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دو  برای  محدودیت  اعمال  از  ماه  سه  از  بیش 
بارها  مدت،  این  در  می گذرد؛  خارجی  پلت فرم  
محدودیت  از  ناشی  ضررهای  و  مشکالت  به 
کارهای  و  کسب  برای  اینترنت  به  دسترسی 
تلفن  اپراتورهای  اخیرا  و  شده  اشاره  مجازی 
مدت  این  در  کردند  اعالم  هم  اینترنت  و  همراه 
برآوردها  برخی  طبق  حتی  و  دیده اند  خسارت 
خطر ورشکستگی برخی از آن ها را تهدید می کند.
و  باسربرگ  نامه هایی  گذشته  روزهای  طی 
امضای مدیران برخی اپراتورهای تلفن همراه که از 
کاهش درآمدشان در مدت زمان اعمال محدودیت 
اینترنت حکایت داشت، در فضای منتشر شد. در 
هر کدام از این نامه ها مدیرعامل شرکت ها اعالم 
کرده اند به واسطه شرایط ایجاد شده در چند ماه 

اخیر با کاهش درآمد رو به رو شده اند.
ضرر ۱۰ میلیارد تومانی شرکت مبین نت

شرکت  به  منتسب  نامه   در  نمونه  عنوان  به 
امسال  مهرماه   ۲۳ تاریخ  به  مبین نت  ارتباطات 
سابق  رئیس  به  شرکت  این  عامل  مدیر  است، 
سازمان مقررات و ارتباطات رادیویی اعالم کرده 
در  شده  ایجاد  محدودیت های  دلیل  به  که  است 
شبکه های اینترنت کشور، این شرکت در اثر افت 
شدید ترافیک دیتا که حدود ۳۰ درصد می شود، 
متحمل ضرر و زیان ۲۵ درصد درآمدی در حد 

۱۰ میلیارد تومان در ماه شده است.
طبق این نامه، حسین طهرانی از سازمان تنظیم 
درخواست  کشور  رادیویی  ارتباطات  و  مقررات 
کرده رهنمودهای الزم در زمینه چگونگی جبران 

ضرر و زیان های گفته شده ارائه شود.
کاهش  بیش از ۴۰ درصدی 

درآمد شرکت شاتل
شاتل  شرکت  به  منتسب  که  دیگری  نامه  در 
کشور  در  اخیر  حوادث  شده  گفته  است  مربوط 
در  گسترده  محدودیت های  ایجاد  آن  دنبال  به  و 
پیام  اجتماعی،  شبکه های  به  کاربران  دسترسی 
رسان ها و بسیاری از وب سایت ها و آدرس های 
اینترنتی تأثیر بسیار جدی بر مصرف پهنای باند و 

درآمد شرکت رایتل داشته است.
طبق گفته مدیر عامل شرکت شاتل، میزان پهنای 
و  درصد   ۶۰ از  بیش  شرکت  این  اینترنت  باند 
درآمدها بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است. البته 
های  هزینه  باند  پهنای  مستقیم  هزینه های  به جز 
هزینه ها  درصد   ۸۰ حدود  که  شرکت  این  دیگر 
را شامل می شود، همچنان ثابت مانده  یا با تورم 

کشور رو به افزایش است.
احمد نخجوانی همچنین در این نامه تأکید کرده 
است این شرایط بحرانی تحت هیچ شرایطی قابل 
ای  چاره  بحران  این  برای  باید  و  نیست  تحمل 

اندیشیده شود.
ارسال دو نامه از سوی ایرانسل به رگوالتوری

اما اپراتور دوم تلفن همراه هم به دنبال زیان هایی 
که در این مدت متحمل شده، دو نامه به سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دو تاریخ 
متفاوت نوشته است. در نامه اول با عنوان جبران 
روی  بر  محدودیت  اعمال  از  ناشی  خسارت 
ترافیک ورودی بین الملل که تاریخ آن برای ۲۹ 

آبان است، مدیر عامل این شرکت به رگوالتوری 
وضعیت  استمرار  به  توجه  با  است  کرده  اعالم 
موصوف، درآمد از دست رفته شرکت ایرانسل از 
خدمات دیتا از تاریخ ۲۹ شهریور  تا تاریخ  ۷ آبان 

بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.
جهت  دستور  صدور  و  مساعدت  »درخواست 
جبران خسارت وارده ناشی از اعمال محدودیت 
بر پهنای باند اینترنت بین الملل« عنوان نامه دیگر 
ایرانسل در تاریخ ۲ آذر امسال است که مشابه نامه 
قبلی بوده و در آن بیژن عباسی آرند - مدیرعامل 
سازمان  رئیس  به  خطاب   - ایرانسل  شرکت 
کاهش  از  رادیویی  ارتباطات  و  مقررات  تنظیم 
شده  گفته  و  داده  خبر  شبکه  ظرفیت  از  نیمی 
ادامه  برای  جدی  مانعی  محدودیت ها،  استمرار 
فعالیت ایرانسل است و این شرکت به حمایت و 

مساعدت نیاز دارد.
شرکت رایتل در آستانه ورشکستگی

نامه های مذکور، شرکت رایتل  انتشار  از  پیش 
فناوری  و  ارتباطات  وزیر  به  ای  نامه  طی  هم 
دلیل  به  خود  های  درآمد  کاهش  از  اطالعات 
اعمال محدودیت بر اینترنت خبر داده بود. در این 
نامه یاسر رضا خواه مدیر عامل شرکت رایتل از 
احتمال خروج رایتل از بازار به دلیل محدودیت 

های اینترنتی و کاهش درآمد خبر داد.
وی در این نامه که تاریخ آن برای ۹ آبان است 
حدود  از  رایتل  شبکه  روزانه  ترافیک  بود  گفته 
کمتر  به  شهریورماه  ابتدای  در  ترابایت   ۱۵۰۰
است.  رسیده  مهرماه  اوایل  در  ترابایت   ۷۰۰ از 
درآمد  بود  کرده  اعالم  همچنین  رایتل  مدیرعامل 
رایتل  درآمد  درصد   ۸۶ )که  اینترنت  محل  از 
کاهش  قرار گرفته و موجب  است( تحت شعاع 
ازدست رفتن  و  روزانه  درآمد  ریالی  میلیارد   ۱۴
حدود ۳۰۲ میلیارد ریال از درآمد کل طی ۲۱ روز 

ابتدایی اعمال محدودیت ها شده است.
پس از انتشار این نامه ها که خطاب به سازمان 
شده  نوشته  رادیویی  ارتباطات  و  مقررات  تنظیم 
است، این سازمان در زمینه تأیید و صحت اعتبار 
درخواست  نامه  رگوالتوری  کرد:  اعالم  آنها 
اعمال  از  ناشی  جبران خسارت  درباره  اپراتورها 
را  بین الملل  ورودی  ترافیک  برروی  محدودیت 
حال  در  شده  طرح  موضوعات  و  کرده  دریافت 

بررسی است.
اما عیسی زارع پور - وزیر ارتباطات و فناوری 
بین الملل  ترافیک  کاهش  تایید  با   - اطالعات 
و  اینستاگرام  شدن  محدود  خاطر  به  اپراتورها 
واتساپ گفت که درآمد اپراتورها فقط از ترافیک 
خدمات  دارند،  صوت  آن ها  و  نیست  بین الملل 
داخل.  ترافیک  همچنین  و  دارند  افزوده  ارزش 
مجموع ترافیک داخل و خارج کشور در این ایام 
تولید و مصرف  بیشتر هم شده و  قبل  به  نسبت 
و  کرده  پیدا  افزایش  کشور  داخل  در  ترافیک 
است  درست  است.  درآمد  اپراتور  برای  هم  این 
برای  ولی  نیم بهاست  و  است  کمتر  تعرفه اش  که 

اپراتور درآمد دارد.
بین الملل کم شده  او اگرچه ترافیک  به گفته ی 
پیدا  افزایش  مردم  مکالمات  و  صوت  درآمد  اما 

کرده است؛ وی همچنین گفته بود: در هر صورت 
بررسی می کنیم. ما متولی این حوزه هستیم و نباید 
اجازه دهیم مشکلی برای اپراتورها به وجود بیاید 
کشور  دیجیتال  اقتصاد  حوزه  پیشران  آن ها  چون 
مشکل  هم  بقیه  کنند  پیدا  مشکلی  اگر  و  هستند 

پیدا می کنند.
به  مصوبه ای  پیشنهاد  از  ارتباطات  وزیر  اما 
شورای عالی فضای مجازی برای بهبود وضعیت 
قرار  پیشنهاد  این  که  گفت  و  داد  خبر  اپراتورها 
آن  در  و  مطرح  شود  بعدی  جلسه  در  است 
امکانات جدیدی برای اپراتورها و مدل جدیدی 
پیشنهاد  دیجیتال  اقتصاد  زنجیره  در  اقتصاد  برای 

شده است.
و  مصرفی  ترافیک  که  است  معتقد  پور  زارع 
طبیعتًا  و  کرده  پیدا  افزایش  کشور  در  تولیدشده 
درآمد این اپراتورها هم از طریق مکالمه افزایش 
رسانه ای  اکنون  که  نامه   این  بنابراین  است.  یافته 
بررسی  حال  در  ندارد.  تخصصی  مبنای  شده، 
اتفاقات   از  آسیب دیدگان  زیان  و  ضرر  جبران 

اخیر هستیم.
فیلترینگ تنها دلیل کاهش درآمدهای 

رایتل نیست
همچنین حجت االسالم سیدمحمدرضا میرتاج 
شورای  مجس  راهبردی  فراکسیون  -رئیس 
اسالمی- در گفت و گو با ایسنا دراین باره گفته 
چرا  ندارد  تخصصی  و  فنی  جنبه  نامه  این  بود 
که متاسفانه این اپراتور در ابتدای امر در توسعه 
عمل  خوبی  به  نتوانست  خود  های  زیرساخت 
کند و به تبع آن نتوانست توسعه زیرساخت های 
ارتباطی در سطح مشترکان کشور را داشته باشد 
 ۴ از  کمتر  موبایل  بازارهای  از  آن  بازار  سهم  و 

درصد است.
از اپراتور همراه اول چه خبر؟

سوی  از  نامه ای  شده،  انجام  بررسی های  طبق 
اما  است  نشده  منتشر  زمینه  این  در  اپراتور  این 
این  درآمد  کاهش  بر  مبنی  ماه خبری  آبان  اوایل 
بر  بود.  شده  منتشر  شهریورماه  به  نسبت  اپراتور 
از  اول  همراه  اپراتور  درآمد  گزارش،  این  اساس 
محل کارکرد خطوط تلفن همراه در مهرماه )دوره 
اختالل اینترنت( نسبت به شهریورماه بیش از ۷۴۳ 

میلیارد تومان کاهش یافته بود.
متضرر اصلی محدودیت اینترنت کیست؟

از  اپراتورها  معتقدند  کارشناسان  حال،  هر  در 
اینترنت  فعلی  شرایط  کنندگان  زیان  بزرگترین 
در کشور چه از بعد قطعی و چه از محل اعمال 
فیلترینگ هستند. این شرایط برای اپراتورها مثل 
یک تیر سه شاخه است و به نظر می رسد حداقل 
از سه جنبه متصرر می شوند. اول اینکه نزدیک به 
از  همراه  اپراتورهای  درآمد  از  درصد   ۷۰ تا   ۶۰
اینترنت است و طبق آمار و برآوردهای انجام شده 
با اعمال محدودیت بر اینترنت در کشور، حدود 
در  اپراتورها  فروش  و  تا ۳۵ درصد مصرف   ۳۰
زمینه اینترنت کم شده و در نتیجه مشخص است 
که این موضوع تأثیر حداقل ۲۰ درصدی در کل 
درآمد، مصرف و اینترنت آن ها داشته و به عبارتی 

درآمدشان کم شده است.

اقتصاد

متضرر اصلی محدودیت اینترنت کیست؟
دوشنبه 12  دی 1401      شماره  6445      سال بیست و پنجم 

فارغ التحصیالن دانشگاه 
امام صادق عامل گرانی 

دالر و ارز هستند
دولت  می گوید:  اقتصاددان  پازوکی  مهدی 
تمام  با  اما  می کند  انتقاد  روحانی  به  رئیسی 
ادعایشان برنامه ششم روحانی را تمدید کردند 
قانون  کشور  اگر  نداشتند.  برنامه  خودشان  و 
داشت، همین صبح رئیس جمهور را به صحن 
می کشاندند و از برنامه ۷ هزار صفحه ای که گفته 

بود سوال می کردند.
گذشته  سال  کار  سابق  وزیر  داد:   ادامه  وی 
به  بعد  و  آورد  در  را  کشور  دستمزد  نظام  پدر 
جای اینکه با او برخورد شود، رئیس منطقه آزاد 
و  رقابتی  اقتصاد  با  اساسا  که  کسی  یعنی  شد! 
آزاد مخالف است، به مناطق آزاد فرستاده شده 
است. این یعنی دولت استراتژی ندارد و قبیله ای 
و قومی تصمیم گیری می کند و اثراتش را هم در 

کاهش ارزش پولی می بینیم.
آنقدر  درآورد  مو  زبانمان  می گوید:  پازوکی 
روش  با  مگر  بپیوندید.   FATF به  گفتیم  که 
همین  کرد؟  اداره  را  کشور  می شود  چمدانی 
بانک های درجه سه و چهار چینی هم از تاجران 
می گیرند.  پول  ارزی  گشایش  برای  ایرانی 
باید  که  ایرانی  تحصیلکردان  و  نخبگان  نصف 
که  امام صادقی ها  دانشگاه  آن وقت  باشند،  کنار 
نصف درس هایشان معارف اسالمی است، بدون 
کار  نمونه  می گیرند.  تخصصی  پست  تخصص 
آنها را در افزایش نرخ نقدینگی و ازهم گستگی 
نظام دستمزد در وزارت کار و افزایش قیمت ارز 

و دالر شاهد بودیم.

دالر کانال عوض کرد 
مریم فکری: به دنبال تغییر و تحوالت جدید 
در مدیریت بانک مرکزی و سیاست های جدید 
ارزی، قیمت دالر دیروز تا کانال ۳۹ هزار تومان 
پایین آمد؛ این پیش بینی ای بود که علی شریعتی، 
ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
بانک مرکزی،  نتیجه تحوالت اخیر  گفته بود در 
قیمت دالر در فاز اول تا کانال ۳۸ و ۳۹ هزار 
تومان پایین خواهد آمد. این تغییرات قیمتی در 
هر  چهارشنبه  روز  که  داده  رخ  بازار  در  حالی 
دالر آمریکا وارد کانال ۴۴ هزار تومان شده بود.
به این ترتیب، از روز پنج شنبه که بانک مرکزی 
با تغییرات مدیریتی روبه رو شده، قیمت دالر در 

مسیر کاهشی قرار گرفته است.
هیات  عضو  شریعتی،  علی  شرایط،  این  در 
این  به  پاسخ  ایران در  بازرگانی  اتاق  نمایندگان 
پرسش که قیمت دالر در فاز بعدی تا چه قیمتی 
ریزش خواهد کرد؟ گفت: نهایت ۳۵ هزار تومان.
صورتی  در  دارند  اعتقاد  اقتصادی  تحلیلگران 
که رییس کل جدید رویه های سابق را در بانک 
از  سابق،  رییس  برخالف  و  دهد  تغییر  مرکزی 
کارشناسان حوزه ارز به ویژه متخصصان این بازار 
در بخش خصوصی استفاده کند، می توان نسبت 

به ساماندهی بازار ارز در کشور امیدوار بود.

مقاومت دانشگاه علوم 
پزشکی برای پیوستن 

به حساب  خزانه
اجرای  مزیت های  درباره    سعادت   رحمان 
از  یکی  داشت:  اظهار  خزانه،  واحد  حساب 
مسائلی که همیشه در اقتصاد اهمیت دارد بحث 
کاهش فساد و بهینه کردن منابع مالی در کشور 
ایجاد  خزانه  واحد  حساب  وقتی  طبیعتا  است، 
و  شده  واحد  خزانه  وارد  درآمدها  همه  شود 
سپس به صورت مشخص و معین هزینه می شود.
دانشگاه  استنکاف  درباره  دانشگاه  استاد  این 
واحد  حساب  به  پیوستن  از  پزشکی  علوم 
توضیح  بودن،  امنایی  هیات  استدالل  با  خزانه 
داد: عموما دستگاه های مرتبط با علوم پزشکی، 
هم در حقوق و دستمزد و هم در مسائل مالی، 
دارای  و  می دانند  بافته  جدا  تافته  را  خودشان 
مختلف  منابع  و  هستند  اداری  تکبر  نوع   یک 
مالی در این دستگاه ها جا به جا می شود،  بخشی 
از ادارات مربوط به دانشگاه های علوم پزشکی 
جز دهک های باالی درآمدی هستند،  از این رو 
نمی خواهند وارد حساب واحد خزانه شوند زیرا 
اگر وارد این حساب ها شوند باید حقوق عمومی 

بپردازند و هزینه کردهایشان شفاف می شود.
هیات  نظارت  سازوکار  مورد  در  سعادت  
امنایی بر بودجه و هزینه کرد دانشگاه های علوم 
پزشکی، گفت: هیات امنا از جامعه علوم پزشکی 
نظارتی که عنوان  و جزو ذی نفعان آن است و 
در  مردم  حقوق  و  نیست  دقیق  خیلی  می کنند، 
این نظارت ها لحاظ نمی شود. حتی بحث حقوق 
این دانشگاه ها خیلی نظارت  و دستمزد هم در 
حوزه ها  این  در  که  درآمدهایی  و  نیست  شده 
کسب می شود، در برخی مواقع مغایر با قانون و 

منافع عمومی جامعه است.
وی ادامه داد: این وضعیت را در کانون وکال 
دانشجو،  پذیرش  از  غیر  حتی  و  داشته ایم  هم 
بازار  که  می کردند  اعمال  را  محدودیت هایی 
صورت  به  را  بهداشت  و  پزشکی  حوزه 
انحصاری در اختیار داشته باشند و از این کانال 
مسئله  این  کنند،  کسب  بیشتری  درآمد  بتوانند 
منافع و ضرر  باید در  نیست. همه  پذیرفته شده 
و  گروه  هیچ  و  باشند  شریک  کشور  عمومی 
قشری نباید خودش را تافته جدا بافته از سایر 

دستگاه ها بدانند.

نوع رابطه نظام بانکی با بخش تولید از انتقاداتی 
قرار  اقتصادی  اخبار  ثابت  پای  همواره  که  بوده 
داشته، به گونه ای که منتقدان معتقد بوده اند نظام 
بانکی تمایلی به انجام وظایف واقعی خود نداشته 
و بیشتر به دنبال بنگاه داری و روابط ناسالم است.
بخش  با  بانکی  نظام  ناسالم  روابط  جمله  از 
تولید مربوط به نحوه ارائه تسهیالت و کم کاری 
این در حالیست  این بخش می شود؛  بانک ها در 
که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی 
)شورای پول و اعتبار( مکلف است سیاست های 
تنظیم  گونه ای  به  را  بانکی  تسهیالت  پرداخت 
کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیالت 
پرداختی ساالنه طی اجرای قانون برنامه حداقل 

۴۰ درصد باشد.
در این رابطه علی حدادی سخنگوی کمیسیون 
به مهر  امور داخلی کشور و شوراها در مجلس 
دیده  عمل  در  متأسفانه  تولید  از  حمایت  گفت: 
نمی شود و بانک ها نیز بیشترین تقصیر را در عدم 

همکاری با این بخش مولد دارند.
وی با تاکید بر اینکه بانک ها با تبدیل شدن به 
بنگاه های اقتصادی از انجام تکالیف خود در قبال 
انتظار  افزود:  می کنند،  خالی  شانه  تولید  بخش 
می رود بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و 
دارایی به موضوع عدم همکاری بانک ها با بخش 
جدی  ورود  آنها  داری  بنگاه  همچنین  و  تولید 

داشته باشند.
تولید،  به  توجهی  بی  تداوم  داد:  ادامه  حدادی 
بخش  این  به  جدی  آسیب های  ورود  به  منجر 
می شود که در نهایت به اقتصاد کشور و همچنین 
توجه  باید  شد.  خواهد  وارد  ضربه  اشتغال  آمار 
شود که بخش پیشران اقتصاد نیازمند توجه برای 
پویایی و حرکت در مسیر پیشرفت است، بنابراین 
باید تصمیمات جدی در خصوص عملکرد شبکه 
حال  در  بگیرد.  صورت  تولید  قبال  در  بانکی 
پایان  به  نزدیک  که  حالی  در  بانک ها  حاضر 
و  نمی کنند  پرداخت  را  تسهیالت  هستیم  سال 
گردش  در  سرمایه  مشکل  با  تولیدی  واحدهای 
مواجه هستند از این رو الزم است تدبیری برای 

تسریع در این امر صورت بگیرد.
سمت  به  اگر  نقدینگی  اینکه  بیان  با  حدادی 
افزود:  تولید هدایت شود مثمر ثمر خواهد بود، 

برای تحقق شعارهای سال که همه در خصوص 
تولید بوده باید به توانمندی های داخلی در حوزه 
مولد  بخش  حامی  مجلس  کنیم.  توجه  تولید 
از  لزوم  راستا در صورت  این  در  و  بوده  کشور 
وزیر اقتصاد و همچنین رئیس کل بانک مرکزی 
خواهیم  پیگیری  مجلس  صحن  در  را  موضوع 
بخش  دغدغه های  اصلی ترین  از  یکی  کرد. 
به سمت  بانکی  تسهیالت  هدایت  کشور،  تولید 
تولید است؛ البته در این بخش نیازمند تسهیالت 

ارزان قیمت هستیم.
به اعتقاد کارشناسان، کمبود نقدینگی و سرمایه 
در گردش در نهایت می تواند بیکاری کارگران در 
داشته  دنبال  به  را  متوسط  و  کوچک  واحدهای 
باشد. این در حالیست که بانک ها ترجیح می دهند 
با تزریق منابع مالی به پروژه های اقتصادی مختلف 
پروژه های  نظیر  خودشان  تابعه  شرکت های 
در  بیاورند،  دست  به  بیشتری  سود  ساختمانی، 
از  آنها  استقبال  و  بانک ها  این عملکرد  که  حالی 
امالک  ساخت  پروژه های  در  گذاری  سرمایه 
می شود  باعث   ... و  اداری  مسکونی،  تجاری، 
نقدینگی به جای اینکه به سمت تولید و صنعت 
برود، به سمت سوداگری حرکت کند و صنعت 

کشور فضایی برای رشد نداشته باشد.
نکته قابل توجه دیگر اینکه، بانک ها شاید نسبت 
به پرداخت تسهیالت به واحدهای بزرگ اقداماتی 
به  چندانی  توجه  فرایند  این  در  اما  دهند  انجام 

واحدهای تولیدی کوچک و متوسط ندارند.
اتاق  عضو  عباد  مهراد  خصوص  این  در 
گذشته  سال های  در  می گوید:  تهران  بازرگانی 
داخلی  تولید  از  »حمایت  آنچه  برای  تالش هایی 
و تولیدکنندگان« خوانده می شود، صورت گرفته 
است. در این میان، بسیاری از شرکت های کوچک 
و متوسط که در حال فعالیت هستند، به رغم ایجاد 
نیز مورد  پایدار، حتی در حرف و شعار  اشتغال 
پروانه  که  دلیل  این  به  نمی گیرند؛  قرار  حمایت 

تولید ندارند و تولیدکننده به حساب نمی آیند.
شرکت  هر  که  است  این  مساله  عباد،  گفته  به 
کوچک و متوسطی قادر به دریافت تسهیالت بانکی 
به سوی  اغلب  بانکی  اعتبارات  نیست و موهبت 

شرکت های بزرگ تولیدکننده سرازیر می شود.
سمیه رسولی

عدم تسهیالت دهی بانکها به تولید در پایان سال

آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به پالک ۱۸/۹۵۳ اصلی بخش ۱۱ به مساحت 
گنبد  ثبتی  حوزه   ۱۱ بخش  کاکا  قریه  زراعی  اراضی  گنبدکاووس  در  واقع  مربع  متر   ۳۴۳۹۰.۲۰
ملکی خانم زهرا خرمالی ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ در محل وقوع ملک 

گنبدکاووس اراضی قریه کاکا بعمل خواهد آمد. 
از این رو چنانچه مجاوری نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است میتواند 
با ذکر شماره  کتبًا  را  اعتراض خود  تنظیم صورتمجلس تحدید حدود  تاریخ  از  تا سی روز  فقط 
پالک به اداره ثبت شهرستان گنبدکاووس تسلیم نموده و عالوه بر آن ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضی 
ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را 
دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق 
مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود./ م.الف ۱۰۴۰۰   - تاریخ انتشار ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ 

رضا سارانی رئیس ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی سال 1401

فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمان های  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  در اجرای ماده ۳ 
و ماده ۱۳-آیین نامه اجرایی قانون مزبور مقرر می دارد که پرونده هایی که به موجب آراء هیات 
محترم مستقر در ثبت اسناد و امالک رامیان منجر به صدور رأی جهت صدور سند مالکیت گردیده 
اند در دو نوبت و به شرح ذیل آگهی می شود: ۱- رأی شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۱۰۰۰۲۱۷۷ پرونده 
کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۰۰۰۴۶ تصرفات مفروزی و مالکانه رقیه اخلی فرزند قنبر به کد ملی 
۴۸۷۹۸۱۵۰۷۱ دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۱۲۱/۳۸ متر مربع در قسمتی از پالک شماره ۲۴۳۹ فرعی از ۷-اصلی واقع در گلستان بخش ۷ 
حوزه ثبتی ملک رامیان مع الواسطه از مالک رسمی آقای ابولفضل جعفری کلوکن. در صورتی که 
اشخاص ذی نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را کتبا با ذکر کالسه پرونده به اداره ثبت اسناد 
و امالک رامیان تسلیم و رسید اخذ نمایند، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره 
ثبت اسناد و امالک رامیان تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است. در صورت عدم وصول اعتراض این اداره وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت 
خواهد نمود، صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود/. م.الف: ۱۰۴۵۶

تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲    
  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۸         

هادی عطایی مقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رامیان

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی سال 1401

در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
پرونده  که  دارد  می  مقرر  مزبور  قانون  اجرایی  نامه  ۱۳-آیین  ماده  و  رسمی  سند 
هایی که به موجب آراء هیات محترم مستقر در ثبت اسناد و امالک رامیان منجر 
شرح  به  و  نوبت  دو  در  اند  گردیده  مالکیت  سند  صدور  جهت  رأی  صدور  به 
کالسه  پرونده   ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۱۰۰۰۲۲۰۹ شماره  رأی   -۱ شود:  می  آگهی  ذیل 
ابراهیمی کلوکن  ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۰۰۱۳۴ تصرفات مفروزی و مالکانه مرتضی 
فرزند اصغر به کد ملی ۴۸۷۰۱۳۴۶۶۷ دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۰۱/۶۴ متر مربع در قسمتی از پالک شماره 
مع  رامیان  ملک  ثبتی  حوزه   ۷ بخش  گلستان  در  واقع  ۷-اصلی  از  فرعی   ۱۰۲۹
الواسطه از براتعلی جعفری کلوکن مالک رسمی. در صورتی که اشخاص ذی نفع 
به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را کتبا با ذکر کالسه پرونده به اداره 
ثبت اسناد و امالک رامیان تسلیم و رسید اخذ نمایند، معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند 
و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تحویل دهد. در 
است. در صورت  دادگاه  قطعی  ارائه حکم  به  موکول  ثبت،  اقدامات  این صورت 
عدم وصول اعتراض این اداره وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد 
نمود، صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود/. م.الف: 

۱۰۴۴۶- تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲
 تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۸         
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در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
پرونده  که  دارد  می  مقرر  مزبور  قانون  اجرایی  نامه  ۱۳-آیین  ماده  و  رسمی  سند 
هایی که به موجب آراء هیات محترم مستقر در ثبت اسناد و امالک رامیان منجر 
شرح  به  و  نوبت  دو  در  اند  گردیده  مالکیت  سند  صدور  جهت  رأی  صدور  به 
کالسه  پرونده   ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۱۰۰۰۲۲۱۴ شماره  رأی   -۱ شود:  می  آگهی  ذیل 
تپه  نی  ابوالفضل جباری  مالکانه  ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۰۰۱۴۷ تصرفات مفروزی و 
ششدانگ  مالکیت  سند  بر صدور  دائر   ۴۸۷۰۰۵۵۶۰۰ ملی  کد  به  درویش  فرزند 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۰۲/۹۴ متر مربع در قسمتی از پالک 
شماره ۱۰۲۹ فرعی از ۷-اصلی واقع در گلستان بخش ۷ حوزه ثبتی ملک رامیان مع 
الواسطه از براتعلی جعفری کلوکن مالک رسمی. در صورتی که اشخاص ذی نفع 
به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را کتبا با ذکر کالسه پرونده به اداره 
ثبت اسناد و امالک رامیان تسلیم و رسید اخذ نمایند، معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند 
و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تحویل دهد. در 
است. در صورت  دادگاه  قطعی  ارائه حکم  به  موکول  ثبت،  اقدامات  این صورت 
عدم وصول اعتراض این اداره وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد 
نمود، صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود/. م.الف: 

۱۰۴۴۸- تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲    
  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۸         

هادی عطایی مقدم
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رامیان

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی سال 1401

در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
پرونده  که  دارد  می  مقرر  مزبور  قانون  اجرایی  نامه  ۱۳-آیین  ماده  و  رسمی  سند 
هایی که به موجب آراء هیات محترم مستقر در ثبت اسناد و امالک رامیان منجر 
شرح  به  و  نوبت  دو  در  اند  گردیده  مالکیت  سند  صدور  جهت  رأی  صدور  به 
کالسه  پرونده   ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۱۰۰۰۲۱۹۷ شماره  رأی   -۱ شود:  می  آگهی  ذیل 
۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۰۰۱۲۵ تصرفات مفروزی و مالکانه سمانه مهاجر وطن فرزند 
حسن به کد ملی ۴۸۷۹۸۶۴۴۹۸ دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۰۲/۳۸ متر مربع در قسمتی از پالک شماره ۲۶۸ 
فرعی از ۶-اصلی واقع در گلستان بخش ۷ حوزه ثبتی ملک رامیان مع الواسطه از 
به  نفع  مالک رسمی آقای حسن اسفندیاری کلوکن. در صورتی که اشخاص ذی 
آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را کتبا با ذکر کالسه پرونده به اداره 
ثبت اسناد و امالک رامیان تسلیم و رسید اخذ نمایند، معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند 
و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تحویل دهد. در 
در صورت  است.  دادگاه  قطعی  ارائه حکم  به  موکول  ثبت،  اقدامات  این صورت 
عدم وصول اعتراض این اداره وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد 
نمود، صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود/. م.الف: 

۱۰۴۵۰- تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲   
تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۸         

هادی عطایی مقدم
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رامیان

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
 ساختمان های فاقد سند رسمی سال 1401

در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
پرونده  که  دارد  مقرر می  مزبور  قانون  اجرایی  نامه  ماده ۱۳-آیین  و  سند رسمی 
هایی که به موجب آراء هیات محترم مستقر در ثبت اسناد و امالک رامیان منجر 
شرح  به  و  نوبت  دو  در  اند  گردیده  مالکیت  سند  صدور  جهت  رأی  صدور  به 
کالسه  پرونده   ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۱۰۰۰۲۱۷۱ شماره  رأی   -۱ شود:  می  آگهی  ذیل 
به  اسمعیلی خان  حبیبه  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات   ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۰۰۰۴۷
بین فرزند قاسمعلی به کد ملی ۴۸۷۹۸۲۸۱۳۰ دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۰۶/۸۷ متر مربع در قسمتی از پالک 
شماره ۲۴۳۹ فرعی از ۷-اصلی واقع در گلستان بخش ۷ حوزه ثبتی ملک رامیان مع 
الواسطه از مالک رسمی آقای ابولفضل جعفری کلوکن. در صورتی که اشخاص ذی 
نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را کتبا با ذکر کالسه پرونده به اداره 
ثبت اسناد و امالک رامیان تسلیم و رسید اخذ نمایند، معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند 
و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تحویل دهد. در 
ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورت  اقدامات ثبت، موکول به  این صورت 
عدم وصول اعتراض این اداره وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد 

نمود، صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود/. 
م.الف: ۱۰۴۵۲-تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲   

   تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۸         
هادی عطایی مقدم- 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رامیان


