اخبار

تازه ترین آمارها نشان میدهد

آغاز استرداد مالیات بر ارزش افزوده
سال ٩٨صادرکنندگان از اول خرداد

بنا ب��ر پیگیریهای به عمل آمده از س��وی
کنفدراس��یون ص��ادرات ای��ران از بان��ک
مرکزی و س��ازمان امور مالیاتی ،این سازمان
اس��ترداد مالیات ب��ر ارزش اف��زوده صادرات
س��ال ۹۸را از ابتدای خردام��اه آغاز میکند.
به گ��زارش کنفدراس��یون ص��ادرات ایران،
بنا ب��ر پیگیریهای به عمل آمده از س��وی
کنفدراس��یون صادرات ایران از بانک مرکزی
و س��ازمان امور مالیاتی ،سازمان امور مالیاتی
استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات سال
 ۹۸را از ابت��دای خردام��اه آغ��از خواهد کرد.
مت��ن کامل اطالعیه کنفدراس��یون صادرات
ایران به شرح زیر است:بنا بر پیگیریهای به
عمل آمده از سوی کنفدراسیون صادرات ایران
با بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی جهت
استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان
در س��ال  ،۹۸به اس��تحضار میرساند:پس از
ابالغ شرایط رفع تعهد ارزی صادرات در سال
 ۹۸از س��وی بانک مرک��زی ،گزارش آخرین
وضعیت رف��ع تعه��د ارزی صادرکنندگان تا
پایان فصل سوم سال  ۳۰ (۹۸آذرماه) از سوی
این بانک به سازمان امور مالیاتی ،ارسال شده
است.بر این اساس ،عملیات استرداد مالیات بر
ارزش افزوده صادرکنندگان ،از اول خردادماه
 ۹۹از س��وی ادارات مالیاتی سراس��ر کش��ور
آغاز خواهد ش��د.در این اطالعیه آمده است:
آن دس��ته از ص��ادر کنندگانی ک��ه حداقل
هفتاد درص��د (۷۰درصد) از مجم��وع ارزش
ارزی کااله��ای صادراتی خود ( به اس��تثنای
صادرات محصوالت کشاورزی و خدمات فنی
و مهندس��ی) در سال  ۱۳۹۸را به روش های
اعالم ش��ده توس��ط بانک مرکزی جمهوری
اس�لامی ایران ب��ه چرخه اقتصادی کش��ور
بازگردانده باش��ند ،صد در ص��د (۱۰۰درصد)
اعتبار مالیات بر ارزش افزوده قابل قبول سهم
کاالهای صادراتی را مس��ترد خواهند نمود و
همچنین کل درآمد ناشی از صادرات آن ها نیز
با رعایت قوانین موضوعه ،از معافیت مالیاتی
برخ��وردار خواه��د بود.کلی��ه صادرکنندگان
فرصت دارند تا پایان تیرماه سال جاری نسبت
به بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۸
خود اق��دام نمایند .در صورت عدم رفع کامل
تعهد ارزی تا مهلت مذکور ،متناسب با میزان
بازگشت ارز ،مشمول معافیت مالیاتی و استرداد
مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهند بود.

کارتهای بانکی دارای تراکنش  ۱۳میلیون فقره کاهش یافت

ت��ازه ترین آمارها نش��ان میدهد که تعداد
کارتهای بانکی دارای حداقل یک تراکنش
در ش��بکه پرداخت الکترونیک در فروردین
ماه کاهش چشمگیری داشته و تعداد آنها
ب��ه  ۹۶میلیون و  ۱۳۹هزار کارت رس��یده
است.به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی،
بررسی گزارش اقتصادی فروردین ماه شبکه
الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) نشان
میدهد که در نخس��تین ماه س��ال ۱۳۹۹

بالغ ب��ر  ۹۶میلی��ون و  ۱۳۹ه��زار و ۱۵۴
کارت بانکی از جمل��ه کارتهای اعتباری،
برداش��ت و هدیه و بُ��ن کارت حداقل یک
تراکنش را داش��تند؛ این در حالی است که
در اسفند ماه  ،۹۸تعداد  ۱۰۹میلیون و ۹۷۵
هزار و  ۷۰۷کارت بانکی تراکنش داش��تند
که نش��ان از کاهش  ۱۲.۵۸درصدی تعداد
کارتهای بانکی دارای حداقل یک تراکنش
در فروردین ماه  ۹۹نسبت به اسفند ماه سال

گذش��ته دارد که روند نزولی چشمگیری به
شمار میرود.بر اساس جدول باال ،بیشترین
تعداد کارت بانکی در ایران مربوط به کارت
برداشت دارای حداقل یک تراکنش با تعداد
 ۹۲میلیون و  ۶۱هزار عدد تا پایان فروردین
 ۹۹اس��ت که همین موضوع باعث شده تا
کارتهای برداش��ت سهم  ۹۵.۷۶درصدی
از کل کارتهای بانکی تراکنشدار داش��ته
باش��ند؛ تع��داد کارتهای برداش��ت دارای

جزئیات پیشنهادات سهگانه معاون گمرک برای حذف ۳۰هزار مکاتبه زاید بانکی
معاون فنی گمرک با ارایه پیشنهاداتی به رئیس کل گمرک ایران ،خواستار
ح��ذف  ۳۰هزار مکاتبه زاید بانکی ش��د و اعالم ک��رد :کامنتهای مرتبط
با بانک مرکزی در اظهارنامههای گمرکی س��اماندهی میشوند.به گزارش
مهر ،مهرداد جمال ارونقی ،معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با ارسال
نامه ای به رئیس کل گمرک ایران ،پارامتریک نمودن کامنت های مرتبط
با بانک در اظهارنامه ه��ای گمرکی را اولویت دارترین برنامه فنی گمرک
خواند .مه��رداد جمال ارونقی اعالم کرد :عمدۀ کامنت های به منظور رفع
ابهامات ،ناش��ی از وجود دو مغایرت ثبت می شوند -۱ :مغایرت مشخصات
کاالی ترخیص ش��ده با اظهار صاحب کاال و  -۲مغایرت اطالعات پایه با
اطالع��ات ثبت س��فارش .دررابطه با مغایرت های من��درج در بند  ۱فوق ،
الزم اس��ت فیلدهای « کس��ر تخلیه » و « بیش ب��ود ارزش » به صورت
مجزا به ازای هر قلم کاال به بانک مرکزی ارس��ال گردد.ارونقی افزود :به
منظ��ور جلوگیری از بروز مغایرت های مندرج در بند  ، ۲الزم اس��ت تا در
هنگام اظهار گمرکی ،اطالعات اظهارنامه با اطالعات « ثبت سفارش» یا
« اعالمیۀ تأمین ارز » مقایس��ه گردد و در صورت وجود هر نوع اختالف یا
مغایرتی از اختصاص شمارۀ سریال (کوتاژ) به اظهارنامه بصورت سیستمی

ممانع��ت به عمل آید.معاون فنی گمرک ایران با بیان این موضوع که طی
دو فق��ره نامه واصله از حوزۀ نظارت گمرکات اس��تان هرمزگان بیانگر این
موضوع است که مکاتبات حاصل از عدم اجرائی شدن موارد فوق به بیش
از  ۳۰هزار نامه از س��وی بیش از  ۱۵۰۰بانک عامل برآورد گردیده اس��ت.
چنانچه به مکاتبات دفتر ارزش گمرک ایران نیز توجه شود مشخص خواهد
گردید که بیش از ۷۰درصد از مکاتبات بانک های عامل یا بانک مرکزی با

مدی��ر امور اعتب��ارات بانک مس��کن گفت:
مشتریان خوشحساب مسکن مهر میتوانند
۴۰میلیون تومان تس��هیالت برای تعمیرات
و نوس��ازی دریافت کنند .به گزارش تسنیم،
محم��د حس��ن علمداری درب��اره افزایش
تس��هیالت به انبوهس��ازان گف��ت :با توجه
به ش��عار امس��ال مبن��ی بر جه��ش تولید،
بانک مسکن تسهیالت س��اخت مسکن را

صاحبان مسکن مهر وام ۴۰میلیونی تعمیر میگیرند

افزایش داده اس��ت .انبوهسازان حرفهای که
از فناوریه��ای نوین اس��تفاده میکنند در
ش��هر تهران  250میلیون تومان ،شهرهای
باالی  200هزار نف��ر جمعیت  220میلیون
تومان و س��ایر شهرها  170میلیون تومان و
سایر انبوهسازان در شهر تهران  200میلیون
تومان ،ش��هرهای باالی  200هزار نفر 180
میلیون تومان و س��ایر شهرها  140میلیون

تومان تسهیالت با نرخ  18درصد میتوانند
دریافت کنند.وی ادامه داد :این تس��هیالت
به ش��عب بانک مس��کن ابالغ شده است و
انبوهس��ازان میتوانند ب��رای دریافت اقدام
کنند.مدیر امور اعتبارات بانک مسکن با بیان
اینکه این تس��هیالت تا سقف  120میلیون
توم��ان قابل انتقال به خریدار اس��ت گفت:
انبوهس��ازانی که تسهیالت دریافت میکنند

سقف گذاری قیمت برق ،مصداق تصدی گری

مطالبه  ۲۰هزار میلیارد تومانی نیروگاهها


از صادرات برق چه خبر؟


و تقاضای برق وارد بورس انرژی شد .بر این اساس صنایعی
که بیش از  ۵مگاوات مصرف برق داش��تند و این میزان را
از دولت میخریدند ،میتوانس��تند برق م��ورد نیاز خود را از
عرضه کنندگان متعددی که در بورس حضور دارند ،تأمین
کنند .همه تولیدکنندگان برق میتوانند در بورس به عرضه
بپردازند.عضو هیأت مدیره سندیکای برق ایران توضیح داد:
با حضور خریداران و متقاضیان در بورس ،روند قیمت گذاری
تکلیفی شامل حال آنها نمیشود و میتوانند در بازاری رقابتی
خرید برق داشته باشند .زمانی که از بورس صحبت میکنیم
به عبارتی عدم دخالت دس��توری و تکلیفی دولت را در پی
دارد .به همین دلیل تعیین سقف قیمتی از سوی دولت برای
حضور در بازار برق برای شروع میتواند مناسب باشد اما در
آین��ده در صورت رقابتی بودن فضای عرضه و تقاضا حتی
شاهد کاهش قیمتهای برق نیز هستیم .این اقدام میتواند
شروع مناسبی برای اصالح اقتصاد برق باشد.

صالح��ی درباره آخرین وضعیت صادرات برق به عراق نیز
گفت :آمریکا لغو تحریمها در این حوزه را  ۴ماه تمدید کرده
است ،اما این فرصت بی شک کافی نیست .نکتهای که در
این میان باید به آن توجه ویژه داشت ،دولتی بودن صادرات
برق کشور است.به گفته این مقام مسؤول دولت تاجر خوبی
نیس��ت و اکنون نیز با مشکالت تحریم دست و پنجه نرم
میکند که این مش��کل بزرگ آزادی عمل را در فروش و
انتقال درآمدها به داخل کشور با محدودیت رو به رو کرده
اس��ت .دولت باید به سمت خصوصی کردن صادرات برق
پیش رود تا بخش خصوصی بتواند هم تجارت سوددهی را
رقم بزند و هم بخشی از درآمدها را به کشور وارد کند .البته
در این میان باید به عنوان حامی قدرتمند بخش خصوصی
ایفای نقش داشته باشد.
آماده ابالغ سقف قیمتی هستیم


به گزارش مهر ،همایون حائری ،در نشست با رئیس هیئت
مدیره و دبیر سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق گفت:
نرخ پیش��نهادی هیئ��ت تنظیم بازار برق پی��ش از این در
جلس��های با حضور گروهی از مدیران ارشد وزارت نیرو از
جمله معاونان وزیر نیرو در امور برق و انرژی و برنامهریزی،
ش��رکت توانیر ،ش��رکت مادرتخصصی تولید نیروی برق
حرارتی و دبیر هیئت تنظیم بازار برق ،بررسی و با اصالحاتی
نهایی شده و نتیجه مورد توافق ،آماده ابالغ است.وی افزود:
ابالغ نرخ سقف بازار برق حداکثر تا هفته آینده ابالغ خواهد
شد.گفتنی است ،نرخ س��قف بازار که از سال  ۱۳۹۴ثابت
مانده است تا حدودی اصالح شده و بالفاصله پس از ابالغ
الزماالجرا خواهد بود.

یک مقام مسئول اعالم کرد:

افزایش ظرفیت تولید پاالیشگاه هفتم مجتمع گاز پارس جنوبی

پاالیش��گاه هفتم پارس جنوبی که روند تکمیل شدن را
پش��ت س��ر میگذارد ،در حال انجام اقدامهایی مناسب
برای بهبود ک ّمی و کیفی تولیدات فازهای  ۱۷و  ۱۸است.
به گزارش وزارت نفت ،حس��ن اسعدی ،مدیر پاالیشگاه
هفتم پارس جنوبی گفت :بر اس��اس مأموریت سازمانی
مجتم��ع گاز پارس جنوب��ی و در راس��تای ارزشآفرینی
پایدار در باالترین سطح ممکن از مخزن گازی مشترک،
پاالیش��گاه هفتم در سال جاری که سرآغاز سومین سال
راهبری پاالیش��گاه بعد از فرآیند تحویل و تحول است،
اقدامهای مهمی در راس��تای تولید پایدار در برنام ه دارد.
وی ادامه داد :مطالعات افزایش ظرفیت تولید پاالیش��گاه
از  ۵درص��د ب��ه  ۱۰درصد و آزم��ون میدانی در هر چهار
ردی��ف گازی واحده��ای پاییندس��تی و همچنین مهار
هدررفتها از جمله س��وزاندن گازهای ارسالی به مشعل

این دفتر ناشی از عدم اجرای موارد صدراالشاره می باشد.ارونقی با تصریح
بر اینکه نه تنها اقدام درخصوص موارد معنونه  ،جزو پروژه های اولویت دار
بلکه اولویت دارترین پروژۀ حوزۀ فنی و امورگمرکی و متعاقب آن گمرکات
اجرائی قلمداد می گردد از رئیس کل گمرک ایران خواس��ت دستور الزم را
صادر کند تا -۱ :در رابطه با مغایرت های مندرج در بند  ۱فوق  ،فیلدهای
وجود کس��رتخلیه و بیش بود ارزش به صورت مجزا به ازای هر قلم کاال
به بانک مرکزی ارسال گردد؛ -۲به منظور جلوگیری از بروز مغایرت های
من��درج در بند  ۲فوق ،در هن��گام اظهار گمرکی ،اطالع��ات اظهارنامه با
اطالعات « ثبت س��فارش» یا « اعالمیۀ تأمین ارز » مقایس��ه گردد و در
صورت وجود هر نوع اختالف یا مغایرتی از اختصاص شمارۀ سریال (کوتاژ)
به اظهارنامه بصورت سیس��تمی ممانعت به عم��ل آید؛  -۳ضمن اقدام در
خصوص دو مورد فوق  ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف گردد
از نمایش گزارش��ات داخلی کارشناسان گمرکات اجرایی برای بانک های
عامل ممانعت به عمل آورده و صرف ًا فیلدهای حاوی نظر نهایی ادارات درب
خروج گمرکات اجرائی (مانند مهر قابل توجه بانک) مالک رسیدگی و اقدام
بانک های عامل و بانک مرکزی قرار گیرد.

مدیر امور اعتبارات بانک مسکن :

دولت تاجر خوبی نیست؛ باید به بخش خصوصی میدان بدهد

صالحی می��زان حدودی مطالبات کنونی بخش نیروگاهی
از دولت را  ۲۰هزار میلیارد تومان دانس��ت و ادامه داد :قرار
بود از برنامه س��وم توسعه نرخ برق متناسب با نرخ تورم با
ش��یب مالیم افزایش یابد اما از این روند جلوگیری شد .با
این وجود سال  ۹۴قانون حمایت از صنعت برق در مجلس
تصویب ش��د .بر اس��اس ماده  ۶این قان��ون دولت موظف
ب��ه پرداخت اختالف قیمت تمام ش��ده تولی��د برق با نرخ
عرضه شده به مشترکین بود.طبق گفته رئیس کمیسیون
انرژی اتاق بازرگانی ایران برای این کاهش فش��ار ،عرضه

از کاهش استفاده و تراکنش با این کارتها
دارد و تع��داد این کارتهای دارای تراکنش
را به  ۳۶هزار و  ۳۹۰کارت رس��انده اس��ت؛
همچنین تعداد کارتهای هدیه و بن کارت
با توجه به کاهش صدور در ماههای پایانی
س��ال  ۹۸و کاهش استفاده از جمله دالیلی
مانند ش��یوع کرونا با کاهشی  ۱۰.۷۸درصد
روب��رو بوده و به  ۴میلیون و  ۴۱هزار کارت
دارد.

معاون گمرک ایران اعالم کرد:

انرژی

عضو هیات مدیره سندیکای برق ایران گفت:تعیین سقف
قیمتی از سوی دولت برای حضور در بازار برق برای شروع
می تواند مناس��ب باشد اما در آینده با رقابتی بودن فضای
عرض��ه و تقاضا کاهش قیمت هم ش��اهد هستیم.س��ید
حمیدرضا صالحی ،عضو هیأت مدیره سندیکای برق ایران
در گفتگو با مهر درباره اقتصاد برق گفت :از زمانی که روند
تعدیل قیمت برق در همه حوزههای صنعتی ،کشاورزی و
خانگی متوقف شد ،اقتصاد برق کشور با مشکالت حادی
رو به رو ش��د چرا که میزان هزینه کرد نیروگاهها از درآمد
آنها پیشی گرفت .از آنجایی که دولت توان پرداخت چنین
اختالف قیمت به عنوان یارانه را نداشت با افزایش بدهیها
به بانک و پیمانکاران مواجه شد.وی افزود :در نتیجه چنین
مش��کالتی ،دولت روند خصوصی س��ازی نیروگاهها را در
پیش گرفت .با این وجود مشکل صنعت برق حل نشد چرا
که ای��ن عدم تعادل هزینهها و درآمدها از دولت به بخش
خصوصی منتقل شده بود و مطالبات بخش خصوصی در
حال افزایش بود.

تراکنش در فروردین ماه نس��بت به اسفند
س��ال گذشته با کاهش��ی  ۱۲.۵۸درصدی
روبرو بوده اس��ت که نشان از حجم باالی
کاهش کارته��ای بانکی مورد اس��تفاده
روزم��ره در ش��بکه پرداخت دارد.ش��اپرک
در ای��ن ج��دول نیز اعالم ک��رده که تعداد
کارته��ای اعتب��اری دارای تراکن��ش در
فروردین ماه نسبت به اسفند ماه با کاهش
 ۷۳.۵۱درصدی روبرو بوده اس��ت که نشان
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غیرع��ادی را در دس��تور کار داری��م ،برنامهها نیز تدوین
شده و در حال پیگیری و اجراست.مدیر پاالیشگاه هفتم
پارس جنوبی در ادامه به اولویتهای اصلی این پاالیشگاه
اش��اره کرد و گفت :انجام تعمیرات دورهای سطح  Bسه
دس��تگاه از توربوکمپرسورهای صادرات و انجام تعمیرات
و عملیاتی کردن دو دس��تگاه توربوکمپرسور از مهمترین
برنامهه��ای پیشرو در فازهای  ۱۷و  ۱۸است.اس��عدی
افزود :راهاندازی س��ه دس��تگاه کمپرس��ور  off gasکه
از فعالیته��ای باقیمان��ده طرح ب��وده ،در کارگروههای
تخصصی پاالیش��گاه در ح��ال اجرا اس��ت و واحدهای
بازیافت گوگ��رد در فاز  ۱۸ش��امل AGE, TGTU
و دو واح��د  Clausو همچنی��ن  TGTUفاز  ۱۷نیز
امسال راهاندازی میشوند.وی تصریح کرد :مقدار گوگرد
تولیدی پاالیشگاه نیز پارس��ال حدود  ۷۴درصد افزایش

داشته است.مدیر پاالیش��گاه هفتم پارس جنوبی درباره
برنامههای زیستمحیطی این پاالیشگاه نیز اظهار کرد:
برنامههای بهبود مبنی بر شاخصهای حوزه محیط زیست
در فازهای  ۱۷و  ۱۸تدوین شده که امسال دنبال میشود.
اسعدی اظهار کرد :ش��رایط زیستمحیطی پاالیشگاه با
وج��ود فعالیتهای باقیمانده از ط��رح در زمان تحویل و
تحول ،روند رو به بهبودی در سال  ۹۸داشته و با تشکیل
کارگروههای تخصصی و استفاده از نیروهای توانمند در
سطح پاالیش��گاه ،تعدادی از برنامهها اجرا و بخشی هم
امس��ال محقق خواهد شد.وی افزود :از نکات بارز شرایط
ط زیست در بخش هوا کاهش  ۵۰درصدی فلرینگ
محی 
غیرنرمال با راهاندازی نخستین کمپرسور  off gasبوده
که برای کمپرس��ورهای بعدی هم در دس��ت راهاندازی
است و بهزودی محقق خواهد شد.

در زمان ساخت برای پرداخت اقساط تنفس
دارند.وی ادامه داد :برخی از مسکنهای مهر
که نیاز به بازسازی یا تعمیرات دارد مشتریان
خوشحساب بانک مسکن میتوانند با خرید
اوراق ،تسهیالت  40میلیون تومانی با سود
 18درصد دریافت کنند.وی افزود :تسهیالت
در بافت فرسوده در شهر تهران  250میلون
تومان و س��ایر ش��هرها  220میلیون تومان

شده است ،اما نرخ این تسهیالت در تهران
تا سقف  50میلیون تومان و در شهرستانها
تا سقف  40میلیون تومان  9درصد و مابقی
ب��ا کارم��زد  18درصد محاس��به میش��ود.
علم��داری بیان کرد :اف��رادی که بهصورت
انفرادی در بافت فرس��وده اقدام به س��اخت
میکنن��د میتوانند تا س��قف  100میلیون
تومان تسهیالت دریافت کنند.

برابرکالسه پرونده شماره  1397114410018001971ورای شماره  139860310018023276هیات
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک عباس اباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی حسین نجفی سقاواز فرزند علی
به ش��ماره شناسنامه صادره خلخال نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به
مساحت 360/20متر مربع از پالک ثبتی 21فرعی از  377اصلی واقع در قریه گرجی سرا خریداری از
مالک رسمی /عادی محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجه قضایی تقدیم
نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهدشد .م الف 19900830
تاریخ انتشار اول1399/02/27 :
تاریخ انتشار دوم1399/03/10 :
هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3قان��ون و ماده  13آیین نام��ه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت��ی و اراضی و
س��اختمانهای فاقدسندرسمی برابر رای ش��ماره  12000015هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی صفت اله آب خون فرزند حیدر به شماره ملی  4999465647شش دانگ
عرصه و اعیانی یک باب خانه به مس��احت  66/70مترمربع قس��متی از پالک  4اصلی به کالسه
 444/98واقع در بخش  9ثبت نکا خریداری ش��ده اعظم آس��تانی مالک رسمی محرز گردیده لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روزآگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دوماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض
دادخواست اعتراض بر ثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف 19900905
تاریخ انتشار نوبت اول 99/2/27
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/3/10
محمد مهدی قلیان -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نکا
ابالغیه وفق ماده  18آیین نامه اجرا -بدین وس��یله به آقای احمد عزیزی ف نصراله ش ش 1285
صادره از بابل ساکن بابل روستای علمدار  /2بابل جاده قائمشهر عبور روستای هریکنده نبش کوچه
پاینده باغ عزیزی ابالغ میش��ود که خانم زهرا پور س��لیمان امیری جهت وصول  200عدد سکه تمام
بهار آزادی به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره  6086دفتر  25بابل علیه شما اجراییه صادر
نموده و پرونده اجرایی به کالس��ه  9900078در این اداره تش��کیل شده و طبق گزارش مامور محل
اقامت ش��ما به شرح متن سند شناخته نشده است لذا بنابه تقاضای بستانکار طبق ماده  18آیین نامه
اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی میشود و چنانچه
مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب میگردد نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام
ننمایید ،عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.
محمود رضا علی اکبری کشتلی -مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل
بدین وسیله به خاور نظری نوری نوری نام پدر – شماره ملی  2140517865به نشانی بابل روستای
خطیب ابالغ میش��ود که خانم رضوانه شجاعی جهت وصول  313عدد سکه به استناد مهریه مندرج
در س��ند ازدواج شماره  11990علیه ش��ما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9801735
در این اداره تش��کیل شده و خودروی شماره  342د ایران  82طبق نظریه کارشناس رسمی  /ارزیاب
م��ورخ  99/1/28جمعا به مبلغ  680/000/000ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی اموال
معت��رض می باش��ید اعتراض کتبی خود را ظرف م��دت  5روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه
فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ  2/000/000ریال به دفتر این اجرا تسلیم نماییئ
ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دس��تمزد کارش��ناس تجدیدنظر باشد ترتیب
اثر داده نخواهد شد.
محمود رضا علی اکبری کشتلی -مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل
دادنامه -کالسه پرونده  12/929/98و شماره دادنامه 99/1/30-41
خواهان :حامد درزی به آدرس بابلس��ر س��ادات محله چمران  29آپارتمان طبقه اول -خوانده :محمد
قاسم پور آغوزی – مجهول المکان
در خصوص دادخواس��ت حامد درزی ف محمدتقلی بطرفیت محمد قاسم پور آغوزی بخواسته اعسار
و تقس��یط از دانامه ش��ماره  97/10/12-1326مدعی اظهارداشت به حیث عدم تمکین مالی توانایی
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اخبار
افزایش  ۴۸درصدی عرضه ارز در
سامانه نیما

عرضه ارز توسط بانک مرکزی و صادرکنندگان
غیرنفتی در سامانه نیما نسبت به هفته گذشته
افزایش  ۴۸درصدی داش��ته است.به گزارش
مهر ب��ه نق��ل از بان��ک مرکزی ،براس��اس
گزارشهای سامانه نیما ،در روزهای کاری ۲۰
تا  ۲۴اردیبهشت ماه سال جاری ،میزان عرضه
ارز توس��ط بانک مرکزی و صادرکنندگان به
ح��دود  ۳۱۳میلیون یورو رس��ید که این رقم
نسبت به روزهای کاری مشابه هفته قبل (۱۳
تا  ۱۷اردیبهش��ت ماه) حدود  ۴۸درصد رش��د
داشته است.همچنین مقایسه میزان عرضه و
تقاضای حوالههای ارزی در س��امانه نیما طی
دوره مورد بررسی حاکی از رشد مناسب عرضه
ارز توس��ط بانک مرکزی و صادرکنندگان به
منظور پوشش تقاضای بازار است.گفتنی است
تقاضای بالفعل ارز در سامانه نیما در دوره ۲۰
تا  ۲۴اردیبهش��ت ماه حدود  ۱۳۸میلیون یورو
بوده اس��ت که نسبت به دوره زمانی  ۱۳تا ۱۷
اردیبهشت ماه حدود  ۲۳درصد افزایش یافته
است.
مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن
ظرف یک ماه آینده انتخاب میشود

معاون ام��ور بانکی وزیر اقتص��اد از انتخاب
مدیرعامل بانک عامل بخش مس��کن ظرف
یک م��اه آینده خب��ر داد.عب��اس معمارنژاد
در گف��ت وگو ب��ا مهر گف��ت :فرآیند تعیین
مدیرعام��ل ای��ن بانک در حال طی ش��دن
است.وی افزود :باید گزینههای مد نظر را به
نهادهای ذی ربط معرفی کنیم تا مجوزهای
الزم اخذ و مصاحبهها انجام شود.وی درباره
گزینهها حاضر به اظهار نظر نشد.گفتنی است
ابوالقاس��م رحیمی انارکی مدیرعامل س��ابق
بان��ک عامل بخش مس��کن  ۷اردیبهش��ت
امس��ال در اثر ابتالء به ویروس کرونا پس از
حدود دو ماه ابت�لاء به این بیماری ،به دلیل
بیماری زمینهای کلیوی درگذشت.

پرداخت یکجای محکوم به را ندارد و جهت اثبات ادعای خود به استشهادیه محلی و اظهارات گواهان
اس��تناد جس��ته اس��ت و خوانده نیز اموالی از مدعی اعسار تعرفه نکرده اس��ت و دلیلی بر تمکن مالی
خواه��ان در پرداخت یکجا محکوم به ارایه ننموده .علیهذا با عنایت به اظهارات گواهان و محتویات
پرونده ادعای مدعی وارد تش��خیص داده می ش��ود و به اس��تناد مواد  11-7-6*3و  18قانون نحوه
اجرای محکومیت های مالی مصوب  1394و بند ث ماده  9قانون شورای حل اختالف مصوب 1394
حکم به تقس��یط محکوم به بدین صورت صادر می گ��ردد که مبلغ  15/000/000ریال بعنوان پیش
پرداخت و مابقی را ماهانه  3/000/000ریال بپردازد با قید اینکه صدور حکم تقس��یط مانع اس��تیفاء
حقوق محکوم له از اموالی که بعدا از محکوم علیه بدس��ت می آید نخواهد بود .رای صادره حضوری
است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض نزد محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان
بابل می باشد
قاضی شعبه  12شورای حل اختالف بابل -محمدرضا قربانی
اجراییه  11/591/98مش��خصات محکوم حمید قلی پور چراغعلی با وکالت معصومه خادملو بنشانی
باب��ل چه��ار راه ش��هربانی نیایش 2س پردیس مش��خصات محکوم علیه محمدرض��ا صالح نیاف
علی اکبر بنش��انی س��اری -کمربندی غربی ک هفت تیر  8متری بموجب رای ش��ماره 392تاریخ
98/4/30شعبه11ش��ورای حل اختالف بابل که قطعیت یافت محکوم علیه محکوم است به پرداخت
مبلغ  80/000/000ریال اصل خواس��ته و هزینه دادرسی به مبلغ  1/830/000ریال درحق خواهان و
نیم عشر دولتی در خصوص سند از ثلث آقای علی کیایی فی رئزنامه شماره  98/9/24-860حکم
به رفع توقیف خودرو به ش.ش  889ن 43
مدیر شعبه 11شورای حل اختالف بابل
رونوشت آگهی حصروراثت -سیده نساء علیزاده کالگر دارای شناسنامه شماره  614بشرح دادخواست
کالسه  3/129/99از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
س��ید جالل علیزاده کالگر بشناسنامه  5در تاریخ  98/11/5اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی زندگی
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به -1 :س��ید عباس علیزاده کالگر ف س��یده جالل
ش م  2061177484ت ت  50/6/1ن پس��ر  -2س��یده خانم علیزاده کالگر ف سیده جالل ش.ش
 13ش م  84 2063687439ت ت  40/7/18ص بابل ن دختر  -3س��یده عباس علیزاده کالگر ف
سیده جالل ش.ش 614ش م  2060929954ت ت  42/11/20ص بابل ن دختر  -4سیده عباس
علیزاده کالگر ف س��یده جالل ش.ش 676ش م  206093057ت ت  45/4/20ص بابل ن دختر
 -5نصرت خانلرزاده کالیی ف امامعلی ش.م  2050416105ت ت  /5/10ص بابل ن همسر اینکه
با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باید از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
مسئولدفتر شعبه سوم شورای حل اختالف بابل
رونوشت آگهی حصروراثت -مریم برفه دارای شناسنامه شماره بشرح دادخواست کالسه 11/61/99
از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان رمضانه برفه
بشناسنامه 26036در تاریخ  71/2/1اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی زندگی گفته ورثه حین الفوت
آن مرحوم منحصر اس��ت به -1 :علی برفه فرزند رمضان ش ملی  2062977069نسبت پسر متوفی
-2زهرا برفه فرزند رمضان ش ملی 2063345562نسبت دختر متوفی  -3حسن برفه فرزند رمضان
ش ملی  2062842546نسبت پسر متوفی  -4معصومه برفه فرزند رمضان ش ملی 2062883890
نس��بت دخترمتوفی  -5فاطمه برفه فرزند رمضان ش ملی  2062864248نس��بت دختر متوفی -6
مهدی برفه فرزند رمضان ش ملی  20629184410نس��بت پس��ر متوفی  -7صدیقه نسیتانی فرزند
اینکه با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا هر
کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باید از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به
دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
مسئولدفتر شعبه 11شورای حل اختالف بابل
آگهی مفقودی -س��ند ماشین سواری آریا مدل  1347شماره موتور  17/910و شماره شاسی 13093
و شماره پالک  33246کرمان بنام سید کریم موسوی بشماره ملی  2050118260مفقود و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.
آگهی مفقودی -کارت ماشین سواری آریا مدل  1347شماره موتور  910/17و شماره شاسی 13093
و شماره پالک  33246کرمان بنام سید کریم موسوی بشماره ملی  2050118260مفقود و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.

