
دســتیار رییس ســازمان بورس در امور سهام 
عدالت ضمن تشــریح آخرین وضعیت ســهام 
عدالت متوفیان تاکید کرد که این فرایند تا پایان 

شهریورماه به نتیجه می رسد.
پیمان حدادی در گفت وگو با ایســنا، با تاکید بر 
اینکه شرکت سپرده گذاری به صورت مرتب در 
حال پیگیری تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان 
اســت، اظهار کرد: در فاز نخست باید یک لینک 
ارتباطی بین شرکت سپرده گذاری مرکزی و قوه 
قضاییه برقرار شود تا این شرکت بتواند به احکامی 

که قوه قضاییــه در رابطه با تعییــن وراث انجام 
می دهد، دسترسی داشته باشــد تا این شرکت 
قادر باشــد اطالعات مورد نیــاز را از این احکام 

استخراج کند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر شرکت سپرده گذاری 
مرکزی درحال تهیه سامانه ای برای تعیین تکلیف 
سهام عدالت متوفیان است و قطعا این فرایندها 
تا پایان شهریورماه سال جاری به نتیجه خواهد 

رسید.
بر اســاس این گزارش، از میان ۴۹ میلیون نفر 

مشمول سهام عدالت حدود سه میلیون نفر فوت 
شده اند اما طی این ســال ها امکان انتقال سهام 
متوفیان به وراث وجود نداشته است. البته بارها 
از سوی مســئوالن چه در دولت فعلی و چه در 
دولت گذشته وعده انتقال این سهام داده شده اما 
تاکنون این اتفاق رخ نداده است. البته باید به این 
نکته توجه داشت که سود سالیانه ای که طی این 
سال ها برای مشموالن دیگر واریز شده است برای 
متوفیان محفوظ مانده و به محض تعیین تکلیف، 

به حساب وراث واریز خواهد شد.

رویای NFT یا توکن غیرقابل معاوضه نمرده اما آسیب 
شدیدی دیده است.به گزارش ایسنا، قیمت توکنهای 
غیرقابل معاوضه )NFT( کــه دارایی های دیجیتالی 
معرف یک آیتــم دیجیتالی مانند تصویــر، ویدئو یا 
حتی زمین در دنیاهای مجازی هستند، سال میالدی 
گذشته به حدی سریع افزایش پیدا کرد که در برخی 
مواقع، دالالن آنها را ظرف چند روز برای کسب سود 

بیشتر، می فروختند.
بازار NFT سال گذشته که خریداران این دارایی های 
پرریسک میلیاردها دالر هزینه کرده و قیمتها و سود در 

این بخش را باال بردند، درخشش پرشکوهی داشت. اما 
حجم فروش ماهانه در اوپن سی )OpenSea( که 
بزرگترین بازار NFT است، در ژوئن به ۷۰۰ میلیون 
دالر در مقایسه با ۲.۶ میلیارد دالر در ماه مه کاهش 
پیدا کرد و اختالف فاحشی با رکورد پنج میلیارد دالر 

در ژانویه داشت.
طبق اعالم وب ســایت NonFungible.com که 
فروش بالکچین های اتریوم و رونین را رصد می کند، 
تا اواخر ژوئن، میانگین فروش NFT به ۴۱۲ دالر در 
مقایسه با ۱۷۵۴ دالر در اواخر آوریل، سقوط کرد. به 

گفته مدیر این وب سایت، بازار نزولی کریپتو قطعا روی 
فضای NFT تاثیر گذاشته است. ما شاهد داللی زیاد و 
هیاهوی زیادی حول این نوع دارایی بودیم اما اکنون به 
نظر می رسد این هیاهوها فروکش کرده و افراد دریافته 

اند دو روزه، میلیونر نخواهند شد.
بازار NFT همسو با رمزارزها که معموال برای پرداخت 
پول این دارایی ها استفاده می شوند، ریزش کرده است 
و این ریزش همزمان با اقــدام بانکهای مرکزی برای 
افزایش نرخهای بهره و مبارزه با تــورم روی داده که 

ریسک گریزی را تشدید کرده است.

مقامات ارشد ایاالت متحده و چین، تماس ویدیویی را 
برای گفت وگو در مورد چالش های اقتصادی جهانی، به 

ویژه در مورد زنجیره تامین برقرار کردند.
به گزارش ایسنا و به نقل از بیزنس، تماس بین لیو هه، 
معاون نخست وزیر چین و جانت یلن، وزیر خزانه داری 
ایاالت متحــده در حالی صورت گرفت کــه جو بایدن، 
رئیس جمهــور ایاالت متحــده در نظــر دارد برخی از 
تعرفه های وارداتی از چین را برای کاهش تورم افزایش 
دهد. دو اقتصاد بزرگ جهان به دلیل کووید با مشکالت 
زنجیره تامین و افزایش قیمت جهانی انرژی دســت و 

پنجه نرم می کنند.
خبرگزاری رسمی چین گزارش کرد که دو طرف توافق 
کردند، از آنجا که اقتصاد جهانی با چالش های شدیدی 
مواجه شده، تقویت ارتباطات و هماهنگی سیاست کالن 

بین چین و ایاالت متحده از اهمیت زیادی برخوردار است 
و حفظ ثبات زنجیره های صنعتی و عرضه جهانی به طور 

مشترک به نفع هر دو کشور و کل جهان است.
این خبرگزاری اعالم کرد که ایــن تماس تصویری به 
درخواست ایاالت متحده انجام شــد و این گفت وگو را 

سازنده توصیف کرد.
وزارت خزانه داری ایاالت متحده نیز در بیانیه ای اظهار 
کرد: یلن و لیو درباره تحــوالت کالن اقتصادی و مالی 
در ایاالت متحده و چین، چشــم انداز اقتصاد جهانی در 
بحبوحــه افزایش قیمت کاالهــا و چالش های امنیت 

غذایی بحث کردند.
وزیر یلن صراحتا موضوعات نگران کننده ازجمله تاثیر 
جنگ روسیه علیه اوکراین بر اقتصاد جهانی و اقدامات 
اقتصادی غیرمنصفانه و غیر بازاری )چینی( را مطرح کرد. 

با توجه به اینکه تورم در ایاالت متحده به باالترین حد 
خود در ۴۰ سال گذشته رسیده است، مقامات این کشور 
عجله دارند تا راه هایی برای کاهش فشار قیمت ها بیابند.

یکی از گزینه ها، لغو برخی از تعرفه های تجاری اعمال 
شده بر چین توســط دونالد ترامپ است. هر تصمیمی 
احتماال به زودی اتخاذ خواهد شــد زیرا برخی از موارد 
ایجاد شده توسط ترامپ از ۶ جوالی به پایان می رسد 

مگر اینکه تمدید شوند.
طبق گزارش شــینهوا، چین در تماس بــا یلن در روز 
سه شــنبه نگرانی خود را در مورد موضوعاتی ازجمله 
لغو تعرفه های اضافی علیه چیــن و تحریم های طرف 

آمریکایی ابراز کرد.
انتظار می رود در هفته های آینده بین بایدن و شی جین 

پینگ، رئیس جمهوری چین تماس برقرار شود.

آخرین وضعیت تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان

تب فروش NFT سرد شد

ایاالت متحده دست به دامن چین شد؟
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بهبود معامالت بورس

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها 
عامل افزایش تورم نبود

تخلیه مستاجر 
بدون حکم قضایی 

جرم است

کاهش تولید 
با قطعی های مکرر برق

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

رشد 
اجتناب ناپذیر نرخ ارز 

بخشــی از کاهش نرخ ارز 
مرتبــط با اخبــار مثبتی 
بود کــه در رابطه بــا آغاز 
مذاکرات برجام منتشــر 
شــد. این اخبار موجب کاهش قیمت دالر شد. 

اما با کمرنگ...

  کامران ندری، اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه ۴

۲

۲

کاهش مصرف
 کاالهای خوراکی

 سهم 6۰ تا ۷۰ درصدی 
هزینه مسکن در سبد خانوار

نوسان قیمت دالر  بیشتر شد

عقب نشینی معامله گران ارزی
صفحه۴

صفحه۲

خطر  ورشکستگی صنایع دارویی
عضو  اتاق بازرگانی  تهران :  وضعیت  شرکت های  دارویی  خطرناک  است
مردم  توان   افزایش   بیشتر  هزینه های  درمان   را   ندارند

فعاالن   صنعت   دارو   خواستار   اصالح   قیمت ها   هستند

ســهم هزینه خوراکی خانوارهای کارگری کاهش 
۴.۲۲ درصدی داشته که از ۷۶ درصد در سال ۱۳۹۶ 
به ۷۳ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده که یعنی خانوار 
کارگری به ناچار مقدار مصرف کاالهای خوراکی را 
کاهش داده است. بر اســاس گزارش آماری وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سهم اشتغال کارفرمایان 
نسبت به کل اشتغال کشــور از ۳.۸ درصد در سال 
۱۳۹۶ به ۳.۳ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. از 
آنجایی که کارفرمایان صاحبان کسب وکار به شمار 
می آیند، این کاهش سهم ۰.۵ درصدی )به عنوان 
شاخص اصلی( نشاندهنده تعطیلی بیشتر کسب و 
کارها است. از سوی دیگر افزایش ۱.۹ درصدی سهم 
کارگران مشمول قانون کار )از ۳۹.۸ درصد در سال 

۱۳۹۶ به ۴۱.۷ درصد...

رئیس مرکز پژوهش های مجلس سهم هزینه های 
مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران را بین ۶۰ تا 
۷۰ درصد خواند و تاکید کرد: این در حالی است که 
میانگین این شــاخص در جهان ۱۸ درصد است و 
در دامنه نوسانات حدودا ۱۵ تا ۲۵ درصد است. به 
گزارش خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری رئیس 
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی در 
همایش الزامات و ســازوکارهای فنی، اجتماعی و 
اقتصادی تحقق نهضت ملی مسکن گفت: صنعت 
تولید مسکن موتور رشــد اقتصادی و تاثیرگذار بر 
صنایع مادر است.  نگاهداری با اشــاره به برخی از 
عوامل مشکالت مسکن و اقدامات پژوهشگران این 
مرکز در راستای بهبود بخشی به وضعیت کنونی، 

بیان داشت:  تاثیر حوزه...

بسمه تعالی

مناقصه عمومی یک مرحله ای
فراخوان شماره  ۲۰۰1۰۰۴5۴۴۰۰۰۰۰3

دانشگاه لرســتان در نظر دارد:  عمليات تعمير و نگهداري  تاسيسات مكانيكي   و برقي دانشگاه شامل 

تاسيسات   گرمايشي ، برودتي، آبرســاني، فاضالب،آب فضاي سبز، تاسيسات برقي  و تعميرات جزيي  

تاسيســات زيربنايي و تلفن  به شماره )سيســتمی( ۲۰۰1۰۰۴5۴۴۰۰۰۰۰3 را از طريق سامانه تدارکات 

الكترونيكی دولت برگزار نمايد.

کليه مراحل برگزاری فراخوان از دريافت و تحويل اسناد فراخوان تا بازگشايی پاکتها از طريق درگاه سامانه 

تدارکات الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

متقاضيان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضويت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دريافت گواهی امضای 

الكترونيكی )به صورت برخط( برای کليه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:

تاريخ انتشار فراخوان: روز چهارشنبه 1۴۰1/۰۴/15

مهلت دريافت اسناد فراخوان: ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 1۴۰1/۰۴/۲۲

مهلت ارسال پيشنهادات: ساعت 1۲ ظهر روز يكشنبه مورخ 1۴۰1/۰5/۰۲

زمان بازگشايی پاکت ها: ساعت 1۰  صبح روز دوشنبه 1۴۰1/۰5/۰3

نوع و مبلغ تضمين شرکت در فرايند ارجاع کار:  ۲5۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال ) ضمانت نامه بانكی معتبر (

اطالعات تماس و آدرس دستگاه : کيلومتر 5 جاده خرم آباد – تهران- دانشگاه لرستان- سازمان مرکزی 

تلفن : 331۲۰۰91-۰66 – دبيرخانه کميسيون معامالت

رئیس اتاق تهران:



اقتصاد2
ایران

جزئیات شرایط تخلیه واحدهای مسکونی 
در مصوبه سران قوا؛

تهدیدکنندگان مستاجران تحت 
پیگیرد قانونی قرار می گیرند

وزارت راه و شهرسازی در پی انتشار محتواهایی در 
رسانه ها مبنی بر دریافت مبالغی برای تخلیه مستاجر 
اعالم کرد: هرگونه تهدید مســتاجر و ورود به ملک 

بدون حکم قضایی و یا دستور تخلیه جرم است.
به گزارش ایلنا، انتشار تصاویر آگهی هایی با عنوان 
»تخلیه مســتاجر« و انجام اقدامات خالف قانون 
توسط این افراد قطعا می تواند مورد پیگرد قانونی 
قرار گیرد. در بسته سیاستی مصوب شده در جلسه 
ســران قوا عالوه بر تعیین میزان افزایش ســقف 
تمدید قراردادهای اجاره بها در سال ۱۴۰۱ و تمدید 
خودکار یکساله قراردادهای اجاره، موارد استثناء 

شده از تمدید خودکار اجاره نامه ها قید شده است.
بنابر این گزارش مستاجر در صورتی که مالک، ملک 
یا واحد مورداجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد 
فروش را در سامانه ثبت معامالت امالک ثبت نموده و 
کد رهگیری دریافت کرده باشد و اطالعات ملک را در 
سامانه امالک و اسکان ثبت کرده باشد، و یا اینکه مالک 
برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه 
ســاختمانی از مراجع ذی ربط اقدام کرده باشد، الزم 
است واحد مسکونی را تخلیه کند. همچنین درصورتی 
که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخصیص مرجع 
قضایی )شورای حل اختالف( نسبت به انجام به موقع 
تکالیف اقدام نکرده باشد و یا اینکه افزایش مبلغ اجاره بها 
معادل درصدهای مصوب توســط مستاجر پذیرفته 
نشود، الزم است واحد مسکونی توسط مستاجر تخلیه 
شود. سران قوا همچنین مصوب کردند؛ درصورتی که 
فرزند مالک ازدواج رســمی کرده و برای سکونت به 
واحد مورداجاره نیاز داشته باشد و یا اینکه مالک نیاز 
به سکونت در واحد مسکونی خود داشته باشد با داشتن 
شرایط الزم، مستأجر الزم است واحد مسکونی را تخلیه 
کند. مالک رسیدگی و بررسی حقوقی اختالفات اجاره 
بین موجر و مســتاجر در مراجع قضایی )شورای حل 
اختالف( اطالعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری 
و امالک و اسکان اســت. مراجع قضایی )شورای حل 
اختالف( مکلفند در کوتاه ترین زمان ممکن و حداکثر 
ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختالف و 
صدور رای اقدام کنند. وزارت راه و شهرسازی در پایان 
از ضابطان قضایی و مجریان قانون درخواست کرد که 
مطابق قوانین و مقررات با بر هــم زنندگان آرامش و 

آسایش مردم، برخود الزم صورت گیرد.

یک کارشناس مطرح کرد:
قیمت مسکن چگونه به ثبات می رسد؟

یک کارشناس بازار مســکن گفت: در شرایطی که 
بازارهای رقیب مسکن دچار افت شده اند طی ماه های 
اخیر جریان ســرمایه گذاری به سمت خرید ملک 
ســوق یافته و اگر دولت می خواهد قیمت خانه را به 
ثبات برساند باید نقدینگی را کنترل و آن را به سمت 
بخش های تولیدی هدایت کنــد. عباس زینعلی در 
گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: بازارهای موازی مسکن 
که فعاالن اقتصادی، سودهایی در آن متصور بودند افت 
کرده اند و به همین دلیل مسکن به نوعی جای همه ی 
بازارها را گرفته است. بازارهای رقیب چرخش هایی 
داشتند که االن تا حدودی افزایش ها را تثبیت کرده اند. 
تنها گزینه سرمایه گذاری که همچنان احتمال سود 
در آن وجود دارد بازار مسکن است. وی افزود: جریان 
ورود سرمایه ها به خرید و فروش، ساخت و ساز و دپوی 
واحدهای مسکونی و غیرمســکونی زیاد شده است. 
گرایش به این سرمایه گذاری و ورود نقدینگی های 
بسیار سنگین به این بازار به صورت های مختلف دیده 
می شود. تنها امید سرمایه گذاران به سودهای باال که 
بتواند آنها را در برابر تورم مصون نگه دارد بازار مسکن 
است. زینعلی با اشــاره به طرح نهضت ملی مسکن 
خاطرنشان کرد: با گذشــت حدود یک سال از این 
طرح، کارها آن چنان که باید و شاید پیش نمی رود و به 
همین دلیل امیدواری متقاضیان و انتظار کنش گران 
بازار مسکن نسبت به آن کمرنگ شده است. در سطح 
کلی، گرایش چندانی به این پروژه وجود ندارد. بعضا 
مسئوالن از اقدامات انجام شده در طرح نهضت ملی 
مسکن سخن می گویند که به نظر من برای آن است 
که از طریق اثرات روانی آن، رشد قیمت خانه را کنترل 
کنند. اما اقدامات عملی با آنچه مدنظر سیاست گذار 
بوده چندان تطبیق ندارد. این کارشناس بازار مسکن 
درخصوص طرح مالیات بر خانه های خالی نیز گفت: 
اگر این برنامه شکل اجرایی به خود بگیرد می تواند به 
آرامش بازار  مســکن کمک کند اما زیرساخت های 
الزم برای اجرای آن وجود ندارد. از طرف دیگر شرایط 
کنونی فعالیت های اقتصادی طوری نیست که بتوان 
فشارهای مالیاتی را متوجه گروه های مختلف کرد. در 
واقع کسب و کارها جریان عادی و بازدهی را به آن معنا 
ندارد. به همین دلیل بعضا روش هایی برای دور زدن 
مالیات از جمله مالیات خانه های خالی دیده می شود. 

تحقق این طرح زمان و زیرساخت می خواهد.

اخبار

نمایندگان بخش خصوصی 
در نشست سی وپنجم هیات 
نمایندگان اتاق تهران که به 
صورت فوق العــاده و به جای 
نشست اردیبهشت ماه که به 
دلیل آلودگی هوا لغو شده بود، برگزار شد به دو مساله مهم 
بحران آب و مشکالت شرکت های دانش بنیان پرداختند. 
در این نشست عباس کشاورز، سرپرست سابق وزارت 
جهاد کشاورزی به دقت ریشه های بحران کنونی آب در 
کشور را بررسی کرد و علی خیرالدین، معاون فناوری و 
نوآوری وزارت علوم نیز از برنامه های این وزارتخانه برای 
کمک به شــرکت های دانش بنیان برای تحقق شــعار 

جهش تولید دانش بنیان گفت.

درمان تورم مزمن اقتصاد ایران
محمدحسن دیده ور، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق 
تهران نیز در ســخنانی، از تورم مزمنی که گریبان گیر 
اقتصاد ایران طی ســال های گذشته شــده، به عنوان 
پدیده ای شوم یاد کرد و با یادآوری اینکه کسری بودجه 
دولت، به افزایش تورم دامن زده است، گفت: به عنوان یک 
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، اعالم می کنم که 
دیگر فرصتی باقی نمانده و دولت باید از حوزه فعالیت های 
خود بکاهد و فعالیت های اقتصادی را به بخش خصوصی 

واگذار کند.
وی افزود: امروز شاهد آن هســتیم که سرمایه گذاری 
خارجی به پایین ترین میزان خود رسیده به طوری که 
با ورود ســرمایه گذاری هایی با ارقام ۱۰ و 2۰ هزار دالر 

از سوی کشورهای همجوار نیز دلخوش می شویم، این 
در حالی است که بازارها به اسارت تورم درآمده و کنترل 
وضعیت اقتصادی با فرامین و دســتور و ورود به حریم 

اشخاص، به در مرز بحران قرار گرفته است.

چالش تورم باال در ایران و جهان
پس از سخنرانی های پیش از دستور، رئیس اتاق بازرگانی 
تهران با تبریک پیشاپیش عید سعید قربان، سخنان خود 
را در مورد مهم ترین موضوع های اقتصاد کشور ارائه داد. 
مسعود خوانساری در اولین نکته به موضوع رشد تورم 
در ایران و جهان پرداخت و گفت: در حال حاضر چالش 
اصلی اغلب کشورهای جان رشد تورم است؛ عوامل اصلی 
افزایش تورم، همه گیری کرونا در سال های اخیر، جنگ 
روسیه و اوکراین و افزایش قیمت انرژی در جهان است. 
تورم امروز به یک بحث جهانی تبدیل شــده و در اکثر 

کشورها روز بهروز شاهد افزایش آن هستیم.
او ادامه داد: یک سوم کشورهای اروپایی که در سال های 
گذشته تورم 2 درصدی داشته اند، اکنون نرخ تورم 2 رقمی 

دارند. تورم آمریکا به 8.6 درصد رسیده که یک رکورد ۴۰ 
ساله در این کشور محسوب می شود. از طرفی بانک جهانی 
پیش بینی کرده اســت که این تورم باال و کمبود کاالی 
اساسی در بخشی از کشورها از جمله کشورهای فقر باعث 
بی ثباتی شود. نگرانی دیگر بانک جهانی از افزایش تورم این 
است که اقتصادهای بزرگ با افزایش نرخ بهره، برای مقابله 
با تورم، باعث رکود در اقتصاد جهانی شوند و هشدار داده 
است که کشورها تجربه ۱97۰ را در نظر داشته باشند که 
بانک های مرکزی با افزایش نرخ بهــره یک رکود جدی 
در اقتصاد دنیا ایجاد کردند. بانک جهانی پیشنهاد کرده 
است به جای افزایش نرخ بهره از سایر ابزارهای تنظیمی 
برای کنترل تورم استفاده کنند از جمله اینکه اجازه دهند 
بانک ها، پول بیشتری را وارد زنجیره عرضه کرده و بتوانند 
با افزایش عرضه از رشد تورم جلوگیری کنند. خوانساری 
با اشاره رشد تورم در کشور توضیح داد: در کشور ما هم ما 
به تبع رشد تورم جهانی و هم چنین سیاست های اقتصادی 
داخلی، شاهد رشد تورم در ماه گذشــته بودیم. اگر چه 
در ماه های پایانی ســال ۱۴۰۰ و دو ماهه ابتدایی ســال 

)فروردین و اردیبهشــت( تورم به 38.7 درصد رســید و 
اندکی کاهش یافت اما در خرداد دوباره تورم ۱3.2 درصد 
نسبت به ماه قبل رشد داشت. این رشد تورم بهانه ای شد 
برای منتقدان دولت کــه اعالم کنند حذف ارز ترجیحی 
۴2۰۰ تومانی و پرداخت یارانه نقدی عامل اصلی این تورم 
بوده است اما باید بدانیم که اگر چه حذف ارز ۴2۰۰ تومانی 
قطعاً در رشد تورم اثر داشته اما تنها عامل نبوده و عوامل 
دیگری از جمله رشد پایه پولی و نقدینگی که در پایان سال 
۱۴۰۰ به وجود آمد، در افزایش نرخ تورم اثرگذار بوده است.
رئیس اتاق تهران با بیان این که در پایان سال ۱۴۰۰ پایه 
پولی با 3۰ درصد افزایش به 6۰۴ هزار میلیارد تومان و 
نقدینگی با ۴۰.6 درصد به ۴832 هزار میلیارد تومان 
رسید، گفت: رشــد پایه پولی و نقدینگی عوامل اصلی 
رشد تورم هســتند. در کنار آن رشــد 58.5 درصدی 
افزایش پایه های دستمزد هم در تورم موثر بود. به این 
موضوعات باید افزایش قیمت های جهانی را هم اضافه کرد 
و کشور ما هم از این موضوع آسیب خورده است. در اکثر 
کشورها شاهدیم قیمت ها افزایش یافته؛ مثال در روسیه 
۱7 درصد، در برزیل ۱2 درصد، در انگلستان 9 درصد و 
در آمریکا 8 درصد شاهد رشد قیمت ها بوده ایم. عالوه بر 
این کاهش امید به حل وفصل پرونده صلح آمیز هسته ای 
و به نتیجه نرسیدن مذاکرات روی انتظارات تورمی اثر 
گذاشته اســت که امیدواریم هرچه زودتر مذاکرات و 
برجام به نتیجه برسد. مسعود خوانساری ادامه داد: البته 
در این بین امیدواریم دولت سیاست تک نرخی کردن ارز 
و هدفمند کردن یارانه ها را همچنان ادامه دهد و انشاهلل 
اثرات آن را در سال های آینده در اقصاد کشور ببینیم؛ 
همان گونه که می دانید در دهه ۱39۰ رشد اقتصادی 

کشور مطلوب نبوده و نزدیک به صفر بوده است.

رئیس اتاق تهران:  

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها عامل افزایش نرخ تورم نبود

بهبود معامالت بورس
پاالیشی ها لیدر شدند

در روزی که شاخص های بورس به رشد ادامه 
دادند، اغلب نمادهای پاالیشی سبزپوش شدند 
و بیشــترین تأثیر را در افزایش شاخص کل 
داشتند. به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت 
روز سه شــنبه چهاردهم تیر ماه، شــاخص 
کل بورس پایتخت بــا افزایش 3 هزار و 9۱2 
واحدی نســبت به روز دوشــنبه به رقم یک 

میلیون و 5۱۱ هزار و 7۰ واحد رسید. 
شــاخص هم وزن بورس نیز با رشــد 323 
واحدی در ســطح ۴2۰ هزار و 975 واحدی 
ایســتاد. همچنین شــاخص کل فرابورس 
)آیفکس( ۱9 واحد پائین آمد و در سطح 2۰ 

هزار و 22۰ واحد قرار گرفت.  

بزرگان سبز و قرمز بورس و فرابورس
روز گذشــته نمادهای »فوالد«، »شــپنا« و 
»شبندر« بیشترین تأثیر را در رشد شاخص 
کل بورس داشــتند و نمادهای »شبهرن«، 
»خودرو« و »وبملت« بیشترین تأثیر کاهشی 
را بر شاخص کل داشــتند.  در فرابورس نیز 
نمادهای »شــاوان«، »بســاما« و »سمگا« 
بیشــترین تأثیر مثبــت را بر شــاخص کل 
فرابورس داشتند و »آریا«، »زاگرس« و »صبا« 
بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص داشتند.  
در جدول پرتراکنش تریــن نمادهای بورس 
شپنا صدرنشین است و سآبیک و شبندر در 
رتبه های بعدی هستند. در فرابورس نیز دی، 

ددانا و آریا پرتراکنش  ترین نمادها هستند.  

ارزش معامالت 
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام به 
رقم ۱7 هزار و 26۴ میلیارد تومان رسید. ارزش 
معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه ۱۱ هزار و 
6۰6 میلیارد تومان بود که 67 درصد از ارزش 
کل معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد.  
روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با افزایش 
2۱ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 3 

هزار و 7۴7 میلیارد تومان رسید. 

عرضه و تقاضای پایانی بازار
در پایان معامالت روز گذشته ارزش صف های 
فروش پایانی بازار نســبت به روز کاری قبل 
افزایش یافت و ۴۱ میلیارد تومان شد. ارزش 
صف های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری 
گذشته ۴3 درصد رشــد کرد و در رقم ۱۱۰ 

میلیارد تومان ایستاد. 
روز گذشته نماد شاوان )شرکت پاالیش نفت 
الوان( با صف  خرید 38 میلیــارد تومانی در 
صدر جدول تقاضای بازار قــرار گرفت. پس 
از شــاوان، نمادهای ختوقا )شرکت قطعات 
اتوموبیل ایران( و ســهرمز )شرکت سیمان 

هرمزگان( بیشترین صف خرید را داشتند. 
بیشترین صف فروش بازار در پایان معامالت 
به نماد خزامیا )شرکت زامیاد( تعلق داشت که 
ارزش آن ۱7 میلیارد تومان بود. پس از خزامیا، 
نمادهای فمــراد، ختراک، غگل و ســصفها 

بیشترین صف فروش داشتند.

اخبار
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   مریم بابایی
فعاالن صنعت دارو بر اصالح قیمت دارو تاکید دارند. این 
در حالی است که ســهم مردم از هزینه های سالمت به 
طرز چشم گیری افزایش یافته است و بیمه ها تنها بخش 
ناچیزی از هزینه های درمان را پوشش می دهند و بیماران 
بیش از این توان هزینه کرد برای درمان را ندارند. با این 
وجود فعاالن صنعت دارو تاکید دارند حمایت از مردم درا 
ین زمینه باید از طریق یارانه و بیمه باشد نه به قیمت فشار 
به صنایع داروسازی که در حال حاضر نیز با بحران شدید 
نقدینگی رو به رو هستند و از پس هزینه های جاری خود 
بر نمی آیند. آنها هشدار دادند به واسطه افزایش هزینه ها 
خطر تعطیلی صنایع دارویی را تهدید می کند.  عالوه 
بر این کمبود نقدینگی باعث شده صنایع دارویی برای 
واردات تجهیزات مورد نیاز و نوسازی خطوط تولید نیز با 
مشکل مواجه شوند و همین موضوع زنگ خطر کاهش 
کیفیت در صنایع دارویی را به صدا در آورده است.  فعاالن 
این صنعت معتقدند در حال حاضر بخش زیادی از تولید 
داروها با زیان همراه است  و اگر دولت در این زمینه اقدام 
نکند باید به زودی با هزینه بیشــتر به واردات دارو فکر 
کند. بررسی های انجام شده در این زمینه نشان می دهد 
در حالی که حاشیه سود دارو در سال ۱399 حدود 28 
درصد بود، این رقم در سال ۱۴۰۰ به 2۰ درصد رسید، 

که با توجه به افزایش بیش از 5۰ درصدی دستمزدها 
در سال ۱۴۰۱ و همین طور افزایش چشمگیر و 3۰ تا 
35 درصدی قیمت نهاده های تولید از اواخر زمســتان 
سال گذشته تا امروز، شرکت های دارویی کشور دچار 

آسیب خواهند شد.
براساس نظر کارشناسان و داده های آماری اگر اصالح قیمت 
در مورد اقالم دارویی صورت نگیرد، شرکت های دارویی 
زیان ده خواهند شد. با این وضعیت تنها زمانی که اصالح و 
افزایش نرخ دارو به بیش از 3۰ درصد برسد می توانیم انتظار 
حاشیه سود برای شــرکت های داروسازی داشته باشیم. 
در همین زمینه نایب رییس کمیسیون اقتصاد سالمت 
اتاق بازرگانی تهران می گوید، شرایط شرکت های دارویی 
ایرانی خطرناک شده و باید به شــکل جدی به وضعیت 
آنها رسیدگی شــود. چهاله حامدی فر در نشست هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اظهار کرد: اگر به فوریت به 

وضعیت صنایع دارویی کشور رسیدگی نشود، خسارت های 
وارده به صنعت داروی کشور در آینده، جبران ناپذیر خواهد 
بود. او گفت: در حال حاضر عمق بدهی شرکت های تولید 
دارو افزایش یافته و حتی با مشکل نقدینگی در خرید ارز 

ترجیحی تخصیصی نیز مواجه شده اند.
حامدی فر با اشاره به اینکه دارو تنها کاالیی در کشور است 
که قیمت آن هنوز منطقی نشده است، افزود: بر اساس 
گزارش اخیر سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، 
تعداد زیادی از کارخانه های داروسازی کشور در آستانه 
تعطیلی خطوط تولید قرار گرفته و به ناچار مجبور به 
تعدیل نیرو شده اند. او با بیان اینکه صنعت داروی کشور 
در حال حاضر 97 درصد اقالم دارویی کشــور را تامین 
می کند، گفت: کارآفرینــان و صاحبان صنایع دارویی 
باور دارند که هزینه دارو از جیب بیماران باید به حداقل 
برسد و در این راستا، با اصالح برخی سیاست ها از جمله 

هدایت درســت تخصیص یارانه ها و تقویت بیمه های 
درمان، می توان هزینه های ایــن بخش را جبران کرد. 
عضو هیات نمایندگان اتاق تهــران با بیان اینکه روش 
در پیش گرفته شــده، راهکار مناسبی برای حمایت از 
بیماران نیست و تنها به از بین رفتن یک صنعت دیرپا 
منجر خواهد شد، افزود: امروز صنعت دارو در ایران به 
جایگاهی در تولید دست یافته که حتی داروهایی که در 
دنیا یک تولیدکننده از آن وجود دارد، در ایران به تولید 
می رســد و برخی داروهای خاص تولید شده در ایران 
حتی در بازار کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی نیز 
دیده می شود. حامدی فر تاکید کرد که با وجود مشکالت 
موجود، شرکت های دارویی همچنان بر تعهد خود در 
تامین داروی کشور پایبند هســتند و خود را مسئول 
می دانند اما از ادامه روند فعلی و چالش قیمت گذاری، 
احساس خطر می کنند. نایب رئیس کمیسیون اقتصاد 
ســالمت اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش، با 
اشاره به برخی هجمه های اخیر علیه اتاق بازرگانی و آنچه 
که وی، خدشه دار کردن آبرو و حیثیت این نهاد باسابقه 
بخش خصوصی عنوان کرد، از رئیس و هیات رئیســه 
اتاق تهران درخواســت کرد تا نسبت به اعاده حیثیت 
نمایندگان فعاالن اقتصادی در اتاق بازرگانی، اقدامات 

قانونی در پیش گیرند.

فعاالن صنعت دارو خواستار اصالح قیمت دارو هستند

خطر  ورشکستگی صنایع دارویی
مردم توان افزایش بیشتر هزینه های درمان را ندارند

عضو اتاق بازرگانی تهران :وضعیت شرکت های دارویی خطرناک است
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سهم هزینه خوراکی خانوارهای کارگری کاهش ۴.22 
درصدی داشته که از 76 درصد در سال ۱396 به 73 
درصد در سال ۱399 رسیده که یعنی خانوار کارگری 
به ناچار مقدار مصرف کاالهــای خوراکی را کاهش 
داده اســت. بر اســاس گزارش آماری وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، سهم اشتغال کارفرمایان نسبت 
به کل اشتغال کشور از 3.8 درصد در سال ۱396 به 
3.3 درصد در سال ۱399 رسیده است. از آنجایی که 
کارفرمایان صاحبان کســب وکار به شمار می آیند، 
این کاهش ســهم ۰.5 درصدی )به عنوان شاخص 
اصلی( نشاندهنده تعطیلی بیشتر کسب و کارها است. 
از ســوی دیگر افزایش ۱.9 درصدی سهم کارگران 
مشمول قانون کار )از 39.8 درصد در سال ۱396 به 
۴۱.7 درصد در سال ۱399( می تواند بیانگر تغییر وضع 
شغلی کارفرمایان صاحب کسب و کارهای کوچک از 
حالت کارفرمایی به کارگری باشد. این موضوع می تواند 
نشاندهنده کاهش سرمایه گذاری در بازار کار باشد که 

اهمیت و ضرورت حمایت اجتماعی را می طلبد.

حداقل مزد در ۴ سال از نرخ تورم بیشتر بود
از آنجایی که حداقل مزد کارگری مطابق ماده ۴۱ قانون 
کار، بر اساس معیار نرخ تورم و با توجه به هزینه زندگی 

یک خانوار کارگری مشخص می شود که این مقدار از 
مبلغ 3.897.۰۰۰ ریال در سال ۱39۱ با نرخ متوسط 
تغییرات ســاالنه 23.8 درصد به مبلغ 26.55۴.95۰ 
ریال در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. حداقل مزد 
صرفاً در سالهای ۱39۱ ،۱392، ۱397 و ۱399 از نرخ 

تورم ساالنه بیشتر بوده است.

کاهش مصرف کاالهــای خوراکی در 
خانوارهای کارگری

سهم هزینه خوراکی خانوارهای شهری با سرپرست 
کارگر مشمول قانون کار کاهش ۴.22 درصدی داشته 
که از 76.72 درصد در ســال ۱396 به 73.۴8 درصد 
در سال ۱399 رسیده اســت. این امر به منزله بهبود 
وضعیت تأمین اقالم خوراکی نیست چراکه به دلیل 
تنگناهای اقتصادی، خانوار کارگــری به ناچار مقدار 
مصرف کاالهای خوراکی را کاهش داده است. همچنین 
طی ســالهای ۱396 تا ۱399 کمترین کاهش سهم 
هزینه خوراکی خانوارهای شهری با سرپرست کارگر 
مشمول قانون کار در »دهک ششــم درآمدی )قشر 
متوسط جامعه کارگری(« است. سهم هزینه خوراکی 
این خانوارها از 76.55 درصد در سال ۱396 به 7۴.27 

درصد در سال ۱399 رسیده است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس ســهم هزینه های 
مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران را بین 6۰ تا 7۰ 
درصد خواند و تاکید کرد: این در حالی است که میانگین 
این شاخص در جهان ۱8 درصد است و در دامنه نوسانات 

حدودا ۱5 تا 25 درصد است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری رئیس مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی در همایش الزامات 
و سازوکارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق نهضت 
ملی مسکن گفت: صنعت تولید مســکن موتور رشد 

اقتصادی و تاثیرگذار بر صنایع مادر است.
 نگاهداری با اشاره به برخی از عوامل مشکالت مسکن و 
اقدامات پژوهشگران این مرکز در راستای بهبود بخشی 

به وضعیت کنونی، بیان داشت:  تاثیر حوزه مسکن بر رشد 
و توسعه اقتصادی کشور غیر قابل انکار است. وی افزود: 
صنعت تولید مسکن عالوه بر تاثیرات ژرف اجتماعی و 
فرهنگی به لحاظ اقتصادی نیــز دارای اهمیت ویژه ای 
است چرا که همچون موتور رشد و توسعه اقتصاد کشور 

عمل می کند.
رییس مرکــز پژوهش های مجلس خاطرنشــان کرد: 
بخش مسکن با ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال آفرینی 

در بخش ساختمان و بخش های وابسته از طریق تاثیر 
بر مخارج مصرفی، سرمایه گذاری و تغییرات در تولید 
ناخالص داخلی، نوســانات اقتصادی را به شدت تحت 
تاثیر خود قرار می دهد، بنابراین تاثیرات ناشــی از آن 
نیز محدود به بخش مسکن نیســت. وی ادامه داد: در 
کشــور ما باتوجه به ابعاد نیاز به مســکن در دوره های 
مختلف، قوانین و سیاســت های متعددی وضع شده 
است اما مقطعی بودن سیاست ها و نبود برنامه مشخص 

و دورنمای بلند برای چگونگی رفع مشکل مسکن، نبود 
اطالعات و آمار شفاف و دقیق، نحوه اجرای سیاست ها 
و میزان کارایی آنها و موانع احتمالی که بر ســر اجرای 
آنها وجود دارد مانند کمبود مالی، فقدان دانش الزم و 
همچنین سیستم نهادی ناقص و کج کارکرد، موجب 
شده اســت تا رویکردهای حقوقی و برنامه ای مصوبات 
همواره از خالءهای متعددی برخوردار باشند. رئیس مرکز 
پژوهش های مجلس سهم هزینه های مسکن در سبد 
خانوارهای شهری ایران را بین 6۰ تا 7۰ درصد خواند و 
تاکید کرد: این در حالی است که میانگین این شاخص 
در جهان ۱8 درصد است و در دامنه نوسانات حدودا ۱5 

تا 25 درصد است.

بر اساس آمار وزارت کار؛

کاهش مصرف  کاالهای خوراکی

رئیس مرکز پژوهش های مجلس:

 سهم 60 تا ۷۰ درصدی هزینه مسکن در سبد خانوار

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید به ۴١ میلیون و ٠٠٨ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز دوشنبه ٣١ تیر ١٠۴١ در بازار آزاد تهران به ۴١ میلیون و ٠٠٨ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به ۴١ 
میلیون تومان رسید و قیمت نیم سکه ٨ میلیون تومان، ربع سکه ۵ میلیون و ٠٠١ هزار تومان و سکه یک گرمی ٣ میلیون تومان است. قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز ٩٠٨١ دالر و ۵١ 

سنت و هر گرم طالی ٨١ عیار یک میلیون و ٩٧٣ هزار و ٨٢٣ تومان است.

تجدیدآگهی مزایده

نوبت اول
موضوع : آگهی مزایده

شهرداری خان ببین برابربند1 مصوبه شماره ۴6 مورخ 1۴01.03.1 شورای اسالمی شــهر در نظر دارد از طریق مزایده عمومی 
اقدام به واگذاری یک باب واحد تجاری)فروشــگاه( در پارک طبیعت شــیرآباد بصورت اجاره ای بمدت یکسال نماید.الزم به 
 ذکر است مورد اجاره تا دوسال دیگر قابل تمدید اســت. لذا متقاضیان می تواند از طریق سامانه تدارکات دولت )ستاد( اسناد 

مزایده را دریافت نمایند.
تلفن تماس : 017-35862338 

سپرده شرکت در مزایده بشرح ذیل بصورت نقد به حســاب 310000238۴009 )سپرده شهرداری خان ببین( با اسناد خزانه یا 
ضمانتنامه بانکی بشرح ذیل تعیین می گردد:

واحد تجاری فروشگاه : 18.000.000 ریال)هجده میلیون ریال(
-برندگان اول ،دوم ، سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

مهلت قبول پیشنهادات : 1۴01.05.2  / بازگشایی پیشنهادات: 1۴01.05.02  ساعت 13:۴5
نوبت اول : 1۴01.0۴.15   / نوبت دوم : 1۴01.0۴.22  

سعید اسماعیلی- شهردار خان ببین



3 بازار

www.kASBOKARNEWS. ir1401روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2525| چهار شنبه 15 تیرماه

دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر گفت: با واردات 
۱۵۰ هزار تن شکر از ابتدای سال، قیمت هر کیلو شکر 
درب کارخانه ۳ تا ۴ هزار تومان کاهش یافته است.
غالمحسین بهمنی گفت: با واردات شکر و روند نزولی 
قیمت، بازار به تعادل رسیده است.به گفته او، بنابر آمار 
از ابتدای سال، ۱۵۰ هزار تن شکر وارد شده و مقادیری 
زیادی در راه است که با این وجود کمبودی در عرضه 
نداریم.بهمنی می گوید: هم اکنون قیمت شــکر در 
بازارهای جهانی حدود ۲۰ تا ۳۰ دالر کاهش یافته به 
طوری که قیمت هر تن شکر تحویل بنادر ایران به ۵۵۰ 

دالر رسیده است.
دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر گفت: نبود سیستم 
توزیع مناســب و دخالت دولت بر عرضه و نظارت بر 

قیمت ها از دالیل اصلی محدودیت عرضه شــکر در 
فروشگاه هاست.بررسی های میدانی نشان می دهد 
که قیمت کنونی هرکیلو شکر ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان و 
هربسته شکر یک کیلویی ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان است 
که طبق گفته دبیر انجمن تصفیه کنندگان شــکر، 
قیمت هر کیلو محصول در کارخانه از ۲۰ تا ۲۱ هزار 

تومان به ۱۸ هزار تومان رسیده است.
بنابر آمار ساالنه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن شکر مورد 
استفاده قرار می گیرد که یک میلیون و ۵۰۰ تا یک 
میلیون و ۶۰۰ هزار تن در داخل تولید و مابقی از طریق 
واردات تامین می شود. با توجه به پیک مصرف شکر 
در تابســتان، ماهانه ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار تن محصول 

مورد نیاز است.

قیمت تمام شــده هر کیلو زعفران برای کشاورزان، 
بیش از ۴۰ میلیون تومان است و این در حالی است 
که در بهترین حالت، هر کیلو زعفران، به قیمت ۳۵ تا 
۳۸ میلیون تومان از کشاورز خریداری می شود. در 
حالیکه قیمت تمام شــده هرکیلو زعفران به دالیل 
افزایش هزینه های تولید بیش از ۴۰ میلیون تومان 
است، ولی کشاورزان به دلیل عدم آگاهی و محاسبه 
دقیق هزینه های تولید زعفران در طول سال، تنها برای 
اینکه مجبور به تامین هزینه های زندگی خود هستند 
در فصل برداشت و حتی قبل از آن مجبور می شوند 
محصول خود را به پایین ترین قیمت به دالالن عرضه 
کنند. اکثر کشاورزان به دلیل اینکه بصورت خانوادگی 
نسبت به کاشت، آبیاری، برداشت و جمع آوری گل 
و فرآوری محصول خود اقدام می کنند این هزینه ها 
را در تولید محصول محاسبه نمی کنند، از این رو از 
رقم واقعی تمام شده محصول تولیدی باخبر نیستند.

به طور تقریبی حدود ۲۳۰ هزار کشاورز و خانواده های 
آن ها )جمعا حدود یک میلیون نفر( از طریق چرخه 
کشت و فن آوری زعفران امرار معاش می کنند و این 
محصول از این رو اهمیت خاصی پیدا می کند که در 
اقلیمی کاشت و برداشــت می شود که دچار کم آبی 
و محرومیت ها و کمبود های زیاد در حوزه معیشت 

است و کشــت یک محصول با کمترین نیاز به آب 
در چنین منطقه ای، یک تجــارت فوق العاده و ویژه 
محسوب می شود. این نکات را به این واقعیت اضافه 
کنید که تولید زعفران هیچ ارزبری از کشور ندارد و 
کامال متکی بر داخل است و هیچ تحریمی بر میزان 
تولید آن موثر نیست. با افزایش قیمت دالر در داخل 
کشور، خریداران خارجی زعفران که ۱۰ سال پیش 
حاضر بودند به ازای هر کیلو زعفران رقمی بین ۳ تا ۴ 
هزار دالر پرداخت کنند، در حال حاضر برای هر کیلو 
زعفران تنها ۲ هزار دالر آن هم به دالل و نه به کشاورز، 
پرداخت می کنند. این ظلم به کشاورز است و کسی 
که در این میان سود می برد، دالل و واسطه داخلی و 
خارجی است. اگر چرخه صادرات اصالح شود و موانع 
قانونی آن توسط دولت برطرف گردد، گشایش بزرگی 
در تولید زعفران اتفاق می افتد و کشاورزان می توانند 

حاصل دسترنج خودشان را شخصا استفاده کنند.
وی گفــت: در ســال ۹۹ طبق اعــالم وزارت جهاد 
کشاورزی، میزان تولید زعفران در کشور ۴۳۰ تن بود 
که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۱۸۰ تن تقلیل یافت و با 
توجه به مشکالت آب و هوایی در سال جاری و گرمای 
بی سابقه تابستان امســال، پیش بینی می شود که 

محصول کمی از مزارع برداشت گردد.

مدیرعامل اتحادیه سراســری تعاونی های کشــاورزی 
دامداران گفت: جو ناآرام داخلی باعث شــده اســت که 
برزیل و روســیه قیمت نهاده ها را روزانه افزایش دهند. 
مجتبی عالی با بیان اینکه شــرکت آریو تجارت سهیل 
اقدام بــه بارگیری و ترخیص محموله هــا از بنادر کرده 
است، گفت: آریو تجارت حدود ۵۰۰ هزار تن بار خریداری 
کرده که از این میزان ۱۶۰ هزار تن را تحویل و مابقی آن 

در بنادر است. متاســفانه عدم همکاری باعث شده روند 
ترخیص محموله ها از بنادر با کندی صورت بگیرد. وی 
در پاسخ به این پرسش که آیا آماری از تعداد دامدارانی که 
از این شرکت خریداری کرد ه اند ارائه شده است؟ گفت: 
درگیری های ایجاد شده پیرامون عملکرد شرکت آریو 
تجارت باعث شده است که آمار متقنی و مشخصی درباره 
تعداد دامدارانی که از این شــرکت خرید کرد ه اند ارائه 

نشود. مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی 
دامداران با اشاره به عدم ورود مسئوالن دولتی در بحث آریو 
تجارت، تصریح کرد: ترسی حول این شرکت و عملکرد آن 
ایجاد شده است که مسئوالن از ورود به این موضوع امتناع 
می کنند. متاسفانه فرهنگ زمین انداختن یکدیگر در بین 
ایرانیان شکل گرفته است این در حالیست که اگر یک نهاد 

و سازمان آسیب ببیند در نهایت کشور متضرر می شود. 

در حالی سخنگوی صنعت 
برق اعالم کرده است تابستان 
امســال تــالش کردیــم تا 
خاموشی های بسیار سنگین 
سال گذشته تکرار نشود که 
بسیاری از خانوارها از قطعی چند ساعته برق خبر می 
دهند. قطعی برق صنایع که جای خود دارد. روزی نیست 
که برق انواع صنایع از جمله فوالد، سیمان، آلومینیوم 

و... قطع شود.
این اتفاق به کاهش ارزش سهام تولیدکنندگان در بورس 
منجر شده و بسیاری از سهامداران را ناراضی کرده است. 
اگر برق کارخانه ای ۴۸ ساعت یا دو روز قطع شود بعضا 
حدود یک روز زمان می برد تــا آن کارخانه مجددا در 

جریان تولید قرار گیرد. 
مصطفی نخعی، ســخنگوی کمیسیون انرژی مجلس 
می گوید: سال گذشــته در دوران پیک، نزدیک به ۱۵ 

هزار مگاوات کســری تولید برق داشتیم. نخعی گفت: 
اعتراضات مردم نسبت به خاموشی های سال گذشته 
به حق بود. طی یک سال گذشــته با مدیریت مصرف 
و افزایش ظرفیت تولید در بخش خانگی، خاموشــی 
نداشــتیم. تاکید ما بر این اســت که در بخش خانگی 
به هیچ عنوان نباید شاهد خاموشــی باشیم. مطمئناً از 
تابستان امسال خیلی بهتر از تابستان سال گذشته عبور 
خواهیم کرد؛ اما بعید می دانم ضمانتی داده شــود که 

خاموشی نداشته باشیم. 
این در حالی است که رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت 
برق در ادامه گفته است: خوشبختانه این امر محقق شد و 
تاکنون در این زمینه موفق عمل شده است. طبق برنامه 
ریزی وزارت نیرو، افزایش ظرفیت نیروگاهی به میزان 
۳۵ هزار مگاوات و توزیع شبکه انتقال به میزان ۹۸ هزار 
کیلومتر در دستور کار قرار گرفته است. سخنگوی صنعت 
برق گفت: از ۴ ماه قبل توافقاتی با وزارت صمت و تشکل ها 
در بخش های مختلف صنعت حاصل شد. براساس این 
توافق، تعمیرات و تعطیالت تابستانی صنایع بزرگ که 

تعدادشان ۴۴۰ مورد اســت باید به شکلی باشد که در 
دوره اوج مصرف و تابستان اتفاق بیفتد. این برنامه از ۱۶ 
خرداد اجرا شده و قول می دهیم محدودیت ها به اندازه 
سال گذشته نخواهد بود. وی در برنامه تلویزیونی صبح 
بخیر ایران گفت: برق شهرک های صنعتی از ساعت ۱۱ 

تا ۲۳ یک روز در هفته قطع می شود.
در همین زمینه یک کارشــناس بخش نیــرو و انرژی 
در گفت و گو با "کســب و کار" گفت: نارسایی صنعت 
برق منجر به شــکل گیری مجموعه ای از مشکالت در 
بخش تولید و مصرف خانگی شــده اســت. سالهاست 
تولید فدای مصرف خانگی می شود. با قطعی چندین 
ساعته برق صنایع تولید افت شــدیدی پیدا می کند. 
این اقدام بــه به هم ریختگــی بازار ســهام نیز دامن 
می زند. بســیاری از ســهامداران در این روزها شاهد 
 کاهش ارزش سهام شــرکتهایی هستند که سهام آنها 

را خریداری کرده اند. 
محمد پورحمید اضافه کرد: فرسودگی تجهیزات حوزه 
برق و نیرو منجر به بروز حوادث زیادی در فصل گرم سال 

و اوج مصرف می شود. عدم تامین سرمایه برای ساخت 
نیروگاههای جدید نیز مزید بر علت شــده است. به هر 
ترتیب این داستان تکراری که هر ساله با آن مواجه می 
شویم تبعات بسیار دیگری نیز دارد که بیکاری نیروی کار 

یکی از مهم ترین آنها است. 
این در حالی است که در ابعاد دیگری از قطعی برق با رشد 
چندین برابری مصرف آب روبرو هستیم. قطع ۵ ساعته 
برق چاه های آب کشــاورزی از جمله طرح های دولت 
برای صرفه جویی در مصرف برق است که اجرای آن به 
رغم هشدار کارشناسان درباره نتایج منفی آن، از ابتدای 

خرداد ماه آغاز شد است. 
با گذشت یک ماه از اجرای این طرح نتایج منفی آن در 
حال نمایان شدن است و به گفته مدیرعامل مجمع ملی 
خبرگان کشاورزی کشور، مشــکالت حاصل از اجرای 
این طرح بیش از آن چیزی اســت که مسئوالن تصور 
می کردند. از مهمترین این مشکالت را افزایش مصرف 
آب در مزارع با مساحت های بزرگ و کاهش کمی و کیفی 

محصوالت و اختالف در بین آب برها است.
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میزان تولید با قطعی های مکرر برق افت شدیدی پیدا کرده است

موج نارضایتی سهامداران از کاهش سهام شرکت ها  
قول قطع برق واحدهای صنعتی یک روز در هفته محقق نشد                               افزایش چندین برابری مصرف آب با قطعی 5 ساعته برق چاه های کشاورزی

افزایش روزانه قیمت نهاده های دامی

واردات ۱۵۰ هزار تن شکر از ابتدای سال

قیمت هر کیلو زعفران برای کشاورز بیش از ۴۰ میلیون تومان است

کاهش ۲۰ درصدی سطح کشت زعفران 

آگهی ماده3 وماده۱3 آیین نامه تعیین تکلیف اراضی 
وساختمان های فاقد سندرسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۰۵۰۰۱۵۰۱ و ۱۵۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ســاختمانهای فاقد سند رسمی 

مستقردر واحدثبتی نقده تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان.
۱-در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۳۹ متر مربع از ۵۵ اصلی بنام مصطفی 
درمان فرزند محمد و انتها قادری فرزند معروف بالسویه هر یک نسبت به سه دانگ مشاع 

از مجموع ششدانگ واقع در نقده – چیانه . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ 
رسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند صادرخواهدشد.۹۶۵۸
تاریخ انتشار نوبت اول :  ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

سعید صادق وند- رئیس اداره ثبت اسنادوامالک نقده
--

آگهی ماده3 وماده۱3 آیین نامه تعیین تکلیف اراضی 
وساختمان های فاقد سندرسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۰۵۰۰۱۹۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحدثبتی 

نقده تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان.
۱-در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۴۹/۴۰ متر مربع از ۸۷ فرعی از ۴۶ 

اصلی بنام اصغر اسد پور فرزند کرم واقع در نقده – کاروانسرا.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ 
رسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند صادرخواهدشد.۹۶۵۶
تاریخ انتشار نوبت اول :  ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

سعید صادق وند- رئیس اداره ثبت اسنادوامالک نقده
--

آگهی ماده3 وماده۱3 آیین نامه تعیین تکلیف اراضی 
وساختمان های فاقد سندرسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۰۵۰۰۱۹۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحدثبتی 

نقده تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان.
در مقدار ۱۵۵۲۹ سهم مشاع از ۲۲۷۶۹سهم ششــدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
۲۲۷۶۹ متر مربع از ۱۲۱ اصلی بنام ولی کاردی فرزند قربانعلی واقع در نقده – حسنلو.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتیکه 

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ 
رسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند صادرخواهدشد.۹۶۵۵
تاریخ انتشار نوبت اول :  ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

سعید صادق وند- رئیس اداره ثبت اسنادوامالک نقده
--

آگهی ماده3 وماده۱3 آیین نامه تعیین تکلیف اراضی 
وساختمان های فاقد سندرسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۰۵۰۰۱۶۷۸ و ترتیب مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ســاختمانهای فاقد سند رسمی 

مستقردر واحدثبتی نقده تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان.
۱-در مقدار ۱۷۶۳ سهم مشاع از ۱۰۵۸۲ سهم ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
۱۰۵۸۲ متر مربع از ۶/۱۶۸ فرعی از ۱۲۸ اصلی بنام شهین عباس زاده شیطان آبادی 

فرزند جعفر علی واقع در نقده – روستای طالقان.
لذا به منظور اطــالع عموم مراتــب دردونوبت بــه فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود 
درصورتیکه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند میتوانند ازتاریخ انتشــار اولیــن آگهی به مــدت دوماه اعتــراض خود را 
به ایــن اداره تســلیم وپــس از اخذ رســیدظرف مدت یــک ماه ازتاریخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت خودرا بــه مرجــع قضایی تقدیــم نمایند.بدیهی اســت 
 درصورت انقضای مــدت مذکور وعدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند صادر

خواهدشد.۹۶۵۴
تاریخ انتشار نوبت اول :  ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

سعید صادق وند- رئیس اداره ثبت اسنادوامالک نقده
--

آگهی ماده۳ وماده۱۳ آیین نامه تعیین تکلیف اراضی وساختمان های فاقد سندرسمی
برابر رای شــماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۰۵۰۰۱۹۲۵  مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر 

واحدثبتی نقده تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان.
۱-در ششدانگ یک باب گاراژ و مغازه به مساحت ۲۳۰ متر مربع از ۱۵۴ فرعی ۱۹۸ 

اصلی بنام لقمان ابراهیم آذر فرزند ابراهیم واقع در نقده – اراضی جهان.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ 
رسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند صادرخواهدشد.۹۶۵۲
تاریخ انتشار نوبت اول :  ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

سعید صادق وند- رئیس اداره ثبت اسنادوامالک نقده

آگهی ماده3 وماده۱3 آیین نامه تعیین تکلیف اراضی 
وساختمان های فاقد سندرسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۰۵۰۰۱۹۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحدثبتی 

نقده تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان.
۱-در مقدار ۲۴۴۴ سهم مشاع از ۹۸۹۵ سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت ۹۸۹۵ متر مربع از ۳۶۳ فرعی از ۱۰۴ اصلی بنام رقیه جاللت عطاءاله فرزند 

حسینعلی واقه در نقده – دوشط.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ 
رسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند صادرخواهدشد.۹۶۵۱
تاریخ انتشار نوبت اول :  ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

سعید صادق وند- رئیس اداره ثبت اسنادوامالک نقده
--

آگهی ماده3 وماده۱3 آیین نامه تعیین تکلیف اراضی 
وساختمان های فاقد سندرسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۰۵۰۰۱۹۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحدثبتی 

نقده تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان.
۱-در مقدار ۱۲۰۲۳ سهم مشاع از ۱۹۸۴۵ سهم ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
۱۹۸۴۵ متر مربع از ۲ اصلی بنام سعدی محمودی فرزند حمزه در نقده – روستای 

جاشیران . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ 
رسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند صادرخواهدشد.۹۶۵۰
تاریخ انتشار نوبت اول :  ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

سعید صادق وند- رئیس اداره ثبت اسنادوامالک نقده
--

آگهی ماده3 وماده۱3 آیین نامه تعیین تکلیف اراضی 
وساختمان های فاقد سندرسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۰۵۰۰۱۹۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحدثبتی 

نقده تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان.
۱-در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۰۷۵۲ متر مربع ۲۹ و ۲۲ فرعی 

از ۶۵ اصلی بنام میر قاسم قاءمی میراباد فرزند محمد واقع در نقده – روستای میر آباد.

لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود درصورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسیدظرف مدت 
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند صادرخواهدشد.۹۶۴۹

تاریخ انتشار نوبت اول :  ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

سعید صادق وند- رئیس اداره ثبت اسنادوامالک نقده
--

آگهی ماده3 وماده۱3 آیین نامه تعیین تکلیف اراضی 
وساختمان های فاقد سندرسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۰۵۰۰۱۹۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحدثبتی 

نقده تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان.
۱-در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۷۸۸۵ متر مربع از ۲ فرعی از ۱۸ 

اصلی بنام ابوبکر احمدی فرزند عثمان واقع در نقده – ساخسی تپه.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ 
رسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند صادرخواهدشد.۹۶۴۸
تاریخ انتشار نوبت اول :  ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

سعید صادق وند- رئیس اداره ثبت اسنادوامالک نقده
--

آگهی ماده3 وماده۱3 آیین نامه تعیین تکلیف اراضی 
وساختمان های فاقد سندرسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۳۰۰۵۰۰۲۰۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحدثبتی 

نقده تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان.
۱-ششدانگ یک قطعه باغ سیب به مساحت ۵۸۸۱ متر مربع قسمتی از پالک ۱۲۱ 
اصلی بنام جهانگیر شیخ احمدی فرزند علیقلی واقع در بخش ۱۱ ارومیه شهرستان 

نقده روستای حسنلو . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ 
رسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند صادرخواهدشد.۹۶۶۷
تاریخ انتشار نوبت اول :  ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

سعید صادق وند- رئیس اداره ثبت اسنادوامالک نقده

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت با مسئولیت محدود گلبرق ارومیه
بشماره ثبت 4۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۷۶۹۸۰

بدینوسیله از کلیه شرکاء محترم شرکت با مسئولیت محدود گلبرق ارومیه بشماره ثبت ۴۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۷۶۹۸۰ دعوت میشود که در ساعت ۸ 
صبح مورخه ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در نشانی محل قانونی شرکت منعقد خواهد شد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه
۱-تعیین اعضای هیئت مدیره 

۲-سایر موارد در صالحیت مجمع
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

شرکاء شرکت با مسئولیت محدود گلبرق ارومیه
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تعيين تكليف واردات موبايل های باالی 600 دالر بزودی
ســخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از تعیین تکلیف 
تخصیص ارز موبایل هــای بــاالی ۶۰۰ دالر در هفته آینده خبــر داد. انجمن 
واردکنندگان موبایل در توییتی در صفحه توییتر اعالم کردند: »از 24 اردیبهشت 
واردات گوشــی های پرچمدار )باالی ۶۰۰ دالر( مختل شــده است. هیچگونه 
تخصیص و تامین ارزی برای این کاالها انجام نشده. کمیته اقدام ارزی هفته آینده 
در مورد تخصیص ارز موبایل های پرچمدار تصمیم می گیرد. اما واردات موبایل های 

زیر ۶۰۰ دالر به صورت قطره چکانی درحال انجام است.«
»محمدرضا عالیان«، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، در همین خصوص 
اظهار داشته است: »البته با توجه به وجود ذخایر موبایل، این وضعیت هنوز تاثیری بر 
قیمت ها نداشته، اما اگر همین روند ادامه داشته باشد، در آینده، به ویژه در ماه هایی 
که تقاضا افزایش می یابد، مثل آغاز سال تحصیلی، بازار با مشکل روبه رو خواهد 
شد.« سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه 
بالتکلیفی تخصیص ارز موبایل های باالی ۶۰۰ دالر باعث افزایش قاچاق از طریق 
سوء استفاده رویه مسافری شده، بیان داشت: »در حال حاضر موضوع مهم برای 
این صنف تعیین تکلیف تامین و تخصیص ارز موبایل های باالی ۶۰۰ دالر است تا 
جلوی قاچاق گرفته شود. بخشی از کاالها هم در گمرک بالتکلیف و منتظر تصمیم 

کمیته اقدام ارزی است.«
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی دو هفته پیش هم گفته 
بود که در حال حاضر به دلیل مشکالت مربوط به تامین ارز، واردات آیفون قانونی 
است، اما شدنی نیست و در مقابل، واردات غیرقانونی، ممنوع، اما شدنی است، از 

منتفی شدن تهاتر ارز خشکبار با موبایل خبر داده بود.

صندوق ارزهــای ديجيتــال در آمريــكا اعالم 
ورشكستگی كرد

با ادامه ریزش قیمت رمزارزها در جهان، یک صندوق پوشــش ریسک ارز 
دیجیتال در آمریکا اعالم ورشکســتگی کرد و خواستار حمایت دولتی در 
مقابل طلبکاران خود شد. بر اساس اسناد یک پرونده قضایی که منتشر شد، 
صندوق پوشش ریسک ارزهای دیجیتال موسوم به "سرمایه سه پیکان" 
)3AC( طبق فصل 15 قانون ورشکستگی آمریکا که به بدهکاران خارجی 
اجازه می دهد از دارایی هــای خود در این کشــور محافظت کنند، اعالم 
ورشکستگی کرد و خواستار حمایت دولتی در مقابل طلبکاران خود شد. 
پیش از این، رویترز در گزارشی اعالم کرده بود صندوق سرمایه سه پیکان 
که در سنگاپور مستقر شده، یکی از سرمایه گذارانی است که از هجوم برای 
فروش در بازارهای ارز دیجیتال دچار ضرر و زیان شــده و در حال انحالل 
است. بر اساس اسناد دادگاه، نمایندگان این صندوق روز جمعه در دادگاه 
ورشکستگی ایاالت متحده در ناحیه جنوبی نیویورک درخواست خود را 
برای اعالم ورشکستگی ارائه کردند. سازمان تنظیم کننده مالی سنگاپور 
این صندوق را به فراتر رفتن از آستانه دارایی خود و ارائه اطالعات نادرست 
متهم کرده بود. بنا بر این گزارش، شــرکت های غیرآمریکایی از فصل 15 
قانون ورشکستگی برای مقابله با طلبکارانی که می خواهند شکایت کنند 

یا دارایی های آن ها را در ایاالت متحده توقیف کنند، استفاده می کنند.

وزارت ارتباطات: جلوی فروش غيرقانونی VPNها را گرفته ايم
رئیس مرکز اطالع رســانی و روابط عمومی وزارت ارتباطــات اعالم کرد که 
مجموعه وزارت ارتباطات فقط درحال مقابله و جلوگیری از فروش غیرقانونی 
VPNها است. چند هفته ای می شــود که کاربران و کسب وکارهای فعال در 
حوزه ICT از اختالل شبکه اینترنت خبر می دهند. اشکاالتی که به گمان همه 
از سوی زیرساخت ها به نظر می رسد اما در برابر این قضیه برخی مدیران فنی 
شرکت های فناوری و کارشناسان در این زمینه معتقدند که سیستم فیلترینگ 
کشور در حال تغییر است و همین امر باعث شده تا اینترنت کل کشور با اختالل 

و کاهش کیفیت همراه شود.
در همین راستا »مهدی سالم«، رئیس مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت 
ارتباطات و مشاور وزیر ارتباطات، در گفت وگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت 
که در دسترسی هیچ  فردی به اینترنت محدودیت ایجاد نشده و سرویس دهی 
بصورت صحیح درحال انجام است. وی همچنین افزود: »هر کسی هر ادعایی 
در این خصوص دارد که دسترسی اینترنتش به واسطه VPN محدود شده و 
اختاللی در آن ایجاد شده اســت باید اعالم کند و اگر از اختالل و محدودیت 
اینترنت مطمئن است، باید ازطریق سامانه کارگروه تصدیق محتوای مجرمانه 

به موضوع رسیدگی شود.«
ســالم معتقد اســت که خرید و فروش VPN ممنوع و خالف قانون است و 
بعضی ها در این میان روی سرورهای خودشان VPN تشکیل داده و اقدام به 
فروش غیرقانونی VPN کردند و ما درقبال اینها موظف هستیم که جلوی کار 
غیرقانونی را بگیریم و اگر بعد از این بررسی ها مشخص شود که فرد سرویس 
درست و قانونی ارائه می کرده و دسترسی های غیرقانونی هم نداشته و به دلیل 
خطایی، سیستمش فیلتر شده حتماً مشکلش رفع خواهد شد و اما افرادی که 
در کنار کار خود، مشغول به فروش VPN هستند باید بدانند که این کار غیر 
قانونی است. الزم به ذکر است طبق قانون جرایم رایانه  ای فروش هر نرم افزار و یا 
ابزار الکترونیکی که به منظور استفاده از سایت های فیلتر شده توزیع شود، جرم 

محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.
رئیس مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت ارتباطات در ادامه درخصوص 
از کار افتادن برخی از VPNها گفت: »ما بخش قابل توجهی از این موارد را رصد 
کرده ایم، یک سری شرکت ها که معتقد به ایجاد اختالل عمدی روی اینترنت 
و VPNها هستند، کسانی اند که VPN می فروشــند و فروش VPN قانونی 
نیست. ما موظف به ارائه سرویس غیرقانونی نیستیم که کار غیرقانونی گروهی را 
پوشش دهیم و کاری کنیم که گروهی کار غیرقانونی انجام دهند. اگر وی پی انی 
غیرقانونی است، وزارت ارتباطات تکلیفی برای پیگیری آن بر عهده ندارد.« 
مشاور وزیر ارتباطات تأکید می کند که وزارت ارتباطات تنها جلوی سایت هایی 

را که به صورت غیرقانونی اقدام به فروش VPN کرده اند گرفته است.
همچنین مشاور وزیر ارتباطات در خصوص اعضایی که ادعا می کنند که آدرس 
سایت های آن ها به اشتباه با فیلتر و اختالل همراه شده گفت: »دلیلی ندارد که 
ما بخواهیم آدرس سایتی را از عمد فیلتر کنیم و استنباط ما این نیست که آدرس 
سایت یا سرویسی به اشتباه فیلتر می شود ولی یک سری که مدعی اشتباهی در 
این زمینه هستند، مدارک خود را دراختیار کمیته فیلترینگ بگذارند تا بررسی 

شود و اگر ادعایشان درست باشد مشکلشان حل خواهد شد.«
از آنجایی که سرویس های VPN تنها برای دور زدن فیلترینگ در کشور استفاده 
نمی شوند و کارکرد های مختلفی برای برقراری ارتباطات امن در فضای شبکه 
اینترنت دارند، رئیس مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت ارتباطات در این 
زمینه هم اعالم می کند که ممکن است کسی دسترسی به VPN قانونی داشته 
و ممکن است سیستم در زمینه تشخیص دچار اشتباه شده باشد که آنها باید 
ازطریق سامانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه )کمیته فیلترینگ( 
شکایت خود را مطرح کنند تا ادعایشان بررسی و مشکل برطرف شود. همچنین 
از آنجایی که VPN فقــط برای دور زدن فیلترینگ نیســت بنابراین وزارت 
ارتباطات سایت هایی را شناسایی می کند که به صورت عمدی و غیرقانونی در 

حال فروش VPN هستند.

اخبار

کشتی الکتریکی روسیه رونمایی شد
وزارت صنعت روسیه از راه اندازی کشتی مسافربری دو بدنه الکتریکی در منطقه لنینگراد معروف به اکوکروزر )Ecocrusier( خبر داد. ظرفیت این کشتی مسافربری ۱۳۰ نفر و برد در حالت کروز آن تا ۱۸۰ کیلومتر با 

سرعت ۱۳ کیلومتر در ساعت )حداکثر سرعت ۴۰ کیلومتر در ساعت( است. اکنون تجهیزات در اسکله کارخانه کشتی سازی و کارهای مقدماتی در حال انجام است. این وزارتخانه گفته است که آزمایش برای پهلوگیری 
و عملکرد شناورها انجام می شود. وزیر دنیس مانتوروف گفت: دومین مدل شناور تا پایان سال جاری برنامه ریزی شده است و انتظار می رود چندین مدل دیگر در سال ۲۰۲۳ راه اندازی شود. ویژگی منحصر به فرد 

پروژه کشتی الکتریکی اکوکروزر ترکیبی از فناوری های مدرن، موتورهای با راندمان باال، خطوط بدنه بهینه شده، سیستم باتری با کارایی باال و سیستم کنترل الکترونیکی مدرن و شبکه نظارت بر وضعیت است.

نوســانات اخیر در بازار ارز 
غیرقابل پیش بینی شــده 
است. بســیاری از معامله 
گران این بــازار معتقدند 
ترفندهــای  بازارســاز 
جدیدی را برای کنترل نرخ ارز بــه اجرا در آورده 
و کسی توانایی پیش بینی آن را ندارد. در حالیکه 
شکاف قیمت دالر بازار آزاد با صرافی ملی به سود 
چند میلیونی بــرای معامله گران مــی انجامید، 
بانک مرکزی با حرکتی غافل گیــر کننده نرخ ارز 
را به کانال 3۰ هزار تومان بازگرداند تا بســیاری از 
 معامله گران غیر حرفه ای از شرکت در این خرید و 

فروش ها کناره گیری کنند. 
بدین ترتیب در شرایط فعلی پیش بینی نرخ دالر 
تقریبا غیرممکن شده و هر روز ممکن است این بازار 
شاهد تغییراتی از ســوی بازارساز باشد. سرنوشت 
قیمت ارز در ایران البته به عوامل بسیاری بستگی 
دارد. اما ســیگنال هــای بانک مرکــزی نیز تاثیر 

بسیاری در تعیین نرخ این ارز سرنوشت ساز دارد. 
هرچند بسیاری از کارشناسان اقتصادی نوسانات 
 اخیر نرخ دالر را ناشــی از اخبــار برجامی عنوان 

می کنند اما اطالعات بانک مرکزی در مدیریت بازار 
نیز نمی تواند بی تاثیر باشد. عدم انتشار اطالعات 
از مذاکرات جدید به رشــد مجدد نــرخ ارز منجر 
شده است. این در حالی است که روزهای کذشته 
 نرخ ارز به کانال 3۰ هزار تومان هم عقب نشــینی

 کرد. 
به هر ترتیب بــازار ارز با تغییر تاکتیک بازارســاز 
روبرو بوده است. بســیاری از فعاالن باسابقه بازار 

می گویند بازار در حال حاضر جــای معامله گران 
آماتور نیست، چرا که ممکن است هر لحظه رکب 
بخورند. پیش بینی معامله گــران ارزی غلط از آب 
درآمد و روز گذشته بازارساز ارزی حرکتی کرد که 
کسی انتظارش را نداشت. نرخ دالر سهمیه ای در 
ساعاتی به باالی بازار آزاد رسید، صف جلوی صرافی 
ها جمع شد و اصالح فراتر از پیش بینی معامله گران 
رفت. اصالح دالر معامله گران را غافلگیر کرد. آن ها 

فکر نمی کردند دالر کانال 3۰ هزار تومان را ببیند، 
این مسئله باعث شده تا برخی از جادوی بازارساز 

صحبت کنند.
در روز یکشنبه گفته شد که اصالح دالر به 2 دلیل 
ادامه دارد. یکی تزریق در بازار و نبود خریدار در این 
اعداد و دوم ایجاد یک شــکاف قیمتی در بازار، که 
معموال این شکاف ها دست نخورده باقی نمی مانند 

و پر می شود. 

نوسان قيمت دالر در بازار بيشتر شد

عقب نشینی معامله گران ارزی

رشد اجتناب ناپذیر نرخ ارز 
کامران ندری، اقتصاددان

بخشی از کاهش نرخ ارز مرتبط با اخبار مثبتی بود که در رابطه با آغاز مذاکرات برجام منتشر شد. این اخبار موجب کاهش قیمت دالر شد. اما با کمرنگ شدن اخبار و عدم انتشار جزئیات مذاکرات جدید دوباره نرخ ارز روند صعودی 
را در پیش گرفته است. به عبارتی روند کاهش نرخ ارز متوقف شد. 

به نظر نمی رسد مداخله بانک مرکزی مداخله خیلی ویژه ای در بازار ارز بوده باشد. اتفاق خاصی در این مورد شاهد نبودیم. ضمن اینکه اگر بانک مرکزی بخواهد در بازار ارز مداخله کند، می بایست بازار را برای فعاالن پیش بینی 
پذیر کند. نباید این مداخله به نااطمینانی در بازار منجر شود. این حرکت به ضرر بازار خواهد بود. مداخله باید در جهت رفع نااطمینانی ها باشد. البته این نهاد باید زمینه یا فرصت سودجویی را هم از بین ببرد. فاصله نرخ صرافی ها 

با بازار آزاد درست نیست. چون با این اختالف قیمت تشکیل صف ها جلوی صرافی ها غیرقابل اجتناب خواهد بود. اتفاقی که بارها شاهد آن بوده ایم.  
نرخ عرضه دالر یا پول های خارجی در صرافی های وابسته به بانک مرکزی نباید خیلی پایین تر از نرخ بازار آزاد باشد. هرچند معامله گران یا حرفه های بازار در هر شرایطی کار خودشان را می کنند. این افراد اگر احساس کنند نرخ 

در بازار از نرخ طبیعی و نرمال باالتر رفته شروع به فروش و با کاهش نرخ به خرید دالر اقدام می کنند. 
این بانک مرکزی است که با توجه به اطالعات، داده ها، قدرت و منابع ارزی که در اختیار دارد باید بازار را برای تعادل اقتصادی پیش بینی پذیر کند. این نهاد باید نشان دهد می تواند بازار را مدیریت کند. به نظر می رسد باال و پایین 

شدن نرخ ارز در دو سه هفته اخیر بیشتر از اینکه متاثر از دخالت بانک مرکزی باشد از اخبار مثبت و منفی منتشر شده نشات گرفته است.  
به طور کلی اخبار منفی سیاسی باعث جهش و پرش نرخ ارز می شود وگرنه روند حرکت نرخ ارز روند افزایشی است. اما با شیب مالیم، یعنی افزایش نرخ ارز را در اقتصاد ایران خواهیم داشت و موضوعی اجتناب ناپذیر است.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

آگهی تجدید مزایده 

شهرداری بوکان در نظر دارد در اجرای  بند 2 مصوبه شماره  37  مورخ  14۰1/۰1/14 شورای محترم اسالمی شهر ، نسبت به  واگذاری کلیه امورات مربوط به مدیریت جایگاه  
تک منظوره CNG شماره  1  و وصول درآمد حاصل از فروش وعرضه مداوم گاز CNG به خودروهای گازسوز و نگهداشت وتعمیرات تجهیزات و تأسیسات موجود در جایگاه 
را  بصورت اجاره یکساله  و به شرح ذیل به شرکت های دارای صالحیت ازشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و دارا بودن سقف مجاز  بهره برداری  از جایگاه CNG از طریق 

مزایده عمومی ، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir(   به شماره مزایده 5۰۰1۰۹2725۰۰۰۰۰8  واگذار نماید .

آدرس جایگاهشماره اشتراک جایگاهسپرده شرکت در مزایده به ریالدرصد پایه اجاره بهاء ماهانه شماره جایگاه

ابتدای ج شاهیندژ 3۰۰/۰۰۰/۰۰۰22۰5۶3۹588۹ 3۶ درصد از درآمد ناخالص ماهانه و پاداش برگشتی ساالنه1
مهلت ثبت نام  :  تاریخ  14۰1/۰4/۰8              لغایت          14۰1/۰4/25   ساعت  1۹/۰۰
مهلت دانلود اسناد : 14۰1/۰4/15       تاریخ بازگشایی 14۰1/۰4/2۶ ساعت 11/۰۰   
تاریخ انتشار درروزنامه    :  نوبت اول  :  14۰1/۰4/۰8                 نوبت دوم:  14۰1/۰4/15
1- کمیسیون عالی معامالت شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

2- هزینه  خرید اوراق مزایده75۰/۰۰۰ ریال .
3- درصورت وجود ابهام،واحد امورپیمان و قراردادها به شماره تلفن 4۶22۶33۹-۰44 در اوقات/ اداری پاسخگوی سؤاالت متقاضیان محترم میباشد.

4-  هزینه انتشار آگهی در روزنامه و کارشناسی و سامانه ستاد  به عهده برنده مزایده است.
   )www.setadiran.ir( 5-  سایر اطالعات وجزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.مراجعه به سایت

مهم : مهلت دریافت و دانلود کردن اسناد مزایده  تا تاریخ 14۰1/۰4/15 میباشد .
   

میر حسامی، شهردار بوکان

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

هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

برابر رای شماره 14۰1۶۰3۰1۰53۰۰۰۰4۶ مورخ 14۰1/۰1/17 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهریزک تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای داود بشــیری کهــن فرزند محمدعلی 
بشماره شناسنامه 43۹4 صادره از تهران در قسمتی از ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی مسکونی باستثناء نصف بهاء ثمنیه اعیانی به مساحت 
15۰ مترمربع در قســمتی از پالک 81 فرعی از 11۰ اصلی خریداری از 
مالک رسمی خانم ربابه کلهر مع الواسطه محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 18۰ (
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/۰3/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰1/۰4/15

سیدمحسن سادات حسینی
رئیس ثبت اسناد و امالک کهریزک

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

هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

برابر رای شماره 14۰۰۶۰3۰1۰24۰۰381۹مورخ 14۰۰/1۰/13 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای مراد محمدی فرزند سهراب بشماره شناسنامه 
18815 صادره از بروجرد در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن 
به مساحت 5۹/88 مترمربع پالک ۶715 فرعی از 123 اصلی واقع در تهران 
بخش حوزه ثبت ملک شهرری خریداری از مالک رسمی برابر انتقال قطعی 
57525 مورخ 14۰۰/۶/3 دفترخانه 2۰ ری از شرکت تجاری و ساختمانی 
و فنی دولت آباد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 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 1۹4 (
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/۰3/3۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰1/۰4/14

سیدمهدی المعی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری

آگهی موضوع ماده ســه، قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعین و تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 44۰ و 441- 14۰1/۰3/3۰ صادره هیات موضوع قانون 
تعین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی شهرستان ماکو تصرف مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از 

تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان ماکوتسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
 1- آقای ســینا حســن زاده جگنی به شناســنامه شــماره ۰ کد ملی 
282۰257178 صادره ماکو فرزند حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب انباری به مساحت 141/8۰ مترمربع قسمتی از شماره - فرعی از 
1۰57-اصلی واقع در آذربایجان غربی بخش حوزه ثبت ملک ماکو از مورد 

مالکیت محمد قلیپور- کالسه - 28-14۰1

2- آقای کامران حسن زاده به شناسنامه شماره ۰ کد ملی 282۰118۶23 
صادره ماکو فرزند حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب انباری 
به مساحت 141/8۰ متر مربع قسمتی از شماره - فرعی از 1۰57-اصلی 
واقع در آذربایجان غربی بخش حوزه ثبت ملک ماکو از مورد مالکیت محمد 

قلیپور- کالسه - 14۰1-27 ) م الف ۹827(
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/۰4/15 در روزنامه محلی و روز نامه رسمی
تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰1/۰4/2۹ در روزنامه محلی و روز نامه رسمی

بهنام تارویردی زاده - رئیس اداره ثبت شهرستان ماکو


