
تمرکززدایی از 
 بودجه ۱۴۰۱ 
 در دستور کار 

سیداحسان خاندوزی 
گفت: ما به دنبال تغییر 

و تحول در وضعیت 
اقتصادی کشور 

هستیم و این کار با 
تمرکززدایی در بودجه 

۱۴۰۱ انجام خواهد 
گرفت.به گزارش 

تسنیم، وزیر اقتصاد 
همچنین با اشاره به 

اینکه تمرکززدایی 
می تواند به اتمام 

پروژه های زخمی و 
نیمه کاره در کشور کمک 
کند افزود: باید نوع نگاه 

ما به  نظام مدیریتی 
از حالت متمرکز به 

منطقه محور تغییر 
کند تا بتوانیم مشکالت 

موجود در شهرستان ها 
را حل کنیم.

زهرا طوسی   چهره اقتصاد 
جهانی در دوران کرونا به علت 
ــود تولید و عرضه و با تزریق  رک
مالی بانک های مرکزی کشورها، 
متورم شده و انتظار می رود روند 
صعودی نرخ تورم با سیاست های 
حمایتی دولت ها همچنان ادامه داشته باشد. اکنون 
بانک های مرکزی معتبر در جهان، خود را برای مبارزه 
با امــواج تورمی پساکرونا آمــاده می کنند تا مبادا 

اوضاع اقتصادی از کنترل آن ها خارج شود.
در جــریــان همه گیری کــرونــا کــشــورهــای صنعتی 
میلیاردها دالر به اقتصاد تزریق کردند تا از سقوط 
آن در این بازه زمانی جلوگیری کنند که آمریکا در 
این زمینه پیشگام بود. بسته های حمایتی در کنار 
سیاست های وضع  شده بانک های مرکزی سبب 
شد حجم نقدینگی در این کشورها افزایش پیدا 
ــورم فراهم شود.  ــرای افــزایــش نــرخ ت کند و بستر ب
همزمان با سونامی تورمی، بحران سوخت نیز گریبان 
کشورهای جهان از جمله اروپــا و به ویــژه انگلیس 
را گرفته اســت. بازگشایی تدریجی کسب وکارها 
سبب شده تقاضای منابع تجدیدناپذیر مانند نفت 
و زغال سنگ در هفته های اخیر افزایش یابد. این 
افزایش تقاضا با توجه به تردیدهای جدی در ظرفیت 
استفاده از انــرژی هــای تجدیدپذیر، تولید منابع 

هیدروکربنی را قادر به جوابگویی آن نکرده است.

باالترین نرخ تورم ۱۰ سال گذشته در منطقه یورو ◾
از ســـوی دیــگــر اخــتــال در عــرضــه نــیــز چالش 
ــگــری ایــجــاد کـــرده اســـت. شــیــوع همه گیری  دی
کرونا و اختال های آب وهــوایــی منجر به کمبود 
نهاده های کلیدی و کاهش فعالیت های اقتصادی 
در کشورهای زیادی شده است و این کمبود عرضه 
در کنار آزاد شدن حجم زیادی از تقاضا و افزایش 

قیمت کاالها موجب شده قیمت مصرف کننده در 
ایاالت  متحده، آلمان و بسیاری از بازارهای نوظهور 

و اقتصادهای در حال  توسعه افزایش یابد.
گزارش اداره آمار کمیسیون اروپا نشان می دهد 
نرخ تورم در منطقه یورو به باالترین سطح در ۱۰ 
سال گذشته رسیده است. در میان ۱۹ کشور عضو 
منطقه یورو، استونی، لیتوانی و بلژیک به ترتیب 
با ۵، ۴.۹ و ۴.۷ درصد بیشترین نرخ تورم را تجربه 
کرده اند. نرخ تورم در آلمان و فرانسه نیز به عنوان 
دو ابرقدرت اقتصادی منطقه یورو به ترتیب ۳.۴ و 

۲.۴ درصد برآورد شده است.

رهایی از بحران اقتصادی شاید پنج سال دیگر ◾
اما رهایی از بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا 
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول همچنان 
دشوار است و اقتصاد جهانی احتماالً تا پنج سال 
باید همچنان بار ضرر ۵.۳ تریلیون دالری کرونا را 

به دوش بکشد.
اکونومیست رشد تقاضا در پساکرونا را نخستین 
دلیل تورم در اقتصاد جهان می داند؛ چراکه در ایام 
قرنطینه هزینه زندگی مردم کمتر و پس انداز آن ها 
بیشتر شده است. پس با تمام شدن کرونا، بازار 
شاهد هجوم مصرف کنندگانی است که با فشار 

تقاضا، سمت عرضه را دچار مشکل می کنند و 
در نهایت منجر به افزایش قیمت ها می شوند. 
دومین استدالل این است که در کشورهای غربی 
و آسیای شرقی و بسیاری از جوامع دیگر مردم در 
حال پیر شدن هستند و این امر منجر به کمبود 
نیروی کار می شود و کمبود نیروی کار هم احتماالً 
هزینه تولید و تــورم را افزایش می دهد. سومین 
استدالل درباره افزایش تورم این است که بسیاری 
از کشورهای غربی که مدعی کنترل تــورم بودند 
حاال برای کنترل آثار کرونا و رفع کسری بودجه های 
بزرگ ناچار به اتخاذ سیاست های تورم زا شده اند.

مشکالت زنجیره تولید از کمبود نهاده تا تورم ◾
مصطفی سمیعی نــســب، عضو هیئت  علمی 
دانشگاه امام صادق)ع( در گفت وگو با خبرنگار ما 
درباره اینکه آیا نگرانی های پساکرونایی در اقتصاد 
جهان با آنچه ما در ایـــران تجربه می کنیم یکی 
است می گوید: دنیا به  تدریج در حال گذر از اقتصاد 
کرونایی و ورود به دوره پساکروناست، نخستین 
چالش در این دوران، رشد تــورم و تبعات آن روی 
اقتصاد است که به  تناسب در همه کشورها وجود 
دارد. در کشور ما نیز بخشی از تورم مربوط به تبعات 
تورمی کروناست که گریبان اقتصادهای جهان را 
نیز گرفته است. وی در عین حال سهم ایران از این 
تورم را کم ارزیابی می کند. در کنار تبعات تورمی کرونا 
که از طریق تخصیص بودجه هزینه های درمانی 
و حمایتی و کاهش عرضه کاال و خدمات ناشی از 
محدودیت های کرونایی به اقتصاد وارد شده است، 
حجم باالی تصمیم های نادرست و ناکارآمدی های 
دولــت دوازدهـــم در تنظیم گری و هدایت اقتصاد 
به خصوص در حــوزه هدایت اعتبار و خلق پول 
بانک های خصوصی در کنار کسری بودجه و بدهی 
دولت از سال های ۹۷ تا ۱۴۰۰، سبب شد تورم باال 

در کشورمان دامن زده شود. در واقع در تحلیل تورم 
فعلی اقتصاد کشور، باید به عوامل و انگیزه های 
رفتاری مردم و فعاالن اقتصادی توجه کرد. مجموعه 
متغیرهایی همچون مطلوبیت نهایی نگهداری پول 
و سایر دارایی ها در وضعیت فعلی کشور، نهاد های 
پــرداخــت بانکی، بــازده انتظاری انــواع دارایــی هــا، 
انتظارات تورمی، برداشت مردم از وضعیت اقتصاد، 
نگرانی از شرایط تولیدی کشور و محدودیت های 
ناشی از تحریم ها، در تحلیل های نظام تصمیم ساز 

و تصمیم  گیر باید مورد توجه جدی باشد.

کمبود نیروی کار در کشورهای صنعتی ◾
وی با یادآوری اینکه تقاضا برای انرژی با رونق دوباره 
تولید در دوران پس از همه گیری کرونا افزایش 
 یافته، می گوید: با از سرگیری کسب وکارها زیر 
سایه کرونا تقاضا برای مواد اولیه و سوخت در دنیا 
افزایش پیدا کرده است، این افزایش تقاضا موجب 
فشار به سمت عرضه و گرانی نهاده ها و همچنین 
سوخت شده است. از طرف دیگر کشورهایی نظیر 
کشورهای حوزه اسکاندیناوی، آلمان و کشورهای 
آسیای جنوب شرقی مثل ژاپن با کم شدن موالید 
و پیری جمعیت، با کمبود نیروی کار و در نتیجه 
افزایش هزینه های نیروی کار و تولید روبه رو هستند. 
البته در این زمینه کشور ما با وجــود قرارگیری در 
پنجره طایی جمعیت، برای استفاده از نیروی کار و 
جمعیت در سن فعالیت فرصتی دارد که باید مغتنم 
شمرده شود. کمبود سوخت سبب شده کشورهای 
صنعتی که وابستگی خود را به سوخت های فسیلی 
ــاره به استفاده از ذخایر  کاهش داده بودند دوبـ
سوخت تجدیدناپذیر رو بیاورند چــون ظرفیت 
بهره مندی از انرژی های تجدیدپذیر پاسخگوی نیاز 
آن ها نیست و تردیدهای جدی نسبت به هزینه 

تمام  شده و میزان جبران جایگزینی وجود دارد.

قدسوضعیتاقتصادیکشورهادردورانپساکرونارابررسیمیکند

 ابتالی اقتصاد جهان 
به ویروس تورم
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60.000.000نیم سکه35.250.000ربع سکه1.436.357بورس 262.394دالر )سنا(49.810.000 مثقال طال 17.973دینار عراق )سنا(113.910.000سکه11.490.000 طال  ۱۸ عیار1.793اونس طال 71.449درهم امارات )سنا(

      صفحه 3

فروش فوق العاده امالک و مستغالت)مزایده 
شماره 1400/3 امداد(

   دفتر فروش امالک منطقه ش�رق در نظر دارد تعدادی از امالک مسکونی و زراعی متعلق 
به خود را از طریق برگزاری مزایده کتبی با ش�رایط نقد و اقس�اط ، بدون دریافت کارمزد 

بفروش برساند .
متقاضی�ان خری�د می توانن�د برای بازدی�د از ملک مورد نظر و کس�ب اطالعات بیش�تر از 
نح�وه برگزاری مزایده و اخذ برگ ش�رایط ش�رکت در مزایده و اس�ناد مزای�ده از تاریخ 
1400/07/24  لغای�ت 1400/08/10 هم�ه روزه به جز  ایام تعطیل از س�اعت 8 الی 15به 
دفاتر فروش امالک به آدرس های ذیل مراجعه و یا مدارک و فرمهای مربوطه را از سایت 

معرفی شده اخذ نمایند .
مالحظات : 

1-متقاضیان برای شرکت در مزایده می بایست سپرده ای به میزان 5% قیمت پایه مزایده 
مل�ک مورد نظر خ�ود را طی چ�ک بانکی در وجه مجتم�ع اقتصادی کمیت�ه امداد امام 
خمین�ی )ره( تهی�ه و تحویل اداره فروش امالک منطقه نموده و رس�ید دریافت نمایند .

2-متقاضی�ان می بایس�ت رس�ید س�پرده مأخ�وذه )زرد رنگ( را ب�ه همراه ف�رم تکمیل 

یش�نهاد قیمت و فرم امضا شده شرایط ش�رکت در مزایده را داخل پاکت مخصوص 
ش�ده  

پیشنهادات گذاشته و پس از درج فقط نام و نام خانوادگی متقاضی بر روی آن پاکت داخل 
صندوق پیشنهادات انداخته شود.

3-فروش�نده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین تمدید مهلت مزایده 
یا ابطال آن به هر شکل مجاز و مختار است .

4-پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مشروط و مبهم از درجه اعتبار ساقط و رعایت مفاد 
فرم های شرکت در مزایده که از طریق دفتر فروش ارائه می گردد الزامی است. 

5-متقاضیان دارای ش�خصیت حقوقی می بایست ذیل فرم شرایط شرکت در مزای.ده را 
به مهر و امضاء مسئولین ذیربط برسانند .

6-حضور کلیه ش�رکت کنندگان یا نماینده آنان در جلس�ه مزایده آزاد است و عدم حضور 
هر یک یا کلیه شرکت کنندگان موجب هیچ ادعایی از طرف آنان نخواهد بود .

7-مذک�ورًا توصیه میش�ود متقاضیان محت�رم به اطالعات مندرج در س�تون هر ملک توجه 
و ضم�ن رعایت مفاد مندرج در برگ ش�رایط ش�رکت در مزایده از مل�ک مورد نظر حتما 

بازدید بعمل آورند .
8-دریافت اقس�اط طی چکهای صادره از سوی بانک ها )بجز صندوق قرض الحسنه( قابل 
دریاف�ت بوده و از دریافت چک های مربوط به حس�ابهای قدیمی )غیر صیادی( و س�فته 

معذور می باشیم .

9-در ص�ورت پرداخ�ت نق�دی الباقی ثم�ن معامله مش�مول 17% تخفیف به مأخذ س�ال 
خواهد بود .

10-در صورت برنده نشدن در مزایده سپرده متقاضی حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری 
عودت داده خواهد شد .

11-اخذ مفاصا حس�اب های الزم جهت تنظیم س�ند قطعی و پرداخت هزینه های مربوط 
به آن تا زمان تحویل ملک به عهده فروشنده و بعد از تحویل ملک تمامًا بر عهده خریدار 
خواه�د بود. همچنین پرداخت حق الثبت و ح�ق التحریر و مالیات نقل و انتقال ملک به 

عهده خریدار می باشد.
دفاتر فروش امالک امداد به نشانی :

استان خراسان رضوی – مشهد - خیابان چمران 11 – پالک 12 – 
تلفن:-4- 05138525663

اس�تان خراسان رضوی – شهرستان چناران – بلوار امام رضا )ع( – جنب شرکت برق – دفتر 
مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی)ره( – تلفن : 05146133001-2 

http://www.ecemdad.ir:آدرس اینترنتی
زمان بازگش�ایی پاکات روز سه ش�نبه مورخ 1400/08/11 ساعت  9 صبح و محل برگزاری 

مزایده به نشانی: مشهد - خیابان چمران 11 – پالک 12 میباشد.
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مساحت عرصه آدرسرديف
)مترمربع(  

نوع 
شماره کاربریملک

بلوک
شماره 
نحوه انتقال پالک ثبتیقطعه

سند
سپرده شرکت قیمت پایهشرایط پرداخت

مالحظاتزمان تحویل ملکدر مزایده

-پس از وصول 60درصد ثمن معامله405,500,000,000275,000,000درصد نقد الباقی در اقساط 24 ماههقطعی1323609مسکونیزمین250چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق چناران1

-پس از وصول 60درصد ثمن معامله405,500,000,000275,000,000درصد نقد الباقی در اقساط 24 ماههقطعی1333607مسکونیزمین250چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق چناران2

-پس از وصول 60درصد ثمن معامله407,000,000,000350,000,000درصد نقد الباقی در اقساط 24 ماههقطعی1513683مسکونیزمین250چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق چناران3

-پس از وصول 60درصد ثمن معامله406,500,000,000325,000,000درصد نقد الباقی در اقساط 24 ماههقطعی1523682مسکونیزمین250چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق چناران4

-پس از وصول 60درصد ثمن معامله405,500,000,000275,000,000درصد نقد الباقی در اقساط 24 ماههقطعی15293655مسکونیزمین250چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق چناران5

پس از وصول 60درصد ثمن معامله405,750,000,000287,500,000درصد نقد الباقی در اقساط 24 ماههقطعی15303654مسکونیزمین250چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق چناران6

-پس از وصول 60درصد ثمن معامله406,410,000,000320,500,000درصد نقد الباقی در اقساط 24 ماههقطعی4135-12/1تجاریزمین160.17چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق چناران7

-پس از وصول 60درصد ثمن معامله408,083,000,000404,150,000درصد نقد الباقی در اقساط 24 ماههقطعی4140-12/1تجاریزمین161.65چناران - بلوار امام رضا )ع( - روبروی شرکت برق چناران8

-پس از وصول 70درصد ثمن معامله501,884,000,00094,200,000درصد نقد الباقی در اقساط 12 ماههقطعیقسمتی از پالکهای 62و260 /235 اصلی1-زراعیزمین1345.6کیلومتر 45 جاده مشهد- چناران ، اراضی جمع آب )روستای اسالم آباد(9

-پس از وصول 70درصد ثمن معامله501,865,000,00093,250,000درصد نقد الباقی در اقساط 12 ماههقطعیقسمتی از پالکهای 62و260 /235 اصلی10-زراعیزمین1434کیلومتر 45 جاده مشهد- چناران ، اراضی جمع آب )روستای اسالم آباد(10

-پس از وصول 70درصد ثمن معامله501,750,000,00087,500,000درصد نقد الباقی در اقساط 12 ماههقطعیقسمتی از پالک 235/260 اصلی11-زراعیزمین1340کیلومتر 45 جاده مشهد- چناران ، اراضی جمع آب )روستای اسالم آباد(11

-پس از وصول 70درصد ثمن معامله501,680,000,00084,000,000درصد نقد الباقی در اقساط 12 ماههقطعیقسمتی از پالک 235/260 اصلی15-زراعیزمین1380کیلومتر 45 جاده مشهد- چناران ، اراضی جمع آب )روستای اسالم آباد(12

-پس از وصول 70درصد ثمن معامله501,690,000,00084,500,000درصد نقد الباقی در اقساط 12 ماههقطعیقسمتی از پالک 235/260 اصلی16-زراعیزمین1389کیلومتر 45 جاده مشهد- چناران ، اراضی جمع آب )روستای اسالم آباد(13

-پس از وصول 70درصد ثمن معامله503,000,000,000150,000,000درصد نقد الباقی در اقساط 12 ماههقطعیقسمتی از پالک 235/260 اصلی32-زراعیزمین2518.45کیلومتر 45 جاده مشهد- چناران ، اراضی جمع آب )روستای اسالم آباد(14

-پس از وصول 70درصد ثمن معامله502,300,000,000115,000,000درصد نقد الباقی در اقساط 12 ماههقطعیقسمتی از پالک 235/7 اصلی--زراعیزمین2690کیلومتر 45 جاده مشهد- چناران ، بعد از روستای شیخها15

-پس از وصول 70درصد ثمن معامله502,160,000,000108,000,000درصد نقد الباقی در اقساط 12 ماههقطعیقسمتی از پالک 235/7 اصلی--زراعیزمین2530کیلومتر 45 جاده مشهد- چناران ، بعد از روستای شیخها16

ششدانگ پالک های 48 الی 52 و قسمتی از --زراعیزمین340336.83کیلومتر 45 جاده مشهد- چناران ، اراضی جمع آب 17
به شرح پس از وصول 40 درصد ثمن معامله25230,000,000,00011,500,000,000درصد نقد الباقی در اقساط 30 ماههقطعیپالک های 53 الی 235/62 اصلی

ذیل

* نظر به تعدد پالک های ثبتی و اس�ناد دفترچه ای مربوطه در ملک مندرج در ردیف 17 آگهی ، و با توجه به اینکه انتقال اس�ناد مس�تلزم تک برگی ش�دن اس�ناد دفترچه ای و پیاده س�ازی پالک های ثبتی دخیل در ملک و تطبیق با وضع موجود بوده لذا پیگیری موضوع )کلیه عملیات 
ثبتی و نقشه برداری( و پرداخت هزینه های  مربوطه  تمامًا بر عهده خریدار می باشد و پس از انجام موارد فوق الذکر توسط خریدار اسناد برابر قرارداد فیمابین به نام وی منتقل خواهد گردید.         

*   قس�متی از ملک مندرج در ردیف 17 آگهی در ضلع ش�مالی بعنوان محل حفر چاه و خط انتقال آب در تصرف و مورد بهره برداری ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رضوی می باشد لذا ملک با وضع موجود به خریدار تحویل گردیده و هر گونه توافق با شرکت مذکور بر عهده 
خریدار خواهد بود. 

شنبه ۱ آبان ۱4۰۰    ۱6 ربیع االول ۱443   23 اکتبر2۰2۱   سال سی و چهارم    شماره 9652

خبرخبر
خوبخوب

در نــیــمــه نــخــســت امـــســـال، بــیــش از ۲۶مــیــلــیــون و 
ــزار تــن کــاال بــه ارزش ۱۶میلیارد و ۵۶میلیون  ۳۸۷هــ
ــران و اعـــضـــای  ــ ــ و ۶۹۷هـــــــــزار و ۷۰۹ دالر بـــیـــن ایـ
پیمان شانگهای تــبــادل شــد کــه ۹.۵ میلیارد دالر 
 ســهــم صـــــــادرات و ۶.۵ مــیــلــیــارد دالر آن سهم 

واردات بود.

به گــزارش تسنیم، چین با خرید بیش از ۱۴میلیون 
و ۸۳۳هــزار تن کاال به ارزش ۶میلیارد و ۵۶۸میلیون 
دالر و رشد ۱۳درصدی در وزن و ۷۷درصدی در ارزش 
نسبت بــه مــدت مشابه در صــدر مقاصد صــادراتــی 
ــران قـــرار گــرفــت و پــس از آن افغانستان بــا خرید  ایـ
ــزار تــن کــاال بــه ارزش ۹۹۹میلیون  ــ ۲میلیون و ۵۱۶ه

ــدی در وزن و ۱۰ درصـــدی در  دالر و کــاهــش ۲۵درصــ
ارزش قـــرار گرفته اســت و هند بــا خــریــد ۲میلیون و 
ــاال بــه ارزش ۸۳۰مــیــلــیــون دالر، رشد  ــزار تــن ک ــ ۹۱۸ه
ــدی در وزن و ۱۱۵درصــــدی در ارزش کــاالی  ۳۷درصــ
 صادراتی ایران را نسبت به نیمه نخست سال گذشته 

تجربه کرده است.

 تجارت
  ۱۶ میلیارد  دالری  ایران 
با  اعضای پیمان شانگهای

قیمت   دوچرخه 

   کراس  سایز 27.5
 Sigma مدل

۷,۵۵۲,۰۰۰  تـومـان

   المپیا  سایز 27.5
 WINNER مدل

۶,۵۰۰,۰۰۰ تـومـان

   جاینت  سایز 27.5
 Talon  3 مدل

۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تـومـان

   کراس  سایز 26
  City Storm مدل

۵,۱۸۰,۵۰۰ تـومـان

   المپیا  سایز 26
  BOXER مدل

۵,۴۵۰,۰۰۰ تـومـان

   جاینت  سایز 2۸
 ESCAPE  3 مدل

۱۳,۷۶۴,۰۰۰ تـومـان

- - - - - -


