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خودروهای دست دوم وارداتی؛ آری یا خیر؟
این روزها بازار خودروهای داخلی و خارجی رکود را تجربه
میکند ،خرید و فروش در حداقل و قیمتها غیرواقعی است.
عده ای در این میان موضوع واردات خودروهای کارکرده را
به عنوان مسکنی برای تعادل بخشی به بازار مطرح میکنند،
موضوعی که موافقان و مخالفان خــود را دارد.همین چند
روز پیش بود که «حمید بعیدینژاد» ســفیر کشورمان در
انگلستان در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت« :سالهاست
بســیاری از کشورها حتی کشورهایی مانند روسیه ،چین و
هند که خود دارای صنایع داخلی تولید خودرو هم هستند،
برای رفاه مــردم ،مدیریت بازار ،کاهــش قیمت و افزایش
استانداردهای محیط زیست ،واردات خودروهای دست دوم
کمپانیهای مهم اتومبیلسازی را با تعرفه و تضمین کیفیت
تسهیل کرده اند ».وی ادامه داد« :اگر تحریم صنایع خارجی
خودرو مانند رنو و پژو و دیگران انجام نشده بود امروز شرایط
صنعت خودرو در ایران متفاوت بود ،اما در شــرایط تحریم
و محدودیتهای متعــدد دیگر ،موضوع واردات خودروهای
دست دوم با کیفیت که میتواند قیمت خودروهای مناسب
را تا حد زیادی کاهش دهد در ایران نیز شایســته بررسی
جدی است».برخی کارشناسان اما مطرح شدن بحث واردات
مدنظر
خودرو در شرایط حساس کنونی را حرکت در مسیر ّ
دشــمنان و بدخواهان کشور قلمداد میکنند.آنان معتقدند
افزایش واردات در این شرایط به معنای افزایش نیاز به ارز،
فشار بیشتر به دولت و در نتیجه افزایش مجدد نرخ ارز است.
یعنی واردات همچون مســ ّکنی است که تب بازار را پایین
میآورد ،اما به اقتصاد ضربه میزند.به گفته این کارشناسان،
باید بپذیریم که امروز وسط یک جنگ اقتصادی هستیم و
مطرح کردن موضوعاتی نظیر واردات خودروهای دست دوم
در این شرایط ،جز مصرف گرایی نتیجه ای ندارد و مشکلی
را حل نمیکند.حتی اعضــای انجمن واردکنندگان خودرو
در این زمینه میگویند :هیچ شــاخصی برای قیمتگذاری
این خودروها وجود ندارد ،ضمن اینکه به دلیل سوء استفاده
سودجویان به درهم آمیختگی بیشتر بازار میانجامد.
مشکل خدمات پس از فروش و محاسبه حقوق گمرکی
«کوروش طواحن» ،کارشــناس خودروهای خارجی در
ایــن مورد به ایرنا گفت :هر چند اگر چنین گشایشــی در
کشور ایجاد شود ،به نفع فعاالن خرید و فروش خودروهای
دســت دوم خارجی خواهد بود ،اما به دلیل مسائل ارزی و
نبود خدمات پس از فروش مناســب ،تحقق این امر دور از
ذهن است.وی یادآور شــد :هیچ وقت در کشور اجازه ورود
در حالی دپو شدن کاغذهای وارداتی در بنادر ،مناطق
ویژه اقتصادی و اماکن گمرکی این روزها حاشیهساز و در
نهایت دستور خروج آن تا دو هفته آینده صادر شده است
که ظاهرا جریــان تخصیص ارز و تعیین تکلیف آن عامل
اصلی دپوی کاال در بنادر بوده اســت؛ در این بین تاکنون
از ســمت واردکنندگان اظهاری به گمرک نشده است که
برای ترخیص اقدام شــود و به محــض اظهار ،حداکثر تا
 ۴۸ســاعت ،کاغذهای وارداتی از گمــرک خارج خواهد
شد.به گزارش ایسنا ،در روزهای اخیر دپو شدن کاغذهای
وارداتی در بنادر و عدم ورود آن به کشــور موجب ایجاد
بحثهــا و اعتراضاتی در این رابطه شــد؛ به طوری که از
سوی وزارت ارشــاد و هم وزارت صنعت ،معدن و تجارت
(صمــت) گالیههایی مطرح و تاکید بر ایــن بود که باید
ســریعتر کاغذهای وارد شــده به گمرک اظهار و از بنادر
و محوطههای گمرکی خارج شود تا اینکه در نهایت روز
گذشــته بود که جهانگیری  -معــاون اول رئیس جمهور
 -اعــام کرد که کاغذهای وارداتی انبار شــده در بنادر و

یافته است.به گفته این فعال اقتصادی ،اغلب افراد به دنبال
خودروهــای در بازه قیمتی  400تــا  700میلیون تومانی
هستند که در عمل کمتر خودرویی در این حد قیمت یافت
میشود ،مگر اینکه به خرید خودروهای مدل پایین قناعت
کنند.

ّ
مسکن موقت
واردات خودرو،

خودروهای دست دوم خارجی داده نشده ،مگر اینکه برخی
افراد با ترفندها و مالحظاتی موفــق به ورود این خودروها
از بعضی کشورهای همســایه آن هم خودروهای با کارکرد
پایین میشــدند.وی اظهار داشــت :در صورت اجازه ورود
خودروهای دســت دوم ،یکی از مشــکالت اصلی چگونگی
محاسبه حقوق گمرکی آنها خواهد بود ،زیرا ماشینهای نو
و صفر کیلومتر قیمت شــرکتی مشخصی دارند ،اما قیمت
خودروهای دســت دوم مشخص نیست.این فعال اقتصادی
اضافه کرد :در صورتی که ســاز و کاری برای تعیین قیمت
کارشناســی آنها در گمرکات اندیشیده شود تا دولت بتواند
حقــوق گمرکی خود را وصول کند ،شــاید بتوان به چنین
گزینه ای فکر کرد.طواحن گفــت :این روزها طبق قوانین
ســختگیرانه گمرکی ،خودروی خارجی باید از کشور مبدا
شــرکت تولیدکننده آورده شود؛ به طور مثال خودروی بی.
ام .دابلیو ( )BMWباید از آلمان آورده شــود و اینکه آن را
از کشوری همچون امارات وارد کنند پذیرفته نیست.وی با
اشاره به مسائل مهمی که در شرایط تحریمهای کنونی جزو
اولویتهای کشور است ،مطرح شــدن چینن مساله ای را
شایعه ای بی اساس برشمرد که به گفته او هیچ گاه عملیاتی
نخواهد شد.

ناتوانی داخلیها در رقابت با خارجیها

یک نمایشگاه دار خودروهای خارجی که نخواست نامش

اعالم شود نیز در گفت وگو با ایرنا گفت :خودروهای دست
دوم و کارکرده در خارج کشور قیمتهای بسیار پایینی دارند
و اگر دولت برنامه ای برای واردات چنین خودروهایی داشته
باشــد ،بازار خودروهای داخلی به دلیل ناتوانی در رقابت با
آنها به شدت کساد خواهد شــد.وی اظهار داشت :در سایر
کشورها ،به طور تقریبی پس از پنج تا هفت سال خودروها
«از رده خارج» محسوب میشوند و با توجه به اینکه هزینه
تعمیرات خودرو در اکثر کشورها بسیار باالست افراد سعی
میکنند پس از چند سال خودروی نوی دیگری خریداری
کنند.ایــن فعال خودروهای خارجی ادامه داد :خدمات پس
از فروش هم موضوعی اســت که به هیچ عنوان قابل چشم
پوشی نیست ،زیرا اگر قطعه ای موجود نبوده یا تعمیرکاران
اشــرافی به این خودروها نداشــته باشند ،در عمل با خواب
خودروها مواجــه خواهیم شد.فروشــنده دیگری در غرب
تهران به ایرنا گفت :حدود  10روز اســت که در عمل خرید
و فروشــی انجام نمیشــود و بازار وارد رکود شده است .تا
 10روز پیش فروشنده اتومبیل نداشتیم ،اما اکنون  10روز
اســت که خریداری وجود ندارد.ایــن بنگاهدار خودروهای
خارجی ،دلیل این مساله را رشد بی رویه قیمتها در مدت
یاد شده و همچنین انجام عمده خرید و فروشها بین دالالن
عنوان کرد.وی بیان داشــت :در شرایط کنونی ،بازار با افت
شدید معامالت مواجه شده و قیمتها تا  10درصد کاهش

ترخیص تا  ۴۸ساعت بعد از اظهار

گره کاغذی باز شد

اماکن گمرکی ظرف دو هفتــه آینده به بازارهای مصرف
عرضه خواهد شد.
اما اینکه چرا در این مدت کاغذهای وارداتی در بنادر
دپو شده و مانده موضوعی است که پیگیری آن از گمرک
با توضیحاتی همراه شد .بر این اساس که کاالهای وارداتی
به راحتی وارد بنادر و مناطق ویژه اقتصادی میشوند ،اما
تا زمانی که به گمرک اظهار نشده و امور قانونی آن انجام
نشود وارد کشور نخواهند شد.
این در حالی است که در مورد کاغذ موضوع به تخصیص
ارز و بالتکلیفی آن بر میگشــته است؛ به گونهای که در
فروردینماه و تا نیمه اردیبهشتماه سال جاری مشخص
نبوده که سیاســت ارزی در مورد کاغذ چگونه خواهد بود
و آیا قرار است ارز  ۴۲۰۰تومانی به روال گذشته به کاغذ

اختصاص یابد یــا اینکه دولت تصمیم میگیرد که کاغذ
را از مشموالن دالر  ۴۲۰۰تومانی حذف کند و محاسبات
آن را بــا نرخ نیمایی که تا دو برابر میرســد ،انجام دهد
کــه در این حالت گمرک باید در چارچوب سیاســتها و
دســتورالعملهای ابالغی هیئت وزیران ،وزارت صمت و
بانــک مرکزی مابهالتفاوت نــرخ ترجیحی و نیمایی را در
همگام ترخیص کاغذ دریافت میکرد.
از اینرو واردکننده نتوانســتند فرآیند خرید را به طور
کامل انجام دهند و کاالی خود را به گمرک اظهار و برای
ترخیص اقدام کنند؛ چراکه باید بعد از تخصیص ارز حواله
آن را برای فروشنده ارسال و فروشنده نیز اسناد را به وی
ارائه تا بتواند آن را به گمــرک اظهار کند ،اما بالتکلیفی
وضعیت ارز مانع از ادامه این فرآیند شده و تا پیش از این

«ســعید موتمنی» ،رئیــس اتحادیه صنف نمایشــگاه
داران و فروشــندگان خودرو تهران نیز درباره مطرح شدن
موضــوع ورود خودروهای کارکــرده خارجی میگوید :اگر
خواهان کاهش التهاب بازار هستیم ،باید اجازه دهیم چنین
مسالهای در کشــورمان اتفاق بیفتد ،زیرا دیگر کشورها نیز
تجربه موفقی در این زمینه داشــته اند.وی به خبرنگار ایرنا
گفت :بهتر است خودروهای کارکرده از شرکتهایی مانند
تویوتا ،کیا ،هیوندایی ،نیسان و غیره که سالهاست در ایران
سابقه دارند ،وارد شود تا مشتریان از مزیت خدمات پس از
فروش نیز بهره مند شــوند.رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه
داران و فروشندگان خودرو تهران در عین حال یادآور شد:
خودروهای خارجی به دلیل کیفیت باالی قطعات کمتر به
تعمیر نیاز پیدا میکنند ،این در حالی اســت که در صورت
نیــاز ،قطعات مورد نظــر از طریق مکاتبــه الکترونیکی با
شــرکتهای مادر طی  24تا  48ســاعت از طریق پست یا
مسافری به دست مشــتری میرسد؛ بنابراین مطرح کردن
مشکل خدمات پس از فروش بهانه جویی مخالفان واردات
است.رئیس اتحادیه صنف نمایشــگاه داران و فروشندگان
خودرو تهران اضافه کرد :کشــورهایی نظیر چین ،روســیه
و هند که مبادله کاال به کاال بــا آنها داریم ،میتوانند مبدا
خوبی برای واردات خودروهای کارکرده باشــند و عالوه بر
آن صادرکنندگانی در کشــور داریم کــه حاضرند در قبال
صــادرات محصول خود ،خودرو وارد کنند.وی گفت :به این
ترتیب ،ضمن اینکه جریان صادرات و واردات انواع کاال رونق
میگیرد ،بازار خودرویی کشور از رکود خارج و قیمتها به
واقعیت نزدیکتر میشود.موتمنی ،تداوم اسقاط خودروهای
کارکرده را دیگر مزیت واردات خودروهای کارکرده خارجی
برشــمرد که نتیجه آن کمک به رونق کسب و کار است.به
گزارش ایرنا ،پیش از این «رضا رحمانی» وزیر صنعت ،معدن
و تجارت در گفت وگو با یکی از خبرگزاریها با بیان اینکه
پیشنهاد واردات خودروی دست دوم به دلیل مشکل منابع
ارزی ،درست نیست ،تاکید کرد :باید خودروسازهای داخلی
خودروی بیشتری تولید کنند.
نیز واردکنندگان کاغذهای دپو شــده اظهاری به گمرک
نداشــتند .اما بنابر اعالم گمــرک ،با توجه به اینکه دولت
در تصمیم اخیر خود وضعیت ارز کاغذ را مشخص و اعالم
کرد که همچنــان  ۴۲۰۰دریافت میکند ،در صورتی که
فرآیند انجام و به گمرک اظهار شود ،نهایت تا  ۴۸ساعت
بعد ،محصول به روال قانونی خارج میشــود و به جریان
بازار خواهد رسید.
گفتنی اســت؛ کاغذ از جمله کاالهایی بود که در چند
سال گذشته از ارز دولتی استفاده کرده و حتی سال ۱۳۹۷
که سیاست ارزی دولت تغییر کرد و به مرور اختصاص ارز
دولتی با نرخ ترجیحی ( ۴۲۰۰تومانی) فقط برای کاالهای
اساســی بود ،کاغذ همچنان در رده دریافتکنندگان قرار
داشت ،ولی در سال جاری وضعیت چندان مشخص نبود،
چراکــه دولت تصمیم داشــت ارز  ۴۲۰۰تومانی را برای
کاالها غربالگری کند ،اما آنچه اخیرا ً در جلسه بین مدیران
مربوطه مقرر شــد این بود که ارز مورد نیاز واردات کاغذ
همچنان مانند سایر کاالهای اساسی تأمین شود.

اخبار انرژی
جهش  62درصدی مصرف گاز نیروگاهها
با گرم شدن هوا

برنامهریزی برای تکمیل
زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی

سخنگوی شرکت ملی گاز با اشاره به گرم شدن هوا و افزایش مصرف برق
در کشــور گفت :برای تامین برق مورد نیاز ،گازرسانی به نیروگاهای حرارتی،
نســبت به فروردین ماه  62درصد افزایش داشــته است.به گزارش ایرنا ،چند
روزی اســت که موج هوای گرم وارد کشــور شده است .هم زمانی هوای گرم
با ماه رمضان ســبب شده تا مردم وسایل سرمایشی خود را زودتر از سالهای
پیش روشن کنند که در این بین کولرهای آبی و گازی سهم بزرگی در کشور
دارند.اســتفاده از وسایل سرمایشی باعث افزایش مصرف برق در کشور شده و
از آنجا که بخش زیادی از برق ایران در نیروگاههای حرارتی تولید میشود ،در
فصول گرم سال شاهد جهش مصرف گاز در این نیروگاهها هستیم.در روزهای
گذشته نیز ،مصرف گاز برای تولید برق افزایش چشمگیری داشته تا آنجا که
«مجید بوجارزاده» ســخنگوی شرکت ملی گاز ایران در گفت و گو با ایرنا به
افزایش  75میلیون متر مکعبی گازرســانی به نیروگاهها اشــاره کرده و گفته
است که در حالی که میانگین مصرف گاز در نیروگاهها در فروردین ماه 120
میلیون متر مکعب در روز بود ،این رقم در روز گذشــته به  195میلیون متر
مکعب رسیده است.به گزارش ایرنا ،با بهرهبرداری از فازهای پارس جنوبی در
ســالهای اخیر ،اکنون اغلب نیروگاههای حرارتی کشور به شبکه گاز متصل
شــدهاند و گاز طبیعی جایگزین سوخت مایع مانند نفت کوره شده است که
عالوه بر صرفهجویی در مصرف انرژی ،از آلودگی محیط زیست نیز جلوگیری
کرده است.

مدیر طرحهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت :تکمیل زنجیره ارزش
و توسعه صنایع میاندستی و پاییندســتی پتروشیمی در عسلویه به عنوان
یک راهبرد مورد توجه قرار دارد.به گزارش وزارت نفت ،علیمحمد بســاقزاده
با اشاره به اینکه توسعه صنعت و تکمیل زنجیره در منطقه عسلویه را با جدیت
دنبال میکنیم ،افزود :با توجه به وجود برخی محدودیتها در عسلویه ،سعی
کردیم در صورت فراهم شدن شرایط برای فعالکردن صنایع تکمیلی و توسعه
پاییندست پتروشیمی یا واحدهای تکمیلی پتروشیمی مانند تکمیل زنجیره
متانول از زمینهای فاز  ۳پتروشــیمی یعنی حدفاصل فرودگاه تا فازهای ،۱۵
 ۱۶پــارس جنوبی کــه جدولبندی انجام و تعدادی کارگاه نیز ایجاد شــده،
اســتفاده کنیم.وی با بیان اینکه تا ســال  ۱۴۰۰تولیــد متانول افزایش قابل
توجهی خواهد داشــت که با تأمین نیاز داخل ،بخش اعظم آن صادر میشود،
افزود :تالش داریم هر چه ســریعتر مقــداری از متانول تولیدی را به زنجیره
پتروشــیمی تبدیل کنیم که بهترین و نزدیکترین محل برای اجرایی کردن
ایــن زنجیره بین فــرودگاه و فاز  ۱۶ ،۱۵پارس جنوبی اســت .از مزیتهای
این منطقه ،نزدیکی و دسترســی به خوراک و یوتیلیتی اســت که با توجه به
شــرایط منطقه مورد اشــاره باید واحدهایی که ارتفاع کمی دارند با در نظر
گرفتن شرایط زیست محیطی اجرا شوند.بساقزاده با اشاره به اهمیت صنعت
پتروشیمی در رشــد اقتصادی کشور گفت :صنعت پتروشیمی به عنوان یکی
از صنایع مادر از مهمترین ارکان توســعه و موتور محرک بخشهای گوناگون

رئیس کل بانک مرکزی:

حقوق مشتریان و کارکنان بانکهای نظامی حفظ شود

رئیس کل بانک مرکزی خواستار تسریع در برگزاری مجامع بانکهای نظامی
مشــمول طرح ادغام شــد و بر رعایت حقوق همه ذینفعان این واحدها اعم از
مشتریان ،سهامداران و به ویژه کارکنان آنها تاکید کرد.به گزارش بانک مرکزی،
در نشســت ادغام بانکهای وابســته به نیروهای مســلح که امروز (سه شنبه)
بــا حضور رئیس کل بانــک مرکزی ،معاون طرح و برنامه ســتاد کل نیروهای
مســلح ،معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصــادی و دارایی ،مدیر عامل بانک
ســپه ،مدیران عامل واحدهای ادغام شونده و نمایندگان سازمان بورس و اوراق
بهادار برگزار شد ،آخرین وضعیت اقدامات انجام شده مورد بررسی قرار گرفت.
عبدالناصر همتی در این نشســت با بیان اینکه پروژه ادغام بانکهای وابسته به
نیروهای مســلح اقدامی ملی و مورد توافق سران سه قوه است ،گفت :این اقدام
در تاریخ نظام بانکی کشور ماندگار خواهد بود .همتی همچنین خواستار تسریع
در برگزاری مجامع واحدهای ادغام شونده شد و بر رعایت حقوق همه ذینفعان
این واحدها اعم از مشــتریان ،ســهامداران و به ویژه کارکنان آنها تاکید کرد.
فرهاد حنیفی ،معاون نظارت بانک مرکزی در این نشســت با اشاره به وضعیت
سهام غیر وابسته واگذار شده واحدهای ادغام شونده گفت :خوشبختانه تاکنون
اقدامات مفیدی در این خصوص انجام شده و این مرحله سهام به زودی نهایی
خواهد شــد .معاون نظارت بانک مرکزی افــزود :اقدامات مقدماتی در خصوص
ارزش گذاری واحدهای ادغام شــونده انجام شده و مجامع آنها پس از مشخص
شدن میزان داراییها و بدهیهای شــان برگزار خواهد شد.سردار اصغر صالح،
معاون طرح و برنامه ستاد کل نیروهای مسلح نیز در این نشست با اشاره اهمیت
و بزرگی این پروژه گفت :بانکهای ادغام شــونده در بانک سپه از ظرفیتهای
خوبی برخوردارند که میتوانند در ارتقای کمی و کیفی بانک ســپه تاثیرگذار
باشــند.وی ادامه داد :هماهنگیهای الزم در خصوص واگذاری سهام باقیمانده
واحدهای ادغام شونده انجام شده و ستاد کل نیروهای مسلح با همراهی مدیران
عامل و هیات مدیره این بانکها به ســرعت واگذاری ســهام مذکور را پیگیری
میکند.در ادامه این نشست ،معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی

اقتصاد کشــور محســوب میشود و رویکرد شــرکت ملی صنایع پتروشیمی
تکمیل زنجیره تولید ،ایجاد تنوع بیشــتر در محصوالت و ارتقای ارزش سبد
محصوالت پتروشــیمی با مشــارکت هلدینگها و شــرکتهای فعال در این
صنعت ارزشآفرین است.

پیک مصرف برق
به  ۴۲هزار مگاوات رسید
همزمان با افزایش دما در نیمه جنوبی کشور و بهویژه در مناطق گرمسیری،
پیک مصرف برق نیز طی چند روز اخیر روند صعودی به خود گرفته و از مرز
 ۴۲هــزار مگاوات فراتر رفت.به گزارش وزارت نیرو ،روز گذشــته در ســاعت
 ۲۱:۳۴دقیقه اوج مصرف برق کشــور به  ۴۲هزار و  ۱۴۴مگاوات رسیده بود
که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته چهار هزار و  ۲۴۳مگاوات
افزایش پیدا کرده است.در این هفته اوج مصرف  ۲۲اردیبهشتماه نیز به ۴۱
هزار و  ۹۹۹مگاوات رسیده بود که این رقم نیز در مقایسه با مدت مشابه سال
گذشته چهار هزار و  ۴۵۰مگاوات افزایش یافته است.افزایش استفاده از وسایل
سرمایشــی در طی چند روز اخیر موجب شده اســت تا پیک مصرف تمامی
روزهای نیمه دوم اردیبهشتماه نسبت به روزهای مشابه سال گذشته بیشتر
شــده باشد و اوج مصرف برق کشور پیش از شروع فصل گرما جهش ناگهانی
به خود گرفته اســت.به گزارش مهر ،پیک مصرف تابستان سال گذشته کشور
از مرز  ۵۷هزار مگاوات نیز فراتر رفته بود که پیشبینی میشــود این رقم در
تابستان سال جاری به حدود  ۶۰تا  ۶۱هزار مگاوات خواهد رسید.
رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم آزیتا دلشــاد دارای شناسنامه شماره  3266به شرح دادخواست به کالسه
 980223از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان اکبر دلشاد به شناسنامه شماره  1362در تاریخ  98/10/19اقامتگاه
دائمــی خود بدرود زندگی گفته ،ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:
 .1محبوبه رادبری ش ش 54 :متولد 1332/1/9 :فرزند :غالم همســر متوفی .2
محمد دلشاد ش ش 23570 :متولد 1365/6/28 :فرزند :اکبر پسر متوفی  .3نگار
دلشاد ش ش 961 :متولد 1362/3/26 :فرزند :اکبر دختر متوفی  .4آزاده دلشاد
ش ش 3003 :متولد 1358/1/23 :فرزند :اکبر دختر متوفی  .5آزیتا دلشــاد ش
ش 3266 :متولــد 1350/5/2 :فرزند :اکبر دختر متوفی  .6آرزو دلشــاد ش ش:
 1653متولــد 1349/4/18 :فرزند :اکبر دختر متوفی .اینک با انجام تشــریفات
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد/98/93592 .ف
از طرف رئیس شعبه  3شورای حل اختالف کرج -سید محمد صادق سجادیان

نیز بر حمایت و پشتیبانی آن وزارتخانه در انجام به موقع و با برنامه ادغام تاکید
کرد.مدیرعامل بانک ســپه نیز در این جلســه تصریح کرد :تمهیدات الزم برای
ســاماندهی نیروی انسانی واحدهای ادغام شــونده توسط بانک سپه اندیشیده
شده است .وی همچنین با اشاره به تعامل ستادکل نیروهای مسلح و واحدهای
ادغام شونده با بانک سپه گفت :نمایندگان بانک سپه در واحدهای ادغام شونده
مستقر شــده و همه امور طبق برنامه از پیش تعیین شده در حال انجام است.
فرآیند ادغام بانکهای وابســته به نیروهای مســلح (بانکهای انصار ،قوامین،
حکمت ایرانیان ،مهر اقتصاد و مؤسســه اعتباری کوثر) در بانک سپه بر اساس
مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه)
از اســفند سال گذشته آغاز شده و براســاس برنامهای جامع ،هماهنگ و مؤثر
در مسیر اصالح نظام بانکی کشور و ساماندهی بازار پول در حال انجام است.
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بانک و بیمه

لزوم استفاده از توان نظام بانکی
برای عبور از تحریمها

عضــو هیات مدیره بانک ملــی ایران با بیان این که کشــور هم اکنون در
شــرایط حاد اقتصادی است ،گفت :باید برای مقابله با آثار تحریمها از حداکثر
توان نظام بانکی استفاده کنیم .به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،برات
کریمی در بازدید از ادارات کل خارجه ،مشارکتها و توسعه شبکه بین الملل و
ضمانتنامههای ارزی افزود :کشور با تدبیر از گردنه تحریمها عبور خواهد کرد،
گرچه ممکن است سختیهایی به ما تحمیل شود.وی در این دیدار از نزدیک با
فعالیتهای مختلف کارکنان این ادارات کل آشنا شد و به سواالت مطرح شده
پاسخ گفت.در این بازدید ،محسن امین زارع معاون امور ارزی و بین الملل بانک
به همراه تنی چند از روسای ادارات ،معاونین و کارشناسان حضور داشتند.

حمایت بانک مسکن
از فعاالن و سازندگان حرفهای بخش مسکن

مدیر امور اعتباری بانک مســکن با تشــریح سیاستهای اعتباری در سال
جاری ،حمایت از ســازندگان حرفــه ای و بهره گیــری از تکنولوژی نوین را
یکــی از اهداف اصلی اعتباری بانک مســکن معرفی کرد .بــه گزارش پایگاه
خبری بانک مسکن-هیبنا ،محمدحســن علمداری ،مدیر امور اعتباری بانک
مسکن در نخســتین گردهمایی مدیران ارشد بانک مســکن در سال جاری،
سیاســتهای اعتباری بانکداری خرد را تشریح کرد .وی اهداف بانکداری خرد
در سیاســتهای اعتبــاری را فعالیت در بخش تخصصی بانــک ،تامین مالی
واحدهای معرفی شــده در چارچوب طرح اقدام ملــی ،اولویت در تامین مالی
واحدهای میان متراژ ،حمایت از تامین مالی پروژههای ســاختمانی که توسط
انبوه ســازان دارای صالحیت حرفه ای احداث میشــوند ،کاهش قیمت تمام
شده پول ،افزایش منابع ارزان قیمت،کاهش نسبت مطالبات غیرجاری و بهره
گیری از ظرفیت و پتانســیل مناطق آزاد تجاری عنوان کرد .علمداری با بیان
این که این اهداف به منظور ایجاد رونق در بخش مســکن طراحی شده است،
گفت :در سال جاری سقف تسهیالت ساخت عادی ثابت مانده و با توجه نوسان
قیمتی ،هدفگذاری بر این است که مشتریان حرفه ای که از فناوریهای نوین
و مصادیق کاهش مصرف انرژی بهره میگیرند ،بیشتر حمایت شوند .علمداری
با بیان این که بانک مســکن در ســال جاری سیاســت کاهش مطالبات را به
شــکل جدی در دســتور کار قرار خواهد داد ،گفت :سیاستهای اعتباری بر
اساس چهار بخش تسهیالت اعتباری خرد ،بانکداری شرکتی ،بانکداری سرمایه
گذاری و بانکداری تکلیفی طبقه بندی شــده است .او گفت :در بخش ساخت،
تمرکز بر افزایش ســقف تسهیالت اعطایی به سازندگان حرفه ای بوده و حتی
ســقف تسهیالت اعطایی شرکتهای تعاونی مسکن که دارای صالحیت حرفه
ای بودند ،افزایش بیشتری داشته تا از این طریق مشارکت شرکتهای تعاونی
مسکن با سازندگان حرفه ای بیشتر شود.

بانک ملت همچنان
بر فراز قلههای صنعت پرداخت کشور

گزارش فروردین شاپرک نشــان داد :بانک ملت موفق شد در فروردین ماه
سال جاری نیز رتبه نخســت را در اغلب شاخصهای بانکداری الکترونیک در
بین بانکهای کشور حفظ کند .به گزارش روابط عمومی بانک ملت و بر اساس
آمار اعالم شده از سوی شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) ،در
فروردین ماه ،این بانک با ســهم  ۲۵.۳۸درصدی از تعداد تراکنشها و ســهم
 ۲۴.۴۴درصدی از مبلغ تراکنشها ،همچنان با اختالف زیاد ،باالترین ســهم
از پذیرش تراکنشهای بازار و رتبه نخســت در بیــن تمام بانکهای پذیرنده
را به خود اختصاص داده اســت.بر اســاس اعالم شــاپرک ،بانک ملت از نظر
ســهم تعدادی و مبلغی بانکهای پذیرنده از کل بــازار تراکنشهای هر یک
از ابزارهای پذیرش ،یعنی ابزار کارتخوان فروشــگاهی ،ابزار پذیرش اینترنتی
و ابــزار پذیــرش موبایلی ،رتبه اول را در این  ۶بخــش ( تعداد و مبلغ  ۳ابزار
پذیرش ) کسب کرده است.عالوه بر این در فروردین ماه ،بانک ملت ،رتبه سوم
در ســهم از تعداد کارتهای بانکی تراکنش دار در شــبکه شاپرک ،بیشترین
کارت اعتباری تراکنشدار و رتبه ســوم در بخش کارت برداشت تراکنش دار
را بین بانکهای صادر کننده از آن خود کرده اســت.در بخش سهم تعدادی و
مبلغی تراکنشهای بانکهای کشور در نقش پذیرنده و صادرکننده هم ،بانک
ملت جایگاه نخســت را در فروردین ماه ســال جاری به دســت آورده که این
رتبه نشان دهنده بیشترین اختالف مثبت در تعداد تراکنشهای پذیرش شده
اســت.برای محاســبه این ویژگی ،تعداد تراکنشهای صادره هر بانک از تعداد
تراکنشهای پذیرش شده همان بانک کسر میشود.همچنین بانک ملت دارای
رتبه نخســت بیشترین سهم از کل تعداد تراکنشهای صنعت پرداخت کارتی
در فروردین ماه بوده اســت.یکی دیگر از شاخصهای مورد اهمیت در بانکها،
محاســب ه تفاضل ارزش ریالی صادرکنندگی آنها از مبلغ پذیرندگی آنها است.
این شاخص نشان میدهد که جریان مبلغی تراکنشها در بانک در کدام جهت
بوده اســت و درپی آن میتوان تعیین کرد کــه آیا نقش بانک به عنوان بانک
پذیرنده برای وی مقرون به صرفه بوده یا نبوده است که در این بخش نیز بانک
ملت بیشترین اختالف مثبت در مبلغ تراکنشهای صادرشده و پذیرش شده را
دارد و نقش بسزایی را در نظام پرداخت کشور ایفا میکند.

اجرای خدمت نوین «طرح باران»
توسط بانک کشاورزی

طرح باران یکی از طرحهای نوین سپرده ای تسهیالتی بانک کشاورزی است
که با هدف تأمین مالی بخش کشاورزی و پاسخگویی به نیاز مشتریان ،طراحی
شــده است .به گزارش روابط عمومی بانک کشــاورزی ،مشتریان میتوانند با
افتتاح حســاب کوتاه مدت یک درصدی باران یا حســاب جاری بدون دسته
چــک باران که قابلیت اتصــال به کارتهای بانک کشــاورزی را نیز دارند ،از
مزایای این طرح استفاده و تا سقف یک میلیارد ریال تسهیالت دریافت کنند.
بر اســاس این گزارش ،مبلغ تســهیالت پرداختی ،ضریبی از میانگین حساب
در مدت ســپرده گذاری است و با نرخ  12و  18درصد با بازپرداخت  8تا 24
ماهه پرداخت میشــود.این گزارش میافزاید :تمامی مشتریان (فعاالن بخش
کشــاورزی ،اصناف ،بانوان و  )...می توانند از مزایای این طرح بهرهمند شوند.
شایان ذکر است «طرح باران» بانک کشاورزی در قالب دو طرح باران  1و باران
 2به شرح جدول منتشر در سایت ارائه میشود.
رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم فاطمه شیرازی دارای شناسنامه شماره  3904به شرح دادخواست
به کالســه  980150از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شــادروان مقدس بیکدلی بشناســنامه شماره
 2338در تاریــخ  96/9/7اقامتگاه دائمی خود بدورد زندگی گفته ،ورثه
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به .1 :اقدس دین محمدی ش ش:
 951تولد 1303/12/9 :فرزند :بخشعلی مادر متوفیه  .2فاطمه شیرازی
ش ش 3904 :تولــد 1348/1/10 :فرزند :علی اله دختر متوفیه  .3زهرا
شیرازی ش ش 3905 :تولد 1349/4/4 :فرزند :علی اله دختر متوفیه .4
معصومه شیرازی ش ش 3903 :تولد 1345/4/20 :فرزند :علی اله دختر
متوفیه .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال
گواهی صادر خواهد شد/98/93593 .ف
از طرف رئیس شعبه  3شورای حل اختالف کرج
سید محمد صادق سجادیان

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی زارعی باغات و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  139760301147004471مورخ  97/12/14منضم به نامه شماره  139760301147004472مورخ  97/12/14هیات موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت اراضی زراعی باغات و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک زیبا دشت تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای مسعود کبیری فرزند مرتضی شماره شناسنامه  350صادره از قزوین به شماره ملی  4321871891در قسمتی ازپالک
 494فرعی از  4اصلی که به صورت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت  240/30متر مربع که برای آن پالک  10355فرعی
از  4اصلی اختصاص یافته است شماال به طول 2/60متر درب و دیواریست به کوچه  7متری شرقا به طول 26/95متر دیوار به دیوار ملک مجاور
جنوبا به طول  21/64متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک  4/494غربا به طول  19/90متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک  4/494واقع در بخش 10
تهران خریداری از مالک رسمی اقای ایرج خواجه زاده محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم وگواهی
طرح دعوی را به این اداره ارایه نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد .تاریخ انتشار نوبت اول  98/2/10تاریخ انتشار نوبت دوم 98/2/25
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