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 ۶ربیعالثانی  - ۱۴۴۲شماره ۲۲۶۱۶

اقتصادی
یک کارشناس مطرح کرد

مشکالت اقتصادی
به داخل کشور مربوط است نه خارج

یک کارشناس اقتصادی گفت :اغلب مشکالت به داخل
کشور مربوط است.
توگو با باشــگاه خبرنگاران جوان ،بیان کرد:
امرا ...امینی در گف 
لغو برخی ممنوعیتهای وارداتی با سیاستهای خود وزارت صمت
در تناقض اســت ،ما معتقدیم مشــکالت امروز کشور ما با باز شدن
دروازههای واردات حل نمیشود و اغلب به داخل کشور مربوط است.
وی افزود :باز شــدن اقتصاد و همراه شدنش با بازارهای جهانی
نیاز به شــرایط خاصی دارد؛ اقتصاد آزاد نباید به معنای ورود کاالی
ساخته شده و دور ماندن از تکنولوژی باشد .این اتفاق زمانی میتواند
محقق شود که صنایع کشور ما به حداقلهای رشد و توسعه رسیده
باشد و توان حضور بازارهای جهانی را داشته باشد.
در عین حال ،فربد زاوه ،کارشناس اقتصادی بیان کرد :هر جا و
هر زمانی که شــاهد مداخله غلط دولتیها بودیم در نهایت به افت
تولید و ایجاد فساد منجر شد.
همچنین ،جمشیدنفر ،رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی
ایران اظهار کرد :متأســفانه در زمان جنگ اقتصادی شرایط را برای
بخش خصوصی بســیار نامناسب کردیم ،فشارهایی که دخالتهای
نادرست دولت بر بخش خصوصی وارد کرد باعث شد این بخش نتواند
از شرایط نهایت استفاده را ببرد .این شرایط میتوانست به نفع تولید و
تولید و توسعه صادرات تمام شود ،اما متأسفانه تأثیر معکوس داشت.
وی ادامه داد :در شش ماه اول امسال قیمت ارز دو برابر شد ،اما
نه تنها رشد اقتصادی نداشتیم بلکه میزان صادرات  ۳۶درصد کاهش
پیدا کرد .دو برابر شدن قیمت ارز میتوانست رشد حداقل دو برابری
را در حوزه صادرات به همراه داشته باشد ،اما مشکالتی که در بخش
خصوصی پیش آمد و مداخله غلط در تصمیمات تجاری کشور باعث
شد با وضع امروز مواجه باشیم.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران بیان کرد :با توجه
بــه روندی که وزیر صمت پیش گرفته و بــا اتکا به تفکرات بخش
خصوصی و مشــورت با این بخش در آین دهای نزدیک شاهد اتفاقات
بسیار مناسبی خواهیم بود.

سرپرست سازمان امور عشایر اعالم کرد

کاهش  40درصدی مصرف گوشت قرمز
بر اثر شیوع کرونا

سرپرست سازمان امور عشایر گفت :با شیوع کرونا مصرف
گوشت قرمز در کشور  ۴۰درصد کاهش یافته که این مسئله
باعث انباشت دام و بیشترین ضرر به اقتصاد عشایر شده است.
به گزارش سازمان امور عشایر ایران ،شاهپور عالیی مقدم ،درباره
وضعیت عشــایر اظهار کرد ۶۶ :هزار کیلومتر راه عشایری در کشور
داریم که اطلس این راهها تهیه شــده و نیاز به رســیدگی دارند ،از
نمایندگان مجلس درخواســت داریم طــرح جامع ملی درخصوص
راههای عشایری تصویب کنند.
سرپرست سازمان امور عشایر گفت :با شیوع کرونا مصرف گوشت
قرمز در کشــور  ۴۰درصد کاهش یافته و باعث انباشــت دام شد و
بیشترین ضرر را به اقتصاد عشایر زده است .از جمله دالیل کاهش
مصرف گوشت؛ عدم برگزاری مراسم محرم و صفر و نذورات مردم،
برگزار نشــدن عروسی و عزا ،بسته شدن رستورانها و جلوگیری از
صادرات دام است .ضمن اینکه میزان تولید پشم در کشور  ۴۳هزار
تن اســت که  ۱۳هزار تن آن را عشــایر تولید میکنند اما به دلیل
اینکه خریداری ندارد سوزانده میشود .عالییمقدم توضیح داد :عشایر
بیشــترین ضرر را وقتی میدهند که دامشان را داللها و واسطهها
خریداری میکنند .با اجرای زنجیره تولید گوشــت تاکنون دو هزار
میلیارد تومان به عشــایر پرداخت و دست داللها را کوتاه کردهایم.
وی ادامه داد ۲۳۰ :تعاونی عشایری در کشور داریم که همه عشایر
بدون استثنا عضو این تعاونیها هستند و میانگین سرمایه هر عشایر
در ایــن تعاونیها که  ۲۰۰هزار تومان بود که به یک میلیون تومان
افزایش دادهایم .سرپرســت سازمان امور عشــایر بااشاره به اینکه
تغییر الگوی تغذیه دام از جو به کنســانتره در مناطق عشایری در
حال جا افتادن است ،گفت :بهرهوری جو تقریباً  ۶۵درصد است اما
بهره وری کنســانتره یک و نیم برابر جو است که هزینههای تولید
در مناطق عشایری را کاهش میدهد .عالیی مقدم با انتقاد از اینکه
در قانون بودجه ســاالنه ،عشایر چندان دیده نمیشوند ،افزود۸۴ :
میلیــون هکتار مرتع در کشــور داریم که  ۳۴میلیون هکتار آن در
اختیار عشایر است .با بهرهبرداری از این مراتع هر نفر عشایر ،گوشت
 ۱۶نفر ایرانی را تأمین میکند.

جدول نرخ سکه و ارز

نوع سکه
سکه تمام طرح جدید
سکه تمام طرح قدیم
نیم سکه
ربع سکه
گرمی
هر گرم طالی  18عیار
دالر
یورو
پوند
لیر ترکیه
درهم امارات
دینار عراق

نوع ارز

قیمت (به تومان)
12/102/000
11/500/000
6/300/000
4/330/000
2/505/000
1/143/200
25/947
30/797
34/913
3/410
7/163
22/3

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده
شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران (سهامی خاص)
شماره ثبت28144 :
شناسه ملی10100736086 :
سرمایه ثبت شده 151/957/834/200 :ریال
بدینوسیله از کلیه ســهامداران محترم شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال
ایــران (ســهامی خاص) ثبت شــده به شــماره  28144و شناســه ملی
 10100736086دعوت میشــود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور
فوقالعاده که راس ساعت  10:00صبح روز چهارشنبه مورخ  99/9/19در
محل دفتر شرکت واقع در نشانی :تهران  -بلوار آفریقا  -خیابان گلدان -
پالک  - 8واحد  14برگزار میگردد ،حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
 - 1استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان قانونی  -2تصویب صورتهای
مالی شرکت منتهی به  - 3 ،1398/12/29تعیین روزنامه کثیراالنتشار
هیئت مدیره
شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران (سهامی خاص)

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای اللمحمد نهتانی باســتناد دو برگ استشــهاد محلی که به امضاء شهود
و به گواهی دفتر اســناد رسمی شــماره  38زاهدان رسیده مدعی است که سند
مالکیت ششدانگ یکباب منزل پالک  -2837/147اصلی واقع در بخش یک
بلوچستان شهر زاهدان خیابان شهید باقری مورد ثبت  34997صفحه  313دفتر
 218به علت جابهجایی مفقود گردیده درخواســت صدور ســند مالکیت المثنی
نموده لذا مراتب باستناد تبصره یک ماده  120آئیننامه ثبت در یک نوبت آگهی
میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود یا انجام معامله نسبت
به ملک مرقوم میباشــد از تاریخ نشر این آگهی ظرف  10روز اعتراض خود را
به ضمیمه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره اعالم و رسید دریافت
نمایند تا مورد رســیدگی قرار گیرد و اال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن
واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشــود نسبت به صدور سند
مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار1399/09/02 :
مالف665

حسینعلی مالیی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان

فرمانده بسیج وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد

 52هزار بسیجی وزارت جهاد کشاورزی
آماده نظارت بر بازار نهادههای دامی

فرمانده بسیج وزارت جهاد کشاورزی
از آمادگی 52هزار بسیجی این وزارتخانه
برای نظارت بر بازار نهادههای دامی خبر
داد.
پیمان فلســفی در نشست خبری که همزمان با
آغاز هفته بسیج برگزار شد به خبرنگار کیهان گفت:
بسیج وزارت جهاد کشاورزی  52هزار عضو دارد که
این تعــداد حدود  65درصد کارکنان این وزارتخانه
هستند.
وی سپس با اشــاره به تشکیل قرارگاه 17ربیع
توسط سپاه پاســداران برای کنترل قیمتها افزود:
با توجه به اینکه بیشــترین مشکل کشور در بحث

قیمتها مربوط به نرخ نهادههای دامیاســت و در
این خصوص هم مهمترین مســئله نظارت دقیق بر
تمام مراحل توزیع و عرضه نهادههاست لذا  52هزار
بســیجی وزارت جهاد کشــاورزی آمادگی دارند با
حضور در تمامی مبادی توزیع وعرضه کاال نسبت به
مبارزه با قاچاق نهادهها و نیز مقابله با احتکار کاالها
اقدام نمایند.
فرمانده بسیج وزارت جهاد کشاورزی همچنین
در بخشی از سخنانش با اشاره به عملکرد  21ماهه
مرکز مقاومت بســیج ایــن وزارتخانه گفت :برپایی
میز خدمــت در نمازهای جمعــه و راهپیماییها،
توزیع نهالهــای رایگان بین مردم،عرضه میوههای

شب عید با قیمت مناسب،برگزاری رزمایش پدافند
زیستی برای ضدعفونی کردن اماکن ،تست کرونا و...
در سراســر کشور از جمله فعالیتهای بسیج وزارت
جهادکشاورزی بوده است.
فلســفی در ادامــه با بیان اینکــه وزارت جهاد
کشــاورزی تنها وزارتخانهای اســت کــه در تمام
استانها ،شهرستانها و حتی روستاها گروه جهادی
حیدریون دارد افزود :ترمیم راههای دسترسی باغات
در سیستان و بلوچستان ،توزیع گوشت نذری ،توزیع
کمکهــای مومنانه و ...از فعالیتهای گروه جهادی
حیدریون است.
وی همچنین با تأکید بر اینکه بسیجیان وزارت

دبیر انجمن سنگ:

جهادکشــاورزی هیچگونه حقوق اضافــهای بابت
فعالیت در بســیج دریافــت نمیکنند ،گفت :حتی
امکانات پایگاههای بسیج وزارتخانه نیز از کمکهای
غیردولتی است.
این مســئول بسیجی در پایان با اشاره به احصاء
 90طرح استانی اولویتدار در پایگاههای بسیج وزارت
خانه در سراسر کشور گفت :از میان این طرحها نیز 3
طرح ملی برای بسیجیان وزارتخانه تعریف کردهایم
که این سه طرح عبارت است از واکسیناسیون طیور
روستایی ،مبارزه با ملخ صحرایی و الیروبی و مرمت
قنوات که تا پایان سال جاری بخشی از این طرحها
به اجرا در میآید.

تحریم آمریکا را بیاثر کردیم ولی گرفتار تحریم دولت خودمان هستیم!

دبیر انجمن ســنگ با بیان اینکه «تحریم
آمریکا را بیاثر کردیم ولی هنوز گرفتار تحریم
دولت خودمان هستیم» ،گفت :اگر تحریمهای
خارجی  ۲۰درصد به ما فشار میآورد ۸۰ ،درصد
بیکفایتی و بیتدبیری مدیران اجرایی کشور و
خودتحریمیها به ما ضربه میزند.
احمد شریفی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم،
تأکید کــرد :اگرچه تحریمها در حــوزه بینالملل،
صادرات را بهشدت تحت فشــار قرار داده است اما
آنچه بیش از همهچیــز کار را برای صادرکنندگان
سخت کرده ،ضعف مدیریت داخلی و بیتدبیری است.
وی ادامه داد :چنانچه این خودتحریمیها نباشد
و اصالحات درونســاختاری که تشکلهای بخش
خصوصی معدن و صنایع معدنی در نامهای به مقام

معظم رهبری به آناشاره کردهاند ،انجام شود ،یقین
بدانید تحریمها نمیتواند هیچگونه مشکلی برای ما
به وجود آورد.
دبیر انجمن سنگ ایران توضیح داد :اکنون دچار
کاهش شدید صادرات در بخش سنگهای تزئینی
هســتیم که علت آن تحریمها ،عوارض صادراتی و
مسائل داخلی است ،ولی بهرغم همه این مشکالت
اگر خودتحریمیها نباشد همه فعاالن صنعت سنگ
میتوانند بدون اینکه تحریمها لطمهای به آنها بزند،
کارشان را انجام دهند.
بهگفته شریفی ،متأســفانه آمار صادرات سنگ
کوپ کشور بر اســاس آمار اعالمی معاونت معدنی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت در پنج ماهه نخست
غ بر  155هزار تن بوده که تا پایان ســال
 1399بال 

به حدود  500هزار تن میرسد .صادرات سنگهای
فرآوریشــده نیز در این مدت حدود  265هزار تن
بوده با این حال صادرات سنگ بلوک کشور در سال
جاری نسبت به سال  1397به یکسوم رسیده است.
وی اضافه کرد :اگر صادرات در این بخش کاهش
پیدا کرده ،علت اصلی آن بیتدبیری دولت و عواملی
اســت که جلوی کار تولید و صادرات را سد کردهاند
وگرنه در همین شرایط تحریم ،کار جابهجایی پول و
صادرات سنگ انجام میشود و حتی صادرکنندگان
ایرانی در این مدت به آمریکا نیز ســنگ صادر کرده
و پول آن را هم به کشور برگرداندهاند.
این فعال اقتصادی بااشــاره به صادرات ساالنه
حدود  11میلیون مترمربع سنگهای تزئینی کشور،
یادآور شد :سنگهای تزئینی ایران بهطور عمده به

بازار عراق و کشورهای اطراف اما با قیمت پایین صادر
میشــود و ما متأسفیم که تاکنون در این بخش نه
دولت کمکی کرده و نه ســازمانی را برای حمایت از
آن به وجود آورده اســت .شریفی عنوان کرد :ارزش
واقعی هر مترمربع سنگ تزئینی ایران در بازار عراق
نسبت به سنگهای مشابهی که ترکیه وارد این کشور
میکند بالغبر  20دالر است ولی ب ه قیمت شش تا
هفت دالر فروخته میشود.
وی گفت :اکنون ســود اصلی را دالالن میبرند
چراکه سنگها را بهمفت از تولیدکننده میخرند و
چند برابر باالی قیمت میفروشند.
دبیر انجمن ســنگ ایران راهــکار جلوگیری از
هدررفت درآمدهای صادراتی را ســازماندهی بخش
صادرات و حمایت داخلی از صادرکنندگان دانست.

وزیر راه و شهرسازی:

بانکها عامل اصلی افزایش قیمت مسکن هستند
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بانکها
یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن هستند،
گفت :دولت مــردم را به حال خود رها نکرده
است.
محمد اسالمی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم
در پاســخ به این پرســش که آیا طرح ملی مسکن
میتواند مشکل ایران و مستأجران را حل کند ،اظهار
کرد :تحوالت بخش مسکن تقریباً بیارتباط با بحث
عرضه و تقاضاســت .در سال  91که باالترین عرضه
مسکن در کشور روی داده رشد جهشی قیمت مسکن
اتفاق افتاده است.
وی افزود :بر اســاس منحنی آمار بانک مرکزی
و تحلیلهــای اقتصادی بخش اقتصاد مســکن در

وزارت راه و شهرســازی از اوایل دهه هفتاد به این
ســو میبینیم نرخ دالر ،طــا و یک مترمربع واحد
مسکونی همپای هم افزایش یافته است ،یعنی مسکن
خیلی شدید از بازارهای موازی تأثیر میگیرد ،نهتنها
مســکن بلکه بسیاری از بازارهای اقتصادی متأثر از
قیمت دالر است .وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد:
در ارتباط با تحوالت اقتصادی کشور مهمترین کاری
که باید انجام دهیم این است که تقاضای غیرمصرفی
را از بازار مسکن خارج کنیم ،این مسئله نیاز دارد که
قوانینی را ایجاد کنیم تا فقط تقاضا در بازار مسکن
مصرفی باشد.
اســامی بااشاره به اینکه بخشی از تقاضا برای
حفظ ارزش پول به ایــن حوزه میآید ادامه داد :از

گذشته تا امروز اکثر افزایش قیمتها متأثر از هجوم
منابع در اختیار بانکها و مؤسسات مالی بوده است
که چند صد واحد مســکن را خریداری کردهاند تا
حفظ ارزش پول را انجام دهند.
وی با ابراز اینکه از این طریق بانکها توانستهاند
ب و کارهای خود سیســتم ذخیرهسازی
در کســ 
برای توانمندســازی ایجاد کنند ،بیان کرد :ازاینرو
مهمترین نیاز شرایط کنونی کشور این است که بحث
توساز مسکن را حمایت کنیم.
ساخ 
این مسئول یادآور شد :نکته حائز اهمیت برای ما
از لحاظ فلسفه وجودی و وظیفه ذاتی این است که
بر اساس قانون اساسی و شرح وظایف قانونی وزارت
راه و شهرسازی با برنامهریزی زمینه خانهدار شدن

با وجود وعدههای مکرر مسئوالن

مردم فراهم شود و آنها بتوانند بهسهولت صاحب خانه
شــوند .این برنامهریزی در قالب طرح جامع مسکن
دنبال شده است.
به گفته وزیر راه و شهرسازی ،حدود  300هزار
واحد مسکونی طی سالهای اخیر ساخته شده است،
تفاضل این عدد صورت مســئله ایران برای تأمین
مسکن است .مطابق مطالعات عدد عرضه  400هزار
واحد را استحصال کردهایم که طرح ملی مسکن نیز
بر این اساس طراحی شده است .این فرآیند در دستور
کار قرار گرفت و ثبتنام گســترده  1.5میلیون نفر
انجام شــد .پس از پاالیش این تعداد  460هزار نفر
واجد شرایط شناخته شدند ،این غیر از افرادی است
که در طرح مسکن مهر ثبتنام کردهاند.

سوءاستفاده از کمبود روغن ادامه دارد!

در شرایطی که مسئوالن دولتی وعده حل
مشــکل روغن را داده بودند ،همچنان شاهد
سوءاستفاده از کمبود روغن (تحت عناوینی
مانند اجبار خرید کاالهای دیگر) هستیم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا ،در برخی فروشگاهها
فروش روغن از یک برند ،منوط به خرید سایر اقالم
از همان برند شده اســت .البته مسئوالن فروشگاه
هم میگویند شرکت فروشــنده هم ،فروش روغن
خود را مشــروط به خرید اقالم دیگر آن برند کرده،
در حالی که اخیرا معاون نظارت و بازرسی سازمان
صنعت ،معدن و تجارت اســتان تهران تأکید کرده
که فروش روغن مصرف خانوار به واحدهای صنفی و
مصرفکنندگان منوط به خرید سایر اقالم ،از مصادیق
فروش اجباری است.

البته بررسیهای میدانی بازرسان سازمان صمت
اســتان تهران نیز طی روزهای اخیر نشان میدهد
تعدادی از شــرکتهای پخــش و صنوف توزیعی،
فروش روغن با مصرف خانوار را منوط به خرید سایر
اقالم کردهاند .گفتنی است که شهروندان میتوانند
در صورت مشــاهده هرگونه تخلف صنفی مراتب را
به سامانه  ۱۲۴گزارش کنند.
اواخر شــهریورماه بود که عرضه روغن جامد در
فروشگاهها کم شــد و قیمت آن نیز افزایش یافت.
کمتر از یک ماه بعد نیز روغن مایع در بازار کمیاب
شد؛ بهطوری که این کاال یا در مغازهها و فروشگاههای
بزرگ نبــود یا به هر نفر تنها یــک روغن فروخته
میشد .اگرچه بنابر وعده مسئوالن مربوطه قرار بود
از هفته گذشــته روغن در بازار توزیع و مشکل این

کاالی پرمصرف حل شــود ،اما بهنظر میرسد این
وعده بهویژه در بخش روغن جامد هنوز بهطور کامل
عملیاتی نشده است.
روز  13آبانمــاه ،عبــاس قبادی ،دبیر ســتاد
تنظیم بازار در حاشیه نشست خبری خود در جمع
خبرنــگاران گفته بود« :در بحث روغن یک وقفهای
در تولید بهوجود آمده که از هفته گذشــته تقریباً با
افزایش تولید و عرضه محصول به بازار در حال حل
شدن اســت و تا پایان هفته درباره روغن خوراکی
مشکلی نخواهیم داشت».
به عبارتی ،تا  20آبانماه (بیش از یک هفته پیش)
مشکل تولید روغن باید حل میشد ،اما نه تنها این
اتفاق تاکنون نیفتاده ،بلکه دولتمردان به وعدههای
طوالنیمدتتری درباره حل مشکل روغن رو آوردهاند!

در آخرین موضع در این زمینه ،سعید صارمی ،معاون
دفتر برنامهریزی تامین ،توزیع و تنظیم بازار وزارت
صمت اظهار داشت« :با هماهنگی با بانک مرکزی و
گمرک جمهوری اسالمی ایران حدود  120هزار تن
از روغن بخش خصوصی نیز در حالترخیص است که
با انجام این اقدامات ،ظرف یک ماه آینده کل مشکل
روغن حل خواهد شد».
آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صمت نیز
حاکی از این اســت که بیشترین کاهش تولید طی
هفت ماهه نخســت امسال مربوط به روغن ساخته
شــده نباتی بوده که  20/2درصد کاهش از حدود
یک میلیون و  ۲۹هزار تن در هفتماهه اول ســال
قبل به  ۸۲۱هزار و  ۱۰۰تن در مدت مشابه امسال
رسیده است.

درحالی در آبان ماه امسال نرخ تورم نقطه به
نقطه  ۴۶درصد بوده که تورم ماهیانه  ۵درصدی
این ماه ،نسبت به مهرماه حدود  ۲درصد کاهش
داشته است.
به گزارش تسنیم ،نرخ تورم ساالنه آبان ماه ١٣٩٩
برای خانوارهای کشور به  29درصد رسیده که نسبت
به همین اطالع در ماه قبل 1/8 ،واحد درصد افزایش
نشــان میدهد .منظور از نرخ تورم نقطهای ،درصد
تغییر عدد شاخص قیمت ،نسبت به ماه مشابه سال
قبل میباشــد .نرخ تورم نقطهای در آبان ماه ١٣٩٩
به عدد  46/4درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای
کشــور به طور میانگین  46/4درصد بیشتر از آبان
 ١٣٩٨بــرای خرید یک «مجموعه کاالها و خدمات

یکسان» هزینه کردهاند.
نرخ تورم نقطهای آبان ماه  ١٣٩٩در مقایسه
با ماه قبل  ,٥واحد درصد افزایش یافته است .نرخ
تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها
و دخانیات» بــا افزایش  16/1واحد درصدی به
 56/6درصــد و گــروه «کاالهای غیر خوراکی و
خدمات» با کاهش واحد درصدی به  41/8درصد
رسیده است.
این در حالی اســت که نرخ تورم نقطهای برای
خانوارهای شــهری  45/7درصد میباشد که نسبت
به ماه قبل  4/4واحد درصد افزایش داشــته است.
همچنین این نرخ برای خانوارهای روســتایی 50/3
درصد بوده که نســبت به ماه قبل  8/1واحد درصد

افزایش داشته است.
منظــور از نرخ تورم ماهانــه ،درصد تغییر عدد
شــاخص قیمت ،نســبت به ماه قبل میباشد .نرخ
تورم ماهانه آبان  ١٣٩٩به  5/2درصد رسیده که در
مقایسه با همین اطالع در ماه قبل 1/8 ،واحد درصد
کاهش داشته است .تورم ماهانه برای گروههای عمده
«خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» و «کاالهای
غیر خوراکی و خدمــات» به ترتیب  0/13درصد و
 1/6درصد بوده است.
این در حالی اســت که نرخ تــورم ماهانه برای
خانوارهای شــهری  4/7درصد میباشد که نسبت
به ماه قبل 2/4 ،واحد درصد کاهش داشــته است.
همچنین این نرخ برای خانوارهای روســتایی 6/7

درصد بوده که نســبت به ماه قبل  0/7واحد درصد
افزایش داشته است.
منظور از نرخ تورم ساالنه ،درصد تغییر میانگین
اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری،
نســبت به دوره مشابه قبل از آن میباشد .نرخ تورم
ساالنه آبان ماه  ١٣٩٩برای خانوارهای کشور به ،29
درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل،
 ١,٨واحد درصد افزایش نشان میدهد.
همچنین نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای شهری
و روســتایی به ترتیب  ,٢٩درصــد و  28/8درصد
میباشد که برای خانوارهای شهری  1/7واحد درصد
افزایش و برای خانوارهای روستایی  2/1واحد درصد
افزایش داشته است.

تورم نقطهای آبانماه  ۴۶درصد شد

دانشــنامه پایــان تحصیالت دوره کارشناســی
ناپیوســته رشته مهندســی تکنولوژي عمران -
عمران اینجانب یوســف پیرویان فرزند صالح به
شماره ملی  4710113726متولد  1362صادره از
تهران مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
آگهی رای هیئت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیئت تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدینوسیله مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله  15روز
جهت اطالع عموم آگهی میگردد در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان
اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل
تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت
نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات
صادر خواهد شد .صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
 -1ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام آقای خلیل گویلیان فرزند ســعید تحت پالک 296
فرعی از  50اصلی بخش ده به مســاحت  4552مترمربع جزء نســق زارعانه شماره  12216مورخه
 42/1/20به نام آقای سعید گویلیان به آدرس سنندج روستای عنبر بزان
 -2ششــدانگ یک قطعه باغ به نام آقای خلیل گویلیان فرزند ســعید تحت پالک  297فرعی از 50
اصلی بخش ده به مساحت  2018مترمربع جزء نسق زارعانه شماره  12216مورخه  42/1/20به نام
آقای سعید گویلیان به آدرس سنندج روستای عنبر بزان
تاریخ انتشار نوبت دوم99/9/2 :
تاریخ انتشار نوبت اول99/8/17 :

هیوا احمدیان -رئیس اداره ثبت منطقه دو سنندج

آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده

با توجه به درخواســت از هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسان شــرکت در خصوص برگزاری مجمع عمومی
عادی به طور فوقالعاده و عدم برگزاری آن وفق ماده  95قانون تجارت بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت
چاه حســن به شماره ثبت ( 1067ثبت شرکتهای بندرعباس) و شناسه ملی  10800039382جهت تشکیل
مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده دعوت میشــود که در روز شنبه مورخ  1399/09/15ساعت  9صبح
که در دفتر مرکزی شرکت تشکیل میگردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه -1 :انتخــاب اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل و تعیین حق امضا  -2انتخاب بازرسین شرکت
 -3افزایش سرمایه  -4تعیین شعبه شرکت  -5تعیین تکلیف سهام مرحوم جعفر مهیمی
آدرس :بندرعباس امیرآباد خیابان فرخی پالک 37

صاحبان ( ٪20بیست درصد) از سهام شرکت

ســند کمپانی خودرو ســواری پژو  405GLX XU7 .CNGبه شــماره پالک
 817ی  -42ایــران  14بــه رنگ نقــرهای متالیک مدل  1398و شــماره موتور
 124K1313070و شــماره شاسی  NAAM11VE8KK187335مفقود شده و
از درجه اعتبار ساقط میباشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برگ ســبز خودرو ســواری -هاچبک ســایپا تیبا  2به شــماره پالک  986ن -65
ایران  14به رنگ نوکمدادی -متالیک مدل  1395و شماره موتور M15/8378396
و شــماره شاسی  NAS821100G1076262مفقود شــده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ ســبز و کارت مشــخصات خودرو سواری ســمند  LXXU7به شماره پالک
 961م  -65ایران  14به رنگ ســفید مدل  1394و شماره موتور 124K0735526
و شــماره شاسی  NAAC91CE4FF040581مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برگ ســبز و ســند کمپانــی خودرو موتورســیکلت ســورل  125CCبه شــماره
پــاک  565 -17288ایــران بــه رنــگ آبــی مــدل  1390و شــماره موتــور
 *156FMI*90080733و شــماره شاســی  NDZ***125S9000886مفقود
شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

برابر رأی شــماره  139960309007000455مورخه  1399/8/8هیئت اول موضوع
قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی
مســتقر در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملــک بوئینزهرا تصرفــات مالکانه بالمعارض
متقاضــی محمدرضا عظیمی ارداقی به شــماره شناســنامه  2194صادره از ارداق
فرزند علیاکبر در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 354539/45
مترمربع از پالک  78اصلی واقع در بخش  8قزوین موســوم به روستای خورهیزک
خریداری از مالکیت رسمی رجبعلی صمدی و قاسم صمدی به موجب پرونده کالسه
 1397114409002000222محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و
نیز امالک واقع در روستاها از تاریخ الصاق در محل به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تســلیم و رســید اخذ نمایید و معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نموده و گواهی آن را
به اداره ثبت اســناد و امالک تحویل دهــد در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را به اداره
ثبت ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند
مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد.
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/9/17 :
تاریخ انتشار نوبت اول1399/9/2 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بويین زهرا
سهراب نوروزی

معاون سازمان بورس خبر داد

برخورد با  31مدیر متخلف
شرکتهای بورسی

معاون سازمان بورس اعالم کرد ۲۱ :نفر از مدیران به دلیل
تمرد از اجرا یا اجرای ناقص مقررات از تصدی سمت مدیریت
در ناشران اوراق بهادار ،نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام
به مدت شش ماه سلب صالحیت شده و به پرداخت جریمه
نقدی نیز محکوم شدند.
توگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،در رابطه با
جعفر جمالی در گف 
شرکتهای متخلفی که به امر بازارگردانی نپرداختهاند،گفت :درادامه
رسیدگی به پروندههای تخلفات مربوط به بازارگردانی و بازارسازی
به پرونده چهار ناشــر رسیدگی شد که هر چهار شرکت در مرحله
رسیدگی بدوی متخلف شناخته شدند.
وی با بیان اینکه  ۲۱نفر از مدیران به دلیل تمرد از اجرا یا اجرای
ناقص مقررات از تصدی ســمت مدیریت در ناشــران اوراق بهادار،
نهادهای مالی و تشــکلهای خود انتظام به مدت شــش ماه سلب
صالحیت شدند ،افزود :این  ۲۱نفر به عالوه شخص حقیقی مدیران
به پرداخت جریمه نقدی نیز محکوم شدند.
معاونت حقوقی سازمان بورس تاکید کرد :در ضمن به شرکتها
و اشــخاص حقوقی که به عنوان ناشر به حساب میآیند نیز اخطار
کتبی ارسال شــده که این محکومیت برای شرکت آنها دارای آثار
حقوقی است.
جمالــی ادامه داد :بدین ترتیب تعداد مدیرانی که به دلیل عدم
اجرای مقررات بازارگردانی تاکنون متخلف شناخته شدهاند به ۱۵۷
نفر رسیده که از این مجموع  ۳۱ناشر (شخص حقوقی نیز تاکنون)
اخطار کتبی دریافت کردهاند.
وی اظهار کرد :از نظر سازمان بورس از آنجایی که جرایم ناچیز
هســتند اگر مدیران شــرکتها تا پایان مهلت یک هفتهای خود به
نسبت به اخطارشان بیتوجه باشند قطع به یقین تصمیم انضباطی
برای آنها اتخاذ خواهد شد.
به گفته این مسئول ،چناچه عدم تمکین و تمرد از مصادیق جرایم
اقتصادی و یا اخالل اقتصادی باشد ،به قوه قضائیه ارجاع خواهند شد
تا در آنجا به پرونده آنها رسیدگی شود.
به همین منظور میتوان به صحبتهای حسن قالیباف اصل رئیس
سازمان بورس در ۱۳شهریور ماهاشاره کرد که گفته بود :تصمیماتی
که ما در رابطه با بازارگردانان گرفتهایم ،تاثیر مثبتی را بر بازار سرمایه
از روز شنبه خواهند گذاشت و مبلغ نقدینگی باید به اندازهای باشد
که به سبدگردانان کمک کند.
ســید محمد حسینی ،مدیر حقوقی بورس تهران هم در نامهای
به شــرکتهای بورســی اعالم کرده بود که پیرو مصوبه  ۷مهر ماه
هیئتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ،در صورتی که شرکتهای
بورسی اقدام به امضای قرارداد بازارگردانی و معرفی صندوق بازارگردان
تا یکشنبه  ۲۵آبان نکنند ،وفق ماده  ۵۲قانون اوراق بهادار به مراجع
قضائی معرفی خواهند شد.
همچنین قاضیزاده هاشمی ،نماینده مجلس شورای اسالمی در
توئیتی از پیگیری عدم انتخاب بازارگردان و امضای قرار داد آن نزد
سازمان بورس با عنوان «اخالل در نظام اقتصادی» خبر داده بود.

یک مسئول:

قیمت موبایل تا 45روز دیگر
احتماال کاهش مییابد

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل پیشبینی کرد اثر کاهش نرخ
ارز تا یک ماه و نیم آینده در بازار موبایل خودش را نشان میدهد.
امیر اســحاقی در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا ،با اشاره به وضعیت
فعلی بازار موبایل ،اظهار داشت :با توجه به اینکه تقاضای فصلی کاهش
پیدا کرده ،بازار دچار رکود یا تعادل نسبی شده است.
وی افــزود :البته در بازار تبلت چون بیش از  ۸۰درصد تبلت مورد
نیاز کشــور بهصورت غیررسمیو از طریق قاچاق وارد میشود و طرح
رجیستری هم برایش اجباری نیست ،لذا وضعیت هنوز به ثبات و آرامش
نرسیده است.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه نوســان نرخ ارز در
قیمت بسیاری از کاالها ،خصوصاً کاالهای حوزه تکنولوژی که سریع به
فروش میرسند ،بسیار مولفه حساسی است ،گفت :این نوسانات قاعدتا
در چرخهای بین دو هفته تا یک ماه بعد از تغییرات ارز ،در سطح کالن
عمدهفروشی و بازار روز که کاالها بهروز جابهجا شود ،اثر میگذارد.
اسحاقی ادامه داد :اما در حوزه بازرگانی با توجه به اینکه فرآیند ثبت
سفارش ،تخصیص و تامین ارز و واردات یک فرآیند حداقل  ۶۰روزه و
حداکثر  ۱۰۰روزه شده ،قطعا تخصیص ارز کاالیی که االن در بازار وجود
دارد ،در ماههای گذشته صورت گرفته و خریدش با نرخهای قبلی است.
به گفته وی ،از آنجایی که در حوزه موبایل ،قیمت تمامشده بر اساس
نرخ ارز نیمایی حاصل از صادرات محاسبه میشود که صادرکنندگان در
سامانه نیما عرضه میکنند ،ما شاهد نوسان آنچنانی در قیمتهای این
سامانه نبودهایم .قاعدتا اثر ثباتی که در بازار ارز اتفاق افتاده و کاهشی که
شاهد بودیم ،باید در بازار یک ماه تا یک ماه و نیم آینده خود را نشان دهد.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه پیشبینی میشود با
افزایش تقاضا ،بازار به تعادل برســد ،گفت :شرط اینکه در آینده شامل
ارزانی موبایل باشیم ،این است که همزمان با روند کاهش دالر ،تخصیص
ارز از سوی بانک مرکزی افزایش پیدا کند ،فرآیند ثبت سفارش هم تسریع
و مشکل و محدودیت سقف و سابقه شرکتهای واردکننده هم برداشته
شود .اسحاقی اضافه کرد :یعنی دولت و مشخصا بانک مرکزی و وزارت
صمت ،از حاال میزان ارز مورد نیاز برای سه ماه آینده را تخصیص دهند
و این فرآیند را تسریع کنند .وی افزود :اگر این اتفاق بیفتد ،قاعدتا در
آن زمان شاهد بهبود قیمتها هم خواهیم بود .اما اگر فرآیند تخصیص
ارز به همین کندی که در حال حاضر پیش میرود باشــد ،خیلی نباید
انتظار تغییرات آنچنانی داشته باشیم.

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

برابر رای شــماره  1399603170070002614هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم زرین اســماعیلی مقدم فرزند محمود بشناسنامه
شماره  23446صادره از بهبهان به شماره ملی  1860229980در ششدانگ یکباب ساختمان
به مساحت  247/34متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک  5125اصلی واقع در بخش یک
بهبهان خریداری از مالک رسمی خدیجه داسی احدی از ورثه علی کاظم محرز گردیده است.
لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشــود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند،
میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و
پس از اخذ رســید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست 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 دوم99/9/16 :
تاریخ انتشار نوبت اول99/9/2 :

کاظمی  -رئيس ثبت بهبهان

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

برابر رأی شــماره  1399603170070002372هیئت موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی خداداد کاظمی فرزند حســینعلی به شماره شناسنامه  6925و
کدملی  5999730317صادره از بهمئی نســبت به ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت
 297/14مترمربع در قسمتی از پالک  5125اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری شده
از مالک رســمی اکبر و لطفی شــهرتین جوهری محرز گردیده است .لذا مشخصات متقاضی
و ملــک 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 انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رســید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/9/2 :
تاریخ انتشار نوبت اول1399/8/18 :

کاظمی -رئیس ثبت بهبهان

