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افزایش سرمایه ٢٢٣ درصدی بانک صادرات 
در گام نهایی

پیش��نهاد افزای��ش ٢٢٣ درصدی س��رمایه بانک 
صادرات ایران توسط هیات مدیره این بانک به سازمان 

بورس اعالم شد.
پیشنهاد افزایش ٢٢٣ درصدی سرمایه اولیه شرکت 
از می��زان ٥٧ ه��زار و ٨٠٠ میلیارد ریال به ١٨٦ هزار و 
٥٦٣ میلیارد و ٢٠٨ میلیون ریال از محل مازاد تجدید 
ارزیابی دارایی ها به منظور اصالح ساختار سرمایه و خروج 
از شمولیت ماده ١٤١ اصالحیه قانون تجارت به تصویب 
هیات مدیره بانک رس��ید و گ��زارش آن همزمان برای 
اظهار نظر حس��ابرس و بازرس قانونی به سازمان بورس 
اوراق بهادار تهران ارسال شده است. بانک صادرات ایران 
به عنوان بزرگترین بانک خصوصی کشور از نظر سرمایه، 
با رویکرد حرفه ای و دوراندیش��ی، بسترسازی های الزم 
برای افزایش س��رمایه را فراه��م آورده که با تحقق این 
مهم در آینده می توان بیش  از پیش شاهد نقش آفرینی 

این بانک بزرگ در اقتصاد کشور باشیم.

با حمایت بانک انصار همایش بانکداری 
الکترونیک و نظام های پرداخت برگزار شد

مدیرعامل بانک انصار در هشتمین همایش ساالنه 
بانک��داری الکترونی��ک و نظام ه��ای پرداخت حضور 
یاف��ت و از غرفه بانک ک��ه در آن، آخرین محصوالت 
الکترونیک و دس��تاوردهای تکنولوژی��ک بانک انصار 
توس��ط ش��رکت های فناوران اطالعات انص��ار، مرکز 
فین تک انصار و س��امانه الکترونی��ک انصار به نمایش 

گذاشته شده بود، بازدیدکرد.
این همایش با ش��عار انق��الب بالک چین و هدف 
بحث درخص��وص آخرین تحوالت صنع��ت بانکداری 
الکترونی��ک با حضور محمدج��واد آذری جهرمی وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات، اکبر کمیجانی قائم مقام 
بانک مرک��زی، مدیران و کارشناس��ان بانک انصار در 

مرکز همایش های برج میالد تهران برگزار شد. 

بخشش وجه التزام باقیمانده تسهیالت 
توسط بانک رفاه 
به مناس��بت ف��را رس��یدن دهه مب��ارک فجر و 
سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، باقی مانده 
تسهیالت بدهکارانی که نس��بت به روزرسانی اقساط 
سررسید شده غیرجاری خود به بانک رفاه اقدام کنند 

مورد بخشش قرار خواهد گرفت.
این بانک به منظور پاس��خگویی به نیاز مشتریان 
و ترغی��ب و تش��ویق بده��کاران بخش ه��ای مختلف 
اقتصادی، مس��کن و قرض الحسنه به پرداخت اقساط 
سررس��ید ش��ده/ غیرجاری که تا تاریخ ٣٠ بهمن ماه 
س��ال جاری اقدام کنند، بر مبنای ٦ درصد وجه التزام 

مورد بخشش قرار خواهند گرفت.

پرداخت تسهیالت قرض الحسنه صفر درصد 
برای پوشش بیمه ای حمل و نقل عمومي

بانک قرض الحس��نه مهر ایران به منظور پرداخت 
تس��هیالت قرض الحس��نه با کارمزد صفر درصد برای 
پوش��ش های بیمه اي مورد درخواس��ت تاکسیرانان و 
اتوبوس��رانان عضو اتحادیه، با شرکت سهامي بیمه دانا 
و اتحادیه هاي تاکس��یراني و اتوبوسراني سراسر کشور 

تفاهم نامه همکاري امضا کرد.
مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحس��نه مهر 
ای��ران بیان داش��ت: این تفاهم نامه هم��کاري به منظور 
پوشش بیمه درمان تکمیلي تاکسیرانان و اتوبوسرانان و 
افراد تحت تکفل، بیمه آتش سوزي واحدهاي مسکوني، 
و... منعقد مي شود. براساس این تفاهم نامه، اعضای اتحادیه 
تاکسیراني و اتوبوسراني مي توانند طبق شرایط تفاهم نامه 
و با معرفي طرف متقاضیان به بانک قرض الحس��نه مهر 
ایران، از تس��هیالت ارائه شده در چارچوب ضوابط بانک 
مرکزي ب��راي پرداخت حق بیمه بهره مند ش��وند. وی 
اظهار داشت: اقس��اط تسهیالت ارائه شده از سوي بانک 
قرض الحس��نه مهر ایران، توسط هر یک از بیمه شدگان 

اصلي طي ١٢ قسط به حساب بانک واریز خواهد شد.

ارائه دستاوردهای جدید بانک شهر
مدیر امور فن آوری اطالعات این بانک با بیان اینکه 
شعار" نوآوری در خدمت" همواره سرلوحه خدمات ارایه 
ش��ده از سوی بانک شهر بوده است، افزود: خوشبختانه 
در آس��تانه دهمین س��الگرد تاس��یس ای��ن بانک و در 
راستای خدمات رسانی هرچه بهتر و بیشتر به مشتریان، 
نرم افزارهای جدید با س��رویس های متنوع به مشتریان 

ارایه می شود.
میثم نمازی با معرفی نسخه جدید "پیام رسان شهر"، 
گفت: این یک نرم افزار حسابداری شخصی مبتنی بر تلفن 
همراه است که برای دو سیستم عامل اندروید و iOS به 
منظور دریافت امن و سریع اعالن و مدیریت تراکنش ها در 
بستر اینترنت با امکانات متنوع جایگزین ارسال پیامک ها 
است. وی با اشاره به دومین محصول جدید بانک شهر که 
در نرم افزار بانکداری شرکتی مبتنی بر تلفن همراه است، 
گف��ت: این نرم افزار نیز برای دو سیس��تم عامل اندروید 
و iOS ارایه ش��ده است. از این رو همه مشتریان حقوقی 
بانک می توانند با استفاده از اثرانگشت و امضای دیجیتال، 
نسبت به تعریف فرآیندهای مالی و انجام عملیات بانکی 

خود از ابتدای اسفندماه اقدام کنند.

اخبار

عدم همکاری اتاق با راه اندازی سامانه اعتبارسنجی کارت  بازرگانی
ی��ک مقام مس��ئول با تاکید بر لزوم ایجاد س��امانه یکپارچه اعتبارس��نجی و 
رتبه بن��دی کارت های بازرگان��ی، گفت: عدم همکاری درخص��وص راه اندازی این 

سامانه از طریق مراجع نظارتی و قوه قضاییه پیگیری خواهد شد.
 حسین تاجمیر ریاحی با بیان اینکه سوءاستفاده از کارت های بازرگانی تاکنون 

مشکالت فروانی را برای نظام اقتصادی و مالیاتی کشور به دنبال داشته است، اظهار 
داشت: متاسفانه در بسیاری از موارد برخالف شرایط مندرج در قانون مقررات صادرات 

و واردات و آیین نامه اجرایی آن برای افراد فاقد ش��رایط کارت بازرگانی صادر می شود که 
این امر در ادامه منجر به سوءاستفاده های گسترده و عدم پرداخت مالیات می شود.

وی افزود: پرونده های متعددی در اجرای ماده ٢ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا 
و اختالس و کالهبرداری و سایر مقررات مربوطه برای سوءاستفاده کنندگان از این کارت ها 

به منظور وصول مالیات های متعلقه در مراجع قضایی در حال پیگیری است.  ایرنا

وده ارزش افز
تصویب تعرفه های جدید مشترکان پرمصرف در مراحل نهایی 
وزیر نیرو با تاکید بر این که تعرفه های جدید مش��ترکان پرمصرف در مراحل 
نهای��ی تصویب ق��رار دارد، گفت: پی��ش از اعمال این تعرفه ه��ا، آگاهی الزم با 
صدور قبض های مجازی به مش��ترکان پرمصرف داده خواهد شد که در جریان 

تعرفه های جدید در صورت ادامه مصرف دوره های پیشین خود قرار بگیرند.
 رضا اردکانیان با اش��اره به این که از حیث انرژی خورش��یدی و بادی ظرفیت 

بس��یار باالیی در کش��ور وجود دارد، ظرفیت و پتانس��یل احداث نیروگاه های بادی را 
براساس مطالعات اولیه تا ٣٠ هزار مگاوات اعالم کرد و افزود: وجود تونل های باد مناسب، 
روزهای آفتابی و شدت تابش قابل توجه، ظرفیت خوبی برای ساخت توربین ها و تجهیزات 

الزم برای نیروگاه های بادی و خورشیدی در کشور فراهم است.
وی افزود: در حال حاضر ٣٢٠ قرارداد خرید تضمینی برق با سرمایه گذاران منعقد شده، حدود 

٧٠٠ مگاوات ظرفیت نصب شده داریم و تا پایان سال به ٨٠٠ مگاوات خواهد رسید.  ایسنا

دکل 
درخواست نقدینگی تولید ۴ برابر شد

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه مشکل نقدینگی 
واحدهای تولیدی در س��ه ماهه پایانی امس��ال تش��دید ش��د، گفت: درخواست 

نقدینگی واحدهای تولیدی در سه ماهه امسال ٣ تا ٤ برابر شده است.
ابوالفضل روغنی با اش��اره به اینکه همیش��ه مش��کل نقدینگی مس��ئله اول 

واحدهای تولیدی اس��ت اظهار داش��ت: در طول چند س��ال اخیر دولت برای رفع 
مش��کالت پیش روی تولیدکنندگان دو طرح تس��هیالت ١٦ هزار میلیاردی و ٣٠ هزار 

میلیاردی را برای کمک به واحدهای تولیدی در نظر گرفت اما متاسفانه اجرایی شدن آن 
آثار مثبتی در سطح واحد های تولیدی نداشت.

وی با بیان اینکه از یک طرف بانک مرکزی می گوید تس��هیالت را به واحدهای تولیدی 
متقاضی پرداخت کرده است افزود: از طرف دیگر این پرداخت ها تغییری را در وضعیت واحدهای 

تولیدی به وجود نیاورده و آنها همچنان با مشکالت دست و پنجه نرم می کنند.  تسنیم

خ توسعه  چر

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: ليال محمد كريمى فرزند مرتضى به نشانى استان البرز 
شهرســتان كرج شــهر كرج خيابان شهيد بهشتى خ سردار حنيفه (شــهربانى) مدرسه وحدت 
پ 48 زنگ آيفون ، مشــخصات محكوم عليه/ محكوم عليهــم: محبعلى مرادى مجهول المكان 
، محكوم به : به موجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شماره 9710092679100242 
و شــماره دادنامــه مربوطــه 9609972679100581 محكــوم عليــه محكوم بــه پرداخت 
112/480/000 ريال بابت اصل خواســته و خســارت تاخير تاديه از زمان سررســيد چك 
بــه شــماره 9516/266026-12 بــه مبلــغ 52/480/000 ريال مــورخ 1396/3/30 و 
9516/266044 بــه مبلغ 60/000/000 ريال مــورخ 1396/2/30 لغايت اجراى حكم و 
حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق محكوم له بانضمام نيم عشر دولتى و هزينه هاى اجرايى 
به صندوق دولت مى باشد. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز 

مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى) م الف/60634
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 40 شوراى حل اختالف كرج (54 سابق) – 
مجتمع شماره 2 (شهيد ملك زاده)

دادنامه
پرونده كالســه 9709988736600099 شــعبه اول دادگاه عمومى ( حقوقى) دادگسترى شهرستان كامياران 
تصميــم نهايــى شــماره 9709978736600829 خواهان يعقوب خزانــى فرزند جليل با وكالت آقــاى احمد فاتحى 
فرزند محمود به نشــانى اســتان كردستان – شهرســتان كامياران – شهر كامياران – خ اســد آبادى دفتر وكالت احمد 
فاتحــى خوانده: آقاى احمد عبدالمالكى فرزند على شــاه  به نشــانى تهران- فرحزاد- خ امامــزاده داود – باالتر از پل 
ذوالفقارى – جنب آهنگرى نظرى – پ 251 – كد پستى 1981748913 خواسته: اعسار از پرداخت هزينه دادرسى 
. بــه تاريخ 97/9/5 در وقت فوق العاده جلســه اين شــعبه بــه تصدى اينجانب امضاء كننده ذيل تشــكيل و پرونده 
كالســه 970101 تحت نظر اســت با اســتعانت به خداوند متعال به شــرح ذيل اقدام به صدور راى مى نمايد. (راى 
دادگاه) در خصوص دادخواست آقاى يعقوب خزانى فرزند جليل به طرفيت آقاى احمد عبدالمالكى فرزند على شاه به 
خواســته اعســار از پرداخت هزينه دادرسى در پرونده مطالبه مبلغ سيصد ميليون ريال بابت يك فقره چك به شماره 
ســريال 47/809600 تاريخ 96/6/30 بانك ملت لذا با توجه به اظهارات وكيل خواهان و مفاد شهادت نامه پيوست 
دادخواســت و هم چنين با توجه به اخذ اظهارات شــهود تعرفه شده از طرف خواهان و نظر به اينكه خوانده در جلسه 
دادرسى شركت ننموده و دليلى بر رد اعسار ارائه نشده است لذا دعواى اعسار ثابت تلقى و مستندا به مواد 513-

506-505-504 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به اعسار و معافيت موقت نامبرده نسبت به هزينه دادرسى صادر 
و اعالم مى دارد و در صورت صدور حكم به نفع وى در دعواى اصلى و خروج از اعســار هزينه دادرســى از طريق دايره 
اجراى احكام اخذ خواهد شــد راى صادره حضورى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل تجديد نظرخواهى در محاكم 

محترم تجديد نظر استان كردستان مى باشد.
م/الف:673

مسعود سعادت- رئيس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى كامياران

دادنامه
پرونده كالسه 9709984635600297شعبه16شوراى حل اختالف خوى-خواهان حسن دست بانى فرزندايوب 
باوكالت ســعيدقلى زاده فرزندمحمدبنشانى  خوى شــهيداصفى بلوار روبروى دادگسترى موسسه حقوقى سعيدقلى 
زاده-خوانده مســعودزهرائى فرزندرضابنشــانى اروميه خ شهرام كوى درويشلر بن بســت 2پ79-خواسته مطالبه 
وجه چك- راى شورا- درخصوص دعوى خواهان حسن دشتبانى فرزندايوب باوكالت سعيدقلى زاده بطرفيت مسعود 
زهرائى فرزندرضا بخواسته  مطالبه وجه يك فقره چك به شماره 443646مورخ96/7/20 بعهده بانك صادرات شعبه 
ميدان خشكبار اروميه به مبلغ 180/000/000ريال باتوجه به بقاى اصول مستندات دعوا دريد مدعى وگواهى عدم 
پرداخت بانك محال عليه اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان درمطالبه وجه محقق شده وچون خوانده درقبال دعوى 
مطروحه حاضرنشده واليحه ارسل نداشته ودفاعى موجه وموثرى معمول نداشته ودليلى بربرائت ذمه خوداقامه ارائه 
نكرده لذا شورا بااستناد مواد 315و314و313و310 قانون تجارات مواد519و198و194 قانون ائين دادرسى مدنى 
مصــوب 79 تبصره الحاقى ماده 2قانون صدور چك دعوى مطروحه راوواردتشــخيص نموده حكم برمحكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ 180/000/000ريال بابت اصل خواســته وبااحتســاب هزينه دادرســى مبلــغ 2/300/000ريال 
تاخيرتاديه براساس نرخ تورم تايوم الوصول وحق الوكاله وكيل برابر تعرفه قانونى درحق خواهان صادرواعالم ميدارد 

راى صادره غيابى ظرف20روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى ورسيدگى دراين مرجع است.
-4096

قاضى شعبه16شوراى حل اختالف خوى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
كالسه پرونده97-1255- وقت رسيدگى روز دوشنبه 97/12/18 ساعت 9:15 صبح-مرجع رسيدگى شعبه6 
شــوراى حل اختالف خوى جنب پادگان شرفخانلو-خواهان پريسا مقدم بنشــانى خوى 20مترى جانبازان پشت ميدان 
خشكبار-خوانده ولى لك مجهول المكان-خواسته مطالبه –برابراعالم خواهان نظربه مجهول المكان بودن خوانده ولى لك 
وفق ماده73قانون ائين دادرسى مدنى مراتب دريكى ازروزنامه هاى كثيراالنتشار چاپ وآگهى ميشود خوانده ميتواند 

قبل ازحلول جلسه دردادرسى شركت نمايد عدم حضور موجب اتخاذ تصميم قانونى خواهدبود.
-4095

رئيس شعبه6ايثارگران شوراى حل اختالف خوى

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى

برابــر رأى شــماره 139760306011005156 - 1397/10/03 هيــات اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سبزوار تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى على اصغر فرنودى مقدم به شناسنامه شماره 1004 كدملى 0791212696 صادره سبزوار 
فرزند عبدالرســول در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 331مترمربع قسمتى از پالك شماره 20 فرعى وتمام 
پالك 3848 فرعى از 6 اصلى واقع در اراضى كلوت بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى مشاعى آقايان رجبعلى 
نيكدان و غالمرضا بوستانى و احمد ناطقى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادر خواهد شد.(م الف 97/100/1811)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/16

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/01  
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى مزايده مال غير منقول (اسناد رهنى) پرونده كالسه 8800003
ششدانگ يك باب خانه و طويله و سالن نيمه تمام به مساحت 9320 متر مربع به پالك 130 فرعى از سنگ 73 
اصلى واقع در قريه كردر حوزه ثبتى دماوند محدود به حدود شماالً به طور انكسار به طول هاى 15 متر و 27/50 متر و 
4/50 متر و 24/50 متر و 35/50 متر و 113/50 متر جاى پى ديواريست به كوچه قريه شرقا به طول هاى 16 متر و 
5 متر جاى پى ديواريست به جاده جنوبا به طول 76/50 متر جاى پى ديواريست به شارع عام غرباً اول به طور انكسار به 
طول هاى 20 متر و 18 متر و 11 متر و 12 متر و 14 متر و 9 متر و 16/50 متر و 50 متر و 5/5 متر و 26 متر و 23 متر 
و 16 متر به نهر عمومى دوم به طول 10 متر جاى پى ديواريست به شارع كه ذيل ثبت 52116 دفتر 255 صفحه 168 
و به شــماره چاپى 242592 بنام آقاى نصرت اله مختارى ثبت و ســند مالكيت صادر شده است و بموجب سند رهنى 
123854 مورخ 1384/3/29 و 123689 مورخ 1383/12/18 دفترخانه 48 تهران در رهن بانك ملت قرار گرفته 
و برابر نامه 11966-1396/2/16 تامين اجتماعى تهران و نامه 13961680095585 مورخ 1396/2/16 دادگاه 
شــعبه 128 باهنر تهران و برابر نامه شــماره 1396191000442105- 1396/03/2 دادگاه مدنى دماوند و نامه 
شماره 103839 مورخ 1396/7/4 تامين اجتماعى تهران و نامه شماره 1396/11/23-13961910001147921 
دادگاه مدنى دماوند بازداشت ميباشد كه بعلت عدم ايفاى تعهد به بانك مجر به صدور اجرائيه تحت شماره 8800003 
شده است و برابر نظريه مورخ 1397/10/04 هيات كارشناسان رسمى دادگسترى توصيف اجمالى مورد وثيقه عبارت 
است از ملك فوق واقع است در كردر ناحيه دماوند ملك مذكور فاقد ديوار پيرامونى و داراى ساختمان صنعتى بصورت 
ســوله به عرض داخلى حدود 24 متر و طول تقريبى 90 متر با ارتفاع در كنج تقريبا 7/25 متر در تاج 8/25 متر كه 
نماى آن از سيمان پوشش كف از بتن ديوارها در داخل از سيمان و پوشش سقف از عايق حرارتى (پشم شيشه) تورى 
و ورق گالوانيزه كركره شده ميباشد قابل پنجره هاى فلزى و شيشه ها از نوع ساده ميباشد ساختمان هايى در طرفين 
سوله در دو طبقه با مساحت حدوداً 1080 متر مربع واقع گرديده است كه ارتفاع سقف طبقه تحتانى آن حدوداً 40 در 
3 متر ميباشد و ارتفاع طبقه فوقانى كه سقف آن با سقف سوله مشترك است حدوداً 3/80 متر است پوشش ديوار در 
اين ساختمان ها قسمتى از سنگ ، قسمتى از كاشى و مابقى بدون نازك كارى ميباشد ساختمان در ضلع جنوبى سوله 2 
بناى نيمه كاره نيز بشرح ذيل مشاهده شد. بناى اول بنايى است با ابعاد حدودى 24 در 15 متر ، اسكلت فلزى و تيرهاى 
اصلى خرپاى فلزى و ديوار شــمالى آن با آجر اجرا شــده و با مالت ماسه و سيمان پوشش داده شده است فونداسيون 
بناى بتنى قابل مشاهده بوده و بنا فاقد سقف و كف سازى ميباشد. بنا قابل مشاهده بوده و بنا فاقد سقف و كفسازى 
ميباشد ، بناى دوم بنا پى است با اسكلت فلزى و سقف از نوع طاق ضربى ، داراى ديوار چينى و كف سيمانى ، ديوارهاى 
داخلى با پوشــش اندود ســيمان نماى بيرونى با اندود و سيمان ، فاقد كفســازى داراى اطاقى با پوشش ديوار سنگ و 
كاشــى ميباشــد همينطور داراى فضايى بصورت تونل با سقف شيبدار و ديوار بتنى به طول حدود 30 متر است طبقه 
دوم بناى اخير الذكر با سقف شيبدار و سازه آن از تير آن و فاقد كفسازى ديواره ها با پوشش اندود و سيمان و سقف 
با پوشــش ورق و عايق حرارتى و تورى اســت به مبلغ 41000000000 ريال (چهل و يك ميليارد ريال) ارزيابى شده 
اســت و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتى كالســه فوق اگر در روز يكشنبه مورخ 1397/12/19 از ساعت 9 الى 
12 در اداره ثبت اسناد و امالك دماوند واحد اجراء واقع در دماوند بلوار شهيد بهشتى جنب سينما پرستو اداره ثبت 
اسناد و امالك دماوند از طريق مزايده به فروش مى رسد مزايده از مبلغ 41000000000 ريال (چهل و يك ميليارد 
ريال) شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته خواهد شد. شركت در جلسه مزايده براى عموم آزاد است و 
فروش كال نقدى است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان 
ساعت و مكان تشكيل خواهد شد طالبين و خريداران ميتواند جهت شركت در مزياده با ارائه چك تضمين شده بانك 
ملى به مبلغ پايه مزايده در جلسه مزايده شركت نمايند ضمناً بدهى هاى مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب 
و اشتراك و مصرف و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارضى شهردارى و غيره كه رقم قطعى آنها براى اين اداره معلوم نشده 
، به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارايه مفصا حسابهايى دارائى و شهردارى و ... خواهد بود 
مورد مزايده با توجه به اعالم بســتناكار به وارده شــماره 139705001090000989 بيمه نمى باشد. تاريخ انتشار 

آگهى 97/11/16- م الف/5808
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى اعالم تصميم واحد ثبتى 
نظر به اينكه آقاى عليرضا ابراهيمى و ديگر شركا مشاعى برابر وكالتنامه شماره – وكالتاً از طرف آقاى / خانم – و 
اصالتاً از طرف خود برابر درخواســت وارده به شــماره 2298-96/3/4 مبنى بر افراز پالك 702 فرعى از 92 اصلى 
بخش جابان دماوند واقع در روســتاى – را بعلت معلوم نبودن اقامتگاه ســاير شــركاء از طريق صدور آگهى نموده ، لذا 
بدينوسيله باستناد ماده 6 آئين نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع و همچنين به اشخاصى كه در پالك مزبور ذينفع 
هستند اعالم ميدارد كه افراز سهمى خواهان طى نامه شماره 96/220/7/7/107951-96/7/20 جهاد كشاورزى 
امكان پذير نبوده كه بدينوسيله آگهى مى گردد كه كليه افراد ذينفع مى توانند طبق ماده 2 قانون افراز و فروش امالك 

مشاع به مراجع قضايى مراجعه نمايند. م الف/5803
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى سيد فتاح موسوى مهر داراى شناسنامه شماره 3 بشرح دادخواست به كالسه 97/ش368/6 از اين دادگاه 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيد حسين موسوى مهر به شناسنامه 80 در 
تاريخ 1386/7/1 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ســيده 
زهرا موســوى مهر ف ســيد حســين ك ملى 0439078776 ت ت 1314/6/20 دختر متوفى 2- ســيد محمد على 
موسوى مهر ف سيد حسين ك ملى 0439079381 ت ت 1322/12/15 پسر متوفى 3- سيد على اكبر موسوى مهر 
ف ســيد حســين ك ملى 0439456231 ت ت 1310/12/1 پسر متوفى 4- سيد فتاح موسوى مهر ف سيد حسين 
ك ملى 0439643740 ت ت 1321/01/01 پســر متوفى 5- ســيده خديجه موســوى مهر ف ســيد حسين ك ملى 
0439682762 ت ت 1333/02/09 پســر متوفى 6- سيد على خانيان ف سيد حسين ك ملى 0439662011 ت 
ت 1327/08/06 پسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا 
هر كس اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/5802
رئيس شعبه ششم شوراى حل اختالف رودهن

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى محمود طاولى به شــماره ملى 0043595693 به شــرح دادخواســت به كالســه 773/2/97 از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان محترم خانى به شماره شناسنامه 20 در تاريخ 
97/10/6 اقامتــگاه دائمى خود درگذشــته و ورثه حين الفوت وى عبارتنــد از: 1- محمود طاولى فرزند محمد به ش 
ملى 0043595693 صادره از تهران فرزند متوفى 2- احمد طاولى فرزند محمد به ش ملى 0039796892 صادره 
از تهران فرزند متوفى 3- زهرا طاولى فرزند محمد به ش ملى 0453576567 صادره از شــميرانات فرزند متوفى 
4- فاطمه طاولى فرزند محمد به ش ملى 0049457306 صادره از تهران فرزند متوفى 5- على طاولى فرزند محمد به 
ش ملى 0439716225 صادره از دماوند فرزند متوفى 6- على اصغر طاولى فرزند محمد به ش ملى 0039897427 
صادره از تهران فرزند متوفى ، اينك با انجام تشــريفات قانونى درخواســت مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

دارد و در غير اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5801
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى حســين آقا بابائى به شــماره شناســنامه 10358 به شرح دادخواست به كالســه 221/97 از 
اين شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان قربانعلى آقا بابائى  
بشناســنامه 10 در تاريخ 1395/12/5 در اقامتــگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- حســين آقابابائى فرزند قربانعلى به ش ش 10358 صادره از تهران پســر 
متوفى 2- حســن آقابابائى فرزند قربانعلى به ش ش 4765 صادره از تهران پســر متوفى 3- محسن آقا 
بابائــى فرزند قربانعلى به ش ش 40990 صادره از تهران پســر متوفــى 4- ابوالفضل آقا بابائى فرزند 
قربانعلــى بــه ش ش 491 صادره از دماوند پســر متوفى 5- جليل آقا بابائــى فرزند قربانعلى به ش ش 
0430061633 صــادره از تهران پســر متوفى 6- مرمر نباتى واحــدى فرزند مال آقا به ش ش 1 صادره 
از آمل همســر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت يكمرتبه آگهي 
مي نمايد تا هركســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او مى باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/5805
 قاضى شوراي حل اختالف حوزه 10 آبسرد

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى ســيد ســعيد فاضلى به شــماره ملى 0439394821 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و 
فتوكپى شناسنامه ورثه درخواستى به شماره 97/4/670 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته 
كه شــادروان سيد حسين فاضلى به شــماره ملى 0032870787 در تاريخ 1397/09/24 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- سيد سعيد فاضلى فرزند سيد حسين 
به ش ملى 043934821 صادره از دماوند پســر متوفى 2- ســيد مهدى فاضلى فرزند ســيد حسين به 
ش ملى 0430135051 صادره از تهران 3- پســر متوفى 4- ســيد حميد فاضلى فرزند سيد حسين به 
ش ملى 043004134 صادره از دماوند پســر متوفى 5- سيد مسعود فاضلى فرزند سيد حسين به ش 
ملى 0439919800 صادره از دماوند پســر متوفى 6- تهمينه گل منش فرزند ســيد حسين به ش ملى 
0045615594 صادره از تهران همســر متوفى 7- ســيد هادى فاضلى فرزند ســيد حسين به ش ملى 
0430135068 صادره از تهران پسر متوفى 8- خديجه باقرى فرزند مجيد به ش ملى 0439390028 
صادره از دماوند مادر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك 

ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5804
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

آگهى مزايده اموال منقول و غير منقول (نوبت اول)
به موجب پرونده كالســه 9609987410100196 آقاى اباذر يزدان پناه سيسخت با وكالت زهرا 
حرمت نسب محكوم است به پرداخت مبلغ 2/450/000/000 ريال در حق محكوم له (فضيل صفاييان 
مادوان با وكالت شكراله محراب نزاد) و مبلغ 450/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت 
نظر به اينكه محكوم عليه نســبت به پرداخت محكوم به در موعد مقرر اقدامى ننموده و از اموال محكوم 
عليه ملكى واقع در شهر سيسخت بلوار شهدا روبروى اداره تربيت بدنى با شماره قولنامه بنگاهى با شماره 
ســريال 62648 مورخ 1381/02/14 به مســاحت 676/39 مترمربع مربع توقيف و توســط كارشناس 
رسمى دادگسترى ارزيابى و قيمت گذارى و مقرر گرديده در تاريخ 1397/11/28 ساعت 10 الى 12 ظهر 
در محل اجراى احكام مدنى (شعبه اول حقوقى) دادگسترى دنا از طريق مزايده حضورى بفروش برسد از 
قيمت ارزيابى شروع و به كسانيكه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند واگذار خواهد شد طالبين به خريد 
جهت كسب اطالع بيشتر ظرف پنج روز قبل از برگزارى مزايده به اين اجرا مراجعه تا نسبت به بازديد آنان 
از  اموال اقدام گردد ضمناً حداقل 10 درصد ارزيابى مورد مزايده نقداً از برنده وصول خواهد شد. شرح 
اموال مورد مزايده طبق نظر كارشناس بشرح زير ميباشد= قيمت كل زمين به مساحت 676/39 مترمربع 

مبلغ 2/502/643/000 ريال تعيين و ارزش گذارى شده است. 
حامد جالل فر- دادرس اجراى احكام شعبه اول حقوقى دنا

متن آگهى احضار متهم
در اجــراى مــاده 174 قانــون آيين دادرســى كيفرى متهم علــى رفيعى فرزند تورج به شــماره ملى 
4890142487 در پرونده كالســه 9709987413201030 در اين دادســرا به اتهام كالهبردارى از 
طريق توسل به وسايل متقلبانه و اميدوار نمودن شاكى به امور غير واقع و واهى و تحصيل مبلغ پانصد و 
پنجاه هزار تومان ريال موضوع شــكايت آقاى غالم حســين سعيدى جو ابالغ مى گردد ظرف يك ماه پس از 
تاريخ نشر آگهى جهت دفاع از خود در شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى وانقالب ياسوج حاضر و از خود 

دفاع نمايند واال عدم حضور موجب اتخاذ تصميم قانونى خواهد شد.
بازپرس شعبه دوم دادسراى عمومى وانقالب شهرستان ياسوج

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى غالمحســن شــجاعى با تســليم دو برگ فرم استشــهاديه گواهى شــده شــماره 43788 مورخ 
97/4/11 دفتر اســناد رسمى شــماره 18 بروجرد مدعى ميباشد كه سند مالكيت دويست و چهل و سه 
سيصد و هشتم دانگ مشاع از ششدانگ پالك 30 فرعى از 23 اصلى واقع در بخش 4 بروجرد ذيل ثبت 
7614 صفحه 199 دفتر 52 به سند شماره 132513 الف/85 بنام غالمحسن شجاعى ثبت و سند مالكيت 
صادر و تسليم گرديده است بعلت جابجايى مفقود گرديده است لذا باستناد تبصره يك الحاقى بماده 120 
آئين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم يك نوبت آگهى مى شود اگر شخصى به نحوى از انحاء مدعى 
وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد مى تواند اعتراض خود را كتبا پس از نشر آگهى بمدت ده روز به اين 
اداره تسليم نمايد در غير اينصورت پس از انقضاء مدت قانونى و اعالم گواهى سند مالكيت المثنى بنام 

مالك صادر خواهد شد. آدرس ملك: روستاى واالنجرد- تاريخ انتشار 97/11/16 
معاون مدير كل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

آگهى اخطار اجرائى
مشخصات محكوم عليه: غالم حسين صبورى مجهول المكان ، مشخصات محكوم له: مجيد ذوالفقارى 
به نشانى ورامين خ هويزه پالك 5- محكوم به: به موجب راى شماره 1022 تاريخ 97/9/10 حوزه 954 
شوراى حل اختالف شهرستان رى (و راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه قاطعيت يافته است 
محكوم عليه محكوم است به الزام تنظيم سند خودرو پرايد به شماره انتظامى 915ن17 ايران 66 سفيد 
رنگ از ســوى خواندگان بنام عباس بنده على نصرآباد و غالمحســين صبورى در حق محكوم له به انضمام 
نيم عشر دولتى . مطابق مقررات محكوم عليه مكلف است: پس از ابالغ اين اخطار اجرائى ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجراء بگذارد و يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير 
اينصــورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى حكم به اجراى احكام دادگســترى محل تحويل خواهد 

شد. م الف/5954
قاضى شعبه 954 شوراى حل اختالف شهرستان رى

آگهى حصر وراثت
خانــم صبورا آريائى كريمى ش ش 14 به شــرح دادخواســت به كالســه 10/1195/97 از اين 
شــورا  درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سكينه خاتون قربانى 
بنارى ش ش207 در تاريخ 97/10/18 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به:حســين آريايى كريمى ش ش 661 متولد 1348   2-نرگس آريايى ش 
ش 2050703333 متولد 1348   3-صبورا آريايى كريمى ش ش 14 متولد 1354 هرســه فرزند 
عبدالرحيم و ســكينه خاتون محل تولد بابل-فرزندان متوفى اينك شــورا با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو 

مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دهم شوراى حل اختالف بابل

آگهى حصر وراثت
خانم كبرى حدادى ف حســين به شــرح درخواســتى كه به شــماره 15/1313/97 اين شــعبه 
ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان اله وردى 
ذبيــح زاده ف غالمعلــى ش ش 33999 صــادره بابل در تاريخ 87/8/11 در شهرســتان بابل  بدرود 
زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-ســياوش ذبيــح زاده ف اله وردى ش 
ش 2050939787 پســر متوفى2-نگيــن ذبيــح زاده ف الــه وردى ش ش 5680057001 دختــر 
متوفى3-كبرى حدادى ف حسين ش ش53 همسر متوفى4-ثريا خدارحيمى ف مراد ش ش 480 مادر 
متوفى5-غالمعلى ذبيح زاده ف ابوالقاســم ش ش559 پدر متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت 
نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه پانزدهم شوراى حل اختالف بابل-خيرى زاده

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابــر رأى شــماره 139660306011009472 - 1396/12/04 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك ســبزوار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم ربابه كوشــكى به شناســنامه شماره 11478 
كدملى 0638294703 صادره اســفراين فرزند موسى الرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب 
ساختمان به مساحت 114,80 مترمربع قسمتى از پالك  201 فرعى از 5- اصلى واقع در اراضى قلعه 
نو بخش ســه حوزه ثبت ملك ســبزوار از محل مالكيت آقاى رجبعلى قلعه نوى و خانم حيات قلعه نوى 
محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادر خواهد شد.(م الف 

(97/100/1775
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/16

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/01  
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر رأى شــماره 13976030601106401 مورخه 1397/10/25 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك ســبزوار تصرفات مالكانــه بالمعارض متقاضى آقاى حميد موفقى ارديزى به شناســنامه شــماره 
078127171 كدملى 078127171 صادره ســبزوار فرزند قاســم در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يكباب ساختمان به مساحت 91,60مترمربع قسمتى از پالك  شماره 1511 فرعى از 5 اصلى واقع در 
بخش 3 سبزوار از محل مالكيت ربابه جاجرمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سندمالكيت متقاضى 
اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سندمالكيت صادر خواهد شد.(م الف 97/100/1791)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/16

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/01  
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهــى مــاده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى شهرســتان 
سياهكل

نظــر به اينكــه در اجراى مــواد 3 و 15 و 17 و 18 قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و امالك عادى 
و اسناد مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور 
مصوب 90/09/20 مجلس شــوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت 
گرديده اســت لذا مراتب به اســتناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عمومى 
اگهى ميگردد.  قريه اســپيلى سنگ اصلى 1 بخش 16 گيالن پالك 721 مفروز از 86 در مالكيت خانم 
نسيبه عليزاده ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر يك باب انبارى به مساحت 500/29 مترمربع از 
مالكيت آقاى مرحوم قربانعلى فاتح . لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت 
به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشــته باشــد ميتوانند از تاريخ انتشــار اگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد شهرستان سياهكل تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع 
قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى ان را به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس 
از تقاضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت نيز مراجع  متضرر به دادگاه 

نخواهد بود. تاريخ نوبت اول: 97/11/2  تاريخ نوبت دوم: 97/11/16  
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در ش��رایطی که بانک جهانی  كار و  رتب��ه ١٢٨ رده بندی جهانی كس�ب 
شاخص فضای کس��ب و کار را به ایران اختصاص 
داده و اع��الم کرده اس��ت ک��ه ایران امس��ال در 
ش��اخص کلی فضای کس��ب  و کار نمره ٥٦.9٨ را 
به  دست آورده است که نسبت به سال قبل ٢.٣٤ 
واحد افزایش داش��ته و بر این اساس فضای کسب 
و کار در ایران بهتر ش��ده است.اما انچه از شواهد 
امر بر می آید متولیان و دس��ت اندرکاران آنطور که 
باید نس��بت به انجام اقدامات الزم و بسترسازی به 
این منظور گام مطلوبی برنداشته اند و این مهم در 
گ��زارش عملکرد دولت به خوبی نمایان اس��ت به 
ای��ن ترتیب که بررس��ی ها نش��ان می دهد که در 
می��ان اقدامات که متولیان نس��بت ب��ه اعالم آن 
اق��دام کرده اند؛ خب��ری از اثربخش��ی اقدامات در 
بهبود رتبه کشور از منظر این دو شاخص نیست.

قانون برنامه ششم دولت را مکلف کرده تا رتبه 
ایران را در دو ش��اخص رقابت پذیری بین المللی و 
ش��اخص های بین المللی حق��وق مالکیت به رتبه 
سوم ارتقا دهد اما در گزارش عملکرد دولت خبری 
از اثربخشی اقدامات در بهبود رتبه کشور از منظر 

این دو شاخص نیست.
براساس بند الف ماده ١٢١ قانون برنامه ششم 
توس��عه دولت مکلف شده اس��ت گزارش نظارتی 

سالیانه قانون برنامه ششم توسعه شامل چگونگی 
تحقق اه��داف کمی مندرج در ج��دال این قانون 
احکام برنامه های بخش��ی و فرابخشی را به همراه 

لوایح بودجه سنواتی به مجلس ارائه کند.
در این رابطه برخالف سال گذشته رئیس جمهور 
عملکرد سال اول برنامه ششم توسعه را تقدیم مجلس 
ش��ورای اس��المی کرده اس��ت. مرکز پژوهش های 
مجلس در گزارشی ضمن مثبت ارزیابی کردن این 
اقدام دولت، به بررسی این گزارش نظارتی پرداخته 
و تصریح کرده مس��تندات مذکور از منظر گزارش 
عملکرد برنامه با اس��تانداردهای مورد انتظار فاصله 
داش��ته و بخش قابل توجهی از آنه��ا به ارائه وضع 

موجود و اطالعات غیرضرور پرداخته است.
در گ��زارش مرکز پژوهش ه��ای مجلس درباره 
عملکرد اجرای بند »الف« م��اده )٢٢( قانون برنامه 
ششم توس��عه یادآوری شده است: در این بند دولت 
مکلف ش��ده اس��ت با اقدام قانونی در جهت اصالح 
قوانین، مقررات و رویه ها، محیط کس��ب و کار را به 

گونه ای امن، س��الی، سهل و شفاف سازد تا در پایان 
س��ال چهارم اجرای قانون برنام��ه، رتبه ایران در دو 
ش��اخص رقابت پذی��ری بین المللی و ش��اخص های 
بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه 
سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال ٢٠ 
درصد از این هدف محقق شود. در شاخص کسب و 
کار هر س��ال ١٠ رتبه ارتقا یافته و به کمتر از هفتاد 
در پایان اجرای قانون برنامه برسد. وزیر امور اقتصادی 
و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفندماه هر 
س��ال، گزارش میزان تحقق حک��م این بند را همراه 

مستندات به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.
در گزارش عملکرد دول��ت، اقدامات مختلفی 
از قبیل تدوین الزامات ارتقای مس��تمر شاخص ها، 
بررس��ی تجربی��ات س��ایر کش��ورها، ش��رکت در 
کمیس��یون ها و جلس��ات تخصصی، ایجاد بس��تر 
صدور گواه��ی الکترونیکی امض��ای دیجیتال و... 
اشاره کرده اس��ت. اگرچه در میان اقدامات انجام 
ش��ده ترجمه پاس��خ بان��ک جهان��ی درخصوص 

اقدامات ارس��ال ش��ده و ترجمه پرسش��نامه سال 
٢٠١٨-٢٠١٧ ش��اخص های رقابت پذیری جهانی 
نیز به عنوان عملکرد معرفی شده است که به نظر 
می رسد بیش��تر وظایف روزمره سازمان محسوب 
می شود تا عملکرد در راستای تحقق حکم برنامه.

به هر حال اگر چه تمام اقدامات انجام ش��ده 
از کم اهمیت ترین تا اساسی ترین اقدامات فهرست 
شده اند، اما در نهایت مطلبی در ارتباط با اثربخش 
بودن تمهیدات اندیشیده شده و بهبود رتبه کشور 
از منظ��ر دو ش��اخص رقابت پذی��ری بین المللی و 
شاخص های بین المللی حقوق مالکیت ارائه نشده 
است. ضمنا گزارش میزان تحقق حکم این بند که 
دولت موظف بود در پایان ش��هریور و اس��فند هر 
سال به مجلس ارائه دهد نیز اشاره ای نشده است.

گفتنی است شاخص کلی فضای کسب و کار بر 
پایه ١٠ شاخص کوچکتر با عناوین آغاز کسب و کار، 
کسب مجوز، ثبت دارایی ها، کسب اعتبارات، حمایت 
از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و 

ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می شود. 
این شاخص در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب 
بودن هرکش��ور برای انجام فعالیت های اقتصادی و 
تجاری است. هرچه نمره کشوری در شاخص کلی 
فضای کس��ب و کار بیشتر باش��د داللت بر شرایط 

بهتر کسب و کار در آن کشور دارد.
طبق آم��ار ایران در رده بن��دی جهانی فضای 
کس��ب و کار میان ١9٠ کشور در رده ١٢٨ جهان 
قرار گرفته است که بر این اساس به لحاظ سهولت 
کس��ب و کار فقط از ٦٢ کش��ور جه��ان وضعیت 
بهت��ری دارد و ای��ن در حالی اس��ت ک��ه ایران در 
گزارش سال قبل و براس��اس برآوردهای اصالحی 
بان��ک جهانی نمره ٥٤.٦٤ را بدس��ت آورده بود. ر 
جهان نیوزیلند با نمره ٨٦.٥9 رتبه نخست از نظر 
فضای کسب و کار را به خود اختصاص داده است و 
سنگاپور با نمره ٨٥.٢٤ و دانمارک با نمره ٨٤.٦٤ 
به ترتیب رتبه های دوم و سوم را از این نظر به خود 
اختصاص داده اند.همچنین کشور آفریقایی سومالی 

نیز با نمره ٢٠.٠٤ در رتبه آخر قرار گرفته است.
از میان ١٠ محور کسب و کار در ٦ محور وضعیت 
ایران نسبت به س��ال قبل بهبود پیدا کرده است که 
عبارتن��د از آغاز کس��ب و کار، کس��ب مجوز، ثبت 
دارایی ها، مالیات، تجارت، و دریافت انرژی برق. در ٤ 

محور دیگر وضعیت ایران تغییری نداشته است.

بررسی آمار جهانی و گزارش مركز پژوهش های مجلس نشان داد؛

جا زدن وظایف روزمره به عنوان عملکرد

گ�روه معیش�ت  رئی��س کل بیم��ه  مرک��زی از بخش��ودگی ١٠٠ درص��دی چت�������ر
جریمه دیرکرد بیمه ش��خص ثالث تمامی وسایل نقلیه تا پایان 

بهمن ماه خبر داد.
غالمرضا سلیمانی در نشست خبری درباره راننده محور شدن 
بیمه شخص ثالث گفت : ٢٠ درصد از خساراتی که در این حوزه 
پرداخت می شود درست نیست؛ یا صحنه سازی است یا تصادفات 
ساختگی. وی با بیان اینکه راننده محوری بر مبنای قانون است، 
تصریح کرد: اگر بیمه نامه براس��اس راننده صادر ش��ود برخی از 

مشکالت ناشی از پرداخت های غیرمستند را کم می کند.
س��لیمانی گفت: قان��ون مکلف کرده تا اخر برنامه شش��م 
بیمه ها را براس��اس ویژگی های راننده ص��ادر کنیم. االن برای 
خودرو بیمه نامه صادر می ش��ود ولی ما به س��متی میرویم که 
ویژگی های راننده را نیز لحاظ کنیم. تخفیف هایی که االن داده 
می شود نیز در همین راستاست. وی افزود: تعدادی از راننده ها 
پر خطر هستند و باعث تصادف می شوند باید با همکاری نیروی 
انتظامی آنالیز و تفکیک ش��وند. راننده پر خطر باید حق بیمه 

بیشتری بپردازد و راننده کم خطر حق بیمه کمتری.
رئی��س کل بیمه مرک��زی درباره اینکه اگ��ر ٤ نفر از یک 

خ��ودرو اس��تفاده کنند طبق این طرح چطور قابل شناس��ایی 
هس��تند؟ تصری��ح کرد: بیمه نام��ه بنام صاحب خ��ودرو صادر 
می شود و اینطور نیس��ت که برای هر فرد یک بیمه نامه صادر 
کنی��م. ولی تفاوت این اس��ت ک��ه در قانون جدی��د بیمه نامه 

براساس رفتار. راننده صادر خواهد شد.
س��لیمانی درباره ادغام بیمه های نظامی گفت: نمی توانیم 

برنامه ای برای ادغام بیمه ها داشته باشیم بلکه سهامداران 
در ای��ن خص��وص تصمی��م می گیریم و م��ا فقط نظر 
مش��ورتی می دهیم. وی همچنی��ن درخصوص اصالح 
ایین نامه ٦٠ برای س��رمایه گذاری افزود: پیش نویس 

این اصالحیه به شورای عالی بیمه رفته و دو بند 
از آن نیز تصویب شده است؛ مابقی نیز در 

جلسات آتی شورا مطرح خواهد شد.
س��لیمانی درب��اره عقب ب��ودن ٢٦ 

درصدی نرخ حق بیمه ش��خص ثالث 

گفت: طبیعی است که معموال آخر سال همنرخ حق بیمه ثالث 
و هم بحث مبلغ دیه از طریق قوه قضاییه اعالم می شود و ما در 
پایان اسفندماه در شورایعالی بیمه حق بیمه را تعیین می کنیم.

رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد که ضریب خسارت بیمه 
ثال��ث بیش از ١٠٠ درصد اس��ت که باید اصالح ش��ود. وی بر 
لزوم اصالح ضریب خس��ارت بیم��ه تکمیلی نیز تاکید کرد و 
گفت: هم باید بخشی از پرداختی های مردم بابت درمان 
بازگردانده شود و هم شرکت ها توان جبران خسارت را 
داشته باشند. دریافت حق بیمه پایین بابت حق بیمه 
تکمیلی درمان هنر نیست و بدنبال تعیین سقف و کف 
برای حق بیمه و خسارت ها هستیم و امیدواریم تا قبل 

از پایان سال 9٨ این موضوع حل شود.
س��لیمانی درباره به��ادار کردن اوراق 
ریسک گفت: دس��تورالعمل این موضوع 
آم��اده ش��ده و مج��وز آن را از ب��ورس 

گرفته ای��م ول��ی باید مجوز دیگ��ری را از دول��ت بگیریم. وی 
افزود: امیدوار هستیم که با تصویب این تبصره در صحن علنی 

مجلس از سال آینده بتوانیم این اوراق را منتشر کنیم.
رئیس کل بیمه مرکزی درب��اره همکاری با بانک مرکزی 
درباره خس��ارت های ارزی اظهار داشت: وقتی خسارتی ارزی 
وارد می ش��ود بخش��ی را که حق بیمه ارزی گرفتیم، خودمان 
پرداخ��ت می کنیم ولی اگر در این زمینه کس��ری داش��تیم، 
می توانیم با نرخ س��امانه نیما ارز مورد نیاز را تامین و خسارت 
را پرداخت کنیم. وی درباره اولتیماتوم به ١٣ شرکت بیمه ای 
با توانگری س��طح پایین گفت: ما صورت های مالی و توانگری 
ش��رکت های بیم��ه را نظارت داری��م ولی اولتیمات��وم دادن و 
بحرانی توصیف کردن شرایط وجود ندارد. ما در کمیته صیانت 

از شرکت های بیمه برنامه های شرکت ها را بررسی می کنیم.
سلیمانی افزود: ١٣ ش��رکت اتکایی از کشورهای مختلف 
که ارتباطی با آمری��کا ندارند با ایران همکاری دارند زیرا بازار 
ایران جذاب اس��ت. وی گفت: یک میلیارد دالر پیش از این از 
دولت برای پوش��ش های بیمه اتکایی در زمان تحریم تصویب 
ش��ده بود که ما درخواست افزایش آن به ١.٢ میلیارد دالر را 

به کمیته ویژه تحریم داده ایم. 

رئیس كل بیمه مركزی خبر داد؛
 بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه دیركرد بیمه ثالث


