
آنطور که مسئوالن سازمان امور مالیاتی می گویند، قرار است در خردادماه سال 
جاری در راستای آماده کردن مقدمات اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مؤدیان، تفکیک حساب های تجاری و شخصی آغاز شود که در این بین چرایی این 

اقدام مورد سوال است.
به گزارش ایســنا، در سال گذشته اتصال دســتگاه های کارتخوان و درگاه های 
پرداخت الکترونیک به پرونده های مالیاتی به منظور فراهم سازی مقدمات قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اجرا و حدود هفت میلیون کارتخوان به 

پرونده های مالیاتی متصل و تقریبا سه میلیون کارتخوان نیز غیرفعال شدند.
اکنون قرار است تا حســاب های تجاری و شخصی تفکیک شوند که طبق اعالم 
ســازمان امور مالیاتی این اقدام در خردادماه آغاز خواهد شد و در پی این اقدام، 
صاحبان حساب های تجاری باید به ســازمان امور مالیاتی تجاری بودن حساب 

خود را اعالم کنند.
در این بین، چرایی تفکیک حســاب های تجاری و شخصی به قانون پایانه های 
فروشگاهی و ســامانه مؤدیان تصویب شــده در ســال ۱۳۹۸ برمی گردد که 
براســاس آن، کلیه صاحبان مشــاغل )صنفی و غیرصنفی( و اشخاص حقوقی 

موضوع فصل های چهارم و پنجم باب ســوم قانون مالیات های مستقیم مصوب 
۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصالحات و الحاقات بعدی آن، باید به ترتیبی که ســازمان مقرر 
می کند، نســبت به ثبت نام در ســامانه مؤدیان اقدام کنند و خرده فروشی ها و 
واحدهای صنفی که به صورت مستقیم با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، عالوه 
 بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی )کارتخوان( 

نیز هستند.
اما استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که به صورت مستقیم با مصرف کننده 
نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست و مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورت حساب های 

خود را به ترتیبی که سازمان تعیین می کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند.
در حالیکه این قانون که از زمان تصویب تاکنون بالتکیلف باقی مانده و هنوز سامانه 
مؤدیان نیز رونمایی نشده است، ســازمان امور مالیاتی اولویت اول خود در سال 
جاری را اجرای آن اعالم کرده و طبق گفته رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان 
امور مالیاتی تا پایان امسال این قانون اجرا خواهد شد و بدین منظور قرار است تا 
در راستای فراهم سازی مقدمات اجرای کامل این قانون، حساب های تجاری و 

شخصی تفکیک شوند.

چه کسانی باید حســاب تجاری خود را به سازمان مالیاتی اعالم 
کنند؟

در این زمینه، مشموالن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان باید شماره 
 )pos( حساب یا حساب های بانکی و شناسه یکتای دستگاه های کارتخوان بانکی
یا درگاه های پرداخت الکترونیکی مورد اســتفاده برای فعالیت شغلی خود را به 

سازمان اعالم کنند.
همچنین، در موارد استفاده از حساب بانکی یا دستگاه کارتخوان بانکی )pos( یا 
درگاه های پرداخت الکترونیکی جدید، اشخاص مشمول مکلفند اطالعات آنها را 

بالفاصله از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان به سازمان اعالم کنند.
عالوه براین، از آنجا که بانک مرکزی باید با همکاری سازمان امور مالیاتی نسبت 
به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی 
اقدام می کرد و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های 
اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص می داد که این اقدام 

در سال گذشته انجام شد.
پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش  های انجام شده از طریق حساب های 

بانکی متصل به دستگاه های کارتخوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی 
به عنوان تراکنش  های بانکی مرتبط با فعالیت شــغلی صاحب حســاب بانکی 
محســوب شــده و بانک مرکزی باید اطالعات این تراکنش ــهای بانکی شامل 
مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشــت شده و مانده آخر دوره هر حساب 
بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطالعات هویتی، عملکــردی و دارایی مؤدیان 
موضوع ماده )۱۶۹ مکرر( قانون مالیات های مســتقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با 
 اصالحات و الحاقات بعدی به صــورت برخط در اختیار ســازمان امور مالیاتی 

قرار دهد.
در آخر الزم به ذکر است که پایانه فروشگاهی شــامل رایانه، دستگاه کارتخوان 
بانکی)pos(، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وســیله دیگری است که امکان 
اتصال به شبکه های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته 

و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.
عالوه براین، سامانه مؤدیان سامانه ای است تحت مدیریت سازمان امور مالیاتی که 
در آن به هر مؤدی، کارپوشه ویژه ای اختصاص یافته و تبادل اطالعات میان مؤدیان 

و سازمان از طریق آن کارپوشه انجام می شود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی با 
بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد کسب و کارهای آنالین با 
تفکیک اتحادیه کسب وکارهای مجازی به دو اتحادیه 
کسب و کارهای مجازی توزیعی و اتحادیه مخالفند، 
گفت: تخصصی شدن امور کســب و کارها به معنی 
تفکیک نیست، بلکه می توان با راه اندازه کمیسیون 

های تخصصی این هدف را محقق کرد.
به گزارش ایسنا،  وزارت صمت اخیرا با تفکیک اتحادیه 
کسب وکارهای مجازی به دو اتحادیه کسب و کارهای 
مجازی توزیعی و اتحادیه کســب و کارهای مجازی 
خدماتی موافقت کرد. موضوعی که با اعتراض کسب و 

کارهای آنالین مواجه شده است.
در این رابطه رضا الفت نسب در گفت وگو با ایسنا، با 

بیان اینکه بخش خصوصی در این مسئله مورد مشورت 
نبوده، اظهار کرد: دو تکه کردن اتحادیه قدرت مطالبه 
گری آن را تضعیف خواهد کرد و اختالفاتی بین اعضا 

خواهد انداخت.
وی با بیان اینکه هنوز تعریف مشــخصی از اصناف 
توزیعی و خدماتی ارائه نشده، تصریح کرد: اتاق اصناف 
ایران متولی اتحادیه ها است که ۸۰۰۰ اتحادیه و حدود 
چهار میلیون واحد صنفی را مدیریت می کند، گفت:  
اتاق اصناف هم با این تفکیک مخالفت کرده، چراکه 

قرار بوده تعداد ۸۰۰۰ اتحادیه کمتر شود نه بیشتر.  
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی  با 
بیان اینکه به وجود آمدن اتحادیه جدید برای کسب و 
کارها که باید آن را راه اندازی کنند، بار مالی دارد، گفت: 

همچنین چشم اندازی برای این کار دیده نشده و اصال 
مشخص نیست چه تعداد کسب و کار آنالین خدماتی 
و چه تعداد توزیعی وجود دارد. باید روی این موضوعات 

بحث شود.
وی افزود: ما با تخصصی شدن کسب و کارها مخالف 
نیستیم، اما تخصصی شدن به معنی تفکیک نیست، 
بلکه می توان با راه اندازه کمیســیون های تخصصی 
این هدف را محقق کرد. شــاید وزارت صمت با نیت 
خیر این کار را انجام داده باشد، اما بیش از ۹۰ درصد 
کســب و کار های آنالین با آن مخالف هستند و طی 
بیانیه ای این مخالفت را اعــالم کرده اند. امیدواریم 
 وزارتخانه در کنار بخش خصوصی بایستد و با مشورت 

ذینفعان اقدام کند.

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به 
بررسی وضعیت تجارت خارجی کشور در فروردین 

ماه سال جاری پرداخته است.
به گزارش ایسنا، بر اســاس آمارهای ارائه شده در 
فروردین ماه، میزان کل تجارت ایران ۶.۵ میلیارد 
دالر بوده که از این عــدد ۳.۷ میلیارد دالر مربوط 
به صادرات و ۲.۸ میلیــارد دالر مربوط به واردات 
بوده است. همچنین از نظر وزنی، تجارت ایران در 
نخستین ماه سال جاری ۹.۶ میلیون تن بوده که ۷.۳ 
میلیون تن آن مربوط به صادرات و ۲.۳ میلیون تن 

مربوط به واردات بوده است.
اتفاق مهمی که در سال جاری رخ داده، مثبت شدن 
تراز تجاری کشور است. در شرایطی که در دو سال 
گذشته تراز تجاری ایران منفی بود، در فرودین ماه 
با افزایش پنج برابری مثبت ۸۷۵ میلیون دالر شده 
اســت. صادرات ایران در این مدت از نظر ارزشــی 

حدودا ۲۵ درصد افزایش یافته است و واردات نیز 
افزایشی یک درصدی را ثبت کرده است.

بررسی ها نشان می دهد که حدود ۵۴ درصد از کل 
صادرات ایران به ۱۰ کاال اختصاص دارد. در میان 
محصوالت صادراتی کشور در فرودین ماه، پروپان 
مایع شده، اوره، روغن های ســبک، متانول، بوتان 
مایع شده، پلی اتیلن، شمش آهن و فوالد و قیر نفت 
اصلی ترین کاالهایی بوده که بیشترین مشتری را 

داشته اند.
در فهرست اصلی ترین کاالهای وارداتی نیز گندم 
معمولی، گوشــی تلفن همراه، برنج، ذرت دامی، 
دانه ســویا، تراکتورهای جاده ای، کنجاله و اکسید 
آلومنیوم محصوالتی بوده که ایران در این مدت به 

کشور وارد کرده است.
آنچه در میان شرکای تجاری ایران به ثبت رسیده، 
همچنان نشان از نقش پررنگ چین دارد. این کشور 

در فروردین ماه نزدیک به ۱.۳ میلیارد دالر از ایران 
واردات داشــته که ۳۵ درصد از کل صادرات ایران 
به حســاب می آید. همچنین میزان واردات چین 
از ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۳۲ 

درصدی را تجربه کرده است.
در دیگر تغییر رخ داده، امارات متحده عربی، جایگاه 
دوم صادرات کاالی ایران را به خود اختصاص داده 
و با افزایش ۶۰ درصد جایگاه عراق را گرفته است. 
ترکیه و افغانستان نیز دیگر کشورهایی هستند که 

از ایران بیشترین واردات را داشته اند.
در میان مبادی وارداتی اما همچنان امارات متحده 
عربی بیش از ۲۷ درصد از کل واردات ایران را به خود 
اختصاص داده و پس از آن چین، ترکیه، هند و آلمان 
قرار دارند. هندوستان که در سال گذشته در میان 
شرکای اصلی تجاری ایران نبوده به این فهرست راه 

پیدا کرده و جانشین سوییس و روسیه شده است.

شرکت شیائومی نخستین کاهش درآمد سه ماهه 
را در پی سیاستهای قرنطینه سخت گیرانه چین و 
کمبود جهانی قطعات که به فروش تلفن هوشمند 

لطمه زد، اعالم کرد.
به گزارش ایسنا، شــیائومی که بزرگترین سازنده 
تلفن هوشمند چین است، با ضعیف شدن اعتماد 
مصرفی در بازار داخلی که قرنطینه های گسترده ای 
را برای مقابله با موج جدید شیوع کووید تجربه کرد، 
سهم بازارش را به سامســونگ الکترونیکس و اپل 
باخت و ۷۳.۴ میلیارد یــوان )۱۰.۹ میلیارد دالر( 
فروش در سه ماهه ژانویه تا مارس گزارش کرد که 
۴.۶ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
کاهش داشــت اما بهتر از پیش بینی فروش ۷۲.۵ 

میلیارد یوان از سوی تحلیلگران بود.
فروشندگان تلفن هوشمند چینی در بازار داخلی 
تحت فشــار هســتند زیرا قرنطینه های کووید به 
تقاضای مصرف کننده و زنجیره تامین آسیب دیده 
اســت. بزرگترین کارخانه های تراشه در شانگهای 
مجبور شدند تحت محدودیتهای شدید برای جا به 
جایی کارکنان کــه از اواخر مارس به دنبال اجرای 

قرنطینه در این شهر اعمال شد، فعالیت کنند.
در ســطح جهانی، اعتماد مصرفی بــه دلیل تورم، 

مناقشه ژئوپلیتیکی و کمبود قطعات، صنعت تلفن 
همراه را متاثر کرد. اما مشکالت شیائومی در داخل 
چین باعث شــد فاصله این شرکت با سامسونگ و 
اپل در سه ماهه نخســت امسال که فروش جهانی 
تلفن هوشمند طبق آمار شرکت اینترنشنال دیتا، 
۱۷.۸ درصد کاهش یافــت، افزایش پیدا کند. آمار 
موسسه تحقیقاتی IDC نشان داد اوپو و ویوو که 
رقیبان چینی شیائومی هستند، افت شدیدتری را 
در این دوره تجربه کردند. شیائومی با احتساب افت 
ارزش سرمایه گذاریها، در سه ماهه نخست ۵۸۷.۶ 
میلیون یوان ضرر متحمل شد در حالی که در مدت 
مشابه سال گذشته ۷.۸ میلیارد دالر سود کرده بود.

 SMIC ژائو هایجون، یکی از مدیران عامل شرکت
هفته گذشته هشدار داده بود قرنطینه و جنگ در 
اوکراین، ممکن است امســال حدود ۲۰۰ میلیون 
دســتگاه از فروش جهانی تلفن هوشمند کم کند 
و عمده این افت فروش، مربوط به برندهای چینی 

خواهد بود.
شیائومی برای کاهش وابستگی به تلفن هوشمند، 
در تالش برای تقویت فروش دستگاههای دیگری 
مانند دستگاه تهویه هوای ۱۰۰۰ دالری و زنگ در 
۴۰ دالری است. جشنواره خرید ۱۸ ژوئن که در آن 

فروشــندگان آنالین برای عرضه محصوالتشان با 
تخفیفهای چشمگیر رقابت می کنند، ممکن است 

به احیای فروش تلفن همراه کمک کند.
با این حال استیون تسنگ و ناتان نایدو، تحلیلگران 
بلومبرگ اینتلیجنس اظهار کردند که شــیائومی 
برای حفظ حاشیه ســود ناخالص در سطح مشابه 
سال پیش، به دلیل افزایش هزینه های تولید و حمل 

و نقل، با موانع قوی مواجه است.
رکود کســب و کار تلفن هوشــمند که حدود ۶۰ 
درصد از فروش شیائومی را تشکیل می دهد، پس 
از آن روی داد که لی جون، یکی از بنیانگذاران این 
شرکت، ســرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دالری را در 

خودروهای برقی اعالم کرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، چالشهای رو به رشد در 
خارج از چین، به کسب و کار شیائومی آسیب زده 
است. حمله نظامی روســیه به اوکراین، به فروش 
در هر دو کشــور لطمه زده و در هند، سازمان ضد 
پولشویی ماه گذشــته ۷۲۶ میلیون دالر از واحد 
محلی شیائومی را به ظن نقض قوانین مبادله ارزی 
خارجی توقیف کرده اســت که این شرکت چینی 
را در یکی از بازارهای بزرگش، در معرض ریســک 

حقوقی قرار داد.

چراحسابهایتجاریوشخصیجدامیشود؟

مخالفتکسبوکارهایآنالینباطرحجدیدوزارتصمت

فروششیائومیسقوطکردکدامکاالیایرانیدرجهانبیشترینمشتریرادارد؟
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سرمقاله

پویایی تولید 
با تسهیالت هدفمند 

حمایت تسهیالت از بخش 
تولید در شرایطی که تورم 
سنگین در بخش عمومی 
اقتصاد و تولید که منجر به 
کمبود نقدینگی در این بخش شده،  بسیار حیاتی 
است. در شرایط تورم با افزایش قیمت مواد اولیه، 
تولید به دلیل کمبود نقدینگی دچار وقفه می شود 

و به دلیل چرخه...

 حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 
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افزایشقیمتبرنج
حبوباتولبنیات

ردپایمذاکرات
برجامدربازارارز

شاخص بورس روز گذشته بیش از 15 هزار واحد ریزش کرد

بورس  در  انتظار  نقدینگی
صفحه2

صفحه4

زنگ خطر کاهش تولید 
گشایش اعتبارات ریالی داخلی برای تولیدکنندگان 

در دستور کار شبکه بانکی قرار می گیرد

تامین مالی تولید تسهیل می شود؟

قیمت انــواع گوشــت قرمــز در روزهــای اخیر 
افزایــش عجیــب و غریبــی را تجربــه کــرده 
به طوری کــه براســاس مشــاهدات میدانی هر 
 کیلوگرم گوشــت گوســاله به ۲۲۰ هــزار تومان 
رسیده است.  بررسی وضعیت بازار کاالهای اساسی 
و اقالم ضروری خانوار در هفتــه اول خرداد ۱۴۰۱ 
حاکی از افزایش قیمت برنج، حبوبات و لبنیات در 
مغازه ها است ضمن اینکه قیمت مرغ و تخم مرغ به 
زیر نرخ مصوب رسیده است. بررسی وضعیت بازار 
کاالهای اساسی و اقالم ضروری خانوار در هفته اول 
خرداد ۱۴۰۱ حاکی از افزایش قیمت برنج، حبوبات 
و لبنیات در مغازه ها است ضمن اینکه قیمت مرغ 
و تخم مرغ به زیر نرخ مصوب رســیده است. بر این 

اساس، اجرای طرح مردمی...

عده ای از معامله گران با برجســته کردن احتمال 
شروع مذاکرات برجام در صدد کاهش قیمت دالر 
بودند. به گزارش اقتصاد نیوز، اسکناس آمریکایی 
در معامالت پشــت خطی باالی مــرز مقاومتی 
بسته شد. این امر می تواند نشــان دهنده قدرت 
 نمایی معامله گران افزایشــی در بازار روز گذشته 
باشــد. با این حال برخی از معامله گران معتقدند 
ماندگاری نرخ دالر پایین مــرز مقامتی می تواند 
دالر را به ســمت محدوده ۲۹ هزار و ۸۰۰ تومان 
سوق دهد و همین امر زمینه ساز احتیاط در بازار 
شود. از طرفی هم عده ای از معامله گران با برجسته 
 کردن نقش قطر و احتمال شروع مذاکرات برجام در 

صدد کاهش قیمت دالر... 



اقتصاد2
ایران

رییس اتاق بازرگانی ایران:
کجای از این جیب به آن جیب کردن 

خصوصی سازی است؟
رییس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از وضعیت خصوصی 
سازی در کشور گفت: کجای از این جیب به آن جیب 
کردن دولت خصوصی ســازی اســت؟ بــه گزارش 
ایسنا، غالمحسین شافعی امروز در نخستین رویداد 
بین المللی خصوصی سازی با اشاره به سیاست های 
اصل ۴۴ اظهار کرد: هدف این سیاســت ها شتاب به 
ســمت رشــد اقتصاد ملی، بهره وری منابع انسانی، 
گسترش مالکیت در ســطح عموم، ارتقای بنگاه ها 
و افزایش ســهم بخش های خصوصــی و تعاونی در 
اقتصاد ملی و… بود امــا ارزیابی های امروز و گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد به هیچکدام 
از این اهداف نزدیک هم نشــدیم و بــه جای اینکه 
خصوصی سازی به سمت اقتصاد مولد حرکت کند، 
حرکتی معکوس داشته اســت. وی ادامه داد: نتیجه 
این است که امروز چه بخش خصوصی، چه تعاونی، 
چه دولت و چه مجلس از روند خصوصی سازی ناراضی 
هستند. درواقع هم خریدار ناراضی است و هم فروشنده. 
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه عدم اصالح 
مسیر ما را به جای مناسبی هدایت نمی کند، افزود: 
بزرگ ترین مشکلی که وجود دارد، نگاه بودجه ای به 
خصوصی سازی اســت. یعنی خصوصی سازی برای  
بودجه مورد توجه قرار می گیرد. رد دیون چه نسبتی با 
خصوصی سازی دارد؟ از این جیب دولت به آن جیب 
دولت و گرفتاری روی گرفتاری است، کجای این روند 
خصوصی سازی محسوب می شود؟ شافعی ادامه داد: 
خیلی وقت ها فعاالن اقتصادی حتی نمی توانند دو ماه 
آینده خود را تصور کنند و پیش بینی آینده مشکل 
است و این ریسک را باال می برد. حساسیت سیاسی 
و اقتصادی نسبت به صاحبان خصوصی سازی وجود 
دارد. چراکه هنوز این باور وجــود ندارد که راه نجات 

کشور مردمی کردن اقتصاد است.

جزئیات مذاکــره بدهکاران 
۵۰۰ میلیاردی با بانک ها

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت 
اقتصاد درباره آخرین وضعیت ابربدهکاران بانکی 
گفت: طبق آخرین آمار دریافتی از بانک ها برخی از 
بدهکارانی که اسامی آنها منتشر شده، برای مذاکره 
با بانک ها وارد عمل شده اند که مبلغ بدهی آنها بیش 
از ۵۰۰ میلیارد تومان است و بعداز مذاکره با بانک و 
تعیین تکلیف نهایی مبالغ تصفیه شده اعالم خواهد 
شد.  عباس حسینی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
طبق بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ســال جاری، 
بانک مرکزی فهرست تسهیالت و تعهدات کالن 
و مرتبط کلیه بانک ها را منتشــر کرده که برخی از 
اطالعات بانک ها منتشر نشده است که باید پیگیری 
الزم از بانک مرکزی انجام شــود. وی افزود: وزارت 
اقتصاد هم در راهبرد ابالغی به بانک ها موسسات 
اعتباری را مکلف کرده تا فهرســت بدهکارانی که 
مانده بدهی آن ها )اعم از اصل، سود و وجه التزام( 
بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است و در طبقه مشکوک 
الوصول قرار دارد را به تفکیک نام تسهیالت گیرنده، 
شناسه ملی، نام گروه، مبلغ اصل، مبلغ سود، مبلغ 
وجه التزام، نرخ سود، دوره بازپرداخت)ماهانه(، دوره 
تنفس)ماهانه(، نوع و ارزش وثایق اخذشــده را بر 

تارنمای خود منتشر کنند.

تکمیل فهرست ابربدهکاران تا 
پایان سال 

معاون وزیر اقتصــاد ادامه داد: ایــن اطالعات باید 
به صورت کامل در دســترس عموم قــرار گرفته و 
به صورت فصلی نیز به روزرسانی شود که انتظار داریم 
حداکثر تا پایان سال فهرست نهایی شود. وی درباره 
اقدامات انجام شده برای وصول مطالبات از بدهکاران 
معرفی شده، گفت: اقدامات مختلفی در این خصوص 
انجام شــده اســت؛ برای نمونه می توان به دعاوی 
حقوقی و قضایی علیه بدهکار بدحساب، مطرح شدن 
موضوعات در کمیته فرادستگاهی در بانک مرکزی، 
تشــکیل دادگاه برای برخی از بدهکاران بدحساب 
اشــاره کرد. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های 
دولتی وزارت اقتصاد بیان کرد که طبق آخرین آمار 
دریافتی از بانک ها برخی از بدهکارانی که اسامی آنها 
منتشر شده برای مذاکره با بانک ها وارد عمل شده اند 
که مبلغ بدهی آنها بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است 
و بعد از مذاکره با بانک و تعیین تکلیف نهایی مبالغ 
تصفیه شده اعالم خواهد شد.  حسینی افزود: طبق 
راهبردهای ابالغی وزارت اقتصاد، موسسه اعتباری 
مکلف شده اســت تا برنامه عملیاتی ۳ ساله وصول 
مطالبات غیر جاری خود، به تفکیک نوع، زمان بندی و 
نحوه وصول را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ این 
راهبرد، به وزارت تسلیم و طبق برنامه مذکور نسبت 
به وصول مطالبات غیر جاری اقدام کند، به طوری که 
نسبت مانده مطالبات غیر جاری به مانده تسهیالت 

اعطایی )NPL( به صورت پلکانی کاهش یابد. 

اخبار

در معامــالت روز گذشــته 
بــازار  اردیبهشــت   ۳۱
ســهام، ارزش خالص تغییر 
مالکیت حقوقی به حقیقی 
بــازار منفــی شــد و ۴۴7 
بــورس  از  حقیقــی  پــول  تومــان   میلیــارد 
خارج شد. به گزارش اقتصادنیوز در معامالت روز شنبه، 
ســی و یکم اردیبهشت ۱۴۰۱، شــاخص کل بورس 
پایتخت با ریزش ۱۵ هزار و 279 واحدی نســبت به 
روز چهارشنبه به رقم یک میلیون و ۵79 هزار و ۶97 
واحد رسید.   شاخص هم وزن بورس نیز با افت 2 هزار و 
۴۳9 واحدی در سطح ۴۴۰ هزار و ۱8۴ واحدی ایستاد. 
همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( ۱۰۴ واحد 

پائین آمد و در سطح 2۱ هزار و ۵۳9 واحد قرار گرفت. 

جریان پول حقیقی
روز گذشته ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به 
حقیقی بازار منفی شــد و ۴۴7 میلیارد تومان پول 
حقیقی از بورس خارج شــد که بیشــترین رقم در 
معامالت اردیبهشت ماه است. گروه های محصوالت 
شیمیایی و فلزات اساسی بیشترین سهم را از خروج 

پول حقیقی داشتند. 
در معامالت روز شنبه بیشترین خروج پول حقیقی 
به سهام بوعلی )شرکت پتروشیمی بوعلی( اختصاص 
داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 

۴۴ میلیارد تومان بود. پس از بوعلی، نمادهای فوکا 
)شرکت فوالد کاویان( و فوالد )شرکت فوالد مبارکه( 

بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. 

نمادهای پیشران
روز گذشته نمادهای »پارس«، »کچاد« و »فوالد« 
بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند و 
در مقابل نمادهای »وبملت«، »وتجارت« و »کرماشا« 

بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. 
در فرابورس نیز نمادهای »آریا«، »شگویا« و »صبا« 
بیشــترین تأثیر منفی را بر شــاخص کل فرابورس 
داشــتند و »ددانا«، »وملل« و »حگهر« بیشترین 
تأثیر مثبــت را بر شــاخص داشــتند.   در جدول 
پرتراکنش ترین نمادهای بورس آسیاتک صدرنشین 
است و شستا و شپنا در رتبه های بعدی هستند. در 

 فرابورس نیز کرمــان، ددانا و افــرا پرتراکنش  ترین 
نمادها هستند.

رشد ارزش معامالت 
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم ۱۰ هزار 
و ۳۰۱ میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش معامالت خرد 
سهام نیز با افزایش ۴ درصدی نسبت به روز کاری قبل به 

رقم ۵ هزار و 99۳ میلیارد تومان رسید. 

 افزایش ارزش صف های خرید پایانی بازار
در پایان معامالت روز گذشته ارزش صف های فروش 
پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل ۶۰ درصد کاهش 
یافت و ۴۴ میلیارد تومان شد. ارزش صف های خرید 
نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته ۴۳ درصد رشد 
کرد و در رقم ۴۰7 میلیارد تومان ایستاد.روز گذشته 

نماد سآبیک  )شرکت ســیمان آبیک( با صف  خرید 
227 میلیارد تومانی در صدر جــدول تقاضای بازار 
قرار گرفت. پس از ســآبیک، نمادهای ددانا )شرکت 
داروسازی دانا( و آسیاتک )شرکت انتقال داده های 

آسیاتک( بیشترین صف خرید را داشتند. 
بیشترین صف فروش بازار در پایان معامالت به نماد 
غدام )شــرکت خوراک دام پارس( تعلق داشت که 
ارزش آن ۱7 میلیارد تومان بود. پس از غدام، نمادهای 
وآذر، غگل، ساینا، افرا بیشترین صف فروش را داشتند.

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با 
تجارت نیوز  گفته است" بورس تا پایان تابستان روند 
متعادل روبه باالیی را تجربه می کند. بازار سرمایه در 
مرز یک میلیون و ۶۰۰ هــزار واحدی یک اصالحی 
دارد. معمــوال در واقع زمانی که تاالر شیشــه ای به 
مقاومت های قوی می رسد، حرکت نوسانی شاخص 
را تجربه می کنــد. وی ادامه می دهد:  امروز ســود 
جاماندگان سهام عدالت واریز می شود و تاثیر چندانی 
روی بازار سرمایه ندارد. البته بخشی از سود سهام خارج 
از تاالر شیشه ای مصرف و خرج می شود و در مواقع کم 

این سود به خرید سهام اختصاص داده شود.
دارابی با اشاره به رشد بازار می گوید: برای رشد بورس 
باید منتظر ورود نقدینگی به بازار باشیم و ببینم چه 
میزان نقدینگی وارد بازار ســرمایه می شود تا بعد از 
آن روی رشد یا بازگشت بازار حساب کنیم. شاخص 
کل بورس شرایط طبیعی دارد اما بر اساس در انتظار 
وضعیت کلی شاخص و انتشار صورت مالی  گروه های 

پتروشیمی و پاالیشی باشیم.

شاخص بورس روز گذشته بیش از 1۵ هزار واحد ریزش کرد

بورس در انتظار نقدینگی

در همایش خصوصی سازی در اقتصاد ایران مطرح شد
رئیس جمهور: قرار است تصمیم های 

سختی بگیریم
رئیس جمهور با بیان این که قرار اســت در کشور 
تصمیم های ســختی بگیریم، گفت: شاید برخی 
موافق نباشند اما این نگاه نقادانه ما را به افق روشنی 

که پیش روی اقتصاد است رهنمود می کند.
به گزارش ایسنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در 
همایش نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی 
در اقتصاد ایران، اظهار کرد: امیدوارم این همایش راه 
را برای تصمیم گیری و قانون گذاری با استفاده از 
تجربیات گذشته فراهم کند. برای فعاالن اقتصادی، 
صاحب نظران و اساتید دانشگاه کاری که تاکنون 
انجام شده روشن است، اما با نگاه نسبت به چیزی 
که انجام شده یک ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب 
می شــود. وی ادامه داد: برای همگان روشن است 
که اقتصادی که حدود 8۰ درصد آن دولتی است 
مشکالت زیادی دارد. همچنین برای همگان روشن 
است که باید بر اساس قانون اساسی عمل کنیم و در 

قانون اساسی بر اصل ۴۴ تاکید شده است.
رئیسی با اشاره به برنامه های توسعه اظهار کرد: در 
همه برنامه های توسعه تاکید شده است که دولت 
نباید متصدی باشد بلکه باید هدایتگر، نظارت گر 
و حمایت گر باشــد و چنانچه دولت بخواهد موفق 
شود باید در این سه مورد عمل کند نه در دخالت ها و 
تصدیگری ها. وی با بیان اینکه چه باید عمل می شد و 
چه شد، تفاوت بین آنچه باید باشد و آنچه که هست 
محسوب می شود، اظهار کرد: همین موضوع ما را 
راهنمایی می کند که چه کاری را باید انجام داد. دولت 

نباید متصدی باشد که حمایت مالی و حقوقی کند.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بازنگری به تابلوی 
خصوصی ســازی به این که چه بایــد کرد کمک 
می کند، تصریح کرد: این فرآیند کمک می کند که 
اشکال در ساختارها بوده و یا در رفتارها؛ اگر اشکال 
در ساختار باشد هرچقدر هم که مدیران تغییر کنند 
اتفاقی نخواهد افتاد اما اگر مشــکل رفتارها باشد 
رفتارها باید اصالح شوند. باید بررسی شود که آیا 
ساختار درست چیده شده است یا خیر و متناسب با 
این ماموریت باید به این سوال که چرا سیاست اصل 
۴۴ قانون اساسی آنچنان که مورد نظر سیاست گذار 
بود عمل نشده پاسخ داد. باید از همه صاحبنظران 
و سرمایه گذاران سوال کرد که آیا موفق هستند یا 
خیر؟ وی در ادامه گفت: هدف پافشاری بر سیاست 
ذیل اصل ۴۴ قانون اساســی، اقتصاد مقاومتی، 
میدان واقعی دادن به بخش خصوصی است؛ چرا 
که بسیاری از اوقات گفته می شود خصوصی سازی 
صورت گرفته، اما دولت با تابلو یا بی تابلو حضور دارد 
که نمونه آن واگذاری به سازمان تامین اجتماعی، 
برخی بانک ها و برخی شــهرداری ها است که این 
موضوع تداوم تصدیگری دولــت با عناوین دیگر 
محسوب می شود. رئیســی ادامه داد: اگر بخش 
خصوصی اعالم کرد که فضا بــرای فعالیت قابل 
پذیرش است ایرادی ندارد، اما اگر اعالم کند میدان 

برای این بخش وجود ندارد این ایراد دارد.
رئیس جمهور با تاکید بر این که دولت نباید متصدی 
باشد، اظهار کرد: باید حتما به بخش خصوصی واقعی 
میدان داده شود. باید بررسی شود موانع چیست و 
این موانع برطرف شود. در سفرهایی که به شهرها و 
روستاهای مختلف دارم می بینم که کارخانه ها تعطیل 
شده و سالن ها به انبار سیب زمینی و پیاز تبدیل شده 
است. باید بررسی شود که چه کنیم که پرونده ها در 
قوه قضاییه ساخته نشوند. ما به دولت آمده ایم تا بستر 
فسادزا را اصالح کنیم تا اصال پرونده ای ساخته نشود 

که قوه قضاییه مجبور به پیگیری باشد.
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بازار خودرو که از اواسط هفته گذشته وارد روند 
نزولی شده بود، با آغاز این هفته بر شدت کاهش 
قیمت ها افزود شــد. به گونه ای که قیمت پژو 
2۰۶ تیپ دو کاهش هشت میلیونی را ثبت کرد 
و پراید ۱۱۱ نیز سه میلیون تومان افت قیمت را 
تجربه کرد. حاال باید منتظر روزهای آینده بود 
که آیا این کاهش قیمت ها ادامه خواهد داشت؟

به گزارش اقتصادآنالین پژو 2۰۶ هفته را با ادامه 
روند کاهشی خود در هفته گذشته شروع کرد و 
با 8 میلیون تومان کاهش به ۳۰۵ میلیون تومان 
رســید و در حال خروج از کانال ۳۰۰ میلیونی 
است. 2۰۶ تیپ ۵ فول مدل  ۱۳99 که هم با ۶ 

میلیون کاهش ۳۵۰ میلیون تومانی شد.
پژو 2۰7 دنده ای پانورامــا مدل ۱۴۰۱ هم با 8 
میلیون کاهش همراه بود و ۴۰7 میلیون تومان 
معامله شد. نســخه اتوماتیک و در مدل ۱۴۰۰ 
که دیروز پس از ثبات قیمتی در هفته گذشته، 
با ۵ میلیون تومان کاهش در ابتدای هفته ۵8۵ 
میلیون تومان معامله شــد. نســخه دنده ای با 
ســقف فلزی و مدل ۱۴۰۱ با 2 میلیون کاهش 
به ۳98 میلیون تومان رسید و از ۴۰۰ میلیون 

تومان عقب نشینی کرد.
پژو ۴۰۵ در نســخه GLX و بنزینی در مدل 
۱۳99 که هفته گذشته زیر بار کاهش نمی رفت 
و همچنان افزایشی بود، امروز با ۳ میلیون تومان 
کاهش 287 میلیون تومان معامله شد. همین 
خودرو در نسخه دوگانه سوز همچنان قیمتش 
بدون تغییر اســت و پس از ورود به کانال ۳۰۰ 

میلیونی بر روی همین قیمت مانده است.
پژو پارس LX مدل ۱۴۰۱ با ۴ میلیون تومان 
کاهــش ۳8۰ میلیون تومان معامله شــد. این 
خودرو در مدل ۱۴۰۱ و با موتور XU7  هم ۵ 
میلیون کاهش داشت و همچنان ۳۱2 میلیون 

تومان معامله می شود.
پژو 2۰۰8 هم بدون تغییــر، ۱ میلیارد و ۳۳۰ 

میلیون تومان معامله شد.

ســمند LX در مدل ۱۴۰۱ بدون تغییر ۳۰۵ 
میلیون تومــان قیمت خورد و رونــد با ثباتش 
را ادامه داد. ســورن پالس بدون تغییر بود و  به 

قیمت ۳8۰ میلیون تومان معامله شد.
دنا معمولی مدل ۱۴۰۱ بــا ۱ میلیون کاهش، 
۳9۵ میلیون تومان معامله شد. در نسخه توربو 
اتوماتیک بدون تغییر با قیمــت ۵۱۰ میلیون 

تومان معامله شد.
تارا اتوماتیک بــدون تغییر ۵9۵ میلیون تومان 
معامله می شود. نسخه دنده ای اما با ۵ میلیون 
 کاهش دیگــر ۴۶۰ میلیــون تومــان معامله 

می شود.
رانا پالس پس از ورود بــه کانال ۳۰۰ میلیونی 
امروز با ۳ میلیــون کاهش از آن خارج شــد و 
299 میلیون تومان قیمت خــورد. این خودرو 
در نســخه با سقف شیشــه ای هم با ۵ میلیون 
 کاهش همراه بود و ۳2۵ میلیون تومان معامله

می شود.
پراید ۱۱۱ که روند کاهشی خود را از آخر هفته 
گذشته شــروع کرده بود امروز هم با ۳ میلیون 
کاهش 2۰۳ میلیون تومان قیمت خورد. نسخه 
۱۳۱ هم بدون تغییر۱82 میلیون تومان معامله 

شد.
کوییک اتوماتیک پالس در مــدل ۱۴۰۱ با ۴ 
میلیون کاهــش ۳۴8 میلیون تومــان معامله 
می شود. نسخه ساده و دنده ای این خودرو هم 
شــاهد کاهش بود و با 2 میلیون کاهش دیگر 

22۴  میلیون تومان معامله شد.
تیبا هاچبک در نسخه ۱۴۰۱ با ۳ میلیون تومان 
کاهش، 2۰۵ میلیونی شــد. نسخه صندوقدار 
و درمدل ۱۴۰۱ هم بــا 2 میلیون کاهش ۱9۵ 

میلیون تومان معامله شد.
شــاهین در مــدل ۱۴۰۰ بــدون تغییر ۳7۵ 
میلیون تومــان معامله می شــود. قیمت مدل 
 ۱۴۰۱ در بازار هم بدون افزایش ۴۰۰ میلیون 

تومانی ماند.

در ســیزدهمین جلســه کمیســیون اقتصاد 
ســالمت اتــاق تهــران، گزارشــی در رابطه 
بــا تاثیر تغییــر نــرخ ارز بر این صنعــت دارو 
و تجهیــزات پزشــکی و وضعیــت تامیــن 
 نقدینگی بنگاه های فعــال در این صنعت ارائه 

شد.
به گــزارش روابط عمومــی اتاق تهــران، در 
این نشســت، ابتدا محمــود نجفی عرب رئیس 
کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران، با اشاره 
به اینکه طی ادوار گذشته، میزان ارز ترجیحی 
تامین شــده بــرای دارو و تجهیزات پزشــکی 
رقمی بین ۳ تا ۳.۵ میلیارد دالر بوده است، این 
احتمال را داد که تخصیص ارز ترجیحی به دارو و 
تجهیزات پزشکی، دست کم در نیمه اول امسال 

نیز برقرار باشد.
ســپس و در ادامه این جلســه، ســید سجاد 
حســینی کارشــناس کمیســیون، بــه ارائه 
گزارشــی در رابطه بــا روند تغییر نــرخ ارز در 
صنعــت دارو و تجهیزات پزشــکی و وضعیت 
 تامیــن نقدینگــی شــرکت های ایــن حوزه 

پرداخت.
وی با اســتناد بــه داده های به دســت آمده و 
تحلیل آن، ارزش بازار داروهای ســاخته شده 
وارداتــی در ســال ۱۴۰۰ را رقمــی در حدود 
یــک میلیــارد و 2۱ میلیــون دالر اعالم کرد 
 و گفت: در مجمــوع، ارزش بــازار محصوالت 
وارداتی شامل تجهیزات پزشکی، دارو ساخته 
شــده، مواد اولیه دارو و محصــوالت مرتبط با 
ویروس کرونا، طی ســال گذشــته در حدود 
۴ میلیــارد و ۴88 میلیون دالر برآورد شــده 
اســت در حالی که این میزان طی ســال پیش 
 از آن، حــدود ۳ میلیــارد و ۳۵۰ میلیون دالر 

بود.
حسینی به روند افزایشــی ارزبری بازار دارویی 
کشور طی ســه سال اخیر اشــاره کرد و یادآور 
شد که طی ســال ۱۴۰۰، در حوزه مواد اولیه 

و دارو ساخته شــده به ترتیب ۱.۵ و ۱ میلیارد 
دالر تامین ارز صورت گرفته است. وی همچنین 
روند تامین ارز نیما برای دارو طی سه سال اخیر 
را صعودی عنــوان کرد به طوری کــه به گفته 
وی، این میــزان از 78 میلیون دالر در ســال 
 ۱۳98 بــه ۵۴۳ میلیون دالر در ســال ۱۴۰۰

 رسیده است.
همچنین به گفته این کارشــناس کمیسیون 
اقتصاد ســالمت اتاق تهران، طی سال ۱۴۰۰، 
ســهم ارز ترجیحــی بــرای واردات داروهای 
ســاخته شــده، 92 درصد و برای واردات مواد 
اولیه صنعــت دارو نیز 7۰ درصد بوده اســت 
و مابقــی ارز موردنیاز این بخش بــا ارز نیما و 
ارز اشــخاص تامین شده اســت. وی، سهم ارز 
اشــخاص بــرای واردات دارو را یــک درصد و 
 برای واردات مــواد اولیه دارویــی نیز 2 درصد 

اعالم کرد.
وی ســپس به ریــال پرداختی صنعــت دارو 
کشــور برای تامیــن نهاده هــای وارداتی این 
بخش طی ســال ۱۴۰۰ اشــاره کرد و یادآور 
شــد که طی این ســال، رقمی نزدیک به 2۴2 
هزار میلیــارد ریال برای تامیــن ارز بانکی، ارز 
نیما و مقدار محدودی نیز ارز صرافی، از ســوی 
 بنگاه هــا و واحدهای دارویی کشــور پرداخت 

شده است.
حســینی در عین حال، با اشــاره بــه افزایش 
2.8 برابری میزان وام دریافتی از سوی صنایع 
دارویی کشــور طی ســه ســال اخیر، افزایش 
قیمت نهاده های بســته بندی، افزایش حقوق 
و دســتمزدها، تغییــر نــرخ پایه محاســبات 
هزینه های دولتی و تغییر نرخ حمل و نقل هوایی 
و انتقال وجــه به نیمــا را از جدی ترین عوامل 
موثر بــر نقدینگی صنایع دارویــی و تجهیزات 
پزشکی کشور برشمرد و یادآور شد که گردش 
 نقدینگی صنعت دارو در کشــور بــه ۳8۵ روز 

رسیده است.

قیمــت دالر در معامالت پشــت خطــی باالی 
مرز مقاومتــی قرار گرفــت که می تواند نشــانه 
صعــود در بازار روز گذشــته باش اما عــده ای از 
معامله گران با برجســته کردن احتمال شــروع 
 مذاکــرات برجام در صــدد کاهــش قیمت دالر 

بودند.
به گزارش اقتصــاد نیوز، اســکناس آمریکایی در 
معامالت پشــت خطی باالی مرز مقاومتی بسته 
شد. این امر می تواند نشــان دهنده قدرت نمایی 
 معاملــه گران افزایشــی در بــازار روز گذشــته 

باشد.
با این حال برخی از معامله گران معتقدند ماندگاری 
نرخ دالر پاییــن مرز مقامتی می توانــد دالر را به 
سمت محدوده 29 هزار و 8۰۰ تومان سوق دهد و 

همین امر زمینه ساز احتیاط در بازار شود.

ردپای مذاکرات برجام  در بازار
از طرفــی هــم عــده ای از معاملــه گــران بــا 

برجســته کــردن نقش قطــر و احتمال شــروع 
 مذاکــرات برجام در صــدد کاهــش قیمت دالر 

بودند.
نــرژی  ا بین المللــی  آژانــس  مدیــرکل 
برجامــی  تازه تریــن اظهــارات  اتمــی در 
 گفتــه ایــران دربــاره مذاکــرات ویــن جدی 

است.
رافائــل گروســی همچنیــن افــزود منتظــر 
ایــران  ســوی  از  قانع کننــده  پاســخ های 
 دربــاره شــماری از فعالیت هــای هســته ای 

هستیم. 
همزمــان وزیر امــور خارجه ایــران در گفت وگو 
بــا همتــای روس خواســتار ابتکار عمــل همه 
طرف ها دربــاره مذاکــرات رفع تحریم ها شــد 
و وزیــر خارجه روســیه نیــز بر تــداوم حمایت 
مســکو برای دســتیابی به یک توافــق عادالنه 
 در راســتای منافــع و مطالبــات طــرف ایرانی 

تاکید کرد.

سقوط قیمت ها در بازار خودرو کلید خورد؟

کاهش هشت میلیونی قیمت پژو ۲۰۶
 در سیزدهمین جلسه کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران بررسی شد

تبعات تغییر نرخ ارز و معضل نقدینگی صنایع دارویی

ردپای مذاکرات برجام  در بازار

دو پیش بینی جالب از قیمت دالر

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فشافویه

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰/۱۵/ ۱۴۰۱۶۰۳۰۱۰۴7۰۰۰۰7۰ مورخ ۱۴۰۱/۰2/2۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فشافویه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد محمودی آذر بشماره شناسنامه ۱۶ صادره از سراب 
در یک زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۰8/۵7 مترمربع در قسمتی از پالک ۱۳ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک اصلی واقع در حوزه ملک فشافویه واقع در 
بخش ۱2 تهران خریداری از مالک رسمی خانم بتول و آقایان اکبر و رضا و شمس الدین همگی شمس نیا » ورثه مرحوم شمس نیا« محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتی 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 وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف ۱۰۳ (

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۳/۱۶

بهروز حسین زاده، رئیس ثبت اسناد و امالک فشافویه

آگهی مفقودی
 کارت ماشین سیستم: کامیون  به رنگ: نارنجی- 
معمولی به شــماره موتور : ۱۰۰۴798۱ شماره 
شاسی ۱۶۵۶8۳۰۱ به شماره پالک:  ۱۵ ع 2۶۵ 
ایران 22 مفقود گردید و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

آگهی مفقودی
 برگ سبز سیســتم: کامیون  به رنگ: نارنجی- 
معمولی به شــماره موتور : ۱۰۰۴798۱ شماره 
شاسی ۱۶۵۶8۳۰۱ به شماره پالک:  ۱۵ ع 2۶۵ 
ایران 22 مفقود گردید و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

مفقودی
پروانه تردد وســند مالکیت خودرو ســواری سیستم 
بنزتیــپ C250 مدل 2۰۱۴ رنگ مشــکی-متالیک 
شــماره موتور27۱8۶۱۳۰72۵2۵۱شماره شاسی 
WDDGF4HBOER310619 پــالک۳۳-
27۶۵۴مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد
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رئيس کميســيون فرهنگي، اجتماعــي و ارتباطات 
اتاق اصناف تهران گفت: با وجــود همه دوگانگي ها و 
ابهامات در مزايا و معايب ظهور و گسترش استفاده از 
پول ديجيتال و کيف الکترونيک، فعاالن اقتصادي در 
اصناف و بازار و بخش خصوصي ايران بايد بتدريج جهت 
رويارويي با اين پديده مالــي آمادگي هاي الزم را پيدا 
کنند. علي توسطي، رئيس کميسيون امور فرهنگي، 
اجتماعي و ارتباطات اتاق اصناف تهران بيان داشــت: 
بدون ترديد بعد از تشخيص و تاييد قانونگذار در خصوص 
اعتبار پول ديجيتال و در آينده اي نه چندان دور، اتاق 
هاي اصناف و اتحاديه هاي صنفي با اشــراف و آگاهي 
کامل به اين موضوع، مي توانند مســاعدت بي بديلي 

در اين حوزه به افراد و واحدهاي صنفي داشته باشند.
توســطی اظهار داشت: در چند ســال اخير سرعت 
تغييرات تکنولوژيک نرم افزاري و سخت افزاري در 
حوزه هاي مختلف زندگي انسان ها بحدي سريع بوده 
است که شکاف بزرگي بين دانسته هاي ما با واقعيت 
هاي موجود به وجود آمده است که يکي از اين موارد 
ظهور و گسترش استفاده از پول ديجيتال است. وي 
با اشاره به تاريخچه چاپ و استفاده از اسکناس بيان 
داشت: در آغاز قرن بيســتم با توجه به نا ساماني ها، 

هرج و مرج، تقلب و فريبکاري هاي بسيار در چاپ و 
نشر اسکناس در کشورهاي مختلف دنيا، بانک هاي 

مرکزي انحصار انتشار اسکناس را به دست آوردند.
توســطي ادامه داد: امروزه با توجه به عدم جذابيت 
پول فيزيکي و گرايش به اســتفاده از پول ديجيتال 
و کيف الکترونيکــي در بين کاربــران، بانک هاي 
مرکزي تمايل به فعاليت در اين حوزه و انتشار پول 
ديجيتال را پيدا کرده اند. رئيس کميسيون فرهنگي، 
اجتماعي و ارتباطات اتاق اصناف تهران افزود: علي 
رغم اينکه اسکناس به عنوان يک سند طلب از بانک 
مرکزي ايمن ترين شکل مالکيت پول است، برخي 
 کشورها استفاده از پول ديجيتال را مانند دالر شني 
)sand dollar( در باهاما، دي کش )DCash( در 
 e-(در نيجريه و انتشارآزمايشي )e- naira( کارائيب

CNY( در چين آغاز کرده اند.
توسطي با اشاره به اينکه امروز پول ديجيتال در چين 
به حدود سيصد ميليون کيف الکترونيک وارد شده 
است ادامه داد: اخيرا بانک مرکزي اروپا در حال بررسي 
طراحي يورو ديجيتال است و جو بايدن هم از دولت 
و بانک فدرال رزرو امريکا خواســت تا موضوع پول 

ديجيتال را بررسي کنند.

عضو هيئت مديره اتحاديه مشاوران امالک گفت: برخی 
دفاتر امالک بدون پروانه، در يک مــاه هزار کد رهگيری 
صوری اجاره مسکن برای دريافت وام وديعه صادر می کنند. 
همزمان با رسيدن فصل جابه جايی مستأجران و افزايش 
سرسام آور اجاره مسکن در هفته های اخير، دستگاه های 
سياست گذار بخش مســکن، کنترلر بازارها و نهاد قانون 
گذاری به دنبال يافتن راه هايی هستند تا بازار اجاره مسکن 
از وضعيت کنونــی رهايی يابد. علی خضريــان نماينده 
مردم تهران در مجلس گفت: اجاره بهــا به صورت نابرابر، 
بدون استدالل و نامتعارف افزايش يافته است، بنگاه های 
معامالت ملکی هم از شرايط رها شــده در اين بخش سو 
استفاده می کنند. از طرفی اگر شرايط مستأجران ساماندهی 
نشود در تابستان ۱۴۰۱ بخشی از مستأجران کشور قادر به 
تمديد قرارداد خود نبوده و مجبور خواهند بود به حاشيه 
شهرها کوچ کنند و اين کوچ مشکالت و معضالت اجتماعی، 
سياسی، اجتماعی، اقتصادی و روانی بر کشور تحميل خواهد 

کرد. رستم قاسمی وزير راه و شهرسازی نيز اظهار کرد: يکی 
از موضوعات بسيار مهم افزايش اجاره بها مسکن است. آنچه 
مشخص شده حداکثر افزايش نرخ اجاره مسکن در تهران 
۲۵ درصد است.وی در پاسخ به اين پرسش که مالک اين 
۲۵ درصد چيست، تصريح کرد: کار کارشناسی ستاد تنظيم 
بازار صورت گرفته است، در گذشــته هم اين را داشتيم. 
امسال با توجه به افزايش تورم، ستاد تنظيم بازار با رقم ۲۵ 
درصد موافقت کرد و قابل افزايش نيست. وی با بيان اينکه 
دولت برای تعيين سقف ۲۵ درصدی اجاره بها، با مشاوران 
امالک مشورت نکرد، يادآور شد: حتی کارشناسان رسمی 
دادگستری در دعاوی حقوقی، برای تعيين رقم اجاره يک 
ملک، با مشاوران امالک منطقه مشورت می کنند و از آنها 
استعالم می گيرند. اوتادی تعيين سقف اجاره بها را عاملی 
برای تنظيم قراردادهای اجاره مسکن صوری و زيرزمينی 
دانست و گفت: بيش از ۹۰ درصد وام های وديعه مسکن در 

دو سال گذشته، توسط غير مستأجران دريافت شد.

قيمت انواع گوشــت قرمز 
در روزهای اخيــر افزايش 
عجيب و غريبــی را تجربه 
کرده به طوری که براســاس 
مشــاهدات ميدانــی هــر 
 کيلوگرم گوشــت گوســاله بــه ۲۲۰ هــزار تومان 

رسيده است. 
بررسی وضعيت بازار کاالهای اساسی و اقالم ضروری 
خانوار در هفته اول خــرداد ۱۴۰۱ حاکی از افزايش 
قيمت برنج، حبوبات و لبنيات در مغازه ها است ضمن 
اينکه قيمت مرغ و تخم مرغ به زير نرخ مصوب رسيده 
است. بررســی وضعيت بازار کاالهای اساسی و اقالم 
ضروری خانوار در هفته اول خــرداد ۱۴۰۱ حاکی از 
افزايش قيمت برنج، حبوبات و لبنيات در مغازه ها است 
ضمن اينکه قيمت مرغ و تخم مرغ به زير نرخ مصوب 

رسيده است.

بر اين اساس، اجرای طرح مردمی ســازی يارانه ها و 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به تغييرات گسترده در 
بازار کاالهای اساسی طی دو هفته اخير شده و قيمت 
تخم مرغ که ۷۶ هزار تومان در هر شانه مصوب شده، 
در مغازه ها بين ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان عرضه می شود. 
همچنين قيمت مرغ که ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان تصويب 
شده، در مغازه های سطح شــهر به کيلويی ۴۰ هزار 

تومان رسيده است.
مشاهدات ميدانی نشان می دهد که کمبود روغن در 
مغازه های سطح شهر برطرف شده اما درباره کااليی 
مانند شــکر همچنان محدوديت عرضه وجود دارد. 
عالوه بر اين، قيمت برخی از ارقام برنج هندی حدود ۴۰ 
هزار تومان در هر کيسه ۱۰ کيلوگرمی افزايش داشته 
و قيمت حبوبات که از هفته های گذشته روند صعودی 
گرفته، همچنان در مسير افزايش قيمت قرار دارد به 
طوری که نرخ هر کيلوگرم لوبياچيتی تا ۶۵ هزار تومان 
نيز افزايش يافته است. قيمت گوشت گوساله هم که از 
هفته پيش روند افزايشی گرفته بود، همچنان در ريل 

افزايشی قرار دارد و نرخ هر کيلوگرم از اين کاال به ۲۲۰ 
هزار تومان رسيده است.

در اين رابطه حاج علی اکبــری، خطيب جمعه تهران 
گفته است دولت تدبيری کند که مردم آسيب نبينند. 
خطيب جمعه تهران اضافه کرد: دولت تدبيری کند که 
طبقات ضعيف جامعه که معموال بار اصالح اقتصادی بر 
دوش آن هاست و آنان را آزار می دهد، بيش از اين آسيب 
نبينند و طعم شيرين اصالح را بچشند و اراده ملی با اين 

عمليات هماهنگ بشود. 
از دولت توقع داريم که االن که اين مجاهدت تاريخی را 
در دستورکار قرار داده، گفت وگو با مردم، کمک گرفتن 
از آن ها، پرداخت به موقع يارانه، اصالح سامانه ها، وسعت 
توزيع کاالهای اساسی در مراکز عرضه، منطقی سازی 
قيمت ها، نظارت قــوی و برخورد بــا متخلفان را در 

دستورکار جدی خود قرار بدهد.
در همين زمينه دبيرکل اتحاديه بنکداران مواد غذايی 
در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: تا اقدامات اوليه 
دولت برای حذف يارانه در اين حوزه انجام شود، زمان 

می برد. اميدواريم موضــوع قيمت ها به  ويژه کاالهای 
اساسی مديريت شود. در حال حاضر شکر با ۶ نرخ در 
بازار عرضه می شود. شکر در بازار از کيلويی ۱۳ هزار تا 
کيلويی ۲۵ هزار تومان وجود دارد. شکر کيلويی ۱۵ 
هزار تومان و ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان نرخ های دولتی شکر 
برای مصرف کنندگان است. اين تغييرات ناگهانی ناشی 
از سودجويی و فرصت طلبی برخی توليدکنندگان، 
واردکنندگان و توزيع کنندگان بود که مشــکالتی را 

در بازار ايجاد کرد.
قاسمعلی حســنی اضافه کرد: اگر دولت اجازه کار به 
بخش خصوصی را بيشتر بدهد و در کشور را باز کند و 
اجازه بدهد کاال وارد کشور شود با ورود کاالی خارجی 
توليد کننده زير فشار قرار گيرد تا سود خود را کاهش و 
کيفيت را افزايش دهد و در خدمت مصرف کننده باشد.

رئيس اتحاديــه بنکداران مواد غذايــی با بيان اينکه 
کاالهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی آن سوی مرزها ۶ 
برابر قيمت دارد، اظهار داشت: همه چيز بايد آزاد باشد 
و کار بايد به بخش خصوصی کاردان و فعال ســپرده 
شود. دولت بايد اهرم های نظارتی خود را داشته باشد. 
ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی يا نيمايی و مانند آن بجز فساد، 
رانت و باند هيچ چيزی ندارد. قيمت های دستوری و 
برخورد های پليسی، جواب نمی دهد و عرضه و تقاضا، 
قيمت را تعيين می کند. وزارت جهاد کشاورزی هن بايد 
سياست گذار باشد و دخالت نکند. بايد اجازه دهد بخش 
خصوصی وارد عمل شود. صدور بخشنامه های يک شبه 

آسيب بزرگی به بازار وارد می کند.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

رواج قیمت های کاذب و کم فروشی در بازار اقالم ضروری 

افزایش قیمت برنج، حبوبات و لبنیات 
فروش شکر با 6 نرخ                                                                        گوشت گوساله کیلویی ۲۲۰ هزار تومان شد

آمادگی اصناف برای رويايی با پول ديجيتال و کيف الکترونيک

صدر ماهانه هزار کدرهگيری صوری برای وام وديعه 

مفقودی 
برگ سبز ماشين ســواری پژو ۲۰۶ مدل ۱۳۹۰ به شــماره انتظامی ۳۴۸ 
ب ۱۶ ايران ۷۴ و شــماره موتــور ۱۵۰۹۰۰۰۰۸۲۵ به شــماره شاســی 
NAAP41FD8BJ314151 به نام مرتضی خوش صفت مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط ميباشد . ۹۲۹۳
--

مفقودی
اصل ســند مالکيت )برگ ســبز( خودرو سواری سيســتم MVM تيپ 
TIGG07 مــدل ۱۴۰۰ به شــماره انتظامــی ۴۱۸ ی ۶۴ ايــران ۳۴ به 
شــماره موتور MVME4T15BADM020764 به شــماره شاسی 
NATGBACR7M1019385 بنام محمد امين باوی فرزند عبدالحسين 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد . ۹۲۸۶
--

مفقودی 
اصل سند مالکيت )برگ سبز( خودرو سواری سيستم پرايد تيپ جی تی ايکس آی 
مدل ۱۳۸۳ به شماره انتظامی  ۵۶۷ د ۹۷ ايران ۹۱ به شماره موتور ۰۱۰۱۰۶۵۱  
به شماره شاسی ۱۴۱۲۲۸۳۳۹۵۱۶۹  بنام معرفت صياد آقبالغ مصطفی خان 

فرزند هاوار مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد . ۹۲۸۵
--

مفقودی 
اصل ســند مالکيت )برگ ســبز( خودرو سواری سيســتم پژو تيپ پارس 
xu7 مدل ۱۴۰۰ به شــماره انتظامی ۹۵۷ م ۷۳ ايران ۲۷ به شماره موتور 
 NAAN01CE1NH603641 124 به شماره شاسیK1560767
بنام عبدالرحمان بزم آرا فرزند محمد علی مفقود گرديــده و از درجه اعتبار 

ساقط ميباشد . ۹۲۸۴
--

مفقودی
برگ سبز -کارت ماشين – کارت سوخت خودرو سواری هاچ بک سيستم پژو 
تيپ ۲۰۶ مدل ۱۳۸۵ به شماره انتظامی ۷۱۹ ن ۲۶ ايران ۱۱ به شماره موتور 
۱۳۰۸۵۰۰۳۷۹۴ به شماره شاسی ۱۰۸۳۲۸۵۲ بنام پوراندوخت خسروی 

افشار مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.۹۲۸۷
--

) )آگهی فقدان سند مالکیت ((
 اقای شيخ معروف حسينی به وکالت از طرف حمزه جنگی کوکيا برابر وکالت 
۳۲۷۱۷مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ دفتر ۴۱ - اروميه با تســليم دو برگ استشهاد 
محلی مصدق مدعی است که سند مالکيت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 
۱۸۶ فرعی از ۸۹ اصلی واقع در بخش ۱۳ اروميه را که ذيل ثبت شماره ۳۱۷۰ 
صفحه ۷۰دفتر ۴۱ بنام حميد رحمان زاده صادر و تسليم گرديده است سپس 
برابر سند قطعی شماره ۸۴۷۸ مورخه ۸۷/۱۱/۲۱ دفتر ۴۱ اروميه در حق حمزه 
جنگی کوکيا انتقال يافته است مفقود نموده است و ملک مزبور در بيع شرط 
نبوده و برابر سند شماره . مورخه : دفتر : اروميه نزد بانک - رهن ميباشد و برابر 
سند شماره مورخ - دفتر - اروميه در حق - انتقال يافته است مراتب برابر تبصره 
يک ماده ۱۲۰ آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی ميشود تا هر کس مدعی 
مالکيت و يا وجود سند مالکيت مذکور در نزد خود ميباشد از تاريخ آخرين نوبت 
اين آگهی بمدت ۱۰  روز اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت شهرستان اروميه 
تسليم نمايد در صورت سپری شدن مدت مقرر و عدم دريافت اعتراض برابر 

مقررات سند مالکيت المثنی صادر خواهد شد.۹۲۸۸
تاريخ انتشار آگهی ۱/ ۰۳/ ۱۴۰۱

رونوشت : ستاد اجرايی فرمان امام)ره(
عیسی عباسی – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 ارومیه

--
) )آگهی فقدان سند مالکیت (

 آقای حسن رسولی کليسا به وکالت از طرف وراث مرحوم پنجعلی رسولی کليسا 
برابر وکالتنامه ۱۴۲۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ دفتر ۷۰ اروميه باتسليم دو برگ 
استشهاد محلی مصدق مدعی است که سند مالکيت ۳دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک ۸ فرعی از ۲۹ اصلی واقع در بخش ۵ اروميه را که نيل ثبت شماره ۱۰۹۵ 
در صفحه ۵۸۷ دفتر ۴۳ بنام پنجعلی رسولی کليسا صادر و تسليم گرديده بود 

مفقود نموده است مراتب برابر تبصره يک ماده ۱۲۰ آئين نامه قانون ثبت در 
يک نوبت آگهی ميشود تا هر کس مدعی مالکيت و با وجود سند مالکيت مذکور 
در نزد خود ميباشــد از تاريخ آخرين نوبت اين آگهی بمدت ۱۰ روز اعتراض 
کتبی خود را به اداره ثبت شهرســتان اروميه تسليم نمايد در صورت سپری 
شــدن مدت مقرر و عدم دريافت اعتراض برابر مقررات سند مالکيت المثنی 

صادر خواهد شد.۹۲۹۰
تاريخ انتشار آگهی ۰۱ /۰۳/ ۱۴۰۱

رونوشت ستاد اجرايی فرمان امام )ره(
علی عبدل زاد اوصالو – رئيس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه يک اروميه

--
آگهی مزایده اموال غیر منقول ) نوبت اول(

 ۱-شماره پرونده: ۹۶۰۲۶۹ / ۱ج شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری 
مياندوآب ۲- محکوم له : خانم سکينه حسينيان ف بدر با وکالت محمدرضا 
نژاد نجفقلی به آدرس مياندوآب خ  طالقانی شمالی روبروی مجتمع پزشکی 
آذربايجان طبقه دوم دفتر وکالت ۳-محکوم عليه : آقای اکبر قلی زاده ف رضا به 

آدرس مياندواب ۱۴ متری خاقانی کوچه علی اکبر ۲ پالک ۵
 ۴- محکوم  به :پرداخت تعداد ۵۹۷ قطعه سکه طالی تمام بهار آزادی و پرداخت 

مبلغ ۳۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال نيم عشر دولتی 
۵- مورد مزايده : قسمتی از يک باب ساختمان به پالک ثبتی ۱۷۳۹۳ /۱/۳۲۴۴

اصلی )ششــدانگ بنام آقای رضا قلی زاده ( به مساحت ۸۰ متر مربع واقع در 
مياندو آب خيابان خاقانی بن بست ۸ متری شهيد علی اکبر ۲ متعلق به اکبر 
قلی زاده در ۲ طبقه با قدمت ۱۵ ســال که با امتيازات برق گاز تلفن به مبلغ 
۲/۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال ارزيابی شده است که با توجه به تقاضای محکوم له و 
به لحاظ عدم پرداخت محکوم به از طرف محکوم عليه در قبال محکوم به فوق 
توقيف و از طريق مزايده فروخته خواهد شد مزايده از قيمت پايه  شروع و به 

باالترين قيمت پيشنهادی فروخته خواهد شد .
۶- شرايط مزايده : الف - برنده مزايده بايستی ده درصد قيمت پيشنهادی را في 
المجلس پرداخت و ما بقی را نيز طرف يک ماه از تاريخ مزايده پرداخت نمايد و 
حتما کارت بانکی جهت پرداخت ۱۰ درصد به همراه داشته باشد. ب - شرکت 
کنندگان ميتوانند پنج روز قبل از تاريخ مزايده با هماهنگی اين دفتر از مال مورد 
مزايده بازديد بعمل آورند.ج-  مزايده روز شنبه مورخه ۱۴۰۱/۳/۲۱ ساعت 
۱۰ صبح در دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری مياندوآب با حضور 
نماينده محترم دادستانی دادسرای عمومی و انقالب مياندوآب و متقاضيان 
خريد برگزار خواهد شد. ۴- کليه هزينه های مربوط به نقل و انتقال به عهده 

برنده مزايده می باشد.۹۲۹۲
مدير شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری مياندوآب -ولی نژاد

--
آگهی تحدید حدود عمومی

 پيرو اگهی های قبلی برابر ماده ۱۴ و ماده ۶۴ آيينامه قانون مذکور تحديد حدود 
قسمتی از امالک واقع در حوزه ثبتی مياندواب که در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ 

رای به قبول ثبت صادر شده و جهت اطالع عموم بشرح ذيل اعالم ميگردد
پالک فرعی از اصلی بخش مراغه حوزه ثبتی مياندوآب

 ۱-ششدانگ  اعيانی يک باب خانه به مساحت ۳۶۲/۵۰ متر مربع تحت پالک 
۱۳۵۵۵ فرعی از يک اصلی بخش ۱۴ مراغه حــوزه ثبتی مياندوآب واقع در 

مياندواب کوی يوزباشکندی بنام علی محمد شرفی فرزند سعيد .
۲-ششدانگ اعيانی يک باب خانه تحت پالک ۹۷۹۵  فرعی از ۲۹۸۵ فرعی 
از يک اصلی بخش ۱۴ مراغه واقع در حوزه ثبتی مياندوآب بمساحت ۱۲۳ متر 

بنام بهرام خلقي فرزند بهلول
۳-ششدانگ اعيانی يک قطعه باغ تحت پالک ۳۵۷۲ فرعی از يک اصلی بخش 
۱۴ مراغه واقع در حوزه ثبتی مياندواب ساحت ۱۵۲۵ متر مربع بنام آقای محمد 

سارنگ فرزند مهدی
 تاريخ انتشار روز يک شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

 تاريخ تحديد حدود روز يک شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
 مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت مجاورتی که نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقی حقی 
برای خود قائل باشند می توانند ظرف مدت ۳۰ روز از تاريخ تحديد حدود بوسيله 

اداره ثبت محل به مرجع ذيصالح عرضحال دهند.۹۲۹۱
سعید سیفی-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

   
/ عنوان قصه منا

تجديد
ع  ضــو مو

عمليات
حجــم 
عمليات

 مبلــغ بــرآورد اوليه شهرستانواحد
) ريال(

تضميــن  مبلــغ 
شرکت در مناقصه 

) ريال(

تامين شماره مناقصه سامانه  ستادحداقل رتبه مورد نياز محــل 
اعتبار

طرح عمرانی۵۲۰۰۱۰۰۷۰۰۸۰۰۰۱۰۶آب۳,۲۵۸,۳۲۵,۵۰۵۱۶۲,۹۱۶,۲۷۵اسالم اباد غربحفاری و نصب انشعابات جديد فاضالبمناقصهآبرسانی

تجديدآبرسانی
ابرسانی سيار به روستاهای شهرستان

)کرمانشاه-صحنه-هرسين-سنقر –کنگاور(
صورتهای مالی نياز دارد

)کرمانشــاه-صحنه-
– هرسين-ســنقر 

کنگاور(
خدماتی دارای رسته ۸۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

طرح عمرانی۲۰۰۱۰۰۷۰۰۸۰۰۰۱۰۷حمل و نقل

توسعه و ايجاد شــبکه توزيع و تاسيسات اب تجديدآبرسانی
۵آب يا تاسيســات و ۱۴,۵۸۳,۵۹۱,۹۲۵۷۲۹,۱۷۹,۵۹۶اسالم اباداشاميدنی شهرهای شهرستان اسالم اباد

طرح عمرانی۲۰۰۱۰۰۷۰۰۸۰۰۰۱۰۸تجهيزات

اجرای شــبکه توزيع آب اشــاميدنی شهر تجديدآبرسانی
طرح عمرانی۵۲۰۰۱۰۰۷۰۰۸۰۰۰۱۰۹آب۷,۶۵۰,۰۶۵,۲۴۱۳۸۲,۵۰۳,۲۶۲قصر شيرينقصرشيرين

برقرســانی دو حلقه چــاه مير آبــاد و تپه مناقصهآبرسانی
خرگوشان

ثالث 
۵ نيرو يا تاسيسات و ۷,۸۴۰,۲۸۲,۵۲۸۳۹۲,۰۱۴,۱۲۶باباجانی

طرح عمرانی۲۰۰۱۰۰۷۰۰۸۰۰۰۱۱۰تجهيزات

خريد چنــج اور اتوماتيــک KV۲۰جهت مناقصهخريد
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰استانپايداری سيستم برقرسانی تاسيسات

شــرکت هايی توليد 
کننده يا نمايندگان 

فروش
طرح عمرانی۲۰۰۱۰۰۷۰۰۸۰۰۰۱۱۱

خريد۳۷دستگاه تجهيزات به تعداد ۱۱ قلم مناقصهخريد
۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰اوراماناتازمايشگاه آب و فاضالب

شــرکت هايی توليد 
کننده يا نمايندگان 

فروش
طرح عمرانی۲۰۰۱۰۰۷۰۰۸۰۰۰۱۱۲

خريد ده دستگاه پمپ افقی فشار قوی و خريد مناقصهخريد
۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰هرسين۱۰ دستگاه الکترو موتور

شــرکت هايی توليد 
کننده يا نمايندگان 

فروش
طرح عمرانی۲۰۰۱۰۰۷۰۰۸۰۰۰۱۱۳

خريــد۲۵۳ عــدد پمــپ و الکتــرو موتور مناقصهخريد
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰استانشناور)صورتهای مالی نياز دارد(

شــرکت هايی توليد 
کننده يا نمايندگان 

فروش
طرح عمرانی۲۰۰۱۰۰۷۰۰۸۰۰۰۱۱۴

۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰استانخريد الکترو پمپ افقی به تعداد ۳۷ دستگاهتجديدخريد

توليــد کننــده يــا 
طرح عمرانی۲۰۰۱۰۰۷۰۰۸۰۰۰۱۱۵نمايندگان فروش

آگهی مناقصه عمومی  با شماره

 )1401-م-خ-41-38-39-40-10-7-6-75-(و)1400-م-16(

شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه در نظر دارد پروژه های آبرسانی وخريد تجهيزات آبرســانی خود را طبق جدول زير از طريق مناقصه عمومی  توسط اشخاص حقيقی و حقوقی 
تعيين صالحيت شده به اجرا بگذارد. لذا متقاضيان می توانند برای اخذ اسناد مناقصه از تاريخ درج نوبت دوم آگهی به مدت ۸ روز با شماره مناقصه های ذيل به سامانه ستاد مراجعه و يا 
جهت کسب اطالعات بيشتر به استثنا روزهای تعطيل با شماره تلفن ۸۲۵۴۹۳۰-۰۸۳۳ تماس حاصل نمايند. در ضمن آگهی مذکور در سايت ملی مناقصات کشور و سايت شرکت آب 

و فاضالب استان کرمانشاه )www.abfaksh.ir( منعکس می گردد.  
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به همت امور آب و فاضالب شهرستان اراك صورت گرفت :
برگزاري مانور پيمايشي سقاي 22 در 3 روستاي 

بزرگ شهرستان اراك
به منظــور جمــع آوري اطالعات دقيق 
مشتركين آب شامل نوع كاربري ، وضعيت 
انشعاب ، شناســايي كنتورهاي خراب و 
شناسايي انشعابات و مصارف غير مجاز ، در 
3 روستاي بزرگ شهرستان اراك ، مانور 
پيمايشي با نام سقاي 22 برگزار گرديد. 
به گزارش روابط عمومي شــركت آب و 
فاضالب استان مركزي  ، سعيد سرآباداني مدير امور آب و فاضالب شهرستان 
اراك با اعالم اين خبر اظهار داشت :  اين مانور پيمايشي در 3 روستاي معصوميه، 
قلعه نو و مالك آباد شهرســتان اراك با تعداد 2 هزارو284 مشترك آب در روز 

پنجشنبه 22 ارديبهشت ماه برگزار گرديد.

مدیرکل راه وشهر سازی استان مرکزی اعالم کرد:
اختصاص 302۷ متر مربــع زمين جهت احداث 

ساختمان نظام مهندسی استان
مديركل راه وشهر سازی استان مركزی گفت: 
زمينی به مســاحت 3۰2۷ متر مربع جهت 
احداث ساختمان جديد سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان اختصاص يافت. به گزارش 
پايگاه خبری وزارت راه وشهرســازی) استان 
مركزی(، حميدانعامی، مديركل راه وشــهر 
سازی استان مركزی درآيين كلنگ زنی احداث 
ساختمان سازمان نظام مهندسی استان گفت: تاكنون يك ساختمان با ظرفيت مناسب 
جهت  استفاده اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در استان مركزی وپاسخگويی 
به نياز شهروندان وجود نداشت كه با پيگيری های اين اداره كل وهماهنگی های بعمل 

آمده جهت تخصيص زمين برای احداث ساختمان مناسب، اين امر صورت پذيرفت. 

در دیدار مدیر مخابرات منطقه مرکزی با معاون سیاســی، امنیتی 
واجتماعی استانداری مرکزی مطرح شد:

سرقت تجهيزات مخابراتی ارايه خدمات را با  مشكل 
مواجه كرده است

مهندس لطفی مديرمخابرات منطقه مركزی با 
بهنام نظری معاون سياسی، امنيتی واجتماعی 
اســتانداری مركزی ديدار وگفتگــو كرد. به 
گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه 
مركزی در اين ديــدار مهندس لطفی ضمن 
تقدير از همکاری های به عمل آمده تاكيد كرد: 
از آنجا كه ارايه بســياری از خدمات فرهنگی، 
آموزشی ،امنيتی  ودستگاه های اجرايی بر بستر مخابرات انجام می شود ،سرقت تجهيزات 

مخابراتی باعث شده است در بسياری ازموارد ارايه خدمات با اختالل مواجه گردد. 

آغاز مانور مديريت مصرف آب در روستاهاي استان مركزي
كرمي مديــر دفتر روابط عمومــي و آموزش 
همگاني شركت آب و فاضالب استان مركزي 
از آغاز برگزاري مانور مديريت مصرف آب در 
روستاهاي استان مركزي به منظور آشنايي 
مشــتركين با روش هاي صحيح مصرف آب 
نمود. به گزارش روابط عمومي شــركت آب 
و فاضالب اســتان مركزي آزاده كرمي مدير 
دفتر روابط عمومي اين شركت  با اشاره به كاهش نزوالت جوي طي سالهاي اخير اظهار 
داشت:  تنها راه برون رفت از بحران كم آبي صرفه جويي در مصرف آب است واز اين رو 
اصالح الگوي مصرف آب در بخش هاي مختلف شهري، روستايي، كشاورزي و صنعتي ، 
مناسب ترين و منطقي ترين راه حل مديريت براي گذر از شرايط كم آبي به نظر مي رسد.

شهردار اراك:
روابط عمومی بايد با افكارسنجی سنجی عمومی، 

پاسخگوی نيازهای شهروندان باشد
به گــزارش اداره ارتباطات و امور بين الملل 
شــهرداری اراك، دكتر كريمی روز گذشته 
در مراســم تجليل از روابــط عمومی های 
شهرداری، ضمن تبريك هفته روابط عمومی 
و ارتباطات به فعالين ايــن عرصه خطير و 
ارزشمند، گفت: فلسفه برگزاری اين جلسه، 
قدردانی از فعاليت ها و حركت های آگاهانه 
روابط عمومی در جامعه شهری است. وی در ادامه با اشاره به اينکه فلسفه وجودی 
 روابط عمومی در دستگاه هايی همچون شهرداری ها كه با دارائی های مردم اداره 
می شود، اين است كه امور و فعاليت هايی كه برای شهر و كسب رضايت شهروندان 
صورت می گيرد، اطالع رسانی نمايند و به نحوی كه با اطالع رسانی درست و دقيق، 

اميدواری نسبت به توسعه شهری و حس تعلق شهروندان به شهر را ارتقا دهند. 

برگزاری كارگاه آموزشی پدافند رزمايش شيميايی 
در مخابرات منطقه مركزی

طبق اعالم استانداری مركزی دوره آموزشی 
پدافند رزمايش شــيميايی با حضور اعضای 
كارگروه ارتباطات وفناوری اطالعات استان، 
در مخابرات منطقه مركزی برگزار شــد . به 
گزارش  اداره روابط عمومی مخابرات منطقه 
مركزی  در اين همايش آموزشــی مهندس 
لطفی مدير مخابرات منطقه مركزی به عنوان 
رييس كارگروه ارتباطات وفناوری اطالعات گفت: با توجه به نقش حساس ومهم ارتباطات 
در اين رز مايش مخابرات منطقه مركزی نهايت سعی وتالش خود را بکار خواهد گرفت .

خسارت 11 ميليارد ريالی طوفان به شبكه های برق گلستان
سرپرست شركت توزيع نيروی برق گلستان گفت : بر 
آورد اوليه خسارت طوفان شديد چند روز اخير به شبکه 
توزيع برق اين استان بيش از يازده ميليارد ريال بوده 
است. به گزارش روابط عمومی شركت توزيع نيروی 
برق گلستان ؛ سيد احمد موسوی گفت : شبکه های 
برق تمام شهرستانهای استان در طوفان اخير تحت 
تاثير قرار گرفت . شايان ذكر اســت ، طوفان در اين 
استان از ساعت  ۱۹:۱۵ دوشنبه هفته جاری شروع و تا ظهر روز فردا با شدت كمتر ادامه داشت. 

اخبار

هکرهایقانونمنددیگرمجازاتنمیشوند
وزارتدادگستریآمریکاموضعخوددرقبالهکرهایقانونمندرابازبینیکردونرمشبیشترینسبتبهآنهانشانداد.هکرهاییکهدرتحقیقاتامنیتی،حسنیتدارند،دیگرتحتقانون
"کالهبرداریوسوءاستفادهرایانهای"آمریکا،متهمنخواهندشد.وزارتدادگستریآمریکاتحقیقاتامنیتیبانیتخوبرادسترسیبهیکرایانهصرفابرایتست،تحقیقاتیااصالحیک
حفرهامنیتییاآسیبپذیریکههیچهدفیبرایآسیببهاشخاصیاجامعهندارد،توصیفکرد.بااینحالوزارتدادگستریآمریکاخاطرنشانکرداجرایتحقیقاتامنیتی،مجوزیبرای

افرادیکهباسوءنیتعملمیکنند،نیست.بهعنوانمثالکشفآسیبپذیریهادردستگاههابرایاخاذیازصاحبانآنهاحتیاگربهعنوانتحقیقادعاشود،نشاندهندهحسننیتنیست.

رئيس كل بانك مركزی در 
جديدترين اظهــارات خود 
اعالم كرد شبکه بانکی بايد 
گشــايش اعتبــارات ريالی 
داخلــی بــرای بنگاه های 
توليدی بخش خصوصی را به طور ويــژه دنبال كند 
و بانك مركزی، بانك هايی را كه در اين زمينه اهتمام 
ويژه داشته باشند را حتما تشويق و حمايت می كند. 

اين اظهارات در حالی بيان شــده كه توليد در شرايط 
امروز اقتصادی كشــور از نبود نقدينگی و منابع مالی 
كافی رنج می برد. در طول ســاليان اخير نظام بانکی 
همواره خود را در مقابل توليد قرار داده و برای پرداخت 
تسهيالت، توليدكنندگان را با موانع بسياری مواجه مرده 
است. بايد ديد در طرح جديد دولت كه توسط رياست 

بانك مركزی اعالم شده، تســهيالت و اعتبارات ريالی 
داخلی تا چه اندازه می تواند به حمايت از توليد بپردازد.

تنگناهای مرتبط درخصوص دسترسی به منابع ارزان 
مالی، نرخ بهره باالی تسهيالت، نرخ باالی جرايم تاخير 
در پرداخت به موقع اقساط و ربح مركب، درخواست 
وثايق متعدد، موضوع ذی نفع واحد در اخذ تسهيالت، 
چالش های متعدد دراخذ ضمانت نامه های مورد نياز 
توليدكنندگان و ... از جمله مشــکالت صنعتگران و 
توليدكنندگان، بعنوان سربازان خط مقدم اقتصادی 
كشور در حوزه اخذ تسهيالت از نظام بانکی بوده كه 
در نهايت منجر به افزايش هزينــه های تامين منابع 
بنگاه، ناتوانی در پرداخت اقســاط، تعميق ركود و در 
نهايت در يك زنجيره مســتمر؛ منتج به ورشکستگی 
بنگاه ها شده و در انتها ســبب كاهش رشد اقتصادی 

در كشور می شود.
اصوالً تامين منابع مالی جهت طرح های توسعه ای و 
نيز تامين سرمايه درگردش ازمهمترين دغدغه های 

هربنگاه اقتصادی بوده و اساســی ترين عامل در بقا، 
رشد و توسعه هر كسب و كار و بنگاه اقتصادی است از 

اين رو منابع مالی را به شريان حياتی سازمانها تشبيه 
می كنند.

تامين مالی توليد تسهيل می شود؟

زنگ خطر کاهش تولید 
گشايش اعتبارات ريالی داخلی برای توليدكنندگان در دستور كار شبكه بانكی قرار می گيرد

پویایی تولید با تسهیالت هدفمند 
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

حمايت تسهيالت از بخش توليد در شرايطی كه تورم سنگين در بخش عمومی اقتصاد و توليد كه منجر به كمبود نقدينگی در اين بخش شده،  بسيار حياتی است. در شرايط تورم با افزايش قيمت مواد اوليه، توليد به دليل كمبود 
نقدينگی دچار وقفه می شود و به دليل چرخه فروش، مواد اوليه در چرخه بعدی گرانتر خريداری می شود. بدين جهت تامين مالی توليد بخصوص در شرايط تورمی بسيار مهم است. درد توليد زمانی دردناك تر می شود كه قيمت 

گذاری دستوری هم در اين بين واحدهای توليدی را به سمت ورشکستگی می كشاند. در ساليان گذشته بيشتر تسهيالت به اسم توليد و به كام دالالن و سوداگران بوده است. 
چه بسا شركتهای مختلفی با پوشش توليد، وام های چند ده هزار ميلياردی اخذ كرده و منابع را به جای بخش واقعی توليد، صرف داللی و سوداگری كردند. ضمن اينکه منابع را از توليد واقعی دور كردند بلکه با ايجاد بساط  داللی و 
ايجاد تورم، هزينه های توليد را باالتر بردند. حساب جاری و غير جاری تسهيالت نظام بانکی 3 هزار هزار ميليارد است. اين عدد معادل ۹۵ ميليارد دالر است. بايستی با اين حجم از تسهيالت در صورت هدايت درست، رشد فزآينده 

ای در بخش توليد و اقتصاد ايجاد می شد. اما متاسفانه چنين اتفاقی تحقق نيافت و دليل عمده آن هم انحراف منابع به جای توليد به سمت داللی بوده است.  
هرچند توليد بيشتر از نقدينگی از قيمت گذاری دستوری و موانع پيش روی اين بخش رنج می برد. وقتی داللی و سوداگری سود حداكثری و ريسك حداقلی داشته باشد، تامين منابع مالی نجات بخش نيست. چراكه با كاهش حاشيه 
سود توليد و با پرداخت اقساط، صرفا نظام بانکی برنده اين چرخه خواهد بود. بنابراين ضمن توجه به تامين مالی، بايستی با قوانين مناسب مالياتی و ساير قواعد الزم در هدايت منابع و افزايش سودآوری توليد و كاهش ريسك آن گام 
عملی برداشت.   در شرايط فعلی، بخش غيرمولد داللی با كمترين ريسك بيشترين سود را به جيب می زند. تغيير چرخه سودآوری به نفع توليد، نقدينگی موجود در جامعه را به سمت توليد روانه خواهد كرد. بی شك تامين مالی 
از طريق نظام بانکی حتی به حداقل خواهد رسيد و اين بهترين مکانيزم برای بخش توليد است.  در چند سال اخير بسياری از توليدكنندگان، خود به سمت داللی هدايت شدند. توليدكنندگان به جای تالش در جهت توليد كاال كه 
ريسك های متعددی دارد ترجيح دادند ورود به چرخه داللی كه سودهای مناسبی دارد را انتخاب كنند. البته برای افزايش توليد، ايجاد بازارهای صادراتی ضرورت دارد. اما با ايجاد عوارض صادراتی، خود به خود بازارهای چندين 
ساله كه به زحمت به دست آمده است در اختيار رقبا قرار داده می شود. برای حضور در بازار جهانی با توجه به متعادل شدن قيمت گاز صنايع، واحدهای توليدی به حمايت مضاعفی نياز دارند. ايجاد بازارهای صادراتی جديد هم می 
تواند نيازهای ارزی كشور را برطرف كند و هم در توانمندی مالی و تخصصی واحدهای توليدی بيفزايد. در اين حالت كيفيت و قيمت مناسب می تواند از ورود قانونی و قاچاق كاالهای مختلف جلوگيری كند. در اين راستا تامين مالی 

چه از سرمايه های داخلی و مردمی و چه از طريق نظام بانکی ضرورت دارد. استفاده از ظرفيت بازار سرمايه هم در جهت تامين مالی می تواند بر پويايی و توانمندی توليد بيفزايد.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

فراخوان مناقصه ی عمومی دو مرحله ای همزمان با 
ارزيابی كيفی )فشرده(  مرحله ی دوم نوبت اول

 شهرداری خرمشــهر در نظر دارد پروژه ذیل را از محل اعتبارات دارایی تملک 
دارایی های سرمایه ای از طریق سامانه تدارکات الکتریکی دولت )سامانه ستاد(
به شماره 2001094113000009 به پیمانکاران واجد شرایط ودارای رتبه 5 راه و باند 

و5 ابنیه واگذار نماید.

لذا از پیمانکارانی که از طرف سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ومراجع ذیصالح تشخیص صالحیت ورتبه بندی شده و 
دارای صالحیت ایمنی از اداره کار  میباشند دعوت می شود برای دریافت اسناد مناقصه وارزیابی کیفی پس از نشرآگهی 

نوبت دوم از تاریخ1401/3/4 لغایت 1401/3/10  به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد(مراجعه نمایند.
آگهی نوبت اول : 1401/3/1

آگهی نوبت دوم: 1401/3/3
ضمنا تحویل پاکات از تاریخ 1401/3/11لغایت 1401/3/24 ساعت 14 می باشد

جلسه کمیسیون معامالت در تاری1401/3/25چهارشنبه ساعت 12 می باشد.
شرایط مناقصه

جهت شرکت درمناقصه مبلغ ریالی ضمانتنامه فوق را به حساب سپرده امور ذیحساب 4157011452601446به شماره 
حساب بانکی ملی شهرداری خرمشهر واریز ویا بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار 3 ماهه ارائه نمایند.

1-برندگان اول و دوم  مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ضمانت نامه شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به 
نفع شهرداری خرمشهر ضبط خواهد شد

2-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات پس از بررسی مستندات وطبق ضوابط ومقررات اقدام می نماید
 

3- به اسناد فاقد مهر و امضا مشروط – مخدوش و مدارکی که بعد از انقضاءمدت مقرردر این آگهی واصل می شود مطلقا 
ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطالعات و جزئیات مناقصه در اسناد مندرج می باشد.

روابط عمومی وامور بین الملل شهرداری خرمشهر

ضمانتنامه بانکیبرآورداولیه  عنوان پروژه

7/183/660/000ریال164/183/000/000ریالایجادو توسعه معابر خرمشهر کوی طالقانی قسمت غربی    

مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده 
شرکت سیمان غرب برای سال مالی منتهی به 

29 اسفند 1400 برگزار شد
 در اين مجمــع؛ موضوعات مهــم و ارزش مندی 
 همچــون موفقيــت در افزايــش فروش، رشــد 
درآمد های عملياتی، ارتقای ســود ناخالص و سود 
عملياتی »سغرب«، عليرغم مشکالت عديده ای مانند 
قطعی مکّرر برق و گاز و فشارهای ناشی از تحريم كه 
صادرات محصول و تامين قطعات مورد نياز كارخانه 
را با مشکل مواجه می سازد، همچنين اضافه شدن 
هزينه های حمل و نقل و ... بررسی شد كه حاكی از 
يك سياست گذاری و مديريت قوی و شايسته در 

سال مالی منتهی به گزارش است.
مجمع عمومی عــادی ســاليانه صاحبان ســهام 
شركت صنايع سيمان غرب)ســهامی عام( در تاريخ 

۱4۰۱/۰2/۱۹ در محل سالن تالش برگزار شد. 
در اين مجمع كه با حضور۷8/۱2 درصد سهام داران 
حقيقی و حقوقی، اعضای هيات مديره، نماينده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
شد و رياست آن را آقای طالبی بر عهده داشت، آقايان: 
قادری و منجی در مقام نُّظار اّول و دّوم و آقای مجيد 
آزرده دســت؛ ) معاون مالی مجموعه( به عنوان دبير 

مجمع، انتخاب شدند.
درادامه اين مراســم، گزارش هيات مديره به مجمع 
مربوط، اعالم و  مهم ترين فعاليت های صورت پذيرفته 
طی سال مالی منتهی به۱4۰۰/۱2/2۹ توسط مدير 
عامل باسابقه و مجّرب صنعت سيمان، به حّضار، ارايه 
شد و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
اعضای مجمع با طنين صلــوات خود، ضمن تصويب 
صورت های مالی و تنفيذ معامالت مشمول ماده ۱2۹ 
و با تقسيم ســود ۱۷۷۱ ريال به ازای هر سهم به كار 

خود پايان دادند.
سيمان غرب در صدر تقاضای بورس قرار گرفت .

  نماد " سغرب " باالترين تقاضا در معامالت بورسی در 
گروه سيمان و آهك قرار گرفت.

در نخستين روزهای ســال جديد كه از سوی رهبر 
معظم انقالب مزيّن است به نام " سال توليد ، دانش 
بنيان و اشتغال آفرين " شركت صنايع سيمان غرب 
با نماد " سغرب " جريان قدرت مندی از تقاضا را به 
خود در گروه سيمان و آهك اختصاص داده است و به 
موجب اين امر، سبزترين روزهای بازار بورس در سال 

۱4۰۱ را شاهد شد. 
خرسنديم اعالم كنيم كه با به كار گيری همه جانبه 
ظرفيت های سيمان غرب برای تحقق شعار سال و با 
توجه به فرمايش های مقام معّظم رهبری، همچنين با 
تالش جمعی و همدلی مضاعف در اولين روزهای سال 
جديد، شاهد رشد و موفقيت بيش از پيش در خانواده 

بزرگ سيمان غرب هستيم .

مفقودی )نوبت دوم(
مدرك فارغ التحصيلی اينجانب روح انگيز حاجی لوفرزند محمد باقر به شماره شناسنامه 22۰3 
صادره از خوی در مقطع كارشناسی ارشد رشــته معماری صادره از واحد دانشگاهی آزاد جلفا به 
شماره ۱3۰6۹428 مفقود گرديده است و فاقد اعتبار می باشد . از يابنده تقاضا می شود اصل مدرك 

را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد جلفا به نشانی جلفا پنج كيلومتری مرند – جلفا ارسال نمايد.۹۰۱۹
دانشگاه آزاد اسالمی واحد جلفا

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

هيات رسيدگی به تقاضاهای ثبت امالك  موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱3۹۰/۹/3 مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان شاهين دژ بشرح آرا ذيل پرونده های هيات تصرفات مالکانه و مفروزی اشخاص 
مذكور را تاييد علی هذا در اجرای ماده 3 قانون ياد شده مراتب را در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 

جهت اطالع مالکين مشاعی و ساير صاحبان حقوق آگهی می شود.
رديف ۱-برابر رای شماره ۱33۰ مورخه ۱4۰۰/۱۱/2۰ مالکيت آقای حسين آقائی فرزند 
حبيب در ششدانگ عرصه و اعيان يکباب خانه به مساحت 2۰4/3۰ متر مربع مجزی شده از 
نسق زراعتی ۱33۱4 – ۱3۵۱/۰3/2۱ از يك اصلی بخش ۱۵ مراغه واقع در استان آذربايجان 
غربی – شهرستان شاهين دژ -شهر شاهين دژ خريداری شده از سهمی مالك اوليه فيض 

اله صمدی در كالسه ۱24 در سال ۹۹ كه برای آن پالك ۹32۵ فرعی اختصاص يافت.

لذا چنانچه ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهی اعتراضی از طرف اشخاص  حقيقی 
و حقوقی به ثبت نرسد اداره ثبت اسناد و امالك سند مالکيت مورد تقاضای متصرف را براساس 
مدلول رای و طبق مقررات مربوطه صادر خواهد كرد و در صورت اعتراض معترض بايد ظرف مدت 
يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض و اخذ رسيد  به مرجع قضايی دادخواست تقديم نمايد و گواهی 
مشعر بر جريان دعوی را به اداره ثبت ارائه دهد و اقدامات ثبت موكول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
می باشد و در هر حال صدور سند مالکيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.۹۰۵۵ 

تاريخ انتشار نوبت اول : ۱4۰۱/۰2/۱۷ 
تاريخ انتشار نوبت دوم : ۱4۰۱/۰3/۰۱ 

  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهين دژ -  عبداله ابراهيمی


