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نقش بانک ها در التهابات ارزی اخیر

بانکهادرزمیندالربازیمیکنند

گروه اقتصاد - یک کارشناس مسائل اقتصادی 
معتقد است: بخشی از نوسانات و التهابات ارزی 
را بانک ها رقم می زنند. کارگزاری های بانک ها عمال 
وارد بازار سرمایه و بورس شده اند و شعب ارزی 
هم به نوعی دیگر با منابعی که در اختیار دارند 
بازارسازی  انتقاالت  و  نقل  جریان  در  می توانند 

کنند.
از ماجرا های  هر چند حاال دیگر یک هفته ای 
افزایش قیمت دالر در بازار، تغییر رئیس بانک 
محمدرضا  جدید  رئیس  اقدام  اولین  و  مرکزی 
ارز  برای  تومان   ۲۸۵۰۰ رقم  تصویب  در  فرزین 
نیمایی می گذرد، اما به نظر می رسد، پس لرزه های 
آن  از  پس  تصمیمات  و  تحوالت،  و  تغییر  این 

همچنان در اقتصاد ایران حس خواهد شد.
این در حالی است که اخیرا نیز مخبر به عنوان 
معاون اول دولت ابراهیم رئیسی گفته است که 
دولت حداقل تا دو سال ارز ترجیحی را بر روی 
رقم ۲۸۵۰۰ تومان ثابت نگه خواهد داشت و این 
تصمیم و اعالم آن برای بسیاری یادآور حکایت دالر 
جهانگیری و تثبیت نرخ ارز به صورت دستوری و 
شکست دولت در آن پروژه و رانت هایی است که 
در نتیجه آن رخ داد. این البته در حالی است که 
برخی معتقدند حتی رانت ارز نیمایی فعلی از دالر 

جهانگیری می تواند بیشتر باشد.
در این میان، اما »آلبرت بغزیان« اقتصاددان و 
دکترای تخصصی علوم اقتصادی، معتقد نیست 
که شرایط فعلی لزوما نعل به نعل و کامال مشابه 
وضعیت رخ داده در سال ۱۳۹۶ باشد. این استاد 
دانشگاه، درباره شباهت ها و تفاوت ها میان ارز 
موسوم به ارز جهانگیری و قیمت تازه ای که برای 

فرزین  به دالر  و حاال  نیمایی تصویب شده  ارز 
معروف شده است به اقتصاد ۲۴ می گوید: »از 
این جهت که این ارز تازه نیمایی ماهیتی شبیه 
ماهیت ارز ۴۲۰۰ تومانی پیدا می کند، هیچ تردید 
وجود ندارد. اینکه دولت بگوید من دالر را روی رقم 
۲۵۸۰۰ تومان می خرم و می فروشم تقریبا همان 
اتفاقی است که برای ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز رخ داد، 
اما نباید اشتباه کنیم چرا که تفاوت هایی نیز میان 

دو وضعیت وجود دارد.«
بغزیان درباره رانت حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی 
نیز می گوید: »فاصله دالر ۴۲۰۰ تومانی که در آن 
زمان مصوب شد با ارز آزاد رقمی حدود ۴۷۰۰ تا 
۴۸۰۰ تومان بود و عمال فاصله با ارز آزاد حدود 
۱۰ تا ۲۰ درصد در نوسان بود، اما االن تفاوت ارز 
آزاد بسیار  ارز  با  نیمایی که مصوب شده است 
بیشتر است و اگر قرار باشد که این ارز تثبیت شود 
باید آنقدر تداوم پیدا کند که بتواند اثرگذار شود.«

وی می افزاید: »توجه کنید در ابتدای تصویب 
قیمت دالر ۴۲۰۰ تومان به طور جدی رانتی ایجاد 
نمی شد و این رانت در ادامه ایجاد شد و االن این 
رانت از همان ابتدای تصویب دالر نیمایی بر روی 
۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وجود دارد. توجه کنید که 
اکنون اگر کسی بخواهد و بتواند کاالیش را با ارز 
احتساب  با  بازار  در  و  کند  وارد  نیمایی مصوب 
با  رانت  بفروشد یعنی یک  تومان  دالر ۴۰ هزار 
سود ۵۰ درصدی خالص در همان ابتدا برایش به 
وجود می آید. در مورد دالر جهانگیری رانت زمانی 
ایجاد شد که رقم ۴۲۰۰ تومان ثابت ماند و قیمت 
دالر آزاد در بازار افزایشی شد و حتی تا رقم ۳۲ 
هزار تومان پیش رفت و کسانی که توانستند از 

ارز ۴۲۰۰ تومانی برخوردار شوند سود های کالن به 
جیب زدند و اتفاقا هیچ نظارتی نیز در کار نبود.«

با  خود  گفتگوی  ادامه  در  اقتصاددان  این 
اقتصاد ۲۴ تصریح می کند: »اکنون اشتباهی که 
نباید صورت بگیرد تا بار دیگر به آن عاقبت دچار 
نشویم این است که اوال باید این رقم ۲۸۵۰۰ تومان 
که خود نسبت به رقم ۴۲۰۰ تومانی باال تر است 
حداقل برای دو سال حفظ و تامین شود و صنایعی 
همچون پتروشیمی ها که تعهد ارزی دارند باید این 
ارز را به بازار برگردانند و بانک مرکزی نیز نباید 
در مقابل بازی و تعلل پتروشیمی ها سکوت کند. 
همچنین باید تداوم مصوبه نرخ ارز نیمایی بتواند 
منجر به کاهش نرخ ارز شود. توجه کنید که هنوز 
روی  می تواند  که  است  نکرده  باور  آزاد  ارز  نرخ 
کانال ۳۰ هزار تومان قرار بگیرد و نهایت به ۳۱ یا 

۳۲ هزار تومان برسد.«
بغزیان در ادامه با اشاره به روند کاهش قیمت 
اقتصاد  به  مرکزی  بانک  و  بانک ها  تاثیر  و  دالر 
نرسیده  باور  این  به  آزاد  ارز  ۲۴ می گوید: »نرخ 
دالر  هر  در  تومان  هزار   ۱۰ تا  حتی  قیمت  که 
کاهش یابد چرا که بانک مرکزی از خود اعمال 
قدرت درستی نشان نداده و البته نفوذ در هیات 
مدیره بانک ها نیز منجر به تشدید این وضعیت 
شده است. اینکه یکسری اشخاص خاص با نفوذ 
در هیات مدیره بانک ها و یا حتی در خود بانک 
مرکزی به دنبال تنش زایی در بازار ارز هستند 
نیز از مشکالت است. اینکه بانک ها طعم چنین 
سود هایی را نچشیده بودند و هنوز به سراغ بنگاه 
داری نرفته بودند را باید از جمله دالیل آشفتگی 

در بازار ارز دانست.«
وی همچنین به اقتصاد ۲۴ می گوید: »حقیقت 
این است که با چنین ترکیب هیات مدیره هایی 
نگاه  دور  ارزی  بازی های  از  را  بانک ها  نمی توان 
داشت و فقط با تغییر رئیس بانک مرکزی و دو 

معاون به نتیجه الزم رسید.«
بغزیان در ادامه نیز با اشاره به رانت ارز نیمایی 
اظهار می کند: »به این مساله نیز باید توجه کرد 
که همین حاال هم رقم مصوب ارز نیمایی موجب 
این  افزایش  از  جلوگیری  برای  و  می شود  رانت 
رانت باید در صورت افزایش قیمت ارز در بازار 
آزاد، نرخ دالر نیمایی نیز افزایش یابد تا دوباره 
فاصله نجومی نشود. اگر دولت حسن روحانی نیز 
در زمان درست مثال رقم ارز ۴۲۰۰ تومانی را به 
۸۰۰۰ تومان افزایش می داد، نه جامعه دچار شوک 
قیمت به آن شکل می شد و نه این گپ قیمت آن 
قدر وسیع می شد و نه فاصله بین دو قیمت آن 
قدر زیاد بود که افرادی به دنبال رانت آن بروند. 
با توجه به رقم ۲۸۵۰۰ تومان باید قیمت دالر در 
بازار ارز آزاد کاهش پیدا کند. ببینید خود بانک 
مرکزی بهتر از همه، آتش بیاران معرکه دالر را 

می شناسد.«
ارزی  بازی  درباره  اقتصادی  کارشناس  این 
و  نوسانات  از  »بخشی  می گوید:  نیز  بانک ها 
التهابات ارزی را بانک ها رقم می زنند. کارگزاری های 
بانک ها عمال وارد بازار سرمایه و بورس شده اند و 
شعب ارزی هم به نوعی دیگر با منابعی که در 

اختیار دارند می توانند در جریان نقل و انتقاالت 
بازارسازی کنند. بازار ارز هرات و بازار اربیل مگر 
چقدر می توانند دور از چشم بانک های ما عمل 
کنند و هیات مدیره این بانک ها باید تغییر کنند و 
مدیران عامل بانک ها هم باید مطیع بانک مرکزی 

باشند.«
بانک ها  ناترازی  به  اشاره  با  همچنین  وی 
هیات  وقتی  کنید  »توجه  می کند:  خاطرنشان 
مدیره، بانک را به سمتی می برد که کار بنگاه داری 
انجام دهند خب منجر به ناترازی بانک ها می شود 
و ناترازی هم دلیل مشخصی دارد و یکی این است 
آنان پاسخگوی  اما منابع  بانک امالک دارد،  که 
مصارف و تسهیالت نیست. دلیل بروز همه این 
مشکالت خواب بودن بانک مرکزی است و برای 
بیدار  مرکزی  بانک  باید  نیز  ارزی  مشکل  حل 

شود.«
عجله برای تعیین نرخ سود تازه

بغزیان درباره مساله افزایش نرخ سود سپرده 
درباره  که  تصوری  و  درصد   ۲۵ روی  بانک ها 
کنترل بازار ارز داشت نیز به اقتصاد ۲۴ می گوید: 
»برای افزایش نرخ سود سپرده بسیار عجله شد 
بانک مرکزی خیلی  رئیس کل  به عقیده من  و 
زود دست به این اقدام زد. اینکه صرفا برای عدم 
خروج منابع از بانک ها بخواهیم دست به اقدام 
بزنیم به نظرم اقدامی عجوالنه بود کما اینکه پولی 
که از بانک خارج می شود به سراغ دالر و یورو و 
یا ارز های دیگر می رود و یا حتی اگر وارد چرخه 
بازار مسکن، خودرو و یا بورس شود نیز به نوعی 
با چرخش دوباره وارد سیستم بانکی می شود؛ این 

پول که نابود نمی شود.«
این اقتصاددان در ادامه یادآور می شود: »مگر 
چقدر می شود پول نقد از سیستم بانکی خارج 
کرد؛ اینها شوخی است چرا که نظام بانکی ما با 
این ارقام دچار مشکل نمی شود. مهم ترین زیان 
تولید  بخش  برای  نرخ سود سپرده  افزایش  این 
آنها می شود؛ یعنی دقیقا  است که باعث زیان 
بخش مهمی که زیربنای اقتصاد است و سرمایه 
در گردش نیز ندارند حاال بانک ها با چه تسهیالتی 
می خواهند بخش تولید را تامین و کمک کنند. 
وقتی بانکی نرخ سود ۲۳ درصد مصوب می کند 
خب این برای بخش تولید ترسناک است و وقتی 
منابع خالی شود، مثال می رود به سراغ ارز، خب 
فروشنده اصلی ارز که دولت است و این در واقع 

بازگشت پول به همان سیستم بانکی است.«
بغزیان در پایان درباره تاثیر معکوس این افزایش 
نرخ سود بر بازار های اصلی همچون مسکن نیز 
بازار  با  می گوید: »تصور کنید این افزایش سود 
مسکن چه خواهد کرد و چطور می تواند بازار اجاره 
بها را دچار تنش کند چرا که مالکان مدام در حال 
محاسبه سود ارقام فروش مسکن خود هستند و 
توقع آن سود را نیز از مستاجر دارند. به همین 
دلیل می گویم که مصوبه افزایش نرخ سود سپرده 
عجوالنه بود و باید بازار ارز کنترل شود نه اینکه 
سعی شود با این روش ها جلوی ورود پول به بازار 

ارز گرفته شود.«

جعفر قادری گفت: حرمت امامزاده به متولی آن است، یعنی خود 
از  آن ها  باشد  قرار  اگر  و  دارند  نگه  را  باید حرمت ها  دولتی  مسئوالن 
فیلترشکن استفاده کنند، چه انتظاری دارند دیگران این حرمت را نگه 

دارند.
اقتصاد۲۴- طی ماه های گذشته که کشور در فضای ملتهبی بسر می برد 
و در پی آن برخی شبکه های اجتماعی فیلتر شدند، هزاران کسب و کار به 

دلیل اختالل در اینترنت کشور تعطیل یا دچار مشکل شدند.
از سوی دیگر، تنگناهای اقتصادی نیز سبب تعطیلی تعداد بسیاری از 
کسب و کار های دیگر هم شد و به تولید داخلی و سرمایه گذاری خارجی 
ضربه بسیاری وارد کرد. قبل تر از آن نیز، کشور با بحران کسب و کار و 
ایجاد اشتغال روبرو بود و مسئوالن فقط وعده و شعار اشتغال می دادند 
که با این اوضاع، روند اقتصادی کشور دچار تشنج های متعدد شد و روی 

کسب و کار ها اثر منفی گذاشت.
در همین خصوص، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس به اقتصاد۲۴ گفت: اگر قید و بند ها برداشته و به سمت تسهیل 
کسب و کار ها حرکت شود، سرمایه هایی که از کشور خارج می شوند، نه 
تنها جلویش گرفته می شود، بلکه سرمایه از خارج کشور نیز جذب داخل 

می شود و فعاالن اقتصادی توان و ظرفیت خود را به میدان می آورند.
وی افزود: همچنین در کنار استفاده صحیح از منابع بخش دولتی 
می تواند در زمینه اقتصاد کارساز باشد و طبعاً اگر در جهت تسهیل کسب 
و کار ها و استفاده درست از منابع بخش های غیردولتی نیز گام برداشته 
شود، بخشی از کمبود سرمایه ها جبران می شود و کسب و کار ها رونق 
می گیرند. نکته دیگر در خصوص حمایت از شرکت های دانش بنیان و 
تکنولوژی است که می تواند نیاز ما را تامین و زمینه را برای رقابتی شدن 

این بخش ایجاد کند.
ضرورت توسعه روابط اقتصادی با چین و رسیه

مسائل  بهبود  در خصوص  دیگر  بحث  کرد:  تصریح  شیراز  نماینده 
اقتصادی و رونق کسب و کار، توجه بیشتر به ارتباطات بین المللی است. 
در این زمینه می توان از ظرفیت چینی ها، روس ها، کشور های همسایه و 
حتی کشور های اروپایی که حاضر هستند با ما تعامل و همکاری داشته 
باشند، استفاده کرد و از این طریق محدودیت ها و فشار هایی که به کشور 
وارد می شود را کم کرد. قادری اظهار داشت: ظرفیت های بسیار خوبی 
در کشور های آمریکای التین و آفریقا وجود دارد که الزم نیست به ما 
تکنولوژی صادر کنند و اگر بتوانند بازار خوبی برای مصرف کاال های ما 
باشند، بسیاری از مشکالت کشور حل می شود؛ بنابراین اگر به درستی 
در جهت کاهش هزینه ها گام برداریم و منابع به درستی و به جا استفاده 
شود و هدر نروند، خیلی راحت، کار های جدی اقتصادی را می توان انجام 

داد.
ظرفیت های  و  فعاالن  پیمانکاران،  ظرفیت  و  توان  از  گفت:  وی 
شرکت های داخلی نیز می توان کمک گرفت. در حال حاضر در شرایطی 

هستیم که منابع صرف کاال هایی می شود که امکان ساخت آن ها در داخل 
کشور وجود دارد، اما از خارج وارد می شود، صحبت بنده روی این مطلب 
نیست که مرز های کشور را به روی واردات ببندیم، اما اگر از تولیدات 
داخلی و فرهنگ مصرف داخلی حمایت شود، می تواند به رونق اقتصادی 

و کسب و کار کمک کند.
عضو مجمع نمایندگان استان فارس افزود: برخی واحد های تولیدی از 
نظر مقیاس تولید، کوچک هستند و از لحاظ اقتصادی توجیه اقتصادی 
ندارند. به عنوان نمونه برخی واحد های تولیدی که در کشور ایجاد می شوند 
مثل بعضی واحد های تولید گوشت سفید که واحد های کوچکی هستند، 
مقرون به صرفه نیستند و نمی توانند رقابت کنند و هزینه تمام شده آن ها 

بسیار باال است، بنابراین باید مقیاس های اقتصادی در نظر گرفته شوند.
قادری یادآور شد: اگر به این نکته توجه شود که در قالب چارچوب های 
ما  می شود.  حل  داخل  مشکالت  از  بسیاری  شود،  حرکت  اقتصادی 
مشکالت  و  بگیریم  نادیده  را  اقتصادی  اولیه  موضوعات  می خواهیم 
اقتصادی هم نداشته باشیم که این طور نمی شود. در واقع این طور نیست 
که کشور های دیگر، مشکالت اقتصادی کمتری داشته باشند یا ظرفیت ها 
و توانمندی هایشان بیشتر باشد، اما به راحتی مسیر حرکت خود را اصالح 

کرده اند و بعد از آن، کار ها و فعالیت های خود را سرعت داده اند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه گفتگو با اقتصاد۲۴ 
تصریح کرد: به عنوان نمونه در بحث امنیت غذایی کافی است قدری 
به ظرفیت های دریای شمال و جنوب کشور در تولید ماهی و میگو توجه 
شود و بتوانیم از ظرفیت های آب های داخلی به درستی استفاده کنیم، این 
مسئله می تواند بسیاری از معادالت کشور را برطرف کند. در خصوص 
کشاورزی نیز به همین منوال است. اگر کشاوزی به درستی انجام شود 
و به سمت کشاورزی علمی حرکت شود، بسیاری از نیاز های ما در این 

بخش از بین می رود و وابستگی نخواهیم داشت.
غییر مسئوالن راهکار حل مشکالت است؟

قادری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تغییر مسئوالن دولتی 
می تواند راه چاره باشد، گفت: ممکن است مسئولی در جای خود به 
درستی قرار نگرفته باشد و تغییر می کند و این طور نیست که افراد کنار 
گذاشته می شوند. ممکن است فردی در جایی که قرار گرفته، نتواند عنصر 
و نیروی موثر باشد و جرات و جسارت الزم یا دانش و اطالعات کافی 
نداشته باشد. نماینده شیراز تصریح کرد: ما همیشه به دنبال افراط و 
تفریط هستیم. گاهی اوقات از نیرو هایی تا لحظه مرگ استفاده و گاهی 
اوقات از نیرو های جوان صفر کیلومتر استفاده می شود که فاقد کمترین 
تجربه ای هستند و به آن ها مسئولیت های بزرگی واگذار می شود که هیچ 
کدام درست نیست. این افراط و تفریط ها در کشور مشکل ایجاد کرده 
است و باید سعی شود هر کسی در جای و پست خود قرار بگیرد و این 
جابجایی ها و قرار دادن افراد در جای خود می تواند موثر باشد و اقتصاد 

را راه بیندازد.

چالش فیلترینگ برای کسب و کارها
قادری در پاسخ به سوال دیگر اقتصاد۲۴ مبنی بر اینکه فیلترینگ برخی 
پلتفرم ها و از بین رفتن هزاران کسب و کار، چه تاثیری در اوضاع فعلی 
اقتصاد دارد؟ گفت: به دلیل حفظ امنیت کشور، فیلتر برخی پلتفرم ها 
را داشتیم و چاره ای نیست و باید بدانید که آمریکا هم استفاده از برخی 
پلتفرم ها را ممنوع کرده است؛ اما نباید همه پلتفرم ها داخلی باشد. باید 
به پلتفرم هایی اجازه دهیم در کشور کار کنند که حاضر باشند داخل 
ایران نمایندگی داشته باشند و مسئولیت و عواقب حمایت از گروه های 
تروریستی را بپذیرند و اگر از این طریق، آسیبی به امنیت ملی ما وارد شد، 
پاسخگو باشند. همین موضوع را کشور های اروپایی و آمریکایی نیز دارند 
و ما مسئله ای فراتر از این را نمی گوییم و نمی خواهیم فضای پلتفرم ها را 

فقط داخلی کنیم.
چرا سران قوا از فیلترشکن استفاده می کنند؟!

قادری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه وقتی برخی شبکه های 
اجتماعی مثل اینستاگرام فیلتر هستند و مردم با استفاده از فیلترشکن 
وارد این شبکه ها می شوند، روسای قوا در این فضا صفحه دارند و این 
باعث دوگانگی شده است، راهکار چیست؟ گفت: بنده معتقد هستم 
باید  یعنی خود مسئوالن دولتی  آن است،  به متولی  امامزاده  حرمت 
حرمت استفاده از آن را نگه دارند و اگر قرار باشد آن ها از فیلترشکن 

استفاده کنند، چه انتظاری دارند دیگران این حرمت را نگه دارند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: با یک بام و دو هوا 
نمی شود کاری کرد و مسئوالن باید دقت کنند و حکایت رطب خورده و 
منع رطب نباشد. نمی توان یک مسئله ای به مردم بگوییم، اما خودمان 
خالف آن عمل کنیم و این در باور های مردم نمی گنجد، از این رو باید به 
گونه ای عمل شود که مردم عاشق کردار و رفتار ما شوند، نه اینکه با گفتار 

بخواهیم آن ها را راهنمایی کنیم.

بغزیان: حقیقت این است که با 
چنین ترکیب هیات مدیره هایی 
نمی توان بانک ها را از بازی های 
ارزی دور نگاه داشت و فقط با 
تغییر رئیس بانک مرکزی و دو 
معاون به نتیجه الزم رسید

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد
سرانقواازفیلترشکناستفادهنکنن

احتمال رشد پرقدرت شاخص کل بورس در معامالت امروز

شاخص کل بورس با ابالغیه امروز بانک های دولتی و خصوصی 
مبنی بر رعایت سود احتمال رشد پرقدرت خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس بر اساس اطالعیه اخیر 
بانک های خصوصی و دولتی احتمال صعود پرقدرت دارد، »شورای 
هماهنگی بانک ها و کانون بانک های خصوصی در اطالعیه ای مشترک 
بر لزوم رعایت نرخ سود قانونی از روز شنبه ۱۷ دی ماه تاکید کردند. 
در این اطالعیه با استناد به بخشنامه ابالغی نرخ سود سپرده ها آمده 
است: از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱.۱۰.۱۷ اوراق گواهی سپرده مدت دار 
با نرخ سود ۲۳ درصد در تمام بانک ها  ویژه سرمایه گذاری )عام( 
اطالعیه  این  پایانی  بخش  اجرایی می شود.در  ابالغی  طبق سهمیه 
آمده است: با عنایت به بخشنامه اخیر بانک مرکزی، کلیه بانک ها 
موظف به رعایت دقیق نرخ های مصوب هستند و برای بانک هایی 
که مقررات ابالغی را رعایت نکنند، ۶ اقدام تنبیهی در نظر گرفته 

شده است.«
شاخص کل بورس در هفته گذشته با هیجان به شدت منفی بعد از 
اظهارات فرزین مبنی بر ضرورت افزایش نرخ بهره و تثبیت نرخ نیما 
مواجه شده و اصالح سنگینی را تجربه کرده و به محدوده یک میلیون 

و ۵۷۹ هزار واحد رسید.
تثبیت نرخ بهره بر روی ۲۳ درصد در شرایط فعلی خبر خوبی برای 
بازار سرمایه بوده زیرا برخی از حقوقی ها و سرمایه گذاران نرخ بهره 
بودند  کرده  محاسبه  خود  تحلیل های  بر  را  درصد   ۲۵ باالی  بانکی 
اما بعد از تاکید رسمی نظام بانکداری بر روی نرخ بهره ۲۳ درصد، 
امید  افزایش تقاضا در معامالت روز شنبه وجود داشته و  احتمال 
است شاخص کل بتواند باز هم مقاومت یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد 

را به سمت باال بشکند.

پذیرش آگهیپذیرش آگهی
در روزنامهدر روزنامه
به صورت شبانه روزیاتحادملتاتحادملت

به صورت شبانه روزی

02188982137
02188982137

09330164433
09330164433

02186054118

02186054118

02188390386

02188390386

02186052390

02186052390

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
مورخ  رای شماره 140160310013014722  برابر  و  مصوب 1390/9/20  رسمی  سند 
1401/09/09 هیأت قانون تعیین تکلیف......... موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی ..  .. چمستان ..... تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم زهرا 
منصوری فرزند خلیل نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی / به مساحت 
349/67متر مربع به شماره پالک.... 222 .... فرعی از  20 اصلی واقع در قریه باریکال 
بخش  1 خریداری شده از آقای/خانم فرید منصوری مالک رسمی محرز گردیده است 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به  فاصله 1۵ روز از 
طریق این روزنامه و محلی / سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیأت 
الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع  به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از 
تاریخ انتشار اولین آگهی در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدید دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول .... 1401/10/03
تاریخ انتشار نوبت دوم .... 1401/10/17

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان 
عین اله تیموری             

1430620 شناسه اگهی

کارت خودروی وانت  به نام وسیله نقلیه : سایپا 1۵1  و رنگ خودرو : سفید روغنی و مدل وسیله نقلیه : 
1393 و شماره پالک : 1۵ 9۸۸ ط94 و شماره شاسی : NAs451100E4926015 و شماره موتور : 5187336  

به نام صاحب سند : نقی خیری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/10/239(

موتور  و شماره  به شماره شاسی 0082843057  تیپ 2  مدل 1382  کمپانی خودرو 206 مشکی  سند 
psao27403415 و شماره پالک 454ن18 ایران 20 به نام علی قره داغی مفقود شده و فاقد اعتبار قانونی 

است.)کد1401/10/240(

اینجانب عباس فرهادی،فرزند  پروانه اشتغال نظام مهندسی استان تهران به شماره 0-10-۵00-06601 
رحمن به شماره عضویت نظام مهندسی 46374-0-۵-10 درتاریخ 11-10-1401،مفقود گردیده و به سازمان 

نظام مهندسی استان تهران اعالم گردیده است . نوبت اول )کد1401/10/241(

شماره  به  سفید  رنگ  139۸به  مدل  ای  دنده   MTکوییک بک  هاچ  سواری  خودرو  سبز  برگ  اصل 
انتطامی13ه129 ایران 93 به شماره موتور M1۵/۸77۸326 و شماره شاسی NAS۸41100K1013۸3۸بنام 

محمود صانعی مفقود شده و از درجه اعتبارساقط می باشد.)کد1401/10/242(

تولد  تاریخ  به  حسین  فرزند   23۸0۵416۸1 ملی  کد  به  کردستانی  علی  اینجانب  دانشجویی  کارت 
13۸3/06/14 ورودی سال1401 دانشگاه صنعتی شاهرود رشته مهندسی نقشه برداری مفقود گردیده است.

)کد1401/10/243(

بدینوسیله اعالم میدارد مجوزحمل سالح شکاری ساچمه زنی مدل دولول روی هم ته پر کوسه به شماره 
بدنه سالح: KFSH120997  به نام فرزند سیدحسن به شماره کد ملی: ۵20943917۸ مفقود  گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط گردیده است.نوبت دوم)کد1401/10/244(

شماره  سبز  سفید  7۸رنگ  91ع۵16ایران  پالک  مدل7۵  302شهری  بنز  اتوبوس  خودروی  سبز  برگ 
موتور33093110037۵47به شماره شاسی3720731000۵917 به مالکیت جمشید زارعی مفقودگردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد .  )کد1401/10/245(

موتور  به شماره  قرمز  رنگ  به  پالک ۵۸۸/62362  به   z1-200 مدل به  نامی  موتور سیکلت  برگ سبز 
0196NBE041947 به شماره تنهNBE***200M9404180 به مالکیت حسین دانشگر مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد .)کد1401/10/246(


