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اقتصاد کالن

درآمدهای مالیاتی در بودجه
با تاخیر محقق میشوند

ی��ک کارش��ناس اقتصادی الیح��ه بودجه  ۹۹را
عملیاتی و برنامهمحور توصیف کرد و گفت :زمانی
که درآمدها در بودجه ،مالیات درنظر رفته میشود،
محقق ش��دن آن با تاخیر اتفاق میافتد و بهترین
منابع برای درآمدزایی ،س��رمایهگذاری خارجی و
انتقال س��رمایه اس��ت .کمیل طیبی در گفتوگو با
ایسنا ،اظهار کرد :الیحه بودجه سال  ۱۳۹۹نسبت
به سالهای گذشته عملیاتیتر است و تا حدودی
توانس��ته قالب برنامهمحور بودن خود را پیدا کند.
دلیل این دیدگاه نس��بت به الیحه این اس��ت که
نگاه دولت در الیحه بودجه  ۱۳۹۹به درآمدهای
واقعی اس��ت و این باعث شده سازوکارهای خرید
و ف��روش اوراق به��ادار یا عملی��ات بازار آزاد را در
دس��تور خود قرار دهد تا به عملیاتی ش��دن بودجه
در این ش��رایط کمک کند .وی ادامه داد :با توجه
به رکود و تورم اقتصادی در کش��ور ،مقداری نگاه
دولت به الیحه بودجه  ،۱۳۹۹انبس��اطی اس��ت
ت��ا تورم را کاه��ش دهد .همواره پیشبینی درباره
عملیات��ی ش��دن درآمده��ا در بودجه ۱۰۰ ،درصد
محقق نخواهد ش��د یا به ویژه زمانی که درآمدها
مالیاتی باش��ند ،محقق ش��دن درآمدها در بودجه با
تاخیر اتفاق میافتد .طیبی با بیان اینکه درآمدهای
دولت در بودجه با یک وقفه زمانی اتفاق میافتند
مثال ممکن است تحقق درآمدهای سال بعد برای
س��ال دیگ��ری اتفاق بیفتد ،افزود :محقق ش��دن
منابع درآمدزایی در الیحه بودجه  ،۱۳۹۹بستگی
به سیس��تم مالیاتی و درآمد ش��رکتهای دولتی
دارد ام��ا با توجه اینک��ه دولت مقداری زمینههای
خصوصیس��ازی و واگ��ذاری را فراهم کرده ،این
امر موجب میش��ود درآمدهای درنظر گرفته شده
در الیحه بودجه  ۱۳۹۹در همان سال مالی اتفاق
بیفتد .این کارشناش اقتصادی با تاکید بر اینکه اگر
منابع درآمدزایی در نظرگرفته ش��ده درس��ت مورد
اس��تفاده قرار بگیرند میتوان گفت که تا حدودی
محققشدن آنها امکانپذیر است ،گفت :طبیعتا
وقت��ی این نوع مناب��ع ،جایگزین درآمدهای نفتی
میش��وند ،میتوانن��د تامینکننده بخش عمرانی
بودج��ه ه��م باش��ند تا امیدوار باش��یم زمینه برای
ایج��اد زیرس��اختها و پروژههای عمرانی فراهم
شود .وی در پایان خاطرنشان کرد :بهترین منابع
ب��رای درآمدزای��ی ،آنهایی هس��تند که از جانب
س��رمایهگذاری همچون س��رمایهگذاری خارجی
و انتق��ال س��رمایه اتفاق میافتن��د؛ اما با توجه به
محدودیتهای��ی ک��ه وج��ود دارد ،اگ��ر نگرش
منطق��های و توس��عه صادرات براس��اس اقتصاد
منطقهای ش��کل بگیرد میتواند به محقق ش��دن
این امر کمک کند.

بر درآمد کارمندان
در کمیسیون تلفیق

«اسکناس» بررسی کرد؛

راهکارهای جذب سرمایه های خرد

گروهاقتصادکالن:غولسرکشنقدینگیهربار
در اقتصاد ایران به راه افتاده،بازارهای اصلی
و مهم کش��ور مانند طال،ارز،مس��کن،خودرو
و  ...را دس��تخوش نوس��انات ش��دید ک��رده
و البت��ه تاکن��ون سیاس��تگذاری صحیح��ی
ب��رای کنترل نقدینگی انجام نش��ده اس��ت.
ب��ه گزارش«اسکناس»،بس��یاری از م��ردم
صاحبان س��رمایه های خرد هس��تند که نمی
دانن��د با اندک س��رمایه خ��ود وارد کدام بازار
شوند،این در حالی است که در صورت هدایت
این س��رمایه ها به بازار س��رمایه ،هم اقتصاد
کشور جان می گیرد و هم از نوسانات چندساله
جلوگیری می شود .بر این اساس،در سومین
کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی
کارشناس��ان تاکید کردند باید س��از و کاری
طراحی شود تا بازار سرمایه برای عموم مردم
جذاب شود.

ل�زوم هدای�ت نقدینگى ب�ه بخشهاى

مولد

در این باره،عضو سابق شورای عالی بورس،
هدای��ت نقدینگ��ى ب��ه بخشه��اى مولد را
راه��کار اصل��ى جذب س��رمایههاى خرد به
بورس دانس��ت و گفت :هنوز نتوانس��ته ایم
اعتم��اد عموم��ی مردم��ی را ک��ه عالقهمند
هس��تند تا سرمایههایش��ان ب��ه بخشهای
مولد و اش��تغالزا هدایت شود ،به بازار سرمایه
جذب کنیم .حسین عبده تبریزى در سومین
کنفران��س حکمران��ی و سیاس��ت گ��ذاری
عمومی در نشس��ت بازار س��رمایه بیان کرد:
مهمترین راهکار جذب س��رمایههای خرد به
س��ازمان سرمایه ،هدایت نقدینگی به سمت
بخشهای مولد و اشتغالزاس��ت .وى با تاکید
بر اینکه اختصاص منابع حاصل از جمع آوری
سپردههای خرد در بازار سرمایه باید منجر به
رشد پایدار در اقتصاد شود ،گفت :در کشور ما
بازارهای س��رمایه برای شرکتهای متوسط
کارآم��دی باالیی ندارند و نمیتوانند از منابع
آن بهره ببرند و همان فضایی که سالهاست
در بازار پول و بانکی رخ داده و فضا به حدی
تنگ ش��ده ک��ه بخش خصوص��ی از تأمین
اعتبار در رقابت با بخش دولتی خارج ش��ده،
در بازار سرمایه نیز در حال شکل گیری است.
عب��ده تبری��زى یکی دیگر از ضعفهای بازار
س��رمایه را عدم تنوع گزینهها براى ناش��ران
دانست و افزود :به طور مثال ما در کشور بازار

را رد کنی��م ام��ا ابزار اکثراً رها از ارزش داوری
است؛ یعنی به صورت ارزش داوری نمیتوان
به همه ابزارها نگاه کرد ،در اکثر کشورها نیز
حضور سهامداران خرد رو به افزایش است اما
تفاوت آن در نحوه حضور آنهاست .محمدى با
تاکید بر ایجاد ارزش افزوده توسط سهامداران
خرد خاطرنش��ان کرد :برخی اس��تدالل غلط
میکنند که سهامداران خرد یک ارزش واقعی
و موجود را دس��ت به دس��ت میکنند و هیچ
ارزش اف��زوده ای ایج��اد نمیکنن��د در حالی
که این برداش��ت غلط اس��ت و ورود آنها ایجاد
ارزش افزوده میکند.

ضرورت ایجاد مشوق در بازار سرمایه


بدهی بلندمدت نداریم ،البته در کش��وری که
تورم به  ۲۰درصد میرس��د بازارهایی مانند
بازنشس��تگی و بیمه بلندمدت در آن ناکارآمد
هس��تند و در قرارداده��ای بلندم��دت ،برای
متع��ادل ک��ردن بازار تامین مالی با مش��کل
مواجه هس��تیم .به گفته عضو س��ابق شورای
عالی بورس ،یکی از ابزارهای مناس��ب جمع
آوری س��پردههای بلندمدت در بازار سرمایه،
اوراق بدهی نقدشونده است و در حال حاضر
در حال گس��ترش در بازار س��رمایه است و با
توجه به کس��ری بودجه س��ال آینده ،اوراق
بیش��تری منتش��ر خواهد شد .وى تاکید کرد:
برای جذب مردم به بازار س��رمایه در مقیاس
بزرگتر باید به این نکته توجه کنیم که منابعی
که از این مس��یر جمع آوری میش��ود ،در چه
مس��یری هزینه ش��ده است؛ در ایران سرمایه
گذاران عمدتا به سرمایه گذاری در بازارهای
فیزیکی مانند طال ،ملک و نهایت ًا ارز و سپرده
بانک��ی عادت دارند ،آن هم در ش��رایطی که
س��پردههای بانکی از مالیات معاف هس��تند.
عبده تبریزى تصرصح کرد :بازار سرمایه باید
ت�لاش کند تا س��رمایهها به این بازار بیایند،
اگر تخصیص منابع به درس��تی انجام ش��ود،
بازده��ی بازار س��رمایه برای جلب س��رمایه
گذار اتفاق خواهد افتاد .عضو س��ابق شورای
عالی بورس درباره شاخصهای متعددی که
میتواند مردم را به بازار جذب کند اشاره کرد
و گفت :یکى مهمترین موارد ،سرمایه گذاری
در بخشه��ای مولد و ش��رکتهای تولیدی
اس��ت؛ اگر چه نوع مارکتینگ بازار س��رمایه
دش��وار اس��ت اما طیف گس��ترده ای را در بر

روسیه به دالرزدایی ادامه میدهد

وزیر خارجه روسیه اعالم کرد که با توجه به تداوم
رویک��رد خصمان��ه آمری��کا ،کش��ورش به کاهش
وابس��تگی به دالر ادامه میدهد .به گزارش ایس��نا
به نقل از راش��اتودی ،سرگی الوروف ،وزیر خارجه
روس��یه ب��ا بیان این که روس��یه ب��ه دنبال راههایی
برای محافظت از خود و شرکایش در برابر تحریم
ه��ای یک جانبه آمریکا و کاهش وابس��تگی نظام
اقتص��ادی خ��ود به دالر میگردد؛ اف��زود :با توجه
به رویکرد خصمانه دولت آمریکا ،روس��یه تصمیم
گرفته است تا به تدریج از وابستگی اقتصاد خود به
دالر بکاهد .وزیر خارجه روسیه ،استفاده از ارزهای
مل��ی در مبادالت دوجانب��ه را یکی از اولویت های
روسیه خواند.

بررسی مجدد مالیات

خــبرویـژه

عضو کمیس��یون تلفیق مجلس با تاکید بر اینکه مخالف مصوبه این کمیس��یون درباره دوپله ای ش��دن مالیات بر درآمد کارمندان هس��تم ،گفت :در این مدل کس��انی که ۳میلیون تومان حقوق
میگیرند همانند کسانی که ۲۱میلیون تومان حقوق دریافت میکنند باید ۱۰درصد مالیات بپردازند .محمداسماعیل سعیدی درباره مصوبه این کمیسیون در کاهش پلههای مالیاتی کارمندان
از پنج پله به دو پله گفت :این مدل مالیاتی بیعدالتی محس��وب میش��ود .وی ادامه داد :چراکه در این مدل کس��انی که  3میلیون تومان حقوق میگیرند همانند کس��انی که  21میلیون تومان
حقوق دریافت میکنند باید  10درصد مالیات بپردازند .امیدواریم تبصره  6الیحه بودجه مجددا مورد بررسی و رای گیری قرار گیرد.

راه و مسکن

میگیرد؛ متاس��فانه هنوز نتوانسته ایم اعتماد
عموم��ی مردمی را که عالقهمند هس��تند تا
سرمایههایشان به بخشهای مولد و اشتغالزا
هدایت شود ،جذب بازار سرمایه کنیم.

ریس�ک ب�ازار س�رمایه کمت�ر از س�ایر

بازارهاست

شاپور محمدی در سومین کنفرانس حکمرانی
و سیاس��ت گذاری عمومی در نشس��ت بازار
س��رمایه ،درباره کلیت مشارکت سرمایههای
خ��رد در بازار س��رمایه بی��ان کرد ۱۱ :میلیون
نفر در ایران کد بورس��ی دارند که در جمعیت
 ۸۰میلیون نفری و در مقایس��ه با  ۲۵میلیون
سهامدار هندی در نسبت جمعیت بیش از یک
میلیارد نفری تناس��ب باالیی اس��ت .هرچند
ممکن اس��ت برخی از این س��هامداران ماهی
ی��ک ب��ار هم معامله انجام ندهن��د .او اضافه
ک��رد :همچنی��ن دو میلیون و  ۱۰۰هزار نفر در
صندوقهای با درآمد ثابت در سال ETF ۹۷
حضور داش��تند اما در س��ال جاری  ۴۰تا ۵۰
ه��زار نف��ر از آنها کم ش��د ولی  ۷۰تا  ۸۰هزار
نفر به صندوقهای مختلف اضافه شده است.
محمدى درباره اظهارنظرهاى متفاوت درباره
ورود سرمایه هاى خرد به بازار سرمایه ،گفت:
برخی میگویند که اگر سهامداران خرد به این
ب��ازار ورود کنند س��بب ایج��اد تالطم در بازار
میشوند چراکه این سهامداران سریع ًا وارد و
بالفاصله از بازار خارج میشوند؛ برخی دیگر
ب��ر ای��ن باورند که ورود س��هامداران خرد به
رش��د قیمتها دامن میزند و یا اینکه برخی
میگویند ممکن است اعتماد عمومی را خدشه
دار کن��د .او افزود :م��ا نمیخواهیم این موارد

یک کارشناس اقتصادی نیز در این باره قبال
پیش��نهاد داده بود :برای جمع آوردی و س��ر و
سامان دادن به پول های خرد در دست مردم
در گام اول بای��د اق��دام به صدور کارت های
اعتباری خرید کنیم .محمد حسن اعتضادی
در گفت و گو با ایرنا ،اظهار داشت :به عنوان
مث��ال باید هر فروش��گاه ی��ا بانک و مراکزی
خری��دی برای خود اقدام به صدور این کارت
ه��ا کنن��د تا ه��م خرید برای مردم راحت تر و
هم از حجم پول نقد در بازار جلوگیری شود.
وی با اشاره به برنامه ششم توسعه اقتصادی
در کش��ور ادامه داد :تناس��ب میان نرخ س��ود
بانکی و تورم نیز می تواند یکی از راهکارهای
جمع آوری پول ها و ورود آنها به شبکه بانکی
باش��د تا از این طریق هم بانک ها بتوانند در
فعالی��ت ه��ای عمرانی کار کنند و تولید ملی
افزایش یابد .اعتضادی گفت :متاس��فانه عدم
تناسب در نرخ سود بانکی باعث شده تا برخی
از موسس��ات پولی خصوص��ی اقدام به جمع
آوری پ��ول ه��ای مردم با ن��رخ باالتر از نرخ
مصوب بانک مرکزی کنند که این اقدام برای
اقتصاد و رش��د تولید بس��یار مضر خواهد بود.
این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد:
نبود تناسب همچنین سبب کاهش ارزش پول
شده بنابراین سرمایه ها به جای شبکه بانکی
به س��وی بازارهای سودده دیگر می روند که
این امر موجب متش��نج ش��دن اقتصاد خواهد
شد .اعتضادی اضافه کرد :ایجاد مشوق هایی
در بازار سرمایه و بورس و تشویق مردم برای
ورود به این بازار نیز می تواند در کاهش حجم
سرمایه های خرد مردم موثر بوده و وضعیت
بازار بورس را بهبود بخشد.

همتیاعالمکرد:

گ�روه اقتص�اد کالن:رئیسکل بانک مرک��زی با بیان اینکه ایران از
ش��کلگیری ابرتورم نجات یافته ،گفت :عملیات بازار باز از ش��نبه
رس��م ًا آغ��از میش��ود و ب��ه ما این ام��کان را میدهد ک��ه در مورد
اضافهبرداشتهای بانکها قوی عمل کنیم.
به گزارش اس��کناس به نقل از تس��نیم،عبدالناصر همتی ،رئیسکل
بانک مرکزی در پنجاه و نهمین مجمع بانک مرکزی ،گفت :س��ال
 97و  98جزو س��الهای بس��یار س��خت اقتصادی برای کشور است
که یکی از بیس��ابقهترین تحریمها را برای کش��ور رقم زده اس��ت؛
این در حالی است که با تدبیری که صورت گرفت بهتدریج بهسمت
ثبات حرکت کردیم.
وی ابراز کرد :بر این اس��اس طلیعه تالش بانک مرکزی ،ثبات در

اخطاری��ه م��اده ص��دو یک اموال غیر منقول س��ند رهنی اقای عبداهلل قلی زاده ،بدینوس��یله به
ش��ما اب�لاغ م��ی گ��ردد ک��ه در خصوص پرونده اجرایی کالس��ه فوق موضوع س��ند رهنی
 ۲۸۳۸۰دفترخانه  ۱۵اسالمش��هر به موجب رای هیات محترم نظارت اس��تان تهران به شماره
 ۱۳۹۸۱۸۷۰۱۱۳۳۰۰۰۹۴۱مورخ  ۹۸،۹،۲۵طی اعتراض ش��خص ثالث رای فوق بش��رح بین
الهاللین به ش��ماره ابالغ میگردد ،متن رای :باتوجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه
مس��تند اعتراض ش��خص ثالت س��ند عادی می باشد با رد اعتراض شخص ثالث ،نظر ریاست
ثبت تایید میگردد ،باتوجه به اینکه ابالغ فوق در ادرس متن س��ند طی گزارش مامور پس��ت
شناخته نشده بدینوسیله یک مرتبه در روزنامه های کثیراالنتشار منتشر می گردد.
مسئول واحد اجرای اسنادرسمی رباط کریم،احمد رحیمی شورمستی
اخطاریه ماده صدو یک اموال غیر منقول سند رهنی
خانم زهرا دوستی ورثه مرحوم اکبر دوستی ،بدینوسیله به شما ابالغ می گردد که در خصوص
پرونده اجرایی کالس��ه فوق به موجب گزارش مورخ  ۹۸،۶،۵کارش��ناس رس��می دادگستری
به شرح تصویر پیوست پالک ثبتی  -۱فرعی ۱٠۷۱۲:از پالک اصلی  ۱۶۵واقع در رباط کریم
مورد ذمه طلب مهریه خانم کبری مطیعی به مبلغ  3/000/000/000ریال ارزیابی گردیده است
و ابالغ و اخطاریه فوق طبق گزارش مامور و پست به شما میسر نگردیده است،لذا چنانچه به
ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید اعتراض خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار
این اخطاریه در جراید کثیراالنشار محلی به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر

 نجات ایران از شکلگیری ابرتورم
بازارها بوده است و البته باید توجه داشت که هدف دشمنان ،حمله
ب��ه ب��ازار ارز ای��ران ب��وده و با توجه به ناترازیهایی که در سیس��تم
بانکی وجود داشت ،انتظارات عمومی بر این بود که با شوک ناشی
از کاهش درآمدهای نفتی ،اقتصاد وارد ش��رایط بس��یار سخت تورم
رکودی شود.
رئیسکل بانک مرکزی افزود :در شرایط عادی نیز اگر رکود تورمی
بر کش��ور حاکم ش��ود ،کار برای دولت بس��یار سخت خواهد بود ،اما
ما در مدت کوتاهی و با ش��رایطی که فش��ار و قدرت آن بر مجموعه
اقتصادی کش��ور بس��یار باال بود ،از زیر این فش��ار خارج ش��ده و در
ش��شماهه ابتدای امس��ال ،رشد غیرنفتی کشور مثبت شده است و
این نشانگر آن است که ما توانستیم بر رکودی که از نظر فعالیتهای

اقتصادی کشور است ،غلبه کنیم.
وی اظهار داش��ت :امکان نوس��ان ش��دید نرخ ارز وجود داش��ت ،اما
اکنون آس��یبپذیری نرخ ارز را از تحوالت سیاس��ی و نظامی را به
حداقل رساندهایم و مانع خروج سرمایه از کشور شدهایم ،که منجر
به نگهداری ارز نزد مردم شده است که با این اقدامات ،بانک مرکزی
از سال  97بهعنوان یک بازارساز وارد بازار شد.
همتی همچنین گفت :این اولین باری در کش��ور اس��ت که عنصری
بهعنوان بازارساز در بازار ارز داریم و این بازارساز ،اجازه نوسان را به
دالل نمیدهد و در طول یک سال و نیم گذشته مهمترین تنشهای
سیاس��ی و نظامی در کش��ور رخ داد ولی هیچ یک از آنها نتوانس��ت
چارچوب بازار ارز کشور را به هم زند و این بهخاطر تدبیر است.

به مبلغ  ۴٠،٠٠٠،٠٠٠ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید،ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد
یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد
مسئول واحد اجرای اسنادرسمی رباط کریم،احمد رحیمی شورمستی
اگهی ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره  ۱۳۹۷۶۰۳۰۱۲۰۶۰۰۲۸۷۷مورخه  98/10/5هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهارس��تان تصرف مالکانه بالمعارض متقاضی اقای خداقلی
همرنگ ماراللو فرزند وکیل به ش��ماره شناس��نامه  ۳۳۷صادره از انگوت در شش��دانگ یک
قطعه زمین با بنای احداثی در ان به مساحت  ۸۲،۶۶متر مربع در قسمتی از پالک شماره . ۴۵
فرعی از  ۱۴۱اصلی واقع در تهران حوزه ثبتی شهرستان بهارستان خریداری از مالک رسمی
فاطمه،مجید و عباس دهقانی محمدابادی محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز اگهی می ش��ود تا در صورتی ش��خص یا اش��خاصی که نس��بت
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراض دارند میتوانند از تاریخ انتش��ار اولین اگهی ظرف
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ
تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به مراجعه قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در صورت
انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. .
تاریخ انتشار نوبت اول  98/10/28تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۳۹۸،۱۱،۱۴

تردد آزمایشی از آزادراه
تهران-شمال تا دو هفته آینده

مع��اون بنی��اد مس��تضعفان از اج��رای مرحله تردد
آزمایش��ی از قطعه نخست آزادراه تهران-شمال تا
ح��دود دو هفت��ه آینده خب��ر داد و گفت :تقریبا همه
مراحل س��اخت و آمادهسازی آزادراه تهران-شمال
در ح��ال اتم��ام و تکمیل اس��ت و امیدواریم بتوانیم
این پروژه را به موقع تحویل دهیم .منوچهر خواجه
دلویی در گفتوگو با ایس��نا اظهار کرد :هم اکنون
همه مراحل ساخت و تکمیل قطعه نخست آزادراه
تهران-ش��مال رو به اتمام اس��ت و مشکلی در این
زمین��ه وجود ن��دارد .امیدواریم بتوانیم به موقع این
پ��روژه را آم��اده بهرهبرداری کنی��م .وی افزود :بر
اس��اس روند پیش��رفت این پروژه ،تردد آزمایش��ی
از قطعه نخس��ت آزادراه تهران-ش��مال تا حدود دو
هفته دیگر آغاز میشود و طی مدت چند روز تردد
آزمایشی میتوانیم مراحل تست نهایی را از همه زیر
س��اختها و تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی زیر
بار ترافیکی بگیریم .معاون ساختمان و انرژی بنیاد
مس��تضعفان با بیان اینکه تردد آزمایش��ی از آزادراه
تهران-ش��مال برای عموم مردم بوده و محدود به
گروه خاصی نیست ،گفت :هم اکنون وضعیت خوبی
در زمینه پیش��رفت این پروژه داریم و در این روزها
دوربینها و زیر ساختهای الکترونیکی و مخابراتی
مانند آنتن اپراتورهای مختلف تلفن همراه در قطعه
یک این آزادراه در حال نصب است.

ادامهروندبررسیسانحهبوئینگاوکراینی
باحضورنمایندگاندیگرکشورها

س��خنگوی س��ازمان هواپیمایی کشوری گفت:
ادامه روند بررسی سانحه بوئینگ  ۷۳۷اوکراینی
با حضور نمایندگان کشورهای ذی مدخل در این
س��انحه در س��ازمان هواپیمایی کشوری در حال
انجام است .رضا جعفرزاده تأکید کرد :طرف های
ایرانی و خارجی هر گونه نتیجهگیری س��انحه را
مستلزم بررسی همه پارامترها میدانند تاکید دارند
ک��ه اظهارنظره��ای غیرتخصصی قبل از تکمیل
هم��ه بررس��یها نباید انجام ش��ود .س��خنگوی
س��ازمان هواپیمایی کش��وری افزود :آنچه که تا
کنون عنوان ش��ده اس��ت نتیجه بررس��ی سانحه
نیست و بر اساس مقررات و قوانین وظیفه سازمان
هواپیمای��ی ایران اس��ت که ب��ا حضور نمایندگان
کش��ورهای ذینفع همه ابعاد س��انحه را بررسی
کند .جعفرزاده از تاریخ و زمان اعالم نتیجه نهایی
بررس��ی س��انحه خودداری کرد و آن را منوط به
بررس��ی ابعاد مختلف تیمهای کارشناسی ایرانی
و خارجی که مجاز به حضور در بررس��ی س��انحه
هستند دانست .وی گفت :جعبه سیاه تحت نظارت
تیم بررس��ی س��انحه سازمان هواپیمایی کشوری
و مدیر کل بررس��ی س��وانح و دیگر کش��ورهای
ذیمدخل در حال بررس��ی اس��ت و هر تصمیم
دیگ��ری در ای��ن باره فقط طبق قوانین و مقررات
بینالمللی و ایکائو اس��ت و مقررات کام ً
ال ش��فاف
مشخص کرده است که باید چگونه عمل کنیم.

 ۱۰هزار مسکن مهر پردیس

در حال تحویل به متقاضیان است

مدیرعام��ل عم��ران پردیس ب��ا اعالم اینکه ۱۰
ه��زار مس��کن مهر در ح��ال تحویل به متقاضیان
اس��ت،گفت :هماکنون پردیس بیشترین فروش
اقس��اط و تحویل مس��کن مهر را در کش��ور دارد.
مهدی هدایت در گفت وگو با تسنیم ،یادآور شد:در
ح��ال حاضر تحویل حدود  10هزار مس��کن مهر
بدون برگزاری مراسم افتتاح در حال انجام است،
عالوه بر این انش��عابات  6هزار واحد مس��کن مهر
دیگ��ر هم انجام ش��ده به محض تکمیل ش��دن
واحده��ا تحوی��ل متقاضیان خواهد ش��د .وی در
خص��وص چگونگی تحویل واحدهای به مالکان
مسکن مهر ،افزود :مالکان به محض اقدام برای
اخذ دفترچه اقساط ،نامه مربوط به دریافت کنتور
انش��عابات به نام خود را از ش��رکت عمران تحویل
میگیرند.

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بهارستان  -علیرضا زمانی
اگهی ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  ۱۳۹۷۶۰۳۰۱۲۰۶۰۰۲۹۴۶مورخه  98/10/5هیات اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک بهارستان تصرف مالکانه بالمعارض متقاضی قاسم شکسته بند فرزن َد غالمعلی به
شماره شناسنامه  ۱٠۱۵٠در ششدانگ یک قطعه زمین در ان به مساحت  ۱۱۳۱،۶۷متر مربع
در قس��متی از پالک ش��ماره  ۱۱۲فرعی از  ۱۴۸اصلی واقع در تهران حوزه ثبتی شهرس��تان
بهارس��تان خریداری از مالک رس��می ش��رکت تولیدی ش��اه چای محرز محرز گردیده است
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز اگهی می شود تا در صورتی
ش��خص یا اش��خاصی که نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراض دارند میتوانند از
تاریخ انتشار اولین اگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجعه قضایی تقدیم
نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد ش��د .تاریخ انتش��ار نوبت اول  98/10/28تاریخ انتش��ار نوبت دوم
۱۳۹۸،۱۱،۱۴
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بهارستان  -علیرضا زمانی

