
اقتصادی
صفحه 4
دو شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹ 
۲۱ ذی القعده ۱44۱ - شماره ۲۲۵۱۱

نماینده مجلس: 

الیحهتجارتدرمجلسدوبارهبررسیمیشود

جناب آقای نعمت اله ســعادتی فرزند رحمت الــه در اجرای دادنامه 
شــماره 9909970200900050 مورخ 99/2/9 شعبه 239 دادگاه 
خانواده یک تهران جهت وکالت طالق و امضای اسناد ظرف مدت 
هفــت روز پس از انتشــار در روزنامه به دفترخانــه واقع در تهران 
نازی آباد خ مدائن کوچه شــهید کاشــی پور نبــش میدان تیر پ 4 

مراجعه نمائید. در غیر اینصورت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
سردفتر طالق ۱7 تهران - محمدعلی فتحی

آگهی ابالغ اخطاریه ماده ۱0۱ اموال منقول 
پرونده شماره ۹80۱۳۳7 )له خدیجه حبیبی با 
وکالت زهرا عزیزی و علیه محسن دریابیگی(

بدینوســیله به اطالع آقای محســن دریابیگی فرزند قدرت اله به کد ملی 
0533148464 بــه نشــانی اراک - قدس - کوچــه اعتماد 1  پالک 27 
می رســاند اتومبیل پژو پارس به شــماره انتظامی 154 د 43 - ایران 47 
متعلق به شــما طی گزارش ارزیابی توسط کارشناس دادگستری به مبلغ 
580/000/000 میلیون ریال معادل 58/000/000 میلیون تومان ارزیابی 
گردیده است شایسته اســت چنانچه نسبت به قیمت اعالم شده معترض 
می باشــید اعتراض کتبی خود را ظرف 5 روز از انتشار آگهی الکترونیکی 
ضمن پرداخت هزینه کارشناســی اعالم فرمائید بدیهی است به اعتراض 
خــارج از موعد مقرر و نیز بدون واریز هزینه ارزیابی مجدد ترتیب اثر داده 

نمی شود.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک

منصوری  م الف 201

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

 و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 1396960326006000405- 1399/03/20 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ســید رحمان حســینی فرزند ابراهیم به 
شماره شناسنامه 578 صادره از مالیر در ششدانگ یک باب عمارت مخروبه به مساحت 140/06 
متر مربع پالک 2 فرعی 1622 اصلی واقع در بخش یک مالیر خریداری از مالک رسمی وراث 
مرحوم ســید مرتضی صفوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/04/23 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/04/08 

محمدرضا امینی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

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

و ساختمان های فاقد سند رسمی«
برابر رای شــماره 139860317001003292-98/11/29 هیئــت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای نصراله طالبی فرزند سعدون بشماره شناسنامه 1992 صادره از 
اهواز به شماره ملی 1751028771 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 303/64 
مترمربع در قســمتی از پالک 58/25 بخش 9 اهواز خریداری شده موضوع سهام 
شماره 2025 کوی باغات شاه ســهمی آقای شاهرخ کیوان فرزند مرتضی)مالک 
رســمی( که به متقاضی انتقال یافته، محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: 99/4/7 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/4/23
اکبر افشین
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز 5/476م الف

در اجرای ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی بدینوسیله اعالم می گردد:
پرونــده اتهامی خانم  متین رفیعی شیشــه گورابی در هیئت 
بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی تحت 
بررسی می باشد. بدین وسیله به نامبرده ابالغ می گردد ظرف 
مدت 15 روز از تاریخ صدور این آگهی جهت ادای توضیحات 
در ســاعات اداری به دفتر این هیئت: واقع در استان گیالن  
رشــت - خیابان نامجو - روبروی ورزشــگاه شهید عضدی   
دانشگاه علوم پزشــکی گیالن - طبقه پنجم - اتاق )510( 

مراجعه نمایند.
هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات »آگهی ابالغ«
بهداشتی درمانی استان گیالن

 روابط عمومی

برگ سبز و کارت مشخصات خودرو سواری پژو PARS TU5 به شماره پالک 495 ق 35- ایران 14 به 
 NAAN11FEXHH046274 164 و شماره شاسیB0163136 رنگ سفید مدل 1396 و شماره موتور

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت دوم

مــدرک گواهی نامه موقت پایان تحصیالت اینجانب خالد آژ فرزند حســین به شــماره شناســنامه 
1741147727 صادره از اهواز در مقطع کارشناســی ناپیوسته رشــته تکنولوژی برق- قدرت صادره 
از واحد دانشــگاهی شــادگان با شــماره 9685- مورخ 97/12/14 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
می باشــد از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اســالمی واحد شادگان به نشانی 

خوزستان- شادگان- بلوار امام خمینی)ره( روبه روی فرمانداری ارسال نماید.

آگهی تغییرات شرکت گروه ره آفرینان دشت البرز
سهامی خاص به شماره ثبت 8۱۹۳ و شناسه ملی ۱0760۳۵64۳۵

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- 
آدرس شــرکت از آدرس قبلی به آدرس جدید اســتان مازندران، شهرســتان ساری، بخش مرکزی، 
شــهر ساری، پاســداران، کوچه پاسدار، بن بســت بوســتان 5، پالک 106، طبقه همکف کدپستی: 

4815837347 انتقال یافت و ماده مذکور در اساسنامه بدین شرح اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
شناسه آگهی: )911122(  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 
در شرکت فن آوری کک سبز )سهامی خاص(

 به شماره ثبت ۱7۲7۱4 شناسه ملی 0۱0۲۱۵۱4۱0 ۱
بدینوسیله از کلیه سهامداران شــرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 

در ساعت 9 صبح 1399/5/6 در مرکز اصلی شرکت تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: اصالح مواد اساسنامه تغییر موضوع فعالیت 

تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام 
تصویب اساسنامه 

هیئت مدیرهتغییر نام شرکت

آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده در شرکت فن آوری کک سبز )سهامی خاص( 

به شماره ثبت ۱7۲7۱4 شناسه ملی 0۱0۲۱۵۱4۱0 ۱
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در ساعت 

8 صبح 1399/5/6 در مرکز اصلی شرکت تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: تصویب صورت های مالی سال منتهی به سال 397 1 و 1398 

استماع گزارش هیئت مدیره یا بازرس قانونی
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره 
هیئت مدیرهسایر موارد

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده ۱8 آئین نامه 
اجرای اسناد رسمی الزم االجرا

بدین وسیله به خانم سارا بغدادی فرزند خیراله به شماره ملی 
خانم  که:  می شود  ابالغ   1907 شناسنامه  و   0533047803
شناسنامه  و  ملی  شماره  به  علی اکبر  فرزند  بغدادی  رحیمه 
2970530860147 به استناد سند ازدواج شماره 1916 مورخ 
قبال  در  اراک  ازدواج شماره 4 شهر  دفترخانه   1345/08/01
مبلغ 117/201/923 ریال موضوع الزم االجراء و حقوق دولتی 
پرونده  و  نموده  اجراییه  صدور  به  مبادرت  شما  علیه  متعلقه 
اجرایی به کالسه 9900413 در این اداره تشکیل و در جریان 
اقدام است. چون شما طبق گزارش مامور ابالغ در آدرس تعیین 
شده در اجراییه شناسائی نشده اید و بستانکار نمی تواند شما را 
معرفی نماید و برای این اداره هم معلوم نیست؛ لذا به استناد 
به  وارده  بستانکار  تقاضای  به  بنا  و  اجراء  آیین نامه   18 ماده 
شماره 5717-99/4/15 مفاد اجراییه فوق الذکر یک نوبت در 
روزنامه کثیراالنتشار کیهان آگهی می شود، چنانچه ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز رسمی ابالغ اجرائیه 
محسوب می شود اقدام به پرداخت بدهی خود ننمائید عملیات 
جز  به  و  شد  خواهد  تعقیب  شما  علیه  مقررات  برابر  اجرائی 
آگهی مزایده، در صورت بازداشت اموال آگهی دیگری منتشر 

نخواهد شد.
منصوری- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک م الف 202

آگهی تغییرات شرکت ماهوت مامطیر شمال سهامی خاص 
به شماره ثبت 77۳7 و شناسه ملی ۱400۵۳۱۲707

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت 
در واحد ثبتی بابل به آدرس جدید: اســتان مازندران، شهرســتان بابل، بخش مرکزی، شــهر 
بابل، نواب صفوی، کوچه آیت اهلل اشــرفی 9، بن بست عالمی 1، پالک 0، طبقه اول کد پستی 

4713946588 تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل 
شناسه آگهی: )911119(

آگهی تغییرات شرکت تاج تجارت سپهر باختر 
سهامی خاص به شماره ثبت ۳04۹ 

و شناسه ملی ۱400۵۱68848 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1399/03/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: الف( اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند: آقای احمد تســلیمی به شماره ملی 3391666250 و آقای مهدی 
آرایشگر دریاکناری به شماره ملی 4839908265 و آقای بنیامین جعفری سجوبی به 
شــماره ملی 4839906114 و آقای محمدرضا ختایی به شماره ملی 2200521839 
ب( آقای یاسر اســتادی به شماره ملی 2200669461 به سمت بازرس اصلی آقای 
جواد فقیه عبداللهی به شــماره ملی 4839960453 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یک ســال مالی انتخاب شدند. ج( ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی 

به سال های 1397 مورد تصویب قرار گرفت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نوشهر

شناسه آگهی: )911068(

شناسنامه مالکیت )برگ سبز( خودرو سواری پژو هاچ بک 
206TU5 مدل 1396 به رنگ مشکی متالیک به شماره 
 163B0296266 انتظامی 546 و 11 ایران 66 شماره موتور
و شــماره شاســی NAAP13FE7HJ105715 بــه 
مالکیت کیان دخت کوهانی شــماره ملی 0079563511 

مفقود گردیده فاقد اعتبار است.
_________________________

 1600i شناسنامه مالکیت  )برگ ســبز( خودرو وانت پیکان
مــدل 1384 بــه رنگ ســفید روغنی به شــماره انتظامی
192 ب 86 ایران 53 شماره موتور 11284085058 و شماره 
شاســی 12161277 به مالکیت زیبا احمدی شیخ شــبانی 
شماره ملی 1818918153 مفقود گردیده فاقد اعتبار است.
_________________________

شناســنامه مالکیت )برگ ســبز( خودرو کامیونت ون  
نیســان مدل 1384 بــه رنگ آبی به شــماره انتظامی
346 س 13 ایران 99 شماره موتور 279187  و شماره 
شاســی D74332 به مالکیت محمدحســین عسکری راد 
شماره ملی 0018630448 مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

_________________________
ســند کمپانی خودرو ســواری ســمند ال ایکس مدل 
1384 به رنگ خاکســتری متالیک به شماره انتظامی

477 ج 36 ایران 13 شــماره موتور 12484223240 و 
شماره شاســی 17618756 به مالکیت محمدرضا کبیری 
شماره ملی 1285563891 مفقود گردیده فاقد اعتبار است.

برگ سبز خودرو سواری سمند LX XU7 به شماره 
پالک 636 ه  38 - ایران 34 به رنگ سفید - روغنی 
مدل 1399 و شماره موتور 124K1446364 و شماره 
شاسی  NAAC91CE9LF685433 مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مناقصه عمومی
 B به اطالع کلیــه دارندگان آمبوالنس های تیپ
و تیپ C می رســاند بیمارســتان آریا جهت عقد 
قرارداد یکســاله مناقصه عمومــی برگزار خواهد 

کرد.
افــراد واجد شــرایط جهت دریافــت اطالعات 
تکمیلی تــا تاریخ 1399/4/26 با شــماره تلفن 
09169149410 آقــای شــفیعی تمــاس 

حاصل فرمایند.
بیمارستان آریا

جدول نرخ سکه و ارز
قیمت )به تومان(نوع سکه

10/400/000سکه تمام طرح جدید
9/695/000سکه تمام طرح قدیم

5/250/000نیم سکه
3/048/000ربع سکه

1/630/000گرمی
966/400هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
22/552دالر
24/850یورو
28/660پوند

3/313لیر ترکیه
6/210درهم امارات

18/9دینار عراق

تسلیت
همکار محترم سرکار خانم فخارمنش

مصیبت درگذشــت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از 
خداوند متعال برای آن مرحومه غفران و رحمت واســعه الهی 
و برای شما و بازماندگان محترم صبر و اجر مسئلت می نمایم.
مدیر امور مالی و اداری

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
اظهار کرد:  ایرادات الیحه تجارت  به  با اشــاره 
این الیحه در مجلــس یازدهم به صورت دقیق 
و با دعوت از تمام کارشناســان مجددا بررسی 

خواهد شد.
جبار کوچکی نژاد، در گفت وگو با خبرگزاری مهر 
درباره ایرادات شــورای نگهبان به الیحه تجارت گفت: 
الیحه تجارت دارای ایرادات اساسی بود ولی متأسفانه 
در مجلس دهم بخش زیادی از ماده های آن به سرعت 
تصویب و به شورای نگهبان قانون اساسی جهت تأیید 

نهایی ارسال شد. اقدام مجلس دهم در این زمینه خوب 
نبود. وی ادامه داد: بازگشت این الیحه از شورای نگهبان 
کار بســیار خوبی بود. در مجلس یازدهم فرصت داریم 
به صورت دقیق الیحه مذکور را بررســی کنیم. الیحه 

تجارت در مجلس یازدهم مجدداً بررسی خواهد شد.
این نماینده مجلس با بیــان اینکه الیحه تجارت 
تأثیــر زیادی بر فعالیت های تجاری دارد، افزود: الیحه 
تجارت به عنوان یک قانون مادر تأثیر بسیار فراوانی بر 
مــراودات و فعالیت های بازرگانی و اقتصادی دارد. این 
موضوع حساسیت های زیادی را به همراه داشته است.

کوچکی نژاد یادآور شد: تعدادی از مدیران اقتصادی 
و بازرگانی دولت نســبت به الیحــه تجارت نقدهایی 

داشته اند که برخی از آنها صحیح می باشد.
وی تصریح کــرد: در مجلس یازدهم زمان زیادی 
را به بررسی الیحه تجارت اختصاص خواهیم داد و در 
همین راستا از تمام کارشناسان دعوت خواهیم کرد تا 
نقطه نظرات خود را برای غنای هرچه بیشتر الیحه ارائه 
کنند. گفتنی است الیحه تجارت جزو آخرین مصوبات 
مجلس دهم بود که بخش زیادی از آن با سرعتی عجیب 
تصویب گردید ولی با انتقادات فراوانی که به آن وجود 

داشت، از سوی شورای نگهبان تأیید نشد.
بســیاری از اساتید دانشگاه و مراکز مطالعاتی، این 
الیحه را دارای نواقص جدی عنوان کرده و درخواست 
کردند در تصویب آن تجدید نظر شود. برخی نمایندگان 
و کارشناسان معتقد بودند الیحه تجارت به سودجویی 
جنبه قانونــی می دهد و راه کالهبــرداری با تصویب 

شتابزده این الیحه هموار می شود.
برخی اعضای هیئت علمی دانشــگاه ها نیز تصریح 
کردند که الیحه تجارت تعداد پرونده های دادگستری 

را سه برابر می کند و اقتصاد کشور را از بین می برد.

یک کارشناس اقتصادی با  اشاره به ناترازی 
مالی  تومانــی صورت های  میلیارد  هزار   900
بانک ها در ســال 96، اعالم کرد این ناترازی 
در سال 98 با کمک افزایش تورم به سوددهی 

تبدیل شد! 
عباس دادجوی توکلی در گفتگو با خبرگزاری 
مهر اظهار داشت: بانک ها در بازه زمانی سال 1398 
و تا خرداد ماه ســال جاری، با اســتفاده از تورم و 
رونق یک ســاله بورس توانستند ناترازی موجود در 
صورت های مالی خود را از طریق بروز رسانی ارزش 
دارایی ها مانند تجدید ارزیابی انواع دارایی، فروش و 
یا بیش برآورد شرکت های زیان ده خود تا چند برابر 

ارزش واقعــی و همچنین کاهش ذخیره گیری الزم 
بدلیــل افزایش ارزش وثائق، کاهش داده و حتی به 

سود دهی برسند.
وی افزود: اگر چه در ســال های پیش از سال 91 
ناترازی در ترازنامه بانک ها وجود داشــت اما با توجه 
به اینکه در بازه زمانی قبل از ســال 1391، همزمان 
با تورم، درصدی از رشد اقتصادی هم در کشور دیده 
می شــد و از سوی دیگر نرخ ارز ثابت مانده بود، این 
موضوع باعث شده بود تا جریان نقدینگی در بانک ها 
سیال تر باشد و در نتیجه ناترازی بانک ها به چشم نیاید. 
این کارشــناس اقتصادی ادامه داد: در آن دوران 
بسیاری از بانک ها با ایجاد شرکت های مرتبط در دو 

حوزه ســاختمان و مســتغالت و همچنین بازرگانی 
خارجی، ســودآوری مناســبی را در کنــار عملیات 
تسهیالت دهی خود در دســتور کار خود قرار دادند. 
همچنین تا قبل از شروع تحریم ها، تمایل به »افزایش 
سرمایه« مداوم )که البته منشأ بسیاری از آنها وام دهی 
و خلق پول از هیچ است و یا سودهای شناسایی شده 
از تســهیالت بعضاً الوصول( در بانک های بخصوص 

خصوصی، موج میزد. 
دادجــوی توکلی اضافه کــرد: همچنین نظارت 
بر نحوه شناسایی ســودهای موهومی حتی از محل 
تسهیالت مشکوک الوصول و طبقه بندی تسهیالت به 
هیچ عنوان در دستور کار مقام پولی قرار نداشت. اما 

از سال 91 به بعد که تحریم ها جدی تر شد، ناترازی 
بانک ها به شکل واضح تری میان اقتصاددانان نمایان 
شد. در انتهای سال 96 ناترازی بانک ها به 900 هزار 

میلیارد تومان رسید که رقم قابل توجهی بود.
وی افزود: اما چه شــد که بســیاری از بانک ها از 
ســال 1398 روند سوددهی را در پیش گرفتند، آن 
هم در اقتصــادی که با رکود تورمــی قابل توجهی 
دست و پنجه نرم می کرد؟ با تورمی که بدلیل تشدید 
تحریم ها و ساختار معیوب اقتصادی کشور ناگزیر به 
نظر می رسید و همچنین افزایش بازدهی های نامتعارف 
در بازارهای مالی، پروژه احیای ترازنامه برخی بانک ها 

استارت خورد. 

سرپرست ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان تهران از وجود 500 هزار خانه خالی در 
تهران خبر داد و گفت: قانون مالیات بر خانه های 
خالی در ســه ماهه دوم سال 99 رسماً عملیاتی 

خواهد شد.
به گزارش ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
تهــران، نعمت ا... ترکــی اظهار داشــت: بیش از 20 
درصــد از خانه های خالی کشــور یعنی حدود 500 
هزار واحد مربوط به استان تهران می شود که متأسفانه 
به دلیل عدم دسترســی به منابــع اطالعات و برخی 
چالش های قانونی امــکان دریافت مالیات از صاحبان 

این امالک میسر نبود.
وی افــزود: بــا عملیاتی کــردن قانــون بودجه 
و اخذ مالیات از صاحبــان خانه های خالی اجرای این 

قانون در سه ماهه دوم سال 99 رسماً عملیاتی خواهد 
شد. برای تحقق این مهم جلسات و اقداماتی در حوزه 
مدیریت شــهری و شــهرداری ها به ویژه شــهرداری 
تهران انجام شده و با توجه به اینکه نیمی از این مبلغ 
به عنوان مشــوق قانونی به شــهرداری ها باز می گردد 
انگیزه خوبی برای همکاری شــهرداری ها برای اجرای 

این قانون ایجاد شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته همچنین دو 
فوریت طرح مالیات بر خانه های خالی در مجلس یازدهم 
به تصویب رسید؛ البته این سومین قانونی است که در 
خصوص اخذ مالیــات از خانه هــای خالی به تصویب 
می رسد. هرچند توجه نمایندگان به موضوع مسکن را 
باید به فال نیک گرفت، اما واقعیت این است که مشکل 
بازار مسکن به دلیل نبود قوانین نیست، بلکه مشکل در 

عدم اجرای قوانین است. 
پیش از این در ســال 94، مــاده 54 مکرر قانون 
مالیات های مستقیم و در هنگام بررسی الیحه اصالح 
این قانون، به آن افزوده شده بود که به این شرح است: 
واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش 
از یکصد هزار نفر که به اســتناد ســامانه ملی امالک 
و اسکان کشور )موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این 
قانون( به عنوان »واحد خالی« شناســایی می شوند، از 
سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره  
خواهند شــد.  دومین مورد قانونی نیز که قرار اســت 
دولــت را مکلف به اخذ مالیــات از خانه هــای خالی 
کند، بند 5 تبصره 6 قانــون بودجه )بند الحاقی 11( 
سال جاری اســت که به این شرح است: سازمان امور 
مالیاتی کشور مکلف اســت با همکاری شهرداری های 

سراســر کشــور واحدهای مســکونی خالی از سکنه 
واقع در شــهرهای بــا جمعیت بیــش از یکصد هزار 
نفــر جمعیت ســال های 1397، 1398 و 1399 را 
شناســایی و مالیات متعلقه مــاده )54 مکرر( قانون 
مالیات های مستقیم با اصالحات و الحاقات بعدی را از 

مالکان آنها اخذ کند.
یکی از تکالیفی که در قانون موجود بر عهده وزارت 
راه و شهرسازی گذاشته شده، تهیه و راه اندازی سامانه 
جامع امالک و اسکان است؛ سامانه ای که قرار است در 
آن اطالعات ملکی همه خانوارهای ایرانی بارگذاری شود. 
اما تاکنون و علی رغم تهیه پوسته ظاهری این سامانه 
در 29 بهمن سال گذشته، اطالعات ملکی افراد در آن 
بارگذاری نشــده و وزارت راه و شهرسازی توانسته به 

بخش کمی از آن دسترسی داشته باشد.

برخی تولید کنندگان پوشک از نبود نظارت 
کافــی در بازار ملزومات مــورد نیاز کودک به 

مصرف کنندگان اجحاف می کنند. 
بــه گزارش فــارس، هرج و مرج در بازار پوشــک 
حدود 2 سال است که تشدید شده و با وجود اهمیت 
قیمت این کاال، نظارت چندانی از ســوی دستگاه های 
مسئول صورت نگرفته است.این در حالی است که تعداد 
تولیدکنندگان پوشــک در کشور رقم باالیی نیست و 
کنترل قیمت تولیداتشان کار سختی به نظر نمی رسد.

 مســئوالن تأکید زیادی بر لزوم بهبود نرخ رشد 
جمعیــت دارند و ایــن موضوع را عاملی برای رشــد 

شــاخص های مختلــف اقتصادی و اجتماعی کشــور 
می دانند. حال آنکه برای تحقق این هدف باید شرایط 
اقتصادی خانواده ها را نیز در نظر گرفت و در این جهت 
کنتــرل و مدیریت بازار لوازم بچــه از اهمیت باالیی 

برخوردار است.
در حال حاضر قیمت درج شده بر روی پوشک های 
تولیدی در کشــور اختالف قابل توجهی با نرخ فروش 
آن در بخشی از بازار خرده فروشی دارد، در عین حال، 
مراکزی مانند داروخانه ها این محصول را نرخ درج شده 
روی کاال عرضه می کنند و فروشــگاه ها نیز با قیمتی 
بین نرخ درج شده بر روی کاال و نرخ خرده فروشی این 

محصوالت را به خریداران عرضه می کنند.
به عنوان مثال قیمت مصرف کننده درج شــده بر 
روی پوشــک بچه 80 هزار و 500 تومان است که بر 
روی بسته بندی با لحاظ تخفیف 10 درصدی 72 هزار 
و 450 تومان درج شــده است. این در حالی است که 
همین کاال در مرکز خرده فروشی با قیمت 63 هزار تومان 
به فروش می رسد. با توجه به اینکه فروشنده هیچگاه 
کاالی خود را زیر قیمت عرضه نمی کند و از فروش آن 
سود می برد، قطعا در خرید از مراکز عمده فروشی، قیمت 
این پوشک پایین تر خواهد بود. به این ترتیب بین قیمت 
درج شــده بر روی پوشک و نرخی که از سوی برخی 

خرده فروشــان اعالم می شود اختالف 17 هزار و 500 
تومانی وجود دارد. 

ایــن در حالی اســت که عالوه بر نبــود نظارت بر 
قیمت  گذاری این محصول مهم، نرخ آن در سامانه 124 

نیز درج نشده است.
از سویی تولیدکننده ماه هاست که عنوان »تخفیف 
10 درصــدی« را بر روی تولیداتش درج می کند و در 
این شرایط مشخص نیست چرا نرخ واقعی )قیمتی که 
کاال توسط خرده فروشــی به مردم عرضه می شود( بر 
روی کاال درج نمی شود و دلیل عرضه آن تحت عناوینی 
مانند »تخفیف محدود« آن هم با قیمت باال چیست؟

سقف وام مشاغل خانگی برای اشخاص حقیقی  
50 میلیون تومان شد

دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی کشور سقف وام 
مشاغل خانگی را اعالم کرد.

مهناز امامدادی، درباره اجرای دو طرح حمایت از مشــاغل خانگی و ایجاد 
اشتغال برای زنان سرپرست خانوار فاقد حمایت نهادها، اظهار داشت: حدود یک 
سال است که طرح توانمند سازی 6200 زن سرپرست خانوار با حمایت جهاد 
دانشگاهی آغاز شده است. وی افزود: میزان وام برای مشاغل خانگی برای اشخاص 
حقیقی تا سقف 50 میلیون تومان شده، در حالی که قباًل این رقم 20 میلیون 
بود و برای فعالیت های گروهی و شــبکه ای و پشــتیبانی تا سقف 200 میلیون 
تومان وام پرداخت می شود. به گزارش تسنیم، دبیر ستاد ساماندهی و حمایت 
از مشاغل خانگی کشور گفت: هدف از اجرای این الگو را تعامل با دستگاه های 
اجرایی و بخش خصوصی دخیل در اجرای طرح و ارائه خدمات آموزش و مشاوره 
حضوری و غیرحضوری به متقاضیان مشاغل خانگی برای اتصال به بازار و ایجاد 
زیرســاخت های بازاریابی و فروش محصوالت مشــاغل خانگی و ایجاد امکان و 
تســهیل نظارت وزارت بر فرآیند اجرای طرح از طریــق نرم افزار کنترل پروژه 
و بازدیدهای میدانی اســت. امامدادی افزود: با توجه به شیوع کرونا و مشکالت 
زیادی که برای مشــاغل خرد و کوچک ایجاد شــده به این نتیجه رسیدیم که 
تسهیالتی برای کسب و کارهای متضرر از شیوع این ویروس در نظر بگیریم. ما 
فهرســت این کسب و کارها را در اختیار داریم و با توجه به استحقاق آنها برای 

دریافت این تسهیالت به آنها کمک خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه تاکنون 16 هزار و 500  شغل در 9 استان پایلوت که 
از سال 96 رقم خورد به وجود آمده یادآور شد: این طرح با موفقیت های خوبی 
همراه بود و موجب ایجاد برند های جدید ملی شــد و عالوه برآن برند های ملی 
قدیمی حمایت و تقویت شــده اســت. گفتنی است، طرح ملی توسعه مشاغل 
خانگی از جمله طرح های حمایتی حوزه اشــتغال، ذیل برنامه اشــتغال فراگیر 
است که با نقش آفرینی سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان 
)جهاد دانشگاهی( به عنوان نهاد واسط، تسهیل گر و توسعه ای در هشت استان 
کشور )آذربایجان  غربی، چهارمحال  و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، 

خراسان شمالی، کردستان، کرمانشاه، لرستان( در حال اجراست.

شرایط دریافت ودیعه مسکن مستاجران 
اعالم شد

وزیر راه و شهرسازی با  اشــاره به شرایط دریافت ودیعه مسکن 
برای مستاجران، داشتن قرارداد رســمی را پیش شرط دریافت این 

ودیعه اعالم کرد. 
محمد اســالمی در حاشیه امضای تفاهم نامه 20 هزار واحد مسکن برای 
ایثارگران در جمع خبرنگاران درباره ودیعه مســکن اظهار داشت: این ودیعه به 
مستاجرانی تعلق می گیرد که قرارداد رسمی و کد رهگیری داشته باشند و مسکن 

آنها در پایتخت 75 متر و در سایر شهر ها 95 متر باشد. 
وی در مورد اعالم میزان ودیعه مســکن گفت: رقم پیشــنهادی وزارت راه 
و شهرســازی را اعالم نمی کنم و منتظر بانک مرکزی هستم، منابع و توافق و 
شــیوه اجرایی پرداخت ودیعه مســکن را بانک مرکزی با سایر بانک ها توافق 
خواهد کرد و به زودی اعالم می کند و ما در ســتاد اقتصادی دولت به تصویب 
می رسانیم و اعالم خواهیم کرد. به گزارش تسنیم، در همین زمینه، مسئوالن 
وزارت راه و شهرسازی همچنان بر پرداخت کمک ودیعه مسکن به مستأجران 
تاکید دارند. وزیر راه و شهرســازی هفته گذشته گفته بود: بخشی از منابع 75 
هزار میلیاردتومانی که برای مبارزه با کرونا تخصیص داده شــده است را برای 

کمک به مستأجران نیازمند در نظر می گیرند.
به گفته وی، نکته مهم دیگر برای پرداخت این تسهیالت را وجود قرارداد 
رســمی اجاره، میان موجر و مستأجر است.  این تسهیالت پس از نهایی شدن 
به عنوان کمک هزینه ودیعه مسکن از طریق شبکه بانکی در اختیار مالکان قرار 
می گیرد و مستأجران صرفاً کارمزد تسهیالت را پرداخت می کنند.  گفتنی است، 
جابجایی اجاره نشین ها در بازار مسکن به روزهای اوج خود رسیده، اما هنوز خبر 
امیدوارکننده ای در خصوص وام ودیعه مسکن شنیده نمی شود. آمارهای مرکز 
آمار نیز نشــان می دهد که در ســال 98 قیمت مسکن متوسط 67/95 درصد 
نســبت به سال 97 رشد کرده است. همچنین قیمت اجاره ماهانه نیز متوسط 
32/65 درصد گران شــد. به گزارش خبرگزاری فارس، براســاس آمارهای در 
فصل زمستان 98، قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 65/6 درصد گرانتر فروخته شد. همچنین در این فصل 44/6 
درصد اجاره بهای مســکن نسبت به مدت مشابه سال 97 افزایش یافت. قیمت 
هر مترمربع ساختمان کلنگی نیز در این مدت 63/4 درصد رشد نشان می دهد.

بر اساس اعالم بانک مرکزی، سقف کارت به 
کارت در شبکه بانکی به شش میلیون تومان و 
سقف پرداخت به وسیله اپلیکیشن های پرداخت، 

به سه میلیون تومان افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بانک مرکزی 
طی بخشنامه ای اعالم کرد: با توجه به روند صعودی و 
شــروع موج دوم بیماری کرونا در کشور و در راستای 
مدیریت، کنترل و پیشــگیری از شیوع این ویروس، از 
شــبکه بانکی تقاضا می شود، به صورت موقت، بر ارائه 
هرچه بیشــتر خدمات غیرحضوری به منظور تسهیل 

استفاده هم وطنان از درگاه های غیرحضوری و کاهش 
مراجعــات حضوری مردم به شــعب و دســتگاه های 
خودپرداز، تمرکز کنند. براین اساس، سقف مجاز انتقال 
وجه کارت به کارت )شــتابی و درون بانکی( از طریق 
درگاه های اینترنتی، خودپردازها و کیوسک از مبلغ 30 
میلیون ریال در هر شبانه  روز از مبدأ هر کارت به 60 
میلیون ریال افزایش یابد. همچنین سقف مجاز انتقال 
وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها )گروهی 
از اشــخاص حقوقی کــه در حــوزه فناوری های مالی 
فعالیت می کننــد( از 10 میلیون ریال به 30 میلیون 

ریال با حصول اطمینان از انطباق شــماره ملی دارنده 
کارت و شــماره ملی دارنده ســیم کارت انجام دهنده 
تراکنش قابل افزایش است. با توجه به خطرات ناشی از 
سوءاستفاده های احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل 
فوق، افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست. در همین 
راستا، امکان تمدید تاریخ انقضاء کارت های بانکی بدون 
نیاز به مراجعه حضوری مشتری به مدت یک سال و تا 
اطالع ثانوی بالمانع است. ضروری است اقدامات الزم 
برای احراز هویت غیرحضوری و اطالع رسانی به مشتریان 
انجام شــود. رعایت مفاد این بخشنامه تا اطالع ثانوی 

الزم االجرا بوده و بازگشت به وضعیت عادی با ابالغ این 
بانک انجام خواهد شد. به گزارش فارس، پیش تر بانک 
مرکزی که پس از انتشار ویروس کرونا، سقف کارت به 
کارت در شبکه شتابی را از سه میلیون به 10 میلیون 
افزایش داده بود، با فروکش کردن مرحله نخست شیوع 
این ویروس، مجددا ســقف کارت به کارت را به حالت 
قبل بازگرداند. به نظر می رســد فارغ از بحث کرونا، با 
افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی و بزرگ شــدن 
رقم تراکنش های بانکی، سقف سه میلیون تومان برای 

کارت به کارت کارایی ندارد.

با وجود کمبود منابع ارزی

500 میلیون یورو
 صرف واردات گوشی آمریکایی شد!

مدیر سامانه  همتا، حجم واردات یک گوشی آمریکایی در سال 98 
را 500 میلیون یورو اعالم کرد و گفت: این در حالی اســت که کل ارز 
مورد نیاز برای قطعات لوازم خانگی حدود یک میلیارد یورو بوده است!
به گزارش ایسنا، حسین یوسفیان متوسط مصرف تلفن همراه در کشور را تا 
سال 1396 و پیش از اجرای طرح رجیستری 25 میلیون و پس از آن با افزایش 
نرخ ارز و قیمت این کاال حدود 15 میلیون عدد عنوان کرد و گفت: در ســال 
1398 حدود 15/3 میلیون دســتگاه تلفن همراه به کشور وارد شده که 13/9 
میلیون عدد از آنها زیر 300 یورو و 1/4 میلیون بیش از 300 یورو قیمت داشتند. 
وی با بیان اینکه تنها 9 درصد بازار در سال 1398 در اختیار موبایل های باالی 
300 یورو بوده، اظهار کرد: این در حالی است که ارزش واردات موبایل در سال 
گذشته 2/4 میلیارد یورو بوده که 35 درصد آن به واردات گوشی همراه بیش از 
300 یورو اختصاص یافته است.  به گفته این مقام مسئول، در سال گذشته 940 
هزار تلفن همراه مســافری وارد کشور شده که 460 هزار تلفن همراه با قیمت 
باالی 300 یورو توســط بازرگانان وارد شــده که از این تعداد 40 هزار دستگاه 
از برند اپل بوده اســت. همچنین تقریبا 14 برابر این تعداد طبق رویه مسافری 

بوده که تحلیل ها نشان می دهد آن ها از طریق قاچاق وارد کشور شده است. 
یوســفیان با بیان اینکه در ســال گذشته نیم میلیارد یورو در کشور صرف 
واردات اپل شــده اما تنها چهار درصد از بازار کشور را تامین کرده است، گفت: 
این در حالی است که کل واردات تایر سنگین کشور به طور متوسط در سال های 
اخیر 250 میلیون یورو و کل ارز مورد نیاز برای قطعات لوازم خانگی حدود یک 
میلیارد یورو بوده است!  وی ادامه داد: اگر این روند برای واردات اپل ادامه پیدا 
کند، در بقیه موارد شــاهد کاهش عرضه و افزایش قیمت تلفن همراه خواهیم 
بود. اگر ســه ماهه اول سال 1399 را مرور کنیم در سه ماهه اول امسال 2/55 
میلیارد یورو تلفن همراه وارد کشــور شده که 28 درصد مبالغ ارزی را به خود 

اختصاص داده و شش درصد بازار را تامین کرده است. 

تکلیف 13 شرکت غیربورسی سهام عدالت 
مشخص شد

رئیس  سازمان بورس از انتقال1۳ شرکت غیر بورسی سهام عدالت 
به یک هلدینگ فراگیر ملی برای حضور در بورس خبر داد.

 حسن قالیباف اصل در جمع خبرنگاران در پایان جلسه  شورای عالی بورس 
و اوراق بهادار درباره ســهام عدالت اظهارداشت: 13 فقره از  شرکت های واگذار 
شده در قالب سهام عدالت، غیر بورسی هستند که به یک هلدینگ فراگیر ملی 
منتقل می شــوند و تمام مشمولین حدودا 49 میلیون و 150 هزار نفری سهام 

عدالت، سهامدار این هلدینگ خواهند شد.
وی درباره نحوه واریز وجوه کســانی که 30 درصد ســهام عدالت خود را 
فروخته اند، مدعی شــد: افراد به ترتیب زمانی فروش سهام خود و با فرجه دو 
بعالوه یک روز)!(، پول خود را دریافت می کنند. تا االن شــرکت سپرده گذاری 
مرکزی، نزدیک به 2700 میلیارد تومان به کارگزاری ها پرداخت کرده و آنها نیز 

بین فروشندگان سهم 30 درصدی سهام عدالت خود توزیع کرده اند.
به گزارش تسنیم، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در جلسه اخیر 
شورای بورس مقرر شد به قیمت های تاریخ 31 تیرماه، سبد سهام شرکت های 
سرمایه گذاری استانی نهایی شود و دارایی افرادی که روش غیر مستقیم را برای 
اداره سهام خود انتخاب کرده اند، به شرکت های سرمایه گذاری مذکور منتقل شود.
تعداد 30 میلیون نفر از مشموالن سهام عدالت، روش غیر مستقیم را برای 
اداره سهام خود انتخاب کرده اند و همه این افراد از این پس سهامدار شرکت های 
سرمایه گذاری استانی محسوب می شوند. گفتنی است، بر خالف گفته مدیرعامل 
بورس که فرجه واریز وجوه فروش سهام عدالت را سه روزه عنوان کرده، پرداخت 

وجوه از سوی بانک ها و کارگزاری ها، یکماه تا 40 روز بطول انجامیده است.
همچنین اگر چه ســهام عدالت به نام مردم آزاد شــد اما عمال گوشــت 
قربانی شــده و به کام بانک ها، کارگزاری ها، شــرکت های خلق الساعه استانی 
بدون اساسنامه و حاال هم یک هلدینگ پرابهام شده است. در این میان برخی 
بانک ها و کارگزاری ها نیز با نگاهی ارباب مآبانه، می گویند هر وقت صالح بدانیم 
ســهام عدالت را می فروشیم و هر وقت و به هر نحوی صالح بدانیم پولش را به 
حساب سهامدار واریز می کنیم. حال آنکه مردم، چنین اجازه ای به آنها نداده اند.

یک مسئول:

500 هزار خانه خالی در تهران وجود دارد

کارشناس اقتصادی:

بانکهاباکمکتورمزیانخودراجبرانکردند!
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