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مجید عشقی، رئیس سازمان بورس در ماه های 
از  جلوگیری  برای  زیادی  های  تالش  اخیر، 
بورس  به  دولت  تصمیمات  جانبی  آسیب های 
افزایش  جمله  از  تصمیماتی  است.  کرده  تهران 
بودجه  در  بورس  به  توجهی  کم  یا  سود  نرخ 
تشدید  با  حال  دست.  این  از  مسائلی  و   ۱۴۰۲
نوسانات قیمتی در بازار ارز و طال در کنار تورم 
و  دولت  جدید  تصمیمات  ایران،  اقتصاد  باالی 
بانک مرکزی حکایت از بی توجهی مجدد به بازار 

بورس و اوراق بهادار تهران دارد.
بازار متشکل  بهادار، یک  اوراق  بازار بورس و 
محسوب می شود. در این بازار عمومًا تصمیمات 
نهاد های حکومتی و مخصوصًا نهاد های اقتصادی 
کشور به شدت تأثیر گذار است. به عنوان مثال؛ 
بانک  اختیار  در  که  بانکی  بین  بهره  نرخ  افزایش 
بازار  به  را  منفی شدیدی  تأثیرات  است،  مرکزی 
سرمایه تحمیل می کند. درباره نرخ ارز نیز بازار با 
کاهش دستوری نرخ ارز نیمایی که تأثیر بیشتری 
به نسبت نرخ دالر آزاد بر بورس می گذارد؛ ضربه 
نیز   ۱۴۰۲ سال  بودجه  جزئیات  اعالم  می بیند. 
درصورتی که حاوی کم توجهی به بورس باشد؛ 

تراز شاخص کل بازار را پایین می کشد.
وزارت  وزارت صمت،  تصمیمات  مجموع  در 
بر  مستقیمی  شکل  به  مرکزی  بانک  و  اقتصاد 
برای  زمانی  تصمیمات  این  گذارد.  می  اثر  بازار 

که  می شوند  کننده  نگران  سرمایه  بازار  اهالی 
سیاست گذاری یک وزارتخانه بر خالف مقتضیات 
بورس باشد. به عنوان مثال؛ افزایش نرخ سود بین 
بانکی یکی از ابزار های پولی بانک مرکزی برای 
کنترل تورم و نقدینگی است اما ارزش بازار سهام 

شرکت ها را کاهش می دهد.

جمله  از  بورس،  سازمان  رئیس  عشقی،  مجید 
در  که  شود  می  محسوب  سازمان  این  رؤسای 
می زند،  ضربه  بورس  به  که  تصمیماتی  برابر 
بحث  که  دوره ای  در  حتی  است.  کرده  مقاومت 
استعفای  خبر  شد؛  مطرح   ۱۴۰۲ بودجه  تنظیم 
آن  دلیل  شد  گفته  که  شد  منتشر  عشقی  مجید 

سرمایه  بازار  منافع  به  دولت  هیئت  بی توجهی 
با  ساعاتی  از  بعد  البته  است.  بودجه  تنظیم  در 
مخالفت اعضای شورای عالی بورس، عشقی در 
منصب خود باقی ماند. با این وجود و علی رغم 
این  در  بورس  سازمان  مسؤولین  تالش های  به 
موجب  که  تصمیماتی  از  جلوگیری  برای  مدت 
فشار بر بورس تهران می شود؛ در روز های اخیر 
تصمیمات، به خواست دولت و در خالف جهت 
نیاز بازار سرمایه اتخاذ می شود. در یک ماه اخیر 
با کمبود منابع گازی، در اولین وهله گاز صنایع 
بورسی قطع شد. در دو هفته اخیر نرخ سود بین 
بانکی بعد از چندین ماه دوباره به کانال ۲۱ درصد 
بازگشته است. رئیس کل جدید بانک مرکزی در 
ارز  نرخ  دستوری  کاهش  با  خود  اقدام  اولین 
نیمایی روند صعودی شاخص کل را شکست. با 
امید  که  سرمایه  بازار  فعاالن  اتفاقات،  این  وقوع 
زیادی به عملکرد مجید عشقی داشتند؛ نسبت به 
توانایی ایشان در ایستادگی مقابل تصمیماتی که به 
ناامید شدند. امروز تسنیم نیز  بازار ضربه می زند 
در گزارشی ادعا کرده بودجه سال ۱۴۰۲ حاوی 
تثبیت  صندوق  به  دولت  های  سهام  واگذاری 
است. با این وجود هنوز نگرانی های فعاالن این 
و  نشده  کاسته   ۱۴۰۲ بودجه  درخصوص  بازار 
این  مرکزی،  بانک  اخیر  های  روز  تصمیمات  با 

نگرانی افزایش یافته است.

بورس

همه چیز حاکی از بی توجهی به بورس است
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۷۰ هزار سند اراضی 
دولتی در سامانه سادا 
ثبت شده ولی وزارت 
اقتصاد به ما دسترسی 

نمی دهد
معاون امالک و حقوقی سازمان ملی زمین و 
مسکن گفت: مجلس در اسفند سال گذشته ما 
را مکلف به  ثبت اموال در سامانه سادا کرد که 
تا کنون ۷۰ هزار و ۲۲۵ سند در این سامانه ثبت 

شده است.
امالک و حقوقی سازمان  معاون  تقی رضایی 
ثبت  درباره  حضور  با  مسکن  و  زمین  ملی 
زمین ها در سامانه ثبت اموال دولتی اظهار کرد: 
مجلس در اسفند سال گذشته ما را مکلف کرد 
برای ثبت اموال لذا تا کنون ۷۰ هزار و ۲۲۵ سند 

در سامانه سادا ثبت شده است.
تا  اقتصاد  وزارت  اینکه  بر  تاکید  با  رضایی 
ما  به  به سامانه سادا  کنون هیچ گونه دسترسی 
دارد  اصرار  اقتصاد  وزارت  افزود:  است  نداده 
تمامی اطالعات ما را داشته باشد ولی هیچ گونه 

همکاری در این زمینه انجام نداده است.
زمین  ملی  سازمان  حقوقی  و  امالک  معاون 
صحبت  از  ما  برداشت  کرد:  تصریح  مسکن  و 
های مسوولین وزارت اقتصاد این است که یک 
وب سرویسی وجود داشته باشد که به اطالعات 

همدیگر دسترسی داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: احداث ۴ میلیون مسکن 
طرح دولت بوده لذا ما از دیگر دستگاه ها انتظار 
همکاری با وزارت راه و شهرسازی برای پیشبرد 

این مهم را داریم.

توقف نماد ۱۰ شرکت 
بورسی و فرابورسی

 نماد ۱۰ شرکت بورسی و فرابورسی به دلیل 
اعالم رویدادی مهم بسته و آمار ابطال معامالت 

سهام نسبت به روزهای قبل افزایش یافت.
قبل از آغاز معامالت بازار سهام در چهارمین 
کشتیرانی،  های  شرکت  نماد  هفته،  کاری  روز 
پتروشیمی  پارسیان،  لوتوس  سرمایه  تامین 
به  یزد  الستیک  و  زاگرس  پتروشیمی  ارومیه، 
ساعت  یک  برای  و  مهم  رویدادی  اعالم  دلیل 

بسته شد.
شرکت های پتروشیمی پردیس برای یک روز 
و آزمایش، سرمایه گذاری معیار صنعت پارس، 
تجارت  واسپاری  امیر،  معدنی  و  صنعتی  گروه 
تابلو  از  کاری  روز  دو  برای  ایرانیان  سرمایه  و 

معامالت خارج شدند.
های  سهام شرکت  معامالت  از  بخشی  ابطال 
به  قبل  روزهای  در  که  فرابورسی  و  بورسی 
مقداری  مجددا  بود،  رسیده  ممکن  حداقل 
میدکو،  های  شرکت  شامل  و  یافت  افزایش 
ملی مس، پتروشیمی خراسان، نساجی بروجرد، 
یزد،  فوالد  فنی  خدمات  شیمی،  تهران  دارویی 
موسسه اعتباری ملل، مس افق کرمان و سرمایه 

گذاری اقتصاد شهر طوبی شد.

فروش هفتگی ۱۰ هزار 
محصول ایران خودرو 

در بورس
براساس اعالم ایران خودرو، این شرکت تعداد 
دفعات عرضه در بورس کاال را از یک روز در 

هفته به دو روز در هفته افزایش خواهد داد. 
براساس این گزارش، خودروها در بورس کاال 
و  می شوند  عرضه  مصوب  قیمت های  براساس 
در طول هفته اخیر، عرضه ۲۰۷ در بورس کاال 
با کاهش قیمت مواجه بوده و مشتریان توانستند 
به عرضه  نسبت  پایین تری  قیمت  با  را  خودرو 

قبلی خریداری کنند. 
جاری  هفته  بازار  در  خودرو  قیمت  شرایط 
کامال  خودرو  بازار  قیمت  که  می دهد  نشان 
ویژه  به  اقتصادی  کالن  به شاخص های  وابسته 
قیمت ارز بوده و میان عرضه خودرو در بورس 
معناداری  ارتباط  هیچ گونه  بازار  قیمت  و  کاال 

وجود ندارد.

شرایط واگذاری 
۵۱درصد سهام استقالل

 و پرسپولیس تصویب شد
حسین قربانزاده رئیس کل سازمان خصوصی 
سازی با اعالم این خبر گفت: در جلسه دیروز 
 ۵۱ واگذاری  شرایط  واگذاری،  عالی  هیئت 
پرسپولیس  و  استقالل  باشگاه های  سهام  درصد 
به صورت یک جا و یا سه بلوک ۱۷ درصدی 
سازی  سازمان خصوصی  تشخیص  به  همزمان 
مصوب شد. مصوب شد با بیست درصد حصه 
نقدی، یک سال تنفس و اقساط در شش قسط 

ساالنه عرضه انجام شود.
قربانزاده درباره قیمت معامله نیز گفت: مبنای 
رسمی  کارشناسی  قیمت  همان  گذاری  قیمت 
بود.  خواهد  بلوکی  ارزش  اضافه  با  دادگستری 
 ۵۰3 استقالل،  درصدی   ۱۷ بلوک  پایه  قیمت 
تومان  میلیارد   ۵۱6 پرسپولیس  و  تومان  میلیارد 
و همچنین قیمت پایه بلوک ۵۱ درصدی برای 
استقالل ۲۱3۷ میلیارد تومان و پرسپولیس ۲۱9۴ 

میلیارد تومان مصوب شد.

 کانون صرافان ایرانیان با توجه به لزوم آرامش 
اقتصادی و همچنین آسیب های اجتماعی ناشی از 
تالطم ارزی و تأثیر آن بر بهداشت روانی جامعه 
تمام  با  کرد  آمادگی  اعالم  بیانیه ای  صدور  با 
ظرفیت نسبت به آرامش بخشیدن به بازار ارز با 

همکاری با بانک مرکزی اقدام کند.
تبریک  ضمن  بیانیه ای  صدور  با  کانون  این 
رئیس کل  سمت  به  فرزین  محمدرضا  انتصاب 
کنترل  جهت  در  را  خود  آمادگی  مرکزی،  بانک 
نوسانات شدید بازار ارز در راستای سیاست های 

جدید دولت و بانک مرکزی اعالم کرد.
صرافان  کانون  است:  آمده  اطالعیه  این   در 
وظیفه  خود  بر  گذشته  سنوات  همانند  ایرانیان، 
ارز  بازار  آرامش  برقراری  جهت  در  تا  می داند 
قدم بردارد و هم راستا با سیاست های جدید بانک 
سیاست ها،  تحقق  به  کمک  بر  عالوه  مرکزی، 
پیشنهادات اجرایی خود را در زمینه بهبود شرایط 

بازار مطرح کند.
و  همواره  کشور  صرافان  از  عظیمی  بخش 
به ویژه در ایام تحریم های مختلف علیه کشورمان، 
مقدم  خط  در  اقتصادی  جنگ  سربازان  به عنوان 
نبرد حضور داشتند و دارند و در این زمینه دارای 
تجارب فراوانی هستند که می تواند مورد استفاده 

عملیاتی قرار گیرد.  
کانون صرافان ایرانیان آمادگی دارد تا با برگزاری 
نشست های دوجانبه با رئیس کل بانک مرکزی در 
اسرع وقت، راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی 
را بررسی و اجرا نماید.  بدین وسیله اعالم می نماید 
در آخرین نشست انجام شده در مهرماه امسال این 
کانون با مدیران ارشد بانک مرکزی و بازار متشکل 
اما  داده شد  امروز هشدار  پیش بینی شرایط  ارزی 
متأسفانه مطابق سنوات قبل هیچ اقدامی در جهت 
این  ارائه شده  راهکارهای  از  استفاده  یا  جلوگیری 
کانون مورد استفاده قرار نگرفت. برای برون رفت 

از شرایط موجود پیشنهادات ذیل اعالم می گردد:
افزایش سرمایه  مسئله  فوری و عاجل  ۱. حل 
از  یک  هیچ  که  به طریقی  تضامنی،  شرکت های 
کشور  فعلی  شرایط  در  مجوز  دارای  صرافان 
دچار مشکل نشوند، این مهم در دوران مدیریت 
متعدد  هشدارهای  علی رغم  مرکزی  بانک  قبلی 
آن  اثرات  و  شد  گرفته  نادیده  کاماًل  کانون،  این 
درحال  است.  مشاهده  قابل  دالر  نرخ  در  کاماًل 
این  از ۵۰ درصد شبکه صرافی در  بیش  حاضر 

خصوص دچار مشکل هستند.
۲. استفاده از توان کلیه صرافان کشور و خروج 

انحصار از دست صرافان خاص و یا صرافی های 
بانکی در خرید و فروش ارز نیمایی )در شرایط 
در  نیمایی  ارز  فروش  و  خرید  انحصار  فعلی 
اختیار چند صراف خاص بوده و توزیع و گردش 
با  واردکنندگان  و  صادرکنندگان  برای  را  ارز 

مشکالت جدی مواجه نموده است(.
3. اصالح ساختار پلت فرم بازار نیما بر اساس 
و  معامالت  شفافیت  برای  قیمتی  حراج  روش 
جلوگیری از هرگونه توافقات احتمالی غیرشفاف 

بین خریداران و فروشندگان.
۴. ایجاد حساب مستقل ریالی توسط بانک مرکزی 
در سامانه نیما برای تهاتر ریالی ارز خریداری شده 
که متأسفانه بخش زیادی از صادرکنندگان پس از 
دریافت ریال به تعهدات خود در زمان اعالم شده در 
سامانه عمل ننموده و این عمل منجر به آسیب جدی 

به خریداران ارز گردیده است.
در  ارز  فروش  آتی  بازار  ایجاد  امکان   .۵
از  بخشی  از  استفاده  با  ارزی  متشکل  بازار 
خوش حساب  و  بزرگ  صادرکنندگان  ارز 
برای کشف  پتروشیمی(  و  فوالدی  )شرکت های 
قیمت و سیگنال دهی بازار آتی به جای شبکه های 
غیررسمی که در بازار غیررسمی فعال و سیگنال 
قیمتی ایجاد می نمایند )تجربه بازار آتی سکه در 
سال های قبل تجربه موفقی بود که متأسفانه بانک 

مرکزی با آن مخالفت می نمود(.
برای  حواله  توافقی  معامالت  ایجاد  امکان   .6
صادرکنندگان متوسط و کوچک که ارز خود را 
ارزی  مصرف کنندگان  به  رقابتی  قیمت های  با 
توسط  باید  بخش  این  بنمایند.  عرضه  متفاوت 
صرافان بخش خصوصی مورد معامله قرار گرفته 

تا برآیند آن قیمت واقعی ارز در کشور باشد.
در  کشور  صرافان  به  فعالیت  اجازه  امکان   .۷
کشورهای مختلف و جلوگیری از خودتحریمی 
برای تحویل اسکناس به مسافران، مصرف کنندگان 

و واردکنندگان کوچک و... .
8. امکان استفاده از پلت فرم های ارزی روز دنیا 
برای صرافان به منظور انتقال بخشی از ارز مورد 
در  که  کوچک  ارزی  مصارف  برای  مردم  نیاز 
شرایط فعلی این تقاضای ارز در بازار غیررسمی 
تأمین و منجر به کشف نرخ اشتباه در آن بازار و 
ارزی  تالطم  و  رسمی  بازارهای  به  سیگنال دهی 
کشور می گردد )صرافان با توجه به قانونی شدن 
امکان طراحی و  از کشور  دفاتر خود در خارج 
استفاده از پلت فرم های روز دنیا را دارا می باشند 

و این معامالت نیز در سامانه سنا ثبت گردد(.

۸ پیشنهاد به فرزین برای مهار نوسانات ارزی

گزارش رسمی وزارت کار حکایت از این دارد 
خط فقر برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآوردها به 
 ۲.8۵ سرانه  طور  به  کشور  کل  در  متوسط  طور 

میلیون تومان بوده است.
در  فقر  پایش  از  کار  وزارت  اخیر  گزارش  در 
فقر  خط  که  میدهد  نشان  برآوردها   ۱۴۰۰ سال 
در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱399 رشد حدود 
 68۲ و  میلیون   ۱ عدد  به  و  داشته  درصدی   ۵۰
هزار تومان سرانه در ماه رسیده که بر این اساس 
ترتیب  به  نفره  فقر یک خانوار سه و چهار  خط 
3 میلیون و ۷۰۰ و ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان 

خواهد بود.
نرخ  و  اعداد خط  آخرین  که  است  ذکر  شایان 
فقر بر اساس آخرین داده های موجود، برای سال 
۱۴۰۰ بوده و خط فقر برای سال ۱۴۰۱ بر اساس 
طور  به  کشور  کل  در  متوسط  طور  به  برآوردها 
سرانه ۲.8۵ میلیون تومان برای خانوار چهارنفره 
در حدود ۷.۷ میلیون تومان است.این عدد برای 
خانوار چهارنفره و سه نفره در شهر تهران برای 
سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۴.۷ و ۱۱.9 میلیون تومان 

برآورد میشود.
تورم  با  است:سال ۱۴۰۰  آمده  این گزارش  در 
روند  سال  انتهایی  ماههای  در  اما  شد  آغاز  باال 
با وجود کاهش تورم  این حال  کاهشی داشت.با 
در سال ۱۴۰۰ همچنان نرخ تورم در اقتصاد ایران 
بسیار باالتر از روندهای بلندمدت آن قرار داشته و 

اقتصاد در وضعیت ناپایداری قرار دارد.
از بین رفتن یک میلیون شغل در سال 99

پس از از دست رفتن حدود ۱ میلیون شغل در 
سال ۱399 به واسطه ی کرونا و رشد بسیار منفی 
از مشاغل  برخی  بخش خدمات، در سال ۱۴۰۰ 
 ۴.۵ مثبت  رشد  موضوع  همین  و  شدند  احیا 
درصدی بخش خدمات در سال ۱۴۰۰ را به همراه 
در حدود  شاغالن  تعداد  نیز  آن  کنار  در  داشت. 
۱8۵هزار نفر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱399 
افزایش یافته است.  عالوه بر بخش خدمات گروه 
صنعت که شامل استخراج نفت و گاز طبیعی نیز 
می شود در سال ۱۴۰۰ رشد داشته و در مجموع 
به جز بخش کشاورزی، سایر بخش ها )خدمات و 
صنعت و معدن( در سال ۱۴۰۰ رشد داشته اند و 

این موضوع باعث شده تا تولید ناخالص داخلی 
ایران در سال ۱۴۰۰ رشد ۴.3 درصدی را تجربه 

کند. 
به  نسبتًا کمتر سال ۱۴۰۰ نسبت  تورم  بنابراین 
کنار رشد  )در  مثبت  اقتصادی  سال ۱399، رشد 
ایجاد  تقریبا ۱ درصدی سال ۱399( و  اقتصادی 
شغل  میلیون   ۱ کاهش  مقابل  در  شغل  ۱8۵هزار 
در سال ۱399، باعث شده تا از روندهای اقتصاد 
در  توجه(  قابل  نه  و   ( نسبی  بهبود  انتظار  کالن 
در  باشد.  داشته  وجود  خانوار  معیشت  وضعیت 
در  نسبی  بهبود  که  کالن  اقتصاد  داده های  کنار 

وضعیت را نشان می دهد.
جمعیت فقرا ۲6میلیون نفر شد

بررسی داده های خرد یعنی در سطح خانوار نیز 
می کند.   تأیید  را  ایرانیان  متوسط  معیشت  بهبود 
سال  در  حقیقی  قیمت های  به  سرانه  هزینه ی 
درآمد خانوار  و  داده های هزینه  اساس  بر   ۱۴۰۰
نسبت به سال ۱399 در حدود ۷.۷ درصد رشد 
را نشان می دهد. یعنی مصرف حقیقی خانوار در 
سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱399 افزایش یافته که 
می تواند ناشی از افزایش اندک در وضعیت رفاهی 
باشد. همین موضوع باعث شده تا روند افزایشی 
نرخ فقر که سال ۱39۷ آغاز شده بود متوقف شده 
و مقدار آن از حدود 3۱ درصد در سال ۱399 به 
حدود 3۰ درصد در سال ۱۴۰۰ برسد و جمعیت 
 ۲6 زیر  به  کاهش  نفر  هزار   ۷۰۰ حدود  با  فقرا 

میلیون نفر برسد.
خط فقر رشد ۵۰درصدی داشت

همچنین در سال ۱۴۰۰ خط فقر سرانه ی متوسط 
کشوری با رشد حدود ۵۰ درصدی نسبت به سال 
هفتصد  و  میلیون  یک  حدود  میزان  به    ،۱399
هزار تومان رسیده است. براساس داده های هزینه 
درآمد خانوار میتوان میزان کالری و سرانه مصرف 
کالری  نمود.  محاسبه  نیز  را  غذایی  گروه های 
دریافتی از سال ۱39۰ به بعد روند نزولی داشته 
بعد  به   ۱39۷ سال  از  دریافتی  کالری  میانه ی  و 
پایین تر از مقدار مورد نیاز است. در سال ۱۴۰۰ 
روند کاهشی کالری دریافتی متوقف شده و تقریبا 
ثابت مانده است. میزان مصرف گوشت قرمز در 
داشته  افزایش   ۱399 سال  به  نسبت   ۱۴۰۰ سال 

مصرف  سرانه  متوسط  بطور  بطوریکه  است، 
داشته  افزایش  درصد   ۱۴ خانوار  قرمز  گوشت 
است. اما روند مصرف گوشت سفید )گوشت مرغ 
و ماهی(، بیانگر کاهش مصرف آن توسط خانوار 
تغییر مصرف دهک های  دهک کم درآمد و عدم 
قابل توجه در  نکته  بطور کلی  پردرآمد می باشد. 
مقادیر سرانه مصرف کاالهای اساسی میزان درصد 
بطوریکه  می باشد؛  غذایی  گروه های  این  کاهش 
گروه های  تورم  به  توجه  با  درآمد،  کم  خانوار 
بیشتر مصرف کاالهای  به کاهش  ناچار  خوراکی 
بررسی  مجموع  در  همچنین  و  شده اند  مذکور 
کالری دریافتی و همینطور مصرف کاالی اساسی، 
تقریبا ثبات به بین دو سال ۱399 و ۱۴۰۰ را نشان 
می دهد. هرچند در برخی کاالهای اساسی مصرف 
کاهش یافته و در برخی دیگر افزایش یافته است.
افزایش شکاف فقر در سال۱۴۰۰نسبت به 99 

کل  رفاهی  وضعیت   ۱۴۰۰ سال  در  چه  اگر 
بهبود  اما  است،  یافته  بهبود  متوسط  بطور  جامعه 
محسوسی در میزان رفاه گروه های پایین درآمدی 
به وجود نیامده است. رشد حقیقی هزینه )درآمد( 
کمتر از متوسط کشور برای دهک  های اول و سوم 
دهک  در چهار  خانوار  هزینه های  اسمی  رشد  و 
عدم  از  نشانه هایی  فقر،  خط  رشد  از  کمتر  اول 
بهبود وضعیت رفاهی دهک های کم درآمد جامعه 
در سال ۱۴۰۰ می باشد، بطوریکه با وجود کاهش 
اندک در میزان نرخ فقر، شکاف فقر نسبت به سال 

۱399 تا حدودی افزایش داشته است. 
بازگشت بسیاری از مشاغل آسیب دیده از 

کرونا
رکود  کاهش  و  کرونا  محدودیت های  رفع  با 
اصناف  از  بسیاری   ،۱۴۰۰ سال  در  آن  از  ناشی 
از  حاصل  شوک  از  دیده  آسیب  مشاغل  و 
تئاتر،  سینما،  سالن های  همچون  بیماری،  این 
ورزشی  تفریحی  مراکز  و  مسافرتی  آژانس های  
مجددا احیاء و شاهد رشد مثبت در ارزش حقیقی 
همچنین  و  بوده ایم  اصناف  این  تراکنش های 
با  را  آسیب  بیشترین  که  خدمات  بخش  مشاغل 
متحمل  اجتماعی  روابط  کاهش  و  کرونا  شیوع 
شده بودند، در سال ۱۴۰۰ با رشد ۴.۵ درصدی 

توانسته اند مجددا بازار خود را بدست آورد.

وزارت کار گزارش رسمی خط فقر را منتشر کرد

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

کالسه  موضوع   ۱۴۰۱/۰8/۲3 مورخ   ۱۴۰۱6۰3۱۲۰۰۴۰۰۵۱۰۷ شماره  رای  برابر 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۰۷9
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای یعقوب آهی فرزند صالح مراد بشماره شناسنامه و شماره ملی ۲۰۲۰38۱8۲6 
در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۱9۲.۰۱ متر مربع جدا شده از پالک 8۲۱ 
فرعی از ۱ اصلی واقع در گنبدکاووس خیابان یادبود غربی کوچه ۱۷ بخش ۱۰ حوزه ثبت ملک 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا  از تقی جاهد داشلی برون،  الواسطه  انتقال ملک مع  گنبد 
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./. م.الف ۱۰۲96
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آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

کالسه  موضوع   ۱۴۰۱/۰8/۲3 مورخ   ۱۴۰۱6۰3۱۲۰۰۴۰۰۵۱۰9 شماره  رای  برابر 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۰۵۱
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای احسان عظیمی فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه و شماره ملی ۲۰۲۰6۲۴۲۷3 
در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۱۰۴.6۵ متر مربع جدا شده از پالک ۴۲6۴ 
فرعی از ۱ اصلی واقع در گنبدکاووس گدم آباد خیابان محمدآلق 8 بخش ۱۰ حوزه ثبت ملک گنبد 
انتقال ملک مع الواسطه از عراز انگیزه، 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 
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