صفحه 4
شنبه  ۱۱مرداد ۱۳۹۹
 ۱۱ذیالحجه  - ۱۴۴۱شماره ۲۲۵۲۷

اقتصادی
مدیرکل راه و شهرسازی تهران اعالم کرد

 25مرداد آخرین مهلت واریز وجه
برای متقاضیان مسکن ملی

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران بر تکمیل و واریز هرچه
سریعتر آورده اولیه از ســوی متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن
تاکید کرد.
به گزارش وزارت راه و شهرســازی ،خلیل محبتخواه گفت :متقاضیان
طرح اقدام ملی مسکن حداکثر تا تاریخ  ١۵مرداد فرصت دارند تا با مراجعه
به ســامانه  tem.mrud.irنســبت به تکمیل مدارک خود از قسمت مشاهده
درخواســت ،اقدام کنند .الزم به ذکر است عدم بارگذاری مدارک به منزله
انصراف تلقی میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اظهار داشت :آن دسته از متقاضیان
تأیید شــده طرح اقدام ملی مسکن استان تهران که تا تاریخ  ٢۵مرداد ٩٩
نسبت به واریز آورده اولیه به مبلغ  ۴۰میلیون تومان به حساب افتتاح شده
نزد بانک مسکن اقدام نکردهاند عدم واریز وجه به منزله انصراف تلقی شده
بالتبع تاریخ  ۲۵مرداد فرصت نهایی واریز وجه جهت متقاضیان اقدام ملی
استان تهران اعالم میشود.
از ســوی دیگر معاون وزیر راه و شهرســازی هم بــا تاکید بر پیگیری
سیاســت جداکردن بازار سرمایه از بازار مصرف در بخش مسکن ،از عرضه
واحدهای مسکونی ملی با قیمتی کمتر از قیمت کنونی بازار به متقاضیان
مسکن خبر داد.
به گزارش ایسنا ،محمود محمودزاده تصریح کرد :وزارت راه و شهرسازی
در راستای جدا کردن بازار مصرف از بازار سرمایه ،روی این موضوع متمرکز
است تا واحدهایی را که در قالب طرح ملی با مشارکت بخش خصوصی در
دســت ســاخت قرار دارد را با قیمت مناسب تر از قیمتهای فعلی بازار به
متقاضیان واقعی مسکن ،عرضه کند .وی افزود :میانگین قیمت هر مترمربع
واحد آپارتمانی مســکونی پایتخت در تیر امسال نسبت به خرداد افزایشی
در حدود دو میلیون تومانی را تجربه کرد .خرداد امســال هرمترمربع واحد
مســکونی آپارتمانی در پایتخت با قیمت بیش از  ۱۹میلیون تومان معامله
شد که این رقم در تیر به حدود  ۲۱میلیون تومان ،افزایش یافت.
این مسئول در خصوص ساماندهی بازار مسکن و کنترل قیمتها ،گفت:
قوانینی که در جریان تصویب است ،چه پیشنهادهای دولت و چه طرحهایی
که در مجلس در حال بررســی است ،چنانچه زودتر عملیاتی و ابالغ شوند
حتما روی بازار مسکن و کنترل قیمتها ،تاثیر میگذارد.
محمودزاده یادآور شــد :بازار مسکن در شرایط فعلی اقتصادی متاثر از
بازارهای مجاورش همچون طال و ارز است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس:

بانکها یکی از عوامل گرانی مسکن هستند

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه بانکها در
حال رقابت با تولیدکنندگان مسکن هستند ،گفت :این رویکرد
قطعا تبعات بسیاری را برای اقتصاد به دنبال دارد.
محمدرضا رضاییکوچی با اشــاره به اظهارات مسئوالن وزارت راه و
شهرسازی مبنی بر اینکه بخشی از خانههای خالی از سکنه در مالکیت
بانکها قرار دارد ،بیان کرد :متأسفانه یکی از عوامل بروز تنش و افزایش
قیمت در بازار مســکن ،فعالیت بانکها در عرصه ساخت و ساز و خرید
و فروش مســکن اســت و عمال این مسئله نظام عرضه و تقاضا را دچار
خلل کرده است .همچنین نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با
بیان این که هشــت بانک بیش از  ۵۰۰واحد مسکونی در اختیار دارند
گفت :اگر احتکار واحدهای مســکونی به وسیله بانکها یا دستگاههای
دولتی و نهادها انجام شــود دو برابر مالیات محتکران مسکن حقیقی از
آنها مالیات گرفته میشود.
به گزارش خبرگزاری تســنیم ،احســان خانــدوزی در یک برنامه
تلویزیونی درباره طرح مالیات بر خانههای خالی که در کمیسیون اقتصادی
مجلس در حال بررسی است اظهار کرد :سیاستگذاری حوزه اقتصادی
مسکن فاجعه بار است و بار آن را جامعه به دوش میکشد.
وی افزود :با بررســی نمونه چهار میلیون نفری متوجه شدیم 250
فرد زیر  18سال هر کدام بیش از پنج واحد مسکونی به نام خود دارند.
این نماینده مجلس ادامه داد :در سال  94قانون مالیات بر خانههای
خالی تصویب شد ،اما نرخ آن قانون ،بازدارنده نبود و اکنون در این طرح
نرخ مالیات  12برابر در مقایسه با قانون سال  94افزایش یافته است.
خاندوزی یادآور شد :سامانه امالک و اسکان کشور که قرار بود در سال
 94راه اندازی شود ،اواخر سال  98آغاز به کار کرد و اکنون فقط کمتر از
یک سوم رکوردهای واحدهای مسکونی در این سامانه ثبت شده است.
وی تأکید کرد :در این طرح از همه ابزارها برای تقویت سامانه امالک و
اسکان کشور استفاده شده است و نهادهای عمومی و دستگاههای اجرایی
مکلف شــدهاند دادههای خود را سریع و رایگان در اختیار وزارت راه و
شهرسازی قرار دهند .نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح
کرد :اگر مدیر یا کارمند دستگاهها برای ارائه اطالعات به سامانه امالک
و اسکان کشور همکاری نکنند به انفصال از خدمت محکوم میشوند.
از سوی دیگر،یک کارشناس اقتصاد مسکن هم گفت :ارسال اطالعات
دســتگاهها برای بارگذاری در ســامانه امالک و اسکان به ُکندی انجام
میشود و همکاری بین دستگاهها در این زمینه بسیار ضعیف است.
افشــین پروینپور در گفتوگو با مهر عنــوان کرد :اگر وزارت را ه و
شهرســازی برای اجرایی شدن ســامانه امالک و اسکان اراده داشت ،با
گذشت پنج سال از تصویب این قانون در مجلس شورای اسالمی ،سامانه
تاکنون راهاندازی شده بود.

جناب آقای صمد ترابپور فرزند طرالن
در اجرای دادنامه شماره 9809970201201263
مورخ  98/9/23شعبه  242دادگاه خانواده یک تهران و قطعیت حکم جهت
وکالت طالق و امضای اسناد ظرف مدت هفت روز پس از انتشار در روزنامه
به دفترخانه واقع در تهران نازیآباد خ مدائن کوچه شــهید کاشیپور نبش
میــدان تیر پ  4مراجعه نمائید در غیر اینصورت طبق مقررات اقدام خواهد
شد.
سردفتر طالق  17تهران  -محمدعلی فتحی
کلیــه مــدارک مالکیت(بــرگ ســبز ناجــا ،ســند مالکیــت و برگ
کمپانــی و ســایر مــدارک) موتورســیکلت دلفین تیپ اســکوتر 125
به رنــگ نقرهای مــدل  1389به شــماره پــاک  43225ایران 115
شــماره موتــور  *HJ1P52FMI*201080787و شــماره تنــه
 NDZ***125D8912268بنام محمدعلی احمدی روزبهانی با کد ملی
 0051173859و برگ وکالتنامه بنام مهدی زینلی با کد ملی 0070190356
مبنی بر انتقال موتور فوق مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای ابوالقاســم حکیمی رحمانی فرزند رضا با وکالت آقای محســن علی به موجب وکالتنامه
شماره  251498مورخ  99/05/05دفترخانه  6شهرری
آدرس :تهران -خیابان فدائیان اسالم خیابان عالء حسینی پالک .4
با تسلیم یک برگ استشهاد مصدق به شرح وارده به شماره  4013480مورخ  99/05/05اعالم
نموده که سند مالکیت ششدانگ یک دســتگاه آپارتمان به مساحت  73/99متر مربع واقع در
ســمت غربی طبقه  5پالک شماره  23593فرعی از  116اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 192فرعــی از اصلی مذکور واقع در اراضی بخش  12تهران به انضمام پارکینگ مســکونی
قطعه  9تفکیکی به مساحت  10/56متر مربع واقع در سمت جنوبی زیرزمین و بانضمام انباری
مسکونی قطعه یک به مساحت  3/86متر مربع واقع در سمت مرکزی زیرزمین یک مورد ثبت
شــماره  653350صفحه  346دفتر  2883امالک دارای شماره چاپی  540430به نام متقاضی
ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده است و طبق گواهی دفتر امالک در رهن نمیباشد به علت
نقل و انتقال مفقود گردیده تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده است .لذا طبق ماده 120
آییننامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی میشــود تا هرکس نسبت به ملک مورد آگهی
معاملهای کرده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید
و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله
ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
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سید مهدی المعی -رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری

آمریکا وارد بزرگترین رکود اقتصادی خود
در  90سال گذشته شد
با کاهش  33درصدی تولید ناخالص داخلی

در شرایطی که ویروس کرونا منجر به افزایش
شدید نرخ بیکاری در کشورهای اروپایی شده،
آمریکا نیز با کاهش  33درصدی تولید ناخالص
داخلی خود بدترین دوره رکود اقتصادی خود را
سپری میکند.
همزمــان با شــیوع ویــروس کرونــا در آمریکا و
بیتدبیــری دولتمردان این کشــور در مواجهه با این
ویروس ،اقتصاد آمریکا متحمل خسارتهای گستردهای
شده است .ترامپ در ابتدای شیوع جهانی این ویروس،
دائمــا به آن بیاعتنایی میکــرد و معتقد بود که این
ویروس تهدیدی برای آمریکا محسوب نمیشود .هر چند
خیلی زود معلوم شــد که کرونا به آمریکا هم میرسد،
ترامپ در اتخاذ سیاستهای ضدکرونایی ناموفق بود و
طی ماههای اخیر اقدامات متناقض زیادی از ســوی او
سر زده است.
حاال آمریکا درگیر بحران اقتصادی کم ســابقهای
شده؛ به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی،
تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد همهگیری ویروس

کرونــا باعث شــدیدترین رکود اقتصــادی آمریکا در
سه ماهه دوم ســال جاری میالدی شده و هزینهکرد
مصرفکننــدگان و فعالیتهای تجاری را بهشــدت
کاهش داده است.
طبق اطالعات دفتر پژوهشهای اقتصادی آمریکا،
تولیــد ناخالص داخلی که شــاخص فعالیت اقتصادی
در این کشور اســت 32/9 ،درصد کاهش یافته است.
ایــن رقم از  1974تا حــاال یعنی از زمان آغاز فعالیت
دفتر پژوهشهای اقتصادی بیســابقه اســت .قبل از
آغاز همهگیری ویروس کرونا ،بیشترین کاهش تولید
ناخالص داخلی در آمریکا مربوط به سه ماهه اول سال
 1958می شد.
تولید ناخالص داخلی آمریکا در آن زمان 10درصد
بهصورت ساالنه کاهش یافت .شوک اقتصادی به وجود
آمده در ســهماهه  دوم سال جاری میالدی چهار برابر
شدیدتر از بدترین رکود فصلی طی رکود بزرگ سالهای
 2007تا  2009بود .طبق اطالعات این دفتر ،فعالیت
اقتصادی در آمریکا  5درصد در ســه ماهه اول 2020

از ســوی دیگر از اروپا هم خبر میرسد که در ماه
ژوئــن ،نرخ بیکاری در منطقه یورو افزایش یافت و به
 7/8درصد رسید.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشــاتودی ،این
میــزان از پیشبینــی  7/7درصــدی اداره آمار اروپا،
یورو استات ،هم بدتر بود .طبق این دادهها در ماه ژوئن

طبق مصوبه اخیر تولیدکنندگان ســیمان
با ســازمان حمایــت از مصرفکننــده ،کلیه
نمایندگیهای فروش ســیمان ملزم به رعایت
نرخهای مصوب هستند و با گرانفروشان برخورد
میشود.
به گزارش تسنیم ،سازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان اعالم کرد :در نشســتی مشــترک با
انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان مقرر گردید
که تحویل ســیمان توسط واحدهای تولیدی منحصرا ً
به عاملین توزیع رسمیو مطابق دستورالعمل مربوطه

صورت پذیرد .بر اساس اعالم تابش معاون وزیر و رئیس
ســازمان حمایت مصرفکننــدگان و تولیدکنندگان،
مطابق توافق اعضای جلسه برای تأمین بهنگام سیمان
مورد نیاز انبوهسازان ،پروژههای عمرانی و سایر مصارف
عمده ،واحدهای تولیدی مکلف به تحویل بار به قیمت
مصوب درب کارخانه به انبوهسازان ،پروژههای عمرانی
و سایر مصارف عمده با معرفینامه رسمیمیباشند.
عالوهبر این انجمن مکلف است با هماهنگی اعضا
بر عاملین فروش نظارت نماید.
مطابق اعالم سازمان حمایت ،سازمانهای صنعت،

معدن و تجارت نسبت به نظارت جدی به عاملین توزیع
سیمان اقدام و متخلفین برای ابطال عاملیت فروش و
قطع تحویل سیمان به سازمان حمایت و انجمن مربوطه
معرفی خواهند شد .انجمن هم موظف است با هماهنگی
تولیدکنندگان در صورت مشاهده تخلف عامالن یا پس
از اعالم سازمان حمایت برای ابطال عاملیت اقدام نماید.
شایان ذکر است ،سیمان مشمول اعالم موجودی و
الزام به ثبت در سامانه جامع انبار توسط کلیه واحدهای
تولیدی ،توزیعی و خریداران عمده (انبوهسازان) میباشد
و این بنگاهها بایستی فرآیند تولید ،توزیع و انبارش انواع

کاهش یافته است.
بــه گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان به نقل از
رویترز ،دالر آمریکا همچنان در حال از دســت دادن
ارزش خود اســت .بر اســاس گزارشهــا ارزش دالر
آمریکا به شاخص  ۳۷۷/۹۳سقوط کرده ،این موضوع
طی دو ســال اخیر بیسابقه بوده اســت .ارزش دالر
طی ماههای اخیر در مقایســه با سایر ارزهای جهانی،
ســقوط  9/2درصدی را تجربه کرده اســت .بر اساس
تحلیــل اقتصاددانان آمریکایی ،اگــر روند نزولی دالر
ادامه یابد ،تغییرات اساســی در گستر ه تجارت جهانی
دیده خواهد شد.

نرخ بیــکاری در کل اتحادیه اروپا (فراگیرتر از منطقه
یــورو) هم افزایش یافت و از  7/0درصد در ماه می به
 7/1درصد رسید .نرخ بیکاری جوانان در اتحادیه اروپا به
 16/8درصد و در منطقه یورو به  ۱۷درصد رسید .این در
حالی است که بیکاری جوانان در یک ماه قبل در اتحادیه
اروپا  16/2درصد و در منطقه یورو 16/5درصد شده بود.
همچنین در حالی که همهگیری ویروس کرونا در
انگلیس باعث وارد آمدن خســارات سنگین به اقتصاد
این کشــور و فروپاشی بســیاری از کسبوکارها شده
است ،انجمن فعاالن فرودگاهی در انگلیس از ضررهای
سنگین این حوزه خبر داد.
ایــن انجمن اعالم کرد بحران کرونا در انگلیس در
شش ماه گذشته تنها بهطور مستقیم دومیلیارد پوند به
فرودگاههای این کشور خسارت وارد کرد و بدترین دوره
را در تاریخ هواپیمایی این کشــور پدید آورد .اقدامات
ضدچینی لندن که زیر فشار و اجبار آمریکا شکل گرفته،
ِ
انگلیس را عمال و با شــدت بیشتری وارد جبهه جنگ
سرد واشنگتن با پکن کرده است.

سیمان را از طریق سامانه مذکور ثبت نمایند.
بــا توجه به مصوبات این جلســه ،انجمن بر کلیه
اعضــای خــود و همچنیــن از طریق اعضــا بر کلیه
نمایندگیها نظــارت جدی معمول خواهد داشــت.
ضمناً نرخ فروش مصرفکننده برای هر پاکت سیمان
خاکستری حداکثر  17/500تومان و برای هر تن سیمان
فله  290/000تومان تعیین شده است .لذا فروش باالتر
از نرخها مذکور برای خردهفروشــیها تخلف محسوب
و بــا متخلفین عالو ه بر اعمال قانون تعزیری از طریق
قطع سهمیه و ابطال مجوز نمایندگی برخورد میگردد.

افزایش شدید نرخ بیکاری در اروپا

قطع سهمیه و ابطال مجوز در انتظار گرانفروشان سیمان

همتی ب ا اشاره به موج تورمیاخیر:

بانک مرکزی نسبت به تبعات برداشت از صندوق توسعه هشدار داده بود

رئیسکل بانک مرکزی ب ا اشاره به دالیل موج
تورمیاخیر گفت :بانک مرکزی نسبت به تبعات
برداشت از صندوق توسعه ملی هشدار داده بود.
عبدالناصر همتی طی یادداشــتی نوشــت :بانک
مرکزی تمام تالش خــود را براى کنترل میانمدت و
بلندمدت رشد متغیرهای پولی و مدیریت نرخ سود ،برای
کنترل و مهار تورم بهکارگرفته است و با وجود تمامی
موانع و محدودیتها ازهمه ابزارهای خود برای تحقق
تورم هدفگذاری شــده ،برای یکسال آینده ،استفاده
میکند .قضاوت درخصوص عملکــرد بانک مرکزی،
بایستی در چارچوب محیط اقتصاد کالن و شوکهای
وارده به اقتصاد و همچنین برمبنای ابزارها ،اختیارات
و درجه استقالل بانک مرکزی باشد.
وی افزود :خرید بخشــی از منابــع ارزی صندوق
توســعه ملی ،جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک

مرکزی (آنچنان که در بودجه ســال  ۹۸تکلیف شد)
در شرایط تحریمی ،تأمین کسری بودجه از محل پایه
پولی است .این روش ،در کوتاهمدت ،همانند استقراض
از بانک مرکزی خواهد بود .لذا ،بانک مرکزی به حکم
وظیفه ،نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی
ناخوشایند این روش تأمین بودجه ،گزارش کرده بود.
به گفته همتی ،روشهایی که امســال دولت برای
تأمین کســری بودجه از طریق فروش ســهام دولتی
و نیــز انتشــار اوراق بدهــی به کار گرفته اســت ،در
شرایط تداوم فشار حداکثری ،روشهای مناسبی برای
تأمین منابع الزم از نقدینگی موجود در جامعه و بدون
فشار به پایه پولی است و در صورت تداوم ،کمک خوبی
به بانک مرکزی در نیل به هدف مهار تورم خواهد بود.
وی اضافه کرد :همه افزایش قیمتها در بهار امسال،
صرفاً به رشــد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمیشود.

افزایش انتظارات تورمی ،متأثــر از عوامل غیرپولی و
عملکرد ســایر بازارها نیز در افزایش فشارهای تورمی
نقش داشتهاند .گفتنی است ،بخشی از یادداشت فوق به
نوعی بیانگر بیتوجهی دولت روحانی به هشدارهای بانک
مرکزی درباره تبعات رشد پایه پولی است که البته این
بیتوجهی مسبوق به سابقه است ،چندی پیش ولیا...
سیف ،رئیسکل سابق بانک مرکزی با اشاره به اینکه
در زمان بودجهگیری ،بانک مرکزی قربانی میشد ،گفته
بود« :هرکسی وقتی خوب توانست جمع را متأثر کند،
همه نگاهها به ســمت سازمان برنامه و بودجه میرود.
آقای نوبخت میگوید شما که میدانید محدودیت بودجه
داریم .بعد از آن همه نگاهها به ســمت رئیسکل بانک
مرکزی میرود .آقای رئیسجمهور میپرســند راهی
دارد؟ شما میگویید آقای رئیسجمهور ممکن است راه
وجود داشته باشد ولی رشد نقدینگی چنین میشود و

تورم چنان میشود .رئیسجمهور میگوید آن تبعات
که برای بعد است ،االن مشکل داریم .این را یک کاری
بکنید!» از سوی دیگر اخیرا سازمان برنامه و بودجه در
واکنش بــه ابهامات جهش نرخ تورم ماهانه و انتقادها
از افزایش کســری بودجه دولت ،مدعی شده بود« :اگر
قرار بود نگرانی از کسری بودجه علت تورم باشد ،باید
اثر این عامل تا انتهای بهار نمایان میگشت .لذا بهنظر
میرسد علت موج تورمیاخیر و مخصوصاً افزایش 6/5
درصدی تورم تیر نسبت به خرداد جهش ناگهانی نرخ
ارز نیمایی بهعنوان لنگر اسمیتورم است».
حــاال رئیسکل بانک مرکزی در یادداشــت خود
بهگونهای ظریف ادعای ســازمان برنامه و بودجه را رد
کرده و علت موج تورمیاخیر را بیتوجهی به هشدارها
درباره برداشت از صندوق توسعه و رشد پایه پولی برای
جبران کسری بودجه دانسته است.

کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت :برای
کنترل نرخ تورم باید روی کنترل نقدینگی تمرکز
کنیم ،اما مهار رشد نقدینگی معلول ناترازی بانکی
و بودجهای در کشور است.
میثم خســروی در گفتگو با فارس اظهار داشــت:
دولتهــا در برخی مواقع برای جلوگیری از تورم اقدام
به ممنوعیتهــای صادراتی و همچنین قیمتگذاری
میکننــد ،در حالی که این قبیل اقدامات تقریبا هیچ
تاثیــری بر مهار تورم ندارد و حتــی آن کاالهایی که
قیمتگذاری شدهاند ،متناسب با قیمتها رشد قیمت
بازار را تجربه کردهاند.
وی بیان داشت :در مجموع برای مهار تورم سه محور
وجود دارد که محور اول مدیریت خلق نقدینگی جدید،
محور دوم حذف یا کاهش نقدینگی و محورم سوم نیز
مدیریت و کنترل نقدینگی موجود است.
محمد حسن صبوری دیلمی یک کارشناس دیگر
اقتصادی هم در مورد دالیل افزایش نرخ تورم و چگونگی
کنترل و مهار آن بیان داشت :رشد نقدینگی علت اصلی
و اولیه افزایش نرخ ارز است و در مرحله بعد و با تأخیر
زمانی بــا افزایش نرخ ارز منتج از گام اول ،هزینههای
تولید و قیمت کاالهای مصرفی وارداتی باال رفته و باعث
پیشران شدن نرخ ارز میشود .این برداشت اشتباه (نرخ
ارز علت تورم است) ،به وفور در سیاستگذاری بازار ارز
دیده میشود .وی بیان داشت :دولتها در دورههایی که
وفور درآمدهای نفتی وجود دارد به سیاست عرضه ارز
به بازار برای پایین نگه داشتن ارز و کنترل تورم اقدام
میکنند ،غافل از اینکه ارز نیز همانند ســایر کاالها با
افزایش رشد فزاینده نقدینگی (فراتر از رشد اقتصادی)،

باید تدریجاً متورم شود.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت :لذا این اشتباه
بزرگ باعث میشــود ،زمانهایی که کشور محدودیت
منابع ارزی دارد ،با جهش یکباره نرخ ارز مواجه شده و
تورم به صورت لجامگسیخته به وقوع بپیوندد و نوسانات
نرخ ارز آسیبهای جبرانناپذیری بر بدنه اقتصاد به ویژه
تولید وارد کنــد .مصداق چنین رفتاری را میتوان در
ســالهای  1391و  1397مشاهده کرد ،این در حالی
است که رشد فزاینده نقدینگی در کشور به سیاستهای
نادرست کالن اقتصادی طی سالیان متمادی برمیگردد
و راه عــاج آن را باید در اصالح سیاســتهای کالن
اقتصادی جستوجو کرد.
وی بیان داشــت :بخشــی از تکانههای تورمی و
ارزی به انتظارات تورمی افراد جهت حفظ ارزش پول
و داراییهای آنها (بخشــی از تقاضای ســفتهبازی) بر
میگردد .به عنوان مثال در نیمه دوم ســال  1396و
 1398آحاد جامعه به دلیل وجود انتظارات تورمی،به
منظور عدم کاهــش ارزش پول خود ،به بازارهای ارز،
ســکه و خودرو و ...روی آوردند ،سؤال اینجاست وقتی
ابزارهایی برای حفظ ارزش پول در کشور وجود ندارد،
مردم چگونه باید ارزش پول خود را حفظ کنند .یکی از
اقداماتی که در دنیا نیز متداول است ،انتشار اوراق و یا
صندوقهای سرمایهگذاری مصون از تورم است .در این
اوراق بانک مرکزی متعهد میشود ،معادل تورم ساالنه،
سرمایه اصلی اوراق تعدیل شود و یا سود بدانها تعلق
گیرد که در بازههای زمانی کوتاهمدت پرداخت میشود.
آلبرت بغزیان هم در پاسخ به این سوال فارس که
راهکار کنترل تورم در شــرایط فعلی اقتصادی کشور،

چیست ،گفت :بانک مرکزی نرخ ارز را رها کرده است
و با افزایش قیمت ارز طبیعی است که بقیه بازارها نیز
متاثر شــوند و قیمتها در سایر بازارها مانند مسکن
افزایش مییابد .این کارشناس اقتصادی گفت :بانک
مرکزی قیمت ارز را در تابلو صرافی افزایش میدهد و
طبیعی اســت که با افزایش قیمت ارز در تابلو صرافی
بانک مرکزی ،در بازار آزاد هم قیمت ارز افزایش یابد.
وی با بیان اینکه تحریم به قوت خود باقی اســت،
گفت :بنابراین بانک مرکزی باید در این شرایط سیاست
های درستی اتخاذ کند ،سال گذشته قیمت هر دالر 11
هــزار تومان بود ،تحریم هم بود ،برخی صادرکنندگان
هم ارز خود را به چرخه اقتصادی بازنگردانده بودند ،به
عبارتی شرایط همین وضعیت کنونی بود لذا باید پرسید
که چه دلیلی دارد که بدون تغییر شرایط قیمت ارز از
 11هزار تومان سال گذشته به  25هزار تومان افزایش
یافته است؟
این کارشناس اقتصادی بیان داشت :مشکل کنونی
اقتصاد ما تحریم ،خود تحریمی و اختالس است.
حیدر مستخدمین حسینی کارشناس اقتصادی هم
در مورد دالیل افزایش تورم بیان داشــت :هرگاه رشد
نقدینگی برابر با رشد تولید نباشد ،سرریز آن تورم است
به این معنا که به هر میزان که نقدینگی خلق شــود و
نقدینگی در تولید قرار نگیرد ،تورم خواهیم داشــت،
بنابراین اگر برای کنترل تورم همان روشی که تاکنون
دولتمردان و بانک مرکزی بکار گرفتهاند را ادامه دهیم،
قطعا اوضاع بدتری خواهیم داشت و موفق نخواهیم شد،
لذا باید سناریوی اداره کشور در حوزه اقتصادی کامال
تغییر کند .این استاد اقتصاد بیان داشت :شرایط فعلی

اقتصاد نیازمند داشتن نظام اقتصادی خاص است ،اما
آیا ما برای این شرایط اقتصادی خاص نظام اقتصادی
خاصی را تعریف کردهایم؟
وی بیان داشــت :در چند ســال اخیر با تشــدید
تحریمهــا دولت دائما از وجود ســناریوهای اقتصادی
مختلفی برای مقابله با تحریم و شرایط جنگ اقتصادی
خبر میداد ،در حالی که تاکنون کســی آن سناریوها
را ندیده اســت .وی در مورد راهکارهای کنترل تورم
اظهار داشت :باید به سمت بودجهریزی عملیاتی رفت.
بحثی که سالهاست دولتها بیان میکنند ،اما هرگز
پایبند آن نبودهاند و حتی مجالس گذشــته هم به آن
توجه نکردهاند و امیدواریم این مجلس به آن توجه کند.
مستخدمین حسینی بیان داشت :در درجه دوم باید
فضای کســب و کار را از تمام محدودیتها پاک کرد،
در حــال حاضر برای راه اندازی یک کســب و کار آن
قدر مجوز و قوانین دســت و پاگیر وجود دارد که فعال
اقتصادی را از عمل خود برای راه اندازی کســب و کار
پشــیمان میکند  ،لذا این نکته حائز اهمیت است که
موانع را از مقابل ایجاد کسب و کارها برداشت.
این کارشناس اقتصادی گفت :نظام بانکی ما بیمار
است و بیماری خود را که رانت و فساد است را به جامعه
منتقل کرده است .برای اصالح ساختار اقتصادی باید
دو اقدام مهم انجام داد که یکی اصالح بودجه و دیگری
اصالح نظام بانکی است .سالهاست که قرار است نظام
بانکی ما تغییر ســاختار دهد ،اما تاکنون در حد حرف
مانده است و از سوی دولت و بانک مرکزی قدمی برای
آن برداشــته نشده است و هیچ الیحه ای برای اصالح
ساختار بانکی ارائه نشده است.

راهکارهای کارشناسان برای کنترل تورم

وزیر نیرو:

ایران حقآبه هیرمند را از افغانستان میگیرد

رئیس کمیســیون مشــترک همکاریهای
اقتصادی ایران و افغانســتان گفت :در سال آبی
جاری حقآبه رودخانه هیرمند را دریافت میکنیم
و در شرایط خوبی به سر میبریم.
به گزارش صداوســیما؛ رضا اردکانیان با اشــاره به
مســئولیت وزارت نیرو بهعنوان مســئول کمیسیون
همکاریهــای اقتصادی ایران و افغانســتان ،گفت :به
اعتقاد من زمینه خوبی برای توســعه همکاریها بین
ایران و افغانســتان وجود دارد .وی درباره حقآبه ایران
از رودخانــه هیرمند هم گفــت :در چارچوب معاهده

ســال  ۱۳۵۱بین ایران و افغانستان عمل میکنیم که
در آن معاهده ،ســازوکاری تحت عنوان تشکیل هیئت
کمیساریای هیرمند پیشبینی شده است که از هر دو
طرف یعنی از جمهوری اســامی ایران و افغانستان در
آن عضو هســتند .اردکانیان گفت :از جمله وظایف این
کمیســاریای هیرمند ،نظارت بر اجرای معاهده بوده و
خوشبختانه با توجه به فضای خوب همکاری ،این بخش
از معاهده فعال اســت .وی افزود :جلسات کمیساریای
هیرمند بهصورت مرتب در تهران و کابل برگزار میشود.
وزیر نیرو همچنین گفت :اقدامات خوبی هم برای پایش

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان
بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی:

برابر رای شماره  139960317007001132هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرســتان بهبهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای ســیاوش رحمیپور فرزند مهرعلی به شناســنامه  715و
شــماره ملی  1860669190صادره از بهبهان نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت
 180مترمربع در قســمتی از پالک  5630اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری شده از
مالک رسمی مریم و مرضیه شهرتین حسینی که ذیل دفتر  243و صفحات  70و  73بنامشان
ثبت گردیده اســت .لذا مشــخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضیان اعتراضی داشته باشند ،میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/05/11 :
تاریخ انتشار نوبت اول1399/04/28 :

کاظمی -رئیس ثبت بهبهان

اجرای معاهده هیرمند در حال انجام است و سفر اخیر
سرپرست وزارت خارجه افغانستان به ایران هم تأکیدی
بر این موضوع در گفتوگوهای دوجانبه بود .اردکانیان
تصریح کرد :در سال آبی فعلی هم طبیعتاًَ آن میزان از
حقآبه رودخانه هیرمند را دریافت میکنیم و در شرایط
خوبی به ســر میبریم .وی درباره احداث سد جدید در
مسیر رودخانه هیرمند تصریح کرد :بهطور طبیعی هر نوع
سازه آبی که در مسیر این رودخانه احداث شود ،نباید بر
قرارداد ایران و افغانستان در زمینه هیرمند تأثیر بگذارد
و ما امیدوار هستیم این مسئله مورد توجه همکارانمان

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

در افغانستان هم باشد .وزیر نیرو افزود :قرارداد بین ایران
و افغانستان درباره بهرهبرداری از رودخانه هیرمند یک
قرارداد رسمیو تأیید شده دو کشور بوده که برای هر
دو طرف قابل احترام اســت .اردکانیان درباره رودخانه
هریرود هــم گفت :این رودخانه یــک رودخانه مرزی
اســت و در انتها ،ایران و ترکمنســتان از این رودخانه
فصلی بهرهمند هستند.
وی افــزود :رودخانــه هریرود رودی اســت که در
ماههایی از ســال پرآب میشــود که ما سد دوستی را
روی این رودخانه احداث کردیم.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئیننامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره  139960309001000611مورخه  99/4/10هیئت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک منطقه یک قزوین پرونده کالسه  1399114409001000033تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی خانم فرخنده بهرامی فرزند ســام به شماره شناسنامه  127صادره از قزوین در سهدانگ
مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ میوه به مساحت  150مترمربع پالک  39اصلی واقع در بخش
 14قزوین قریه میانبر جهت تجمیع با پالک  323فرعی از  39اصلی محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یکماه 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 دوم1399/5/11 :
تاریخ انتشار نوبت اول1399/4/22 :

برابر رأی شماره  139960309001000610مورخه  99/4/10هیئت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک منطقه یک قزوین پرونده کالسه  1399114409001000034تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای روانبخش فرضی فرزند بهرام به شــماره شناســنامه 8
صادره از قزوین در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ میوه به مساحت 150
متــر مربع پالک  39اصلی واقــع در بخش  14قزوین قریه میانبر جهت تجمیع با پالک
 323فرعی از  39اصلی محرز گردیده اســت .لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 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 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 دوم1399/5/11 :
تاریخ انتشار نوبت اول1399/4/22 :

/423مالف

 /422مالف

شعبان عسگری
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک قزوین

شعبان عسگری -رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک قزوین

اولین فروشگاه بزرگ ایرانی
در ونزوئال افتتاح شد

اولین فروشــگاه بزرگ ایرانی در ونزوئال آغاز بهکار کرد.
ایران از معدود کشــورهایی اســت که به ونزوئالی تحت
تحریمهای آمریکا کمک میکند.
به گزارش تسنیم به نقل از بلومبرگ ،یک فروشگاه بزرگ در روز
پنجشــنبه در کاراکاس افتتاح شد .این اولین فروشگاه بزرگ ایرانی
است که در ونزوئال آغاز بهکار میکند .ایران از معدود کشورهایی است
که به ونزوئالی تحت تحریمهای آمریکا کمک میکند .این فروشگاه
بزرگ مجهز به یک تکنولوژی باال برای مقابله با ویروس کروناست،
اتاقکی که دمای بدن خریداران را اندازهگیری کرده و آنها را با مواد
ضدعفونیکننده اسپری میکند.
حجتاهلل ســلطانی ،سفیر ایران در ونزوئال عقیده دارد علیرغم
تحریمها و تهدیدها ،ایران و ونزوئال با هم همکاری میکنند.
ک بچه،
انواع محصوالت شــامل لباس ،الستیک ماشین ،پوش 
غذاهای کنســروی و محصوالت بهداشتی در این فروشگاه بزرگ به
فروش میرسد.
به گفته یکی از مشتریان این فروشگاه؛ «اقالم عجیبی در اینجا به
فروش میرسند ولی تا وقتی که قیمتها پایین باشد اهمیتی ندارد».
در انتهای این فروشگاه که پتوهای تولید ایران آویزان شده ،پوستر
بزرگی از پرچمهای ایــران و ونزوئال قرار دارد .ایران در ماه مه پنج
نفتکش حامل بنزین به ونزوئال فرستاد تا به حل مشکل کمبود بنزین
در این کشور کمک کند و در ماه ژوئن هم یک کشتی مواد غذایی به
این کشور ارسال کرد که بیشتر آن در این فروشگاه دیده میشود.
ایران و ونزوئال روابط نزدیک خود را دو دهه پیش پس از انتخاب
هوگو چاوز آغاز کردند .در آن زمان توافق شد شرکتهای ایرانی در
ونزوئال آپارتمان بسازند و خودرو تولید کنند.

با تبدیل شدن به بزرگترین تولیدکننده موبایل در دنیا

«هواوی» چین ،سامسونگ و اپل را
پشت سرگذاشت

شــرکت هواوی چین در سه ماهه دوم  ۲۰۲۰از شرکتهای
سامســونگ و اپل پیشــی گرفت و برای اولین بار تبدیل به
بزرگترین تولیدکننده گوشی همراه در دنیا شد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم به نقل از راشا تودی ،شرکت هواوی
چین در ســه ماهه دوم  2020از شرکتهای سامسونگ و اپل پیشی
گرفت و برای اولین بار تبدیل به بزرگترین تولیدکننده گوشی همراه
در دنیا شد.
آخرین گزارش موسسه پژوهشی کانالیس نشان میدهد در شرایطی
که تجارت جهانی چین در نتیجه تحریمهای آمریکا مختل شده ،بیشتر
فروش گوشی همراه متعلق به این کشور بوده است.
این شرکت چینی  55/8میلیون دستگاه گوشی همراه فروخته که
پنج درصد نســبت به سال گذشته کاهش داشــته است .در این بین،
شــرکت سامســونگ که رتبه دوم را دارد  53/7میلیون گوشی همراه
به فروش رســانده که  30درصد نسبت به همین دوره در سال گذشته
پایین آمده است.
در کل ،فروش گوشــی همراه در بازارهای بینالمللی  27درصد در
سه ماهه دوم سال جاری میالدی نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
آمارها نشان میدهد شرکت هواوی  70درصد از گوشیهای همراه
خود را در سه ماهه دوم در خود چین فروخته است .سهم بازار هواوی
در اروپا که یک بازار حیاتی برای این شرکت است ،تا  16درصد در سه
ماهه دوم کاهش یافته است ،این رقم در همین دوره در  2019برابر با
 22درصد بود .شرکت هواوی سومین تولیدکننده بزرگ گوشی همراه
در اروپا پس از سامسونگ و اپل است.
به گفته تحلیلگران ،با توجه به جمعیت باالی چین ،موفقیت در بازار
این کشور سهم بزرگی از بازار جهانی را در اختیار شرکتها قرار میدهد.
تحلیلگران عقیده دارند حفظ این موقعیت برای هواوی در طوالنی
مدت آســان نیســت چون شــرکای آن در اروپا به طور روزافزونی از
دستگاههای هواوی دور میشوند و ترجیح میدهند برندهای جدیدی
را برای کاهش خطر تجارت با هواوی جایگزین کنند .فروش باال تنها در
چین نمیتواند به حفظ موقعیت هواوی پس از آغاز روند بهبود اقتصاد
جهان کمک کند.
فروش باالی هواوی نتیجه تالش این شرکت برای تجارت بینالملل
در بحبوح ه فشار آمریکا است .این شرکت فناوری چینی در  2019در
صدر لیست سیاه آمریکا قرار گرفت که دسترسی آن به فناوری آمریکا
را محدود کرد .این شرکت مجبور شد سیستم عامل مخصوص به خود
را با عنوان «هارمونی او اس» در سال گذشته راهاندازی کند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران:

تامین مالی بخش واقعی اقتصاد از بورس
ناچیز بوده است

نایب رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی
ایران گفت :بازار ســرمایه در ماههای اخیر هم از نظر ارزش
بــازار و هم از نظر تعداد فعــاالن و حجم معامالت افزایش
چندبرابری را تجربه کرده و باید روند پذیرش شرکتها در
بورس تسریع شود.
حسین سالحورزی ،افزود :از سوی دیگر به رغم افزایش چشمگیر
ارزش بــازار و معامالت ،بخش واقعی اقتصاد از حیث تامین مالی از
بازار ســرمایه بهره کافی کسب نکرده و رقم ناچیزی از این ظرفیت
صرف تامین مالی شده است.
بخشی از این ایرادات ،به بنگاهها بازمیگردد .بسیاری از شرکتها
به دلیل ساختاری که از گذشته تاکنون حفظ کردهاند ،صورتهای
مالی شفافی نداشته و آمادگی الزم برای پذیرش در بورس را ندارند.
بازار سرمایه نیز در بخش پذیرش شرکتها ،دچار یک بوروکراسی
پیچیده و کمبود زیرســاخت و نیروی کافی بود ،اما در این شرایط
برای جلوگیری از تالطم و البته برای عمقبخشی به بازار ،الزم است
پذیرش شرکتها در بورس تسریع شود.
بــه تازگی طی توافقی چهارجانبه که میان اتاق بازرگانی ایران،
شرکت بورس ،شرکت فرابورس ایران و جامعه حسابداران رسمی به
عمل آمد ،سامانه هوشمندی به نام رهسار طراحی شد و به بهرهبرداری
رســید .کارکرد اصلی این سامانه ،سنجش میزان آمادگی شرکتها
برای ورود به بازار سرمایه است.
شــرکتها با ورود به این سامانه و بررسی اطالعاتشان متوجه
میشــوند ،امکان پذیرش در چه بازاری را دارا هستند و چه ایرادات
و ضعفهایی در اطالعات آنهــا وجود دارد .متقاضیان ورود به بازار
سرمایهمیتوانند اطالعات اولیهای که برای پذیرش در بازار الزم است،
از جمله صورتهای مالی سالهای قبل ،اطالعات هویتی شرکت و
اقالم دیگری مانند میزان فروش و تعهدات و برنامه آتی را وارد کنند
تا مورد بررسی قرار گیرد.

آگهی فقدان سند مالکیت

نام متقاضی :آقای ســعید رجبی به ش.ش  5316به شماره ملی  0082656231صادره از تهران به
موجب وکالتنامه شماره  26419مورخ  99/4/10دفترخانه  1373تهران از سوی خانم اعظم گلرخی
ش.ش  6134صادره از تهران شماره ملی 0076281477
آدرس :خانیآباد نو سه راه شریعتی خیابان صمدی کوچه  54پالک 43
با تسلیم دو برگ استشهادیه مصدق به شماره ترتیب  5359مورخ  99/4/23دفترخانه  1155تهران
به شــرح وارده به شماره  4012712مورخ  99/4/30ششــدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به
شــماره  6664فرعی از  113اصلی مفروز و مجزا شــده از  7318فرعــی از اصلی مذکور قطعه 6
تفکیکی اســتان تهران به مســاحت  45/64مترمربع واقع در سمت شــرقی طبقه سوم که ()2/19
دومتر و نوزده دســیمتر مربع آن بالکن شرقی اســت بخش  12تهران ذیل دفتر الکترونیکی شماره
 139720301024016196به نام اعظم گلرخی ثبت و به شماره چاپی  426327سند مالکیت صادر
و تســلیم گردیده اســت و به علت ســهلانگاری مفقود گردیده که درخواست سند مالکیت المثنی
نموده اســت .لذا طبق ماده  120آئیننامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی میشود تا هر کس
نســبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد باید تا
ده روز پس از انتشــار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت
یا ســند معامله تســلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل
ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به
متقاضی تسلیم خواهد کرد.
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