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اخبار

ادامه روند کاهشی در بورس

بازار س��رمایه دیروز هم روند کاهش��ی داش��ت و
ش��اخص بورس و فرابورس هر دو نزولی بودند .به
گزارش ایس��نا ،ش��اخص کل بورس با  ۹۰۰۴واحد
نزول ،تا رقم یک میلیون و  ۲۲۴هزار واحد کاهش
یافت .شاخص کل با معیار هموزن هم با ۹۰۱واحد
کاه��ش ،در رق��م  ۴۳۲ه��زار و  ۴۵۸واحد ایس��تاد.
معاملهگران این بازار  ۱۲۱هزار معامله به ارزش ۱۴
هزار و  ۷۰۹میلیارد ریال انجام دادند.فوالد مبارکه
اصفه��ان ،ملی صنایع مس ایران ،س��رمایهگذاری
تامین اجتماعی ،بانک پارسیان و صنایع پتروشیمی
خلیج فارس نس��بت به س��ایر نمادها بیشترین تاثیر
منفی را روی بورس گذاشتند.شاخص کل فرابورس
نیز با  ۶۰واحد کاهش در رقم  ۱۷هزار و  ۸۲۰واحد
ایستاد.در این بازار  ۴۴هزار معامله به ارزش  ۵۰هزار
و  ۸۸۵میلیارد ریال انجام ش��د.پلیمر آریا ساس��ول،
سرمایه گذاری صبا تامین ،فوالد هرمزگان جنوب
و پتروشیمی زاگرس نسبت به سایر نمادها بیشترین
تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

پیگیری مشکالت بورس در جلسه
شورای هماهنگی سران قوا

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی گفت
کهقراراستمشکالتمردمدربورسدرجلسهشورای
هماهنگی سران قوا مورد بررسی قرار گیرد .حسینعلی
حاجیدلیگانیدرجلسهعلنیمجلسشورایاسالمی
در تذکری ش��فاهی اظهار کرد :خوشحال هستیم که
با پیگیری های مجلس و رییس مجلس ،قرار اس��ت
موضوع بورس و مشکالت مردم در این باره در جلسه
شورایهماهنگیسرانسهقواهمطرحشود.ویافزود:
در خواستم از رییس مجلس این است که با توجه به
نقش موثرش در این باره ،شرایط به نحوی پیش رود
که دغدغه  ۴۶میلیون نفر رفع شده و آن ها از نگرانی
بیرون آیند؛ این از رسالت های سران سه قوه و مجلس
شورای اسالمی است.

بررسی وضعیت بازار سرمایه در
جلسهکمیسیوناقتصادی

ی��ک عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای
اسالمی از بررسی وضعیت بازار سرمایه در جلسه این
کمیسیون خبر داد .مجتبی توانگر در گفتوگو با ایسنا
اظهار کرد :نشست کمیسیون اقتصادی مجلس برای
بررسی آخرین وضعیت بازار سرمایه با حضور رئیس
س��ازمان بورس و اوراق بهادار صبح امروز(دوش��نبه)
ی
برگ��زارمیش��ود.ویاف��زود:همچنینب��اپیگیر 
نمایندگان اقتصادی مجلس و قالیباف تصمیمگیری
دربارهبورس در دستور کار جلسه  ۳۰فروردین شورای
هماهنگیاقتصادیسرانسهقوهقرارگرفت.نماینده
تهران با بیان اینکه عمده راهکارها بایس��تی ناظر بر
کاهش هیجانات وجنبههای انتظاری باش��د ،گفت:
توقفقیمتگذاری دستوری ،اصالح کسری بودجه،
توقفاظهارنظرغیرکارشناسیمسئوالندرخصوص
نرخ ارز ،ارتقای س��امانههای نظارتی سازمان بورس،
افزایش دامنه نوس��ان و کاهش حجم مبنای س��هام
وآم��وزشوتبلی��غدربارهارزندگیس��هاموضرورت
سرمایهگذاری بلندمدت توسط افراد متخصص مالی
و اقتصادی از جمله این راهکارهاس��ت که باید مورد
توجه قرار گیرد.

 ۲تا  ۶سال محرومیت از گرفتن چک
تضمین شده در صورت جعل

نمایندگان مجلس در مصوبهای ضمن وضع احکامی
برای چک تضمین شده ،مقرر کردند درصورت جعل
چک تضمین ش��ده یا اس��تفاده از چک تضمین شده
مجعول،محرومیت ۲تا ۶سالازگرفتنچکتضمین
ش��ده پیشبینی ش��ود .به گزارش ایسنا ،نمایندگان
مجلسدرجلس��هعلنیمجلسودرجریانبررس��ی
جزئی��ات الیحه اصالح قان��ون صدور چک ،تبصره
( )۱م��اده ( ۲۱مک��رر) قان��ون صدور چ��ک را به این
ش��رح اصالح کردند :در مورد چکهایی که از دس��ته
چکهایارائهش��دهپسازپایاناس��فندماهسال۹۹
صادر میش��وند ،تسویه چک صرفا در سامانه تسویه
چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و
در وجه دارنده نهائی چک براساس استعالم از سامانه
صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها
در سامانه صیاد ثبت نشده باشد ،مشمول این قانون
نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری
نمایند .در این موارد صدور و پش��ت نویس��ی چک در
وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه
صیادجایگزینپشتنویسیچکخواهدبود.چکهای
صادر شده از دسته چکهایی که تاریخ ارائه آن دسته
چکها قبل از زمان مذکور در این تبصره باش��د ،تابع
قانون زمان ارائه دسته چک است و بانکها بدون نیاز
به ثبت آن چکها در س��امانه صیاد نس��بت به پرداخت
وجه چک اقدام می کنند.

خط و نشان بورس
برای بانک مرکزی

خــبرویـژه

رییس سازمان بورس در نامهای خطاب به رییس بانک مرکزی اعالم کرد :ابهام در دسترسی بانک ها به منابع ارزی با نرخ های اعالمی آن بانک منجر به کاهش شفافیت اطالعاتی بانکهای ثبت شده
نزد این سازمان و اعتراض سهامداران شده است .به گزارش تسنیم ،محمدعلی دهقان دهنوی طی نامهای به عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی اعالم کرد :با توجه به وجود داراییها و بدهیهای ارزی
با اهمیت در صورت وضعیت مالی شرکتهای حاضر در صنعت بانکها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه ،موضوع نرخ مورد استفاده برای تسعیر این اقالم در صورت های مالی از اهمیت زیادی برای
استفاده کنندگان از صورت های مالی این شرکت ها برخوردار است.از نظر سازمان بورس با توجه به وظیفه حمایت از حقوق و منافع سرمایهگذاران چنین امری از هیچ مرجعی قابل پذیرش نیست.

اخبار

«اسکناس» آثار اجرای قوانین غیر کارشناسی را بررسی کرد

تصمیمات خلق الساعه در بازار سرمایه!

گ��روه اقتصاد کالن:در ش��رایطی که بعد از
ریزش قیمتی بازار س��هام در مردادماه سال
گذشته،کارشناس��ان تاکید کردند که از بین
رفتن اعتماد سهامداران مشکل اصلی افت
دماسنج بورس است با این حال تصمیمات
لحظه ای و خلق الس��اعه به صورت مداوم
از س��وی مسئوالن دولتی و سازمان بورس
ادامه پیدا کرده و حاصل چنین تصمیماتی نیز
تنها ضرر بیش��تر به سرمایه های خرد مردم
بوده اس��ت.به گزارش«اسکناس»،طبیعی
اس��ت که در چنین فضایی انتظار رش��د بازار
بیهوده است و مسئوالن سازامان بورس باید
به این مس��ئله توجه کنند که چالش اصلی
بازار،نب��ود اعتماد و نقدینگی اس��ت و تغییر
قوانین تنها مش��کالت بازار س��هام را بیشتر
خواه��د کرد.در همین ارتب��اط نیز،علیرضا
س��لیمی نماینده مردم مح�لات و دلیجان
در مجل��س و عض��و هیئت رئیس��ه مجلس
شورای اسالمی در صفحه شخصی خود در
توئیتر نوش��ت:درآمد دولت ازبورس حداقل
52هزار میلیارد تومان (اعم از سود و مالیات).
حال بر اس��اس قواعد حقوقی آیا دولت این
س��ود را با س��رمایهگذاران زیاندیده تقسیم
میکند...؟!کارشناس��ان معتقدند :ما اعتماد
در بازار سرمایه را از دست دادیم و به همین
دلیل با هر عرضه در یک س��هم بزرگ این
هیج��ان به دیگر س��همها و کلیت بازار نیز
نفوذ میکند و عرضه و تقاضا در بازار سهام
به��م میری��زد و تا زمان��ی که این اعتماد به
بازار بازنگردد روند بازار نوسانی خواهد بود.
همچنین راهکار بازگش��ت اعتماد مردم به
بازار س��رمایه میتواند حمایت از بازار برای
ثابت نگه داش��تن آن باش��د تا بازار بتواند با
س��رمایه حقیقیها کفسازی خود را انجام
دهد و سیر صعودی خود را شروع کند.

تغییر مجدد دامنه نوسان!


در ادام��ه دومین��وی تصمیمات لحظه ای و
ب��دون برنامه،محمدعل��ی دهقان دهنوی،
رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار اعالم
کرد :هیات مدیره س��ازمان بورس و اوراق
بهادار مصوب کرد تا دامنه نوسان قیمتها
از ابتدای اردیبهشت ماه به مثبت  ۶و منفی
س��ه افزایش یابد.وی تصریح کرد :پیش��تر
و بر اس��اس مصوبه ش��ورای عالی بورس،
به هیات مدیره س��ازمان بورس اجازه داده
ش��د تا دامنه نوس��ان به ص��ورت تدریجی
افزای��ش یاب��د .از آنجا که این موضوع بعد از
س��ه روز کاری قابل اعمال اس��ت ،از ابتدای
اردیبهش��ت دامنه نوس��ان جدید اعمال می
شود و تا پایان اردیبهشت برقرار است .سپس
س��ازمان بورس نسبت به افزایش تدریجی
و مجدد تصمیم گیری می کند.س��خنگوی
س��ازمان بورس و اوراق بهادار با اش��اره به
بازنگری دس��تورالعمل گره معامالتی ،ابراز

داشت :مقرر شد بازنگری به نحوی باشد که
امکان نقدشوندگی افزایش یابد .در تغییراتی
ک��ه صورت گرفت مجموع حجم معامالت
در  ۵روز از  ۵درصد به  ۲۰۰درصد افزایش
یافت .البته دامنه نوس��ان در گره معامالتی
هم��ان دو براب��ر باقی ماند ،اما حجم مبنا در
روز گره معادل یک سهم در نظر گرفته می
شود .همچنین هیات مدیره سازمان بورس
تصوی��ب کرد که ب��رای فروش اوراق تبعی
استفاده از رتبه بندی مجاز باشد.

دامنه نوسان چیست؟


ایسنا نوشت:چراغ قرمزهای پی در پی بازار
سرمایه در اواخر سال گذشته مسئوالن را بر
آن داش��ت تا دس��ت به تغییر قوانین این بازار
بزنند و بر این اساس قرار شد دامنه نوسان از
۲۵بهمنماه۱۳۹۹ازمثبتومنفیپنجدرصد
به مثبت شش و منفی دو درصد تغییر کند .در
واقع از حالت متقارن خارج و به حالت نامتقارن
درآمد.دامنه نوس��ان پایینترین تا باالترین
قیمتی است که در آن دامنه ،طی یک یا چند
جلس ه رسمی معامالتی بورس ،قیمت سهم
میتواند نوسان داشته باشد و برای جلوگیری
از آشفتگی در بازار محدودیت نوسان قیمت
اوراق بهادار وجود دارد.تغییر دامنه نوسان از
متقارن به نامتقارن در بازار س��رمایه کش��ور
اتف��اق بی س��ابقه ای ب��ود که با هدف تعادل
بخش��ی به بازار س��رمایه اعمال شد و طبق
آخرین مصوبه شورای عالی بورس ،قرار است
دامنه نوسان از چهارشنبه ،اول اردیبهشت به
مثبت شش و منفی سه درصد افزایش یابد.
هرچند این تغییر به نوعی ترمز هیجان منفی
در بازار را کش��ید اما به نوعی نقدش��وندگی
بازار سرمایه که مهم ترین ویژگی این بازار
محس��وب میش��ود زیر س��وال رفت؛ چرا که
برای مثال ،سهمی  ۱۵۰۰تومان قیمت دارد
اما عده ای اعتقاد دارند که این سهم ۱۳۰۰
توم��ان می ارزد .بنابراین باید قیمت س��هم
کاه��ش یابد تا خری��دار پیدا کند.اما محدود
کردن دامنه منفی باعث میشود سهم روی

رئیس کلبانکمرکزیتصریح کرد

لزوم پایبندی بانکها به نرخهای سود مصوب شورای پول و اعتبار
گروه اقتصاد کالن:رئیس کل بانک مرکزی گفت:
بانکها باید به نرخهای سود مصوب شورای پول
و اعتبار پایبند باشند و در این زمینه معاونت نظارت
بان��ک مرکزی با تخلف��ات برخورد خواهد کرد.به
گزارشاسکناسبهنقلازبانکمرکزی،عبدالناصر
همتیدرنخستینجلسهدورهایخوددرسال۱۴۰۰
بامدیرانعاملبانکها،سالگذشتهراازمنظرفشار
اقتصادی بر اقتصاد ایران بیسابقه خواند و گفت:
سالگذشتهباوجودتماممشکالتیکهبرایاقتصاد
کشورمان حادث شد ،شاخصهای نظام بانکی به
سمت بهبود حرکت کرد.رئیس کل بانک مرکزی
افزود :با وجود فشار و مشکالت در سال گذشته و
علی رغم انتظارات بانک مرکزی و شبکه بانکی با
این حال توانست نسبت ًا عملکرد مناسبی را از خود
ارائه کند و توانس��تیم به اهداف میان مدت مدنظر
دستیابیم.رئیسشورایپولواعتباربابیاناینکه
این بانک تالش بسیاری را برای کنترل نقدینگی
انجام داده است ،گفت :ما سال گذشته تالشها و
فعالیتهای بس��یاری را برای کنترل نقدینگی به
کار بستیم که اگر این تالشها نبود ،نقدینگی به
مراتببهبیشازاینمیزانمیرسید.همتیباتأکید
بر لزوم پایبندی بانکها به نرخهای سود مصوب

شورای پول و اعتبار تاکید کرد :ضروری است که
در این زمینه معاونت نظارت بانک مرکزی ،نظارت
خود را تش��دید و با بانکهایی که نرخها را رعایت
نمیکنند ،برخورد الزم را به عمل آورد .همچنین
بانکها باید نرخ س��ود تسهیالت مصوب شورای
پول و اعتبار را رعایت کنند و در تس��هیالتدهی
بهمنابعومصارفخوددقتداش��تهباش��ند.رئیس
کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اهمیت فعالیت
نظام بانکی در زمینه فرهنگس��ازی در خصوص
اجراییکردنقانونجدیدچکیادآورشد:ازآنجایی
که پیادهسازی قانون جدید چک از سوی مجلس
شورای اسالمی و بانک مرکزی حائز اهمیت است،
لذا شبکه بانکی باید در تالش باشد همکاریها در
اینزمینهراافزایشدهندچراکههدفازاجرایاین
قانونافزایششفافیتاست.همچنیندراینزمینه
شعبنیزبایدتالشکنند،همکاریواطالعرسانی
الزمرابهمشتریانخودداشتهباشند.رئیسشورای
پول و اعتبار با انتقاد از اضافه برداش��ت بانکها از
بانک مرکزی تصریح کرد :اضافه برداشت بانکها
به نوعی تخلف تلقی میشود و بانکها در فرایند
جایگزی��ن آن میتوانن��د از طریق عملیات ریپو و
واگذاری اوراق ،اضافه برداشت را جبران کنند.

قیمت  ۱۴۰۰تومان ثابت بماند .در این شرایط
نه فروشنده میتواند سهم را با قیمت پایین
تر بفروشد (حتی اگر اعتقاد داشته باشد سهم
ب��ا قیم��ت پایین تر م��ی ارزد) و نه خریدار با
قیمت  ۱۴۰۰س��هم را میخ��رد .این فرایند
باعث کاهش نقدش��وندگی بازار میش��ود.
این درحالی اس��ت که بس��یاری از صاحب
نظران بر این باورند که بازار س��رمایه تحت
تاثیر ابهامات موجود در ش��رایط اقتصادی و
سیاسی کشور از جمله قیمت دالر ،وضعیت
مذاکره با آمریکا ،انتخابات ریاست جمهوری
و ...اس��ت و به همی��ن دلیل نمیتوان گفت
دامنه نوس��ان نامتقارن تصمیم  ۱۰۰درصد
نادرستی به شمار می آید.

پیامد تغییر دامنه نامتقارن


در این راستا ،روزبه شریعتی  -تحلیلگر بازار
س��رمایه  -درمورد دامنه نوسان نامتقارن،
گفت :دامنه نوس��ان نامتقارن و دامنه منفی
دو یا س��ه درصد باعث میش��ود س��هم ها
اصالح قیمت نداشته باشند و برای ریسک
پذیرهای��ی که با وجود ابهامات میخواهند
سهمی بخرند ،جذابیت قیمت نداشته باشند.
وی ادامه داد :بس��یاری از س��هم ها با قیمت
ی��ک م��اه پیش خود معامله میش��وند .من
نمیخواهم از این تصمیم حمایت کنم یا با
آن مخالفت کنم .اما این تصمیم بر اس��اس
منطق��ی که گرفته ش��د ،تصمیم درس��تی
بود ،زی��را در ب��ازاری ک��ه از روند منطقی و
نرم��ال خ��ود خارج ش��ده و رفت��ار توده ای
ب��ه خود میگیرد میتوان��د اتفاقات زیادی
رخ دهد.این تحلیلگر بازار س��رمایه با بیان
اینک��ه اگ��ر دامنه نوس��ان منفی پنج درصد
باقی میماند ،بازار نقدش��وندگی داش��ت اما
باعث ریزش غیرمنطقی بسیاری از سهم ها
میشد ،اظهار کرد :این اتفاق در همه جای
دنیا منطقی است.

تغیی�ر دامن�ه نوس�ان بازار س�رمایه غیر

کارشناسی است

پروی��ز جلیلیکامج��و کارش��ناس اقتصاد

و تحلیلگ��ر ب��ازار س��رمایه اخیرا در گفتگو
ب��ا خبرنگار ایراس��ین در خصوص تغییرات
قوانین بازار سرمایه گفت :بازار سرمایه دچار
تغییر قوانین بسیاری است .قوانینی که یک
ش��به ب��ه ذهن مدیران میآی��د و با توجه به
سلیقه هر مدیر دست خوش تغییرات میشود
که این مسئله نشان میدهد تفکرات عمیقی
پش��توانه قوانین نیست .این کارشناس بازار
س��رمایه تصریح کرد :قوانینی در گذش��ته
داش��تهایم که پس از اجرا بالفاصله اصالح
ش��ده اس��ت .مثال در تاریخ  10شهریور من
در کان��ال خودم اع�لام ک��ردم ک��ه بازار با
دس��تکاری دولت به این نقطه رس��یده است
و اکن��ون دچ��ار یک ترس گس��ترده و یک
اصالح فرسایش��ی ش��ده اس��ت و در تاریخ
مذک��ور پیش��نهاد تصوی��ب دامنه نوس��ان
 20درص��دی دادم تا اصالح س��ریعتر رقم
بخورد .وی اضافه کرد :کسی که میخواهد
به هر قیمتی سهام خود را به فروش بگذارد
و از بازار خارج شود بگذارید با  20درصد ضرر
س��هام خود را بفروش��د و از بازار خارج شود.
حتی گفتم اگر این پیش��نهاد را نمیپسندید
دامنه نوسان غیر متقارن را اجرایی کنید .این
استاد اقتصاد در خصوص ریسکهای بازار
س��رمایه اظهار کرد :ما نمیگوییم که بازار
ریس��ک نداشته باشد .وزیر اقتصاد میگوید
ما بازار س��رمایه را تضمین نمیکنیم .اگر او
ب��ازار را تضمی��ن میکرد باید به عقالنیت او
ش��ک میکردیم اما مشکل ما این است که
وزیر ما تفاوت بین نااطمینانی و ریس��ک را
نمیداند .وی ادامه داد :برخی از مس��ئولین
دلیل اصالح بازار را فروش سهامداران خرد
و ع��دم آگاهی از تحلیل بنیادی ش��رکتها
میدانن��د ،در صورت��ی ک��ه در علم اقتصاد
گفته میش��ود که همه س��واد دارند ،چرا که
همه دسترس��ی به مش��اوره ،اساتید ،علم و
 ...دارند بنابراین اگر ایمان دارید که س��هام
شما ارزشمند است دامنه نوسان غیر متقارن
را اجرای��ی کنید .جلیلی گفت :مس��ئولینی
ک��ه ادعا میکنند س��هامداران خرد اطالع
و س��وادی ندارند پیشبینی ش��اخص یک
میلی��ون و ص��د هزارواحدی را میکردند اما
همان مس��ئولین ادعا میکردند که شاخص
از یک میلیون و ششصد هزار واحد به پایین
تر نزول نخواهد کرد ،اما اکنون مشاهده می
کنیم که گفته کدام گروه به واقعیت پیوست.
وی در پای��ان عنوان ک��رد :عدهای محدود
اعضای ش��ورای عالی بورس هس��تند که از
بدن��ه بازار نب��وده و معامالت واقعی در بازار
ندارند ،بنابراین همیشه در سود هستند و به
من
احواالت س��هامداران خرد آگاه نیستندِ .
سهامدار خرد در دهم شهریورماه با صفهای
فروش  300میلیونی مطلع شدم که اصالح
همچنان به پایان نرسیده است.

جدال بیتکوین برای
حفظ سطح  ۶۱هزار دالری

ب��ازار ارزه��ای دیجیتال��ی ش��اهد زورآزمایی بین
کاهش��یها و افزایش��یهای بازار اس��ت .به نقل از
سیانبیسی ،تمایل ماینرها به استخراج بیتکوین
به طور قابل توجهی رو به افزایش است .طبق اعالم
گلس نود ،طی  ۹ماه اخیر فعالیت استخراج کنندگان
بیتکوین دو برابر شده است و هش ریت استخراج از
ش��بکه بیتکوین با عبور از یک اگزا هش ،به رکورد
تازه ای در طول تاریخ استخراج این رمزارز محبوب
رسیده است .برخی از فعاالن بازار ارزهای دیجیتالی
امیدوار هستند بیتکوین در ادامه رالی صعودی خود
امس��ال موفق به عبور از س��طح روانی مهم ۱۰۰
هزار دالری شود .رالی قیمتی روزهای اخیر احتیاط
معامله گران را افزایش داده است .مایک نوگراتز-
بنیان گذار شرکت سرمایه گذاری گلکسی دیجیتال
گفت :بازار ارزهای دیجیتالی رشد قیمت بی رویه ای
داشته است .نه تنها بیتکوین بلکه ارزهای دیگری
نظیر دوج کوین یا ریپل به س��طوح قیمتی بیش از
حدی رس��یده اند که احتمال ترکیدن حباب قیمتی
آن ه��ا وج��ود دارد .ت��ازه واردان با ریس��ک بزرگی
مواجهند و بهتر است محتاط باشند.

تورم آلمان در حال اوج گیری

نرخ تورم بزرگ ترین اقتصاد اروپایی به باالترین
سطح یک سال اخیر رسید .به گزارش ایسنا ،نرخ
تورم آلمان در ماه مارس در حال نزدیک شدن به
نرخ هدف گذاری ش��ده دو درصدی بوده اس��ت.
طبق اعالم مرکز آمار این کش��ور ،متوس��ط بهای
مصرف کننده مثبت  ۱.۷درصد بوده که  ۰.۴درصد
بیشتر از رقم ثبت شده ماه قبل و  ۰.۱درصد بیشتر
از انتظارات فعاالن اقتصادی بوده است .این نرخ
ت��ورم ک��ه باالترین تورم مثبت ثبت ش��ده در ۱۲
ماه اخیر در این کشور محسوب میشود ،بیش از
همه تحت تاثیر افزایش قیمت بخش انرژی قرار
گرفته که نرخ تورم آن به  ۴.۸درصد رسیده است.
طب��ق اع�لام مرک��ز آمار آلمان ،ت��ورم در بخش
خدمات به  ۱.۹درصد رسیده است.متوس��ط نرخ
تورم آلمان در س��الهای  ۱۹۵۰تا  ۲۰۲۰برابر با
 ۲.۰۵درصد بوده اس��ت که باالترین رقم مربوط
ب��ه اکتب��ر  ۱۹۵۱ب��ا  ۱۱.۵۴درصد و کمترین نرخ
تورم نیز تورم منفی  ۷.۶۲درصدی ماه ژوئن سال
 ۱۹۵۰بوده است.

تورمعربستان
به زیر پنج درصد آمد

تورم عربستان برای نخستین بار در  ۹ماه اخیر به زیر
پنج درصد رسید .به نقل از تریدینگ اکونومیکس،
متوس��ط شاخص بهای مصرفکننده در بزرگترین
اقتصاد جهان عرب تا پایان ماه مارس به  ۴.۹درصد
رس��ید که نس��بت به بازه مش��ابه منتهی به ماه قبل
 ۰.۳درصد کاهش یافته و کمترین تورم ثبت ش��ده
 ۹ماه اخیر در این کش��ور بوده اس��ت.در بین بخش
های مختلف ،بیشترین تورم مربوط به ارتباطات با
 ۱۳.۲درصد بوده اس��ت و پس از این بخش ،مواد
غذایی و نوش��یدنی با  ۱۱.۵درصد و حمل و نقل با
 ۱۰.۵درص��د ق��رار دارند .از ط��رف دیگر کمترین
ت��ورم مرب��وط به آموزش ب��ا منفی  ۹.۵درصد بوده
اس��ت و پس از این بخش ،آب و برق با منفی ۰.۷
درصد درصد قرار دارد.با توجه به کاهش درآمدهای
دول��ت و س��قوط قیمت نف��ت در بازارهای جهانی،
عربس��تان اعالم کرده نرخ مالیات بر ارزش افزوده
را به  ۱۵درصد افزایش داده اس��ت .کس��ری بودجه
دولت عربس��تان در ماه های اخیر همواره صعودی
بوده و میزان ذخایر ارزی این کشور نیز در ماه می
ب��ه یک��ی از پایین ترین س��طوح خود در طول یک
دهه اخیر رسید.

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پروندههای تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش
کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نمودهاند.
1ـ رأی شماره  139960330001013793مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001701آقای/خانم محسن طیبی فرزند محمد در ششدانگ یک باب ساختمان
بمساحت  198مترمربع پالک شماره  10994اصلی واقع در بخش یک ثبت قم .سند قطعی به شماره  201766مورخ  1399/02/21دفتر خانه  18قم( .م الف ) 9573
 -2رأی شماره  139960330001000903مربوط به پرونده کالسه  1397114430001001578آقای/خانم لیال جواهریان فرزند سید هادی در ششدانگ یک باب
ساختمان بمساحت  49مترمربع پالک شماره  10703/6اصلی واقع در بخش یک ثبت قم .مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از سید محمد زارعی صادره در دفتر
 141صفحه ( .435م الف ) 9574
 -3رأی شماره  139960330001015022مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001707آقای/خانم محمد رضا شاه نظر فرزند حسین در سه دانگ مشاع از
ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت  157/80مترمربع پالک شماره  11010اصلی واقع در بخش یک ثبت قم .سند قطعی به شماره  42203مورخ  1396/03/11دفتر
خانه  22قم( .م الف ) 9575
 -4رأی شماره  139960330001015023مربوط به پرونده کالسه  1399114430001001708آقای/خانم فرشته حیدرزاده حمامی فرزند ابوالفضل درسه دانگ مشاع از
ششدانگ یک باب ساختمان بمساحت 157/80مترمربع پالک شماره  11010اصلی واقع در بخش یک ثبت قم .سند قطعی به شماره 42203مورخ  1396/03/11دفترخانه
22قم( .م الف ) 9576
 -5رأی شماره  139960330001014082مربوط به پرونده کالسه  1399114430001000143آقای/خانم ترابعلی ذوالفقاری فرزند مراد در ششدانگ یک باب ساختمان
بمساحت  70مترمربع پالک شماره  11285/264اصلی واقع در بخش یک ثبت قم .سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر  318صفحه 250به موجب سند قطعی 27406
مورخ  1399/07/22دفترخانه  89قم( .م الف ) 9577
 -6رأی شماره  139960330001011107مربوط به پرونده کالسه  1399114430001000480آقای/خانم اکرم السادات ال احمد فرزند سید احمد در ششدانگ یک
باب ساختمان بمساحت 64مترمربع پالک شماره  10543اصلی واقع در بخش یک ثبت قم .مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از سید حسن حسن زاده( .م الف
)6578
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین
مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود
را به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع
قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود( .اقتصاد
آینده –اسکناس)
تاریخ انتشار اول 1400/01/30 :تاریخ انتشار دوم1400/02/15 :
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

