
اقتصادی
صفحه 4
 شنبه 26 بهمن ۱۳۹۸ 
2۰ جمادی الثانی ۱44۱ -شماره 224۰5

آگهی افراز و تقسیم پالک 467۰ واقع در 
فیروزآباد میبد بخش 2۳ یزد

نظر به اینکه آقایان یحیی و محمدحسن و بی بی فاطمه و احترام همگی حسن زاده 
فیروزآبــادی فرزندان عباس و خانم دهقانی فیروزآبــادی فرزند آقامحمد مالکین 
مشاعی ششــدانگ پالک فوق می باشد و قصد افراز سهم ســهم خود را دارند و 
اعالم می دارد مالکین مشــاعی به نام های ام البنین و محمدحســین و سراج الدین 
همگی حسن زاده فیروزآبادی فرزندان علی محمد مجهول المکان می باشد لذا طبق 
قانون افراز و فروش امالک مشــاعی عملیات افراز و تقسیم سهم نامبردگان فوق 
از پالک یاد شده در روز شنبه مورخ 99/1/30 ساعت 8 صبح در محل وقوع ملک 
انجام خواهد شــد بنابراین از مالکین پالک فوق دعوت می شود تا در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور به هم رسانند. بدیهی است عدم حضور خواندگان )ام البنین و 
محمدحسین و سراج الدین حسن زاده فیروزآبادی فرزندان علی محمد( مانع از انجام 

عملیات نخواهد شد.
علی محمدزارع ده آبادی
 سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان میبد

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: ۹۸۰۰۸66 
بدینوسیله به 1( عباس حق دادی نام پدر: غالمعلی تاریخ تولد: 1335/11/22 
شماره ملی 0532121724 شماره شناسنامه: 1093 بدهکار پرونده کالسه 
فوق ابالغ می شــود که فاطمه ســادات فخری 5292-62/2/15 تنظیمی 
دفتر ازدواج 6 اراک جهت وصول مبلغ 450915360 ریال محاســبه شده 
طبق شــاخص روز بابت اصل طلب و مبلغ 11272884 ریال حقوق دولتی 
به صندوق دولت طبق مقررات علیه شــما مبادرت به صدور اجرائیه نموده 
و پرونده اجرائی به کالســه فوق در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مامور، در محل اقامت شما به شرح متن سند، ابالغ واقعی میسر نگردیده، 
لذا بنا به تقاضای بستانکار وارده شماره 18062-98/11/19 طبق ماده 18 
آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه کثیراالنتشــار کیهان 
آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ نشــر این آگهی که 
روز ابالغ محســوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، 
عملیــات اجرائی جریان خواهد یافت و به جــز این آگهی و آگهی مزایده، 
آگهی دیگری منتشــر نخواهد شد./ ضمنا پالک ثبتی شماره 27 فرعی از 
780 اصلی بخش 2 اراک ملکی شــما و همچنین حساب های بانکی شما 
)بانــک ملت و ملی و تجارت( بازداشــت گردیده اســت لذا طبق ماده 87 
آئین نامه اجرای مراتب به شــما اخطار می شود ضمنا هرگونه نقل انتقالی از 
طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود.
کفیل اجرای اسناد رسمی اراک - کرمی

م الف 1242

آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

نظر به اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
ســند رســمی برابر رای 1398-2896 مورخ 98/10/18 تصرفات آقای حمید سالتیان 
صادره از اهواز فرزند عبدالعزیز دارای کدملی شــماره 1750461481 نسبت به یک باب 
ساختمان به مساحت 16/5 مترمربع در قسمتی از ششدانگ پالک ثبتی 2278 در بخش 
2 اهواز اخبار خروجی به نام عبدالعزیز سالتیان به صدور رای گردیده برابر ماده 3 قانون 
مزبور مراتــب در دو نوبت به فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم آگهی می گردد تا هر 
کس نســبت به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشــان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار 
نوبــت اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را مســتقیما به  اداره ثبت اســناد و 
امالک اهواز تســلیم و رسید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست 
اخذ و به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در 

موعد مقرر اداره ثبت برابر مقررات اقدام به صدور سند مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار نوبت اول 1398/11/26                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/12

نصرت اله- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز
5/2818 م /الف

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده ۱۸ آئین نامه 
اجرای اسناد رسمی

بدینوســیله به آقای محسن درستکار نام پدر: ســاتیار تاریخ تولد: 1365/11/22  
شــماره ملی: 5139970376 شماره شناسنامه: 223 به نشــانی: یزد مهریز فلکه 

استخر شنا 20 متری مسجد مهرآباد کوچه امام حسن مجتبی
ابالغ می شود که بانک سپه شعبه ابوذر یزد برای وصول مبلغ 16/279/944 ریال 
طلب تا تاریخ 1398/8/1 و از این تاریخ به بعد خســارت روزانه به موجب قرارداد 
شماره 269339786 علیه شــما تقاضای صدور اجرائیه نموده و پرونده به کالسه 
9801686 در این اجرا تشــکیل و طبق گزارش مورخه 1398/9/11 مامور ابالغ 
آدرس شــما شناخته نشده و بستانکار هم نتوانسته شــما را معرفی نماید لذا برابر 
تقاضای وارده به شــماره 35016902 و طبق ماده 18 مذکور مراتب یاد شده یک 
مرتبه در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود چنانچه ظرف مدت 10 روز از 
تاریخ ابالغ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می شود در پرداخت کلیه بدهی 
و حقوق دولتی پرونده اقدام ننمائید طبق درخواست بستانکار از اموال و دارائی های 

شما بازداشت و برابر مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: شنبه 1398/11/26

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی یزد

سند کمپانی خودرو سواری سیتروئن زانتیا  SX به شماره پالک 866 هـ 67- ایران 14 به رنگ 
ســفید-روغنی مدل 1388 و شماره موتور 95638 و شماره شاسی S1512288182727 مفقود 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت دوم

مدرک گواهینامه موقت پایان تحصیالت اینجانب نسیم اسرباف فرزند حبیب به شماره شناسنامه 
271 صادره از اهواز در مقطع کاردانی رشته دینی و عربی صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی 
اهواز با شــماره 12/1779 مورخ 85/5/19 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشــد. از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز به نشانی: اهواز- فلکه کارگر )فرهنگ 

شهر( خیابان کارگر جنوبی کدپستی 68875-61349 و صندوق پستی 1915 ارسال نماید.

 به تاریخ 98/7/30 جلســه شورای حل اختالف نخل تقی در وقت فوق العاده به تصدی 
امضاءکنندگان ذیل تشکیل، پرونده کالسه 98/659 تحت نظر است. شورا پس از بررسی 

اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و مبادرت به صدور رای می نماید.
رأی شورا

درخصوص دادخواســت آقای ذاکر شریفی به طرفیت شــهرام کیانی به خواسته به مبلغ 
200/000/000 ریال معادل بیســت میلیون تومان بابت طلب حساب، حسب محتویات 
پرونده خواهان و به موجب دادخواســت تقدیمی و اظهارات در جلســات رسیدگی مبلغ 
200/000/000 ریال از خوانده طلبکار می باشد. همچنین خوانده در جلسات حضور داشته 
و دلیــل و مدارکــی دال بر برائت از ذمه خود از طلب خواهان ارائه ننموده اند. لذا شــورا 
دعوی خواهان را محرز و ثابت تشــخیص داده، لهذا مســتندا به ماده 198 قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب مصوب 1379 در امور مدنی حکم در محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت طلب حســاب به انضمام خســارات 
قانونی وارده و هزینه های دادرســی و هزینه های تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
مورخ 98/5/23 تا زمان اجرای حکم، در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادره 
حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه عمومی 

شهرستان عسلویه می باشد.
رئیس شورای حل اختالف شهر نخل تقی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برگ اجرائیه

مشــخصات محکوم له: ذاکر شــریفی نام پدر: فریبرز اقامتگاه: عسلویه نخل تقی، میدان 
توپ ساختمان مهتاب 2 طبقه  اول واحد 1

مشــخصات محکوم علیه: شــهرام کیانی نام پدر: ـ اقامتگاه: فوالدشهر- بلوار مدرس- 
دماوند- کوچه دماوند 2 پالک 455 

محکوم به: طبق دادنامه شــماره 98/825 مورخ 98/7/30 محکوم علیه محکوم اســت 
به پرداخــت مبلغ 200/000/000 ریال معادل بیســت میلیون تومــان به انضمام مبلغ 
2/500/000 ریال هزینه دادرســی و سایر خســارات قانونی وارده به خواهان و خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ ثبت دادخواست مورخ 98/5/23 در حق خواهان.
رئیس شورای حل اختالف شهر نخل تقی

آگهی ابالغ
آقای حســن جواهری بهروز فرزند یداهلل بــا عنایت به رای 
شــماره 9809978120200879 مورخ 98/8/4 شــعبه دوم 
دادگاه عمومی حقوقی اســدآباد و درخواســت زوجه مبنی بر 
ثبت طالق، به شما اخطار می گردد ظرف مدت 7 روز از تاریخ 
انتشــار آگهی به دفتر 21 طالق اســدآباد واقع در اسدآباد- 
خیابان فرهنگ جنب مســجد جامع مراجعه و نسبت به ثبت 
اقــدام فرمایید. عدم حضور مانع از ثبت نخواهد بود. انتشــار 
آگهی به دلیل ناقص بودن آدرس و عدم ابالغ اخطار صورت 

گرفت.
دفتر ازدواج 76 و طالق 2۱ اسدآباد
امیرحسین هادی مالف517

سرویس اقتصادی-  
درشرایطیکهرئیسکلبانکمرکزی
ازانتشاراوراقبرایجبرانکسریبودجه
خبرداده،بررسیهانشانمیدهدچنین
اقتصاد برای منفیخاصی تبعات اقدامی

کشوردرآیندهخواهدداشت.
عبدالناصر همتی طی یادداشتی در صفحه 
شــخصی خود در فضای مجازی نوشت: میزان 
درصد بدهی دولت ها به تولید ناخالص داخلی، 
نشان می دهد دولت، ظرفیت خوبی برای تامین 
کســری بودجه به وسیله اوراق بدهی، با حفظ 
پایــداری مالــی دارد. ورود بانــک مرکزی در 
معامالت بازار ثانویه اوراق دولتی و اعمال سیاست 
پولی منضبط قطعا می تواند بســیار کارآمدتر از 
روش ناکارامد و تورم زای پولی کردن کســری 

بودجه در چند دهه گذشته باشد.
گفتنی است، موضوع انتشار اوراق برای جبران 

کســری بودجه یکــی از پردامنه ترین مباحث 
موجود بین کارشناســان اقتصادی می باشــد. 
برخی اعتقاد دارند بایــد از این طریق عالوه بر 
جبران کســری بودجه، روند توســعه کشور را 
شتاب دهیم، روزنامه حامی  دولت دنیای اقتصاد 
در توجیه این موضوع در اردیبهشت ماه نوشته 
بود: »با وجود رشد بیش از دو برابری اوراق قرضه 
نســبت به تولید ناخالص داخلی در کشورهای 
توسعه یافته، این نسبت برای ایران تنها حدود 

سه درصد است.«
البته برخی کارشناســان هم این استدالل 
را نقد کرده اند، چنانچه وحید شــقاقی شهری، 
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی  گفته 
بود: »اکثر کشورهایی که اوراق منتشر کرده اند 
نتوانسته اند خوش حساب باشند و بدهکار شده اند 
و این بدهی انباشت شده است؛ در کشور ما هم 
اگر این اتفاق بیفتد دولــت به این روند عادت 

می کنــد و روز به روز بدهکارتر می شــود. چه 
تضمینــی وجود دارد که ســال های آینده نیز 
با چالش مواجه نشــویم و دولت بتواند سود را 

برگرداند؟«
عالوه بر این، برخی کارشناســان اقتصادی 
اعتقاد دارند فروش اوراق توسط دولت عالوه بر 
اینکه کشور را در آینده بدهکار می کند، موجب 
تضعیف بخش خصوصی نیز می شــود، چراکه 
دولت با در نظر گرفتن سودهای باال برای اوراق 
خود، باعث خروج سایر بازیگران اقتصادی از بازار 
اوراق می شــود. موضوعی که سال گذشته نیز 
مورد انتقاد شــافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران 
نیز قرار گرفت تا رئیس پارلمان بخش خصوصی 
هم نسبت به رویکرد دولت اعتراض داشته باشد. 
الزم به توضیح است که دولت حسن روحانی 
برای سال جاری )که کسری بودجه به طرز قابل 
توجهی رشد کرد( به انتشار گسترده اوراق روی 

آورد، جالب اینجاست که علی رغم در نظر گرفتن 
رقم چشــمگیر 44 هزار میلیارد تومان انتشار 
اوراق در بودجه 98، دولت پیشنهاد فروش 38 
هزار میلیارد تومان دیگر را در اردیبهشت ماه به 
شورای هماهنگی سران قوا داد تا مجموع فروش 
اوراق دولت برای جبران کســری بودجه به رقم 

اعجاب آور 82 هزار میلیارد تومان برسد! 
شــگفت آورتر اینکه برای ســال آینده هم 
چنین روندی در نظر گرفته شده، شمس الدین 
 حسینی، وزیر اسبق اقتصاد در این باره گفته است: 
»از 124 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی های 
مالی در ســال 1399، 80 هزار میلیارد تومان 
آن اوراق مالی است که از این 80 هزار میلیارد 
تومان اوراق مالی تقریباً 60 درصد آن باید صرف 
بازپرداخت اصل و فرع اوراق ســال های قبل از 
1399 شــود، یعنی دچار مشکلی می شویم که 
خود این مشکل سبب ساز مشکالت دیگر است.«

بانکمرکــزیدرآمارهایجدیدخودازکاهش26هزارو780
میلیاردتومانبدهیبانکهابهبانکمرکزیخبرداد.

آمارهای جدید بانک مرکزی یک خبر خوب و امیدوار کننده در دل خود 
داشت و آن کاهش کاهش قابل توجه بدهی بانک ها به بانک مرکزی از خرداد 
تا آذر 98 بود. بدهی بانک ها به بانک مرکزی که تا پایان سال گذشته به 138 
هزار و 170 میلیارد تومان رسیده بود، در پایان آذرماه امسال تا 111 هزار و 

390 میلیارد تومان افت کرده است.
به عبارت دیگر، در این مدت 26 هزار و 780 میلیارد تومان از حجم بدهی  
بانک ها به بانک مرکزی کاســته شده است. این اتفاق از آن جهت خوشایند 
است که بدهی بانک ها به بانک مرکزی و اضافه برداشتی که بانک ها از بانک 
مرکزی داشتند موجب افزایش نقدینگی و در نهایت زمینه ساز تورم شده بود. 
به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس آمارهای بانک مرکزی از متغیرهای 
پولی و بانکی در پایان آذرماه، دارایی های خارجی بانک مرکزی در پایان این ماه 
به 494 هزار و 510 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
13/9 درصد و در مقایسه با اسفندماه سال گذشته 6/3 درصد رشد داشته است.

بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز با 16/2 درصد افزایش در 9 ماهه 
امسال و رشد 57/2 درصدی در یک سال منتهی به آذر ماه به عدد 111 هزار 
و 330 میلیارد تومان رسیده است. بخش زیادی از این رشد بدهی مربوط به 
اجرای بند و تبصره 5 قانون بودجه سال 97 است که بر اساس آن بخشی از 

بدهی دولت به بانک ها با بدهی بانک ها به بانک مرکزی تهاتر شد.
بنابراین، این میزان رشد بدهی، رشد واقعی بدهی دولت به بانک مرکزی 
نبوده و رشد واقعی صرفا همان 16 درصدی است که در 9 ماهه امسال افزایش 
یافته است. البته دولت طبق قانون می تواند سه درصد از کل بودجه را از بانک 

مرکزی تنخواه دریافت کند اما باید این مبلغ را تا پایان سال تسویه کند.

مدیرعاملایرانخودروبااشارهبهافزایشاشتغالدرپیداخلیسازی
قطعاتخودرو،گفت:هماکنوندوبرابرسالگذشتهتولیدخودروداریمو

فرصتبرابریرابرایمردمدرخریدخودروایجادکردهایم.
فرشــاد مقیمی در گفت وگو با خبرگزاری تســنیم، با بیان این که هم اکنون 
روزانه بیش از دو هزار خودرو در ایران خودرو تولید می شــود و به همین میزان 
هم خودرو به مردم تحویل می دهیم، اظهار کرد: ســال گذشته در همین روزها 

میزان تولید ایران خودرو روزانه حدود هزار خودرو بود.
وی درباره گرانی خودرو تاکید کرد: افزایش قیمت ها دالیل مختلفی دارد که 
دالیل آن تولیدی نیست. تولید ایران خودرو مانند سال گذشته قطعات مونتاژی 
)CDK( نیست یعنی بر اساس توان مهندسی داخل تولید انجام می شود که باعث 

ایجاد اشتغال قابل توجهی در حوزه تولید قطعات شده است.
مدیرعامل ایران خودرو یادآور شد: ایران خودرو در حال حاضر سه شیفت کار 
می کند و حتی ایام تعطیلی هم کار می کنیم تا بتوانیم خودرو بیشتری را تولید 

کرده، تحویل دهیم و به فضای کشور کمک کنیم.
مقیمی درخصوص پیش فروش خودرو هم گفت:  در پیش فروش خودرو هیچ 
جایی غیر از ســایت برای ثبت نام نداریم. با محدودیت های ستاد تنظیم بازار که 
بــرای ما تعیین کرده، خودروها را در اختیار مردم قرار می دهیم. هر زمان تقاضا 
در هر بازاری بیش از عرضه باشــد طبیعتا صف ایجاد می شــود. منتها مجموعه 
اقداماتی انجام داده ایم که فرصت برابری برای همه مردم در خرید ایجاد کرده ایم.
وی درباره جزئیات تفاهمنامه همکاری با راه آهن جمهوری اســالمی ایران 
عنوان کرد:  یکی از اهداف ما افزایش بهره وری در حوزه لجســتیک بوده اســت. 
عدد قابل توجهی در حمل ونقل جاده ای داریم؛ روزانه بیش از هزار و 100 تریلی 

در حوزه ها و سایت های مختلف ایران خودرو ورود و خروج دارند.
این مســئول ادامه داد: اســتفاده از ظرفیت ریل با توجه به این که برخی از 
ســایت های ما همجوار با راه آهن هستند یکی از مفادی بود که در تفاهمنامه با 
راه آهن جمهوری اســالمی ایران به آن توجه شده است. به نظر می رسد همین 
اقدام باعث شــده که بتوانیم ساالنه حدود 110 میلیون لیتر در مصرف سوخت 

صرفه جویی کنیم.

اینکهاز بیــان با راهآهن مدیرعامل
ابتدایسالجاریفروشریلهایکارکرده
راهآهنممنوعشــدهاست،گفت:ازاین
استفاده فرعی درساختخطوط ریلها

میشود.
ســعید رســولی در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس  بــا تأکید بــر اینکــه حمل ونقل ریلی 
شــیوه  بهتریــن  پاک تریــن و  ایمن تریــن، 
حمل ونقل محســوب می شــود، اظهار داشت: 
حمل ونقل ریلی در دنیــا به دلیل ویژگی های 
منحصر به فرد  در توسعه و اثرگذاری در اقتصاد 

کشورها مورد توجه است.
مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی 

ایــران  با تأکید بر اینکه  حمایت از تولید داخل 
و رونــق تولید در حمل ونقل ریلی را در اولویت 
کاری خــود قــرار داده ایم، گفــت: پیش بینی 
می شود ســال آینده شاهد شکوفایی خوبی در 
حوزه تولیدات داخلی صنایع ریلی داشته باشیم.

رسولی درباره استفاده شرکت راه آهن از ریل 
تولید داخل، برای احــداث خطوط دوم ریلی ، 
بیان کرد: راه آهن جمهوری اسالمی ایران اولین 
شــرکتی بود که برای خریــد ریل با ذوب آهن 
اصفهان قرارداد منعقد کرد و ظرفیت خرید 40 
هزار تن ریل داریم که ســه هزار تن  را تحویل 
گرفته ایم و در شبکه ریلی در حال استفاده است. 

وی درباره نحــوه پرداخت هزینه   ریل های 

دریافتی از ذوب آهن توســط راه آهن گفت: ما 
بــا ذوب آهــن در حوزه خرید ریــل به صورت 
تهاتری عمل نمی کنیم، بلکه  در قبال خریدها، 
وجه پرداخــت می کنیم و در قبــال خدمات 
حمل ونقلی که به ذوب آهن می دهیم نیز وجه 
دریافت می کنیم. رســولی ادامه داد: شــرکت 
راه آهن بسته همکاری با کارخانجات فوالدی و 
معدنی تعریف کرده است و هدف اول ما حمایت 
از آنها بابت کاهش قیمت تمام شده آنها است، 
ضمــن آنکه حمل ونقل محصوالت و مواد اولیه 

آنها را هم انجام می دهیم.
مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران درباره تحویل ریل های کارکرده شــرکت 

راه آهن و امــکان تحویل آن به ذوب آهن بابت 
تهاتر ریل، اظهار داشت: ریل هایی که در خطوط 
اصلی راه آهن فرسوده می شوند و برای سرعت ها  
و ظرفیت هــای ترددی باال غیرقابل اســتفاده 
می  شوند، در بازســازی ها و نوسازی ها خطوط 

اصلی، با ریل نو تعویض می شوند.
رسولی خاطرنشان کرد:  از ابتدای سال 98 
فروش این ریل ها در راه آهن ممنوع شد، شرکت 
راه آهن از این ریل های کارکرده  در خطوط فرعی 
برای اتصال شبکه ریلی به کارخانجات و مراکز بار 
استفاده می کند.  اتصال مراکز بار و کارخانجات به 
راه آهن  در بند 25 سیاست های کلی برنامه ششم 

مورد تأکید مقام معظم رهبری  است.

دبیرکلکانونکارگزارانبورسواوراقبهادارتهراناعالمکرد:
بهنظرنمیرســد،درصورتآزادشــدنسهامعدالتمشکلیدر

کارگزاریهاایجادشود.
روح اهلل میرصانعی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، در مورد اینکه اگر سهام 
عدالت 49 میلیون نفر مشمول آزاد شود، آیا برای کارگزاری ها مشکلی ایجاد 
می شــود؟ گفت: برای کارگزاران سهام عدالت، سازوکار دیگری غیر از بورس 
دیده شده است و سازوکار مستقیم کارگزاری برای سهام عدالت نیست، بلکه 
درخواست ها و تقاضاها تجمیع می شود، بنابراین به نظر نمی رسد، در صورت 

آزاد شدن سهام عدالت مشکلی در کارگزاری ها ایجاد شود.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چه زمانی شرکت های کارگزاری 
بورس و اوراق بهادار تهران به صورت ســهامی عام، ســهام خود را در بورس 
عرضه می کنند، بیان کرد: این طرح در صف تصویب هیئت مدیره ســازمان 
بورس قرار دارد، اما هنوز به تصویب نرســیده و فکر می کنم تا آخر سال این 
طرح به تصویب برسد و شرایط عرضه سهام کارگزاری های سهامی عام شده 
در بورس فراهم شــود. به نظر من سال آینده سهام اولین کارگزاری  سهامی 

عام شده از طریق بورس به مردم عرضه می شود. 
دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در مورد اینکه برخی گفته اند 
مجوز کارگزاری ها 25 میلیارد تومان خرید و فروش می شود، افزود: مجوزی 
خرید و فروش نمی شود، آن چیزی که خرید و فروش می شود، خود شرکت 
کارگــزاری به همراه دارایی های متعدد آن اســت. مواردی از جمله مجوز و 
ساختمان و دارایی های دیگری در کارگزاری ها وجود دارد که در ارزشگذاری 
آن دخیل است و یکی از این دارایی ها، مجوز کارگزاری است، همان گونه که 
وقتی یک بانک به فروش می رسد، تنها مجوز بانکداری نیست، بلکه دارایی و 
موارد مختلف دیگر هم به فروش می رسد که البته باید با نظارت نهاد باالدست 

یعنی بانک مرکزی باشد. 
میرصانعی با تأکید بر اینکه »مجوز جدید کارگزاری بورس داده نمی شود«، 
ادامــه داد: دادن مجوز فعاًل توجیهی ندارد، چون کارگزاران فعلی به راحتی 
می توانند نیاز و تقاضای بازار را پوشش دهند، اما وقتی بازار آنقدر بزرگ شد 
که کارگزاران فعلی نتوانســتند آن را پوشــش دهند، باید مجوز صادر شود. 
این مسئول همچنین در مورد مالیات حمل ونقل انتقال سهام گفت: در حال 
حاضر نیم درصد ارزش معامالت انجام شده به عنوان مالیات از خریدار سهام 

گرفته می شود.

عضوکمیسیونتلفیقمجلس،بااشــارهبهایراداتساختاری
بودجهسالآینده،گفتکهبرخیازافرادتنظیمکنندهیادنبالکننده
پیشنهادمالیاتبرحقوقومزایا،بیشترهوایمدیرانباحقوقهای

باالراداشتند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، درخصوص 
تغییرات بودجه سال آینده اظهار کرد: نمی توان گفت تغییری صورت نگرفته 
اما آن تغییرات عمده ای که باید صورت می گرفت تا ریل بودجه ریزی کشور 

را با اصالح ساختار بودجه در مسیر درستی قرار بدهد اتفاق نیفتاد.
وی در مــورد مدل مالیات بر حقوق و مزایــا در بودجه 99 توضیح داد: 
مدل مالیات بر حقوق و مزایا به صورت چهار مرحله ای در نظر گرفته شــد، 
طبقه اول از سه میلیون به باال شروع می شود و همینطور تا مبالغ بیشتر، تا 
چهار مرحله که در مرحله نهایی به کســر 25 درصدی مالیات می رســد. در 
مدلــی که در کمیته مربوط طراحــی کردند 10 درصد از حداکثر مالیات بر 
حقوق و مزایا را نســبت به بودجه ســال 98 کاهش دادند. عضو کمیسیون 
تلفیق مجلس ادامه داد: اســتدالل آنها این بود که به نوعی کم بود درآمدی 
که در طبقات متوسط حقوق بگیر به وجود می آید را با کاهش مالیات جبران 
کنند چرا که فراوانی این بخش بیشــتر و هرم آن بزرگ تر است، سپس این 
تقســیمات بین حقوق بگیران باالی سه میلیون تومان انجام شد. قباًل دولت 
دو طبقه را پیشــنهاد داده بود اما در کمیته های مربوطه این پیشنهاد تغییر 
کرد و تنوع طبقات را بیشــتر کردند. درصد تعلق بیمه هم کاهش پیدا کرد 
و برای ترمیم این بخش آن درصد باال )35 درصد ســال گذشــته( را کاهش 
دادند. حاجی دلیگانی افزود: اما از طرفی فضایی در کمیسیون ها شکل گرفته 
بود مبنی بر اینکه برخی از افراد تنظیم کننده یا دنبال کننده این پیشــنهاد، 
بیشتر هوای مدیران با حقوقهای باال را داشتند، چنین فضایی در خود سطح 

کمیسیون هم مطرح بود.

اوضاعهزینهکردهایدولتآمریکاهر
روزبدتروبدترمیشودوکسریبودجه
دولتفدرالبهمیزانمتوسط100میلیارد

دالردرماهرسیدهورکوردزدهاست.
نقــل  مهر بــه  گزارش خبرگــزاری  بــه 
از سی ان بی ســی، اوضاع هزینه کردهای دولت 
آمریکا هر روز بدتر و بدتر می شــود و کســری 
بودجــه دولت فدرال به میزان متوســط 100 
میلیارد دالر در ماه رسیده است. از سوی دیگر 

ســطح بدهی خانوارهای آمریکا هر روز در حال 
افزایــش اســت و به رکــورد 14 تریلیون دالر 

رسیده است.
داده های خزانه داری آمریکا نشان داد که در 
چهار ماه ابتدایی سال مالی 2020 این کشور با 
کسری بودجه 389/2 میلیارد دالری روبرو شده 
است. این نشان دهنده یک جهش 25 درصدی 
نسبت به دوره مشابه سال مالی گذشته است و 
حدود 40 درصد کل کسری بودجه در سال مالی 

2019 می باشد.
در 12 مــاه گذشــته دولت آمریــکا 1/06 
تریلیون دالر بیشــتر از درآمد خود خرج کرده 
اســت تا به این ترتیب کل بدهی ملی به 23/3 
تریلیون دالر برسد. هرچند میزان درآمد دولت 
به 1/18 تریلیون دالر رسید که نسبت به 1/10 
تریلیون دالر ســال قبل افزایش یافته بود، اما 
شتاب افزایش 9/6 درصدی هزینه کردها بیشتر 

از رشد درآمد بود.

داده های فدرال رزرو نشان داد که میزان بدهی 
خانوارهای آمریکا هم برای بیست و دومین ماه 
متوالی رشد کرده و به 14 تریلیون دالر رسیده 
است. این باالترین سطح بدهی این خانوارها در 
تاریخ ثبت شده آن است. این 1/5 تریلیون دالر 
باالتر از رکورد قبلی 12/68 تریلیون دالری در 
سه ماهه سوم 2008 است، که بالفاصله بعد از 
آن بازارهای سهام سقوط کردند و رکود بزرگ 

جهانی به وجود آمد.

سؤاالت مردمی از سازمان بورس
بورسکاالچیست؟

بورس کاالی ایران دومین بورس کشور محسوب می شود و در آن 
انواع کاالها مانند محصوالت کشاورزی، صنعتی و معدنی، پتروشیمی 

و فرآورده های نفتی به شیوه های مختلف معامله می شود. 
در شهریور ماه سال82 سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران به 
عنوان اولین بورس کاالی کشور فعالیت خود را آغاز کرد و پس از آن 
نیز ســازمان کارگزاران بورس کاالی کشاورزی در شهریور ماه سال 
83 شروع به فعالیت نمود. بورس کاالی ایران نیز به موجب ماده 58 
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک شرکت 
جدید پس از ادغام ســازمان های کارگزاران بــورس فلزات و بورس 
کاالی کشاورزی و با پذیره نویسی و برگزاری مجمع عمومی از ابتدای 
مهرماه سال 1386 فعالیت خود را آغاز کرد. بدین ترتیب هم اکنون 
بورس کاالی ایران با تجربه ای بیش از 12 ســال عالوه بر دادوســتد 
انواع محصوالت صنعتی و معدنی، فرآورده های نفتی و پتروشیمی و 

کشاورزی در بازار فیزیکی دارای دو بازار مالی و مشتقه است. 
در بــازار مالی، معامالت گواهی ســپرده کاالیــی، صندوق های 
سرمایه گذاری مبتنی بر کاال و اوراق سلف موازی استاندارد فعال است 
و در بازار مشتقه نیز قراردادهای آتی و اختیار معامله قابل انجام است.

 این بورس نیز از محل دریافت کارمزد معامالت کاالیی و پذیرش 
کاالهای جدید کســب درآمد می کند. سهام شرکت بورس کاال نیز با 
نمــاد معامالتی کاال در بازار بــورس اوراق بهادار تهران قابل خرید و 

فروش است.

شرکتخودروســازیرنوفرانسهتحتتأثیرخروجازبازارایرانو
رسوایییکیازمدیراناتحادرنو-نیساننخستینکاهشسودآوری

اینبرندرادر10سالگذشتهرابهمیزان141میلیونیورورقمزد.
به گزارش خبرگزاری ایســنا به نقل از وب ســایت اتوماتیو نیوز، شــرکت 
خودروســازی رنو فرانسه تحت تأثیر رســوایی کارلوس گون، مدیر سابق اتحاد 
رنو- نیسان، خروج از بازار ایران به علت فشار تحریم های آمریکا و کاهش شدید 
CKD در چین؛ برای نخستین بار در 10 سال گذشته با کاهش قابل توجهی در 

میزان سودآوری خود مواجه شده است. 
این امر به عقیده بسیاری از تحلیلگران فعال در حوزه خودرو، دستیابی این 
خودروساز محبوب و موفق فرانسوی به اهداف و برنامه های مورد نظرش را در سال 
2020 میالدی با مشکل مواجه خواهد کرد. این شرکت با انتشار گزارشی در روز 
جمعه اعالم کرده که میزان ســودآوری رنو در سال 2019 میالدی 141میلیون 

یورو کاهش یافته است.
این درحالی اســت که میزان ســودآوری این برند فرانسوی در سال 2018 
میــالدی معادل 3/3 میلیارد یورو بوده اســت، همچنین درآمد عملیاتی رنو در 
ســال 2019 میالدی با یک کاهش 30 درصدی به 2/11 میلیارد یورو رســیده 
است. میزان فروش گروه صنعتی رنو نیز در سال 2019 میالدی یک کاهش 3/3 

درصدی تجربه کرده و به 55/53 میلیارد یورو کاهش یافته است. 
از دیگر عواملی که در کاهش میزان ســودآوری و درآمدزایی رنو در ســال 
گذشته تأثیرگذار بوده است، می توان به جریمه های این شرکت در رابطه با جوینت 
ونچرهای چینی، پرداخت ســهم نیســان از درآمد رنو و در آخر کاهش تقاضای 

مشتریان برای خرید خودروهای دیزلی در اروپا  اشاره کرد. 

رئیساتحادیهفروشندگانوتولیدکنندگان
لوازمخانگیگفت:ازامروزشنبه26بهمن98
اتحادیه لوازمخانگیبدونرســید عرضه
ممنوعاستولوازمخانگیفاقدشناسهکاال

قاچاقمحسوبمیشود.
مرتضی میری در گفت وگو با خبرگزاری فارس 
در رابطــه با اجرای جزئیات طــرح مبارزه با لوازم 
خانگی قاچاق، اظهارداشــت: از امروز شــنبه 26 
بهمن 98 عرضه لوازم خانگی فاقد شناســه کاال و 
بدون رسید اتحادیه در مورد کاالهای فاقد شناسه 
ممنوع است و لوازم خانگی فاقد شناسه کاال قاچاق 

محسوب می شود. 

وی با اشاره به مقدمات الزم برای اجرای طرح 
مبارزه با لوازم خانگی گفت: بر اســاس اعالم ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز از هر سه قلم کاالی لوازم 
خانگی دو قلم قاچاق است. براســاس اعالم ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز گردش مالی لوازم خانگی 
در سال 1397 برابر با 3/3 میلیارد دالر بوده که از 
این رقم 2/2 میلیارد دالر قاچاق است و فقط 1/1 

میلیارد دالر تولید داخلی بوده. 
رئیس اتحادیه فروشــندگان و تولید کنندگان 
لــوازم خانگی با اشــاره به اجرای طــرح مبارزه با 
قاچاق لــوازم خانگی بیان داشــت: بنابراین باید 
تولیدات داخلی جایگزین لوازم خانگی قاچاق شود 

که در این خصوص از وزارت صنعت خواســته ایم 
تــا از تولید کنندگان تعهد تامین اخذ کند تا بدین 
وسیله تولید کنندگان داخلی نیاز بازار را تامین کنند. 

رئیس اتحادیه فروشــندگان و تولید کنندگان 
لوازم خانگی درباره قاچاق محســوب شدن لوازم 
خانگی فاقد شناسه کاال گفت: شاید اولین طرحی 
اســت که اتحادیه کامال در جریان اجرای آن قرار 
گرفته اســت. این طرح قرار بود در مرداد ماه سال 
جاری اجرا شــود اما از آنجا که اعضای اتحادیه با 
موضوع شناسه کاال آشنایی نداشتند طی نامه ای  
از دست اندرکاران اجرای طرح خواستیم که اجرای 
طرح در راستای آشــنایی اعضای اتحادیه به این 

مقوله به تعویق بیفتد. 
میری اظهار داشت: بنابراین با برگزاری جلساتی 
که با حضور اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و 
همچنین اعضا اتحادیه فروشندگان و تولید کنندگان 
لوازم خانگی برگزار و مقرر شــد تا اعضا اتحادیه از 
مورخ 15 آذرماه 98 از خرید و عرضه لوازم خانگی 

فاقد شناسه کاال خودداری کنند. 
وی گفت: البته با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز توافق شــده تا دارنــدگان این کاالها تا 
مورخ 31 شهریور99 فرصت فروش داشته باشند 
و پس از این تاریخی حتی رسید اتحادیه هم فاقد 

اعتبار خواهد بود. 

به اشاره با اقتصادی کارشــناس یک
وضعیتنامناســبحقوقکارگرهاگفت:

حقوقکارگربهسربرجنمیرسد.
حمید نجف در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا، 
اظهار داشت: امسال دولت درصد افزایش حقوق 
کارمندان را 15 تا 20 درصد اعالم کرده و طبعا 
همین رویه هم در شــورای عالی کار در انتهای 
ســال در پیش گرفته می شود و این طور نیست 
که در شورای عالی کار رقمی باالتر از این حد در 

نظر گرفته شود. 
وی ادامه داد: متاسفانه ما دستمزد سال آینده 
کارگران را بر اساس تورم امسال تعیین می کنیم 

در حالی که تجربه نشــان داده در ماه های اول 
سال جدید با افزایش بی سابقه قیمت ها در اقالم 
خوراکی و کرایه ها مواجه هستیم و حقوق کارگر 

به سر برج نمی رسد.
در همین زمینه، هادی ابوی، دبیرکل کانون 
عالی انجمن های صنفی کارگران در گفت وگو با 
خبرگزاری تسنیم درباره توجه به سبد معیشت 
کارگران برای بررسی دستمزد سال 99 گفت: خط 
فقر در بین آحاد کارگران حدود هشــت میلیون 
تومان است. اما اگر بخواهیم فقط رقم هزینه های 
زندگی را اعالم کنیم این رقم حدود شش میلیون 

تومان است. 

وی افزود: اگر فقط بخواهیم هزینه های تأمین 
معیشت کارگران را بگوییم حدود شش میلیون 
تومان با بحث مسکن و بهداشت برای یک زندگی 
چهار نفره نیاز اســت. عمــده تولید کنندگان از 
شرایط تولید خود ناراضی نیستند، شرایط تحریم 
باعث شده است که آنها تولیدات خود را در داخل 

بهتر به فروش برسانند.
انجمن هــای صنفی  دبیرکل کانــون عالی 
کارگران بــا بیان اینکه در هفته آینده جلســه 
کمیته دســتمزد به منظور نهایی کردن هزینه 
سبد معیشت برگزار می شــود افزود: امیدواریم 
رقمی تعیین شــود که کارگران مقابل خانواده 

خود شرمنده نشوند. شورای عالی کار از هفته های 
آینده به طور جدی وارد مذاکرات مزد سال 99 

خواهد شد. 
گفتنی است، شورای عالی کار اسفند ماه سال 
گذشته حداقل دستمزد سال 98 کارگران را 5/36 
درصد افزایش داد و آن را از یک میلیون و 112 
هزار تومان به یک میلیــون و 517 هزار تومان 
افزایش داد. برابر ماده 41 قانون کار شورای عالی 
کار همه ســاله میزان حداقل دستمزد کارگران 
برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف را بر 
اســاس درصد نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی و 

سبد معیشت خانوار تعیین می کند.

آشنایی با بورس

رئیساتحادیه:

لوازم خانگی فاقد شناسه از امروز قاچاق محسوب می شود
یکسایتخودرویی:

رنوی فرانسه با خروج از ایران 
141میلیون یورو ضرر کرد

براساسآمارهایرسمی
 بدهی بانک ها به بانک مرکزی

26 هزار میلیارد تومان کاهش یافت

سیانبیسی:

کسری بودجه آمریکا رکورد زد

یکخودروساز:
 تولید خودرو نسبت به پارسال 

حاجیدلیگانی:2 برابر شده است
اصالحات ساختاری در بودجه ۹۹ اعمال نشد

دبیرکلکانونکارگزارانبورس:
 آزادسازی سهام عدالت 

مشکلی برای کارگزاری ها ایجاد نمی کند

اجرائیه
مشخصات محکوم له

بانک رســالت به مدیریت محمدحسن حسین زاده به نشــانی: همدان- چهارراه تختی 
ابتدای بلوار مدنی پالک 51 

مشخصات محکوم علیهم
1- کوروش سیدان فرزند حبیب اله مجهول المکان 2- امل نیسی فرزند حسین مجهول المکان

محکوم به:
بموجــب درخواســت اجرای حکــم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه 
9809978158000639 محکوم علیه محکوم اســت به پرداخــت 20/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته از بابت حق الوکاله وکیل بر اســاس تعرفه و هزینه دادرسی به مبلغ 
170/000 ریال و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 93/10/14 لغایت اجرای حکم 
توســط دایره اجرای احکام محاســبه و ایصال خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی محســوب و بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
حوزه و بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی همدان 

می باشد. ضمنا نیم عشر دولتی برعهده محکوم علیه می باشد.
قاضی شورای حل اختالف همدان- فروزان زاهدی

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از 
آن میســر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او 
به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست 
نقــل و انتقاالت و هــر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح 
دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشــت می شــود)مواد 8 و 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 
4- خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از اجرای حکم، 
حبــس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به 
هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر 
دو مجازات می شــود. )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محکوم علیــه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. )تبصره 

م الف 1۱۸۲۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.

یککارشناس:

حقوق کارگران به سر ماه نمی رسد!

باتوجهبهنگاهبانکمرکزیبهبازاربدهی

افزایش انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه نگران کننده است

یکمسئول:

فروش ریل های کارکرده راه آهن ممنوع است
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