اخبار
لزوم حمایت دولت از بانک توسعه تعاون

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه؛لزوم حمایت دولت از بانک توسعه تعاونعضو
کمیسیون برنامه ،بودجه و محاســبات مجلس شورای اسالمی گفت :قطعا
دو بخش تعاونی و سهامی می توانند کمک شایان توجهی به ورود سرمایه
های خرد به چرخه تولید داشــته باشــند به این خاطــر حمایت دولت از
بانک توسعه تعاون و بخش تعاون بســیار مهم است تا بخشی از مشکالت
کشاورزان که مشــکل ارائه وثیقه برای دریافت تسهیالت بانکی دارند حل
شود.به گزارش اقتصادسرآمد ،جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و
محاسبات مجلس شورای اسالمی و نماینده مردم شیراز در مجلس در مورد
لزوم حمایت دولت از بانک توسعه تعاون و حمایت از اعطای وام به بخش
تولید برای توســعه تولید و حمایت از تعاونی های تولید گفت :تعاونیها،
بخشی از ساختار اقتصادی کشور محسوب میشوند که برای رونق و رشد
تولید ،حمایت از آنها ضروری اســت .برای تحقق رشــد تولید تمرکز بر
سیاستگذاری درســت در مورد شرکتهای ســهامی یا صندوق پروژهها
موضوع مهمی است ،چرا که می توانند فرصت خوبی برای توسعه فعالیت
های تولیدی در بخــش تعاونی ایجاد کند.وی در این بــاره افزود :هرچند
حمایت از تعاونیها باید مشروط باشد و نظارت بر این بخش باید به درستی
صورت بگیرد اما هنوز برای آنها محدودیت و مشکل وجود دارد لذا نظارت
بر عملکرد تعاونی برای منتفع شدن تولید کننده و سرمایه گذار بسیار حائز
اهمیت است.قادری در ادامه خاطرنشان کرد :قطعا بخش تعاونی و سهامی
میتوانند کمک شایان توجهی به وارد شدن سرمایههای خرد به چرخه تولید
باشند .به این خاطر حمایت دولت از بانک توســعه تعاون و بخش تعاون
بسیار مهم اســت تا بخشی از مشکالت کشاورزان که مشــکل ارائه وثیقه
برای دریافت تسهیالت بانکی دارند حل شود.این نماینده مجلس شورای
اسالمی در این باره توضیح داد :مجلس شورای اسالمی تالش میکند این
مشکل را ذیل قانون تامین تولید و زیرساختها حل کند تا برای حمایت از
توسعه تولید در بخش تعاون بخصوص تعاونی روستایی حمایتهایی به
عنوان نهادههای تضمین شکل بگیرد.وی در این باره تصریح کرد :به این معنا
که برای توسعه و حمایت از تعاونیهای تولید روستایی ،صندوق حمایت از
بخش کشاورزی در بخش های مختلف تاسیس شود تا افراد در این صندوق
وثیقه بگذارند .لذا تضمین آنها باعث میشود سیستم بانکی راحتتر از قبل
به آنها وام بدهد .یکی از دالیلی که نظام بانکی به برخی وام نمی دهند عدم
تامین وثایق مورد نیاز است.

تسهیل پرداخت نذورات زائران آستان قدس رضوی با
حمایت بانک ملی ایران

در همکاری مشــترک بانک ملی ایران و آســتان قدس رضوی ،به زودی
کیوســک های جدیدی با هدف تســهیل در پرداخت نذورات زائران راه
اندازی خواهد شد.به گزارش اقتصادسرآمد ،شرکت پرداخت الکترونیک
سداد با همکاری واحد انفورماتیک اداره امور شعب استان خراسان رضوی
این بانک در راستای ارائه خدمات و سرویس های ویژه و شخصی سازی
شده به مشتریان ارزشمند در بســتر بانکداری باز ،اقدام به طراحی و ارائه
کیوسک های پرداخت نذورات توسط زائران کرده است.الزم به ذکر است،
در بازدید دکتر علیرضا ماهیار عضو هیات عامل و معاون فناوری اطالعات
و شبکه ارتباطات بانک از استان خراسان رضوی ،روند اجرا و پیاده سازی
این پروژه مورد ارزیابی قرار گرفته و کیوسک های جدید بزودی در اماکن
زیارتی مرتبط راه اندازی خواهد شد

تفاهم نامه همکاری بانک کارآفرین و دانشگاه تهران

تفاهمنامه همکاری بین بانک کارآفرین و دانشــگاه تهران با هدف «ترویج
فرهنگ کارآفرینی» و با محوریت شرکت عصر امین کارآفرین و دانشکده
تجارت و مالیه منعقد شــد.به گزارش اقتصادسرآمد،طی نشستی با حضور
دکتر احمد بهاروندی مدیرعامل بانک کارآفرین ،دکتر مقیمی رئیس دانشگاه
تهران و جمعی از مدیران ارشد دانشگاه تهران و بانک کارآفرین ،تفاهم نامه
همکاری با موضوع توسعه همکاریهای علمی و تخصصی حوزه کارآفرینی
و با محوریت شرکت عصر امین کارآفرین و دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه
تهران امضاء شد.دکتر بهاروندی در مراســم امضاء این تفاهم نامه با تقدیر
از دانشگاه تهران به جهت تالش برای پیوند میان صنعت و دانشگاه گفت:
نگاهی گذارا بر برنامه ریزی های مختلف اقتصادی در ایران از سالهای دور تا
کنون نشان می دهد که متاسفانه به آنچه که می خواستیم نرسیدیم و تا رسیدن
به جایگاه مطلوب نیز فاصله داریم.بهاروندی با تاکیــد بر لزوم تغییر نگاه
حکمرانی در اقتصاد ،تصریح کرد :به دلیل شرایط فعلی اقتصاد ایران و عدم
دستیابی به اهداف و جایگاه های تعیین شده در برنامه های مختلف ،نیاز به
ایجاد نگاه و رویکردی بنیادی ،راهبردی و استراتژیک در دانشگاه ها داریم
تا بتوانیم در مسیر کاربردی شدن تئوری های اقتصادی و پیاده سازی آنها در
فضاهای کسب و کاری گام برداریم.دکتر سید محمد مقیمی نیز در نشست
انعقاد تفاهمنامه با بانک کارآفرین ،به شــعار راهبردی دانشگاه تهران مبنی
بر جهاد علمی برای تحقق دانشــگاه کارآفرین با رویکرد مسئولیتپذیری
اجتماعی اشــاره کرد و بــا یادآوری اینکــه "ارتباط با صنعــت" یکی از
مولفههای دانشگاه کارآفرین است ،اظهار داشت :نظام آموزش عالی کشور
فاصله زیادی با مفروضات دانشــگاه کارآفرین دارد .اولین گام برای تحقق
مولفههای دانشگاه کارآفرین ،برقراری ارتباط بین رشتههای دانشگاهی و
حوزههای تخصصی در صنعت است.رئیس دانشــگاه تهران ،تحقق جنبه
مسئولیتپذیری اجتماعی دانشــگاه را در گروی پاسخگویی به نیازهای
جامعه و صنعت دانست و گفت :با طراحی بسته آموزشی تحولی و در نظر
گرفتن دورههای فشرده مهارتی ،کارورزی و کارآفرینی برای دانشجویان
رشتههای مختلف ،به دنبال این هستیم که فارغالتحصیالن دانشگاه در زمینه
جنبههای عملیاتی و کاربردی مورد نیاز صنعت و جامعه نیزهمانند جنبههای
تئوریک و نظری تقویت شوند.دکتر مقیمی در این نشست که با محوریت
دانشکده تازه تاسیس تجارت و مالیه برگزار شد ،راهاندازی دانشکدههای
جدید دانشــگاه تهران را بر مبنای تقاضامحوری دانست و افزود :به عنوان
نمونه ،دانشــکده حکمرانی با هدف تربیت حکمرانانی که اشراف فنی و
مهارتهای مدیریتی را به صورت توامان داشــته باشــند ،راهاندازی شد.
دانشکده تجارت و مالیه نیز به دنبال حل مسائل و مشکالت تجاری کشور
با مشارکت نهادهای مالی و تجاری است.

صدور ضمانت نامه ریالی برای تضمین تسهیالت و
تعهدات ارزی ممنوع شد

اداره کل اعتبارات پســت بانک ایران شرح ماده ( )۵۲دستورالعمل اجرایی
صدور ضمانت نامه های داخلی -ریالی برای تضمین تسهیالت و تعهدات
را به شعب بانک در سراسر کشور ابالغ کرد.به گزارش اقتصادسرآمد ،بانک
مرکزی جمهوری اســامی ایران با صدور بخشــنامه  ۱۰۸۴۹۵/۰۱مورخ
 ۰۲/۰۵/۱۴۰۱دستورالعمل اجرایی صدور ضمانت نامه های داخلی – ریالی
را ابالغ کرد.بر اساس این دستور العمل که در جلسه  ۱۴/۰۴/۱۴۰۱شورای
پول و اعتبار به تصویب رسیده است ،صدور ضمانتنامه ریالی به عنوان وثیقه
تعهدات و تسهیالت ارزی تحت هر عنوان ممنوع است.همچنین ،موسسه
اعتباری مجاز به صــدور ضمانتنامه برای تضمین تســهیالت یا تعهدات
اعطایی توسط خود نیســتند و صدور ضمانتنامه برای تضمین تسهیالت یا
تعهدات اعطایی توسط سایر موسسات اعتباری منوط به دریافت  ۱۰۰درصد
وجه ضمانتنامه به صورت سپرده نقدی از ضمانتخواه است.

بازار سرمایه و بانک
تمام کارتخوانها تا پایان هفته دارای پرونده مالیاتی میشوند

معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت :بیش از  ۹۸درصد کارتخوانها و ابزارهای پرداخت در کشــور پرونده مالیاتی دارند که حدود  ۲۸۰هزار دستگاه باقی مانده هم طی
این هفته به این شبکه متصل میشوند.به گزارش اقتصادسرآمد ،مهران محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در خصوص آخرین وضعیت کارتخوانها گفت :در حال
حاضر با اقداماتی که بین بانک مرکزی ،شبکه پرداخت و سازمان امور مالیاتی اتفاق افتاده بیش از  ۹۸.۵درصد از کارتخوانها و ابزارهای پرداخت در کشور پرونده مالیاتی دارند
و تعداد کمی حدود  ۲۸۰هزارتا دستگاه کارتخوان باقی مانده که در طی این هفته به این شبکه متصل خواهند شد.وی ادامه داد :اگر پرونده مالیاتی شبکههای پرداخت ،تا زمان داده
شده تشکیل نشود مطابق رویهای که ظرف چند ماه گذشته پیگیری شده ،قطع خواهد شد.معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی افزود :انجام این کار ،دشوار بود البته با همکاری
خوب ،شبکه پرداخت و مردمی که پرونده مالیاتی تشکیل دادند و کارتخوانها را به پرونده متصل کردند خوشبختانه کار به انتها رسیده و بزودی بحث انتهای اجرایی شدن ماده
یازده قانون پایانههای فروشگاهی را خواهیم داشت.
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گفت و گو

فاکتورهای درونی بازار سرمايه رشد بورس را نشان میدهند

پولصندوقهابرطرفکنندهمشکلنقدینگیبازارسهام

گروه بــازار ســرمایه  -در جریان
معامالت روز سه شــنبه بازار سهام،
بازدهــی شــاخص هــای کل و کل
هموزن به صورت مشــابه بــه  21صدم درصد
رسید.
به گزارش اقتصادسرآمد ،بازار سرمایه پس از دو
روز تعطیلی روزگذشته در حالی معامالت خود را
آغاز کرد که بسیاری از سهامداران منتظر مشخص
شــدن روند معامالت بودند تا آنها نیز به انجام
خریدها و فروشهای خود اقدام کنند.
بــورس در حالی کار را به پایان برد که طی ســه
روز معامالت گذشته ،روند مثبت سهمها نشان
از برطرف شدن بخشی از مشکالت بازار سهام
میداد .امروز برای چهارمین روز متوالی بود که
بورس سبزپوش بود.
روز شــنبه روند خروج پول حقیقــی از بورس
متوقف شــد و پس از  7هفته شــاهد ورود پول
حقیقی به بازار بودیم .این مســاله در کنار پیشی
گرفتن تقاضا از عرضه نشان از روند مثبت بورس
طی روزهای آینده میداد ،اما در جریان معامالت
امروز بازار سهام ،روند خروج پول از بورس باز
هم آغاز شد تا بخشی از امیدواریها رنگ ببازد.
تحلیل گران بازار ســرمایه معتقدند قیمت سهام
اغلب شرکتها در ســطوح ارزندهای قرار دارد
و ارزش ذاتی این سهمها بیشــتر از قیمتهای
فعلی است.
روز سه شــنبه نماد فوالد بیشترین اثر مثبت را بر
شاخص کل داشت و به تنهایی شاخص را  3هزار
واحد باال کشید .پس از برگزاری مجمع عمومی،
امروز فوالد با تقاضای حقیقی باالیی مواجه بود
و بیشــترین ورود پول حقیقــی را در معامالت
سهشنبه داشت.
صندوقها میتوانند کمبود نقدینگی در
بورس را جبران کنند
رضا گلســتانی ،کارشــناس بازار ســرمایه در
گفتوگو با فارس ،گفت :اثــر عوامل نزولی در
بازار طی دو ماه اخیر تخلیه شده و حال با تزریق
پول به صندوق تثبیت بازار انرژی الزم برای رشد

را پیدا کرده است.وی ادامه داد :عوامل درونی و
فاکتورهای عملکردی بازار مثبت است ،اما سایه
ریسکهای سیاسی همچنان بر سر بازار است .تا
زمانی که سهامداران خرد تصمیم به بازگشت به
بورس نگیرند ،نمیتوان امیدوار به ادامه دار بودن
رشد بورس در میان مدت داشت.
این کارشــناس بازار ســرمایه تاکید کرد :بازار
سرمایه منتظر است تا صندوق ها با درآمد ثابت
نیز برای خرید تا ســقف قانونی وارد بازار سهام
شود .در این صورت بخشــی از مشکل کمبود
نقدینگی در بازار سرمایه حل خواهد شد.
رشد بورس برای چهارمین روز متوالی
در پایان معامالت روز سه شــنبه ،شاخص کل
بورس با افزایش سه هزار و  19واحدی نسبت به

برگزیده

رئیسکل سازمان امور مالیاتی

شناساییفرارهایمالیاتیپیچیدهبااتکا
برفناوریهاینوینمالیاتی
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به پیگیریهای انجام شده برای تحوالت
بنیادین در زیرســاختهای فناوری اطالعات و ایجاد پایگاه جامع اطالعات مودیان
مالیاتی ،گفت :با افزایش اشــراف اطالعاتی نظام مالیاتــی در دوره اخیر ،چند باند و
شبکه بزرگ فساد و فرار مالیاتی نیز کشف شده اســت.به گزارش اقتصادسرآمد ،داود منظور با
بیان اینکه پیشرفت ها و تحوالت اساسی و بنیادین خوبی در زیرساخت های فناوری اطالعات
و هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی انجام شــده ،افزود :با ایجاد پایگاه جامع اطالعات مودیان
مالیاتی در ماههای گذشــته بیش از  ۲میلیون و  ۲۰۰هزار مودی جدید شناسایی شده و چند باند
و شبکه بزرگ فساد و فرار مالیاتی نیز کشف شده اســت.رئیسکل سازمان امور مالیاتی با اشاره
به اینکه بیشترین فرار مالیاتی در حوزه رمزارزها ،طال و ارز رخ میدهد ،اظهار داشت :بر اساس
رویکرد کالن دولت مردمی و در راستای افزایش تکیه دولت بر درآمدهای پایدار مالیاتی ،به دنبال
جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مؤدیان مالیاتی جدید بدون افزایش فشار بر مودیان منضبط
اقتصادی هستیم.منظور بیانداشت :با اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان ،فعالیت
اقتصادی اشخاص بیش از پیش شفاف خواهد شد و امکان فرار مالیاتی به کمترین میزان کاهش
خواهد یافت.وی همچنین از افزایش  ۵۲درصدی مودیان مالیانی در سال جاری خبر داد و گفت:
امسال نزدیک به چهار میلیون و  ۴۵۰هزار اظهارنامه و فرم تبصره ( )۱۰۰دریافت کردیم که نسبت
به سال گذشته حدود  ۵۲درصد افزایش را نشان میدهد.رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور با
بیان اینکه امسال در حوزه اشخاص حقوقی نیز شــاهد افزایش اظهارنامه و میزان مالیات ابرازی
بودیم ،گفت :در مجموع امسال بیش از  ۳۳۰هزار اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی به این سازمان
ارسال شد و همچنین میزان مالیات ابرازی شرکتها هم نسبت به سال گذشته  ۷۲درصد افزایش
پیدا کرد و از  ۵۷هزار میلیارد تومان در سال گذشته به حدود  ۱۰۰هزار میلیارد تومان در سال جاری
افزایش یافت .منظور ،با اشاره به شناسایی سه شرکت فوالدی با فرار مالیاتی گسترده گفت :این
شرکتها در مجموع در سالهای  ۱۳۹۱تا  ،۱۳۹۷تعداد  ۵۹۸رکورد از مجموع معامالت اقتصادی
خود Iرا به مبلغ  ۵۷هزار و  ۷۲۱میلیارد ریال به طرفیت  ۲۳۶شرکت کاغذی در سامانه معامالت
فصلی سازمان امور مالیاتی کشور درج کرده بودند.

کارت ملی .کارت ملی هوشــمند .كارت هوشمند راننده .گواهینامه پایه سه .کارت عابر
بانک .کارت پایان خدمت  ،ایمان حســینیان رســتمی با کد ملی  2۱7022۸۸02شماره
شناســنامه  2۱7022۸۸02فرزند رمضانعلی در تاریــخ  ۱40۱/0۵/۱۳مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط است.دسته کلید و ریموت درب و درب مغازه همراهش بوده.

مفقودی

دوتا پالک تراکتورسیســتم ای تــی ام  ATMتیپ ۳۹۹
مدل ۱۳۹2رنگ قرمز روغنی به شماره انتظامی ۱۱ک 4۹۸
ایران  ۱6به شماره موتور YAW۱406Aوشماره شاسی
 N۳HKTAA4DDHN0۹۵۳0بــه نام بهــروز جانانی
فرزند علی کد ملــی 0۳۸۱76۹2۳2مفقــود گردیده واز
درجه اعتبار ساقط می گردد.
اخطاریه دفترخانه به آقای محمد عباس نژاد فرزند پرویز
( مجهول المکان )
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به اطالع می رســاند پیرو آگهی در شــماره  ۵0۵۵مــورخ ”  ” ۱40۱.04.۳0روزنامه جهان
صنعت  ،در خصوص ثبت طالق همســر شــما خانم راضیه رضابخش فرزند حسین به موجب
وکالت دادنامه صادره از شــعبه  ۳دادگاه خانواده بهارســتان همسر شما به طالق بائن خلع به
شــماره ۵۳2در مورخ ”  ” ۱40۱.0۵.۱4حسب دســتور مقام قضائی مطلقه گردیده است.
لذا مقتضی است جهت ثبت در شناســنامه همراه مدارک سجلی به دفتر رسمی طالق شماره
۱2شهرستان بهارستان به نشانی  :شهر صالحیه -خیابان ۳0متری ولی عصر -پالک -2واحد۳
مراجعه نمایید .م الف۱042/
م الف /وحید بهرامی-سردفتر رسمی طالق شماره 12شهرستان بهارستان

روز شنبه به رقم یک میلیون و  451هزار و 941
واحد رسید .بازدهی این شاخص مثبت  21صدم
درصد بوده است.
شــاخص کل هموزن بورس نیز با رشــد 801
واحدی در ســطح  390هــزار و  944واحدی
ایســتاد .بازدهی این شــاخص مثبت  21صدم
درصد بوده است .همچنین شاخص کل فرابورس
 100واحد باال آمد و در ســطح  19هزار و 150
واحد قرار گرفت.
افت ارزش کل معامالت بازار سرمایه
امروز ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 19
هزار و  742میلیــارد تومان کاهش یافت .ارزش
معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه  12هزار و
 272میلیارد تومان بود که  62درصد از ارزش کل

عضو اتاق بازرگانی تهران:

پرداخت یارانه مستقیم ،اثر شوک قیمتی
خردادماه را خنثی کرد

معامالت بازار سرمایه را تشکیل میدهد.
امروز ارزش معامالت خرد ســهام با کاهش 12
درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم  2هزار و
 438میلیارد تومان رسید .سهم معامالت خرد از
کل معامالت بورس حدود  12درصد بوده است.
آغاز مجدد خروج پول حقیقی از بازار سهام
امروز ارزش خالص تغییــر مالکیت حقوقی به
حقیقی بازار منفی شــد و  245میلیــارد تومان
پول حقیقی از بورس خارج شد .روز شنبه بازار
سرمایه شاهد ورود پول حقیقی به بورس بود.
گروههای خودرو و ســاخت قطعات و بانک ها
و موسسات اعتباری بیشترین خرو پول و گروه
های استخراج زغال سنگ و مخابرات بیشترین
ورود پول حقیقی را به نام خود ثبت کردهاند.
در معامالت روز ســهشنبه بیشــترین خروج
پول حقیقی به ســهام خساپا (شــرکت سایپا)،
(شرکت پاالیش نفت اصفهان) و وساپا (شرکت
ســرمایهگذاری ســایپا) اختصاص داشــت و
نمادهای فوالد (فوالد مبارکه اصفهان) ،سهرمز
(ســیمان هرمزگان) و بپاس (بیمه پاســارگاد)
بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.
کاهش ارزش صف های خرید بورس
بازار سهام
در جریان معامالت روز ســه شنبه 295 ،سهم با
رشد قیمت و  324نماد نیز با افت قیمت روبرو
شدند .در پایان معامالت امروز ،ارزش صفهای
فروش پایانی بازار نســبت به روز کاری قبل 38
درصد افزایش یافت و  119میلیارد تومان شــد.
ارزش صفهای خرید نیز نســبت به پایان روز
کاری گذشــته  67درصد افت کرد و در رقم 87
میلیارد تومان ایستاد.
امروز نمادهای دی (بانک دی) ،بکاب (شرکت
صنایع جوشــکاب یزد) و کاال (شرکت بورس
کاالی ایران) بیشترین صف خرید را داشتند.
بیشترین صف فروش بازار در پایان معامالت به
نماد کمنگنز (شرکت معادن منگنز ایران) ،بالبر
(شــرکت کابل البرز) و فمراد (شرکت آلومراد)
تعلق داشت.

اخطاریه دفتر خانه به آقای غالمرضا بیگدلی

زوجه شما خانم ســمیرا نیســار با دادنامه ” ۱40۱۹۱۳۹00027۱۹۹۳۹
” بــرای ثبــت واقعه طالق خلــع به دفتر خانه طالق شــماره  ۳شهرســتان
بهارســتان (گلســتان) به آدرس:تهران -شهرســتان بهارســتان – سلطان
آبــاد -خیابان  ۱2متری امام ســجاد(ع) -کوچه یارجانلــو -پالک  ۳4مراجعه
نموده اســت.لذا ظرف مدت یک هفته به این دفتــر خانه مراجعه نماییددر
غیــر ایــن صــورت مطابق مقــررات اقــدام خواهد شــد.م الــف۱040/
سر دفتر طالق شماره  ۳شهرستان بهارستان (گلستان) – ناصر طهرانی

((اطالع نامه دفتر خانه به آقای خدایار بهروز))

طالق زوجه شــما خانــم آرزو محمدیان در تاریــخ ” ۱40۱.0۵.۱۱
” بــه طالق خلــع نوبت اول بــه شــماره  2۸۳در ایــن دفتر خانه
بــه آدرس :شهرســتان بهارســتان -شــهر گلســتان – نبــش
خیابــان  ۱2متــری امــام ســجاد (ع) به ثبت رســیده اســت.لذا
علقــه زوجیت شــما از ایــن تاریخ منتفی اســت.م الــف۱04۱/
ســر دفتر طالق شماره  6شهرستان بهارستان (گلستان) – ابوالفضل
صلح جو
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

متن آگهی مزایده آگهی مزایده اموال غیر منقول
(اسناد ذمه)
به موجب پرونده اجرائی کالســه  ۱40004۹۵آقای عبداله زنده دل نام پدر :صدیق
تاریخ تولد ۱۳44/0۳/04 :شماره ملی 2۸70۳۸۵ ۱۳7 :شماره شناسنامه ۱42 :به
نشانی :مهاباد روســتای ترشکان بابت مهریه مبلغ  ۱/۱77/047/6۳6ریال بانضمام
 ٪۵نیم عشــر دولتی متعلقه به صندوق ثبت به خانم زینب قدی کرد نام پدر :عبداله
تاریخ تولد ۱4۳4۳/06/0۵ :شــماره ملی 2۸۹۹۳۳۸۵۵2 :شماره شناسنامه۱۵۱ :
به نشــانی :پیرانشهر خ مصلی امام هواشناســی کوچه مودت با وکالت روناک بهیار به
نشانی مهاباد میدان شهرداری روبروی بانک سپه ساختمان بهیار طبقه بدهکار میباشد
که موضوع منجر به صدور اجراییه شــده وحســب تقاضای طلبکار ششدانگ یک باب
خانــه به پالک ۹۵فرعــی از  ۵۳اصلی بخش  ۱6مهاباد ( نود و پنــج فرعی از پنجاه و
ســه اصلی بخش شانزده مهاباد ) ذیل ثبت  ۹۱۵7صفحه  ۱۱۳جلد  7۱امالک شماره
چاپی  27۸277بازداشــت و طلبکار تقاضای مزایده ســهمی خود از ششــدانگ پالک
فوق را نموده که طبق نظریه  ۱400/۱2/02کارشــناس رسمی دادگستری ششدانگ
پالک فــوق  ۱4/۵00/000/000ریال معادل یک میلیارد و چهار صد و پنجاه میلیون
تومان ارزیابی شده که مورد مزایده با توجه قیمت فوق و میزان طلب بستانکار مقدار
۳/2سهم مشــاع از  ۳6سهم ششدانگ میباشد و حســب گزارش کارشناس منتخب
مشخصات و توصیف اجمالی مورد مزایده بشرح ذیل می باشد.
توصیــف اجمالی :آدرس  :مهاباد روســتای ترشــکان مســاحت  624/22متر مربع
(ششصد و بیست و چهار متر مربع و بیست و دو صدم متر مربع ) دو طبقه و با سازه
دیوار باربر و شناژ قایم و افقی و سقف تیرچه و بلوک پیشرفت فیزیکی  4۵درصد و
زیر بنا  2۳0متر مربع حدود و مشخصات ملک :
شــماال بطول  20/67متر محــدود به قطعه  ۱۱2تفکیکی شــرقا بطولهای  24/7۳و
شــمالی  ۳۸سانتی متر و شرقی  ۵/۵6متر محدود است به قطعه  ۱۱0تفکیکی جنوبا
بطول  20/۱۳متر محدود اســت به جاده غربا بطولهای  ۱۱/4۹و شمالی  2/۵4و غربی
 2۱/40محدود است به قطعه  ۱۱۳تفکیکی پالک فوق از ساعت  ۹الی  ۱2روز شنبه
مورخ  ۱40۱/0۵/2۹در اداره ثبت اسناد مهاباد از طریق مزایده به فروش می رسد.
مزایده مقدار فوق به نســبت طلب از ماخذ مبلغ  ۱.2۸۸.۸۸۸.۸۸6ریال شروع و به
باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته می شــود .الزم به ذکر است پرداخت بدهی
های مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی
که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده
مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل
مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می
گردد .نکته  :شــرکت در مزایده منوط به پرداخت  ۱0درصد از مبلغ پایه کارشناسی
به حســاب ســپرده ثبت و حضور خریدار با نماینده قانونی او در جلسه مزایده است
برنده مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلــغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ
مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ،مانده
فروش را به حســاب ســپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به
حساب خزانه واریز خواهد شد  .در این صورت  ،عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط
و مزایده تجدید مگردد.

مسئول اجرای ثبت مهاباد عظیمی

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت :از آنجایی که مابهالتفاوت
افزایش قیمتها بر اثر حذف ارز ترجیحی در قالب یارانه
به مردم داده میشــود ،تورمی بر اثر این سیاســت ایجاد
نمیشــود و مردم فشــار عمدهای را متحمل نمیشوند.
اگر شوک قیمتیای هم وجود داشــته باشد ،موقت و در
بلندمدت کام ً
ال به نفع مردم است.به گزارش اقتصادسرآمد،
با روی کار آمدن دولت ترامــپ در آمریکا و خروج این
کشــور از برجام ،موج جدیدی از تحریمها و فشارهای
اقتصادی بر ایران آغاز شــد .فشــارهای بیرونی در کنار
ضعفهای داخلی طی سالهای  ۹۷تا  ۹۹به فشار معیشتی
قابل توجهی بر اقشــار آســیبپذیر جامعه انجامید .به
طوری که تمام شاخصهای کالن اقتصادی نشان دهنده
کوچکتر شدن سفره مردم بود .سیاستمداران آمریکایی
امیدوار بودند با افزایش فشــارهای معیشتی ،نارضایتی
عمومی افزایش یافته و نظام جمهوری اســامی مجبور
به مذاکره و اعطای امتیازات سیاسی بیشتری شود.در این
شرایط حمایت از دهکهای پایین درآمدی امری ضروری
بود .به همیــن منظور دولت دوازدهم بــا هدف حمایت
از معیشــت مردم از فروردین  ۱۳۹۷اقدام به اعطای ارز
ترجیحی به کاالهای مختلف کرد.بررسیها نشان میدهد
که سیاست موردبحث تا حدی به هدف خود یعنی حمایت
از معیشت مردم رسید ،اما به دلیل اتالف زیاد منابع ارزی
کشور و بروز مشــکالتی از قبیل قاچاق معکوس ،ایجاد
بستر فساد و رانت و مســائل اینچنینی نتایج آن حداقلی
بود .کارشناسان اذعان دارند که ارز ترجیحی یک سیاست
موقت است و نباید از آن در بلندمدت استفاده کرد .به نظر
میرسد سیاستمداران نیز به لزوم حذف آن واقف بودند
اما عزم الزم برای برچیدن ارز ترجیحی وجود نداشت .تا
اینکه دولت سیزدهم مجبور شد با قبول عواقب احتمالی،
حذف ارز ترجیحی  ۴قلم کاالی اساســی را حذف کند و
یارانه را بهصورت مستقیم به خانوارها بپردازد«.محمدرضا
نجفی منش» عضــو اتاق بازرگانی تهــران در خصوص
تورمهای اخیر در کشور به خبرنگار ایرنا ،گفت :یکی از
اقدامات درستی که دولت سیزدهم انجام داد ،حذف ارز
ترجیحی بود .بخش زیادی از تورمــی که اآلن در جامعه
احساس میکنیم ،ارتباطی به حذف ارز ترجیحی ندارد.
وی افزود :تورم بیشــتر به موضوع نقدینگی ارتباط دارد
که در دست بانک مرکزی است و به خاطر کسری بودجه
دولت مشکالتی را به وجود آورده است.

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
آگهـی موضـوع مـاده  ۳قانـون و مـاده  ۱۳آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی
و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱400/۱2/۱7-2004
هیـات پنجـم موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک بهـار تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی
آقـای حسـین قاسـملو اختـر فرزند بشـیر بشـماره شناسـنامه  ۱۸7۵2صـادره از بهـار در
27/۱7شـعیر مشـاع از ششـدانگ یک قطعـه زمیـن مزروعی(داخل در محدوده شـهری)به
مسـاحت  ۳7۳۳/۱۱مترمربـع پـالک  ۱ ۱۹2۳فرعـی از  ۱۳۹اصلـی واقـع در بخـش چهـار
حـوزه ثبـت ملـک بهـار خریـداری از مالـک رسـمی آقایـان بشـیر و احمدعلی قاسـملو محرز
گردیـده اسـت .لـذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه  ۱۵روز آگهی می
شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهـی اسـت در صـورت انقضای
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد(.م
الف )۸۸
تاریخ انتشار نوبت اول ۱40۱/0۵/04:
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱40۱/0۵/۱۹:
جالل حدادی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بهار

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فامنين

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سندرسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  140160426009000354مورخه
 1401/04/28هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنين تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای مهدی اذربرزین فرزند محمد بشماره شناسنامه  3صادره از فامنين در سه دانگ مشاع از
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  235/99مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  104اصلی واقع در بخش پنج همدان حوزه ثبت ملک فامنين خریداری از مالک رسمی
آقای عيوضعلی عبدی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی می شود 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 تسليم 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 )130
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/05/02 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/05/19 :
رضا بیات – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فامنين

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 سند رسمی برابر رای شماره  140160326009000352مورخه
 1401/04/28هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنين تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم
طاهره روشنی فرزند محمد بشماره شناسنامه  11305صادره از فامنين در سه دانگ مشاع از
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  235/99مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  104اصلی واقع در بخش پنج همدان حوزه ثبت ملک فامنين خریداری از مالک رسمی
آقای عيوضعلی عبدی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی می شود 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 تسليم 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 )129
تاریخ انتشار نوبت اول1401/05/02 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/05/19 :
رضا بیات -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

