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سرمایه گذاری مطمئن، بزرگ ترین افسانه در دنیای رمزارزها

روی تاریک ارزهای دیجیتال
گذاری های  سرمایه  پرخطرترین  از  یکی  دیجیتال  ارز  اقتصاد-  بخش 
تاریخ است. سرمایه گذاران تازه  کار ارزهای دیجیتال، در هیجان یک بازار 
داغ غرق می شوند. یا از یک کارشناسان به اصطالح می شنوند که وقتی 
قیمت ها پایین است، زمان ایده آلی برای سرمایه گذاری در بازار نزولی 
است که ناگهان درگیر پروژه ای مانند ترا )لونا( می شوند. در ادامه به چند 

دلیل که نشان می دهند، سرمایه گذاری در ارزهای 
دیجیتال ریسک پذیر است، می پردازیم.

بازار کریپتو به شدت بی ثبات است
کوتاه  دوره  یک  در  می توانند  کریپتو  قیمت های 
گاهی  باشند.  داشته  نوسان  چشمگیری  طور  به 
افزایش  هفته ها  یا  روزها  برای  قیمت ها  اوقات 
عرض  در  بازار  هشدار  بدون  ناگهان  اما  می یابد. 
چند ساعت سقوط می کند. در حالی که سرمایه 
فیات  ارز  به  را  دارایی های دیجیتال خود  گذاران 
سرمایه  از  برخی  می کنند  سعی  و  می فروشند 
مثال،  عنوان  به  بگیرند.  را پس  گذاری های خود 
بازار در 11 مه، با آلت کوین های محبوبی از جمله، 
آوالنچ، سوالنا، شیبا اینو، دوج کوین، ترا و کاردانو 
سقوط بزرگی داشت. آلتکوینی که بدترین عملکرد 
را داشت، Terra›s LUNa بود که با کاهش 

99 درصدی ارزش بازار مواجه شد.
که  کسانی  کریپتو،  بازار  سخت  سر  متعصبان 
گذاری  سرمایه  یک  دیجیتال  ارزهای  معتقدند 
مطمئن است، در مورد سقوط مکرر بازار توضیحات 
زیادی برای گفتن ندارند. بنابراین اگر می خواهید 
با خیال راحت سرمایه گذاری کنید، از بازار کریپتو 
سرمایه گذارن  برای  رمزارزها  بازار  کنید.  دوری 
ریسک پذیر است. با کریپتو، هیچ تضمینی وجود 

زمانی  در  بتوانید  اینکه  یا  یابد،  افزایش  برنامه  قیمت ها طبق  که  ندارد 
که به پول بیشتری نیاز دارید، توکن های دیجیتال خود را به پول نقد 
تبدیل کنید. در عوض سرمایه گذاری در این بازار پر ریسک، می توانید 
به گزینه های سنتی مانند سهام، صندوق های سرمایه گذاری مشترک یا 
حتی یک حساب پس انداز ساده در یک بانک نگاه کنید. هر سه گزینه 
نسبت به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال باثبات تر هستند، اما قاعدتاً 

ممکن است، بازدهی کمتری هم برای شما به ارمغان آورند.
یا  راه های سرمایه گذاری سنتی  اینکه کدام  از  نظر  این حال، صرف  با 
مدرن را دنبال می کنید، تحقیق کنید و تصمیم بگیرید که چه چیزی 

برای شما بهتر است.
اینجا چند نکته سرمایه گذاری  برای کمک به شما در تصمیمتان، در 
ارزهای  روی  می خواهید  اگر  کنید.  استفاده  آن  از  باید  که  دارد  وجود 
دیجیتال سرمایه گذاری کنید، این کار را با احتیاط انجام دهید. همانطور 
که قبال گفته شد، کریپتو یک سرمایه گذاری با ریسک باال است. اما شاید 
هنوز بخواهید انگشتان پا را در آب فرو کنید و آن را آزمایش کنید. اگر 
چنین است، با احتیاط ادامه دهید. فقط چیزی را سرمایه گذاری کنید 
که مایلید از دست بدهید. و مطمئن شوید که می توانید، بازار کریپتو را 
زیر نظر داشته باشید، تا زمانی که قیمت ها به میزان قابل توجهی کاهش 

می یابد، بتوانید توکن های خود را بفروشید و نقد کنید.
در حالت ایده آل، شما می خواهید رمزارزهای خود را قبل از اینکه به کمتر 

از قیمتی که آن ها را خریده اید، بفروشید.
کالم آخر

مطمئن  سرمایه گذاری  یک  دیجیتال  ارزهای  می کنند  فکر  که  افرادی 
بازار بیش  با یک زیان مالی دائمی مواجه خواهند شد.  ناگزیر  هستند، 
از حد نوسان است. هر چه بیت کوین، اتریوم یا سایر آلتکوین های جدید 
و بی سابقه ریزش کنند، به این معنی نیست که قیمت های بازار پایدار 
شده اند. گزینه های بسیار بهتری در دسترس سرمایه گذارانی است که 
بهتر  ذکر شد، شاید  باال  در  که  همانطور  کنند.  بازی  ایمن  می خواهند 
یا  مشترک  سرمایه گذاری  صندوق های  سهام،  در  سرمایه گذاری  باشد 

نظر  ارزهای دیجیتال در  مقابل  را در  باال  بازده  با  حساب های پس انداز 
بگیرید. با استفاده از این نوع سرمایه گذاری های سنتی، می توانید خیلی 
بهتر از سختی ها و مشکالت بازارهای مالی عبور کنید. شما این کار را با 
خیال راحت تر از زمانی که در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کرده باشید، 

انجام خواهید داد.

ارزهای  دارایی های  ارزش  بازار،  نابسامانی کلی  بحبوحه یک  در  امروزه، 
دیجیتال در حال سقوط است. شعار مربوط به این لحظه این است: »زمانی 

که جزر و مد از بین می رود، همه چیز آشکار می شود.«
ریزش بازار رمزارزها در روزهای اخیر قابل توجه بوده است. در ماه نوامبر 
ارزش بازار ارزهای دیجیتال تقریباً 3 تریلیون دالر بود. این رقم تا اواسط 
آوریل به 2 تریلیون دالر کاهش یافت و در حال حاضر با 35 درصد کاهش 

به تنها 1.3 تریلیون دالر رسیده است.
بیت کوین اخیرا حتی به زیر کانال 29 هزار دالری افت کرد که پایین ترین 
حد آن از اواخر سال 2020 بود. مخالفان بازار رمزارزها مدت هاست بر 
این باورند که رمزارز بی فایده است، مگر برای افرادی که پولشویی انجام 
را پیش بینی  نابودی آن  افراد حتی  این  یا کالهبردار هستند.  می دهند 

کرده اند.
سقوط اخیر بازار رمزارزها افراد بسیاری را متقاعد خواهد کرد که حق با 
چنین افرادی است. با این اتفاق، جنبه های ناخوشایند بازار رمزارزها بیشتر 

به چشم می آید.
تورم باال، بانک های مرکزی را مجبور به تشدید سیاست های پولی می کند 
و باعث فروش دارایی های پرریسک تر می شود. پس از فروش قابل توجه 
در تاریخ 18 می، شاخص نزدک 29 درصد افت را از باالترین سطح خود 
تجربه کرده است. همچنین ارزش شاخص اس اند پی 500، 18 درصد 

کاهش یافته است.
با این حال، رمزارز در صدر فهرست سفته بازی قرار دارد که در معرض 

خطر هستند. حجم باالی فروش، ضعف این بازار را آشکار کرده است.
ترا را در نظر بگیرید، یک استیبل کوین الگوریتمی که ارزش آن توسط 
دارایی دیگری پشتیبانی می شود و ظاهراً آن را قابل اعتماد می کند. 
از نظر تئوری، کاربران می توانستند 1 ترا را در ازای یک دالر بخرند. با 
را  لونا  به آن، یعنی  افراد می توانستند رمزارز مربوط  استیبل کوین،  این 

خریداری کنند.
اما قیمت لونا در اوایل ماه می، روند نزولی در پیش گرفت و بر همبستگی 
ترا با دالر فشار آورد. با افزایش عرضه لونا، قیمت آن سقوط کرد. در تاریخ 

10 می، 350 میلیون توکن لونا وجود داشت، اما در حال حاضر، تعداد آن 
به 6.5 تریلیون رسیده است.

و 18  داشت  ارزش  دالر  میلیارد  مجموع 40  در  لونا  آن،  اوج  زمان  در 
میلیارد دالر از ارزش بازار ترا را به خود اختصاص می داد. اکنون این رمزارز 

بی ارزش شده و ترا به قیمت 10 سنت معامله می شود.
 ،Usdc طیف،  این  دیگر  سمت  در 
که  است  کوین ها  استیبل  از  دیگر  یکی 
توسط پول نقد و اسناد خزانه با سررسید 
هر  که  شود  می  پشتیبانی  کوتاه مدت 
ماه صورت های مالی حسابرسی شده را 

منتشر می کند.
استیبل  مانند دای،  نیز  یواس دی کوین 
کوین دیگری که توسط رمزارز پشتیبانی 
و توسط الگوریتم ها اجرا می شود، عملکرد 
خوبی داشته است. این استیبل کوین از 
شفافیت مناسبی برخوردار بوده و حداقل 
دارد  نیاز  که  آنچه  از  بیشتر  برابر   1.5
پشتیبانی می شود. عرضه ارزهای رمزپایه 
و   Usdc  - است  متکی  آنها  به  که  ای 

اتر - به طور مستقل کنترل می شود.
در این میان، تتر، بزرگترین استیبل کوین 
بازار قرار دارد که در تاریخ 12 می به زیر 
ارزش واقعی خود یعنی 1  دالر سقوط 
دارایی هایی  توسط  می گوید  تتر  کرد. 
مانند پول نقد، اوراق خزانه و بدهی های 
شرکتی پشتیبانی می شود، اما از افشای 

دقیق دارایی خود خودداری می کند.
دادستان  توسط  قباًل  استیبل کوین  این 
با  کل نیویورک به دلیل گمراه کردن سرمایه گذاران جریمه شده بود. 
تشدید فروش گسترده تر بازار در هفته های گذشته، دارندگان آن دچار 
نگرانی شده بودند. از زمانی که تتر همبستگی خود با دالر را از دست داد، 
دارندگان آن حدود 9 میلیارد دالر از این توکن، یعنی تقریبا 10 درصد از 

کل آن را بازخرید کردند.
سرمایه گذاران اکنون کاری را انجام می دهند که قرار است انجام دهند: 
جریمه کردن ابزارهایی که اساساً دارای نقص هستند یا توسط سازمان 
هایی صادر شده اند که به خوبی اداره نمی شوند. با این حال، فروش مجدد 

جرقه درخواست هایی را برای دخالت دولت برانگیخته است.
مصرف کنندگان در معرض خطر قرار دارند و نوسانات هنوز می تواند به 
سیستم مالی متعارف سرایت کند. به عنوان مثال، تتر یک بخش کلیدی 
از بازار رمزارزها و نقدشونده ترین ارز دیجیتال برای مبادالت بین سایر 
دارایی های رمزارزی است. اگر تتر شکست بخورد، پیامدها نیز بیش از 

این خواهد بود.
برخی از منتقدان، تمایل به ممنوع شدن سیستم رمزارزها دارند. برخی 
دیگر به قانون گذاری سرسخت آن، همانطور که برای بانک ها وجود دارد، 
باور دارند. برخی دیگر نیز خواستار قانون گذاری هستند اما نگرانند که این 

ممکن است به عنوان یک تایید رسمی تفسیر شود.
مشکل اینجاست که یک سرکوب شدید، مزایایی را که کریپتو در نهایت 
وعده می دهد، از جمله محصوالت مالی جدید که بانک های ضعیف را 
دور می زند، به خطر می اندازد؛ از جمله نوآوری در حقوق مالکیت و امکان 

ایجاد یک سیستم مالی غیرمتمرکزتر.
پس دولت ها باید چه کنند؟ بهترین راه تسریع روند طبقه بندی و سر و 
سامان دادن است که اکنون در حال انجام است. کلید دستیابی به این 
موضوع، اطالعات قابل اعتمادتر است تا کاربران و مؤسسات خرده فروشی 

بتوانند به طور مؤثرتری در برابر کالهبرداری از خود محافظت کنند.
به ویژه، استیبل کوین ها باید مجبور شوند که پشتوانه خود را افشا کنند 
– اینکه دارایی آنها چیست، کجا نگهداری می شوند و چه کسی آنها را 

کنترل می کند.

 

چرتکه

ترمز تورم 

بخش اقتصاد- نمونه ای از عالی ترین آرمان ها، صداقت، شجاعت، و تعهد 
به انجام آنچه برای همه آمریکایی ها بهترین بود. کمک های او به ملت 
میراث ماندگاری بر جای گذاشت« این جمالت، تمجید جروم پاول رئیس 
فدرال رزرو از پاول والکر هنگام درگذشت وی است. اما والکر چه کرده بود 

که این چنین مورد تمجید رئیس فدرال رزرو قرار گرفته است؟
به گزارش اقتصادآنالین، پاول والکر دوازدهمین رئیس فدرال رزرو بود که 
به مدت دو دوره طی سال های 19۷9 تا 1986 ریاست این نهاد را برعهده 
داشت. پایان دادن به تورم مزمن اواخر دهه ۷0 میراث ماندگار والکر برای 
مردم آمریکا بود. در دهه ۷0 میالدی، آمریکا تورم باالیی را تجربه می کرد 
که اوج آن تورم 14.8 درصدی در سال 1980 بود. تورم باال یک چالش 
سیاسی و اقتصادی برای آمریکا در آن سال ها درست کرده بود که کنترل 
آن برای سیاست گذاران آمریکایی بسیار ضروری به نظر می رسید. والکر 
توانست با سیاست های خود در فدرال رزرو، تورم را به زیر 4 درصد رسانده 
و آن را در همین محدوده نگه دارد. نگرش جدید والکر به سیاست پولی و 
تغییر در ریل سیاست گذاری پولی فدرال رزرو باعث شد که وی برخالف 

اسالف خویش موفق به کنترل پایدار تورم شود. 
سیاست کنترل کل های پولی نگرش جدیدی بود که والکر با تزریق آن 
به فدرال رزرو موفق به کنترل تورم شد. تا پیش از ریاست والکر، فدرال 
رزرو سعی بر کنترل تورم با ابزارهایی همچون نرخ بهره داشت اما والکر با 
کنار گذاشتن این سیاست، طی سه سال سیاست کنترل کل های پولی را 
اجرا کرد و موفق شد که تورم را به طور محسوسی کاهش دهد. به عبارت 
دیگر در دوره او فدرال رزرو به جای هدف گذاری نرخ بهره، نرخ رشد کل 
های پولی را هدف گذاری کرده و دخالتی در تعیین نرخ بهره نداشت. به 
طوری که این نرخ تا 20 درصد نیز حین اجرای این سیاست رشد کرد. 
رویکرد جدید فد 2 نوآوری نسبت به رویکردهای قبلی آن داشت. نخست 
آنکه روسای پیشین، دالیل تورم را چیزهایی از قبیل افزایش دستمزد و.. 
می دانستند و معتقد به سهم باالی رشد نقدینگی در تورم نبودند. والکر با 
اصل قراردادن رویکرد پولی، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم دانسته 
و کنترل آن را تنها راه کاهش تورم اعالم کرد. دومین نوآوری فد ضریب 
دادن بیشتر به ثبات قیمت ها به نسبت اشتغال بود. در دوره های قبلی، 
کنترل کل های پولی به دالیلی مانند ترس از کاهش اشتغال انجام نمی شد. 
والکر معتقد بود که رشد اقتصادی و اشتغال در شرایط ثبات پولی بهتر رقم 
خورده و عدم کنترل تورم به دلیل افزایش نااطمینانی سبب شده تا بیکاری 

نیز در امریکا بیشتر شود. 
ایران در سال 1401 شرایطی به مراتب بدتر از آمریکای دهه ۷0 را تجربه 
می کند. در 4 سال گذشته تورم کشور باالی 40 درصد بوده و این درحالی 
است که قبل از این میانگین بلند مدت تورم در ایران 20 درصد بوده است. 
این امر لزوم کنترل بیش از پیش تورم در ایران را یادآور شده زیرا خارج 
شدن روند تورم و رشد نقدینگی از میانگین بلند مدت خود خطر واگرایی 
پولی را به همراه خواهد داشت. خوشبختانه ظرفیت های قانونی خوبی برای 
کنترل تورم در ایران وجود دارد. یکی از مهم ترین ظرفیت های قانونی برای 
کنترل تورم، مصوبه سال 99 شورای پول و اعتبار در راستای کنترل رشد 
ترازنامه بانک هاست. این مصوبه به مثابه یک روش کنترل کل های پولی، 
بانک های تجاری را ملزم کرده که سقف رشد 2 درصد ماهانه را در ترازنامه 
های خود رعایت کنند. به عبارت دیگر سیاست گذار با این مصوبه، رشد 

نقدینگی ماهانه را هدف گذاری کرده است. 
علیرغم گذشت بیش از یک سال از این مصوبه، متاسفانه این مصوبه هنوز 
به طور کامل اجرا نشده و بانک های زیادی از سقف مورد نظر تخلف کرده 
اند. همانطور که در باال اشاره شد، کنترل کل های پولی یک روش موفق 
در آمریکا برای کاهش تورم بوده است. بنابراین پیاده کردن این روش در 
ایران می تواند روند فزاینده تورم را متوقف کرده و خطر واگرایی پولی را 
بانک ها  بانک مرکزی به کنترل ترازنامه  امر اهتمام بیشتر  این  کم کند. 
را می طلبد. همچنین انضباط مالی دولت برای عدم تحمیل کسری بودجه 
خود به شبکه بانکی یکی دیگر از الزامات اجرایی کنترل رشد ترازنامه شبکه 

بانکی خواهد بود.

سقف اجاره مسکن ۲۵ درصد اما تورم اجاره بیشتر از آن
بخش اقتصاد- طبق مصوبات ستادهای مقابله با کرونا و تنظیم بازار، بازار 

اجاره مسکن برای سومین سال پیاپی، دارای سقف قیمتی شده است.
در خرداد 99 با توجه به شیوع ویروس کرونا، ستاد ملی مقابله با کرونا 
پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن موافقت کرد. در آن سال نرخ وام ودیعه 
در تهران 50 میلیون تومان تعیین شد. این رقم پارسال با افزایش 20 
میلیون تومانی، به ۷0 میلیون تومان رسید. طی این دو سال، حدود 450 

هزار خانوار از تسهیالت کمک ودیعه مسکن استفاده کرده اند.
امسال این تسهیالت کمک ودیعه مسکن به مستأجران به ترتیب برای 
شهر تهران، مراکز استان ها و سایر نقاط شهری 60، 45 و 35 میلیون 
تومان در شورای پول و اعتبار مصوب شده که اجرای آن به زودی به شبکه 
بانکی کشور ابالغ می شود و به نظر می رسد سامانه ثبت نام برای نهضت 

ملی مسکن تا اواسط خرداد برای ثبت نام متقاضیان بازگشایی شود.
میزان تسهیالت ودیعه مسکن برای تهرانی ها 10 میلیون تومان کاهش 
یافته، اما میزان تسهیالت در سایر کالن شهر ها و شهر های کوچک به 
ترتیب افزایش 5 میلیون و 10 میلیون تومانی داشته؛ به طوری که برای 
سایر کالنشهر ها 45 میلیون تومان و برای شهر های کوچک 35 میلیون 
تومان در نظر گرفته شده است. میزان نرخ سودی که برای این تسهیالت 
در نظر گرفته شده، امسال از 13 درصد به 18 درصد افزایش یافته و مدت 

بازپرداخت تسهیالت هم 5 سال است.
مصوبه افزایش اجاره بها تا سقف 25 درصد نیز مجدداً در ستاد تنظیم 
بازار دولت تصویب شده و وزیر راه وشهرسازی نسبت به اجرای آن توسط 
صاحبان خانه و مشاوران امالک هشدار داده است. آقای قاسمی می گوید: 
اگر قرار دادی بیش از سقف تعیین شده بسته و مستاجری بیش از این 
نرخ افزایش اجاره داشته باشد، یک تخلف آشکار است و تعزیرات حکومتی 

و نهاد های نظارتی با آن برخورد جدی خواهند داشت.
از سال 99 تا کنون برای کنترل بازار اجاره تهران، سقف اجاره 25 درصدی 
هم در نظر گرفته شده که به گفته بسیاری از مستاجران، مالکان این سقف 
اجاره را قبول نمی کنند و نرخ های اجاره ای که اعالم می شود، بسیار باالتر 
از این نرخ است که در این شرایط، باید مستاجران به شورای حل اختالف 

محالت خود مراجعه و شکایتی در این خصوص ارائه کنند.
طبق اعالم مرکز آمار و بانک مرکزی، رشد نرخ اجاره بهای مسکن در 
گزارش  درصد  حدود سی  نیز  کشور  کل  در  و  درصد  باالی 25  تهران 

شده است.
به گفته عبداله اوتادی عضو هیئت مدیره اتحادیه امالک کشوری، دولت 
باید شرایطی را در بازار مسکن به ویژه بازار اجاره فراهم کند که شاهد 
بهبود وضعیت این بازار باشیم و یکی از راهکار ها، پرداخت تسهیالت ودیعه 
مسکن است که برای امسال باید نظارت ها در روند پرداخت افزایش یابد.

ودیعه  تسهیالت  کنندگان  دریافت  از  درصد   90 از  بیش  می گوید:  او 
مسکن، پارسال از طریق قرارداد های صوری اقدام به دریافت تسهیالت 
افزایش  این خصوص  در  نظارت ها  امسال  باید  ودیعه مسکن کردند که 
یابد. در سال های گذشته هیچ شکایتی در خصوص تعیین نشدن سقف 

اجاره اعالم نشده و مالکان هم حق ندارند حکم تخلیه برای خارج کردن 
مستاجران بگیرند.

قراردادهای اجاره در سامانه امالک و اسکان ثبت خواهد شد
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس هم گفت: امسال مصوبه ستاد 
ملی مقابله با کرونا همانند سال های گذشته ارائه شده، اما باید به طور قطع 
یک ضمانت قوی برای اجرایی شدن این مصوبه از سوی دولت ایجاد شود 

تا مستاجران در این زمینه نگرانی نداشته باشند.
به گفته او، طبق طرح جدید مجلس، صاحبخانه و مستاجر باید اجاره نامه 

خود را در سامانه امالک و اسکان ثبت کنند.

آگهی تغییرات شرکت گیل جوجه جوگلبندان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 6976 و شناسه ملی 10720203415 

مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1401/01/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- موسسه حسابرسی امین حسابرس افق به شناسه ملی 10100608360 
شماره 1۷283 به سمت بازرس اصلی و آقای ظاهر تقوی ارجستان به 
شماره ملی 14632424۷6 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 

مالی انتخاب شدند.
2- روزنامه گیالن امروز جهت درج اگهی های شرکت انتخاب گردید.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت )1322644(

--------------------------------------------------- 
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مرغ مهاجر گیل شرکت سهامی 

خاص به شماره ثبت 4345 و شناسه ملی 10720177809 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 

1401/01/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- موسسه حسابرسی امین حسابرس افق به شناسه ملی 10100608360 
شماره 1۷283 به سمت بازرس اصلی وآقای ظاهر تقوی ارجستان به 
شماره ملی 14632424۷6 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 

مالی انتخاب شدند.
2- روزنامه گیالن امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت )1322645(

--------------------------------------------------- 
آگهی تغییرات شرکت مجتمع طیور دیلمان مرغ شرکت سهامی 

خاص به شماره ثبت 5932 و شناسه ملی 10720193215 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 

1401/01/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- موسسه حسابرسی امین حسابرس افق به شناسه ملی 10100608360 
شماره 1۷283 به سمت بازرس اصلی و آقای ظاهر تقوی ارجستان به 
شماره ملی 14632424۷6 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 

مالی انتخاب شدند.
2- روزنامه گیالن امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت )1322648(

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

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

 1401/02/0۷ مورخه   140060318004000598 شماره  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان های فاقد سند 
بخشی  مالکانه محمداله  تصرفات  رودبار،  ثبتی  واحد  در  رسمی مستقر 

غیاثوند فرزند سیف اله مورد تایید قرار گرفت.
1- شش دانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 211/83 مترمربع به 
شماره پالک فرعی 4815 مجزی از پالک ۷58 از اصلی 4 واقع در لوشان 
بخش 19 گیالن از مالکیت کارخانه سیمان لوشان به آدرس شهرستان 

رودبار – لوشان - محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 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.
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

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

 1401/02/20 مورخه   140060318004000۷98 شماره  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی رودبار، تصرفات مالکانه پروانه برقی شمامی 

فرزند رضا مورد تایید قرار گرفت.
1- شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 101/22 مترمربع به شماره 
پالک فرعی 1438 مجزی از پالک 241 از اصلی 22 واقع در شمام بخش 
20 گیالن از مالکیت فتحعلی حجت شمامی و غیرو به آدرس شهرستان 

رودبار – شمام - محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 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.
166 رم الف ث 
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