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کدام بانک ها بیشتر وام دادند؟ 
بررسی ها نشان می هد که بانک ها و موسسات اعتباری کشور تا پایان مرداد 
سال جاری ۱۰ درصد بیشــتر از پایان سال قبل وام داده اند.طبق اطالعات 
منتشــر شده از سوی بانک مرکزی تســهیالت اعطایی بانک ها و موسسات 
اعتباری تا پایان مرداد امســال، معادل ۳۸۹۵.۶ هــزار میلیارد تومان بوده 
که نســبت به اسفند سال گذشته با رشــد ۱۰ درصدی مواجه شده است.
همچنین، تســهیالت قرض الحســنه ۹.۸ درصد از کل تســهیالت اعطایی 
بانک ها و موسســات اعتباری قرض الحسنه را تشــکیل داده و حجم عمده 
عملکرد تسهیالتی بانک ها مربوط به مرابحه با ۳۶.۲ درصد و فروش اقساطی 
با ۱۵.۷ درصد است.از نظر عددی نیز، در پایان مرداد سال جاری ۳۳۸ هزار 
میلیارد تومان از کل تســهیالت اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری کشور 
قرض الحسنه بوده که این میزان نســبت به اسفند ماه سال گذشته، ۲۳.۹ 
درصد رشد را نشان می دهد.از سوی دیگر، بانک های تجاری در کل ۸۲۲.۸ 
هزار میلیارد تومان تســهیالت پرداخت کرده اند که با رشــد ۱.۹ درصدی 
مواجه شده و سهم وام های قرض الحسنه از این میزان تسهیالت ۹۹.۷ هزار 
میلیارد تومان اســت که اعطای این وام از سوی بانک های تجاری در پایان 
سال گذشــته ۱۴.۹ درصد افزایش یافته است.گفتنی است ۱۲.۱ درصد از 
وام های بانک های تجاری را قرض الحســنه تشــکیل می دهد. در بانک های 
تجاری کشــور نیز، ســهم عمده تســهیالت پرداختی مربوط به تسهیالت 
مرابحــه با ۳۴ درصد معادل ۲۷۹.۷ هزار میلیارد تومان بوده اســت. عالوه 
بر این، ۱۸.۱ درصد تســهیالت بانک های تجاری به رقم ۱۴۹ هزار میلیارد 
تومان در پایان مرداد ماه به تســهیالت فروش اقساطی اختصاص داشته که 
این رقم در اســفند ســال قبل ۱۵۲.۹ میلیارد تومان بوده است. به صورت 
کلی، سهم عمده تسهیالت پرداختی بانک های تجاری در پایان مرداد امسال 
به مرابحه، فروش اقساطی و قرض الحسنه اختصاص یافته است.همچنین به 
گزارش ایســنا، بررســی عملکرد بانک های تخصصی در پرداخت تسهیالت 
تا پایان مرداد ســال جاری نشــان دهنده این اســت که تسهیالت اعطایی 
بــا ۱۵.۲ درصد افزایش از رقم ۵۰۰.۶ هــزار میلیارد تومان به عدد ۵۷۶.۷ 
هزار میلیارد تومان رســیده که سهم تســهیالت قرض الحسنه از این میزان 
تســهیالت اعطایی بانک هــای تخصصی معادل ۳۱.۲ هــزار میلیارد تومان 
بــوده که با افزایش ۲۲.۶ درصدی در مقایســه با پایان ســال قبل مواجه 
شده اســت.گفتنی اســت که ۵.۴ درصد از وام های بانک های تخصصی را 
قرض الحسنه تشــکیل می دهد.بزرگترین بخش تسهیالت پرداخت شده در 
بانک های تخصصی کشــور مربوط به فروش اقساطی می شود؛ به نحوی که 
در پایان مرداد ســال جاری ۳۴.۷ درصد کل تسهیالت اعطایی این بانک ها 
به رقم ۲۰۰.۳ هــزار میلیارد تومان در بخش فروش اقســاطی بوده و این 
رقم در اســفند ماه سال گذشته به میزان ۱۸۸.۱  میلیارد تومان بوده است.

بانک های تخصصی نیز در بخش مشــارکت مدنی تســهیالت قابل توجهی 
پرداخت کرده اند؛ به نحوی که ۲۲ درصد کل منابع تســهیالتی این بانک ها 
در پایان مرداد امســال به میزان ۱۲۶.۸ هــزار میلیارد تومان در این بخش 
پرداخت شده اســت.طبق این گزارش، بررسی تسهیالت اعطایی بانک های 
غیردولتی و موسســات اعتباری در پایان مرداد امســال نشان می دهد که 
تســهیالت این بانک با ۸.۷ درصد رشــد به رقم ۲۴۹۶ هزار میلیارد تومان 
رســیده و سهم تسهیالت قرض الحسنه از این میزان تسهیالت ۱۰.۱ درصد 
)۲۵۲ هــزار میلیارد تومان( بوده که اعطای این نوع تســهیالت در این نوع 
بانک ها در پایان مرداد امســال ۲۸ درصد رشد داشته است.همچنین، ۴۱.۶ 
درصد کل اعتبارات ارائه شــده به متقاضیان در بخش مرابحه این بانک به 

رقم ۱۰۳۷.۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

بازدید روابط عمومی بیمه مرکزی از بیمه ملت
مدیــرکل روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اســالمی در بازدید از بیمه 
ملت گفت: استفاده از ظرفیت رسانه  ها برای ارتقای جایگاه صنعت بیمه در 
افکار عمومی ضروری اســت. شــرکت های بیمه باید از رسانه های تخصصی 
صنعت بیمه و همچنین رســانه های عمومی کشــور، بــرای ارائه برنامه ها، 
ظرفیت هــا و کارنامه موفق خود به جامعه اســتفاده کنند.به گزارش ایلنا، 
مصطفی رئوفــی، مدیرکل روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اســالمی 
ایران با حضور در بیمه ملت، از مدیریت روابط عمومی این شــرکت بازدید 
و بــا کارکنان این مدیریت گفت وگو کرد.وی در دیدار با ادریس ســاالری، 
سرپرســت روابط عمومی بیمه ملت، با تاکید بر اهمیت تعامل دو ســویه و 
سازنده بیمه مرکزی در حوزه رسانه، گفت: باید از ظرفیت تمامی رسانه ها به 
خصوص زحمت کشان رسانه های تخصصی صنعت بیمه در پیشبرد امور این 
صنعت کمک بگیریم، چرا که نقش رســانه ها در شکل گیری افکار عمومی 
حائز اهمیت است و می تواند موجب ارتقای جایگاه صنعت بیمه شود.رئوفی 
خاطر نشــان کرد: همه شرکت های بیمه از جمله بیمه ملت باید از ظرفیت 
رســانه های صنعت بیمه و همچنین رســانه های عمومی کشــور برای ارائه 
خدمــات، محصوالت و کارنامه موفق خود به جامعه اســتفاده کنند و نگاه 
ما هم در بیمه مرکزی، کمک به حضور هر چه بیشــتر شرکت های بیمه در 

فضای رسانه ای کشور است.
ادریس ســاالری، سرپرســت روابط عمومی بیمه ملت نیز در این دیدار با 
تاکید بر همیاری و همکاری بیمه ملت و بیمه مرکزی در مســائل بیمه ای 
و رســانه ای، تصریح کرد: قطعا این همکاری می تواند موانع موجود بر ســر 
راه صنعت بیمه کشــور را کاهش دهد.سرپرســت روابط عمومی بیمه ملت 
با قدردانی از حضور مصطفی رئوفی در این شــرکت، گفت: توجه شــما به 
نقش رسانه ها و روابط عمومی در پیشبرد امور، ارزشمند و قابل احترام است 
و این موضوع جز با همکاری و همدلی همه شــرکت ها و فعاالن رســانه ای 

میسر نمی شود.

بانک و بیمه

سخنگوی اقتصادی دولت ضمن اعالم اینکه بودجه عمرانی 
برای افزایش حقوق کارکنان دولت اختصاص نیافته است، 
گفت: طرح کاالبرگ الکترونیکی مشــکلی در تامین  مالی 
و در تامیــن بودجه ندارد؛ لذا وعده داده شــد که پس از 
اجرا در یک اســتان به شکل آزمایشی، ماه های آینده برای 
کل کشور انجام شــود.به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی 
در نشســت خبری هفتگی خود با بیان اینکه مسئله طرح 
کاالبرگ الکترونیکی مشکلی در تامین  مالی ندارد، تصریح 
کرد: با توجه به اینکه این امر، نظام پرداخت یارانه را متاثر 
می کند، الزم بود دولت از مطمئن بودن زیرســاخت فنی 
اطمینان حاصل کند و تغییرات در وزارت کار قدری تاخیر 
در بهره برداری پروژه انداخت  اما وعده داده شــد که پس از 
آنکه این طرح در یک استان به شکل آزمایشی پیاده شد، 
از ماه های آینده برای کل کشــور انجام می شود.وی ادامه 
داد: این  طرح مشکلی ندارد و مشکلی در تامین بودجه هم 
موجود نیست، پیش بینی این است که دوره آزمایشی یک 
ماه به طول بیانجامد و بعد از یک ماه برای سایر استانها هم 
انجام شود.خاندوزی با اشاره به کاهش تورم نقطه به نقطه 
در فصل تابســتان، اظهار کرد: در تابستان ۱۴۰۱ شاخص 
بهای تولیدکننــدگان به ویژه در بخش کاالهای صنعتی و 
معدنی وضعیت خوبی دارد و شاهد کاهش آن بودیم. تورم 
فصلی در بخش صنعت در تابســتان امســال ۱۴.۸ درصد 
کاهش پیدا کرده و به منفی ۲.۳ درصد رســیده است که 
نشــان دهنده نه تنها ثبات، بلکه اندکی کاهش در قیمت 
کاالهای صنعتی در تابستان اســت.وی افزود: تورم نقطه 
به نقطه تابســتان ۱۴۰۱ نسبت به فصل قبل ۱۶.۲ درصد 
کاهش پیدا کرده اســت و تورم ســاالنه بخش صنعت در 
تابستان ۷.۶ درصد کاهش داشته است. در حوزه معدن هم 
شرایط به همین ترتیب است و تورم فصلی تولیدکنندگان 
در بخش معدن ۹.۴ درصد کاهش داشــته و تورم نقطه به 
نقطه تولیدکنندگان این بخش نیز ۱۴ واحد درصد کاهش 
پیدا کرده و تورم ســاالنه ۲۱.۷ درصد کاهش داشته است.

خانــدوزی اظهار کرد: این اعداد و ارقام حکایت از این دارد 
که در حوزه محصوالت و کاالهای مرتبط با صنعت و معدن 
در سمت تولیدکنندگان شاهد کاهش قیمت ها هستیم که 
امیدبخش اســت در فصل پاییز و زمستان شاهد افزایش 
قیمت کمتری در سمت مصرف کنندگان باشیم.سخنگوی 

اقتصادی دولت با بیان اینکه در حوزه خدمات تورم افزایشی 
بوده است، اظهار کرد: این میزان از ۲.۴ درصد بهار به ۱۶.۲ 
درصد تابســتان افزایش یافته اســت.خاندوزی ادامه داد: 
گزارش های تولید کاالهای صنعتی و معدنی نشان می دهد 
که تولیدات صنعتی و معدنی به شکل کمی در شش ماهه 
اول امسال هم شــرکت های معدنی بزرگ ما ۱۲.۷ درصد 
افزایش تولید داشتند و هم شرکت های بزرگ صنعتی ۵.۳ 
درصد افزایش میزان تولید را تجربه کرده اند و میزان فروش 
هم ۹.۹ درصد در هفت ماهه اول سال بیشتر شده است .وزیر 
اقتصاد تصریح کرد: اخیرا در حوزه تامین ارز دارو مشکالتی 
را شــاهد بودیم کــه در تامین بازار و قیمــت دارو خود را 
نشــان داد. دارو حساس ترین کاالیی است که دولت برای 
مدیریت ارز آن همه جانبه پای کار اســت، چراکه سالمت 
مردم شوخی بردار نیست.وی یادآور شد: مشکلی که پیش  
آمده بود با سرعت و جدیت بیشتر سعی شد جبران شود و 
نارضایتی ها با سرعت برطرف شود. اقدامات برای تخصیص 
دارو و تامین ارز برای واردات دارو و تولید دارو با ســرعت 
خوبی پیش می رود کــه امیدواریم ظرف هفته های آینده 
مشکالت برطرف شــود.خاندوزی تأکید کرد: طبق اعالم 
بانک  مرکزی بیش از ســه میلیــارد دالر تخصیص ارز به 

این حوزه محقق شــده است. برای تامین برخی کسری ها 
نیــز اقدامات عاجلی برای واردات انجام شــده و با گمرک 
هماهنگی صورت گرفته تا ترخیص این محموله ها با اولویت 
انجام شود.وزیر اقتصاد با اشاره به گالیه های پیمانکاران در 
پروژه های دولت در زمینه تخصیص اندک برای پروژه های 
عمرانی، اظهار کرد: در شش ماهه اول سال ۴۰ هزار میلیارد 
تومــان تخصیص عمرانی دولت بــود و در مهر و آبان ۴۰ 
هزار میلیارد تومان دیگر تخصیص عمرانی صورت گرفت.
ســخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اقدامات انجام شده 
برای تعیین تکلیف اموال تملیکی اظهار کرد: در هفت ماهه 
امســال انهدام کاالی قاچاق ۴۷۰ درصد و فروش کاالهای 
متروکه ۶۸۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 
داشته است. وزیر اقتصاد ادامه داد: از محل بودجه عمرانی 
برای هزینه های جاری استفاده نمی شود و طرح این ادعا که 
بودجه عمرانی برای افزایش حقوق کارکنان دولت اختصاص 
یافته، صحــت ندارد.خاندوزی همچنین اظهار کرد: بودجه 
اشــتغال از ۱۳۰۰ میلیارد تومان در ســال ۱۳۹۹ به ۴۶ 
هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.وی 
همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا تحوالت اقتصادی 
را در آینده شاهد خواهیم بود؟ اظهار کرد: اساسا سند تحول 

دولت را با فصل چرخش های تحول آفرین آغاز کردیم که 
این اقدامات مشخص نقطه عطفی است که دولت بر اساس 
آن می گوید در چهار سال خدمت چه اقداماتی انجام داده 
اســت. ابعاد تحوالت اقتصادی با تدوی سند برنامه هفتم 
توسعه و الیحه بودجه ۱۴۰۲ تشریح خواهد شد.خاندوزی 
در پاسخ به این پرسش که وضعیت تصویب طرح مالیات بر 
عایدی سرمایه و مجموع درآمد چگونه است؟ تصریح کرد: 
طرح مالیات بر عایدی ســرمایه که مالیات بر سوداگری و 
داللی است، جزو طرح هایی است که موجب کاهش انگیزه 
برای نقدینگی های غیرمولد و سفته بازی در کشور می شود. 
۱۶۰ کشــور دنیا این قانون را مصوب کردند و ما هم باید 
از تولیدکننــدگان حمایت کنیم.وی یادآور شــد: جزئیات 
این طرح امســال در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی شد 
و در دســتور کار مجلس نیز قرار دارد و به محض تصویب، 
دولت آن را اجرایی خواهد کرد. خرداد امســال هم طرحی 
به نام قانون مالیات های مستقیم در وزارت اقتصاد تهیه شد 
و آماده ارسال به کمیسیون اقتصادی دولت است.سخنگوی 
اقتصــادی دولت دربــاره برنامه دولت بــرای جلوگیری از 
افزایش تورم در ماه های پایانی ســال، اعالم کرد: کمیته و 
کارگروهی که با دســتور رئیس جمهــوری در پایش تورم 
ایجاد شــد با حضور معاون اول جلساتی تشکیل می شود 
و دســتگاه ها گزارش عملکرد خود را ارائه می دهند. بانک 
مرکزی هم هدف گذاری رشــد نقدینگی خود را مشخص 
کرده که به بانک ها ابالغ می شــود و بانک مرکزی در این 
جلسات از پایش نقدینگی گزارش می دهد.خاندوزی ادامه 
داد: برخی دســتگاه ها در زمینه مصوبــات عقب ماندگی 
داشتند که این انحراف به آنان تذکر داده شد و ۱۵ روز بعد 
در جلسه باید انحرافات و عقب ماندگی ها را جبران کنند که 
همین اقدامات در ماه های آینده تاثیر خود نشان می دهد.
وی در پاســخ به این پرسش که نظر دولت نسبت به طرح 
تفکیک بررسی احکام و بودجه الیحه بودجه و دو مرحله ای 
شدن آن چیست، گفت: سازمان برنامه و بودجه در ساختار 
بودجه اصالحاتی وارد کرد و درخواستم این است آنانی که 
در طراحی این طرح نقش دارند، در مسیر همین کمیسیون 
و سازمان برنامه و بودجه باشــد. اما در مجموع حامی هر 
اقدامی که باعث شــفافیت مالی باشد و به واقعی تر شدن 

بودجه کمک کند، هستیم.

وزیر اقتصاد اعالم کرد

شرط اجرای طرح کاال برگ الکترونیکی

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقای محمد حسین خلیل نیا) مالک( اصالتا ضمن ارایه دو برگ استشهادیه مصدق به شماره ترتیب 17644 و 
17643 تاریخ 98/7/15 تنظیمی دفتر اسناد رسمی 584 تهران منضم به درخواست وارده شماره 024587- 1401/8/4 با اعالم اینکه 
به علت جابجایی اصل سند مالکیت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 138/96 متر مربع قطعه 2 تفکیکی به شماره پالک 
ثبتی 8109 فرعی از33 اصلی واقع در بخش 11 تهران بانضمام پارکینگ قطعه 7 و انباری قطعه یک که ذیل ثبت 316385 و 316387 
صفحه 214 و217 دفتر جلد1629 سند مالکیت به شماره چاپی 128853 و 128854 بنام خانم انسیه سادات کتابچی و زهراسادات 
کتابچی بالسویه ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده سپس به موجب سند قطعی شماره 9371- 84/5/9 دفترخانه 584 تهران 
تمامی شش دانگ به آقای احمد شهریاری رنجبر انتقال قطعی یافته و نامبرده نیز تمامی شش دانگ را برابر سند 9507- 84/6/9 
دفترخانه 584 تهران به آقای محمد حسین خلیل نیا انتقال قطعی داده و برابر سند رهنی شماره 9508-84/6/9 دفترخانه584 تهران 
در رهن بانک پارسیان قرار گرفته است مفقود شده است و از این اداره تقاضای صدور المثنی آنرا نموده است لذا بدینوسیله وفق ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مورخه 80/11/8 مراتب یک نوبت آگهی تا چنانچه شخص و یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مورد نظر می باشند که بدان اشاره نشده و اصل سند مالکیت یا سند معامله را در اختیار دارند ظرف ده روز از 
تاریخ انتشار آگهی به این اداره مراجعه و ضمن اعالم اعتراض اصل اسناد مالکیت و یا سند معامله را ارائه و رسید و دریافت نمایند در 

غیر اینصورت پس از سپری شدن مهلت مقرر المثنی سند مالکیت صادر وتسلیم خواهد گردید.
14219 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه خانم فاطمه صالح ابادی با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق که تحت شماره 146499 مورخ 1401/7/30 دفتر اسناد 
رسمی به شماره 910 تهران ودرخواست به وارده شماره 140185601147017439 مورخ 1401/7/30 مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ 
یک دستگاه آپارتمان به پالک ثبتی 5458 فرعی از365 اصلی مفروز و مجزا شده از 935 فرعی از اصلی مذکور قطعه 82 در طبقه 4 و 
واقع در بخش 10 ناحیه حوزه ثبت ملک زیبادشت تهران استان تهران به مساحت76/1 متر مربع که چهار متر و پنجاه و چهار دسیمتر مربع 
آن بالکنهای شمالی و جنوبی است بانضمام انباری قطعه 82 به مساحت1/8 متر مربع پارکینگ قطعه 82 به مساحت11 متر مربع مشخصات 
مالکیت مالکیت فاطمه/ صالح آبادی فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 508 تاریخ تولد 1337/6/19 صادره از همدان دارای شماره ملی 
3874561781 با جز سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان مالک شش دانگ عرصه واعیان با شماره مستند مالکیت 47127 تاریخ 1401/4/12 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 910 شهر تهران استان تهران موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 823161 سری ج سال 00 با شماره 
دفتر الکترونیکی 140120301147008047 ثبت گردیده است سپس وی به علت سهل انگاری سند مالکیت خود را مفقود نموده ودر خواست 
صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب باستناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در یک روزنامه کثیراالنتشار 
همین روزنامه آگهی می شود تا چنانچه کسی ادعای انجام معامله نسبت به ملک مذکور و یا وجود اسناد مالکیت آن نزد خود را داشته 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت ده روز اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالکیت به این اداره ارائه نماید تا مورد رسیدگی 
قرار گیرد اصل سند مالکیت پس از مالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد و به اعتراض بدون ارایه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده 
نخو شد در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی سند مالکیت پالک مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
14218 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زیبادشت تهران

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان تهران
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک لواسانات تهران

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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول   هیات    1401/7/20 مورخه    140160301048000508 شماره  رای  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لواسانات تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن نمازی 
به شناسنامه شماره 4914 کد ملی 0036517658 صادره تهران فرزند حسین در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 1932 متر مربع 
مفروز از 820 فرعی ) باقیمانده( از 562 فرعی از36 اصلی واقع در قریه کند سفلی لواسان کوچک بخش 11 تهران حوزه ثبت ملک 
لواسانات انتقال ملک از مالک رسمی آقای حسین نمازی فرزند حیدرقلی  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 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 اول شنبه 1401/9/5 تاریخ انتشار نوبت دوم یکشنبه 1401/9/20
14217رئیس اداره ثبت اسناد وامالک لواسانات

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه غالمرضا رزاقی به کد ملی 0532920538 وکیل) وکالتا 134758-1401/6/2 دفتر155 تهران( مالک شرکت تعاونی 
مسکن کارکنان مخابرات ایران به شناسه ملی 10100529949 ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1008 متر به پالک 28638 فرعی 
از2395 اصلی بخش 10 تهران به نام شرکت پرسیک با مسئولیت محدود ذیل شماره 201610 صفحه 425 دفتر1273 ثبت و سپس 
برابر سند قطعی99035 – 11/11/1385 به شرکت تعاونی مسکن کارکنان مخابرات منتقل و برابر سند رهنی 1385/11/23-5590 
در رهن بانک اقتصاد نوین قرار دارد و سند به شماره چاپی 380791 صادر و تسلیم گردیده است به علت جابجایی مفقود گردیده 
ودرخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است و به مو جب شماره 72691 مورخ 1401/7/6 دفتر اسناد رسمی شماره 155 تهران 
به شهادت شهود رسیده است و وارده 14122-1401/7/9 به این اداره واصل گردیده لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی مورخه 
72/9/2 ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم غیر 
از اسناد فوق و یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت ده روز به این منطقه مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم و رسید دریافت نمایید تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از 

انقضای مهلت مزبور و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
14216 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرآرا تهران

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ آپارتمان به پالک 413112 فرعی از2395 اصلی قطعه پنجم تفکیکی مفروز از 
17835 فرعی از اصلی مذکور به مساحت 73/87 متر مربع بانضمام انباری شماره 3 به مساحت1/23 متر مربع در طبقه 
همکف و پارکینگ شماره چهار به مساحت10/80 متر مربع در طبقه همکف ذیل ثبت صفحه 354 دفتر 383 و دفتر 
الکترونیک 1397203010301080022546 بنام حورا هوشور و انسیه هوشور بالمناصفه ثبت و اسناد به چاپی 349526 و 
11621 صادر شد سپس به موجب سند قطعی 53542 مورخ 1399/2/17 دفترخانه 786 تهران به آقای سید محمدرضا 
هوشور انتقال یافته است اکنون اعالم نموده اند که سند مالکیت پالک مورد تقاضا به علت جابجایی مفقود گردیده است 
و مراتب به موجب شماره 754639 مورخ 1399/8/20 دفترخانه 40 تهران به شهادت شهود رسیده است لذا مراتب 
باستناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم غیر از اسناد فوق و یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت ده روز به این 
منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم و رسید دریافت نمایید تا مورد 
رسیدگی قرار گیرد به اعتراض بدون ارایه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نخواهد شد پس از انقضای مهلت مزبور و 

نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
14215 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرآرا تهران

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای سید مصطفی حسینی وکالتا باستناد وکالت نامه شماره 40609 مورخ 1400/12/22 دفترخانه 429 تهران از طرف مالک آقای 
زحیل فرجی مورچه خورتی با اعالم گم شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده ذیل 
شماره 53747 مورخ 1401/5/11 دفترخانه 106 تهران طی درخواست وارده 1023013858 مورخ 1401/5/12 تقاضای صدور المثنی 
سند مالکیت را نموده اند که مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت به شرح زیر  آگهی می گردد نام و نام خانوادگی آقای 
زحیل فرجی مورچه خورتی مالک شش دانگ 2- شماره پالک 28978 فرعی از124 اصلی 3- علت گم شدن گم شدن داخل دفتر4- 
خالصه وضعیت مالکیت سند مالکیت کاداستری ششدانگ عرصه واعیان یک دستگاه آپارتمان به مساحت134/04 متر مربع که 
4/92 متر مربع آن پیشرفتگی و 2/53 متر مربع آن بالکن است واقع در سمت جنوبی طبقه دو به شماره 28978 فرعی از124 اصلی 
قطعه 7 تفکیکی مفروز و مجزی شده از 2279 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران بانضمام پارکینگ قطعه 6 تفکیکی به 
مساحت11 متر مربع واقع در سمت زیرزمین غرب انباریها بانضمام انباری قطعه 6 تفکیکی به مساحت2/34 متر مربع واقع در سمت 
شرق زیرزمین به شماره چاپی 982004 ذیل دفتر الکترونیک 140020301023029729 به نام آقای زحیل فرجی مورچه خورتی صادر 
گردیده است لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر  ودرخواست صدور المثنی آن مراتب اعالم تا هر کس نسبت 
به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا 
ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت 

را طبق مقررات صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد.
14214 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم سرور شیرازی با ارائه دو برگ استشهادیه شماره 25718 مورخ 1401/7/20 مورد تایید دفتر 142 تهران ودرخواست وارده به شماره 
01 مورخ 1401/08/000 مدعی است که یک جلد سند مالکیت مربوط به شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی قطعه 9 تفکیکی طبقه 
پنجم به مساحت77/26 متر مربع بانضمام انباری زیر پله قطعه 5 تفکیکی به مساحت1/8 متر مربع به شماره 4780 فرعی از3589 اصلی 
واقع در بخش هفت تهران به شماره چاپی 173209 بنام سرور شیرازی صادر و تسلیم گردیده که در اثر جابجایی مفقود گردیده درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت نموده است لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی مورخه 72/9/2 ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم غیر از اسناد فوق و یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود می 
باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت ده روز به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
و رسید دریافت نمایید تا مورد رسیدگی قرار گیرد در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مزبور و عدم و صول اعتراض نسبت به صدور 

المثنی سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
14213 کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیروزی تهران

آگهی فقدان سند مالکیت

مشخصات ملک سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین به شماره 17 فرعی از4679 اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی از 
اصلی مذکور واقع در بخش 07 ناحیه حوزه ثبت ملک خاوران تهران استان تهران به مساحت 110 متر مربع مشخصات مالکیت 
آقای عباسعلی بهرامی سیاوشانی فرزند صفرعلی شماره شناسنامه 48 تاریخ تولد 10/02/1336 صادره از آشتیان موضوع 
سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 2420409 ذیل ثبت به شماره 30603 دفتر 238 صفحه 473 ثبت گردیده است اینک آقای 
مهدی سروش وکیل مالک فوق الذکر با ارایه دو برگ استشهادیه که به امضا شهود رسیده است و ذیل آن به گواهی شماره 
19186 مورخ 1401/8/9 دفترخانه 951 تهران گواهی امضا گردید مدعی است که اصل سند مالکیت به علت اسباب کشی و 
جابجایی مفقود گردیده است و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت ملک مذکور را نموده لذا مراتب باستناد ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت و یا در ا ختیار داشتن سند مالکیت 
نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از انتشار این آگهی به این منطقه مراجعه  واعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت 
اقدام نماید بدیهی است در این صورت پس از تنظیم صورت مجلس اصل سند مالکیت به ارایه کننده مسترد خواهد شد و پس 

از انقضا مدت مذکور و عدم هر گونه اعتراض این منطقه نسبت به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خواهد نمود.
14211 سرپرست  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خاوران تهران

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقای شهروز اسماعیلی طی وکالتنامه شماره 95972 مورخ1401/8/16 دفترخانه 87 تهران وکالتا از طرف آقایان و 
خانم ها زهرا استاد مهدی کاشانی و نسرین ملک محمد و امیر حسین ملک محمد و نرگس ملک محمد با اعالم مفقود شدن سند مالکیت 
ملک های مورد آگهی با تسلیم استشهادیه به شماره رمز تصدیق 378628 و 418994 مورخ 1401/8/17 و 1401/6/14 دفترخانه87 
تهران ودرخواست وارده 1017396 مورخ1401/8/21 تقاضای صدور المثنی اسناد مالکیت را نموده است مراتب در اجرای ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد نام و نام خانوادگی مالکین زهرا استاد مهدی کاشانی و نسرین ملک محمد و امیر حسین 
ملک محمد و نرگس ملک محمد شماره پالک های فرعی 13825 اصلی 45 مفروز از 611 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران 
علت گم شدن جابجایی خالصه وضعیت مالکیت اسناد مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به پالک ثبتی 13825 فرعی از45 اصلی 
مفروز و مجزا شده از611 فرعی از اصلی مذکور قطعه 90 تفکیکی واقع در بخش 11 ناحیه حوزه ثبت ملک لویزان تهران استان تهران 
به مساحت1000 متر مربع مشخصات مالکیت: مالکیت زهرا استاد مهدی کاشانی فرزند مهدی مالک یک دانگ مشاع از شش دانگ 
عرصه واعیان با شماره مستند مالکیت 84484 تاریخ 1390/5/5 دفترخانه اسناد رسمی شماره 87 شهر تهران استان تهران موضوع 
سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 238367 سری الف سال96 با شماره دفتر الکترونیکی 139620301151030823 ثبت گردیده است 
مالکیت نسرین ملک محمد فرزند احمد مالک یک ممیز پنج دهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه واعیان با شماره مستند مالکیت 
85829 تاریخ 1391/12/26 دفترخانه اسناد رسمی شماره 87 شهر تهران استان تهران موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 
238370 سری الف سال96 با شماره دفتر الکترونیکی 139620301151030835 ثبت گردیده است مالکیت امیر حسین ملک محمد 
فرزند احمد مالک دو دانگ مشاع از شش دانگ عرصه واعیان با شماره مستند مالکیت 84484 تاریخ 1390/5/5 دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 87 شهر تهران استان تهران موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 238368 سری  الف سال 96 با شماره دفتر 
الکترونیکی 139620301151030838 ثبت گردیده است . مالکیت نرگس ملک محمد فرزند احمد مالک یک ممیز پنج دهم دانگ مشاع 
از شش دانگ عرصه واعیان با شماره مستند مالکیت 85829 تاریخ 1391/12/26 دفترخانه اسناد رسمی شماره 87 شهر تهران استان 
تهران موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 238369 سری الف سال96 با شماره دفتر الکترونیکی 139620301151030829 ثبت 
گردیده است اینک با توجه به اعالم مفقودی اسناد مالکیت مورد ثبت فوق الذکر ودرخواست صدور المثنی آن مراتب اعالم تا هر کس 
نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده و این معامله در این آگهی قید نگردیده یا مدعی وجود اسناد مالکیت نزد خود می باشد باید تا 
ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارایه اصل اسناد مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل اسناد مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره ثبت المثنی اسناد مالکیت را طبق 

مقررات صادر  و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
14212 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لویزان تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم سیده مژگان شریعت با تسلیم استشهادیه مصدق ذیل شماره ترتیب 7840 بتاریخ 1401/8/1 دفترخانه 353 تهران اعالم نموده 
سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی33776 فرعی از7182 اصلی واقع در بخش 2 تهران به علت جابجایی مفقود 
گردیده است و طی وارده به شماره 14018601151015863 – 1401/8/2 درخواست المثنی سند مالکیت را نموده اند مشخصات مورد 
ثبت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت59/23 متر مربع قطعه 4 تفکیکی واقع در طبقه سوم به پالک ثبتی 33776 فرعی 
از 7182 اصلی مفروز و مجزا شده از 2265 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 2 تهران بانضمام پارکینگ قطعه 1 به مساحت 11 متر 
مربع واقع در طبقه -1 مشخصات مالکیت و سند مالکیت مفقودی مالکیت سیده مژگان شریعت فرزند سید محمدرضا دارای شماره 
ملی 0069299765 مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه واعیان که سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 890449 سری الف 
سال 98 با شماره دفتر الکترونیکی 139820301151025407 ثبت گردیده است با شماره مستند مالکیت 6683 تاریخ 1398/9/18 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 710 شهر تهران استان تهران موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 890449 سری الف سال 98 
با شماره دفتر الکترونیکی 139820301151025407 ثبت گردیده است محدودیت دفتر امالک رهنی شماره 6684 مورخ 1398/9/18 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 710 شهر تهران استان تهران که به نفع بانک مسکن لذا در اجرای ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون 
ثبت مصوب 80/11/8 مراتب در یک نوبت اگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاص مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار این اگهی اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این منطقه واقع در تهران بزرگراه شهید باقری پشت مجتمع قضایی شهید باهنر خیابان شهید نوروزیان اداره ثبت اسناد 
و امالک منطقه لویزان تسلیم و رسید اخذ نمایند بدیهی است در صورت انقضا مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض و یا در صورت 

اعتراض و عدم ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله طبق مقررات المثنی سند مالکیت صادر وتسلیم خواهد شد.
14210 سرپرست واحدثبتی حوزه ثبت ملک لویزان تهران

یک کارشــناس اقتصــادی اظهار داشــت: در حالی که 
کســری در بودجه عیان اســت، بودجه جاری مجلس به 
شــدت افزایش پیدا کرده  و بودجه ۱۴۰۱ مجلس نسبت 
به بودجه ســال ۹۹ بیش از ۲.۵ برابر شده اســت.مهدی 
پازوکی در گفت وگو با ایلنا درباره تبعات و اثرات کســری 
۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه ۱۴۰۱ که توسط رئیس 
سازمان برنامه و بودجه اعالم شد، اظهار داشت: علی رغم 
اینکه مدیران دولت ســیزدهم پیش از این دولت، منتقد 
بودجه ریــزی دولت  قبل بودند امــا بودجه  ۱۴۰۱ بودجه 
بســیار ضعیفی بود و بودجه این دولت و اجرای آن بدتر 
از دولت های قبلی هم بوده است.وی با بیان اینکه مخارج 
دولت در بودجه ۱۴۰۱ به مراتب بیشــتر شــده  است و 
دولــت هر روز به مخــارج بودجه اضافــه می کند، ادامه 
داد: دولت با ندانم  کاری های نظام دســتمزد را با بحران 
مواجه و با بی عدالتــی درباره آن تصمیم گیری کردند، به 
اجرا رســاندند و سازمان برنامه و بودجه هنوز در پرداخت 
حقوق بازنشسته ها با مشکل مواجه است.     این کارشناس 
اقتصادی گفت: از ســوی دیگر دولتی که به گفته رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری 

در بودجه دارد چطور می تواند به هزینه های دولت اضافه 
کند و حقوق و دســتمزد را افزایش دهــد. این اقدامات 
باعث می شــود که توهم پولی ایجاد کند و با این اقدامات 
دولت ســیزدهم، قدرت خرید مردم را به شــدت کاهش 
داد.پازوکی افزود: این دولت نســبت به دولت های قبل به 
شدت ضعیف تر اســت و وزرایی که بر سر کار آمده اند از 
نظر توانایی، عملکردی،  مدیریتی و...  قابل مقایسه با وزرای 
دولت های قبل نیستند. در واقع تمام مدیران ضعیف دولت 
نهم و دهم به غیر از تعدادی که در زندان هستند، مابقی 
به کار برگشــتند اما از همان دوره هم ضعیف تر شده اند.
وی تاکیــد کرد: در همین دوره بهترین مدیران اســتانی 
ســازمان برنامه و بودجه حذف شــدند و به دلیل اینکه 
مدیران مستقلی بودند و به جناحی وابستگی نداشتند در 
این دولت کنار گذاشته شدند. موضوع این است که اساسا 
مدیران ضعیف، نمی خواهند افراد قوی در سیستم حضور 

داشته باشد و بخشی از کار را مدیریت کند، مردم متوجه 
این تصمیمات شــده اند و نسبت به آن اعتراض دارند.این 
کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش مخارج دولت گفت: 
در حالی که کســری در بودجه عیان است، بودجه جاری 
مجلس به شدت افزایش پیدا کرده  و بودجه ۱۴۰۱ مجلس 
نسبت به بودجه سال ۹۹ بیش از ۲.۵ برابر شده است.وی 
ادامه داد: از دیگر اشــکاالت بودجه ریزی دولت سیزدهم 
این است که سال گذشته ردیف های بودجه را ادغام کردند 
تا جامعه و مردم امکان نظارت بر بودجه را نداشته باشند 
و شاهد برگشت اقدامات و سیاست های اشتباه دولت نهم 
و دهم هســتیم، در حالی که این سیاست ها آزمون خود 
را پــس داده اند و اثرات و تبعــات آن را در اقتصاد دیدیم 
.پاوزکی با بیان اینکه آثار کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 
بودجه ۱۴۰۱ را می توان در رشد نقدینگی می بینیم، اظهار 
داشــت: درحالی که درآمدهای دولت تحقق پیدا نکرده ، 

مخارج دولت افزایش یافته  است. اگر دولت بخواهد آثار و 
تبعات منفی کســری بودجه را کنترل کند باید به همین 
میزان مخارج را کاهش دهــد. اما توان کاهش مخارج را 
ندارد به طوریکه در همین شرایط افزایش حقوق را هم در 
دســتور کار دارند.این کارشناس اقتصادی افزود: بنابراین 
در شرایطی که امکان کاهش مخارج را ندارند باید منابع 
درآمدی را افزایش دهند اما سیاســت های خارجی دولت 
اثرگذار در افزایش درآمدها با اشکال مواجه است و کشور 
را در این زمینــه با بحران روبــه رو کرده اند. طبق گفته 
مدیران درآمدهای نفتی پیش بینی شده هم تحقق پیدا 
نمی کند. وی تاکید کرد: در این شرایط دولت با تصمیمات 
اتخاذ شده، بی عدالتی را در اقتصاد گسترش داده  است از 
این رو تیم اقتصادی دولت رئیســی تنها امکان مقایسه با 
تیم اقتصادی دولت آقای احمدی نــژاد را دارد، اما با این 
تفــاوت کــه در دولت نهم و دهم بخت بــا آنها یار بود و 
درآمدهای نفتی کشور فوق العاده باال بود و ناکارامدی تیم 
اقتصادی دولت به طور واقعی نمایان نمی شد اما امروز که 
درآمدهای نفتی به اندازه آن دوران نیست، ناکارآمدی تیم 

اقتصادی پیدا است.

یک کارشناس اقتصادی تشریح کرد

تاثیر کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بر رشد نقدینگی

بررســی روند بازار ارز نشان می دهد که دالر طی یک ماه 
گذشته ۳ کانال جهش پیدا کرده و در نهایت به قیمت ۳۵ 
هزار و ۳۲۱ تومان رسیده است.بازار ارز یک ماه پرنوسان 
را گذراند، ماهی که حتی با وجود پلیســی شــدن بازار و 
اعمال چند تصمیم برای بازار، آن چنان نتوانست روند بازار 
را معکوس و قیمت ها را کاهشــی کند.بررسی روند بازار 
ارز نشــان می دهد که دالر طی یک ماه گذشته ۳ کانال 
جهش پیدا کــرده و در نهایت به قیمت ۳۵ هزار و ۳۲۱ 

تومان رسیده است.
البته در این ماه، دالر آمریکا کانال ۳۶ هزار تومان را هم رد 
کرد و به مرز کانال ۳۷ هزار تومان رسید، اما پس از اعمال 
سیاست های جدید ارزی، روند بازار تا حدی ریزشی شد، 
اما کاهش قیمت ها به حدی نبود که قیمت ها به روزهای 

پایانی مهرماه برگدد.

بنا به این گزارش، هر دالر آمریکا دیروز در بازار صاهد افت 
۲۷۴ تومانی قیمت بود، اما مقایسه قیمت ها حاکی از آن 
است که در طول یک ماه آبان هر دالر آمریکا با افزایش ۲ 

هزار و ۵۵۰ تومان روبه رو شد.
به عبارتــی، در حالی که قیمــت دالر در اولین روز آبان 
مــاه ۳۲ هزار و ۸۱۵ تومان بــود، حاال در بازار ۳۵ هزار و 
۳۲۱ تومــان قیمت دارد.بنا به این گزارش، بانک مرکزی 
در طول یک ماه گذشــته تالش کرد تا با انتشار اخباری 
مبنی بر فروش اوراق ارزی و تزریق ســنگین ارز در بازار 
توافقی و پیشی  گرفتن میزان عرضه از تقاضا ور عین حال 

فروش آنالین ارز از صدافی هه، سیگنال کاهشی برای نرخ 
دالر ارســال کند.اما تحلیلگران اقتصادی معتقدند دولت 
نمی توانــد در درازمدت به این رونــد ادامه دهد، چراکه 
شرایط تورمی در اقتصاد کشور، تعیین کننده مسیر قیمتی 
در بازار ارز اســت.به باور آن ها، با وجود تورم ۴۰ درصدی 
در اقتصاد کشــور، هر سیاستی هم دولت در بازار ارز اجرا 

کند، تورم آن را خنثی خواهد کرد.
دالربهچهسمتیمیرود؟

در همین خصوص، کامران ســلطانی زاده، دبیرکل کانون 
صرافان در گفت وگویی با اشــاره به عدم توان پیش بینی 

قیمت دالر، گفته بود: به طور کلی قیمت دالر بر اســاس 
فاکتورهای عرضه و تقاضا تعریف می شــود. اگر تقاضای 
بیشــتری در آینده وجود داشته باشــد و عرضه افزایش 
نیابد، طبیعتا قیمت باال می رود اما چنانچه عرضه زیادی 
داشــته باشیم و تقاضا کم باشد، قیمت سقوط می کند.به 
گفته او، از ســویی دیگر تورمی به نام تورم سالیانه نیز در 
کشــور وجود دارد که آن هم بــر نرخ دالر و تمامی ارزها 
اثرگذار اســت. فاکتورهای اجتماعی، سیاسی و بین الملل 
مانند؛ تحریم ها، روابط خارجی با کشورهای دیگر، کاهش 
صادرات و تبادالت مالی نیز تاثیر بســیاری دارد.دبیرکل 
کانون صرافان یادآور شده بود: دالر ۳۲ هزار تومان بود و 
اکنون به قیمت ۳۵ هزار تومان رسیده است. یعنی تقریبا 
۱۰ درصد در یک ماه افزایش پیدا کرده است. این تغییر در 

مدت کوتاهی رخ داده است.

چرا قیمت ها به سیاست های ارزی بی حس است؟

دالر ۳ کانال پیش رفت

بانک مرکزی گزارش »تحلیل تحــوالت اقتصاد کالن و اقدامات این بانک در 
مهر ماه ۱۴۰۱« را منتشر کرد که حاکی از تداوم کاهش رشد تورم و نقدینگی 
در این ماه اســت.به گزارش ایسنا، اجرای رویکرد جدید سیاستگذاری پولی و 
مدیریت انتظارات تورمی از سوی بانک مرکزی، مستلزم ارائه اطالعات درست 
و به هنگام از مجموعه تحوالت اقتصاد کالن است؛ چراکه در عمل، شکل گیری 
صحیح انتظارات در فعاالن اقتصادی و ایجاد شــرایط بهتر برای بانک مرکزی 
در جهــت نیل به اهداف حفظ ارزش پول ملی )کنترل تورم( و مســاعدت به 
رشــد اقتصادی، در گرو ارائه و استفاده به هنگام از اطالعات وضعیت موجود 
اقتصاد خواهد بود.بر این اساس، خالصه ای از مجموعه تحوالت اقتصاد کالن 
و اقدامات بانک مرکزی در راســتای دستیابی به اهداف و ماموریت های خود 
در مهر ماه ۱۴۰۱ به شــرح ذیل ارائه می شود.بررســی تحوالت تورم ماهانه 
شاخص کل کاالها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان می دهد تورم ماهانه 
شــاخص کل مصرف کننده در مهرماه سال جاری با ۰.۳ واحد درصد افزایش 
نســبت به ماه قبل )۲.۶ درصد( به ۲.۹ درصد رسید.تورم های نقطه به نقطه و 
دوازده ماهه شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در مهرماه سال جاری 
نیز به ترتیب ارقام ۴۴.۷ و ۳۹.۶ درصد را ثبت کرد که نســبت به شهریورماه 
ســال جاری به ترتیب معادل ۰.۲ و ۰.۱ واحد درصد کاهش نشــان می دهد.
بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه های 
اختصاصی »کاال« و »خدمت« در مهرماه نشــان می دهــد تورم ماهانه گروه  
اختصاصی »کاال« با ۰.۳ واحد درصد کاهش نســبت به ماه گذشــته به ۱.۶ 
درصد رسید. در مقابل تورم ماهانه گروه  اختصاصی »خدمت« در این مقطع با 
۱.۴ واحد درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به رقم ۵.۲ درصد رسید.بررسی 
تحــوالت تورم ماهانه گروه کاال به تفکیــک »خوراکی ها« و »غیرخوراکی ها« 
موید کاهش تورم ماهانه اقالم خوراکی در مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از 
آن است. به طوریکه شاخص بهای خوراکی ها و آشامیدنی ها )با ضریب اهمیت 
۲۵.۵ درصد( با ۰.۹ واحد درصد کاهش نسبت به شهریور و ثبت تورم ماهانه 
۱.۲ درصدی، ســهمی معادل ۰.۴ واحد درصد را از تورم ماهانه شــاخص کل 
)۲.۹ درصد( در مهرماه سال جاری به خود اختصاص داده است.بررسی بیشتر 
تحوالت شــاخص خدمت  نیز حاکی از آن اســت که افزایش تورم ماهانه این 
گروه عمدتاً متاثر از تحوالت شاخص های خدمت در گروه« مسکن و خدمات 
ســاختمانی« و »تحصیل«  بوده است؛ به طوری که سهم این دو گروه  از تورم 
ماهیانه خدمت در مهرماه سال جاری )۵.۲ درصد( به ترتیب ۴.۴ و ۰.۶ واحد 
درصد بوده اســت.در حوزه تجارت خارجی با توجه به اخبار منتشره از سوی 
گمرک، طی هفت ماهه ســال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکــی برابر با ۲۸.۴ 
میلیــارد دالر بود که حاکی از افزایش حدوداً ۵.۶ درصدی آن در مقایســه با 

مدت مشــابه سال ۱۴۰۰ است. ارزش واردات گمرکی نیز در این دوره معادل 
۳۱.۷ میلیارد دالر گزارش شــده است که موید افزایش حدوداً ۱۴.۴ درصدی 
آن نســبت به دوره مشابه سال قبل است.مطابق با اطالعات مندرج در سامانه 
معامالت الکترونیکی ارز، بررســی تحوالت بازار ارز حاکی از آن اســت که در 
مهر ماه متوســط نرخ فروش دالر در بازار حواله حدود ۲۷۱.۹ هزار ریال بود 
که نســبت به شــهریور ماه معادل ۱.۳ درصد افزایش نشان می دهد.در بخش 
اســکناس نیز متوســط نرخ فروش دالر در این ماه حدود ۲۸۷.۳ هزار ریال 
بود که حاکی از افزایش ۱.۳ درصدی آن در مقایســه با شهریور ماه است. در 
بازار مسکن و بر اســاس اطالعات اخذ شده از سامانه ثبت معامالت امالک و 
مســتغالت کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد 
مسکونی معامله شده در شهر تهران طی مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۱.۲ 
درصد و نســبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۳۸.۲ درصد افزایش را تجربه کرد.
در بازار ســهام نیز شــاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی مهرماه ۳.۴ 
درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت.الزم به ذکر است سیاست گذار 
پولی با رصد مستمر تحوالت قیمت دارایی ها و توجه به داللت های آن بر تغییر 
ســطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار 
قرار خواهد داد. بررســی تحوالت بازار بین بانکی در مهرماه نشــانگر کاهشی 
نســبی در حجم معامالت به دلیل کاهش وجوه در دسترس بانک ها بود که از 
جملــه دالیل آن می توان به تداوم فروش اوراق دولتی به بانک ها اشــاره کرد. 
این درحالی است که بررســی تغییرات نرخ سود بازار بین بانکی گویای تداوم 
ثبات نرخ مذکور و قرار داشتن آن در محدوده داالن از پیش تعیین شده است. 
در مهرماه سال ۱۴۰۱، متوســط ماهانه نرخ بازده اوراق مالی اسالمی دولتی 
با سررســید یک، دو و سه ساله به ترتیب با ۱.۰۷ ، ۰.۷۵ و ۱.۱۳ واحد درصد 
افزایش نســبت به ماه قبل به ۲۲.۶۳ ، ۲۳.۲۵ و ۲۳.۵۰ درصد رسیده است.

همچنین شــیب منحنی بازده اوراق خزانه در مهرماه نسبت به شهریورماه و 
مرداد ماه تندتر شده و این منحنی نسبت به دو ماه گذشته در سطح باالتری 
قرار گرفته است.حجم نقدینگی در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ معادل ۵۶۷۶۹.۷ 
هزار میلیارد ریال بوده است که به ترتیب ۱۷.۵ و ۳۴.۳ درصد نسبت به پایان 
ســال و پایان مهر ماه ســال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. رشد متغیر مذکور در 
هفت ماهه نخســت ســال قبل و ۱۲ ماهه منتهی به مهر ماه سال ۱۴۰۰ به 
ترتیب معادل ۲۱.۶ و ۴۲.۸ درصد بوده اســت.الزم به ذکر است که بخشی از 
رشــد نقدینگی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ )معادل ۲.۳ واحد درصد از رشد هفت 
ماهه و ۲.۷ واحد درصد از رشــد ۱۲  ماهه( مربوط به اضافه شــدن اطالعات 
خالصه دفتر کل دارایی هــا و بدهی های بانک مهراقتصاد به اطالعات خالصه 

دفتر کل دارایی ها و بدهی های بانک سپه )بواسطه ادغام( بوده است.

بانک مرکزی اعالم کرد

کاهش یک دهم رشد تورم در مهر ماه!


