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طرح اصالح قانون بانک مرکزی در صحن علنی مجلس مطرح می شود

سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفت :با تصویب نهایی طرح اصالح قانون بانک مرکزی ،قدرت این نهاد سیاستگذار افزایش پیدا خواهد کرد و عملکرد بانکها به طور مستقیم مورد
بررسی قرار میگیرد.به گزارش اقتصادسرآمد ،مهدی طغیانی ،درباره طرح اصالح قانون بانک مرکزی گفت :اصالح قانون بانک مرکزی درنوبت دستور صحن علنی قرار دارد و در
یک یا دو ماه آینده وارد دستور خواهد شد .وی درباره ضرورت طرح اصالح بانک مرکزی بیان کرد :علت اصلی ضرورت طرح اصالح بانک مرکزی انضباط بخشی به نظام بانکی
است .به این معنا پس از تصویب نهایی این طرح ،قدرت بانک مرکزی افزایش پیدا خواهد کرد و عملکرد بانکها به طور مستقیم مورد بررسی قرار میگیرد و جلوی تخلف احتمالی
آنها به موجب قانون گرفته میشود .در حال حاضر بانک مرکزی از اختیار این برخورد بازدارنده محروم است.سخنگوی کمیسیون اقتصادی درباره مهمترین قسمت طرح اصالح
بانک مرکزی اظهار داشت :طرح اصالح بانک مرکزی نیمه استقاللی برای رئیس کل بانک مرکزی در سیاستگذاریها قائل میشود که در مقابل آن باید درباره اهداف تعیین شده،
پاسخگو باشد .ابزارهای این کار مانند بحث نظارت بربانکها هم در اختیار بانک مرکزی قرار داده خواهد شد تا بتواند با نظارت مناسب به طور الزم و کافی اهداف را دنبال کند.

اعطای وام نوسازی به ۹هزار مالک خانه فرسوده

مدیرعامل بانک تخصصی بخش مســکن از اعطای  ۲هزار و  ۲۹۰میلیارد
تومان وام نوسازی بافت فرسوده از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون خبر داد.به
گزارش اقتصادسرآمد ،محمود شایان در خصوص ارائه تسهیالت نوسازی
به متقاضیان در بافت فرسوده گفت :در مجموع از ابتدای اجرای طرح (سال
 )۱۳۹۸تا کنون تعداد  ۳۳هزار و  ۹۱۸واحد مســکونی واقع در بافتهای
فرســوده به بانک معرفی شــدند که بانک با تعداد  ۳۲هــزار و  ۴۱۳واحد
قرارداد به مبلغ  ۴هزار و  ۱۸۸میلیارد تومان منعقد کرده اســت.مدیرعامل
بانک تخصصی بخش مسکن با تفکیک دولت سیزدهم از دولت دوازدهم
در خصوص ارائه تسهیالت نوسازی به بافتهای فرسوده گفت :از ابتدای
دولت سیزدهم (شهریورماه  )۱۴۰۰تاکنون تعداد  ۹هزار و  ۹۶۱واحد برای
تسهیالت نوسازی به بانک معرفی شدند که بانک با تعداد  ۹هزار و  ۲۷واحد
به مبلغ  ۲هــزار و  ۲۹۰میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده است.شــایان در
خصوص ارائه تسهیالت نوسازی به بافتهای فرسوده از ابتدای سال ۱۳۹۸
تا پایان مردادماه  ۱۴۰۰یادآور شد :در طی این مدت نیز تعداد  ۲۳هزار و ۹۵۷
واحد به بانک برای انعقاد قرارداد معرفی شده بود که بانک مذکور طی این
مدت با تعداد  ۲۳هزار و  ۳۸۶واحد قرارداد ارائه تسهیالت نوسازی به مبلغ
یکهزار و  ۸۹۸میلیارد تومان منعقد کرد.گفتنی است ،بر اساس بررسیهای
انجام شده بیش از  ۲میلیون و  ۶۰۰هزار واحد ناپایدار در کشور وجود دارد
که باید نوسازی و بهسازی شود و در برنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران
برای نوسازی قرار دارد.

حمایت بانک توسعه صادرات ازشرکت های کوچک
و متوسط در مسیر توسعه پایدار

رئیس دایره برنامه ریزی و آمار اعتباری بانک توسعه صادرات ایران گفت:
این بانک در سال  1400نزدیک به  29هزار میلیارد ریال تسهیالت به شرکت
های کوچک و متوسط اعطا کرده که نســبت به سال پیش از آن  71درصد
رشد را نشان می دهد.به گزارش اقتصادســرآمد ،پریسا حمدی با اشاره به
اهمیت حمایت از شــرکت های کوچک و متوسط در مسیر توسعه پایدار،
افزود :تامین سرمایه درگردش و مشــارکت در احداث واحدهای تولیدی
صادراتی از اهم برنامه های بانک توسعه صادرات ایران در سال های اخیر
بوده اســت.وی ،تامین طرح ها و همچنین سرمایه در گردش شرکت های
صادرات محور را از هدف گذاری های مهم بانک توسعه صادرات ایران در
سال های اخیر عنوان کرد و اظهار داشت :طی سال  1400توانسته ایم بیش
از  184هزار میلیارد ریال تسهیالت به مشتریان اعطا کنیم که این رقم نسبت
به سال  1399رشدی  41درصدی را نشان می دهد.رئیس دایره برنامه ریزی
و آمار اعتباری بانک توسعه صادرات ایران ،اذعان داشت :این بانک توسعه
ای ،خدمات و تسهیالت خود را با هدف ایجاد رونق اقتصادی ،اجتماعی و
جهش تولید در مناطق مختلف در سطح منطقه ای و ملی به تولیدکنندگان
صادرات محور خود اعطا کرده اســت.حمدی با اشــاره به اینکه عملکرد
صادراتی ،مبنای اصلی اعطای تسهیالت ارزی به مشتریان است ،گفت :بر
این اساس بانک توسعه صادرات ایران به طرح های دارای توجیه و عملکرد
صادراتی ،خدمات و تسهیالت عرضه می کند.به گفته این کارشناس ،بانک
توسعه صادرات ایران در سال  1400موفق به اعطای تسهیالت به مشتریان
بانکداری شرکتی ،جذب مشتریان جدید اعتباری قطع ارتباط شده واجرای
مدل جدید رتبه بندی مشتریان نیز شده است.وی از وصول  3هزار و 869
میلیارد ریال مطالبات غیرجاری بانک توسعه صادرات ایران در سال 1400
خبر داد و گفت :همچنین در حوزه ارائه تســهیالت به شرکت های دانش
بنیان درسال  ،1400با اعطای نزدیک به  12هزار میلیارد ریال تسهیالت ارزان
قیمت ،رشد  462درصدی را نسبت به سال پیش از آن داشته ایم.

افزایش پلکانی تقاضای روبل در بازار

روبل در سبد ارزی مردم جا می افتد؟

گروه بازارسرمایه -سمیه مالیی -دبیر کل کانون صرافان
کشور اظهار داشت :تبادالت روبلی ایران و روسیه در آغاز به
کار خود است و کار در ابتدا هر چند با شدت پیش نمیرود
و انتقال تقاضای مردم از سمت دالر به روبل زمانبر خواهد بود اما به طور
قطع با افزایش خدمات روبل در ایران ،برای مردم و مســافران جذابیت
ایجاد خواهد شد و پیشبینیام به عنوان یک مصرفکننده این است که به
صورت پلکانی شاهد افزایش تقاضا برای روبل در کشورمان خواهیم بود.
به گزارش اقتصادســرآمد ،کامران ســلطانیزاده درباره گشایش نماد
معامالتی ریال-روبل در بازار متشکل ارزی و احتمال افزایش تقاضا برای
روبل به ایلنا اظهار داشت :روبل ارزی است در کشورهای حاشیه خزر
و کشورهای مشترک المنافع که شامل  12کشور میشود ارز رایج است
و مبادالت با این ارز انجام میشود .با توجه به حجم صادرات و تبادالت
مالی کشورمان به این کشــورها ،روبل ارز مهمی برای ایران محسوب
میشود و این موضوع بیشتر مربوط به بحث حوالهجات است اما با توجه
به تحریمهای سیستم بانکی ،اسکناس آن میتواند بازار مصرف دالر را
کاهش دهد به جهت اینکه هم فعاالن اقتصادی و تجار و هم مسافران در
حوزه کشورهای مشترکالمنافع میتوانند از روبل استفاده کنند.
وی با بیان اینکه روبل در صرافی کشورهایی مانند امارات و شرق آسیا
به دلیل دادوســتد با روسیه و وجود مسافر روســی ،مورد استفاده قرار
میگیرند ،گفت :اگر بتوانیم در ایران روبل را به عنوان ارزی که در بازار
متشکل ارزی و صرافیها مورد معامله قرار میگیرد ،جا بیندازیم بسیاری
از مشتریان برای مصرف اگر به دالر نداشته باشند ،سراغ روبل میروند
اما الزمه فراهم شدن این شــرایط این اســت که روبل بهطور مناسبی
قیمت گذاری شود به عبارت دیگر قیمتی تعیین شود ،تبدیل آن و نقل و
انتقاالتش برای مشــتری بصرفد چراکه عرضه و تقاضا همواره از طریق
قیمت کنترل میشود.
امیدواریم روبل را در سبد ارزی
مردم جا بیندازیم
دبیر کل کانون صرافان کشور با تاکید بر اینکه امیدواریم با قیمتگذاری
مناسب روبل را در ســبد ارزی مردم جا بیندازیم ،ادامه داد :نکته دیگر
این اســت که دانشجوی زیادی از ایران در کشــورهای شوروی قدیم،
مشغول به تحصیل هستند که میتوانند مشــتری روبل در داخل کشور
باشند به شرطی که شرایط دریافت ارز دانشجویی از صرافیها مشمول
تسهیالت سهلتری شــود و خواســتار ارایه مدارک خاص و غیر قابل
دسترسی نباشیم.
سلطانیزاده درباره افزایش تقاضا برای روبل در بازار گفت :از سه الی 4

سال گذشته صرافیهای با اتخاذ تصمیم اشتباهی از چرخه تبادل برخی
از ارزها و ارزهای متفرقه خارج شدند و از ارایه خدمات در حوزه سایر
ارزها به مردم حذف و منع شــده بودند و اخیرا دوباره صرافیها امکان
ورود به تبادالت سایر ارزها را دارند اما برگشــت به این چرخه برای
صرافیها زمانبر است.
وی ادامه داد :معتقدم همواره باید امکان دسترســی به انواع ارز را برای
مردم ایجاد کنیم و مبنای عرضه انواع ارز در کشــور نباید سود و حجم
مورد انتظار باشد و اساسا مردم باید به هر نوع ارزی دسترسی آزاد داشته
باشند و خودشان تصمیم بگیرند که از چه ارزی استفاده کنند.
دبیر کل کانون صرافان کشور افزود :تبادالت روبلی ایران و روسیه در
آغاز به کار خود اســت و کار در ابتدا هر چند با شدت پیش نمیرود و
انتقال تقاضای مردم از سمت دالر به روبل زمانبر خواهد بود اما به طور
قطع با افزایش خدمات روبل در ایران ،برای مردم و مسافران جذابیت
ایجاد خواهد شد و پیشبینیام به عنوان یک مصرفکننده این است که
به صورت پلکانی شاهد افزایش تقاضا برای روبل در کشورمان خواهیم
بود و امیدوارم برای سایر ارزها هم همین روند ادامه داشته باشد و متکی
به یک یا دو واحد پول خارجی نباشیم.

آگهی تحدید حدود اختصاصی قسمتی از امالک حوزه ثبتی قلهک بخش 11تهران

نظر به اینکه به استناد رأی شماره  140060301026001197تاریخ صدور  1400/09/27موضوع پرونده کالسه شماره  1399114401026000136هیئت رسیدگی کننده قانون
صدرالذکر مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک قلهک تهران ،تصرفات بالمنازع آقای ولی کریمی منش به شماره شناسنامه  82و دارای کد ملی  0451957180فرزند علی اکبر نسبت به
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت  114/79متر مربع قســمتی از پالک ثبتی  1827اصلی واقع در بخش  11تهران حوزه ثبتی قلهک به نشانی شریعتی خیابان
شهید علی خانجانی کوچه شهید اکبر فضلعلی پالک  9جهت اجرا و صدور سند مالکیت طی نامه شماره  140160301026000013تاریخ  1401/01/28به این اداره اعالم گردیده است
که برای این مقدار پالک جدید  313فرعی از  1827اصلی منظور گردیده است و تقاضای تحدید حدود اختصاصی تحت پالک  313فرعی از  1827اصلی واقع در بخش  11تهران که مورد
رای را از این اداره درخواست نموده اند و تحدید حدود آن مطابق مقررات ماده  14قانون ثبت به عمل نیامده است لذا طبق تبصره ذیل ماده  15قانون ثبت تحدید حدود مورد تقاضای در
ساعت  12ظهر روز یکشنبه مورخه  1400/05/23در محل وقوع ملک به نشانی تهران خیابان شریعتی خیابان شهید علی خانجانی کوچه شهید اکبر فضلعلی پالک  9عمل خواهد آمد.
لذا مراتب بدینوسیله به متعاملین و مالکین مشاعی و مجاورین اعالم می گردد پالک فوق الذکر از ساعت  12ظهر روز تعیین شده تحدید حدود و نقشه برداری در محل وقوع ملک به عمل
خواهد آمد و به موجب ماده  20قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه مالکین مشاعی و مجاورین و یا صاحبان حقوق ارتفاقی اعتراضی نسبت به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی داشته باشند در
روز تعیین شده در محل وقوع ملک حاضر و اعتراض خود را اعالم تا در صورت جلسه تحدید حدود قید گردد و یا اینکه از تاریخ تحدود حدود به مدت یک ماه ( 30روز) اعتراض خود را به ثبت
محل واقع در خیابان میرداماد تسلیم و رسید دریافت نمایند و سپس به موجب تبصره  2ذیل ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض فاقد سابقه بوده و با اعتراض آن در مرجع
قضایی از بین رفته است (به موجب سال  )1373از تاریخ اعتراض آن را به ثبت محل تسلیم نمایید و در غیر این صورت پس از اتمام مهلت قانونی و عدم وصول اعتراض اسناد مالکیت رقبات
فوق الذکر برابر مقررات صادر خواهد شد.
میم الف  11837:شناسه آگهی 1353822:
مهدی شعبانی -رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران

آگهیفقدانسندمالکیت

نظر به اینکه خانم ساناز شه پرست وکیل آقای عباس کشوری طبق وکالتنامه شماره  30091مورخ  1401/2/1دفترخانه اسناد رسمی شماره  1476تهران
با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده طی شماره  17157مورخ  1401/2/24توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره  1476حوزه ثبتی تهران و برگ تقاضا به شماره وارده
 25005067مورخ  1401/2/26مدعی فقدان سند مالکیت شش دانگ یک دستگاه نوع ملک طلق با کاربری به پالک ثبتی  34367فرعی از  7022اصلی ،مفروز و مجزا شده از
 18105،18106،6414،1099فرعی از اصلی مذکور ،قطعه  6در سمت شرقی طبقه  3و واقع در بخش  02ناحیه  00حوزه ثبت ملک نارمک تهران استان تهران به مساحت 119.66
متر مربع.مشخصات منضمات ملک:پارکینگ قطعه  6به مساحت  11.25واقع در طبقه -1پارکینگ قطعه  12به مساحت  11.25واقع در طبقه -1انباری قطعه  8به مساحت 1.75
مشخصات مالکیت:مالکیت عباس /کشوری فرزند علی اکبر شماره شناسنامه  28597تاریخ تولد  1356دارای شماره ملی  0060370394با جز سهم  6از کل سهم  6بعنوان مالک
شش دانگ با شماره مستند مالکیت  37886تاریخ  1389/06/17موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی  722555سری الف سال  89که در صفحه  266،267دفتر امالک
جلد  2413ذیل شماره  370625ثبت گردیده است.محدودیت :محدودیت دفتر امالک :رهنی شاره  37897مورخ  1389/06/17که بنفع بانک مسکن ثبت شده.به علت سهل
انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی پالک موصوف را نموده است؛ لذا مراتب در اجرای ماده  120آئین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در یک روزنامه
کثیر االنتشار آگهی می شود تا چنانچه کسی ادعای انجام معامله نسبت به ملک مذکور و یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود را داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت
 10روز اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالکیت به این منطقه ارائه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد .بدیهی است اصل سند مالکیت پس از رویت و مالحظه به ارائه دهنده اعاده
خواهد شد لیکن به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نمی شود .در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی ،المثنی سند مالکیت پالک مرقوم
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد گردید.
میم الف  11833 :شناسه آگهی 1353809 :
غالمرضا غضنفری -سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نارمک تهران از طرف علی محمدی
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سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پالک ثبتی  99806فرعی از  2395اصلی ،مفروز و مجزا شده از  25255فرعی از اصلی مذکور ،قطعه  10در طبقه
 4به مساحت  105.49متر مربع به انضمام انباری قطعه  8به مساحت  3.9متر مربع و پارکینگ قطعه  8به مساحت  12واقع در طبقه  -1با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات
و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن واقع در بخش  10ناحیه  01حوزه ثبت ملک شهرآرا تهران استان تهران ذیل شماره  441690صفحه 364
دفتر  2369به نام خانم نوشین بهرام شاهی ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی  577205صادر و تسلیم شده است سپس مع الواسطه به موجب سند انتقال قطعی 63405
تاریخ  1386/05/01دفترخانه اسناد رسمی شماره  174شهر تهران به نام آقای رمضان رجبی جمال آبادی فرزند علی شماره شناسنامه  396تاریخ تولد 1341/06/01
صادره از اراک دارای شماره ملی  0530887037منتقل و به موجب سند رهنی شماره  23188مورخ  1400/08/12دفترخانه اسناد رسمی شماره  1039شهر تهران در
رهن بانک صادرات ایران قرار گرفت .حال مشارالیه با ارائه دو برگ استشهادیه که به امضاء شهود رسیده است و ذیل آن طی شماره  17664مورخ  1401.03.25دفترخانه
اسناد رسمی شماره  647شهر تهران گواهی گردیده است مدعی است که سند مذکور به علت جابه جایی مفقود گردیده است و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت ملک
موردنظر را دارد لذا مراتب باستناد ماده  120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به آن و یا در اختیار داشتن سند
مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت  10روز از انتشار این آگهی به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت اقدام نماید .بدیهی است در این صورت
پس از تنظیم صورت مجلس اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد خواهد شد و صدور المثنی سند مالکیت منوط به ارائه دادنامه از مراجع ذیصالح قضایی خواهدبود و
پس از انقضاء مدت مذکور و عدم هرگونه اعتراض این منطقه نسبت به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خواهد نمود.
میم الف  11831 :شناسه آگهی 1353792 :
بهروز جشان -رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرآرا تهران از طرف کمال شاکری

برخی از بازیگران روبل را برای فروش وارد بازار متشکل ارزی
می کنند
وی درباره ورود روبل به بازار متشــکل ارزی اظهار داشــت :برخی
از بازیگران بازار متشــکل ارزی روبل را برای فــروش وارد این بازار
میکنند و عدهای از خریــداران هم روبل مورد نیاز خــود را از همین
بازار تهیه میکنند و بازار متشــکل ارزی در واقع یک پلتفرم معامالتی
است که خریداران را به فروشــندگان متصل میکند .در آینده نزدیک
هم صرافیهایی که روبلی را وارد یا دریافت میکنند در بازار متشــکل
ارزی به فروش می رســانند و بازار متشــکل ارزی در واقع یک محل
معامالتی است.
در هر بازاری که تقاضا بیشتر از عرضه باشد ،قیمتها افزایش پیدا
میکند
سلطانیزاده در پاسخ به این ســوال که احتمال افزایش قیمت روبل با
توجه به افزایش تقاضا وجود دارد ،گفت :باید توجه داشــته باشیم که
همین االن هم معامالت روبل انجام میشود اما در این فرایند شکل غیر
رسمی معامالت روبل رسمی میشود و در هر بازاری که تقاضا بیشتر از
عرضه باشد ،قیمتها افزایش پیدا میکند.
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يكشنبه2مرداد  - 1401شماره1409

گزارش

بانکها چگونه با توزیع عادالنه اعتبار
به رشد اقتصادی کمک کنند؟

یک کارشناس ارشــد حوزه پولی و بانکی گفت :بانکها نباید
بنگاه داری کنند بلکه بانکها واسطه وجوه هستند و منابعی را که
به سرمایه گذاری غیرپولی تبدیل میکنند باید بالفاصله نقد کنند
و از طریق وام دهی در اختیار دیگران قرار دهند تا توزیع عادالنه
اعتبار صورت گیرد.به گزارش اقتصادســرآمد ،ســیدبهاالدین
حسینیهاشمی؛ مدیرعامل اسبق بانک صادرات با اشاره به اقدام
بانک مرکزی مبنی بر مشمولیت مالیاتی بانکهایی که اموال مازاد
خود را نگه میدارند ،اظهار کرد :امــوال مازاد بانکها هم برای
نظام بانکی و هم بانکها به لحاظ گردش صحیح اعتبارات مشکل
است .وی ادامه داد :به دو صورت این اموال به بانک برمی گردد
؛ یک بخش که به هر حال سرمایه گذاری خود بانکها در قالب
عقود اسالمی است که بعضا به عنوان شریک یا مشارکت حقوقی
و مدنی مجبور میشود امالک را تملیک کند .بخش دیگر هم که
در دنیا رواج دارد از محل وثائق است که در صورت عدم ایفای
تعهدات وام گیرنده ،بانک ها ناچار هســتند که اموال را تملیک
کنند .حسینی هاشمی با بیان اینکه فروش اموال تملیک شده و
مصادرهای از نظر فرهنگی و باوری که در کشور ما وجود دارد
آسان نیست ،تصریح کرد :بانک وقتی اموالی را تملیک میکند
عمال دیگر نمی تواند سودی روی آن شناسایی کند یعنی اگر قبال
به عنوان طلب بود؛ در پایان سال سود شناسایی و تراز خود را بهتر
میکرد؛ در نتیجه بانک ها هم در فشار هستند که اموال را نقد کنند
اما کشش بازار کم است .مدیرعامل اسبق بانک صادرات تاکید
کرد :سیاست بانک مرکزی و فشار دولت هم درست است چرا که
میخواهد اموال فریز شده فیزیکی را به دارایی های مالی تبدیل
کند تا قدرت وام گیری بانک ها بیشتر برای توسعه سرمایه گذاری
و حفظ سطح اشتغال و رونق اقتصادی بیشتر شود .وی افزود:
اگر بانک مرکزی جرایمی را بــرای نفروختن یا دیرکرد در نظر
بگیرد هم اقدام مثبتی است چرا که قطعا بانکها ملزم میشوند
تالش بیشتری برای واگذاری این اموال داشته باشند .حسینی
هاشمی گفت :بانکها حداکثر تا ۲سال میتوانند اموال تملیکی
را نزد خود نگهدارند و بعد هم با مجوز بانک مرکزی در صورت
ارائه دالیل منطقی و خاص مدت را بیشتر کنند اما مجاز نیستند که
وثائق را نگهدارند؛حتی داراییهای خود و سرمایهگذاریهایی
که میکنند را هم بعد از به بهره برداری رسیدن باید واگذار کنند.
یعنی بانکها نباید بنگاه داری کنند بلکه بانکها واســطه وجوه
هستند و منابعی را که به سرمایه گذاری غیرپولی تبدیل میکنند
باید بالفاصله نقد کنند و از طریق وام دهی در اختیار دیگران قرار
دهند تا توزیع عادالنه اعتبار صورت گیرد و از طریق ســرمایه
گذاریهای اقتصادی که انجام می دهند ،باعث رشــد و توسعه
اقتصادی شود .ایبنا
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نظر به اینکه آقای سید عباس مرادی اصالتاً با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق
شده طی شماره  51628و  51629فاقد تاریخ توسط دفتر اسناد رسمی شماره  3تهران
و برگ تقاضا به شــماره وارده  1023009303مورخ  1401/04/05مدعی فقدان سند
مالکیت ششــدانگ یک دســتگاه آپارتمان واقع در جنوب غربی طبقه سوم به مساحت
 90/97متر مربع که مقدار  1/35متر مربع آن مساحت بالکن است قطعه  16تفکیکی پالک
 32966فرعی از  124اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  6087فرعی از اصلی مذکور واقع
در بخش  11تهران بانضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ به مساحت  11متر مربع قطعه
 16تفکیکی واقع در طبقه جنوب غربی زیرزمین اول و ششدانگ یک باب انباری به مساحت
 2/21متر مربع قطعه  17تفکیکی واقع در طبقه زیرزمین اول ذیل ثبت شماره 115072
صفحه  338دفتر  381امالک و به شــماره چاپی  225108به نام خانم پروین شوشتری
ثبت و صادر گردید و تسلیم گردیده است .سپس طبق سند انتقال قطعی شماره 17641
مورخ  1383/11/06دفترخانه  508تهران ششدانگ مورد ثبت به آقای سید عباس مرادی
منتقل گردیده است ،به علت جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی
آن را از این منطقه نموده است؛ لذا مراتب در اجرای ماده  120آئین نامه قانون ثبت فقط در
یک نوبت در یک روزنامه کثیر االنتشار آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله
نسبت به ملک مرقوم و یا وجود سند مالکیت آن نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی
ظرف  10روز اعتراض خود را کتب ٌا به ضمیمه اصل سند مالکیت به این واحد ثبتی تسلیم
نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد .بدیهی است اصل سند مالکیت پس از مالحظه به ارائه
دهنده اعاده خواهد شد و به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نخواهد
شد .در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مهلت مقرر قانونی ،سند مالکیت المثنی پالک
مذکور صادر و به متقاضی تسلیم خواهد گردید.
میم الف  11836 :شناسه آگهی 1353821 :
محمد امین کریمی -رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران
از طرف فرشته وطن نواز

خانم انســیه ســقازاده اصالتا طی وارده  1401-11503مورخ  1401/4/15با تسلیم
دو برگ استشــهادیه محلی که گواهی امضای شــهود آن طی شــماره  18864مورخ
 1401/4/15دفتر اسناد رســمی  489تهران ثبت گردیده اســت مدعی است که سند
مالکیت یک قطعه آپارتمان مسکونی نوع ملک طلق به پالک ثبتی  126فرعی از 3877
اصلی ،مفروز و مجزا شده از  42فرعی از اصلی مذکور ،قطعه  5در طبقه  3و واقع در بخش
 07ناحیه  00حوزه ثبت ملک پیروزی تهران استان تهران به مساحت  71.98متر مربع
که ( )1/96یک متر و نود و شش دسیمتر مربع آن بالکن )5/05( ،پنج متر و پنج دسیمتر
مربع آن پیشرفتگی ،اســت ،بانضمام پارکینگ قطعه  1به مساحت  11متر مربع واقع در
طبقه .0مشخصات مالکیت :مالکیت انسیه /سقازاده فرزند احمد شماره شناسنامه 98105
تاریخ تولد  1344/01/01صادره از قم دارای شماره ملی  0380897318با جز سهم  6از
کل سهم  6بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت  9860تاریخ
 1396/02/14دفترخانه اسناد رسمی شــماره  1412شهر تهران استان تهران ،موضوع
سند مالکیت اصلی به شماره چاپی  504909سری الف سال  95با شماره دفتر الکترونیکی
 139620301043010639ثبت گردیده است سپس به علت اثاث کشی مفقود گردیده
است لذا مراتب باســتناد ماده  120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت و یا در اختیار داشتن سند مالکیت نزد خود می
باشد ظرف مدت  10روز از انتشار این آگهی به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن
ارائه اصل سند مالکیت اقدام نماید .بدیهی است در این صورت پس از تنظیم صورت مجلس
اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد خواهد شد و صدور المثنی سند مالکیت منوط به
ارائه دادنامه از مراجع ذیصالح قضایی خواهد بود و پس از انقضاء مدت مذکور و عدم هرگونه
اعتراض این منطقه نسبت به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خواهد نمود.
میم الف  11838 :شناسه آگهی1353826 :
علیرضا محسنی-کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیروزی تهران از طرف
مهدی نایب زاده

آگهی فقدان سند مالکیت پالک ثبتی 85/14626بخش
 11تهران
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نظر به اینکــه آقای عارف ســاده به وکالت از طــرف آقای ایــرج وطن نواز برابــر وکالتنامه
شــماره  20968مورخ  1401/03/29دفترخانه  1275تهران و برگ تقاضا به شــماره وارده
 140121701079016964مورخ  1401/04/12و  7050مورخ  1401/02/21با تسلیم دو
برگ استشهادیه محلی ثبت شده ذیل ترتیب شماره های  4665مورخ  1400/11/06دفترخانه
اسناد رسمی شماره  1275تهران مدعی شده که سند مالکیت شش دانگ یک قطعه آپارتمان
مسکونی نوع ملک طلق به مســاحت  136.03متر مربع قطعه  1627تفکیکی واقع در طبقه
سوم بلوک  18که  14.93متر مربع آن بالکن اســت به پالک ثبتی  14626فرعی از  85اصلی
مفروز و مجزا شــده از  12916فرعی از اصلی مذکور به انضمام شش دانگ انباری قطعه 207
تفکیکی به مساحت  8.7متر مربع و شش دانگ پارکینگ قطعه  185تفکیکی به مساحت 11
متر مربع واقع در طبقه  0بنام ایرج وطن نواز فرزند اسماعیل شماره شناسنامه  139تاریخ تولد
 1348/03/14صادره از همدان دارای شماره ملی  3873333848بعنوان مالک شش دانگ
عرصه و اعیان با شماره مســتند مالکیت  95537تاریخ  1398/04/23دفترخانه  690تهران
موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی  378038سری د سال  97با شماره دفتر الکترونیکی
 139820301079016980ثبت و صادر گردیده و بعلت ســهل انگاری مفقود گردیده فلذا
درخواست صدور المثنی سند مالکیت پالک موصوف را نموده اند .لذا مراتب در اجرای ماده 120
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار آگهی می شود تا چنانچه
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور می باشد و یا ادعای وجود اصل سند مالکیت
نزد خود را دارد ،از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت  10روز اعتراض خود را به انضمام اصل
سند مالکیت به این منطقه ارائه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد .بدیهی است اصل سند پس از
رویت و مالحظه به ارائه کننده آن اعاده خواهد شد .ضمناً به اعتراضات بدون سند مالکیت ترتیب
اثر داده نمی شود .النهایه در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی ،المثنی سند
مالکیت پالک مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
میم الف  11834 :شناسه آگهی 1353814 :
رضا النجری -رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهرانپارس از طرف رضا سعیدی

آقای میثم رجبی به کد ملی  0083312668وکالتا به موجب وکالتنامه
 1401/03/28-32541از طرف مالک رمضان رجبی جمال آبادی به کد
ملی  0083312668با تسلیم  2برگ استشهادیه محلی مصدق که تحت
شــماره  1401/03/25-17665دفترخانه  647تهــران و برگ تقاضای
وارده  1401/03/25-5532مدعی فقدان ســند مالکیت اعیانی  6دانگ
یک دستگاه آپارتمان قطعه ششم به مساحت  109.85متر مربع به پالک
ثبتی  99782فرعی از  2395اصلی بخش  10تهران به انضمام انباری 9
در زیرزمین ذیل شــماره  444325صفحه  189دفتر  2380ثبت و سند
مالکیت  0429033صادر گردیده است .سپس وی بعلت جابجائی سند
خود را مفقود نموده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است.
لذا مراتب در اجرای ماده  120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می
گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق می باشد و یا
سند مالکیت نزد وی می باشد از تاریخ انتشار آگهی به مدت  10روز اعتراض
خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این منطقه تسلیم
و رسید اخذ نماید .در صورت عدم ارائه اعتراض یا اصل سند مالکیت یا سند
خریداری اقدام جهت صدور سند المثنی وفق مقررات انجام خواهد شد.
ضمنا عرصه ملک وقف می باشد.
میم الف  11832 :شناسه آگهی 1353796 :
بهروز جشان -رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرآرا تهران
از طرف صغرا محمودی

