گزارش
چرا هوشمندسازی نظام مالیاتی به نفع مردم است

بازار سرمایه و بانک
اخذ عادالنهتر مالیات و ارتقاء شفافیت ،با راهاندازی سامانه مؤدیان

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور :اگر سامانه مؤدیان مالیاتی مورد بهرهبرداری قرار گیرد هم در اخذ مالیاتها رویه عادالنهتری را خواهیم داشت و هم شفافیت خوبی در عرصه اقتصادی
ایجاد میشود.به گزارش اقتصادسرآمد،مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور د در خصوص تأثیر بهرهبرداری و استفاده از سامانه مؤدیان مالیاتی در کنترل تورم و کاهش
خلق نقدینگی اظهار کرد :یکی از اصلیترین ریشههای تورم بحث نقدینگی و افزایش پایه پولی کشور است ،شما اگر درآمد مطمئنی داشته باشید و مصارف خودتان را به خوبی کنترل کنید
که درنهایت نیاز به افزایش برداشت و استقراض از بانک مرکزی نباشد ،همین مســئله به خودیخود باعث کنترل بخش اعظمی از تورم موجود در کشور خواهد شد.رئیس سازمان برنامه
بودجه کشور تصریح کرد :علیالقاعده درآمدهای مطمئن (اخذ مالیات با روشهای مطمئن) با موضوع بیانضباطی مالیاتی در دولت مقابله خواهد کرد که این مسئله خودش ریشه بسیاری
از مشکالت کشور را رفع میکند.او در پاسخ به این سؤال که آیا این سامانه در شفافسازی اقتصاد کشور اثرگذار است ،یا خیر؟ تصریح کرد :قطع ًا تأثیر بسزایی در شفافسازی اقتصاد کشور
خواهد ،شما وقتی بتوانید مالیات را مدیریت و آن را به شکل اصولی اخذ کنید درنهایت از فرار مالیاتی جلوگیری خواهید کرد که قطع ًا کمک حال خوبی برای شفافیت در اقتصاد کشور میشود.
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اخبار

بورس دیگر حرفی برای گفتن ندارد

سهم ناچیز درآمدهای مالیاتی در سبد درآمدهای دولت سبب شده است ،درآمدهای
دولت ناپایدار باشد و تورم ناشی از کسری درآمدهای دولت ،بر شکاف طبقاتی و فقر
دامن بزند و تورم مستمر را میهمان سفرههای  85میلیون ایرانی کند.
به گزارش اقتصادسرآمد ،با روی کار آمدن دولت سیزدهم و چیدمان اقتصادی هیئت
دولت ،کارشناسان و رسانهها از تمرکز دولتمردان بر مسائل نظام مالیاتی ،سخن به
میان میآوردند.برخی بابت افزایش احتمالی سهم مالیات از درآمدهای دولت آن هم
در مقطع کنونی ،زبان به کنایه و انتقاد میگشودند و برخی «اصالح رویههای مالیاتی
ناعادالنه»« ،به حداقل رسیدن فرار مالیاتی» و «اجرای قوانین مالیاتی بر زمینمانده» را
بهویژه در تنگنای کنونی ،ضروری و عاجل میدانستند.
تعارف نظام مالیاتی با سوداگران ،فشار مضاعف بر مودیان
فارس نوشت :بررسی وضعیت نظام مالیاتی از سهم صفر یا بسیار ناچیز مالیاتهایی
همچون «مالیات بر مجموع درآمد»« ،مالیات بر عایدی سرمایه»« ،مالیات بر معامالت
سوداگرایانه» و «مالیات بر خانه و خودروهای تجملی» در اقتصاد ایران حکایت دارد
که با فضای غیرشفاف و نامنسجم تبادالت مالی آمیخته شده است.
وضعیتی که از یک سو موجب بروز فشار مالیاتی بر دوش واحدهای تولیدی ،کارگران
و کارمندان دولت شده و از سوی دیگر ،بهواسطه فرار چشمگیر مالیاتی و بیتوجهی
به اجرای برخی پایههای مالیاتی ،کسری بودجه و در نتیجه تورم مستمر را میهمان
سفرههای  85میلیون ایرانی کرده است.بهعبارتدیگر ،سهم ناچیز درآمدهای مالیاتی
در سبد درآمدهای دولت (که پیشینه تاریخی ناشی از اتکا به منابع نفتی نیز دارد) سبب
شده است ،درآمدهای دولت ناپایدار باشد و تورم ناشی از کسری درآمدهای دولت،
بر شکاف طبقاتی و فقر دامن بزند .این مهم اهمیت ،ساماندهی فرار یا معافیت برخی
فعالیتهای اقتصادی از چتر مالیاتی را نشان میدهد.
مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران فقط  4.2درصد
بر اساس گزارش معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران ،ایران جزء اقتصادهایی
است که کمترین نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را داراست ،نسبت
درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ایــران در فصل بهار  ۱۴۰۰حدود ۴.۲
درصد بوده که در مقایسه با رقم فصل مشابه در سال قبل ،با افت  ۲.۴واحد درصدی
همراه است .این در حالی اســت که به طور مثال این نسبت در انگلیس  36درصد،
ترکیه  ،24.9آلمان  ،44.5هند  ،16.8سوریه  10.7و پاکستان  11درصد است .اعداد و
ارقامی که بهخوبی نشان میدهد ،در کنار مالیاتستانی ناعادالنه و غیرهوشمند ،سهم
مالیات در نظام اقتصادی ایران حداقلی و ناچیز است.
کاهش شکاف طبقاتی و کنترل تورم در نتیجه نظام مالیاتی کارآمد
در رابطه با اهمیت دستیابی به نظام مالیاتی کارآمد ،محمدرضا یزدیزاده ،کارشناس
مالیاتی ،حجم عظیم اقتصاد زیرزمینی را یکی از بزرگترین معضالت کشور دانست و
اظهار داشت :متأسفانه طی سالیان متمادی به نحو شایسته به نظام مالیاتی و تواناییهای
این سیستم توجه نشده است .مالیات یک ابزار فوقالعاده مهم در هدایت اقتصادی،
برخورد با تورمهای بخشی ،تعدیلهای اقتصادی و تأمین درآمد دولت است.
این کارشــناس مالیاتی افزود :اگر دولت به دنبال کاهش شــکاف طبقاتی ،انتقال
سرمایهها از بخش غیرمولد به مولد و کنترل تورم است ،باید به حوزه مالیات توجهی
ویژه داشته باشــد .بزرگترین معضل اقتصادی در کشور ،ایجاد یک سیستم تأمین
مالی پایدار است ،تا بتوان مملکت را از کســری بودجه و تورمزا بودن فعالیتهای
دولت خالص کرد.
وعده وزیر اقتصاد برای اجرای کامل قانون پایانههای فروشگاه
احســان خاندوزی ،وزیر امور اقتصادی و دارایی ،نیز در خالل اخذ رأی اعتماد از
ت اقتصاد ،به اصالح نظام مالیاتی
مجلس حین تشریح برنام ه  ۱۰بندی خود برای وزار 
اشاره داشت؛ در همین خصوص ،یکی از برجســتهترین وعدههای وزیر اقتصاد،
اجرای کامل قانون پایانههای فروشــگاهی و ســامانه مودیان و تکمیل آن مبتنی بر
تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری کشور بود.
بدون تردید یکی از جنجالیترین قوانین مالیاتی سالهای اخیر که وزرای اقتصاد و
رؤسای سازمان امور مالیاتی از اجرای قریبالوقوع آن میگفتند« ،قانون پایانههای
فروشگاهی و سامانه مودیان» است .قانونی که  21مهرماه سال  98به تصویب مجلس
و اول آبانماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید.به طور شفاف ،قانون پایانههای
فروشگاهی و سامانه مودیان ،سیاستی در راستای رفع تبعیض مالیاتستانی از اصناف
و واحدهای تجاری و همچنین بررسی شفافیت خرید کاال و خدمات از سوی این
واحدها است.این مهم به واسطه نظارت بر خط بر مبادالت مالی این واحدها و کاهش
دخل و تصرف مودیان و ممیزهای مالیاتی تدوین شده تا صاحبان مشاغل بر مبنای
کیفیت و ارزش فعالیتهای اقتصادی ،مالیات بپردازند.
از طرفی ،مبادله کاالی قاچاق و زیرپلهای و نیز تخطی از پایههای دیگری نظیر مالیات
بر ارزش افزوده را روشن میکند .قانونی که قاعدت ًا مورد پذیرش و استقبال واحدهای
معتبری که با افزایش مالیات در دوران رکود مواجه میشــدند ،میشــود و صدای
ش فــارس ،هرگونه اصالح در نظام مالیاتی و
فراریان مالیاتی را درمیآورد.به گزار 
بانکی کشور ،با مقاومت و هزینهتراشی برای مجریان همراه خواهد بود .مقاومتی که
همواره درصدد منصرف کردن دولتها از تغییر وضع موجود است و میانه خوشی با
شفافسازی نظام اقتصادی ،تحقق عدالت مالیاتی و استفاده از اطالعات پولی و مالی
برای مبنای محاسبات مالیاتی ندارد.
دلیلی ندارد مالیات همه اصناف با یک نسبت اضافه شود
یکی از مصادیق این مقاومت ،اعتراضات شکل گرفته پیرامون محاسبه مالیات اصناف
بر مبنای تراکنشهای بانکی است؛ به گفته داود منظور ،رئیس سازمان امور مالیاتی،
در سالهای قبل رئیس سازمان مالیاتی با رؤسای اصناف توافق میکردند که فعاالن
صنفی بر اساس میزان مالیاتی که سال قبل پرداخت کردهاند با رشد  8تا  9درصدی،
مالیات جدید را ارائه و اظهار کنند.رئیس سازمان امور مالیاتی معتقد است ،عدالت
در این نوع مالیاتستانی رعایت نمیشد؛ چون برخی اصناف که درآمد مطلوب و
سود بیشتری داشتند ،باید مالیات بیشتری میدادند و در عوض برخی که سود کمتری
داشتند ،باید فشــار مالیاتی کمتری را متحمل شوند .بنابراین دلیلی ندارد که مالیات
همه اصناف را به یک نسبت مث ً
ال  10درصد یا  15درصد اضافه کنیم .رئیسکل سازمان
امور مالیاتی این را هم گفت که مالیات اصناف  5درصد کل درآمد مالیات کشور است،
در حالی که سهم اصناف از اقتصاد کشــور باالی  40درصد است؛ به عبارت دیگر
بخش خدمات  50درصد تولید ناخالص داخلی کشور را بر عهده دارد که در بخش
غیرشرکتی (اصناف و مشاغل و واحدهای صنفی) 35 ،تا  40درصد نقش دارند در
حالی که مالیاتی که میدهند ،فقط  5درصد است.
اهمیت شفافیت مالیاتی در بخش مشاغل
در همین رابطه ،وحید شقاقی شهری ،عضو هیئت علمی دانشگاه ،شفافیت را کلید
کارآمدی نظام اقتصادی میداند و میگوید :شفافیت مالیاتی در حوزه مشاغل ،سبب
ارتقای نظام مالیاتی خواهد شد و هر زمانی که نظام مالیاتی با بهرهگیری از سیستمهای
هوشمند دقیقتر شود ،انحرافات نیز کاهش پیدا خواهد کرد.این کارشناس اقتصادی
تأکید میکند :باید همه وزارتخانهها ،مجلس و قوه قضائیه در مسیر تحقق عدالت
مالیاتی و تغییر نظام سنتی مالیاتی به شیوه نوین با وزارت اقتصاد همراه شوند .عدم
تحقق نظام جدید مالیاتی و هوشمند شــدن فرآیند اخذ مالیات ،به معنی ادامه فرار
مالیاتی و پولشویی در کشور خواهد بود.آنچه مسلم است ،تغییر وضعیت موجود در
حوزه مالیاتی و بانکی ،مقاومتهایی به همراه خواهد داشت .مقاومتهایی از ناحیه
صاحبان قدرت و ثروتی که با ابزارهای اداری و تبلیغاتی به دنبال جلوگیری از اجرای
هرگونه اصالحات و پذیرش بخشی از درآمدهای مالیاتی بابت فعالیتهای اقتصادی
کالن و چشمگیرشان هستند.در چنین فضایی ،شفافسازی مبادالت مالی اصناف
و واحدهای تجاری ،ریسک معامله کاالهای ممنوعه و قاچاق را کاهش داده ،از بار
مالیاتی مودیان شناســنامهدار میکاهد و امکان دخل و تصرف و فساد ناشی از این
تصرفات در محاسبه مالیات مشاغل را به حداقل میرساند.
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ادامه خروج سرمایهدربازاربورس

گروه بازرســرمایه  -بازار سهام در
تداوم تکاپــوی فروشــندگان برای
خروج از بازار امروز در حالی شاهد
غلبه عرضه بر تقاضا در اغلب نمادهای معامالتی
بود که گزارشهای سه ماهه عملکردی شرکتها
نیز مورد مورد توجه است.
بورس تهران در نخستین روز کاری هفته جاری
همچنان بــا غلبه عرضــه بر تقاضای ســهام و
تشدید خروج پول در اغلب نمادهای معامالتی
بود .هرچند کــه در رِنج منفــی قیمتها اغلب
حقوقیهای حامی بازار و بازارگردان ها ســعی
کردند با حمایــت پینگ پنگــی از روند متعادل
معامالت سهام صیانت کنند.
ابهــام از دورنمای خاکســتری بازار ســهام و
ســردرگمی فعاالن بازار از سیاســتهای پولی
دولت در کنار بن بســت سیاست خارجی ایران
در گفتگوهای برجام باعث شــده تــا با وجود
نماگرهای تورمی اما ارزش خواب پول و تداوم
سکون و رخوت حاکم بر معامالت به انگیزهای
برای خروج از بازار بیانجامد.
اوج این پارادوکــس تحلیلی در بازار ســهام را
میتوان به ســنگینی صف فروش سهام در گروه
خودروســازان جاده مخصوصی و در رأس آن
ایرانخودرو دید در حالیکه انتشــار گزارشهای
عملکردی سه ماهه اول امســال خودروییها از
افزایش رشد حجمی تولید محصوالت مختلف
در این دو بنگاه حکایت دارد.
به نظر میرســد معامله گران بازار سهام حتی با
وجود تزریق پــول به بازار از هــر فرصتی برای
خروج از این کوره پول سوزی استفاده خواهند
کرد مگر اینکه در برخی سیاستهای کالن کشور
همچون اطمینان دادن بابت عدم تغییر نرخ سود
بانکی و یا ابزارهای تشویقی همچون معافیتهای
مالیاتی به شرکتهای بورسی و سایر اقدامهای
اصالحی ،بارقه امیدی دستکم در میان مدت برای
بازار ایجاد شود.شنبه  ۱۱تیر ماه  ۱۴۰۱شاخص
کل قیمت و بازده نقدی بــورس تهران با کاهش

 ۱۲هزار و  ۸۳واحدی به یک میلیون و  ۵۰۱هزار
واحد رسید .شاخص کل هم وزن اما با کاهش ۴
هزار و  ۲۷۷واحدی عدد  ۴۱۷هزار و  ۲۰۳واحد
را به نمایش گذاشت.
شاخص بازار اول اما در حالی با  ۱۱هزار و ۳۷۰
واحد کاهش به رقم یک میلیون و  ۱۳۲هزار واحد
دست یافت که شــاخص بازار دوم با  ۱۶هزار و
 ۴۹۳واحدکاهش ،به عــدد ۲میلیون و  ۹۲۲هزار
واحد رضایت داد.
در بورس تهران روزشنبه  ۶میلیارد و  ۷۹۵میلیون
سهم و اوراق مالی قابل معامله در  ۳۶۵هزار و ۳۳۰
نوبت داد و ستد شد که ارزشی بالغ بر  ۴هزار و ۵۸
میلیارد تومان را در برداشت.
در فرابورس نیز شــاخص کل این بــازار با ۲۰۲
واحد کاهش به رقم  ۲۰هزار و  ۲۰۹واحد دست
یافت .در این بازار ،طی روز جــاری  ۳میلیارد و
 ۶۳۴میلیون ســهم و اوراق مالــی قابل معامله به

برگزیده

سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانهها

نتیجهبررسیاعتراضاتحذفیارانهها
تا 20تیر ماه اعالم می شود
سخنگوی ســازمان هدفمندســازی یارانهها با بیان اینکه نتیجه بررسی گروه اول ثبتنام
کنندگان یارانهها مشخص شده است ،گفت :این گروه شــامل دو میلیون و  ۵۰۰هزار نفر
بودند که از این تعداد حدود دو میلیون و  ۲۰۰هزار نفر مشــمول دریافت یارانه شــناخته
شدند.به گزارش اقتصادسرآمد ،براساس رویه ماههای اخیر  20تیر ماه یارانه  300یا  400هزار تومانی
مربوط به دهکها اول تا  9درآمدی به حساب سرپرستان خانوارهای مشمول واریز خواهد شد .در این
بین برخی افراد که تا پیش از اردیبهشت ماه یارانه دریافت میکردند اما پس از اصالح شیوه پرداخت،
تجمیع یارانهها و اضافه شــدن یارانه حذف ارز ترجیحی یارانه آنها حذف شد ،نسبت به این موضوع
اعتراض داشتند و اعتراضات خود را در سایت وزارت رفاه ثبت کردند.وزارت رفاه مسئول رسیدگی
به این اعتراضات بود اما همچنان نتیجه این بررســیها اعالم نشده است .رییس جمهور در گفتگوی
تلویزیونی اخیر خود گفته بود که تکلیف این گروه از معترضان باید زودتر مشــخص شود و جالب
نیست که مرحله سوم هم واریز شــود اما این گروه هنوز منتظر باشند و بگوییم اطالعات آنها در حال
بررسی است.با توجه به این اظهار نظر رییس جمهور انتظار میرود تا پیش از تاریخ واریز سومین مرحله
یارانههای  300تا  400هزار تومانی نتیجه اعتراضات ثبت شده مشخص شود .همچنین برخی افراد نیز
که تا پیش از اردیبهشت ماه یارانه دریافت نمیکردند نیز در سایت  www.gov.irثبتنام کردند تا
در جمع مشموالن یارانه قرار بگیرند.حسینی سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه پیش از این و در
پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت اعالم نتایج مربوط به اعتراضات حذف یارانهها گفته بود:
وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی که مسئول بررسی اعتراضات است ،نتیجهای در این خصوص اعالم
نکرده است .به این دلیل که متولی بررسی اعتراضات وزارت کار است ،در این باره نمیتوانیم اظهار نظر
کنیم.وی افزود :ممکن است طی روزهای آینده نتیجه اعتراضات را اعالم کنند و به این ترتیب بتوانیم
مسدودی یارانه افرادی که اعتراض آنها مورد قبول واقع شــده را رفع ،و پرداختی مربوط به ماههای
خرداد و تیر را نیز انجام دهیم .ضمن اینکه این احتمال نیز وجود دارد که تا  20تیرماه نتیجه اعتراضات
به ما ابالغ نشود.حسینی با بیان اینکه نتیجه بررسی اولین گروه ثبتنامیهای یارانههای که تا پیش از
اردیبهشت ماه یارانه دریافت نمیکردند ،مشخص شده اســت ،گفت :وزارت رفاه آزمون وسع را در
خصوص این افراد انجام داده و دهکبندی شدهاند .براین اساس افرادی که در دهکهای اول تا  9قرار
داشتهاند ،تعیین شده و اطالعات آنها جهت پرداخت یارانه به سازمان هدفمندسازی یارانهها اعالم شده
است.یارانه تیر ماه به همراه یارانه معوق خرداد و تیر برای این افراد واریز خواهد شد .در صورتی که
افراد ثبتنام کردهاند اما یارانهای به آنها پرداخت نشده باید به سامانه حمایت وزارت رفاه مراجعه کنند
و درخواست بازبینی خود را ثبت کنند چرا که در دهک دهم قرار گرفتهاند.

ن نامه تعيين تکلیف
آگهی موضوع ماده ۳قانون ۱۳آئی 
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آرای صادره هیــات حل اختالف قانون مذکور مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل :پرونده کالســه ۱۴۰۱۱۱۴۴۲۵۰۰۱۰۰۰۰۲۹و رای
شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۲۵۰۰۱۰۰۱۲۸۹مورخه  ۱۴۰۱/۳/۱۱به تقاضای نساء بهاروندی
فرزند نوراله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت  ۱۱۷متر مربع مجزی شده
از پالک شــماره  ۱۷فرعی از  ۱۰اصلی واقع در بخش  ۲شهرستان خرم آباد خروجی از
مالکیت مالک اولیه بارانی چراغی رسیدگی و تائید وانشاء گردید.مراتب در اجرای ماده
 ۳قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله ۱۵
روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی
میگردد 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  ۱۴۰۱/۳/۲۸تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۴/۱۲

ارزش بیش از  ۳هزار و  ۳۱۴میلیارد تومان معامله
شد.اصلی ترین نمادهای تأثیر گذار بر اُفت امروز
شــاخص کل بورس تهران به ترتیــب نمادهای
فوالد با  ۸۱۵واحد ،پارس با  ۷۹۵واحد و خودرو
با  ۷۷۸واحد کاهش بودند در مقابل اما نمادهای
معامالتی کگل با  ۵۵۶واحد ،شسپا با  ۲۱۲واحد
و افق با  ۴۷واحد افزایــش ،باالترین تأثیر مثبت
بر روی شــاخص کل بورس تهــران را به خود
اختصاص دادند.
بر اساس گزارش اقتصاد سرآمد طبق آمار منتشر
اقتصادنیوز خردادماه ســالجاری نیز بازر سرمایه
دچار عرضه خروج پول از بورس شد به طوری که
بورس تهران پس از چند هفته رشد ،با افت مواجه
شد و شاخص ها در مجموع معامالت روزهای
هفته افت کردند.
در همان بازه زمانی شاخص کل بورس تهران در
یک هفته  30484واحد معــادل  1.9درصد افت

هزار و ۷۹۲میلیارد تومان تسهيالت
نوسازي دولت سيزدهم در يك سال

کرد .این شاخص در پایان معامالت همان هفته در
ارتفاع یک میلیون و  564هزار واحد قرار گرفت.
شاخص کل که هفته گذشته به کانال  1.6میلیون
واحد هم ورود کرده بود ،در همان ایام مطرح می
شد که هفته روند اصالحی داشت و باید دید آیا
انتظار معامله گران برای ورود مجدد شاخص به
کانال  1.6میلیون واحدی محقق می شود یا خیر.
شــاخص هم وزن هم این هفته منفی بود و افت
کرد .افت شــاخص هم وزن کمی کمتر از افت
شــاخص کل بود و با کاهش  1.3درصدی ،این
شاخص به ارتفاع  436هزار واحد رسید.
شاخص فرابورس نیز مانند سایر شاخص ها این
هفته منفی بود و با کاهــش  72صدم درصدی به
عدد  21488رسید.ارزش معامالت خرد بورس
کاهشــی بود .در حالی که هفته گذشته در تمام
روزها ارزش معامالت باالی  6هزار میلیارد تومان
بود ،این هفته حتی عدد کمتــر از  5هزار میلیارد
تومان هم برای ارزش معامالت ثبت شد.
بیشــترین ارزش معامالت در ایــن هفته مربوط
به روز دوشــنبه با  7215میلیارد تومان و کمترین
ارزش معامالت مربوط به روز سه شنبه با 4982
میلیارد تومان بود .در مابقــی روزهای هفته هم
ارزش معامــات بین  5500الــی  6500میلیارد
تومان بود.
در همان ایام یکی از بدترین هفته ها از نظر خروج
پول حقیقی در سال  1401بود .در  5روز معامالتی
این هفته 4 ،روز خروج پول حقیقی ثبت شد و تنها
یک روز ورود پول اتفاق افتاد.
در چهار روز ابتدایــی هفته به ترتیب ،213 ،447
 1257و  455میلیارد تومــان خروج پول حقیقی
ثبت شــد و تنهــا در روز چهارشــنبه این روند
معکوس شــد و حقیقی ها  135میلیــارد تومان
نقدینگی وارد بازار کردند.
صندوق ها و اوراق بدهی مورد توجه قرار گرفتند
با منفی شدن شــاخص ها و ایجاد تردید درباره
ادامه رشد شاخص کل ،ورود پول به اوراق بدهی
و صندوق ها شدت گرفت.

کارت ملی هوشــمند ,كارت هوشــمند ســوخت ,گواهينامه پایــه دو ,کارت عابر بانک ،
بهمن اله دادی با کد ملی  0534805167شــماره شناســنامه  6712فرزند عليرضا در
تاریخ  1401/04/06مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مــدرک تحصيلــی اینجانب ســارا ســپهری شــکيب فرزند مهــرداد به شــماره ملی
 0013658621در مقطع کاردانی رشــته برق -الکترونيک صادره از واحد دانشــگاهی
موسســه آموزش عالی کوثر به شــماره  60418و تاریخ  07/04/1401مفقود گردیده
اســت .از یابنده تقاضا میگردد اصل مدرک را به دانشــگاه غير انتفاعی کوثر به نشانی
استان قزوین شهرستان آبيک بلوار نيایش دانشگاه بصير – کوثر تحویل دهد.

مفقودی

برگ سبزوسند مالکیت موتور سیکلت سابین تیپ 125
سی سی مدل  1390به رنگ آلبالوئی به شماره موتور
SABIN157FMI010617074NEZبه شماره انتظامی -498
 74644و شماره تنه  125S9009895***NEZبه نام سید جواد
حسینی به کد ملی  4050213311مفقود گردیده و از درج اعتبار ساقط
می باشد .
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک اسدآباد
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي
و ساختمان هاي فاقد سند رسمی

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

برابر راي شماره 1401/101مورخ 1401/01/23هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك
اسدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای حسن فخيمی زیرک فرزند حسنعلی به
شماره شناسنامه  2550صادره از اسدآباد در 38/40شعير مشاع از  96شعير ششدانگ
یک قطعه زمين مزروعی آبی به مساحت  50048/04متر مربع درقسمتی از پالك 66اصلی
واقع در اسدآباد اراضی معرف به قزله خریداري با واسطه از مالك رسمی آقای بهاء الدین
جمالی محرز گردیده اســت .لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز
آگهي مي شــود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض،دادخواست
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد( .م الف )126
تاریخ انتشار اول  1401/03/28تاریخ انتشار دوم 1401/04/12

مدیرعامل بانک مسکن گفت  :از ابتدای دولت سیزدهم
تاکنون هزار و  ۷۹۲میلیار تومان تسهیالت نوسازی به ۷
هزار و  ۴۵۴واحد در بانک مسکن تخصیص یافته است.
به گزارش اقتصادسرآمد ،مدیرعامل بانک مسکن گفت:
قرارداد  ۳هزار و  ۶۹۱میلیارد تومان تسهیالت نوسازی
در بافت فرسوده از ابتدای سال  ۹۸تاکنون امضا شده که
هزار و  ۷۹۲میلیارد تومان آن تسهیالت به  ۷هزار و ۴۵۴
واحد در دولت ســیزدهم بوده است.به گفته شایان در
بازه زمانی سال  ۹۸به بعد  ۲۳هزار و  ۹۵۷واحد به بانک
مســکن برای انعقاد قرارداد معرفی شده بود که بانک
با تعداد  ۲۳هزار و ۳۸۶واحد قرارداد ارایه تســهیالت
نوسازی به مبلغ هزار و  ۸۹۸میلیارد تومان موافقت كرده
است.بر اساس بررسیها بیش از  ۲میلیون و  ۶۰۰هزار
واحد ناپایدار در کشور وجود دارد که باید نوسازی و
بهسازی شود و در برنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران
برای نوسازی قرار دارد.

اعمال محدودیت در ارائه خدمات بانکی
به افراد حقیقی خارجی

بانک ها به تازگی دســتورالعمل جدیدی درباره ارائه
خدمت به اشخاص حقیقی خارجی صادر کرده اند.به
گزارش اقتصادسرآمد ،بانک ملی ایران در دستورالعملی
به کلیه شــعب خود ،ارائه خدمات بانکی به اشخاص
حقیقی خارجــی را به طور موقت و تــا اطالع ثانوی
ممنوع کرده است.براساس دســتورالعمل بانک ملی
خدمات زیر به اشخاص حقیقی خارج در حال حاضر
متوقف شده است -1:افتتاح هرگونه حساب ارزی و
ریالی (انفرادی و مشترک) اعم از قرض الحسنه جاری
و پس انداز ،سپرده کوتاه مدت و بلند مدت؛ -2حواله
انتقال هرگونه وجه ،اعم از درون بانکی و بین بانکی از
مبدا حساب های اشخاص حقیقی خارجی؛ -3حواله
انتقال هرگونه وجه ،اعــم از درون بانکی و بین بانکی
به مقصد حساب های اشــخاص حقیقی خارجی.در
دســتورالعمل بانک ملی آمده است ،در صورت تغییر
در روال فوق ،مراتب متعاقبــا به واحدها ابالغ خواهد
گردید .نظارت مسئولین امر بر حسن انجام امور مورد
انتظار اســت.بانک ملت نیز در دستورالعمل مشابهی،
ارائه خدمات باال به اشخاص حقیقی خارجی را ممنوع
کرده است.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای فرهاد رویان دارای شناسنامه شماره 2860302719بشرح دادخواست به
کالسه/0100 488ش/5ح از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان رحمان رویان بشناسنامه 160مهاباددر تاریخ 4/3/1401
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به  :یک
پسرویکدختر
 -1فرهادرویان فرزندرحمان ش.ش  2860302719پسر متوفی
 -2شیرین رویان فرزندرحمان ش.ش2860008081دخترمتوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی
درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و
یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف مهاباد -ایوبی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بهار

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

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد ســند رسمی برابر رای شــماره 1400/12/18-2011هيات پنجم
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم بتول کورش رحمان
فرزند احمدعلی بشماره شناسنامه  11332صادره از اللجين در دو دانگ ششدانگ یکباب
ساختمان به مســاحت 160/56مترمربع پالک 5915فرعی از  144اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک 916فرعی از  144اصلــی واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملک بهار اراضی
اللجين خریداری از مالک رســمی آقای ورثه مرحوم ذکریا رسولی محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ
انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکيت صادر خواهد شد (.م الف )23
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/3/28 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/12:
جالل حدادی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بهار
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اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک اسدآباد
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمی

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

برابر راي شماره 1401/63مورخ 1401/01/20هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك
اسدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای براتعلی فخيمی زیرک فرزند حسنعلی به
شماره شناسنامه  2095صادره از اسدآباد درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ
ميوه زار به مساحت  34424/78متر مربع درقسمتی از پالك  49اصلی واقع در اسدآباد
اراضی شهر پاليز( جنت آباد) خریداري از مالك رسمی آقای حسنعلی فخيمی زیرک به شماره
ســند صلح قطعی  26646مورخه  1351/10/17دفتر  16اسدآباد و شماره صلح قطعی
 29144مورخه  1347/03/09دفتر  5همدان محرز گردیده اســت .لذا به منظوراطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت یك
ماه از تاریخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر
خواهد شد (.م الف )124
تاریخ انتشار اول  1401/03/28تاریخ انتشار دوم 1401/04/12
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اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک اسدآباد

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمی

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

برابر راي شماره 1401/222مورخ 1401هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي
حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای حسن فخيمی
زیرک فرزند حسنعلی به شماره شناسنامه  2550صادره از اسدآباد درسه دانگ
مشاع از ششــدانگ یک واحد گاوداری به مساحت  3000متر مربع درقسمتی
از پالك  49اصلی جنت آباد واقع در اســدآباد اراضی روستای جنت آباد (شهر
پاليز) خریداري با واســطه از مالك رســمی آقای عباس بهره مند محرز گردیده
اســت .لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي
شــود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ،ظرف مدت یك ماه از تاریخ
تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت
صادر خواهد شد( .م الف )122
تاریخ انتشار اول  1401/03/28تاریخ انتشار دوم 1401/04/12
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد -سیروس قلی زاده

