گزارش
احتمال کاهش نرخ سود بین بانکی

بازار سرمایه و بانک
برنامهای برای افزایش نرخ سود بین بانکی وجود ندارد

معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد درباره افزایش نرخ ســود بین بانکی به بیش از  ۲۱درصد گفت :هیچ سیاستی برای افزایش نرخ سود بین بانکی وجود ندارد و این نرخ به سرعت
تعدیل و منطقی میشود.به گزارش اقتصادسرآمد ،سید عباس حسینی درباره افزایش نرخ سود بین بانکی به بیش از  ۲۱درصد ،اظهارداشت :نرخ سود بین بانکی ،نرخ تسهیالت،
تورم ،نرخ اوراق در بازار سرمایه مجموعهای از نرخهاست که به صورت متعادل و با هم در حرکت هستند.وی افزود :سیاستی مبنی برای افزایش نرخ سود بین بانکی وجود ندارد
و این نرخ به سرعت تعدیل و منطقی میشود ،البته نرخ منطقی این است که همه نرخهایی که اشاره شد در کنار همدیگر و در تعامل باشند.معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد ادامه
داد :هرگونه تعیین نرخ در تمام بازارها باید با توجه به بازارهای دیگر انجام شود تا بتوانیم تعادل برقرار کنیم و شورای پول و اعتبار ،بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر تحقق این امر
اصرار دارند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نمیکند.در این خصوص بانک مرکزی نیز اعالم کرد که نرخ بهره بین بانکی با سیاست مشخصی کنترل خواهد شد و تصمیماتی
در روزهای گذشته در این باره اتخاذ شده است.

مروری بر اجتناب یا شکاف مالیاتی در ایران

رابطه فرارمالیاتی باقوانینکار،تأمین اجتماعی ،مالیات و شهرداری

در حالی که ســود بین بانکی در روزهای اخیر با ثبت یک رکورد تاریخی
به  ۲۱.۳۱درصد رسید اما در جلسه امروز رؤسای بانک مرکزی و سازمان
بورس بر کنترل نرخ سود بین بانکی در چارچوب سیاستهای پولی تاکید
شده اســت که میتواند این پیام را برای بازار بین بانکی داشته باشد که در
هفتههای پیش رو نرخ سود در این بازار کاهشی شود.
به گزارش اقتصادسرآمد ،سود بین بانکی در هفتههای اخیر روند صعودی
داشت و در اواخر ماه گذشته به  ۲۱.۳۱درصد رسید که رشد قابل توجهی
را ثبت کرد زیرا این رقم ،باالترین عدد ثبت شده از این سود از بهمن سال
 ۱۳۹۹تاکنون است.
ایسنا نوشت :این نرخ که به عنوان یکی از انواع نرخهای بهره در بازار پول
به نرخهای سود یا بهره در سایر بازارها جهت میدهد ،در واقع قیمت ذخایر
بانکهاست و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاهمدت اعم از روزانه یا
هفتگی ،دچار کسری ذخایر میشوند ،از سایر بانکها در بازار بین بانکی یا
از بانک مرکزی استقراض میکنند.
کارشناسان اقتصادی ،افزایش نرخ سود بین بانکی را به این شرط که متداوم و
چشمگیر باشد ،عامل مهمی در کاهش تورم میدانند اما کارشناسان بورسی
یکی از عوامل تاثیرگذار بر شکلگیری روند منفی در بازار سرمایه را افزایش
این نرخ میدانند و معتقدند کاهش نرخ ســود بانکی میتواند نقش مهمی
در حرکت نقدینگی از بانک به بازار سرمایه داشته باشد و سبب رونق بازار
سرمایه شود.
همچنین به اعتقاد کارشناسان ،تداوم روند صعودی بهره بین بانکی ،افزایش
سود سپردهها و اوراق دولتی را در پی خواهد داشــت که این امر ،مردم را
به سپردهگذاری در بانکها و خرید اوراق دولتی تشویق میکند و موجب
میشود که مردم به سمت سرمایهگذاری در بازارهای طال ،ارز ،خودرو و
 ...نروند تا این موضوع تقاضا برای خرید ایــن داراییها و قیمت آنها را
کاهشدهد و بدین ترتیب با کاهش انتظارات تورمی ،تورم نیز کنترل شود.
به عبارت دیگر ،افزایش نــرخ بهره بینبانکی هزینه تامین کســری منابع
بانکها را افزایش میدهد و بانکها حاضر میشوند با نرخهای باالتری به
سپردهگذارها سود پرداخت کنند تا کسری خود را جبران کنند.
به دلیل اینکه افزایش سود بین بانکی تاثیر مهمی در حرکت نقدینگی از بازار
ســرمایه به بانکها دارد ،واکنشهای منفی از سوی فعاالن بازار سرمایه به
روند صعودی بهره بین بانکی مطرح شد؛ تا اینکه در جلسه امروز رئیس کل
بانک مرکزی و سازمان بورس بر کنترل سود در بازار بین بانکی تاکید شد.
طبق اعالم صالحآبادی ،نرخ ســود در بازار بین بانکی متناسب با عرضه و
تقاضا و مکانیزم بازار تعیین میشــود اما بانک مرکزی به عنوان بازارساز و
در چارچوب سیاست پولی ضدتورمی که به تائید دولت نیز رسیده است،
در این بازار حضور دارد و نرخ سود در این بازار را در چارچوب مشخصی،
کنترل میکند که در همین راستا نیز در جلســه روز گذشته شورای پول و
اعتبار ،تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شده که با اجرای این تصمیمات،
نرخ سود در بازار بین بانکی کنترل میشود.
بنابراین ،میتوان از این گفته رئیس کل بانک مرکزی اینگونه برداشت کرد
که روند سود بین بانکی در روزهای آتی کاهشی شود زیرا خواسته فعاالن
بازار سرمایه کاهش سود بین بانکی اســت .حتی پیش از این ،وزیر اقتصاد
نیز در واکنش به سود بین بانکی  ۲۰.۳۱درصدی اعالم کرد که سیاست تیم
اقتصادی مبنی بر باقی ماندن ســود بین بانکی در محدوده  ۲۰درصد تغییر
نکرده و برای حل این مسئله در جلســه شورای پول و اعتبار تصمیمگیری
خواهد شد.
همچنین ،عباس حسینی  -معاون امور بانکی خاندوزی  -در نشست خبری
امروز خود درباره افزایش نرخ بهره بین بانکی به بیش از  ۲۱درصد گفته که
سیاستی مبنی برای افزایش نرخ ســود بین بانکی وجود ندارد و این نرخ به
سرعت تعدیل و منطقی میشود.
وی در ادامه اعالم کرده که هرگونه تعیین نرخ در تمام بازارها باید با توجه
به بازارهای دیگر انجام شود تا بتوانیم تعادل را برقرار کنیم و شورای پول و
اعتبار ،بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر تحقق این امر اصرار دارند.
در این شرایط ،باید منتظر ماند و دید که در هفتههای پیش رو نرخ سود بین
بانکی چه تغییری میکند که هم متناسب با سیاستهای پولی و ضد تورمی
باشد و هم تاثیر منفی بر بازار سرمایه نداشته باشد.
امکان اصالح اطالعات خانههای خالی وجود دارد

ارسال فهرست جدید  ۵۷۷هزار خانهخالی
به سازمان امور مالیاتی
معاون حقوقی ســازمان امور مالیاتی از ارســال فهرست جدید
خانههای خالی مشــتمل بر  ۵۷۷هزار رکــورد اطالعاتی به این
سازمان خبر داد و گفت :امکان اصالح اطالعات ارسالی مربوط به
خانههای خالی وجود دارد .به گزارش اقتصادسرآمد ،سعید توتونچی ملکی،
از ارسال فهرست جدید خانههای خالی مشتمل بر  ۵۷۷هزار رکورد اطالعاتی
به سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد و گفت :برای این دسته از مؤدیان ،پیامکی
جهت اطالعرسانی و پرداخت مالیات از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک
سازمان ارسالشده است.وی عنوان داشت :در دیماه سال گذشته ،مرحله اول
اطالعات مربوط به خانههای خالی مشتمل بر حدود  ۵۸۰هزار رکورد اطالعاتی
از طریق وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد که
بخشی از این اطالعات ناقص بوده و مورد اعتراض مؤدیان قرار گرفت؛ نهایت ًا
در تاریخ چهارم تیرماه سال جاری مرحله دوم اطالعات نهایی خانههای خالی
مشتمل بر  ۵۷۷هزار رکورد اطالعاتی به این سازمان ارسال شد که برای تمامی
این مؤدیان ،پیامک برای اطالعرســانی به مؤدیان مذکور ارسالشــده است.
معاون حقوقی و فنی مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشــور خاطرنشان کرد:
اطالعات ارسالی مربوط به خانههای خالی توسط وزارت راه و شهرسازی در
اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرارگرفته و سازمان امور مالیاتی کشور طبق
قانون ،نقشی در تشخیص خالی بودن یا نبودن واحد مسکونی و اینکه صاحب
واحد مسکونی چه کسی اســت ،ندارد.توتونچی ،در خصوص اینکه برخی
مالکان واحدهای مسکونی به اطالعات ارسالی و اعالم خالی بودن ملک خود
از ســوی مراجع ذیربط اعتراض دارند ،گفت :مالیات واحد مسکونی خالی
حسب مقررات ماده  ۵۴مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به اطالعات
واصله از وزارت راه و شهرسازی مبنی برخالی بودن واحد مذکور تعیینشده
و مهلت پرداخت مالیات واحد مسکونی خالی تا یک ماه پس از اعالم سازمان
امور مالیاتی کشور است .پسازاین تاریخ ،امکان اعتراض به اعالم نظر وزارت
راه و شهرسازی میسور اســت.وی ادامه داد :مؤدیانی که به اعالم خالی بودن
ملک خود از ســوی وزارت راه و شهرســازی اعتراض دارنــد ،میتوانند با
ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی
 my.tax.gov.irنسبت به اعالم اعتراض خود در بخش واحدهای مسکونی
خالی اقدام نمایند .فرآیند کار به این شکل اســت که پس از یک ماه از تاریخ
اعالم ســازمان امور مالیاتی کشــور مبنی بر پرداخت مالیــات ،برگ مطالبه
(تشخیص) صادر خواهد شد و ابالغ آن بهصورت الکترونیکی از طریق درگاه
ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور انجام خواهد شد.
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گروه اقتصاد  -محمدحســین سیف
اللهی مقدم  -تحقیقات صورتگرفته
در داخل کشــور ،بیانگر آن اســت که
«قوانین نامناســب کار ،تأمیــن اجتماعی ،مالیات،
شهرداریها»« ،فضای نامناسب کسبوکار»« ،موانع
و کنترلهای تجاری»« ،فســاد در جامعه و سیستم
اداری»« ،خوداشتغالی» و «اندازه بخش کشاورزی»
برخی از مهمتریــن عوامل فرار مالیاتی ناشــی از
گسترش بخش غیررســمی اقتصاد هستند.به بیان
دیگر هرآنچه که به شکل مســتقیم یا غیرمستقیم
موجب افزایش هزینه مبادلــه و فعالیت در بخش
رسمی شود ،سبب افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی
و در نتیجه فرار مالیاتی خواهد شد.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،شــکاف مالیاتی ،بیانگر
میزان فرار یا اجتناب مؤدیان از پرداخت مالیات در
یک جامعه است و کشــورهای مختلف با محاسبه
این شاخص ،ضعفهای سیســتم مالیاتی خود را
شناسایی میکنند.خامفروشی منابع در اقتصادهای
برتر جهان جایی ندارد و کشورهای پیشرفته برای
تأمین منابع مالی موردنیاز خود به درآمدهای مالیاتی
متکی شدهاند.
به همین منظور دولتها با شناخت کافی از شرایط
اقتصادی جامعه ،یــک «ظرفیت مالیاتی» برای خود
تعریف میکنند .این شــاخص بــه حداکثر مالیاتی
اطالق میشود که مطابق با قوانین و مقررات موجود،
امکان وصول آن وجــود دارد؛ بااینوجود برخی از
مؤدیان بهصورت عمدی و یا از روی بیدقتی تکالیف
قانونی خود را انجام نداده و به بیان دیگر به اجرای
قانون تمکین نمیکنند ،البته این امر در کشــورهای
کمتر توسعهیافته نظیر ایران به دلیل عدم اجرای دقیق
و کامل قانون بیشتر مشهود است.
از اصلیترین معیارها جهت اطــاع از اندازه عدم
تمکین« ،شــکاف مالیاتی» یا همان مجموع فرار و
اجتناب مالیاتی اســت کــه از مابهالتفاوت ظرفیت
مالیاتی و مالیات اخذ شده ،حاصل میشود.
گزارش پژوهشکده مالیاتی کشور بیانگر آن است که
مجموع فرار و اجتناب مالیاتی در حدفاصل سالهای
 ۱۳۹۲تا  ،۱۳۹۸رشد  ۳۰هزار میلیاردتومانی داشته
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اســت .نکته جالبتوجه این بوده که در سال ۱۳۹۲
حدود  ۱۳درصد از کل شــکاف مالیاتی مربوط به
بخش غیررســمی و  ۸۷درصد نیــز مربوط به عدم
تمکین مالیاتی بوده ،درحالیکه این نسبت در سال
 ۱۳۹۸به ترتیب به حدود  ۴۰و  ۶۰درصد تغییریافته
است.
در طی این مدت نســبت شــکاف مالیاتی به تولید
ناخالــص داخلــی از  ۶.۹درصد بــه  ۴.۱درصد
کاهشیافته که میتوان گفــت عامل اصلی در افت
این شــاخص به انجام اصالحــات مالیاتی مربوط
بوده است.
کاهش حجم اقتصاد غیررسمی چگونه
محقق میشود؟
باوجوداینکه بخش قابلتوجهی از عوامل ذکر شده
خارج از کنترل سازمان امور مالیاتی است اما با تالش
چندین دســتگاه میتوان فرار مالیاتی را کاهش داد،
نکته دیگر این است که با واحدیابی مالیاتی میتوان
بخشی از فعاالن را شناسایی و به سمت اقتصاد رسمی
هدایــت کرد«.بهبود فضای کســبوکار با کاهش

برگزیده
نرخ سود بین بانکی یکی از دغدغه های فعاالن بازار سرمایه

نرخ سود بین بانکی در چارچوب سیاستهای پولی
بانک مرکزیکنترل میشود

رئیس کل بانک مرکزی در نشســت مشــترک با رئیس سازمان بورس و
اوراق بهادار ،ضمن تأکید بر لزوم یکپارگی سیاستهای پولی و مالـــی،
تأکید کرد نرخ ســود بین بانکی در چارچوب سیاستهای پولی کنترل
خواهد شد.به گزارش اقتصادسرآمد ،دکتر صالح آبادی با اشاره به موضوع نرخ سود
بین بانکی به عنوان یکی از دغدغه های فعاالن بازار سرمایه گفت :نرخ سود در بازار
بین بانکی طبیعتا متناســب با عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار تعیین میشود ،اما بانک
مرکزی به عنوان بازارساز و در چارچوب سیاست پولی ضدتورمی که به تأئید دولت
نیز رسیده اســت ،در این بازار حضور دارد و نرخ سود در این بازار را در چارچوب
مشخصی ،کنترل میکند و در همین راســتا نیز در جلسه روز گذشته ،تصمیماتی در
این خصوص اتخاذ شــده که با اجرای این تصمیمات ،نرخ سود در بازار بین بانکی
کنترل خواهـــد شــد.رئیس کل بانک مرکزی در عین حال ،رویدادهای اثرگذار بر
بازار سرمایه را موضوعات چندگانه دانســت که میبایست مورد توجه قرار گیرد و
در همین راستا افزود :دغدغه فعاالن بازار سرمایه ،مورد توجه تیم اقتصادی دولت و
بانک مرکزی است و تدابیر الزم در این خصوص اتخاذ خواهد شد ،البته باید توجه
داشت که هرگونه سیاســت در زمینه حمایت از بازار سرمایه می بایست همراستا با
سایر سیاست های دولت به ویژه سیاســت کنترل تورم و اصالح نظام بانکی باشد.
صالح آبادی در ادامه ،با تأکید بر لــزوم پایبندی بانک ها و نهادهای مالی به نرخهای
سود مصوب شورای پول و اعتبار افزود :سازمان بورس ساز و کارهای حمایت نظام
بانکی از شرکت ها و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ،از جمله بازنگری در برخی
مقررات در حوزه نهادهای مالی ،سیاســت های هدایت اعتباری با هدف تسهیل و
ایجاد مشوق برای تأمین مالی شرکت های فعال در بازار سرمایه از بانک ها را بررسی
و به بانک مرکزی پیشنهاد کند و بانک مرکزی برای همکاری با بازار سرمایه در این
زمینه آمادگی کامل دارد.رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این جلسه ،با
ارائه تحلیلی از وضعیت فعلی بازار سرمایه و عوامل متعدد اثرگذار بر روند شاخص
بورس طی ماههــا و روزهای اخیــر ،از اهتمام رئیس کل بانک مرکــزی به منظور
رسیدگی به دغدغه فعاالن بورس قدردانی کرد و افزود با تصمیم بانک مرکزی مبنی
بر کنترل نرخ سود بین بانکی ،یکی از این دغدغه ها برطرف خواهد شد.دکتر عشقی
ادامه داد البته متغیرهایی همچون افت قیمت جهانــی کاالها و یا برخی تصمیمات
ازجمله نرخ گذاری دستوری کاالها نیز بر وضعیت درآمدی شرکت های بورسی و
کاهش پیش بینی پذیری و اطمینان در بازار سرمایه اثرگذار است که امیدواریم برای
حل این موضوعات نیز تدابیر الزم اتخاذ و اطمینان فعاالن بازار سرمایه به این بازار
تقویت شود.وی همچنین به برخی راهکارها به منظور تقویت هم افزایی بازار پول
و ســرمایه ،از جمله رفع برخی محدودیت ها در تراکنش متقاضیان سرمایه گذاری
در صندوق های سرمایه گذاری ،اصالح مقررات در حوزه نهادهای مالی وابسته به
بانکها ،تسهیل ارائه خدمات شبکه بانکی به شــرکت ها و نهادهای فعال در بازار
سرمایه اشاره کرد که با اســتقبال رئیس کل بانک مرکزی مواجه شد و مقرر گردید
تدابیر پیشنهادی در کمیته مشترک بانک مرکزی و ســازمان بورس مورد بررسی و
تصمیمگیری قرار گیرد.

هزینههای تمکین مالیاتی»« ،شناسایی و ثبتنام فعاالن
بخش غیررسمی از طریق تقویت واحدیابی مالیاتی»
و «تســهیل تبادل خودکار اطالعات با دستگاههای
مختلف» بهعنوان اصلیتریــن راهکارهای کاهش
حجم اقتصاد زیرزمینی و بهتبع آن افزایش درآمدهای
مالیاتی شناخته میشوند.
نکته دیگری که باید به آن اشــاره کرده به موضوع
«تفاوت الگوی رفتار تمکینی مؤدیان مالیاتی» مربوط
میشود؛ در واقع برخی از مؤدیان به سبب عدم اطالع
از قوانین و مقررات و تکالیــف قانونی و یا از روی
ســهلانگاری از انجام تکالیف خود سرباز میزنند؛
این در حالی است که برخی از روی عمد مالیات خود
را پرداخت نمیکنند.آنچه مشــخص است« ،بهبود
خدمات مؤدیان و اعتمادآفرینی در جامعه با برقراری
عدالت مالیاتی»« ،اصالح و حذف فرصتهای فرار و
اجتناب در قوانین و مقررات»« ،توانمندسازی سازمان
در کشف موارد عدم تمکین»« ،تقویت و بازدارندگی
از طریق اصالح و بهبود ضمانتهــای اجرایی» و
«مبارزه و برخورد با موارد عدم تمکین و فرار مالیاتی»

بهعنوان محورهای اصلی تمکیــن و مبارزه با فرار
مالیاتی شناخته میشود.
شکاف مالیاتی ناشی از اقتصاد غیررسمی و عدم
تمکین مؤدیان
حسین احمدزاده شهرودی ،پژوهشگر حوزه اقتصاد
مقاومتی در گفتوگو با مهر شــکاف مالیاتی ایران
را ناشــی از فعالیتهای بخش غیررســمی و عدم
تمکین مؤدیان مالیاتی عنوان کــرد و گفت« :برای
بررسی دقیق شــکاف مالیاتی کشــور باید برآورد
دقیق از حجم اقتصاد غیررسمی داشت که گزارش
صندوق بینالمللی پول ،حجم اقتصاد غیررسمی و
فرار مالیاتی کشور را  ۵۱۱هزار میلیارد تومان نشان
میدهد».احمدزاده شهرودی در ادامه به شکاف ناشی
از عدم تمکین مالیاتی اشاره کرد و گفت« :متأسفانه
ضعف در دستگاه مالیاتی ،عوامل فرهنگی ،ضعف
اطالعرســانی و آگاهی مؤدیان ،ضعف در اجرای
قوانین و فســاد اداری سبب شده اســت که شاهد
شکاف مالیاتی گسترده ناشی از عدم تمکین باشیم».
به گفته این پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتی ،حجم
کل شکاف مالیاتی کشــور متفاوت با ارقام اعالمی
سازمان امور مالیاتی اســت .وی در این خصوص
گفت« :گزارش سازمان امور مالیتی از حدود  ۹۷هزار
میلیارد تومان فرار و اجتناب مالیاتی حکایت دارد ،با
وجود این بررسی دقیقتر حجم اقتصاد زیرزمینی و
تعداد دستگاههای کارتخوان ،شرکتهای صوری
و بدون مجوز ،شرکتهای مشغول در مناطق آزاد و
برخی از شواهد دیگر ،حکایت از ارقام باالتری دارد».
احمدزاده شهرودی تأکید کرد« :به طور مثال اظهارات
مسئوالن سازمان امور مالیاتی بیانگر آن بوده که در
ســال  ۹۹حدود  ۳.۵میلیون مؤدی مالیاتی در حوزه
مشاغل شناسایی شده اســت ،از طرف دیگر برخی
اخبار غیررسمی حکایت از این دارد که در همین سال
بیش از  ۱۰میلیون دستگاه کارتخوان فعال در کشور
وجود داشته اســت ،با این تفاسیر و با احتساب این
موضوع که برخی از مشاغل به اقتضای فعالیت خود،
بیش از یک کارتخوان دارند؛ میتوان ادعا کرد که
حداقل برای  ۴۰درصد از افرادی دارای کارتخوان،
پرونده مالیاتی تشکیل نشده است».

آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده ۱۳آئین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی زراعی ،باغات و
ساختمانهایفاقدسندرسمی

چون برابر رای شماره  ١٤٠٠٦٠٣٠١١٤٧٠٠٠۸۲۳مورخ  ١٤٠٠ /٠٨/٠٤منضم
به نامه شماره 140160301147000349مورخ ١٤٠۱ /۰۳/۰۳هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی زراعی ،باغات و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مصوب  ۱۳۹۰ /۰۹/۲۰مستقر در اداره ثبت اسناد امالک زیبادشت تهران تصرفات
مفروزی و مالکانه آقای اسماعیل سوری فرزند شیرمحمد به شماره شناسنامه 5
متقاضی پرونده کالسه  ۱۳۹81144011470000۱۷نسبت به ششدانگ یک
قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت  60/58مترمربع در قسمتی از پالک
۱٣٢٥فرعی از  ۳اصلی واقع در بخش ۱۰تهران انتقالی از حاجی صمد زاده تبریزی
که پالک  3/14182به آن تخصیص یافته محرز شده است و پالک  3/1325سابقه
ثبت در ذیل شماره  ٩٦٤٧١صفحه  ۲۰۹دفتر ٦٤٦دارد لذا به منظور اطالع ذوي
الحقوق و شرکای مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز در روزنامه آگهی می
گردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشــار 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 قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت پس از انقضای مهلت قانونی
و عدم وصول واخواهی و اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت بنام آقای اسماعیل
سوری صادر خواهد شد.
نوبت اول  1401/4/21 :نوبت دوم 1401/5/5 :
میم الف  11651 :شناسه آگهی1348624 :
منوچهر کاظم اصالنی -رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک زیبا دشت تهران

رونوشت آگهی حصروراثت

آقای محمد رحیمی قلیچ باغی دارای شناســنامه شــماره  4031601344به
شرح دادخواست به کالسه 111/0000784ح از این حوزه درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حسین رضا رحیمی به
شناسنامه شماره  4032423431در تاریخ  1393/11/2در اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی /متوفیه منحصر است به:
 -1محمد رحیمی قلیچ باغی فرزند حسین رضا ش.ش  4031601344متولد
 1355/11/30فرزند متوفی
 -2مهناز رحیمی قلیچ باغی فرزند حسین رضا ش.ش  4031601786متولد
 1351/10/04فرزند متوفی
 -3علیرضا رحیمی فرزند حســین رضا شــماره ملی  4031599831متولد
 1334/09/01فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می
نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامــه ازمتوفی /متوفیه نزد او
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر
خواهد شد.
شناسه آگهی1356353 :
م الف208 :
قاضی حوزه  111شوراهای حل اختالف گل تپه

مفقودی

برگ سبز و ســند کمپانی خودرو سواری پژو  206آریان رنگ
سفید – روغنی مدل  1389به شماره موتور 13389017797
و شــماره شاســی  NAAP41FD3BJ293483و شــماره
انتظامــی  62ب  494ایران  18به نام حمید فرامرزی دهقان
مفقود گردیده و از درج اعتبار ساقط می باشد.

چهارشنبه5مرداد  - 1401شماره1412

اخبار

چالشصندوقتوسعهملیوتسهیالتگیرندگان

صندوق توســعه ملی از مســدود کردن حســاب ارزی
بانکهایی که اقساط آنها سررسید شده ،خبر داد.به گزارش
اقتصادسرآمد ،با ابالغ شیوهنامه اصول مطالبات غیرجاری
صندوق توسعه ملی ،شــرایط پرداخت تسهیالت معوق از
سوی تسهیالتگیرندگان اعالم و در دستور کار قرار گرفت.
این موضوع مدتها به چالشی بین صندوق توسعه ملی و
تسهیالت گیرندگان دارای وامهای معوق ،تبدیل شده بود.
در همین رابطه معاون بانکی و اعتباری و عضو هیأت عامل
صندوق توسعه ملی گفت :صندوق توسعه ملی باید در زمان
سررســید وامها ،مطالبات خود را اخذ کند ،بر این اساس
صندوق ،با هماهنگی بانک مرکزی شروع به مسدود کردن
حسابهای ارزی بانکهایی کرده که اقساط آنها سررسید
شده است.همچنین در جلسات مشترکی که با بانک مرکزی
برگزار کردیم ،مقرر شد با همه بانکها به صورت جداگانه،
درمورد پروژههایی که اقســاط آنها سررسید شده است،
جلساتی برگزار شود.

عملکرد بانک توسعه تعاون در پرداخت
تسهیالتتبصره ۱۸بسیارچشمگیراست

نظامی مدیر کل بازرسی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
وزارت امور اقتصاد و دارایی :تســهیالت تبصره  ۱۸قانون
بودجه باید در مسیر تولید و اشتغال هزینه شود و عملکرد
بانک توســعه تعاون در پرداخت این تســهیالت بســیار
چشمگیر است.به گزارش اقتصادســرآمد ،در حاشیه سفر
هیات دولت به این استان نماینده تام االختیار وزیر و مدیر
کل بازرسی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور
اقتصاد و دارایی با حضور در میز خدمت بانک توسعه تعاون،
ضمن دیدار با فتاحی رئیس هیــات مدیره بانک ،عملکرد
بانک توسعه تعاون را در انجام تکالیف قانونی مثبت ارزیابی
کرد و با تأکید بر اینکه موضوع اشتغالزایی یکی از مهمترین
دستور کارهای اقتصادی کشــور محسوب میشود گفت:
در این زمینه بانکها نقش مهم و بســیار اساسی را بر عهده
دارند.وی ادامه داد :انتظار میرود استان مرکزی در جذب
حداکثری منابع تبصره  ۱۸نسبت به گذشته از عملکرد بهتری
برخوردار باشد.نظامی با بیان این موضوع که باید همکاری و
مشارکت بانکها در ارائه تسهیالت تبصره  ۱۸قانون بودجه
بهصورت مســتمر مورد ارزیابی قرار گیرد ،گفت :این نوع
تسهیالت فرصت بسیار مناســبی برای اشتغالزایی و رشد
تولید در بنگاههای اقتصادی محسوب میشود و باید بخش
خصوصی از این شرایط بهرهبرداری مناسبی داشته باشد.

آگهی ماده ۳موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

نظر به اینکه هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمي مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك سعادت آباد تهران به موجب راي صادره
شــماره -١٤٠١/03/31-١٤٠١٦٠٣٠١١٤٥٠٠٠۱۱۰تصرفات مفروزي و مالكانه
خانم فاطمه بیگم احمدی فرزند سید مهدی به شماره ملی  ٠٤٥١٠٩٥٩٤٤متقاضی
پرونده کالسه  ۱۳۹۸۱١٤٤٠١١٤٥٠٠٠٠۳۹در قســمتي از پالك ١٢٣٤فرعی
از  ١١٦اصلی واقع در بخش  ۱۱تهران به مســاحت  207/80متر مربع محرز اعالم
نموده است لذا مفاد راي صادرالذكر به اســتناد ماده  ۳قانون تعیین تکلیف اراضي
و ساختمانهاي فاقد سند رســمي در دو نوبت به فاصله  15روز در این روزنامه اگهي
ميگردد تا در صورتیکه شخص یا اشخاص ذینفع به راي صادره اعتراض داشته باشند از
تاریخ انتشار این اگهي تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك شمال غرب
تهران تسلیم و رسید دریافت دارند مضافا اینکه معترض باید ظرف مدت يك ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي محل وقوع ملك
نمايد وگواهي تقدیم دادخواست را به این اداره تسلیم نماید در این صورت اقدامات
اداره ثبت موکول به راي دادگاه میباشد و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانوني واصل
نگردد یا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل وقوع ملك را ارائه
ننماید اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکيت مي نمايد بديهي است صدور
سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
نوبت اول  1401/4/21 :نوبت دوم 1401/5/4 :
میم الف  11658 :شناسه آگهی 1348643 :
گلباغی -رئیس ثبت اسناد و امالک سعادت آباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  -۱۴۰۱۶۰۳۰۱۱۵۱۰۰۰۱۶۷مورخ  ۱۴۰۱.۳.۳هیات موضـوع
قانون تعيين تكليـف وضعيت ثبتـى اراضـی و سـاختمان های فـاقـد سند رسمى
مستقر در واحـد ثبتـى حوزه لويزان تهران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضـى
صـفـرعلى وصالی پیـــروز فرزنـد امیرقلـــی به شماره شناسنامه  ۴صادره از
کمیجـان در یک قطعـه زمین با بنای احـداثی در آن به مساحت  ۱۲۴.۴۶متر
مربـع قسمتی از پالک  ۴۹فرعـــی از  ۶۷۲۰اصلی واقـع در بخـش دو تهـران
مـحرز گردیده است .لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصله
 ۱۵روز آگهی می شود .درصورتیکه اشخاصـی نسبـت به صدور سند مالكيـت
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشند می تواند از تاریخ انتشار اولین آگهـی به مدت
دو ماه اعتـراض خـــود را به این اداره تسلیم و پس از اخـذ رسید ،ظـرف مدت
یک مـاه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجـع قـضایی تقـدیم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مـدت مذكور و عدم وصول اعـتراض طبق
مـقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/4/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۵ ( :روز پس از انتشار آگهی نوبت اول)1401/5/4
میم الف  11655 :شناسه آگهی1348637 :
صالحی فشمی -رییس ثبت اسناد و امالک لویزان تهران

