
در حالی که ۳۵۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان منابع 
حاصل از پذیره نویسی عاید باشــگاه پرسپولیس و 
۳۵۹ میلیارد تومان عاید باشگاه استقالل شده است 
و این پول در حساب باشــگاه ها قرار دارد، همچنان 
سرخابی ها تا زمان تشــکیل کمیته اجازه استفاده از 

این پول را ندارند.
بر این اساس، حســین امیررحیمی، سرپرست دفتر 
شرکت ها و اماده سازی بنگاه های سازمان خصوصی 
سازی در گفت وگو با ایسنا، در مورد آخرین وضعیت 
دو باشگاه استقالل و پرســپولیس در برداشت پول 
حاصل از پذیره نویسی توضیح داد: وضعیت دو باشگاه 
متفاوت است. پول در حساب باشگاه استقالل بوده و 
مجوز ثبت افزایش سرمایه این باشگاه مجددا نزد اداره 
ثبت، ثبت شد و مجوز خصوصی سازی را هم دریافت 

کرده است. نماد باشگاه استقالل آماده بازگشایی مجدد 
است که مردم بتوانند سهامی که خریداری کرده اند را 

مبادله کنند.
وی ادامه داد: در واقع باشگاه استقالل به پول دسترسی 
دارد و هیات مدیره می تواند این پول را برداشت کند اما 
طبق مصوبه هیات مدیره، برداشت این پول نیازمند 
تشکیل کمیته ای است تا مخارج باشگاه اولویت بندی 

شده و پس از آن پول برداشت شود.
سرپرست دفتر شــرکت ها و آماده سازی بنگاه های 
سازمان خصوصی ســازی در مورد وضعیت باشگاه 
پرسپولیس نیز توضیح داد: باشگاه پرسپولیس نامه 
تایید بانک را به ســازمان بورس ارائه داده است و بعد 
از اینکه مجوز اخذ شود، ثبت انجام می شود که یک 
هفته ای زمان می برد تا  پول قابل برداشــت شود. در 

واقع پول در حساب باشگاه است، اما باید مجوز افزایش 
سرمایه نزد سازمان ثبت، ثبت شود و مجوز سازمان 

خصوصی سازی و سازمان بورس نیز گرفته شود.
امیررحیمی به این سوال که کمیته مذکور چه زمانی 
تشکیل می شــود پاســخ داد: از آنجائی که سازمان 
خصوصی سازی قانونا نمی تواند در حاکمیت شرکت ها 
وارد شود، تشکیل کمیته باید از مسیر هیات مدیره دو 
باشگاه طی شود. در این راستا وزارت اقتصاد با عاملیت 
سازمان خصوصی سازی بر نحوه خرج کردن پول ها 

نظارت دارد و مرتبا از باشگاه ها گزارش می خواهد.
وی در مورد اعضای کمیته نیز اظهار کرد: ســازمان 
خصوصی سازی پیشنهاد داده است اعضای کمیته 
متشکل از نمایندگانی از وزارت ورزش و جوانان،  وزارت 

امور اقتصادی و دارایی و خود باشگاه ها باشد.

طبق اعــالم بانک مرکــزی تا پایــان فروردین 
مــاه ســال جــاری، تعــداد انــواع کارت های 
 بانکــی در کشــور بــه بیــش از ۴۱۴ میلیون 

رسیده است.
به گزارش ایســنا، مانده کارت های بانکی صادر 
شــده بانک ها تا پایان فروردین امسال حاکی از 
آن است که در حال حاضر معادل ۴۱۴ میلیون و 
۸۶ هزار و ۴۹۲ عدد کارت بانکی در قالب کارت 
برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک 

در کشور وجود دارد.
بررسی آمار بانک مرکزی نشان می دهد که بانک 
ملی با صدور انواع کارت بانکی در رده نخســت 

صدور انواع کارت بانکی قرار دارد. 
تا پایان فروردین سال جاری بالغ بر ۲۶۸ میلیون و 

۲۴۹ هزار و ۱۲۷ عدد کارت بانکی از نوع برداشت 
در کشور وجود دارد که بانک ملی ایران با تعداد 
۴۸ میلیون و ۱۷۴ هزار و ۶۷۹ کارت، بیشترین 
صدور کارت برداشت در میان بانک ها و موسسات 

اعتباری کشور را داشته است.
بانک های صــادرات، ملت و ســپه در رده های 
بعدی قرار دارنــد و بانــک خاورمیانه کمترین 
 تعداد کارت برداشــت را در شــبکه بانکی صادر 

کرده است.
همچنین، طبق آخرین اعالم بانک مرکزی معادل 
هفت میلیون و ۵۷۸ هزار و ۶۳۴ عدد کارت بانکی 
از نوع اعتباری در شبکه بانکی وجود دارد که بانک 
سامان با تعداد ســه میلیون و ۲۶۴ هزار و ۵۲۷ 
عددکارت، بیشــترین صدور کارت اعتباری در 

میان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور 
را داشته است.

عالوه بر این، آمار بانک مرکزی نشان می دهد ۱۳۶ 
میلیون و ۳۵ هزار و ۶۶ عدد کارت خرید یا هدیه 
در سطح کشور توسط شبکه بانکی وجود دارد که 
بانک ملی ایران با صدور ۳۶ میلیون و ۳۷۷ هزار و 
۳۷۸ عدد کارت هدیه در رتبه نخست این جدول 
قرار گرفته و پس از آن نیز بانک های پارســیان و 

ملت قرار دارند.
طبق این گزارش، معادل دو میلیون و ۲۲۳ هزار 
و ۶۶۵ عدد کارت پول الکترونیــک نیز تا پایان 
فروردین ماه سال جاری در کشور وجود دارد که 
عمده بازار کارت پول الکترونیک در اختیار بانک 

ملت است.

بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت گفت: تورم و 
نرخ های بهره باالتر در اقتصادهای غربی، دیر یا زود 

جهان را به ورطه رکود اقتصادی خواهد کشاند.
به گزارش ایســنا، بیل گیتس در مصاحبه با فرید 
زکریا در شــبکه ســی ان ان درباره حمله روسیه 
به اوکراین و تاثیر آن در افزایش قیمت های غذا و 
انرژی، گفت: این اتفاق، بر دورنمای اقتصاد جهانی 
تاثیر خواهد گذاشت. این بحران بالفاصله پس از 
پاندمی روی داد که باعث افزایش شــدید سطح 
بدهی دولت ها شده بود و مشکالت زنجیره تامین 

وجود داشت.
این میلیاردر حوزه فناوری تصریح کرد: این اتفاق، 

احتماال مشکالت تورمی را تســریع می کند و به 
افزایش نرخهای بهره منتهی می شــود که به نوبه 

خود کندی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
بانک مرکزی آمریکا هفته گذشــته نرخ بهره پایه 
خود را برای مبارزه با تورم بــه میزان ۰.۵ درصد 
افزایــش داد و انتظار مــی رود در دو دیداری که 
تابستان امســال برگزار می کند، اقدام مشابه را 
تکرار کند. اگر چــه فدرال رزرو ابــراز امیدواری 
کرده که از کشاندن اقتصاد به رکود اجتناب کند 
اما نگرانی ها پیرامون رکود اقتصادی افزایش پیدا 
کرده و در عملکرد ضعیف وال اســتریت منعکس 
شــده اســت. در این مصاحبه، گیتس همچنین 

درباره کتاب جدیدش با عنوان "چگونه از پاندمی 
بعدی جلوگیــری کنیم" صحبت کــرد و گفت: 
آمریکا برای بحران سالمتی جهانی بعدی باید خود 
را بهتر آماده کند. بنیانگذار مایکروسافت پیش تر 
درباره عدم آمادگی پیش از ظهور پاندمی کووید 
۱۹ و احتمال این که هنوز بدترین مقطع پاندمی 

اتفاق نیفتاده است، صحبت کرده بود.
بر اســاس گزارش بلومبرگ، مرکــز منابع کرونا 
ویروس جان هاپکینز اعالم کرده است از زمان آغاز 
پاندمی، آمریکا بیــش از ۸۱ میلیون مورد ابتال به 
کووید ۱۹ داشته و آمار قربانیان کرونا در این کشور 

به مرز یک میلیون نفر نزدیک شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران جزییات 
شهرهای واجد شرایط ثبت نام نهضت ملی مسکن 

برای ساکنان شهر تهران رااعالم کرد.
خلیل محبت خواه در گفت وگو با ایلنا با تاکید بر 
ویرایش صحیح اطالعات متقاضیان مسکن نهضت 
ملی اظهار داشت: تمام متقاضیان در پروژه نهضت 
ملی مسکن تا پایان اردیبهشت ماه برای ویرایش 
اطالعات ثبت شــده فرصت دارنــد و در بخش 
انتخاب شــهر باید تنها شــهرهایی که مشمول 

شرایط افراد است، انتخاب شود.
وی با تاکید بر اینکه شهر جدید پردیس هر چند 
در بین گزینه ها قرار دارد اما نباید انتخاب شود، 
گفت: متقاضیان اگر شــهر پردیــس را انتخاب 
کرده اند نسبت به ویرایش و تغییر آن اقدام کنند 
در غیر این صورت حائز شــرایط نخواهند بود و 

حذف می شوند.
مدیر کل راه و شهرســازی اســتان تهران ادامه 
داد: همچنین شهرهای دماوند، بومهن، رودهن، 
شهریار و مالرد تنها شــامل ساکنان این شهرها 
خواهند بود و ساکنان سایر مناطق امکان انتخاب 

این شهرها را ندارند.  

وی درباره حق انتخاب ساکنان شهر تهران افزود: 
ســاکنان تهران تنها می توانند شــهرهای پرند، 
هشتگرد، رباط کریم، پاکدشت را انتخاب و ثبت 
نام کنند و اگر شهرهایی جز این شهرها را انتخاب 
کرده اند تا پایان اردیبهشت ماه باید اطالعات ثبت 

شده را اصالح کنند.   
محبت خواه با تاکید بر اینکه مردان مجرد حائز 
شــرایط ثبت نام برای نهضت ملی مسکن هم تا 
پایان اردیبشــهت ماه برای ثبت تعهد محضری 
مهلت دارند، گفت: مجردان واجد شــرایط باید 
به دفترخانه ها برای تعهد رسمی مراجعه کنند و 
به صورت رسمی تعهد دهند که در زمان تحویل 
واحد متاهل خواهند بود و در غیر این صورت هیچ 
ادعایی برای تحویل واحد ندارند و تعهد نامه را در 

سامانه بارگذاری کنند.  
وی ادامه داد: مجردها اگر تعهدنامه رســمی را 

بارگذاری نکنند، حذف خواهند شد.
محبت خواه دربــاره میزان ثبت نــام متقاضیان 
نهضت ملی مسکن در استان تهران اظهار داشت: 
حدود ۹۳۰ هزار نفر در سامانه نهضت ملی مسکن 
از اســتان تهران  ثبت نام کرده اند و از این تعداد 

تا کنون ۶۰۰ هزار نفر پاالیش شــده اند البته با 
توجه به فرصت ویرایــش اطالعات متقاضیان تا 
اردیبهشت ماه پاالیش افراد ادامه خواهد داشت.      
مدیر کل راه و شهرسازی اســتان تهران با بیان 
اینکه هنوز تصمیمات دولت در رابطه با وام ودیعه 
مسکن به وزارت راه و شهرسازی ابالغ نشده است، 
گفت: منتظر ابالغ تصمیمات دولت درباره سقف 
وام ودیعه هستیم. همچنین پیشنهاد وزارت راه 
وشهرسازی به ســتاد ملی مبارزه با کرونا برای 
تمدید قراردادهای اجاره است اما هنوز تصمیم 

نهایی در این باره هم ابالغ نشده است.  
وی با اشاره به میزان پرداخت تسهیالت ۷۰ ودیعه 
در استان تهران اظهار داشت: در سال گذشته در 
اســتان تهران ۴۱۴ هزار و ۲۲۵ تقاضا برای وام 
ودیعه ثبت شده که از این تعداد  ۱۹۳ هزار و ۱۹۹ 
تقاضا واجد شرایط اولیه بودند. همچنین حدود 
۱۰۴ هزار و ۸۰۰ تقاضا توســط بانک های عامل 
به هر دلیل از جمله انصراف خود متقاضی، عدم 
ارایه مدارک و تکمیل مــدارک، عدم معرفی  و ... 
رد شده و در مجموعه  ۵۹ هزار و ۸۰۱ فقره وام به 

متقاضیان استان تهران پرداخت شد.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ نســبت بــه کالهبرداری یا 
سودجویی از اطالعات شخصی و هویتی شهروندان در پوشش 

وام فرزندآوری هشدار داد.
سرهنگ داود معظمی گودرزی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به سودجویی در پوشش وام فرزندآوری اظهارکرد: بارها گفته 
شده که افراد سودجو همواره از هر فرصتی برای کالهبرداری 
و سوءاستفاده از کاربران اقدام می کنند، یکی از این موارد سوء 
استفاده از تسهیالت و وام های بانکی است. در همین راستا نیز 

این احتمال وجود دارد که مجرمان سایبری تحت عنوان ثبت 
نام وام فرزندآوری یا دریافت خارج از نوبت این وام اقدام به درج 

تبلیغ در فضای مجازی کنند.
وی با بیان اینکه در این روش مجرمین سایبری با ترفندهای 
مختلف مانند ارسال لینک های جعلی در شبکه های اجتماعی 
با عناوینی همچون »برای ثبت نام وام فرزندآوری بر روی لینک 
زیر کلیک کنیــد« و ... توجه کاربران را جلب کــرده و آنان را 
به صفحات دیگر هدایت کرده یــا حتی در فضای گفت وگوی 

خصوصی اقدام به چت کردن با آنــان می کنند. رییس پلیس 
فتای تهران بزرگ با بیان اینکه مجرمان در نهایت درخواست 
واریز وجه برای انجــام امور اداری و بانکی کــرده و اطالعات 
شخصی متقاضیان را نیز دریافت می کنند، ادامه داد:  در ادامه 
این مجرمان با چند شــیوه می توانند اقدام به کالهبرداری از 
شهروندان کنند. شیوه نخست هدایت آنان به صفحات جعلی 
و فیشینگ است. ممکن است حتی مبالغ اندکی را برای ثبت 
نام درخواست کنند، اما این صفحات جعلی بوده و با کپی کردن 

اطالعات کارت بانکی شــهروندان حساب آنان خالی می شود. 
معظمی گودرزی ادامه داد: در روش دیگر ممکن است مبلغی 
را به شــیوه کارت به کارت دریافت کرده اما دیگر پاسخی به 
تماس ها ندهند. همچنین ممکن اســت این افراد با دریافت 
اطالعات شــخصی و هویتی افراد اقدام به سوء استفاده از این 

اطالعات کرده و برای آنان مشکالت دیگری را ایجاد کنند.
وی با تاکید بر اینکه شــهروندان به هیچ عنــوان نباید فریب 
تبلیغات منتشرشــده در شــبکه های اجتماعــی را بخورند، 

گفت:  تنها ســایت معتبر و مــورد تایید بانــک مرکزی برای 
دریافت تسهیالت فرزندآوری، وب ســایت ve.cbi.ir است. 
شهروندان توجه داشته باشند که  از مراجعه به لینک های دیگر 
خودداری کنند و همچنین به آدرس ســایت نیز دقت کنند، 
چون ممکن است افراد سودجو با ایجاد آدرس های مشابه سعی 
در کالهبرداری داشته باشند. رییس پلیس فتای تهران بزرگ 
از شهروندان خواســت که در صورت مواجهه با هرگونه موارد 

مشکوک موضوع را به پلیس فتا اطالع دهند.
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سرمقاله

بالتکلیفی 
بازار ارز

موضوعی که مــی تواند اثر 
اساســی در بازار ارز داشته 
باشد نتیجه مذاکرات برجام 
است. این موضوع است که 
می تواند جهت بازار ارز را در روند کاهشی یا افزایشی 
تعیین کند. اگر نتیجه مثبت باشد نرخ ارز به سمت 
پایین جهش می کند و اگر نتیجه منفی باشد نرخ 
ارز به سمت باال جهش پیدا می کند. در حالتی که 
در حال حاضر مذاکرات در آن قرار دارد و به هر حال 
خبر قطعی در رابطه با حصول نتیجه منتشر نشده 
است، خبر مثبت می تواند نرخ ارز را کمی کاهش 
دهد. اگر توافق حاصل شــود نــرخ ارز به صورت 

ناگهانی و بدون...

  کامران ندری، اقتصاددان 
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صعود
قیمتطالوسکه

افتنمادهای
شاخصسازبورس

شامخ فروردین ماه تا 37,49 واحد سقوط کرد و به کمترین رقم در 2 سال اخیر رسید

عقبگرد   تولید   با   کاهش   تقاضا
صفحه2

صفحه3

بازار   ارز خلوت  شد
نا اطمینانی   در   بازار   ارز   منجر   به   عقب نشینی   معامله گران   شد

به رغم عدم تغییر محسوس و یا طی روند افزایشی 
قیمت انس جهانی، قیمتها در بازار سکه و طال میل 
به رشد دارد. قیمت هر قطعه سکه طرح جدید بهار 
آزادی بر اســاس نرخ اتحادیه طال، جواهر و ســکه 
تهران ۱۳میلیون و ۳۲۰ هزار تومان شد. یک گرم 
طالی ۱۸ عیار نیز یک میلیون و ۳۰۵ هزار تومان 
است.  کشتی آرای، نایب رییس اتحادیه طال و جواهر 
تهران می گوید: حباب سکه با افزایش تقاضا سیر 
صعودی به خود گرفته و به ۵۲۰ هزار تومان رسید. 
وی افزود: اکثر معامله گران بازار معتقدند در روزهای 
آینده تقاضا برای خرید طال و سکه ادامه دارد بنابراین 
قیمتها سیر صعودی به خود خواهد گرفت در حالیکه 
قیمت جهانی طال میلی به افزایش نخواهد داشت. هر 

قطعه سکه تمام بهار آزادی...

شاخص کل بورس تهران پس از ۵ روز و شاخص هم 
وزن پس از ۱۵ روز نزول کردند. این در حالی است 
که شاهد رشــد ارزش معامالت اوراق بدهی در روز 
دوشنبه بودیم. به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت 
روز دوشــنبه، نوزدهم اردیبهشت ۱۴۰۱، شاخص 
کل بورس پایتخت با ریزش ۱۲ هزار و ۹۰۱ واحدی 
نسبت به روز یکشنبه به رقم یک میلیون و ۵۴۰ هزار 
و ۱۴۱ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز پس 
از ۱۵ روز صعود متوالی با افت ۲ هزار و ۲۱۰ واحدی 
در سطح ۴۲۶ هزار و ۸۰۱ واحدی ایستاد. همچنین 
شاخص کل فرابورس )آیفکس( ۱۰۷ واحد پائین 
آمد و در سطح ۲۱ هزار و ۹۵ واحد قرار گرفت. روز 
گذشــته نمادهای »فارس«، »شبندر« و »شستا« 

بیشترین تأثیر را در افت...



اقتصاد2
ایران وجهان

ریزش شاخص هم وزن پس از 15 روز کاری؛
افت نمادهای شاخص ساز بورس

شاخص کل بورس تهران پس از 5 روز و شاخص هم 
وزن پس از 15 روز نزول کردند. این در حالی اســت 
که شاهد رشــد ارزش معامالت اوراق بدهی در روز 
دوشنبه بودیم. به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت 
روز دوشــنبه، نوزدهم اردیبهشت 1401، شاخص 
کل بورس پایتخت با ریزش 12 هزار و 901 واحدی 
نسبت به روز یکشنبه به رقم یک میلیون و 540 هزار 
و 141 واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز پس 
از 15 روز صعود متوالی با افت 2 هزار و 210 واحدی 
در سطح 426 هزار و 801 واحدی ایستاد. همچنین 
شاخص کل فرابورس )آیفکس( 107 واحد پائین آمد 
و در سطح 21 هزار و 95 واحد قرار گرفت. روز گذشته 
نمادهای »فارس«، »شبندر« و »شستا« بیشترین 
تأثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند و در مقابل 
نمادهای »شبریز«، »مبین« و »جم« بیشترین تأثیر 

مثبت را بر شاخص کل داشتند. 

حمایت بانک قرض الحسنه مهر 
ایران از شرکت های دانش بنیان 

گسترده تر می شود
دکتر »سید سعید شمسی نژاد« گفت: بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در راستای کمک به تحقق شعار سال، برنامه 
گسترده ای برای حمایت از شرکت  های دانش بنیان دارد 
و حضور بانک در نمایشگاه INOTEX نیز با هدف معرفی 
خدمات بانک به این شرکت ها صورت می گیرد.به گزارش 
روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، دکتر »سید 
سعید شمســی نژاد« مدیرعامل این بانک از برنامه های 
مختلف برای حمایت از شرکت های دانش بنیان خبر داد.

خبر

اطالعات منتشر شده از شامخ 
فروردین مــاه حاکــی از این 
اســت که تحت تأثیر کاهش 
قدرت خرید تقاضا و افزایش 
هزینه های تولید، شــاخص 
مدیران خرید اقتصاد ایران در فروردین 1401 تا 37.49 

واحد سقوط کرده که کمترین رقم در 2 سال اخیر است.
شــاخص مدیران خرید )تعدیل فصلی نشده( برای کل 
اقتصاد ایران در فروردین 37.49 به دست آمده و شاخص 
کل به کمترین نرخ 24 ماهه اخیر از فروردین 1399 رسیده 
است. البته مقدار کاهشی شامخ در فروردین ماه هرسال 
به دلیل تعطیالت گسترده در نخستین ماه سال و رکود 

فعالیت ها دور از انتظار نبوده است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه های اقتصادی کشور، 
شــاخص مدیران خرید )تعدیل فصلی نشده( برای کل 
اقتصاد ایران در فروردین 37.49 به دست آمده و شاخص 
کل به کمترین نــرخ 24 ماهه اخیــر از فروردین 1399 
رسیده است. همان طور که انتظار می رفت شاخص تعدیل 
فصلی نشده طبق روال فروردین سال های گذشته به یکی 
از کمترین مقادیر خود رســیده و در مقایسه با فروردین 
1400 )39.65( نیز اندکی کمتر شــده است. در این ماه 
به غیراز میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی سایر 
مؤلفه های اصلی زیر 50 ثبت شــده اند. این شاخص نیز 
علیرغم کاهش در بخش صنعت و ســاختمان، در بخش 
خدمات و کشاورزی اندکی افزایش داشته است. شاخص 
میزان فعالیت های کسب وکار در فروردین ماه )28.52( 
یکی از کمترین مقادیر را طی 24 مــاه اخیر از فروردین 
1399 داشته و در مقایسه با فروردین سال قبل که پیک 
کرونا هم وجود داشت کاهش قابل مالحظه ای داشته است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشــتریان )29.34( در 
فروردین ماه به کمترین مقادیر 24 مــاه اخیر از فروردین 
1399 رسیده است. عالوه بر تعطیالت فروردین ماه، کاهش 
قدرت خرید فعاالن اقتصادی به دنبــال افزایش قیمت ها 

باعث شده تا تقاضای مشتریان با رکود روبرو باشد. شاخص 
موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده )41.64( طی 17 
ماه اخیر از آبان 1399 به کمترین میزان خود رسیده است. 
این شاخص به دنبال افزایش شدید قیمت مواد اولیه در بخش 
صنعت و ساختمان، با کاهش بیشتری در این بخش ها همراه 
بوده است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری 
شده )83.26( در فروردین ماه به بیشترین مقدار طی 6 ماه 
اخیر رسیده است. افزایش شدید هزینه های انجام فعالیت 
اقتصادی به ویژه در بخش صنعت باعث شــده تا شاخص 
قیمت فروش محصوالت تولید شــده یا خدمات ارائه شده 
)63.13( نیز به بیشترین مقدار 5 ماهه اخیر برسد. شاخص 
میزان صادرات کاال یا خدمات )38.65( به کمترین مقدار 24 
ماهه اخیر از اردیبهشت 1399 رسیده است. بخش خدمات 
و کشاورزی کمترین میزان را در میان سایر رشته فعالیت ها 
داشته است. افزایش هزینه ها )مواد اولیه، حمل ونقل، انرژی 
و...( باعث شده تا شرکت ها توان رقابت قیمتی با سایر رقبا را 
نداشته باشند. شاخص میزان فروش محصوالت )34.27( 
طی 12 ماه گذشــته به کمترین مقدار خود رسیده است. 
کاهش شدید قدرت خرید و میزان سفارشات مشتریان باعث 

کاهش فروش شرکت ها شده است.
به طورکلی در فروردین ماه مانند سال های قبل، اکثر فعاالن 
اقتصادی با داشتن 15 روز فعالیت کاری با کاهش فعالیت 
روبرو بوده اند، اما با توجه به کمبود نقدینگی و کاهش قدرت 
خرید میزان کاهش در فعالیت ها با شدت بیشتری نسبت 
به سال قبل اســت. از طرفی به دلیل کمبود منابع مالی، 
بسیاری از شرکت ها نیازمند تسهیالت بانکی هستند اما 
با مشکل عدم تخصیص تسهیالت توسط بانک ها روبرو 
هستند. درعین حال عواملی مانند بالتکلیفی احیای برجام 
و تثبیت قیمت دالر، قیمت گــذاری محصوالت، کاهش 
سفارشــات، کمبود نقدینگی و افزایش قیمت مواد اولیه 
باعث سردرگمی کسب وکارها برای فعالیت و تولید شده و 
به عقیده فعاالن اقتصادی امکان برنامه ریزی و پیش بینی 

چشم اندازی برای آینده وجود ندارد.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اســاس داده های به دســت آمده از بنگاه های بخش 
صنعت، شــاخص مدیران خرید صنعت در فروردین ماه 

عدد 37.02 به دست آمده است. شاخص بخش صنعت که 
طبق انتظار در فروردین ماه کاهش داشته به کمترین مقدار 
24 ماهه خود رسیده است و در مقایسه با فروردین سال 
1400 )37.28( اندکی کمتر شده است. در فروردین ماه، 
همه مؤلفه های اصلی شاخص شامخ، عدد زیر 50 را به ثبت 
رسانده اند. همچنین شاخص کل نیز برای همه صنایع زیر 
50 شده است و صنایع پوشــاک و چرم کمترین و کانی 

غیرفلزی بیشترین عدد شاخص کل را به ثبت رسانده اند.
شــاخص مقدار تولید محصــوالت بخــش صنعت در 
فروردین ماه )31.22( طی 12 ماه اخیر از فروردین سال 
قبل )تعطیالت عید و اوج گیری بیمــاری کووید 19( به 
کمترین مقدار خود رســیده اســت و عالوه بر تعطیالت 
فروردین ماه، کاهش تقاضای مشتریان نیز در این کاهش 
تولید تأثیر داشته است. شاخص میزان سفارشات جدید 
مشتریان در فروردین ماه )28.40( به کمترین مقدار 24 
ماهه خود رسیده است. این شاخص به غیراز فروردین 1399 
که شروع کرونا و تعطیلی مشاغل بود، کمترین مقدار را طی 
43 دوره اجرای طرح به ثبت رسانده است و در فروردین ماه 
نیز کمترین عدد را در میان سایر مؤلفه های اصلی داشته 
است. شاخص موجودی مواد اولیه در فروردین ماه )38.98( 
طی 18 ماه اخیر از آبان 1399 به کمترین مقدار خود رسیده 
است. به عقیده فعاالن اقتصادی کمبود نقدینگی و افزایش 

قیمت ها باعث کاهش تقاضای مشتریان شده است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه در فروردین ماه )85.44( 
طی 18 ماه اخیر از آبان 1399 به بیشــترین مقدار خود 
رسیده است. بر اســاس آخرین اطالعات مرکز آمار ایران 
از شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ تورم ماهانه فروردین 
1401 به 3.3 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطالع 

در ماه قبل، 2 واحد درصد افزایش داشته است.
شــاخص قیمت محصوالت تولید شــده در فروردین ماه 
)70.97( مقدار طی 18 ماه اخیر از آبان 1399 به بیشترین 
مقدار خود رسیده اســت. افزایش قیمت نهاده های تولید 
شامل مواد اولیه، قیمت انرژی، نرخ دستمزد نیروی انسانی، 
حمل ونقل و ... باعث شده تا قیمت محصوالت تولید شده 
به شدت افزایش یابد، هرچند به اعتقاد فعاالن اقتصادی به 
دلیل سیاست قیمت گذاری، کاهش تقاضا و کمبود نقدینگی 
مشتریان قیمت ها متناسب با هزینه های تولید افزایش نیافته 

است. شــاخص میزان صادرات کاال )42.95( به کمترین 
مقدار طی 12 ماه اخیر رسیده اســت. افزایش هزینه های 
تولید باعث شده تا صادرات محصول در قیمت های قبلی برای 
شرکت ها توجیه اقتصادی نداشته باشد از طرفی صادرات در 

قیمت های باالتر نیز توان رقابت را از آن ها می گیرد.
شاخص میزان فروش محصوالت در فروردین ماه )25.13( 
طی 24 ماه اخیر به کمترین میزان خود رسیده است. از 
یک ســو افزایش هزینه های تولید و به دنبال آن افزایش 
قیمت ها و از سوی دیگر کاهش تقاضا و قدرت خرید باعث 
کاهش در میزان فروش داخلی و خارجی شرکت ها شده 
است. به طورکلی در فروردین ماه، شاخص میزان سفارشات 
جدید مشــتریان در اکثر صنایع به شدت کاهش داشته 
است. از ســوی دیگر صنایع با افزایش شدید هزینه های 
تولید )دســتمزد، قیمت مواد اولیه، قیمت انرژی، هزینه 

حمل ونقل و ...( روبرو بوده اند.

مشــکالت اصلی از دید برخــی از فعاالن 
اقتصادی در فروردین ماه 1۴۰1

-افزایش تعرفه حقوق دولتی معادن به همراه افزایش هزینه 
حمل ونقل و دستمزد نیروی کار باعث افزایش هزینه تمام 
شــده تولید برای بنگاه های این بخش شده و درنتیجه 
صادرات محصوالت در قیمت های قبلی به کشــورهای 
همسایه نیز مقرون به صرفه نیست و توان رقابتی ندارند. 

)صنایع کانی غیرفلزی(
-افزایــش قیمت مواد اولیه و بســته بندی )آرایشــی و 
بهداشــتی( در شــرایطی که اجازه افزایــش قیمت به 
تولیدکننده داده نمی شــود از ســوی دیگر درج قیمت 
تولیدکننــده بــر روی کاالهــا باعث کاهــش فروش 

تولیدکنندگان شده است. )صنایع شیمیایی(
-تغییر رویه قیمت گذاری توســط ســازمان حمایت از 
مصرف کنندگان به نفع مصرف کننده باعث شده تا قیمت ها 
واقعی تعیین نشوند و بعضاً تولیدکنندگان با مشکل مواجه 

شوند. )صنایع شیمیایی(
-افزایش هزینه های حمل و نقل باعث کاهش مشتریان شده، 
این درحالیست که علیرغم افزایش هزینه تجهیزات، لوازم 
مورد نیاز و حمل ونقل، بنگاه ها ناچارند برای حفظ مشتریان 

خدمات خود را با همان قیمت های قبلی خدمات ارائه کنند.

شامخ فروردین ماه تا ۳۷,۴۹ واحد سقوط کرد و به کمترین رقم در ۲ سال اخیر رسید

عقبگرد  تولید  با  کاهش  تقاضا

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با جمعی از کارگران :
همه کمک کننــد برنامه های 

اقتصادی دولت به نتیجه برسد
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از کارگران 
با اعالم اینکه دولت برنامه هــای اقتصادی مهمی در 
پیش دارد، تاکید کردند کــه همه کمک کنند تا این 
برنامه ها به نتیجه دست یابد. به گزارش ایسنا، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح 
)دوشنبه( در دیدار جمعی از کارگران، آنان را ستون 
اصلی خیمه تولید خواندند و با اشــاره به سه موضوع 
اصلِی »لزوم افزایش فرصت های شــغلی«، »تنظیم 
عادالنه رابطه کار و سرمایه« و »تأمین امنیت شغلی« 
کارگران گفتنــد: واردات بی رویــه خنجری به قلب 
»تولید ملی« و »اشتغال کارگران« است، بنابراین باید 
به صورت جدی از آن جلوگیری شــود و در داخل نیز 
ضمن تولید محصوالت با کیفیت، مردم و دستگاههای 
دولتی مقّید به خرید تولیدات داخلی باشند. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای همچنین با اشاره به برنامه های مهم 
دولت در زمینه مسائل اقتصادی تأکید کردند: همه 
قوا و دستگاهها و مردم به دولت کمک کنند. حضرت 
آیت اهلل خامنــه ای »افزایش فرصت های شــغلی«، 
»تنظیم عادالنه رابطه کار و سرمایه« و »تأمین امنیت 
شــغلی« کارگران را ســه موضوع اساسی در مسائل 
کارگری برشمردند و گفتند: مسئوالن باید تالش کنند 
تا فرصت های شــغلی را افزایش دهند و این موضوع 
با سرمایه گذاری بخش خصوصی و مدیریت صحیح 
دولت در هدایت سرمایه ها به سمت ظرفیتها و احیای 
فرصت های شغلی، امکان پذیر اســت. ایشان تأکید 
کردند: یکی از مواردی که می تواند فرصت های شغلی 
را احیاء و مشکل بیکاری دانش آموختگان را برطرف 
کند، افزایش شرکت های دانش بنیان است البته این 
شرکت ها باید به معنی واقعی کلمه دانش بنیان باشند 

که در این صورت می توان اشتغال را افزایش داد.

خبر
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آگهی فقدان مدرک تحصیلی ) نوبت دوم( 
گواهی موقت اینجانب محمد محمدی فرزند شعبانعلی به شماره شناسنامه 3663 و کد ملی 5010932261 
صادره از آمل در مقطع کاردانی پیوســته رشــته کامپیوتر گرایش نرم افزار صادره از واحد دانشگاهی آزاد 
اسالمی به شماره  4033 / ف م  به تاریخ 19/06/92 و شماره سریال 1168725 مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار میباشد تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اســالمی واحد نور مرکز محمودآباد به نشانی 

مازندران محمودآباد - کلوده روبروی شهرک صنعتی تبشندان. کد پستی: 4633841358 ارسال نماید.

آگهی مفقودی
برگ سبز )شناســنامه( خودرو کامیونت ون 
نیسان تیپ2400 مدل1379 به شماره موتور 
 00c53933 00152771 و شــماره شاسی
مفقود گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط می 

باشد. )خرم آباد( 

طرح توجیهی مجدد برای 
کارخانه سرنگ سازی آق قال 

نوشته خواهد شد
گرگان-مارال کرد/

سرپرســت جمعیت هــالل احمر 
گلستان از پوشش امدادی به هزار و 
144 حادثه در سال گذشته خبرداد 
و گفت: طــرح توجیهی مجدد برای 
کارخانه سرنگ سازی آق قال نوشته 

خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، قاسم غریب 
آبادی صبح شنبه در نشست خبری 
با اصحاب رسانه گلستان اظهارکرد: 
سال گذشــته عوامل هالل احمر به 
هزار و 568 حادثه امدادرسانی کرده 
که از این تعداد هزار و 144 مورد آن 
جاده ای، 55 مورد برف و کوالک، 32 
مورد ســیل و آبگرفتگی و 95 فقره 

کوهستان بوده است.
سرپرســت جمعیت هــالل احمر 
گلســتان افزود: 40 هزار جوان در 
حوزه جوانــان و هفت هزار داوطلب 
در گلســتان ثبت نام کــرده و با ما 

همکاری می کنند.
وی بیان کرد: سال گذشته 38 هزار 
بسته معیشتی و امسال هم تاکنون 
هشــت هزار بسته معیشــتی بین 
نیازمندان توزیع که بخشی زیادی از 

آن با کمک خیران بوده است.
غریب آبادی اضافه کــرد: کارخانه 
سرنگ ســازی هالل احمر در سال 
1390 در آق قال کلنگ زنی شــد و 
تا مرحله احداث سوله پیش رفته اما 

کامل نشده است.
وی ادامه داد: با رایزنی انجام شــده 
مقرر شــد تا این کارخانه با نوشتن 
طرح توجیهی مجدد )سرنگ و سرم( 
و مشارکت ســرمایه گذار به اتمام 

برسد.
غریب آبادی گفت: با راه اندازی این 
کارخانه 500 نفر به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم مشــغول به فعالیت 

خواهند شد.

مشترکین برق گلستانی کمک 
هزینه خرید تبلت می گیرند

گرگان-مارال کرد/
مراســم قرعه کشــی کمک هزینه 
5میلیون تومانی 20 دستگاه تبلت، 
جایزه نصب و استفاده از اپلیکیشن 
برق من بمناسبت روز جهانی صنعت 
برق توسط شرکت توزیع نیروی برق 

گلستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی؛ سید احمد 
موسوی سرپرست شــرکت توزیع 
نیروی برق گلســتان گفت :با توجه 
به مصرف باالی برق در کشــور، راه 
اندازی ســامانه های تغییر تعرفه و 
اپلکیشــن برق من موجب تشویق 
مشترکین و بخشــودگی و تخفیف 

مصرف برق آنها شده است. 
وی بــا اشــاره بــه ویژگــی هــا و 
خدمات اپلیکیشــن برق من اظهار 
داشــت: درایــن ســامانه، تمامی 
 خدمات  قابــل مشــاهده و اطالع 

رسانی است.
موســوی اضافه کرد : مشترکین با 
نصب این اپلیکیشــن می توانند از 
خدمات متنوع آن نظیر مشــاهده 
آخریــن قبــض، ســابقه مصرف و 
پرداخت، تسویه حساب، درخواست 
انشــعاب جدید، اصالح ســرویس 
انشــعاب، آزمایش کنتور، مدیریت 
مصرف بــرق امید، ثبت خســارات 
وارده، اعالم مشکل معابر خاموش و 

.... برخوردار شوند.
شــایان ذکر اســت در این  مراسم، 
20کمک هزینــه 5میلیونی خرید 
تبلت بین مشترکینی که اپلیکیشن 
برق من را بــر روی گوشــی تلفن 
همراه خــود نصب کــرده بودند و 
از قابلیــت هــای آن اســتفاده می 
نمودنــد، بــا حضــور مدیرعامل 
، معاونیــن و مدعوین قرعه کشــی 
گردید و طــی هماهنگی های انجام 
 شــده به مشــترکین منتخب اهدا 

خواهد شد.

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیــات / هیاتهای موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر 
واحد ثبتی مهاباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیــان و امالک مورد تقاضا به شــرح 
زیر به منظــور اطالع عمــوم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند، ) برابر ماده 
3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتب اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی ( ، می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و امالک 
شهرستان مهاباد تسلیم و پس 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 ماهــه 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 خواســت 
را اخذ و ارائه نمایند بدون توجه به اعتراض 
مطابق مقررات سند مالکیت بنام متقاضی 

ثبت صادر خواهد شد.
امالک واقع در بخش 15 مهاباد

1. آقای شیرکو مرادی فرزند احمد به شماره 
شناسنامه 8286 و کد ملی

2872300899 صــادره مهابــاد برابر رای 
140060313007003485 مورخه

1400/09/28 نسبت به شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 67/89 متر مربع در قسمتی از 
پالک 1 از 1958 - اصلی بخش 15 مهاباد برابر 
مبایعه نامه عادی خریداری شده مع الواسطه از 

آقای عبدالخالق حسن زاده
 2. آقای ابراهیم قلندری فرزند محمد به شماره 

شناسنامه 29106 و کد ملی
2870290993 صادره مهابــاد برابر رای : 

140160313007000036 مورخه
1401/01/07 و آقای یونس قلندری فرزند 
محمد به شماره شناســنامه 18355 و کد 
ملی 183577 2870 صادره مهاباد برابر رای 

140160313007000038 مورخه

1401/01/07 و آقای یوســف قلندری فرزند 
محمد به شماره شناسنامه 375 و کد ملی

2871804494 صــادره مهابــاد برابر رای 
140160313007000037 مورخــه 
1401/01/07 هر کدام نســبت به دو دانگ 
مشاع از شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
217 متر مربع در قسمتی از پالک 1 از 2297 

- اصلی بخش
15 مهاباد برابر سند رســمی شماره چاپی 
140020313007006098 برابــر انتقال 
قطعی شماره 119332 مورخ 1400/08/26 

دفتر1 مهاباد انتقالی از خانم عایشه فیروزی
3- آقای ابراهیم محمودرش فرزند عبداله به 

شماره شناسنامه 246 و کد ملی
2871518114 صــادره مهابــاد برابر رای 

140160313007000077 مورخه
1401/01/10 نسبت به شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 75 متر مربع در قسمتی از 
پالک 2/30/ 2343 - اصلی بخش 15 مهاباد 
برابر مبایعه نامه عادی خریداری شــده مع 
الواسطه از آقای عزیز شهریاری موضوع سند 

قطعی شماره 1093 مورخ
1355/08/13 دفتر 11 مهاباد

4 - آقــای جعفر گــودرزی فرزند حســن 
بــه شــماره شناســنامه 409 و کــد ملی 
2871089752 صــادره مهابــاد برابر رای 

140160313007000062 مورخه
1401/01/09 نسبت به شش دانگ یک باب 
مغازه به مساحت 20 متر مربع در قسمتی از 
پالک 2/19/ 2343 - اصلی بخش 15 مهاباد 
برابر مبایعه نامه عادی خریداری شــده مع 

الواسطه از آقای حسن کاکه آقازاده .
5- آقای ســید ابوبکر عباســی طاهر فرزند 
رحیم به شماره شناســنامه 654 و کد ملی 
2870944497 صــادره مهابــاد برابر رای 
اصالحــی 140060313007004936 
مورخه 19/ 12/ 1400 نسبت به شش دانگ 

یک قطعه باغ و زمین آبی به مساحت
34982/17 متر مربع در قســمتی از پالک 
2346 - اصلی بخش 15 مهاباد روســتای 
اوزوندره وســطی برابر مبایعــه نامه عادی 
خریداری شده از وراث ، جزو مستثنیات خانم 

بزرگ عباس طاهر)م الف 9132(
تاریخ انتشــار نوبت اول: ســه شــنبه 20 

اردیبهشت ماه 1401 
تاریخ انتشار نوبت دوم: چهار شنبه 04 خرداد 

ماه 1401
علی گلی - رئیس ثبت اسناد و امالک مهاباد

بانک ها
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بالتکلیفی بازار ارز
کامران ندری، اقتصاددان 

موضوعی که می تواند اثر اساسی در بازار ارز داشته باشد نتیجه مذاکرات برجام است. این موضوع است که می تواند جهت بازار ارز را در روند کاهشی یا افزایشی تعیین کند. اگر نتیجه مثبت باشد نرخ ارز به سمت پایین جهش می کند و اگر 
نتیجه منفی باشد نرخ ارز به سمت باال جهش پیدا می کند. در حالتی که در حال حاضر مذاکرات در آن قرار دارد و به هر حال خبر قطعی در رابطه با حصول نتیجه منتشر نشده است، خبر مثبت می تواند نرخ ارز را کمی کاهش دهد. اگر توافق 

حاصل شود نرخ ارز به صورت ناگهانی و بدون معطلی به کانال 23 تا 24 هزار تومان ریزش خواهد کرد.
اما با انتشار یک خبر منفی مادامی که که نتیجه قطعی مشخص نباشد، نرخ ارز در همین کانال روند افزایشی مالیم خود را طی خواهد کرد. به طور کلی بازار ارز تحت تاثیر اخبار مثبت و منفی حاصل از این اتفاق است و با ادامه شرایط فعلی 

نرخ به صورت پیوسته در کانال خود باال و پایین می شود. البته نوسانات نرخ ارز به کیفیت اخبار منتشر شده نیز بستگی دارد. ممکن است یک خبر که خبری مثبت و قوی است روی کاهش نرخ ارز تاثیر بیشتری بگذارد.  
سایر عوامل هم ممکن است در تعیین نرخ ارز اثرگذار باشد اما به اندازه مذاکرات تاثیرگذار نخواهد بود. در ایام حج تقاضای متقاضیان هم ممکن است در بازار ارز تاثیر گذار باشد. اما میزان این تاثیر بسیار کم و ناچیز است و باعث جهش نرخ ارز 

نخواهد شد. اما دامنه ای را دارد و نرخ ارز را در همان دامنه خود در نوسان نگاه خواهد داشت. 
البته مذاکرات هم حداقل در شرایط فعلی به بن بست خورده است. همین موضوع روند نرخ ارز را به صورت مالیم به سمت باال نگاه خواهد داشت. از سوی دیگر دو راهی دولت برای حذف ارز دولتی نیز مزید بر علت شده است. سمت و 
سوی حذف ارز دولتی مشخص نیست. نشانه هایی که مشاهده می شود این است که ممکن است دولت در سیاست حذف ارز دولتی تجدید نظر کند. چراکه حذف این ارز در شرایط فعلی تبعات بسیار زیادی دارد و دولت به آن واقف 
شده است. حذف ارز دولتی تبعات منفی دارد اما می تواند تا حدی در تعدیل جزئی نرخ ارز به سمت پایین موثر باشد. هرچند هزینه های آن از تعدیل جزئی نرخ ارز بیشتر است.   تغییر نرخ ارز با حذف ارز دولتی آنقدر نخواهد بود و به 
هزینه های اقتصادی و اجتماعی آن حداقل در کوتاه مدت نمی ارزد. خود دولت هم به این موضوع در هفته اخیر آگاه شده و در دوراهی مانده است. دولت برای حذف ارز دولتی راهی را رفته و برای ادامه آن نه راه پس دارد و نه راه پیش. 

دولت واقف شده که نمی تواند به سرعت شوک به اقتصاد وارد کند چون تبعات آن را در هفته اخیر مشاهده کرده اند. خود دولت هم خیلی برای کاری که می خواهد انجام دهد مطمئن نیست.

رئیس  اتــاق اصناف ایران گفت: در دیــدار اصناف و 
تشــکل ها با رئیس جمهور بر ایجاد فضای همکاری 
همه جانبه تاکید شد تا با اقدامات کارشناسی وضعیت 
اقتصادی برای اقشــار مختلف جامعــه بهبود یابد. 
سعید ممبینی با اشــاره به دیدار مسئوالن اصناف و 
اتحادیه ها با رئیس جمهوری، اظهار داشــت: در این 
دیدار که با حضور وزرای صمت و کشــاورزی برگزار 
شد در خصوص شرایط اقتصادی و تصمیمات دولت 
طی هفته های اخیر گرفته بحث و درباره اثراتی که 
این تصمیمات بر وضعیت کاالها خواهد گذاشــت، 

نکاتی بیان شد.
وی با بیان اینکــه دغدغه ها و مشــکالت در مورد 
تصمیمــات را دولــت صمع و نظــر رئیس جمهور 
رســانده شــد، خاطرنشــان کرد: موضوع توجه به 
نقش تأمین کاالهــا در زنجیره تأمین مطرح شــد 
تا صرف نظــر از تصمیمــات در خصوص نــرخ ارز 
بررســی شــود زیرا اگر تأمیــن به درســتی انجام 
نشــود در نحوه عرضــه کاال و موجبات نارســایی 
 را فراهــم می کنــد کــه رئیس جمهور نیــز بر آن 

تاکید کردند.
ممبینی با اشــاره به تاکیــد رئیس جمهور مبنی بر 
توجه به تأمین کاالها، تصریح کرد: برخی تصمیمات 
ابالغ شده بدون زمان بندی مناسب اجرا می شود یا 

بدون دریافت نظرات خبرگان و کارشناسان مربوطه 
اعالم می شــود که این روند نیز نیاز به اصالح داشت 
که رئیس جمهور نیز بر آن تاکیــد کردند. وی افزود: 
رئیس جمهور به روسای مربوطه اعالم کرد تا ازاین پس 
برای اقدامات مربوط به حوزه اصناف از کارشناسان 
مربوطه در ایــن بخش نظر دریافــت کنند و بدون 

همکاری با این بخش تصمیم جدیدی را ابالغ نکنند.
رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه تصمیمات 
اقتصادی دولت خواســته و ناخواســته برافزایش 
قیمت ها تأثیر خواهد گذاشت که نباید با گران فروشی 
اشــتباه گرفته شــود، گفت: از دیگــر موضوعات 
مطرح شده تبیین تفاوت این دو مقوله بود زیرا گرانی 
ناشــی از افزایش نرخ ارز، تورم و تحریم ها است اما 
گران فروشــی تخلف محسوب می شــود تا مشکل 

بیشتری برای اصناف ایجاد نشود.
وی با بیان اینکه مشــکالت موجــود در یک فضای 
دوستانه و صمیمی با رئیس جمهور مطرح شد، اظهار 
داشت: از مهم ترین پیشــنهادات مطرح شده در این 
جلسه، موکول کردن تغییر قیمت آرد صنفی و صنعتی 
که موجب افزایش قیمت نان فانتزی شد به زمان تغییر 
قیمت آرد مصرفی نانوایی ها بود. ممبینی تاکید کرد: 
با تجمیع نظرات کارشناسانه، اقدامات و تصمیمات 
اقتصادی اجرا شود تا در این مسیر آرامش برقرار باشد. 

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: پیش بینی 
می شــود ۸۰۰ هزار نفر متقاضی دریافت تسهیالت 
ودیعه مسکن باشند. به گزارش خبرنگار مهر، سحابی 
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی در گفت وگو با خبر 
شبکه یک سیما درباره تسهیالت ودیعه مسکن اظهار 
کرد: در جلسه ۶ اردیبهشت شورای پول و اعتبار سقف 
تسهیالت کمک ودیعه مســکن را تعیین کرد که به 
ترتیب ۶۰، 4۵ و 3۵ میلیون تومان برای تهران، مراکز 
استان ها و شهرهای باالی 2۰۰ هزار نفر و سایر شهرها 

در نظر گرفته شده است.
وی افزود: نرخ سود این تسهیالت نرخ مصوب شورای 
پول و اعتبار اســت که در حال حاضر ۱۸ درصد است 
دوره بازپرداخت هم حداکثر ۵ ســال است. این مقام 
مسئول در بانک مرکزی یادآور شد: طی چند روز آتی 
همکاران ما در وزارت راه و شهرسازی نحوه ثبت نام در 

سامانه ای که برای این تسهیالت در نظر گرفته را اعالم 
خواهند کرد؛ اجاره نامه متقاضیان دریافت تسهیالت 
ودیعه مسکن باید در این سامانه بارگذاری شود. وی 
تأکید کر: باید متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن اجاره 
نامه دارای کد رهگیری داشته باشند و اجاره نامه دستی 
مورد پذیرش نخواهد بود؛ مالکیت آنها نیز بررســی 
می شــود که ملکی به نامش ان نباشد.  سحابی ادامه 
داد: پیش بینی می کنیم ۸۰۰ هزار مستأجر متقاضی 
دریافت وام ودیعه مسکن باشند؛ متقاضیان ابتدا باید 
اجاره نامه رسمی داشته باشند که کد رهگیری داشته 
باشد همچنین ملکی به اسم آنها نباشد و تسهیالت فعال 
مسکن در شبکه بانکی نداشته باشند. وی خاطرنشان 
کرد: جزئیات دیگر شرایط، سامانه ثبت نام و همچنین 
نحوه معرفی به بانک عامل طی چند روز آینده از سوی 

وزارت راه و شهرسازی تشریح خواهد شد.

به نظــر می رســد آینده 
بازار ارز کامــال به اتفاقات 
و موضوعات سیاسی گره 
خورده اســت. بــه عقیده 
فعاالن بازار ارز، مادامیکه 
شــرایط مذاکرات به همین روند باشد نرخ ارز در 

کانال فعلی خــود روند مالیم افزایــش قیمت را 
طی خواهد کرد. از ســوی دیگر عــالوه بر اینکه 
آینده بازار ارز کامال سیاسی شــده، معامله گران 
می گویند بــرای خرید و فــروش دالر، تا آمدن و 
رفتن انریکه مورا باید صبر پیشــه کرد. مهم ترین 
دلیل افزایش قیمت دالر، اخبار مرتبط با مذاکرات 
هســته ای در وین عنوان می شــود. به نظر می 
رســد معامله گران در برهه فعلی، اخبار مذاکرات 

را مثبت ارزیابــی نمی کنند و دالر که با انتشــار 
خبرهای مثبــت درباره نزدیک شــدن به توافق، 
 ســیر نزولی به خود گرفته بود، حــاال دوباره خیز 

برداشته است. 
به هر ترتیب بازار ارز این روزها خیلی در نوســان 
اســت. اما اتفاق عجیب در این بازار خارج شــدن 
صرافی ملی از گردونه اســت. به عقیــده فعاالن 
بــازار، قیمت هایی کــه صرافی ملــی می زند نه 

تــوان بازدارندگــی دارد نه خاصیت ســیگنالی. 
این در حالی اســت که هســته مرکزی بــازار ارز 
تهران تعــداد معامله گران ارزی بــه میزان قابل 
توجهی کاهش یافته اســت. کمبــود عرضه دالر 
به شکل اســکناس توســط صرافی ها در کنار نا 
اطمینانی نســبت به آینــده نــرخ ارز را می توان 
 از عوامــل مهــم این عــدم حضــور معامله گران 

در بازار دانست. 

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

نااطمینانی در بازار ارز منجر به عقب نشینی معامله گران شد

بازار   ارز خلوت  شد

وامودیعهمسکنبه۸۰۰هزارمستأجرپرداختمیشود

همکاریهمهجانبهبرایبهبودوضعیتاقتصادی

آگهی قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

هیات رسیدگی به تقاضاهای ثبت امالک  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مصوب ۱39۰/9/3 مستقر در 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهین دژ بشرح آرا ذیل پرونده های هیات 
تصرفات مالکانه و مفروزی اشــخاص مذکور را تایید علی هذا در اجرای ماده 
3 قانون یاد شــده مراتب را در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین 

مشاعی و سایر صاحبان حقوق آگهی می شود.
۱-برابر رای شماره ۱4۸4 مورخه ۱4۰۰/۱2/24 مالکیت آقای کرم زعفرانی 
فرزند خداوردی در ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت ۱79/۸۰ 
متر مربع مجزی شده از نسق زراعتی ۱۰2۶7 – ۱349/۰7/2۸ از 2 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 

۱4۰۰ که برای آن پالک 43۶ فرعی اختصاص یافت . 
چنانچه ظرف مدت 2 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 براســاس 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 باشــد و در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. ۸944
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/۰2/۰۵ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۱/۰2/2۰ 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شاهین دژ -  عبداله ابراهیمی

--
آگهی قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
هیات رسیدگی به تقاضاهای ثبت امالک  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مصوب ۱39۰/9/3 مستقر در 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهین دژ بشرح آرا ذیل پرونده های هیات 
تصرفات مالکانه و مفروزی اشــخاص مذکور را تایید علی هذا در اجرای ماده 
3 قانون یاد شــده مراتب را در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین 

مشاعی و سایر صاحبان حقوق آگهی می شود.

۱-برابر رای شــماره ۱49۵ مورخه ۱4۰۰/۱2/2۵ مالکیت آقای عبداله بیگ 
محمدی فرزند یداله در ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مســاحت 
۱۵4/3۵ متر مربع مجزی شده از نســق زراعتی ۱424۰ – ۱3۵2/۱۱/۱۸ 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 

4۰ در سال ۱4۰۰ که برای آن پالک 9324 فرعی اختصاص یافت . 
چنانچه ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشــار اولین نوبت آگهــی 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. ۸943

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/۰2/۰۵ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۱/۰2/2۰ 

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات /هیاتهای موضوع قانــون 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 ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند، ) برابر ماده 3 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 2 و کد ملی
2۸72۱۱۰۸۸7 صادره مهاباد برابر رای ۱4۰۱۶۰3۱3۰۰7۰۰۰۰۵۱ مورخه

۱4۰۱/۰۱/۰۸ نسبت به شــش دانگ یک قطعه باغ به مساحت 2۸۵4۶ متر 
مربع در قسمتی از پالک 24- اصلی بخش ۱۶ مهاباد روستای لج برابر اقرارنامه 
شــماره ۱3۵39 مورخ ۱393/۱۰/۱7 دفتر ۱7 مهابــاد انتقالی از وراث عزیز 

عزیزپور زارع نسق شماره
33۵97/2۱37 مورخ ۱3۵۰/۰9/۱۰ دفتر 3 مهاباد) م الف ۸94۱(

تاریخ انتشار نوبت اول: دو شنبه ۰۵ اردیبهشت ماه ۱4۰۱
 تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 2۰ اردیبهشت ماه ۱4۰۱

علی گلی - رئیس ثبت اسناد و امالک مهاباد
--

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات /هیاتهای موضوع قانــون 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 ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند، ) برابر ماده 3 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.
امالک واقع در بخش ۱۵ مهاباد

۱- آقای انور عبدالهی فرزند محمود به شماره شناسنامه 94۱2 و کد ملی
292۸۸34۰۱۱ صادره بوکان برابر رای ۱4۰۰۶۰3۱3۰۰7۰۰49۰۰ مورخه 
۱۶/ ۱2/ ۱4۰۰ و خانم عایشه پایدار فرزند حسن به شماره شناسنامه ۵9۱ و 
کد ملی 2۸7۱977۵۱۸ صادره مهاباد برابر رای ۱4۰۰۶۰3۱3۰۰7۰۰4۸99 
مورخه ۱۶/ ۱2/ ۱4۰۰ هر کدام نســبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یک 

باب خانه به مساحت 2۰۰ متر مربع در قسمتی از پالک 3۰ از 23۱3 - اصلی 
بخش ۱۵ مهاباد برابر سند قطعی شماره ۱۰9797 مورخ ۱39۶/۰9/۰۸ دفتر 

4 مهاباد انتقالی از ساالر قریب 
2-آقای سلیمان یوسفی فرزند محمد به شماره شناسنامه 2۰۶ و کد ملی

2۸7۱7۸۸۶۰۱ صادره مهاباد برابر رای ۱4۰۰۶۰3۱3۰۰7۰۰42۶۶ مورخه
۱۱/۰7 / ۱4۰۰ نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت ۱۵2/۱2

متر مربع در قسمتی از پالک ۱42 از 23۱3 - اصلی بخش ۱۵ مهاباد برابر سند 
قطعی شماره 42۵39 مورخ ۱4۰۰/۰2/2۱ دفتر 9 مهاباد

3 - آقای سلیمان یوسفی فرزند محمد به شماره شناسنامه 2۰۶ و کد ملی
2۸7۱7۸۸۶۰۱ صادره مهاباد برابر رای ۱4۰۰۶۰3۱3۰۰7۰۰42۶۵ مورخه

۱4۰۰/۱۱/۰7 نسبت به شــش دانگ یک باب خانه به مساحت ۱9۰/7۰ متر 
مربع در قســمتی از پالک ۱42 از 23۱3 - اصلی بخش ۱۵ مهاباد برابر سند 

قطعی شماره 42۵39 مورخ ۱4۰۰/۰2/2۱ دفتر 9 مهاباد .
4- آقای فتاح عبدالهی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۱7 و کد ملی

2۸7۱27273۵ صادره مهاباد برابر رای ۱4۰۱۶۰3۱3۰۰7۰۰۰۰4۱ مورخه
۱4۰۱/۰۱/۰7 نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت ۱۵4/۱۰

متر مربع در قسمتی از پالک 2/۱۰/ 2343- اصلی بخش ۱۵ مهاباد برابر مبایعه 
نامه عادی خریداری شده مع الواسطه از آقای حاج عبداهلل رستم زاده 

۵- آقــای کامل دهلــوی فرزند عبــداهلل به شــماره شناســنامه و کد ملی 
2۸۸۰۱7۰۵۱۶ صادره مهاباد برابر رای ۱4۰۱۶۰3۱3۰۰7۰۰۰۰47 مورخه 

۱4۰۱/۰۱/۰۸
نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مســاحت ۱۰۰ متر مربع در قسمتی از 
پالک ۱۰/ 2343- اصلی بخش ۱۵ 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 2۰۱ و کد ملی
2۸7۱2۱۸374 صادره مهاباد برابر رای ۱4۰۰۶۰3۱3۰۰7۰۰49۶۰ مورخه 
22/ ۱2/ ۱4۰۰ نســبت به شــش دانگ یک قطعه زمیــن مزروعی دیمی به 

مساحت 3۰4۰3/9۰
متر مربع در قسمتی از پالک ۶- اصلی بخش ۱۶ مهاباد روستای گول برابر سند 
قطعی شماره 37۶۸۶ مورخ ۱39۸/۰۱/۰7 دفتر 9 مهاباد انتقالی از ورات مرحوم 

حسین رشیدی و سهم ارث از مستثنیات روستا ) م الف ۸942(
تاریخ انتشار نوبت اول: دو شنبه ۰۵ اردیبهشت ماه ۱4۰۱ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 2۰ اردیبهشت ماه ۱4۰۱

علی گلی -رئیس ثبت اسناد و امالک مهاباد

مفقودی
سند موتور فالت ۸۰4۰2۸4۰ مدل ۸7 بشماره شاسی ۸7۰۰۰۸۸۰9 بنام  توحید 

اکرامی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 9۱24
--

مفقودی
سند مالکیت موتور سیکلت احسان مدل ۱399 به شماره انتظامی 22۶۱۶ – 377 به 
شماره تنه 24323 به شماره موتور 493۵43 بنام رئوف حسینی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد . 9۱22
--

مفقودی
برگ سبز – سند کمپانی و کارت ماشین سواری دوو تیپ سی یلو رنگ سربی – روغنی 
مدل ۱37۶ به شماره انتظامی 23 ق 2۵9 ایران ۵7 به شماره موتور ۵۸۵3۶۶ به شماره 
شاسی ۰۰۱427 بنام حمید عسگری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . 9۱2۱

--
مفقودی

برگ سبز تراکتور باغی  93۸ مدل ۸۵ به شماره انتظامی 43۱ ک ۱9 ایران ۱7 به شماره 

موتور ۶۰2۰۶۱3 به شماره شاسی 427۸ بنام مجتبی علیجانی مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط میباشد . 9۱2۰

--
مفقودی

برگ سبز ماشین سواری پژو پارس مدل ۱3۸7 به شماره انتظامی ۱۸۵ و ۶7 ایران 3۸ به 
 NAAN01CA49E728130 شماره موتور ۱24۸7۱۱79۵۰ به شماره شاسی

بنام بهروز مجلسی نیگجه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد .9۱27
--

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
برابر تقاضای کتبی حیدر صادقی مقدم مالک ششــدانگ اعیانی یک قطعه باغ انگور 
بشماره پالک ۱۰۰ مکرر فرعی از 9۱- اصلی )توضیحا در اجرای استاندارد پالک تبدیل 
به ۱۱۱۶ فرعی گردیده است.( واقع در قریه قره حسنلو بخش ۵  ارومیه که متقاضی 

تحدید حدود ششدانگ پالک فوق است در روز سه شنبه مورخه ۱4۰۱/۰3/۱۰
قبل از ظهر در محل وقوع ملک شروع و بعمل خواهد آمد لذا به موجب ماده ۱4 قانون 
ثبت امالک بدین وسیله به صاحبان امالک و مالکین مشاعی و مجاورین شماره فوق 
الذکر بوسیله این آگهی ابالغ می شود که در روز نامبرده باال در محل حضور بهم رسانند 

و اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک که در موعد مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 2۰ 
قانون ثبت امالک پذیرفته خواهد شد.9۱2۵

 تاریخ انتشار : ۱4۰۱/۰2/2۰
علی عبدل زاد اوصالو - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک ارومیه

--
آگهی ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه تعیین و تکلیف اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برای رای شــماره ۱4۰۰۶۰3۱3۰۰۱۰۰3299 مورخــه ۱4۰۰/۱2/۱7 موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی ارومیه تصرفات مالکانه و بالمعــارض متقاضی خانم اکرم بابا زاده به 
شناسنامه شــماره ۸7۵ کد ملی 2۸۰2۶22۶۵۱ صادره از خوی فرزند جبرائیل 
در ۱۰۸4/۵۵ سهم مشــاع از 9۱۶۶/۵7 سهم ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 

ششدانگ 9۱۶۶/۵7
متر مربع به شماره پالک باقیمانده ۱۸3 فرعی از 3۶ اصلی )که در اجرای استاندارد 
ســازی تبدیل به 3۰۵ فرعی از ۱۸3 فرعی از 3۶ اصلی ( واقع در آذر بایجانغربی 
بخش ۱4 ارومیه و اداره ثبت اسناد و امالک و فق مقررات پس از کسر از مالکیت 

اسماعیل اشرفی اقدام خواهد نمود فلذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.9۱2۸
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۰2/2۰ روز سه شنبه 

تاریخ انتشار نوبت دوم :۱4۰۱/۰3/۰7 روز شنبه 
عیسی عباسی – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 ارومیه

--
مفقودی 

برگ سبز خودرو سواری پژو تیپ ۱-2۰۶ آریان رنگ سفید – روغنی مدل ۱3۸۸ به 
شماره انتظامی 933 د 47 ایران 27 به شماره موتور ۱3۸۸۸۰۰27۰9 شماره شاسی 
NAAP61ME5AJ408751 بنام مهناز موسوی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد .9۱23
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بومی سازی دستگاه سطح سنج لیزری 
دستگاه سطح سنج یا رویه نگار لیزری با کاربرد در صنایع مختلف، برای نخستین بار در کشور تولید شد. به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،این محصول ایران ساخت با دقت 
١ میکرومتر، توانایی سنجش زبری سطوح مختلف را دارد و در صنایع مختلفی ازجمله ساخت قطعات فلزی حساس می تواند مورد استفاده قرار گیرد. دستگاه سطح سنج لیزری، با استفاده از 
فناوری لیزر مثلثی به بررسی سطوح اجسام می پردازد. این سامانه متشکل از منبع لیزر، ادوات اپتیکی مختلف و حسگر تصویربرداری است. نمونه مورد بررسی بر روی صفحه در یک راستا 

حرکت می کند و حسگر نیز بر روی صفحه دیگر به صورت عمود بر نمونه حرکت می کند. این نوع حرکت صفحه ها باعث افزایش دقت روبش سطح می شود.

به رغم عدم تغییر محسوس 
و یا طی روند افزایشی قیمت 
انس جهانی، قیمتها در بازار 
سکه و طال میل به رشد دارد. 
قیمت هر قطعه ســکه طرح 
جدید بهار آزادی بر اســاس نرخ اتحادیه طال، جواهر و 
سکه تهران ۱۳میلیون و ۳۲۰ هزار تومان شد. یک گرم 
طالی ۱۸ عیار نیز یک میلیون و ۳۰5 هزار تومان است. 

کشتی آرای، نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران می 
گوید: حباب سکه با افزایش تقاضا سیر صعودی به خود 
گرفته و به 5۲۰ هزار تومان رسید. وی افزود: اکثر معامله 
گران بازار معتقدند در روزهای آینده تقاضا برای خرید طال 
و ســکه ادامه دارد بنابراین قیمتها سیر صعودی به خود 
خواهد گرفت در حالیکه قیمت جهانی طال میلی به افزایش 
نخواهد داشت. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی ۱۳ میلیون 
و ۳۲۰ هزار تومان، ســکه تمام طرح قدیم ۱۲ میلیون و 
۹۰۰  هزار تومان، نیم سکه ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، 
ربع سکه ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی۲ 
میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. همچنین قیمت هر اونس 
طال در بازار های جهانی به یک هزار و ۸۸۴ دالر رســید و 

هر گرم طالی ۱۸ عیار به مبلغ یک میلیون و ۳۰5 هزار 
تومان معامله می شود. عبداهلل محمدولی، کارشناس بازار 
در رابطه با پیشب بینی وضعیت بازار طال و سکه گفت: طی 
چند مدت اخیر تحت تاثیر مذاکرات وین و اخبار سیاسی 
شاهد نوساناتی در بازار طال و سکه بوده ایم. در حال حاضر 
روند بازار مثل گذشته حالت التهابی ندارد و توام با هیجانات 
روزانه نیست. سیاست ها بر این است که از این روندهای 
غیرمعقول و غیرکارشناسی در بازار جلوگیری شود. وی در 
ادامه با اشاره به وضعیت اقتصاد ایران افزود: اقتصاد ایران، 
بیمار اســت و بیش از آنکه متکی بر شاخص هایی مانند 
اشتغال و صادرات و... باشد، وابسته به اخبار سیاسی است.

این کارشــناس اقتصادی در پایان گفت: از سوی دیگر 
نیز پیش بینی می شود روند کاهشی که اونس جهانی 
طی چند مدت اخیر تجربه می کرد، متوقف و روند مالیم 
افزایشی را در پی داشته باشد؛ بنابراین به دنبال این شرایط 
و همچنین ضمن افزایش تقاضا به دلیل مناسبت ها و 
جشن ها پس از ماه مبارک رمضان، افزایش قیمت  انواع 
سکه و بازگشت رونق به بازار طال و سکه را شاهد خواهیم 
بود. در همین رابطه رئیس اتحادیه فروشــندگان طال 
و جواهر به "کســب و کار" گفت: هر زمانی که نوسانی 
در قیمت طال و ســکه رخ می دهد، بازار به حالت رکود 
درمی آید و به دلیل کاهش تقاضا، خرید و فروش خاصی 
انجام نمی شود. قیمت را نمی توان پیش بینی کرد اما حال 

و روز فعلی، انتظار افزایش قیمت را خواهد داشت. البته ما 
راضی نیستیم افزایش قیمت داشته باشیم و می خواهیم 
آرامش در بازار برقرار باشد که داد و ستد انجام شود، زیرا 
این نوسانات موجود در بازار، اجازه داد و ستد را نمی دهد. 
ابراهیم محمدولی اضافه کرد: امیدواریم دولت سیاستی را 
به کار گیرد که بازار ارز و سکه از این سردرگمی نجات پیدا 
کند. ما نیز پیشنهاداتی را داده ایم و در کنار آن آماده ایم که 
در آینده به دولت کمک کنیم. در حال حاضر طالفروشان 
بیشتر به دنبال آرامش بازار هستند. زیرا در آرامش بازار، 

مصرف کننده به بازار طال ورود پیدا می کند.  محمدولی 
اظهار داشت: با توجه به قیمتی که امروز سکه دارد، استقبالی 
که مردم قبال از آن می کردند، وجود ندارد. زیرا سکه به قیمتی 

رسیده که برای همه تعجب آور شده است.
به گفته این فعال صنفی نوسان نرخ ارز هم دلیل مهم 
دیگری در افزایش نرخ طال و سکه در سال جدید بوده 
است. نوسان های نرخ ارز در ســال جدید رو به افزایش 
بوده و به همین دلیل شاهد هستیم که نرخ سکه و طال 

روندی صعودی به خود گرفته است.

سكه 13 ميليون و 320 هزار تومان شد

صعود قیمت طال و سکه 
رشد نرخ حباب سكه های كوچك

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

با انجام بازنگري و مهندسي مجدد ، يك مجتمع آبرساني 
روستايي در مدار بهره برداري قرار گرفت
اراک- خبرنگار کسب و کار

رحیم کریمي مدیر اداره آب و فاضالب شــهر 
مهاجران از انجام بازنگري و مهندسي مجدد 
در  مجتمع آبرســاني در بخش زالیان و تامین 
آب ۴ روستاي این شــهر خبر داد. به گزارش 
روابط عمومي شــرکت آب و فاضالب استان 
مرکزي وي با اعالم خبر فوق ، افزود : این مجتمع آبرســاني به منظور تامین آب 
تعدادي از روستاهاي بخش زالیان از جمله مهاجران کمر- مهاجران خاک - حسن 
آباد - حمریان - البرز - تحت محل و ......، در گذشته طراحي و اجراي آن در دستور 

کار شرکت آب و فاضالب استان گرفته بود. 

بهره مندی از علوم نوين دانشگاهی نياز امروز صنعت گاز است
اراک- خبرنگار کسب و کار

محمدرضا ســمیعی مدیرعامل شرکت گاز 
استان مرکزی گفت: بهره مندی از علوم نوین 
دانشــگاهی نیاز امروز صنعت گاز اســت که 
ارتباط میان شرکت گاز و دانشگاه موجب رشد، 
پیشرفت و به روز شدن علم و عمل شده است. به 
گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی محمدرضا سمیعی گفت: همکاری 
میان شرکت گاز استان مرکزی با مراکز پژوهشی و علمی موجب پیشرفت و تعالی 
روز افزون این شرکت شده وهمکاری های نظام یافته جهت تعریف و اجرایی نمودن  
پروژه ها منوط به راهکارهای بهینه جهت سیاست گذاری و اولویت بندی است که 
این خود، نشأت گرفته از نیازهای شرکت بوده و آن را به منصه ظهور می گذارد و از 
اهداف استراتژیک میان مدت و بلندمدت پژوهش و فناوری شرکت پیروی می کند. 

دکتر کریمی شهردار اراک در مراسم افتتاحیه زمین چمن مصنوعی شهرک هجرت:
خدمت به مناطق و محالت كم برخوردار شــهر، 

اولويت فعاليت های شهرداری اراک می باشد
اراک- خبرنگار کسب و کار

بــه گــزارش اداره ارتباطات و امــور بین الملل 
شهرداری، دکتر کریمی در مراسم افتتاحیه زمین 
چمن مصنوعی شهرک هجرت گفت:افتتاح این 
زمین چمن مصنوعی در این منطقه از شهر، برگ 
زرین دیگری از عملکرد شهرداری اراک می باشد. 
وی خاطر نشان کرد: خدمت به مناطق و محالت کم برخوردار شهر از جمله رویکرد 
و اولویت فعالیت های شهرداری اراک می باشد که در این دوره نیز با جدیت بیشتری 
تقویت شده است. دکتر کریمی تصریح کرد:مسولین باید با خدمت بیشتر به مردم در 
مناطق محروم و کم برخوردار، این مناطق را به سطحی از توازن توسعه ای ارتقاء دهند 

تا شاهد کاهش فاصله ها در طبقات اجتماع و مناطق شهر باشیم.

به مناسبت روز جهانی کار و کارگر برگزار شد:
تجليل نمادين از جمعی از كارگران تالشــگر در 

كارگاه مركزی شركت پتروشيمی شازند
اراک- خبرنگار کسب و کار

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
پتروشیمی شــازند، همزمان با روز جهانی کار 
و کارگر و به همت پایگاه مقاومت بسیج شهید 
تندگویان، جمعی از مدیران و مسئولین شرکت 
پتروشیمی شــازند با حضور در جمع کارگران 
تالشگر و سنگرسازان عرصه جبهه اقتصادی، از تالش جهادی و زحمات ارزنده این 
عزیزان تقدیر و تشکر بعمل آوردند. در این مراسم که مهندس متین معاونت تولید 
و ریاست مجتمع، مهندس ساکی معاونت مجتمع، مهندس طحان نژادیان فرمانده 
پایگاه مقاومت بسیج شهید تندگویان و هندی نماینده مدیرعامل و رئیس روابط 
عمومی و امور بین الملل حضور داشتند، ریاست مجتمع با حضور در جمع کارگران 
تالشگر بخش های مختلف کارگاه مرکزی مجتمع، با ایشان دیدار و فرارسیدن این روز 

را به تمامی کارگران سخت کوش پتروشیمی شازند تبریک و تهنیت عرض نمودند.

توسعه صددرصدی گازرسانی و رسيدن به قله پويش 
سبز از اهداف شركت گاز استان مركزی است

اراک- خبرنگار کسب و کار
محمدرضا سمیعی مدیرعامل شرکت گازاستان 
مرکزی گفت: توســعه صددرصدی گازرسانی 
و رسیدن به قله پویش ســبز از اهداف شرکت 

گازاستان مرکزی است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان 
مرکزی، سمیعی پاســخگویی به مردم و مشــترکین را از رئوس مهم عملکرد این 
مجموعه برشمرد وگفت: تعداد مالقات مردمی درسال ۱۴۰۰ به تعداد6۸ دیدار بوده 
و بیشتر آنها متقاضی نصب انشعاب و شبکه گذاری می باشندکه در آینده ای نه چندان 

دور گازرسانی به مناطق درخواستی صورت خواهد پذیرفت.

اخبار

  مریم بابایی
لغو انتخابات اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی و 
عزم وزارت صمت برای تفکیک این اتحادیه، اکوسیستم 
استارتاپی و کســب و کارهای مجازی کشور را با شوک 

جدیدی  مواجه کرده است.
در حالی که براساس نظرســنجی از فعاالن اقتصادی، 
بزرگ  ترین مانع این روزهای فضای کسب و کار، نا امنی 
و پیش بینی ناپذیری فضای اقتصادی است، این بار نیز 
وزارت صمت و دولتی ها یک شبه و پشت درهای بسته 
و بدون مشورت و نظرســنجی از فعاالن عرصه کسب و 
کارهای مجازی و اکوسیستم استارتاپی رای به تفکیک 
اتحادیه کسب و کارهای مجازی داده اند و انتخابات این 
اتحادیه را در آستانه برگزاری، لغو کرده اند تا بار دیگر فضا و 

اکوسیستم را برای فعاالن اقتصادی ناامن تر شود. 
جدا از اینکه تفکیک شدن یا نشــدن اتحادیه کسب و 
کارهای مجازی چه جوانب مثبت و منفی ای دارد و جدا از 
انتقاداتی که به عملکرد اتحادیه کسب وکارهای مجازی 
طی سال های گذشته وجود دارد؛  آنچه بار دیگر منجر 
به استیصال و ناامیدی فعاالن کسب و کارهای مجازی 
در ســال حمایت از تولید دانش بنیان شده، بی توجهی 
آشکار تصمیم  گیران دولتی، به نظرات کارشناسی فعاالن 
این حوزه و بخش خصوصی، مشابه روندی است که در 

تصویب طرح صیانت از فضای مجازی طی شد.
از طرف دیگر دستور معاون وزارت صمت برای تفکیک 
اتحادیه کســب و کارهای مجازی و شــوک به فضای 
اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان در مغایرت آشکار با قانون 
بهبود محیط کســب و کار و قانون نظام صنفی اســت. 
ماده 5 قانون بهبود محیط کســب و کار صراحتا تاکید 
دارد، در فعالیت هایی که تشکل های موازي وجود دارد، 
زمینه ادغام، شبکه سازي، یکپارچه ســـازي و انسـجام 
تشـکل هاي مـوازي فراهم شود این در حالی است که در 
حال حاضر دوپاره کردن اتحادیه کسب و کارهای مجازی 

در دستور کار قرار گرفته است.
همچنین برابــر تبصره ۷ ماده ۲۱ قانــون نظام صنفی 
تشکیل اتحادیه کشوری می بایســت با پیشنهاد اتاق 
اصناف و تائید وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام شود. 
این در حالی است که اتاق اصناف نه تنها رای به تشکیل 
اتحادیه جدید و یا تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی 
نداده است بلکه در نامه ای رسمی صراحتا عنوان کرده با 
چنین تصمیمی مخالف است و در نامه خود به وزیر صمت 
پذیرفته کسب وکارهایی که به صورت واقعی در فضای 
فیزیکی نیز فعالیت می کنند و از فضای مجازی به عنوان 
تکمیل کننده فضای کسب وکار خود بهره می برند دیگر 
نیازی به دریافت جواز کسب از اتحادیه کسب وکارهای 
مجازی نداشته باشــند بلکه فقط آدرس سایت و دامنه 

خود را به اتحادیه سنتی شان اعالم کنند.
از طرف دیگر وزارت صمت تخصصی شدن این اتحادیه 
با توجه به افزایش اعضا را دلیل تصمیم به تفکیک عنوان 
کرده است اما سوال این است که آیا راه تخصصی شدن در 
این فضا از تفکیک می گذرد؟ آیا تصمیم گیری در این زمینه 
و تغییر ســاختار این اتحادیه نباید با مشورت فعاالن این 

عرصه و بررسی های بیشتر و تخصصی تر صورت بگیرد؟

تالش برای ایجاد فرایندی شفاف
اشکان آرمندهی، عضو ائتالف تاد  و مدیرعامل دیوار، در 
نشست خبری در این زمینه عنوان کرد: قطعا اتحادیه باید 
به سمت تخصصی شدن پیش رود، گفت: » این اتحادیه 
بعد از دوره چهارساله و عمر چهار ساله و اولیه آن و عمال با 
۲۰۰عضو شروع به کار کرده و االن ۳هزار و هشتصد عضو 
دارد و باید تخصصی شــود. اما موضوع اینجاست که راه 

اختصاصی شدن تفکیک اتحادیه است؟« آرمندهی در 
پاسخ به پرسشی که خود طرح کرد، گفت: »راه درست این 
است که در این تصمیم کسب وکارها دخالت داده شوند و 
من به عنوان عضو اتحادیه  نشنیده بودم که برای تخصصی 
شدن باید نخسه دو تکه شدن پیچید. این موضوع سوالی 
اســت که با این روش پاسخش شفاف نیست و اگر واقعا 
دغدغه تخصصی شدن داریم راهش این است که تشکل ها 
را دعوت کنیم و این موضوع میتوانست در اتحادیه قبلی 
اعالم شود و وزارت صمت باید این موضوع را در چهارسال 

گذشته از هیئت مدیره مطالبه میکرد«.
به گفته او این موضع روند قانونی دارد و باید متناسب با 

فرایند قانونی تصویب شود.
به گفته او در حال حاضر به ســمتی پیش می رویم که 
نمی توانیم پاسخ تخصصی شدن را تفکیک شدن عنوان 
کنیم. این تفکیک را به رســته های کوچکتر باید انجام 
دهیم و نه دو پاره شدن اتحادیه. ما مخالف تخصصی شدن 
نیستیم اما باید از راه قانونی باشد. همچنین 6ماه پایانی 

کار برای این روند دیر است.
او با اشاره به اینکه از نظر خود من تفکیک هم مزایا دارد و 
هم معایب، گفت: »با این شیوه بحث جلوگیری از خالقیت 
در سال دانش بنیان را  خواهیم داشت. همپوشانی و موازی 
کاری و مواردی از این دست هم شکل خواهد گرفت. این 
تفکیک زیر ساختی الزم دارد که باید در مورد مدل آن 
و دیگر جزئیات،  صحبت کنیم وبــه نظرم روند اصولی 

تفکیک شدن حداقل 6تا یک سال زمان نیاز دارد.«
به باور آرمندهی کسب و کارها در نقطه شروع نمیدانند از 
کجا باید مجوز بگیرند و ما خودمون در شروع تعداد زیادی 

مجوز از ارشاد داشتیم.
او با توضیح درباره روند مجوزدهی وافزایش آن گفت: »با 
این شیوه عمال به این سمت می رویم که این مجوزها زیاد 
شود. از همین رو باید جلوی خالقیت افراد و کسب وکارها 
در سال دانش بنیان گرفته خواهد شد. با این رویکرد عمال 
مطالبه من به عنوان یک عضو از اتحادیه و فردی که دغدغه 
صنفی دارم این است که برگردیم به متن قانون و قانون را 

سرلوحه قراردهیم.«
آرمندهی در ادامه توضیحات خود با تاکید بر اینکه این 
روند تفکیک اشتباه بود، گفت: »تفکیک هم با فرایندی که 
طی شده درست نیست و خواهش من این است که قانون 
را سرمشق  قرار دهییم و بر اســاس آن اگر اتاق اصناف، 
وزارت صمت و همچنین اتحادیه  همه و همه ماموریت و 
مسئولیت هایشان تعیین شد در پایان برگزاری انتخابات 
کمک خواهد کرد همبســتگی بین اعضا هیئت مدیره  

جدید شکل گرفته و آنها مستقر شوند.«
او در ادامه توضیحات خود گفــت: »ما باید دو نکته را به 
عنوان مطالبه مطرح کنیم. اول عدم لغو و دوم مطالبه از 

هیئت مدیره جدید در خصوص تخصصی شدن«.

تفکیک اتحادیه ارتباطی با انتخابات ندارد
در ادامه این نشست خبری، صادق محمدی، مدیرعامل 
مدیانا با تاکید بر اینکه در این پنح سال تعداد قابل توجهی 
از اعضا جواز گرفتند، گفت: »اتفاقی که افتاده این است که 
تعداد قابل توجهی از این کسب وکارها کوچک هستند و 
دنبال کننده اخبار نیستند. این کسب وکارها هم از زمانی 
که متوجه این موضوع شــدند درباره این موضوع ابراز 

نگرانی و سردرگمی کردند.«
او با تاکید بر اینکه لغو انتخابات منجر به کمرنگ شدن نفوذ 
و قدرت عمل اتحادیه خواهد شد، گفت: »انتخاباتی که قرار 
بود  ۲۳ فروردین برگزار شود به  دلیل ماه رمضان به تعویق 
افتاد. اما دلیل پشت پرده شایئه لی بود که دو نفر از اعضای 
اتحادیه اعالم کرده بودند و نامه پاسخ به این ادعا داده شد. با 

بررسی اتاق اصناف اما متاسفانه تنها تبعاتی که داشت لغو 
انتخابات بود تا اینکه تو این وضعیت قرار گرفتیم.«

به گفته محمدی موضوع تفکیک اتحادیه در حال حاضر 
کامال  بی ارتباط به تفکیک است. تفکیک اتحادیه موضوع 
جدایی است اما خروجی این شده که دوباره انتخبات در 
خال لغوشدن است.  البته که هر دو اتفاق به استناد قانون 

غیرقانونی است.
این عوض ائتالف تاد با اشاره به اینکه بعد از اعالم این خبر 
تمام سفرها و نشست های ائتالف ملغی شد، گفت: »بر 
اساس تبصره ۷ قانونی متوجه شدیم اتاق اصناف باید این 
پیشنهاد را بدهد. در همین روند متوجه شدیم اتاق نه تنها 
درخواستی نداده و این موضوع را مطرح نکرده، حتی این 
موضوع را رسما اعالم کرده که آمادگی هر گونه نشست 

در رابطه با اعالم نتیجه اصلی و درست و قانونی را دارد.«
او با تاکید بر اینکه اتاق اصناف کامال مخالف این پیشنهاد 
است گفت: »تصور من این است که این ماجرا تکه ای از یک 
پازل بزرگ است. در این تصمیم و در صورت لغو انتخابات 
کار اتحادیه رسما متوقف خواهد شد. باید منتظر باشیم تا 

در آینده تکه های این پازل کنار هم شکل بگیرند.«
به گفته محمدی اگــر امروز در مقابل ایــن بی قانونی، 
صحبتی نشــود، در آینده هم توان مقابله با مشکالت 

بعدی را نداریم.

تعویق دوباره انتحابات قابل دفاع نیست
مهدی نجفــی، مدیرعامل ســفرمارکت و عضو ائتالف 
تاد نیز در ادامه این نشســت خبری گفت: »آنچه اتفاق 
افتاده از نظر ما قابل دفاع نیست. دلیل این موضوع هم 
این اســت که چنین روندی در نهایت منجر به تضعیف 
بخش خصوصی کشور خواهد شــد. از همین رو من از 
دولت میخواهم ببینند که موتور مولد کشور روی کسب 
و کارهای خصوصی اســت و برنامه دولت این است که 
خودش رو کوچک کند و بخش خصوصی مولد اشتغال 

در کشور است.«
به گفتــه او یک بخش خصوصی قدرتمنــد میتواند به 
ساختار کمک کند. این در حالی است که اتفاقی که افتاده 

در جهت تضعیف بخش خصوصی است.
او با تاکید بر اینکه حاال نباید موضوع رو اینگونه ببینیم که 
رای گیری لغو شده و مشکل وجود دارد، گفت: »سرنوشت 
کســب وکارها نباید با یک نامه در اتاق معاون یک وزیر 
دستکاری شود. بر اساس قانون نمی توان کسب وکار را 
از حقوق اساسی خود منع کرد. نمی توان در یک شب در 

اتحادیه را بست و قانون این اجازه رو نمی دهد.« 
به گفته نجفی هروقت از قانون گذر کردیم نتیجه خوبی 
ندیدیم و حاال در روز روشن این بی قانونی شکل گرفته. 
این موضوع را کارشناسان حقوقی اعالم کرده اند و نه اتاق 

اصناف و اتحادیه. 
او در بخش دیگری از توضیحات خود با اشاره به اینکه اتاق 
اصناف به صراحت دالیل قانونی خودش رو اعالم کرده، 
گفت: »قانون عنوان کرده که در نوشتن هر قانونی نظر 
ذینفعان و بخش خصوی را دریافت کنید. مجوزها را کم 
کنید و تشکل ها را در هم ادغام کنید. این در حالی است 
که ما برخالف این نظریه چند تشکل می سازیم و مجوزها 
را بیشتر می کنیم و این موضوعات در رتبه بندی فضای 

کسب و کاری یک مملکت منفی است.«
نجفی در بخش پایانی توضیحات خود گفت: »در نهایت 
برخی بر این باورند که وجود چند اتحادیه از یک اتحادیه 
بهتر است. این موضع را هم شنیده ایم. اما در نهایت باید 
همه با هم و بر اساس اظهارنظرهای متفاوت موضوع را 
بررســی کنیم. دالیل باید مورد بررسی قرار بگیرند و بر 

اساس شفافیت موضع روشن شود.«

او با تاکید بر اینکه موضوع اینجا حقوق کسب وکارهاست، 
گفت: »من از هم صنفی ها و اعضای سابق اتحادیه دعوت 
می کنم تا مناظره کنیم و حرف بزنیم. تصمیم نهایی در این 
اتفاق سرنوشت کسب وکارهای دانش بنیان را تحت تاثیر 
خود قرار می دهد. باید این نکته را مورد توجه قرار داد که 
پشت درهای بسته نمی شود برای سه هزار کسب و کار 

تصمیم گرفت.«
این عضو ائتالف تاد با اشاره به اینکه ما از تمام حق هایی که 
قانون در اختیارمان قرار داده موضوع را پیگیری خواهیم 
کرد، کفت: »از آقای اژه ای و رئیس جمهور تقاضا می کنیم 
که به این موضوع ورود کنند. اینجا حقوق بیش از سه هزار 

کسب و کار مطرح است.«
در ادامه رضا الفت نسب دیگر عضو ائتالف تاد الفت نسب 
در ادامه توضیحات این بخش گفت: »اقایونی هستند که 
خودشان هم عضو اتحادیه هســتند و گزارش غیراصل 
داده اند. اتاق اصنــاف این گزارش ها را بررســی کرد و 
اعالم کرد کسب و کارهایی هستند که 6ماه و یک روز از 
فعالیتشان گذشته است. این موضوع به شکل مکتوب هم 

ارسال شده است«.
به گفته او اینکه عضــوی تخلف کــرده و یک گزارش 
غیرواقعی به رسانه ها داده و بعد از بررسی های انجام شده 
متوجه نادرست بودن گزارش می شویم، باید پاسخ داده 
شود. در حقیقت گله ما از دوستانمان است و نه از اقای شاه 

میزرایی)معاون وزیر صمت(.
الفت نسب با ابراز تاسف از سکوت مجلس درباره مشکالت 
پیش آمده گفت: »متاسفیم که مجلســی که قراره در 
امور اجرایی نظارت کند ســکوت کرده، گفت:» سوال 
ما از مجلس این اســت که چطور بر اساس یک گزارش 

غیرقانونی روندی پیگیری می شود؟«
گفتنی است اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی، 
در راستای تحقق ماده ۸۷ قانون نظام صنفی و تأکید بر 
تشکیل اتحادیه کشوری کسب وکار های مجازی، فعالیت 
خود را از آبان ماه ســال ۱۳۹6 به طور رسمی در جهت 
حمایت از کســب وکار های اینترنتی کشور، تسهیل و 
تسریع بخشیدن در رشد و توسعه کســب وکار ها آغاز 

کرده است.
با  وجود این انتقادات اما هیات عالی نظارت بر سازمان های 
صنفی کشور با صدور اطالعیه ای از لغو انتخابات اتحادیه 
کسب و کارهای مجازی با توجه به موافقت وزیر صمت 
با تفکیک اتحادیه کسب وکارهای مجازی به دو اتحادیه 
کســب و کارهای مجازی توزیعی و اتحادیه کســب و 

کارهای مجازی خدماتی داده است.
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت نیز در توضیح دلیل 
چنین تصمیمی گفته است: با توجه به حوزه های متعدد 
فعالیت در فضای مجازی به تدریج تعداد اتحادیه ها باید 
بیشتر شود.علی رضا شاهمیرزایی گفته است: با توجه به 
حوزه های متعدد فعالیت در فضای مجازی به تدریج تعداد 
اتحادیه ها باید بیشتر شود چرا که طبق آمار یک میلیون 
فعالیت صنفی مجازی در ایران وجود دارد که رشته های 
فعالیتشان متفاوت اســت در نتیجه باید به سمت این 

تفکیک میرفتیم.
وی عنوان کرده: در حال حاضر وضعیت مانند سال های 
گذشته نیست که کسب و کارهای مجازی تنها در برخی از 
رشته ها فعال باشند . در رشته های غیرمجازی سه میلیون 
واحد صنفی و حدودا ۷ هزار اتحادیه داریم که تقریبا همه 

اینها در فضای مجازی نیز فعالیت می کنند.
به گفته معاون تجارت و خدمات وزارت صمت نمی شود 
طیف وسیعی از تخصص های گوناگون را در یک اتحادیه 
گنجاند از این رو افزایش تعداد اتحادیه ها آغاز ده و در گام 

اول نیز اتحادیه به دو بخش تفکیک شده است.

رای به تفكيك اتحاديه كسب و كارهای مجازی پشت درهای بسته

کسب و کارهای مجازی، قربانی اختالفات داخلی
دوپاره كردن اتحاديه كسب و كارهای مجازی در سال حمايت از دانش بنيان ها

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهرری
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اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
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