
رئیس سازمان خصوصی سازی از شناسایی جاماندگان سهام 
عدالت تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی خبر داد و افزود: 
نیاز نیســت افراد برای ثبت نام به جایی مراجعه کرده یا حتی 
یک ریال پرداخت کنند. حســین قربانــزاده در گفت وگو با 
ایسنا، با بیان اینکه انتهای بند الف تبصره دو قانون بودجه به 
اختصاص سهام عدالت به مشموالن تحت پوشش کمیته امداد 
و بهزیستی و سایر افراد واجد شــرایط اشاره دارد، اظهار کرد: 
در این راستا شناسایی افراد جامانده نیز از افراد تحت پوشش 
نهادهای حمایتی آغاز و در این راستا چند جلسه برگزار شده 
است، زیرا برخی بانک های اطالعاتی کامل نبوده و برخی نیاز 

به اصالح داشته اند.

شناسایی بیش از سه میلیون جامانده در مرحله اول
وی از مشخص شــدن تعداد جاماندگان خبر داد و افزود: در 
آخرین جلسه ای که هفته گذشته با رئیس سازمان بهزیستی، 
معاون وزیر رفاه و مســئوالن کمیته امداد برگزار شــد تعداد 
جاماندگان تحت پوشــش این دو نهاد مشخص شدند. بر این 
اساس این افراد در مجموع حدود ســه میلیون و ۳۳۷ هزار و 
۷۰۰ نفر هســتند که حدود دو میلیون و ۲۵ هزار نفر تحت 
پوشش بهزیستی و حدود یک میلیون و ۳۰۰ نفر تحت پوشش 

کمیته امداد هستند.
رئیس سازمان خصوصی سازی درمورد پرتفوی افرادی که به 
عنوان مشمول شناخته شده اند نیز گفت: تا دو هفته اینده پرتفو 

این افراد مشخص می شــود. درواقع کیفیت پرتفو، نوع سهام، 
میزان سهام هر فرد و روش انتقال مشــخص شده و در تیرماه 
اطالع رسانی کامل می شــود. تفاوتی که پرتفوی این افراد با 
پرتفوی مشموالنی که سال ۱۳۸۴ انتخاب شدند در این است که 
درحال حاضر سهام دولت بسیار محدود شده و ابتکار عملی که 
در ان زمان وجود داشته وجود ندارد. از طرف دیگر دولت تکالیف 
دیگری در بند الف تبصره دو یا بند ی که رد دیون است و... دارد 
و تابلوی بورسی سهام دولت کفاف این تکالیف را نمیدهد. باید 
اولویت سنجی صورت بگیرد که درحال انجام است. قربانزاده با 
تاکید بر اینکه افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی الزم 
نیست برای ثبت نام به جایی مراجعه کنند، توضیح داد: افراد باید 

توجه داشته باشند که اصال ثبت نامی وجود ندارد زیرا هویت افراد 
مشخص و در بانک اطالعات موجود است. این افراد نباید حتی 
یک ریال پرداخت کنند. اگر پیامکی ارسال می شود که لینک 
ثبت نام دارد قطعا کاله برداری است و ربطی به دولت و وزارت 

اقتصاد و سازنمان خصوصی سازی ندارد.

ادامه روند شناسایی جاماندگان
وی در ادامه درمورد سایر افراد واجد شرایط نیز گفت: درمورد 
تعیین سایر افراد واجد شرایط نیز جلسات مجزا درحال برگزاری 
است. مطابق تبصره ۳ ماده ۳۴ اجرای سیاست های اصل ۴۴ باید 
با همکاری وزارت رفاه و طبق سازو کاری که پایگاه رفاهی ایرانیان 

دارد، افراد واجد شرایط  بر اساس دهک بندی شناسایی شوند. بر 
این اساس مرحله بعد دو دهک ابتدایی هستند که باید تا پایان 
سال سهام عدالت به ان ها تخصیص پیدا کند. این موضوع نیاز 
به جلسات بیشتری دارد که ممکن است تا چند ماه اینده زمان 
ببرد. بر اساس این گزارش درحال حاضر حدود ۴۹ میلیون نفر 
مشمول سهام عدالت وجود دارد که شناسایی این افراد در سال 
های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ صورت گرفته است. طی این سال ها  برخی 
افراد که در دهک های پایین قرار دارند به اینکه مشمول سهام 
عدالت نیستند اعتراض داشته اند که طبق قانون بودجه سال 
جاری وضعیت این افراد باید مشخص شده و چنانچه باید مشمول 

شوند، به آن ها سهام اختصاص یابد.

مشترکانی که مصرف برق خود را در ایام پیک تابستان 
امسال مدیریت کنند، در صورت رعایت شدن ۳ شرط، 

مشمول دریافت قبض برق رایگان خواهند شد.
به گزارش تسنیم، بحث دریافت پاداش از شرکت های 
توزیع برق بابت صرفه جویی در مصرف برق و رسیدن 
میزان پاداش بــه مقداری که بهــای مصرفی برق را 
پوشش داده و قبض برق رایگان شود، در روزهای اخیر 
مطرح شده و اطالع رسانی هایی در این خصوص صورت 
گرفته؛ اما نکته اینجاست که در اغلب اطالع رسانی های 
صورت گرفته به شروط الزم برای رایگان شدن قبوض 
برق یا به عبارتی به شــروط دریافت پــاداش بابت 

صرفه جویی اشاره نشده است.
نکته اول، مصرف برق به میزان زیر الگوی تعیین شده 
است و شرط اول دریافت پاداش در قبوض برق، این 
است که مصرف برق مشــترک از الگوی تعیین شده 
تجاوز نکند. شرط دوم، کاهش مصرف نسبت به میزان 

مصرف برق توسط همان مشترک در زمان مشابه سال 
قبل است و اگر مشترکی زیر الگوی مصرف برق، مصرف 
داشته باشد اما نسبت به زمان مشابه سال قبل، کاهش 
مصرفی نداشته باشد، مشمول این پاداش نخواهد شد.
شرط سوم برای رایگان شدن قبض برق، میزان صرفه 
جویی است؛ درواقع میزان صرفه جویی باید به مقداری 
باشد که دریافت پاداش ناشی از آن، مبلغ مصرفی برق 
را پوشش دهد؛ یعنی اگر در مناطق عادی که متوسط 
دریافتی از مشترک بابت مصرف هر کیلووات ساعت 
۱۰۰ تومان است، ۲۵۰ کیلووات ساعت مصرف شود، 
مشــترک ۲۵ هزار تومان بابت مصرف برق خود باید 
پرداخت کند و اگر همین مشترک، سال قبل در زمان 
مشابه، ۳۰۰ کیلووات ساعت مصرف برق داشته، بابت 
هرکیلووات ساعت صرفه جویی نسبت به سال قبل، 
۵۰۰ تومان در قبض برق بســتانکار می شود که این 
صرفه جویی ۵۰ کیلووات ســاعتی به مقدار ۲۵ هزار 

تومان پاداش برای این مشــترک بــه همراه خواهد 
داشت که در نتیجه قبض برق وی رایگان خواهد شد؛ 
اما اگر میزان صرفه جویی در مقایسه با مصرف زمان 
مشابه سال قبل کمتر باشد، تنها از مبلغ قابل پرداخت 
مشترک کاسته شده و قبض برق وی، با وجود دریافت 
پاداش، رایگان نخواهد شد. مصطفی رجبی مشهدی، 
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص 
شرایط دریافت این پاداش، گفت: اگر مشترکی سال 
گذشته ۳۰۰ کیلووات ســاعت مصرف برق داشته و 
در زمان مشابه امســال، مصرف برق خود را به ۲۵۰ 
کیلووات ساعت برســاند؛ یعنی ۵۰ کیلووات ساعت 
صرفه جویی در میزان مصرف برق خود داشته باشد، 
قبض برق این مشترک رایگان می شود که این نمونه 
برای مناطق عادی کشور است که الگوی مصرف برق 

در این مناطق، ۳۰۰ کیلووات ساعت است.

بانک ملی ایران جبران کامل خســارات وارد شده به 
صاحبان صندوقهای اجاره ای را متعهد شد.

به گزارش ایسنا، در پی سرقت تعدادی از صندوق های 
اجاره ای یکی از شــعب بانک ملی در تهــران، روابط 

عمومی این بانک اعــالم کرد کــه در این خصوص 
هماهنگی های الزم با مقامات قضایی جهت تعیین 
بازپرس ویژه بــرای حضور در محل و رســیدگی به 
درخواست های متقاضیان بعمل آمده و با هماهنگی 

مقام قضایی  و در اســرع وقت نسبت به جبران کامل 
بهای اموال مسروقه اقدام خواهد شد.

روز یکشــنبه )۱۵ خرداد( ۱۶۸ عدد از صندوق های 
اجاره ای در شعبه دانشگاه بانک ملی ایران سرقت شد.

بر اساس اعالم بانک مرکزی، بانک ها از امروز باید اطالعات 
چک های تضمین شده را در ســامانه صیاد ثبت کنند 
و چک های تضمین شده ثبت نشــده در این سامانه از 
این زمان به بعد صرفا در بانک صادرکننده کارســازی 
می شوند. به گزارش ایسنا،  قانون جدید چک از ابتدای 
سال ۱۴۰۰ اجرا شد و از این زمان به بعد، تمامی چک ها 
برای نقل و انتقال ملزم به ثبت در سامانه صیاد ثبت شدند 

تا قابلیت نقد شوندگی داشته باشند.
اما بخش های زیادی از بندهای این قانون در آن زمان اجرا 
نشد که این موارد شامل امکان ثبت و صدور چک های 
صیادی از طریق پیامک، اتصــال خودپرداز بانک ها به 
سامانه صیاد، مسدودسازی وجوه حساب صادرکننده 
چک برگشتی و چک الکترونیکی بود که در سال جاری 

این موارد اجرایی شد.  
البته،  بر اســاس آمار بانک مرکزی تاکنون بیش از ۷۰ 
درصد خودپردازهای بانک های کشور به سامانه صیاد 
مجهز شده اند و ۸ بانک خودپردازهای آنها به سامانه صیاد 
متصل نشده اند که از این تعداد ۶ بانک بسیار کوچک و ۲ 

بانک نسبتاً بزرگ کشور هستند.  

چک ضمانت در صیاد ثبت نشود، چه می شود؟  
الزام ثبت چک های تضمینی در ســامانه صیاد توسط 
بانک ها نیز یکی دیگر از مواد قانونی اجرا نشده در قانون 
جدید چک بود که با اعالم بانک مرکزی، از امروز بانک ها 
باید اطالعات چک های تضمین شده را در سامانه صیاد 
ثبت کنند و چک های تضمین شده ثبت نشده در این 
ســامانه از این زمان به بعد صرفا در بانک صادرکننده 

کارسازی می شوند.  
 بر این اســاس، از امروز اگر یک چک تضمین شده در 
سامانه صیاد ثبت نشده باشــد، دارندگان چک باید با 
مراجعه به شــعبه صادرکننده چک اقدام به کارسازی 
کنند. به عبارت دیگر، اینگونه چک ها در سامانه های بین 

بانکی خدمتی دریافت نخواهند کرد.

چگونه استعالم یک چک تضمین شده صیادی 
در این زمینه، امکان اســتعالم چک های تضمین شده 
صیادی )چک های تضمین شده دارای شناسه ۱۶ رقمی 
صیادی( با هدف کسب اطمینان از اصالت این نوع چک ها 
هنگام انجام معامالت فراهم شده است و مشتریان شبکه 

بانکی می توانند از طریق درگاه های مختلف دسترسی 
به ســامانه صیاد شــامل اینترنت بانک، موبایل بانک، 
برنامک های موبایلی، پیامکی و خودپردازهای بانک های 

عامل، نسبت به استعالم آن اقدام کنند.
به عبارت دیگر، ذی نفع چک با اســتعالم این چک ها 
 از ثبت چک به نفع خود در ســامانه صیــاد اطمینان 

حاصل می کند.

ثبت صدور چک تضمینی با بانک هاست
الزم به ذکر اســت که با توجه به تکالیف مقرر در قانون 
اصالح قانون صدور چک، ثبت صدور چک های تضمینی 
بر عهده شعب بانک هاســت و صادرکننده چک در این 

خصوص مسئولیتی ندارند.
همچنین، این چک ها نیــاز به انجــام عملیات تایید 
در ســامانه صیاد ندارند و ذی نفع با اخــذ برگه چک از 
صادرکننده آن و استعالم از سامانه صیاد می تواند از ثبت 
چک در سامانه صیاد به نفع خود اطمینان حاصل کند و 
تطبیق اقالم اطالعاتی مندرج در متن چک و با اقالم ثبت 

شده در سامانه صیاد را انجام دهد.  

مدیرعامــل بانک جی پی مــورگان معتقد اســت که 
دردسرهای بیشتری برای ســرمایه گذاران بیت کوین، 

اتریوم و کاردانو در پیش است.
به گزارش ایســنا، کاهــش ارزش بازار به ویــژه برای 
دارایی هــای دیجیتال برتر مانند بیت کویــن، اتریوم و 
کاردانو انتظار می رود. این بازار به شدت تحت تاثیر سقوط 
 DeFi به خصوص با فروپاشی یکی از پروتکل های پیشرو
یعنی شبکه ترا قرار گرفته اســت. با این حال، جیمی 
دیمون، مدیر عامل جی پی مورگان معتقد است که در 
حال حاضر دردسرهای این حوزه تازه شروع شده است. 
علیرغم کاهش بیش از ۵۰ درصدی بازار نسبت به باالترین 
حد خود، مدیر عامل این بانک می گوید که اتفاقات بدتری 

در پیش است.
جیمی دیمون از حامیان ارزهای دیجیتال نبوده است. با 
این وجود، بانکی که او به عنوان مدیرعامل، ریاست آن را بر 
عهده دارد، موضع خود را نسبت به دارایی های دیجیتال 
کاهش داده و با برنامه های مختلفی برای ارائه گزینه های 

معامالت ارز دیجیتال به مشتریان خود پیش رفته است. 
با توجه به بازار رمزارزهای دیجیتال همچنین این مورد 
که در حال حاضر بازار تا حدی در معرض دید قرار گرفته، 

دیمون توضیح داد که بانک انتظار کاهش بیشتری دارد.
مدیرعامل این موضع را در یک کنفرانس خدمات مالی 
اعالم و اظهار کرد که »طوفانی اقتصادی« بازار را تکان 
خواهد داد. بدیهی است که چنین چیزی در تمام بازارهای 
مالی موج می زند و بازار رمزارزهای دیجیتال نیز در امان 
نخواهد بود. دیمون به سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال 
توصیه کرده است که خود را آماده کنند زیرا وی انتظار 
نوسانات بازار را دارد. به دلیل این واقعیت که فدرال رزرو 
اجرای سیاســت های انقباض کّمی را آغاز خواهد کرد 
و باعث می شــود فدرال رزرو نقدینگی را از بازار حذف 
کند. دیمون هشدار داد: ابرهای طوفانی در راه هستند و 
فقط نمی دانیم که این طوفان کوچک است یا ابرطوفان 

خواهد بود.
به نقل از باینســس، با نگاهی به نمودارهــا، نیازی به 

کارشناس نیست تا متوجه شــود که بازار رمزارزهای 
دیجیتال نیمه اول سال ۲۰۲۲ خشن بوده است. سقوط 
بیش از یک تریلیون دالر در کمتر از یک سال بازار را از 
بین برده است و اگر دیمون درست بگوید، ممکن است 
تنها آغاز راه باشد. اگر فدرال رزرو انقباضات کّمی را آغاز 
کند و نقدینگی را از بازار خارج کند، بر قدرت خرید اکثر 
ســرمایه گذاران تاثیر می گذارد و باعث می شــود پول 

بیشتری از ارزهای دیجیتال خارج شود.
چنین کاهشی می تواند بازار را چند سال عقب بیاندازد و 
آن را در پایین ترین سطح سال ۲۰۲۰ قرار دهد. اگر بازار 
رمزارز به روند بازار سهام ادامه دهد که در سال جاری در 
نزول مداوم بوده اســت، کاهش شدید نقدینگی باعث 
می شود که بازار سهام به طور قابل توجهی تکان بخورد 
و تاثیر نامطلوبی در بازار رمزارزهای دیجیتال ایجاد کند.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال 
حاضر ۱.۲۱ تریلیون دالر برآورد می شــود که این رقم 

نسبت به روز قبل ۴.۸۶ درصد کمتر شده است. 

جاماندگان سهام عدالت مشخص شدند

سه شرط الزم برای رایگان شدن قبض برق مشترکان خانگی
بانک ملی: خسارت می دهیم
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سرمقاله

عوامل 
گرانی دالر

عوامل تاثیرگذار بســیاری 
در بازار ارز دیده می شــود. 
نوســانات اخیر قیمت دالر 
نیز به همین دلیل ادامه دارد. 
یکی از اصلی ترین موارد موضوع برجام است. برجام 
بالتکلیف مانده و سرنوشت آن مشخص نیست. به 
دلیل توقف مذاکرات امیدها برای تحقق برجام و 
لغو تحریم ها کمرنگ شد. این امر موجب تقویت 

انتظارات تورمی..

  یوسف کاووسی، کارشناس 
اقتصادی 

متن کامل  د ر صفحه ۴
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پرش شاخص مدیران 
خرید از سکوی تورم

تداوم رکود 
در بازار خودرو

سیگنال های منفی نرخ  ارز  را  صعودی کرد

تاخت و تاز قیمت دالر
صفحه۴

صفحه2

سردرگمی  در بازار مسکن
نوسان  کاالهای   مصرفی   باعث   تغییر 
قیمت های   پیشنهادی   مسکن  شده   است

شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران در اردیبهشت 
امسال هم به واسطه خروج کسب وکارها از تعطیالت 
فروردین و هم به واسطه رشد تقاضا از ترس تورم های 
آتی، به بیشترین مقدار در ۳۲ ماه اخیر رسید. مرکز 
پژوهش های اتاق ایران در تازه ترین گزارش شاخص 
مدیران خرید کل اقتصاد )شامخ(، رقم این شاخص 
در اردیبهشــت ماه را ۵۶,۱۷ واحد اعالم کرده که 
بیشــترین مقدار در دوره ۳۲ ماهه از ابتدای شروع 
طرح است.  اگرچه شدت این افزایش تا حدود زیادی 
به دنبال عادی شــدن فعالیت کسب وکارها بعد از 
تعطیالت فروردین ماه بوده؛ امــا به عقیده فعاالن 
اقتصادی، عالوه بر رونق سفارشات بعد از تعطیالت 
فروردین، بخشی از افزایش تقاضا نیز ناشی از تعجیل 

مشتریان در خرید قبل از...

رئیس اتحادیه نمایشــگاه  داران خــودرو تهران با 
اشاره به ثبات نسبي قیمت ها در دو هفته گذشته، 
بازار خودروي پایتخت را راکد توصیف کرد و گفت: 
خریداري در بازار بــا قیمت هاي فعلي وجود ندارد. 
سعید موتمني رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو 
تهران افزود: روند قیمتها در بازار خودرو طي دو هفته 
اخیر، با ثبات و در برخي خودروها با کمي افزایش 
همراه بوده است. وي بیان داشت: همچنان عرضه 
خودروسازان کم است و پاسخگوي نیاز بازار نیست؛ 
همچنین افزایش نرخ ارز سبب شده تا فروشندگان 
قیمتهاي باالتري براي خودروهاي خود اعالم کنند. 
این مقام صنفي اظهار داشت: در روزهاي اخیر برخي 
 رســانه ها و همچنین در فضاي مجازي از کاهش 

۴۰ میلیون توماني...



اقتصاد2
ایران

تسهیل شرایط بازپرداخت برای 
واحدهای راکد

طبق اعالم معاونت اقتصادی دولت، زمان شروع 
تقسیط ۶۰ ماهه برای واحدهای تعطیل، همراه 
با یک سال تنفس، از زمان تعیین تکلیف پرونده 
متقاضی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خواهد 
بود. به گزارش ایسنا، محســن رضایی - معاون 
اقتصادی رئیس جمهوری - طی نامه ای به وزرای 
امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت 
بند )۲( مصوبه شصت و هشتمین جلسه شورای 
عالی هماهنگی اقتصــادی در خصوص افزایش 
مدت زمان تقسیط مندرج در ماده )۱۶۷( قانون 
مالیاتهای مستقیم که به اعتبار تشخیص سران 
ســه قوه به تأیید مقام معظم رهبری رسیده را 
برای اجرا ابالغ کرد. بر این اساس مصوبه شماره 
۱۳۵۵۴۸ در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۶ شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی تا پایان ســال ۱۴۰۲ 
تمدید شده و یک تبصره به آن الحاق می شود. 
بر اساس این تبصره زمان شروع تقسیط ۶۰ ماهه 
برای واحدهای تعطیل، همراه با یک سال تنفس، 
از زمان تعیین تکلیف پرونده متقاضی در ستاد 

تسهیل و رفع موانع تولید خواهد بود.

تکذیب بروز اختالل در خدمات 
الکترونیک بانک سامان در شعبه 

اصفهان
بانک ســامان، طی اطالعیه ای  بروز اختالل 
در سامانه خدماتی خود در شعبه اصفهان را 
تکذیب کرد.به گزارش سامان رسانه، به دنبال 
انتشار برخی اخبار نادرســت در شبکه های 
اجتماعــی، در خصــوص بــروز اختالل در 
سیستم های خدماتی بانک سامان در شعبه 
اصفهــان، این بانک طــی اطالعیه ای ضمن 
تکذیب بــروز هرگونــه مشــکل در فرایند 
خدمات رسانی به مردم، اعالم کرد که تمامی 
سیســتم های خدماتی این بانک در شــعبه 

اصفهان پایدار و در حال سرویس است 

خبر

نوســان برخــی کاالهای 
مصرفــی باعــث تغییــر 
قیمت هــای پیشــنهادی 
مســکن شــده و عده ای از 
مالکان بــه نرخ های دلخواه 
روی آوردند. به گزارش ایســنا، عدم دسترســی به 
نرخ های متعارف کــه از معامالت قطعی به دســت 
می آید در هفته های اخیر بازار مسکن را دچار نوعی 
سردرگمی کرده و در این بین هنوز گزارش اردیبهشت 
ماه بانک مرکزی از تحوالت مسکن شهر تهران ارایه 

نشده است.
بررســی های میدانی گویای آن اســت که نوســان 
برخی کاالهای مصرفــی باعث تغییــر قیمت های 
پیشنهادی مسکن شده و عده ای از مالکان به نرخ های 
دلخواه روی آوردنــد. بانک مرکزی هم با گذشــت 
۱۶ روز از خردادمــاه هنوز گزارش اردیبهشــت ماه 
را درخصوص قیمت و تعداد معامالت مســکن شهر 
تهران در اردیبهشت ماه ارایه نکرده که همین مساله 
می تواند فضای شایعات را درخصوص تغییر قیمت ها 
در اردیبهشــت دامن بزند. بانک مرکزی در ماه های 
گذشته معموال ششم یا هفتم هر ماه گزارش ماه قبل 
را منتشر می کرد اما بازار مسکن در خردادماه ۱۴۰۱ 
دچار نوعی گیچی شده که یکی از دالیل آن می تواند 
 عدم دسترسی به قیمت های رسمی از طریق معامالت 

قطعی باشد.
در ســال های قبل بجز بانک مرکــزی، دفتر اقتصاد 
مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز گزارش های ماهیانه 
از وضعیت قیمت و معامالت مسکن شهر تهران ارایه 
می داد؛ گزارش هایی که از اردیبهشت ۱۳۹۶ آغاز و 
تا تیرماه سال ۱۳۹۹ ادامه پیدا کرد. اما این گزارش ها 

هم از زمان محمد اسالمیـ  وزیر سابق راه و شهرسازی 
که معتقد بود اعالم قیمت تهــران می تواند به تنش 
بازار در دیگر شهرهای کشور بینجامد، متوقف شده و 

آخرین آن مربوط به تیرماه ۱۳۹۹ است.
سیاست حذف قیمت از بازار مسکن به منظور کنترل 
نرخ ها دو بــار در ســال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اعمال 
شد؛ سیاستی که بســیاری کارشناسان معتقد بودند 
تاثیر معکــوس در روند قیمت ها ایجــاد می کند. در 
اردیبهشت سال های مذکور اپلیکیشن ها و سامانه های 
فروش ملک، دو بار  از درج قیمــت در آگهی ها منع 
شــدند.  پس از مدتی مجددا به آنها اجازه داده شد تا 
نرخ ها را درج کنند. اگرچه به تازگی صحبتی از حذف 
قیمت آگهی ها شنیده نشــده اما عدم دسترسی به 
اطالعات قیمت های قطعی که اثر کنترلی بهتری در 
مقایسه با نرخ های پیشــنهادی دارد، به نوعی جلوی 

یک چشم متقاضیان خرید بازار مسکن را گرفته است.
حذف قیمت آگهی ها همزمان با مســئولیت محمد 
اســالمی در وزارت راه و شهرســازی صورت گرفت. 
اما آمار نشــان داد از زمان روی کار آمدن اسالمی در 
آبان ۱۳۹۷ تا زمان رفتن او در مرداد ۱۴۰۰ متوسط 
قیمت مسکن در شهر تهران از متری ۹ میلیون و ۱۸۰ 
هزار تومان در هر متر مربع به ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار 

تومان رسید و در واقع ۲۳۷ درصد رشد کرد.
از طرف دیگر دولت سیزدهم در ادامه برنامه دو سال 
گذشته دولت قبل برای بازار اجاره نرخ تعیین و اعالم 
کرد که در سال ۱۴۰۱ سقف مجاز افزایش اجاره بها در 
شهر تهران ۲۵ درصد، دیگر کالنشهرها ۲۰ درصد و 
سایر شهرهای کشور ۱۵ درصد خواهد بود. همسویی 
سیاســت های نرخ گذاری و عدم اعــالم قیمت، این 
گمانه را تقویت می کند که دولت قصد دارد از طریق 

نشانگرهای آماری، انتظارات تورمی در بازار مسکن 
را کنترل کند.

از آذرماه سال ۱۳۹۶ که به نوعی آغاز رشد بازارهای 
ارز، طال و مسکن محســوب می شود رقابت منفی در 
تعیین قیمت ها برای بازار مسکن، این بازار را در مسیر 
رکوردهای افزایشی قرار داد. به دنبال آن شاهد نوعی 
هرج و مرج قیمتی در سایت های فروش ملک بودیم 
که صدای رییس اتحادیه مشاوران امالک را در آورد. 
مصطفی قلی خسروی، اواخر ســال گذشته به ایسنا 
گفته بود: متوســط قیمت مســکن در تهران طبق 
آمار رسمی حدودا متری ۳۲ میلیون تومان است اما 
میانگین قیمتهای پیشــنهادی در سایتهای فروش 
بیش از ۵۰ میلیون تومان است. این یعنی  هر کس هر 
قیمتی دلش می خواهد برای خانه خود تعیین می کند  
و مدیران این سامانه ها هیچ نظارتی بر آن ندارند. بارها 
اعالم کردیم نرخهای دلبخــواه باعث ایجاد تنش در 
بازار مسکن می شود اما کماکان شاهد قیمتهای کاذب 

در سامانه های ملکی هستیم.
از طرف دیگر مهدی سلطان محمدیـ  کارشناس بازار 
مسکن در مخالفت با حذف قیمت بیان می کند: اگر 
اجازه داده شود که گردش آزاد اطالعات وجود داشته 
باشد در صورتی که ۱۰ واحد نزدیک به خواسته خود 
در همین اطالعات داشته باشــید می توانید انتخاب 
بهتری هم داشــته باشــید؛ چراکه از تنوع بیشتری 
برخوردار اســت. کســی که قصد خرید خانه دارد از 
خردی برخوردار اســت که انتخاب بهتری می تواند 
داشــته باشــد نه اینکه حق های انتخاب از او سلب 
شود. بهترین راه این است که گردش بهتر اطالعات 
را فراهم کرد و اجازه دهیم بــه بهترین نحو ممکن و 
با حق انتخاب های بیشــتری انجام شود. باید در نظر 
داشــت که قیمت گذاری های مجازی موجب جهش 

قیمت نمی شود. 

نوسان کاالهای مصرفی باعث تغییر قیمت های پیشنهادی مسکن شده است

سردرگمی  در بازار مسکن

بورس در چاله رکود
تغییر اندک شاخص ها

روز گذشته ارزش معامالت سهام افت کرد و رکود 
معامالت بورس به عمیق ترین ســطح در سال 
۱۴۰۱ رسید. به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت 
روز سه شنبه هفدهم خرداد، شاخص کل بورس 
پایتخت با افزایش هزار و ۷۳ واحدی نســبت به 
روز دوشنبه به رقم یک میلیون و ۵۱۵ هزار و ۳۸۳ 
واحد رسید.  شــاخص هم وزن بورس نیز با افت 
۹۴۱ واحدی در ســطح ۴۱۹ هزار و ۶۴ واحدی 
ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( 
۱۵ واحد پائین آمد و در ســطح ۲۰ هزار و ۸۳۸ 

واحد قرار گرفت. 

نمادهای مؤثر بر شاخص  ها
روز گذشته نمادهای »شپنا«، »فارس« و »شتران« 
بیشــترین تأثیر را در رشد شــاخص کل بورس 
داشتند و در مقابل نمادهای »حکشتی«، »فملی« 
و »وبملت« بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص 
کل داشتند.  در فرابورس نیز نمادهای »ددانا«، 
»سمگا« و »اتکای« بیشترین تأثیر کاهنده را بر 
شاخص کل فرابورس داشتند و »آریا«، »خدیزل« 
و »تجلی« بیشــترین تأثیر مثبت را بر شاخص 
داشتند.  در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس 
شستا صدرنشین است و خودرو و شپنا در رتبه های 
بعدی هســتند. در فرابورس نیز ددانا، کرمان و 

زاگرس پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

ارزش معامالت 
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم ۷ 
هزار و ۹۶۵ میلیارد تومان رسید. ارزش معامالت 
اوراق بدهی در بازار ثانویه ۲ هزار و ۷۰۹ میلیارد 
تومان بود که ۳۴ درصد از ارزش کل معامالت بازار 

سرمایه را تشکیل می دهد. 
روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با کاهش 
۲۲ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۳ هزار 
و ۸۸۰ میلیارد تومان رسید که کمترین رقم در 

سال جاری است. 

عرضه و تقاضای پایانی بازار
در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صف های 
فروش پایانی بازار نســبت به روز کاری قبل ۷۹ 
درصد کاهش یافت و ۸۷ میلیارد تومان شد. ارزش 
صف های خرید نیز نســبت به پایــان روز کاری 
گذشته ۸۷ درصد رشد کرد و در رقم ۱۱۲ میلیارد 

تومان ایستاد. 
روز گذشته نماد کایزد )شــرکت فرانسوز یزد( با 
صف  خرید ۲۵ میلیارد تومانــی در صدر جدول 
تقاضای بازار قرار گرفت. پس از کایزد، نمادهای 
آسیاتک )شرکت انتقال داده آسیاتک( و سپاها 
)شرکت سیمان سپاهان( بیشترین صف خرید 

را داشتند. 
بیشــترین صف فروش بــازار در پایان معامالت 
به نماد وآذر )شــرکت ســرمایه گذاری توسعه 
آذربایجان( تعلق داشت که ارزش آن ۱۷ میلیارد 
تومان بود. پس از وآذر، نمادهای فسازان، قثابت، 

قچار و لپارس بیشترین صف فروش را داشتند.

سخنگوی گمرک:
تجارت ۸۴ میلیارد دالری در 

۹ماهه دولت رییسی
سخنگوی گمرک گفت: تجارت خارجی غیر نفتی 
کشور در ۹ ماهه دولت سیزدهم با ۱۲۷ میلیون تن 

کاال به حدود ۸۴ میلیارد دالر رسید.
ســید روح اهلل لطیفــی، ســخنگوی گمرک در 
خصوص کارنامه تجارت خارجی کشور در دولت 
سیزدهم )از اول شهریور ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت 
۱۴۰۱( اظهار داشت: از اول شهریور سال ۱۴۰۰و 
استقرار دولت سیزدهم تا پایان اردیبهشت امسال 
تجارت غیر نفتی کشــور به ۱۲۶ میلیون و ۸۷۷ 
هزار تن کاال و به ۸۳ میلیارد و ۹۷۱ میلیون دالر 
رسیده که نسبت به مدت مشابه در دولت دوازدهم 
۸ درصد در وزن و ۳۶ درصــد در ارزش افزایش 

داشته است.
وی افزود: سهم صادرات ۹ ماهه در دولت سیزدهم 
از مجموع تجارت ۱۲۷ میلیون تنی، ۹۴ میلیون 
و ۳۱۵ هزار تن کاال بــه ارزش ۳۹ میلیارد و ۴۷۴ 
میلیون دالر بوده که نسبت به مدت مشابه ۳ درصد 

در وزن و ۳۱ درصد در ارزش رشد داشته است.
لطیفــی در خصــوص میــزان واردات در دولت 
ســیزدهم گفت: میــزان واردات در ۹ ماه اخیر 
۳۲ میلیون و ۵۶۲ هزار تن کاال بود که عمده آن 
کاالهای اساسی مورد نیاز مردم و نهاده های تولید 
بودند که ارزش این میزان کاالی وارده ۴۴ میلیارد 
و ۴۹۷ میلیون دالر بود که نسبت به مدت مشابه در 
دولت دوازدهم ۲۹ درصد در وزن و ۴۱ درصد در 

ارزش با رشد همراه بوده است.
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تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل 
)تورم فصلی( در زمستان ۱۴۰۰ به ۴.۹ درصد رسیده که در مقایسه 

با پاییز سال گذشته ۵.۱ واحد درصـد کاهش داشته است.
به گــزارش اقتصادآنالین؛ در زمســتان ســال گذشــته، در میان 
بخش های مختلف تولیدی کم ترین نرخ تورم فصلی مربوط به بخش 
برق با ۲.۱ درصد و بیش ترین نرخ تورم فصلی تولیدکننده مربوط به 

بخش صنعت با ۷.۸درصد بوده است. 
همچنین در این فصل بخش کشــاورزی با نرخ تورم ۱۱.۵- درصد 

مواجه بوده است. نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در زمستان سال 
گذشته برابر با ۴۲ درصد بوده  است که نسبت به فصل پاییز کاهش 

۶.۶ درصدی را نشان می دهد.
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توســط تولیدکنندگان به ازای 
تولید کاالها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل زمستان ۱۴۰۰ 
نسبت به فصل زمستان سال ۱۳۹۹، ۴۲ درصد افزایش داشته است.

در میان بخش های مختلــف تولیدی کم ترین نرخ تــورم نقطه به 
نقطه مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع بــرق )۱۰.۶ درصد( و 

بیش ترین نرخ مربــوط به بخش معدن )۶۴.۵ درصد( بوده اســت. 
تغییرات میانگین شــاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل 
منتهی به فصل زمستان ۱۴۰۰ نســبت به دوره مشابه در سال قبل 
به ۵۴.۳ درصد رسید که نسبت به فصل پایز ۶.۶ واحد درصد کاهش 
داشته است.  در میان بخش های اصلی تولیدی در کشـور، کم ترین 
تورم ساالنه در زمستان سال گذشته مربوط به بخش تولید، انتقال 
و توزیع برق )۱۹.۴ درصــد( و بیش ترین آن مربوط به بخش معدن 

)۹۲.۹درصد( است.

شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران در اردیبهشت امسال هم به واسطه 
خروج کسب وکارها از تعطیالت فروردین و هم به واسطه رشد تقاضا از 

ترس تورم های آتی، به بیشترین مقدار در ۳۲ ماه اخیر رسید.
مرکز پژوهش های اتاق ایران در تازه ترین گزارش شاخص مدیران خرید 
کل اقتصاد )شامخ(، رقم این شاخص در اردیبهشت ماه را ۵۶,۱۷ واحد 
اعالم کرده که بیشترین مقدار در دوره ۳۲ ماهه از ابتدای شروع طرح 
است.  اگرچه شــدت این افزایش تا حدود زیادی به دنبال عادی شدن 
فعالیت کســب وکارها بعد از تعطیالت فروردین ماه بوده؛ اما به عقیده 
فعاالن اقتصادی، عالوه بر رونق سفارشــات بعد از تعطیالت فروردین، 
بخشی از افزایش تقاضا نیز ناشی از تعجیل مشتریان در خرید قبل از باال 

رفتن قیمت هاست.
از نکات قابل تأمل در گزارش شــامخ اردیبهشت این است که شاخص 
قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شــده به بیشترین مقدار در ۱۹ ماه 
گذشته رسیده و همین مسئله به کاهش شاخص میزان موجودی مواد 
اولیه یا لوازم خریداری شده در هر سه بخش اقتصادی صنعت، خدمات و 

کشاورزی دامن زده است.
همچنین آمارها نشــان می دهد که در اردیبهشت ماه، شاخص قیمت 
محصوالت تولیدشده و خدمات ارائه شده نیز به شدت افزایش داشته و به 

بیشترین مقدار در ۱۹ ماه گذشته رسیده است.
نکته دیگر اینکه باوجود رکوردشکنی شاخص مدیران خرید اقتصاد در 
ماه اردیبهشت ماه، شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی 
در خردادماه کاهشی شده که نشــان دهنده انتظارات کاهشی فعاالن 

اقتصادی به ویژه در بخش خدمات و کشاورزی است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه های اقتصادی کشور، شاخص مدیران 
خرید )تعدیل فصلی نشده( برای کل اقتصاد ایران در اردیبهشت ۵۶,۱۷ 
ثبت شد که به بیشترین مقدار ۳۲ ماهه خود از ابتدای شروع طرح رسیده 
که البته شدت این افزایش به دنبال کاهش شدید فعالیت کسب وکارها 
در تعطیالت فروردین ماه بوده است. در این ماه به غیراز موجودی مواد 
اولیه یا لوازم خریداری شده سایر مؤلفه های اصلی باالی ۵۰ ثبت شده اند. 
در اردیبهشت ماه شرکت های صنعتی افزایش قابل توجهی در فعالیت ها 
 داشــتند، درحالی که بخش ســاختمان با رکود و کاهش در فعالیت 

روبرو بوده اند.
شاخص میزان فعالیت های کسب وکار در اردیبهشت ماه )۶۱,۳۷( رشد 
قابل توجهی داشته و بعد از کاهش شدید فروردین ماه به بیشترین میزان 
از ابتدای شروع طرح رسیده است. بخش صنعت بیشترین میزان رشد را 

در میان سایر بخش های اصلی داشته است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اردیبهشت ماه )۵۵,۱۹( 
افزایش داشته است، افزایش آن بیشتر متأثر از افزایش در بخش صنعت 
است این در حالی است که سفارشات در بخش ساختمان با کاهش روبرو 

بوده و در بخش خدمات و کشاورزی نیز رشد اندکی داشته است.

شاخص میزان موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده )۴۵,۳۴( با 
کاهش روبرو بوده است، این شاخص در هر سه بخش اقتصادی صنعت، 
خدمات و کشاورزی کاهشی بوده البته شدت کاهش نسبت به ماه قبل 
کمتر است و افزایش شــدید قیمت مواد اولیه در کاهش این شاخص 

تأثیرگذار بوده است.
شــاخص قیمت مواد اولیه یــا لوازم خریــداری شــده )۹۲,۷۵( به 
بیشترین مقدار ۱۹ ماهه خود از آبان ۹۹ رســیده است، که در برخی 
از فعالیت ها با افزایش بیشــتری همراه بوده اســت. بر اساس آخرین 
گزارش مرکز آمار از شــاخص قیمت مصرف کننده، نرخ تورم نقطه ای 
در اردیبهشت ماه به عدد ۳۹.۳ رسیده است و در مقایسه با ماه قبل ۳.۷ 
واحد درصد افزایش یافته و نرخ تورم نقطه ای گروه عمده « خوراکی ها، 
 آشــامیدنی ها و دخانیات« با افزایش ۶ واحد درصدی به ۴۹.۴ درصد 

رسیده است.
شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق ۴۹,۶۳ نسبت 
به ماه قبل کاهش داشته است. به نظر می رسد از یک سو با افزایش میزان 
سفارشات مشتریان و از سوی دیگر کاهش موجودی مواد اولیه یا لوازم 

خریداری شده این شاخص با کاهش روبرو بوده اند.
شاخص قیمت محصوالت تولیدشــده و خدمات ارائه شده )۷۰,۰۵( 
به شدت افزایش داشــته و طی ۱۹ ماه اخیر از آبان ماه ۹۹ به بیشترین 
مقادیر خود رسیده است. هرچند به عقیده بسیاری از فعاالن اقتصادی 
قیمت فروش در برخی از رشته فعالیت ها متناسب با افزایش هزینه های 

تولید افزایش نیافته است.
شــاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده 
)۴۳,۸۲( بعد از یک ماه افزایش مجدداً کاهشی شده است و نشان دهنده 
انتظارات کاهشی فعاالن اقتصادی به ویژه در بخش خدمات و کشاورزی 
است. اکثر فعاالن این بخش به خصوص در بخش کشاورزی که با افزایش 
قیمت نهاده ها روبرو بوده اند معتقدند که به دلیل عدم تناسب قیمت 
تولید و هزینه های حمل ونقل با قیمت فروش، ادامه تولید در قیمت های 
تعیین شده توسط دولت، صرفه اقتصادی ندارد. از طرفی افزایش قیمت 

تمام شده تولید باعث شده تا توان رقابت صادراتی را نیز نداشته باشند.
به طورکلی روند شاخص کل )تعدیل فصلی نشده( در اردیبهشت ماه، طبق 
روال اردیبهشت سال های قبل افزایشی بوده اگرچه در بخش خدمات و 
کشاورزی فعالیت ها با کاهش رشد روبرو بوده اند. افزایش شدید قیمت 
مواد اولیه بر روی قیمت فروش محصوالت تأثیرگذار بوده و با توجه به 
شاخص انتظارت پیش بینی می شود طی ماه آینده فعالیت های بخش 
خدمات و کشاورزی با کاهش رشد روبرو باشند. همچنین بسیاری از 
فعالیت ها برای حفظ تقاضای مشتریان قیمت ها را متناسب با افزایش 
هزینه های تمام شده بنگاه افزایش نداده اند. به دلیل شرایط نابسامان 
قیمتی و کمبود شدید نقدینگی، بنگاه ها با مشکل تأمین مواد اولیه روبرو 
هستند. از طرفی فعالیت هایی که وابسته به ارز ترجیحی بودند با باال رفتن 
قیمت مواد اولیه با کمبود شــدید نقدینگی موردنیاز برای تأمین مواد 
اولیه روبرو هستند و قادر به ادامه تولید در قیمت های دستوری نیستند.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اساس داده های به دســت آمده از بنگاه های بخش صنعت، شاخص 
مدیران خرید صنعت )تعدیل فصلی نشــده( در اردیبهشــت ماه عدد 
۶۳,۲۱ به دست آمده است. شاخص بخش صنعت که طبق انتظار بعد از 
تعطیالت فروردین ماه، در اردیبهشت افزایش داشته، به بیشترین مقدار 
خود طی ۲۴ ماه گذشته از اردیبهشــت ۱۳۹۹ رسیده است. در میان 
مؤلفه های اصلی شاخص بخش صنعت، همه شاخص ها به جز موجودی 
مواد اولیه خریداری شده باالی ۵۰ ثبت شده اند. همچنین در میان همه 
صنایع، شرکت های فعال در صنعت الســتیک و پالستیک با کاهش 
شاخص و میزان تولید روبرو بودند و صنایع نساجی بیشترین میزان رشد 

شاخص و تولید را در میان صنایع دیگر به ثبت رسانده اند.
شاخص مقدار تولید محصوالت بخش صنعت در اردیبهشت ماه )۶۹,۲۹( 
طی ۲۴ ماه گذشته از خرداد سال ۱۳۹۹ به بیشترین مقدار خود رسیده 

است که افزایش تقاضای مشتریان در رشد تولید تأثیر داشته است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اردیبهشت ماه )۶۴,۸۸( 
به بیشــترین مقدار ۲۴ ماهه خود رســیده اســت. به عقیده فعاالن 
اقتصادی عالوه بر رونق سفارشــات بعد از تعطیالت فروردین، بخشی 
از افزایش تقاضا نیز ناشی از تعجیل مشتریان در خرید قبل از باال رفتن 

قیمت هاست.
شــاخص موجودی مواد اولیه در اردیبهشت ماه )۴۷,۹۵( ثبت شد که 
اگرچه عدد شاخص نسبت به فروردین افزایش داشته اما همچنان اکثر 
صنایع با کمبود مواد اولیه به خصوص کمبود نقدینگی در تأمین مواد 

اولیه روبرو هستند.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه در اردیبهشت )۸۹,۹۱( برای سومین ماه 
پیاپی روند افزایشی داشته و طی ۱۹ ماه اخیر از آبان ۱۳۹۹ به بیشترین 
میزان خود رسیده است. به عقیده فعاالن اقتصادی افزایش شدید قیمت 
مواد اولیه به دنبال افزایش سایر نهاده های تولید ازجمله دستمزد و انرژی 
باعث شــده تا با کمبود نقدینگی روبرو باشند و هزینه تمام شده تولید 

بسیار باال رود.
شــاخص قیمت فروش محصوالت تولیدشــده در اردیبهشــت ماه 
)۶۶,۰۴(، اگرچه یکــی از مقادیر باالی خود را ثبت کرده اما شــدت 
افزایش آن نسبت به ماه قبل کمتراست. بسیاری از صنایع برای حفظ 
 مشتریان خود هنوز قیمت ها را متناســب با هزینه های تولید افزایش 

نداده اند.
شاخص میزان فروش محصوالت )۶۳,۰۲( در اردیبهشت ماه افزایش 
یافته است. این شاخص که در فروردین ماه به دلیل تعطیالت با کاهش 
شــدید روبرو بود، با افزایش تقاضای مشتریان در اردیبهشت به شدت 

افزایش یافته است.
به طورکلی افزایش قیمت خرید مواد اولیه و محصوالت به همراه افزایش 
سایر نهاده های تولید مانند دســتمزد و قیمت انرژی و همچنین باال 
رفتن هزینه حمل ونقل باعث شده تا هزینه تمام شده تولید همچنان 
مقدار زیادی داشــته باشد و در نتیجه بســیاری از صنایع توان رقابت 

برای صادرات را با ســایر کشورها نداشته باشــند. پیش بینی می شود 
طی ماه های آینده افزایش شــدید قیمت مواد اولیــه با اندکی تأخیر 
بر روی قیمت فــروش محصوالت تأثیرگذار باشــد، چراکه در بعضی 
 از صنایع این افزایش قیمت به دلیل حفظ مشــتریان تاکنون اعمال 

نشده است.
مشکالت اصلی از دید برخی از فعاالن اقتصادی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
-کمبود شــدید نقدینگی در تأمین مواد اولیه به دلیل افزایش شدید 
قیمت خوراک دام و طیور منجر به پیامدهایی می شود که ممکن است 
طی چندین ماه آتی نشان داده شود. با آزاد شدن صادرات مواد غذایی 
نیز به دلیل باال بودن هزینه تمام شده تولید، امکان رقابت وجود ندارد. 

)کشاورزی(
-باال بودن قیمت مواد اولیه و ورود مواد اولیه نامرغوب در بازار کیفیت 

تولید را با مشکل روبرو خواهد کرد. )صنایع شیمیایی(
-باال بودن قیمت ارز، باال رفتن دستمزدها و افزایش قیمت مواد اولیه 
پتروشیمی ها، باعث افزایش هزینه تمام شده تولید و در نتیجه کاهش 

صادرات شده است. )صنایع شیمیایی، صنایع الستیک و پالستیک(
-کمبود مواد اولیه به دلیل افزایش قیمت دالر و عدم ارائه مواد اولیه در 

بازار بسیاری از تولیدکنندگان را با مشکل روبرو کرده است.
-باال رفتن هزینه های گمرکی، مشکالت اداری و ناهماهنگی در ارز وارد 
شده بین بانک مرکزی و اداره امور مالیاتی، تولیدکنندگان را دچار مشکل 

کرده است. )نفت و گاز(
-واردات فلزات از روسیه به دنبال ممنوعیت صادرات روسیه به اتحادیه 
اروپا باعث شــده تا تولیدکنندگان صنایع فلزی با مشکل فروش روبرو 

شوند. )صنایع فلزی(
-وزارت نیرو تعهدات خود را در قبال مطالبات تولیدکنندگان بازپرداخت 

نمی کند. )صنایع فلزی(
-صنایعی که به خودروسازی ها وابسته هستند با کمبود سفارش روبرو 
بوده اند. )صنایع تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته، صنایع الستیک و 

پالستیک(
-بازار از لحاظ رقابت قیمت ناســالم شده و بعضی از شرکت ها پایند به 
اصول نیستند و در شــرایطی که قیمت های تمام شده باالتر از قیمت 
فروش است با کاستن از کیفیت سعی در به دست آوردن سهم بازار دارند 
و شرکت هایی که با حفظ کیفیت تولید می کنند در هزینه تمام شده و 
قیمت فروش با مشکل روبرو می شوند. )صنایع کانی غیرفلزی، الستیک 

و پالستیک(
- افزایش شدید قیمت تمام شده حمل ونقل باعث شده تا تقاضا در این 

بخش با رکود شدید و کاهش همراه باشد. )حمل ونقل و انبارداری(
-قوانین تأمین اجتماعی و حسابرسی ها غیر کارشناسانه و سلیقه ای 
اعمال می شود همچنین مقررات و ضوابط دست و پاگیری که بانک ها 
برای تولیدکنندگان می گذارند و قوانین گمرک فعالیت بســیاری از 
شرکت ها را مختل می کند. )صنایع وســایل نقلیه و قطعات وابسته، 

صنایع فلزی(

بر اساس گزارش مرکز آمار؛

کاهش تورم تولیدکننده در زمستان سال گذشته

مرکز پژوهش های اتاق ایران شامخ اردیبهشت را ۵۶,۱۷ واحد اعالم کرد

پرش شاخص مدیران خرید از سکوی تورم

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه ۱۵ میلیون و ۸۰ هزار تومان
قیمت سکه طرح جدید روز گذشته )سه شنبه، ۱۷ خردادماه( با ۲۴ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته به ۱۵ میلیون و ۸۰ هزار تومان رسید.

سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنین روز گذشته نیم سکه هشت میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، ربع سکه پنج میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان و سکه یک گرمی سه میلیون و ۵۰ هزار تومان قیمت خورد. عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۴۳۳ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال ۶ 

میلیون و ۲۱۰ هزار تومان شد.قیمت اُنس جهانی طال نیز روز گذشته و در آخرین روز کاری هفته میالدی به ۱۸۴۷ دالر و ۲۳ سنت رسید.

بانک ها
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روح اهلل عباس پور نماینده مجلس در خصوص اجرای 
طرح جدید توزیع نان در این استان، گفت: همانطور 
که استحضار دارید این طرح را به صورت پایلوت به 
عنوان نمونه در اســتان زنجان اجرا کردند و بعد از 
اینکه در این اســتان نتیجه بخش و موفق بود، در 
تالش هســتند که این طرح را مرحله به مرحله به 

سطح کشور تعمیم دهند.
وی ادامه داد: امسال هم در بحث نان و ارز ترجیحی 
دولت پیشنهادش بر حذف ارز ترجیحی بود. مجلس 
هم این را قبول کرد و به دولت اجازه داد، البته تکلیف 
نکرد اما اجازه داد این اتفاق انجام شود. نظر دولت در 
این حوزه بر این است که این یارانه ای که در حوزه 
نان پرداخت می کند، به جای حلقه اولیه ای که این 
یارانه را دریافت می کند، حذف کنــد و یارانه را به 

حلقه آخری که مصرف کننده است، پرداخت کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه ابراز 
داشت: در گام اول از آنجا که زمینه و زیرساخت ها 
برای ایجاد کاالبرگ الکترونیک فراهم نبود، تصمیم 
دولت بر این شــد که یارانه را به صــورت نقدی در 
مرحله اول و اول به مصرف کننده ها پرداخت کنند 
و به محض اینکه شرایط و زیرســاخت فراهم شد 
کاالبرگ الکترونیکی بدهنــد و این هم پیش بینی 
مجلس شورای اســالمی در الیحه بودجه بود که 

همین اتفاق انجام شود.
وی اضافه کرد: برنامه دولــت در این زمینه اینگونه 
اســت که یارانه نان را حذف نکند اما اقدامی انجام 
دهد که بتواند از قاچاق آرد جلوگیری کند. االن آرد 
را به قیمت ۳۶ هزار تومان بــه نانوایی ها می دهند 
اما این آرد یارانــه ای در مناطق مرزی ما ۱ میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان فروخته می شود و کسانی که از 

آن سوی مرز این را حتی با عدد چند برابر ۱ میلیون 
و ۵۰۰ هــزار تومان خریداری می کننــد، در حال 
استفاده از یارانه کشــور ما هستند. به عبارت دیگر 
در یک شــعاع ۳۰۰ کیلومتری بعد از خاک ایران 
در مرزهای کشور، از یارانه ایران برخودار هستند و 
دولت به منظور جلوگیری از این بحث فساد، این کار 

را اجرایی کرده است.
عباس پور در پاسخ به این سوال که »دقیقا سیستمی 
که درخصوص بحث توزیع نان بــه صورت پایلوت 
اجرایی شده چیســت؟«، گفت: در ابتدا دولت به 
صورت نقدی پول به مردم می دهد و بعد که شرایط 
فراهم شد، کاالبرگ پرداخت می کند. وی در واکنش 
به این سوال که »یعنی در استان شما یارانه جدا برای 
نان پرداخت می شــود؟«، اظهار داشت: خیر. یارانه 
نان جزو همین یارانه ای است که پرداخت شده و از 
گذشته هم در مبلغ یارانه بخشی از آن به عنوان یارانه 
نان بود و االن هم کمافی السابق دارد انجام می شود.

نماینده مــردم آوج و بوئین زهرا در پاســخ به این 
سوال که »این سیســتم جدید بر چه اساسی عمل 
می کند؟ نان را به صورت وزنی به مردم می  دهند؟ 
کارت یا کوپن جداگانه دارد؟ براســاس سهمیه بر 
افراد اســت؟« گفت: چیزی که ما در قزوین دیدیم 
این است که براســاس همان شرایط قبلی است اما 
برنامه این است که ان شاء اهلل کاالبرگ بدهند، مردم 
با آن خرید خواهند کرد و فروشــندگان به تناسب 
فروشــی که دارند به همان اندازه نیاز آرد دریافت 

خواهند کرد.
وی در پایان درباره اینکه آیا دستگاه کارتخوان خرید 
نان هم تغییر کرده اســت؟، بیان کرد: جدیداً یکی 

می گفت که دستگاه کارتخوان گذاشته  اند.

رئیس اتحادیه نان هاي فانتزي )حجیم و نیمه حجیم( تهران گفت: 
برخي گمان مي کنند اگر نخرند تغییري ایجاد مي شــود. هنگامي 
که تقاضا به هر دلیل حتي راه اندازي کمپین نخریدن کاهش یابد، 
عرضه نیز کاهش مي یابد و بنگاه اقتصادي هنگامي که متقاضي براي 
تولیدات خود نداشته باشد، دلیل و انگیزه اي براي تولید ندارد و تعطیل 
مي کند.  محمدجواد کرمي رئیس اتحادیه نانهاي فانتزي )حجیم و 
نیمه حجیم( تهران از کمپین نخریدن انتقاد کرد و گفت: وقتي قیمتها 
باال رفته و تولید گران تمام میشود، انتظار اینکه با راه انداختن کمپین 
تحریم و نخریدن یک کاال، قیمتها کنترل شود، انتظاري غیره منطقي 
و البته نشدني است. محمدجواد کرمي از ۱۰ برابر شدن قیمت آرد 
نانواییهاي صنعتي خبرداد و گفت: قیمت نان صنعتي هم متناسب با 
افزایش قیمت آرد گران مي شود. وي با تاکید بر اینکه وقتي قیمت 

مواد اولیه ۱۰ برابر میشود، باید قیمت نان هم رشد کند، گفت: مگر 
فقط قیمت نان صنعتي باال رفته است، چرا سراغ دیگر کاالها نمیروند 
که بدون حساب و کتاب گران میشود. رئیس اتحادیه نانهاي فانتزي 
)حجیم و نیمه حجیم( تهران با اشاره به افزایش قیمت دالر و طال 
گفت: چرا مردم براي کنترل قیمت دالر و سکه کمپین نخریدن راه 
نمیاندازند، مگر دالر و طال مواد اولیه دارد که گران بشود؟ در اصل 
چه دلیلي براي گران شدن طال و دالر وجود دارد. وي رابطه اقتصادي 
بر پایه عرضه و تقاضا را تشریح کرد و گفت: برخي گمان میکنند اگر 
نخرند تغییري ایجاد میشــود. هنگامي که تقاضا به هر دلیل حتي 
راهاندازي کمپین نخریدن کاهش یابد، عرضه نیز کاهش مییابد و 
بنگاه اقتصادي هنگامي که متقاضي براي تولیدات خود نداشته باشد، 

دلیل و انگیزهاي براي تولید ندارد و تعطیل میکند.

رئیس اتحادیه نمایشــگاه  داران خودرو تهران با 
اشاره به ثبات نسبي قیمت ها در دو هفته گذشته، 
بازار خودروي پایتخت را راکــد توصیف کرد و 
گفت: خریداري در بازار با قیمت هاي فعلي وجود 
ندارد. ســعید موتمني رئیس اتحادیه نمایشگاه 
داران خودرو تهران افــزود: روند قیمتها در بازار 
خودرو طي دو هفته اخیر، بــا ثبات و در برخي 
خودروها با کمي افزایش همراه بوده اســت. وي 
بیان داشــت: همچنان عرضه خودروسازان کم 
است و پاســخگوي نیاز بازار نیست؛ همچنین 
افزایش نرخ ارز ســبب شــده تا فروشــندگان 
قیمتهاي باالتري بــراي خودروهاي خود اعالم 

کنند.
این مقــام صنفي اظهــار داشــت: در روزهاي 
اخیــر برخي رســانهها و همچنیــن در فضاي 
مجازي از کاهــش ۴۰ میلیــون توماني قیمت 
ســمند خبر داده بودند که درست نیست. وي 
ادامه داد: ســمند به دلیل برخي مشــکالت از 
سوي ســازمان ملي اســتاندارد با توقف تولید 
همراه شــده و شــمارهگذاري نیز نمیشود، با 
این حال امــروز قیمت آن در بــازار همچون ۲ 

 هفته گذشــته در محدوده ۳۰۱ میلیون تومان 
بود.

موتمني تاکید کرد: قیمت ســایر خودروها نیز 
تفاوت آنچناني نسبت به دو هفته گذشته تجربه 
نکرده اســت، با این حال به دلیل افزایش جزئي 
نرخ ارز قیمتهاي اعالمي توسط فروشندگان در 
فضاي مجازي کمي باالتر از قیمتهاي دو هفته 
اخیر اســت، البته خریداران نیز در بازار اقدام به 

خرید نمیکند و به نوعي خریدار نیست.
رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو تهران 
یادآور شــد: در بازار خودروهاي خارجي نیز با 
وجود پایان ممنوعیت واردات، از آنجایي که هنوز 
دستورالعمل و جزئیات واردات مشخص نشده، 
هیچ تحرک خاصي را شــاهد نیســتیم؛ بر این 
اساس هم قیمتهاي اعالمي فروش باالست و هم 
عدهاي براي حفظ ارزش پولشان اقدام به خرید 
مي کنند. وي اضافه کرد: در۱۰ ســال گذشته 
قیمت جهاني انواع خودرو تغییر چنداني را تجربه 
نکرده است و اینکه عدهاي عنوان میکنند قیمت 
خودروي خارجي افزایش داشته، مربوط به بازار 

است و نه قیمت فروش شرکتها.

در حالی مسووالن از دپوی 
۲.۵ میلیون نهــاده ها در 
گمرکات کشــور خبر داده 
اند کــه در هفته های اخیر 
به دلیل حــذف ارز دولتی، 
مشاغل وابسته به این نهاده ها در مرز ورشکستگی 
قرار گرفته اند. مشاغلی که نیازمند تامین نهاده ها 
هستند بدون کوچکترین حمایتی و با افزایش چندین 
برابری قیمتها، ناچار به ترک شــغل خود شده اند. 
دامداران و مرغداران از کمبود و یا عرضه نشدن نهاده 
ها ضرر و زیان بسیاری دیده اند و در سامانه بازارگاه 

نیز عرضه به صورت مناسب دیده نمی شود. 
بازار نهاده های دامی حدود دو ســال اخیر، شرایط 
بسیار ملتهبی را پشت سر گذاشته و این نابسامانی ها 
در حالی اتفــاق افتاده که از اواســط دی ماه ۱۳۹۸ 
واردکنندگان، تولیدکنندگان و فعاالن صنعت دام 

و طیور درباره فرآیند تامین و توزیع نهاده های دامی 
هشــدارهای جدی داده و عواقب آن را به مسووالن 

گوشزد می کردند.
به گفته فعاالن صنعــت کشــاورزی، نمی توان از 
دامدارانی که نهاده با نرخ آزاد خریداری کردند انتظار 
داشت که تابع قیمت گذاری دستوری باشند. افزایش 
قیمت نهاده با شــیوع بیماری کرونــا و افت قدرت 
خرید مردم مصادف شــد و میزان مصرف گوشت را 
کاهش داد. باید بگویم که فاکتور کشش قیمتی بازار، 
متناسب با قیمت تمام شده رشد نکرد چرا که میزان 
توان خرید مردم کاهش و در نتیجه دام در دســت 

دامدار ماند. 
تازه ترین گزارش گمرک ایران نشان می دهد که تا ۱۱ 
خردادماه امسال، ۳.۹ میلیون تن کاالی اساسی در 
گمرک و بنادر موجود بوده که از این رقم سه میلیون 
تن در بنادر و حدود ۹۰۰ هزار تن در شــناورها قرار 
داشته است. از موجودی ســه میلیون تنی بیش از 
یک میلیون و ۸۷۵ هزار تن بــه جو، ذرت و کنجاله 

سویا اختصاص داشته است که بیش از ۱.۵ میلیون 
تن ذرت، حدود ۱۶۳ هزار تن جــو و  ۱۵۲ هزار تن 
سویا بوده است. باید به این میزان حدود ۵۷۰ هزار 
تن از این سه کاال که در شناورهای رسیده به بنادر 
قرار دارند هم اضافه کرد که به حدود ۲.۵ میلیون تن 

نهاده می رسد.
این نزدیک به ۲.۵ میلیون تن نهاده، حدود ۶۴ درصد 
مجموع کاالهای اساسی موجود در بنادر و شناورها را 
تشکیل می دهد که این آمار باالی ۵۰ درصدی، در دو 
تا سه سال اخیر تقریبا همیشه در واردات و موجودی 
نهاده های تولیــد در بین کاالهای اساســی وجود 
داشته اســت. می توان گفت گاهی کمتر و یا بیشتر 
ولی همواره نهاده ها به گمرک رســیده و موجودی 
میلیونی داشــته اســت که اکنون هم بدون اینکه 
واردات جدیدی به بنادر صورت بگیرد یکجا حدود 
۲.۵ میلیون تن نهاده وجــود دارد که باید ترخیص 

و توزیع شود.
در همین رابطه مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک 

در گفت و گو با "کســب و کار" گفت: به دلیل عدم 
توجه مسئوالن و دستگاه های متولی به این مسائل، 
ضربات سنگینی بر پیکره دامپروری و دامداری  کشور 
وارد شده و بسیاری از دامداران به دلیل عدم توانایی 
در ادامه وضعیت موجود، از چرخه تولید خارج شدند.
افشــین صدر دادرس اضافه کرد: اگرچــه وزارت 
جهاد کشاورزی متولی آمارگیری است، اما معموالً 
آمارگیری دقیق دامداری ها و دامداران توسط مرکز 
آمار ایران انجام می گیرد. وزارت جهاد کشاورزی به 
جای کنترل بازار گوشت فشار بر دامداران را مضاعف 
کرده است. نمی توان به دنبال امینت غذایی بود، اما 
خواسته و ناخواسته اعمال فشار بر تولیدکنندگان را 

افزایش داد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه کمتر از ۱۰ درصد 
از نهاده مورد نیاز دامداران عشایری و روستایی با ارز 
۴۲۰۰ تومانی تامین شــد، خاطر نشان کرد: دامدار 
عشایری برای تامین نیاز اقدام به خرید نهاده از بازار 
آزاد کرد. در این شرایط موضوع مهم این است که به 
دلیل گرانی نهاده های دامی، دامداران مجبورند برای 
تامین هزینه ها، دام های مولد خود را کشتار کنند و 
این موضوع آینده کشور در بخش شیر و گوشت را به 
وابستگی خواهند کشاند. ارزهای ۴۲۰۰ تومانی برای 
خرید نهاده های دامی جوابگوی دامداران نبود و این 
قشر مظلوم خوراک دام های خود را با نرخ آزاد تهیه 
کردند. این امر سبب باال رفتن قیمت تمام شده شیر 

و گوشت شد.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

دپوی ۲.۵ میلیونی نهاده در بنادر به گرانی ها دامن زده است

دامداران و مرغداران در آستانه ورشکستگی 
نگرانی از تلف شدن دام ها و مرغ های گرسنه 

فروش آرد ۳۶ هزار تومانی در مرزها به قیمت 1/۵ میلیون تومان

جزئیات شیوه جدید توزیع نان در استان قزوین

در شرايطي کنوني خريداري در بازار نیست

تداوم رکود در بازار خودرو

با کمپیِن نخريدن، قیمت ها ارزان نمي شود

تهدید بازار اشتغال کارگران نانوایان صنعتي

آگهی فقدان سندمالکیت
نظر به اینکه خانم پروین قالوندی با استناد دو برگ استشــهادیه گواهی امضاء شده منضم به تقاضای کتبی 
دریافت ســند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی است ســندمالکیت تک برگ به شماره 
۸۳۳۴۹۸د/۹۱ تحت پالک ۱۴۱ فرعی از ۳۷ اصلی واقع در بخش ۲ متعلق به وی می باشــد که به علت سهل 
انگاری مفقود گردیده است با بررسی دفتر معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت ۳۹۳۶۹ صفحه ۱۵۹ جلد۲۷۹ 
بنام وی ثبت و صادر و تسلیم شده است و برابر سند انتقال شماره۴۱۰۵۳ مورخه۱۳۹۵/۱/۳۰ دفتر اسناد رسمی 
شماره ۲۶ به نام خانم پروین قالوندی منتقل گردیده است.دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا باستناد 
تبصره یک ماده ۱۲۰ آیین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کسی نسبت 
به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ۱۰ 
روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله ای به این اداره 
تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا 

سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
صیدآقا نجفوند دریکوندی
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد

آگهی فقدان سندمالکیت
نظر به اینکــه آقای ابراهیم رش بیرانوند با اســتناد دو برگ استشــهادیه گواهی امضاء شــده منضم به 

تقاضای کتبی دریافت ســند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی اســت سندمالکیت 
تک برگ به شــماره ۰۸۵۲۸۴ تحــت پالک ۳۳ فرعــی از ۲۸ اصلی واقــع در بخــش ۵ متعلق به وی 
می باشد که به علت ســهل انگاری مفقود گردیده اســت با بررسی دفتر معلوم شد ســند مالکیت اولیه 
ذیل ثبت دفتر الکترونیکی ۱۳۹۸۲۰۳۲۵۰۰۱۰۰۴۵۲۵ بنام وی ثبت و صادر و تســلیم شــده اســت 
و دفتر امالک بیــش از این حکایتی ندارد لذا باســتناد تبصره یک مــاده ۱۲۰ آیین نامه اصالحی قانون 
ثبت مراتب در یــک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کســی نســبت به ملک مورد آگهــی معامله ای 
انجام داده یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد بایســتی ظــرف مــدت ۱۰ روز از تاریخ 
انتشــار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ای به این اداره 
تســلیم نماید بدیهی اســت در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند 
 مالکیت یا ســند معامله رسمی نســبت به صدور ســند مالکیت المثنی و تســلیم آن به متقاضی اقدام 

خواهد شد.
صیدآقا نجفوند دریکوندی
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد

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

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد به 

شرح ذیل: پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۲۵۰۰۱۰۰۱۳۷۰ و رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۵۰۰۱۰۰۰۷۵۱مورخ 
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ به تقاضای نازاره رحیمی منفرد فرزند علی رحم نســبت به ششدانگ یک باب ساختمان 
به مســاحت ۱۹۹/۹۸متــر مربع مجزی شــده از پالک شــماره۸ فرعــی از ۴۳ اصلی واقــع در بخش 
 ۲ شهرســتان خرم آباد خروجــی از مالکیت مالک اولیــه محمدصــادق بهاروند رســیدگی و تایید و 

انشا گردید. 
مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله 
۱۵  روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می گردد 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 یه 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.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۳/۰۳ 
 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۳/۱۸

م الف: ۴۱۵۵۹۳۰۰
)درشماره قبلی به اشتباه شماره م الف ۴۱۵۵۹۳۹۰ درج شده است که بدینوسیله اصالح می گردد( 

صیدآقا نجفوند دریکوندی
رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد

مفقودی
JUC50N- شناسنامه خودرو سواری هاچ بک سیســتم هیوندای تیپ

2000CC مــدل ۲۰۱۸رنــگ ســفید –متالیــک شــماره موتــور 
 KMHJ2813BJU573886 شــماره شاســی G4NAH482107

پالک ۳۳-۶۵۹۱۷مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد

آگهی مفقودی 
برگ سبز  سواری هایما توربو اتومات  ، به شماره پالک ایران ۹۲ -  ۴۳۱ س ۲۳ ، 
به شماره شاسی: MY023700   و شماره موتور: 484QT04001221A  متعلق به 

خانم بنیتا رسولی مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

آگهی مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی 

۲۰۷I-AT :سیستم: پژو  تیپ
مدل: ۱۳۹۶ به رنگ: سفید

۱VV B0001423  :به شماره موتور
NAAR13FE3HJ477626 :شماره شاسی

به شماره پالک:  ۳۹ ل ۹۹۲ ایران ۸۲
مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد./ فریدونکنار

آگهی مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی 

سیستم: پراید  تیپ: جی ال ایکس 
مدل: ۱۳۸۷ به رنگ: سفید

به شماره موتور:  ۳۳۷۹۹۷۷
S1412287743673 :شماره شاسی

به شماره پالک:  ۹۸ م ۹۵۷ ایران ۷۲
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب ادریس باوندپور فرزند خسرو به شــماره شناسنامه ۳۳۷۰۰۰۵۰۴۲ صادره از قصر مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد./ فریدونکنار

شیرین در مقطع کاردانی پیوسته رشته کامپیوتر صادره ازقصر شیرین در مقطع کاردانی پیوسته رشته کامپیوتر صادره 
از  واحد دانشگاهی سما با شماره ۱۷۶۹۸۷۲ مفقود گردیده است تو فاقد اعتبار  می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل 

مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی به نشانی الهیه چهارراه رسالت نرسیده به میدان سما دانشگاه سما ارسال نمایید. 
*************

برگ ســبز تانکر حمل ســوخت مواد ســوختی کاویان مــدل ۱۳۸۹ بــه رنگ ســفید روغنی با شــماره موتور 
EQB1802069542804 و شماره شاسی :NA5K1192C9S774360 و شماره پالک ۲۹ ایران ۲۶۹ ع ۱۴ 

متعلق به فرشته عزیزی بی ابر با شماره ملی ۳۲۵۱۱۴۶۸۳۱ مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد . 
برگ سبز کارت سوخت خودرو سواری پیکان پژو مدل ۱۳۷۱ به رنگ سفید روغنی با شماره موتور ۱۲۳۱۷۰۱۵۹۸۲ 
و شماره شاسی ۷۰۱۲۰۷۹۰ با شماره پالک ایران ۱۹   ۹۳۶ ص ۸۴ متعلق  به صابر نوروزی فرزند حسینعلی به شماره 

ملی ۳۳۱۰۰۷۷۵۰۰ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . 
*************

برگ سبز و کارت خودرو پراید صبا مدل ۱۳۷۸ به رنگ ســفید شیری با شماره موتور ۰۰۱۲۰۲۹۶ و شماره شاسی 
:S1412278598120 با شماره پالک ایران ۱۹ ۱۴۸ ج ۶۳ متعلق به کیوان محمدی اشرف آبادی فرزند صید علی 

به شماره ملی ۳۲۵۶۸۵۵۸۵۷ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . 
*********

ســند کمپانی برگ ســبز و کارت خودرو ســواری پژو ۴۰۵ بــه رنگ کرم متالیــک مدل ۱۳۸۵ شــماره موتور 

:۱۲۴۸۵۰۳۸۷۰۷ و شماره شاسی :۱۳۲۲۷۱۳۴و شماره پالک ایران ۱۹    ۲۴۳   د ۶۱ متعلق به ارسالن درکه فرزند 
شامنصور  به شماره ملی ۳۲۵۶۹۳۰۷۸۶ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . 

**********
فقدان سند مالکیت 

آقای علی حسن میرزایی فرزند عبدالکریم با ارائه درخواستی ،وارده به شــماره ۷۰۷/۴۷۶-۱۴۰۱/۰۳/۱۰ منضم 
به دو برگ استشهادیه مصدق دفتر اســناد رسمی شماره ۲۴ جوانرود ،مدعی فقدان ســند مالکیت شماره سریال 
۳۶۷۶۰۹مربوط به پالک ۲۴فرعی از ۴۹ اصلی روستای هوزی خوله – محمود آباد )واقع در بخش ۱۳ کرمانشاه (به 

علت جابجایی گردیده است و صدور المثنای سند مالکیت مزبور در دست اقدام است . 
الزم به ذکر است سند مالکیت مزبور ،متعلق به ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۴۸۹/۹۹ متر مربع است و در تاریخ 
۱۳۸۷/۱۲/۲۸ذیل ثبت ۷۸۰۹صفحه ۱۸۷ دفتر جلد ۱۳/۴۶به نام آقای علی حسن میرزایی فرزند عبدالکریم صادر 

و تسلیم گردیده است و در این تاریخ در قید بازداشت )توسط محاکم و وثیقه )توسط بانکها و اشخاص (نمی باشد . 
لذا مراتب ،در اجرای ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت و تبصره ذیل آن در یک نوبت آگهی می گرددتا چنانچه شخص 
یا اشخاصی مدعی انجام معامله و با وجود سند مالکیت مزبور نزد خود هستند از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
۱۰ روز اعتراض خودرا ضمن ارائه اصل سند مالکیت کتبا به این اداره تسلیم نمایند . در غیر اینصورت المثنای سند 

مالکیت مزبور پس از انقضا مهلت مذکور ، طبق مقررات به نام مشار الیه صادر و تسلیم خواهد شد . 
تاریخ انتشار ۱۴۰۱/۳/۱۸ 

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود 
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تهديد ايالن ماسك برای فسخ قرارداد خريد توييتر
ایالن ماسک به توییتر هشدار داد اگر این شرکت اطالعات مورد درخواست 
وی درباره حسابهای جعلی را فراهم نکند، ممکن است قرارداد خرید ۴۴ 

میلیارد دالری این شرکت شبکه اجتماعی را فسخ کند.
برای نخستین بار نیست که ماســک علنا می گویند خرید توییتر ممکن 
است اتفاق نیافتد. اما این هشدار که در نامه ای از سوی وکالی ایالن ماسک 
به ویجایا گاد، مدیر حقوقی توییتر ارسال شده است، نشان دهنده تشدید 
این مسئله است و در آن توییتر متهم به نقض اساسی تعهدات توافق خود 
شده است. تهدید ایالن ماسک برای برهم زدن قرارداد با ریزش ارزش سهام 
شرکتهای فناوری از جمله شرکت خودروسازی برقی تسال به دلیل نگرانی 
سرمایه گذاران نسبت به کندی رشد اقتصادی و نرخ بهره باالتر در مواجهه 

به تورم بی سابقه، همزمان شده است.
ارزش سهام توییتر روز دوشنبه ۱.۵ درصد ســقوط کرد و به ۳۹.۵۷ دالر 
رسید که با قیمت ۵۲.۲۰ دالر توافق خرید این شرکت، فاصله زیادی دارند. 
سرمایه گذاران انتظار دارند ماسک توییتر را مجاب کند با قیمت پایین تری 

برای قرارداد فروش موافقت کند یا قرارداد خرید توییتر را برهم بزند.
وکالی ماســک در نامه به توییتر، درخواســت وی برای جزییات مربوط 
به حســابهای ربات را مورد تاکید قرار داده و اعالم کردند وی حق دارد به 
قرارداد خرید خاتمه دهد زیرا این شرکت با عدم ارائه اطالعات درخواستی 
وی، تعهدات خود را به شکل آشکاری زیرپا گذاشته است. توییتر در پاسخ به 
این نامه، در بیانیه ای اعالم کرد قصد دارد این توافق را بر اساس شرایط توافق 
شده، کامل کند. توییتر به فراهم کردن اطالعات به ماسک برای اجرای این 

معامله مطابق با شرایط توافق شده، ادامه خواهد داد.
ماسک اواسط ماه مه اعالم کرده بود قرارداد ۴۴ میلیارد دالری برای خرید 
توییتر را تا زمان دریافت اطالعات درباره حسابهای جعلی و ربات معلق کرده 
و تصور می کند این حسابها حداقل ۲۰ درصد از کاربران توییتر را تشکیل 
می دهند در حالی که برآورد خود توییتر، پنج درصد اســت. بررسی های 
مستقل نشان داده اند که بین ۹ تا ۱۵ درصد از میلیون ها پروفایل توییتر، 
ربات هستند. این میلیاردر کارآفرین وعده داده بود پس از خرید توییتر، در 
شیوه های نظارت بر محتوای توییتر، تغییراتی دهد و به تصمیماتی مانند 
ممنوعیت دائمی دسترسی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا به 
توییتر، انتقاد داشته و وعده داده است با رباتهای اسپم در این پلتفرم مقابله 
خواهد کرد. توییتر در حال حاضر کاربران را ملزم نمی کند با اســتفاده از 
هویت واقعی خود، برای عضویت در این پلتفرم ثبت نام کنند و به این ترتیب 
علنا به پروفایل های خودکار، جعلی و ناشناس اجازه فعالیت می دهد. جعل 
هویت و هرزنامه در توییتر ممنوع است و حسابهایی که معلوم شود با دست 
داشتن در کالهبرداری ها، هماهنگ کردن کارزارهای سوءاستفاده یا باال 
نشان دادن مصنوعی نرخ تعامل، هدفشــان فریب یا گمراه کردن دیگران 
است را مجازات می کند. ماسک در نامه  خود اعالم کرد به اطالعات برای 
انجام تحلیل خود از کاربران توییتر نیاز دارد زیرا وی روشهای آزمایش این 
شــرکت را قبول ندارد. توییتر اعالم کرد روی اظهارات خود پایبند بوده و 

نمی تواند اطالعات اختصاصی درباره نحوه تولید آنها، ارائه کند.
کارشناســان حقوقی به رویترز اعالم کرده اند بیانیه رفع مســئولیت که 
توییتر در پیش بینی های خود از حسابهای هرزنامه استفاده کرده است، 
به این شرکت مصونیت حقوقی در برابر شکایتهای احتمالی می دهد خواه 
این شکایت از سوی ماسک باشد یا از سوی سهامدارانی که بر سر صحت 
اظهارنامه های رگوالتوری این شــرکت معترض هستند. حتی اگر برآورد 
توییتر دقیق نباشد، ایالن ماسک باید ثابت کند که این شرکت از روی عمد 

به دنبال گمراه کردن بوده است. 

رونمايی جديدترين محصوالت و نرم افزارهای اپل
اپل در کنفرانس طراحان جهانی که دومین رویداد ساالنه مهم این شرکت 
است، به روزرســانی نرم افزاری برای آیفون، یک سرویس جدید پرداخت و 
جدیدترین مدل مک بوک ایر را رونمایی کرد. در کنفرانس طراحان جهانی اپل 
این غول نرم افزاری داشبورد خودروی جدیدی را نمایش داد که در مدلهای 
جدید خودروهای فورد و جگوار خواهد بــود و قابلیت های جدیدی را برای 
همکاری و ایمنی دیتا معرفی کرد. جدیدترین نسخه سیستم عامل آیفون یک 
الک اسکرین جدید با ویجت های جدید، شخصی سازی بیشتر و رویکرد جدید 

در خصوص نوتیفیکیشن ها )اعالنها( خواهد داشت.
سرویس Apple Pay Later که در نرم افزار iOS ۱۶ عرضه شده است، به 
کاربران امکان می دهد از سرویس Apple Pay استفاده کرده و در مواردی 
که امکان دارد، پول خریدشان را در چهار قسط ظرف مدت شش هفته بدون 
هزینه اضافی، پرداخت کنند. نرم افزار iOS جدید اپل، به روزرسانی جدید برای 
CarPlay دارد که خودروسازانی نظیر فورد موتور و جگوار لند روور آن را در 

خودروهای جدیدشان استفاده کرده اند.
اپل تراشه M۲ را معرفی کرد که جانشین M۱ نخستین تراشه ساخت این 
شرکت خواهد بود. تراشه M۲ با حافظه یکپارچه ۲۴ گیگابایتی عرضه می شود 
 ۸k ۴ وk و ۱۸ درصد سریعتر از پردازنده قبلی بوده و می تواند چندین ویدیوی
را پخش کند. اپل همچنین یک مک بوک ایر بازطراحی شده و یک مک بوک 
 M۲ استفاده شده است، معرفی کرد.تراشه M۲ پرو که در ساخت آن از تراشه
در برند جدید مک بوک ایر که بر اساس این تراشه بازطراحی شده است، بکار 
رفته است. این دستگاه ۲.۷ پوند معادل ۱.۲ کیلوگرم وزن دارد و ۱۱.۳ اینچ 
ضخامت دارد و مجهز به نمایشگر رتینای ۱۳.۶ اینچی بوده و سیستم شارژ 

مگاسیف دارد. این لپ تاپ یک جک هدفون هم دارد.
قیمت مک بوک ایر از ۱۱۹۹ دالر شــروع می شود و در رنگهای خاکستری، 
طالیی، نقره ای و آبی عرضه خواهد شد. قیمت مک بوک پرو از ۱۲۹۹ دالر 
شروع می شــود. هر دو لپ تاپ از ماه آینده در بازار موجود خواهند بود. نرم 
افزار IPadOS ۱۶ شامل اپلیکیشــن بهره وری Free Form است که به 
کاربران اجازه می دهد ایده هایی را در دیدارهای ویدیویی فیس تایم به اشتراک 
بگذارند. دستگاه آی پد پرو اکنون می تواند گروههایی از اپلیکیشن ها را در یک 
صفحه نمایش ثانویه نشان دهد و بهره وری بیشتری را امکان پذیر می کند تا 

اپلیکیشن های آی پد شبیه اپلیکیشن های دسکتاپ به نظر برسند.
نرم افزار جدیــد WatchOS ۹ اپل ظاهرهای ســاعت جدید، معیارهای 
جدید برای تمرین های ورزشــی و ضربان قبلی برای تمرین خواهد داشت. 
همچنین انتظار می رود موافقت ســازمان غذا و داروی آمریکا برای قابلیت 
سالمت فیبریالسیون دهلیزی را دریافت کند. این به روزرسانی نرم افزاری به 
کاربران کمک خواهد کرد یک فهرست دارویی بسازند و به آنها برای مصرف 
داروهایشان یادآوری کند. اپل قابلیت های امنیتی در iOS جدید را تقویت 
کرده است. این شرکت قابلیت Safety Check را در تنظیمات این اپلیکیشن 
عرضه کرده و به کاربران امکان می دهد دسترسی به اطالعات شخصی مانند 
مکان را که با کاربران دیگر به اشــتراک گذاشــته بودند، لغو کنند. کاربران 
می توانند از حسابهای iCloud در دستگاههای دیگر برای ایمنی بیشتر از 
صفحه Safety Check خارج شوند. نرم افزار MacOS جدید که ونتورا نام 
گرفته است، به روزرسانی هایی برای اپلیکیشن نامه )Mail(، به روزرسانی هایی 

برای نرم افزار دوربین و قابلیت های بهره وری بهبود یافته دارد.

اخبار

خطر کمبود متخصص امنیت سایبری 
نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد نزدیک به یک سوم متخصصان امنیت سایبری به دنبال خروج از این حوزه کاری هستند و این مساله مشکالت صنعت مذکور را تشدید می کند. بررسی های 

مؤسسه امنیت سایبری ترلیکس که از طریق گفتگو با هزار متخصص این حوزه در سطح جهان انجام شده، نشان می دهد ۳۰ درصد شاغالن این بخش در حال برنامه ریزی برای تغییر حرفه در 
طی دو یا چند سال آینده هستند. از همین رو سازمان ها هم اکنون با کمبود نیرو برای تأمین امنیت سایبری مواجه هستند و افراد کافی و برخوردار از مهارت ها و صالحیت های الزم برای ایمن 

نگه داشتن سیستم های فناوری اطالعات در برابر نقص ها و سایر تهدیدات امنیتی در جهان وجود ندارند.

قیمت دالر در بازار آزاد روند 
صعــودی دارد. دالر صرافی 
ملی نیز با افزایش قیمت روبرو 
شده است. فعاالن اقتصادی 
دالیل بسیاری را برای افزایش 
نوســانات در بازار ارز عنوان می کنند. قطعنامه شورای 
حکام در روزهای اخیر سر و  صدای زیادی به راه انداخته و 
ترس بازار از تصویب آن در شورای امنیت موجب جهش 
نرخ ارز شــده اســت. دالر در بازار آزاد با افزایش ۰.۱۳ 
درصدی نسبت به ۲۲ روز پیش، ۳۰,۵۴۰ تومان و دالر 
در صرافی ملی با افزایش ۱.۰۲ درصدی، ۲۶,۵۰۴ تومان 

معامله می شود.
به هر ترتیب دالر افزایش قیمــت را تجربه می کند به 
طوریکه نرخ این اسکناس با ۲۸۰ تومان افزایش در صرافی 
ها و ۲۷۰ تومان افزایش در صرافی ملی معامالت را آغاز 
شد. دالر در بازار ارز با ۲۸۰ تومان افزایش در صرافی ها و با 

نرخ ۲۶ هزار و  ۳۲۹ تومان آغاز به کار کرد. در صرافی ملی 
نیز قیمت این اسکناس آمریکایی با ۲۷۰ تومان افزایش 
روبرو بود. همچنین نرخ یورو در صرافی ها ۱۳۰ تومان 

افزایش یافت. 
کانون صرافان نیز دالر را ۲۶ هزار و ۳۲۹ تومان برای خرید 
و ۲۶ هزار و ۶۱۵ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده 
است. این کانون روز گذشته، قیمت دالر را ۲۶ هزار و ۴۶ 
تومان برای خرید و ۲۶ هــزار و ۴۳۱ تومان برای فروش 
اعالم کرده بود که در معامالت امــروز افزایش قیمتی 
نزدیک به ۲۸۰ تومان را در قیمت خرید این اســکناس 
نشان می دهد. یورو در صرافی ها ۲۸ هزار و ۴۱۱ تومان 
برای خرید و ۲۸ هزار و ۷۱۸ تومان برای فروش قیمت 
خورده است. آخرین قیمت روز گذشته یورو در صرافی ها 
۲۸ هزار و ۲۷۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۵۸۴ تومان 
برای فروش بود که افزایش قیمتی در حدود ۱۳۰ تومان را 

در قیمت خرید آن نشان می دهد. 
همچنین در صرافی ملی، دالر با قیمت ۲۶ هزار و ۵۰۴ 
تومان برای فروش و ۲۶ هــزار و ۲۴۱ تومان برای خرید 
معامله می شود. روز معامالتی گذشته، دالر در این صرافی 

۲۶ هزار و ۲۳۲ تومان برای فروش و ۲۵ هزار و ۹۷۱ تومان 
برای خرید قیمت خورده بود که افزایش قیمتی نزدیک 
به ۲۷۰ تومان را در قیمت خرید آن نشان می دهد. یورو 
نیز در این صرافی، ۲۸ هزار و ۶۲۲ تومان برای فروش و 

۲۸ هزار و ۳۳۷ تومان برای خرید قیمت خورده است که 
نسبت به قیمت آن در روز معامالتی گذشته، معادل ۲۸ 
هزار و ۴۳۱ برای فروش و ۲۸ هــزار و ۱۴۷ برای خرید 

افزایش قیمتی در حدود ۹۰ تومان را تجربه می کند.

سيگنال های منفی نرخ  ارز  را  صعودی كرد

تاخت و تاز قیمت دالر

عوامل گرانی دالر
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی 

عوامل تاثیرگذار بسیاری در بازار ارز دیده می شود. نوسانات اخیر قیمت دالر نیز به همین دلیل ادامه دارد. یکی از اصلی ترین موارد موضوع برجام است. برجام بالتکلیف مانده و سرنوشت آن مشخص نیست. به دلیل توقف مذاکرات امیدها 
برای تحقق برجام و لغو تحریم ها کمرنگ شد. این امر موجب تقویت انتظارات تورمی شده است.  از سوی دیگر موضوع قطعنامه شورای حکام است. زمزمه تصویب آن در بازار ارز تاثیرگذار بوده است. باید دید به این قطعنامه به دید اجرای الزام 
آور نگاه می شود یا همان نگاه هشدار دهنده باقی خواهد ماند. اگر این قطعنامه در حد هشدار بماند می توان برای مدیریت بازار ارز ورود کرد. اما اگر قطعنامه برای تصویب به شورای امنیت برود تاثیر بسیاری بر نوسانات نرخ دالر خواهد داشت. 
این در حالی است که بازار ارز برای بانک مرکزی بازاری حیثیتی است. این نهاد سعی دارد نرخ ارز را در همان محدوده و کانال ۳۱ تا ۳۲ هزار تومانی نگاه دارد. هرچند بازار ارز این روزها ظرفیت افزایش قیمت بیشتری را نیز دارد. سکه 
۱۵ میلیونی به معنای دالر ۳۵ هزار تومانی است اما بانک مرکزی تمام تالش خود را برای حفظ همین کانال به کار گرفته است.  البته در طی سال های گذشته عملکردهای غلط و سیاست گذاری های اشتباهی که دربانک مرکزی 
صورت گرفته یا ناکامی بانک مرکزی در مدیریت سیاست های پولی که می تواند بازار ارز و تورم را تحت الشعاع قرار دهد همه و همه ناشی از عدم استقالل بانک مرکزی است. بنابراین موضوع استقالل بانک مرکزی، موضوع  بسیار 

مهمی است. برای جلوگیری از تبعات فشارهای تورمی و ارزی که بر اقتصاد و معیشت مردم وارد می شود، برای حفظ استقالل بانک مرکزی به معنای واقعی باید تالش های الزم صورت بگیرد.

News kasbokar@gmail.com

با فرا رسیدن فصل گرما و افزایش مصرف برق در برخی 
نقاط شاهد خاموشی های مقطعی هستیم  و این موضوع 
باز هم مشکل قطعی های آنتن موبایل و اینترنت را به 
دنبال داشته است. طی سالهای گذشــته و به دنبال 
فرارسیدن فصل گرما و افزایش بار شبکه برق به ویژه در 
ساعت های پیک یا اوج مصرف، برنامه هایی برای کنترل 

و کاهش مصرف برق در راستای صرفه جویی حداکثری 
مصرف از جمله خاموشی در نظر گرفته شد و امسال نیز با 
گرم شدن هوا، برنامه هایی از سوی وزارت نیرو برای عبور 

از این شرایط در نظر گرفته شده است.

بر این اساس روز گذشته مصرف برق کشور در زمان اوج 
مصرف به مرز ۶۰ هزار مگاوات رسیده که عدد بسیار 
بزرگی است و این رقم از آخرین زمان اوج مصرف سال 
گذشته ۵۰۰۰ مگاوات بیشــتر است. هرچند از سوی 

مسووالن صنعت برق اعالم شــده که در حال حاضر 
شبکه برق کشور بدون مشکل و پایدار است و مشکلی 
برای تامین برق وجود ندارد، ولی در برخی نقاط شاهد 
خاموشی های مقطعی هستیم و همین موضوع مانند 
سال های گذشته قطعی  آنتن های موبایل و اینترنت را 

هم به دنبال داشته است.

قطعی برق اینترنت را کند کرد

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

برابر رای شماره های ۱۰۰۳۳۳۷ و ۱۰۰۳۳۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ارومیه. تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم و آقای علیرضا پیشــرو ومنیره 
ذکریائی فرزندان رشید و میر کمال بشماره شناسنامه ۴۴۴ و ۷۳۱ 
صادره از ارومیه به شماره ملی ۲۷۵۴۱۹۲۱۹۰ و ۲۷۵۴۶۹۳۲۸۹ در 
ششدانگ یکباب ساختمان مشاعا" به مساحت ۲۶۴ متر مربع پالک

۲۳۷۷۶ فرعی از ۹ - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۵۳۸ فرعی 
از ۹- اصلی واقع در بخش ۵ ارومیه خریداری از مالک رسمی خانم 
/ آقای: نقد علی روانــی و حیدر روانی محرز گردیده اســت . لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت 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 تســلیم 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. 

)زمانزاده - ۳۴۱۰۳۲۸(
) م الف ۹۳۱۵(

تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۳/۱۸

علی عبدل زاد اوصالو- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک 
ارومیه

--
آگهی فقدان مدرک تحصیلی  )نوبت اول(

مدذک فارغ التحصیلی اینجانب میر رضا صادقی فرزند میر مرتضی 
به شــماره شناســنامه ۲۷۹۰۱۹۱۳۶۰ صادره از خوی در مقطع 
کارشناسی رشــته مکانیک جامدات صادره از واحد دانشگاهی آزاد 
خوی با شماره ۲۶۲۰۳۵۳ مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد .از 
یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

خوی ارسال نمایند . 
--

مفقودی 
برگ کمپانی تراکتور اینورسال تیپ U650 مدل ۱۳۶۲ به شماره 
موتور ۴۷۵۹۹۱ و شماره شاســی ۶۵۰۲۹۶۵۸ بنام رحمان خفده 

مفقود گردیده و زا درجه اعتبار ساقط میباشد.۹۴۷۵
--

مفقودی 
برگ ســبز تراکتور اینورســال تیپ U650 مدل ۱۳۶۲ به شماره 
موتور ۴۷۵۹۹۱ و شماره شاســی ۶۵۰۲۹۶۵۸ بنام رحمان خفده 

مفقود گردیده و زا درجه اعتبار ساقط میباشد.۹۴۷۶
--

 مفقودی 
برگ سبز ماشین سواری پراید مدل ۱۳۹۵ به شماره انتظامی ۵۲۶ 
ب ۸۳  ایران ۸۸ به شماره موتور M135791792   و شماره شاسی 
NAS411100G3583872 بنام هیمن گرمینی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹۴۷۷

مفقودی 
برگ سبز خودرو سواری پژو 206SD-TU5 مدل ۹۷ به شماره 
 167B0038168 انتظامی ۷۱۳ ج ۶۳ ایران ۳۷ به شماره موتور
به شماره شاسی NAAP41FE3JJ577413 بنام خدیجه لطفی 

بکتاش مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹۴۷۸
--

مفقودی 
ســند کمپانی کارخانه ســواری پژو تیپ ۴۰۵ جی ال ایکس مدل 
۱۳۸۵ به شــماره موتــور ۱۲۴۸۵۱۵۰۷۶۳ به شــماره شاســی 
۱۳۲۴۶۲۱۰ به شماره انتظامی ۵۸۳ و ۸۹ ایران ۱۵ به نام حسین 
مالزاده باروق فرزند محمد به شــماره ملی ۲۹۶۰۳۲۰۰۹۳ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹۴۸۳
--

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

برابر رای شماره های ۱۰۰۳۳۳۷ و ۱۰۰۳۳۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ارومیه. تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم و آقای علیرضا پیشــرو ومنیره 
ذکریائی فرزندان رشید و میر کمال بشماره شناسنامه ۴۴۴ و ۷۳۱ 
صادره از ارومیه به شماره ملی ۲۷۵۴۱۹۲۱۹۰ و ۲۷۵۴۶۹۳۲۸۹ در 
ششدانگ یکباب ساختمان مشاعا" به مساحت ۲۶۴ متر مربع پالک

۲۳۷۷۶ فرعی از ۹ - اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۵۳۸ فرعی 
از ۹- اصلی واقع در بخش ۵ ارومیه خریداری از مالک رسمی خانم 
/ آقای: نقد علی روانــی و حیدر روانی محرز گردیده اســت . لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت 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 تســلیم 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. 

)زمانزاده - ۳۴۱۰۳۲۸(
) م الف ۹۳۱۵(

تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۳/۱۸

علی عبدل زاد اوصالو- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک 
ارومیه

--
آگهی فقدان مدرک تحصیلی  )نوبت اول(

مدذک فارغ التحصیلی اینجانب میر رضا صادقی فرزند میر مرتضی 
به شــماره شناســنامه ۲۷۹۰۱۹۱۳۶۰ صادره از خوی در مقطع 
کارشناسی رشــته مکانیک جامدات صادره از واحد دانشگاهی آزاد 
خوی با شماره ۲۶۲۰۳۵۳ مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد .از 
یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

خوی ارسال نمایند . 
--

مفقودی 
برگ کمپانی تراکتور اینورسال تیپ U650 مدل ۱۳۶۲ به شماره 

موتور ۴۷۵۹۹۱ و شماره شاســی ۶۵۰۲۹۶۵۸ بنام رحمان خفده 
مفقود گردیده و زا درجه اعتبار ساقط میباشد.۹۴۷۵

--
مفقودی 

برگ ســبز تراکتور اینورســال تیپ U650 مدل ۱۳۶۲ به شماره 
موتور ۴۷۵۹۹۱ و شماره شاســی ۶۵۰۲۹۶۵۸ بنام رحمان خفده 

مفقود گردیده و زا درجه اعتبار ساقط میباشد.۹۴۷۶
--

 مفقودی 
برگ سبز ماشین سواری پراید مدل ۱۳۹۵ به شماره انتظامی ۵۲۶ 
ب ۸۳  ایران ۸۸ به شماره موتور M135791792   و شماره شاسی 
NAS411100G3583872 بنام هیمن گرمینی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹۴۷۷
--

مفقودی 
برگ سبز خودرو سواری پژو 206SD-TU5 مدل ۹۷ به شماره 
 167B0038168 انتظامی ۷۱۳ ج ۶۳ ایران ۳۷ به شماره موتور
به شماره شاسی NAAP41FE3JJ577413 بنام خدیجه لطفی 

بکتاش مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹۴۷۸
--

مفقودی 
ســند کمپانی کارخانه ســواری پژو تیپ ۴۰۵ جی ال ایکس مدل 
۱۳۸۵ به شــماره موتــور ۱۲۴۸۵۱۵۰۷۶۳ به شــماره شاســی 
۱۳۲۴۶۲۱۰ به شماره انتظامی ۵۸۳ و ۸۹ ایران ۱۵ به نام حسین 
مالزاده باروق فرزند محمد به شــماره ملی ۲۹۶۰۳۲۰۰۹۳ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹۴۸۳
--

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

برای رای شــماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۳۰۵۳۰۰۱۹۶ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی ارومیه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
اقای رامین حسینی به شماره شناسنامه ۳۲۶ و کد ملی ۱۲۹۱۰۹۴۱۲۱ 
فرزند محمدباقر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۹۲/۱۶ متر 
مربع )برابر رای اصالحی شماره ۲۳۰ ۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۵۳۰۰۰۰ مورخه 
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ( قسمتی از پالک ثبتی ۲ فرعی از ۳۰۵ اصلی واقع در آذر 
بایجانغربی بخش ۱ ارومیه و بایگانی اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات 
نسبت به آن پالک ۴ فرعی از ۲ فرعی از ۳۰۵ اصلی اختصاص داده است 
که پس از کسر از مالکیت قاسم مجتبائی 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.۹۴۷۹
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ روز چهار شنبه
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