
روغن سویا با ممنوعیت صادرات روغن پالم اندونزی، به رکورد 
باالیی رسید. به گزارش ایسنا، قیمت روغن سویا در روز جمعه 
به باالترین حد خود رسید زیرا تصمیم اندونزی برای ممنوعیت 
صادرات روغن پالم نگرانی ها در مورد عرضه جهانی روغن های 

گیاهی جایگزین را تشدید کرد.
از دســت دادن محموله ها از اوکراین، بزرگ ترین تامین کننده 
روغن آفتابگردان در جهان و خشکسالی در آرژانتین، بزرگ ترین 
صادرکننده روغن ســویا در جهان، باعث افزایش شدید قیمت 

جهانی روغن نباتی شده است. تشدید عرضه روغن نباتی در حالی 
اتفاق می افتد که کاهش محدودیت های بیماری کووید- ۱۹ باعث 
افزایش تقاضا برای موادغذایی و سوخت های زیستی شده است. 
در حالی که کارخانه های سنگ شکن دانه های روغنی برنامه هایی 
را برای گسترش ظرفیت پردازش اعالم کرده اند اما اکثر تاسیسات 

جدید حداقل تا یک سال در دسترس نخواهند بود.
قیمت روغن سویا در بازار معامالت شــیکاگو در روز جمعه به 
اوج ۸۳.۲۱ سنت در هر پوند افزایش یافت که ۴.۵ درصد در روز 

افزایش یافت و رکوردی بی سابقه داشت. در حال حاضر قیمت ها 
تقریبا ۵۰ درصد در سال جاری افزایش یافته است.

اندونــزی، بزرگ ترین تولید کننده و صادرکننــده روغن پالم 
در جهان، از ۲۸ آوریل،صادرات خــود را برای مقابله با افزایش 
قیمت های داخلــی متوقف خواهــد کرد. به نظر می رســد 
 این حرکت بــه افزایش تــورم مــواد غذایی در ســایر نقاط 

دامن بزند.
تورم موادغذایی پس از تهاجم روسیه به اوکراین، صادرکننده 

عمده گندم، ذرت، جو، روغن آفتابگــردان و روغن کلزا، به یک 
نگرانی بزرگ در سراسر جهان تبدیل شده است. آژانس غذای 
سازمان ملل در اوایل این ماه گزارش داد که قیمت موادغذایی در 
ماه مارس نزدیک به ۱۳ درصد افزایش یافته و به رکورد جدیدی 

رسیده است.
آرژانتین، پیش از برزیل و ایاالت متحده، بزرگ ترین تامین کننده 
سویای فرآوری شده در جهان، در اواســط ماه مارس، پیش از 
افزایش نرخ مالیات صادراتی، فروش جدیــد روغن و کنجاله 

سویا را در خارج از کشور متوقف کرد تا تورم داخلی موادغذایی 
را کاهش دهد. وزارت کشاورزی ایاالت متحده پیش بینی کرده 
است که کارخانه های سنگ شکن سویا در ایاالت متحده رکورد 
۶۰ میلیون و ۲۸۲ تن دانه سویا را در سال جاری پردازش خواهند 

کرد که ۳.۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
روغن پالــم پرمصرف ترین روغن گیاهی در جهان اســت و در 
ساخت بسیاری از محصوالت از جمله بیسکویت، مارگارین، مواد 

شوینده لباسشویی و شکالت استفاده می شود.

حجم آب موجود در سدهای کشور از ابتدای سال آبی 
جاری )ابتدای مهر۱۴۰۰( تا ۳۰ فروردین ماه امسال 

با کاهش ۱۱ درصدی روبرو شده است .
وضعیت بارش های سال آبی جاری )ابتدای مهر۱۴۰۰ 
تا آخر شهریور۱۴۰۱( چندان مناسب نبود و در عین 

حال از پراکندگی مناسبی هم برخوردار نبود.
درحالی که برخی مناطق کشــور از بــارش های به 
نسبت خوبی برخودارشــدند، در برخی نقاط دیگر 

بارش ها خوب نبود
امسال بارش ها در مجموع نسبت به سال قبل مناسب 

نبوده است.
تازه ترین گزارش مرکز پایش و هشدار خشکسالی 
نیز نشــان از آن دارد که بارش های سال آبی جاری 
نسبت به دوره بلندمدت کاهش ۲۹.۴ درصدی دارد 
این کاهش بارش اثر مستقیم بر موجودی سدها دارد.
حجم آب موجــود در ســدهای کشــور از ابتدای 

ســال آبی جاری تا ۳۰ فروردین بــه ۲۶ میلیارد و 
۲۷ میلیــون متر مکعب رســیده و ایــن درحالی 
است که در سال آبی پارســال )ابتدای مهر ۱۳۹۹ 
تا آخر شــهریور۱۴۰۰( این میــزان ۲۹ میلیارد و 
 ۶۷ میلیون متر مکعب بوده کــه ۱۱ درصد کاهش

 نشان می دهد.
کل آب ورودی به سدهای کشور نیز از ابتدای سال 
آبی جاری )ابتدای مهــر۱۴۰۰( تا ۳۰ فروردین ۲۱ 
میلیارد و ۱۳ میلیون متر مکعب بوده که در مقایسه با 
۲۱ میلیارد و ۷۷ میلیون متر مکعب سال آبی پارسال 

۳ درصد کاهش یافته است.
میزان خروجی آب از ســدها نیز از ابتدای سال آبی 
جاری تا ۳۰ فروردین ۱۴ میلیارد و ۱۱ میلیون متر 
مکعب بود که در مقایسه با خروجی پارسال آبی که 
۱۹ میلیارد و ۴۵ میلیون متــر مکعب بوده کاهش 
۲۷ درصدی دارد و تا ۳۰ فروردیــن ماه ۵۲ درصد 

از ظرفیت ۵۰.۵ میلیارد متر مکعبی سدهای کشور 
پربوده است.

سدهای ۵ گانه تهران نســبت به پارسال ۳۶ درصد 
کاهش دارند

موجودی آب سدهای ۵ گانه تهران تا ۳۰ فروردین 
۴۷۹ میلیون متر مکعب گزارش شده که در مقایسه 
با سال آبی پارسال ۳۶ درصد کاهش را نشان می دهد.
اکنون ۲۵ درصد سدهای ۵ گانه تهران پرآب هستند 
که ضرورت دارد بــرای عبور از فصل گــرم تدابیر 

مدیریت مصرف جدی گرفته شود.
سدهای ۱۰ گانه استان خوزســتان از ابتدای سال 
آبی جاری )ابتدای مهــر۱۴۰۰( تا ۳۰ فروردین ۱۳ 
میلیارد و ۸۹۹ میلیون متر مکعب آب داشته اند که 
 نسبت به سال آبی پارســال فقط ۱۰درصد کاهش 

یافته است.

فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا بیایند، پدر 
آن ها می تواند تسهیالت قرض الحسنه دریافت کند که 

کارمزد این تسهیالت ۴ درصد است.
به گزارش ایسنا، تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری 
یکی از تســهیالت تکلیفی قانون بودجه امسال در 
راســتای اجرای قانون حمایت از خانــواده و جوانی 
جمعیت اســت که مبلغ این وام برای فرزندانی که از 
سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده اند، به ازای فرزند اول ۲۰ 
میلیون تومان و به ازای فرزند دوم ۴۰ میلیون تومان و 
به ازای فرزند سوم ۶۰ میلیون تومان و به ازای فرزند 
چهارم ۸۰ میلیون تومان و به ازای فرزند پنج به بعد 

۱۰۰ میلیون تومان است.
دوره بازپرداخت هر یک از تسهیالت به ترتیب ۳۶، ۴۸، 

۶۰، ۷۲ و ۸۴ ماهه است.  
در مورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر نیز به ازای هر فرزند 
یک وام تعلق می گیرد و ترتیب تولد لحاظ می شود.  در 

دستورالعملی که بانک مرکزی به بانک ها ابالغ کرده 
و آن ها باید آن  را تا چند روز دیگر به واحدهای اجرایی 
سراسر کشور ابالغ کنند، شرایط دریافت این تسهیالت 

به شرح زیر ذکر شده است: 
۱( دارا بودن تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران 

۲( تسهیالت براساس قانون به پدر اطفالی که تاریخ 
تولد آنان از ۱/۱/۱۴۰۰ به بعد و در داخل ایران متولد 

شده اند، پرداخت می شود.  
۳( تســهیالت فرزند بدون الزام به سپرده گذاری و با 
شش ماه دوره تنفس برای شــروع اقساط پرداخت 

می شود.
۴( متقا ضیان واجد شــرایط بــرای متولدین مورخ 
۱/۱/۱۴۰۱ بــه بعــد، و حداکثر تا ۲ ســال پس از 
تولد فرزند، می توانند نســبت به ثبت درخواســت 
 خود در ســامانه تســهیالت قرض الحســنه فرزند

 اقدام کنند.  

۵( ارائه اصل شناســنامه فرزند و پــدر وی در زمان 
مراجعه به بانک الزامی است.

۶( به هر فرزند متولد شده تنها یکبار تسهیالت فرزند 
به پدر تعلق می گیرد.

۷( در صورتیکه حین دوره بازپرداخت تسهیالت تولد 
فرزند، فرزند دیگری از متقاضی به دنیا آمد، پرداخت 
تســهیالت مذکور طبق ضوابط این دستورالعمل به 

کودک بعدی امکان پذیر است.
۸( تســهیالت تولد فرزند به افرادی تعلق می گیرد که نرخ 
باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، باالی ۲.۵ نباشد.

۹( تسهیالت حسب مصوبات شورای پول و اعتبار با 
کارمزد حداکثر ۴ درصد به صورت ساالنه است.

همچنین، طبــق بند )الــف( تبصــره )۱۶( قانون 
بودجه، تسهیالت قرض الحسنه تولد فرزند مبتنی بر 
اعتبارسنجی متقاضیان، با اخذ سفته از متقاضی و یا 

یک ضامن معتبر پرداخت می شود.

صندوق بین المللی پول )IMF( اعالم کرد که جنگ 
روسیه علیه اوکراین عواقب اقتصادی شدیدی برای 
اروپا به همراه خواهد داشت و در زمانی رخ می دهد 
که بهبود اقتصادی پس از همه گیری ویروس کرونا 

ناقص است.
به گزارش ایســنا، در این گزارش منتشــر شده با 
عنوان چشم انداز اقتصادی منطقه اروپا آمده است: 
»افزایش زیاد قیمت کاالها و اختالالت پیچیده در 
عرضه، باعث افزایش تورم و کاهش درآمد خانوارها 

و سود شرکت ها می شود«.
همچنین پیش بینی می شود که تورم در بسیاری از 

کشورها به باالترین حد طی چند دهه اخیر برسد 
و خطرات جدیدی از تشــدید جنگ و اختالالت تا 

جریان های حیاتی انرژی وجود دارد.
نگرانی های صندوق بین المللی پول ناشی از هشدار 
نورالدین نباتی، وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه در 

ماه مارس در مورد جنگی طوالنی است.
صندوق بین المللی پول گفــت: چالش های اصلی 
سیاست گذاران اروپایی مراقبت از پناهندگان، کمک 
به خانواده های آسیب پذیر و شرکت هایی است که 
سعی می کنند با هزینه های باالتر انرژی کنار بیایند 

و امنیت انرژی را بهبود بخشند.

این صندوق افزود: جنگ و پیامدهــای آن نیز به 
چالش هــای ســاختاری پیش روی اروپــا پس از 
همه گیری می افزایــد. وی تاکید کرد: در اوکراین، 
زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی که در اثر جنگ 
ویران شده اند، باید بازسازی شوند که به جریان های 

مالی زیادی از سوی اهداکنندگان نیاز دارد.
ترکیش نیوز خاطرنشــان کرد: جنگ روســیه و 
اوکراین که در ۲۴ فوریه آغاز شد، خشم بین المللی 
را برانگیخت زیــرا اتحادیه اروپــا، ایاالت متحده، 
بریتانیا و سایر کشــورهای غربی تحریم های مالی 

سختی را علیه مسکو اعمال کردند

معاون صنایع عمومــی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( اعــالم کرد که طرح مقابله بــا کاالی قاچاق و 
تقلبی از پایان اردیبهشــت در بخش لوازم خانگی آغاز 

می شود.
محمد مهدی برادران در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به 
ابالغیه رئیس جمهور مبنی بر تشــدید مقابله با کاالی 
قاچاق و تقلبی، اظهار کرد: بر این اساس ماهانه اقدامات 

تکمیلی برای ارتقاء سطح شفافیت بازار و کیفیت برای 
رسیدن به اهداف طرح یعنی کاالی مطمئن، داخلی و 

استاندارد و همچنین واردات قانونی انجام می شود.
وی با اشــاره به اجرای طرح مقابله بــا کاالی قاچاق و 
تقلبی در بخش لوازم یدکی در فروردین، گفت: از پایان 
اردیبهشــت ماه این طرح در بخش لوازم خانگی اجرا 
خواهد شد و بعد به ترتیب در حوزه محصوالت دخانی، 

آرایشی و بهداشتی و پوشاک اجرا خواهد شد. برادران با 
بیان اینکه هر ماه یکی از کاالها در دستور کار طرح مقابله 
با قاچاق و تقلب قرار می گیرد، تصریح کرد: این طرح با 
همکاری اصناف، انجمن ها و سازمان های نظارتی اجرا 
می شود. البته این طرح نافی ســایر طرح های مقابله 
با قاچاق نیست بلکه برای بررسی بیشتر به ویژه در 

حوزه تکمیل سامانه ها انجام می شود.

یک مقام ارشــد بانکی معتقد است که رویکرد از باال 
به پایین در مورد تدوین سیاســت ارزهای دیجیتال 
به دبی کمک می کنــد تا به عنــوان مقصدی برای 
این صنعت در امارات شود. به گزارش ایسنا، رونیت 
گوس، رئیس جهانی بانکداری، فین تک و دارایی های 
دیجیتال گفت: به تازگی در بازار جهانی دبی وابوظبی 
یک تنظیم کننده دارایی مجازی معرفی شده است که 
در حال ایجاد چارچوب هایی برای تنظیمات در این 

حوزه بر اساس مقررات است.
در حال حاضر، دبی و ابوظبی، در زمان انتقال هسته 
عملیاتی توســط ارائه دهندگان خدمــات ارزهای 

دیجیتال دچار مشکل شــده اند. همچنین بر اساس 
گزارش های تایید نشده، بنیان گذاران صرافی ارزهای 
دیجیتال هندی  اخیرا به دبی نقــل مکان کرده اند. 
کریپتو دات کام و بای بیت پایگاه هایی را در امارات 
متحده عربی راه انــدازی کرده اند و بایننس نیز چند 
روز پس از اینکه FTX تاییدیه مشابهی را دریافت 

کرد، مجوزهای رمزنگاری را در دبی به دست آورد.
وی اظهــار کــرد: »دســتور کار طرفــدار آینده یا 
طرفدار فناوری می گوید کــه اقتصادهای بزرگ تر و 
سیســتم های بزرگ تر مانند تانکرهای نفت هستند 
و مکان های کوچک مانند یک اســتارت آپ یا یک 

قایق تندرو، می توانند سریع تر حرکت کنند«. من در 
مقایسه با بسیاری از کشورها و به طور کلی صحبت 
می کنم بنابراین شــما فقط می توانید به آمار، تعداد 
روزها، تعداد ساعات صرف شده نگاه کنید و دریابید 
که فرآیند ادغام یک تجارت در این مکان نسبتا آسان 
است. وی افزود: اگرچه هنوز روزهای اولیه است اما 
این روند نسبت به سال های گذشته نسبتا ساده شده 
است البته هنوز کامل نیست اما  نوعی عالی در چند 
قدم اول است. فورکس نیوز در ادامه نوشت، وی بیان 
کرد: مدیریت کامل همه گیــری کووید-۱۹ نیز به 

جذب استعدادهای سطح باال کمک کرد.

عامل افزایش قیمت جهانی روغن نباتی

جزئیاتی از سود و بازپرداخت وام فرزندآوریکاهش ۱۱ درصدی حجم آب موجود درسدها

سایه مرگ بر رشد اقتصادی اروپا

آغاز مقابله با قاچاق لوازم خانگی از آخر اردیبهشت

سرزمین موعود ارزهای دیجیتال کجاست؟
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نوسان دالر 
در کانال 27 هزار تومان

شرط از سرگیری 
واردات خودرو

بورس بیش از 7 هزار 
واحد سقوط کرد

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

کمبود  نقدینگی 
چالش اصلی تولید

بارها و بارها در رابطه با تملک 
بانکهــا در بخــش تولید و 
صنعت صحبت شده است. 
در رابطه با رفتار شبکه بانکی 
با بخش تولید باید بازنگری وجود داشــته باشد. 
بانکها باید در کنار تولید و صنعت قرار بگیرند نه در 
مقابل آنها. به هر حال امروز موضوع تملک بانکها بر 
واحدهای تولیدی مشکلی است که موجب شده 
تولید و صنعت با چالش های بسیاری روبرو باشند. 
 حل مشــکل نقدینگی در واحدهــای تولیدی با 

روش های دیگری...

  آرمان خالقــی، عضو خانه 
صنعت و معدن 

متن کامل صفحه 3
4

2

موج  نارضایتی  
از گرانی  اینترنت

ثبت نام ۵ میلیون نفر برای 
خرید ۸ هزار خودرو

قیمت  خانه در تهران طی 4 سال، 7 برابر شده است

افزایش  نجومی  قیمت  مسکن
صفحه2

صفحه3

۱۵۶۰ واحد  تولیدی  در تملک  بانک ها
سود  کالن  بنگاه داری  در جیب   بانک ها

واحدهای   تولیدی   درگیر   جذب   منابع   و   دریافت   تسهیالت   هستند

بررسی ها نشان می دهد در ســال ۱۴۰۱ تعرفه 
اینترنت خانگی ۶۰ درصد افزایش یافته است. این 
اتفاق موجب نارضایتی بسیاری از کاربران و کسب 
و کارهای فضای مجازی شده است. مدتی است که 
اپراتور ها بسته های محبوب و مقرون به صرفه خود 
را حذف کرده اند و از طرفی قیمت دیگر بســته ها 
نیز به شکل محسوســی افزایش پیدا کرده است. 
این تصمیم که گالیه مردم را به همراه داشــته، از 
ســوی مجلس هم اعتراضاتی به آن شــده است. 
در همین زمینه نایب رئیس کمیســیون فناوری 
اطالعات و اقتصاد رســانه ای اتاق بازرگانی ایران 
درگفت و گویی با "ایلنا" گفت: دولت تامین کننده 
 اینترنت در کشور است و می تواند هزینه ها را برای 

ارائه کنندگان خدمات اینترنتی...

در طرح فروش فوق العاده محصوالت ایران خودرو 
بیش از ۵ میلیون نفر برای خرید ۸ هزار خودرو اقدام 
به ثبت نام کرده بودند.به گزارش تسنیم، مراسم قرعه 
کشی طرح فروش فوری با قیمت قطعی ۴ محصول 
ایران خودرو امروز یک شنبه ۴ اردیبهشت ماه برگزار 
شد.براساس اعالم این شرکت مشخصات متقاضیان 
منتخب در طرح عادی پس از تایید ناظرین از طریق 
ســایت فروش اینترنتی محصوالت ایران خودرو تا 
عصر امروز اعالم و همچنین پیامک اطالع رسانی 
برای منتخبان ارســال خواهد شد.اسامی برندگان 
 نیز در طرح مادران تا ۷۲ ساعت آینده اطالع رسانی 
می شود. منتخبان به مدت سه روز مهلت خواهند 

داشت تا به واریز مبلغ پیش...



اقتصاد2
ایران وجهان

بانک سامان پیشتاز شفافیت و 
حمایت از فعاالن عرصه تولید و 

اشتغال زایی
تاکید و توجه جدی به کلیدواژه های »تولید«، 
»اشتغال زایی«، »پشــتیبانی ومانع زدایی« 
که منبعث از منویات مقــام معظم رهبری و 
در مسیر سیاســتهای کالن دولت جمهوری 
اســالمی ایران اســت در زمره رویکردهای 
راهبردی بانک سامان در سالهای اخیر بوده 

است
به گزارش سامان رســانه، بانک سامان بنابر 
سیاســتهای حمایتی خود در دو سال اخیر 
و با وجود شــرایط کرونا بــرای حفظ جریان 
تولید و رسیدن کاالهای اساسی به مردم تمام 
تالش خود را برای شناسایی و اعتبارسنجی و 
تسهیالت دهی به فعاالن واقعی عرصه تولید 
و صنعت کرده است.در این راستا و با توجه به 
اعالم اســامی برخی از مشتریان این بانک به 
عنوان بدهکار اعالم مــی دارد این اطالعات و 
آمار و مستندات همیشــه و به طور منظم در 
دســترس نهاد ناظر یعنی بانک مرکزی بوده 
اســت و با توجه به سیاســت های بانک اکثر 
بدهی های ذکر شــده بدهی های جاری این 
مشــتریان اســت که در حوزه توسعه تولید 
و صنعت پرداخت شــده اند و جریان منظم 
وصول آنها نیز برقرار است.شــایان ذکر است 
انتشار فهرست بدهکاران جاری سامان توسط 
بانک مرکزی نشان از عملکرد و اثبات دیدگاه 
و استراتژی عملیاتی این بانک برای حمایت از 

تولید و صنعت داخلی است.

بانک قرض الحسنه مهر ایران 
۱۵ میلیارد ریال بــرای آزاد 

زندانیان اختصاص داد
دکتر »سید سعید شمسی نژاد« با شرکت در 
برنامه شبکه تلویزیونی افق با اشاره به اینکه 
کارکنان بانک قرض الحسنه مهر ایران بخشی 
از حقوق خود را برای کارهای نیک اختصاص 
می دهند، از اختصاص مبلغ ۱۵ میلیارد ریال 
برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهرایران، دکتر »سید ســعید شمسی نژاد« 
با حضور در برنامه »پویــش دوباره زندگی« 
که به منظور آزادســازی زندانیان جرائم غیر 
عمد تهیه و از شبکه »افق« پخش می شود، از 
اهتمام بانک های قرض الحسنه برای مشارکت 
در فعالیت های عام المنفعه از جمله آزادسازی 
زندانیان نیازمند و کمک به اشــتغالزایی این 
افراد پس از آزاد شــدن از زندان خبر داد.وی 
با اشــاره به فعالیت های انجام شــده در این 
حوزه از ســوی بانک های قرض الحسنه بیان 
داشت: شاخص عملکردی این بانک ها نشان از 
عملکرد بسیار مطلوب آن ها در شبکه بانکی 
دارد و در این میان بخشــی از فعالیت ها نیز 
به ســمت کارهای عام المنفعه و خیر سرازیر 

شده است.

پرداخت تسهیالت بانک مسکن 
۱۰۵ درصد رشد داشته است

مدیرعامل بانک مسکن گفت: در سال گذشته 
توانستیم با پرداخت بیش از 7۵ هزار میلیارد 
تومان تسهیالت، رشد ۱0۵ درصدی نسبت به 
مدت مشابه گذشته را در تسهیالت دهی رقم 
بزنیم.به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن 
هیبنا ، محمود شــایان در گفت وگو با رسانه 
ملی افــزود: جهت تامین مالــی طرح نهضت 
ملی مسکن، منابع بانک به بیش از 42 درصد 
افزایش یافته است.وی بیان کرد: سرمایه بانک 
از ۱3 هزار به 34 هــزار میلیارد تومان افزایش 
یافت که این مهــم ترازنامه بانک را در ســال 
گذشته بهبود بخشید. شــایان ادامه داد: نرخ 
کفایت سرمایه بانک مسکن به عنوان تنها بانک 
دولتی در سال گذشته از استادارد تعیین شده 
)هشت درصد( که در حال حاضر نیز به بیش از 
۱0 درصد رسیده است.مدیرعامل بانک مسکن 
اظهار داشــت: در طرح نهضت ملی مســکن، 
تکلیف بانک مرکزی در ســال گذشــته برای 
27 بانک و موسســه مالی و اعتباری، پرداخت 
360 هزار میلیارد تومان تســهیالت و ســهم 
بانک مسکن نیز 63 هزار میلیارد تومان بود که 
توانســتیم با پرداخت بیش از7۵ هزار میلیارد 
تومان،فراتر از تکلیف قانونی خود عمل کنیم.
وی یادآور شد: میزان پرداخت تسهیالت بانک 
مسکن از سال ۱384تا۱394، ۵۵ هزار میلیارد 
تومان و در سال ۱399، 37 هزار میلیارد تومان 

بوده است.

بانک ها

روز گذشته قیمت دالر در بازار 
آزاد با اندکی افزایش نسبت به 
روز معامالتی گذشــته با نرخ 
27 هزار و 900 تومان آغاز به 
کار کرد و تا این لحظه با اندکی 
افزایش با نرخ 27 هزار و 920 تومان خرید و فروش می شود.

دالر به کانال ۲۸ هزارتومان نزدیک شد
به گزارش اقتصاد آنالین، دالر که روز پنجشنبه هفته گذشته 
معامالت را  با قیمت 27 هزار و 860 تومان به پایان رساند، 
صبح روز گذشته را با نرخ 27 هزار و 900 تومان آغاز کرد و 
تا این لحظه نیز در همین محدوده خرید و فروش می شود.
کانون صرافان نیز دالر را 2۵ هزار و 207 تومان برای خرید و 
2۵هزار و 486 تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. 
این کانون در روز پنجشنبه هفته گذشته، قیمت دالر را 2۵ 
هزار و ۱87 تومان برای خرید و 2۵ هزار و 4۵4 تومان برای 
فروش اعالم کرده بود که در معامالت روز گذشته افزایشی 
اندکی را ثبت کرده است. همچنین یورو در صرافی ها 28 

هزار و ۵۵0 تومــان برای خرید و 28 هــزار و 873 تومان 
برای فروش ثبت شده است که به نسبت نرخ روز معامالتی 
گذشــته یورو که در صرافی ها 28 هزار و ۵06 تومان برای 
خرید و 28هزار و 836 تومان بــرای فروش قیمت خورده 
بود که در معامالت روز گذشــته افزایش قیمتی در حدود 
۵0 تومان را نشان می دهد. همچنین در صرافی ملی، دالر 
با قیمت 2۵ هزار و 348 تومان برای فروش و 2۵هزار و 96 

تومان برای خرید معامله می شــود. روز معامالتی گذشته 
دالر در این صرافی 2۵ هزار و 37۵ تومان برای فروش و 2۵ 
هزار و ۱23 تومان برای خرید قیمت خورده بود که کاهش 
اندکی را نشان می دهد. یورو نیز در این صرافی، 28هزار و 
793 تومان برای فروش و 28 هزار و 6۵0 تومان برای خرید 
قیمت خورده است؛ این در حالی است که در روز پنجشنبه 
هفته گذشته با نرخ  28 هزار و 733 برای فروش و 28 هزار 

و 447 برای خرید بود؛ که روز گذشته افزایش قیمت 200 
تومانی  را نشان می دهد. این در حالی است که در گزارش 
واشنگتن فری بیکن، رسانه سیاسی محافظه کار آمریکایی 
درباره مذاکرات وین مسئله پیشنهاد بایدن برای حذف بین 
80 تا ۱80 هزار نیروی سپاه پاســداران و تحریم 20 هزار 
نیروی سپاه قدس مطرح است که می تواند به معنای پایان 
سیاست تاخیر واشنگتن و از سر گیری نشست های مذاکرات 
باشد.  همچنین حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران و جوزپ بورل طی گفتگویی در دوم 
اردیبهشت، پس از حدود یک ماه و نیم از گفت وگوی قبلی 
در تماسی تلفنی درباره مذاکرات وین برای رفع تحریم های 
آمریکا علیه ایران به رایزنی پرداختند. در نتیجه این مکالمه 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طوالنی شدن روند 
مذاکرات را سازنده ندانست و پیشــنهاد کرد گفت وگوها 
مجددا میان نماینده اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشــد 
ایران از نزدیک پیگیری شود.  در مجموع باتوجه به افزایش 
امیدواری ها از حصول نتیجه در توافقات وین و از سر گیری 
نشست های مذاکرات برجام و از سوی دیگر گشایش  های 
منابع ارزی ایران در سایر کشورها و افزایش درامد نفتی ایران،  
باید دید بازار به این تحوالت چه واکنشی نشان خواهد داد؟

در ادامه روند افزایشی در بازار ارز؛

نوسان دالر  در کانال 27 هزار تومان

معاون اقتصادی بانک مرکزی:
آمار رئیس جمهور از کاهش ۱۳ 
درصدی نرخ تورم مستند است

معاون اقتصادی بانک مرکزی آمار بیان شده از سوی 
رئیس جمهور درباره کاهش حدودا ۱3 درصدی نرخ 
تورم از ابتدای دولت ســیزدهم تا پایان سال گذشته 
را مطابق با آمارهای بانک مرکــزی خواند.به گزارش 
ایِبنا، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی با 
تاکید بر اینکه آمار مربوط به تــورم کماکان در بانک 
مرکزی تولید و به صورت ماهانه در اختیار مقامات و 
مسئوالن اقتصادی کشور قرار می گیرد گفت: نرخ تورم 
از 47.۱ درصد در ســال ۱399 نهایتاً به ۵9.3 درصد 
در شهریورماه ۱400 رسید که در 7 دهه گذشته بی 
سابقه بوده اســت.قربانی تصریح کرد: خوشبختانه از 
شهریورماه ۱400 به بعد نرخ تورم ۱2 ماهه در مسیری 
نزولی قرار داشــته و با ۱3.۱ واحــد درصد کاهش به 
46.2 درصد در اسفندماه ۱400 رسیده است.معاون 
اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: بر این اساس، آماری 
که رئیس جمهور درباره کاهش ۱3 درصدی نرخ تورم 
بیان کردند کامالً صحیح و مستند به آمار بانک مرکزی 
بوده است.قربانی همچنین از کاهش چشمگیر نرخ تورم 
نقطه به نقطه در دولت سیزدهم نیز خبر داد و افزود: 
نرخ تورم نقطه به نقطه نیز که در شهریور ماه ۱400 در 
سطح ۵4.9 درصد قرار داشــت، با 2۵.4 واحد درصد 
کاهش به 29.۵ درصد در اسفند ۱400 رسیده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به نقش رشد پایه 
پولی در افزایش نرخ تورم طی سال های گذشته گفت: 
خوشبختانه روند رشد پایه پولی که در تیرماه ۱400 به 
42.6 درصد رسیده بود با ۱۱.2 واحد درصد کاهش به 
3۱.4 درصد در اسفندماه ۱400 رسیده است که حاکی 
از جهت گیری صحیح بانک مرکزی و دولت سیزدهم 
در این زمینه می باشد.وی در پایان تاکید کرد: بانک 
مرکزی برنامه جامعی بر اساس مدیریت پایه پولی در 
سال ۱40۱ تدارک دیده است و امید می رود با مجموعه 
اقدامات مناسب در حوزه های سیاستی پولی و مالی، 

شاهد مهار مناسب نرخ تورم در آینده باشیم.

بورس بیش از ۷ هــزار واحد 
سقوط کرد

بازار سرمایه هفته جاری با چراغ قرمز آغاز کرد به 
طوری که شاخص کل بورس بیش از 7 هزار واحد 
کاهــش یافت.به گزارش ایســنا، در معامالت روز 
گذشته بازار سرمایه شــاخص کل بورس با 7488 
واحد کاهش تا رقم یک میلیون و ۵04 هزار واحد 
ســقوط کرد. این در حالی است که شاخص کل با 
معیار هم وزن 983 واحد افزایش یافت و رقم 402 
هزار و 4۱4 واحد را ثبت کرد.در این بازار ۵44 هزار 
معامله به ارزش ۵0 هزار و ۱47 میلیارد ریال انجام 
شد. فوالد مبارکه اصفهان، گســترش نفت و گاز 
پارســیان، پاالیش نفت تهران، ملی صنایع مس 
ایران، پاالیش نفت بندرعباس، پاالیش نفت اصفهان 
و بانک ملت نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 

منفی را روی بورس گذاشتند.

نمادهای مؤثر بر شاخص  ها
روز گذشــته نمادهای »فــوالد«، »پارســان« و 
»شتران« بیشــترین تأثیر را در افت شاخص کل 
بورس داشــتند و در مقابل نمادهای »خگستر«، 
»خاهن« و »وبانک« بیشــترین تأثیر مثبت را بر 
شــاخص کل داشــتند. در فرابورس نیز نمادهای 
»زاگرس«، »ومهان« و »شــگویا« بیشترین تأثیر 
کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند و »صبا«، 
»دماونــد« و »فجهان« بیشــترین تأثیر مثبت را 
بر شــاخص داشــتند.  در جدول پرتراکنش ترین 
نمادهای بورس خگستر صدرنشین است و شستا 
و خودرو در رتبه های بعدی هســتند. در فرابورس 
نیز نمادهای صبا، تجلی و زاگرس پرتراکنش  ترین 

نمادها هستند.

گروه قرمز بازار 
به گــزارش اقتصادنیوز روز گذشــته قیمت 
ســهام تمامی نمادهای گروه »فراورده های 
نفتی، کک و سوخت هسته ای« کاهش یافت 
و قرمزترین گروه بازار بود. در میان نمادهای 
پاالیشی، شتران، شبندر و شپنا از قرمزترین 
نمادها بودند که در افت شاخص نیز تأثیر قابل 

توجهی داشتند. 

افت ارزش معامالت 
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
7 هزار و 7۱4 میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش 
معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه ۵63 میلیارد 
تومان بود که 7 درصد از ارزش کل معامالت بازار 
ســرمایه را تشــکیل می دهد. روز گذشته ارزش 
معامالت خرد سهام با کاهش ۱6 درصدی نسبت 
بــه روز کاری قبل به رقم ۵ هــزار و 340 میلیارد 

تومان رسید.

اخبار
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آمار بانک مرکزی نشان می دهد که متوسط قیمت 
فروش هر متر خانه در تهران از ۵ میلیون تومان 
در پایان سال ۱396 به 3۵ میلیون تومان تا پایان 
اسفندماه سال گذشته رسیده که بیش از 7 برابر 

شده است. 
به گزارش ایســنا، در آمارهــای اقتصادی بانک 
مرکزی تحوالت متوســط قیمت فروش هر متر 
خانه در تهران از ســال ۱396 تا پایان اسفندماه 
سال گذشته ثبت شده که متوسط قیمت فروش 
هر متر خانــه در تهران در پایان ســال ۱396 به 
 میــزان ۵ میلیــون و 760 هــزار تومــان بوده

 است.

این رقم در ابتدای سال ۱397 با کاهش نسبت به 
پایان ســال قبل، به ۵ میلیون و ۵30 هزار تومان 
رسید و متوسط قیمت هر خانه در تهران در پایان 
همان ســال معادل 9 میلیون و 970 هزار تومان 
شد.در ابتدای سال ۱398 نیز، متوسط قیمت هر 
متر خانه در تهران ۱۱ میلیون و 270 هزار تومان 
بوده که در پایان آن سال به ۱4 میلون و 400 هزار 

تومان رسید.
از ســوی دیگر، متوســط قیمت هر متر خانه در 
تهران در ابتدای سال ۱399 با قیمت ۱۵ میلیون 
و 300 هزار تومان شــروع کرد و در پایان به 30 
میلیون و 270 هزار تومان رسید.در ابتدای سال 

گذشته نیز، متوســط قیمت فروش هر متر خانه 
در تهران 29 میلیون و 320 هزار تومان بود اما با 
گذشت ۱۱ ماه به 3۵ میلیون و ۱20 هزار تومان 

رسید.بنابراین، متوسط قیمت فروش هر متر خانه 
در تهران در پایان سال ۱396 تا پایان سال گذشته 

با رشد 7 برابری مواجه شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: اینکه 
یکبار برای همیشه باید از شــر ارز ترجیحی کشور را خالص 
کنیم را قبول دارم اما چون االن مشکالتی وجود دارد و مردم 
به کاالهای اساسی به خوبی دسترسی ندارند باید با احتیاط این 
حذف انجام شود.به گزارش تسنیم، رحیم زارع عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی در گفت وگو 
با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره زمان حذف ارز 
4200 تومانی از سوی دولت، گفت: در بودجه سال ۱40۱ این 
اختیار به دولت داده شده است پس از ایجاد زیر ساختارهای الزم 

مبادرت به حذف این ارز کند.وی با بیان اینکه تاکنون زمانی برای 
حذف ارز ترجیحی از سوی دولت به مجلس اعالم نشده است، 
ادامه داد: اینکه یکبار برای همیشه باید از شر این  ارز ترجیحی 
کشور را خالص کنیم را قبول دارم اما چون االن مشکالتی وجود 
دارد و مردم به کاالهای اساســی همچون نان، گوشت قرمز، 

مرغ، تخم مرغ، روغن ، شکر و ... به خوبی دسترسی ندارند باید 
با احتیاط این حذف انجام شود.نماینده آباده در مجلس با اعالم 
اینکه مجلس این اختیار را به دولت داده با دو شرط فراهم کردن 
زیرساخت ها و ثابت نگه  داشتن قیمت ها ارز ترجیحی را حذف 
کند، افزود: البته نباید قیمت ها دستوری باشد، عرضه و  توزیع 

باید به گونه ای باشد که مردم  احساس کمبود در بازار نداشته 
باشــند و از این مهم تر نظارت های جدی بر بازار وجود داشته 
باشد.سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱40۱ مجلس 
با بیان اینکه نمونه بارز افزایش قیمت ها را در بحث داروها در 
سال جاری شاهد هستیم، عنوان کرد: تا زمزمه های حذف ارز 
ترجیحی به وجود آمد  قیمت داروهای وارداتی نسبت به سال 99 
، 60 تا 70 درصد افزایش قیمت داشته اند و در دسترس بیمارانی 
که نیاز دارند نیست یا قاچاق می شود یا احتکار می شود و در بازار 

آزاد فروخته می شود.

معاون حمل و نقــل وزارت صمت عنوان کرد؛یکی از 
مواردی که به کاهش تقاضاهای کاذب در بازار خودرو 
کمک می کند، واردات خودرو استبه گزارش اکوایران، 
منوچهر منطقــی گفت: بنابراین بــرای تنظیم بازار 
خودرو به واردات به دید مثبت نگاه می کنیم.نزدیک به 
چهار سال از ممنوعیت ورود خودرو به کشور می گذرد 
و با توجه به پایان زمان قانون ممنوعیت ورود خودرو به 
کشور تحرکاتی در این ارتباط از سوی دولت و مجلس 
برای برداشتن قفل از در ورود خودرو به کشور دیده می 
شود.اما صحبت های معاون وزیر صمت وجه دیگری 

از بحث از سرگیری واردات خودرو به کشور را نشان 
می دهد. منطقی می گوید برای استفاده از ابزار واردات 
خودرو برای تنظیم بــازار، وزارت صمت منتظر نظر 
نهادهای باال دستی اســت.در حالی منطقی از انتظار 
برای چراغ ســبز دادن نهادهای باالدستی صحبت 
می کند که به طور شفاف نمی گوید منظورش کدام 
نهاد باالدستی است؟ اگر منظور منطقی دولت باشد 
که ابراهیم رییسی رییس دولت سیزدهم در دیداری 
که در اســفندماه گذشــته از ایران خودرو داشت به 
صراحت نظر خود را در ارتباط با واردات خودرو بیان 

کرد. رییس جمهور در بازدید خود 8 فرمان خودرویی 
را صادر کرد کــه یکی از این دســتورها مربوط به از 
سرگیری ورود خودرو به کشور بود. رییس جمهور در 
جمع ایران خودرویی ها تاکید کرد به منظور افزایش 
رقابت پذیری و رفع شــائبه انحصار، متناسب سازی 
قیمت خودرو و جبران کمبــود تولید به میزان مورد 
نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایــی واردات خودرو در 
ســال ۱40۱، حداکثر ظرف 3 ماه آینده رفع شــود.
اما اگر منظور منطقی هیات عالی نظارت بر ُحســن 
اجرای سیاســت های کلی نظام مســتقر در مجمع 

تشــخیص مصلحت نظام به عنوان نهاد باالدســتی 
است، با توجه به مخالفت صریح این هیات با مصوبه 
مجلس در ارتباط با واردات 70 هزار دستگاه خودرو 
در الیحه بودجه که منجر بــه حذف این بند از قانون 
بودجه ۱40۱ شــد، بعید است در پایان ضرب االجل 
اعالمی برای واردات خودرو که توسط رییس جمهور 
تعیین شده )آخر اردیبهشــت ماه امسال( تغییری 
در رویه فعلی داده شــود. مگر اینکه ابراهیم رییسی 
 خود آســتین ها را باال زده و به رایزنی در این ارتباط 

بپردازد.

تســهیالت پرداختی بانک ها طی ۱2 ماهه 
ســال ۱400 به بخش هــای اقتصادی مبلغ 
29 هزار و 68۱ هزار میلیارد ریال اســت که 
در مقایسه با دوره مشابه ســال قبل معادل 
۵4.۱ درصد افزایش داشــته است.به گزارش 
ایسنا، بانک مرکزی اعالم کرد: سهم تسهیالت 
پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه 
بخش های اقتصادی طی ۱2 ماهه سال جاری 
مبلغ ۱9 هــزار و 378 هزار میلیــارد ریال ) 
6/۱9.378هزار میلیــارد ریال( معادل 6۵.3  
درصد کل تســهیالت پرداختی است.سهم 
تســهیالت پرداختی بابت تأمین سرمایه در 
گردش بخش صنعت و معدن در ۱2 ماهه سال 
جاری معادل 6 هزار و 9۵۱ هزار میلیارد ریال 

بوده است که حاکی از تخصیص 3۵.9 درصد 
از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش 
تمام بخش های اقتصادی مبلغ ۱9 هزار و 378 
هزار میلیارد ریال اســت.مالحظه می شود از 
8 هزار و 979 هزار میلیارد ریال تســهیالت 
پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 77.4 
درصد آن مبلغ 6 هزار و 9۵۱ هزار میلیارد ریال 
در تأمین ســرمایه در گردش پرداخت شده 
است که بیانگر توجه و اولویت دهی به تأمین 
منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال 

جاری است.

بانک ها چقدر به اقتصاد تسهیالت دادند؟
همچنــان باید در تــداوم مســیر جاری، 

مالحظات مربوط به کنترل تــورم را نیز در 
نظر گرفت و همــواره مراقب قدرت گرفتن 
پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل 
در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است 
به افزایش توان مالی بانک ها از طریق افزایش 
ســرمایه و بهبود کفایت ســرمایه بانک ها، 
کاهش تســهیالت غیرجاری و بازگرداندن 
آنها به مســیر صحیح اعتباردهی بانک ها، 
افزایش بهره وری بانک ها در تامین سرمایه در 
گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف 
بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی 
به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم 
درتامین مالی طرح های اقتصادی )ایجادی(

توجه ویژه ای کرد.

در طرح فروش فوق العاده محصوالت ایران خودرو 
بیــش از ۵ میلیون نفر برای خریــد 8 هزار خودرو 
اقدام به ثبت نــام کرده بودند.به گزارش تســنیم، 
مراســم قرعه کشــی طرح فروش فوری با قیمت 
قطعی 4 محصــول ایران خودرو امروز یک شــنبه 
4 اردیبهشــت ماه برگزار شد.براســاس اعالم این 
شــرکت مشــخصات متقاضیان منتخب در طرح 
عادی پس از تایید ناظرین از طریق ســایت فروش 
اینترنتی محصوالت ایران خودرو تا عصر امروز اعالم 
و همچنین پیامک اطالع رســانی بــرای منتخبان 

ارســال خواهد شد.اســامی برندگان نیز در طرح 
مادران تا 72 ســاعت آینده اطالع رسانی می شود. 
منتخبان به مدت ســه روز مهلت خواهند داشت تا 
به واریز مبلغ پیش پرداخت براساس بخشنامه اقدام 
کنند .و در صورت واریز نکردن وجه نفرات فهرست 
ذخیره جایگزین خواهند شــد.در این طرح فروش 
برای پژو پارس سال ســفارش یک میلیون و ۵92 
هــزار و 209 نفر برای ظرفیت ۱۵00 دســتگاهی 

این خــودرو و برای پــژو پارس بام وتــور تویوفایو 
دو میلیــون و ۵40 هزار و ۱9۱ نفــر برای ظرفیت 
۱۵00 دستگاهی اقدام به ثبت نام کرده بودند. برای 
محصول راناپالس پانوراما 484 هزار و 367 نفر برای 
ظرفیت ۵00 دستگاهی در محصول رانا پالس ۱77 
هزار و 399 نفر برای ظرفیت ۵00 دستگاه اقدام به 
ثبت نام کرده اند. در مجموع، براساس مراسم قرعه 
کشی انجام شده در این طرح 4 میلیون و 794 هزار 

و ۱66 نفر برای ظرفیت 4 هزاری محصوالت ایران 
خودرو در این طرح شرکت کرده بودند.در ظرفیت 
محصوالت در طرح مادران نیز در مجموع برای پژو 
پارس سفارشی ۱07 هزار و 872 نفر برای ظرفیت 
۱۵00 دستگاهی، در محصول پارس تویوفایو ۱7۱ 
هزار و 82۱ نفر برای ظرفیت ۱۵00 دستگاهی و در 
محصول رانا پالس پانوراما ۱8 هزار و 2۱2 نفر برای 
ظرفیت ۵00 دستگاهی و در محصول رانا پالس 8 
هزار و 786 نفر برای ظرفیت ۵00 دستگاهی اقدام 

به ثبت نام کرده بودند.

قیمت  خانه در تهران طی 4 سال، ۷ برابر شده است

افزایش  نجومی  قیمت  مسکن

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس

۲ شرط مهم مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

معاون حمل و نقل وزارت صمت عنوان کرد؛

شرط از سرگیری واردات خودرو

بانک ها چقدر به اقتصاد تسهیالت دادند؟

ثبت نام ۵ میلیون نفر برای خرید ۸ هزار خودرو

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای ابراهیم هاشم زاده با تسلیم در برگ استشهادیه محلی مصدق شده 
و درخواست وارده بشماره  77۵ مورخه ۱40۱/0۱/28 مدعی هستند یک 
فقره سند مالکیت به شــماره های جاپی ۱82338 مربوط به ششدانگ 
عرصه و اعیان بکباب خانه تحت پالک ۱8793 فرعی از ۱ اصلی بخش ۱4 
مراغه واقع در میاندوآب به مساحت ششدانگی ۱9۵ مربع را به علت سهل 
انگاری مفقود نموده است لذا مراتب برابر تبصره ۱ الحاقی به ماده ۱20 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشــود تا هر کس مدعی اصل اوراق 
مفقودی از سند مالکیت و یا وجود سند انتقال داشته باشد میتواند از تاریخ 
انتشار آگهی ظرف مدت ۱0 روز اعتراض خود را به این اداره ثبت شهرستان 
میاندوآب تسلیم نماید در صورت سپری شدن مدت مقرر وعدم دریافت 

اعتراض برابر مقررات سند مالکیت المثنی صادر خواهد.8948
تاریخ انتشار: دوشنبه 0۵ /۱40۱/02

سعید سیفی – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

 متوسط قیمت هر متر خانه در تهرانسالردیف

۵ میلیون و 760 هزار تومان پایان سال ۱۱396

9 میلیون و ۵30 هزار تومانپایان سال 2۱397

۱4 میلیون و 400 هزار تومانپایان سال 3۱398

30 میلیون و 270 هزار تومانپایان سال 4۱399

3۵ میلیون و ۱20 هزار تومانپایان سال ۵۱400
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کمبود  نقدینگی چالش اصلی تولید
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت و معدن 

بارها و بارها در رابطه با تملک بانکها در بخش تولید و صنعت صحبت شده است. در رابطه با رفتار شبکه بانکی با بخش تولید باید بازنگری وجود داشته باشد. بانکها باید در کنار تولید و صنعت قرار بگیرند نه در مقابل آنها. به هر حال امروز موضوع تملک بانکها 
بر واحدهای تولیدی مشکلی است که موجب شده تولید و صنعت با چالش های بسیاری روبرو باشند. حل مشکل نقدینگی در واحدهای تولیدی با روش های دیگری غیر از سیستم بانکی نیز قابل حل است. 

موانع و محدودیت ها در بخش تولید شناسایی شده و مشکالت مشخص است. متاسفانه در کشور ما ابزارها و نهادهایی که بتوانند در کنار بانک ها وظیفه تامین مالی را به طورجدی بر عهده بگیرند یا وجود ندارند یا از قدرت باالیی برخوردار نیستند. به همین 
دلیل نقدینگی مهم ترین و اصلی ترین چالش بخش تولید و صنعت شده است. واحدهای تولیدی همچنان درگیر جذب منابع و دریافت این تسهیالت هستند که منجر به بازگشت آنها به عرصه تولید و افزایش ظرفیت تولیدی آنها می شود. 

برای استمرار تولید توسط بنگاه های اقتصادی، قانون گذارستاد تسهیل تولید را ملزم کرده تا اگر بنگاهی نتواند تسهیالت خود را به بانک ها بازپرداخت کند، مشکالت این بنگاه ها بررسی و درصورت امکان، بانک ها باید با این واحدهای اقتصادی تعامل 
کنند تا تولید و اشتغال در کشور دچار مشکالتی نشود. با فرض اینکه منابع مالی کشور همین است و نمی خواهیم دولت با خلق پول موجب تورم شود، نیاز به نقدینگی باید کاهش پیدا کند. بنابراین باید هزینه ها کاهش پیدا کند، گردش پول تنظیم شود، 

ریسک سرمایه گذاری کاهش یابد و به فکر منابع مالی غیر بانکی باشیم. برای مثال شرکت های سرمایه گذاری و تهاتر مالی فی مابین بنگاه ها تقویت شود.
راه دیگر برای استفاده از روش های تامین نقدینگی غیر بانکی، تقویت و ثبات بورس است. در چنین شرایطی مقدار نقدینگی تغییر نمی کند، اما هدفمند می شود. برای مثال اگر گردش مالی شرکت سه ماه طول می کشد، در صورت تنظیم شدن مناسبات 
و بروکراسی اداری و پرداخت به موقع بدهی های دولت، زمان این گردش مالی ممکن است به یک ماه برسد و قدرت مالی بنگاهها افزایش پیدا می کند. از طرفی دیگر دولت باید سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد را به رسمیت بشناسد. بر اساس قانون 
اساسی اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است. اگر بخش خصوصی و تعاونی را غیر دولتی در نظر بگیریم این دو بخش باید در تصمیم گیری های دولت مشارکت فعال داشته باشد نه اینکه دولت برای آن ها تصمیم بگیرد. 

اگر دولت بدنه خود را کوچک کند موفق خواهد بود، اما با این تشکیالت عریض و طویل، هزینه های مدیریتی دولت و هزینه های مربوط به کشورداری و حکمرانی در کشور باال است.  

رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران معتقد است کلید 
حل بحران مسکن در دستان دولت است. باید مسکن 
بسازند و تسهیالت بدهند تا وضعیت بهبود یابد. مصطفي 
خسروي، رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران معتقد 
است که قیمت اجاره مسکن نســبت به تورم چندان 
افزایش نیافته است. وي مي گوید: همه ما در این کشور 
زندگي مي کنیم و گراني را لمس مي کنیم و کسي نمي 
تواند آن را انکار کند. متاثر از گراني و تورم چند سال اخیر، 
افزایش قیمت مسکن هم اتفاق افتاده اما نه در آن حدي 

که فضاي مجازي و رسانه ها به آن دامن میزنند!«
رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران مي افزاید: آنچه به 
نسبت تورم و گراني هاي اخیر در بازار مسکن اتفاق افتاده 
نسبت به آنچه که در سایت ها آمده تفاوت بسیار دارد و 
متاسفانه دامن زدن رسانه ها به اخبار فضاي مجازي و 
اشاعه آن اثرات وحشتناکي گذاشته است. براي مثال، 
اگر پدیده پشــت بام خوابي به طور دقیق رصد مي شد 
مشخص مي شد که اصل ماجرا چیست و اتفاق شایعي 
نیست؛ اما با نشر آن در فضاي مجازي، قدرت پیدا کرد و 
فضاي مجازي به آن دامن زد و آن را بدتر کرد. در حالي که 
این اخبار مجازي قابل پیگیري و رسیدگي نیست. عده 
اي با مشاهده آن به این فکر افتادند که مي توانند پشت بام 

و انباري خود را اجاره دهند و این باعث اشاعه آن شد!«
در حال حاضر متوســط هر مترمربع مســکن در شهر 
تهران ۳۵ میلیون تومان اعالم شده است. رئیس اتحادیه 

مشاوران امالک تهران مي گوید: حتي این افزایش قیمت 
هم متاثر از فضاسازي ها بود. وقتي مي گویند اجاره ها 
بسیار باال رفته، همین کلمه بسیار« منجر به جوسازي مي 
شود و خیلي از مردم قبول مي کنند که این خبر درست 
است! همه این اتفاقات هم به این برمي گردد که کسي 
نیست جلوي این خبرسازي ها را بگیرد. درحالیکه ما در 
بخش هاي مختلف ستاد تنظیم بازار داریم مثال ستاد 
تنظیم قیمت حبوبات داریم اما ستاد تنظیم بازار مسکن 
نداریم که این اخبار و قیمتهــاي نجومي را رصد کند و 

جلوي آنها را بگیرد.«
ستاد ملي کرونا در مصوبه اي سقف افزایش اجاره بها را ۲۵ 
درصد اعالم کرد اما در عمل به این مصوبه بي توجهي شد. 
خسروي در این باره میگوید: این مصوبه در عمل رعایت 
نمي شــود و بین ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافت. روال 
اینگونه شده که اگر االن اعالم کنند ۱۰ درصد افزایش 

مي یابد تا ۳۰ درصد باال مي رود!«
رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران مي افزاید: به عمل 
کار برآید، به سخنداني نیست! براي حل بحران کنوني 
مسکن نیز باید تولید کرد و تسهیالت داد. اینکه مدام عده 
اي مصاحبه کنند هیچ ارزشي ندارد. در شرایط فعلي، 
رسانه ها باید فشار بیاورند که طرح هاي دولت مانند طرح 
مسکن ملي، طرح اجاره داري حرفه اي هر چه سریع تر 
به ثمر برسد. چرا که مصالح، برنامه ریزي و سیاستگذاري 

همه دست دولت است.«

مدیرکل پشتیبانی امور دام تهران گفت: با توجه به 
کمبود عرضه دام سبک، پشتیبانی امور دام با افزایش 
عرضه به دنبال تنظیم بازار است. آقای رضا سالمی 
گفت: در شــرایط کنونی، دامداران به ســبب بهره 
مندی از علوفه مراتع و صحرا رغبتی به عرضه ندارند 
که همین امر منجر به کمبود عرضه دام ســبک در 

بازار شده است.
به گفته او، پشتیبانی امور دام با توزیع از محل ذخایر 
داخل و واردات به دنبال تنظیم بازار است.  بررسی ها 
از سطح بازار نشان می دهد که قیمت کنونی هر کیلو 
گوشت گوسفندی ۱۶۰ تا ۱۸۰ هزار تومان، سردست 
۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان، گوشــت گوساله ۱۵۰ تا 
۱۷۰ هزار تومان، سردست ۱۶۰ تا ۱۸۰ هزار تومان 

و گوشت چرخ کرده مخلوط ۱۷۰ هزار تومان است.

سالمی قیمت هر کیلو گوشــت گوساله منجمد را 
۹۵ هزار تومان، گوشت گوساله گرم را ۱۲۵ تا ۱۳۰ 
هزار تومان، چرخ کرده را ۱۴۰ هزار تومان، گوشت 
گرم گوسفند را ۱۳۸ تا ۱۴۰ هزار تومان اعالم کرد. 
مدیرکل پشتیبانی امور دام گفت: توزیع گوشت در 
شبکه های مصرفی ادارات، تعاونی و اتحادیه پرنده و 
ماهی بدون وقفه ادامه دارد، همچنین تکایا و مساجد 
در بحث های نذورات و کمک های مومنانه می توانند 

نیازشان را تامین  کنند.
بنابر گفته مسئوالن پشتیبانی امور دام، ممنوعیت 
صادرات و توزیع گوشت وارداتی منجر به روند نزولی 
قیمت دام و گوشت در سطح بازار شده  که با وجود 
افزایش هزینه های تولید، مسئوالن انجمن و تشکل 

های تولیدی خواستار صادرات هستند.

دبیــر ســتاد تســهیل با 
بیان اینکــه ۱۵۶۰ واحد 
تولیــدی تحــت تملک 
بانکهــا قــرار دارد، گفت: 
اگر بتوانیم تا پایان ســال 
۵۰ درصد ایــن واحدها را هم بــا روش اقاله، احیا 

کنیم بــه نقطه مطلوب نزدیک شــده ایم. صدیف 
بیک زاده در مــورد وضعیت واحدهــای تولیدی 
تحت تملک بانک ها، اظهار کــرد: واحدهای راکد 
را شناســایی دقیق کردیم و با توجه به اینکه تمام 
واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و… 
را در دایره شناسایی قرار دهیم، طبق آخرین آمار 
 ۱۵۶۰واحد تولیدی تحت تملک بانک های کشور 

قرار دارند.

دبیرســتاد تســهیل و رفــع موانع تولید کشــور 
افــزود: همچنیــن طبق آمــار، بیشــتری واحد 
تولیدی تحت تملک بانک کشــاورزی قرار دارد؛ 
۴۴۰ واحد توســط ایــن بانک مــورد تملک قرار 
 گرفته که عمومــاً واحدهای تولیدی کشــاورزی 

هستند.
وی ادامه داد: دنبال این هستیم که امسال تا جایی 
که امکان دارد و فــرد توانایی بازپس گیری واحد را 

داشته باشد، با روش اقاله واحدها را احیا کنیم؛ اقاله 
به معنای هماهنگی بین ذی نفع و بانک است تا از 
این طریق دوباره واحــد تولیدی در اختیار ذی نفع 
قرار گیرد. دبیر ستاد تســهیل و رفع موانع تولید 
کشــور گفت: برنامه ما احیای کل واحدهاست اما 
اگر بتوانیم تا پایان ســال ۵۰ درصد این واحدها را 
هم با روش اقاله، احیا کنیم به نقطه مطلوب نزدیک 

شده ایم.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

واحدهای تولیدی درگیر جذب منابع و دریافت تسهیالت هستند

۱۵۶۰واحدتولیدیدرتملکبانکها
سود کالن بنگاه داری در جیب بانک ها 

توزیع گوشت تنظیم بازار بدون وقفه ادامه دارد

کلید حل بحران مسکن در دستان دولت است

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای قادر علی دخت حاصل قوپی باتسلیم دو برگ استشهادیه 
محلی مصدق ودرخواست وارده به شــماره 16439 مورخه 
1400/11/21مدعی است ســند مالکلیت ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت ششدانگی 1225/84 مترمربع تحت پالک 
234 فرعی از 11 اصلی بخش 14 مراغه واقع در روستای حاصل 
قوبی امیرآباد حوزه ثبتی میاندوآب را که برابر شماره 961335 
مورخه 1397/05/02 درقبال مبلــغ 900/00/000 ریال به نفع 
شعبه دوم بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب میاندوآب و 
برابر شماره اول بازپرســی مورخه 1398/11/10درقبال مبلغ 
1/000/000/000 ریال به نفع شــعبه اول بازپرســی دادسرای 
میاندوآب بازداشت می باشــد به علت سهل انگاری مفقود 
نموده است لذا مراتب برابر تبصره 1 الحاقی به ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تاهرکس مدعی اصل 
اوراق مفقودی از سند مالکیت و یا وجود سند انتقال داشته 
باشد میتواند از تاریخ انتشارآگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض 
خودرا به این اداره ثبت شهرستان میاندوآب تسلیم نماید در 
صورت سپری شدن مدت مقرر و عدم دریافت اعتراض برابر 

مقررات سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد.
8960
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سعید سیفی

آگهی فقدان سند مالکیت
 سند مالکیت ششــدانگ اعیانی دوباب مغازه قطعه دو تفکیکی دارای 

باقیمانده پالک
۱۳۰/۲۲۹- اصلی واقع در بخش هفده بوکان ذیل ثبت ۹۲۵۱ صفحه 
۲۸۲ جلد ۷۶ بنام آقای علی شکرالهی فرزند عبداله صادروتسلیم گردیده 
است. اخیرا"وکال مالک با عنایت به وکالت نامه شماره ۱۳۰۵۰۰ - ۲۶/ 
۱۴۰۰/۱۲ دفتر خانه شماره ۱۲ بوکان برابر درخواست وارده به شماره 

۱۴۰۱۲۱۷۱۳۰۱۰۰۰۰۰۱۱- مورخه ۱۴۰۱/۰۱/۰۶
منضم به یک برگ استشهادیه مصدق اعالم نموده است که سند مالکیت اولیه 
به دلیل سهل انگاری مفقود شده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی را به 
نام موکل خود را نموده اند. لذا مستندا به تبصره های ذیل ماده ۱۲۰ آیین نامه 
اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه هر کس نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله ای انجام داده است ، که در متن آگهی ذکر نشده و یا مدعی وجود آن نزد 
خود و یا دیگری می باشد ، از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز می تواند به این 
اداره مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه سند معامله و یا اصل سند مالکیت 
تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نگردد و اداره ثبت ، المثنی 
سند مالکیت را طبق مقررات صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد. مضافا" در 
صورت ارائه سند معامله ویا اصل سند مالکیت ، صورت مجلسی دال بر وجود 
سند نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضی المثنی تسلیم 

واصل سند معامله با سند مالکیت به ارائه دهنده مسترد می شود.
۸۹۵۲

تاریخ انتشار روز دوشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۰۵
خالد خانه بیگی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوکان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مرتضی رستم پور باتســلیم دو برگ استشهادیه 
محلی مصدق شده ودرخواست وارده به شماره 14083 
مورخه 1400/09/20مدعی هســتند یک فقره ســند 
مالکلیت تک برگی به شماره های چاپی 441688 مربوط 
به ششــدانگ عرصه و اعیان  یکبابخانــه تحت پالک 
205 فرعی از 21 اصلی بخش 6 مراغه واقع در روســتای 
قره قوزولو به مســاحت ششــدانگی 949/69 مربع به 
علت سهل انگاری مفقود نموده اســت لذا مراتب برابر 
تبصره 1 الحاقــی به ماده 120 آیین نامــه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی میشــود تاهرکس مدعــی اصل اوراق 
مفقودی از ســند مالکیت و یا وجود سند انتقال داشته 
باشد میتواند از تاریخ انتشــارآگهی ظرف مدت 10 روز 
اعتراض خودرا به این اداره ثبت شهرســتان میاندوآب 
تسلیم نماید در صورت ســپری شدن مدت مقرر و عدم 
 دریافت اعتراض برابر مقررات سند مالکیت المثنی صادر 

خواهد شد.
8961

تاریخ انتشار : 1401/2/5

سعید سیفی
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

آگهی قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
هیات رسیدگی به تقاضاهای ثبت امالک  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۳ مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان شاهین دژ بشرح آرا ذیل پرونده های هیات تصرفات مالکانه و مفروزی اشخاص مذکور را تایید علی هذا در اجرای ماده ۳ قانون یاد شده مراتب 

را در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین مشاعی و سایر صاحبان حقوق آگهی می شود.
۱-برابر رای شماره ۱۴۸۴ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مالکیت آقای کرم زعفرانی فرزند داوردی در ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت ۱۷۹/۸۰ متر مربع مجزی 
شده از نسق زراعتی ۱۰۲۶۷ – ۱۳۴۹/۰۷/۲۸ از ۲ اصلی بخش ۱۵ مراغه واقع در استان آذربایجان غربی – شهرستان شاهین دژ -قریه خرم ده خریداری شده از سهمی 

مالک اولیه یداله محمدزاده در کالسه ۶۰ در سال ۱۴۰۰ که برای آن پالک ۴۳۶ فرعی اختصاص یافت . 
چنانچه ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی اعتراضی از طرف اشخاص  حقیقی و حقوقی به ثبت نرسد اداره ثبت اسناد و امالک سند مالکیت مورد تقاضای 
متصرف را براساس مدلول رای و طبق مقررات مربوطه صادر خواهد کرد و در صورت اعتراض معترض باید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض و اخذ رسید  به 
مرجع قضایی دادخواست تقدیم نماید و گواهی مشعر بر جریان دعوی را به اداره ثبت ارائه دهد و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه می باشد و در هر حال 

صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. ۸۹۴۴
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ 

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۲/۲۰     
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شاهین دژ -  عبداله ابراهیمی

آگهی قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
هیات رسیدگی به تقاضاهای ثبت امالک  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۳ مستقر در 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهین دژ بشرح آرا ذیل پرونده های هیات تصرفات مالکانه و مفروزی اشخاص مذکور را تایید علی هذا در اجرای ماده 

۳ قانون یاد شده مراتب را در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین مشاعی و سایر صاحبان حقوق آگهی می شود.
۱-برابر رای شماره ۱۴۹۵ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ مالکیت آقای عبداله بیگ محمدی فرزند یداله در ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت ۱۵۴/۳۵ 
متر مربع مجزی شده از نسق زراعتی ۱۴۲۴۰ – ۱۳۵۲/۱۱/۱۸ از سک اصلی بخش ۱۵ مراغه واقع در استان آذربایجان غربی – شهرستان شاهین دژ -شهر 

شاهین دژ خریداری شده از سهمی مالک اولیه احمد علیپور در کالسه ۴۰ در سال ۱۴۰۰ که برای آن پالک ۹۳۲۴ فرعی اختصاص یافت . 
چنانچه ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی اعتراضی از طرف اشخاص  حقیقی و حقوقی به ثبت نرسد اداره ثبت اسناد و امالک سند مالکیت 
مورد تقاضای متصرف را براساس مدلول رای و طبق مقررات مربوطه صادر خواهد کرد و در صورت اعتراض معترض باید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض و اخذ رسید  به مرجع قضایی دادخواست تقدیم نماید و گواهی مشعر بر جریان دعوی را به اداره ثبت ارائه دهد و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 

قطعی دادگاه می باشد و در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. ۸۹۴۳
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ 

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهین دژ -  عبداله ابراهیمی

آگهی فقدان وعدم تسلیم سند مالکیت از طرف وراث
سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه دارای باقیمانده پالک ۳۴۰۲ /۲۲۳۳ /۱۳۳۵/ ۱۳۰ - اصلی واقع در بخش ۱۷ بوکان که از سوی بایگانی پالک ۱۳۴۴۳ /۱۳۰- اصلی 
بدان اختصاص و تغییر یافته است به شماره چاپی ۸۶۷۶۰۸ به نام آقای حسن عبداله زاده فرزند رشید صادر و تسلیم گردیده است . اخیرا" اقای انور مینائی )وکیل( وراث 
مالک مستند به وکالت نامه شماره ۱۳۹۵۸ - ۱۳۹۱/۰۵/۳۱ دفتر خانه شماره دو بوکان برابر درخواست وارده به شماره ۱۴۰۰۲۱۷۱۳۰۱۰۰۱۵۱۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

منضم به یک برگ استشهادیه مصدق اعالم نموده است که سند مالکیت اولیه در بدو تصرف اقای محمد عبداله زاده احدی از وراث مرحوم مالک فوق موضوع 
دادنامه شماره ۱۲۰۲ - ۱۳۸۵/۰۹/۲۱ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بوکان بوده که در این راستا اخطاریه شماره ۱۰۹/۱۱۴/۱۴۰۱/۵۹ مورخ 
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ به نامبرده جهت تسلیم سند مالکیت فوق الذکر به این اداره ابالغ گردیده و مهلت آن سپری گشته و از ارائه آن به این اداره خودداری نموده 
است . بنابراین مراتب را در سوابق مربوطه منعکس و چنانچه سند مالکیت اولیه به هر علتی به آن دفترخانه ارائه شود از انجام هر گونه معامله نسبت به آن 
خودداری و آن را ضبط و به این اداره ارسال نمایید. علیهذا به استناد تبصره ۳ ماده ۱۲۰ آیین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب آگھی ، چنانچه هر کس 
نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده که در متن آگهی ذکر نشده و با مدعی وجود آن نزد خود و یا دیگری می باشد ، از تاریخ انتشار آگهی به 
مدت ده روز می تواند به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سند معامله وسند مالکیت تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد ، اداره 

ثبت صدور سند مالکیت مشاعی را طبق مقررات بنام نامبردگان فوق صادر و تسلیم خواهد کرد.۸۹۵۱
 تاریخ انتشار روز دوشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۰۵

خالد خانه بیگی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوکان

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه دارای 

پالک ۱۰۴/۲۱۷
- - اصلی واقع دربخش ۱۷ - بوکان به شــماره چاپی ۴۵۲۲۳۸ / 

الف ۱۴۰۰ به نام آقای
عثمان امینی فرد فرزند کریم صادروتســلیم گردیده است. اخیرا" 
مالک برابر درخواست وارده به شماره ۱۴۰۱۲۱۷۱۳۰۱۰۰۰۰۸۴۵ 
مورخه ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ منضم به یک برگ استشهادیة مصدق اعالم 
نموده است که سند مالکیت اولیه به دلیل سهل انگاری مفقود شده و 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی را به نام خود نموده است. لذا 
مستندا" به تبصره های ذیل ماده ۱۲۰ آیین نامه اصالحی قانون ثبت 
اسناد و امالک چنانچه هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای 
انجام داده است ، که در متن آگهی ذکر نشده و یا مدعي وجود آن نزد 
خود و با دیگری می باشد ، از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز می 
تواند به این اداره مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه ســند معامله 
ویا اصل سند مالکیت تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
واصل نگردد ؛ اداره ثبت ، المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر 
وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد. مضافا در صورت ارائه سند معامله ویا 
اصل سند مالکیت ، صورت مجلسی دال بر وجود سند نزد معترض در 
دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضی المثنی تسلیم واصل سند 

معامله با سند مالکیت به ارائه دهنده مسترد می شود . ۸۹۵۰
 تاریخ انتشار روز دو شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۰۵

خاله خانه بیگی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوکان
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باج افزار نويسان به حوزه كشاورزی عالقمند شده اند
پلیس فدرال آمریکا به کسب وکارهای مرتبط با کشاورزی هشدار داده که 
باید برای مواجهه با افزایش حمالت باج افزاری در زمان های حساس آماده 
باشند. هشــدار FBI حاکی از آن اســت که گروه های باج افزاری صنعت 
کشاورزی را به عنوان یک هدف پرسود در نظر گرفته اند. زیرا قربانیان به 
دلیل ماهیت حساس به زمان این صنعت، تمایل بیشتری به پرداخت باج 
برای دسترسی به کلید رمزگشایی و آزاد کردن فایل های خود در زمان هایی 

مانند کاشت بهاره یا برداشت محصول دارند.
حمالت باج افزاری که کشاورزی را هدف قرار می دهند، می توانند عملیات 
کاشت و برداشت را مختل کنند و به طور بالقوه بر منابع غذایی همه مردم و 
نیز حیوانات مزرعه تأثیر بگذارند، چیزی که می تواند زنجیره تأمین غذایی 
را به شکلی گســترده تر مختل کند و همچنین خسارت مالی گسترده به 

کشاورزان وارد کند.
از سال ۲۰۲۱، تعاونی های کشاورزی متعددی در آمریکا قربانی حمالت باج 
افزاری شده اند و این امر به ویژه در فصل کاشت بهاره و فصل برداشت پاییز 
متداول تر است. اف بی آی در این هشدار خود تصریح کرده که چگونه شش 
حمله باج افزاری ثبت شده علیه تعاونی های غالت در طول برداشت پاییزی 
سال ۲۰۲۱ و دو حمله نیزدر اوایل سال جاری میالدی صورت گرفته است.

حمالت یادشده در فاصله زمانی چند هفته بین ماه های سپتامبر و اکتبر 
رخ داده اند و از جمله باج افزارهای مورد استفاده بدین منظور میت وان به 

کنتی، بلک متر، سان کریپت، سدینوکیبی و بالک بایت اشاره کرد.

حذف اپليكيشن های قديمی از فروشگاه برنامه اپل
اپل در حال حذف اپلیکیشــن هایی که دیگر به روزرسانی دریافت نمی کنند از 
فروشگاه برنامه اپ استور است. اپل در ایمیلی به طراحان اپلیکیشن هشدار داد 
اپلیکیشن هایی که مدت زیادی از آخرین به روزرسانی آنها می گذرد را از فروشگاه 
اپ استور حذف می کند و به طراحان ۳۰ روز فرصت داد تا اپلیکیشن های خود را 
به روزرسانی کنند.این هشدار اپل باعث نگرانی شماری از سازندگان اپلیکیشن 
نسبت به این تغییر شده است. ســازنده کیبورد فلیک تایپ اپل واچ اعالم کرد 
شرکت اپل نسخه ویژه کاربران کم بینای این اپلیکیشن را به دلیل این که در دو 
سال گذشته به روزرسانی نشده است را حذف کرده است. یک طراح برنامه هم از 
حذف شدن بازی های قدیمی تر خود از اپ استور خبر داد. چندین طراح دیگر هم 
تجربه مشابهی داشتند و اعالم کردند فرصت به روزرسانی اپلیکیشن های خود را 
نداشته اند.اما در صفحه بهبودهای اپ استور اپل آمده است: این شرکت فرآیند 
ارزیابی اپلیکیشن ها و حذف آن دسته از اپلیکیشن هایی که دیگر کارکرد مورد 
نظر را ندارند و دستورالعملهای بازبینی فعلی را رعایت نمی کنند یا تاریخ گذشته 
هستند را به اجرا می گذارد.اپل در سال ۲۰۱۶ اعالم کرد حذف اپلیکیشن های 

قدیمی در اپ استور را آغاز خواهد کرد.

اخبار

گوگل برای ثبت نام تجاری "پیکسل واچ" درخواست داد
گوگل اسنادی را برای ثبت نام تجاری "پیکسل واچ" )Pixel Watch( در دفتر ثبت اختراعات و عالئم تجاری آمریکا تنظیم کرد.احتمال زیادی وجود دارد که ساعت هوشمند گوگل "پیکسل 

واچ" نام بگیرد. طبق گزارش وب سایت ۹to۵google، این غول فناوری اسنادی را برای ثبت نام تجاری "پیکسل واچ" در دفتر ثبت اختراعات و عالئم تجاری آمریکا تنظیم کرده است. گوگل در 
درخواست خود نوشته است این نام قرار است دسته ساعتهای هوشمند، قاب و بند آنها را پوشش دهد.درخواست عالمت تجاری، شامل جزییات بیشتر درباره این دستگاه نیست. اما بر 

مبنای شایعات قبلی و اطالعاتی که درز پیدا کرده است، نخستین ساعت هوشمند ساخت گوگل یک ظاهر گرد بدون حاشیه دارد. 

بررسی ها نشان می دهد در 
ســال ۱۴۰۱ تعرفه اینترنت 
خانگی ۶۰ درصــد افزایش 
یافته است. این اتفاق موجب 
نارضایتی بسیاری از کاربران 
و کسب و کارهای فضای مجازی شده است. مدتی است 
که اپراتور ها بسته های محبوب و مقرون به صرفه خود را 
حذف کرده اند و از طرفی قیمت دیگر بسته ها نیز به شکل 
محسوسی افزایش پیدا کرده است. این تصمیم که گالیه 
مردم را به همراه داشته، از سوی مجلس هم اعتراضاتی 
به آن شده است. در همین زمینه نایب رئیس کمیسیون 
فناوری اطالعات و اقتصاد رسانه ای اتاق بازرگانی ایران 
درگفت و گویی با "ایلنا" گفــت: دولت تامین کننده 
اینترنت در کشور است و می تواند هزینه ها را برای ارائه 
 Internet service کنندگان خدمــات اینترنتــی
provide کاهش بدهد تا آنها مجبور به افزایش قیمت ها 
نباشند؛ در بحث خدمات رسانی افزایش تعرفه اینترنت 

تاثیر مستقیمی بر کسب وکارها می گذارد.
بابک عابدین با اشاره به وابستگی محیط کسب وکارها 
به اینترنت، گفت: سیستم های اتصال به مشتری برخی 
از کسب وکارها از جمله صنعت چاپ به اینترنت وابسته 

است. در این کسب و کار سفارش ها به  صورت آنالین ثبت 
می شوند و از آنجایی که حجم فایل های گرافیکی سنگین 
است، افزایش تعرفه اینترنت ثابت و کاهش سرعت آن 
هزینه های اضافی به فعاالن ایــن حرفه تحمیل کرده 
است. وی با بیان اینکه خطوط تولید و صادرات بسیاری 
از کسب وکارها به اینترنت وابسته است، خاطر نشان کرد: 
بازاریابی اینترنتی در همه جای دنیا رواج یافته اســت 
و دولت ها تالش دارند که هزینه ها را کاهش و ســرعت 
اینترنت دیتاها را افزایش بدهند چرا که توسعه کشورها 

وابسته به این مهم است.
این فعال اقتصادی با بیــان اینکه افزایش قیمت  تعرفه 
اینترنت ثابت هزینه های ســنگینی به شــرکت هایی 
که دارای شــعب مختلف در استان ها هستند تحمیل 
می کند، تصریح کرد: این امکان وجود دارد که با افزایش 
یک سنتی هزینه های  جانبی، یک شرکت و واحد تولیدی 
از چرخه اقتصادی خارج شود. نایب رئیس کمیسیون 
فناوری اطالعات و اقتصاد رسانه ای اتاق بازرگانی ایران 
تاکید کرد: دولت تامین کننده اینترنت در کشور است 
و می تواند هزینه هــا را برای ارائه کننــدگان خدمات 
اینترنتــی Internet service provide کاهــش 
بدهد تا آنها مجبور به افزایش قیمت ها نباشند؛ در بحث 
خدمات رسانی افزایش تعرفه اینترنت تاثیر مستقیمی بر 
کسب وکارها می گذارد. وی با اشاره به وابستگی دانش در 

کشور به اینترنت، خاطر نشان کرد: محدود کردن سرعت 
اینترنت و افزایش تعرفه اینترنت ثابت، ما را از دنیا عقب 
می اندازد. این مسئله هزینه های جانبی به دانشجویان و 
اساتید تحمیل می کند و به نظر می رسد افزایش تعرفه 
اینترنت این الزام را ایجاد می کند که دولت به اینترنت 
ثابت یارانه تخصیص بدهد تا افرادی که استعداد و نبوغ 
دارند از اطالعاتی که در جامعه جهانی از طریق اینترنت 
عرضه می شود محروم نشــوند و به عبارت دیگر از نظر 

دانش فنی و مهارتی عقب نمانیم .
عابدین در پاســخ به این پرســش کــه افزایش تعرفه 
اینترنت ثابت و کاهش ســرعت اینترنت در کشور آیا 
آینده کسب وکارهای آنالین در کشور را با چالش جدی 
مواجه می کند؟ افزود: افزایش تعرفه اینترنت ثابت در 
کشور باعث کاهش تقاضا برای خرید بسته های اینترنتی 
نخواهد شد و تبعات دیگری چون افزایش نرخ تمام شده 
کاالها دارد و سبد کاالهای مردم را محدود می کند. وی با 
بیان اینکه تالش می کنیم ایران به قطب اقتصادی منطقه 
تبدیل شود، گفت: سیستم های هوشمند دیجیتال، از 

تولید تا فروش را به اینترنت متصل کرده است و اینگونه 
محصول به مشتریان معرفی می شود؛ همچنین هوش 

مصنوعی از طریق شبکه های اینترنتی متصل هستند.
این فعــال اقتصادی صرف کــردن هزینه های گزاف 
برای محدود کردن اینترنت در کشور  را نوعی پایمال 
کردن بیت المال دانست و افزود: این روزها شرکت هایی 
در ایــران ایجاد شــده اند که از طریــق ارز دیجیتال 
ســرویس های ماهواره ای را خریــداری و اینترنت با 
ســرعت باال را در اختیار کاربران قرار می دهند پس 
هزینه کردن برای محدود کردن اینترنت نوعی هدر 
دادن منابع ملی اســت چراکه نمی توان با روش های 
قهری مانع پیشرفت و بهر ه گیری از دانش روز شد. وی 
در پایان تاکید کرد: فعــاالن اقتصادی در ایران تالش 
می کنند که دروازه های بازارهای جهانی را برای ما باز 
کنند؛ بنابراین باید در زمان تصمیم گیری به این مسئله 
توجه کرد که آینده کشــور و نظام به پویایی اقتصاد 
وابسته اســت و نباید با اخذ چنین تصمیماتی روند 

پیشرفت مان را کند کنیم.

افزايش تعرفه اينترنت فعاليت هزاران كسب و كار را تهديد می كند

موج  نارضایتی  از گرانی  اینترنت
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

مفقودی 
برگ سبز ماشین سواری سمند مدل 1395 به شماره انتظامی 
518 ج 14 ایران 33 به شــماره موتور 147H0228201 به 
شماره شاســی NAACJ1EXGF327872 بنام ولی 

طاهریان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
8953

مفقودی 
برگ کمپانی تراکتور کشــاورزی تک دیفرانسیل 1006 به 
شــماره انتظامی 684 ک 19 ایران 17 به شــماره شاسی 
G07335 و شماره موتور YAW1828U بنام ناصر علیار 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
8955 

مفقودی 
برگ کمپانی ماشین سواری پژو روآ مدل 1387 به شماره انتظامی 
578 ن 43 ایران 27 به شماره موتور 11687028378 به شماره 
شاســی NAAB21AA98H013549 بنام شهرام قهرمانی 

دهبکری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
8957 

مفقودی 
برگ کمپانی  ماشین سواری ســمند مدل 1395 به شماره 
 147H0228201 انتظامی 518 ج 14 ایران 33 به شماره موتور
به شماره شاســی NAACJ1EXGF327872 بنام ولی 

طاهریان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
8954

مفقودی 
برگ سبز کامیونت نیســان تیپ 2400 بارکش مدل 1374 
برنگ آبی  به شماره انتظامی 712 ب 35 ایران 37 به شماره 
موتور 00029921 به شــماره شاســی 00B78669 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
8956 

مفقودی 
برگ سبز ماشین سواری پژو روآ مدل 1387 به شماره انتظامی 
578 ن 43 ایران 27 به شماره موتور 11687028378 به شماره 
شاسی NAAB21AA98H013549 بنام شهرام قهرمانی 

دهبکری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد .
8958

مفقودی 
برگ ســبز -برگ کمپانی – ماشین 
سواری پراید مدل 1388 به شماره 
انتظامی 914 ط 61 ایران 37 به شماره 
موتور 3029252 و شــماره شاسی 
S1482288298221 بنام ســامان 
قادر بیگ مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد .
8959

مفقودی 
سند کمپانی – برگ ســبز خودرو 
سواری سیستم پژو تیپ 206 مدل 
1383 رنگ نقــره ای -متالیک به 
شماره انتظامی 448 ب 84 ایران 37 
 10FSM84637258 به شماره موتور
به شماره شاسی 83604934 مفقود 
گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

میباشد .
8736 

آگهی مزايده اتومبيل 
به موجب پرونده اجرائی گالســه ۹۴۴ ۰ ۰ ۱۴۰۰ یک دستگاه خودروی 
سواری پژو GLX ۴۰5 مدل ۱۳۸5 شماره انتظامی ایران ۱7 -۴5۱ ص 7۴ 
به شماره موتور ۱۲۲۸5۲۱۹۸۹7 و شماره شاسی ۱۳۲5۱۰۴۰ متعلق به 
آقای محمد میالن لک که طبق نظر مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ کارشناس رسمی 
خودروی مزبور به رنگ نقره ای و دارای چهار درب و چهار سیلندر و چهار چرخ 
و دو محور نوع سوخت بنزین ظرفیت 5 نفر دارای چهل درصد استهالک و 
قابلیت تبدیل پالک پس از سیر مراحل شماره گذاری قانونی خودرو بصورت 
موتور خاموشی بازدید شده و آثار آفتاب ســوختگی در روی کاپوت جلو و 

پهلوها مشهود بوده و دوره رنگ می باشد و همچنین دارای مبلغ
۱۲/۴5۰/۰۰۰ ریال خالفی توصیف و به مبلغ محمد هشتصد میلیون ریال 
ارزیابی شده است که از ساعت ۹ الی ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ در 
پارکینگ امین انتظام ارومیه از طریق مزایده به فروش می رسد و مزایده از مبلغ 
پایه ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته 
می شود . شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از  مبلغ پایه کارشناسی 
به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او از جلسه مزایده است. 
برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ 
مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه که ظرف مهلت مقرر 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده 
و به حساب خزانه واریز  خواهد شد. در این صورت ، عملیات فروش از درجه 
اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مالیاتی و عوارض  شهرداری و غیره تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است  و نیز  در صورت وجود دارد  وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد 

و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد.  ۸۹۴۶
رییس اداره اجرای اسناد رسمی ارومیه - فاطمه معمارزاده

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات /هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی مهاباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، ) برابر ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ( ، می 

توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد
و امالک شهرستان مهاباد تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ذیصالح قضایی مراجعه و نسبت به تنظیم داد خواست اعتراض 
اقدام نمایند و گواهی تقدیم داد خواست را از دادگاه اخذ و ظرف مهلت مقرر یک ماهه به اداره ثبت اسناد و امالک مهاباد ارائه نمایند . در غیر این صورت پس از انقضای 

مهلت مذکور چنانچه متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی به داد گاه مراجعه و گواهی عدم تقدیم داد خواست را اخذ و ارائه نمایند
بدون توجه به اعتراض مطابق مقررات سند مالکیت بنام متقاضی ثبت صادر خواهد شد.

۱- آقای شمزین عزیزپور فرزند عزیز به شماره شناسنامه ۲ و کد ملی
۲۸7۲۱۱۰۸۸7 صادره مهاباد برابر رای ۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۰7۰۰۰۰5۱ مورخه

۱۴۰۱/۰۱/۰۸ نسبت به شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت ۲۸5۴۶ متر مربع در قسمتی از پالک ۲۴- اصلی بخش ۱۶ مهاباد روستای لج برابر اقرارنامه شماره ۱۳5۳۹ 
مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱7 دفتر ۱7 مهاباد انتقالی از وراث عزیز عزیزپور زارع نسق شماره

۳۳5۹7/۲۱۳7 مورخ ۱۳5۰/۰۹/۱۰ دفتر ۳ مهاباد) م الف ۸۹۴۱(
تاریخ انتشار نوبت اول: دو شنبه ۰5 اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

علی گلی - رئیس ثبت اسناد و امالک مهاباد تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

امالک واقع در بخش 15 مهاباد
۱- آقای انور عبدالهی فرزند محمود به شماره شناسنامه ۹۴۱۲ و کد ملی

۲۹۲۸۸۳۴۰۱۱ صادره بوکان برابر رای ۱۴۰۰۶۰۳۱۳۰۰7۰۰۴۹۰۰ مورخه ۱۶/ ۱۲/ ۱۴۰۰ و خانم عایشه پایدار فرزند حسن به شماره شناسنامه 5۹۱ و کد ملی ۲۸7۱۹775۱۸ 
صادره مهاباد برابر رای ۱۴۰۰۶۰۳۱۳۰۰7۰۰۴۸۹۹ مورخه ۱۶/ ۱۲/ ۱۴۰۰ هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه به مساحت ۲۰۰ متر مربع در قسمتی 

از پالک ۳۰ از ۲۳۱۳ - اصلی بخش ۱5 مهاباد برابر سند قطعی شماره ۱۰۹7۹7 مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ دفتر ۴ مهاباد انتقالی از ساالر قریب 
۲-آقای سلیمان یوسفی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۲۰۶ و کد ملی

۲۸7۱7۸۸۶۰۱ صادره مهاباد برابر رای ۱۴۰۰۶۰۳۱۳۰۰7۰۰۴۲۶۶ مورخه
۱۱/۰7 / ۱۴۰۰ نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت ۱5۲/۱۲

متر مربع در قسمتی از پالک ۱۴۲ از ۲۳۱۳ - اصلی بخش ۱5 مهاباد برابر سند قطعی شماره ۴۲5۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ دفتر ۹ مهاباد
۳ - آقای سلیمان یوسفی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۲۰۶ و کد ملی

۲۸7۱7۸۸۶۰۱ صادره مهاباد برابر رای ۱۴۰۰۶۰۳۱۳۰۰7۰۰۴۲۶5 مورخه
۱۴۰۰/۱۱/۰7 نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت ۱۹۰/7۰ متر مربع در قسمتی از پالک ۱۴۲ از ۲۳۱۳ - اصلی بخش ۱5 مهاباد برابر سند قطعی شماره ۴۲5۳۹ 

مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ دفتر ۹ مهاباد .
۴- آقای فتاح عبدالهی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۱7 و کد ملی

۲۸7۱۲7۲7۳5 صادره مهاباد برابر رای ۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۰7۰۰۰۰۴۱ مورخه
۱۴۰۱/۰۱/۰7 نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت ۱5۴/۱۰

متر مربع در قسمتی از پالک ۲/۱۰/ ۲۳۴۳- اصلی بخش ۱5 مهاباد برابر مبایعه نامه عادی خریداری شده مع الواسطه از آقای حاج عبداهلل رستم زاده 
5- آقای کامل دهلوی فرزند عبداهلل به شماره شناسنامه و کد ملی ۲۸۸۰۱7۰5۱۶ صادره مهاباد برابر رای ۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۰7۰۰۰۰۴7 مورخه ۱۴۰۱/۰۱/۰۸

نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت ۱۰۰ متر مربع در قسمتی از پالک ۱۰/ ۲۳۴۳- اصلی بخش ۱5 مهاباد برابر مبایعه نامه عادی خریداری شده مع الواسطه از آقای اسمعیل شایگان
امالک واقع در بخش ۱۶ مهاباد

۶( آقای منصور رشیدی فرزند حسین به شماره شناسنامه ۲۰۱ و کد ملی
۲۸7۱۲۱۸۳7۴ صادره مهاباد برابر رای ۱۴۰۰۶۰۳۱۳۰۰7۰۰۴۹۶۰ مورخه ۲۲/ ۱۲/ ۱۴۰۰ نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمی به مساحت ۳۰۴۰۳/۹۰

متر مربع در قسمتی از پالک ۶- اصلی بخش ۱۶ مهاباد روستای گول برابر سند قطعی شماره ۳7۶۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۰7 دفتر ۹ مهاباد انتقالی از ورات مرحوم حسین رشیدی 
و سهم ارث از مستثنیات روستا ) م الف ۸۹۴۲(

تاریخ انتشار نوبت اول: دو شنبه ۰5 اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

علی گلی -رئیس ثبت اسناد و امالک مهاباد

آگهی فقدان سند مالكيت
خانم فریده محمدی با تسلیم در برگ استشهادیه محلی مصدق شده و درخواست وارده بشماره 77۲ مورخه ۱۴۰۱/۱/۲۸ مدعی هستند یک فقره سند مالکیت به 
شماره جاپی ۲۲7۹۳۴ مربوط به ششدانگ عرصه یک  ؛ قطعه زمین تحت پالک ۴۳7۱ فرعی از ۱ اصلی بخش ۱۴ مراغه واقع در میاندوآب به مساحت ششدانگی 
۴7۴۱۳ متر مربع که به علت سهل انگاری مفقود نموده است لذا مراتب برابر تبصره ۱ الحاقی به ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا هر 
کس مدعی اصل اوراق مفقودی از سند مالکیت و یا وجود سند انتقال داشته باشد میتواند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را به این اداره ثبت 

شهرستان میاندوآب تسلیم نماید در صورت سپری شدن مدت مقرر و عدم دریافت اعتراض برابر مقررات سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد.۸۹۴۹
تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۰5

سعید سیفی – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

انحصار دولت در اینترنت
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

امروز اینترنت به یک جزء جدایی ناپذیر در زندگی و کسب و کار مردم تبدیل شده است. آموزش از طریق اینترنت انجام می شود و رشد اقتصاد وابسته به اقتصاد دیجیتال شده است. وقتی خدمتی در انحصار ارایه می شود باید در رابطه با هزینه های آن شفاف سازی و 
اطالع رسانی شود. اینترنت از آن دسته خدماتی است که در انحصار ارایه می شود. این خدمت مانند دیگر خدمات مانند فروش پوشاک، کفش و... نیست که اگر واحدی اقدام به گرانفروشی کرد مردم بتوانند واحدی دیگر را انتخاب کنند و خدمات را از واحدهای ارایه 
دهنده دیگر دریافت کنند. در ارایه خدماتی مانند فروش پوشاک،کفش، کاالهای مصرفی و... بازار رقابت آزادی عمل دارد و هر کسی محصول خود را به فروش می رساند و مشتری با حق انتخاب روبرو است. اما در رابطه با اینترنت که یک خدمتی است که هر کسی 

نمی تواند با آن رقابت کند باید هزینه های آن مشخص و شفاف باشد. باید چگونگی قیمت گذاری آن و چگونگی اخذ مبالغ این خدمت اطالع رسانی شود.
اگر اجازه ورود خدمات اینترنت از دیگر روش ها وجود داشته باشد می توان افزایش تعرفه اینترنت را منطقی دانست. برای افزایش قیمت خدمات اینترنتی باید انحصار ارایه آن برداشته شود. باید اجازه داده شود دیگر شرکتها به عنوان مثال اینترنت بین الملل در کشور مجوز خدمات 
رسانی داشته باشد. اینکه اعالم می شود افزایش تعرفه اینترنت برای توسعه ساختار و افزایش کیفیت خدمات است توجیهی بیش نیست. در شرایط فعلی که زیرساخت و ارایه خدمات اینترنت در اختیار دولت است باید پاسخگو باشد. دولت می بایست در رابطه با قیمت، سود و نحوه 
افزایش تعرفه ها اطالع رسانی داشته باشد. مشخص است که همه با این مدل گران کردن اینترنت مخالف هستند. قیمت بر میزان مصرف تاثیر گذار است. اگر بهانه گران کردن این است که جلوی ورود اینترنت بین الملل گرفته شود باید شفاف آن را اعالم کنند. هرچند این اقدام نیز 
اقدامی کامال نادرست و اشتباه است. عدم شفاف سازی درست نیست. همانقدر که آب، برق غذا و... در زندگی مردم تاثیر دارد اینترنت هم دارد. آموزش، ارتباطات شغلی و خانوادگی وابسته به اینترنت است. فعالیت کسب و کارها با اینترنت تنیده شده است. هر نوع افزایش قیمت موجب 
افزایش هزینه های مصرف مخاطب و کسب و کارها خواهد شد. هزاران کسب و کار در معرض تهدید قرار دارند. بر اساس آمار رسمی ۳۰۰ هزار کسب و کار از طریق اینترنت مشغول به فعالیت هستند. به صورت رسمی یعنی دارای اینماد هستند. آمار غیر رسمی نیز حکایت از فعالیت 

بیش از یک میلیون کسب و کار در اینترنت که هنوز درگاه دریافت نکرده اند، دارد. کسب و کارهای کوچک و خانگی نیز ۲ تا ۳ میلیون هستند. البته آمار تا ۱۰ میلیون کسب و کار خانگی و کوچک را به صورت غیررسمی نیز داریم. این تعداد کسب و کار از اینترنت ارتزاق می کنند.


