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بند   )۱( جزء  اجرایی  آیین نامه  با  دولت  هیئت 
)ز( تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ کل 
کشور که مربوط به فروش نفت از سوی اشخاص 
موافقت  می شود،  اجرایی  دستگاه های  تأیید  مورد 
کرد و مصوبه مذکور در تاریخ ۱۸ آبان در نامه ای از 

سوی معاون اول رئیس جمهوری ابالغ شد.
در بند )ز( و جزء )۱( این بند آمده است: به منظور 
اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست 
دستگاه های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف 
عمومی دولت، صندوق های بازنشستگی کشوری، 
اجرای  در  همچنین  اجتماعی،  تأمین  و  لشکری 
ماده )۹۰( قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ 
قانون اساسی، به دولت اجازه داده می شود از طریق 
شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام 
و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده 
توسط دستگاه های اجرایی پس از تأیید آنها توسط 
صادراتی  روز  قیمت  اساس  بر  و  نفت  وزارت 
شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند )ب( 

تبصره )۱( این قانون اقدام کند.
از  نفت  فروش  ارزیابی  در  خاقانی  محمود 
شده  اعالم  خصوص  این  در  گفت:  افراد  سوی 
اجازه  می کند  تائید  نفت  وزارت  که  اشخاصی  به 
فروش نفت داده شود، اما مشخص نشده بر اساس 
قرار  تائید  مورد  را  اشخاص  این  ضوابطی  چه 
که  ندارد  صراحت  قانون  این  همچنین  می دهد، 
یا حقوقی.  جزء  و  هستند  حقیقی  اشخاص  این 
قانون  واحده  ماده   "۱۹" تبصره  "ز"  بند  "یک" 
بودجه ۱۴۰۱ فروش نفت از سوی اشخاص مورد 
در  این روش  اما  است  اجرایی  دستگاه های  تائید 
حالی که قانون نبود هم در دولت احمدی نژاد اجرا 
شد، یعنی پلیس و یا یک وزارتخانه ای برای تامین 
هزینه هایی که کسری بودجه داشت مجوز گرفتند 
که از جزیره خارک محموله دریافت و بفروشند و 

مشکل بودجه شان را حل کنند. این اقدام در مورد 
پلیس انجام شد، وقتی دولت یازدهم مستقر شد در 
خصوص محموله هایی که به این نحو فروخته شده 
بود سوال شد که چگونه به فروش رفته و پول آن 
کجا رفته تا اینکه به مافیای بابک زنجانی رسیدند. 
در هر حال اکنون نیز این قانون شفاف نیست که 

چه کسی در اجرا نظارت دارد.
این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه این قانون 
بد نوشته شده یعنی قانونگذار در انشای قانون دقت 
از  کرد:  تصریح  نیست،  و شفاف  نداشته  بیشتری 
بهانه تحریم و  به  به بعد در کشور ما  دولت نهم 
شفاف  کالن  اقتصاد  تحریم  زدن  دور  ضرورت 
به  که   هستند  فعال  اقتصاد  در  کسانی  و  نیست 
خوراکی  و  یدکی  قطعات  مافیای  دارو،  مافیای 
شهرت یافته اند و بخش اعظم صادرت غیر نفتی 
کشور را هم در دست دارند. حال به بهانه این قانون 
صادرت نفت را هم بدست می گیرند و وارد بازاری 
نام چین داریم،  به  می شوند که یک مشتری فقط 
را  نفت خام  بهانه دور زدن تحریم  به  کسانی که 
تحویل می گیرند و به بهانه این که نباید اسم شان 
فاش شود مخفی می فروشند و هر کدام با دیگری 
که  است  حالی  در  این  می کند،  رقابت  قیمت  در 
شرکت نفت نیز برای دور زدن تحریم سعی می کند 
ارزان تر از روسیه نفت را در بازار شرق بفروشد، 
بنابراین اکنون این نگرانی وجود دارد که از نفت 
خام شرکت نفت فروش نرود و روی دستش بماند. 
اکنون پیشنهاد من این است که اگر قرار است این 
قانون اجرا شود و  وزارت نفت اشخاصی را که 
صاحب امتیاز بوده و محق هستند که محموله نفت 
در  را  نفت  است  بهتر  بفروشند،  بازار  در  را  خام 
اختیار بیمارستان ها حداقل بیمارستان صنعت نفت 
هم قرار دهند تا بتوانند مشکالت مالی را حل کرده 

و بیمارستان ها را بهتر مدیریت کنند.

خاقانی با تاکید بر اینکه باید شفاف سازی شود که 
چرا در این قانون منافع ملی به اندازه کافی مدنظر 
سوی  از  نفت  فروش  تجربه  درباره  نگرفته،  قرار 
افراد در دیگر کشورها گفت: در صنعت نفت چه 
قبل و چه بعد از انقالب این روش برای بازاریابی و 
فروش نفت سابقه نداشته و قانونی نبوده است، در 
کشورهای دیگر مثال عراق شرکت های چندملیتی 
از جمله لوک اویل و شرکت های چینی و اروپایی 
مثل توتال و بی پی و شوورن در سرمایه گذاری و 
اینکه حتی  یا  دارند و  تولید  قرارداد مشارکت در 
حال  در  امریکا  با  پنهان  طور  به  ونزوئال  دولت 
مذاکره است، در تمام کشورهای عضو اوپک مثل 
امارات و عربستان شرکت های چندملیتی حضور 
قرارداد  کشورها  آن  دولتی  شرکت  با  و  دارند 
نیز  شفافی دارند، مثال در آرامکو دیگر شرکت ها 
سهام دارند اما تمام نفت تولیدی را خود شرکت 
می فروشد و به اشخاصی در عربستان این وظیفه 
این  بار است که  اولین  برای  را تفویض نمی کند. 
آنچه  نتیجه  و  شده  تصویب  ایران  در  تنها  قانون 
در  بزرگی  مافیاهای  اینکه  داد  انجام  احمدی نژاد 
به عرصه وجود گذاشتند.  پا  نفت  عرصه صنعت 
هستند،  نفت  صنعت  بدنبال  مافیایی  همان  اکنون 
اقتصاد خرد و کالن را مدیریت می کنند و صادرات 
غیرنفتی را در دست دارند و نمی خواهند برجام به 
سرانجام برسد، فشار وارد می کنند تا فروش نفت 
را هم در دست بگیرند و این در شرایطی است که 
همواره اعالم می شود نفت فروخته می شود و پول 

آن نیز به کشور باز می گردد.
این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: تا مدیریت 
 FATF تا  نشود،  شفاف  بانکی  نظام  و  اقتصاد 
تصویت نشود وضع به همین شکل است. مافیا از 
هر حرکت اقتصادی دولت به نفع خودشان سود 

می کند و این منافع ملی است که متضرر می شود.

اقتصاد

مافیای مخالف برجام بدنبال انحصار در فروش نفت
شنبه 28 آبان 1401     شماره  6414      سال بیست و پنجم

موتورسیکلت هم کاالی 
لوکس شد

عضو انجمن موتورسیکلت ایران گفت: استقبال 
زیاد از موتورسیکلت موجب شد تنوع تولید این 
نوع   ۱۵۰ از  بیش  به  اکنون  و  یابد  افزایش  کاال 

رسیده است.
 ابوالفضل حجازی افزود: تولید موتورسیکلت از 
زمانی که خودرو گران شد، رونق گرفت و موجب 
شد تنوع تولید این کاال در مقایسه با گذشته افزایش 
یابد، این افزایش تقاضا نیز باعث افزایش قیمت 
از  اکنون قیمت موتورسیکلت  به نحوی که  شد 
۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان است؛ این افزایش قیمت 
باعث شد این محصول به عنوان کاالی لوکس به 

شمار بیاید. 
وی گفت: در گذشته قیمت موتورسیکلت هایی 
که در ایران تولید می شد بین 3 تا ۵ میلیون تومان 
بود به همین دلیل اصوالً جزو کاالی سرمایه ای به 
شمار نمی رفت، اما اکنون جزو کاال های لوکس به 
شمار می رود. اکنون نحوه استفاده از موتورسیکلت 
فرهنگ  و  کرده  تغییر  گذشته  با  مقایسه  در  هم 

استفاده از آن در بین مردم جا افتاده است. 

واریز سود سهام عدالت
 تا پایان آذر

فعالیت  از  جزییاتی  ارائه  به  حدادی«  »پیمان 
افزود:  و  پرداخت  بازار سرمایه  تثبیت  صندوق 
دارایی  میزان  شده  انجام  برآوردهای  طبق 
صندوق تثبیت بازار سرمایه در روزهای پایانی 
تومان  میلیارد  هزار   ۶ حدود  سال   ۱۴۰۰ سال 
بود که اکنون این عدد به رقمی معادل ۱۲ هزار 

میلیارد تومان رسیده است.
حدادی به اعضای تشکیل دهنده هیات امنای 
صندوق تثبیت بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: 
هیات امنای این صندوق شامل وزیر امور اقتصاد 
و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس 
کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار و رئیس صندوق توسعه ملی است که نوع 
خرید و فروش سهام بر اساس آیین نامه مصوب 

شده در هیات امنا انجام خواهد شد.
مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه به سهام 
این صندوق در ۵۱۰ نماد اشاره کرد و ادامه داد: 
صندوق تثبیت بازار سرمایه زمانی اقدام به ورود 
برخی  وجود  شاهد  که  می کند  سهام  بازار  در 
نیز  و  ارز  بازار  بازار،  در شاخص های  تغییرات 

بازارهای جهانی باشد.
انجام  خریدهای  بودن  محرمانه  به  حدادی 
اشاره  بازار سرمایه  تثبیت  توسط صندوق  شده 
کرد و گفت: بر اساس ارزیابی های انجام شده، 
مشخص شده است که فعالیت صندوق هایی با 

این عملکرد در سطح جهانی منتشر نمی شود.
مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه با اشاره 
به بیمه سبد سهام اعالم کرد: تا پایان امروز سهام 
حدود ۲۲۰ هزار نفر تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان 
به عالوه ۲۰ درصد بازدهی تضمین شده که برای 
روزهای آینده می توان تاثیر این تصمیم مهم را 

بر روی بازار سرمایه مشاهده کنیم.
از  که  دولت  بدهی  اوراق  اینکه  بیان  با  وی 
دولت  تعهد  جزو  می شود،  منتشر  دولت  سوی 
است و هیچ نگرانی در مورد آنها وجود ندارد، 
افزود: در الیحه بودجه سه منبع در نظر گرفته 
شده است، در ابتدا تعهد برای اشخاص حقیقی 
درآمد  با  صندوق های  میلیونی،   ۱۰۰ از  کمتر 
بودجه  اوراق دولتی و همچنین ردیف  ثابت و 
پنج هزار میلیارد تومان برای صندوق تثبیت بازار 

در نظر گرفته می شود.
راه اندازی  جزییات  به  همچنین  حدادی 
 ۲ حدود  افزود:  و  کرد  تاکید  بین الملل  بورس 
ماه گذشته در شورای عالی بورس مساله مربوط 
و  شد  مطرح  بین الملل  بورس  راه اندازی  به 
یا  یک  طی  اتفاق  این  اساسنامه  که  امیدواریم 
قرار  بورس  مورد تصویب سازمان  آینده  ماه   ۲
پذیره نویسی  به  اقدام  سرمایه گذاران  و  بگیرد 
این بورس  این است که  بر  ابتدا قرار  کنند. در 
از حداقل ۶۰ درصد سهامداران خارجی تشکیل 
بازار به صورت  این  شود و همچنین معامالت 
ارزی باشد و مساله اصلی این است که فعاًل هیچ 
درخواست  داخلی  بانک  یک  از  غیر  به  نهادی 

سرمایه گذاری در این زمینه را نداشته است.
به  سرمایه  بازار  تثبیت  صندوق  مدیرعامل 
 ۱۴۰۰ سال  عدالت  سهام  سود  واریز  جزییات 
اشاره کرد و افزود: بر اساس برآوردهای انجام 
شده سود سهام عدالت سال، ۱۴۰۰، ۲ برابر سال 
۹۹ است که قرار شده تا نخستین مرحله واریزی 

سود سال ۱۴۰۰ تا پایان آذرماه پرداخت شود.
تاکید  سرمایه  بازار  تثبیت  مدیرعامل صندوق 
کرد: از اول اسفند سال گذشته که شورای عالی 
استانی  شرکت های  نماد  کرد  مصوب  بورس 
به قوت خود  این مصوبه همچنان  بماند،  بسته 
این  بازگشایی  تا زمانی که مجوز  باقی است و 
صادر  مجامع  برگزاری  از  بعد  یا  قبل  نمادها 

نشود، نمادهای مذکور باز نمی شوند.
حدادی با بیان اینکه شورای عالی بورس نهادی 
است که باید مجوز برگزاری یا بازگشایی نمادها 
را صادر کند، گفت: تاکنون این اقدام انجام نشده 
است؛ اما امیدواریم که این موضوع تا ماه آینده 

به جمع بندی برسد.
بازار سرمایه به فروش  تثبیت  رئیس صندوق 
روش  با  عدالت  سهامداران  برای  عدالت  سهام 
این  در  تصمیم گیری  گفت:  مستقیم  مدیریت 
زمینه وابسته به نظر شورای عالی بورس است که 

شامل حدود ۱۹ میلیون سهامدار می شود.

مجتبی عالی در پاسخ به این پرسش که شما از 
صادرات ۵۰ هزار راس دام زنده به قطر برای جام 
جهانی فوتبال خبر دادید آیا موفق به صادرات این 
تعداد دام به قطر شدیم؟ گفت: برنامه اصلی این 
بود که اتحادیه دامداران از طریق قرنطینه  بوشهر 
کرده  سرمایه گذاری  آنجا  در  خود  قطری ها  که 
کشور  این  به  نر  گوسفند  راس  هزار   ۵۰ بودند 
صادر کند. مقدمات انجام این کار نیز فراهم شد؛ 
زیادی  افراد  برای  بازرگانی  کارت  متاسفانه  اما 
صادر شده است و همین مسئله روند صادرات 
دام را باچالش مواجه کرده و به نوعی بازار قطر 

را خراب کردند.
به  اشاره  با  ایران  دامداران  اتحادیه  مدیرعامل 
از دست رفتن بازار قطر، گفت: طرف قطری به 
ایران آمد و کارهای قرنطینه ای نیز انجام شد اما به 
دالیلی که اشاره کردم این بازار را از دست دادیم؛ 
البته گزارش های مبنی به صادرات دام به قطر از 
طریق دامداران خوزستان به دست ما رسیده است.
دادرس  صدر  افشین  رابطه  این  در  همچنین 
که  اطالعاتی  گفت:  سبک  دام  اتحادیه  رئیس 
مسئوالن برای صادرات دام اعالم می کنند باهدف 
مطرح  رسانه ها  در  تولیدکنندگان  کردن  دلخوش 

می شود اما در عمل شاهد اجرا نمی شوند.
وی با بیان اینکه گزارشی از صادرات دام به قطر 
تا به امروز بیش از 7۰  ارائه نشده است، گفت: 
هزار راس دام به کشورهای عراق و کویت صادر 
تاثیری  از صادرات چندان  این رقم  اما  کرده ایم؛ 
دام  امور  معاون  نمی گذارد.  زنده  دام  قیمت  در 
وزارت کشاورزی تعداد مازاد دام سبک را حدود 

۲ میلیون راس عنوان کرده است و اگر صادرات 
دام با همین روند ادامه داشته باشد تا پایان سال 
شاید بتوان حدود ۲۰۰ هزار راس دام صادر کنیم 
دام  مازاد  تعداد  با  معناداری  فاصله  عدد  این  که 
پیچیده تر  سنگین  دام  برای  تولید  شرایط  دارد. 
است چراکه عوارض سنگینی برای صادرات این 
دام وضع شد و همین مسئله انگیزه ای صادرات 
را سلب کرد. از سوی دیگر این گوشت نتوانست 
در بازار داخلی جذب شود از این رو شرایط این 

تولیدکنندگان بسیار پیچیده  شده است.
را  پرواری  نر  بره  قیمت  میانگین  صدردادرس 
افزود:  و  دانست  تومان  هزار   73 تا   7۲ کیلویی 
بازار رابطه  با قیمت گوشت در  قیمت دام زنده 

منطقی ندارد.
کمبود  به  اشاره  با  دامپروری  حوزه  فعال  این 
به  دامدارکارت  طرح  گفت:  دامداران،  نقدینگی 
از حذف  بعد  همچنین  نشد؛  اجرا  کامل  صورت 
ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت به دامداران تعهداتی داد 
که درعمل به هیچ کدام از آنها عمل نکرد بنابراین 
دامدار باید نهاده مورد نیاز را ۶ برابر قیمت اسفند 
خریداری کند اما قیمت دام تولیداش تغییر نکند. 
طبیعی است که تولید دیگر توجیه اقتصادی ندارد از 
این رو شاهد کشتار دام های مولد از سوی دامداران 
هستیم؛ وزارت کشاورزی هم برنامه ای برای کمک 
از  کاغذ  در  و  ندارد  مولد  دام  تولیدکنندگان  به 
دام پروری حمایت می کند. وقتی دام مولدی نباشد 
بره ای نیست که بخواهیم آن را پروار کنیم و وقتی 
دامی برای پروار نباشد گوشتی تولید نمی شود، این 

خالصه حال تولید دام در کشور است.

وزارت کشاورزی روی کاغذ از دام پروری حمایت می کند

پژوهش   و  آموزش  عالی  موسسه  به تازگی 
طرحی  انتشار  به  اقدام  برنامه ریزی  و  مدیریت 
تحت عنوان »بررسی آثار شوک های اقتصاد کالن 
این تحقیق  ایرانی« کرده است. در  بر خانوارهای 
تاکید شده است که مصرف خصوصی سرانه در 
یک دهه اخیر با نوسانات شدید و نبود رشد همراه 
بوده است. این امر افزایش قشر زیر خط فقر و یا با 

درآمد کم را در کشور به تصویر می کشد.
سیاست های  است  الزم  ارتباط،  همین  در 
هدف  با  و  هدفمند  به صورت  دولت ها  معیشتی 
اقشار  تمام  برای  حداقلی  اساسی  کاالهای  تامین 
کشور تنظیم شود. این امر به منزله کنار گذراندن 
پرداختی های معیشتی ماهانه و جایگزین کردن آن 

با سیاست های تامین حداقل کالری است.
در بخشی از این گزارش آمده است، در سال های 
در  تغییر  دچار  ایران  اقتصاد  تحریم،  از  پس 
ساختارهای بلندمدت خود شده  است. به طوری که 
این تغییرات در روندهای بلندمدت تولید ناخالص 
نقطه  می شود.  مشاهده  کل  مصرف  و  داخلی 
چرخش این روندها را در سال ۱3۹۱ همزمان با 
باید جست وجو  بین المللی  تحریم های  اوج گیری 
قالب  در  چرخش،  این  از  بخشی  لیکن  کرد، 
قابل  قبل  سال های  از  و  اقتصاد  آحاد  انتظارات 
»مصرف خصوصی«  ویژه،  به طور  است.  ردگیری 
که به طور مستقیم رفتار مصرفی خانوارهای کشور 
با آغاز تحریم   از سال ۱3۸۶ و  را نشان می دهد، 
کشورهای چهارگانه ایاالت متحده، استرالیا، کانادا، 
بانک ها و  و بریتانیا که به صورت محدود برخی 
بود،  گرفته  نشانه  را  ایرانی  صادراتی  محصوالت 

دچار کاهش در نرخ رشد می شود.
یادآور می شود در این سال ها درآمدهای نفتی در 
بیشترین مقدار چهل ساله خود رسیده بود و از این 
وجود  مصرف خصوصی  کاهش  بر  دلیلی  حیث 
عقالیی  رفتار  پدیده،  این  توضیح  تنها  نداشت. 
است  آتی  سال های  وضعیت  پیش بینی  در  مردم 
که مبتنی بر مشاهدات در آن سال ها و رفتارهای 
غیردیپلماتیک سیاستگذاران در پاسخ به تحریم های 

چهار کشور بود.
تحقیق  نیازمند  ادعایی  چنین  برای  که  هرچند 
و مدل سازی اقتصادی بیشتر هستیم، لیکن شهود 
شدن  بدتر  برای  انتظارات  که  می گوید  اولیه 
پس انداز  به  مردم  شد  موجب  تحریم ها  وضعیت 
احتیاطی بیشتر )و احتماال خروج سرمایه ناشی از 

نااطمینانی( روی آورند.
به  همچنان  دولتی«  »مصرف  مساله،  این  به رغم 
رشد مثبت خود ادامه می دهد و روندی افزایشی 
را در پیش می گیرد. این رشد در سال ۱3۹۴ که با 
رکود غیرمنتظره در بخش تولیدی کشور و کاهش 

درآمدهای مالیاتی مواجهیم، کاهش می یابد.
اقتصاد  به  اقتصادی  تحریم های  که  آسیب هایی 
سمت  در  هم  می توان  را  است  کرده  وارد  ایران 
عرضه و هم در سمت تقاضا بررسی کرد، ولی به 
و  اولیه   مواد  واردات  در  محدودیت  آنکه  سبب 
واسطه ای و محدودیت های بانکی به طور مستقیم 
بر تولیدکنندگان وارد می شود، بخشی از این مطالعه 
به تفکیک آسیب ها در بازارهای مختلف و عوامل 

تولیدی می پردازد.
همان  از  که  است  عواملی  از  یکی  بهره وری 
ابتدای تحریم به شدت کاهش یافته و بخش قابل 
مالحظه ای از کاهش تولید کشور را توضیح می دهد. 
بازار سرمایه، در سال های ابتدایی کاهش خاصی را 
نشان نمی دهد اما با گذشت زمان و مستهلک شدن 
سرمایه های انباشته و جایگزینی نامناسب، شکاف 
در بازار سرمایه افزایش یافته و به تدریج، سهم قابل 

می یابد.  کشور  تولید  افت  توضیح  در  مالحظه ای 
تا  بین المللی )صادرات و واردات(  مبادالتی  بازار 
ترامپ  رفتارهای سختگیرانه ی  از ۱3۹۶ که  پیش 
شد،  تحریم  با  مقابله  راه های  بسته شدن  موجب 
شکاف خاصی از خود نشان نمی دهد. پس از این 
سال، به شدت افزایش یافته و در سال های ۱3۹7-
۱۴۰۰ بخش قابل مالحظه ای از کاهش در تولید را 

توضیح می دهد.
رفتار مالی دولت در تمامی این سال ها نزدیک به 
خنثی است. به عبارتی، نه بر کاهش تولید می افزاید 
و نه آن را جبران می کند. تنها بازاری که در این 
تولید  کاهش  از  مالحظه ای  قابل  بخش  سال ها 
کشور را »جبران« می کند بازار کار و اشتغال است. 
به عبارتی، آثار منفی ای که از سوی سایر بازارهای 
سرمایه و مبادالت و بهره وری به تولید کل کشور 
اعمال می شود، تا حدودی، توسط شاغالن کشور 
جبران می شود. این امر به منزله ی کاهش بهره وری 
است  ناگزیر  که  سال هاست  این  در  کار  نیروی 
به رغم تمامی تنگناهای اعتباری و بین المللی، برای 
تامین معیشت خود کار کند.در فصل سوم این طرح 
مصرف  بر  کالن  شوک های  که  است  شده  تاکید 

خانوارها اثرگذار است.
در  درآمد همه ی خانوارها  نشان می دهند  نتایج 
تمامی دهک ها، یا همگی با هم افزایش یافته است 
است.  شده  روبه رو  کاهش  با  هم  با  همگی  یا  و 
دهک های  در  کاهش ها  و  افزایش  این  مقدار  اما 

درآمدی مختلف، متفاوت است.
می شود  مشاهده  سال ها  تمام  در  کلی  به طور 
باالتر،  درآمد  با  درآمدی خانوارهای  نوسانات  که 
شدیدتر بوده است. همچنین، در هر دهک درآمدی 
مشخص، در سال های مختلف، خانوارهای شهری 
درآمدی  نوسانات  به خانوارهای روستایی  نسبت 

شدیدتری را تجربه کرده اند.
که  کرد  خالصه  اینگونه  را  طرح  این  می توان 
بوده  مالحظه  قابل  ایران  اقتصاد  بر  تحریم ها  »اثر 
سرمایه های  شدن  مستهلک  با  زمان  طول  در  و 
و  جدید،  سرمایه گذاری  نبود  و  انباشت شده، 
حال  در  آثار  این  تحریم ها،  شدن  سختگیرانه تر 

تشدید است.«
دولت  مخارج  است  الزم  تحریم ها،  دوران  در 

متناسب با وضعیت کالن کشور تنظیم شود. انضباط 
مخارج دولتی و بهینه سازی خدمات دولتی، یکی از 

مواردی است که الزم است دولت ها دنبال کنند.
الزم است سیاست های بازار کار در جهت تسهیل 
محیط  بهبود  یابند.  بهبود  بیشتر  چه  هر  فرآیندها 
و  بیمه ها  ورشکستگی  از  جلوگیری  کسب وکار، 
صندوق های بازنشستگی و جبران نکردن زیان های 
انباشت شده از محل دستمزد و مقرری های نیروی 
فردای  گزارش  به  است.  محوری  مسائل  از  کار 
یادآور  نیاوران،  مطالعاتی موسسه  از طرح  اقتصاد 
بیشترین  تحریم  دوران  در  کار  نیروی  می شود 
جبران  و  کرده  است  تحمل  را  مثبت  شکاف 
ورشکستگی سایر بخش ها از محل دستمزد نیروی 

کار منصفانه نیست.
با کمترین  ارزی کشور الزم است  سیاست های 
از  و  شوند  تنظیم  بلندمدت  به صورت  و  نوسان 
سیاست های روزانه و با افق کوتاه مدت برای تنظیم 
بازار ارز جلوگیری شود. یادآور می شود نوسانات 
نرخ ارز با وقفه در نوسانات کالن کشور مشاهده 

می شوند.
گرچه  گفت  باید  سرمایه گذاری  مورد  در 
است  اقتصاد  در  درون زا  مساله ای  سرمایه گذاری 
و سرمایه گذارانی که انتظارات آنها نسبت به ثبات 
اقتصاد تامین نشود سرمایه خود را به جای دیگری 
کاهش  با  می تواند  دولت  لیکن  می کنند،  منتقل 
مداخالت بخشی از عدم اطمینان و بی ثباتی بازار 

سرمایه را جبران کند.
با  اخیر  دهه  یک  در  سرانه  خصوصی  مصرف 
نوسانات شدید و نبود رشد همراه بوده است. این 
امر افزایش قشر زیر خط فقر و یا با درآمد کم را 
در کشور به تصویر می کشد. سیاست های معیشتی 
دولت ها الزم است به صورت هدفمند و با هدف 
اقشار  تمام  برای  حداقلی  اساسی  کاالهای  تامین 
کشور، و همچنین تامین کاالهای اساسی متوسط 
برای کمترین دهک های درآمدی تنظیم شود تا با 
کمترین هدررفت، حداقل معیشت را برای اقشار 
کشور در شرایط تحریمی فراهم کند. واضح است 
پرداختی های  گذراندن  کنار  منزله  به  امر  این  که 
معیشتی ماهانه و جایگزین کردن آن با سیاست های 

تامین حداقل کالری است.

بررسی آثار شوک های اقتصاد کالن بر خانوارهای  ایرانی

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

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰3۰۴۰۰۵۰۰۲۵۵۱    – ۰۲ /۱۴۰۱/۰۸   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک مرند  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی   شرکت گاز 
استان آذربایجان شرقی     بشماره شناسه ملی  ۱۰۱۰۱۸۹۲۱۹3  در ششدانگ یک  قطعه زمین زراعی به مساحت ۴۹۰/3۵  
متر مربع   به پالک ۸۹۶  فرعی از   ۲۶   اصلی  مفروز و مجزی شده از   پالک   ۲۶   اصلی واقع در  زنجیره    بخش   ۱۵   
تبریز خریداری از مالک رسمی     مالکین مشاعی   محرز گردیده است  . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار  اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره  تسلیم 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 : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۹/۱۴

محرم کنعانی  – رئیس ثبت اسناد و امالک مرند

»آگهی فقدان سند مالکیت«
آقای بهمن علی پور با ارائه ۲برگ استشهادیه که به گواهی دفتر اسناد رسمی ۱۰7 چمستان رسیده طی درخواست وارده به 
شماره   ۴۰۹۰۴۰۸-۱۴۰۱.۰۶.3۱ اعالم نمود: سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۱۹7.7 مترمربع تحت پالک ثبتی ۱3۹ فرعی از ۶ اصلی بخش ۲ واقع در قریه ایرکا که ذیل شماره دفتر امالک الکترونیکی 
۱۴۰۰۲۰3۱۰۰۱3۰۰۰3۸۵ به شماره سریال ۰3۲73۶ سری ب سال ۹۹ به نام بهمن علی پور دارای سابقه ثبت و صدور سند 
مالکیت بوده اینک به علت جابجایی مفقود شده است و تقاضای صدور سند المثنی را نمود لذا در اجرای ماده ۱۲۰ اصالحی 
آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله می باشند ظرف ۱۰ روز از تاریخ 
انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسید دریافت نمایند چنانچه 
پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق 

مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. شناسه آگهی: ۱۴۱۲۶۶3- تاریخ انتشار:۱۴۰۱.۰۸.۲۸
عین اله تیموری -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

آگهی فقدان سند مالکیت
اقای محمد معظمی گودرزی تسلیم دو برگ فرم استشهادیه گواهی شده شماره 33۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ دفتر اسناد رسمی 
شماره ۵ بروجرد مدعی می باشد که ششدانگ پالک ۲۰۵ فرعی از 3۰3۱ اصلی واقع در بخش ۱ بروجرد ذیل دفتر الکترونیکی 
۱3۹۶۲۰3۲۵۰۰۴۰۰۱۰۲۶ شماره چاپی ۲۲7۴۲۸ سری الف سال ۹۵ بنام مشارالیه ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده 
است مفقود گردیده است. لذا باستناد تبصره یک الحاقی بماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت 
آگهی می شود اگر شخصی به نحوی از انحاء مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند اعتراض خود را کتبآ پس 
از نشر آگهی بمدت ده روز به این اداره تسلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضائ مدت قانونی و اعالم گواهی سند مالکیت 

المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. آدرس ملک: بروجرد خیابان مولوی کوچه مسجد سجاد پالک ۴۲
 معاون مدیر کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بروجرد – سید مهدی موسوی

آگهی موضوع ماده3وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۹۵7۱  مورخ ۱۴۰۱.۰۸.۰۴هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی بنام آقای سید حسین عمادی فرزند 
سید تقی نسبت به  ششدانگ عرصه یک قطعه باغ به مساحت  ۸۱۰۶۵.۹۹ مترمربع قسمتی از  پالک ۱۱- اصلی به شماره کالسه 
۱۴۰۱.۴7۰  واقع در اراضی زیروان بخش ۱۸ ثبت بهشهر محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۴ روز آگهی می شود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی  داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به دوماه 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  بدیعی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  شناسه اگهی:  ۱۴۰۶۵۵۴ 
تاریخ انتشار اول: ۱۴۰۱.۰۸.۲۸- تاریخ انتشار دوم:   ۱۴۰۱.۰۹.۱۲

محمدمهدی قلیان- سرپرست  اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر
مفقودی

موتور  شماره   ۴۱ ایران   ۹۴ م   ۲۱۴ پالک  پور   رحمتی  خدابس  بنام   –  ۱3۹7 مدل  زامیاد  کامیون  خودرو  سبز(  )برگ 
Z۲۴7۶۵۱3۴Z  شماره شاسی NAZPL۱۴۰BJ۰۵۰۰۱۱۶ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.              بروجرد

مفقودی
) برگ سبز و سند کمپانی ( خودرو تیبا ۲ مدل ۱3۹۲ – بنام مهدی بوجاری پالک ۵۱۲ م ۹3 ایران ۴۱  شماره موتور ۸۰۸۵۲۶3 

شماره شاسی NAS۸۱۱۱۰۰D۵7۴۴۸3۲  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.                            بروجرد

 شهرداری صفادشت درنظر دارد باستناد  بند ۱۱  مصوبه  نشست شماره  
3۸  شورای محترم اسالمی شهر صفادشت نسبت به تکمیل ساختمان 

اداری مجموعه ورزشی یوسف آباد  از طریق مناقصه  اقدام نماید .
لذا متقاضیان جهت دریافت برگه  مناقصه  وکسب اطالعات بیشتر به 

واحد امورقرارداد ها مراجعه نمایند . 
ضمناً در صورت نیاز جهت کسب اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند 

با شماره تلفن ۶۵۲۹۶۴۵۰-۰۲۱ امور قراردادها تماس حاصل نمایند.
*مبلغ اعتبار : ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

*آخرین مهلت تحویل مدارک:   ۱۴۰۱/۹/۱۶

محمدعلی کریمی - شهردار صفادشت

تجدید آکهی مناقصه
نوبت اول


