
اقتصادی
صفحه 4
 شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹ 
۲۹ رمضان ۱44۱ -شماره ۲۲4۷۳ 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 139960309003000066 مــورخ 1399/01/24 هیئت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
آبیک، کالسه 1398114409003000380 تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای امیر 
عسگری فرزند صفر به شماره شناسنامه 653 صادره از قزوین به شماره ملی 4322068006 
نســبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 
5000 مترمربع از پالک شــماره 64 فرعی از 12 اصلی واقع در بخش 15 قزوین قریه یزبر 
از مالکیت رســمی آقای رضا صمدیان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و نیز امالک 
واقع در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند و معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، مبادرت 
به تقدیم دادخواســت در مراجع قضایی نموده و گواهی آن را به اداره ثبت تحویل دهد و در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به 
دادگاه عمومی محل را به اداره ثبت ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت 

می نماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
علی مافی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آبیک

تاریخ انتشار اول: 1399/02/17 تاریخ انتشار دوم: 1399/03/03

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960309003000064 مورخ 1399/01/24 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آبیک، کالسه 1398114409003000378 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای فرهاد عظیمی فرزند علیقلی به شماره شناسنامه 1228 صادره از 
قزوین به شماره ملی 4323359063  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
در آن به مســاحت 5000 مترمربع از پالک شــماره 64 فرعی از 12 اصلی واقع در بخش 15 قزوین قریه 
یزبر از مالکیت رسمی آقای رضا صمدیان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می گردد در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت  متقاضی اعتراضی 
داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و نیز امالک واقع در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند و معترض باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، مبادرت به تقدیم دادخواست در مراجع قضایی نموده و گواهی آن را به اداره ثبت 
تحویل دهد و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل را به اداره ثبت ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و 

صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/03/03 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/02/17   

علی مافی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آبیک

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139960309003000065 مــورخ 1399/01/24 هیئت موضــوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان  های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی آبیک، کالسه 
1398114409003000379 تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقــای عباس نیاکان فر فرزند 
ولی اله به شماره شناسنامه 5191 صادره از تاکستان به شماره ملی 5599552489 نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 5000 متر مربع از پالک شماره 
64 فرعــی از 12 اصلی واقــع در بخش 15 قزوین قریه یزبر از مالکیت رســمی آقای رضا صمدیان  
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد در 
صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی و نیز امالک واقع در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند و معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، مبادرت به تقدیم دادخواســت در مراجع قضایــی نموده و گواهی آن را به اداره ثبت تحویل 
دهــد و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت 
 بــه دادگاه عمومــی محل را به اداره ثبت ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور ســند مالکیت 

می نماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار دوم: 1399/03/03 تاریخ انتشار اول: 1399/02/17  

علی مافی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آبیک

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139960309007000100 مورخه 1399/02/16 هیئت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک بوئین زهرا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن احمدی فرزند محمد بشماره 
شناســنامه 434 صادره از بوئین زهرا در یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 112553/05 
مترمربع از پالک شماره 7 اصلی واقع در بخش نه قزوین مزرعه نصرت آباد خریداری از مالک 
رســمی خانم مهتاب میرمعزی بموجب پرونده کالســه 13971144090070001002 محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی و نیز امالک واقع در روستاها از تاریخ الصاق در محل به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند و معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نموده و گواهی آن را به 
اداره ثبت اســناد و امالک تحویل دهد. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را به اداره ثبت ارائه نکند اداره 
ثبت محل مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به دادگاه نمی باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 99/03/03 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/03/19
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بوئین زهرا
مالف16 سهراب نوروزی

سند کمپانی  و شناســنامه مالکیت )برگ سبز( خودروی وانت 
مــزدا تیپ 1600 به رنگ نوک مدادی- متالیک مدل 1377 به 
شماره انتظامی 959ب 41- ایران 86 به شماره موتور 234545 
و شماره شاسی 7716000446 مربوط به آقای علی اصغر عرب 
به شماره کد ملی 4569094831 مفقود گردیده از درجه اعتبار 

ساقط است.

آگهی مناقصه عمومی
بیمارســتان آریا اهواز در نظر دارد نســبت به تهیه کیف 
بهداشتی بیماران مناقصه عمومی برگزار کند. متقاضیان حقوقی 
و حقیقی می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر و همینطور 
دریافت فرم اســتعالم با شــماره تماس 09169149410 
تماس حاصل کرده یــا به واحد تدارکات و خرید بیمارســتان 
مراجعه فرمایند. آخرین مهلت دریافت فرم استعالم 10 روز پس 
از درج آگهی و آخرین فرصت ارسال پاکت نامه ها روز سه شنبه 

1399/3/20 می باشد.

کمیته خرید بیمارستان آریا

آگهی تغییرات شرکت مدیران سیستم نوین ایرانیان سهامی خاص 
به شماره ثبت ۳۹۳4 و شناسه ملی ۱086۱5۹4806

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- 
مرکز شرکت در واحد ثبتی قائمشــهر از نشانی قبلی به نشانی استان مازندران، شهر قائم شهر، خیابان 
کفشــگرکال، انتهای کوی مهتاب 18، کوی البرز 48]والیت 21[، کدپستی 4765757445 تغییر یافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر

شناسه آگهی:)855227(

برگ سبز کامیونت ون سیستم نیسان مدل 1383 رنگ آبی 
با شماره موتور 234648 و شماره شاسی D29082 و شماره 
بدنه 157290 و به پالک 73-192ص13 به نام علی تدین 
فرزند سالم به شماره شناسنامه 323 و کد ملی 3569463087 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای پیشگامان دانا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷06 

و شناسه ملی ۱084005605۲
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1399/01/30 بنا به تاییدیه شماره 
99/861811 مــورخ 1399/02/07 بیمه دانــا مدیریت امور نماینــدگان و کارگزاران تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: اعضای هیئت مدیــره عبارتند از آقای حمید بهجت منــش اردکانی به کد ملی 
4449659597 به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم مرضیه بهجت منش اردکانی به 
کد ملی 444122167 به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و آقای احمد احمدزاده به کد ملی 
2410845339 به ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال  انتخاب گردیدند 2( صورت های 
مالی منتهی به ســال 1398 مورد تصویب قرار گرفت 3( آقای جمال مروتی شــریف آبادی به کد 
ملی4449561872 به سمت بازرس اصلی و آقای سید محمد مطهری به کد ملی  0075061147 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی  انتخاب گردیدند 4( کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبیل چک- سفته- بروات و قراردادها و عقود اسالمی و کلیه نامه های عادی 

و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان یزد
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان

شناسه آگهی: )855393(

بیمه فعاالنصنعت تشکلهایصنفی
درواکنشبهخبرحذفنســخهفیزیکی
بیمهنامههااعالمکردند:زیرســاختهای
الزمبرایحذففیزیکیبیمهنامهشخص

ثالثوجودندارد.
این تشــکل ها طی نامه ای خطاب به رئیس 
کل بیمه مرکزی ایران نوشتند: رصد دقیق فعل 
و انفعــاالت چند روز گذشــته فضای حاکم بر 
محیط کسب و کارهای بیمه گری بعد از انتشار 
خبر که همه را سردرگم نموده است و بعضا طی 
جلسات مشترک تشکل های نمایندگان بیمه با 
مدیران و دست اندرکاران این نتیجه حاصل شده 
و همگی متفق القول شده اند که زمان اجرای این 
طــرح به هیچ وجه مناســب و به صالح جامعه 

هدف نمی باشد. 
در این نامه آمده اســت: بدیهی اســت که 

حذف فیزیکی کارت ثالث هیچ منعی با تسهیل 
دسترسی به اطالعات بیمه ای برای بیمه گذاران 
ندارد زیرا در حال حاضر نیز بیمه گذاران می توانند 
از طریق ســامانه سنهاب ســوابق بیمه ای خود 
را دریافــت نمایند. عدم وجود بســتر اینترنتی 
مناســب در اقصی نقاط کشــور و عدم  اشراف 
بخش عظیمی  از آحــاد جامعه به فرایند خرید 
در بستر اینترنتی، روشن نبودن چگونگی اجرای 
طرح و عدم توجه کامل به حقوق کلیه ذی نفعان 
صنعــت بیمه و تبعات منفی آن، اجرای این امر 

را مشکل می نماید. 
تشــکل های مذکور در ادامه این نامه با بیان 
اینکه اســتفاده از فن آوری نوین نه تنها مفید و 
ضروری می باشد بلکه اجتناب ناپذیر است تصریح 
کرده اند لیکــن به رغم تمامی فعالیت های انجام 
شده در صنعت بیمه، زیرساخت مناسب جهت 

آموزش و همچنیــن مالحظات کافی در حفظ 
منافع شبکه نمایندگی بیمه رعایت نشده است. 
همچنیــن رئیــس هیئت مدیــره کانــون 
انجمن های صنفی کارفرمایی نمایندگان شرکت 
بیمه دانا بیان کرد: با اجرایی شدن حذف فیزیکی 
بیمه نامه شــخص ثالث، نمایندگان شرکت های 
بیمه ای که ۷۰ درصد درآمد آنها از طریق صدور 
بیمه نامه اتومبیل اســت با کم کاری و در نهایت 

بیکاری مواجه می شوند.
عباس رجبــی در گفت و گو با چابک آنالین 
افزود: حذف فیزیکی بیمه نامه شــخص ثالث در 
راســتای فعالسازی اســتارت آپ ها و کارگزاران 

برخط است.
در همیــن حال روابط عمومی بیمه مرکزی 
اعالم کرد: فراهم  آوردن شرایط الزم برای حذف 
فیزیکی بیمه نامه های شــخص ثالث ارتباطی با 

صدور برخــط و الکترونیکی بیمه نامه ها ندارد و 
این برنامه هیچ گونه مشکلی را برای شبکه فروش 
به وجــود نمی آورد. هرگونــه تصمیم به اجرایی 
کردن تکلیف قانونی مبنی بر فروش الکترونیکی 
در آینده با حفظ مصالح و منافع شــبکه فروش 
زحمتکش شرکت های بیمه صورت خواهد گرفت.
 در ادامه اطالعیه روابط عمومی بیمه مرکزی 
آمده اســت: صدور بیمه نامه هــا مطابق با روال 
موجــود ازطریق نمایندگی ها انجام می شــود و 
ایــن برنامه برای صرفه جویی در مصرف بی رویه 
کاغذ، کمک به حفظ محیط زیســت و کاهش 
مراجعــه حضور بیمه گذاران اجرا خواهد شــد. 
اســتارت آپ های بیمه ای نیز هم چون گذشــته 
حق صدور هیچ نوع بیمه نامه ای را ندارند و صدور 
بیمه نامه ها صرفا از طریق نمایندگی ها و یا شعب 

شرکت های بیمه ای انجام می شود.

درپــیابالغقیمتجدیــدخودروها
این فروشمحصوالت بهخودروســازان،
شرکتهادرایامعیدسعیدفطرباقیمتهای

شورایرقابتصورتخواهدگرفت.
به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه دیروز 
کمیته خودرو که با حضور حسین مدرس خیابانی، 
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیران 
عامل ایران خودرو و سایپا برگزار شد، مقرر شد 
فروش ویژه 25 هزار دســتگاه خودرو شامل 15 
هزار دســتگاه خودروهای گــروه صنعتی ایران 
خودرو و 1۰ هزار دســتگاه خودروهای تولیدی 
گروه خودروسازی ســایپا، هم زمان با ایام عید 

سعید فطر انجام شود.
بــه گفته مدرس خیابانی، پیش  ثبت نام و به 
روز آوری اطالعات از روز یکشنبه چهار خردادماه 

به مدت 1۰ روز ادامه خواهد داشت و در نهایت 
ثبت نام قطعی از طریق سایت فروش خودروسازان 
به مدت یک هفته ادامه خواهد داشــت، ضمن 
اینکه شــرایط سختگیرانه ای در ضوابط فروش و 
اولویت های تحویل در نظر گرفته شــده تا بتوان 
خودرو را تنها به مصرف کنندگان واقعی فروخت.

مدرس خیابانی گفت: ضوابط فروش خودرو 
به گونه ای تعیین شده که به هیچ عنوان خریدار 
خودرو، حق فروش وکالتی را نداشته و خودروی 
فروخته شده نیز قابل صلح نیست. این در حالی 
است که اگر در هر یک از مراحل فروش، تکمیل 
وجــه، تحویل خودرو و حتی هر بازه زمانی پس 
از تحویل خودرو مشــخص شــود که خریدار از 
ضوابط تعریف شــده عدول کرده و سیستم های 
نظارتی تخلفات را کشــف نمایند، عالوه بر اینکه 

امتیاز خودرو از وی ســلب خواهد شد، خودروی 
وی توقیف شــده و مطابق با قانون با آن برخورد 

خواهد شد.
بــه گفتــه وی، در فروش عیــد فطر، هفت 
محصول ســایپا و چهار محصــول ایران خودرو 
عرضه می شوند، ضمن اینکه سند در رهن کارخانه 
باقی خواهد ماند و در عین حال، فروش وکالتی 
خودرو نیز متوقف خواهد شد که به این منظور، 
هماهنگی هــای الزم با قوه قضائیه، دادســتانی 
کل کشور و ســازمان ثبت اسناد صورت خواهد 

پذیرفت.
مدرس خیابانی گفته اســت ممکن اســت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در مراحل بعدی، 
اولویت بندی هایــی را نیز برای تحویل خودرو در 

نظر گیرد.

بر اســاس این گزارش، یک مقام مسئول در 
وزارت صمت گفت: قیمت های تعیین شده توسط 
شورای رقابت برای محصوالت ایران خودرو و سایپا 
عیناً از سوی وزارت صنعت در روز 29 اردیبهشت 

ماه به این دو شرکت خودروساز ابالغ شد.
وی تصریــح کرد: در جلســه کمیته خودرو 
مقرر شد عرضه عید فطر خودروسازان بر مبنای 
نرخ های ابالغی شــورای رقابــت صورت گیرد و 
تأکید شــد که قیمت های محاسبه شده توسط 
 شــورای رقابت، مــالک فروش خودروســازان 

خواهد بود.
بر این اســاس قیمت هر دستگاه سایپا 131 
معادل 3۷ میلیون و 4۰۰ هزار تومان و هر دستگاه 
پژو 4۰5 بنزینی 54 میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 

تعیین شده است.

درحالیکهبیشاز3میلیوننفردرنخستینصندوق
سهامدولتپذیرهنویســیکردند،معاونوزیراقتصاداز
عرضهدوصندوقدیگردرتیرومردادسالجاریخبرداد.

به گــزارش خبرگزاری تســنیم، عباس معمار نــژاد در مورد 
پذیره نویسی صندوق »دارا یکم« که مهلت آن ساعت 24 پنج شنبه 
به اتمام رسید گفت: اگر کسی موفق به پذیره نویسی این صندوق 
نشــد، دو صندوق دیگر را در تیر و مرداد عرضه می کنیم و مردم 

می توانند آن ها را پذیره نویسی کنند.
وی افزود: یک ماه پس از پایان پذیره نویسی صندوق دارا یکم 
یعنی از اول تیر امسال، امکان معامله واحد های سرمایه گذاری این 
صندوق در بازار ســرمایه فراهم می شود و هیچ محدودیتی برای 

خرید یا فروش این واحد ها وجود نخواهد داشت.
به گفته معاون امور بانکی و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی 
تا شــب جمعه بیش از ســه میلیون نفر در صنــدوق دارا یکم، 
پذیره نویســی کردند که فقط یک میلیون نفر کد بورسی داشتند 
و فعال بازار ســرمایه بودند یعنی بیش از دو میلیون نفر از مردم 
غیر فعال در بورس وارد این بازار شدند بنابراین ضریب نفوذ بازار 

سرمایه افزایش یافته است.
معمارنژاد ادامه داد: میزان تخفیفی که دولت برای عرضه این 
صندوق ها در نظر گرفته اســت به جذابیت این صندوق ها افزوده 

است.
وی تأکید کرد: صندوق واســطه گری مالی »دارا یکم« همین 
االن 65 درصد بازدهی دارد یعنی هر 1۰ هزار تومان این صندوق 
به قیمت های چهارشنبه بورس، 16 هزار و 5۰۰ تومان ارزش دارد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: برای این صندوق، 
بازارگردانی در نظر گرفته شده است یعنی اگر مردم برای فروش 
مراجعه کنند، خود این صنــدوق می تواند از آن ها در کوتاه مدت 
خریداری کند و پس از مناسب شدن بازار، به فروش برساند و این 
موضوع قابلیت نقدشوندگی را افزایش و خطر را برای پذیره نویس ها 

کاهش می دهد.

طبقاعالمشــرکتســپردهگذاریمرکزی،مردم
میتوانندازسهشنبهبرایفروش30درصدسهامعدالت

بهبانکهامراجعهکنند.
شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه )سمات(، اعالم 
کرد: کلیه دارندگان ســهام عدالت که قصد فروش سهام خود را 
دارند، می توانند از روز سه شنبه 6 خرداد 99 به شعب بانک هایی 
که قبال در آن دارای حساب بانکی بوده و شماره شبای آن حساب 
را به سازمان خصوصی سازی معرفی کردند، مراجعه و با تکمیل 
فرم های مربوط نســبت به تکمیل سفارش فروش 3۰ درصد از 
سهام عدالت خود یعنی قسمتی از سهام خود تعهدنامه مربوطه 

اقدام نمایند.
ضمــن اینکــه از تاریخ 1۰ خــرداد 99 بانک هــا از طریق 
کارگزاری های خود و یــا کارگزاری های طرف قرارداد به تدریج 
نسبت به فروش سهام متقاضیان در بورس اقدام و وجوه حاصل 
را در قالب توافق شــده به حســاب آنها واریز خواهند کرد. البته 
متقاضیان توجه داشته باشــند که فروش سهام عدالت اجباری 

نیست.
سهامعدالترانگهدارید

از سوی دیگر، سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت هم با 
بیان اینکه، نگهداری بلندمدت سهام عدالت به صرفه تر از فروش 
آن اســت، اظهار داشت: سهام عدالت برای فروختن نیست بلکه 
برای نگهداری بلندمدت است و این امکان فروش به معنای تشویق 
افراد به فروش نیســت بلکه امکانی برای افراد است و این مزیت 

فروش همیشه وجود خواهد داشت.
فهیمی افزود: از تاریــخ 1۰ خرداد اجرای عملیات فروش از 
ســوی کارگزاری های وابسته به بانک ها انجام خواهد شد. بعد از 
چند روز که فروش از ســوی کارگزاری انجام شد مبلغ مربوطه 
از طریق حســاب دریافت شده از سوی بانک در اختیار متقاضی 

قرار خواهد گرفت.
سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت با بیان اینکه تاکنون 
حدود 1۰ میلیون نفر روش مســتقیم آزادسازی سهام عدالت را 
انتخاب کرده اند، ادامه داد: افرادی هم که روش مستقیم را انتخاب 
کرده اند می توانند با مراجعه به شعب بانک ها از مزیت فروش فوری 

3۰ درصد پرتفوی سهام عدالت استفاده کنند.
به گفته فهیمی، افرادی که روش مستقیم را انتخاب می کنند 
36 شرکت سهام عدالت در سیستم معامالتی شان قرار می گیرد اما 
افرادی که در روش غیرمستقیم قرار می گیرند تنها یک شرکت 
سرمایه گذاری استانی در پرتفوی آنها لحاظ می شود. این سهام از 
1۰ خرداد به بعد بر اساس شرایط بازار به صورت یک جا و یا به 
صورت تدریجی از طریق کارگزاری و با رعایت مصالح مشموالن 

سهام عدالت به فروش خواهد رفت.

معاونسازمانامورمالیاتیازتسریعدر
فرآینداخذمالیاتازخانههایخالیباالی

10میلیاردتومانخبرداد.
محمود علیزاده، با  اشاره به دو برنامه  پیش 
روی ســازمان مالیاتی که نتایج  تنظیم کننده 
جدی در بازار مسکن  خواهد داشت، گفت: بر 
اساس قانون بودجه سال 1399 دریافت مالیات 
از امــالک لوکس باالی 1۰ میلیــارد تومان و 
همچنین خودروهــای لوکس با ارزش بیش از 
۷۰۰ میلیون تومان در دستور کار قرار خواهد 

گرفت.
وی افزود: اگر قیمت امالک افزایش یابد به 
همان نسبت مالیات بیشــتری پرداخت شود. 
طبــق قانون امکان مالیات ســتانی از امالک با 
ارزش بیش از 1۰ میلیارد تومان فراهم شــده 

اســت و این موضوع به نفع سفته بازان در بازار 
ملک نیست چراکه بایستی مالیات مربوطه را به 

طور کامل بپردازند.
به گفته معاون سازمان مالیاتی، مالیات ستانی 
از امــالک لوکس به معنای وصــول مالیات بر 
عایدی ســرمایه در حوزه ملک می باشــد که 
می تواند منجر به افزایــش عرضه در این بازار 
شــود. مودیانی که دارای خانه خالی هستند تا 
دی ماه ســال جاری فرصت دارند که اطالعات 
الزم از قبیل ارزش ملک و... را در اختیار سازمان 

مالیاتی قرار دهند. 
وی با بیان اینکه مالیات ستانی از خانه های 
خالــی با همــکاری شــهرداری و وزارت راه و 
شهرســازی تدوین خواهد شد، گفت: بر اساس 
تبصره ۷ ماده 169 قانون مالیات های مستقیم 

بایستی سامانه شناسایی امالک خالی از سوی 
وزارت راه، طراحــی می شــد تا ادامــه فرایند 
مالیات ستانی از سوی سازمان مالیاتی انجام شود.
معاون ســازمان مالیاتی ادامــه داد: حاال با 
مصوبه جدید دولت اطالعات الزم برای تکمیل 
فوری این سامانه فراهم خواهد شد. لینک های 
ارتباطی بین ســامانه سازمان مالیاتی و پایگاه 
اطالعاتی وزارت راه برقرار خواهد شــد. به این 
ترتیب با فراهم شدن این شرایط در اسرع وقت 
بــرای وصول مالیات از خانه هــای خالی اقدام 

خواهد شد. 
800هزارمتقاضیواقعی

برایمسکنملیشناساییشد
در ایــن بــاره، محمد اســالمی، وزیر راه و 
شهرســازی بیان کرد: ســامانه جامعه امالک 

مسکن را وزارت راه و شهرسازی رونمایی کرد، 
اما بعد متوجه شدیم این سامانه خأل های قانونی 
دارد اما با مصوبه دولت در کمیسیون اقتصادی 
هفته گذشته مصوب شــد تا این اختیارات به 
سازمان امور مالیاتی داده شود تا بتوانند مالیات 

خانه های خالی را بگیرند.
به گزارش صدا و سیما، وی افزود: امروز در 
شرایطی هســتیم که متقاضیان واقعی خود را 
شناســایی کرده ایم و در خیلی از جا ها طرح ها 
شروع شده و در آینده طرح های بزرگ تری را با 
هماهنگی نقش آفرین ها در این عرصه خواهیم 
داشت. از یک میلیون و 6۰۰ هزار نفری که در 
ســامانه اقدام ملی مسکن، ثبت نام و یا پیامکی 
اقدام کرده بودند حدود ۸۰۰ هزار نفر متقاضی 

واقعی شناسایی شده است.

IPCباگذشتبیشازدوسالازعقدنخستینقرارداد
برخیازمنتقدینطینامهایخطاببهرئیسقوهقضائیه
خواستارورودموشکافانهودقیقتریبهارکانایننوعاز

قراردادهاشدهاند.
در این نامه خطاب به سید ابراهیم رئیسی آمده است: »دو سال 
پیش دولت پیشنهاد وزارت نفت برای ارائه الگوی قراردادهای نفت 
و گاز را تصویب کرد. این مصوبه به شدت مورد انتقاد افراد شاخص، 
صاحب نظران، تشکل ها و دیده بان شفافیت و عدالت قرار گرفت.

به پیشــنهاد جمع زیادی از متخصصان این حوزه، جمع بندی 
تالش های تخصصی را دیده بان به دولت ارجاع داد. به دلیل اهمیت 
بخش نفت و گاز در توسعه اقتصاد ملی و سابقه استعماری کار با 
شرکت های چندملیتی که در کودتای 2۸ مرداد نیز نقش اساسی 
داشتند، نتایج دلسوزی های کارشناسی منتقدان به استحضار مقام 
معظم رهبری هم رسید. نظرات تقدیمی در تلفیق با نقادی دفتر 
منجر به تعیین خطوطی جدید با تاکید بر راهبردهای پیشین به 
امر رهبری منجر گردید. بحمداهلل استقبال دولت از انتقادات نسبتا 
خوب بود و جای تقدیر است. چنانکه در رفتاری نیکو مصوبه دو بار 

به دولت بازگردانده شد و اصالحات مهمی در آن صورت گرفت.
با وجود آن، هنوز مشکالتی باقی مانده بود که مغایر قوانین بود 
و می توانست در آینده، منشا ابهام و جور و سلطه بیگانه شود. در 
جهت شفافیت و پایداری عدالت، جمعی از صاحب نظران شکایتی 
را تقدیم دیوان عدالت اداری کردند. دیوان در تاریخ 139۸/۰2/23 
شــکایت را رد کرد. وقتی دادنامه به دســت ما رسید که از موعد 
تجدیدنظرخواهی گذشته بود. از آنجا که از حیث سیاسی، اقتصادی 
و استقالل طلبی موضوع اهمیت بسیار دارد، از جنابعالی درخواست 
می کنیم ترتیبی برای رســیدگی به اعتراضاتی که در پیوست این 

نامه تقدیم می شود، مقرر بفرمائید.«
جمعی از نمایندگان مجلس دهم و نمایندگان ادوار مجلس و 
برخی از کارشناسان نفت و گاز و تشکل های دانشجویی و حقوقی 

این نامه را امضا کرده اند.
ادعایزنگنهدربارهپارسجنوبی

از سوی دیگر همزمان با اتفاقات جدید در پارس جنوبی، وزیر 
نفت مدعی شد ایران در برداشت روزانه گاز از میدان مشترک پارس 
جنوبی از قطر جلوتر است. اما این اظهارات زنگنه در حالی است که 
پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، وزارت نفت برای توسعه 
میادین نفت و گاز خصوصا میادین مشترک با قطر، به علت چشم 
انتظاری برای حضور توتال در ایران، وقت کشــی و فرصت سوزی 

کرد که خسارت هایی برای کشور در پی داشت.
در همیــن رابطه، وحید حاجی پــور، خبرنگار حوزه نفت در 
توئیتر خود نوشت: »زنگنه سال 92 گفت که مشکل پارس جنوبی 
سوءمدیریت است. وی در سال 93 هم اظهار کرد که پرونده پارس 
جنوبی را در ســال 96 می بندیم. اما زنگنه امروز می گوید پرونده 
پارس جنوبی را امسال می بندیم! وزیر گفته بود ژنرال ها بیایند کار 
سرعت می گیرد اما از حیث   مدیریت اصولی، تمدید وعده ها خیلی 

هم خوب است... خوش به حال قطر...«.

رئیسکلبانکمرکزیضمنبرشمردندالیلافزایش
نرخارزدرماههایاخیرگفت:اینمواردقابلمدیریتاست

وحتمانرخفعلیتعدیلخواهدشد.
عبدالناصر همتی در خبر 21 شبکه یک با بیان اینکه از اسفند 
ماه تاکنون سه اتفاق رخ داد، گفت: اول تحریم ها و فشار حداکثری  
و تحت تأثیر قرار دادن راه های ورود پول و فروش نفت ایران بود. 
اما دو اتفاق مهم دیگر شــیوع کرونا و سقوط شدید قیمت نفت 
در اســفند و فروردین ماه بود که موجب شد در صادرات و ورود 

ارز اختالل رخ دهد.
وی با تأکید بر اینکه از نظر میزان حجم ارز به صورت اسکناس 
در طول حداقل یک دهه گذشــته، دارایی ما بی ســابقه است و 
هیچ مشــکلی نداریم، گفت: آنچه در بازار اثرگذار بوده اســت، 
حواله است بدین معنا که آنچه در سامانه نیما باید تحقق یابد و 
ارز صادرکنندگان و نیز ارز خودمان را به واردکنندگان تخصیص 

دهیم، طی دو ماه دچار وقفه شد. 
به گــزارش خبرگزاری فارس، رئیس کل بانک مرکزی ادامه 
داد: بالفاصله پس از این وقفه هم واردکنندگان تمایل دارند تأمین 
ارز به روال عادی انجام شــود. در حال حاضر مرزهای کشورهای 
همسایه در حال بازگشایی است، صادرات غیرنفتی رونق گرفته 

و ارز ناشی از صادرات در حال بازگشت است.
همتی اضافه کرد: چیــزی نزدیک به 2۰ میلیارد دالر از ارز 
صادرکنندگان از ســال 9۸ هنوز ایفای تعهد نشده که تا تیرماه 
فرصت دارند و قطعا باز می گردد و همچنین ارز مربوط به ســال 
99 نیــز برمی گردد و بازار حالت طبیعی پیــدا خواهد کرد. ما 

نمی خواهیم در نرخ ارز دخالت کنیم.
وی با تأکید بر اینکه ظرف دو سال گذشته نرخ ها در بازه های 
زمانی به رقم های خیلی باالیی رسید و مجدداً پایین آمد و نوساناتی 
را شــاهد بودیم، افزود: البته که این نوسانات طبیعی نیست و به 
دلیل شرایط خاص کشور ماست. من هیچ وقت نمی گویم مشکل 
نداریم، فشار بسیار زیاد است؛ اما مطمئنم در آینده نزدیک نتایج 

مثبت به دست می آوریم.
رئیــس کل بانک مرکزی با بیــان اینکه نرخ های فعلی بازار 
طبیعی نیست، گفت: نرخ های پیش از اسفند ماه، نرخ هایی بود 
که که اقتصاد کشور بر اساس آن پیش می رفت. اما بعضی شایعات 
و جوسازی ها و تخمین ها درباره نرخ تورم سال جاری، باعث شد 
التهاب در بازارها تشدید شود اما این موارد قابل مدیریت است و 

حتما نرخ فعلی تعدیل خواهد شد.
وی افزود:  پیش بینی های بانک مرکزی این است که تورم نباید 
بیش از 24 درصد باشد. اما هدف گذاری ما روی 22 درصد است.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: خوشبختانه امسال با ابزار 
»عملیات بازار باز« و به زودی انتشار اواراق خزانه توسط دولت که 
بانک مرکزی بازارگردان است مطمئنم نقدینگی امسال بسیار کمتر 
 از سال گذشته خواهد شد. نقدینگی و نیز تورم را با هدف گذاری

کنترل می کنیم.
همتی ادامه داد: همیشه گفته ام هرجا می خواهید سرمایه گذاری 
کنید، اما در حــوزه ارز نه؛ اگر می خواهید ارز بخرید، بخرید اما 
ریسک آن باالست و این مخاطره را هم بپذیرید. در حال حاضر 
ما با برخی کشــورها ارتباطات مان در حال بهبود است و بخشی 
از منابع مســدودی ما در حال آزادسازی است و این امر بر روی 

نرخ ارز تأثیرگذار است.

تلفیقیشرکت برنامهریزی اسبق مدیر
پاالیشوپخــشازبیتدبیریهایوزارت
نفتدرعدمافزایشبهرهوریپاالیشــگاه

تهرانانتقادکرد.
محســن قدیری در گفت وگو با فارس درباره 
تصمیم وزارت نفت بــرای هزینه ۸ هزار میلیارد 
تومــان از منابع مالی پاالیشــگاه تهران در طرح 
سیراف گفت: در دو دوره دولت تدبیر و امید هیچ 
کار خاصی برای ارتقا و افزایش بهره وری پاالیشگاه 

تهران انجام نشد. 
وی افزود: در پنج ســال )از ســال 91 تا 96( 
کــه آقای ناصر بابایی مدیریت پاالیشــگاه تهران 
را در اختیار داشــت، هیچ گونه طرح توسعه ای در 
این پاالیشــگاه انجام نشد. علی رغم اینکه در آن 
زمان سرمایه مالی این پاالیشگاه حدود پنج هزار 
میلیارد تومان بود که با توجه به قیمت دالر 33۰۰ 
تومانی، یک میلیارد دالر پول در اختیار ایشان بود و 

می توانست اقدامات مهمی را برای توسعه پاالیشگاه 
انجام دهد، ولــی هیچ اقدامی صورت نگرفت. در 
صورتی که طرح CCR این پاالیشــگاه آماده اجرا 
بود و بایــد طرح جامع دیگری نیــز برای ایجاد 
واحدهای پتروپاالیشــی جدید در این پاالیشگاه 

ایجاد می کردند.
قدیری ادامه داد: اما متأسفانه این سهل انگاری ها 
در حالی توسط مدیریت جدید انجام شد که باید 
استانداردهای تصویب شده برای تولید بنزین یورو 
5 و 6 درخصوص پاالیشگاه تهران اجرایی می  شد و 
در نتیجه این بی تدبیری ها االن کیفیت محصوالت 

پاالیشگاه تهران به شدت افت کرده است.
مدیر اسبق برنامه ریزی تلفیقی شرکت پاالیش 
و پخش ادامه داد: االن بنزین تولیدی پاالیشــگاه 
تهران معمولی است و حتی یورو 4 و 5 هم نیست 
و افرادی که در این دوره مسئولیت داشتند، فرصت 
را برای بهبود پاالیشگاه از دست دادند و در حال 

حاضر باید پاســخگوی اشــتباهات خود باشند. 
در صورت بی توجهی نســبت بــه ارتقای کیفیت 
پاالیشگاه تهران، این مجموعه به دلیل تولید بنزین 

بی کیفیت به زودی ورشکست خواهد شد.
 مدیرعامل اسبق پاالیشگاه تهران گفت: بنده در 
سال 1391 به آقای ضیغمی مدیرعامل وقت شرکت 
پاالیش و پخش نامه نوشتم و در آن  اشاره کردم که 
برای ارتقای کیفیت محصوالت پاالیشگاه تهران نیاز 
به واحد CCR است. در آن زمان همه برنامه  ها آماده 
بود، حتی از طریق مناقصه پیمانکار هم انتخاب شد 
ولی به مرحله اجرا درنیامد. در آن دوره با پنج هزار 
میلیارد تومان که معادل یک میلیارد دالر بود، این 
امکان وجود داشت که بهترین طرح ها را عملیاتی 
کنند و پاالیشگاه تهران به یکی از پاالیشگاه های 

سبز با محصوالت باکیفیت تبدیل شود.  
وی اظهار داشت: ولی همین ژنرال های زنگنه، 
وقت را به بطالت گذراندند و اکنون که سرمایه این 

پاالیشگاه به هشت هزار میلیارد تومان رسیده و با 
احتساب دالر 1۷ هزارتومانی، به نیم میلیارد دالر 
کاهش یافته اســت، تصمیم دارند این پول را به 
جای صرف در راستای ارتقای کیفیت پاالیشگاه 
تهران، در طرح موهوم و پر از ایراد سیراف هزینه 
کنند. طرح پاالیشی سیراف آینده روشنی ندارد؛ 
زیرا ۷۰ درصد تولیدی آن نفتا است که قیمتش با 
قیمت میعانات گازی برابری می  کند. اما مسئوالن 
فعلی تالش دارند با عددسازی اثبات کنند که این 

طرح توجیه اقتصادی دارد.
وی گفت: صرف ســرمایه پاالیشگاه تهران در 
طرح شکســت خورده سیراف از پایه غلط است و 
نباید هشت هزار میلیارد تومان را برای »هیچ« به 
سیراف برد زیرا این اقدام باعث تعطیلی پاالیشگاه 
تهران می شود. در صورت عدم توجه وزارت نفت 
الزم اســت نهادهای نظارتی به این موضوع ورود 

کنند. 

رئیسخانهصنعــت،معدنوتجارت
ایرانبااعالماینکهبهمنیککارخانهدار
نشاندهیدکهتســهیالتجدیددولت
رادریافتکردهباشــد،گفت:دولتهیچ
اقدامــیبرایارائهتســهیالتارزانبه
واحدهایتولیدیآســیبدیدهازکرونا

انجامندادهاست.
عبدالوهاب ســهل آبادی در گفــت وگو با 
خبرگزاری تسنیم، با  اشاره به اینکه با گذشت 

2 ماه از ســال جاری دولت هیچ اقدامی برای 
ارائه تســهیالت ارزان به واحدهــای تولیدی  
آســیب دیده از کرونا انجام نداده اســت، اظهار 
داشــت: آسیب دیدگی شــبکه توزیع کمتر از 
تولیدکنندگان نیست به نحوی که در این چند 

ماه رسماً هیچ کسب وکاری نداشته اند.
وی با بیــان اینکه دولت اعــالم کرده بود 
کارگران واحدهای تولیدی که مجبور به تعطیلی 
شده اند می توانند برای دریافت بیمه بیکاری اقدام 

کنند، افزود: متأسفانه هنوز روند ثبت نام کارگران 
در ســامانه دریافت بیمه بیکاری آغاز نشده و 
آنها بالتکلیف هستند زیرا هم سابقه بیمه خود 
را از دست دادند و هم نمی توانند بیمه بیکاری 

دریافت کنند.
رئیس خانــه صنعت، معدن و تجارت ایران  
گفــت: دولت در اوایل شــیوع کرونا و تعطیلی 
اجباری واحدهای تولیدی از پرداخت تسهیالت 
آنهم با رقم های مختلفی صحبت می کرد اما در 

مقام اجراء ما هیچ ابالغیه ای برای پرداخت این 
تسهیالت به واحدهای تولیدی را ندید ه ایم.

ســهل آبادی با اعــالم اینکه بــه من یک 
کارخانه دار نشان دهید که تسهیالت جدید دولت 
را دریافت کرده باشد، تصریح کرد: در حال حاضر 
واحدهای تولیدی به ســختی مشغول فعالیت 
هستند و تمام تالش خود را برای حفظ نیروی 
انسانی خود انجام می دهند اما از آن طرف دولت 

نباید به جای کمک فقط وعده دهد.
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