
بیمه مرکــزی اعالم کرد کــه ۱۰۰ درصد مبلغ 
جریمه مربوط بــه کلیه وســایل نقلیه موتوری 
زمینی فاقد بیمه نامه از تاریخ ۲۹ مرداد تا پایان 
روز ۱۱ شهریور در صورت خرید بیمه نامه با مدت 

اعتبار یک ساله، مورد بخشودگی قرار می گیرد.
به گزارش بیمه مرکزی، به منظور حمایت از اقشار 
آسیب پذیر و در راستای ترویج فرهنگ بیمه ای، 
به مناسبت هفته دولت، ۱۰۰ درصد مبلغ جریمه 

مربوط به کلیه وســایل نقلیه موتــوری زمینی 
فاقد بیمه نامه از تاریخ ۲۹ مرداد تا پایان روز ۱۱ 
شهریور سال جاری به مدت دو هفته و صرفاً در 
صورت خرید بیمه نامه با مدت اعتبار یک ســاله، 

مورد بخشودگی قرار گرفت.
بیمه مرکــزی با اعالم ایــن خبر تأکیــد کرد: 
شــرکت های بیمــه مکلفنــد در بــازه زمانی 
تعیین شده، از دریافت جریمه مذکور خودداری 

کنند. این تصمیم بر مبنای مصوبه مجمع عمومی 
صندوق تأمین خسارت های بدنی و موافقت وزیر 
امور اقتصادی و دارایی و با پیشــنهاد رئیس کل 
بیمه مرکزی ایران مبنی بر بخشودگی جریمه بند 
»ب« ماده »۲۴« قانون بیمه اجباری خســارات 
وارد شده به شــخص ثالث در اثر حوادث ناشی 
 از وســایل نقلیه )مصوب ســال ۱۳۹۵( اتخاذ 

شده  است.

برگزارکننــدگان نمایشــگاه خــودروی ژنو که 
قرار بود در ماه فوریه برگزار شــود، اعالم کردند 
که این نمایشــگاه برای چهارمین سال متوالی 
لغو شــده اســت. آنها گفتند که به جای آن بر 
نمایشگاه بین المللی خودرو ژنو قطر که قرار است 
 اواخر ســال ۲۰۲۳ در دوحه برگزار شود، تمرکز 

خواهند کرد.
به گزارش ایسنا، کمیته دائم نمایشگاه بین المللی 

خودرو ژنو )GIMS(در بیانیه ای اعالم کرد توجه 
به عدم قطعیت در اقتصاد جهانی و ژئوپلیتیک و 
همچنین خطرات مربوط به شــیوع همه گیری، 
برگزارکننــدگان تصمیم گرفته اند تــا به طور 
انحصاری بر برنامه ریزی رویداد دوحه در ســال 

۲۰۲۳ تمرکز کنند.
به گفته برگزارکنندگان، نمایشگاه خودرو نوامبر 
در دوحه قطر که ابتدا به عنــوان مکمل رویداد 

ژنو برنامه ریزی شــده بود، اکنون تنها نمایشگاه 
GIMS در ســال ۲۰۲۳ خواهد بود. ســازمان 
دهندگان گفتند که قرار است هر دو سال یکبار 

برگزار شود.
بر اساس گزارش رویترز، نمایشــگاه خودرو در 
ژنو به طور معمول یک رویداد ساالنه است اما در 
طول سه سال گذشته به دلیل بیماری همه گیر 

لغو شده است.

عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید با وجود آنکه 
دوری چند ساله ایران از بازار جهانی نفت باعث 
شده بازگشت به این عرصه دشواری های خاص 
خود را داشــته باشــد، اما می توان بازار کشور را 

بازیابی کرد.
حمیدرضا صالحی در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: ما پیش از دور اخیــر تحریم های آمریکا در 
بازار جهانی نفت حضور قابل قبولی داشتیم و نفت 
ما از سوی مشتریان مختلف خریداری می شد. اما 
در سال های گذشته متاســفانه امکان حضور در 
این عرصه از بین رفت و همین مســاله باعث شد 
که برخی دیگر از فروشندگان نفت جای ایران را 

در بازار بگیرند.
وی با بیــان این کــه در صــورت کنــار رفتن 
محدودیت ها احتماال بــه زمان نیاز خواهد بود تا 
بار دیگر فروش نفت ایران به حداکثر برسد توضیح 

داد: طبق برآوردهای اولیه پــس از مدتی کوتاه 
امکان آن وجود دارد که ایــران بین یک میلیون 
و ۲۰۰ هــزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشــکه 
نفت بفروشــد. پس از چند ماه می تــوان انتظار 
 داشــت که این عدد به مرز ۲.۵ میلیون بشــکه 

در روز بازگردد.
عضو اتاق بازرگانی تهران به دشواری های بازگشت 
به قراردادهای فروش نفتی اشــاره کرد و گفت: 
نفت ایــران از چند دهه قبل مشــتریان ثابت و 
سنتی خود را داشته و قطعا در صورت کنار رفتن 
محدودیت ها این مشتریان آماده هستند که نفت 
ما را بخرند. البته نفت ایران در سال های گذشته با 
نفت سایر کشورها جبران شده و احتماال به زمان 
نیاز خواهد بود تا قراردادهای قبلی به اتمام برسد 
 و مشــتریان برای نفت ایران قراردادهای تازه ای 

را امضاء کنند.

صالحــی با بیــان این که ثبــات در بــازار نفت 
اهمیت بســیار زیــادی دارد، تصریــح کرد: ما 
تــوان تولید نفــت روزانه مــان بســیار باالتر از 
این اعداد اســت، اما با توجه به از دســت دادن 
بازار و عقب نگه داشــته شــدن اقتصــاد ایران 
به وســیله تحریم ها محدودیت هایــی داریم و 
 باید گام به گام به ســمت روزهای اوج گذشــته 

حرکت کنیم.
وی خاطر نشــان کرد: در صورتی که ما بتوانیم 
ســهم خود را از بازار جهانی نفت افزایش دهیم 
و با یک ثبات چند ســاله در این حــوزه فعالیت 
کنیم قطعا در آینده همین موضوع مانع از اعمال 
تحریم های جدیــد علیه اقتصاد ایــران خواهد 
شــد و به این ترتیب حوزه ای کــه در آن مزیت 
 نســبی باالیی داریم با فعالیت هــای همه جانبه 

گره می خورد.

میــزان ســپرده ها و تســهیالت بانکــی تــا 
پایــان تیرماه ســال جاری نســبت به ســال 
 گذشــته معــادل ۳۵.۵ و ۳۴ درصــد افزایش 

یافته است.
به گزارش ایسنا، براساس گزارش بانک مرکزی 
از وضعیت کل مانده سپرده ها و تسهیالت ریالی، 
ارزی بانک ها و مؤسســات اعتبــاری به تفکیک 
اســتان در پایان تیرماه ســال جاری، مانده کل 
ســپرده ها به رقم ۵۹۹۴.۱ هزار میلیارد تومان 
رسیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 
و پایان سال گذشــته معادل ۳۵.۵ و ۸.۴ درصد 

افزایش را نشان می دهد.
 همچنیــن، باالترین مبلغ ســپرده ها مربوط به 

اســتان تهران با مانده ۳۲۰۷.۵ هــزار میلیارد 
تومان و کم ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه 
و بویراحمد معــادل ۱۶.۵ هــزار میلیارد تومان 
اســت. عالوه بر ایــن، مانده کل تســهیالت در 
این زمــان ۴۳۶۲.۳ هزار میلیارد تومان اســت 
که نســبت به مقطع مشابه ســال قبل و پایان 
 ســال گذشــته معادل ۳۴ و ۵.۳ درصد افزایش 

داشته است.
طبق ایــن گزارش، بیش ترین مبلغ تســهیالت 
نیز مربوط به استان تهران با مانده ۲۶۴۰.۶ هزار 
میلیارد تومان و کم ترین مبلغ مربوط به اســتان 
کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۶.۱ هزار میلیارد 

تومان است.

نسبت تسهیالت به سپرده ها بعد از کسر سپرده 
قانونی ۸۰.۹ درصد اســت که نســبت به مقطع 
مشابه ســال قبل و پایان ســال قبل، به ترتیب 
۰.۵ و ۲.۳ واحد درصد کاهش را نشــان می دهد 
که نسبت مذکور در استان تهران ۹۰.۴ درصد و 
استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۰.۲ درصد است.

در این گزارش، یکی از علــل مهم باال بودن رقم 
تسهیالت و سپرده ها در اســتان تهران استقرار 
دفاتر مرکزی بسیاری از شــرکت ها و مؤسسات 
تولیدی سایر استان ها، در استان تهران بیان شده 
و عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق شــعب 
بانک ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام 

می شود.

مجموع درآمد ترکیه از گردشگری خارجی طی ۲۰ سال اخیر 
به رقم عجیب ۶۳۳ میلیارد دالر رسیده است.

براساس آمارهای مرکز آمار ترکیه، مجموع درآمد این کشور 
از گردشگری خارجی طی ۲۰ سال اخیر به رقم عجیب ۶۳۳ 
میلیارد دالر رســیده اســت. طبق این آمارها، درآمد ساالنه 
گردشگری ترکیه در ســال ۲۰۰۳ حدود ۳/۱۶ میلیارد دالر 
بوده که این میزان با جهش عجیبی تا قبل از کرونا به حدود ۵۲ 

میلیارد دالر تا سال ۲۰۱۹ رسیده است. 
با شیوع کرونا و تدابیر شــدید ترکیه در خصوص پروتکل های 

بهداشتی، درآمد این کشــور از گردشگری خارجی طی سال  
۲۰۲۰ به ۸/۱۵ میلیارد دالر رسیده که این میزان بار دیگر با 
جهش ۸۶ درصدی در سال گذشته میالدی به ۴/۲۹ میلیارد 

دالر رسیده است. 
آمارهای مرکز آمار ترکیه نشان می دهد در ۶ماهه نخست سال 
۲۰۲۲ درآمد این کشور از گردشگران خارجی به ۴/۱۸ میلیارد 
دالر رسیده که پس از ۶ماهه نخســت سال ۲۰۱۹ رکورد ۲۰ 
سال اخیر را شکسته اســت. همچنین امسال درآمد ترکیه از 
ورود گردشگران خارجی نسبت به ۶ماهه نخست سال ۲۰۲۱ 

رشد ۱۷۴ درصدی داشته اســت.جنرال موتورز از مشکالت 
اقتصادی سربلند شد؟!

سهام جنرال موتورز روز جمعه در حالی افزایش یافت که این 
خودروساز اعالم کرد سود ســه ماهه خود را برای سهامداران 
بازگرداند که نشان می دهد که خودروساز مطمئن است بدترین 
خطرات ناشی از همه گیری و تالطم اقتصادی چند ماه گذشته 

را پشت سر گذاشته است.
به گزارش ایسنا، این خودروساز در آوریل ۲۰۲۰ پس از اینکه 
همه گیری جهانی ویروس کرونا بر فروش و تولید تأثیر گذاشت، 

پرداخت سود سهام و بازخرید سهام را به حالت تعلیق درآورده 
بود و شرکت را مجبور به حفظ نقدینگی در طول بحران کرد.

این خودروســاز در بیانیه ای اعالم کرد که اولین سود سهام به 
نرخ ۹ سنت به ازای هر سهم در سهام عادی این شرکت، در ۱۵ 

سپتامبر ۲۰۲۲ پرداخت می شود.
مری بــارا، مدیــر عامل شــرکت، در بیانیه ای به گســترش 
خودروهای الکتریکی و تولید باتری های داخلی اشــاره کرد و 
گفت: پیشــرفت در این ابتکارات استراتژیک کلیدی دید ما را 
بهبود بخشیده و اعتماد به ظرفیت ما برای تأمین مالی رشد و 

همچنین بازگشت سرمایه به سهامداران را تقویت کرده است.
فورد موتور نیز در ماه جوالی گفته بود که در حال بازگرداندن 
سود سهام خود است و سرمایه گذاران را متعجب می کند که 

جنرال موتورز چه زمانی سهام آنها را بازگرداند.
ســهام جنرال موتورز در ســال جــاری تاکنــون ۳۳ درصد 
کاهش یافته است، اگرچه این شرکت به چشم اندازهای سود 
خوشــبینانه پایبند بوده و ماه گذشته به سرمایه گذاران گفته 
بود که اختالالت تولید ناشــی از کمبود نیمه هادی ها در حال 

کاهش است.

افزایش قیمت گاز اروپا امروز با توجه به مشــکل 
اتحادیه اروپــا در جمع آوری ذخایــر کافی برای 
جلوگیــری از واردات گاز روســیه در زمســتان 
 پیش رو، بدون ایجاد کمبود ذخایر اســتراتژیک، 

ادامه یافت.
به گزارش خبرگزاری مهر افزایش قیمت گاز اروپا 
امروز با توجه به مشکل اتحادیه اروپا در جمع آوری 
ذخایر کافی برای جلوگیری از واردات گاز روســیه 
در زمســتان پیش رو، بدون ایجــاد کمبود ذخایر 

استراتژیک، ادامه یافت.

قراردادهای آتی گاز هلنــدی TTF - گاز طبیعی 
اصلی تأیید شــده در اروپا - با ۲۴۹ یــورو در هر 
مگاوات ساعت معامله شد، سطحی که از روزهای 
اولیه تهاجم روســیه به اوکراین که بازارها شاهد 

نوسانات زیادی بود ثبت نشده بود.
با این حال، قیمت گاز هنوز با اوج تاریخی ثبت شده 

در ۷ مارس در ۳۴۵ یورو فاصله دارد.
مقام ناظر بر بخش انرژی در آلمان پیشتر گزارش 
داد که این کشــور ممکن است به هدفی که دولت 
برای پر کردن مخــازن خود تعیین کرده اســت، 

دســت پیدا نکند، و رئیس این مرجــع، کالوس 
مولر، نســبت بــه کمبــود در چندیــن منطقه 
در زمســتان هشــدار داد و خاطرنشــان کــرد: 
 این موضــوع فقط مربــوط به »زمســتان آینده 

نیست.
اروپا به ســختی تالش می کند تا وابستگی خود به 
گاز روســیه را متوقف کند، گازی که آلمان به طور 
خاص به آن متکی است و مســکو از آن به عنوان 
 ابزار فشــار در چارچــوب جنگ خود بــا اوکراین

 استفاده می کند.

نمایشگاه خودرو ژنو برای چهارمین سال متوالی لغو شداز ۲۹ مرداد تا ۱۱ شهریور: جریمه  فقدان بیمه نامه شخص ثالث بخشیده شد

مشتریان سنتی آماده خرید دوباره نفت ایران مردم چقدر در بانک ها سپرده گذاری کردند؟

درآمد ۶۳۳ میلیارد دالری ترکیه از گردشگران خارجی طی ۲۰ سال

قیمت گاز در اروپا همچنان افزایشی

پیامک: 30004800سال هشتم |  شماره      2560| یکشنبه  30  مردادماه  1401 |  23 محرم1444 | 21 آگوست  2022 |  4 صفحه 5000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 2

وزیر نیرو:
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مسیر نجات 
بازار مسکن

دولــت بایــد بــا افزایش 
تسهیالت بازار مسکن را به 
سمت رونق هدایت کند. چرا 
که از طریق افزایش قدرت 
خرید متقاضیان به طور قطع بازار مسکن به سمت 
رونق و خروج از رکود هدایت می شــود. در چنین 
شرایطی که بازار مسکن درگیر رشد قیمتها شده و 
افزایش قیمتها خارج از تصور رقم خورده، حمایتها 
برای خانه دار شدن باید متناسب با همین تورم جلو 
برود. تسهیالتی که تنها برای خرید چند متر خانه 

کفاف می دهد به...

  حسن محتشم، کارشناس 
مسکن 
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روند نزولی 
قیمت خودرو

کاالهای اساسی 
در صدر احتکار

با وام 480 میلیون تومانی کمتر از 8 متر مسکن می توان خرید

ناکارآمدی  وام  خرید  مسکن
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سقوط   قیمت  سکه
سکه   در  کف   کانال  13 میلیونی   قرار   گرفت

بررسی بازار روز گذشــته خودرو نشان می دهد 
محصوالت ایران خودرو و سایپا شاهد کاهش ۳ 
تا ۹ میلیون تومانی قیمت ها بوده اســت. سعید 
مؤتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی 
تهران با اشاره به ریزش قیمت ها در بازار خودرو 
گفت: هرچه عرضه خودرو توســط خودروسازان 
بیشتر شود، قیمت ها قطعاً ریزش بیشتری خواهند 
داشت.  وی با بیان اینکه »اثر روانی مذاکرات باعث 
شده است در هفته های اخیر بازار با شوک شدیدی 
در قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی روبه رو 
شود« افزود: فعاًل خریداری در بازار وجود ندارد. 
مشــتری می داند که با صورت گرفتن توافقات 
بین المللی می توان به کاهش بیشــتر قیمت ها 

امیدوار بود و به همین...

بیشترین کاالهای کشف شده در پی بازرسی های 
مربوط به احتکار در تیر ماه امسال شامل کاالهای 
اساســی از جمله برنج، چای، روغن نباتی، شکر و 
تخم مرغ، تجهیزات پزشکی، انواع شوینده و غیره 
به ارزش بیش از۴۴۰ میلیارد تومان بوده اســت. 
بر اساس اطالعات منتشر شــده از سوی سازمان 
حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان، در 
تیرماه امســال بیش از ۲۶ هزار و ۸۰۷ بازرسی از 
انبارها، سردخانه و و مراکز نگهداری کاال، برای مقابله 
با احتکار احتمالی کاالها، کشور انجام این بازرسی ها 
منجر به تشــکیل ۱۳۴۱ پرونده برای واحدهای 
متخلف شده است. بیشترین کاالهای مکشوفه نیز 
شامل کاالهای اساسی از جمله برنج، چای، روغن 

نباتی، شکر و تخم مرغ...



اقتصاد2
ایران

کاهش ۳ تا ۹ میلیون تومانی قیمت ها در 
بازار خودرو

روند نزولی قیمت خودرو
بررسی بازار روز گذشــته خودرو نشان می دهد 
محصوالت ایران خودرو و سایپا شاهد کاهش ۳ تا 

۹ میلیون تومانی قیمت ها بوده است.
به گزارش تسنیم، سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران خودروی تهران با اشاره به ریزش 
قیمت ها در بازار خودرو به تســنیم گفت: هرچه 
عرضه خودرو توســط خودروسازان بیشتر شود، 

قیمت ها قطعاً ریزش بیشتری خواهند داشت.
 وی با بیان اینکه »اثر روانی مذاکرات باعث شده 
است در هفته های اخیر بازار با شوک شدیدی در 
قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی روبه رو 
شود« افزود: فعاًل خریداری در بازار وجود ندارد. 
مشــتری می داند که با صورت گرفتن توافقات 
بین المللی می توان به کاهش بیشــتر قیمت ها 
امیدوار بود و به همین دلیل مشــتریان از خرید 
عقب نشینی کرده و منتظرند تا ببینند در آینده 

چه اتفاقی در بازار رخ خواهد داد.
بر اساس این گزارش در هفته گذشته گروه بهمن 
اقدام به عرضه 175 دستگاه خودروی فیدلیتی 
پنج نفره، 175 دستگاه فیدلیتی هفت نفره، 250 
دســتگاه دیگنیتی کرد که این موضــوع هم بر 

کاهشی شدن قیمت خودرو در بازار اثرگذار بود.
بررسی بازار روز گذشــته خودرو نشان می دهد 
کوییکR و پژو207 دنــده ای کاهش 8 میلیون 
تومانی را نسبت به هفته گذشته تجربه کرده اند 
عالوه بر این در برخی از محصوالت ایران خودرو و 
سایپا مانند ساینا و سمند نیز بازار شاهد کاهش 7 

تا ۹ میلیون تومانی قیمت ها بوده است.
به گزارش اقتصادنیوز ؛ پاســخ ایران به مذاکرات 
احیای برجام و انتشار اخبار مثبت به نزدیک شدن 
به توافق احتمالی برجام یکی از عواملی است که 
بسیاری از فعاالن بازار خودرو افت قیمت در بازار را 
به آن نسبت می دهند؛ به گفته فعاالن بازار خودرو 
انتشار اخبار برجامی موجب شد تا بسیاری در بازار 
خودرو به فروشنده بدل شــوند و این امر موجب 
شده تا قیمت ها در آخرین هفته مردادماه شکل 

کاهشی به خود گیرد.
عالوه بر ســیگنال های مثبت آغاز عرضه خودرو 
در بورس کاال نیز بر کاهشی شدن قیمت خودرو 
در بازار اثرگذار بوده اســت. طرح عرضه خودرو در 
بورس کاال هم که مدت ها است بسیاری در انتظار 
اجرای آن هستند در هفته جاری اجرایی شد و گروه 
بهمن اقدام به عرضه 175 دستگاه خودرو فیدلیتی 
پنج نفره، 175 دستگاه فیدلیتی هفت نفره، 250 
دستگاه دیگنیتی کرد؛ عوامل دیگری که موجب 
شد تا قیمت خودرو در بازار کاهشی شود. براساس 
ارزیابی بازار در هفته ســپری شده بیشترین افت 
قیمت به »کوییکR« و »پژو 207 دنده ای« مربوط 
می شده و این دو خودرو در آخرین هفته مرداد ماه 
افتی 7 میلیونی در بازار داشــته اند و »شاهین«، 
»ســمند LX با موتورEF7«، »ســاینا«، »سورن 
پالس«، »دنا پالس« و »پژو 207 سقف شیشه ای« 

نیز در بازار افتی 6 میلیون را ثبت کرده اند.

واگذاری سهام شرکت های خودرویی در 
نیمه دوم سال

تعیین تکلیف ETF  ها به زودی
دســتیار ویژه رئیس ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار از واگذاری ســهام ســایپا و ایران خودرو 
 در نیمــه دوم ســال جــاری و تعییــن تکلیف 

ETF ها خبر داد.
به گزارش ایسنا، مهدی مساحی در حاشیه نشست 
خبری معاون وزیر اقتصاد از واگذاری سهام سایپا 
و ایران خودرو در نیمه دوم سال جاری خبر داد و 
گفت: کار ارزش گذاری این سهام زمان بر بود و هنوز 
کار کارشناسی آن تمام نشده است که بتوان زمان 

دقیق واگذاری را اعالم کرد.
وی با بیان این که اصالح اساســنامه ETF ها در 
صحن هیات دولت مطرح شد، اظهار کرد: نظرات 
در این مورد مثبت بود و احتماال با انجام این کار 
قیمت دارا یکــم و پاالیش یکم بــه ارزش ذاتی 
آنها نزدیک شود. دســتیار ویژه رئیس سازمان 
بورس همچنین در مورد وضعیت بازگشایی نماد 
ســرخ  آبی ها در بازار فرابورس توضیح داد: باید 
قراردادهای دو تیم استقالل و پرسپولیس شفاف 
سازی می شد که در این راستا بخشی از آن افشا 

شده و بخش دیگر هم افشا خواهد شد.
مساحی با اشاره به عرضه چند خودرو در بورس 
کاال ادامه داد: خودروهای بیشتری در بستر بورس 

کاال عرضه خواهند شد.
به گفته دستیار ویژه رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار مذاکرات بین سازمان بورس و قوه قضاییه 
برای انتقال اطالعات متوفیان سهام عدالت برای 

تعیین تکلیف این سهام صورت گرفته است.

اخبار

در معامالت روز گذشــته 
با کاهــش قیمــت دالر و 
رسیدن آن به کف کانال 2۹ 
هزار تومانی، سکه نیز کاهش 
قیمت  قابل توجهی را  ثبت 
کرد؛ به گونه ای که سکه امامی به کف کانال 1۳میلیون 

تومانی رسید.
عده ای از معامله گران با توجه به اخبار ضد و نقیض 
برجامی همچنان در الک احتیاط هستند و معتقدند تا 
روشن نشدن هوای نیمه تاریک برجام، بازار ارز شاهد 

نوسان محدود و عقب نشینی دالرخواهد بود .
 به گزارش اقتصادنیوز؛  انتشار غیررسمی بخش هایی 
از توافق جدید ایران و آمریکا موجب شد تا خوشبینی 
معامله گران دالر نسبت به احیای توافق برجام بیشتر 

شود و قیمت دالر نوسان محدودی را ثبت کرد . 
روز جمعــه الجزیره جزئیاتی جدیــد از متن توافق 
هسته را رونمایی کرد  و مدعی شد در اولین روز پس 
از امضای توافق، تحریم های 17 بانک و 150 موسسه 

اقتصادی ایران لغو خواهند شد.
با این حال، در انتهای شــب این ادعا از سوی منابع 
فرانسوی تکذیب شــد، برخی خبرگزاری ها عنوان 
می کردند که پاسخ آمریکا به شرایط مورد درخواست 
ایران، مثبت نبوده است. یک مقام وزارت امور خارجه 
آمریکا گفت گزارش های منتشر شده مبنی بر پذیرش 
یا تمایل ما به دادن امتیاز به ایران برای بازگشــت به 

توافق هسته ای کامال نادرست است.
 عده ای از معامله گران  با توجه به اخبار ضد و نقیض 
برجامی همچنان در الک احتیاط هستند و معتقدند تا 
روشن نشدن هوای نیمه تاریک برجام،  بازار ارز شاهد 

نوسان محدود و عقب نشینی دالرخواهد بود . 
بــا این حــال عــده ای دیگر بــا برجســته کردن 
ســیگنال های منفی برجامــی باور داشــتند این 

موضــوع ممکــن اســت در ابتــدای روز جاری،  
معادالت مــورد انتظار معامله گــران ارزی را تغییر 
دهد و قیمت دالر وارد فاز افزایشــی شــود. به باور 
تحلیل گران فنــی در صورتی کــه دالر زیر محدوه 
2۹ هزار و 800 تومــان باقــی بماند، احتمال افت 
 قیمت تا محــدوده 2۹ هــزار و 200 تومان وجود 

خواهد داشت.
اسکناس آمریکایی در معامالت انتهای شب گذشته 
در کانال 2۹ هزار تومان جا به جا شد. بازیگران ارزی 
تمایل زیادی نداشتند که در موقعیت خرید قرار بگیرند 

و با احتیاط،  گرایش بیشتری به فروش ارز داشتند.
 بر اســاس صحبت های فعاالن، انتشــار جزییاتی 
درباره توافق احتمالی هسته ای موجب شده بود که 
جو وقوع توافق در میان معامله گران بیشــتر شود و 
تمایل به خرید ارز کاهش پیدا کند. به عبارت دیگر 
دیروز بازار به صورت احتیاطی در انتظار وقوع توافق 

در هفته جــاری بود و همین موضوع موجب شــده 
 بود که توان برگشت به کانال ۳0 هزار تومان در بازار 

وجود نداشته باشد. 

سه سناریو از قیمت دالر
به گزارش تجارت نیوز، اینده برجام را در سه سناریو 
می توان بررسی کرد. اول اینکه توافق حاصل نشود. در 
آن صورت باید منتظر برگشت قیمت دالر به کانال 
باالتر و حتی افزایش قیمت بیشتر آن باشیم. پیش 
از این کارشناســان اعالم کرده بودند که اگر توافق 
حاصل شود، شاید کاهش قیمت دالر اندک باشد، اما 
اگر توافق به بن بست بخورد، افزایش قیمت دالر قابل 
توجه است. پس در این سناریو باید منتظر ثبت رکورد 

جدید قیمت دالر بود.
سناریوی دوم این است که مذاکرات به نتیجه برسد. آن 
زمان باید منتظر کاهش قیمت دالر بود. اما نه چندان 

زیاد. برخی از کارشناســان می گویند احیای برجام، 
قیمت دالر را به زیر 20هزار تومان می رساند. اما دسته 
دیگری از کارشناسان معتقدند که قیمت واقعی دالر 
از قیمت کنونی آن هم بیشتر است و اقتصاد ایران دالر 
ارزان را تحمل نمی کند. پس در این سناریو احتماال 

قیمت دالر تا محدوده 27 و 28 تومان پایین بیاید.
سناریوی ســوم تدوام شــرایط کنونی است. اینکه 
مذاکرات ادامه پیدا کند. آن زمان دو عامل منجر به 
افزایش قیمت دالر می شود؛ یکی به نتیجه نرسیدن 
مذاکرات و دیگری شاخص های کالن اقتصادی که به 

انتظارات تورمی دامن می زند.

سکه به مرز ۱۳ میلیون تومان رسید
قیمت دالر هم اکنون در بازار آزاد به 2۹ هزار تومان 
رسیده و احتماالً طی ســاعات آتی باید شاهد ثبت 
قیمت دالر در کانال 28 هزار تومانی باشــیم. قیمت 
سکه نیز هم اکنون در بازار ســبزه میدان در مرز 1۳ 
میلیون تومانی معامله می شود و بزودی سکه نیز در 

کانال 12 میلیون تومان قیمت خواهد خورد.
از ابتدای هفته گذشته تا کنون بازار ارز و طال شاهد 
ریزش قیمت هاســت که همین امر موجب شده تا 
خریداران احتمالی این بازارها فعالً تماشاچی باشند و 
دارندگان طال و ارز نیز از ترس ریزش بیشتر قیمت ها، 

صف فروش تشکیل دهند.
افزایش تعداد فروشــنده ها در بازار طال و ارز از هفته 
گذشته مشهود است و آنطور که فعاالن این بازارها 
می گویند: جو سیاســی مثبت و خبرهای جدید از 
مذاکرات باعث خوش بینی بازارها و طبعاً ریزش قیمت 

ها شده است.
هم اکنون در بازار آزاد، قیمت طالی 18عیار هر گرم 
یک  میلیــون و 215 هزار تومان، هــر مثقال طالی 
آبشــده 5میلیون و 266 هزار تومان، قیمت ســکه 
تمام بهار آزادی طرح جدید نیــز 1۳ میلیون و 100 

هزار  تومان است.

سکه در کف کانال 13 میلیونی قرار گرفت

سقوط  قیمت  سکه

وزیر نیرو:
برنامه ای برای واردات آب نداریم

وزیر نیرو گفت: هیچ برنامــه ای برات واردات آب 
نداریم و در حوزه دیپلماســی آب در مورد اجرای 
طرح های مشترک آبی، توسعه صادرات خدمات 
فنی و مهندســی و حق آبه ها با کشورهای دیگر 
در حال مذاکره هســتیم. علی اکبر محرابیان در 
گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه مذاکرات تاکنون 
پیشرفت خوبی داشته اســت، اظهار کرد: برای 
صادرات خدمات فنی و مهندسی و حق آبه ها به 
نقاط خوبی دســت یافته ایم. وی افزود: تقویت 
دیپلماسی آب و انرژی جزو اولویت های سیاست 
خارجی دولت سیزدهم است  و از ابتدای روی کار 
آمدن دولت مردمی با تاکیدهای رییس جمهوری 

این موضوع با جدیت دنبال می شود.
او درباره برنامه وزارت نیرو برای اجرای پروژه های 
نیمه تمام گفت: پروژه هــا در حوزه های آب، برق 
و آبفا اولویت بندی شده است؛ به طوری که 2۳0 
پروژه اولویت دار در حــوزه آب و آبفا و حدود 50 
پروژه اولویت دار نیــز تنها در بخش نیروگاهی در 
دستور کار داریم و معادل همین عدد نیز در خطوط 

انتقال و پست و شبکه مورد توجه است.

کاالهای اساسی در صدر احتکار
بیشترین کاالهای کشف شده در پی بازرسی های 
مربوط به احتکار در تیر ماه امسال شامل کاالهای 
اساســی از جمله برنج، چای، روغن نباتی، شکر و 
تخم مرغ، تجهیزات پزشکی، انواع شوینده و غیره 
به ارزش بیش از۴۴0 میلیارد تومان بوده است. به 
گزارش ایسنا، بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
در تیرماه امســال بیش از 26 هزار و 807 بازرسی 
از انبارها، ســردخانه و و مراکز نگهداری کاال، برای 
مقابله با احتکار احتمالی کاالها، کشور انجام این 
بازرسی ها منجر به تشــکیل 1۳۴1 پرونده برای 
واحدهای متخلف شده است. بیشترین کاالهای 
مکشوفه نیز شامل کاالهای اساسی از جمله برنج، 
چای، روغن نباتی، شــکر و تخم مرغ، تجهیزات 
پزشکی، انواع شوینده و غیره به ارزش بیش از ۴۴0 
میلیارد تومان بوده است. همچنین بر اساس این 
آمار، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 1۳1 هزار 
و 62۹ مورد بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کاال 
صورت گرفته که منجر به تشکیل 1۳ هزار و 507 
فقره پرونده تخلف به ارزش بیش از 1۴ هزار و 727 

میلیارد تومان شده است.

چگونه شکایت کنیم؟
مردم می تواننــد بــا مراجعه به ســتاد خبری 
سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و 
شهرستان های تابع، شکایت خود را تنظیم کنند 
یا از طریق تلفن )12۴(، پورتال سازمان حمایت 
به نشانی الکترونیکی www.cppo.ir، سایت 
)ir.12۴( و اپلیکیشن »آپ« شکایت خود را مطرح 
کنند. طبــق قانون نظام صنفی، گران فروشــی، 
کم فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه 
عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، فروش 
اجباری،  عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب 

از جمله مهم ترین تخلفات صنفی است.

اتاق بازرگانی ایران گزارش داد
اقتصاد ایران در انتظار احیای برجام

اتاق بازرگانی ایــران در جدیدترین گزارش خود اعالم 
کرده که در صورت کنار رفتن تحریم ها، اقتصاد ایران 
آماده جهــش در حوزه های مختلــف خواهد بود که 
می تواند به بهبود نسبی شرایط منجر شود. به گزارش 
ایسنا، کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران در راستای ترسیم تصویری از وضعیت 
صنعت ایران در ســال 1۴00 و ارائــه برآوردهایی از 
وضعیت اقتصاد کشور در سال 1۴01، گزارش »داشبورد 
خانواده صنعت« را تدوین کــرده که می تواند به درک 
وضعیت موجود و برخی ســناریوهای محتمل آینده 
کمک کند. این گزارش در سه بخش، صنعت، تجارت 
خارجی و شــرایط تورم و نرخ ارز را بررسی می کند. در 
بخش اول آمار کلی مرتبط با صنعت کشور مورد بحث 
و بررسی قرار گرفته و مهم ترین اطالعات صنعت کشور 
از جمله میزان اشتغال زایی، ســرمایه گذاری صورت 
گرفته در صنعت کشــور و میزان مجوزها و پروانه های 
بهره برداری در 11 ماهه سال 1۳۹۹ و 1۴00 مقایسه 
شده است. در این بخش همچنین سرمایه گذاری های 
صورت گرفته در سال 1۴00 و 1۳۹۹ به تفکیک استانی 
پرداخته شده و به طور مشخص می توان از نمودارهای این 
بخش بهینه بودن یا نبودن سرمایه گذاری ها در استان و 
سرمایه بربودن یا کاربر بودن صنعت هر استان را مورد 
بحث و بررسی قرار داد. در پایان این بخش نمایی کلی 
از پراکندگی جغرافیایی اشتغال زایی صنایع در کشور به 
تصویر کشیده شده است که نتایج نشان دهنده تمرکز 

باالی این اشتغال زایی ها در مرکز کشور است.

اخبار

I N FO@biznews. ir

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2560| یکشنبه 30 مردادماه1401

در معامالت اولیــن روز کاری هفته شــاخص 
کل بــرای ســومین روز متوالــی نــزول کرد 
 و از نیمــه کانــال یــک میلیــون و ۴00 هزار 

واحدی پائین آمد.
به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز شــنبه 
بیســت و نُهم مرداد ماه، شــاخص کل بورس 
پایتخت با ریزش 12 هزار و 5۹۳ واحدی نسبت 
به روز چهارشنبه به رقم یک میلیون و ۴۳8 هزار 

و 810 واحد رسید.  
شــاخص هم وزن بورس نیز با افت هزار و 668 
واحدی در ســطح ۳۹7 هــزار و ۴10 واحدی 
ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( 
28 واحد پائین آمد و در ســطح 1۹ هزار و 1۹ 

واحد باقی ماند.  
روز گذشــته نمادهای »فــارس«، »کچاد« و 
»فملی« بیشــترین تأثیر را در افت شاخص کل 
بورس داشتند و نمادهای »شفن«، »حکشتی« 
و »برکت« بیشترین تأثیر افزایشی را بر شاخص 

کل داشتند. 
در فرابــورس نیز نمادهای »آریــا«، »کگهر« و 
»خدیزل« بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص 
کل فرابورس داشــتند و »بپاس«، »شــراز« و 
»زاگرس« بیشــترین تأثیر مثبت را بر شاخص 

داشتند.  
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس خساپا 
صدرنشین است و خودرو و خگستر در رتبه های 
بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای دی، آریا 

و قچار پرتراکنش  ترین نمادها هستند.  

ارزش معامالت بورس
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام به 

رقم 18 هزار و 820 میلیارد تومان افزایش یافت. 
ارزش معامالت اوراق بدهــی در بازار ثانویه 1۴ 
هــزار و 175 میلیارد تومان بــود که 75 درصد 
از ارزش کل معامالت بازار ســرمایه را تشکیل 

می دهد. 
روز گذشــته ارزش معامــالت خرد ســهام با 
کاهــش 18 درصــدی نســبت بــه روز کاری 
 قبل به رقــم ۳ هــزار و 1۴1 میلیــارد تومان 

رسید. 

صف های پایانی بازار 
در پایــان معامــالت روز گذشــته ارزش 
صف هــای فــروش پایانــی بــازار نســبت به 
روز کاری قبــل افزایــش یافــت و ۳7 میلیارد 
تومــان بــود. ارزش صف هــای خریــد نیــز 
نســبت به پایــان روز کاری گذشــته 5 درصد 
 افــت کــرد و در رقــم 57 میلیــارد تومــان

 ایستاد. 
روز گذشــته نماد حخزر )شــرکت کشتیرانی 
حخزر( با صــف  خریــد 15 میلیــارد تومانی 
در صدر جــدول تقاضای بــازار قــرار گرفت. 
پــس از حخــزر، نمادهــای فمراد )شــرکت 
آلومــراد( و ریشــمک )شــرکت تولیــد و 
 صادرات ریشــمک( بیشــترین صــف خرید 

را داشتند. 
بیشــترین صــف فــروش بــازار در پایــان 
معامــالت بــه نمــاد ورنا )شــرکت ســرمایه 
گــذاری رنــا( تعلق داشــت کــه ارزش آن ۹ 
میلیارد تومــان بود. پــس از ورنــا، نمادهای 
 آسیاتک، وساپا، ســکرد و ذوب بیشترین صف

 فروش داشتند.

عضو کمیســیون صنایع مجلس گفت: آیین نامه 
اجرایی توســط وزارت صمت در حال نهایی شدن 
است و طی آخرین جلسه مشــترک کمیسیون و 

وزارت صمت، نظرات مجلس در آن گنجانده شد.
به گزارش تسنیم، عضو کمیسیون صنایع مجلس با 
بیان این که حداکثر ظرف یک ماه آینده شاید بتوان 
به یک آیین نامه اجرایی برای واردات خودرو دست  
یافت بهره برداری از اولین محموله وارداتی خودروی 
خارجی را مربوط به آذرماه ســال جاری دانســت. 
حجت اهلل فیروزی با اشــاره به تدوین سازوکارهای 
واردات خودرو گفت: آیین نامه اجرایی توسط وزارت 
صمت در حال نهایی شدن است و طی آخرین جلسه 
مشترک کمیســیون و وزارت صمت، نقطه نظرات 
مجلس در آیین نامه گنجانده شد. عضو کمیسیون 
صنایع مجلس از امکان واردات توسط همه اشخاص 
حقیقی و حقوقی خبر داد و افزود: خودروهای تمام 
برقی و هیبریــدی ابتدا در مناطق آزاد وارد شــده 
و مورداســتفاده قرار می گیــرد. خودروهای دیگر 
مربوط به حمل ونقل عمومی است که باید جایگزین 
خودروهای فرسوده و تاکسی ها شود و قسمی دیگر 
خودروهایی با میانگین قیمتی متوسط و پایین است.
فیروزی در رابطه  با ورود خودروی اقتصادی به کشور 
گفت: خودروها با حجم موتور کم و رعایت مسائل 
زیست محیطی بوده و قیمتشان باید به میزانی باشد 
که جمعیِت متوسط از نظر درآمدی قادر به خریداری 

آن باشند.
این نماینده مجلس تأکید کرد خدمات پس از فروش 
باید قادر به پشــتیبانی این خودروها باشد. قبل از 
مصوبه ســران قوا عمدتاً خودروهــای لوکس وارد 
کشور می شد ولی امروز بر اساس تصمیم گیری ها، 
بخش عمــده خودروهای وارداتی توســط قشــر 

متوسط جامعه خریداری می شود؛ ضمن این که بر 
واردات خودروهای برقی تأکید شده است. فیروزی 
درعین حال تأکید کرد آیین نامه هنوز نهایی نشده و 

از طرفی نظرات فعاالن این حوزه باید لحاظ شود.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس دررابطه با تقویت 
خودروسازی های داخلی گفت: امروز سرعت علم 
و تکنولوژی در جهان زیاد اســت و در سنوات اخیر 
به جهت برخی تحریم ها، امکان نوسازی تجهیزات 
را نداشتیم و لذا ورود خودروهای جدید به کشور با 
تکنولوژی روز امکان استفاده خودروسازان داخلی از 

علم جدید را فراهم می آورد.
وی ابراز امیدواری کرد پلتفرم های جدیدی در این 
زمینه ایجاد شــود و بر خالف دیــدگاه عده ای که 
احتمال می دهند واردات سبب تضعیف تولید داخلی 
می شود، گفت: ما معتقدیم این رویه رقابتی سالم 
ایجاد کرده و پاسخی به افرادی است که مایل به خرید 
خودروی خارجی هستند. فیروزی در خصوص زمان 
واردات هم گفت: حداکثر ظرف یک ماه آینده شاید 
بتوان به یک آیین نامه اجرایی دست یافت و بالفاصله 
پس از تصویب آیین نامه می توان این رویه را عملیاتی 
و اجرایی نمود. همچنیــن اهتمام مجلس و دولت 
بر این اســت که از ظرفیت پول های خارج از کشور 
و سرمایه داران ایرانی که دارای کسب وکار و درآمد 
هســتند، برای واردات خودرو بهره ببریم تا امکان 

خروج ارز از کشور به حداقل برسد.
وی بهره برداری از اولین محموله وارداتی خودروی 
خارجی را مربوط به آذرماه سال جاری دانست. پیش 
تر منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تدوین آیین نامه 
واردات خودرو، از ورود نخستین خودروهای وارداتی 

به کشور تا شهریورماه سال جاری خبر داده بود.

بر اساس آخرین آمارها، بیش از 1۳ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی 
در کشور وجود دارد که از این تعداد 11 هزار و ۳00 تشکل را تشکل 

های کارگری تشکیل می دهند.
به گزارش ایسنا، تشــکل های کارگری و کارفرمایی بازوان توانمند 
وزارت کار هستند که تشکیل و توســعه آنها می تواند زمینه افزایش 
بهره وری، ارتقای کیفیت تولید و بهبود عملکرد واحدهای تولیدی را 

به دنبال داشته باشد.
به اعتقاد کارشناســان، حضــور نمایندگان تشــکل های کارگری 
و کارفرمایــی در مراجــع تصمیــم  گیر نظیر شــورای عالــی کار، 
ســازمان تامیــن اجتماعی، شــورای عالی حفاظت فنی، شــورای 
عالــی اشــتغال و مراجع تشــخیص و حــل اختــالف در پیگیری 
 و دفــاع از حقــوق و مطالبــات جامعــه کارگــری و کارفرمایــی 

اثرگذار است.
بر همین اســاس تشــکیل انجمن های صنفی توســط کارگران و 
کارفرمایــان، در تامین امنیت شــغلی و حمایــت حقوقی و صنفی 
 کارگران و نظم بخشــی بــه روابط میــان کارگــران و کارفرمایان 

نقش دارد.
امضای تفاهم نامــه همکاری مشــترک میــان وزارت کار و کانون 

عالــی انجمن هــای صنفــی کارگــران و موسســه کار و تامیــن 
اجتماعی بــا انجمن هــای صنفی کارگــری از جملــه نمونه های 
اســتفاده از ظرفیــت تشــکل ها به شــمار مــی رود که بــا هدف 
 ارائه آمــوزش، بهــره وری، ایمنی و بهداشــت کارگــران عملیاتی 

شده است.
علی حســین رعیتی فردـ  معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعیـ  از فعالیت بیش از 1۳ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در 

کشور خبر می دهد.
او می گوید: از این تعداد 11 هزار و ۳00 تشکل را تشکل های کارگری 
و مابقی را تشکل های کارفرمایی تشکیل می دهند که در موضوعات 

مختلف همراه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.
معاون وزیر کار تاکید دارد که تشکل های رسمی در واحدهای تولیدی 
باید عملیاتی شوند تا کارگران با استفاده از این تشکل ها مطالبه های 

به حق خود را پیگیری کنند.
رعیتی فرد درعین حال بر رعایت ماده 1۳1 قانون کار و فصل ششم 
این قانون از سوی همه واحدهای زیرمجموعه وزارت کار تاکید و ابراز 
امیدواری کرده است با تقویت بازرسی ها در کل کشور تعداد تشکل 

ها افزایش یابد.

برابر مــاده 1۳1 قانــون کار و در راســتای اجرای اصل بیســت و 
ششــم قانون اساســی جمهوری اســالمی ایران، بــه  منظور حفظ 
منافع مشــروع و قانونــی و بهبــود وضــع اقتصــادی کارگران و 
 کارفرمایان، این قشــر می توانند بــه تشــکیل انجمن های صنفی

 اقدام کنند.
اطــالع از تعــداد کارگــران و بنگاه هــا در کشــور، شناســایی 
کارگاه های غیرمجاز، شناســایی بنگاه های راکــد و فعال، آموزش 
نیروهــای کار، پیگیری حقــوق و مطالبات کارگری، شناســایی و 
حل مشــکالت واحدهــا و بنگاه هــا و پیگیــری مســایل حقوقی 
 از جملــه موضوعاتــی اســت کــه در تشــکل ها مــورد پیگیری 

قرار می گیرد.
به گزارش ایسنا، بی تردید کارکرد تشــکل ها در افزایش بهره وری، 
تثبیت اشتغال و پایداری مشاغل، شناسایی نیازهای جوامع کارگری و 
کارفرمایی،   شناسایی مشکالت محیط کار و مطالبه حقوقی کارگران 
و کارفرمایان حایز اهمیت است و گسترش تشــکل های کارگری و 
کارفرمایی با رعایت اصل ســه جانبه گرایی عالوه بر نقش آفرینی و 
مشارکت بیشتر، می تواند وزارت کار را در شفاف سازی و توسعه روابط 

کار یاری دهد.

نمادهای اثرگذار بر افت شاخص کل بورس؛

نزول ادامه دار بورس
عضو کمیسیون صنایع مجلس

زمان احتمالی واردات خودروهای خارجی 

فعالیت بیش از ۱۱ هزار تشکل کارگری

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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رئيس اتحاديه فروشندگان کاغذ و مقوا تهران گفت: 
بعد از تصميم دولت مبني بر عرضه کاغذ در بورس 
کاال، بازار اين محصول قفل شــده و خريد و فروشي 
در بازار انجام نمي شود. احمد شريفان، رئيس اتحاديه 
فروشندگان کاغذ و مقوا تهران درباره داليل افزايش 
قيمت کاغذ طي روزهاي اخير بيان داشت: تصميم 
وزارت صمت مبني بر عرضه کاغذ در بورس کاال باعث 
شده تا بازار کاغذ قفل شود و خريد و فروشي در اين 
بازار طي روزهاي اخير انجام نشود. وي با اشاره به اينکه 
اين تصميم دولت مبني بر عرضه کاغذ در بورس کاال 
حدود ۱۵ درصد قيمت کاغذ تحرير را افزايش داده 
است، گفت: افزايش قيمت کاغذ طي روزهاي اخير 
هيچ ارتباطي با قيمت دالر و فضاي سياســي کشور 

نداشته است.
رئيس اتحاديه فروشندگان کاغذ و مقوا تهران با بيان 
اينکه عرضه کاال در بــورس و همچنين عرضه کاغذ 
در بورس کاال خوب اســت، گفت: اما اين کار بايد در 

زماني مشخص و با آموزش دادن با کاسبان و فعاالن 
بازار انجام مي شد. شريفان اظهار داشت: کاسبان و 
تاجران فعال در حوزه کاغذ تاکنون به صورت سنتي 
خريد و فروش انجام ميداده اند، بنابراين با فضاي خريد 
و فروش در بورس کاال آشنا نيستند و لذا تصميم اخير 
دولت درباره خريد و فروش کاغذ از طريق بورس کاال 

منجر به بروز مشکالتي براي آنها ميشود.
وي افزود: بعد از اينکه اعالم شد خريد و فروش کاغذ 
بايد از طريق بورس کاال انجام شــود، بازار کاغذ قفل 
شد و نه تاجر کاغذ خود را ميفروشد و نه واردکننده 
کاالي خريداري شده خود را وارد مي کند. وي اظهار 
داشت: در حال حاضر کاغذ در انبارهاي کشور موجود 
است، اما کارخانه ها تمايلي به عرضه کاغذ در بورس 
کاال را ندارند، ضمن اينکه واردکننده نيز که تاکنون 
به شيوه سنتي کاغذ وارداتي خود را عرضه مي کرده 
است، تمايلي به عرضه کاالي وارداتي خود در بورس 

کاال ندارد.

رئيس اتحاديه بارفروشان تهران گفت: موز در ميدان 
ميوه و تره  بار کيلويي ۴۰ هزار تومان خريد و فروش 
مي شود که با احتساب سود قانوني در واحدهاي خرده 
 فروشي حداقل کيلويي ۵۰ هزار تومان عرضه خواهد 
شد. مصطفي دارايي نژاد، رئيس اتحاديه بارفروشان 
تهران از افزايش نرخ موز در ميدان ميوه وتره بار خبر 
داد و افزود: واردات موز با ارز ۴۲۰۰ توماني انجام مي 
شــد که بعد از اصالح نظام يارانــه اي واردات موز از 

ترجيحي به نيمايي تغيير کرد.
به گفته وي؛ دولت در قبال صادرات سيب و واردات 
موز براي واردکننــدگان ۵ درصد معافيت گمرکي 
براي تجار در نظر مي گرفت که اين تعرفه را نيز در نظر 
نگرفته است. دارايي نژاد با بيان اينکه واردکنندگان 
از دولت درخواست داشــتند که دو ماه نخست سال 
واردات موز با ارز ۴۲۰۰ توماني حساب شود، گفت: 
فعاالن اين حوزه بر اين باور بود که اگر دو ماه نخست 
سال نرخ ارز واردات تغيير نکند اجازه نخواهند داد که 

قيمت موز در بازار باال برود.
وي ادامه داد: واردکنندگان قيمت مــوز را در چند 
ماه اخير کيلويي ۲۷ هزار تومان نگه داشــتند اين 

در حاليســت که موز کيلويي ۳۰ هزار تومان براي 
واردکنندگان تمام ميشــود از اينــرو واردات وقتي 
مشاهده کردن وزارت کشــاورزي به تعهدات خود 
پايبند نيســت و ديگر واردات با نرخ گذشته توجيه 

اقتصادي ندارد از اينرو نرخ اين محصول را باال بردند.
رئيس اتحاديه بارفروشان تهران با اشاره به دستور قائم 
مقام وزارت کشاورزي، تصريح کرد: سردار کاظميني 
به نمايندگان مجلس نامه زد و درخواست کرد که ۲ 
ماه نخست سال که بار آمده فروخته شده است را با ارز 
ترجيحي محاسبه کنند و ماههاي ديگر سال طبق 
قانون از واردکننگان دريافت شود اما اين درخواست از 
سوي زيرمجموعههاي اين وزارتخانه نشد و آنها فعاالن 

اين حوزه را به بازي گرفتند.
به گفته رئيس اتحاديه بارفروشــان؛ واردکنندگات 
تا ۱۰ روز پيش با دولت همراهي کردند؛ و در نهايت 
ضرر افزايش نرخ موز متوجه مردم و مصرفکنندگان 
شده است. دارايي نژاد ادامه داد: موز در ميدان ميوه و 
تره بار کيلويي ۴۰ هزار تومان خريد و فروش مي شود 
و در واحدهاي خردهفروشي حداقل کيلويي ۵۰ هزار 

تومان عرضه خواهد شد.

به منظور جبران عقب ماندگی 
در بازسازی واحدهای فرسوده 
روســتايی، تخريب و نوسازی 
8۰۰ هــزار واحــد در ســال 
ضروری است، اما سازمان برنامه 
از دستور رئيس جمهور در فراهم کردن شرايط پرداخت وام 
ساخت مسکن سرپيچی می کند. به گزارش فارس، پس از 
وقوع زلزله بم در سال ۱۳8۲ و کشته شدن بيش از ۳۰ هزار 
نفر معادل حدود يک سوم مردم اين شهر و مصدوم شدن 
بيش از ۴۰ هزار نفر، زنگ هشــدار جدی برای بازسازی 

واحدهای مسکونی به صدا درآمد.
در همين راســتا در قوانين برنامه  توســعه  کشور از سال 
۱۳8۴ و در ماده ۱۱ قانون ســاماندهی و حمايت از توليد 
و عرضه مسکن از سال ۱۳8۷، نوسازی واحدهای فرسوده 
به ويژه در مناطق روستايی مورد توجه قرار گرفت و مطابق 
قوانين مذکور، دولت ها مکلف به ساخت و نوسازی حداقل 
۲۰۰ هزار واحد مسکونی در روستاها شدند، زيرا در سال 
۱۳8۴، تنها ۳۱۰ هزار واحد روستايی از ۴ ميليون و ۴۳۰ 
هزار کل واحدها در اين مناطق مقاوم سازی شده بودند و 
بيش از ۴ ميليون و ۱۰۰ هزار واحد روستايی غيرمقاوم و 
فرسوده بودند )9۳ درصد از کل واحدها(؛ به عبارت ديگر 
جان و اموال قريب به ۱8 ميليون نفر از روستاييان در صورت 

وقوع مخاطرات طبيعی از جمله سيل و زلزله در خطر بود.
از سال ۱۳8۴ تا ســال ۱۴۰۰ و در دولت های مهرورزی و 
تدبير و اميد، مطابق قوانين و مصوبات فوق الذکر، سهميه ی  
ساالنه برای وام ساخت و نوسازی مسکن روستايی ابالغ 
می  شد. از سال ۱۳8۴ تا سال ۱۴۰۰ دولت ها مکلف بودند 
تا حدود ۳ ميليون و ۷6۰ هزار واحد از واحدهای روستايی را 
با پرداخت وام ساخت مسکن روستايی بهسازی و نوسازی 

نمايند.
درحالی که بر اساس آمار منتشــره از سوی بنياد مسکن 
انقالب اسالمی به عنوان متولی ساخت و ساز در روستاها، 
تنها حدود ۲ ميليون واحد مسکونی در روستاها تخريب و 
نوسازی شده است و دولت ها در پرداخت وام ساخت مسکن 

روستايی برای قريب به ۱ ميليون و 8۰۰ هزار واحد مسکونی 
عقب ماندگی دارند؛ به عبارت ديگر عملکرد دولت ها برای 
نوسازی مسکن روستايی طی اين ۱۷ سال، حدود ۵۱ درصد 
بوده است. در دولت سيزدهم نيز، سازمان برنامه و بودجه 
باوجود دستور چند باره ی شخص رئيس جمهور برای تامين 
وام نوسازی مسکن روســتايی، از دستور مستقيم رئيس 
جمهور سرباز زده و ساخت مســکن روستايی را متوقف 
کرده است که بر اساس پی گيری های چندين باره فارس، 
همچنان روستاييان در طرح نهضت ملی مسکن بالتکليف 

و سرگردان هستند.
در همين ارتباط حســن اهلل ياری،کارشناس مسکن در 
گفت و گو با خبرگزاری فارس برای جبران عقب ماندگی در 
تخريب و نوسازی ۱ ميليون و 8۰۰ هزار واحد در روستاها 
اظهار داشت: »در سه ســال باقی مانده از دولت سيزدهم، 
به منظور برنامه ريزی برای تخريب و نوسازی ۱ ميليون و 
8۰۰ هزار واحد مسکونی در روستاها الزم و ضروری است 
نوسازی و ساخت حداقل 6۰۰ هزار واحد مسکونی در سال 
در دستور کار قرار گيرد تا عقب ماندگی ساخت ۱.8 ميليون 

واحدی در روستاها ها جبران شود«
اين کارشناس حوزه مسکن تاکيد کرد: »بنابراين چنانچه 
دولت سيزدهم قصد جبران ترک فعل های گذشته را دارد، 
ضروری است حداقل 6۰۰ هزار واحد را به تکليف قانونی 
خود برای حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی جهت بهسازی و 
نوسازی مسکن روستايی اضافه نمايد که در نتيجه پرداخت 

وام ساخت مسکن روستايی برای حداقل 8۰۰ هزار واحد 
در ســال را ضروری می نمايد.« بنابراين در شرايطی که با 
پرداخت وام ساخت و نوسازی مسکن روستايی برای حداقل 
8۰۰ هزار واحد در سال می توان عقب ماندگی در بازسازی 
مناطق روستايی را جبران کرد، سرپيچی سازمان برنامه 
از دستور رئيس جمهور برای پرداخت وام ساخت مسکن 
روستايی، تخلف و خسارت بار به نظر می رسد و ضروری است 
اين موضوع با ورود جدی تر رئيس جمهور تعيين تکليف 
شود. مديرکل مسکن روستايی بنياد مسکن درخصوص 
آخرين وضعيت تســهيالت ساخت مســکن روستايی 
توضيحاتی ارائه داد.  در پی دستور رييس جمهور مبنی بر 
پرداخت وام ۲۰۰ ميليون تومانی ساخت مسکن روستايی 
با نرخ سود ۵ درصد و موافقت سازمان برنامه و بودجه با اين 
تسهيالت در روز ۵ مردادماه ۱۴۰۱بنياد مسکن در حال 
تشکيل پرونده متقاضيان است اما معرفی به بانک، منوط 
به ارايه ضمانت نامه سازمان برنامه و بودجه است که هنوز 

محقق نشده است.
اين در حالی است که سيدرضا حميدی، مديرکل مسکن 
روســتايی بنياد مســکن درخصوص آخريــن وضعيت 
تسهيالت ســاخت مسکن روســتايی به ايســنا گفت: 
دســتورالعمل وام ۲۰۰ ميليون تومانی ســاخت مسکن 
روستايی تهيه شده، تشکيل پرونده ها و ثبت در سامانه هم 
توسط بنياد مسکن در حال انجام است ولی برای معرفی 
متقاضيان به بانک منتظر تضمين نامه ســازمان برنامه و 

بودجه هستيم. فعال تضمين نامه ارايه نشده است. بنابراين 
گزارش برای اينکه وام ۲۰۰ ميليون تومانی ساخت مسکن 
روستايی شکل اجرايی به خود بگيرد بايد سازمان برنامه و 
بودجه مابه التفاوت ۱۳ درصدی بين نرخ سود ۵ درصد تا 
۱8 درصد را که دولت بر عهده گرفته تضمين کند. طبق 

برآوردها اين مبلغ حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان است.
از جمله منابعی که برای تامين يارانه تســهيالت مسکن 
روستايی در نظر گرفته شده صندوق ملی مسکن است که 
منابع چندانی در آن وجود ندارد. با اين حال سازمان برنامه 
و بودجه موافقت خود را با پرداخت وام مســکن روستايی 

اعالم کرده است.
طبق شنيده ها شکل چندانی در ارايه ضمانت نامه وجود 
ندارد و به زودی محقق خواهد شــد. رئيس بنياد مسکن 
انقالب اســالمی گفت: بر اساس دســتور رئيس جمهور 
پرداخت وام تسهيالت مسکن روســتايی به ميران ۲۰۰ 
ميليون تومان با ســود ۵ درصد عملياتی شده است. اکبر 
نيکزاد با اشاره به شرايط تسهيالت اظهار داشت: بازپرداخت 
اين وام طی مدت ۲۰ سال تعيين شــده و ضمانت آن به 
صورت سفته زنجيره ای سه نفره دريافت می شود. وی ادامه 
داد: تسهيالت مسکن روستايی ۲۵ آبان سال ۱۴۰۰ با مبلغ 
۲۰۰ ميليون تومان پس از رفع اختالف نظر بين سازمان 
برنامه و بودجه، بنياد مسکن و بانک مرکزی مصوب  شد بنا 
به دستور ابراهيم رييسی رئيس جمهور عملياتی شده است.
رئيس بنياد مسکن انقالب اسالمی  گفت: در سال  ۱۳8۴ 
حدود ۷ درصد از واحدهای  مسکونی روستايی نوساز بود 
و  طی ۱6 سال با همت مســئوالن  مردم پای کار آمدند و 
درصد واحدهای مسکونی مقاوم و نوســاز در روستاها به 
۵۰ درصد رسيد. نيکزاد تاکيد کرد:  اين نهضت بايد ادامه 
داشته باشد و ما بتوانيم همه واحدهای مسکونی روستايی 
را در سراسر کشور نوسازی کنيم. وی توضيح داد: در حال 
حاضر دولت ما برای پرداخت يارانه ها هر ماه بار سنگينی 
را متحمل می شود اما با توجه به عنايت و ارادتی که رئيس 
جمهور ما به روســتائيان دارنــد و همچنين اهميتی که 
رئيس جمهور به نوســازی واحدهای مسکونی روستايی 
قائل هستند دستور دادند که پرداخت تسهيالت مسکن 

روستايی عملياتی شود.

News kasbokar@gmail.com

پرداخت وام ساخت مسکن روستایی متوقف شد

سرگردانی روستاییان در طرح نهضت ملی مسکن  
زنگ خطر بالیای طبیعی برای 800 هزار خانه فرسوده روستا

قفل شدن بازار بعد از تصميم براي عرضه کاغذ در بورس کاال

قيمت موز از مرز ۵۰ هزار تومان گذشت

فر ماندار ویژه خرمشهر:
هر انتقادی را بدون ناراحتی می پذیرم  چون خرمشهر کاستی های فراوان دارد

خبرنگار خرمشهر : دانياری
نادر عميد زاده عصر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: ستاد 
مرکزی اربعين با توجه به لغو رواديد برای تردد سهل و آسان و به حداقل رساندن 
مشکالت در تالش است تا ۲۴ گيت اصلی در داخل پايانه و ۲۴ گيت اضطراری در 

محدوده بيرونی مستقر خواهند شد.
وی افزود: مرز شلمچه برای نخستين بار به شبکه فاضالب مجهز شده و تقويت 
شبکه آب و برق و ايجاد خطوط جديد آبرســانی در مسير مرز شلمچه از ديگر 
اقدامات برای بهبود خدمات رسانی در مرز شلمچه است. فرماندار خرمشهر به 
همزمانی اربعين حسينی با فصل گرم سال اشاره کرد و گفت: برخی استان ها 

و شرکت ها به عنوان معين خرمشهر قرار شده در گرما معين خرمشهر باشند.
وی به احداث مسير پشتيبانی مواکب در شلمچه اشــاره و اظهار کرد: مواکب 
خدمات رسان از موقعيت قبلی خود جابه جا نمی شوند و سازه های سيار برای 

استقرار سيستم های سرمايشی در محل مواکب و مسير مستقر خواهند شد.
عميد زاده در رابطه با تشکيل کارگروه توسعه آبادان و خرمشهر از ارائه برنامه پنج 

ساله و تعريف اعتبارات در آخرين جلسه اين کارگروه خبر داد.
وی اظهار کرد: برای اجرای مصوبات کارگروه توسعه آبادان و خرمشهر بازه زمانی 
پنج ساله مشخص شده و عالوه بر بودجه دولت برای آبادان و خرمشهر نيز اعتبارت 

مجزا در نظر گرفته شده که جمع بندی نهايی بايد در دولت انجام شود.
به گفته فرماندار خرمشهر، عمران شهری و حوزه های آب و فاضالب بهداشت و 
درمان و روستايی به عنوان اولويت های توسعه مطرح شده در نشست های کارگروه 

توسعه دو شهرستان آبادان و خرمشهر است.

وی با بيان اينکه دولت سيزدهم برای رفع کاستی های خرمشهر مصر است از 
تعريف ۲۰ پروژه به اين مناسبت خبر داد و گفت: عمده اين پروژه ها عمرانی است 
که يا به بهره برداری می رسند و يا آغاز به کار شده بودند چرا که دولت با کلنگ زنی 

پروژه ها و ناتمام ماندن پروژه های در حال اجرا مخالف است .
عميدزاده از پايان کار احداث تصفيه خانه مرکزی خرمشهر در بهمن ماه، آسفالت 
۲۰ خيابان در محدوده مساکن مهر، آغاز به کار پروژه ترميم تراشه های حفاری 
در کوی مولوی و استقرار پست سيار برق در مينوشهر و غرب کارون و همچنين 
سرعت بخشی به پروژه احداث بيمارستان تخصصی قلب به عنوان مهم ترين 

پروژه های انجام شده يا در حال انجام اشاره کرد.
فرماندار ويژه خرمشهر در ادامه به مشکالت خدمات شهری در خرمشهر اشاره 
کرد و گفت: شهرداری از مهم ترين ادارات خدمات رسان است به کارگيری بسياری 
از نيروها در شهرداری در سال های اخير باعث شده اين نهاد ماهيانه حدود ۱۴ 
ميليارد تومان حقوق و بيمه پرداخت کند و با افزوده شدن به کارگران بار بيشتری 

بر شهرداری تحميل می شود.
به گفته عميدزاده، بخش عمده اين نيروها به نام خدمات جذب ولی متاسفانه 
اکنون در پست اداری مشغول به کار هســتند و همين امر نيز خدمات رسانی 

نامناسب را در سطح شهر سبب شده است.
وی با تاکيد بر اينکه بايد نظارت مستمر شورا بر عملکرد شهرداری حاکم باشد و 
اين امر در مدت اخير محقق نشده است از تحليف عضو علی البدل شورای شهر 
خرمشهر پس از دستگيری يکی از اعضای اين شورا در يک تا ۲ روز آينده خبر داد.

فرماندار خرمشهر با اشاره به وضعيت پل ناايمن آزادی خرمشهر اظهار کرد: نامه 
نگاری بسياری در رابطه با پل آزادی خرمشهر انجام شده و مشاوره برای آن تعيين 

که اين مشاور بايد ظرف ۱۰ روز آينده نظر نهايی خود را اعالم می کند.
به گفته عميدزاده، نظر ابتدايی مشاور و اينکه در زمان مقاوم سازی می شود از اين 
پل استفاده کرد يا خير، اعالم و به استانداری منعکس شده است، اقدام را منوط به 

اعالم نظر مدير کل بحران کشور دانست.
فرماندار خرمشهر به وضعيت تصدی مسئوليت برخی ادارات بدون سرپرست اين 
شهرستان پرداخت و اظهار کرد: برای تصدی مديريت برخی ادارات اقداماتی انجام 

شده و در آينده نزديک مديران مربوطه معرفی می شوند.
وی مشــکل انتصاب مديران در اداره های ورزش و فرهنگ و ارشاد اسالمی را 
مرتبط  با ادارات کل منطقه آزاد اروند دانست و الزمه اين انتصاب را اقدام سازمان 

منطقه آزاد دانست.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول
 ۱- شماره پرونده اجرايی: ۰۰۰۲۲۰۵

۲- محکوم له ها: خداد و مالحت هر دو نيک خواه هر 
دو با وکالت آقای رامين سليمانی قره ورن

 ۳- محکوم عليه ها: نصراله - قهرمان - بهرام هر سه 
نيک خواه

 ۴- محکوم به: فروش ماترک مرحوم مرنوس افشاری
 ۵- مورد مزايده: عبارتست از يک قطعه باغ انگور به 
مســاحت حدود ۲۴۵۰ مترمربع واقع در اراضی آبی 
روســتای حميد متعلق به مرحوم مرنوس افشاری 
که از قرار هر مترمربــع۲/۵۰۰/۰۰۰ ريال به ارزش 

6/۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال ارزيابی شده است.
 که با توجه بــه تقاضای محکوم لــه و به لحاظ عدم 
پرداخت محکوم به توقيف و از طريق مزايده فروخته 
خواهد شد. مزايده از قيمت پايه شروع و به باالترين 

قيمت پيشنهادی واگذار خواهد شد.
 6-شرايط مزايده: 

الف( برنده مزايده بايستی ده درصد از مبلغ پيشنهادی 
را في المجلس و مابقی را ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
مزايده پرداخت نمايد. و حتمــا کارت بانکی جهت 

پرداخت ۱۰ درصد به همراه داشته باشيد.
 ب( شرکت کنندگان می توانند تا مدت ۵ روز قبل از 
تاريخ مزايده با هماهنگی اين دفتر از مال مورد مزايده 

ديدن فرمايند.
ج( مزايده روز دوشــنبه مورخه ۱۴۰۱/۰6/۲۱ راس 
ساعت ۱۰ صبح در دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی 
دادگستری شهرســتان مياندوآب با حضور نماينده 
محترم دادستانی دادسرای عمومی و انقالب مياندوآب 

و متقاضيان برگزار خواهد شد.
د( کليه ی هزينه های نقل و انتقــال به عهده برنده 

مزايده می باشد.)۱۰۲۴9(
ولی نژاد - مدير شعبه اول اجرای احکام مدنی 
دادگستری شهرستان مياندوآب

--
آگهی فقدان سند مالكیت

باسالم ، بدينوسيله اعالم می دارد .
سند مالکيت ششــدانگ يک باب خانه دارای پالک 
۱۳۱/8۴- اصلی واقع در بخش ۱۷ بوکان به شماره 
چاپی 66۰۷۳۴ الف 9۱ به نام آقای رسول براخاص 
فرزند جهانگير صادر وتســليم گرديده است. اخيرا 
مالک با ارائه يک برگ استشهاديه مصدق ودرخواست

وارده به شماره ۱۴۰۱۲۱۷۱۳۰۱۰۰۰۳99۲ -۰۴/۱۱/ 
۱۴۰۱ اعالم نموده اســت که ســند مالکيت صادره 
موصوف به علت ســهل انگاری مفقود وتقاضای صدور 
ســند مالکيت المثنی را نموده اســت . مضافا اينکه 
ششدانگ پالک مزبوربرابر سند رهنی شماره ۴۴۷6۷ -

۱۳9۰/۰۲/۲8 دفترخانه شــماره ۷ بوکان در قبال 
مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال به مدت ۲۴ ماه در قيد 
رهن بانک مسکن شعبه مرکزی بوکان قرار گرفته 
است. لذا مستندا« به تبصره های ذيل ماده ۱۲۰ آيين 
نامه اصالحی قانون ثبت اسناد وامالک چنانچه هر 
کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده 
است که در متن آگهی ذکر نشده ويا مدعی وجود آن 
نزد خود ويا ديگری می باشد ، از تاريخ انتشار آگهی 
به مدت ده روز می تواند به اين اداره مراجعه واعتراض 
خود را ضمن ارائه سند معامله ويا اصل سند مالکيت 
تسليم نمايد واگر ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل 
نگردد ؛ اداره ثبت ، المثنی ســند مالکيت را طبق 
مقررات صادر و به متقاضی تسليم خواهد کرد. مضافا« 
در صورت ارائه سند معامله ويا اصل سند مالکيت ، 
صورت مجلســی دال بر وجود سند نزد معترض در 
دو نسخه تنظيم ويک نسخه آن به متقاضی المثنی 
تسليم واصل سند معامله يا ســند مالکيت به ارائه 

دهنده مسترد می شود.۱۰۲۵۱
 تاريخ انتشار روز يکشنبه  ۵/۳۰ /۱۴۰۱

خالد خانه بيگی -رئيس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان بوکان

--
آگهی فقدان سند مالكیت

 آقای علی صديق با تسليم دو برگ استشهاديه محلی 
مصدق شده و درخواست وارده بشماره ۴۳۰6 مورخه 
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ مدعی هستند يک فقره سند مالکيت 
به شــماره های چاپی ۰۰۲۲۰۴ ششدانگ عرصه و 
اعيان بکباب خانه تحت پالک 88 فرعی از ۱۳ اصلی 
بخش 6 مراغه واقع در روستای ابراهيم حصاری را به 
علت سهل انگاری مفقود نموده است لذا مراتب برابر 
ماده ۱۲۰ آيين نامه قانــون ثبت در يک نوبت آگئی 
ميشود تا هر کس مدعی اصل اوراق مفقودی از سند 
مالکيت و با وجود سند انتقال داشته باشد ميتوانند از 
تاريخ انتشار آگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را 
به اين اداره ثبت شهرستان مياندوآب تسليم نمايد در 

صورت سپری شدن مدت مقرر وعدم دريافت
اعتراض برابر مقررات ســند مالکيــت المثنی صادر 

خواهد شد. ۱۰۲۴8
تاريخ انتشار: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۳۰

سعيد سيفی-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک 
مياندوآب

--
آگهی مزایده اموال غیر منقول) نوبت دوم ( 

شــماره پرونــده : ۰۰۰۰۰۲۲-99۰۰۲۲۰-
-۰۰۰۰۰۲۳-۰۰۰۰۰۱9-۰۰۰۰۰۲۰-۰۰۰۰۰۲۱
 ۰۰۰۰۰۲۵-۰۰۰۰۰8۱-۰۱۰۰6۱۲ -۰۰۰۰۰۲۴

شعبه اول اجرای احکام مدني شوراي حل اختالف 
محکوم له: اوسط نجاري به نشاني ملکان

 محکوم عليه: بهروز فرهنگی قواقلو - مقصود جعفرزاده 
هر دو به نشانی - تبريز ائل گلي کوي فردوس - شهرک 
ياغچيان  محکوم بــه ۳/۱۷8/۳۷6/8۵6 ريال از بابت 
اصل خواسته و مبلغ ۱۵8/9۱8/8۴۳ ريال از بابت نيم 
عشــر دولتي  مورد مزايده عبارتست از: ارزيابي شش 
دانگ يک باب خانه به پالک ثبتي شماره ۱/۲66۲۵ 
اصلی واقع در شــهر مياندواب کوي بهي جاده بوکان 
کوچه روبري فلکه بخش ۱۴ مراغه به مساحت شش 
دانگي دو هزار و هشتاد و چهار مترمربع و هفتاد و سه 
صدم مترمربع که ملک ارزيابی شــده متعلق به آقاي 
مقصود جعفرزاده فرزند علي مي باشدبا بازديد و معاينه 
بعمل آمده از موقعيت محل و مقــدار عرصه و اعياني 
موجود و امتيازات متعلقه و همچنين با توجه به امالک 
مشابه و استعالم از مجاورين و مطلعين محلي نتيجه 
ارزيابي طبق کروکي ترســيمي و متراژ هاي موجود و 

مندرج در سند مالکيت به ميزان
 ۱.عرصه:به مساحت ۲۰8۴/۷۳ قيمت هر مترمربع 
۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال جمعا ۷۲/96۵/۵۵۰/۰۰۰ ريال

 ۲. اعياني:فاقــد اعيانــي سرپوشــيده امــا داراي 
تعميرگاهها با سازه فلزي خرپايی ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 

ريال
 ۳.امتيازات متعلقه آب و برق و محوطه سازی به مبلغ 
۳۳۴/۴۵۰/۰۰۰ ريال  ارزش شــش دانگ کل ملک 
مذکور ۷۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال هفتاد و چهار ميليارد 
ريال معادل هفت ميليارد و چهارصد ميليون تومان 

برآورد می گردد.
 شرايط مزايده:

 ۱. جلسه مزايده به تاريخ ۱۴۰۱/6/۲۰ روز يکشنبه 
راس ســاعت ۱۱ با حضور طرفين پرونده متقاضيان 
خريد ونماينده دادستان محترم در دفتر اجراي احکام 
مدني شــوراي حل اختالف دادگســتري مياندواب 

برگزار خواهد شد.
 ۲. برنده مزايده بايستی ۱۰ درصد قيمت معامله را في 
المجلس والباقي را ظرف مدت يک ماه از تاريخ مزايده 

پرداخت نمايد
 ۳. متقاضيان مي توانند ۵ روز قبل از جلسه مزايده با 
هماهنگی اين دفتر از اموال مورد مزايده بارديد نمايند.

 ۴. کليه هزينه هاي نقل وانتقال وغيره بر عهده برنده 
مزايده می باشد.)م الف ۱۰۲۴۲(

حســام کريم نژادي مدير دفتر اجراي احکام شوراي 
حل اختالف شهرستان مياندواب

دادورز اجراي احکام شعبه اول اجرای احکام مدنی 
شورای حل اختالف شهرستان مياندواب-يلدا بابا 
اوغلی مياندوآب

مفقودی
برگ تردد خودرو سواری کار سيستم هيوندای تيپ سانتافه ۲۴۰۰مدل ۲۰۱۷ 
رنگ ســفيد- روغنی شــماره موتور G4KEGA903293 شماره شاسی 
KMHSU81CDHU758724 پــالک ۳۳-۲999۱مفقود گرديده واز 

درجه اعتبار ساقط ميباشد

مفقودی خرمشهر
برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پژو مدل۱۳8۴ برنگ يشمی روغنی 
به شماره شــهربانی ۳۴-۵6۱ق۴8 به شــماره  موتور ۱۱۷8۴۰86۱۰9و 
 شــماره شاســی ۱۳۴88۳۰۵ مفقــود گرديــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط می باشد.
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صعود 2 رتبه ای سرعت اينترنت موبايل ايران 
میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران در ماه جوالی سال جاری میالدی، ۲۷.۷۴ 
مگابیت برثانیه و میانه سرعت آپلود ۱۰ مگابیت  بر ثانیه است که رتبه ایران را به ۷۰ از میان 
۱۳۹ کشور رسانده است. پایگاه اینترنتی اسپیدتست )Speedtest( میانگین سرعت 
جهانی ماه جوالی ۲۰۲۲ را منتشر کرده اســت. این پایگاه سرعت اینترنت کشور های 
 ،)SpeedTest( جهان را می سنجد. بر اساس گزارش ماهانه جوالی ۲۰۲۲ اسپیدتست
سرعت اینترنت همراه جهانی در گزارش ماه مارس به ۳۰.۷8 مگابایت برثانیه رسیده است. 
همچنین میانه جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل، 8.55 مگابیت  بر ثانیه و تاخیر ۲۹ 
میلی ثانیه است. این در حالی است که در ماه ژوئن سال ۲۰۲۲ میانه جهانی سرعت دانلود 
اینترنت موبایل ۳۱.۰۱ مگابیت برثانیه و میانه جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل 8.66 
مگابیت برثانیه و تاخیر ۲۹ میلی ثانیه بود. رتبه یک تا پنج اینترنت موبایل در جهان در ماه 
جوالی ۲۰۲۲، به ترتیب به امارات متحده عربی )۱۲۰.۳5 مگابیت برثانیه(، قطر )۱۱۷.۴۳ 
مگابیت برثانیه(، کره جنوبی )۱۰۹.65 مگابیت برثانیه(، نروژ )۱۰6.۹۱ مگابیت برثانیه( و 
کویت )۱۰6.6۷ مگابیت برثانیه( تعلق دارد. در حال حاضر میانه سرعت دانلود اینترنت 
موبایل در ایران ۲۷.۷۴ مگابیت برثانیه و میانه ســرعت آپلــود اینترنت موبایل، ۱۰.۰۰ 
مگابیت برثانیه و تاخیر ۳۰ میلی ثانیه است که رتبه ایران را به ۷۰ از میان ۱۴۰ کشور رسانده 
است. این در حالی است که در ماه ژوئن سال جاری، میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل در 
ایران ۲۷.۱۷ مگابیت برثانیه و میانه سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۹.65 مگابیت برثانیه و 

تاخیر ۳۰ میلی ثانیه بود که رتبه ایران را به ۷۲ از میان ۱۳۹ کشور رسانده بود.

گاليه از عدم انتقال خطوط تلفن ثابت و پاسخ مخابرات
برخی از کاربران از عدم انتقال خطوط تلفن ثابت در برخی مواقع به آدرس های جدید 
گالیه  دارند و این موضوع شائبه عدم انتقال خط تلفن ثابت از یک مرکز مخابراتی به مرکز 
دیگر را ایجاد کرده است. به گزارش ایسنا، اما انتقال خط تلفن ثابت از یک مرکز مخابراتی 
به مراکز دیگر، طبق توضیحات مخابرات ایران، به صورت عادی در حال انجام بوده و نیازی 
به خریداری خط جدید وجود ندارد؛ بر این اساس، معاون خدمات تجاری و مشتریان 
مخابرات ایران، موضوع عدم انتقال خط تلفن ثابت از یک مرکز مخابراتی به مرکز دیگر را 
کذب دانسته و تاکید کرده است که نقل و انتقال خطوط تلفن ثابت مانند گذشته صورت 
گرفته و مشکلی ندارد، جز در مواردی که محدودیت احتمالی شبکه ای و زیر ساختی 
وجود داشته باشد. به گفته داوود زارعیان برای تمام مشترکینی که درخواست نقل و 
انتقال خطوط تلفن ثابت دارند، با مراجعه به مراکز تلفنی مورد نظر و تکمیل فرم مربوطه 
بررسی های فنی انجام می شود و درصورتی که امکانات زیرساختی در منطقه مورد نظر 
وجود داشته باشد، در اکثر موارد به طور عادی، انتقال انجام می شود. برخی مواقع تغییر 
مکان تلفن ثابت مورد انتظار افراد در کالن شهرهای داخل و خارج از منطقه مخابراتی 
مطرح است که طبق اعالم شرکت مخابرات ایران، بررسی ها نشان می دهد ۹۰ درصد از 
درخواست های متقاضیان در داخل منطقه به خوبی انجام می شود و چالش های اصلی در 
زمینه انتقال از یک منطقه مخابراتی به منطقه دیگر است که نیازمند امکانات زیرساختی 
و امکانات شبکه ای بیشتری است که ممکن است در نقاطی با محدویت امکانات مواجه 
باشیم. معاون خدمات تجاری و مشتریان مخابرات ایران تاکید کرده است که در این 
موارد نیز استفاده از فناوری های جدید ارتباطی مانند سیپ فون و سیپ ترانک در حل 

چالش های پیش رو می تواند راه گشا باشد.

اخبار

پاداشساالنهکارمندانتوییترنصفمیشود
توییتربهکارمندانشاعالمکردبهدلیلعملکردمالیاینشرکت،احتماالنصفپاداشساالنهخودرادریافتخواهندکرد.نیویورکتایمزگزارشکردچالشهایتوییتر،شاملابهامات
تبلیغاتکنندگاندرخصوصجنگاوکراینواختالفحقوقیباایالنماسکبرسرتوافقخرید۴۴میلیارددالریتوییتراست.اینخبربااستنادبهاطالعاتدوکارمندمطلعمنتشرشدکه

روزجمعهایمیلیازِندِسگال،مدیرمالیتوییتردربارهنصفشدنپاداشساالنهدریافتکردند.براساسگزارشبلومبرگ،اگرچهاینرقمممکناستتاپایانسالباتوجهبهدرآمدهای
توییتر،تغییرکندامامیزانپاداشاکنون۵۰درصدپاداشیاستکهدرصورتتحققاهدافمالیمیتوانستباشد.

در حالی قرار بــود با افزایش 
ســقف وام مســکن، قدرت 
خرید مردم در بازار مســکن 
افزایش یابد امــا اکنون با وام 
۴8۰ میلیــون تومانی تنها 
می توان ۷.8 مترمربع مسکن را خریداری کرد. متاسفانه 
افزایش وام خرید مسکن در حالی اتفاق افتاده که نه تنها 
برای خرید خانه در کوچکترین متراژی که وجود دارد 
کافی نیست بلکه بانکها نیز از پرداخت آن سرباز می زنند. 
به عقیده بسیاری از کارشناسان بازار مسکن، این وام اصال 
کافی نیست و دولت باید برای خرید خانه مبلغ این وام را 
باالتر ببرد. همچنین نظارت بر عملکرد بانکها نیز بایستی 

تشدید شود. 
عدم صرفه اقتصادی وام هایی که از سوی دولت بر بانکها 
تکلیف می شود دلیل اصلی ســرپیچی این سیستم از 
پرداخت تسهیالت اســت. تفاوت نرخ بهره با نر تورم و 
فاصله بسیار آن منجر به رویگردانی و کاهش سهم بانکها 
در اعطای تسیهالت به بخش مسکن شده است. مبلغ وام 
خرید مسکن با افزایش به ۴8۰ میلیون تومان در حالی 
هزینه خرید تنها ۷ متر خانه است که سیستم بانکی را 
رو در روی متقاضیان قرار داده است. سالهاست بر  تولید 

مسکن بر اساس نیاز کشور تاکید شده اما گوش شنوایی 
وجود ندارد. از ســوی دیگر تاکید بر افزایش قابل توجه 
تسهیالت خرید مسکن نیز از سوی بسیاری از فعاالن 
مسکن شده اســت اما درصد افزایش در سالهای اخیر 

بسیار ناچیز بوده است. 
به هر ترتیب قدرت خرید مــردم مهم ترین مولفه برای 
ورود تقاضاهای مصرفی به بازار مســکن بوده است. در 
این راستا نیز دولت های مختلف تالش کرده اند با اجرای 
راهکارهایی از جمله افزایش ســقف وام خرید مسکن، 
توانمندی مردم برای خرید خانه را افزایش دهند. شهریور 
ماه سال گذشــته بانک مرکزی طی ابالغی سقف وام 
ساخت و خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم در تهران 
از ۲۰۰ میلیون تومان بــرای زوجین را به ۴۰۰ میلیون 
تومان افزایش داد. وام تعمیر یا همان جعاله که پیش از 
این برای تهرانی ها ۴۰ میلیون تومان بوده به 8۰ میلیون 

تومان افزایش یافت.
همچنین سقف وام خرید مســکن از محل اوراق حق 
تقدم در مراکز استان ها و شهر های باالی ۲۰۰ هزار نفر 
جمعیت برای زوجین ۳۲۰ میلیون تومان و به صورت 
انفرادی ۱6۰ میلیون تومان اســت. در ســایر مناطق 
شــهری با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر و کمتر برای زوجین 
۲۴۰ میلیون تومان و به صــورت انفرادی ۱۲۰ میلیون 
تومان تعیین شد. به عبارت دیگر در زمان حاضر یک زوج 
ساکن تهران می توانند از ۴8۰ میلیون تومان وام خرید 

مسکن استفاده کنند. برای دریافت این وام نیز بایستی دو 
برابر مبلغ وام اوراق حق تقدم خریداری شود.

از سوی دیگر بر اســاس جدیدترین آمار منتشر شده از 
سوی مرکز آمار ایران در خصوص تحوالت بازار مسکن، 
طی تیر ۱۴۰۱ متوســط وزنی قیمــت آپارتمان های 
مسکونی فروش رفته در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به 
۴۴ میلیون و 8۴۰ هزار تومان رسید. در ماه مورد اشاره 
منطقه یک با متوســط قیمت 8۴ میلیون و 5۲۲ هزار 
تومان بیشترین و منطقه ۱۷ با ۲۲ میلیون و 8۹۰ هزار 
تومان کمترین قیمت مسکن را داشته اند. اگر قرار باشد 
یک زوج وام ۴8۰ میلیون تومانی بانک مسکن را دریافت 

کنند باید ۹6۰ برگ تسهیالت مسکن را خریداری کنند. 
متوسط قیمت این اوراق حدود ۱۳۰ هزار تومان است، 
یعنی در مجموع حدود ۱۲5 میلیون تومان که متقاضی 

وام باید ابتدا آنرا برای خرید اوراق پرداخت کند.
در واقع از ۴8۰ میلیون تومان وام خرید مســکن ۳55 
میلیون تومان باقی می ماند. با توجه به میانگین قیمت 
حدود ۴5 میلیون تومانی هرمترمربع واحد مسکونی در 
تهران با این مبلغ وام می توان ۷.8 متر را خریداری کرد. 
به عنوان مثال برای یک واحد ۱۰۰ متر مربعی با قیمت 
۴.5 میلیارد تومانی، وام خرید مسکن کمتر از 8 درصد 

را پوشش می دهد.

با وام 480 ميليون تومانی كمتر از 8 متر مسكن می توان خريد

ناکارآمدی  وام  خرید  مسکن

مسیر نجات بازار مسکن
حسن محتشم، کارشناس مسکن 

دولت باید با افزایش تسهیالت بازار مسکن را به سمت رونق هدایت کند. چرا که از طریق افزایش قدرت خرید متقاضیان به طور قطع بازار مسکن به سمت رونق و خروج از رکود هدایت می شود. در چنین شرایطی که بازار مسکن درگیر رشد قیمتها شده و 
افزایش قیمتها خارج از تصور رقم خورده، حمایتها برای خانه دار شدن باید متناسب با همین تورم جلو برود. تسهیالتی که تنها برای خرید چند متر خانه کفاف می دهد به درد کدام متقاضی یا مستاجر می خورد. چرا باید شرایط را طوری رقم بزنیم که این میزان 
افزایش قیمت اتفاق بیفتد. در حالی که توان پرداخت تسهیالت متناسب با کوچکترین خانه ای که برای عرضه وجود دارد را هم نداریم.  دولت باید به فکر تولید مسکن باشد. چرا به این تاکیدها توجهی نمی شود. تولید مسکن نسخه درمان این بازار است. بازار 
مسکن تنها با ساخت و ساز بیشتر آن هم به دست بخش خصوصی نجات پیدا می کند. اگر دولت می خواهد تسهیالت بدهد در گام نخست باید به سمت تولید و ساخت مسکن باشد و در مرحله بعد به متقاضی پرداخت کند. مخالفتی با توزیع منابع به سمت 
تقاضا نداریم اما این مبالغ کارامدی ندارد. در کشورهای دیگر تا ۹۰ درصد هزینه خرید مسکن با تسهیالت پوشش داده می شود. در ایران اما ۴8۰ میلیون وام برای ۷ متر خانه با اقساط سنگین و دوره بازپرداخت کوتاه مدت وجود دارد. آن هم در شرایطی که 
بانکها این مبالغ ناچیز را هم پرداخت نمی کنند. نظام بانکی باید تکلیف خود را با پروژه های مسکن روشن کند. چرا که موظف است طبق قانون ۲۰ درصد منابع خود را به بخش مسکن اختصاص دهد اما عمال به 5 درصد این تکلیف عمل می کند. به همین دلیل 
افزایش تولید مسکن نیز تحقق پیدا نمی کند.  از سوی دیگر بسیاری از سازندگان از افزایش هزینه های ساخت و ساز ناراضی اند. چون با گران شدن مسکن نوساز، قدرت خرید مردم کاهش می یابد. مسکن مجموعه ای از انواع کاالها و خدمات است. نهاده های 
ساختمانی وقتی افزایش می یابد، قیمت مسکن بیشتر می شود. ولی قدرت خرید خانوارها مرتباً کاهش می یابد. بنابراین انبوه ساز امکان فروش محصول خود را ندارد. بخصوص که خود انبوه ساز هم مجبور است مصالح و زمین را گران تر خریداری کند و باید 
نقدینگی بیشتری تأمین کند. اما در مقابل با ناکامی در فروش واحدهایی که ساخته است مواجه می شود. سازنده ها از افزایش قیمت نهاده های ساختمانی استقبال نمی کنند اما این افزایش ناشی از تصمیمات اشتباه دولت هاست که سبب تورم عمومی 

شده است. لذا ضرورت دارد دولت برای کنترل هزینه تمام شده ساخت مسکن، ابتدا تورم عمومی را کنترل کند که در حال حاضر با نرخ ۴۰ درصدی، یک افزایش قیمت افسارگسیخته را رقم زده است.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

))آگهي مناقصه عمومی انجام عملیات برداشت زباله و تنظیف معابر شهری(( 
شــهرداري بوکان در نظر دارد در اجراي تاییدیه بند ۱ مصوبه شــماره 5۹ مورخه ۱۴۰۱/۰5/۱۲ شوراي 
محترم اسالمي شهر با کد رهگیری ۴۰۰۴۰۱۰۲۲۰6۱۰۱ و در اجرای موضوع ماده ۲۷ قانون الحاق برخی 
مواد به قوانین بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسالمی عملیات برداشت 
زباله و تنظیف معابر  شهری را با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی یک 
مرحله ای مندرج در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۰۱۰۹۲۷۲5۰۰۰۰۳۴  به شرکت 
های خدماتی واجد شرایط و مرتبط با موضوع مناقصه به صورت حجمی واگذار نماید.کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد 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.

۱- مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصه: ماهانه 22/801/250/000 ریال وهفت ماهه تا پایان سال 159/608/750/000 ریال
2- مدت قرارداد از تاریخ ابالغ لغایت پایان سالجاری)1401/12/29( می باشد.

۳- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 8/000/000/000  ریال  
۴- تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ  ۱۴۰۱/۰5/۲۰  می باشد.

5- تاریخ انتشار آگهی در روزنامه:  نوبت اول 1401/05/22          نوبت دوم 1401/05/30
6- آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:  ساعت 19:00 مورخ  1401/05/31

۷- آخرین مهلت زمانی ارسال پاکت های پیشنهاد: ساعت 19:00 مورخ 1401/06/10
8- زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 11:00  روز  یک شنبه مورخ 1401/06/12

۹- هیأت عالی معامالت عمده شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
۱۰-  سایر اطالعات وجزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

۱۱- هزینه انتشار آگهی در روزنامه )طی دو نوبت( و کارشناسی به عهده برنده گان مناقصه می باشد. 
۱۲- واریز مبلغ ۱/5۰۰/۰۰۰ ریال بابت خرید اوراق مناقصه

۱۳- متقاضیان واجد شرایط جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه می توانند با شماره تلفن-۴6۲۲6۳۳۹-  ۰۴۴ 
واحد امور قراردادها و پیمانهای شهرداری تماس حاصل نمایند.

۱۴- صرفا اسناد پاکت های پیشنهاد)ب( و )ج( دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است. در جلسه بازگشایی پاکت های )ب( و 
)ج(، اسناد فیزیکی)کاغذی( و اسناد فاقد امضای الکترونیکی)دارای مهر گرم( به هیچ وجه مورد پذیرش نیست.”

میرحسامی-شهردار بوکان

آگهی مناقصه)نوبت اول(
موضوع:جدول گذاری و بهسازی پیادرو های خیابان امام 

شهرداری ایواوغلی در نظر دارد عملیات لحاظ شده در جدول ذیل را با مبلغ اولیه 8/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برابر شرایط  و مشخصات فنی و اسناد منظم به  مدارک  
مناقصه، به پیمانکاران مجاز تشخیص صالحیت شده واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر همه روزه در وقت اداری به دفتر فنی شهرداری 

مراجعه و در صورت تمایل به شرکت در مناقصه می توانند در سامانه ستاد)SETADIRAN.IR( ثبت نام نمایند.
زمان اولین  انتشار آگهی: ۱۴۰۱/5/۳۰ ساعت ۱۹:۰۰  مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه:۱۴۰۱/6/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰

مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد: ۱۴۰۱/6/۲۰  ۱۴:۳۰  زمان بازگشایی پاکت ها: ۱۴۰۱/6/۲۱  ۱۱:۰۰

سقف قرارداد)ریال(قیمت پایه)ریال(واحدمشخصات کارعنوان ردیف

ادامه عملیات تخریب و بهســازی ۱
پیــاده رو خیابان امــام با قطعات  
بتن پالک دورنــگ و خیابان های 
منشــعب بصورت ســاده با  خط 

نابینایان 

آســفالت  و   بتــن  تخریــب  حفــاری  
و  موجود،خاکبرداری،رگالژ،خاکریــزی 
کمپکت،زیرسازی و اجرای قطعات بتن پالک 

با مالت ماسه سیمان

۲۴۲۰56۷8/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰مترمربع

۲۰۴۷5مترمربعاضافه بها بابت رنگی بودن

اجرای عملیات  جدول  گذاری ۲
با قطعات پرســی اســتاندارد 

۲۲*5۰ خوابیده

جــداول   و  بتن،آســفالت  تخریــب 
موجود،خاکبرداری،رگالژ،خاکریــزی  و 
کمپکت،زیرســازی و اجرای جداول پرسی 

استاندارد

۱۷۱۹۷۷۲مترطول 

اجرای عملیات  جــدول  گذاری با ۳
قطعات پرسی اســتاندارد ۳۰*5۰ 

خوابیده

تخریــب بتن،آســفالت و جــداول  موجود، 
و  خاکریــزی   رگالژ،  خاکبــرداری، 
کمپکت،زیرســازی و اجرای جداول پرســی 

استاندارد

۱۷۳۲۷65مترطول

اجرای  عملیات جــدول تک  لبه ۴
با آبرو کاسه ای  از قطعات پرسی 

استاندارد

جــداول   و  بتن،آســفالت  تخریــب 
موجود،خاکبرداری،رگالژ،خاکریــزی  و 
کمپکت،زیرســازی و اجرای جداول پرسی 

استاندارد

۲86۰۱8۹مترطول

اجرای عملیات  جــدول  گذاری با 5
قطعات پرسی اســتاندارد ۳۰*5۰ 

ایستاده

تخریــب بتن،آســفالت و جــداول  موجود، 
و  رگالژ،خاکریــزی   خاکبــرداری، 
کمپکت،زیرســازی و اجرای جداول پرســی 

استاندارد

۲۴۷۰۷85مترطول

اجرای عملیات  جدول  گذاری 6
جــوب با عــرض  58 ســانتی 
متربا قطعات پرســی استاندارد 

۳۰*5۰ ایستاده

تخریــب بتن،آســفالت و جــداول  موجود، 
و  رگالژ،خاکریــزی   خاکبــرداری، 
کمپکت،زیرســازی و اجرای جداول پرسی 

استاندارد

۴6۳۹۷۹۰مترطول

برش آسفالت با کارتر به عمق تا ۷ سانتی ۷
متر)اندازه گیری بر حسب طول هر خط 

برش(

برش آســفالت با کارتر به عمق تا  ۷ ســانتی 
متر)اندازه گیری بر حسب طول  هر خط برش(

58558مترطول

شرایط کلی مناقصه:
۱-اعتبار عملیات از ردیف منابع داخلی و  ماده ۴۲ استان تامین خواهد شد.

۲-تهیه  کامل مصالح و ماشین آالت بعهده پیمانکار می باشد.
توجه:پیمانکار موظف است ماسه مورد نیاز خود را از کارخانه ماسه شویی شهرداری خرید نماید.

۴-تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ایواوغلی واریز و رسید آن برابر اسناد مناقصه به شهرداری تحویل داده شود.
5-پیشنهادات با حضور اعضای کمیسیون مالی در ساختمان شهرداری مفتوح،قرائت و نتیجه ظرف سه روز اعالم خواهد شد.

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

8-متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۳65۱۱۰۰8 دفتر فنی شهرداری ایواوغلی تماس حاصل نمایند.
۹-کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار بوده و هیچ تعدیلی تعلق نمی گیرد.

قاسم شکارچی، شهردار ایواوغلی

مفقودی 
بــرگ ســبز ماشــین ســواری تیبا ۲ 
مــدل ۱۳۹6 به شــماره انتظامی 6۳۲ 
ن 86 ایــران ۲۷ بــه شــماره موتــور 
M158466964 به شــماره شاســی 
NAS821100H1109936 بنــام 
خدیجه سواره مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد . ۱۰55
--

مفقودی 
برگ سبز ماشین ســواری پژو ۴۰5 جی ال 
ایکس مدل ۱۳85 به شماره انتظامی ۹۷۹ ط 
۷۴ ایران ۳۷ به شماره موتور ۱۱685۰۰۳۹۷6  
به شــماره شاســی ۱5۴۰۳۹۰۷ بنام جمال 
سلطانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

میباشد . ۱۰۲56
--

مفقودی 
بــرگ ســبز ماشــین ســواری کاپرا 
۲ کابین بــه شــماره انتظامــی ۹۱6 
ن 5۴ ایــران ۲۹ به شــماره شاســی 
NAGDPV2PF23W04623 بــه 
شــماره موتــور SJD3268 بنام ثمیرا 

عبدالکریمی مفقــود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط میباشد . ۱۰۲5۲

--
مفقودی 

برگ کمپانی  ماشــین ســواری کاپرا 
۲ کابین بــه شــماره انتظامــی ۹۱6 
ن 5۴ ایــران ۲۹ به شــماره شاســی 
NAGDPV2PF23W04623 بــه 
شــماره موتــور SJD3268 بنام ثمیرا 
عبدالکریمی مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد . ۱۰۲5۳
--

مفقودی 
 ۲ کارت ماشــین ســواری کاپــرا 
کابین بــه شــماره انتظامــی ۹۱6 ن 
5۴ ایــران ۲۹ بــه شــماره شاســی 
 NAGDPV2PF23W04623
به شــماره موتور SJD۳۲68 بنام ثمیرا 
عبدالکریمی مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد . ۱۰۲5۴
--

مفقودی 
برگ سبز تراکتور کشاورزی ITM تیپ 

۲85 مــدل ۱۳8۰ به شــماره انتظامی 
۴۹۲ ک ۲۹ ایــران ۱۲ بــه شــماره 
شاســی ۰۹۲8۰8 بــه شــماره موتور 
LFW6836K بنام برات طاهری مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد 

۱۰۲۴۰ .
--

مفقودی 
 ITM برگ کمپانی تراکتور کشــاورزی
تیــپ ۲85 مــدل ۱۳8۰ به شــماره 
انتظامــی ۴۹۲ ک ۲۹ ایــران ۱۲ بــه 
شماره شاسی ۰۹۲8۰8 به شماره موتور 
LFW6836K بنــام بــرات طاهری 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

میباشد . ۱۰۲۴۱
--

مفقودی 
برگ سبز سواری پژو آریان ۲۰6 مدل ۱۳85 
به رنگ مشکی متالیک به شماره انتظامی ۲۹۷ 
م 8۳ ایران ۳۷ به شماره شاسی ۱۰۹۰۰۳6۴ 
و شــماره موتور ۱۳585۰۰۱۳۳۱ بنام سمر 
آزرم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

میباشد . ۱۰۲5۰


