گزارش
وضعیت اقتصاد ایران با عضویت در شانگهای
چه خواهد شد؟

بازار سرمایه و بانک
طرح ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی از ابتدای شهریورماه

مدیرکل امور مودیان و خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت :مرحله جدید طرح ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی از ابتدای شهریورماه سال جاری به اجرا درآمده است.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،محمد جهانی کیا ،مدیرکل امور مودیان و خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت :در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی و به منظور
تسریع و تسهیل در انجام امور و افزایش ســطح رضایتمندی مودیان ،از ابتدای شهریورماه سال جاری ،کلیه اوراق مالیاتی صادره در ســامانههای سازمان امور مالیاتی بصورت
خودکار بر روی حساب کاربری مودیان به نشانی  my.tax.gov.irبارگذاری شده و همزمان پیامک اطالع رسانی برای آنان ارسال میشود.جهانی کیا افزود :پس از بارگذاری
اوراق مالیاتی در حساب کاربری ،مودیان ده روز فرصت دارند با مراجعه به حساب کاربری خود ،اوراق بارگذاری شده را مشاهده نمایند و رویت اوراق مذکور ،در حکم ابالغ به
شخص مودی تلقی و کلیه آثار ابالغ واقعی بر آن ،مترتب است.

رشد ۲۹درصدی تجارت غیرنفتی ایران با اعضای شانگ های در بهار۱۴۰۱

عضویت ایران در سازمان همکاریهای شانگهای فارغ از افزایش روابط دوجانبه
ایران با تکتک اعضا ،ظرفیت اقتصادی جدیدی را برای کشور باز خواهد کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد ،ایران از سالهای دور همواره به دنبال عضویت کامل
در پیمان شانگهای بوده اســت؛ با این وجود ،اعضای این سازمان تحتتأثیر
تحریمهای اقتصادی ،موافق عضویت کامل ایران نبودند و حتی در سال ،۲۰۱۵
چین علت مخالف را تحریمهای شــورای امنیت سازمان ملل عنوان کرده بود.
مهر نوشت :گفتنی است ،سازمان همکاریهای شانگهای یک نهاد همکاری میان
دولتی است که باهدف همکاری چندجانبه امنیتی ،اقتصادی و فرهنگی ،از سوی
رهبران چین ،روسیه ،قزاقستان ،قرقیزســتان ،تاجیکستان و ازبکستان در سال
 ۱۹۹۶تشکیل شد.با این وجود ،در سالهای اخیر به دلیل باال گرفتن تنشهای
روسیه و چین با ایاالت متحده ،فضای مساعدی جهت عضویت ایران در سازمان
همکاریهای شانگهای فراهم شد؛ در واقع چین و روسیه در سالهای اخیر به
دلیل تنش با آمریکا تحت برخی از تحریمهای این کشور و اتحادیه اروپا قرار
گرفتهاند و همین امر فرصت مناسبی را برای ایران ایجاد کرد تا عضویت کامل
ایران در ان سازمان که یکسوم از اقتصاد دنیا را شامل میشود ،تحقق یابد.
مزایای عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای
بدون شــک ،عضویت ایران در این پیمان سبب میشــود که روابط دوجانبه
کشــور با تکتک اعضا بهبود یابد و ایــران از ظرفیتهــای اقتصادی جدید
بهرهمند شــود؛ از ســوی دیگر به دلیل عدم عضویت غربیها در این سازمان،
ظرفیتهای قابلتوجهی برای ایران ایجاد خواهد شد و کشور قادر خواهد بود
بدون امتیازدهی به غرب ،در مسیر خنثیسازی شــرایط تحریمی قدم بردارد.
همچنین ایران قادر خواهد بود از ظرفیت کشورهای چین و روسیه در پرونده
هستهای یا قطعنامه شــورای امنیت بهره ببرد ،درعینحال بستر مناسبی جهت
نهایی شدن قرارداد  ۲۵سال با چین و قرارداد بلندمدت با روسیه فراهم خواهد
شد.بهطورکلی «امکان تجارت مســتقیم و پایدار با کشورهای عضو»« ،ایجاد
اعتماد همه اعضا جهت تعامل همهجانبه»« ،تقویت اثرگذاری در بازار بینالمللی
نفــت و گاز»« ،کاهش هزینــه حملونقل در صادرات و واردات»« ،ســرعت
بخشیدن به روند حذف دالر از معامالت»« ،مشــارکت سازنده در حلوفصل
مناقشات منطقهای»« ،افزایش همکاری در زمینههای مختلف از قبیل انرژی و
تورسیم» و «برقراری امکان مشارکت گسترده در ساختارهای سیاسی نظامی و
امنیتی» ،از مهمترین مزایای عضویت ایران در سازمان همکاریهای شانگهای
به شمار میرود.
واکنشهای جهانی نسبت به عضویت ایران در شانگهای
عضویــت ایران در پیمــان شــانگهای در برهــه زمانی رخ داد که نشســت
مجمععمومی سازمان ملل در پیش بوده و از سوی دیگر احیای توافق هستهای
میان ایران ،کشورهای اروپایی و آمریکا در هالهای از ابهام قرار دارد.
شورای روابط خارجی اروپا ،عضویت ایران در پیمان شانگهای را راهی برای
بیمهشدن جمهوری اسالمی از تحریمهای دانست ،بر این اساس ایران قادر است
با کمک چین و روسیه ،وضع تحریمهای جدید سازمان ملل ناکام سازد.عالوه بر
این تریتا پارسی ،مدیر اندیشکده  ،Quincyعضویت ایران در سازمان همکاری
شانگهای را کلید خروج از انزوا و آغاز راه ورود به اقتصادی جهانی عنوان کرد.
واکنشهای داخلی به عضویت ایران در پیمان شانگهای
خبر تغییر عضویت ایران از ناظر به رســمی در پیمان شــانگهای واکنشهای
مثبت و منفی فراوانی به دنبال داشــت ،هرچند این خبر ،تحتتأثیر راهپیمایی
شکوهمند اربعین و برخی حواشی دیگر ،بازخورد فراوانی نداشت؛ با این وجود
بررسی واکنشهای کاربران در فضای مجازی ،خالی از تأمل نیست.
محمد مهاجری در توییتی نسبت به اخبار منتشــر شده مبنی بر عضویت ایران
در پیمان شانگهای واکنش نشان داد و نوشت« :سازمان شانگهای اگر قرار بود
فایدهای داشته باشد دو سوم اعضایش برای اقتصاد روزمرهشان ،لنگ نبودند…
ذوقزدگی دولت رئیســی برای پیوســتن به این سازمان تشــریفاتی ،یعنی
الکیخوش بودن به اینکه دیپلماسیمان سقف آسمان را شکافته!».
این در حالی است که بخش قابل توجهی از کاربران فضای مجازی از اظهارنظر
این فعال رسانهای ،ابراز تعجب کردند چراکه اوالً عضویت در سازمان شانگهای
در دولتهای گذشــته نیز پیگیری میشــد کمااینکه بهانههایی همچون رفع
تحریمهای آمریکا و تعامل با سازمان بینالدولی  FATFاز سوی دولتمردان
برای عدم عضویت ایران در سازمان شــانگهای مطرح شده بود .حال چرا باید
دستیابی به چنین موفقیتی در دولت ســیزدهم که میتواند زمینه دستاوردهای
اقتصادی را فراهم کند بایستی به واسطه دالیل کام ً
ال سیاسی ،مورد مغالطههای
اینچنینی قرار گیرد؟!پیمان مولوی ،دبیر انجمن اقتصاددانان ایران نیز نوشــت:
«پیمان شانگهای بله مهم است و الزم نیست کسی به آن اذعان کند ،اما سوال این
است .ایران چه طرفی از آن خواهد بســت؟ آیا میتواند داده ستانده را متوازن
کند؟ تجربه فرصتســوزیهای قبلی در بخش نفت ،گاز و … ما را مأیوس
میکند؛ چون در تمام کشورهای عضو این پیمان اقتصاد ،اولویت اصلی است».
بررسی شبهات عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای
دادههای گمرک ایــران حکایت از این دارد که تا پایان مردادماه ســال جاری،
مجموع صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای عضو شانگهای بیش از  ۹میلیارد
بوده که نسب به مدت مشابه سال  ۱۴۰۰حدود  ۸۰۰میلیون رشد داشته است.
نکته جالبتوجه این بوده که میزان صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای عضو
سازمان همکاری شــانگهای در پنج ماهه نخست سال  ۱۳۹۷و پیش از خروج
آمریــکا از برجام ۷.۸ ،میلیــارد دالر بوده؛ اما تحتتأثیــر تحریم و ضعف در
دیپلماسی اقتصادی شــاهد کاهش صادرات غیرنفتی به این کشورها بودهایم.
بهگونهای که تا پایان مردادماه ســال  ۱۳۹۸فقط  ۴میلیارد و  ۷۶۴میلیون دالر و
در پنج ماه نخست ســال  ۱۳۹۹نیز فقط  ۳میلیارد و  ۸۵۴میلیون دالر صادرات
غیرنفتی به کشورهای عضو پیمان شانگهای ،کاال ارسال شده بود.اما این نرخ در
سال  ۱۴۰۰افزایش یافت به بیان دیگر تیم اقتصادی دولت سیزدهم اثبات کرد
که با بهرهگیری از ظرفیتهای بینالمللی ،بخشــی از مشکالت اقتصادی قابل
حل اســت و تکیه به برجام تنها راه خروج از مشکالت اقتصادی نخواهد بود.
عالوه بر این ،بررسی سهم ایران از تجارت خارجی هریک از کشورهای عضو
نشان میدهد ،ظرفیت تجاری قابل توجهی برای کشور وجود دارد که ،عضویت
دائم ایران میتواند شرایط تجارت و حضور ایران در بازارهای کشورهای عضو
را تا حدودی تســهیل نماید.نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این بوده که
شبه عضویت هرساله ایران در پیمان شانگهای از اساس اشتباه بوده و درگذشته
سندی مبنی بر عضویت دائم ایران به امضا نرسیده بود.از سوی دیگر دادههای
صادراتی و وارداتی ایران بهخوبی نمایانگر آن است که در صورت عضویت دائم
کشور ،ایران به دلیل قرارگیری در نقطه خاص (شاهراه حیاتی) به دروازه عبور
و مرور این کشورها تبدیل خواهد شــد و این امر شرایط خوبی را برای کشور
فراهم خواهد کرد.البته نباید به عضویت ایران در پیمان شانگهای دید عجیبی
و انتظار خارقالعادهای از آن داشت ،به بیان دقیقتر ،این سازمان با وجود اینکه
یکسوم از اقتصاد دنیا را شامل میشــود؛ اما تا حدودی تحتتأثیر مشکالتی
از قبیل درگیریهای مرزی میان برخی از کشورها ،تنشهای اقتصادی جهت
کسب سود بیشتر و … اســت؛ با تمام این اوصاف ،عضویت ایران در سازمان
همکاریهای شــانگهای را میتوان آغاز راه حضور ایران در بازارهای جهانی
دانســت و در صورت حصول توافق هســتهای و توجه به اقتصاد دانش بنیان
دستیابی به رشد اقتصادی بیش از  ۸درصدی نیز دور از انتظار نیست.
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حذف دالر و یورو با ایجاد پول مشترک

گروه پولی و مالی -رشــد  ۲۹درصدی
تجارت غیرنفتی ایران با اعضای شانگهای
در سه ماهه نخست  ۱۴۰۱موضوعی است
که وزارت امور اقتصادی و دارایی به آن اشــاره کرده
است که پیرو جلسههای سران عضو سازمان شانگهای
بر توســعه تجارت و رفع موانع و چالشها در بحث
مالی و بانکی تاکید و اقدامات خوبی انجام شده است.
مجید کریمی مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی
و بازرگانی وزارت امور اقتصــادی و دارایی درباره
مزایای عضویت در سازمان همکاریهای شانگهای
به ایرنا اظهار داشــت :این ســازمان در سال ۲۰۰۱
میالدی توســط رهبران چین ،روســیه ،قزاقستان،
قرقیزستان ،تاجیکستان و ازبکســتان بنیان گذاشته
شد.وی افزود :این سازمان در حقیقت ترکیب جدید
پیمان «شانگهای »۵اســت که در سال  ۱۹۹۶میالدی
تأسیس شده بود ،ولی نام آن پس از عضویت ازبکستان
به «سازمان همکاری شانگهای» تغییر داده شد.مدیرکل
دفتر مطالعات بازارهای وزارت اقتصاد بیان کرد :در
ابتدا این ســازمان به عنوان ترتیبات منطقهای مطرح
بود که با هدف توســعه اقدامات اعتمادسازی امنیتی
در مرزهای کشــورهای عضو ،پایهریزی شد و کمتر
به عنوان یک مکانیســم بینالمللی موردتوجه جامعه
جهانی قرار داشــت ،ولی بهمرور در طی اجالسهای
سران آن ،تکوین و تحول ساختاری و عملکردی پیدا
کرد و دامنه اهداف و سیاستگذاریهای آن از اقدامات
و مباحث امنیتی به موضوعــات اقتصادی و همکاری
سیاسی و تجاری توسعه یافت و به عنوان یک سازمان
همکاریهای بینالمللی رســم ًا از اول ژانویه ۲۰۰۴
اعالم موجودیت و دبیرخانه ســازمان در پکن شروع
به کار کرد.
به گفته وی ،یکی از مهمترین اقدام و برنامههای سازمان
همکاری شــانگهای برنامهریزی بلندمدت اعضا در
اجالس ســال  ۲۰۰۳میالدی در خصوص تشــکیل
منطقه آزاد تجاری ،امضای یکصد برنامه مشــخص
برای افزایش ســطح بازرگانی میان کشورهای عضو
در سال  ۲۰۰۴میالدی ،اعالم اولویت باالی پروژههای
مشترک سازمان در زمینه انرژی شامل کشف ،استخراج

و بهرهبرداری از حوزههای نفت و گاز و استفاده مشترک
اعضا از منابع آب شیرین و همچنین ،توافق برای تشکیل
شورای مشترک بانکی بین کشورهای عضو سازمان با
هدف تسهیل در فراهم کردن ســرمایه مورد نیاز برای
اجرای پروژههای مشترک در نشست  ۲۰۰۵میالدی،
گردهمایی شورای مشــترک بانکی سازمان همکاری
شــانگهای در  ۲۰۰۶میالدی در چین ،بنیان گذاردن
تشکیالتی بینالمللی با نام «باشگاه انرژی» در نشست
 ۲۰۰۷میالدی در مســکو و تدوین ســند همکاری
مشترک فرهنگی است.
کریمی گفت :ایران در بیست و دومین اجالس سران
کشــورهای عضو ســازمان همکاری شــانگهای در
ازبکستان ( ۲۵شهریور  )۱۴۰۱به عضویت رسمی این
سازمان درآمد .تقاضای عضویت ایران در بهمن ۱۳۸۳
به دبیرخانه سازمان ارایه شد و در سال  ۱۳۸۴عضویت
ناظر ایران به همراه دو کشور پاکستان و هند در نشست
وزیران امور خارجه سازمان ،امضا شد.
وی تاکید کرد :عضویت ایران در ســازمان همکاری

برگزیده
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

تسریع حذف دالر از تجارت با اجماع
اعضای پیمان شانگهای
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت :عقل ســلیم حکم میکند برای
جلوگیری از فشار تحریم دالری ،کشورهای عضو شــانگهای در مسیر حذف دالر قرار بگیرند؛
چرا که این تنها راه توســعه اقتصادی پایدار اســت.به گزارش اقتصادسرآمد ،علی جدی درباره
توسعه ارتباطات و تعامالت تجاری با زمینهسازی عضویت رسمی ایران درگروه همکاریهای
شانگهای اظهار کرد :دولت سیزدهم موفق به عضویت در گروه همکاری شانگهای شد که این
موضوع از جهات مختلف حائز اهمیت است؛ چرا که عضویت در توافق شانگهای به معنای به
خود آمدن مسئوالن برای انجام تحرکاتی در بازارکشورهای منطقه و تامین زیرساختهای الزم
برای این حضور پررنگ و جدی است.وی تصریح کرد :البته با عضویت در یک سازمان همکاری
منطقهای نباید احســاس کنیم تا پایان راه رفتهایم ،بلکه اعالم عضویت رسمی اولین قدم در این
راه پرفراز و نشیب اســت؛ بنابراین وقتی توافق انجام شد مسئوالن میدانند باید زیرساختهای
حضور موفق به عنوان یک عضو دائمی شانگهای را در بخشهای مختلف اقتصاد ایجاد کنند.
این نماینده خانه ملت در پاسخ به این سوال که آیا نباید زیرساختها تا کنون فراهم میشد؟ گفت:
اگر زیرساخت تعامالت تجاری فراهم باشد که چه چیزی از این بهتر ،اما بحث بنده این است که،
چون نمیدانستیم توافقی در کار است شاید به این دلیل زیر ساختها تا کنون آماده نشده ،اما به
دلیل عضویت رسمی در سازمان شانگهای تامین زیر ساختها اینک ضروری است.

شــانگهای حائز منافع و آثار قابل توجهی برای کشور
و سایر اعضا برای پیشــبرد اهداف و منافع ملل منطقه
آسیایی و در راســتای تقویت روابط و همکاریهای
دوجانبه و چندجانبه اقتصادی ،سیاســی ،فرهنگی و
بانکی و سایر روابط با اعضای آن و نیز صلح منطقهای
و جهانی و از همه مهمتر تقویت کارایی و نقش ایران
در تدوین ســایر همکاریهای اقتصادی منطقهای و
سازمانهای بینالمللی و به خصوص سازمان ملل متحد
بوده و این همکاری در شرایط تحریم میتواند اهمیت
موضوع را بیش از پیش آشکار کند.
افزایش  ۲۹درصدی تجارت غیرنفتی ایران با
اعضای شانگهای در سه ماهه ۱۴۰۱
مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای اقتصادی با بیان اینکه
تبادالت تجــاری ایران با اعضای ســازمان همکاری
شانگهای رو به افزایش بوده است ،افزود :در سه ماهه
اول امســال تجارت غیرنفتی ایران با یازده عضو این
سازمان ،با رشد ۲۹درصدی نسبت به مدت مشابه سال
قبل به رقم  ۱۲.۳۴میلیون تن به ارزش  ۹.۸۵۶میلیارد

رسید.وی ادامه داد ۱۰ :میلیون و  ۲۱۳هزار تن کاال به
ارزش پنج میلیارد و  ۵۱۴میلیون دالر مربوط به کاالهای
صادراتی ایران به اعضای شانگهای بوده که نسبت به
بهار سا ل قبل  ۲۰درصد افزایش داشته است و  ۲میلیون
و  ۱۶۷هزار تن کاال نیز بــه ارزش چهار میلیارد و ۳۴۳
میلیون دالر هم از این  ۱۱کشور وارد ایران شده که رشد
 ۴۱درصدی را نشان میدهد.
کریمــی گفت :کشــورهای چین ،هند ،افغانســتان،
پاکستان ،روســیه و ازبکســتان به ترتیب پنج مقصد
اول کاالهای صادراتی ایران در بین اعضای ســازمان
همــکاری شــانگهای بودند .همچنین ،کشــورهای
قزاقستان ،تاجیکستان ،قرقیزستان ،بالروس و مغولستان
مقاصد بعدی صادراتی کاالهای ایرانی به اعضای پیمان
شانگهای بودند.به گفته این مقام مسئول در سه ماهه اول
سال  ،۱۴۰۱چین در رتبه نخست ،هند پنجم ،افغانستان
ششم ،پاکســتان هشتم ،روسیه ســیزدهم ،ازبکستان
بیست و دوم ،قزاقستان بیســت و هشتم ،تاجیکستان
سی و هشتم ،قرقیزســتان پنجاهم ،بالروس پنجاه و
چهارم و مغولستان در رتبه نود و سوم مقاصد صادراتی
ایران قرار گرفتند.
حذف دالر و یورو با ایجاد پول مشترک
بین اعضا شانگهای
کریمی تأمین منافع اقتصادی ازجمله توسعه ذخایر و
ظرفیتهای وسیع انرژی و حمل و نقلی و تجاری در
راستای منافع و امنیت ملی کشور در سایه عضویت در
این سازمان قابل توجه دانســت و گفت :در جلسات
سران عضو ،بر توسعه تجارت و رفع موانع و چالشها
تاکید شــده و در بحث مالی و بانکی با کشــورهای
روسیه ،بالروس و قزاقســتان ،اقدامات خوبی انجام
شده است.وی با بیان اینکه حذف دالر و یورو و تدوین
پول مشترک بین اعضا میتواند در برنام ههای آتی قرار
داده شود ،گفت :پیشنهاد استفاده از بیمهها و کانالهای
مالی جدید توسط ایران به این سازمان ارائه شده است،
همچنین در مذاکرات دوجانبه با روسیه در خصوص
کریدور شمال-جنوب بحث و بر تکمیل خطوط راه
آهن رشت-آســتارا و افزایش ناوگان دریایی خزر و
توسعه بنادر شمالی تبادل نظر شده است.

با شما هستیم با تحلیل های
اقتصادی روزنامه اقتصاد سرآمد
www.eghtesadsaramad.ir
تلفن 021 - 88769227:همراه09198543996:

دوشنبه4مهر  - 1401شماره 1460

اخبار

امسال  ۶۰مجوز در بازار سرمایه
صادر شده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیــان اینکه مدت زمان صدور
مجوز در بازار سرمایه کاهش یافته است ،گفت :امسال  ۶۰مجوز
برای نهادهای مختلف در بازار سهام صادر شده است.به گزارش
اقتصادسرآمد« ،سید احسان خاندوزی» در حاشیه درباره بازار
سرمایه اظهار کرد :برنامههای بازار سرمایه از سال گذشته توسط
شــورایعالی پول و اعتبار و سازمان بورس در حال بررسی و
اجراست.وی افزود :در این بازار بخشهایی که در گذشته مورد
اعتراض بود همچون حوزههای نظارتی سازمان بورس که گمان
میرفت نظارت منصفانهای نیست و برخی با تولید اطالعات
غلط افراد را گمراه میکردند ،سازمان نظارتی برخط ایجاد شد
که لحظه به لحظه خرید و فروش در این بازار را رصد میکند.
وزیر اقتصاد گفت :انحصارهایی در بازار سرمایه وجود داشت
که فعاالن بازار سرمایه از ندادن مجوز ناراضی بودند که سازمان
بورس مدت زمان دادن مجوزها را کاهش داد و نزدیک به ۶۰
مجوز برای نهادهای مختلف حوزه بازار سرمایه صادر شد.وی
اظهار داشت :در زمینه بنیانهای بازار سرمایه نیز اقدامات خوبی
انجام شده اســت ،برای مثال از ریتهای که در حوزه امالک
و مستغالت فعال هســتند و واحدهای سرمایهگذاری منتشر
میکنند ،استفاده شد که اینها را کشور نداشتیم و برای نخستین
بار شکل گرفت.خاندوزی تصریح کرد :اقدامات بازار سرمایه
در شروع عملیاتی شدن است و مقیاس آن خیلی بزرگ نیست
که نیازمند زمان است تا به نتیجه برسد؛ عالوه بر این مجموع
عوامل اقتصادی و نااطمینانیهایی که در داخل و خارج کشور
وجود دارد بر روی بازار سرمایه تاثیر میگذارد؛ بنابراین نتیجه
مطلوب و ایدهآل محقق نشده اســت.وزیر اقتصاد در ادامه در
خصوص خبر خوب به جامعه فرهنگیان گفت :یکی از نقاط
آسیب در طول سالهای قبل ضربهای بود که به بانک سرمایه که
متعلق به فرهنگیان است وارد شد.

رشد  ۵۵درصدی پرداخت وام ازدواج
در سال جاری

بانک مرکزی از رشــد  ۵۵درصدی پرداخــت وام ازدواج در
سال جاری خبر داد و اعالم کرد :از ابتدای سال جاری تاکنون
بیش از  ۸۵هزار میلیارد تومان بابت تسهیالت قرض الحسنه
ازدواج ،فرزند و ودیعه مسکن توسط نظام بانکی به متقاضیان
پرداخت شده است .به گزارش اقتصادسرآمد ،از ابتدای سال
جاری تاکنون تعداد  ۴۸۵هزار و  ۵۱۵فقره تســهیالت قرض
الحسنه ازدواج به مبلغ  ۶۶۸هزار و  ۲۴۴میلیارد ریال به زوجها
پرداخت شده که این امر بیانگر رشد  ۵۵درصدی در اعطای این
تسهیالت نسبت به مدت مشابه سال قبل است.همچنین برای
حمایت از جوانی جمعیت ،از زمان ابالغ شــیوه نامه مربوطه
( ۳۱فروردینماه) تاکنون  ۳۸۳هزار و  ۲۳۹فقره تســهیالت
قرض الحســنه فرزندآوری به مبلغ  ۱۵۳هزار و  ۷۱۱میلیارد
ریال به متقاضیان پرداخت شــده است.براساس این گزارش
از تاریخ  ۶تیرماه سال جاری با ارسال دستورالعمل تسهیالت
ودیعه مسکن از ســوی وزارت راه و شهرسازی و ابالغ آن به
بانکهای عامل ،برای  ۱۲۱هزار و  ۱۶۹نفر با معرفی وزارت راه
و شهرسازی به منظور دریافت این تسهیالت در بانکهای عامل
پرونده تشکیل شده که از این تعداد  ۸۵هزار و  ۴۳۸فقره به مبلغ
 ۴۸هزار و  ۴۲۷میلیارد ریال تسهیالت به متقاضیان پرداخت
شده است.
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كارت هوشمند سوخت ,کارت هوشمند خودرو ،
محمد امین بارانی نژاد با کد ملی  3691864880شــماره شناسنامه 3691864880
فرزنــد عبدالمالک موتورســیکلت زال توس رنگ مشــکی مدل  1395شــماره پالک
823ایران 92878شماره شاســی شماره موتوربه نام در تاریخ  1401/02/01مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
_______________________________________________________
کارت ملی ,کارت ملی هوشمند ,گواهینامه پایه دو ،
فرشــاد عزیزمحمدي با کد ملی  0011203056شــماره شناســنامه 0011203056
فرزند یداله در تاریخ  1401/07/02مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط است.تو
تاكسي خط سردار جنگل -صادقیه جا ماند ولي بي اطالع هستن كارت ملي و گواهینامه

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 1401/1306مورخ/05/20
1401هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي
فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه
بالمعارض متقاضي خانم فاطمه قنبری جمشید فرزند یارمحمد به شماره شناسنامه
 48صادره ازاســدآباد در ششدانگ یک باب ســاختمان دارای کاربری مسکونی به
مســاحت 77/70متر مربع در قسمتی از پالك شــماره  66اصلی واقع دراسدآباد
خیابان کاشانی کوچه کاشانی یک کوچه مدرسه آزادگان در بخش  6حوزه ثبت ملک
اسدآباد خریداری با واسطه از مالک رسمی آقای امین اله فرزند محمد محرز گردیده
است .لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشند
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد( .م الف )282
تاریخ انتشار اول  1401/06/19 :تاریخ انتشار دوم 1401/07/04 :
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد -سیروس قلی زاده
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