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اخبار
بانک توسعه صادرات ایران متولی
صادرات در حوزه های متنوع
رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت ایران
گفت :بانک توسعه صادرات متولی صادرات
کشور بوده و همه توان و ظرفیت خود را برای
حمایت از صادرات به کار بسته است.
سیدعبدالوهاب سهلآبادی در چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در خصوص
نقش حمایتی بانک توسعه صادرات در طول
فعالیت این بانک توسعه ای گفت :نمیتوان
انتظار داشت که بانک توسعه صادرات،
حمایت های خود را منحصرا در یک حوزه
خاص متمرکز کند چرا که هدف این نهاد
توسعه ای کمک به تسهیل صادرات غیر نفتی
است و در حوزه های مختلف از جمله صنعت،
کشاورزی ،تجارت می تواند موثر عمل کند.
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اخبار

روی ناخوشایند پنهانی از این کارتها نمایان میشود

ُ
کارتهای بازرگانی؛ قاتق نان یا قاتل جان

کارت بازرگانی مدرکی است که مطابق قوانین
ایران برای تجارت کاال ضروری است .در ایران تنها
بازرگانانی میتوانند در واردات و صادرات شرکت
کنند که دارای کارت بازرگانی باشند .واردات
از مناطق آزاد ،صادرات کلیه کاالهای مجاز
بازرگانی ،صدور ویزای تجاری ،صدور گواهی
مبدا ،عضویت در اتاق بازرگانی ،ارتباط با تجار
خارجی  ،مبادله اطالعات تجاری در سطح جهان،
شرکت در نمایشگاههای ملی و بینالمللی داخلی
و خارجی ،مبادرت به امر صادرات و واردات کاال
به صورت تجاری ،مبادرت به حقالعمل کاری در
گمرک ،ثبت سفارش و ترخیص کاال از کاربردهای
کارت بازرگانی است.
به گزارش ایرنا ،این کارت یا گواهینامه
حمایت بانک توسعه صادرات ایران
برای تجارت عمومی با اعتبار یک ساله و برای
فعالیتهای صنعتی با اعتبار پنج ساله صادر
از صنعت گردشگری
میشود .همچنین متصدیان صدور کارتهای
جزیره زیبای کیش
بازرگانی نیز وزارت صنعت  ،معدن تجارت و
رئیس شعبه منطقه آزاد کیش بانک
اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و کشاورزی
توسعه صادرات گفت :شعبه این بانک
د .این تصویر بیرونی از کارت
کشور هستن 
در کیش با هدف کمک به بخش تولید و
بازرگانی و ظاهر قضیه را نشان میدهد اما
همچنین توسعه صنعت گردشگری و حفظ
آنچه در درون فضای کارت بازرگانی اتفاق
و توسعه اشتغال پایدار در این منطقه،
میافتد روی پنهان سکه کارت بازرگانی است .
فعالیت می کند.
کارت بازرگانی سالهاست که برای فعالیتهای
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اقتصادی فراهم کرده و مانند بسیاری از امکانات
تولیدکنندگان و فعاالن صنعت گردشگری
اقتصادی در کشور راه دور زدن آن بسیار آسان
حاضر است .وی درخصوص مهمترین
بوده است.
پروژههای تامین مالی شده توسط این شعبه از
انحراف کارتهای بازرگانی از فعالیت خود ،از
بدو تاسیس گفت :مساعدت برای زیرساخت
فرار مالیاتی گرفته تا صدور کارتها برای کسانی
صادراتی در بخش حمل و نقل دریایی به مبلغ
که حتی از ابتداییترین کاربرد آن نیز بیخبر
 12میلیون یورو ،ارائه تسهیالت برای زیرساخت
بودند ،عمده نواقصی است که همواره هدف
جذب توریسم و ساخت هتل به میزان 35
کارت بازرگانی را که همان تسهیل تجارت برای
میلیارد ریال و تامین مالی تاسیس پارک آبی
خدمات رسانی بهتر به مردم است با چالش
به مبلغ  12میلیون یورو و قریب به  157میلیارد
مواجه کرده است .همسایگی مازندران با چهار
لزایی برای  350نفر از جمله این
ریال با اشتغا 
کشور حوزه دریای خزر ،قرارگیری این استان
موارد است.
بر سر کریدور شمال و شمال غربی آسیا به
خاورمیانه و آبهای گرم ،وجود سه بندر تجاری
و همچنین نزدیکی به بیشترین تراکم جمعیتی
بازاریابیخــاص نئوپــان خلخــال بــه شــماره
ـرکتو ســهامی
ـرات شـ
آگهــی تغیی
شعب
مدیرـامور
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بدهی مالیاتی دارند که نشانگر
ریالــور
میلیارد منص
 :500آقــای
اتخــاذ شــد
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آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونــی توســعه رنــگ و رزیــن الــوان بــه شــماره ثبــت
 579و شناســه ملــی  10103527700بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ
1397/02/19و تائیدیــه شــماره  7028مــورخ 1397/09/07اداره تعــاون کارورفــاه
اجتماعــی شهرســتان آبیــک تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :باتوجــه بــه اســتعفای آقــای
بهــرام صــادق تبریــزی (عضــو اصلــی هیــات مدیــره)  ،و همچنیــن بــا توجــه بــه فــوت آقای
امیــر علیخانــزاده (منشــی هیــات مدیــره و مدیرعامــل )  ،آقایــان ســهام الدیــن مظفــری
و سیدمحمدحســین رحمانــی پیانــی اعضــای علــی البــدل هیئــت مدیــره جایگزیــن
نامبــردگان در هیــات مدیــره گردیدنــد لــذا ترکیــب اعضــای هیئــت مدیــره بــه شــرح
ذیــل مــی باشــد  :آقــای علــی طیبــی بــا کدملــی 2062875649بــه ســمت رئیــس هیــأت
مدیــره و آقــای سیدمحمدحســین رحمانــی پیانــی بــا کدملــی  1840550539بــه ســمت
نایــب رییــس هیــات مدیــره و آقــای ســهام الدیــن مظفــری بــا کدملــی 0066730961بــه
ســمت منشــی هیــات مدیــره و مدیرعامــل انتخــاب گردیدند.کلیــه قراردادهــا و اســناد
تعهــدآور شــرکت بــه امضــاء آقــای ســهام الدیــن مظفــری (مدیرعامــل) بــه اتفــاق آقــای
علــی طیبــی (رئیــس هیــات مدیــره) و در صــورت غیبــت رئیــس هیــات مدیــره بــه امضــاء
آقــای سیدمحمدحســین رحمانــی پیانــی ( ،نائــب رئیــس هیــأت مدیــره) همــراه بــا مهــر
شــرکت معتبــر مــی باشــد.در مورداســناد عــادی شــرکت بــه امضــاء آقــای ســهام الدیــن
مظفــری (مدیرعامــل) و مهــر شــرکت تعاونــی معتبــر مــی باشــد.

بازاروسرمایه
بازدید مدیرعامل بانک کارآفرین
از واحدهای ستادی ساختمان
صاحبقرانیه در تهران

کارتهای بازرگانی به عنوان یکی از مهمترین ابزار تجارت در ایران و کشورهای دیگر ،امروز در بسیاری از استانها از جمله مازندران برخالف رسالت
اصلی خود شاهد انحرافاتی از جمله فرار مالیاتی هستند که روی ناخوشایند پنهانی از این کارتها نمایان میکند.

محمدمحمدپور
عمران:
متاسفانهدر
سالیانگذشته
ضعفهای
شدیدقانونی
برای ارائه
کارت بازرگانی
بود که شاهد
انحرافهای
بسیاری در این
بخش بودهایم
حمزهای گفت :برخی از صاحبان کارت بازرگانی
در استان را روستاییانی تشکیل میدهند که
حتی از کارکرد این کارتها بیخبرند و مورد
سوءاستفاده افراد سودجو قرار گرفتهاند.
وی افزود :برای دریافت مالیات از این بخش
تاکنون پیگیریهایی صورت گرفته ،ولی مسئوالن
و متصدیان صدور کارتهای بازرگانی با فرافکنی
از پاسخگویی سر باز میزنند .
مدیرکل امور مالیاتی مازندران با بیان اینکه
تاکنون هیچکس مسئولیت نظارت بر عملکرد
کارتهای بازرگانی را نپذیرفته است ،تاکید کرد:
امور مالیاتی به صورت جدی پیگیر این موضوع
است ،زیرا مالیات از سیاستهای جدی اقتصادی
دولت و زیربنای عمران و آبادانی زیرساختهای
استان است.
وی نبود راستی آزمایی و سنجش اهلیت
افراد متقاضی کارت بازرگانی را مهمترین عامل
انحراف در این زمینه از جمله فرار مالیاتی برشمرد
و گفت :پرداخت نکردن مالیات بازرگانی در
صادرات و واردات به نوعی فرار مالیاتی محسوب
میشود و پیگرد قانونی خواهد داشت.
حمزهای توضیح داد :در واقع کسانی که به
هر نحوی در شرایط کنونی اقتصادی کشور که
با هجمه اقتصادی دشمن مواجه است از زیر
بار پرداخت مالیات فرار میکنند ،تروریست
اقتصادی محسوب میشوند و تمامی دستگاههای
دخیل باید به وظیفهشان در این زمینه عمل
کنند و نباید به هر فردی بدون تایید صالحیت و
اهلیت امتیاز تجارت خارجی داده شود.
وی افزود :فرار مالیاتی در بخش تجارت خارجی
عالوه بر اینکه درآمدهای کشور را تحت تاثیر قرار
میدهد ،ضربه مهلکی به بخشهای مولد هم
وارد میکند و وظیفه دستگاههای مسئول است
تا راه را بر صدور کارت بازرگانی برای افراد فاقد
اهلیت ببندند و بر نحوه به کارگیری کارتهایی
که تاکنون صادر کردهاند ،نظارت و در صورت
لزوم ساماندهی کنند.
ضعف قانونی در صدور کارتهای بازرگانی
مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت مازندران
گفت :متاسفانه در سالیان گذشته ضعفهای
شدید قانونی برای ارائه کارت بازرگانی بود که
شاهد انحرافهای بسیاری در این بخش بودهایم.
محمد محمدپور عمران با بیان اینکه کارت
بازرگانی نیز همانند کارت ملی فقط گواهینامه

تجاری یک فرد است ،افزود :در گذشتهای نه
چندان دور به دلیل پیشبینی نکردن برخی
مسائل در قانون ،هر فردی میتوانست فقط با
داشتن موارد مانند هویت ایرانی  ،حداقل سن
و مواردی از این دست ،تقاضای کارت بازرگانی
بدهد.
عالوه بر این به گفته او افراد میتوانستند بدون
در اختیار داشتن مکان تجاری و یا حتی با ارائه
واحد مسکونی کارت بازرگانی دریافت کنند و
عمال قانون نمیتوانست نظارتی بر فعالیت این
کارتها داشته باشد.
مدیرکل صمت مازندران اظهار کرد :اما در 2
سال گذشته وزارت صنعت و معدن با همکاری
اتاق بازرگانی سعی کرده است با صدور ضوابط
و آییننامههایی در صدور کارت بازرگانی
سختگیری و همچنین در فعالیت آن نظارت
مستمر داشته باشد.

محمدپور اعالم کرد که در حال حاضر نه
تنها متقاضیان باید شرایط قبلی را احراز کنند،
بلکه باید دارای شرایطی شامل گردش مالی
بیش از  500میلیون ریالی  ،دفتر رسمی
و تجاری یا شخصی و یا استیجاری قانونی،
دارای مدرک دیپلم به باال و عمدتا لیسانس را
داشته باشند.
وی همچنین بر داشتن دفتر تجاری فعال تاکید
کرد و گفت :این دفاتر برای نظارت مستمر و
نامحسوس الزم است و نباید بر روی هیچگونه
ناظری بسته باشد.
به گفته او این اشخاص همچنین باید فعالیت
مستمر تجاری داشته باشند و از شروط تمدید
کارتهای اعتباری نیز همین است.
ابطال  80کارت بازرگانی طی امسال
محمدپور همچنین به ابطال بیش از  80کارت
بازرگانی فقط در  9ماهه امسال اشاره کرد و
گفت :این موارد نیز به دلیل سوءاستفاده و یا
عدم استفاده و همچنین بدهکاریهای مالیاتی و
بانکی باطل شد.
وی تاکید کرد :نظارتها نیز از این پس ماهانه
بوده و در صورت گزارشهایی مبنی بر انحراف
این نظارت ممکن است به صورت هفتگی نیز
انجام شو د.
عالوه بر این او اعمال مالیات و نظارت مستمر بر
فعالیت مالیاتی افراد را یکی از ابزارهای بازدارنده
در دریافت کارتهای بازرگانی عنوان کرد.

مدیرکل صمت مازندران به صدور کارت
بازرگانی برای برخی افراد نامطلع و سوءاستفاده از
آنها توسط اشخاص ثالث نیز اشاره کرد و گفت:
در این زمینه باید رسانهها به صورت جدی وارد
شوند و اطالع رسانیهای مستمر انجام شود ،زیرا
رسانهها نه تنها میتوانند آگاهیبخش باشند بلکه
در جای خود نیز میتوانند با نقد ،مدیران را در
اصالح قوانین کمک کنند.
به گفته او افراد سودجو همواره راهی برای ایجاد
انحراف در ابزارهایی که دولت در اختیار آنها قرار
میدهد پیدا میکنند و باید اذعان کرد که نه تنها
قوانین به بلوغ خود نرسیدند ،بلکه زیرساختهای
تجاری ما نیز هنوز به صورت یکپارچه نشده
است تا بتوان فعالیتهای اقتصادی را به صورت
مستمر در تمام زمینهها پایش کرد.
وی گفت :از سال  95به بعد دولت و
وزارت صمت با استقرار سامانههای جامع
در فعالیتهای اقتصادی ،قدم مناسبی برای
جلوگیری از تخلفات برداشتهاند ،اما هنوز برای
جلوگیری از انحراف راه طوالنی در پیش است.

ضعف ساختار مالیاتی و گمرکی
محمدپور همچنین به بدهیهای سنگین
مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی در مازندران نیز
اشاره کرد و گفت :اغلب این اتفاقات در نظام
گمرکی و مالیاتی کشور نهفته است زیرا زمانی که
یک کاال وارد یا خارج میشود باید در همان لحظه
پرداخت عوارض مالیاتی آن انجام شود.
وی ادامه داد :متاسفانه برخی از این
بدهکاریهای مالیاتی مربوط به بیش از چندین
سال پیش است که نشان از عملکرد نامناسب
دستگاه مالیاتی و گمرکی دارد.
مدیرکل صمت مازندران با بیان اینکه کارت
بازرگانی همچون گواهینامه تجار است و به غیر
از تسهیل در شناسه تجاری ،هیچ امتیاز دیگری را
شامل نمیشود ،افزود :اما با این حال نباید اجازه
داد از هر وسیلهای سوءاستفاده کرد و باید تا حد
ممکن جلوی آن را گرفت.
محمد پور با بیان اینکه در حال حاضر حدود
 800فعال اقتصادی در مازندران دارای کارت
بازرگانی هستند ،گفت :اداره کل صمت ،با
همکاری اتاق بازرگانی  ،گمرک و امور مالیاتی
نظارتها و تدابیر سختگیرانهای را بر صدور و
عملکرد کارتهای بازرگانی اعمال کردهاند تا به
مرور زمان شاهد کاهش انحرافها باشیم.

سندو برگ سبز خودرو سواری مزدا دو کابین مدل  ۱۳۸۷به شماره
پالک۹۴۶-۴۹ط ۵۷شماره موتور FE799803به شماره شاسی
 NAGBPX2PC19E11222به نام جالل ضرابی نسب مفقود واز
درجه اعتبار ساقط است.

حمید تهرانفر مدیرعامل بانک کارآفرین
از واحدهای ستادی مستقر در ساختمان
صاحبقرانیه این بانک بازدید به عمل آورد.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین،
تهرانفر که در این بازدید عزمی معاون
مدیرعامل در امور بانکی ،خورسندی معاون
مدیرعامل در امور ارزی و بینالمللی ،کریمی
معاون مدیرعامل در امور اجرایی و برزنونی
مدیر امور شعب وی را همراهی میکردند ،با
مسئوالن و کارکنان مستقر در این مدیریتها
دیدار کرد و در جریان عملکرد آنان قرار گرفت.
این گزارش حاکی است تهرانفر در این بازدید
از مدیریتهای امور حسابرسی داخلی ،امور
پرتفوی و خدمات سرمایهگذاری ،امور مشاوره
و تامین منابع مالی و امور شرکتها ،امور
بازرسی و امور ریسک و کنترل ،بازدید به عمل
آورد.

دیدار عضو هیئت مدیره بانک ملی
ایران با خانواده تنها شهید مدافع
حرم شبکه بانکی کشور
همزمان با آغاز چهلمین سالگرد پیروزی
شکوهمند انقالب اسالمی و در راستای تجلیل
از مقام شامخ شهدا ،عضو هیئت مدیره بانک
ملی ایران با خانواده شهید محمدرضا سنجرانی
تنها شهید مدافع حرم در شبکه بانکی کشور
دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران،
محمود شایان در این دیدار که فرهاد معقول
سرپرست مدیریت امور شعب منطقه دو
کشور ،حسن مونسان رئیس اداره امور شعب
استان خراسان رضوی و تنی چند از کارکنان
بانک نیز حضور داشتند ،ضمن تجلیل از
مقام این شهید گرانقدر اظهار کرد :میثاق با
آرمانهای شهدا از بزرگترین افتخارات مجموعه
مدیران و کارکنان بانک ملی ایران است و چه
چیزی از این بهتر که انسان در راه عقیده و
آرمان خویش ،ثابت قدم و استوار باشد.
وی تصریح کرد :شهید سنجرانی الگوی ایرانی
 اسالمی برای نسل امروز در جامعه است وشهیدان به مصداق کالم الهی تا همیشه تاریخ
زنده و جاودان خواهند بود.

آغاز همکاری مشترک «بنیاد ملی
نخبگان» با «بیمه سامان»
بیمه سامان با امضای تفاهم نامه ای ،بیمه

درمان تکمیلی بنیاد ملی نخبگان را بر عهده گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه سامان،

تفاهمنامه این پوشش بیمه ای با حداکثر
تعهدات برای نخبگان سراسر کشور ،با حضور
«احمدرضا ضرابیه» مدیر عامل و «دکتر داود
الماسی» معاون اجرایی شرکت بیمه سامان در

کنار «محمد صالح ترکستانی» معاون توسعه
مدیریت و منابع و «حسن ساالریه» معاون

آتی سازان بنیاد ملی نخبگان به امضا رسید.

بانک سامان به کارمندان کارت
خرید اعتباری میدهد
بانک سامان با هدف تسهیل کار مدیران

عامل شرکتها و تقویت توان خرید کارمندان
و ایجاد آسودگی خاطر در ایشان به هنگام

بروز نیازهای مالی پیشبینینشده به کارمندان

شرکتهای طرف قرارداد خود کارت خرید
اعتباری میدهد.

به گزارش روابط عمومی بانک سامان ،این

بانک با معرفی محصول کارساز که جایگزینی

خوب برای مساعده شغلی است به مدیران

شرکتها این فرصت را میدهد تا بدون نیاز به
اقدامات اجرایی و مالی خاصی و با منابع بانک

سامان از کارکنان خود در شرایط غیرمترقبه
مالی حمایت کنند.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760320002001022هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک دوگنبدان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسمعیل پورعبدی فرزند
یحیی بشماره شناسنامه 1153صادره از دوگنبدان در یک باب خانه به مساحت 99/84
مترمربع پالک  15609فرعی از -22اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  29فرعی از
-22اصلی واقع در دوگنبدان محله سادات اسالم آباد شرقی روبروی نانوائی خریداری
از مالکین رسمی آقایان جانی آقا محمدی و شیرمحمد محمدی
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 از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
 ،دادخواست خود را به مراجع غذایی تقدیم نموده  .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  97/11/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/24 :
حسین قائدگیوی ،رئیس ثبت اسناد و امالک دوگنبدان

