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خبر اقتصادی
وزیر اقتصاد: 

هر جامانده، ۱۰ میلیون تومان 
سهام عدالت دریافت می کند

درحالی که رســیدگی به جاماندگان سهام عدالت 
مراحل نهایی خود را طــی می کند، وزیــر اقتصاد در 
تازه ترین اظهارنظر خود از رقم ۱۰ میلیون تومانی به ازای 
هر جامانده سخن گفته است. آنطور که احسان خاندوزی 
اعالم کرده است ۱۰ میلیون تومان سهام عدالت به ازای 
هر فرد مصوب و منابع آن  مشخص شد و این امر منتظر 
تاییدیه مجلس است. اگر ایرادی گرفته نشود رسما ابالغ 

و در ماه های بعد اجرایی خواهد شد.
    

هشدار وزیر دادگستری به گرانفروشان
وزیر دادگستری گفت: 
قیمــت تمــام کاالهایی 
کــه مــردم خریــداری 
می کنند در ســامانه ۱۲۴ 
وزارت صمت ثبت شــده 

و همان قیمت مالک اســت، اگر تولیدکننده ای خارج 
از قیمت تعیین شــده روی کاالیی برچســب بزند و یا 
فروشنده ای خارج از قیمت تعیین شده اقدام به فروش 
کاال کند؛ مرتکب گرانفروشی شــده است. به گزارش 
ایسنا، امین حســین رحیمی با تاکید بر برخورد جدی 
با گرانفروشــان تصریح کرد: اگر گرانفروشی در بازار از 
طرف تولیدکنندگان صورت پذیرد و بازرســان وزارت 
صمت و وزرات جهاد از این گرانفروشــی مطلع شوند، 
باید برخورد جدی داشته باشند. وی خاطرنشان کرد: 
نرخ گذاری متعدد روی کاالهای مصرفی ممکن است 
ناشی از قیمت گذاری از مســیرهای نادرست باشد و یا 
مسئوالن تعزیرات از چنین نرخ گذاری مطلع نباشند در 
غیر اینصورت اگر شکایتی در خصوص گرانفروشی باشد، 

حتما باید مورد رسیدگی و برخورد جدی قرار  گیرد.
    

هزینه وام مسکن ارزان تر شد
روند نزولی قیمت اوراق مسکن که از حدود دو ماه قبل 
آغاز شده اســت، همچنان ادامه دارد و آخرین قیمت ها 
حاکی از این است که قیمت این اوراق به مرز ۹۰ هزار تومان 
نزدیک شــده که بهای این اوراق برای وام زوجین حدود 
۸۸ میلیون و برای مجردها ۵۱ میلیون تومان می شــود. 
به گزارش ایسنا، سقف این تسهیالت برای مراکز استان و 
شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر برای مجردها به 

۱۶۰ و برای زوجین به ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است.

عضو کمیســیون معادن و صنایع 
معدنی اتاق ایران خاطرنشــان کرد: 
بیشتر معادن کشور، کوچک و متوسط 
هستند که ۱۰۰ درصد این معادن از 
گردونه تولید خارج شدند، باید توجه 
داشــت که مالکیت معادن کوچک و 
متوسط برعهده بخش خصوصی است.

بهــرام شــکوی در گفت وگــو با 
ایلنا، با انتقــاد از عملکرد نمایندگان 
مجلس در حــوزه قانون گــذاری در 
معــادن، گفت: نماینــدگان مجلس 
عالوه بر قانون گذاری وظیفه نظارت 
بر نحوه اجرای قوانین را نیز دارند این 
در حالیســت که شــاهد اجرا نشدن 
قوانین درست در حوزه معادن هستیم 
که می توان از آنها  به عنوان ترک فعل  

دولت ها یاد  کرد.

وی با اشاره به تعطیل شدن معادن 
کوچک و متوسط، گفت: بیشتر معادن 
کشــور، کوچک و متوســط هستند 
که ۱۰۰ درصد این معادن از گردونه 
تولید خارج شدند، باید توجه داشت 
که مالکیت معادن کوچک و متوسط 
برعهده بخش خصوصی اســت. این 
فعال حوزه معادن با بیان اینکه عوامل 
تعطیلی معادن همچنان ادامه دارد، 
تصریح کرد: مهم ترین علت تعطیلی 
معادن به نداشــتن نقدینگی فعاالن 
معدنی بازمی گردد؛ بــرای راه اندازی 
معدن در حوزه اســتخراج، فرآوری 
نقدینگــی الزم اســت و در تمام دنیا 
بانک ها موتور محرک اقتصاد و تولید 
هســتند این در حالیست که در ایران 
بانک ها نقدینگی فعــاالن معدنی را 

تامیــن نمی کنند و بانک هــا ذخایر 
معدنــی و پروانه  معــادن را  به عنوان 

وثیقه قبول نمی کنند.
وی با اشاره به سهم معادن در تولید 
ناخالص ملی، افــزود: اگر ارزش مواد 

معدنی را در نظر بگیریم سهم معادن 
در تولید ناخالص ملی زیر یک درصد 
است. اما اگر در زنجیره نگریسته شود 
۳۰ درصد صادرات را مواد و محصوالت 
معدنی تشــکیل می دهد؛ به عبارت 
دیگر نوع محاسبه ارزش مواد معدنی 
در نظر می گیرند ســهم معادن اندک 
است اما اگر در کاالهای مصرفی نهایی 
بررسی شود سهم مواد معدنی باالست.
شکوری با انتقاد از سرمایه گذاری 
در معــادن فراســرزمینی، افــزود: 
اکتشــافات عمیق و موثــر در ایران 
انجام نمی دهیم این در حالیست که 
پتانســیل برای اضافه کردن ذخایر 
وجود دارد، وقتی معادن در کشور نیاز 
به سرمایه گذاری دارند چرا باید سرمایه 
را به خارج ایران هدایت کنیم؟ به نظر 

می رسد ایران بهترین بخش در حوزه 
اکتشاف و استخراج است.

وی با بیان اینکــه زیر نیم درصد از 
ذخایر معدنی را اســتخراج می کنیم، 
خاطر نشان کرد: نرم جهانی استخراج 
مواد معدنی حدود ۵ درصد است، برای 
نوسازی ماشین  آالت معدنی به حدود 
۲ میلیارد دالر ســرمایه نیاز داریم اما 
دولت در عمل از بخش معادن حمایت 
نمی کند؛ به عنوان مثال وزارت صمت 
به بهانه حمایت از تولید داخلی مانع 
واردات ماشین آالت معدنی می شود 
با ادوات معدنی موجود حدود ۳۰۰ تا 
۴۵۰ میلیون تن مواد معدنی در سال 
تولید می شود این در حالیست که در 
افق ۱۴۰۴ باید به تولید 7۰۰ میلیون 
تن مــواد معدنی برســیم و این مهم 
مستلزم این است که ماشین آالت وارد 

پروسه نوسازی شوند. 
به گفته عضو کمیسیون صنایع و 
معادن اتــاق بازرگانی؛ صندوق بیمه 
فعالیت های معدنی با فعاالن این حوزه 
وارد گفت وگو شد و به فعاالن معدنی 
اعالم کرد کــه می تواند از محل منابع 
صندوق تمــام ماشــین آالت تولید 
داخلــی را خریداری کند مشــروط 
بــه اینکه وزیــر قوانیــن بازدارنده و 
محدودکننــده در زمینــه واردات تا 
۲ ســال آینده تدوین نکند. تولیدات 
داخلی را صندوق با ۶ ماه تنفس و بهره 
۱۸ درصد و دوره باز پرداخت ۴ ساله 
در اختیار فعاالن معدنی قرار  می دهد.

وی گرانی ماشــین آالت معدنی 
تولید داخلی را به محدودیت در واردات 
نسبت داد و افزود:  ماشین آالت معدنی 
تولید داخل سایز کوچک هستند که 
به واســطه محدودیت هــای واردات 
قیمت ها آنها چندین برابر شده است 
که اگر این موانع برداشته شود شاهد 
کاهش قیمــت آنها خواهیــم بود و 

کاهش قیمــت در نهایت باعث 
توسعه بخش معدنی می شود.
 شــکوری تاکیــد کرد: 

فعاالن معدنی نتوانستند 
این منطق را بــه وزیر 

صمت بقبوالند، در این میان افرادی 
در داخل کشــور بعــد از محدودیت 
واردات، تولیدات داخلی را به چندین 
برابر قیمــت ماشــین آالت معدنی 
می فروشند پس فسادی وجود دارد که 
اجازه لغو این بخشنامه را به وزیر صمت 
نمی دهند تا قیمت هــا پایین بیایید 

چراکه این افراد متضرر می شوند.
وی در پاســخ به این پرسش که 
آیــا ســرمایه گذاران خارجی برای 
ســرمایه گذاری در بخــش معدن 
ورود کردند؟ گفت: سرمایه گذاران 
داخلی رغبتی برای سرمایه گذاری 
در ایــران ندارند. وقتــی نتوان وزیر 
را بــرای واردات ماشــین آالت 
معدنی که همگی فرســوده هستند 
 اقنــاع کرد چطــور ســرمایه گذار 
رغبت پیــدا می کنــد در این حوزه 
ســرمایه گذاری کند؟ در این میان 
افرادی بــا افزایش قیمــت کاذب 
سودهای هنگفتی عایدشان می شود 
که مانع لغو واردات می شوند در غیر 
این صــورت منطقی 
برای لغــو کردن 
ایــن مصوبــه 

وجود ندارد.

شکوری در بررسی تبعات عدم تمایل به واردات ماشین آالت معدنی اعالم کرد؛ 

تعطیلی ۱۰۰ درصدی معادن کوچک و متوسط

افرادی در داخل کشور بعد از 
محدودیت واردات، تولیدات 

داخلی را به چندین برابر قیمت 
ماشین آالت معدنی می فروشند 
پس فسادی وجود دارد که اجازه 

لغو بخشنامه مربوط را به وزیر 
صمت نمی دهند تا قیمت ها 

پایین بیایید چراکه این افراد 
متضرر می شوند

سرمایه گذاران داخلی 
رغبتی برای سرمایه گذاری 

در ایران ندارند. وقتی 
نتوان وزیر را برای واردات 

ماشین آالت معدنی که همگی 
فرسوده هستند اقناع کرد 
چطور سرمایه گذار رغبت 
پیدا می کند در این حوزه 

سرمایه گذاری کند؟ 

آگهی فقدان سند
آقای داود طلوعی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم 
نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به 
مساحت 64/53 متر مربع قطعه 7 تفکیکی به شماره 20002 فرعی از 
168 اصلی مفروز از پالک 5083 فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی 
 99 الف  سری   941006 چاپی  شماره  به  کرج  شهرستان  ثبتی  حوزه 
المثنی  تقاضای صدور سند مالکیت  بنام داود طلوعی مفقود گردیده و 
 120 ماده  به  اصالحی  یک  تبصره  استناد  به  مراتب  لذا  است.  نموده 
کسی  چنانچه  تا  شود  می  آگهی  نوبت  یک  در  ثبت  قانون  نامه  آئین 
ملک  به  نسبت  معامله  انجام  یا  و  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  مدعی 
مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل 
و  نشود  واصل  اعتراضی  مقرر  مدت  چنانچه ظرف  است  بدیهی  گردد. 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد، سند مالکیت المثنی طبق 

مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.

آگهی ثبت طالق
خانم  شما  همسر  المکان  مجهول  کیومرث  فرزند  چتانی  پدرام  آقای 
مورخ   0100219 شماره  دادنامه  برابر  اسماعیل  فرزند  نصرتی  سمیه 
با بذل مهریه و  1401/7/19 شعبه 9 دادگاه حقوقی شهرستان سنندج 
مدت یک  است ظرف  لذا الزم  است  نموده  ثبت طالق  تقاضای  نفقه 
خیابان  سنندج  آدرس  به  خانه  دفتر  در  روزنامه  انتشار  از  پس  هفته 
انقالب دفتر طالق 84 حاضر در غیر اینصورت طبق مقررات اقدام به 

ثبت خواهد شد اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود.
م/الف: 2099 با تقدیم احترام – سردفتر طالق 84 – 
سید بدیع ابراهیمی

تصمیم
بنا به تقاضای آقایان عبداله و علی شهرتین رنجبر مبنی بر افراز سهمی خویش 
از پالک 53 فرعی از 2723 اصلی بخش 3 سنندج قریه چنو پس از طی تشریفات 
افراز و برابر گزارش نماینده و نقشه بردار این اداره ملک مرقوم به صورت عرصه 
و اعیان به مساحت 2000 مترمربع بوده که با عنایت به مقررات موضوع افراز از 
مراجع ذیصالح از جمله شرکت شهرکهای صنعتی کردستان استعالم به عمل آمده 
که شرکت شهرکهای صنعتی کردستان طی نامه شماره 8174- 1401/7/2 اعالم 
فوق  موارد  به  عنایت  با  فلذا  نمی گردد   موافقت  تقاضا  مورد  افراز  با   نموده که 
الذکر مستند به ماده 5 آئین نامه قانون افراز امالک مشاع تصمیم به رد تقاضای 
افراز خواهان صادر می گردد و این تصمیم با عنایت به ماده 2 قانون مذبور ظرف 

مدت 10 روز پس از ابالغ  قابل اعتراض در دادگاه می باشد.
 

آگهی اعالن افراز
 –  14/1/1401/1984 بشماره  سنندج  ثبت  پیوست  تصمیم  اساس  بر  چون 
1401/70/116ماده 5 آیین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع تصمیم بر رد 
افراز سهمی آقایان عبداهلل و علی شهرتین رنجبری  از پالک 53 فرعی از 2723 
اصلی بخش سه سنندج صادر گردیده مجددا طبق ماده 17 آیین نامه اجرایی مفاد 
ثبت  به  مراجعه  با  میشود  درخواست  مالکین مشاعی  از  االجرا  اسناد رسمی الزم 
سنندج چنانچه اعتراضی نسبت به تصمیم مزبور دارند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار 

این آگهی مراتب را به دادگاه صالحه محل تسلیم نمایند. م/الف: 2104          
 رئیس ثبت منطقه یک سنندج - قباد

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، با 
بیان اینکه در زمستان بیش از ۲۳۰ میلیون مترمکعب 

کاهش گاز خواهیم داشــت، تاکید کرد: همه قوا باید 
بداننــد ناترازی ها در حوزه انرژی تهدیدی اســت که 
در صورت عدم مدیریت به یک بحران امنیتی تبدیل 

خواهد شد.
به گزارش »انتخاب«؛ فریدون حسنوند در صفحه 
شخصی خود در توئیتر، نوشت: »نبود سرمایه گذاری 
در سال های گذشته و تحریم جدی حوزه صنعت نفت و 
نبود منابع مالی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی منجر 
شده است که کشور با شرایط ناترازی روبه رو شود، اگر 
مجلس در برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۲ و 

پس از آن فکر جدی نکند با بحران هایی بیش از پیش 
روبه رو خواهیم شد.

یکی از آثار موضــوع ناترازی به طور مســتقیم در 
حوزه نیروگاه های برقی اســت، نیروگاه های برقی چه 
در تابستان و چه در زمســتان با کاهش تأمین سوخت 
روبه رو هستند. در زمستان پارسال حدود ۱۹۰ میلیون 
مترمکعب کاهش و ناترازی گاز داشتیم. پیش بینی ما 
افزایش هشــت درصدی این آمار در زمستان است که 
معادل بیــش از ۲۳۰ میلیون مترمکعــب کاهش گاز 
خواهد بود. نیروگاه های برق آبی کشــور که حدود ۱۲ 

هزار مگاوات تولیدبرق دارند و بیشتر در استان خوزستان 
فعال هستند، به  دلیل خشکسالی ها تقریباً همه آنها از 
مدار تولید برق خارج شــده اند و امروز تعطیل هستند. 
یعنی مضاف بر ناترازی و نبود تأمین سوخت نیروگاه ها با 

مشکل نیروگاه های برق آبی نیز روبه رو هستیم.
همه مســئوالن کشــور به ناترازی و آثار منفی آن 
اذعان دارنــد. ناترازی گاز، تعطیلــی کارخانه ها را در 
تابستان و زمستان به دنبال دارد. تعطیلی کارخانجات، 
بیکاری کارکنان، نبود تولید، نبود صادرات و ارزآوری 
را به دنبال دارد و در عمل زنجیــره ای از موضوع های 
امنیتی، سیاســی و اجتماعی خود را نشان می دهد. 
امیدواریم در نشست سران قوا موضوع ناترازی ها مطرح 
شــود تا همه قوا بدانند ناترازی ها تهدید هستند و در 
صورت مدیریت نشدن، به بحران های امنیتی تبدیل 

می شوند.«

هشدار رئیس کمیسیون انرژی؛ 

ناترازی های حوزه انرژی به بحران امنیتی تبدیل خواهد شد

خبر

رئیس اتحادیه نانوایان حجیم  از کاهش ۴۰ درصدی مصرف نان فانتزی خبر 
داد و گفت: بعد از افزایش نرخ نان فانتزی گزارش هایی مبنی بر فروش ساندویج با 
نان سنتی و لواش در برخی مناطق تهران و شهرستان ها به دست ما رسید؛ اما مردم 
تمایل دارند که این خوراک ها را نان فانتزی مصرف کنند و به نظر می رسد این نحوه 

فروش موقتی باشد.
محمدجواد کرمی در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به  کاهش ۴۰ درصدی مصرف نان 
فانتزی افزود: مردم به قیمت نان فانتزی عادت کردند اما همچنان کاهش تقاضا و 
تولید در این بخش وجود دارد. این فعال صنفی ادامه داد: فعاالن نان فانتزی خواهان 

یارانه یکسان به همه تولیدکنندگان نان هستند و این سیاست وزارت کشاورزی 
که یک بخش را جدا کرد با قانون ششم برنامه توسعه مغایرت داشت چراکه در این 
برنامه سخن از حمایت نان های فانتزی مطرح شده بود. وی در پاسخ به این پرسش 
که آیا شاهد تعطیلی نانوایان فانتزی بعد از آزادســازی نرخ آرد بودیم؟ گفت: در 
تهران حدود ۶۵۰ واحد نانوایی فانتزی فعال است که بنا به گزارش های که به دست 

اتحادیه رسیده، حدود ۲۵ واحد صنفی فعالیت خود را متوقف کردند.
کرمی فروش هوشمند نان سنتی را طرح مثبتی ندانست و افزود: وزارت اقتصاد 
در  زمان تصویب این طرح از فعاالن این حوزه نظرخواهی نکرد؛ در کشور تجربه 

یکسان سازی آرد را پشت سر گذاشتم و مشاهده کردیم فضای بازار رقابتی و مردم 
حق انتخاب پیدا کردند و نان را از واحدهایی که کیفیت بهتری داشت خریداری 

می کردند.
رئیس اتحادیه نانوایان حجیم ادامه داد: افرادی که طرح هوشمند سازی فروش 
نان را طراحی کردند اطالعاتی در زمینه آرد و نان نداشتند و از بخشی هایی که در 
این زمینه اطالعات داشتند و صاحب تجربه بودند کمک نگرفتند از این رو نمی توان 
چندان در این موضوع مانور داد و شاهد رخ دادن اتفاق جدیدی در این حوزه باشیم. 
به نظر می رسد دستگاه کارتخوان نتواند فشــارهای که بر نانوایان وجود دارد را 

کنترل کند.
این فعال صنفی در پایان با اشــاره به نرخ انواع نان های فانتزی، تصریح کرد: 
بربری فانتزی ۱۳ هزار تومان، ساندویجی فرانسوی 7 هزار و ۵۰۰ تومان، باگت 
فرانســوی ۱۵ هزار تومان، باگت معمولی ۱۰ هزار تومان و نان بروتچن دانه ای ۲ 

هزار و 7۰۰ تومان است.

فروش ساندویچ با لواش تایید شد؛ 

کاهش ۴۰  درصدی مصرف نان فانتزی در کشور

گفت وگو

تجمیع کارت های بانکی پیشنهادی است که برای کاهش جرایم انجام شده 
از طریق کارت های بانکی چون اجاره آن ها مطرح می شود اما این موضوع مورد 
تایید کارشناسی بانک مرکزی نیســت و قرار است به زودی موضع رسمی این 

بانک اعالم شود.
به گزارش ایسنا، هر بار که آماری از بروز تخلفات و سوءاستفاده ها از کارت های 
بانکی اعالم می شود، تجمیع کارت های بانکی نیز به عنوان پیشنهادی به منظور 
کاهش یا رفع این تخلفات مطرح می شود.  در این زمینه، برخی از مراجع قانونی 
درگیر با پیامدهای تخلفات در این حوزه می گویند که همه کارت های بانکی باید 
در یک کارت یا کارت های بانکی با سایر کارت های شهروندی مانند کارت ملی 

و ... ادغام شوند. 

پیش از این، رئیس پلیس پایتخت ساماندهی کارت های بانکی را درخواست 
و پیشنهاد کرده بود که تمامی کارت های بانکی در یک کارت تجمیع شود زیرا، از 

این طریق دیگر هیچ فردی حاضر به اجاره کارت خود نخواهد شد. 
طبق گفته وی، پرونده هایی در پلیس آگاهی، پلیس فتا و ... وجود داشته که 
مجرمان با شیوه اجاره کارت بانکی به سوءاستفاده از حساب بانکی شهروندان 

اقدام کرده اند. 
در این زمینه، پیش از این نیز مهران محرمیان- معاون فناوری های نوین بانک 
مرکزی گفته بود که جرائم انجام شده با کارت های بانکی با فیزیک این کارت ها 
صورت نمی گیرد بلکه اطالعات کارت است که با قراردادن آن در اختیار دیگران، 
امکان استفاده یا سوءاستفاده از کارت فراهم می شود؛ اگر فردی شماره کارت و 

اقالم امنیتی مانند تاریخ انقضا را در اختیار دیگران قرار دهد، در واقع امکان استفاده 
شخص دیگر را از کارت بانکی به او داده اســت و این بهره برداری لزوما نیازی به 

انتقال خود کارت ندارد.
او همچنین بیان کرده که باید بررسی شــود که پیشنهادهایی مانند ادغام 
کارت ها که در واقع به معنای یکی کردن فیزیک کارت ها است، چقدر به جلوگیری 

از تخلفات و سوءاستفاده ها کمک خواهد کرد؟
این اظهارات محرمیان در حالی است که به تازگی گفته می شود، مجلسی ها 
از طرحی خبر می دهند که بر اســاس آن تمام حســاب ها و کارت های بانکی 
جمع آوری و تبدیل به یک کارت با مشخصات افراد شود که دیگر افراد سودجو 
نتوانند از این حساب ها در جهت اهداف خودشان استفاده کنند، چون یک کارت 
است.  وی تجمیع کارت های بانکی در یک کارت را اصولی ندانست و گفت: در هیچ 
جایی از دنیا نیز این موضوع عملیاتی نشده و تقریباً نمونه ای در سطح دنیا از تجمیع 

کارت های بانکی وجود ندارد.   

بانک مرکزی مخالف تجمیع کارت های بانکی است؟
گزارش


