اخبار

طهماسب مظاهری:

دولت با کنترل هزینههایش ،شدت رشد نقدینگی را کاهش دهد

درآمد  10تا  20هزار میلیارد تومانی
مالیات بر سود سپردههای بانکی

کارش��ناس اقتصاد با تاکید بر اینکه میتوان
بین  10تا  20ه��زار میلیارد تومان از مالیات
بر سود سپردههای بانکی درآمد داشت ،گفت:
البته باید س��ازوکارهای آن به طور ش��فاف
مشخص شود ،ش��اید حدود نیم درصد افراد
جامعه ش��امل این نوع مالیات میش��وند .به
گ��زارش فارس ،هادی ترابی فر کارش��ناس
اقتصادی ،دیش��ب در برنامه «پایش» که با
موضوع «اصالح فرآیندهای مالیاتی» پخش
ش��د ،با اش��اره به ش��اخص مالیات بر درآمد
ناخال��ص ،گف��ت :در س��ال  2016و ،2017
نس��بت مالیات بر درآمد ناخالص کشور ،از 4
تا  10بوده اس��ت،وی ادامه داد :این شاخص
در ایران نسبت به سایر کشورها عدد پایینی
اس��ت ،بر طبق برنامه ششم رقم آن باید به
 10درصد برس��د که نیاز است در این زمینه
تالش هایی صورت گیرد.ترابی فر افزود :در
کش��ورهای مختلف س��هم مالیات بر درآمد
اش��خاص حقیقی بی��ش از  40درصد ،اما در
ای��ران این رق��م به  14درصد می رس��د ،از
سوی دیگر در این کشورها ،سهم مالیات بر
س��ود ش��رکت ها ،زیر  10درصد و در ایران
 37درصد اس��ت.وی ادامه داد :بخش عمده
ای از درآمد مالیاتی کش��ور مربوط به مالیات
بر ارزش افزوده اس��ت و س��ال ها است که
از مالیات بر درآمد اش��خاص حقیقی پیشی
می گیرد ،یک��ی از پایه های مالیاتی ،که در
کشور وجود ندارد و در کشورهای ضعیف نیز
اجرا می شود ،مالیات بر مجموع درآمد است.
ترابی فر گفت :مالیات بر مجموع درآمد دارای
مزیت های بس��یاری برای قش��ر کم درآمد
اس��ت ،با گرفتن این مالیات ،می توان درآمد
خانوارها را شناسایی کرد و بر اساس آن می
توان نظام یارانه ای کشور را متحول کرد.وی
بیان کرد :یارانه و مالیات دو روی یک سکه
هس��تند و می توان از طریق مالیات به یارانه
های کشور جهت داد ،تراکنش حساب های
بانکی کشور اگر شفاف شود نیز می تواند به
افزایش درآمدهای مالیاتی کمک کند.

که در بازار وج��ود دارد چه برای ارز و چه
برای کاالهای دیگر از طریق نقدینگی که
بوج��ود می آید به م��رور افزایش پیدا می
کن��د.وی اظهار داش��ت :نقدینگی ویژگی
اصل��ی قدرت خرید اس��ت ،هرکس��ی به
اندازه دارایی و نقدینگی ،قدرت خرید دارد.
وقتی نقدینگی اضافه میشود ،کل تقاضا
و قدرت خرید مردم باال میرود.رئیس کل
اسبق بانک مرکزی گفت :جدا از این طی

رئیس کل اس��بق بانک مرک��زی گفت:
اگ��ر تقاضای یک کاال مثل ارز بیش��تر از
عرضه باش��د قیم��ت آن خواهی نخواهی
باال میرود .به گزارش تسنیم  ،طهماسب
مظاهری» به رادیو اقتصاد افزود :تقاضایی

چند روز اخیر شاهد این بودیم که تعدادی
از هموطنان برای حفظ ارزش دارایی خود
دوباره وارد خرید و فروش در بازار ارز شده
اند.وی با اشاره به اینکه ایجاد تقاضا یک
اثر روانی اس��ت ،افزود :بش��ر به نفسه به
دنبال کسب منافع و حفظ داراییهای خود
اس��ت ،به محض اینکه یک حرکت رو به
ب��اال در یک کاالی س��هل البیع مثل ارز
شکل میگیرد این حالت روانی در جامعه

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

قرار بود  ۷۰درصد ارز صادرات برگردد که عمده آن برگشت

رئی��س اتاق بازرگانی تهران گفت :بخش عمده ای از ارز
حاصل از صادرات به کشور بازگشته است .به گزارش تسنیم
 ،مسعود خوانساری در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود:
توافقی که بین اتاق بازرگانی و بانک مرکزی شده این بود
که در س��ال اول  80درصد ارز برگردد ،چون قیمتهای
پایه کاالهایی که صادر میشود ممکن بود سالهای قبل
به خاطر جوایز صادراتی قیمتهای باالیی باشد از این رو
قرار ش��د  70درصد آن  80درصد برگردد وی همچنین
اظهار داش��ت :در سال دوم یعنی  98به همین روال قرار
بود انجام ش��ود البته بعد بانک مرکزی طی بخشنامه ای
بحث  20درصد را منتفی کرد .رئیس اتاق بازرگانی تهران
گفت :قرار بر این بود که  70درصد ارز حاصل از صادرات
برگردد و تاکنون قسمت اعظم این ارزها برگشته است البته
با توجه به بحث تحریم و مشکالتی که وجود دارد آوردن
ارز به سامانه نیما با مش��کالتی رو به روست .وی افزود:
ناگفته نماند ممکن است برخی ها هم سوء استفاده کرده
و ارز حاصل از صادرات را به مملکت بر نگردانده باشند و
این قضیه را نمی توان انکار کرد .خوانساری تصریح کرد:
مشکل اساسی کشور در حال حاضر کسری بودجه است

معنی این حرف اینکه بودجه کم است و دولت مجبور به
استقراض از بانک مرکزی است.وی ادامه داد :استقراض
از بانک مرکزی افزایش پایه پولی ،تورم و تبعات دیگری
را برای اقتصاد کش��ور به دنبال دارد.رئیس اتاق بازرگانی

تهران گفت :برای اینکه کشور دچار ابر تورم نشود دولت
باید به چهار راهکار مهم توجه جدی داشته باشد.وی افزود:
راهکار اول اینکه سهام ش��رکت های دولتی را بصورت
عرضه اولیه وارد بورس کند و از محل فروش این س��هام

برای کسری بودجه ریال تامین کند.خوانساری بیان داشت:
راهکار دوم انتشار اوراق بدهی است که بانک مرکزی تعهد
کرده این کار را انجام دهد که یک اقدام بسیار خوبی است
البته نرخ این اوراق باید به نحوی تعیین شود که برای مردم
جذاب باشد .وی ادامه داد :راهکار سوم افزایش پایه های
مالیاتی و راهکار چهارم کوچک کردن بدنه دولت اس��ت.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت :کوچک کردن دولت در
بین تمامی این راهکارها از همه مهمتر است .وی افزود:
پیشنهاد اول و دوم درست است که امسال قدری کمک
میکند تورم کمتر ش��ود اما بدهی امسال را به سالهای
بعد میاندازد .خوانساری تصریح کرد :اگر دولت ها کسری
بودجه خود را نتوانند متوازن کنند بحث تورم هر سال ادامه
دار خواهد بود .وی ادامه داد :مهمترین بحث این اس��ت
ک��ه دولت هزینه ها و حج��م خود را کم کند و به بخش
خصوصی بیش��تر میدان دهد.رئیس اتاق بازرگانی تهران
یادآورشد :بهترین حالت این است که دولت بسترهای الزم
را برای فعالیت بخش خصوصی به بهترین وجه فراهم و
از محل فعالیت این بخش  25درصد مالیات دریافت کند و
هزینه های خود را پوشش دهد ،چه شراکتی بهتر از این!

بانک مرکزی:

بر اساس گزارش های دریافتی از سامانه نیما،
از ابتدای سال جاری تا روز گذشته حدود ۶.۲
میلیارد یورو برای واردات انواع کاالها تأمین
ارز ش��ده اس��ت .به گزارش تس��نیم ،روابط
عمومی بان��ک مرکزی اعالم ک��رد :از این
میزان حدود  2.2میلیارد یورو از محل عرضه

تأمین ارز واردات به رقم  ۶.۲میلیارد یورو رسید

ارز در سامانه نیما 2.1 ،میلیارد یورو از محل
ارز بانک��ی برای کاالهای اساس��ی و دارو و
تجهی��زات پزش��کی و  1.9میلی��ارد یورو از
محل ارز اشخاص (شامل صادرات در مقابل
واردات ح��دود  800میلیون یورو و از محل
صادرات غیر  1.1میلیارد یورو) بوده اس��ت.

نکته حائز اهمیت در تأمین ارز از محل منابع
عرضه شده به سامانه نیما ،ثبت رکورد 260
میلیون یورویی در هفته گذش��ته بوده است.
این رقم نسبت به هفته قبل حدود  37درصد
رشد نشان می دهد.یادآوری می شود ،میزان
فروش ارز در س��امانه نیما طی هفته گذشته

انرژی

خرید  80درصد تولیدات توسط  20درصد متقاضیان؛

چالش های مدیریت تقاضای کاذب محصوالت پتروشیمی

مع��اون امور صنایع وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت گفت:
در بخش اس��تانی  ۱۸۴هزار تن سهمیههای محصوالت
پتروش��یمی را کاهش دادیم و تقاض��ای کاذب برای این
محصوالت را مدیریت کرده ایم .به گزارش فارس به نقل
از صدا و سیما ،مهدی صادقی نیارکی معاون وزیر صنعت،
معدن و تجارت در برنامه گفتگوی ویژه خبری اظهار داشت:
در سال  ،۹۶پنج میلیون و  ۷۲۷هزار تن در سال  ۹۷معادل
 5میلیون و  ۶۶۴هزار تن و در س��ال  ۹۸معادل  6میلیون
و  ۵۴۳هزار تن محصوالت پتروشیمی به بازار عرضه شده
است.وی گفت :بر اساس اصالحات در سامانه بهین یاب با
هدف مدیریت تقاضا ،در سال  ،۹۸شش میلیون و صد هزار
تن تقاضای محصوالت پتروشیمی در این سامانه ثبت شد
در حالی که در س��ال  ۹۶معادل  7میلیون و  ۲۲۲هزار تن
و در س��ال  ۹۷معادل  12میلیون و  ۹۶۹هزار تن تقاضای
این محصوالت ثبت شده بود.معاون وزیر صنعت ،معدن و
تجارت افزود :در س��ال  ۹۸برای نخستین بار میزان تقاضا
از میزان عرضه محصوالت پتروش��یمی کمتر شد.صادقی
نیارکی گفت :میانگین قیمت محصوالت پلیمری در سال
 ۹۷معادل  12هزار و  ۷۰۰و در سال  ۹۸معادل  15هزار و
 ۳۰۰بوده است و دلیل افزایش نیافتن قیمت این محصوالت
با توجه به افزایش قیمت دالر مدیریت بازار تقاضاست.وی
افزود :برای مدیریت تقاضای کاذب محصوالت پتروشیمی
 ۲۰درصد متقاضیانی که  ۸۰درصد محصوالت پتروشیمی
را میخریدند شناسایی کردیم.معاون وزیر صمت گفت :در
دی س��ال گذشته تقاضای پی وی س��ی ۷۳ ،هزار تن ،در
بهمن ۸۵ ،هزار تن ،در اسفند  ۷۰هزار تن ،فروردین امسال
 ۳۸هزار تن ،در اردیبهش��ت  ۹۰ه��زار تن و در خرداد ۷۰
هزار تن بوده است در حالی که به جز فروردین در ماههای
دیگر  ۵۰هزار تن عرضه داش��ته ایم.صادقی نیارکی افزود:
در س��ال  ۹۷مع��ادل  574هزار تن و در س��ال  ۹۸معادل
 578ه��زار تن پی وی س��ی تولی��د و  ۱۸۰هزار تن صادر
کرده ایم و  ۵۰هزار تن نیز واردات داشته ایم .با قرار دادن
عوارض بر ص��ادرات و مدیریت عرضه و تقاضا میتوانیم
بازار را کنترل کنیم.معاون امور صنایع وزارت صنعت ،معدن
و تج��ارت افزود :برای مدیریت تقاضا آمار خرید دو س��ال
گذش��ته و تولید پی وی سی و س��همیه ماهانه واحدهای

ایجاد می شود که مث ً
ال ممکن است باز هم
افزایش پیدا کند از این رو عدهای با هدف
حفظ ارزش دارایی خود نسبت به خرید آن
کاال اقدام میکنند.مظاهری اظهار داشت:
گاهی وقتها دولت ،رئیس جمهور و دیگر
مس��ئوالن میگویند وارد بازار ارز نشوید،
ارز نخری��د ...چرا که در نظ��ر داریم ثبات
بازار را حفظ کنیم ،برخی از مردم به حرف
مس��ئوالن اعتماد میکنن��د ،از این تقاضا

منصرف و از بازار خارج میشوند ،اگر چند
بار این حرف زده شود و مردم ببینند حرف
و عمل مسئوالن یکی نیست این حرفها
اثر خود را از دس��ت میدهد.وی ادامه داد:
به نظر می رس��د دولت باید ش��دت رشد
نقدینگ��ی را در جامعه کم و مانع افزایش
آن شود.رئیس کل اس��بق بانک مرکزی
گفت :شدت رش��د نقدینگی هنوز از رشد
تولید ناخالص داخلی باالتر است.

تولیدی را بررس��ی کرده ایم.صادقی نیارکی گفت :زمانی
که نرخ ارز زیاد میش��ود تمایل ذخیره س��ازی حتی برای
مصرف کنندگان واقعی نیز زیاد میش��ود.وی افزود :برای
مش��خص کردن سهمیه واحدهای تولیدی از محصوالت
پتروشیمی میانگین خرید سال گذشته آنها را مالک قرار
دادیم و با بازرسی از واحدهای جدید التاسیس نیز  ۳۰درصد
ظرفیت برای آنها س��همیه در نظر گرفته ایم.معاون وزیر
صمت گفت :اگر مالیات بر ارزش افزوده از جایی که خرید
انجام میش��ود گرفته ش��ود انحراف در عرضه و تقاضای
محصوالت پتروشیمی بی معنی میشود.وی افزود :اکنون
قیمت پی وی سی در بورس  ۳۰درصد بیشتر از قیمت فوب
خلیج فارس معامله میشود.
رشد تقاضای کاذب خرید پی وی سی در بازار


حسین ٌدر رئیس اتحادیه تعاونیهای صنایع پایین دستی
پتروش��یمی نیز گفت :کشور ساالنه  ۶۰۰هزار تن پی وی
س��ی تولید میکند که میزان نیاز داخلی  ۴۵۰تا  ۴۶۰هزار
تن است ،اما صنایع پایین دستی پتروشیمی ،پی وی سی
و م��واد اولیه را با قیمت جهانی ضرب در ارز آزاد خریداری
میکن��د.وی افزود :حدود  ۱۳ه��زار و  ۵۰۰واحد تولیدی و
صنفی در صنایع پایین دستی پتروشیمی فعالند که حدود
 ۱۰هزار واحد در س��امانه بهین یاب نام نویس��ی کرده اند
و  ۶ه��زار واح��د از این تعداد به بورس کاال معرفی ش��ده
ان��د و  ۴ه��زار واحد امکان خرید دارن��د ،اما واحدهایی که
مس��تمر خرید میکنند  2هزار واحد هستند و این  2هزار
واحد بقیه نیاز صنایع را تامین میکندٌ .در گفت :در یک ماه
و نیم گذشته  ۹درصد تقاضای پی وی سی در بازار افزایش
داش��ته که تقاضای کاذب است و باید مشخص شود چه

روز نامه صبح ايران

w w w. a s r e - i r a n i a n . i r
آخرين اخبار و تحليلهاي روز ايران و جهان را
در پايگاه اينترنتي عصر ايرانيان بخوانيد

کسی برای متقاضیان غیر واقعی مجوز صادر میکند.رئیس
اتحادیه تعاونیهای صنایع پایین دستی پتروشیمی افزود :در
انتهای سال  ۹۸ظرفیت تولید پی وی سی در صنایع پایین
دستی پتروش��یمی  ۸۵هزار تن در ماه بود و حتی با توجه
به ش��رایط کرونا ظرفیت تولید  ۹درصد افزایش داشته ،اما
در س��امانه بهین یاب  ۶۵۴تن در ماه به یک واحد در سه
شیفت سهمیه اختصاص یافته است که این رقم باید ماهی
 ۷۰تا  ۸۰تن باش��د.وی گفت :پتروشیمیها دوست دارند
محصوالتش��ان را باالتر از قیمت بفروشند و افزایش نرخ
محصوالت پتروشیمی نیز در جیب آنها میرودٌ .در با بیان
اینکه  ۵۰درصد تعاونیهای ما نیمی از پی وی س��ی بازار
را جمع میکنند ،افزود :پتروش��یمیها هر زمان به مشکل
ب��ر میخورند موضوع قرارداد بلند مدت را مطرح میکنند.
رئیس اتحادیه تعاونیهای صنایع پایین دستی پتروشیمی
گفت :تقاضای واقعی با قراردادهای بلند مدت پوشش داده
میش��ود و اگر پتروشیمیها ارز حاصل از صادرات را ارزان
میفروشند به این دلیل است که خوراکشان را با  ۴۵درصد
نرخ ارز میخرند.
ایرادات سامانه بهین یاب


حس��ین طوس��ی رئیس انجمن صنایع پروفیل یو پی وی
سی ایران نیز در این برنامه گفت :مسئله ما افزایش قیمت
محصوالت پتروشیمی نیست بلکه نظام توزیع و مهندسی
عرضه اس��ت.وی افزود :س��امانه بهین یاب وزارت صمت
درس��ت عمل نمیکند و ظرفیت س��نجی در این سامانه
واقعی نیست.طوس��ی گفت :در استانها ظرفیت سنجی
کارشناسی برای اختصاص سهمیه محصوالت پتروشیمی
انجام نش��ده و تعداد زیادی مجوز داده ش��ده است.رئیس
انجمن صنایع پروفیل یو پی وی سی ایران افزود :در حالی
که عرضه پی وی س��ی محدود است چرا دائم پروانه بهره
برداری میدهند که س��همیه بگیرند و در بازار توزیع کنند.
وی گفت ۱۴ ،۱۳ :سال است که حرفها تکرار میشود و
هر زمان سراغ وزارت صمت میرویم میگویند دفتر توسعه
صنایع پایین دستی مشکل دارد و عرضه را تعیین میکند،
زمانی که سراغ آنها میرویم میبینیم بورس مشکل دارد
و به بورس که مراجعه میکنیم میگویند سازمان صنعت و
همین طور ما را به یکدیگر پاس میدهند.

آگهی تجدید مناقصه عمومی
شماره ( 99/35مرحله دوم)

نوبت اول

موضوع مناقصه :عملیات احداث پردیس فرهنگی -نمایشی واقع در خیابان کارگر مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارک و شرایط
مناقصه و قرارداد منضم .مبلغ س��پرده ش��رکت در مناقصه( 4/000/000/000 :چهار میلیارد ريال) بصورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار
حداقل س��ه ماهه یا سپرده نقدی در وجه شهرداری کاش��ان .مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ  99/04/26از اداره پیمان و رسیدگی،
مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ  99/04/28و بازگشایی پاکات در مورخ  99/04/29در محل شهرداری کاشان خواهد بود .هرگاه
برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به عقد قرارداد در مهلت مقرر نشوند سپرده شرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد گردید.
کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد و شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است .سایر اطالعات
و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج شده است .تلفن)031(55440055-8 :

شهردار کاشان – سعید ابریشمی راد

معادل  429میلیون یورو بوده که نس��بت به
هفته پیش از آن  92درصد رشد داشته است.
همچنین معادل دالری میانگین موزون نرخ
تامین ارز واردات از محل سامانه نیما حدود
 16400تومان بوده است .این رقم حاکی از
این است که نرخ تامین ارز واردات کاالهای

مورد نیاز کشور ،فاصله معناداری با نرخ های
اعالمی در کانال های غیررسمی دارد.الزم
به توضیح اس��ت که منظ��ور از فروش ارز،
میزان کل ارز فروخته ش��ده در سامانه نیما
و منظ��ور از تامی��ن ارز واردات ،میزان رقم
عملیاتی شده برای واردات کاالست.

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود آتیال صنعت آیاز در تاریخ  1399/03/21به شماره
ثبت  1814به شناس��ه ملی  14009200174ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که
خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم آگهی م��ی گردد .موضوع فعالیت :بهره
برداری و تعمیر و نگهداری از جایگاه های سی ان جی ،گازرسانی (انشعابات داخلی
و خطوط) و لوله کشی گاز شهری برای مصارف جزء و عمده ساختمان های اداری
و تجاری و مسکونی ،مشاوره و اجرای پروژه های تأسیسات و تجهیزات ساختمان
(آب ،گاز ،ب��رق ،فاضالب) ،در صورت نیاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح (ثبت
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) .در صورت
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت
نامحدود مرکز اصلی :استان آذربایجان غربی ،شهرستان بوکان ،بخش مرکزی ،شهر
بوکان ،محله جمهوری اسالمی ،کوچه بارزان  ،9بلوار شهدا ،پالک  ،0طبقه همکف کد
پستی  5951677417سرمایه ش��خصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100000000
ریال نقدی میزان س��هم الشرکه هر یک از ش��رکا آقای ابراهیم سلیم نژاد به شماره
ملی  2920306871دارنده  50000000ریال سهم الشرکه آقای منوچهر شهسواری به
ش��ماره ملی  2928868021دارنده  50000000ریال سهم الشرکه اعضا هیأت مدیره
آقای ابراهیم س��لیم نژاد به شماره ملی  2920306871و به سمت رئیس هیأت مدیره
ب��ه مدت نامحدود و به س��مت عضو هیأت مدیره به مدت نامح��دود آقای منوچهر
شهسواری به ش��ماره ملی  2928868021و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و
به سمت عضو هیأت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین
کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر
می باش��د .اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه روزنامه کثیراالنتشار عصر ایرانیان
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و
صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل اسناد وامالک استان آذربایجان غربی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر دولتی
اداره کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان گیالن آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند
رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای ش��ماره -139960318003000755
 1399/02/16هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
اقای نبی سیفی زاده سرابستانی فرزند کاسعلی به شماره ملی  2668027233نسبت
به شش��دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب مغازه به مساحت  180مترمربع به
ش��ماره پالک  194فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  1فرعی از  11اصلی
واقع در سرابس��تان بخش  24گیالن از مالکیت رسمی نوروز جعفرزاده سرابستانی
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می
شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست
خود را مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار
اول  99/4/10تاریخ انتشار دوم 99/4/24
 256رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی ابالغ رای موضوع ماده  10آئین نامه اجرائی الحاق موادی به قانون ساماندهی
و حمایت از تولید و عرضه مسکن در اجرای رای صادره موضوع ماده  10آئین نامه
اجرائی الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اداره ثبت
اس��ناد شهرستان فومن نسبت به متصرفات ذیل رای مقتضی را صادر نموده است
 -1به موجب رای ش��ماره  169مورخ  99/3/27ششدانگ یک باب خانه و محوطه به
مس��احت  228/44مترمربع که از این مقدار مساحت  45/66مترمربع در حریم جاده
محلی قرار دارد به ش��ماره پالک  2046مفروز از پالک  5واقع در قریه ماکلوان سنگ
اصلی  98بخش  24گیالن ملکی اقای رضا امانی مس��جد بری لذا مراتب به اس��تناد
مقرره فوق در یک نوبت در روزنامه منتشر می گردد هر شخصی که نسبت به آراء
صادره پالکهای فوق اعتراض داشته باشد میتوانند اعتراض خود را از تاریخ انتشار
اگهی لغایت بیست روز به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند و نیز برابر همین مقرره
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به
مراجع ذیصالح قضائی نموده و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره تسلیم نماید
در اینص��ورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود در غیر این
صورت این اداره بر اساس رای هیات و بدون توجه به اعتراض وارده عملیات ثبتی را
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اخبار
تولیدکنندگان برای تأمین مالی از
اوراق گام استفاده کنند

سرپرس��ت پژوهش��کده پولی و بانکی گفت:
تولی��د کنندگان برای تأمین مالی منابع مورد
نی��از خود با مراجعه با بانکه��ا از اوراق گام
اس��تفاده کنند.ب��ه گ��زارش مهر ب��ه نقل از
صداوس��یما ،ش��اپور محمدی درب��اره اوراق
گام گفت :ای��ن اوراق در واقع گواهی اعتبار
مولد اس��ت و اگر یک تولی��د کننده به تولید
کننده دیگر بدهی داش��ته باش��د میتواند به
جای پرداخت پ��ول نقد از بانکهای تجاری
اوراق گام را دریاف��ت کن��د و آن را به تولید
کننده دیگ��ر بدهد یا ب��رای پرداخت هزینه
تجهیزات و مواد اولیه از آن استفاده کند.وی
با بیان اینکه طرح اجرای گام آغاز شده است
و بانکها نیز آن را اجرایی کرده اند افزود :با
اجرای ط��رح گام این اوراق در حلقه تولیدی
کشور به گردش در میآید و در نهایت دارنده
اوراق به بانک صادر کننده مراجعه میکند و
میتواند با س��ود معینی وجه خود را از بانک
صادر کنن��ده دریافت کند ،در نهایت در قبل
از اینکه موعد سررس��ید آن برس��د میتوان
آن را در ب��ازار س��رمایه به پ��ول تبدیل کرد
و ای��ن ابزار یک ابزار کم��ک کننده به تولید
استسرپرست پژوهشکده پولی و بانکی گفت:
مزیت این اوراق این اس��ت ک��ه این امکان
وجود دارد بعد از س��پری ش��دن یک ششم
زمان سررس��ید اوراق ،دارنده آن میتواند آن
را به بازار س��رمایه منتق��ل و تبدیل به پول
نقد کند.وی افزود :طرح گام در واقع ش��کل
پیشرفته گش��ایش اعتبار داخلی است و این
روش میتواند ب��دون خلق پول زیاد چندین
برابر بدهی تولید کنندهها با یکدیگر را تسویه
کند و به ثبات پولی کشور کمک میکند.وی
افزود :اس��تفاده از این ابزار اثر تورمی بس��یار
کمتری دارد و مزیت آن نس��بت به ال س��ی
داخلی این اس��ت که این اوراق میتواند چند
دست بین تولیدکنندگان گردش کند.

ادامه خواهد بود تاریخ انتشار 99/4/10
 253رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده
رونوش��ت آگهی حصروراثت -سیاره درویش��ی گنجی ش.ش  063842329بشرح
دادخواست کالس��ه  15/330/99از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده
و چنین توضی��ح داده که ش��ادروان حمید مهدی پورگنجی بشناس��نامه -32476
 2060304539درتاریخ  97/7/20اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی زندگی گفته ورثه
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :سیاره درویشی گنجی فرزند قنبرعلی به
ش.ش  2063842329نسبت مادر متوفی اینکه با انجام تشریفات مقدماتی درخواست
مزب��ور را در یک نوبت ی��ک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا
وصیتنامه از متوفی نزد او باید از تاریخ نش��ر نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه  15شورای حل اختالف بابل
آگهی ابالغ دادخواس��ت و ضمایم و جلسه رس��یدگی  -نظر به اینکه خواهان محمد
اسماعیل جالل دادخواستی دایر بر مطالبه خسارت بطرفیت جواد برارزاده معلم دراین
ش��ورا مطرح که حس��ب ارجاع و پس از ثبت بکالسه  5/81/99جهت رسیدگی بروز
 99/5/15ساعت  9صبح تعیین وقت گردیده است به علت مجهول المکان بودن خوانده
و درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یکنوبت در
یکی از روزنامه های کثراالنتشار درج و به خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی
در شعبه  5حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به
دفتر شعبه  5مراجعه نماید در غیر این صورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده
محسوب و اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد
شعبه  5شورای حل اختالف شهرستان با بل
آگهی ابالغ دادخواس��ت و ضمایم و جلسه رسیدگی  -نظر به اینکه خواهان حبیب اله
تاری مان فرزند مرتضی دادخواستی دایر بر مطالبه وجه بطرفیت محمد بیگی فرزند
ارس�لان دراین شورا مطرح که حس��ب ارجاع و پس از ثبت بکالسه 10/45/99جهت
رس��یدگی بروز  99/5/10ساعت  10صبح تعیین وقت گردیده است به علت مجهول
المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی
مدنی مراتب یکنوبت در یکی از روزنامه های کثراالنتشار درج و به خوانده ابالغ می
گردد که در وقت رسیدگی در شعبه 10حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی
دادخواس��ت و ضمایم آن به دفتر ش��عبه  10مراجعه نماید در غیر این صورت مفاد
دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد
شعبه  10شورای حل اختالف شهرستان با بل
آگهی ابالغ دادخواست و ضمایم و جلسه رسیدگی به مجهول المکان  -بدین وسیله به
مجهول المکان فوق الذکرج ابالغ می گردد خواهان جواد غنی زاده ملکشاه دادخواستی
دایر بر مطالبه وجه بطرفیت حس��ام رشیدی فردراین شورا مطرح که حسب ارجاع و
پس از ثبت بکالس��ه  12/141/99هییت رسیدگی بروز  99/5/11ساعت 9 /30صبح
تعیین وقت گردیده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان
و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرس��ی مدن��ی مراتب یکنوبت در یکی از روزنامه
های کثراالنتش��ار درج و به خوانده ابالغ می گردد که در وقت رس��یدگی در ش��عبه
12حاضروقبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه
 12مراجعه نماید در غیر این صورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و
اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد
شعبه  12شورای حل اختالف شهرستان با بل
دادنامه -کالس��ه پرونده  7/896/98ش��ماره دادنامه  99/10/10-913خواهان بانک
انضار به مدیریت آیت اله ابراهیمی با وکالت طیبه اسماعیل نتاج بنشانی بابل خ شیخ
طبرسی ساختمان پارسیان ط دوم -خوانده  -1علیرضا بازیر ف ابوالقاسم بنشانی
کارمند دادگس��تری ساری  -2مجید حس��ن زاده نشانی بابل چهار راه شمس کوچه
جواهری -خواسته مطالبه وجه رای تضحیحی -نظر به اینکه دادنامه شماره -1123
 91/9/29در سطر دوم اشتباها بنام علیرضا بازیر اشتباها علیرضا بازگیر نوشته شده
اس��ت فلذا حسب ماده  309قانون آیین دادرس��ی مدنی در امور مدنی رای اصالحی
صادر و اعالم می نماید نام خانوادگی خوانده بازیر می باشد .رای تصحیحی به طرفین
ابالغ ضمنا تسلیم رونوشت رای اصالحی بدون رای اصلی ممنوع است .رای صادره
غیابی است و در مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن
در مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم حقوقی بابل می باشد.
قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف بابل – عباسعلی سوادگوهی

