه بازرگانی تشکر
و اعالم کرد که بعد از بررســی آثار رسیده به پنجمین
جشــنواره فرهنگی امینالضرب ،مراسم اختتامیه این
جشــنواره با معرفی آثار برگزیده در شهریور ماه در اتاق
بازرگانی تهران برگزار خواهد شد.
کاهش قابلتوجه سرمایهگذاری در صنعت برق
در ادامه حمیدرضا صالحی ،عضو هیات نمایندگان اتاق
تهران ،در این جلســه به تشریح وضعیت صنعت برق و
دلیل وقوع خاموشیها در صنایع کشور پرداخت و مداخله
دولت در تولید و توزیع برق و نیز ،عدم اجازه دولت برای
فروش و عرضه برق در بورس انرژی را از جدیترین موانع
پیش روی صنعت برق کشور عنوان کرد.
وی با بیان اینکه کشــور در حال حاضر با کمبود  12تا
 15هزار مگاوات برق مواجه اســت و یادآوری اینکه تا
سال  ،2050ســهم برق از مصرف انرژی جهان به 50
درصد میرســد ،تصریح کرد که جهان در حال گذار از
سوختهای فسیلی اســت و برق به عمدهترین تامین
انرژی در جهان تبدیل میشود .صالحی با تاکید بر لزوم
تغییر رویکردها در کشور به انرژیهای تجدیدپذیر ،افزود:
مسئولیت اصلی توسعه اقتصادی کشور برعهده بخش
صنعت و معدن اســت بنابراین ،نقش و جایگاه توسعه
صنعت برق در کشور برای پویایی بیشتر در صنایع و در
نتیجه ،توسعه اقتصادی کشور قابل توجه است .رئیس
کمیسیون انرژی اتاق ایران در ادامه ،کسری نزدیک به

واکنش بورس تهران به اخبار منفی از توافق برجام

کاهش ارزش معامالت کل بورس

بیشترین تأثیر کاهنده را بر شــاخص کل فرابورس
داشتند و «صبا»« ،زاگرس» و «رنیک» بیشترین تأثیر
مثبت را بر شاخص داشتند .در جدول پرتراکنشترین
نمادهای بورس خساپا صدرنشین اســت و خودرو و
خگســتر در رتبههای بعدی هستند .در فرابورس نیز
نمادهای دی ،کرمــان و ددانا پرتراکنشترین نمادها
هستند.
ارزش معامالت بورس
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 19

هزار و 926میلیارد تومان کاهش یافت .ارزش معامالت
اوراق بدهی در بازار ثانویه  14هزار و  616میلیارد تومان
بود که  73درصد از ارزش کل معامالت بازار سرمایه را
تشکیل میدهد .روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام
با افزایش  6درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 3
هزار و  898میلیارد تومان رسید.
صفهای پایانی بازار
در پایان معامالت روز گذشته ارزش صفهای فروش
پایانی بازار نســبت به روز کاری قبــل افزایش یافت

جزئیات فاز دوم هوشمندسازی یارانه نان

اعالم سرانه مصرف نان هر ایرانی در روز

در سراسر رسیدهایم .مشاور وزیر اقتصاد درباره علت کاهش
در عدد فروش نان را انجام پاالیش تراکنش عنوان کرد و
افزود :ممکن است از این کارتخوان پیش از اجرای این طرح
استفاده های دیگری هم می شد که این موارد پاالیش شد.
وی با اشــاره به افزایش حجم تراکنشها در استانهای
مختلف بعد از اجرای طرح هوشمندسازی یارانه نان ،اعالم
کرد :تا پیش از اجرای طــرح تعداد تراکنش نانواییهای
ما  ۶.۸میلیون تراکنش در روز بود که امروز  ۸.۵میلیون
تراکنش در روز را داریم که به معنای افزایش  ۲۰درصدی
خرید الکترونیکی مردم است .تا زمانی که زیرساخت کافی
به لحاظ فنی و داده ای با دقت قابل قبول در اختیار نداشته
باشیم ،اعمال هر گونه سیاســت ممکن است منجر به
آسیب به نانوا و مردم شود لذا این دادهها کمک میکند تا
سیاستگذاری دقیقی در فاز دوم داشته باشیم.
مشــاور وزیر اقتصاد درباره علت عــدم تجهیز برخی
نانواییها در استان تهران به دستگاه کارتخوان هوشمند
گفت :بخشی از تجهیز نانوایی ها از حوزه اختیار ما خارج
است چرا که با مصوبه مجلس ،نانواییها باید از پنج مؤلفه
دادهای برخوردار باشند تا امکان نصب کارتخوان فراهم
باشد و نانواییهایی که هنوز مجهز به دستگاه نشدهاند
ممکن است در یک یا چند مورد از این داده ها نقص داشته
باشند وگرنه کمبودی برای تجهیز سخت افزاری نداریم.

جالل همچنین درباره مجتمعهای نانوایی و لزوم تجهیز
آنها به چند دستگاه کارتخوان اظهار کرد :سیاست ابالغی
ما این بود که برای مجتمعها بیش از یک کارتخوان داده
شود که این موضوع در دستور کار قرار دارد تا سریعتر
انجام شود .برآورد ما این است که  ۷۲هزار نانوایی کشور
تجهیز شده اند و ۲۵۰۰نانوایی به دلیل نقص یکی از پنج
مؤلفه اطالعاتی هنوز به کارتخوان مجهز نشدهاند.
مشاور وزیر اقتصاد درباره لزوم حل ایرادهای طرح در فاز
نخست در استان پایلوت یعنی استان زنجان و همچنین
عدم تجهیز  ۱۵۰۰نانوایی در استان تهران یادآور شد :در
اســتان زنجان تجهیز نانواییها به بیش از  ۱۰۰درصد
رسیده است اما اســتان تهران جزو استانهای انتهایی
شــمولیت طرح بوده که البته در شهر تهران فراگیری
تجهیز نانواییها به کارتخوان باال اســت اما در مجموع
استان تهران  ۱۵۰۰نانوایی باقی مانده است.
وی همچنین اعالم کرد :فاز دوم طرح هوشمندسازی
یارانه نان نیز ابتدا در چند استان به صورت پایلوت انجام
می شود و بعد از حل ایرادها و شناسایی شرایط و آمادگی
سایر استان ها به صورت سراسری اجرا خواهد شد.
جالل هدف اول طرح هوشمندســازی یارانــه نان را
جلوگیری از انحراف در مصارف یارانه آرد و نان عنوان کرد
و گفت :تحلیل دادههایی که از سامانه هوشمند یارانه آرد

 20هزارمگاواتیبرنامهتدوینیکشورنسبتبهعملکردرا
ناشی از عدم سرمایهگذاری در صنعت برق از سوی دولت
و عدم بسترسازی مناسب برای سرمایهگذاری توسط
بخشخصوصی دانست و گفت :طی یک دهه اخیر میزان
سرمایهگذاری در صنعت برق کشور از  6.5میلیارد دالر
به  640میلیون دالر کاهش یافته است .صالحی سپس،
خروج دولت از مداخله در قیمتگــذاری برق ،عرضه
برق نیروگاههای غیردولتی در بورس انرژی ،خرید برق
صنایع باالی دو مگاوات در بورس انرژی و در نظر گرفتن
مشوقهایی از جمله صادرات برای سرمایهگذاری بخش
خصوصی در این حوزه را از جملــه راهکارهای خروج
صنعت برق از وضعیت نامناسب فعلی عنوان کرد.

دو سناریو برای آزادسازی قیمت برق
در ادامه بحث مشــکالت صنعت برق ،معاون پژوهش
ن گزارشی از
و برنامهریزی ســندیکای صنعت برق ایرا 
چالشهای برق و انــرژی در اقتصاد ایران و راهکارهای
توسعه آن در افق برنامه هفتم ارائه کرد .علیرضا اسدی
در ابتدا اشاره به اینکه خاموشیها در سال جاری به حوزه
صنعت سوق پیدا کرد ،از افزایش شکاف میزان تولید و
مصرف برق سخن گفت .ا و افزود :در سالهای  1392و
یداد
 1393مطالعهای در سندیکا انجام گرفت که نشانم 
اگر روند تولید برق به همــان منوال ادامه یابد ،ظرفیت
تولید به  86هزار مگاواتمیرسد در حالی که ظرفیت
مورد نیاز  104هزار مگاوات است .بنابراین کمبود 17
الی  18هزار مگاواتی برق که امروز حادث شده توسط
سندیکا پیشبینی شده و هشدار داده شده بود.
معاون پژوهش و برنامهریزی ســندیکای صنعت برق،
ســپس مکانیزم ناکارآمد قیمتگذاری ،کسری بودجه،
کاهش ســرمایهگذاری و افزایش بدهــی را به عنوان
ابرچالشهای اقتصاد برق و انرژی مورد اشاره قرار داد.
اسدی در ادامه با بیان اینکه حجم یارانه تخصیص یافته
در صنعت برق بسیار زیاد بوده و در مقابل نارضایتیها نیز
بسیار است ،ادامه داد :این وضعیت ممکن است دولت
را ناگزیر به حرکت در مسیر آزادسازی قیمت کند .اما
سناریوی محتملتر در این زمینه آن است که بخشهایی
از برق مصرفی کشور به نرخ آزاد و بخشهایی از آن به نرخ
دولتی عرضه شــود .در واقع دولتمیتواند برق بخش
خانگی را با بهرهگیری از نیروگاههای دولتی که 40درصد
نیروگاههای کشور را تشکیلمیدهد به نرخ دولتی و برق
صنعت را به نرخ آزاد عرضه کند.
میزان مصرف و سرمایهگذاری خارجی در
صنعتبرق
پس از بیان این گزارشها ،ابتدا محمود نجفیعرب ،رئیس
کمیسیون اقتصاد ســامت اتاق تهران در مورد وضعیت
مصرف برق در ایران به نسبت متوسط مصرف در سطح
جهان پرسید و همچنین وضعیت پرت برق در شبکههای
انتقال برق را جویا شد .همچنین ناصر ریاحی ،عضو هیات
رئیسه اتاق تهران هم پرسشهایی را در مورد امکانپذیری
سرمایهگذاری خارجی در صنعت برق مطرح کرد.
و  22میلیارد تومان بــود .ارزش صفهای خرید نیز
نســبت به پایان روز کاری گذشــته  67درصد افت
کرد و در رقم  52میلیارد تومان ایســتاد .روز گذشته
نماد بکاب (شــرکت صنایع جوشــکاب یزد) با صف
خرید  10میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار
قرار گرفت .پس از بکاب ،نمادهای غچین (شــرکت
کشــت و صنعت چین چین) و های وب (شــرکت
داده گســتر عصر نوین  -های وب) بیشــترین صف
خرید را داشتند.
بیشترین صف فروش بازار در پایان معامالت به نماد
وبانک (شرکت شرکت سرمایه گذاری هلدینگ توسعه
ملی) تعلق داشت که ارزش آن  12میلیارد تومان بود.
پس از وبانک ،نمادهای فمراد ،سصفها ،شراز و کترام
بیشترین صف فروش داشتند.
و نان به دست می آید ،بسیاری از موارد و مشکالت دیگر
را قابل شناسایی خواهد کرد.
وی همچنین درباره تخلفات انجام شده از سوی نانوایان
اعالم کرد :اگــر تخلفات در زمینه جابجایی دســتگاه
باشد که بالفاصله قابل تشخیص اســت اما در موضوع
تراکنشهای ساختگی کمتر از  ۳درصد برای دریافت
کمک هزینه بیشــتر در  ۹۰روز گذشته انجام شده بود
که در ابتدا مقداری تســامح میکنیم امــا به هر حال
تخلفات قابل رصد و تحلیل اســت .دو اتفاق در مرحله
دوم رقم میخــورد؛ اول ترمیم جبــران  ۱۵درصد از
هزینههای نانواییهاست که در فاز اول اجرا میشود و
در فاز دوم جبران افزایش هزینه نانوایان که شامل اجاره
و دستمزد است و در اســتانهای مختلف نیز متفاوت
است ،واقعیترخواهد شد .وی اضافه کرد :اتفاق دیگر این
است که تخصیص آرد یارانهای بر مبنای عملکرد انجام
می شود و امکان تولید بیشتر برای نانوایانی که عملکرد
بهتری داشته باشند وجود خواهد داشت که در این زمینه
بر مبنای رتبهبندی نانواییهای که هم بر اساس نظر مردم
و هم بازرسیهایی که در حال انجام است ،عمل میشود
و این امتیاز بر ضریب آرد یارانهای و کمک هزینه ای که
دولت به آنها پرداخت میکند اثر خواهد داشت.
مشاور وزیر اقتصاد تاکید کرد :هیچ تغییری در قیمت نان
و برای مردم در زمینه اجرای طرح هوشمندسازی یارانه
نان نخواهیم داشت .ســهمیه آرد گره خورده به مجوز
نانوایی از بین می رود و اختصاص سهمیه بر مبنای بر
عملکرد جایگزین آن می شود.

خبر

آخرین وضعیت بازار خودرو با نگاه به تاثیر
اخبارمذاکرات

خودرو بدون خریدار ماند

بــه گفته رئیــس اتحادیــه نمایشــگاهداران و
فروشندگان خودرو ،روند کاهشی قیمتها در بازار
خودرو که از حدودا دو ماه پیش آغاز شده ،تحت
تاثیر اخبار مذاکرات برجام نیز تداوم یافته و بازار
شیب نزولی را طی میکند؛ این در حالیست که
بازار از خریدار خالی مانده و همه فروشنده هستند،
اما مشتری نیست.
ســعید موتمنی در گفتوگو با ایسنا ،در رابطه با
آخرین وضعیت بازار خودرو و تاثیر اخبار مذاکرات
برجام بر این بازار ،اظهار کــرد :طی دوماه الی دو
ماه و نیم گذشته ،قیمتها در بازار با ثبات همراه
بوده است .طی چند روز اخیر نیز که صحبتهایی
پیرامون مذاکرات برجامی مثبــت بوده و اخبار
مثبت از مذاکرات گزارش شــده است ،مشتری
عقبنشینی کرده و منتظر است تا در آینده چه
اتفاقی خواهد افتاد .در این شرایط مشتریان خرید
انجام نمیدهند.
رئیس اتحادیه نمایشــگاهداران و فروشــندگان
خودرو تهران خاطرنشــان کرد :طی دو ماه و نیم
اخیر قیمت اکثر محصوالت ریزشــی بوده است.
بطور مثال محصوالت ســایپا در این مدت دو تا
چهار میلیون کاهش یافته یا محصوالت پرفروش
ایرانخودرو (ســمند ،۲۰۶ ،پارس و )...عالوه بر
این کاهش دو تا پنج میلیون تومانی دو ماه اخیر،
از ابتدای هفته کاهش قیمت بیشــتری داشته
اســت .در یک ماه گذشــته پژو  ۲۰۷اتوماتیک
حدود  ۸۰الی  ۸۵میلیــون تومان ریزش قیمت
داشــته اســت؛ چرا که عرضه این محصول در
مقطعی افزایش پیدا کرد با توجه به اینکه خریدار
در بازار کم است.
وی تاکید کرد :در بازار خودرو هرچه عرضه بیشتر
شود،قیمتهاقطعاریزشبیشتریخواهندداشت.
طی روزهای اخیر نیز همچون روال دو ماهه اخیر
فروشنده در بازار بسیار است ،اما خریداری در بازار
وجود ندارد .مشتری میداند که با صورت گرفتن
توافق ،اثر روانی خود را خواهد داشت و میتوان به
کاهش بیشتر قیمتها امیدوار بود .بازار همچنان
آرام است و طی دو-سه ماهه اخیر ثبات قیمتی
خود را حفظ کرده است.

بانک ها

همکاریبانکباپتروشیمیمسجد
سلیمانگسترشمییابد

در پی دیدار سرپرســت مدیریت شــعب استان
خوزســتان با مدیرعامل پتروشــیمی مســجد
سلیمان ،گســترش همکاری بین دو مجموعه در
دســتور کار قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی
بانک قرضالحسنه مهر ایران« ،مجتبی سخنور»
سرپرست مدیریت شعب استان خوزستان در دیدار
با مدیرعامل پتروشیمی مسجد سلیمان گفت :بانک
قرضالحســنه مهر ایران آماده ارائه انواع خدمات
بانکی و پرداخت وامهای قرضالحسنه به کارکنان
صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان است.سخنور در
این دیدار با تشریح طرحهای بانک از جمله اعتبار در
حسابجاری،حمایتی،پرداختحقوقمهریار،بیمه
عمر رایگان ،کاالکارت ،اندوخته اجتماعی سازمانی،
مهرآتیه نوین و اندوخته بانوان بیان داشــت :تنوع
سبد محصوالت بانک قرضالحسنه مهر ایران برای
کارکنان و خانواده آنها نسبت به سایر بانکها برتری
و جذابیت ویژهای دارد.
درپاسخبهاستقبالمشتریانانجامشد

تمدیدطرح«سپردهممتازنهضت»
تا پایان آذرماه سال جاری

عضو هیات مدیره بانک از تمدید اجرای طرح سپرده
سرمایهگذاری ممتاز 6ماهه ،موسوم به طرح «سپرده
ممتاز نهضت» در بانک مسکن خبر داد.به گزارش
پایگاه اطالع رســانی بانک مســکن – هیبنا ،علی
عســکری عضو هیات مدیره بانک با اعالم این خبر
گفت :باتوجه به استقبال مشتریان بانک مسکن از
طرح « ســپرده ممتاز نهضت » و به منظور پاسخ به
این استقبال ،كميته منابع و مصارف بانك با تمديد
سپردهپذيري این طرح تا پايان «آذر ماه سال جاري»
موافقت کردند.وی در این خصوص توضیح داد :نرخ
سود سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت ویژه  6ماهه
ممتاز ،موسوم به طرح « سپرده ممتاز نهضت » ،برای
اشخاص حقیقی و حقوقی  15درصد است.این مقام
مسوول افزود :در این سپرده همانند سایر سپردههای
ممتاز بانک مسکن؛ عالوه بر سود پرداختی و بر اساس
مانده متوسط موجودی  ،هر ماهه اوراق ممتاز خرید و
ساخت مسکن به مشتریان تعلق می گیرد و دارندگان
«سپرده ممتاز نهضت» میتوانند این اوراق را از طریق
کارگزاریهای فرابورس به فروش برسانند.
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بازار

کارشکنی بیمه ها در پرداخت پول داروخانه ها

کارگران پولتهیهداروندارند
 ۱۶هزار پزشک با بیمه سالمت قرارداد ندارند

News kasbokar@gmail.com

کارشــکنی بیمــه ها در
پرداخت ســهم بیماران از
هزینه هــای درمانی و از
سوی دیگر پرداخت پول
داروخانه هــا ادامه دارد.
مردم در میان گرانی و کمبود دارو متحمل هزینه
های هنگفتی برای تامین داروهای مورد نیاز خود
شده اند .این در حالی اســت که داروخانه ها نیز از
دریافت ســهم خود از بیمه ها ناکام مانده اند .دود
این اختالفات و عدم انجام تعهدات سازمان ها باز
هم طبق روال همیشه به چشم مردم و بیماران می
رود .قیمت داروهای تولیــد داخل افزایش یافته و
به همان نسبت نرخ هزینههای ثبت سفارش دارو
برای داروخانهها نیز باال رفته و چنانچه بدهی بیمه
ها روی هم تلنبار شود ،بار مالی داروخانهها بیش از
پیش افزایش می یابد.

در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی در گفت
و گو با «کسب و کار» گفت :گرانی دارو و درمان در
حالی به مشــکل پیچیده ای تبدیل شده است که
بیمه ها نیز همکاری الزم را مردم ندارند .بسیاری
از بیماران همین بازنشستگانی هستند که هر روز
برای دریافت حقوق خود فریاد می زنند .ســالها
پرداخت بیمه از ســوی کارگر و بازنشسته به این
دلیل اســت که بتوانند در دوران سخت بیماری
هزینه های سنگین درمان را از بیمه ها بگیرند .اما
مشکالت همچنان ادامه دارد.
حمید حاج اســماعیلی اضافه کــرد :هزینه دارو،
درمان و سالمت در سبد خانوار نادیده گرفته شده
است .پرداخت دستمزد کافی برای نیروی کار و رفع
نیازهای درمانی ،رفاهی و معیشتی آنها باید جزو
اولویت های اساسی باشد.
حاج اســماعیلی گفت :وقتی  ۷۰درصد حقوق ها
صرف اجاره بها می شود برای هزینه های درمانی
جایی باقی نمی ماند ۳۰ .درصد مابقی دســتمزد

نیز در این گرانی ها صرف تامین نیازهای اساسی
می شود .این در حالی است که دفترچه های بیمه
هم کارآیی الزم را بــرای کارگران و حقوق بگیران
ندارد .باید دسترســی کارگران ،بازنشســتگان و
مردم برای درمان زیرســایه بیمه ها آســان شود.
بیمه ها بایــد در تفاهم با دولــت ،امکانات وزارت
بهداشــت را برای حقوق بگیــران در نظر بگیرد
تا دسترســی درمان با هزینه هــای پایین برای
مردم مهیا شود.
به گفته فعاالن صنعت داروی کشور ،اینکه تأمین
اعتبار دارو از سوی ســازمان برنامه و بودجه و نیز
پرداختیهای بموقــع ســازمانهای بیمهگر به
داروخانهها و در نهایت بحث نقدینگی داروخانهها
و ثبت سفارش دارو ،پاشــنه آشیل موفقیت طرح
اصالح سیاستهای ارزی دارو است.
رئیس سازمان بیمه ســامت درباره سهم پوشش
بیمــهای داروهــای بیمارانی که بــه مطبهای
پزشــکان و بخش خصوصی مراجعه میکنند نیز

میگوید :بیش از  ۱۰۰هزار پزشک با بیمه سالمت
طرف قرارداد هستند و حدود  ۱۶هزار پزشک نیز
قرارداد ندارند این پزشــکان نیز میتوانند داروی
بیماران را به شکل الکترونیک ثبت کنند تا افزایش
قیمت متوجه جیب بیماران نشود ما از این پزشکان
درخواســت میکنیم حتماً نســخ را الکترونیک
بنویسند در غیر این صورت پرداختی از جیب بیمار
چند برابر میشود.
نبود تبصره و ماده قانونی مربوط به پرداخت سهم
ارز دارو از سوی سازمانهای بیمهگر به داروخانهها
یکی دیگر از نگرانیهایی است که داروخانهداران
مطرح میکنند .آنها میگوینــد چنانچه بیمهها
اعتبار طرح دارویــار را بموقع پرداخت نکنند ابزار
قانونی برای عمل به تعهدات بیمهها وجود ندارد.
دکتر ناصحی در همین زمینه توضیح میدهد که
چنانچه سهم داروهای مشمول ارز تا دو هفته اول
پرداخت نشد داروخانهداران میتوانند نسبت به این
امر اعتراض کنند.اینکه بگوییم تفاهمنامه الزامی
برای پرداخــت بموقع دارد اینگونه نیســت بلکه
تعهد ســازمانهای بیمهگر مهمتر است .از طرفی
در جلسه ســازمانهای بیمهگر و سازمان برنامه و
بودجه رئیسجمهور و معاون اول وی ،نســبت به
پرداخت بموقع یارانه طرح دارویار تأکید داشتند و
همین به نوعی ضمانت اجرایی است که همه ارکان
متعهد شدهاند.
اما همایون ســامه یح نجفآبادی عضو کمیسیون
بهداشــت مجلس در پاســخ بــه اینکه پاشــنه
آشــیل موفقیت طرح دارویار را چگونــه ارزیابی
میکنید گفته اســت وزارت بهداشــت از سوی
اعضای کمیســیون بهداشــت مجلــس درباره
ارزان بــودن قیمــت دارو و فشــار آن به صنعت
دارو تحت فشــار بود .صنعــت دارو در خطر بود
و در نهایــت کمبود اقالم دارویی مشــکل ســاز
می شد.
بنابراین دولت تصمیم گرفت با گرانی دارو در حدی
که به بیمار فشار وارد نشود از صنعت حمایت کند.
طبق برآوردها دولت برای اصالح سیاســتهای
ارزی دارو به  ۱۱۵تا  ۱۴۰هزار میلیارد تومان اعتبار
نیاز داشت اما آنچه در بودجه آمده است  ۸۰هزار
میلیارد تومان است .برای همین نیز وزارت بهداشت
طرح دارویار را با تأخیر چند ماه انجام داد تا بتواند
هر ماه  ۱۰هزار میلیارد تومان از ســازمان برنامه و
بودجه اعتبار بگیرد.
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روزگار مرغداران رو به سیاهی

مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی گفت :با افزایش
هزینههای تولیــد ،نرخ کنونی هــر کیلو مرغ
زنده با نرخ تمام شــده اختالف معناداری دارد.
با توجه به هزینههــای باالی تولیــد ،حداقل
نرخ تمام شــده هر کیلو مرغ زنــده باالی ۴۹
هزار تومان اســت که بواسطه نبود کشش بازار،
مرغداران در فروش هر کیلو مرغ  ۱۵هزار تومان
زیان میکنند.
به گفته او ،در شــرایط کنونی که عرضه بیش
از تقاضاست ،دولت با قیمتهای حمایتی باید
اقدام به جمع آوری مرغ مازاد ،تسهیل صادرات
و پرداخت مشوق صادراتی جهت پایداری تولید
کند .کمالی سروســتانی میگویــد :گرچه در
تیرماه برآوردها حاکی از آن بود که جوجه ریزی
به حدود  ۱۰۶تا  ۱۰۷میلیون قطعه برســد ،اما
اینمیزانمحقق نشد که با این وجود پیشبینی
میشود جوجه ریزی مرداد به  ۸۱تا  ۸۲میلیون
قطعه برسد.
مشــاور اتحادیه مرغدارانگوشتی گفت :طبق

روال همه ساله در شــهریور تقاضا برای خرید
مرغ بواســطه تخصیص بخشــی از درآمدهای
خانوار به بازگشایی مدارس کاهش مییابد که
اینموضوع میتواند اثر منفی در بازار داشــته
باشد .بررسیهای میدانی نشان میدهد که نرخ
کنونی هر کیلو مرغ ۵۰تــا  ۵۵هزار تومان ،ران
مرغ  ۴۸تا  ۵۳هزار تومان ،ســینه  ۱۰۰تا ۱۱۰
هزار تومان و فیله مرغ  ۱۲۰تا  ۱۳۰هزار تومان
اســت که همچنان مرغ کمتر از نرخ مصوب در
بازار عرضه میشود.
بسیاری از کارشناسان صنعت مرغداری براین
باورند که با اصالح نظام یارانه و نزدیک شــدن
نرخ نهاده دامی بــه بــازار آزاد ،قیمتگذاری
دستوری معنایی ندارد و تنها دولت در راستای
حمایــت از مرغداران نــرخ خریــد حمایتی
باید اعالم کند که به رغمتوافــق نرخ  ۴۹هزار
تومان بــه ازای خرید هر کیلو مــرغ از مرغدار،
اما تاکنون پشــتیبانی امور دام با این نرخ خرید
نکرده است.

قیمت برنج به کمتر از ۸۰هزار تومان می رسد؟

نایب رئیــس انجمن برنــج گفت :بــا توجه به
پیش بینی  ۱۰تــا  ۲۰درصدی تولیــد و رکود
بازار برآورد می شــود که قیمت برنــج در بازار
کاهــش یابد .آقــای احمد اشــراقی گفت :هم
اکنون خرید و فروش برنج راکد اســت چرا که
کشــاورزان خواهان عرضه با قیمــت باالتری
هســتند و تاجران و کارخانــه داران با این نرخ
حاضر به خرید نیســتند .به گفته او ،هم اکنون
کشاورزان خواستار عرضه برنج با نرخ  ۸۰تا ۹۰
هزار تومان هســتند که معامله با این نرخ انجام
نمی شود.
اشــراقی میگوید :با افزایــش عرضه محصول
طی  ۱۰تا  ۱۵روز آینده پیش بینی بهتری می
توان در خصــوص قیمت برنج در بازار داشــت،
اما آنچه مسلم اســت قیمت هر کیلو برنج برای
مصرف کننده به کمتــر از  ۱۲۰هزار تومان می
رســد .نایب رئیس انجمن برنج گفــت :با توجه
به شرایط مناســب بارش پیش بینی می شود

که تولید برنج نســبت به ســال قبل  ۱۰تا ۲۰
درصــد افزایش یابد کــه همین امر بــازار را به
تعادل و ثبات می رســاند ،حال اینکه به کمتر
از  ۸۰هــزار تومان مــی رســد ،االن نمی توان
برآوردی داشت.
بررســی هــای میدانی از ســطح بازار نشــان
می دهد که قیمت کنونی هــر کیلو برنج طارم
 ۱۲۰تا  ۱۵۰هزار تومان ،فجــر  ۷۰تا  ۸۰هزار
تومان ،شــیرودی  ۸۰تــا  ۹۰هزارتومان و نیم
دانــه  ۵۰تــا  ۷۰هزارتومان اســت کــه اخیرا
اخباری مبنی بر کاهش قیمــت برنج به کمتر
از  ۸۰هزار تومــان در فضای مجازی منتشــر
شده است.
بنابر آمار ســاالنه  ۳میلیون تن برنج در کشــور
تولید می شــود کــه بــا احتســاب  ۱۰تا ۲۰
درصد افزایــش تولید حداکثــر  ۸۰۰هزار تن
کسری نیاز کشــور از طریق واردات باید تامین
شود.

سرپیچی سازمان برنامهاز دستور رئیسجمهور

روستائیان همچنان چشم انتظار وام ساخت مسکن
باوجود دستور مستقیم و مجدد رئیسجمهور مبنی بر
ساختمسکنروستایی،سازمانبرنام هوبودجههمچنان
از پرداخت وام  200میلیون تومانی ســاخت مســکن
روستایی خودداری و ساخت آن را متوقف کرده است.
سازمان برنام ه و بودجه کشور از اجرای مصوبه مورخ 25
آبا ن ماه سال  1400جلسه شورای عالی مسکن و دستور
رئیسجمهور در تاریخ  4مردادماه سال  1401مبنی بر
صدور تضمیننامه برای تامین مابهالتفاوت نرخ  5درصد
تسهیالت نوسازی مسکن روستایی تا نرخ  18درصد،
مجددا ً سرپیچی کرد ه و موجب بالتکلیفی و سرگردانی
متقاضیان طرح نهضت ملی مســکن در روستاها شده
است .بر اساس قوانین برنامه توسعه ،دولت مکلف است با
پرداخت تسهیالت بهسازی و نوسازی مسکن روستایی
با نرخ  5درصد ،ســاالنه حداقل  200هــزار واحد را در
این مناطق بازســازی کند زیرا بیش از  50درصد مردم
روستایی در واحدهای فرسوده و غیراستاندارد زندگی

میکنند و براین اساس ،جان و اموال حدود  10میلیون
نفر از روستائیان درصورت بروز مخاطرات طبیعی از جمله
سیل و زلزله در خطر است .در این راستا از سال 1384
ت احمدینژاد و حتی روحانی،
تا ســال  ،1400در دول 
ســازمان برنامهو بودجه مطابق تکلیف قانونی خود در
قوانین برنامه توسعه عمل کرده و اقدامات الزم را جهت
پرداخت تسهیالت نوسازی مسکن روستایی انجام داده
که در زیر نمونهای از اجرای قانون توسط سازمان برنامه
و بودجه دولت روحانی قابل مشــاهده است .در دولت
سیزدهم هم این موضوع توسط رئیسجمهور مورد توجه
ت و در جلسه شورایعالی مسکن مورخ  25آبان
قرار گرف 
ماه سال  1400توسط آقای رئیسی به سازمان برنامهو
بودجه تکلیف میشود که نسبت به پرداخت تسهیالت
 200میلیون تومانی مسکن روســتایی با نرخ  5درصد
اقدام کند درحالیکه با گذشــت قریب به  10ماه از این
دستور ،آقای میرکاظمی از این دستور و تکلیف قانونی،

ترک فعل میکن د که پیش از این نیز در خبرگزاری فارس
به این موضوع پرداخته شده است .مجددا ً این موضوع
مورد پیگیری رئیسجمهور قــرار میگیرد و مطابق
گزارش یک منبع آگاه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی،
رئیسجمهور طی نامهای در تاریخ 4مردادماه سال1401
(تصویر ذیل) ،مستقیماً به رئیس سازمان برنامه و بودجه
کشوردستورمیدهدکه«:جنابآقایمیرکاظمینسبت
به پرداخت وام مورد نیاز اقدام نمایید تا مسکن روستایی
ساخته شود» .وی در ادامه در خصوص دیگر خسارتهای
توقف مسکن روستایی اظهار کرد :با توجه به حجم باالی
واحدهای فرسوده روستایی در کشور ،چنانچه نوسازی
این واحدها انجام نشود ،در صورت وقوع مخاطرات طبیعی
به خصوص سیل و زلزله ،مطابق محاسبات کارشناسی،
دولتها باید بیــش از ســه برابر میزان وام نوســازی
مسکن روستایی به ازای هر واحد ،جهت تأمین اعتبار،
بایستیهزینهکنند.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

مدرک تحصیلی (دانشنامه)
اینجانب اقای سید امیر حامد محمدی فرزند سید علیرضا به شماره شناسنامه  ۱۰۷۲۶صادره از امل در مقطع کاردانی رشته معماری صادره از موسسه آموزش
عالی طبری به شماره تائید سازمانی  ۸۹۱مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد.از یابنده تقاضا میشود مدرک را به مووسه اموزش عالی طبری به نشانی
استان مازندران شهرستان بابل میدان کشوری جنب مسجد طبری ارسال نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱ /۵ / ۲۶
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۱ / ۶ / ۱۰
تاریخ انتشار نوبت سوم ۱۴۰۱ / ۶ / ۲۵
اگهی مفقودی
برگ سبز سواری سیستم :سایپا مدل  ۱۳۹۴به رنگ سفید  ،به شماره موتور  5403884 :شماره شاسی  NAS431100F5832988به شماره پالک۹۲۹ - ۸۲ :
ج  ۷۵به نام رضا میرزاپور فوکالئی مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۱۰۰۰۱۳۱۱
هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبــت ملک بوكان
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد
تاره فرزند رسول بشماره شناسنامه  ۱۸۹صادره از
سیمینه در ششدانگ یک باب ساختمان تجاری و
مسکونی به مساحت  ۱۰۰ .۶۷متر مربع مفروز و
مجزی شده از پالک  ۲۰۶۴فرعی از  - ۱۳۰اصلی
واقع در بخش  ۱۷شهرستان بوکان کمربندی نبش
گالویژ  ۱۸خریداری از آقای ابوبکر مهتدی مالک
رسمی پالک مذکور مع الواســطه محرز گردیده
که برای آن پالک  ۱۵۱۸۷فرعی از  - ۱۳۰اصلی
تعیین و اختصاص یافته است .لذا به منظور اطالع

عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله  ۱۵روز آگهی
می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم 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 شد10088.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/۰۵/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/۰۵/26 :
خالد خانه بیگی -رئیس ثبت اسناد و امالک
-مفقودی
برگ کمپانی ماشین ســواری سمند مدل 1390
به شــماره انتظامــی  555ط  87ایــران  37به

شماره موتور  14790015747به شماره شاسی
 NAACJ1JC0BF290566بنــام رامیــار
معروفی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط
میباشد10218.
-مفقودی
برگ کمپانی ماشین ســواری پراید مدل 1385
به شــماره انتظامــی  822ص  16ایــران  37به
شــماره موتور  1734981به شــماره شاســی
 S1482285181616بنام طاوس ســاروضیان
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط میباشد .
10219
-مفقودی (نوبت اول)
فاکتور اتاق سمند اف  7به شماره  96155918به
شماره شاسی  339252مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد10217 .
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برجام چه تاثیری بر قیمت مسکن میگذارد؟

اخبار

بازارمسکن در انتظار رونق

استان مرکزی در مدیریت چاههای آب کشاورزی
نیازمندبرنامهریزیمنسجماست

به گفتــه مســووالن در
شــرایط فعلی از هر زمان
دیگری به حصــول توافق
و احیای برجام نزدیک تر
هستیم .این اتفاق می تواند
تاثیر مثبتی در روند قیمتی بازار مسکن داشته باشد.
هرچند به گفته مسووالن متغیرهای کالن اقتصادی
دیگر و سیاست های دولتی نیز در نابسامانی اقتصاد
مسکن تاثیر داشته اند ،اما حصول نتیجه می تواند از
بحران بیشتر در این بخش جلوگیری کند.
یک کارشناس مسکن در این رابطه گفته است دو
سناریو برای بازار مســکن میتوان متصور شد .در
صورت تحقق برجام ،مسکن رونق خواهد یافت و با
افزایش قیمت مواجه خواهیم شد .بیت اهلل ستاریان

تولید مسکن داشــته باشــد .دقیقا همان اتفاقی
که در مسکن مهر افتاد که در ســایه مسکن مهر

تولید مسکن بخش خصوصی به طرز چشمگیری
کاهش داشت.

سردبیر :مریم بابائی

هماهنگی امور استان ها ،آگهی و تبلیغات :مسعود شریعت زاده 09123906054

فاکس44299406 :

روزنامه کسب و کار 44299406 :

آدرس الكترونيكيnewskasbokar@gmail.com :
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چاپ :کارگر
پيامك30004800:

آگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)
آگهی مزایده اموال غیر منقول
به موجب پرونده اجرائی کالســه  ۱۴۰۰۰۱۳۱۲مقدار  ۷۲۶۲۵ســهم مشاع از
 ۴۱۵۰۰۰سهم ششــدانگ پالک ثبتی  9فرعی از  ۳۳۶۹اصلی بخش  ۲خوی با
شماره سند مالکیت اصلی بشماره چاپی  ۱۵۵۳۳مورخه  1345/۲/15ثبت شده
است .محدود به حدود ششدانگی  :شماال بطول  12/70متر پی دیوار به خیابان
احداثی هشت متری شرقا بطول 15/70متر پی دیوار به کوچه احداثی جنوبا بطول
 12/80متر پی دیوار اشتراکی با جای خانه 3369/6غربا بطول ۱۵/15متر پی دیوار
با جای خانه 3369/8می باشد مساحت عرصه طبق نظریه کارشناسی 196/60متر
مربع می باشد (با توجه به رعایت قوس در گوشه شمال شرقی در احداث بنا اصالح
حدود صورت نگرفته است) ملکی مرحوم على محب زاده (سهم االرث پدری آقای
احمد محب زاده مدیون پرونده اجرائی)
آدرس ملک  :خیابان خمینی جنوبی کوچه حافظ پــاک  ۲۲و  ۲۴طبق گزارش
کارشناسی ملک مزبور یک قطعه خانه با کاربری مسکونی مشخصات اعیانی به شرح
ذیل می باشد مشــخصات اعیانی  :احداثی در موقعیت شمالی عرصه ملک در سه
طبقه شامل  :طبقه زیرزمین  :به مساحت حدود ۱۳۷مترمربع با کاربری پارکینگ
ماشین سبک و مسکونی با راه دسترسی از راه پله مشترک موقعیت شمالی و حیاط
جنوبی  -پارتیشن بندی آن به صورت سرویس کامل تک خوابه  -با درب و پنجره
منصوبه از نوع فلن و آشپزخانه اپن با کابینت بندی معمولی می باشد.
طبقه همکف  :به مساحت حدود  ۱۵۴متر مربع که از این مقدار  ۱۷متر مربع محل
سرپوشیده ورودی از درب شرقی (کوچه بن بست ) می باشد  ،با کاربری مسکونی با
راه دسترسی از راه پله شمالی و از پله به حیاط جنوبی  -پارتیشن بندی آن به صورت
سرویس کامل و شامل سه اتاق خواب و هال و نشیمن و سالن پذیرایی نسبتا بزرگ و
آشپزخانه اپن با کابینت بندی و سرویس های بهداشتی می باشد  -جزییات ساخت
کف اتاق هال و پذیرایی از نوع گچ و خاک و موکت و دیواره ها و زیر سقف ها از نوع گچ
کاری و گچبری می باشد و درب و پنجره منصوبه آن از نوع فلزی و آشپزخانه دارای
پوشش کف از سرامیک و دیواره های کاشی کاری شده می باشد.
طبقه اول  :به مســاحت حدود  ۱۵۰مترمربع که از این مقدار  ۱۳متر مربع محل
تراس سرپوشیده سه طرف بسته است  ،با کاربری مسکونی با راه دسترسی از راه پله
شمالی  -پارتیشن بندی آن به صورت سرویس کامل و شامل سه اتاق خواب و هال
و نشیمن و سالن پذیرایی نسبتا بزرگ و آشپزخانه اپن با کابینت بندی و سرویس
های بهداشتی می باشد جزییات ساخت کف اتاق هال و پذیرایی از نوع گچ و خاک و
موکت و دیواره ها و زیر سقف ها از نوع گچ کاری و گچبری می باشد و درب و پنجره
منصوبه آن از نوع فلزی و آشپزخانه دارای پوشش کف از سرامیک و دیواره های کاشی
کاری شده می باشد.
توضیح اینکه اعیانی از سازه ای از نوع اسکلت فلزی و با پوشش سقف از نوع تیرآهن
با طاق ضربی با قدمت ساخت تخمینی  ۲۰سال احداث گردیده  -در نمای شمالی
و جنوبی دارای نمای سنگ مرمریت و دیواره های حیاط ترکیبی از سنگ مرمریت

و آجر بهمنی بند کشی شده می باشــد و نرده حفاظ راه پله و بالکن های احداثی
از نوع فلزی و کف حیاط دارای پوشــش موزاییک می باشد – اعیانی از امتیازات
تاسیسات زیربنایی برخوردار بوده و سیستم گرمایش آن با بخاری گازی و سرمایش
کولر می باشد.
ارزش و بهای شش دانگ پالک ثبتی  3369/9اصلی بخش  ۲خوی بدون در نظر
گرفتن عقب نشینی احتمالی به مبلغ  41/500/000/000ریال که ارزش مقدار
 ۷۲۶۲۵سهم مشــاع از  ۴۱۵۰۰۰سهم ششــدانگ پالک ثبتی مذکور به مبلغ
 7/262/500/000ریال ارزیابی گردیده است  .مطالبات پرونده به تعداد  ۳۱۵قطعه
سکه تمام بهار آزادی طال طرح جدید به انضمام یک فقره سفر حج تمتع می باشد
پالک ثبتی فوق از ساعت ۹الی ۱۲روز دوشنبه مورخ 1401/۰۶/07در شعبه اجرای
اسناد رسمی ثبت خوی از طریق مزایده به فروش می رسد .مزایده مقدار ۷۲۶۲۵
سهم مشاع از  ۴۱۵۰۰۰سهم ششدانگ پالک ثبتی  3369/9اصلی بخش  ۲خوی
از مبلغ  7/262/500/000-ریال (هفت میلیارد و دویست و شصت و دو میلیون و
پانصد هزار ریال) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدأ فروخته می شود .شرکت
در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت
بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است .برنده مزایده
مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت  ۵روز از تاریخ مزایده به حساب
صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب
سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز شده
و مزایده تجدید خواهد شد .الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب  ،برق
 ،گاز اعم از انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها
باشد و نیز کلیه هزینه های شهرداری و دارائی و حق مزایده عالوه بر مبلغ مورد مزایده
متعلق به خریدار می باشد .این آگهی در یک نوبت منتشر خواهد شد و در صورتیکه
روز مزایده تعطیل رسمی اعالم شود تجدید خواهد شد10220.
معاون مدیر کل و سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی -سعید کریمی
ثالث
-آگهی تحدید حدود اختصاصی
حسب درخواست مالکین و به اســتناد تبصره ذیل ماده  ۱۳قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی تحدید حدود ششدانگ
پالکهای مشروحه ذیل به ترتیب واقع در بخشهای  ۱۲و  ۱۳حوزه ثبتی شهرستان
سلماس به ترتیب در روزهای تعیین شده در آگهی مطابق ماده ۱۴قانون ثبت شروع
و به عمل خواهد آمد )۱:ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی دیمی بشماره ملک۱۳۲۲
فرعی مفروزه از  ۳۴۹فرعی از  - ۳۳۹۶اصلی بخش  ۱۲واقع در اراضی قریه ملحم
ملکی خانم لیال غفور زاده روز پنج شنبه از ساعت  ۱۰صبح مورخه 1401/۶/17
 )۲ششدانگ یک قطعه زمین بشماره ملک  ۱۳۲۳فرعی مفروزه از  ۳۴۹فرعی از
 - ۳۳۹۶اصلی بخش  ۱۲واقع در اراضی قریه ملحم ملکی آقای بهزاد خدائی منگول
روز پنج شنبه از ساعت  ۱۰صبح مورخه 1401/۶/17

 )۳ششدانگ یک قطعه باغ بشــماره ملک  ۱۰۹فرعی از  - ۳۴۰۸اصلی بخش ۱۲
واقع در اراضی قریه کوچمشک ملکی آقایان ابراهیم خلیل و علی اکبر شهرت هر دو
مختارزاده خانگاهی مشاعا» بالسویه روز شنبه از ساعت 10صبح مورخه1401/۶/19
 )۴ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بشــماره ملک  ۹۰فرعی از  - ۳۴۰۹اصلی
بخش  ۱۲واقع در اراضی قریه اولق ملکی آقای عزیزاله نصرالهی روز شنبه از ساعت
 ۱۰صبح مورخه 1401/۶/19
 )۵ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی بشماره ملک  ۲۵۰فرعی مفروزه از ۱۰۸
فرعی از  - ۱۸اصلی بخــش  ۱۳واقع در اراضی قریه ریــگ آباد ملکی خانم مدینه
محمدی ریک آبادی روز یکشنبه از ساعت  ۱۰صبح مورخه 1401/۶/20
 )۶ششدانگ یکقطعه زمین کشاورزی بشماره ملک ۲۵۱فرعی مفروزه از ۱۰۸فرعی
از - ۱۸اصلی بخش ۱۳واقع در اراضی قریه ریگ آباد ملکی آقای میکائیل دهقان روز
یکشنبه از ساعت  ۱۰صبح مورخه 1401/۶/20
 )۷ششدانگ یک قطعه زمین زراعی بشماره ملک  ۲۵۲فرعی مفروزه از  ۱۰۸فرعی
از - ۱۸اصلی بخش ۱۳واقع در اراضی قریه ریگ آباد ملکی آقای ساجد یحیی پور روز
یکشنبه از ساعت  ۱۰صبح مورخه 1401/۶/20
 )۸ششدانگ یکباب ساختمان شماره ملک ۳۹۶۷فرعی از - ۱۹اصلی بخش ۱۳واقع
در اراضی مغانجوق ملکی خانم مهین قراجا جلو روز دوشنبه از ساعت ۱۰صبح مورخه
1401/۶/21
 )۹ششدانگ یک قطعه زمین زراعی بشماره ملک  ۳۹۶۹فرعی از  - ۱۹اصلی بخش
 ۱۳واقع در اراضی قربه مغانجوق ملکی آقای حسن عبادی بالقوز آغاجی روز دوشنبه
از ساعت  ۱۰صبح مورخه 1401/۶/21
 )۱۰ششدانگ یکباب ساختمان شماره ملک  ۳۹۷۰فرعی از  - ۱۹اصلی بخش ۱۳
واقع در اراضی مغانجوق ملکی خانم ربابه متدین روز سه شنبه از ساعت  ۱۰صبح
مورخه 1401/۶/22
 )۱۱ششدانگ یک قطعه باغ بشماره ملک  ۸۷فرعی از  - ۲۵اصلی بخش  ۱۳واقع در
اراضی قریه خانقاه ملکی آقای غالمرضا شریعت خواه روز سه شنبه از ساعت۱۰صبح
مورخه 1401/۶/22
بدینوسیله به کلیه صاحبان امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی اخطار می گردد
تا در موقع تعیین شده در محل حضور بهم رســانند .اعتراض مجاورین و صاحبان
حقوق ارتفاقی که در موعد مقرر در محل حاضر نباشند مطابق ماده ( )۲۰قانون ثبت
تا ( )۳۰روز از تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و مطابق ماده ( )۸۶آئین نامه قانون
ثبت معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ،دادخواست
به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده
قانونی وی می تواند به دادگاه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به
اداره ثبت تسلیم نماید .اداره ثبت بدون توجه به اعتراض  ،عملیات ثبتی را با رعایت
مقررات ادامه می دهد10221.
تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1401/۵/26
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سلماس  -تهنیت
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دیدارمدیرمخابراتمنطقهمرکزیباشهردارساوه

ســید محسن موســوی :مهندس
لطفــی مدیــر مخابــرات منطقه
مرکــزی بــا شهردارســاوه دیدار
وگفتگو کرد.
به گــزارش اداره روابــط عمومی
مخابــرات منطقه مرکــزی دراین
نشســت دکتر یوســفیان شهردار
ساوه خواستار همکاری مخابرات جهت ایجاد شــبکه برای راه اندازی فاز
سوم نصب دوربین های نظارتی در شهرساوه شد.
بر اساس این گزارش در ادامه مهندس لطفی ،همکاری و تعامل شهرداریها را
با مخابرات در زمینه توسعه خطوط و شبکه های مخابراتی امری محوری و
تعیین کننده خواند و بر آن تاکید کردو اظهار داشت :مخابرات آمادگی کامل
دارد نهایت همکاری ومساعدت الزم را برای تمامی فازهای نصب دوربین
های نظارتی شهری به عمل آورد.

عکس روز-
آب رسانی
سیار در
برخی مناطق
شهرکرد

نشاني:تهران ،خیابان بزرگراه جالل آل احمد ،بعد از پل آزمایش،
روبروی خیابان سرسبز جنوبی ،ساختمان امام رضا (ع)،طبقه چهارم
كدپستي1557917113 :
توزيع :کسب و کار
آیین نامه اخالق حرفه ای www.kASBOKARNEWS.ir :

سید محسن موســوی :به گزارش
اداره ارتباطات و امــور بین الملل
شــهرداری اداک ،دکتر کریمی در
جلســه روز گذشــته صحن علنی
شورای شــهر در خصوص تملک
خانــه تاریخی محســنی واقع در
خیابان محسنی بیان کرد :سه نفر از
کارشناسان رسمی در تاریخ  ۲۴خردادماه طی نامه ای اعالم کردند که هر
متر از خانه تاریخی محسنی ارزشی معادل  ۱۲.۵میلیون تومان دارد که در
واقع قدر و سهم اداره کل آموزش و پرورش که بالغ بر حدود  ۴۰درصد از
بناست مبلغی حدود  ۲۹میلیارد تومان برآورد می شود.
شهردار اراک بیان کرد :سیاست شــهرداری در حوزه ناوگان حمل و نقل
عمومی و ناوگان راهسازی با توجه به بازسازی نشدن این ناوگان در سال های
گذشته ،بازسازی این ناوگان بود که خوشبختانه این اقدام در حوزه حمل و
نقل عمومی انجام شده است ،اما در حوزه ناوگان راهسازی وضعیت خوبی
را شاهد نبودیم و نیاز بود که ناوگان ســازمان عمرانی و بازآفرینی از محل
تسهیالت ،اصالح و نوسازی شود و در نظر است که با  ۶۰میلیارد تومان اعتبار
در اختیار ،تجهیز ناوگان سازمان انجام گیرد و در نظر است با عقد قرارداد با
شرکت هپکو  ۱۳دستگاه انواع غلتک ،غلتک ویبره خاک ،لودر ،بیل زنجیری،
اسکید لودر و بکهو لودر به مبلغ  ۴۲میلیارد تومان تامین شود.
دکتر کریمی در خصوص کمک شهرداری به ستاد اربعین استان ،اظهار کرد:
در راهپیمایی اربعین ،شهرداری اراک در شهر مرزی مهران مستقر است
و در واقع استان مرکزی یکی از استان های معین ایالم است که در بحث
اربعین خدمات ارائه می دهد.
وی گفت :امسال به مانند سال های گذشــته موضوع نظافت شهر مرزی
مهران و تامین برخــی از تجهیزات بر عهده ماســت ۶۰ .نفر پاکبان برای
نظافت و  ۲۰نفر عوامل اجرایی و راننــده و عوامل کارپرداز برای حدود دو
هفته مشغول خدمات رسانی در این راستا خواهند بود.
شهردار اراک اضافه کرد :در این راســتا لیستی از نیازمندی ها و نیروهای
اعزامی به مهران تهیه شــده که هزینه ای بالغ بر  ۲۵۷میلیون تومان به
دنبال دارد.
وی در جریان ارائه گزارش هفتگی شهرداری بیان کرد :پروژه میدان امام
حسین(ع) باید طبق زمانبندی ،در پایان شهریور  ۱۴۰۲بهره برداری شود
که قطعا این امر محقق می شود ،اما مشکل اصلی به رفع معارضین باز می
گردد ،پروژه تاکنون  ۳۲.۵درصد پیشرفت فیزیکی داشته است ،معارضین
برق و معارضین لوله انتقال گاز کامال رفع شده اند و تنها معارضین مخابرات
و آب باقی مانده اند که کار در جریان قرار گرفته است.

عضو انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی و مدیران رسانه

معارضین برق و لوله انتقــال گاز پروژه میدان امام
حسین(ع)کامالرفعشدهاست

صاحبامتياز و مديرمسئول :دكتر مينا مهرنوش

اثر توافق احتمالی در بازار مسکن
منصور غیبی ،کارشناس مسکن
برجام در واقع تسهیل گر امور اقتصادی است .اما باید دید پس از تحقق برجام ،تاکید و اولویت بر کدام بخش خواهد بود .همچنین برجام بیش از آنکه به لحاظ علم و داده های اقتصادی ،کمک اقتصادی باشد ،بار روانی
را در بر می گیرد .به هر ترتیب بخش اقتصاد مسکن هم از این گشایش برخوردار خواهد شد .همچنین بازار مسکن مسیر خود را خواهد یافت و سرمایه گذار ،نگاه سرمایه گذاری مجدد به این بازار خواهد داشت .مصرف
کننده هم بازار مصرفی خود را خواهد دید و از این طریق متوجه خواهد شد با چه اقداماتی می تواند وارد بازار شود.
اما مهم ترین دستاورد تعیین تکلیف برجام این است که تکلیف مردم ،اقتصاد کشور ،سرمایه گذار ،تولیدکننده خانه و مسکن و ...روشن خواهد شد .چه برجام تحقق پیدا کند چه تحقق پیدا نکند ،تکلیف روشن خواهد
شد .اینکه باید راه چگونه ادامه پیدا کند مهم ترین دستاورد تعیین تکلیف این قرارداد است .به عبارتی بالتکلیفی تمام می شود.
هرچند باید زمان داد و دید در صورت تحقق برجام ،اولویت اقتصاد ما چه مسیری خواهد بود .مسیر اگر مسیر بهینه سازی نظام معیشتی مردم باشد ،طبیعتا بخشی از سرمایه ها به عنوان تامین معیشت مردم لحاظ
خواهد شد .پس از آن اولویت بعدی به اقتصاد مسکن خواهد رسید .بدین ترتیب گیجی بازار مسکن نسبت به برخورد و رفتار با بازار مسکن از بین خواهد رفت.
رونق نسبی توام با آرامش در راه خواهد بود .اما اعتقاد به ریزش قیمتها به آن مفهومی که مردم منتظر آن هستند ،وجود ندارد .این بدان معناست که برگشت دوباره به قیمت های قبل به مفهوم اینکه آپارتمان در تهران
متری  5تا  10میلیون تومان شود ،امکان پذیر نیست.
بعد از رفع بالتکلیفی ،حضور مردم منجر به رونق بازار مسکن می شود و به دنبال آن قیمتها روان تر و باثبات تر خواهد شد .بنابراین ریزش قیمتی به آن معنا نخواهیم داشت .چراکه ما بعد از چندین سال انباشت انتظار
وارد آرامش می شویم .پس به این راحتی ریزش قیمتها اتفاق نخواهد افتاد .یعنی همان فردای برجام آپارتمان متری  80میلیون تومان به متری  8میلیون تومان کاهش نخواهد یافت.
ترمیم آنچه که منجر به شکل گیری این قیمتها شده پنج سال طول خواهد کشید .از سوی دیگر این تعادل سازی مربوط به تمام مراحل تکمیل یک خانه است .اگر انتظار بر برگشت قیمت خانه به قیمتهای قبل است
باید در مورد قیمت  50خدمت ،ابزار مالی ،مصالح ساختمانی و ...هم این اتفاق بیفتد .یعنی در تمامی این بخش ها باید تعادل قیمتی اتفاق بیفتد که سخت است.
ریزش قیمتها در حدی که مردم انتظار دارند ممکن نیست .شاید  4تا  5درصد افت قیمت داشته باشیم اما ریزش به آن مفهومی که در نظر مردم است ،وجود نخواهد داشت .نتیجه گیری این است که خرید آپارتمان
همین فردا باید اتفاق بیفتد .هر زمان منابع مالی در اختیار مردم و مصرف کننده باشد برای خرید باید اقدام کرد .نباید امید واهی به فردای برجام وجود داشته باشد.
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با اشاره به مطلب فوق اظهار داشت :در صورت عدم
تحقق برجام مســکن به یک رکود تورمی عمیق
میرود و این رکــود تورمی دیگر بــا رونق عجین
نخواهد شد.
وی در ارتباط با اینکه برجام چــه تاثیری در بازار
مسکن دارد ،یادآور شــد :در صورت تحقق برجام،
تولید مســکن به طرز معنــاداری افزایش خواهد
داشــت و در پی آن قیمت و خریــد و فروش نیز با
تغییر مواجه میشــود .ســتاریان در پاسخ به این
ســوال که آیا برجام میتواند زمینهساز بازگشت
ســرمایهگذاران بــه بازار مســکن شــود ،گفت:
خردهسازان در بازار مسکن کشــور نقش بسزایی
ایفا میکنند اما متاسفانه این افراد هیچگاه تحلیل
عمقی از بازار ندارند و بالفاصله پس از اینکه دولت
بر طبل ساخت یک میلیونی مسکن میکوبد ،این
بازار را تــرک میکنند ،در حالی که تجربه نشــان
داده اســت که دولت نمیتواند نقــش چندانی در

چهارشنبه|  26مردادماه  |1401سال هشتم | شماره 2557

سید محسن موســوی :به گزارش
روابــط عمومــی ســازمان جهاد
کشــاورزی  ،فــرزاد مخلصاالئمه
روز یکشنبه در شــورای حفاظت از
منابع آب و کارگروه سازگاری با کم
آبی افزود :اقدامات ســختگیرانه در
ســاماندهی چاههای آب کشاورزی
استان توسط دستگاههای مسئول در دستور کار قرار گیرد .وی اظهار داشت:
در صورتی که مدیریت چاههای آب کشــاوری استان ،نیازمند اعتبار است،
منابع مالی آن تامین شود تا از آسیب به سفرهای زیرزمینی و ذخایر آبی استان
جلوگیری به عمل آید .استاندار مرکزی گفت :استان در طرح تعادل بخشی
و نصب کنتور هوشمند آب کشــاورزی از برنامه ابالغی عقب است که باید با
تنظیم برنامه جامع ،این مهم ساماندهی شود .مخلص االئمه در ادامه با یادآوری
اینکه شهرک گل و گیاه خمین نیز نیاز به چاه آب کشاورزی برای فعالیت این
مجموعه دارد ،گفت :چهاد کشــاورزی و آب منطقهای ،برای حل مشکالت
بهره برداران این شهرک اقدامات الزم را عملیاتی کنند .معاون هماهنگی امور
عمرانی استانداری مرکزی نیز گفت :هر ساله سهمیه شهرستانها در پُرکردن
چاه های کشاورزی غیرمجاز مشخص و به شهرستانها ابالغ میشود .مهدی
زندوکیلی افزود :الزم است برای مدیریت وضعیت چاههای آب کشاورزی هر
ماه جلسه شورای آب در شهرستانها برگزار و سهم مورد هر شهرستان برای
پُرکردن پیگیری شود .وی اظهار داشت :اکنون در طرح تعادل بخشی و نصب
کنتور هوشمند آب کشاورزی شهرستانهای خنداب ،شازند ،ساوه و زرندیه
نسبت به سایر شهرستانها عقبتر هستند .معاون هماهنگی امور عمرانی
استانداری مرکزی گفت :ضروری است تا فرمانداران نسبت به برگزاری جلسات
منظم شورای آب توجه کنند و برای ساماندهی این مهم برنامهریزی منسجم
داشته باشند .مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان مرکزی نیز گفت ۲۵:چاه
آب کشاورزی غیرمجاز امسال در سطح استان پُر و ۶دستگاه حفر چاه غیرمجاز
ت اهلل آمری افزود ۱۲۵ :دستگاه کنتور هوشمند
نیز شناسایی شده است .عز 
آب کشاورزی امسال در استان نصب شده که تاکنون شمار دستگاهنصب شده
در سطح استان ،به یک هزار و  ۵۰۰رسیده است .وی اظهار داشت :در نصب
کنتورهای هوشمند کشاورزی برخی شهرستانهای استان عملکرد ضعیفی
دارند و الزم است اعتبار آن در برنامه هفتم توسعه تامین شود .مدیرعامل شرکت
آب منطقهای استان مرکزی با بیان اینکه ،هزینه تامین منابع مالی برای نصب
کنتور هوشمند آب چاه کشاورزی از دالیل عدم استقبال بهره برداران است،
گفت:هرکنتورهوشمندآبچاهکشاورزیبرایاستفادهکنندگان۲۰۰میلیون
ریال هزینه دارد که این مبلغ در توان بهرهبرداران بخش کشاورزی نیست.

