سلطاني نژاد :

سرمايههاي جديد
فعال به بازار آتي سکه
وارد نمي شود

4

مديرعامل بورس کاال گفت :ورود سرمايههاي جديد به بازار آتي سکه متوقف شده ،اما
اين بازار متوقف نيست و افرادي که فعالند به فعاليت خود ادامه ميدهند.به گزارش
کاالخبر،حامد سلطاني نژاد در گفت وگو با خبرگزاري صدا و سيما افزود :کد جديد
به افراد متقاضي داده مي شود،آموزش هم داده مي شود اما اين بازار در حالت فريز
قرار مي گيرد و افراد جديد نمي توانند موقعيت هاي جديد بگيرند و فعاليت بازار با
همان افراد قبلي بازار ادامه پيدا مي کند؛بنابراين تا وقتي تالطمات بازار نقدي سکه
به ثبات برسد اين بازار به اين شکل به فعاليت خود ادامه مي دهد.وي ادامه داد:با
توجه به اينکه بازار آتي همواره جهت گيري اش از بازار نقد است ،ما براي مديريت
بهتر ريسک فعاالن محدوديت هايي را اعمال مي کنيم.مديرعامل بورس کاال افزود:در
مواقعي که نوسان در بازار نقدي زياد است تصميمات اينچنيني گرفته مي شود و

اقتصادي

» يادداشت

مسابقه بيهوده!

احمد رضا هدايتي
در حالي که بسياري از کشورهاي جهان ،نرخ رشد ساالنه تورم
را به کمتر از  3درصد رسانده اند و کشورهايي مانند سوئد و سوئيس،
ه م اکنون تورم صفر درصد را تجربه ميکنند ،دولت جمهوري اسالمي
هرسال با افزايش چند درصدي حقوق و دستمز ِد کارمندان و کارگران
و متقاب ً
ال ،تأييد و تصويب افزايش بعضاً چند ده درصدي قيمت کاال
و خدمات يا عوارض وماليات و ساير موارد مشابه ،به زعم خود تالش
ميکند تا بين حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران باگراني و تورم
افسارگسيخته ،تعادل برقرار نمايد.
اين در حالي است که با اين رويکرد و سياستگذاري غلط و ناصواب،
نه تنها هرگز به ثبات قيمت نخواهيم رسيد ،بلکه استمرار اين رويه
سبب خواهد شد تا افزايش غيرمنطقي قيمتها به يک روال رسمي و
اجتنابناپذير تبديل و ارزش پول ملي همواره با کاهش مواجه شود.
در واقع دولت به جاي آنکه در انديشه ثبات قيمتها باشد ،سادهترين
و آسان ترين روش را برگزيده و به اين ترتيب و با تأييد و تصويب
افزايش مستمر و غيرمنطقي قيمتها در هرسال ،به يک روش غلط و
چالشآفرين رسميت بخشيده است.
به همين دليل ،اکنون بارديگر اين پرسش مطرح است که؛ اين مسابقه
بيهوده و نابرابر بين افزايش حقوق و دستمزد با گراني و تورم ،تا کي و
تا کجا ادامه خواهد يافت؟
البته حتماً در اين رابطه توطئههاي خارجي مثل تحريم و تهديد،
سوءاستفاده افراد فرصتطلب و کارشکني افراد نفوذي يا نااليق ،باال
بودن هزينه توليد در ايران ،ضعف فرهنگي و آموزشي ،ضعف نظارتي و
کنترلي و امثال آن در بروز اين نابسامانيها مؤثر بوده است.
با اينحال قطعاً افزايش نامعقول قيمتها و حتي حقوق و دستمزدها،
بهترين گزينه و تنها راهکار براي حل مشکل نيست ،بلکه بايد ريشهها
و علل اصلي اين معضل را مشخص و با رفع آنها ،زمينه را براي کاهش
نرخ تورم ساالنه (در روزهاي اخير ماهانه و روزانه و بلکه ساعتي) و
تثبيت قيمتها فراهم نمود.
بديهي است که تداوم اين روند در آينده ميتواند نظام اقتصادي کشور
را با تهديدات جديتري مواجه نموده و به يک چالش الينحل تبديل
شود ،لذا از مسئولين فعلي و جديد بخش اقتصادي کشور انتظار ميرود،
رفع اين مشکل را در اولويت کارهاي خود قرار دهند.

محمد آزاد:

آهن  ۲۰درصد گران شد
رئيس اتحاديه فروشندگان آهن با بيان اينکه آهن کاالي داخلي بوده و هيچ
معني در افزايش قيمت آن وجود ندارد ،گفت :متأسفانه بورس کاال گوي سبقت
را از بازار گرفته و عامل افزايش  ۲۰درصدي قيمتها شده است.محمد آزاد
در گفت و گو با تسنيم ،با اشاره به افزايش قيمت آهن در بازار که به واسطه
قيمتگذاري بورس کاال انجام شده است،اظهار داشت:آهن کاالي داخلي بوده
و هيچ معني درافزايش قيمت آن وجود ندارد.براي ما نيز سوال است چرا بورس
کاال شرايط را براي افزايش قيمتها فراهم کرده و باعث گراني شده است.وي
با بيان اينکه هم اکنون قيمت هر کيلو ميلگرد از سه هزار و  600تومان به 4
هزار و  200تومان رسيده است ،افزود:تيرآهن نيز به واسطه افزايش قيمتها
رشد  20درصدي را تجربه کرده و با قيمت هرکيلو  4هزار و  300تومان در
بازار مورد معامله قرار ميگيرد.رئيس اتحاديه فروشندگان آهن با بيان اينکه
افزايش قيمتها عاملي شده تا فروشندگان دست از فروش محصول بردارند،
گفت:متأسفانه بورس کاال گوي سبقت را از بازار گرفته و عامل افزايش قيمتها
شده است جالب اينجاست قب ًال هر تريلي تيرآهن با قيمت  40ميليون معامله
ميشد اما امروز با رشد دو برابري با قيمت  85ميليون تومان به فروش ميرسد.
آزاد در ادامه صحبتهاي خود با تأکيد براينکه ما در بخش آهن و فوالد حتي
صادرات نيز انجام ميدهيم ،گفت:به اعتقاد فروشندگان اين کاال نه ربطي به
ارز و نه کاالي وارداتي است و نبايد با رشد قيمت مواجه شود.

سازمان توسعه تجارت:

روند قانوني ثبت سفارش در جريان است
روابطعمومي سازمان توسعه تجارت ايران ضمن تکذيب خبر توقف
ثبت سفارش اعالم کرد:درحال حاضر ثبت سفارش وفق روال قانوني
در جريان بوده و موارد ثبت شده براي تأييد فرآيند به صورت آنالين
به دفاتر تخصصي ارجاع ميشود.به گزارش خبرگزاري صداوسيما از
روابط عمومي سازمان توسعه تجارت ايران؛رسيدگي به تقاضاهاي وارداتي
متقاضيان واردات که به دليل حجم ثبت سفارشات در سيستم بانکي
در انتظار تخصص ارز بودند در يک زمانبندي فشرده درهفته گذشته
توسط کارشناسان وزارت صنعت،معدن و تجارت مورد بررسي قرار
گرفت و مواد و کاالهاي اولويتدار واحدهاي توليدي تعيين و نتايج،
وارد سامانه جامع تجارت شد .بنابراين،متقاضيان واردات مذکور،از
ابتداي هفته آتي ميتوانند با مراجعه به درگاه سامانه جامع تجارت از
تصميمات اتخاذي مطلع شوند.

وزير ارتباطات :

متخلفان ارز دولتي 32 ،ميليارد تومان
جريمه شدند
وزير ارتباطات گفت :عده اي با ارز دولتي تخصيص يافته به گوشي کاالهاي
ديگر وارد کرده اند يا ارز را از کشور خارج کرده اند که تعزيرات تاکنون
 32ميليارد تومان آنها را جريمه کرده و شرايطي را براي پس گرفتن پول
فراهم مي کند.به گزارش فارس ،محمد جواد آذري جهرمي وزير ارتباطات
و فناوري اطالعات در برنامه متن حاشيه شبکه  3سيما با بيان اينکه براي
پااليش هوشمند اينترنت براي کودکان برنامه ريزي هاي مختلفي انجام
شده است ،خاطرنشان کرد :براي کودکان در فضاي مجازي زيست بوم
خاصي ايجاد شده است و اين موضوع را از ابتداي دولت دوازدهم مدنظر
قرار داشته ايم و برنامه هاي مدوني در اين زمينه ارائه کرده ايم .وزير
ارتباطات با اشاره به فيلتر کردن محتواهاي فضاي مجازي افزود :برخي
محتواهاي فضاي مجازي را بر اساس درک کودکان فيلتر کرده ايم که براي
بزرگساالن نيز مشکل آفرين شده است .تبلت مخصوص کودکان با قيمت
مناسب براي نظارت والدين و دسترسي محدود کودک نيز در بازار وجود
دارد .وي افزود :امروز شاهد توليد اپليکشن هاي ويژه کودکان از جمله
انارستان و درسا نيز هستيم .وزير ارتباطات تصريح کرد :روز گذشته اپراتور
ويژه کودکان رونمايي شد و بخش زيادي از نمايشگاه الکامپ به بازي هاي
رايانهاي اختصاص دارد .وي ادامه داد :با آموزش و پرورش و پليس فتا براي
آموزش خانواده ها وارد مذاکرده شده ايم و در زمينه اينترنت کودکان از
طرف سازمان هاي جهاني مورد تقدير قرار گرفته ايم.

عضو کميسيون عمران مجلس:

خروج آمريکا از برجام
قرارداد خريد هواپيما را لغو کرد

»
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وزير راه و شهرسازي:

رئيس بانک مرکزي:

لزومي ندارد مسکن مهرتکميل شود

»

» خبر

درحال حاضر اجازه ورود سرمايه هاي جديد فع ً
ال به اين بازار داده نمي شود.سلطان
نژاد گفت:وقتي بازار نقدي سکه يک ثبات نسبي پيدا کند قطعاً اين بازار هم دوباره
اجازه ورود سرمايه هاي جديد را خواهد داشت.وي با اشاره به اينکه بازار آتي سکه
يک بازار رسمي است افزود:اين بازار به سمت منافع سرمايه گذاران حرکت مي کند
و هر کاستي هم که در اين بازار باشد قابل نظارت است ولي اگر اين بازار فعاليت نکند
خريد و فروش سکه به بازارهاي ديگر در کوچه و خيابان و تاريک خانه ها کشيده
مي شود و قطعاً رصد اين بازار بسيار سخت خواهد بود.مدير عامل بورس کاال گفت:
برخي به اين بازار حمله مي کنند و اين بازار رسمي را مقصر افزايش قيمت نشان
مي دهند ولي تفکر آنها اشتباه است به طوري که اين تفکر باعث مي شود فعاليت ها به
سمت بازارهاي غير رسمي و زيرزميني برود و اين اص ً
ال مطلوب اقتصاد ما نيست.

خبر »

وزير راه و شهرسازي گفت :بخشي از واحدهاي مسکن
مهر باقيمانده ،در بيابان احداث شده اند که لزومي
ندارد اين واحدها تکميل شوند.به گزارش مهر به نقل
از صداوسيما،عباس آخوندي در برنامه زنده تلويزيوني نگاه
يک شبکه يک سيما گفت :عدم قطعيت يعني اينکه ما
ندانيم فردا چه اتفاقي رخ مي دهد و به اين تناسب خريد
و فروش شکل نمي گيرد حتي سرمايه گذاري هم صورت
نمي گيرد.وي ادامه داد:بزرگترين عدم قطعيت ما به

رانت ارزي و اعتباري را حذف ميکنم

تأثيرات خروج آمريکا از برجام و تصميمات ما برمي گردد
و سردرگمي و نامعلوم بودن تصميم ما در مورد خروج
آمريکا از برجام،عدم قطعيت فعلي اينگونه شکل گرفت
و بر اين اساس تأثيرات نامطلوبي را در فضاي اقتصادي
کشور و دالر و سکه شاهد بوديم.آخوندي گفت :به نظر
من ترامپ بسيار گستاخ است چون منافع کشور خودش
را بر منافع جهان ترجيح مي دهد و حتي با متحدانش
هم برخورد مي کند ما بايد با کساني که از رفتار ترامپ
آسيب مي بينند ارتباط اقتصادي برقرار کنيم.وزير راه
و شهرسازي خاطرنشان کرد:در شرايط پس از خروج
ترامپ از برجام و پيش آمدن عدم قطعيت در بازارهاي
چهارگانه ايران عده اي هم به انتظارات تورمي دامن زدند
و هدفشان هم مخالفت با يک گروه سياسي خاص بود
حال آنکه مسئله به وجود آمده به منافع ملي ربط پيدا
مي کرد آن عده پس از مدتي دريافتند اين دوگانگي
تنها به ضرر مردم است.

رئيس کل بانک مرکزي جديد گفت :ثبات در مقررات
بانکي ،حذف رانت ارزي و اعتباري بانکي ،پشتيباني
از توليد داخلي ،حمايت از صادرات پايدار ،حمايت از
بازار سرمايه براي جذب نقدينگي و افزايش بهرهوري
منابع مالي ،از برنام ه هاي بانک مرکزي خواهد بود.به
گزارش فارس،عبدالناصر همتي،درآيين معارفه خود به
عنوان ريئس کل اين بانک ،گفت :من عادت ندارم از
روي متن بخوانم و هيچگاه اين کار را نميکنم ،اما اين
دفعه به خاطر حساسيت موضوع از روي متن ميخوانم،
اما قول ميدهم که ديگر اين کار را نکنم.وي با اشاره
به سخنان معاون اول رئيس جمهور مبني بر اينکه
همتي در شرايط خطيري اين مسئوليت را برعهده
گرفته است،افزود :با توجه به سمتي که من داشتم،
بعضيها گفتند ،اگر سمت رئيس کل بانک مرکزي را
قبول کند ،عقل درست و حسابي ندارد وي افزود :براي
اينجانب حفظ قدرت ارزي کشور مساوي با صيانت و

تقويت منابع و ذخاير بانک مرکزي،کنترل تورم ،اصالح
ناترازيهاي موجود در شبکه بانکي،استقرار نظم و
انضباط در بانکها و به مهار کشيدن حجم نقدينگي
باال و فزاينده حاضر و هدايت مناسب آن با ابزارهاي
سياست پولي و اعتباري است.رئيس کل جديد بانک
مرکزي تاکيد کرد :ان شاءاهلل تهديد به وجود آمده را
به فرصتي جهت ارتقاي نظام مالي ،اصالح راهکارها و
عدم تعادلهاي کالن اقتصادي تبديل ميکنيم.

رئيس کل سازمان مالياتي کشور:

رئيس کل سازمان مالياتي با بيان اينکه ،کشف بيش
از  ۴۰۰۰شرکت صوري نشان از سود جويي عده اي
خاص است،گفت :فهرست  ۵۰نفر اول خريدار سکه از
بانک مرکزي دريافت شد که مشخص شده باالترين
خريدار سکه پادوي شرکت است.به گزارش تسنيم،
سيد کامل تقوي نژاد در برنامه گفت و گوي ويژه
خبري با بيان اينکه ،امسال  4ميليون و  863هزار
اظهارنامه مالياتي دريافت کرديم گفت 4 :ميليون و
 160هزار اظهارنامه از اين تعداد مربوط به مشاغل
و خودرو است .وي گفت :از مجموع اظهارنامه هاي
مالياتي دريافت شده 280 ،هزار اظهارنامه حقوقي
و  430هزار اظهارنامه مربوط به امالک اجاره اي و
مستغالت است.تقوي نژاد جهت گيري سازمان امور
مالياتي کشور را تعامل و ارتباط با مؤديان اعالم کرد
و افزود :با يک ميليون و  700هزار مؤدي در بخش
اسناد توافق کرديم تا ماليات آنها در سال  96پنج
درصد نسبت به عملکرد سال  95آنها افزايش يابد.وي
گفت :پارسال يک ميليون و  300هزار برگ مالياتي به
شکل واقعي به اصناف ارائه کرديم .تقوي نژاد افزود:
در حمايت از توليد ملي ضرايب مالياتي  95درصد

باالترين خريدار سکه ،پادوي يک شرکت است

بخش توليد را کاهش داديم بخشودگي جرايم مالياتي
را تمديد و بدهي ها را تقسيط کرديم و در مقابل
ضرايب مالياتي کاالهاي وارداتي را افزايش داديم .وي
گفت :هزار و  700ميليارد تومان به صادرکنندگان
کاال استرداد داشتيم .تقوي نژاد تصريح کرد :پارسال و
امسال نرخ هاي مالياتي افزايش نيافته است زيرا بنابر
فشارآوردن بر مؤديان مالياتي نداريم و رويکردمان

استفاده از منابعي است که تاکنون در خدمت نظام
اقتصادي کشور نبود .وي ماليات بر ارزش افزوده را
کام ً
ال شفاف و روشن دانست و افزود :در  160کشور
دنيا همچون ايران ماليات بر ارزش افزوده از حلقه هاي
مختلف و صورتحساب ها دريافت مي شود .تقوي نژاد
گفت 4 :هزار شرکت صوري را کشف کرديم و اين
نشان مي دهد که عده اي در حال سوء استفاده

هستند.رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت:
پارسال يک ميليون و  300هزار مودي جديد را
شناسايي کرديم که از اين تعداد تاکنون براي 700
هزار نفر مودي ،پرونده مالياتي تشکيل شده است.
سيد کامل تقوي نژاد در ادامه سخنان خود در برنامه
گفت و گوي ويژه خبري شنبه شب با بيان اينکه
تالش ما براين است که با مديران ،تعامل شود،
افزود :در يک سال و نيم گذشته بيش از  65هزار
مدير را که مشکل و بدهي مالياتي داشتند تعيين
تکليف و از آنها رفع محدوديت کرديم.وي ادامه داد:
از بنگاه و واحدي که زيان کرده باشد ماليات دريافت
نمي شود بلکه از بنگاهي که سود کرده ماليات دريافت
مي شود.تقوي نژاد درباره سامانه طرح جامع مالياتي
با بيان اينکه اين سامانه  ،بومي شده است ،گفت :در
پيشرفته ترين کشورها حداکثر  98درصد اظهارنامه
مالياتي  ،الکترونيکي دريافت مي شود در حالي که
در کشور ما ،امسال در سامانه طرح جامع مالياتي ،
 100درصد اظهار نامه ها الکترونيکي دريافت شد
و اين رکورد جهاني است.وي تاکيد کرد :هدفهاي
طرح جامع مالياتي  ،محقق شده است.

آگهي مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهني)

آگهي مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرايي كالسه 9404512

شش دانگ يك دستگاه آپارتمان احداثي در طبقه همكف ،قطعه دوم تفكيكي به مساحت  326/94مترمربع كه  21مترمربع آن سطح بالكن
است و پاسيوئي به مساحت  9/21مترمربع در آن محاط ميباشد به پالك ثبتي  33/3624واقع در بخش  11تهران مفروز از  2911فرعي با
حدود شماال در  27قسمت اول يك متر دوم كه غربي است به طول  0/5متر سوم به طول  1/10متر چهارم كه شرقي است به طول  0/5متر
پنجم به طول  0/35متر ششم كه غربي است به طول  0/5متر هفتم به طول  1/10متر هشتم كه شرقي است به طول  0/5متر نهم به طول
 0/30متر دهم كه غربي است به طول  0/5متر يازدهم به طول  1/10متر دوازدهم كه شرقي است  0/5متر سيزدهم يك متر چهاردهم به
طول  5متر پانزدهم  0/80متر شانزدهم غربي است به طول  0/5متر هفدهم  1/10متر هجدهم شرقي است  0/5متر نوزدهم  0/30بيستم كه
غربي است  0/5متر بيست و يكم به طول  1/10متر و بيست و دوم شرقي است  0/5متر بيست و سوم  0/35متر و بيست و چهارم كه غربي
است  0/50متر بيست و پنجم  1/10متر و بيست و ششم كه شرقي است  0/5متر و بيست و هفتم به طول يك متر كه قسمتهاي اول و
پنجم و نهم و سيزدهم و پانزدهم و بيست و سوم و بيست و هفتم ديواري است به فضاي باز واقع در شمال شرقي و شمال غربي ساختمان
و قسمت چهاردهم درب ورودي و ديواري است به فضاي باز واقع در شمال شرقي و شمال غربي ساختمان و قسمت چهاردهم درب ورودي
و ديواري است بر راهرو و راهپله مشاعي و بقيه قسمتها نرده بالكن است به فضاي باز مرقوم شرقا به طول  19/10متر ديواري است به
ديوار قطعه دوازدهم تفكيكي سابق جنوبا در بيست و يك قسمت كه از شرق به غرب عبارتند از اول به طول  1/10متر دوم كه شرقي است
 0/5متر سوم  1/30متر چهارم كه غربي است  0/5متر پنجم  0/80متر ششم كه شرقي است  0/5متر هفتم  1/30متر هشتم كه غربي است
 0/5متر نهم  0/90متر دهم كه شرقي است  2/65متر پانزدهم  1/30متر شانزدهم كه غربي است  0/5متر هفدهم  0/80متر هجدهم كه
شرقي است  0/5متر نوزدهم  1/30متر بيستم كه غربي است به طول  0/5متر و بيست و يكم به طول  1/10متر قسمتهاي اول و پنجم و
سيزدهم و نهم و هفدهم و بيست و يكم ديواري است به فضاي حيات و ساير قسمتهاي مذكور نرده و بالكن است به فضاي حياط مشاعي
غربا به طول  19/10متر ديواري است به ديوار قطعه  10افرازي سابق كف و سقف اشتراكي است ذيل ثبت شماره  117372در صفحه 289
دفتر  374ثبت و معالواسطه به خانم هيوا پرچمي انتقال يافته است برابر سند رهني  93/10/3-5223دفتر  1277تهران در رهن بانك
سپه ميباشد كه به علت عدم ايفاي تعهد منجر به صدور اجرائيه تحت شماره  9404512شده است و برابر نظريه مورخ  96/3/21كارشناس
تجديدنظر ملك واقع است در تهران كامرانيه جنوبي (پاشا ظهري) كوچه پرستو پالك  44واقع در طبقه همكف يك ساختمان آپارتماني
سه طبقه مشتمل از (زيرزمين ،همكف ،طبقه اول) سه واحدي احداثي در يك قطعه زمين با موقعيت جنوبي به مساحت  660مترمربع
مجتمع مسكوني با اسكلت فلزي با نماي سيماني رومي و قدمت باالي  35سال كه در منطقهاي مسكوني  R122احداث گرديده است در
هر يك از طبقات زيرزمين ،همكف و اول يك واحد مسكوني و پاركينگها در فضاي باز از بر خيابان پرستو واقع ميباشد و داراي سالن و
هال +يك اتاق بزرگ و دو اتاق ديگر و هال مشترك و خصوصي و راهروي طبقاتي كه يك اتاق به صورت مستر با سرويس فرنگي و حمام
و سرويس توالت فرنگي در سوي ديگر حمام است .كف قسمتهاي مختلف با سنگ و ديوار با رنگ پوشيده شده است .سيستم سرمايش
كولر آبي و گرمايش شوفاژ ميباشد .ملك داراي انشعابات آب و گاز مشاعي و برق ميباشد و به مبلغ  40/000/000/000ريال (چهل ميليارد
ريال) ارزيابي شده است و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتي كالسه فوقالذكر در روز شنبه مورخ  97/5/27از ساعت  9الي  12ظهر
در محل اداره سوم اجراي اسناد رسمي واقع در تهران چهارراه جهان كودك ساختمان معاونت اجراي اسناد رسمي استان تهران سالن
مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش ميرسد و مزايده از مبلغ  40/000/000/000ريال (چهل ميليارد ريال) شروع و به باالترين قيمت
كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و فروش كال نقدي است چنانچه روز تعيين شده
با تعطيل رسمي مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد طالبين و خريداران ميتوانند
جهت شركت در مزايده در وقت مقرر با ارائه چك تضميني بانك ملي به مبلغ پايه در جلسه مزايده به نشاني فوق شركت نمايند ضمنا
بدهيهاي مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره كه رقم قطعي
آنها براي اين اداره معلوم نشده به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصاحسابهاي دارايي و شهرداري و...
خواهد بود مورد مزايده با توجه به اعالم بستانكار بيمه ميباشد.
تاريخ انتشار97/5/8 :
د ت97/5/8 :
مالف13912 :

رئيس اداره سوم اجراي اسناد رسمي  -نقيبي

عضو کميسيون عمران مجلس ،با بيان اينکه تعلل يا تاخيري براي
نوسازي ناوگان هوايي از سوي ايران رخ نداده است ،گفت :خروج
آمريکا از برجام قراردادها را با مشکل مواجه کرد.سيدکمال الدين
شهرياري در گفت وگو با خانه ملت ،با اشاره به برخي اظهارنظرها
مبني بر تعلل وزارت راه و شهرسازي و بخش خصوصي براي نوسازي
ناوگان هوايي کشور ،گفت :نوسازي ناوگان هوايي از سوي بخش
خصوصي يا دولتي با هيچ وقفه و تعللي صورت نگرفته و علت طوالني
بودن زمان خريد هواپيما علل ديگري بوده است.نماينده مردم
دشتي و تنگستان در مجلس شوراي اسالمي ،با بيان اينکه هواپيما
کااليي نيست که در بازار به راحتي عرضه و به فروش برسد ،افزود:
هواپيما با توجه به سفارش هايي از قبل ساخته مي شود از اين رو
نوع قراردادها متفاوت است.وي با تاکيد بر اينکه ساخت هواپيما بر
اساس سفارش خريدار از حيث تجهيزات و حتي مبلمان آن صورت
مي گيرد ،تصريح کرد :براي تحويل هواپيماهاي سفارش داده شده
بعضا بيش از  3تا  10سال زمان نياز است.شهرياري با بيان اينکه
قراردادهايي که از سوي وزارت راه و شهرسازي براي خريد «اي تي
آر» ،بوئينگ و ايرباس منعقد شد ،آماده تحويل نبوده است ،گفت:
برخي از هواپيماهاي تحويل شده به کشورمان ازمحل قراردادها
ملغي شده کشورهاي ديگر تامين شد .اين نماينده مردم در مجلس
دهم ،با تاکيد بر اينکه ايرباس ساخته شده براي يکي از کشورهاي
خارجي به ايران تحويل شد ،افزود :لغو قرارداد ايرباس با کشور مذکور
تحويل هواپيما به ايران را تسريع کرد در غير اين صورت بايد منتظر
ساخت هواپيماهاي سفارش داده شده خود بوديم.

از سوي بنياد مستضعفان:

 500فقره اسناد امالك و اراضي
علوي اهداء مي شود
پيرو منويات مقام معظم رهبري مبني بر تعيين تكليف اراضي و امالك
موسوم به علوي و شبه علوي ،در اولين مرحله از واگذاريها در استان
البرز  500فقره از اسناد امالك مسكوني و اراضي كشاورزي در راستاي
سياست محروميت زدايي بنياد مستضعفان به اقشار محروم اين استان
اهداء ميشود.به گزارش روابط عمومي سازمان اموال و امالك بنياد
مستضعفان ،مسعود بهادران مديركل امور استانهاي سازمان اموال و
امالك بنياد با اشاره به اجراي پنجاهمين مرحله از واگذاري اسناد
موسوم به علوي و شبه علوي توسط بنياد مستضعفان و اولين مرحله در
استان البرز گفت :تاكنون در راستاي اجراي اين طرح محروميت زدايي
و خداپسندانه بيش از  68هزار فقره از اسناد امالك و اراضي علوي در 15
استان كشور اهداء شده كه در اين مرحله از اين واگذاريها بيش از 86
هزار مترمربع به ارزش تقريبي  865ميليارد ريال اهداء ميشود.بهادران
درصد تخفيف اين  500فقره سند را كه شامل اسناد امالك مسكوني
و اراضي كشاورزي مي شود را بيش از  97درصد اعالم كرد و افزود :بر
اساس اوامر مقام معظم رهبري(مدظله) كه رسيدگي به مستضعفان و
محرومان را سرلوحه برنامههاي بنياد مستضعفان قرار داده اند ،اسناد اين
امالك و اراضي با بيشترين درصد تخفيف و در اغلب موارد رايگان به مردم
شريف استان البرز واگذار ميشود .اين گزارش ميافزايد :مراسم اهداء
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طي مراسمي با حضور رئيس بنياد مستضعفان به همراه معاونين،نماينده
ولي فقيه در استان البرز و امام جمعه كرج ،استاندار البرز و جمعي از
ائمه جمعه و جماعات و مسئولين استاني در شهرك شهيد جهازيهاي
شهر كرج ،مسجد امام رضا (ع) برگزار ميشود.

عضو شوراي شهر اهواز عنوان کرد:

تاثير گسترده بانکهاي تخصصي
در پيشرفت و توسعه کشورها
عضو شوراي شهر اهواز با اشاره به تاثير گسترده بانک هاي تخصصي در
پيشرفت و توسعه کشورها بر نقش بانک شهر در حمايت از مديريت شهري
شهرهاي مختلف و به ويژه کالنشهرها تاکيد کرد.عضو شوراي شهر اهواز با
اشاره به تاثير گسترده بانک هاي تخصصي در پيشرفت و توسعه کشورها
بر نقش بانک شهر در حمايت از مديريت شهري شهرهاي مختلف و به
ويژه کالنشهرها تاکيد کرد.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومي بانک
شهر ،مازيار جهانبخشي اظهار کرد :امروزه در کشورهاي پيشرفته در حوزه
مديريت شهري بانکي تخصصي مثل بانک شهر وجود دارد که يگانه بانک
تخصصي طرح هاي مديريت شهري است.وي با اشاره به نقش بانک شهر
در کاهش مشکالت و معضالت شهري ،تصريح کرد :هم اکنون بخش
عمده عمليات و فرآيندهاي مالي پروژه هاي شهري در شهر اهواز بر بستر
بانک شهر تعريف شده است.جهانبخشي تصريح کرد:يکي از راهکارهاي
ضد فساد که موجب کاهش بوروکراسي و صرفه جويي در زمان مردم و
تسهيل دسترسي به خدمات شهرداري مي شود الکترونيکي کردن امور و
فرايندها در نظام مديريت شهري است.وي افزود :با توجه به اين که بانک
شهر بانک تخصصي مديريت شهري است و براي سرمايه گذاري در طرح
هاي مديريت شهري تعريف شده پيشنهاد مي کنم تا اجراي دولت الکترونيک
در شهرداري اين شهر به بستر بانک شهر انجام شود.

حضور بانک ملي ايران در باالترين
رتبه هاي رده بندي شاپرک
تازه ترين گزارش شرکت شبکه الکترونيکي پرداخت کارت (شاپرک)
از حضور بانک ملي ايران در باالترين رتبه هاي رده بندي بانکداري
الکترونيک حکايت دارد.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران ،نتايج
بررسي هاي خرداد ماه اين شرکت نشان مي دهد بانک ملي ايران جايگاه
خود در گروه بانک هاي داراي باالترين سهم تعدادي از تراکنش هاي
ابزار کارتخوان فروشگاهي ،باالترين سهم مبلغي از تراکنش هاي
ابزار کارتخوان فروشگاهي و باالترين سهم مبلغي از تراکنش هاي
ابزار پذيرش اينترنتي را حفظ کرده است.همچنين بيشترين سهم از
تعداد کارت هاي بانکي تراکنش دار از نوع برداشت با  22/28درصد
و از نوع کارت هديه و بن کارت با  16/47درصد متعلق به بانک ملي
ايران بوده است.اين گزارش تاکيد دارد که بانک ملي ايران همچنان
جزء سه بانک برتر داراي بيشترين سهم از کل تعداد تراکنش هاي
صنعت پرداخت کارتي در نظام بانکي کشور است.

تحقق 100درصدي تعهد پرداخت وام
قرضالحسنه ازدواج در بانک آينده
بانک آينده ،در راستاي طرح اعطاي تسهيالت قرضالحسنه ازدواج
در کشور ،در چهار ماه نخست سالجاري،صد در صد تعهدات
خود را انجام داده است.بانک آينده ،در راستاي اجراي ابالغيه
بانک مرکزيج.ا.ايران،در خصوص اعطاي تسهيالت قرضالحسنه
ازدواج و با هدف کاهش صف انتظار متقاضيان واجد الشرايط براي
دريافت اين خدمت ،موفق شد؛درچهار ماه نخست سال جاري،با
اعطاي ( 3سه) هزار وام ازدواج ،صد در صد تعهدات خود را در
حيطه مصارف قرضالحسنه پسانداز ،به بهترين شکل و با باالترين
سرعت ،به انجام برساند.بانک آينده ،همواره ميکوشد؛ دراين مسير
خير،پيشتاز بوده و بههمين منظور ،سرمايه انساني فعال در 140
شعبه از  204شعبه بانک آينده در سراسر کشور،با همت عالي و
عزم جدي خود ،موفق شدند؛بهرغم فرصت  45روزه تعيينشده براي
تکميل مدارک ،زودتر به نتايج اين مهم،دست يابند.

