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دو شنبه ۵ آبان ۱۳۹۹ 
۹ ربیع االول ۱44۲ - شماره ۲۲۵۹4

وعده شرکت سپرده گذاری مرکزی 

کارتاعتباریسهامعدالتتاپایانآبانماهارائهمیشود متن آگهی مزایده
پرونده اجرایی به کالسه 9700463 به استناد سندرهنی شماره 97/06/20-10901 
دفتر اســناد رسمی شــماره 828 تهران له آقای احسان اســدی فرزند علی اکبر به 
شماره ملی 0078284740 به نشانی بازار آهن شادآباد مجتمع پارسیان بلوک اسفند 
پ200 و علیه آقای مســعود نخعی فرزند مهدی به شــماره ملی 5939453971 
)راهن( اراک محله کوی مسکن خ فارابی} 16،21{ بن بست نصرت}15{ پالک 
689 ط همکف و سامان میرانی فرزند زاگروس به شماره ملی 0078314119 )وام 
گیرنده( 3813915185 شادآباد ساختمان تجاری 17 شهریور بلوک ب واحد 10 در 
قبال مبلغ 15/009/000/000 ریــال )پانزده میلیارد و نه میلیون ریال اعم از اصل 
طلب آقای احسان اسدی و خسارت دیر کرد و سایر هزینه ها تا مورخ 1399/08/17 
)روز مزایده( و مبلغ 750/000/000 ریال نیم عشــر اجرائی تشــکیل و اجرائیه در 
مورخــه 1397/07/18 و 1398/02/26 ابالغ و رعایت ماده 111 آئین نامه اجرا نیز 
گردیده اســت مورد وثیقه ســندرهنی فوق الذکر عبارت است از سه دانگ مشاع از 
ششــدانگ پالک 828 فرعی از 14 اصلی مفروز و مجزا شده از 14/172 فرعی از 
اصلی مذکور قطعه 4 واقع در بخش 2 ناحیه 99 اراک به مساحت 240 متر که سند 
مالکیت اصلی به شماره چاپی 540352 سری ب سال 96 با شماره دفتر الکترونیک 
139720305001006054 به نام آقای مســعود نخعی ثبت گردیده است و حدود و 
مشخصات آن بدین شرح اســت: شماال درب و دیوار بطول)12/00( دوازده متر به 
خیابان 11متری شرقا: دیواریســت بطول )20/00( متر به قطعه 3 تفکیکی جنوبا: 
درب و دیــوار بطــول )12/00( دوازده متر به خیابان 10 متری غربا: دیواریســت 
بطول )20/00( بیســت متر به قطعه پنج تفکیکی عمارت مورد نظر با قدمت باالی 
سی سال ســاخت در دو طبقه همراه با زیرزمین با اسکلت نیمه فلزی و سقف طاق 
ضربی بنا شده است. زیرزمین دارای مساحت حدود 60 مترمربع شامل فضای اتاق 
و اتاق تاسیسات می باشد. طبقه اول آن دارای مساحت حدود 170مترمربع بصورت 
مســکونی شــامل آشــپزخانه همراه با کابینت و پذیرایی و دارای 2 اطاق خواب و 
سرویس های حمام و دستشویی و پاسیون دارا می باشد کف سرامیک و دیوارها کاغذ 
دیواری و پنجره های بیرونی از جنس آلومینیوم و درب های داخلی چوبی می باشــد 
و مالک در آن سکونت دارد. در طبقه دوم که به صورت مسکونی و دارای مساحت 
اعیان حدود 140 مترمربع بازسازی شده و دارای فضای آشپزخانه با کابینت فلزی، 
پذیرایی و دو اتاق خواب و ســرویس های بهداشــتی حمام و دستشویی و انباری، 
بالکن به صورت تراس به متراژ 40 مترمربع می باشــد. کف ها سرامیک و دیوارهای 
آن رنگ آمیزی روغنــی و پنجره های بیرونی از جنس آلومینیوم و درب های داخلی 
چوبی می باشــد. سیستم سرمایش کولر آبی و سیستم گرمایش آن شوفاژ و رادیاتور 
می باشــد در طبقه دوم مســتاجر به نام آقای حســین علی محمدی با مبلغ ودیعه 
300/000/000 ریال معادل ســی میلیون تومان و اجاره ماهیانه 13000000 )یک 
میلیون و ســیصد هزار تومان( از تاریخ 1399/03/01 به مدت یکسال اجاره نموده 
اســت. ملک مورد نظر بصورت شمالی)حیاط در جلو( و دارای نمای سنگ چینی و 
دارای انشــعابات آب،برق،گاز می باشد: الزم به ذکر اســت با توجه به توضیحات 
محدودیتهای نقل و انتقال ســند مذکور تمامی ششدانگ مورد ثبت آن به انضمام 
کلیــه متعلقات و منضمات آن در قبال مبلــغ 1/500/000/000 ریال وجه رایج به 
موجب سند شماره 10901 مورخ 1397/06/02 دفترخانه 828 تهران سردفتر عبداله 
صالحی در رهن آقای احســان اســدی با ســلب حق هرگونه خلع و بیع و شرط و 
غیره قرارگرفته است. نظریه: با توجه به توضیحات فوق و در نظر گرفتن موقعیت 
محلــی و منطقه ای ملک و کاربری آن و نوع ســند و نــوع بنا و کیفیت مصالح به 
کار رفته در ملک و ســایر جهات موثر در امر کارشناسی، بدون لحاظ نمودن میزان 
جرایم و بدهکاری های احتمالی به شــهرداری، دارایی، بانک ها و موسسات دولتی و 
غیردولتی و ســایر ارگانها و همچنین در صورت نداشتن معارض، ارزش ششدانگ 
ملک فوق با عرصه و اعیان توســط کارشناسان دادگستری در تاریخ1399/05/19 
به مبلغ 42/560/000/000 ریال معادل چهار میلیارد و دویســت و پنجاه و شــش 
میلیون تومان ارزیابی گردید و با توجه به رای شماره 9909978616900050 مورخ 
1399/01/24 شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان مرکزی تمامت سه دانگ 
مشــاع از ششدانگ پالک فوق در روز شنبه مورخ 99/08/17 از ساعت 9 صبح الی 
12 ظهر با قیمت پایه 21/280/000/000 ریال در محل اجرای ثبت اراک از طریق 
مزایده شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریداران فروخته خواهد شد 
شــرکت در مزایده برای عموم آزاد و طبق ماده 136 شــرکت در مزایده منوط به 
پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا 
نماینده قانونی وی در جلسه مزایده است و همچنین خریدار می تواند در وقت مقرر 
در جلســه مزایده شرکت و قبل از برگزاری مزایده از ملک موصوف واقع در ساکن 
اراک- کوی مسکن- خیابان فارابی- بن بست نصرت شرقی پالک 689 با کدپستی 
3819796733 دیدن نماید کلیه بدهی ها و سایر هزینه های انتقال به عهده خریدار 
می باشــد و میزان بدهی های مذکور مشخص نیست و تنظیم سند انتقال موکول به 
ارائه مفاصا حســاب دارائی و عوارض شهرداری است و چنانچه روز مزایده مصادف 
با تعطیل رسمی غیر مترقبه باشد روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان 

مزایده برگزار خواهد شد./
تاریخ انتشار دوشنبه 99/8/5 

رئیس اجرای اسناد رسمی اراک - منصوری 
م الف 414

آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

یک شرکت معتبر دولتی قصد دارد قســمتی از عملیات اجرایی را با 
شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

موضوع مناقصه: اجرای عملیات باقیمانده عرشــه طره ای پل 38+200 
بصورت قالب پیش رونده)طبق مشخصات فنی و موضوعات مندرج در اسناد 

مناقصه(
- محل پروژه: قطعه سوم راه اصلی پاتاوه- دهدشت

- مدت: 11 ماه
- مهلت، نحوه و محل دریافت اســناد: از تاریخ 1399/08/06 الی 
ســاعت 16 تاریخ 1399/08/10 جهت خرید اسناد مناقصه به نشانی قم- 
میدان آزادگان- بلوار شــهید عابدی- بعد از دادگستری کل- پالک 102 
طبقه 4 مدیریت فنی و مهندسی تلفن 9-02536625178 و کارگاه 
مرکزی پروژه قطعه سوم راه اصلی پاتاوه دهدشت روستای گردنگاه- امور 
قراردادها شــماره تمــاس: 81444092-021 داخلی 119 مراجعه 

نمایند. 
- دریافت اســناد فقط با ارائه اصل فیــش واریز وجه به مبلغ 1/000/000 
ریال به حساب 2171340189 بانک ملت شعبه شهرک امام حسین قم در 
وجه تنخواه درآمد واحد اجرایی امکان پذیر است. وجه مذکور به هیچ عنوان 

قابل استرداد نخواهد بود.
- میــزان ســپرده شــرکت در مناقصــه: مبلــغ 7/500/000/000 ریال 
ضمانتنامه بانکی معتبر طبق فرمت مندرج در اسناد و به مدت حداقل 

سه ماه می باشد.
-مهلت و محل ارائه پیشــنهادات: تاریخ ارائه پیشــنهادات حداکثر 
ساعت 16 روز چهارشنبه تاریخ 99/08/14 به نشانی قم- میدان آزادگان- 
بلوار شــهید عابدی- بعد از دادگستری کل- پالک 102 طبقه 4 مدیریت 

فنی و مهندسی می باشد.
تاریخ بازگشایی: ساعت 14 روز شــنبه 1399/08/17 در محل سالن 

کنفرانس آدرس مناقصه گذار می باشد.
الزم به ذکر اســت کارفرما در انتخاب پیمانــکار مختار بوده و هزینه درج 

آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

برگ ســبز خودرو سواری پژو GLXI 405 به شماره پالک 285ل37 - ایران 24 به 
رنگ نقره ای - متالیک مدل 1389 و شماره موتور 12489256636 و شماره شاسی 

NAAM11CA4BE 063194 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز خودرو ســواری پژو 405GLX XU7 CNG به شماره پالک 493م 
ایــران 14 به رنگ نقره ای متالیک مدل 1394 و شــماره موتور 124K0788186 و 
شماره شاسی NAAM11VEXFR518994 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

برگ سبز و ســند کمپانی خودرو سواری سایپا 131SE به شماره پالک 684د95 - 
ایران 14 به رنگ ســفید - روغنی مدل 1393 و شــماره موتور 5245762 و شماره 

شاسی NAS412100E1083788 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســند کمپانی خــودرو پراید 131SE به شــماره پــالک 699ق94 - ایران 14 به 
رنگ ســفید روغنی مدل 1396 و شــماره موتور M13/5970975 و شماره شاسی 

NAS411100H1053471 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز خودرو وانــت زامیاد Z28ND-D به شــماره پــالک 445ص38 - 
ایران 34 به رنگ آبی مدل 1391 و شــماره موتور 80042618 و شــماره شاســی 

NAZDL104TKA042042 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز و ســند کمپانی و بیمه نامه شــخص ثالث و یک قطعــه پالک متعلق 
به موتورســیکلت ســاوین CDI125 به شــماره پــالک 89275-569 به رنگ 
مشــکی مدل 1390، و شــماره موتور NDR125*05179937* و شماره شاسی 

NDR***1259084191 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامه پایان دوره تخصصی پزشــکی اینجانب ســکینه الهام شانه فرزند جعفر به 
شماره شناسنامه 9485 صادره از اهواز در مقطع دکتری تخصصی رشته بیماری های 
داخلی صادره از دانشــگاه علوم پزشکی جندی شــاپور اهواز با شماره 3996/ف/پ 
مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به نشانی اهواز اتوبان گلستان ارسال نماید.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب ماجد شــبیب اصل فرزند مســلم به شماره شناسنامه 
1820052931 صادره از خرمشــهر در مقطع کاردانی رشــته الکتروتکنیک - برق 
صنعتی صادره از واحد دانشــگاه آزاد اسالمی واحد رامهرمز با شماره 8175 )-1-16

03( مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک 
را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامهرمز به نشانی رامهرمز فلکه سیلو جاده کمربندی 

به میدان دانشگاه ارسال نماید.

نوبت سومآگهی فقدان مدرک تحصیلی

نوبت دومآگهی فقدان مدرک تحصیلی

آگهی مزایده اموال منقول
پرونده اجرایی له افســانه برجی نوازنی فرزند حسین متولد 1369/4/23 کدملی 
0520668340 و علیــه صمد رحیمی، نام پدر: احمد، شــماره شناســنامه: 7، 
شــماره/ شناســه ملی 0534581951، متولد 1362/11/7، به نشــانی: اراک، 
خیابان مشهد، خیابان ولیعصر، کدپستی )3816876176( به استناد سند ازدواج 
شــماره 11580- 1391/6/8 تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره سه اراک در قبال 
12/663/620/000 ریال بهای ســیصد و چهارده عدد و مبلغ 633/181/000 
ریال نیم عشر اجرایی تشکیل و به کالسه 9800496 این اداره به جریان گذارده 
شــده اســت اجراییه صادر و در مورخ 99/2/15 به مدیون ابالغ و رعایت ماده 
111 آیین نامه اجرا نیز گردیده است سپس به درخواست بستانکار اتومبیل پراید 
به شــماره انتظامی ایران/47-671س 91 به مالکیت صمد رحیمی توسط اداره 
راهنمایی و رانندگی بازداشت شد که خودروی بازداشتی حسب اعالم کارشناس 
رسمی دادگستری از نظر فنی، شامل پوسیدگی اطاق در چند نقطه و شکستگی 
چراغ خطر عقب چپ و الســتیک های 40٪ و داشتن بیمه ایران تا تاریخ بهمن 
99 و روشــن نشــدن موتور، مبلغ 25/000/000 تومان )بیست و پنج میلیون 
تومان( توسط کارشناس رســمی دادگستری ارزیابی گردید و اتومبیل مزبور در 
قبال قســمتی از طلب بستانکار )خانم افسانه برجی نوازنی( و نیم عشر اجرایی و 
هزینه های اجرایی متعلقه در روز 99/8/20 از ســاعت 9 صبح الی 12 بعدازظهر 
در محل اجرای ثبت اراک از طریق مزایده به فروش می رسد شرکت در مزایده 
برای عموم آزاد و طبق ماده 136 شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد 
از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی 
وی در جلســه مزایده است و همچنین خریدار می تواند در وقت مقرر در جلسه 
مزایده شــرکت و قبل از برگزاری مزایده از خودروی بازداشــتی واقع در اراک، 
پارکینگ صبا، ســه راهی خمین دیدن نماید و کلیــه هزینه های متعلق تا روز 
برگزاری مزایده به عهده بدهکار اســت کلیه بدهی ها و سایر هزینه های انتقال 
به عهده خریدار می باشــد و میزان بدهی های مذکور مشخص نیست و تنظیم 
ســند انتقال موکول به ارائه مفاصا حســاب دارائی و عوارض شهرداری است و 
چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رســمی غیرمترقبه باشد روز اداری بعد از 

تعطیلی در همان ساعت و مکان مزایده برگزار خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 1399/8/5

رئیس اجرای اسناد رسمی اراک- منصوری
م/الف 184

آگهی مزایده
آگهی مزایده پرونده به کالسه 98002798

موجب پرونده اجرائی به کالســه 9800279 ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه 
زمین با بنای احداثی پالک 2 فرعی از 9408 اصلی بخش 21 یزد که در سیســتم 
جامع امالک به نام حســین  زارع ده آبادی فرزند صفر به شــماره شناسنامه 1529 
نســبت به ششدانگ ثبت و ســند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است حدود برابر 
ســند مالکیت شماال جایی اشتراکی است بطول 12/45 متر به قطعه یک تفکیکی 
شماره یک فرعی از نه هزار و چهارصد و هشت اصلی شرقا مرزیست بطول 8 متر 
و پنج ســانتی متر به بلوار مطهری جنوبا جاپی اشتراکی است به طول 15/70 متر 
به قطعه ســه تفکیکی شماره ســه فرعی از نه هزار و چهارصدوهشت اصلی غربا 
در دو قســمت اول مرزیســت به طول 5/88 متر به کوچه بن بست دوم مرزیست 
بطول 1/55 به کوچه بن بســت و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 
7632000000 ریال ارزیابی شــده و پالک فوق به صورت زمین می باشد، پالک 
فوق از ســاعت 9 الی 12 روز شــنبه مورخ 99/8/17 در اداره ثبت اسناد و امالک 
میبد واقع در خیابان کاشــانی از طریق مزایده به فروش می رســد. مزایده از مبلغ 
هفت میلیارد و ششــصد و ســی و دو میلیون ریال شــروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته می شــود. الزم به ذکر است بدهی  های مالیاتی و عوارض 
شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشــد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شد و نیم عشر و حق 
مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد، مزایده 

روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ آگهی: دوشنبه 99/8/5

رئیس ثبت میبد - علی محمد زارع ده آبادی

آگهی مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی)فشرده(
 دومرحله ای

اداره امور شعب بانک ملی استان گیالن
بانک ملی اداره امور شــعب استان گیالن در نظر دارد تا تهیه، حمل و نقل، نصب 
و راه اندازی، آموزش، گارانتی ســه ساله و خدمات پس از فروش تجهیزات سیستم دوربین 
مداربسته تعدادی از شعب تحت پوشش خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی همزمان 
با ارزیابی)فشرده( دو مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های 
واجد شــرایط دعوت می گردد تا در صورت تمایل جهت تهیه اسناد اقدام نمایند. )اطالعات 

)setadiran.ir تکمیلی در سامانه
اداره امور شعب بانک ملی استان گیالن1- دستگاه مناقصه گزار

2- نشانی دستگاه مناقصه گزار

رشت - میدان شهید انصاری - ابتدای 
بلوار شهید انصاری - ساختمان اداره امور 
شعب بانک ملی استان گیالن - کدپستی 

)4163897618(

3- موضوع مناقصه

تهیه، حمل و نقل، نصب و راه اندازی، آموزش، 
گارانتی سه ساله و خدمات پس از فروش 

ده ساله تجهیزات سیستم دوربین مداربسته 
تعدادی از شعب تحت پوشش خود

4- تضمین شرکت در مناقصه

تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 
350/000/000 ریال )سیصد و پنجاه 

میلیون ریال( به صورت ضمانت نامه بانکی 
)غیر از بانک ملی( معتبر به نام دستگاه 

مناقصه گزار با اعتبار 3 ماهه و قابل تمدید و 
یا واریز وجه نقد به حساب با شماره شبای  
IR970170000000110119651009 به 
نام اداره امور شعب بانک ملی استان گیالن

از 99/08/06 لغایت 599/08/12- تاریخ و مهلت دریافت اسناد

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت6- محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد

حداکثر تا پایان وقت اداری روز 799/08/22- مهلت ارائه پیشنهادات

8- زمان و محل گشایش پیشنهادها
ساعت 09:00 صبح روز 99/08/24

اداره امور شعب بانک ملی استان گیالن

سه مناقصه گر9- حدنصاب بازگشایی پاکات مناقصه

نوبت اول

رئیس کمیسیون عمران مجلس:

نیمی  از درآمد خانوارها
 صرف اجاره مسکن می شود

رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: در شرایط کنونی حدود 
۵۰ تا ۷۰ درصد از درآمد خانوارها صرف پرداخت اجاره مسکن می شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا رضایی کوچی با  اشاره 
به افزایش ۴۰ درصدی نرخ اجاره مسکن در تابستان سال جاری، گفت: 
متأســفانه نرخ اجاره مسکن روز به روز در حال افزایش است و این 
مسئله به صورت مستقیم بر معیشت و اقتصاد خانوارها اثر منفی بسیار 
گسترده ای گذشته است. وی با بیان اینکه در شرایط کنونی حدود ۵۰ 
تا ۷۰ درصد از درآمد خانوارها صرف پرداخت اجاره مسکن می شود، 
افزود: این آمار به معنای تهدید اقتصاد خانوار اســت، در چند سال 

اخیر مردم برای پرداخت اجاره با مشکالت بسیاری مواجه شده اند.
این نماینده مجلس شورای اسالمی یادآور شد: وضعیت بازار اجاره 
مسکن از آنجایی بحرانی تر شد که با افزایش قیمت مسکن، بسیاری 
از مردم به دلیل کاهش قدرت مالی، از خرید مســکن منصرف شده 
و به ســمت اجاره مسکن هدایت شده اند، بنابراین تقاضا برای اجاره 
بســیار باال رفته و به تبع آن قیمت ها افزایش یافت. رضایی کوچی 
ادامه داد: مهم ترین راهکار برای کاهش مشــکالت بازار اجاره، تولید 
مسکن است، قطعاً اگر میزان ساخت وساز مسکن افزایش یابد، نظام 
عرضه و تقاضا به تعادل می رســد در آن شــرایط می توان به کاهش 
قیمت ها امید داشــت، البته دولت می تواند در راستای تولید مسکن 
استیجاری نیز حرکت کند تا بخشی از نیازهای این بخش رفع شود.

تالش های مجلس 
برای شفافیت بودجه 1400

در شــرایطی که بخش های قابل توجهی از بودجه های 
سالیانه کشور فاقد شفافیت است، مجلس شورای اسالمی 

اقداماتی در این زمینه انجام داده است. 
به گــزارش خبرگزاری فارس، بیــش از ۷۰ درصد بودجه کل 
کشــور، مربوط به بودجه شرکت های دولتی است و مجموع بودجه 
این شرکت ها در الیحه بودجه 1399 به 1۴8۴ هزار میلیارد تومان 
رسیده است. با این وجود، این بخش از بودجه کل کشور در مجلس 
شورای اسالمی بررسی نمی شود. با توجه به همین وضعیت، بودجه 

این شرکت ها را می توان به »تاریکخانه« تشبیه کرد. 
با توجه به تالش های صورت گرفته توســط رســانه ها در جهت 
ایجاد شــفافیت، باالخره مجلس از زمستان 9۷ و همزمان با بررسی 
الیحه بودجه 98، تا حدودی به بررســی بودجه شرکت های دولتی 
ورود پیدا کرد و این روند در ســال گذشته هم ادامه داشت. هرچند 
خبری درباره تغییرات احتمالی بودجه این شرکت ها در نتیجه اقدامات 
مجلس در دسترس نیست ولی با تالش برخی از نمایندگان مجلس 
و همکاری کمیسیون تلفیق مجلس، شاهد تصویب احکامی درباره 
بودجه شرکت های دولتی در قالب قوانین بودجه 98 و 99 بودیم و 
انتظار می رود این روند در سال های آتی تداوم پیدا کند و تشدید شود.
مهم تریــن اقدام مجلس دهم در زمینه ورود جدی تر قوه مقننه 
به بررســی بودجه شــرکت های  دولتی، تصویب طرح الحاق یک 
تبصره به ماده 182 قانون آیین نامه داخلی مجلس در مردادماه 98 
بود. براساس این قانون، دولت مکلف شد گزارش عملکرد بودجه سال 
گذشته، صورتهای مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری 
و عملکرد بودجه مصوب شش ماهه اول سال جاری تمامی شرکتهای 
دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین بودجه 
پیشنهادی سال آینده آنها و شاخص های کالن بودجه را تا 1۵ آبانماه 
هر سال به همراه گزارش ارزیابی برمبنای شاخصهای مالی و عملکردی 

به تفکیک به مجلس شورای اسالمی تسلیم کند. 
همچنین بــه گزارش خبرگزاری مهر، چندی پیش محمد باقر 
قالیباف، رئیس مجلس شــورای اسالمی در نامه ای به رئیس جمهور 
اعالم کرد که بودجه 1۴۰۰ باید با اصالحات ساختاری همراه باشد. 
در این باره، محســن زنگنه، رئیس کمیته اصالح ســاختار بودجه 
مجلس پیشتر نیز گفته بود: از آنجا که اصالح ساختار بودجه زمان 
بر است اما کمیســیون برنامه و بودجه مجلس برای شروع حرکت 
اصالحــی، طرحی را با توافق دولت تحت عنوان »طرح احکام کلی 

قانون بودجه سال 1۴۰۰«، اعالم وصول کرده است. 

با وجود وعده های مســئوالن دولتی 
و غیر دولتــی مبنی بر حمایــت از بازار 
سهام،شــاخص بورس تهران طی سه ماه 
اخیر قریب به ۷۰۰هزار واحد ریزش کرده 

است.
از اواخــر مرداد ماه ســال جــاری با وجود 
حمایت های لفظی مســئوالن دولتی شاخص 
بورس تهران به صورت یکپارچه در مسیر نزولی 
قــرار گرفته تا حدی که شــاخص کل بورس 
تهران روز شــنبه محدوده یک میلیون و ۴۰۰ 
هزار واحد را نیز از دســت داد و با ســقوط به 
کانــال پایین تر به رقم یک میلیون و 3۷۴هزار 
واحد رسید که بر این اساس طی سه ماه اخیر 
)از اواخر مردادماه تا کنون( قریب به ۷۰۰هزار 

واحد ریزش کرده است.
این ریزش های مداوم موجب شده بسیاری 
از فعاالن بازار ســرمایه که با پشتوانه اظهارات 
مقامات دولتی قسمت مهمی از سرمایه خود را 
به این بازار وارد کرده اند تا کنون بعضا تا بیش 

از ۵۰ درصد دارایی شان را از دست داده اند.
رشد کاذب اولیه 

مهم ترین عامل سقوط
اما درباره چرایی ریزش شاخص بورس تاکنون 
دالیل متعددی ذکر شده که شاید مهم ترین آن 
رشد بی دلیل ماههای اولیه امسال با وجود تذکرات 

دلســوزانه کارشناسان بود یعنی در شرایطی که 
اقتصاد کشور با تحریمهای خصمانه آمریکا،عوارض 
ناشی از کرونا و سوءمدیریت دولتی همراه بود ولی 
شاخص بورس از ۵۰۰هزار واحد طی چهارماه به 
بیش از 2میلیون و 8۰هزار واحد رسید به عبارتی 
در این مدت کم، دماسنج بازار 3۰۰درصد رشد 
کرد و طبیعی است چنین رشد کاذبی قطعا سقوط 

هیجانی هم خواهد داشت.
دلیل دیگرسقوط شــاخص، گمانه ها درباره 
افزایش نرخ ســود بانکی و بیــن بانکی بود. این 
موضوع به قدری جدی شــد که نمایندگان عضو 
شورای عالی بورس نیز به این بحث ورود کردند 
و مثال محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس گفت پس از رایزنی با مدیران بانک مرکزی، 
طرح افزایش نرخ ســود سپرده های بانکی توسط 
بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تکذیب شد.

در عین حال خانکی از فعاالن بازار در حال 
حاضر تاکید دارد، موضوع افزایش نرخ سود بانکی 
تکذیب شده است اما نکته حائز اهمیت موضوع 
افزایش نرخ ســود بین بانکی است که ظاهرا از 
2۰ درصد عبور کرده و این موصوع خبر خوشی 

برای بازار سرمایه نیست.
آزادسازی سهام عدالت

یکی دیگر از چالش های اولیه بورس تهران در 
بهار امسال موضوع آزادسازی سهام عدالت بود. 

با دستور رئیس جمهور طی دو مرحله آزادسازی 
6۰ درصد سهام عدالت فراهم شد که همین امر 
بورس را به تدریج در مسیر نزولی قرار داد زیرا 
مشموالن سهام عدالت با توجه به امکان فروش 
6۰ درصدی سهامشان خواستار عرضه آن شدند.

وزارت اقتصــاد در این شــرایط برای ایجاد 
ثبات و جلوگیری از عرضه  های آبشــاری سهام 
عدالت، هر گونه عرضه ســهام را به بازار بلوکی 
منتقل کرد اما بررسی ها نشان می دهد این روش 
هم آن طور که باید و شــاید موثر نبوده است 
زیرا وزارت خانه متولی نتوانسته اوال پیش بینی 
مشخصی از وضعیت عرضه سهام عدالت داشته 
باشد و ثانیا نظارت موثری در عرضه بلوکی این 

سهام هم نشده است.
سرنوشت نامعلوم

 منابع صندوق توسعه
از ســوی دیگر، با وجودی که چند هفته ای 
از وعده مسئوالن وزارت اقتصاد برای حمایت از 
بازار سرمایه با سرمایه گذاری یک درصد از منابع 
صندوق توسعه ملی گذشته اما هنوز این حکم 

قانونی اجرا نشده است.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، در این رابطه 
رئیس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار ســرمایه 
گفت: ابهاماتی در صندوق توسعه ملی درباره نرخ و 
مدت سپرده گذاری و شیوه باز پرداخت این منابع 

وجود داشت که قسمت عمده آن، مرتفع شده و 
ابهامات محدودی باقی مانده است که امیدواریم 
در چند روز آینده، این ابهامات نیز برطرف شود.
به گفته محمد ابراهیم آقابابایی، در مرحله 
نخست، حدود هزار میلیارد تومان در صندوق 
تثبیت بازار ســپرده گذاری می شود و این عدد 
تا سقف حدود 12 هزار میلیارد تومان افزایش 

خواهد یافت.
وی افزود: صندوق توسعه ملی باید این ابهام 
را رفع کند که نحــوه بازپرداخت منابع به چه 
شکلی باشــد. باید مشخص کند که می خواهد 
در ســود و زیان شریک باشد و یا این منابع به 
شکل تسهیالت با نرخ مشخص در اختیار بازار 

قرار گیرد.
عالوه  بر این موارد، لزوم حمایت حقوقی ها 
که به اعتقاد بسیاری  از فعاالن حقیقی یک امر 
بدیهی تلقی می شود با فراز و نشیب های جدی 
همراه بوده است. همچنین کارشناسان معتقدند 
طی سال های اخیر توجه چندانی به راه اندازی 
بازارگردانی نشــده و تنها در زمان های بحران 
و ریزش بازار و با توجه به شــرایط ایجاد شده 
به سمت استفاده از بازارگردان ها حرکت شده 
است. البته وزیر اقتصاد اخیر اعالم کرده بزودی 
فرایند تعیین بازارگردان برای شرکتهای بورسی 

تکمیل خواهد شد.

دبیر انجمــن صنفی صنایع روغن با بیان 
اینکــه 6۰ هزار تن روغن خــام در گمرک 
دپو شده است گفت: مشکل اصلی ما بحث 

تخصیص ارِز قابل انتقال است.
امیرهوشنگ بیرشک در گفت و گو با خبرگزاری 
مهر در واکنش به توقف تولید روغن بهشــهر به 
دلیل عدم تأمین ارز توســط بانک مرکزی جهت 
واردات روغــن خام و عدم عرضــه روغن خام به 
میزان مورد نیاز توســط شــرکت بازرگانی دولتی 

را  ایران اظهار داشت: وزارت صمت واردکنندگان 
به بانک مرکزی معرفی کرده  اما مشکل، تخصیص 
ارِز قابل انتقال است. در واقع مهم این است که ارز 
تخصیص داده شده قابلیت انتقال داشته باشد در 

غیر این صورت فایده ای ندارد.
وی با بیان اینکه هم اکنون 6۰ هزار تن روغن 
خام در گمرکات دپو شده است، افزود: حدود دو ماه 
است که این روغن ها در گمرکات مانده اند و مشکل 
همان بحث تخصیص ارز قابل انتقال است و مرتب 

در حال رایزنی و پیگیری هســتیم که این مشکل 
رفع شود. دبیر انجمن صنایع روغن با  اشاره به اینکه 
ذخایر روغن خام کارخانجات باید به حدود مشخصی 
برسد که کارخانه بتواند تولید را آغاز کند، ادامه داد: 
به دلیل کمبودهایی که وجود دارد کارخانه بهشهر 

برای مدت 9 روز اعالم تعطیلی کرده است.
بیرشک با بیان اینکه تمام صنعت روغن کشور با 
مشکل مواجه شده است، گفت: از نظر وزنی واردات 
روغن خام ۵۰ درصد کاهش داشته است و ارزهای 

تخصیص داده شده یا به سختی قابل انتقال هستند 
یــا اصاًل این قابلیت را ندارند. وی درباره مشــکل 
شرکت صنعتی بهشهر که براساس اطالعیه منتشره 
در سایت بورس، تولید خود را برای 9 روز متوقف 
کرده است ، تصریح کرد: در واقع تمام کارخانجات 
روغن مشکل دارند و در شرایط بدی قرار گرفته اند.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن اظهار امیدواری 
کرد: مسئوالن مربوطه تدابیری برای تأمین ارزِ قابل 
انتقال بیندیشند تا صنعت روغن دچار چالش نشود.

در شرایطی که معافیت مالیاتی هنرمندان 
جنجال زیادی ایجاد کــرده بود، تغییراتی 
در این قانون ایجاد شــده کــه در صورت 
تصویب هیئت دولت، موجب حذف معافیت 

سلبریتی ها خواهد شد. 
ساده ترین و مرسوم ترین منبع درآمدی دولت ، 
درآمدهای مالیاتی است. در سال های اخیر موضوع 
حــذف معافیت های  مالیاتــی و تعریف پایه های 
مالیاتی جدید برای بخشــی از اصناف به یکی از 
موضوعات پرمناقشه تبدیل شده است. هنرمندان 
یکی از پرمناقشــه ترین اصناف معــاف از مالیات 

هستند. 
حال این ســؤال مطرح می شود که زمانی که 
از حق الزحمه کارمندان، کارگران و معلمان پیش 
از پرداخت، مالیات کســر شــده و سپس حقوق 
پرداخت می شود، با چه منطقی از افرادی با چنین 

درآمدهایی مالیات دریافت نمی شــود؟ در حالی 
که در بســیاری از کشــورها مالیات های دریافتی 
از ایــن افراد ذیل قوانین مالیات بر مجموع درآمد 
و نیز مالیات بر شهرت تعریف شده و نظارت های 

سختگیرانه ای بر درآمد این افراد اعمال می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس،  اخیرا در جریان 
بررسی الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم، 
کمیســیون اقتصــادی دولت معافیــت مالیاتی 
هنرمنــدان و فعالیت های فرهنگــی و هنری را 
حــذف و برای آن ســقف تعیین کرده اســت. بر 
این اساس، بند )ل( ماده 139 قانون مالیات های 
مستقیم به شرح زیر اصالح شد: »درآمد مشمول 
مالیات ابرازی حاصل از فعالیت های انتشــاراتی و 
مطبوعاتی و قرآنی )دارای مجوز از وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و دستگاه های ذی ربط(، فرهنگی 
و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی انجام می شوند، در مورد  اشخاص حقوقی 
معادل یک میلیارد و دویســت و پنجاه ریال و در 
مورد  اشــخاص حقیقی دویست و پنجاه میلیون 
ریال در هر سال از پرداخت مالیات معاف است.«

با تصویب حذف معافیت مالی فعالیت های هنری 
در کمیسیون اقتصادی دولت، این تصمیم باید به 
تصویب هیئت وزیران هم برسد تا به عنوان الیحه 
دولت تقدیم مجلس شــود. به همین دلیل به نظر 
می رســد باتوجه به مشکل کسری بودجه دولت و 
نیز تبعیض آمیز بــودن این نوع معافیت ها، هیئت 
وزیران نیز باید با این تصمیم موافقت کرده و بنای 
این تبعیض ناروا را که ســود آن به عده معدودی 
از سلبریتی های ثروتمند و ناشران بزرگ می رسد 
و ضرر آن متوجه عموم مردم است، برداشته شود. 
گفتنی اســت، بنا بر مصوبه 2۷ بهمن ســال 
138۰ مجلس در احــکام قانونی مربوط به نظام 

پرداخــت مالیات، در بنــد »ل« ماده 139 قانون 
مالیات های مســتقیم آمده اســت: »فعالیت های 
انتشــاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که به 
موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام 

می شود، از پرداخت مالیات معاف است.«. 
این در حالی اســت که برخی کارشناســان و 
نماینــدگان مجلس معتقدند می تــوان با تعریف 
پلــکان مالیاتی عالوه  بر حمایــت از هنرمندان با 
درآمدهای پایین، عدالت مالیاتی را محقق ساخت 
و از ســودجویی برخی افراد بدون پرداخت هیچ 
مالیاتی جلوگیــری کرد. به طور مثال مجری یک 
برنامه تلویزیونی پربیننده به گفته خودش به ازای 
هر قســمت سه میلیون تومان در فصل اول و پنج 
میلیون تومان در فصل دوم دستمزد دریافت کرده 
است. که مجموع دریافتی این فرد به گفته خودش 

حدود ۷6۰ میلیون بوده است.

بانک مرکزی:

افزایش نرخ سود بانکی 
در دستور کار شورای پول و اعتبار نیست

یک منبع آگاه در بانک مرکزی پیشــنهاد افزایش نرخ 
ســود بانکی از طرف بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار را 

تکذیب کرد.
این منبــع آگاه در گفت وگو با خبرگزاری فــارس، درباره خبر 
مطرح شــده در فضای مجازی مبنی بر پیشــنهاد بانک مرکزی به 
شــورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ ســود بانکی، اظهار داشت: 
بانک مرکزی پیشــنهادی برای افزایش نرخ ســود به شورای پول و 

اعتبار ارائه نکرده است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش نرخ سود در دستور کار 
شــورای پول و اعتبار است، گفت: خیر، افزایش نرخ سود بانکی در 

دستور کار شورای پول و اعتبار قرار ندارد.
همچنین یک عضو کمیســیون اقتصادی مجلس نیز با  اشاره به 
پیگیری هایش از بانک مرکزی تاکید کرد که مســئوالن این بانک 

هرگونه افزایش نرخ سود بانکی را تکذیب کردند.
گفتنی است روز شنبه برخی کانال های خبری مدعی شده بودند 
بانک مرکزی پیشنهاد افزایش نرخ سود سپرده بانکی تا نرخ 2۴ درصد 

را به شورای پول و اعتبار خبر داده است.

معاون فناوری و توســعه نوآوری شرکت 
سپرده گذاری مرکزی از مشخص شدن زمان 
با وثیقه ســهام  اعتباری  اعطای کارت های 

عدالت خبر داد.
علیرضا ماهیار در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، درباره آشــفتگی سهام و رابطه با افت ارزش 
سهام عدالت، گفت: ارزش سهام عدالت قطع به یقین 
باالتر از مبلغی است که افراد می بینند اکنون شرکت 
ســپرده گذاری مرکزی برای جلوگیری از کاهش 
ارزش این ســهام بــا وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، 
بانک های مربوط و وزارت اقتصاد جلســات خوبی 
را برگزار کرده اســت که به همین منظور می توان 

به تصمیمات گرفته شده در رابطه با اعطای کارت 
اعتباری سهام عدالت اشاره کرد.

وی بیان کرد: اعطای کارت اعتباری سهام عدالت 
به طور مکانیزه انجام می شــود یعنی ســهامداران 
می تواننــد با مراجعه به درگاه های بانک های عامل 
درخواست وثیقه گذاری سهام عدالت کنند قاعدتا در 
این روش کارت هایشان به نسبت ارزش سهامشان 
شارژ می شــود، اکنون چند بانک این فرایند را به 
صــورت مکانیزم انجام دادند و در حال حاضر ما به 
دنبال تقویت زیرساختار های حقوقی برای عملکرد 

بهتر این امر هستیم.
معاون شرکت سپرده گذاری مرکزی در پاسخ 

به این ســؤال که آیا ایــن نوید را می دهید که این 
کارت های اعتباری تا پایان آبان ماه به دست مردم 
برســد یا خیر؟ افزود: بانک مرکزی ابالغیه ای را به 
منظــور اعطای کارت های اعتباری ســهام عدالت 
صادر کرده، اینکه بعضی از بانک ها عملکردشــان 
درست نیست به زیرســاخت حقوقی شان مربوط 
می شــود، امیدواریم با توجه بــه اقدامات صورت 
گرفته تا پایان آبان ماه کارت های اعتباری به دست 

سهامداران برسد.
ماهیار درخصوص اینکه آیا کارت های اعتباری 
ســهام عدالت به اشــخاصی که روش غیرمستقیم 
را هــم انتخاب کردند اختصــاص می یابد یا خیر؟ 

اظهار کرد: ما در تالشــیم که هیچ فرقی بین روش 
مدیریت مستقیم و غیر مستقیم برای این امر نباشد 
و امیدواریم که به تمام ســهام های حاضر در بازار 

سرمایه را کارت اعتباری تعلق بگیرد.
وی همچنیــن در رابطه با واریز ســود حاصل 
از ســهام عدالت افرادی که روش غیر مســتقیم را 
انتخــاب کرده اند، گفت: پس از آنکه شــرکت های 
سرمایه گذار استانی درج نمادشان صورت گرفت و 
مجمعشان برگزار شد می توانند برای دریافت سود یا 
فروش اقدام کنند ما تالشمان این است سهامداران 
این روش تا پایان اســفند ماه به سودشان از طریق 

سامانه سجام دست پیدا کنند.

رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده:

کمبود دام و گوشت در کشور 
نداریم

رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده از وجود ۳۳۵ هزار 
راس گوساله پرواری و ۷۰ میلیون راس گوسفند در کشور خبر 

داد و گفت: کمبود دام و گوشت گرم در کشور وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، منصور پوریــان درباره وضعیت 
موجودی دام کشــور اظهار داشــت: در حال حاضر 33۵ هزار راس 
گوســاله پرواری و ۷۰ میلیون راس گوســفند در کشور وجود دارد. 
سوال اینجاست چرا به رغم تمامی این تولیدات قیمت گوشت قرمز 
در بازار مصرف همچنان باالست. این گرانی متاثر از عوامل مختلفی 

است و این عوامل هیچ وقت نگذاشته بازار گوشت به ثبات برسد.
وی اظهار داشت: تصمیماتی به تازگی از سوی توسط دامپزشکی 
و ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز مبنی بر ممنوعیت جابجایی دام 
زنده در کشور اتخاذ شده است. متاسفانه طی یک ماه گذشته بصورت 
بی رویه در تمامی شهرها و استان های کشور این اتفاق افتاد و سبب 

شده بازار با کمبود و جهش قیمت مواجه شود.
رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده ضمن اشاره به اینکه سرانه 
مصرف گوشت در کشور به شدت پائین آمده است، افزود: باال رفتن 
قیمت گوشت در حال حاضر به هیچ وجه منطقی نیست چرا که موجب 

ریزش بیش از حد مصرف کنندگان گوشت در جامعه خواهد شد.
پوریان ادامه داد: قیمت منطقی هرکیلوگرم دام سبک در شرایط 
حاضر ۴۰ و دام ســنگین 3۵ هزار تومان است. کمبود دام و گوشت 
گرم درکشور وجود ندارد و ذخایر گوشت منجمد نیز در سردخانه ها 
کامل است. وقتی بازار خوبی داشته باشیم تولید نیز مطلوب خواهد بود 
و زمانی که تعادل در بازار به هم بخورد تولید نیز آسیب پذیرمی شود.
رئیس شــورای تامین کنندگان دام افزود: قبل از اینکه عرضه و 
تقاضا در گوشت قرمز دچار مشکل شود باید تدابیر و تصمیم های الزم 
و ضروری گرفته شــود تا بازار دچار هیجانات کاذب نشود. هم اکنون 
قیمت ها با منطق مصرف کننده همخوانی ندارد که این مسئله باعث 

کاهش مصرف گوشت قرمز در کشور شده است.

برخالف وعده های مسئوالن رخ داد

ریزش 700هزار واحدی شاخص بورس 
طی ۳ ماه!

حذفمعافیتمالیاتیسلبریتیهادرانتظارتصویبهیئتدولت

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن:

60هزارتنروغنخامدرگمرکدپوشدهاست


