
یک کارشــناس حوزه کار با بیان اینکه افزایش ۳۸ درصدی 
حقوق شــامل حال تمام بازنشستگان ســایر سطوح تامین 
اجتماعی می شود، گفت: از شــهریور ماه مصوبه افزایش ۳۸ 
درصدی برای این بازنشستگان الزم االجرا است و مابه التفاوت 

آن از اول فروردین ماه واریز خواهد شد.
حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، درباره تاخیر در 
ابالغ مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران و احتمال 
اصالح یا تایید آن اظهار کرد: مبلغ حق مسکن کارگران رقم 
باالیی نبود و از ابتدا هم دولت روی آن حساسیت نداشت اما 

اعتقاد من این اســت که ۱۰۰ هزار تومانی که کاهش داده و 
۵۵۰ هزار تومان شد، در رد مصوبه شورای عالی کار نبود بلکه 
این کاهــش از این باب صورت گرفت کــه توجیهی بر تغییر 
مصوبه افزایش مستمری بازنشســتگان تامین اجتماعی از 

سوی دولت باشد.
وی ادامه داد: معتقدم بعد از اینکه مجلس مراتب قانونی را به 
لحاظ مغایرت مصوبات دولت با مصوبه حق مســکن شورای 
عالی کار اعالم کرد، بحــث تغییر حق مســکن کارگران یا 
تنزل آن به ۵۵۰ هزار تومان خود به خود منتفی شده است و 

همچنان که دولت عین مصوبه افزایش مستمری ها را پذیرفت 
و اعالم کرد، در خصوص حق مسکن کارگران نیز همان مبلغ 
۶۵۰ هزار تومان باید رعایت شود منتها به دلیل مشغله ها و 
گرفتاری های دولت دبیرخانه هیات دولت باید این موضوع را 

پیگیری کند.
 این کارشــناس حوزه کار تاکید کــرد: در بحث مصوبه حق 
مسکن، باید  ابالغ رسمی از سوی دولت صورت گیرد تا فرایند 
قانونی آن طی شــود و مصوبه مجددا بــه وزارت کار برگردد 
و از طریق وزارتخانه به کارفرمایان ابالغ شــود تا بتوانند آن 

را اجرا کنند. حاج اســماعیلی گفت: جلسات دولت دوبار در 
هفته تشــکیل می شــود و این هفته فرصت خوبی است که 
دولت مصوبه حق مســکن را به طور رســمی ابالغ کند تا در 
 شــهریور ماه که قرار است افزایش مســتمری بازنشستگان 
اتفاق بیفتد، کارگران هم بتوانند حق مسکن را به طور کامل 

دریافت کنند.
وی درعین حــال به مصوبــه افزایــش ۳۸ درصدی حقوق 
بازنشستگان اشاره کرد و گفت: افزایش ۳۸ درصدی حقوق 
شامل حال همه بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی می 

شود که باید به اضافه مبلغ ۵۱۵ هزار تومان به آنها پرداخت 
شود و سازمان تامین اجتماعی احکام آن را بر اساس این مبلغ 

از اول سال صادر کند.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی 
قبال افزایش ۱۰ درصدی حقوق به اضافه مبلغ ۶۵۰ هزار تومان 
را مطابق آنچه دولت ابالغ کرده بود اجــرا کرد ولی اکنون با 
توجه به اعالم دکتر زاهدی وفاـ  سرپرست وزارت کارـ  افزایش 
۳۸ درصدی به اضافه ۵۱۵ هزار تومان از شهریور ماه برای تمام 

بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی لحاظ خواهد شد.

عضو هیأت نماینــدگان اتــاق بازرگانی تهران 
می گویــد، اجــرای طــرح اعالم شــده برای 
واردات خــودرو در ازای صــادرات فــرش بــا 
 اعــداد اعالمی بســیار ســخت یــا غیرممکن 

خواهد بود.
سیدرضی حاجی آقامیری در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: سابقه واردات در ازای صادرات فرش 
بســیار طوالنی تر از امروز و دیروز است و اولین 
تجربه آن به ســال های ابتدایی پیروزی انقالب 
اســالمی بــاز می گــردد. در آن دوره نیز اعالم 
شــد که در ازای صادرات فرش ایرانی می توان 
کاالهایی وارد کرد و همین موضوع باعث شــد 
که شرکت هایی مانند ایران خودرو به این عرصه 

وارد شوند.
وی با بیان این که اجرای این سیاســت آسیبی 
جدی به صنعت فــرش ایران چــه در داخل و 
چه در خارج از کشــور وارد کــرد، توضیح داد: 
با توجه بــه این که برای شــرکت ها واردات کاال 
سود قابل توجهی داشــت، از این رو حاضر بودند 
که صادرات فرش را به هــر قیمتی انجام دهند، 
به ایــن ترتیب ما بــا روندی مواجه شــدیم که 
فرش ایرانی را با قیمــت پایین تر از نرخ منطقی 
در بازارهای خارجــی به فروش می رســاندند 

 و ایــن موضوع بــه بازار فــرش ایران آســیبی 
جدی وارد کرد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه 
داد: افزایش کاذب تقاضا برای فرش در آن دوره، 
قیمت را در داخل کشور نیز افزایش داد که این 
موضوع نیز به بازار و حتی قــدرت خرید مردم 
آســیب وارد کرد. از این رو اجرای سیاست های 
این چنینی اگر پشتوانه قوی و برنامه ریزی درست 
نداشــته باشــد، در نهایت به ضرر صنعت فرش 

کشور تمام خواهد شد.
آقامیری در پاسخ به این سوال که آیا اساسا امکان 
اجرای طرح فعلی وجود دارد؟ نیز توضیح داد: بر 
اساس اطالعات ارائه شــده، اگر صادرکننده ای 
۷۰ میلیون دالر صادرات داشــته باشد می تواند 
در ازای آن واردات خودرو داشــته باشد. این در 
حالی اســت که امروز کل آمار صــادرات فرش 
ایران عــددی در همین حدود اســت، پس این 
که بگوییم فرد یا شــرکت صادراتی وجود دارد 
که این حجــم از فرش را صادر می کند، اساســا 
با واقعیت سازگار نیســت. پس با این قانون این 
احتمال وجود دارد که بار دیگر شــرکت هایی از 
بیرون با هدف ســودآوری از واردات خودرو، به 
حوزه فرش ورود کنند و بدون صادرات واقعی و 

 طبیعی، اقدام به ایجاد آمارهای الزم برای واردات 
خودرو بکنند.

وی با بیان این که دو حــوزه واردات و صادرات 
دو بخش مجــزا و تخصصی متفاوت هســتند، 
تشــریح کــرد: در حــوزه کاری فــرش، من 
صادرکننــده ای را ســراغ ندارم که به شــکل 
تخصصــی در واردات نیز فعال باشــد و این کار 
قطعا بــه تخصص خــاص خود نیــاز دارد. یک 
راهکار می تواند این باشــد کــه صادرکننده ی 
فرش بتواند مجــوز واردات خــود را در اختیار 
واردکننــده قرار بدهــد و با واســطه نهادهایی 
مانند بانک مرکزی، این توافق را داشــته باشند 
که صادرکننده کار خود را بکنــد و واردکننده 
نیز با اســتفاده از ارز حاصل از صادرات، برنامه 
خود را به پیش ببرد. ما مشــابه این تجربه را در 
سال های قبل داشته ایم و باید دید که آیا شرایط 
 دوباره بــرای چنین موضوعی فراهم می شــود 

یا خیر؟
به گزارش ایسنا، روز گذشته)۲۹ مرداد( رییس 
مرکز ملی فرش اعالم کرد که صادرات فرش در 
مقابل واردات خودرو مجاز است و افرادی که ۷۰ 
میلیون دالر فرش صادر کنند، می توانند خودرو 

وارد کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: طی همکاری با 
شهرداری، بسته پیشنهادی جدیدی را به منظور 
نوسازی و بهسازی در شــهر تهران آغاز کرده ایم 
که از جمله محورهــای آن می تــوان به تراکم 
تشویقی، سطح اشغال بیشــتر و تسهیالتی در 

زمینه پارکینگ اشاره کرد.
محمد آئینــی در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: 
تشویقات شهرســازانه، محور جدیدی است که 
در بحث نوســازی بافت فرســوده با شهرداری 
تهران شــروع کرده ایم و معتقدیم این موضوع از 

تسهیالت بانکی و تخفیف پروانه مهمتر است.
وی افزود: تجربه نشــان داده بــه طور مثال یک 
طبقه تشویقی برای ســازندگان مهمتر از دیگر 

مشوق ها اســت. یا اینکه وقتی اجازه یک درب 
اضافی برای پارکینگ داده می شود چند پارکینگ 
مزاحم حذف خواهد شــد. مدیرعامل شــرکت 
بازآفرینی شــهری با بیان اینکه برای تحرک در 
بافت فرسوده بسته جامعی از جنس های مختلف 
تهیه کرده ایم گفت: تراکم تشویقی، سطح اشغال 
بیشتر، تسهیالتی در زمینه پارکینگ، توده گذاری 
و برخی جزئیات دیگر از جمله موضوعاتی است 
که در این بسته گنجانده شده تا جذابیت ساخت 
و ساز را افزایش دهیم. آئینی تصریح کرد: بسته 
جامع تشویقی به صورت پایلوت در بافت فرسوده 
شهر تهران آغاز می شود که تحولی در این مناطق 
خواهد بــود. جدیدترین اقدام، مصوبه شــورای 

عالی شهرسازی اســت که کمیته فنی آن انجام 
شــد و دوشــنبه هفته آینده با حضور وزیر راه و 
شهرسازی و اصحاب رسانه، اطالع رسانی در این 
زمینه انجام خواهد شد. وی با بیان اینکه نوسازی 
و بهسازی ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در شهر تهران 
را هدفگذاری کرده ایم گفت: از این تعداد ۶۴ هزار 
واحد در حال ساخت اســت. با پیشنهادی که ما 
دادیم امیدواریم در پایان چهار سال، نوسازی یک 
میلیون واحد را در کل کشور داشته باشیم. معاون 
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: کار را با ۱۵۰ هزار 
واحد شروع می کنیم و در سال آخر به ۳۵۰ هزار 
واحد ختم می شود که مجموعا هدف بهسازی و 

نوسازی یک میلیون واحد محقق خواهد شد.

وزیر نفت با اشاره به تعریف طرح های پتروپاالیشی 
شهید ســلیمانی و پاالیشــی مروارید مکران در 
هرمزگان گفت: در ســال های آینده این استان به 
قطب پاالیشی کشور تبدیل می شــود و طی یک 
سالی که از عمر دولت سیزدهم می گذرد، حدود ۲۴ 
تا ۲۵ میلیارد دالر پروژه جدید در این استان تعریف 

و آغاز شده است.
به گزارش ایســنا، جواد اوجی در حاشــیه آیین 
رسمی بهره برداری از خط لوله انتقال گاز به جزیره 
کیش در جمع خبرنگاران با بیــان اینکه در هفته 
پیش رو عملیــات اجرایی پروژه هــای زیادی در 
بخش های باالدســتی و پایین دستی آغاز می شود 

و به بهره بــرداری خواهند رســید، اظهــار کرد: 
افتتاح رسمی پروژه گازرســانی به جزیره کیش، 
صرفه جویی ارزی ساالنه حدود ۴۰۰ میلیون دالری 
از محل صرفه جویی در مصرف فرآورده های نفتی 
و گاز مایع در این جزیره را به دنبال دارد. وی با بیان 
اینکه مدت زمان بازگشت سرمایه در این طرح کمتر 
از یک سال خواهد بود، گفت: طرح انتقال گاز میدان 
گازی کیش به مجتمع های پاالیشی پارس جنوبی 
که از اولویت های شــرکت ملی نفت ایران به شمار 
می آید، به زودی به کمک شرکت مهندسی و ساخت 

تأسیسات دریایی آغاز خواهد شد.
وزیر نفت درباره تعریف طرح های پتروپاالیشــی 

شهید سلیمانی و پاالیشی مروارید مکران در استان 
هرمزگان تصریح کرد: در سال های آینده این استان 
به قطب پاالیشی کشور تبدیل خواهد شد. در یک 
سالی که از عمر دولت سیزدهم می گذرد، حدود ۲۴ 
میلیارد دالر پروژه جدید در این استان تعریف و آغاز 
شده است. اوجی با بیان اینکه در طول عمر دولت 
ســیزدهم، حدود ۸۰ میلیارد دالر در بخش های 
باالدستی و پایین دستی صنعت نفت تفاهم نامه و 
قرارداد امضا شده اســت، اظهار کرد: در آینده ای 
نزدیک اخبار مربوط به امضای قراردادهای جدید 
در بخش تکمیل زنجیره ارزش افزوده پتروشیمی 

به سمع و نظر مردم خواهد رسید.

رئیس سازمان ملی اســتاندارد با بیان اینکه چند 
مورد از استانداردهای ۸۵ گانه خودرو در سال های 
قبل تعلیق شده بود، تاکید کرد که در حال حاضر 
این موارد رفع تعلیق شده و هر پلت فرم جدیدی که 
بخواهد وارد تولید شــود، باید همه استانداردها را 
پاس کند. مهدی اســالم پناه در گفت وگو با ایسنا، 
گفت: سیاست سازمان ملی استاندارد این است که 
در تمام پلتفرم هایی که در حال حاضر خودرو تولید 
می شوند، اســتانداردهای ۸۵ گانه باید پاس شود. 
این قانون است و قانون در شرایطی تغییر می کند 

که قانونگذار چیز دیگری به سازمان تکلیف کند.
وی با بیان اینکه چند مورد از این اســتانداردها در 

سال های قبل تعلیق شــده بود، تاکید کرد که در 
حال حاضر این موارد رفع تعلیق شده و هر پلت فرم 
جدیدی که بخواهــد وارد تولید شــود، باید همه 
استانداردها را پاس کند. اسفند سال ۱۳۹۵ سازمان 
ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای 
خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد خبر داد و مقرر شد که 
تا دی ماه سال ۱۳۹۷، تعداد استانداردهای اجباری 
خودروهای ســواری به ۸۵ مورد افزایش یابد. اما 
فروردین ۱۴۰۰ شریعتی، رئیس وقت سازمان ملی 
استاندارد، از تعلیق ۹ مورد استانداردهای ۸۵ گانه 

به دلیل مشکالت ناشی از تحریم ها خبر داد.
گفتنی است که در پی تصادف زنجیره ای ۵۰ خودرو 

در محور بهبهان، اســالم پناه دی ماه سال گذشته 
گفته بود که اســتاندارد، کف کیفیت است و همه 
کیفیت نیســت، اما همان هم رعایت نمی شــود و 
خودروسازان به بهانه ها و در برهه های مختلف، مثال 

به بهانه تحریم ها، از رعایت آن ها سر باز می زنند.
تاکنون تولید خودروهای پراید، تیبا، ســاینا، پژو 
glx ۴۰۵ و slx و سمند به دلیل ناتوانی در رعایت 
اســتانداردهای ۸۵ گانه و همچنیــن نبود امکان 
ارتقای کیفیت آن ها متوقف شــده اند. البته باز هم 
باید منتظر مانــد و دید که آیا خودروســازان این 
استانداردها را به طور کامل رعایت خواهند کرد یا به 

بهانه های مختلف از آن سرباز می زنند.

افزایش۳۸درصدیحقوقشاملحالکدامبازنشستگانمیشود؟

بستهجدیدتشویقیبرایسازندگاندربافتفرسودهکدامصادرکنندهفرشمیتواندخودروواردکند؟
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رییس سازمان بورس خبر داد:

سخنگوی وزارت خارجه:

مردمیارانهنقدیرابه
کاالبرگترجیحمیدهند
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سرمقاله

ضرورت حذف 
ارز چند نرخی 

سیاســت ارز تــک نرخی 
سیاستی است که همواره 
مدنظر بانک مرکزی بوده و 
به دنبال آن است. در دوره 

قبلی که برجام اتفاق...

یوسفکاووسی،کارشناس
اقتصادی

متنکاملدرصفحه۴

۲

۲

دالردرمسیر
تکنرخیشدن؟

ریزششدید
قیمتخودرو

گروه های بانکی، پاالیشی و خودرویی بیشترین خروج پول حقیقی را ثبت کردند

عقب نشینی  بزرگان  بورس
صفحه۲

صفحه3

هفت خوان  طرح   ملی  مسکن
 ۹۰ درصد   متقاضیان   تهرانی   نهضت   مسکن   تایید   نشدند

در حالی اقتصاد کشور در چندین سال اخیر درگیر 
ارز چند نرخی شــده است که بســیاری از فعاالن 
 اقتصادی این اتفاق را منشــا فســاد و رانت عنوان 
کرده اند. ارز بــازار آزاد، ارز صرافی ملــی، ارز بازار 
متشکل ارزی و نیمایی، ارز ۴۲۰۰ تومانی که البته 
چند ماه است حذف شده، منجر به بی ثباتی اقتصادی 
 و تبعات جبران ناپذیــر در بدنه اقتصــاد و تولید 
شده اســت. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک نرخی 
شدن ارز نیاز اصلی اقتصاد ایران است. درست است 
که حذف ارز دولتی گام مهمی در راســتای تحقق 
تک نرخی شــده ارز بوده اما اختالف ارز نیما و آزاد 
همچنان زمینه ساز رانت و فساد است. باید هر چه 
زودتر نیز ارز تک نرخ شود، چون در اوضاع کنونی به 

سبب اختالف ارز ترجیحی...

بررسی ها نشان می دهد که پژوپارس مدل ۱۴۰۰ 
در حــدود ۴ میلیون تومان و مــدل ۱۴۰۱ این 
خودرو نیز ۲ میلیون تومان کاهش قیمت داشته 
است. پژو ۲۰۰۸ نیز ۲۰ میلیون تومان ارزان شده 
است. به گزارش خبرآنالین، فعاالن بازار خودرو، 
مهم ترین دلیل افت قیمت خودرو در بازار را اثر 
روانی ناشی از پیشرفت مذاکرات هسته ای عنوان 
می کنند و معتقدند: متقاضیــان، خرید خود را 
تا دریافت نتیجه مشخص از مذاکرات به تاخیر 
انداخته اند. بازار خودرو کشور تحت تاثیر مذاکرات 
وین و  کاهش قیمت دالر در بازار، به شدت ریزشی 
شده است و پیش بینی ها حاکی از آن است که در 

صورت توافق، شاهد ریزش...



اقتصاد2
ایران

رئیسسازمانبرنامه:
مردم یارانه نقدی را به کاالبرگ 

ترجیح می دهند
رئیس ســازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه 
دولت را با وضعیتی زیر صفر تحویل گرفتیم، گفت: 

برای دولت این وضعیت راحت نبود.
به گزارش ایسنا، مسعود میرکاظمی در نشست 
خبری به مناســبت هفته دولت، اظهــار کرد: 
یکسال از دولت سیزدهم گذشت که برای دولت 
راحت نبود. به دلیل اینکــه وضعیتی که دولت 
را گرفتیم مطلوب نبود؛ گاهی اوقات شــما صفر 
تحویل می گیرید و بعضی اوقات آن را منفی تحویل 
می گیرید. وی افزود: برخی به ما انتقاد می کنند و 
می گویند دولت را صفر تحویل ندادند، باید بگوییم 

که دولت را زیر صفر و منفی تحویل گرفتیم.
میرکاظمــی تاکید کرد: از هشــت میلیارد دالر 
منابعی که برای خرید کاالهای اساسی در اختیار 
دولت اســت، ۶.۵ میلیارد دالر آن توسط دولت 
گذشته خرج شده و با آن خرید انجام شده بود. در 
حالی که در آن زمان ۱۸ میلیارد دالر نیاز داشتیم.

میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: 
قانون می گوید که یارانه به صورت کاالبرگ باشد 
اما نظرسنجی های رسمی نشان می دهد که مردم 
می خواهند در استفاده از آن آزاد باشند. با این حال 
رسانه ها تالش کنند این را روشن کنند که مردم 

کدام روش را می پسندند و کدام به نفع آنها است.
مسعود میرکاظمی در نشســت با خبرنگاران اظهار 
داشت: سال گذشته در شــرایطی دولت را تحویل 
گرفتیم که کشور در شرایط زیر صفر بود، یعنی منفی 
بود. ذخایر کشــور بین ۳۰ تا ۷۰ در صد زیر حداقلی 
بود که نباید ذخایر در هیچ شرایطی از آن کمتر باشد.

رئیس سازمان برنامه به بدهی ناشی از اوراق مالی 
منتشرشده در دولت گذشــته پرداخت و گفت: 
سال گذشته هر ماه ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق 
تسویه شد. امسال نیز ماهی ۱۵ هزار میلیارد تومان 
اصل و ســود اوراق دولت قبل را تسویه می کنیم. 
اگر این بدهی نبود و می توانستیم برای پروژه های 
عمرانی اختصاص بدهیم نتایج بسیار قابل توجهی 
می گرفتیم. با این حال خــدا لطف کرد و با وجود 
شرایطی که گفتم توانستیم سال گذشته ۲۰۰ هزار 

میلیارد تومان به بودجه عمرانی اختصاص دادیم.
وی گفت: تالش ما این است که به همان اندازه ای 
که پول در خزانه وجود دارد تخصیص صادر شود و 

اجازه نمی دهیم پایه پولی افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به سیاســت ارز ترجیحی و افزایش 
قیمت های جهانی کاالهای اساسی عنوان داشت: 
سال گذشــته در بودجه، ۸ میلیارد دالر برای ارز 
۴۲۰۰ اختصــاص یافته بود امــا در عمل حدود 
۱۷ میلیارد دالر اختصاص یافت. امســال حدود 
۲۳ میلیارد دالر به یارانه های مختلف اختصاص 
می دهیم. بنابراین ما حمایت ها را بیشتر کرده ایم 
و از محل حــذف ارز ۴۲۰۰، پولی نصیب دولت 

نشده است.

بازگشت قیمت دالر به کانال 
۲۹ هزار تومانی

قیمت دالر دوشــنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۱، بر خالف 
روزهای گذشته روند افزایشی دارد و به کانال ۲۹ 
هزار تومانی بازگشته است. به نظر می رسد طوالنی 
شدن روند بررســی پاسخ ایران از ســوی اروپا و 
آمریکا، جو خوشبینی را در بازار کاهش داده است. 

اخبار و سیگنال های موثر بر بازار را بخوانید.
به گزارش تجارت نیوز، دالر در بازارهای مختلف 
نوساناتی داشــت. قیمت دالر در صرافی ملی با 
کاهش نسبت به روز گذشته، ۲۶۸۳۳ تومان اعالم 
شد. اما دالر در بازار آزاد بر اساس گزارش بعضی 
کانال های تلگرامی، بر خالف روزهای اخیر روند 
افزایشــی دارد. ارز آمریکایی که روز گذشته در 
کانال ۲۸ هزار تومان در مســیر نزول قیمت بود، 
امروز به کانال ۲۹ هزار تومان رفته است. در ساعات 
پایانی معامالت غیرقانونی در روز گذشته، قیمت 
دالر بر خالف قبل، صعودی و به ســطح ۲۹ هزار 

تومان نزدیک شد.
قیمت های پیشــنهادی برای معامالت نقدی از 
کانال ۲۹ هزار تومان آغاز شده است و در ادامه نیز 
روند افزایشی دارد. به گونه ای که به حدود ۲۹,۵۵۰ 
رسیده است. روز گذشته کف و سقف قیمت دالر، 
۲۸,۲۲۰ تا ۲۹,۰۲۰ بود. اما روند در کل کاهشی 
شده بود.  امروز اما، روند قیمتی هم برای دالر نقدی 

و هم معامالت غیرقانونی فردایی، افزایشی است.
دالر توافقی نیز به کانال ۲۸ هزار تومان صعود کرده 
و به ۲۸,۷۳۰ نیز رسیده است. دالر هرات هم روند 
افزایشــی دارد و به کانال ۲۹ هزار تومان رسیده 
است. در این میان، به گزارش شبکه اطالع رسانی 
طال، سکه و ارز، قیمت دالر نیمایی امروز با ۰،۰۹ 
درصد کاهش نســبت به روز گذشته، به قیمت 

۲۶۳۵۴ تومان معامله می شود.

اخبار

در معامــالت روز گذشــته 
۳۱ مــرداد ۱۴۰۱ بــازار 
سهام، شــاخص کل ۵ هزار 
واحد افت کــرد و گروه های 
بانکی، پاالیشی و خودرویی 

بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.
به گزارش اکوایران، در معامالت روز دوشنبه سی و یکم 
مرداد ماه، شاخص کل بورس پایتخت با ریزش ۵ هزار و 
۴۱۶ واحدی نسبت به روز یکشنبه به رقم یک میلیون و 
۴۲۴ هزار و ۴۸۹ واحد رسید.   شاخص هم وزن بورس نیز 
با رشد ۷۷۱ واحدی در سطح ۳۹۷ هزار و ۲۹۶ واحدی 
ایســتاد. همچنین شــاخص کل فرابورس )آیفکس( 
 ۳۰ واحد باال آمد و در ســطح ۱۸ هــزار و ۹۹۰ واحد

 باقی ماند.  
روز گذشــته ارزش خالص تغییــر مالکیت حقوقی به 
حقیقی بازار برای هفتمین روز پی در پی منفی شــد و 
۲۳۵ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. در 
میان صنایع، بانک ها و پاالیشی ها و خودرویی ها بیشترین 

خروج سرمایه را ثبت کرد. 
در معامالت روز دوشنبه بیشترین خروج پول حقیقی 
به سهام های وب )شرکت داده گستر عصر نوین-های 
وب( اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی 

به حقوقی آن ۲۵ میلیارد تومــان بود. پس از های وب، 
نمادهای فوالد )شرکت فوالد مبارکه( و خساپا )شرکت 
سایپا( بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. نمادهای 
کهمدا و شپنا نیز در رتبه های بعدی بودند.  در مقابل، 
بیشترین ورود پول حقیقی به نماد فزر اختصاص داشت. 
پس از فزر، نمادهای زاگرس، آسیاتک، وساپا و اوان در 

رتبه های بعدی قرار گرفتند. 

نمادهایپیشرانبازار
روز گذشــته نماد »کگل« بیشــترین اثر کاهنده را بر 
شاخص کل داشت و پس از کگل، نمادهای »فوالد« و 

»کچاد« بیشــترین تأثیر را در افت شاخص کل  بورس  
داشتند و نمادهای »خودرو«، »نوری« و »کاال« بیشترین 

تأثیر افزایشی را بر شاخص کل داشتند. 
در فرابورس نیز نمادهای »کگهر«، »آریا« و »شاوان« 
بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند 
و »زاگرس«، »فرابورس« و »کوثر« بیشترین تأثیر مثبت 

را بر شاخص داشتند.  
در جــدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس خســاپا 
صدرنشین اســت و خودرو و فوالد در رتبه های بعدی 
هستند. در فرابورس نیز نمادهای دی، زکشت و کرمان 

پرتراکنش  ترین نمادها هستند.  

ارزشمعامالتبورس
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم ۱۴۴ 
هزار و ۸۳۷ میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش معامالت 
اوراق بدهی در بازار ثانویه ۱۴۰ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان 
بود که ۹۷ درصد از ارزش کل معامالت بازار سرمایه را 

تشکیل می دهد. 
روز گذشته ارزش معامالت خرد ســهام با افزایش۵۱ 
درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۳ هزار و ۱۹۹ 

میلیارد تومان رسید. 

صفهایپایانیبازار
در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صف های فروش 
پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل کاهش یافت و ۱۵ 
میلیارد تومان بود. ارزش صف های خرید نیز نسبت به 
پایان روز کاری گذشته رشد کرد و در رقم ۲۳۲ میلیارد 
تومان ایستاد.  روز گذشته نماد بورس )شرکت بورس 
اوراق بهادار تهران( با صف  خریــد ۳۷ میلیارد تومانی 
در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از بورس، 
نمادهای فرابورس )شــرکت فرابورس ایــران( و کاال 

)شرکت بورس کاال( بیشترین صف خرید را داشتند. 
بیشــترین صف فروش بازار در پایان معامالت به نماد 
سهرمز )شرکت سیمان هرمزگان( تعلق داشت که ارزش 
آن ۵ میلیارد تومان بود. پس از سهرمز، نمادهای سکرد، 

مداران، ثفارس و ولغدر بیشترین صف فروش داشتند.  

روز گذشته گروه های بانکی، پاالیشی و خودرویی بیشترین خروج پول حقیقی را ثبت کردند

عقب نشینی  بزرگان  بورس

سخنگویوزارتخارجه:
موضوعات باقی مانده در مذاکرات، 

»اندک« ولی »مهم« هستند 
ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت امور خارجه 
دربــاره مذاکرات احیای برجــام گفت: هنوز 
از سوی طرف مقابل مشــخصا آمریکایی ها 
پاسخی به پیشــنهاد طرف اروپایی دریافت 
نشده است و زمانی می توانیم از نتیجه بخش 
بودن مذاکرات صحبت کنیم که طرف اروپایی 
اعالم کند پاســخ طرف آمریکایی را دریافت 

کرده است.
به گــزارش »انتخــاب«، ناصــر کنعانی در 
نشســت خبری خود در پاســخ به ســوالی 
 تاکید کرد : مــا همچنان در مســیر مذاکره 

هستیم.
وی با اشــاره به پاســخ ایران به پیشــنهاد 
اتحادیــه اروپا گفــت: هنوز از ســوی طرف 
مقابــل مشــخصا آمریکایی ها پاســخی به 
پیشــنهاد طرف اروپایی دریافت نشده است 
و زمانــی می توانیــم از نتیجــه بخش بودن 
مذاکــرات صحبت کنیم که طــرف اروپایی 
 اعالم کند پاســخ طرف آمریکایی را دریافت 

کرده است.
کنعانــی گفــت: اگــر ایــران نیازمنــد 
توافــق اســت حتمــا طــرف اروپایــی و 
 آمریکایی بیــش از ایــران نیازمنــد توافق 

است.
وی افــزود: موضوعــات باقــی مانــده 
هرچنــد ممکن اســت بــه نســبت اندک 
باشــند ولــی موضوعــات مهمی هســتند 
 و بایــد در مــورد آنهــا تصمیم گیــری و 

توافق شود.

خبر

I N FO@biznews. ir

رییس سازمان بورس و واراق بهادار اظهار داشت: 
مسئله شــفافیت بازار بورس کاال منافع بازار را به 
دنبال دارد و در همین روزها در بورس دو محصول 

ایران خودرو بر روی تابلو رفته و عرضه می شود
مجید عشقی ) رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار( 
در خصوص انتظارات و پیشنهادهای فعاالن عرصه 
بورس گفت: بحث های زیادی پیش آمد که نیاز به 
کارشناسی دارد زیرا نظرات موافق و مخالف زیادی 
در خصوص صحبت های گفته شده در همین جمع 
وجود دارد که نیاز به چکــش کاری برای تصمیم 
گیری در خصــوص آن ها داریم زیــرا من در تمام 
ســطوح معامله گری بورس و فرابورس بودم و به 

مسائل آشنا هستم .

وی افزود: مسئله شــفافیت بازار بورس کاال منافع 
بازار را به دنبال دارد و در همیــن روزها در بورس 
دو محصول ایران خودرو بر روی تابلو رفته و عرضه 
می شود و به عبارتی این مسیری بی بازگشت علی 

رغم مقاومت ها است.
وی ادامه داد: بحثی که به آن اشاره کوچکی شد که 
ما در آن مشابهش را نیز داریم، پالم مالزی است که 
زعفران در ایران است و ما زنجیره کامل آن شامل 
معامله فیزیکی، گواهی ســپرده، گواهی آپشن و 

صندوق های کاالیی را طی کردیم.
رئیس سازمان بورس در ارتباط با بحث بازارگردانی 
گفت: بازارگردانی باید سودآور باشد و باید اصالحاتی 
صورت گیرد و از میان همین فعاالن امکان تشکیل 

کارگروه هایی برای تصمیم گیری وجود دارد. عشقی 
در خصوص بحث مضرات قیمت گذاری دستوری 
گفت: این موضوع از موانع توسعه است و تا یک جایی 
می شود با زیان انباشته ساخت؛ زمانی که ما زیان 
انباشــته ای معادل ۱۲۰ واحد داشته باشیم که به 
۳۰۰ واحد برسد، باید چه کنیم؟ این روند و ادامه آن 
سبب فروپاشی سیستم می شود و باید اصالح شود. 
معضل دیگری که وی به آن اشاره کرد، پیشی گرفتن 
تقاضا بر عرضه در زمینه خودرو و بویژه قرعه کشی 
خودرو بودو ادامه داد: چرا بایــد در هر دوره قرعه 
کشی ایران خودرو ۶ میلیون فرد حضور پیدا کند که 
۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی می شود که ۲۰ 

درصد نقدینگی کل کشور است.

رییس سازمان بورس خبر داد:

۲۰ درصد نقدینگی کشور در قرعه کشی خودرو

بررسی ها نشــان می دهد که طی ۲۴ ساعت گذشته 
پژوپارس مدل ۱۴۰۰ در حدود ۴ میلیون تومان و مدل 
۱۴۰۱ این خودرو نیز ۲ میلیون تومان کاهش قیمت 
داشته اســت. پژو ۲۰۰۸ نیز ۲۰ میلیون تومان ارزان 
شده است. به گزارش خبرآنالین، فعاالن بازار خودرو، 
مهم ترین دلیل افت قیمت خودرو در بازار را اثر روانی 
ناشی از پیشرفت مذاکرات هسته ای عنوان می کنند 
و معتقدند: متقاضیان، خرید خود را تا دریافت نتیجه 

مشخص از مذاکرات به تاخیر انداخته اند.
بازار خودرو کشور تحت تاثیر مذاکرات وین و  کاهش 
قیمت دالر در بازار، به شــدت ریزشــی شده است و 
پیش بینی ها حاکی از آن اســت که در صورت توافق، 

شاهد ریزش سنگین قیمت ها در بازار خواهیم بود.
خبرها درباره نهایی شدن آیین نامه واردات خودرو نیز 
بر شدت ریزش قیمت خودرو افزوده است، تا جایی که 
فقط دیروز در بازار خودروهای داخلی شاهد کاهش ۲ 
تا ۲۰ میلیون تومانی قیمت ها بودیم. بررسی ها نشان 
می دهد که طی ۲۴ ساعت گذشــته پژوپارس مدل 
۱۴۰۰ در حدود ۴ میلیون تومــان و مدل ۱۴۰۱ این 
خودرو نیز ۲ میلیون تومان کاهش قیمت داشته است. 

پژو ۲۰۰۸ نیز ۲۰ میلیون تومان ارزان شــده است. از 
ســوی دیگر، در بین خودروهای کوییک نیز کوییک 
دنده ای مدل ۱۴۰۱ در حدود ۱۰ میلیون تومان افت 
قیمت پیدا کرده و مدل ۱۴۰۰ این خودرو ۳ میلیون 
تومان ارزان شده است. در این بین، دنا معمولی مدل 
۱۴۰۱ و دنا توربو پالس دنده ای مدل ۱۴۰۰ ریزش ۳ 

میلیون تومانی قیمت را تجربه کرده است.
در این شرایط، به نظر می رسد به حدی خرید و فروش 

در بازار خودرو به حالت ایست رفته است که فعاالن بازار 
خودرو عنوان می کنند بازار در حالت تعلیق قرار گرفته 
است. به باور آنها، در روزهای اخیر به قدری مشتری در 
بازار خودرو کم شده که بعضی نمایشگاه داران خودرو در 
طول روز هیچ تماس و مراجعه ای برای خرید و استعالم 

قیمت ندارند.
فعاالن بازار خودرو، مهم ترین دلیل افت قیمت خودرو 
در بازار را اثر روانی ناشی از پیشرفت مذاکرات هسته ای 
عنوان می کنند و معتقدند: متقاضیان، خرید خود را تا 
دریافت نتیجه مشخص از مذاکرات به تاخیر انداخته اند، 
چون اگر این مذاکرات به توافق بینجامد، قطعا شاهد 

کاهش قیمت بیشتری در بازار خواهیم بود.

رصد بازار خودرو؛

ریزش شدید قیمت خودرو در بازار
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رئیس کل سازمان امور مالیاتی ضمن اعالم آخرین 
وضعیت اخذ مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس و 
همچنین خانه های خالی به تخلف صورت گرفته در 

فوالد مبارکه اشاره کرد.
به گزارش ایســنا، داوود منظور در نشســت خبری 
درمورد آخرین وضعیت اخذ مالیات از خانه های خالی 
توضیح داد: در بحث مالیات گیری قدم اول شناسایی 
مودی و تشخیص میزان مالیات است که این کار در 
سال گذشته انجام  و خانه های خالی تا پایان تیرماه 
سال جاری شناسایی شدند. وی ادامه داد: بالغ بر ۵۲۰ 
هزار خانه خالی شناسایی شد که میزان مالیات این 
خانه ها ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان محاسبه شده و 
این موضوع به مودیان اطالع داده شده است. این اطالع 
رسانی هم از طریق سامانه بوده، هم پیامک و هم به 
صورت کتبی و از طریق پست. رئیس کل سازمان امور 
مالیاتی از اعتراض ۱۰۰ هزار مالک خبر داد و افزود: این 
اعتراض ها را به وزارت راه منعکس کردیم تا دوباره مورد 
بررسی قرار بگیرد. البته هنوز تعداد زیادی از مودیان 
به سامانه مراجعه نکرده اند. اگر مودیان اعتراض دارند 
باید اعتراض خود را ثبت کنند تا رسیدگی شود. منظور 
ادامه داد: مالکان خانه های خالی باید تا پایان مرداد 
مالیات خود را پرداخت کنند در غیر این صورت ماهانه 
مشــمول جریمه ۲.۵ درصدی مالیات تعیین شده 
می شوند و هنگام نقل و انتقال خانه باید اصل و جریمه 

مالیات را پرداخت کنند.

مالیــاتخانههــاوخودروهایلوکس
پیگیریمیشود

وی در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا در مورد مالیات 
خانه ها و خودروهای لوکس توضیــح داد: در مورد 
خانه ها و خودروهای لوکس همان مسیر خانه های 
خالی طی می شود. در این راستا رکوردهایی در سال 
گذشته داشتیم که بسیار ناچیز بود، زیرا شهرداری  
اطالعات کامل ارائه نداد اما این روند در سال جاری نیز 
دنبال می شود و اطالعات از شهرداری ها، سامانه ثبت 
و… جمع آوری می شــود. رئیس کل سازمان امور 
مالیاتی کشور ادامه داد: سازمان تا پایان سال فرصت 
دارد اطالعات خانه های خالی و لوکس و خودروهای 
لوکس را جمــع آوری کند. درحــال حاضر فرایند 

مالیات گیری از خودروهای لوکس آغاز شده است.
به گفته منظور تا روز گذشــته ۱۵۰ میلیارد تومان 

مالیات از مالکان خانه های لوکس اخذ شده است.
وی با بیان اینکه آستانه قیمتی که مالک لوکس بودن 
بود افزایش یافته اســت، گفت: برای سازمان فرقی 
ندارد مالک چه کسی است باید مالیات پرداخت کند.

معاون وزیر اقتصاد در مورد خانه هایی که دارای چند 
مالک هســتند نیز توضیح داد: خانه خالی بر اساس 
خوداظهاری شناسایی می شــود و فرقی ندارد چند 
مالــک دارد. منظور درمورد اســترداد ارزش افزوده 

اظهار کرد: در ســال ۱۳۹۹، ۳۳۰۰ میلیارد تومان، 
در سال ۱۴۰۰، ۷۲۰۰ میلیارد تومان و در چهار ماه 
نخست سال جاری ۳۰۰۰ میلیارد تومان ارزش افزوده 

استرداد شده است.

۱۶۰۰اعتراضمربوطبهپزشکان
وی با بیان اینکه در سامانه سوت زنی ۶۰۰۰ اعتراض از 
سوی مردم ثبت شده است، گفت: از این تعداد ۱۶۰۰ 
اعتراض گالیه مردم از پزشکان است. به همین دلیل به 
پزشکان اخطار دادیم و باید اگاه باشند که درصورت فرار 
مالیاتی از ابزار قانونی الزم استفاده می کنیم. پزشکان 
مکلف هستند دستگاه کارتخوان داشته باشند و از آن 
استفاده کنند. معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: مردم باید 
تخلفات را اطالع دهند، اگر به جای استفاده از دستگاه 
پوز شماره کارت می دهد مردم باید اطالع دهند. فرار 
مالیاتی نباید موجب آزار مردم شود. کتمان درآمد فرار 
مالیاتی و جرم محسوب می شود. برای این افراد پرونده 

کیفری تشکیل می شود.

ممنوعالخروجی۲۵۰۰نفربدهکارمالیاتی
منظور در ادامه با بیان اینکه در پنج ماه سال جاری 
وصول مالیات ۶۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال 
قبل رشد داشته است، گفت: در پنج ماه ابتدایی سال 
جاری ۲۵۰۰ نفر بدهکار مالیاتی ممنوع الخروج شدند 

که از این افراد ۱۲۰۹ میلیارد تومان وصول شد.

چراطالفروشانبایدسالیانه۶میلیون
تومانمالیاتبدهند؟

وی در ادامه با بیان اینکه اطالعاتی که از اصناف وجود 
دارد نباید کتمان شــود، اظهار کرد: مالیات ابرازی 
اصناف رشد دو برابری داشته است. چرا طالفروشان 
باید ســالیانه ۶ میلیون و ابزارفروشان سالیانه چهار 
میلیون تومان مالیات بدهند؟ ما قاعده بازی را تغییر 
دادیم. تعداد اظهارنامه اشخاص حقیقی ۵۲ درصد 
رشد کرده اســت. معاون وزیر اقتصاد افزود: تا سال 
۱۴۰۰ تعداد کل مودیان ۲ میلیون و ۹۱۵ هزار نفر 
بود که این تعداد در سال جاری به چهار میلیون و ۴۵۰ 
هزار مودی رسیده و از این افراد مالیات یک میلیون و 

۸۰۰ نفر صفر شده است.

جزئیاتدریافتارزشافزودهدرگمرک
منظور در مورد مالیات ارزش افزوده در گمرک توضیح 
داد: افرادی که کاال وارد می کنند باید عوارض گمرک 
پرداخت کنند. مبنای محاســبه عوارض در ســال 
گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، اما اکنون نرخ ETS بود 
به همین دلیل مقدار ریالی عوارض زیاد شده است. 
وی ادامه داد: طبق تصمیم شورای عالی هماهنگی 
اقتصاد نرخ مالیات برخی کاالهای اساسی یک درصد 

شد، اما سایر کاالها باید همان مبالغ را بپردازند.

از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی تشریح شد

شناسایی ۵۲۰ هزار خانه خالی در کشور

گروهاقتصادایرانوجهان
Newskasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ به ۱۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ در بازار آزاد تهران به ۱۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 

طرح قدیم نیز ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. قیمت هر قطعه نیم سکه ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار 
تومان است. قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۷۳۵ دالر و یک سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار در بازار تهران یک میلیون و ۲۶۵ هزار و ۵۷ تومان است.



3 بازار

www.kASBOKARNEWS. ir1401روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2562| سه شنبه اول شهریورماه

مدیرکل امور عشایر جنوب کرمان خاطر نشان کرد: 
تورم موجود در کشور توانایی خرید سایر اقالم خوراکی 
را از عشایر گرفت و نان قوت غالب سفره عشایر شد؛ از 
آنجایی که عشایر مانند جامعه روستایی دسترسی به 
نانوایی ها ندارد از این رو مصــرف ماهیانه آرد آنها به 
باالی 15 کیلو رسیده است. اسالم شاهرخی در پاسخ 
به این پرسش که آیا خبر قطع شدن سهمیه آرد عشایر 
جنوب کرمان را تایید می کنید؟ گفت: گزارشی مبنی 
بر قطع شدن سهمیه آرد عشایر در هیچ یک از مناطق 
عشایری جنوب کرمان به دست ما نرسیده است اما 
آرد تخصیص داده شد به عشایر متناسب با جمعیت 
آنها نیست. این مقام مسئول سهمیه آرد عشایر جنوب 
کرمان را حدود 900 تن عنوان کرد و افزود: عشــایر 
جنوب کرمان حدود 550 تن آرد دریافت می کنند و 
این کمبود باعث شده است نتوانیم نیاز واقعی عشایر 

در این زمینه را تامین کنیم.
وی با بیان اینکه سرانه مصرف آرد عشایر 12 کیلو در 
ماه است، تصریح کرد: ممکن است حمل آرد به عشایر 
با تاخیر صورت بگیرد و این تاخیر 5 تا 10 روزه است 
و امکان اینکه یک ماه آرد به یک منطقه عشایر نرسد 
وجود ندارد. مدیرکل امور عشــایر جنوب کرمان از 
افزایش مصرف آرد در جامعه عشایری خبر داد و افزود: 
تورم موجود در کشور توانایی خرید سایر اقالم خوراکی 
را از عشایر گرفت و نان قوت غالب سفره عشایر شد؛ از 
آنجایی که عشایر مانند جامعه روستایی دسترسی به 

نانوایی ها ندارد از این رو مصــرف ماهیانه آرد آنها به 
باالی 15 کیلو رسیده است.

شاهرخی در پاسخ به این پرسش که آیا خشکسالی 
در کرمان آسیبی به معیشت عشایر وارد کرده است؟ 
گفت: خشکسالی سال گذشته و امسال  در دهه اخیر 
بی سابقه بود و این مسئله باعث کاهش درآمد عشایر 
شد؛ تجربه نشان داده است هر چه جامعه فقیرتر  شود 
مصرف نان باالتر می رود. وی با بیان اینکه بیشترین 
جمعیت جنوب استان کرمان در جامعه روستایی و 
عشایری زیست می کنند، خاطر نشان کرد: شرایط 
اقتصادی باعث شده است که ســرانه مصرف آرد در 
روستاییان نیز باال برود و به نظر می رسد باید سهمیه 
آرد جامعه عشایری و روستایی مناطق جنوبی کشور 
افزایش پیدا کند. به گفته این مقام مسئول؛ گران شدن 
نهاده های دامی توان خرید سایر اقالم را برای عشایر 

سخت کرده است.
همچنین در این رابطه رضــا نیکزادی مدیرکل امور 
عشایری شمال استان کرمان، تصریح کرد: تخصیص 
آرد عشایر شمال استان مطابق با رویه گذشته در حال 
انجام شدن است. وی بر اســاس آمار ثبتی 98-99 
تعداد جامعه عشایری شمال کرمان را حدود 16 هزار 
و 300 خانوار عنوان کرد و افزود: خشکسالی در سال 
جاری باعث شد در استان کرمان باعث شد نان قوت 
غالب عشایر شــود از این رو نیاز جامعه عشایر به آرد 
بیشتر شده و آنها خواهان افزایش سهمیه آرد هستند.

نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق 
اصناف تهران گفت: یکي از تاکیدات وزیر صنعت، معدن 
و تجارت، شناسایي و ساماندهي واحدهاي صنفي فاقد 
پروانه کسب است. از سوي دیگر جلب توجه و همکاري 
مردمي در پرهیز از دریافــت محصول از صنوف فاقد 
پروانه کسب تا امروز آنچنان که باید اولویت داده نشده 
اســت. به موجب این دغدغه ها، طرح نظارت مردمي 
بر واحدهــاي صنفي به مرحله اجرا درآمده اســت تا 
 )QR-Code( مشتریان با اسکن فوري بارکد دو بعدي
با استفاده از گوشي هاي هوشمند خود به اطالعات واحد 
صنفي مد نظر دسترسي پیدا کنند . قاسم نوده فراهاني، 
نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق 

اصناف تهران با تاکید بر مزیت هاي دریافت بارکد دو 
بعدي )QR-Code( از اتحادیه براي واحدهاي صنفي 
گفت: واحدهاي صنفي با دریافت این بارکدها به تمام 
ســامانه هاي دولتي مرتبط با خدمات صنفي متصل 
شده و از مزایاي نظام صنفي از جمله دریافت تسهیالت 
بانکي، حمایت هاي تامین اجتماعي، معافیت هاي مالي 
و… بهره مند شوند و طبیعتا آنها که اقدام به این کار 
نکنند از تمام این مزایا محروم خواهند بود. وي اظهار 
کرد: شایسته است که واحدهاي صنفي هرچه سریع تر 
براي دریافت پروانه کسب به اتحادیه مربوط مراجعه 
کنند؛ چرا که در صورت عدم توجه و اقدام الزم از طریق 

بازرسي و نیروي انتظامي برخورد میشود.

طرح نهضت ملی مسکن، 
مهم ترین و بزرگترین وعده 
دولت تنها شامل 10 درصد 
از متقاضیان شــد. دولت 
سیزدهم با شــعار خانه دار 
کردن مردم بــه میدان آمد اما در مهــم ترین وعده 
خود تنها 10 درصد را مشمول نهضت ملی مسکن 
دانسته اســت. گزارش های منتشر شده از اظهارات 
مسووالن نهضت ملی مسکن نشان می دهد 90 درصد 

متقاضیان تهرانی نهضت مسکن تایید نشده اند. 
تنها 10 درصد از افرادی که متقاضی این طرح بوده 
اند تایید شده اند. این در حالی است که این ده درصد 
هم ممکن است توانایی واریز مبالغی که اعالم شده 
است را نداشته باشند. به هر ترتیب طرح های خانه 
دار کردن مردم که توســط دولت رونمایی می شود 
هفت خوانی بی سرانجام است که به خانه دار شدن 

منتهی نخواهد شد. 

در همین رابطه یک کارشناس مسکن در گفت و گو 
با »کسب و کار« گفت: اصال دولت نباید در موضوع 
مســکن دخالت کند. همین دخالت دولت منجر به 
تشدید نابسامانی ها در بازار مسکن شده است. دولت 
به بازار مسکن ورود می کند اما نمی تواند وعده های 
خود را عملیاتی کند. این نتیجــه دخالت دولت در 

موضوع مسکن است.
بیت اهلل ســتاریان اضافه کرد: امروز اکثر مردم نیاز 
به خانه دارند. همه مردم خانه مــی خواهند. معیار 
تشخیص و انتخاب مشموالن نهضت ملی مسکن و 
هر طرح دولت در رابطه با مسکن چیست باید دولت 
در رابطه با آن توضیح کافی ارایه کند. افزایش دخالت 
دولت در حوزه تولید مسکن راه به جایی نخواهد برد 
و هر روز بر افزایش و انباشت تقاضا در این بازار دامن 

خواهد زد.
وی اظهار داشت: تجربه نشان داده حضور دولت در بازار 
مسکن نه تنها به خانه دار شدن مردم منجر نخواهد 
شد بلکه بخش خصوصی که باید ستون اصلی تولید 
مسکن باشد را نیز دلسرد می کند. آنچه که ازمنابع 

مورد نیاز طرح هایی مانند نهضت ملی مسکن برآورد 
می شود به طورتقریبی یک پنجم آنچه که مورد نیاز 
است، خواهد بود. زیرا از یک سو هزینه تولید را پایین 
در نظر گرفتند و زیرساخت های مربوط به آن و هزینه 
فضاهای جانبی و مهم تر بحث زمین به میزان کافی در 

نظر گرفته نشده است.
وی خاطرنشــان کرد: این طرح ها برای کشور ایران 
مناسب نیســت. کشــوری که معضل مسکن آن، 
دهک های میانی را در برگرفته است. این طرح برای 
کشورهایی است که مشکل مســکن آنها کال حل 
شده است. در این کشــورها پایین ترین دهک ها به 
 رغم نبود افزایش قیمت در بخش مسکن و دارا بودن 
سبد خانوارشان بین 8 تا 15 درصد، باز هم نمی توانند 

مسکن تامین کنند.
به هر ترتیب خلیــل محبت خواه، مدیــرکل راه و 
شهرسازی اســتان تهران اظهار کرد: از آغاز ثبت نام 
متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در استان تهران 
تاکنون از مجموع 980 هزار نفر متقاضی ثبت نامی 
مسکن، حدود 102 هزار نفر یعنی حدود 10 درصد 

کل ثبت نامی ها پس از بررسی های کامل تأیید نهایی 
شده اند. وی از تأیید نهایی 102هزار متقاضی نهضت 
ملی مســکن خبر داد و گفت: پیشــرفت فیزیکی 
سایت های نهضت ملی مسکن تهران ۴0درصد است.

محبت خواه اظهار کرد: از آغاز ثبت نام متقاضیان طرح 
نهضت ملی مسکن در استان تهران تاکنون از مجموع 
980 هــزار نفر متقاضی ثبت نامی مســکن، حدود 
102 هزار نفر یعنی حدود 10 درصد کل ثبت نامی ها 
پس از بررســی های کامل تأیید نهایی شده اند. وی 
افزود: بر اساس برنامه ابالغی وزارت راه و شهرسازی، 
سهمیه استان تهران برای ساخت مسکن 600 هزار 
واحد است که شامل شهر های جدید پردیس، پرند، 
هشتگرد، ایوانکی، ادارات کل راه و شهرسازی و بنیاد 

مسکن است.
وی از پیشــرفت فیزیکی ۴0 درصدی نهضت ملی 
مسکن در پاکدشت، اسالمشهر، رباط کریم و قرچک 
خبر داد و گفت: تسریع در ساخت و ساز نهضت ملی 
مسکن استان تهران و شروع واگذاری های جدید به 
کارگزاران ادامه دارد. مدیرکل راه و شهرسازی استان 
تهران یادآور شد: در این راستا تحویل زمین سه سایت 
در مجموع و به مساحت 1۴5 هکتار شامل عدل آباد 
اسالمشــهر به میزان 60 هکتار، بازارک رباط کریم 
به میزان 82 هکتار و نسیم شهر در جوار شهرستان 
رباط کریم به میزان 3 هکتار انجام شده است. ضمن 
این که قرار اســت در هفته دولــت عملیات اجرایی 

سایت های جدید آغاز شود.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

۹۰ درصد متقاضیان تهرانی نهضت مسکن تایید نشدند

هفت خوان طرح ملی مسکن
فقر عشایر مصرف نان  را افزایش داد

نظارت مردمي بر واحدهاي صنفي با یک بارکد دو بعدي

مفقودی 
برگ سبز کامیون کشــنده سیستم اسکانیا تیپ 
HNA)2*۴(P340LA رنــگ زرد – روغنی 
مدل 2010 به شماره انتظامی 586 ع 29 ایران 27 
 XLEP4X20005237228 به شماره شاسی
 DC1108L026616576 به شــماره موتور
بنام احد حسن نژاد اصل مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد . 1028۴
--

مفقودی 
برگ سبز و شناســنامه خودرو پراید هاچ بک به 
رنگ سفید شیری مدل 1380 بشماره انتظامی 
۴21 ل 33 ایران 37 به شماره موتور 00210۴17 
و شــماره شاســی S1442280156074  بنام 
هادی ابراهیم زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد . 10285
--

مفقودی 
بــرگ کمپانی پــژو 207 مــدل 1۴01 به رنگ 
آبــی متالیک بنــام ســیاوش گزو به شــماره 
انتظامــی 596 ط 95 ایــران 37  بــه شــماره 
موتــور 167B0150360 به شــماره شاســی 
NAAR03FE3NJ268448 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط میباشد . 10286
--

مفقودی 
برگ کمپانی ماشــین ســواری پژو ۴05 جی ال 
ایکس مدل 1383 به شماره انتظامی 358 ن 15 
ایران 27 به شــماره موتور 12۴83076858 به 
شماره شاســی 830360۴3 بنام فریده پریزادی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط میباشد . 
10287

--
مفقودی 

برگ سبز ماشین پژو ۴05 مدل 138۴ به شماره 
انتظامی 923 ط 67 ایران 37 به شــماره موتور 
12۴8۴02۴370 به شماره شاسی 16203516 
بنام خاتون فیضی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد . 10273 
--

مفقودی 
 برگ سبز ماشین ســواری سمند مدل 1۴00 به 
شــماره انتظامی 513 و 78 ایران ۴0 به شماره 
موتــور 147h0621353  به شــماره شاســی 
NAACS1HE8MF084514 بنام محسن 
ابراهیمیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

میباشد . 1027۴
--

مفقودی 
برگ سبز – ســند کمپانی کامیونت ون سیستم 
نیسان تیپ 2۴00 رنگ آبی – روغنی مدل 1386 
به شماره انتظامی 881 ب 9۴ ایران 27 به شماره 
  K107077 موتور 39379۴ به شــماره شاسی
بنام عبدالعلی احمدزاده مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد . 10279
--

رونوشت آگهی حصر وراثت
مظفر عیسی زاده جاندار دارای شناسنامه شماره 3 
بشرح دادخواست به کالسه 0100595/ح1  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 

توضیح داده که شادروان طاهر عیسی زاده جاندار 
بشناســنامه 7  در تاریــخ 1۴00/2/13 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه آنمرحوم 

منحصر است به: 
1-  کمال عیسی زاده جاندار فرزند طاهر بشماره 

شناسنامه 221 متولد 1353 پسر متوفی. 
2-  مظفر عیسی زاده جاندار فرزند طاهر بشماره 

شناسنامه 3 متولد 136۴ پسر متوفی. 
3- زهرا عیســی زاده جانــدار فرزند طاهر بشــماره 
شناسنامه 28۴010285۴ متولد 1369 دختر متوفی. 
۴- پریسا عیسی زاده جاندار فرزند طاهر بشماره 
شناســنامه 28۴0266۴31 متولد 1372 دختر 

متوفی. 
5- طیبه عیسی زاده جاندار فرزند طاهر بشماره 

شناسنامه 220 متولد 1352 دختر متوفی. 
6- زینت عیسی زاده جاندار فرزند طاهر بشماره 

شناسنامه 2۴5 متولد 1356 دختر متوفی. 
7- جواهر عیسی زاده جاندار فرزند طاهر بشماره 

شناسنامه 302 متولد 1360 دختر متوفی. 
8- مریم عیسی زاده جاندار فرزند طاهر بشماره 

شناسنامه 303 متولد 1361 دختر متوفی. 
9- گلی عیســی زاده جاندار فرزند طاهر بشماره 

شناسنامه 50 متولد 1366 دختر متوفی. 
اینکه با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد  ازتاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 10280
رئیس شعبه اول شــورای حل اختالف سلماس 

-جوان قره باغ  

آگهی مفقودی
 برگ سبز سواری سیســتم: پراید  تیپ: جی تی ایکس آی  مدل: 
1388 به رنگ: سورمه ای متالیک به شماره موتور : 288013۴شماره 
شاسی S1412288971478 به شماره پالک:72 - 6۴9 م 78 

مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.بابلسر 1

آگهی فقدان سند کمپانی 
اینجانب  مالک خودروی ســواری  سیســتم: پراید  تیپ: 

جی تی ایکــس آی  مــدل: 1388 به رنگ: ســورمه ای 
متالیک به شــماره موتور : 288013۴شــماره شاســی 
S1412288971478 به شــماره پالک:72 - 6۴9 م 
78  بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند 
خودروی مذکور را نموده است.لذا چنانچه احدی ادعایی 
در خصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر 
منطقه ای مراجعه نمایند . بدیهی است پس از مهلت مزبور 

مطابق مقرر اقدام خواهد شد.بابلسر2

آگهی مفقودی
 برگ سبز سواری سیستم:

ژو  تیپ: 206   مدل: 1389 
به رنگ: سفید روغنی به 

شــماره موتــور : 1۴189039371 به شــماره شاســی 
NAAP03ED2AJ142724 به شــماره پالک: 82 - 
۴92 ج 68 به نام معظمــه گل زاده گروی مفقود گردید و از 

درجه اعتبار  ساقط می باشد.ش

آگهی دعوت شرکت سفیربندر خرمشهر با مسئولیت محدود به شماره ثبت 3385وشناسه ملی 14003785442 
بدینوسیله از کلیه شرکاءشرکت سفیر بندر خرمشهر با مسئولیت محدود به شماره ثبت 3385وشناســه ملی 1۴003785۴۴2دعوت به عمل می آید تا در 

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1۴01/6/18 ساعت 9صبح در محل قانونی شرکت سفیر بندر خرمشهر تشکیل می شود حضور بهم رسانید
دستور جلسه 

1-انتخاب مدیران
هیئت مدیره شرکت سفیر بندر خرمشهر با مسئولیت محدود

آگهی دعوت شرکت سفیربندر خرمشهر با مسئولیت محدود به شماره ثبت 3385وشناسه ملی 14003785442 
بدینوسیله از کلیه شرکاء شرکت سفیر بندر خرمشهر با مسئولیت محدود به شماره ثبت 3385وشناسه ملی 1۴003785۴۴2دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده شرکت سفیر بندر خرمشهرکه در ساعت 8 صبح مورخ1۴01/6/18 در محل قانونی شرکت سفیر بندر خرمشهر تشکیل می شود حضور بهم رسانید

دستور جلسه 
1-افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید

هیئت مدیره شرکت سفیر بندر خرمشهر با مسئولیت محدود

  

آگهي   مناقصه  عمومي
شرکت توزیع نیروي برق اســتان چهارمحال و بختیاري درنظردارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیک دولت 
 انجام دهد.کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

به آدرس   www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
• نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروي برق استان چهارمحال و بختیاري به آدرس شهرکرد – بلوار شریعتی – تقاطع خیابان فردوسی 

– امور بازرگاني- اداره تدارکات.
• موضوع   مناقصه  :

مبلغ تضمین  )ریال (موضوع  مناقصهنوع  مناقصهشماره  مناقصه

یک مرحله ای عمومی1-۴0120
حفاظت ونگهداری ونگهبانی از اموال وتاسیسات در مناطق تحت پوشش شرکت 

1.830.000.000    توزیع نیروی برق استان چهار محال وبختیاری )تجدید اول(

2.107.000.000خرید سیم آلومینیوم ACSR هاینا دو مرحله ای عمومی ۴0127

برداشت وبروز رســانی اطالعات جی ای اس شهرستان های کوهرنگ ، فارسان یک مرحله ای عمومی۴0128
1.163.000.000، بن وسامان

• مهلت :

متقاضیان می توانند پس از انتشار آگهی  لغایت پایان ساعت اداری روز سه شنبه  مورخ  08 / 06 / 1۴01 از طریق سامانه مهلت و محل دریافت اسناد
تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به ثبت نام و دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

آخرین مهلت  و محل تحویل پاکت 
پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1۴01/06/19   مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصهارزیابی کیفی  مناقصه 

آخرین مهلــت تحویل / بارگذاری 
پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 1۴01/06/20   مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصهپاکات   الف / ب / ج

تاریخ،  زمــان و محل گشــایش 
8 صبح روز دو شنبه مورخ 1۴01/06/21  سالن جلسات شرکت توزیع نیروی برق  استان چهارمحال و بختیاریپیشنهادها

• مدت اعتبار پیشنهادها:  اعتبار پیشنهادها از زمان افتتاح پاکتها سه ماه و قابل تمدید تا سه ماه دیگر می باشد.
• نوع و مبلغ تضمین شرکت در   مناقصه  :  مبلغ تضمین شرکت در   مناقصه   بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر، واریز وجه نقد و یا مطابق سایر 

شرایط مندرج در اسناد مناقصه می باشد.
• سایر شرایط:

• به پیشنهادات فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشــنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقًا ترتیب اثر داده 
نخواهد شد.

• به پیشنهادات فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثرداده نخواهدشد.
• سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد  مناقصه  مندرج است . 

تلفن تماس : 03832226277 اداره تدارکات 
اموربازرگاني     
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری 

شرکت توزیع نیروی 
برق استان چهارمحال و 
بختیاری )سهامی خاص(
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ديدار مديرعامل شــركت آب و فاضالب استان 
مركزي با سرپرست فرمانداری زرنديه

سید محسن موسوی: مهندس يوسف 
عرفاني نسب مدير عامل شرکت آب و 
فاضالب اســتان مرکزی با حضور در 
فرمانداری شهرستان زرنديه با داود 
آذری سرپرست اين فرمانداری ديدار 

و گفتگو نمود.
به گــزارش روابط عمومي شــرکت 
 آب و فاضالب اســتان مرکزي ، در اين ديدار در رابطــه با وضعیت اجرای 
پروژه های در دست اجرا آب و فاضالب در شهرها و روستاهای زرنديه بحث 

و تبادل نظر صورت گرفت.

خط دو مداره 230 كيلوولت مهــر –فوالد ازنا در 
استان لرستان برقدار شد

سید محسن موســوی: ناظر پروژه 
شــرکت بــرق منطقــه ای باختر 
گفت:خط دومــداره ۲۳۰ کیلوولت 
مهر-فوالد ازنا در شرق استان لرستان 

برقدارشد.
به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت 
برق منطقه ای باختر “روزبه باقرزاده” 

مسئول پروژه با بیان اين خبر اظهار داشت:
خط مذکور بخشی از پروژه برنامه ريزی شده خط دومداره ۲۳۰ کیلوولت 
مهر-دورود که باهدف تقويت و افزايش پايداری شــبکه انتقال اســتان 
لرســتان بوده که دراين مرحله برقدار می گردد تا ظرفیت و زيرســاخت 
 الزم جهــت تامین برق صنايع و مصارف ســنگین شــهرک صنعتی ازنا 

را فراهم نمايد.
وی افزود:خط انتقال نیروی برق فوق الذکر بــه طول ۳۴ کیلومتر همراه 
با فیبر نوری حداکثر ۶۰۰ مگاولت آمپــر را در اليه ۲۳۰ کیلوولت خواهد 

داشت که شامل ۹۹ دستگاه برج مشبک می باشد.
ناظر پروژه شــرکت برق منطقه ای باختر در پايان گفت:جهت اجرای اين 
پروژه اعتباری بالغ بر ۱۴۰۰ میلیارد ريال سرمايه گذاری انجام شده است.

تشریح عملکرد منطقه استان مرکزی در یکسال گذشته
مدير منطقه استان مركزی در هفته دولت، عملكرد 

يكساله گذشته اين منطقه را تشريح كرد
سید محسن موســوی: جمشیدی 
مدير شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی منطقه استان مرکزی برای هفته 
دولت به تشريح عملکرد يک ساله اين 
شــرکت پرداخت ومردم را شايسته 

بهترين خدمات دانست.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی، جمشیدی گفت: از آغاز 
بکار دولت سیزدهم تا کنون شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
استان مرکزی در حوزه های مختلف گامهای موثری را برداشته است که 
امید است مورد قبول خداوند متعال و رضايت مردم شريف استان وکشور و 

مسئولین استانی وستادی قرار بگیرد .
سعید جمشیدی به راه اندازی جايگاههای عرضه سوخت استان در زمان 
حمله سايری اشاره کرد و گفت : با تالش مجدانه تمامی کارکنان اين منطقه 
و ساير شرکتهای نفتی همجوار توانستیم در کمترين زمان ممکن جايگاهها 
را در مدار خدمت رسانی قرار دهیم و اين نشان از همدلی وتعامل تالشگران 

اين عرصه داشت .
ايشــان به فعالیتهای عملیاتی و فنی و مهندسی نیز اشــاره کرد و افزود: 
در طول يکســاله گذشــته با ارســال میلیونها لیتر نفتگاز و بنزين يورو 
۴در ســطح اســتان در کاهش آلودگی های زيســت محیطی موثر بوده 
که امید اســت با گاز ســوز کردن خو درو های عمومی وجايگزين کردن 
ســوخت پاک ســی ان جی بر رفع بیشــتر ذرات معلق در هــوا وبهبود 
شــرايط آب و هوايی موثر باشــد . ايشــان میزان مصرف ســوخت سی 
ان جی را ۱8۰میلیــون مترمکعب ذکــر کرد وگفت: در طول يکســال 
 گذشــته معــادل همیــن مقــدار ســوخت بنزيــن صرفــه جويــی 

شده است .
در ادامه مدير منطقه استان مرکزی به بهره برداری دو باب جايگاه عرضه 
سوخت در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱نیز اشاره کردو گفت: در حال حاضر 
جايگاههای عرضه سوخت مايع ريحان وتاج وتخت به بهره برداری رسیده 
اند که در اشتغالزايی مستقیم و غیر مستقیم میتواند نقش به سزايی ايفاد 

کند .
اين مقام مسئول به سفر هیات دولت در تابستان ۱۴۰۱به استان مرکزی 
نیز گريزی زد و آنرا مايه خیر وبرکت برای استان دانست و افزود در اين سفر 

ما میزبان معاون وزير نفت ومدير عامل شرکت صنايع پتروشیمی بوديم.
مدير منطقه اســتان مرکــزی به تاکیدات رياســت محتــرم جمهوری 
با مقوله در میان مردم بودن اشــاره کردو خاطر نشــان کــرد، در طول 
يک ســال گذشــته تالش کرديم بر اين مالقتها افزوده شــود و سامانه 
پاسخگويی به شکايات درحوزه روابط عمومی) مرکز ۰۹۶۲7(و همچنین 
 ســامانه ســامد تقويت و مدت زمان پاســخ گويی تا حد ممکن به ۳ روز 

کاهش يابد .
اين مقام مســئول به مقوله عفاف وحجاب و حقوق شهروندی در يکسال 
گذشته نیز پرداخت و گفت :در ارزيابی های استانی و ستادی منطقه استان 

مرکزی موفق به کسب رتبه برتر شده است که جای خرسندی است .
جمشــیدی به تقويت مســئولیت اجتماعی در طول آغاز بــه کار دولت 
ســیزدهم نیز اشــاره کرد و افزود : در طول يک سال گذشــته با کمک 
خیرين درون ســازمانی و افراد متفرقه بیرون از شــرکت توانسته ايم در 
ســاخت دو باب خانه جهت ايتام وافراد معلول مشــارکت و در امر کمک 
به نیازمندان از جملــه تحت حمايت قرار دادن بچه های بی سرپرســت 
و يا بدسرپرســت ، و همچنین کمک به ســیل زدگان روستای آهنگران 
 وتامین بسته های معیشتی اقدام کنیم که امید است مورد قبول حضرت 

حق گرفته باشد .
در پايــان مديــر منطقــه اســتان مرکــزی از تمامی عومــل خدمت 
رســان ، مديــران ومالــکان جايگاههای اســتان مرکزی ، شــرکتهای 
حمل و نقــل وراننــدگان نفتکش ، کارکنــان و فعــاالن عرصه خدمت 
در اين شــرکت وتمامــی خیرين درون وبرون ســازمانی کمــال تقدير 
 و تشــکر را بعمــل آورد و موفقیــت و پیــروزی همــکاران را از خداوند 

منان آرزو کرد .

استان ها

اخراج ۱۰۰ کارمند شرکت تولید کننده جاسوس افزار اسرائیلی
شرکت اسرائیلی  NSO )تولیدکننده جاسوس افزار پگاسوس( اعالم کرد شالو هولیو مدیر ارشد اجرایی آن از سمت خود کناره گیری کرده و در فرایند تغییر ساختار شرکت ۱۰۰ کارمند 

اخراج خواهند شد. این شرکت با اتهاماتی درباره استفاده دولت ها و آژانس ها از ابزارهایش جهت موبایل های افراد و اقدامات قانونی در این زمینه روبرو است. در نوامبر ۲۰۲۱ میالدی 
وزارت بازرگانی آمریکا NSO را به فهرست شرکت هایی اضافه کرد که تجارت با آن محدودیت دارد و در نتیجه شرکت های آمریکایی بدون اجازه مستقیم از دولت قادر به همکاری با آن 

نیستند. از سوی دیگر اپل نیز با شکایت از شرکت اسرائیلی آن را مسئول جاسوسی دولت ها از فعاالن و روزنامه نگاران با استفاده از جاسوس افزارش معرفی کرد.

در حالــی اقتصاد کشــور 
در چنديــن ســال اخیر 
درگیــر ارز چنــد نرخی 
شــده اســت که بسیاری 
از فعــاالن اقتصــادی اين 
اتفاق را منشــا فســاد و رانت عنوان کرده اند. ارز 
بازار آزاد، ارز صرافی ملی، ارز بازار متشــکل ارزی 
و نیمايــی، ارز ۴۲۰۰ تومانی که البتــه چند ماه 
اســت حذف شــده، منجر به بی ثباتی اقتصادی 
 و تبعات جبران ناپذيــر در بدنه اقتصــاد و تولید 

شده است.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک نرخی شدن ارز نیاز 
اصلی اقتصاد ايران اســت. درست است که حذف 
ارز دولتی گام مهمی در راستای تحقق تک نرخی 
شــده ارز بوده اما اختالف ارز نیما و آزاد همچنان 
زمینه ساز رانت و فساد است. بايد هر چه زودتر نیز 
ارز تک نرخ شــود، چون در اوضاع کنونی به سبب 

اختالف ارز ترجیحی و نیما احتمال رانت و فســاد 
هنوز وجود دارد.

در همین رابطه قائم مقام بانــک مرکزی از تالش 
اين بانک بــرای تثبیت نرخ ارز خبــر داد و گفت: 
اگر چند نرخی بودن ارز و نوســانات نباشــد وام 
گیرنده ها تسهیالت اخذ شــده را بازپرداخت می 
کنند. ابوالحســنی تاکید کرد: تالش می کنیم در 
سیاست های بانک مرکزی تا حد ممکن ارز را تثبیت 
کنیم که نوســانات وجود نداشــته باشد. اگر چند 
نرخی بودن ارز و نوسانات نباشد اين مسائل ايجاد 
نخواهد شد که وام گیرنده ها تسهیالت اخذ شده را 
بازپرداخت نکنند. در صورت تثبیت سیاست ارزی 
فعاالن اقتصادی قدرت برنامه ريزی خواهند داشت 

و با ريسک بااليی روبرو نخواهند بود.
اين در حالی اســت که افزايش قیمــت کاالهای 
اساســی مورد نیاز مردم در ســال های گذشته و 
به ويــژه پــس از تخصیــص دالر ۴۲۰۰ تومانی، 
باعث شــد تا در يکی دو ســال اخیر، زمزمه هايی 
در خصوص حذف اين ارز و تک نرخی شــدن آن 
و در عوض، اختصاص يارانه بــه تولیدکنندگان يا 

مصرف کنندگان مطرح شود. اين طرح اجرا شد اما 
هنوز بازار ارز چند نرخی است و بايد ديد روال کار 

دولت برای تحقق ارز تک نرخی چه خواهد بود.
به هر ترتیب می توان انتظار داشت که سیاست تک 
نرخی شدن ارز از سوی دولت سیزدهم در دستور 

کار قرار بگیــرد ولی بايد توجه داشــت که چنین 
اقدامی احتماال به چند ماه زمان برای تصمیم گیری 
نیاز دارد و احتماال بايد به شکل گام به گام اجرايی 
شود تا از وارد شدن شوکی جديد به بدنه اقتصادی 

کشور و زندگی مردم جلوگیری شود.

برجام به ثبات ارزی منجر خواهد شد

دالر در مسیر  تک نرخی شدن؟

ضرورت حذف ارز چند نرخی 
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی 

سیاست ارز تک نرخی سیاستی است که همواره مدنظر بانک مرکزی بوده و به دنبال آن است. در دوره قبلی که برجام اتفاق افتاد، ارز تک نرخی در حال شکل گیری بود اما با خروج آمريکا از برجام عملیاتی نشد. بنابراين 
انتظار می رود با تحقق مجدد برجام در کمتر از يک ماه ارز تک نرخی را شاهد باشیم. اهداف و برنامه بانک مرکزی حصول ارز تک نرخی است و تمام برنامه ها بر اساس اين طرح چیده شده است. برجام يک عامل محرک 
و تعیین  کننده در اين فرآيند است.  اگر توافق حاصل شود و روابط ما مقداری کم تنش شود که بتوان نفت را با سهولت بیشتری به فروش رساند، پول حاصل از آن کمک موثری برای تحقق ارز تک نرخی خواهد شد. به 

عبارتی با تسهیل فروش نفت و بازگشت پول آن به کشور در کوتاه مدت ارز تک نرخی را خواهیم داشت. 
عاليمی که هم برای ارز تک نرخی وجود دارد گواه اين مدعاست. نرخ توافقی دالر بین صادرکنندگان و صرافان اتفاق افتاده است. اين اتفاق گام بزرگی به سمت ارز تک نرخی است. به عبارتی دستورالعمل بانک مرکزی 

مبنی بر مجوز خريد توافقی ارز صادرکنندگان توسط صرافی ها را داريم. صدور مجوز خريد توافقی ارز صادرکنندگان توسط صرافی ها از سوی بانک مرکزی اقدام مثبتی است. 
در اين بین بازار متشکل نیز به شکل گیری آن کمک می کند. تمام معامالت در اين بازار اتفاق می افتد و به دنبال آن نقش بازار نیما کم رنگ می شود. پیش از اين صادر کنندگان عالقه ای نداشتند ارزی که به دست 
می آورند را با نرخ پايین و در حدود ۲۰ تا ۲5 درصد ارزان تر از قیمت واقعی به در سامانه نیما فروش برسانند. در حال حاضر اين سیاست برای صادر کننده ايجاد انگیزه می کند تا بخشی از ارز مورد نیاز بازار را از اين طريق 

به بازار عرضه کند. اين اقدام تا حد بسیار زيادی روند عرضه و تقاضا ارز را در جهت ايجاد توازن در بازار تسهیل می کند.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

عكس روز- 
آب رسانی 
با تانكر در 

همدان
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
آگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی(

به موجب پرونده اجرائی کالسه ۹۹۰۰۱۲۶ مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 
ثبتی ۴۴ فرعی از ۴8۰۶ اصلی بخش ۲ خوی با شماره مستند مالکیت ۲۹۱۹ مورخه

۹7/7/۲۹ و موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۲88۰۴8 سری ب سال ۹۶ 
با شماره الکترونیکی ۱۳۹7۲۰۳۱۳۰۰۳۰۰۶588 مورخه ۱۳۴5/۲/۱5 ثبت شده 
است. محدود به حدود ششدانگی : شماال درب و ديوار بطول ۱۰ متر به کوچه گل رز 
۲ شرقاً ديوار بديوار بطول ۲۰ متر به ۴8۰۶ و ۴8۰5 اصلی جنوبا ديوار بديوار بطول 
۱۰ متر به ۴8۰۶ و ۴8۰5  اصلی غربا ديواربــدوار بطول ۲۰ متر به ۴8۰۶ و ۴8۰5 
اصلی می باشد مساحت عرصه طبق نظريه کارشناسی تقريبا ۲۰۰ متر مربع می باشد 
ملکی آقای عیسی محمودی آدرس ملک : جاده بوالماج گلستان ۱ کوچه گل رز ۲ 
طبق گزارش کارشناسی ملک مزبور يک باب خانه با کاربری مسکونی مشخصات 
اعیانی به شرح ذيل می باشد مشخصات اعیانی : اعیانی موجود در قالب ساختمان 
يک طبقه طرح دوبلکس و دارای پارکینگ و خرپشته ، جمعا به مساحت ۱8۹/۳۰ 

متر مربع که حدود ۱۳۱ متر مربع آن بصورت مسکونی ، ۱۱ متر آن خرپشته و ۴۶ 
متر مربع بصورت پارکینگ و ۱/۳۰ متر مربع آن سرويس توالت در حیاط می باشد 
و بصورت سرويس کامل احداث شده و کف گچ و خاک و مابین اتاق های خواب و 
سرويس بهداشتی با کف هال و پذيرايی اختالف ارتفاعی در حدود 8۰ سانتی متر 
موجود و دارای گچبری دور لوستر در قسمت هال و پذيرايی است و آشپزخانه اپن و 
کف و ديوارهای آن تازه ستن سرامیکی و جنس درب و پنجره ها آلومینیومی و فاقد 
نمای بوده و کف حیاط موزايیکی است و مستحدثات موجود دارای سیستم سازه ای 
ديوار باربر و پوشش سقف تیر آهن و طاق ضربی و قدمت بنا حدودا ۱7 سال می باشد 
و دارای سیستم گرمايشی بخاری گازی و شامل کلیه امتیازات شهری نیز می باشد.

 ارزش و بهای شش دانگ پالک ثبتی ۴8۰۶/۴۴ - اصلی بخش ۲ خوی در وضعیت 
کنونی به مبلغ  ۱۴/8۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال که ارزش مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک ثبتی مذکور به مبلغ 7/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال ارزيابی گرديده است . مطالبات 
پرونده به تعداد ۱۱۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی طال طرح جديد می باشد پالک ثبتی 
فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ روز چهارشــنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ در شعبه اجرای اسناد 

رسمی ثبت خوی از طريق مزايده به فروش می رسد. مزايده مقدار سه دانگ مشاع از 
شش دانگ پالک ثبتی ۴۴ /۴8۰۶ اصلی بخش ۲ خوی از مبلغ 7/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ريال ) هفت میلیارد و چهارصد میلیون ريال( شروع و به باالترين قیمت پیشنهادی نقدا 
فروخته می شود. شرکت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پايه کارشناسی 
به حساب سپرده ثبت بوده و حضور خريدار يا نماينده قانونی او در جلسه مزايده الزامی 
است. برنده مزايده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاريخ 
مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده 
فروش را به حساب سپرده ثبت واريز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واريز شده و مزايده تجديد خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزايده دارای آنها باشد و نیز کلیه هزينه های شهرداری و دارائی و حق مزايده عالوه بر 
مبلغ مورد مزايده متعلق به خريدار می باشد. اين آگهی در يک نوبت منتشر خواهد 

شد و در صورتیکه روز مزايده تعطیل رسمی اعالم شود تجديد خواهد شد.۱۰۲8۱
معاون مدير کل و سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی-سعید کريمی ثالث


