گزارش
کاهش فرار مالیاتی و پولشویی با اقدام جدید
بانک مرکزی در راستای تقویت حکمرانی ریال

بازار سرمایه و بانک
مردم تمایلی به سرمایهگذاری دالری ندارند

طبق اعالم دبیرکل کانون صرافان ،در هفتههای گذشته مردم در خرید سرمایهای دالر محتاط عمل می کنند و دیگر بازار ارز مانند گذشته شاهد رفتارهای هیجانی نیست.به گزارش
اقتصادسرآمد ،کامران سلطانیزاده درباره وضعیت بازار ارز در روزهای اخیر ،اظهار داشت :علی رغم صحبتهای منفی در مورد توافق و ایام تعطیلی اربعین و همچنین حجم باالی
سفرهای آخر شهریور،شاهد نوسانات غیر طبیعی وهیجانی دربازار ارز نیستیم.وی افزود :خرید و فروش در بازار متعادل است و خیلی شاهد افزایش خریدار یا بعبارتی هجوم
خریداران در بازار ارز نیستیم .چراکه مردم برای خرید سرمایه ای دالر رفتار احتیاطی دارند.او همچنین تأکید کرد که با توجه به اینکه بازار ارز در یک سال گذشته سودآور نبود،
مردم به این نتیجه رسیدند که سرمایهگذاری در بازار ارز مطلوب نیست به همین دلیل هم نگاهی به معامالت هفته های اخیر نشان میدهد که دیگر مردم تمایلی به سرمایهگذاری
دالری ندارند.به گفته دبیر کل کانون صرافان ،هم اکنون در بازار ارز قیمت دالر  30هزار و  500تومان ،یورو  30هزار و  650تومان و در بازار متشکل ارزی قیمت دالر بین  29هزار
و  300تا  29هزار و  600تومان در نوسان است.

بازار سهام جایگاه اصلی خود را پیدا میکند

از ابتدای مهرماه پیامک حســابهای تجاری و غیرتجاری برای افراد ارســال
میشود .نه تنها شناســایی حســابهای تجاری خللی در فعالیت افراد ایجاد
نمیکند بلکه برای حسابهای تجاری موارد مشــوقی هم در نظر گرفته شده
است.به گزارش اقتصادسرآمد ،بانک مرکزی دولت ســیزدهم در یکسال اول
فعالیت خود موضوع مهمی را با عنوان حکمرانی ریال در دستور کار قرار داد که
از مطالبات عموم جامعه بوده و مقرر اســت تا با اجرای این طرح شاهد ارتقای
شفافیت در تراکنشهای بانکی باشیم .صداوسیما نوشت :اخیرا نیز علی صالح
آبادی در حضور ســید ابراهیم رئیســی ،رئیس جمهور در بانک مرکزی کنترل
تورم ،اصالح نظام بانکی ،تقویت حکمرانی ریال ،توســعه بانکداری اسالمی و
ثبات بخشی به بازار ارز را از جمله مهمترین برنامههای راهبردی بانک مرکزی
اعالم کرد .این اقدام در راستای مبارزه با پولشویی به صورت جدی در دستور کار
قرار دارد و موضوع تفکیک حسابهای تجاری از غیرتجاری نیز یکی مهمترین
مصداقهای آن است .در چند ماه گذشته به دلیل اصالح و ساماندهی مالیاتی در
دولت سیزدهم ،شاهد تخفاتی از سوی رستههای مختلف صنفی هستیم به نحوی
که عموما این مشاغل اقدام به دریافت پول نقد میکنند یا درخواست کارت به
کارت از مشتری دارند تا از این طریق به جرگه فراریان مالیاتی بپیوندند.براساس
اقدام مشترک بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی ،حساب تجاری به معنی فروش
است و اگر حسابی غیرتجاری اعالم شود ،اما برای امور تجاری استفاده شود مورد
بررسی قرار میگیرد و در صورتی تعداد دفعات واریز به حساب از حالت عادی
بیشتر باشد ،جزو حسابهای مشکوک به تجاری تلقی میشود و با آنها مانند
حساب تجاری برخورد خواهد شد .پس از اجرای قانون پایانههای فروشگاهی
و سامانه مودیان از سوی دولت که منجر به ساماندهی  ۱۹میلیون درگاه پرداخت
و کارتخوان با هدف جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی شد ،موضوع تفکیک
حسابهای تجاری از غیرتجاری به عنوان تکمیلکننده این زنجیره مطرح شد
که هفته گذشته بانک مرکزی در بخشنامهای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده
تجاری و خدمات بانکــی مرتبط با آن را برای اجرا به شــبکه بانکی ابالغ کرد.
همچنین بر اساس اعالم بانک مرکزی ۲۲۰ ،هزار حساب تجاری نیز شناسایی
شده است و این موضوع از این لحاظ اهمیت دارد که فرآیند اخذ مالیات از دارنده
حساب انجام میشود و دیگر شاهد فرارهای مالیاتی نخواهیم بود.
ارسال پیامک تفکیک حساب از مهرماه
به گفته اصغر ابوالحسنی؛ قائم مقام بانک مرکزی بر اساس مصوبه شورای پول و
اعتبار چنانچه حسابی بیش از  ۱۰۰تراکنش در ماه داشته باشد و  ۳۵میلیون تومان
در تراکنشها جابهجا شود ،تراکنش تجاری تلقی میشود .ابتدا پیامکی برای افراد
ارسال میشود که تراکنشهایی باالیی که دارد حساب تجاری است و حساب
تجاری نیازمند اخذ مالیات است و چنانچه فرد مدعی شود که کار تجاری انجام
نمیدهد و به اشتباه جزو حســابهای تجاری شناسایی شده میتواند مدارک
مربوطه را به سازمان مالیاتی ارائه کند و مساله حل میشود.قائم مقام بانک مرکزی
از ارسال پیامک حسابهای تجاری و غیرتجاری به افراد از ابتدای مهرماه خبر
داد و گفت :نه تنها شناسایی حســابهای تجاری خللی در فعالیت افراد ایجاد
نمیکند و برای حسابهای تجاری موارد مشوقی هم در نظر گرفته شده است.
دو روش برای اعالم حساب تجاری
ابوذر سروش؛ معاون نظارت بانک مرکزی نیز در این باره ،هدف بانک مرکزی
از تفکیک حسابهای تجاری از غیرتجاری را ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی
کشور دانست و گفت :صاحبان حسابهای تجاری دیگر الزم نیست تا برای نقل
و انتقاالت بیش از دو میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند ،بلکه بانکها
فقط برای نقل و انتقــاالت باالتر از مبلغ  ۱۰میلیارد ریال باید از این اشــخاص
مستندات مطالبه کنند.وی با اشاره به اقدام افراد برای تجاری شدن حسابهای
خود تاکید کرد :در روش نخست ،اشــخاص میتوانند با مراجعه به درگاههای
تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور ،شــماره حساب یا حسابهای
تجاری خود را اعالم کنند .معموالً ســازمان امور مالیاتی کشــور زمان تکمیل
اظهارنامههای مالیاتی شماره حســابهای تجاری صاحبان کسب و کار را از
آنها استعالم میکند ،بنابراین افراد میتوانند از همان درگاه ،شماره حسابهای
تجاری خود را اظهار کنند .پس از اظهار مودیان ،ســازمان امور مالیاتی کشور
صحت اطالعات حساب و تعلق آن به مودی را از ســامانه سیاح بانک مرکزی
استعالم میکند و در صورت تایید ،مراتب را به صورت سیستمی به بانک مرکزی
اعالم میکند .بانک مرکزی نیز شماره حساب دریافتی را به صورت سیستمی به
بانک عامل برای تغییر وضعیت به حساب تجاری ،اعالم میکند؛ بنابراین همه
حسابهای اعالمی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تجاری میشوند .البته
به استثنای حسابهای اشخاص خارجی دارای کســب و کار که مجوز کار یا
سرمایهگذاری در کشور را از مراجع ذیصالح دریافت کرده باشند.
ســروش افزود :در روش دوم ،افــراد میتوانند به بانکهــای عامل مراجعه و
اطالعات حسابهای خود نزد آنها را که میخواهند به حساب تجاری تبدیل
شود اعالم کنند .در این حالت صاحبان کسب و کار باید شماره پرونده مالیاتی
خود را نیز به متصدیان بانکی اعالم کنند .بانک عامل پس از ارســال سیستمی
اطالعات به سازمان امور مالیاتی از مسیری که بانک مرکزی تدارک دیده است
و دریافت تاییدیه از آن سازمان ،میتواند حساب معرفی شده را تجاری کند.
مشوقی برای افراد قانونمند
معاون نظارت بانک مرکزی اظهار کرد :بانک مرکزی برای صاحبان حسابهای
تجاری ،آستانه روزانه نقل و انتقاالت غیر حضوری را به  ۵میلیارد ریال و ماهانه
 ۳۰میلیارد ریال افزایش داده اســت .عالوه بر آن ،از آنجایــی که ابزار چک در
کسب و کارهای اشــخاص کاربرد زیادی دارد ،حد نصاب بازگشت چکهای
قبلی یا ثبت صدور و تأیید چکها در ســامانه صیاد برای صدور و اعطای دسته
چک جدید که برای عموم مردم  ۸۰درصد در نظر گرفته شده بود برای صاحبان
حسابهای تجاری به  ۶۰درصد کاهش یافته است .مضاف ًا صاحبان حسابهای
تجاری دیگر الزم نیست تا برای نقل و انتقاالت بیش از دو میلیارد ریال خود به
بانک مستند ارائه کنند ،بلکه بانکها فقط برای نقل و انتقاالت باالتر از مبلغ ۱۰
میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند .مشوقهای دیگری نیز
برای صاحبان حسابهای تجاری در نظر گرفته شده که امید است با اعمال آنها،
گام مثبتی در تسهیل مبادالت تجاری برداشته شود.
تفکیک حساب تجاری از غیرتجاری چه مزایایی دارد؟
سیاوش غیبیپور؛ کارشناس اقتصادی تفکیک حســاب شخصی و تجاری را
عاملی در تسریع رسیدگی مالیاتی دانســت و گفت :بسیاری از تخلفات کاهش
مییابد و افراد نمیتوانند فرار مالیاتی داشــته باشند و از مشتری بخواهند وجه
مورد نظر را کارت به کارت کند.به گفته وی ،با توجه به این شیوه از مالیات گیری
و ایجاد شفافیت مالی در کشور ،بودجه دولت در ســال آینده روند فزایندهای
خواهد داشت که در مدیریت کشور تاثیرگذار است.
غیبیپور تصریح کرد :با اجرای تفکیک حساب تجاری از غیرتجاری ،راه تخلف
برای افرادی که از حسابهای شخصی خود برای امور تجاری استفاده میکردند
و از حسابهای اجارهای افراد با هدف فرار مالیاتی سوءاستفاده میکردند بسته
خواهد شدو دیگر کسی نمیتواند از حســابهای تجاری برای تراکنشهای
بانکی خودش اســتفاده کند .عبدالرضا ارسطو کارشــناس مرکز پژوهشهای
مجلس نیز به این موضوع تاکید کرد که تفکیک حسابهای شخصی از تجاری
امکان فرار مالیاتی را کاهش خواهد شد و ما شاهد ارتقای شفافیت در نظامهای
اقتصادی و بانکی خواهیم بود .به گفته وی ،با اجرای این روش ،موضوعاتی مانند
حسابهای اجارهای و معامالت و شرکتهای سوری کاهش مییابند.
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بیاعتمادی،مسئلهایکه بورس ازآن رنج میبرد

گروه بازارسرمایه  -بازار سرمایه این
روزها به یک کانال پایینتر سقوط کرده
و برای رشد نیاز به عمق بیشتری دارد.
ارزش دالری بورس تهران در روزهای گذشته به
 197میلیارد دالر نزدیک شده است .ارزش دالری
بورس تهران در مقایســه بــا بورسهای جهانی،
ارزشــی کمتر از یک درصد بــورس نیویورک و
نزدک را شامل میشود .ارزش دالری بورس تهران
 9درصد بورس تداول عربستان است که کمتر از 20
ی گذرد.نسبت ارزش معامالت
سال از تأسیس آن م 
روزانه به ارزش کل بازار در بورس های جهانی در
میانگین  2.7دهم درصد قرار دارد .این نسبت در
بورس تهران  0.7دهم درصد است که نشان از رکود
معامالت بازار به نسبت بازار های جهانی دارد.
به گزارش اقتصادســرآمد ،مجید عشــقی رییس
ســازمان بورس و اوراق بهــادار با بیــان اینکه
بیاعتمادی به بورس میراث دولت قبل اســت و
بازار از آن رنــج میبرد ،به ایرنا گفــت :بار دیگر
اعتماد از دست رفته به بورس باز میگردد و بازار
ت یابد.
سهام میتواند به جایگاه اصلی خود دس 
وی ضمن ارزیابی روند این روزهای معامالت بازار
سهام به راههای بهبود وضعیت این بازار اشاره کرد
و افزود :در وضعیت فعلی یکی از مســائل مهم که
میتواند کمککننده به تغییر مسیر بازار باشد ،فراهم
شدن امکان افزایش ارزش معامالت بازار است.
وی به انتقادات صورت گرفته نسبت به نقش دولت
در راستای افت شاخص بورس تاکید کرد و اظهار
داشت :بازار سرمایه فقط متاثر از متغیری مانند دولت
نیســت ،بلکه متغیرهای فراوانــی مانند بازارهای
جهانی ،نقدینگی ،رکود اقتصــاد جهان ،وضعیت
صنایع داخلی ،قیمت نهادههــا ،بازارهای رقیب،
جنگ روسیه و ...بر معامالت این بازار تاثیر گذارند؛
بنابراین نمیتوان دولت را عامل اصلی ایجاد چنین
روندی در بازار عنوان کرد.
عشــقی به اقدامــات دولت بــرای بهبــود روند
معامالت بورس اشــاره کرد و ادامه داد :از ســال

گذشــته مباحثی مانند نرخ گاز ،انتشار اوراق مالی
اسالمی ،معافیت مالیات افزایش سرمایه شرکتها
که تاثیر گذار بر معامالت بــورس بودند در حیطه
اختیارات و تصمیمگیریهای دولت قرار داشــت
که باید تصمیماتی را در خصــوص آنها با در نظر
گرفتن افزایش سودآوری شرکتها انجام میشد.
با تصمیمات دولت و کمک مجلــس به خوبی از
این مراحل عبور کردیم و این مســایل نتوانســتند
تهدیدکننده معامالت فعلی بازار باشند.
بیاعتمادی مسئلهای که بورس
از آن رنج میبرد
رییس سازمان بورس خاطرنشــان کرد :مدیریت
محدودیتهای مصرف برق از دیگر اقداماتی بود
که جزو نگرانیهای بازار تلقی میشد ،چراکه این
مساله میتوانست با تاثیر زیادی بر شرکتها همراه
شــود ،اما برخالف تصورات ،این مساله به خوبی
کنترل شــد و تاثیر محدودیتهای اعمالشده بر
شرکتها به حداقل رسید ،هرچند اثرات آن بر تمام

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خبر داد

آغاز صدور مجوز گواهی امضای الکترونیک
در نظام بانکی از مهرماه

سرپرست مرکز توســعه تجارت الکترونیکی از آغاز صدور مجوز گواهی امضای الکترونیک
در نظام بانکی از مهرماه خبر داد.به گزارش اقتصادســرآمد ،،امین کالهدوزان ،سرپرست مرکز
توسعه تجارت الکترونیکی در نشســتی خبری از انجام اولین تبادالت در حوزه تجارت بدون
کاغذ فرامرزی در بهمن ماه امسال خبر داد .وی ادامه داد :این موضوع در سالهای گذشته مورد
بیتوجهی قرارگفته بود ،اما ما در ایــن دولت اقدامات خوبی را در ایــن زمینه آغاز کردیم که
با همکاری کنسرســیومهای بینالمللی مختلف در حال تحقق تجارت الکترونیکی فرامرزی
هستیم.کالهدوزان اظهار کرد :متوسط زمان صدور اینماد بیستاره را به  ۱۰دقیقه کاهش دادیم
که این مدت زمان برای اینمادهای باستاره یک ساعت است که قبال بیشتر بود.سرپرست مرکز
توسعه تجارت الکترونیک از صدور  ۱۷هزار اینماد ستارهدار در ۵ماهه امسال خبرداد و گفت:
از آذرماه تا پایان سال  ۱۴۰۰برای  ۳۸۰۰واحد تجارت الکترونیک اینماد بیستاره صادر شده
است.سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایبِنا در خصوص
تعامالت مرکز و بانک مرکزی در دولت سیزدهم گفت :موضوع گواهی امضای الکترونیک در
نظام بانکی موضوعی است که در سالهای گذشــته به نتیجه واحدی نرسیده بود اما در تعامل
بسیار خوبی کهدر دولت ســیزدهم با بانک مرکزی و به ویژه معاونت فناوریهای نوین داشتیم
این کار را آغاز کردیم که تا اوائل مهرماه شاهد آغاز صدور مجوزها در این خصوص خواهیم بود
که اقدامات نهایی آن در دســتور کار قراردارد.به گفته کالهدوزان ،تعامل مرکز توسعه تجارت
الکترونیکی با بانک مرکزی در زمینه گواهی امضای الکترونیک در نظام بانکی یک اقدام بسیار
بزرگ است که در این دولت محقق شد.سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار کرد:
در قانون برنامه ششم توســعه رشــد  ۷۰۵درصدی برای تجارت الکترونیکی تکلیف شده که
خوشبختانه حداقل رشد شــاخصها  ۱۵درصد و حداکثر  ۴۵درصد بوده است که نوید خوبی
برای این صنعت در آینده خواهد بود.

آگهیفقدانسندمالکیت

نظر به اینکه آقای علی حســن ســاالری به کد ملی  0621945419اصالتا و از طرف
ورثه (مالک متوفی محمد ســاالری) که ورثه عبارتند از فرحناز صفا (همسر متوفی) و
فاطمه صفری (مادر متوفی) به اســتناد وکالتنامه  1400/01/11-20444دفترخانه
 1425تهران و رادمهر و رز ســاالری فرزندان متوفی به قیمومــت (-9900207/16
 1399/07/09شعبه  26دادسرای سرپرستی تهران) ورثه مالک  6دانگ یک دستگاه
آپارتمان به پالک  99718فرعی از  2395اصلی بخش  10تهران ذیل دفتر الکترونیکی
 139720301080009916به نام مشــارالیه متوفی ثبت و ســند به شماره چاپی
 465021صادر و تسلیم گردیده است و به موجب سند رهنی 1393/08/25-117900
دفترخانه  8تهران در رهن بانک مسکن می باشد که به علت فوت مالک و عدم دسترسی
وراث به اصل سند مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است و
به موجب شماره  5771مورخ  1401/05/11دفتر اسناد رسمی شماره  1425تهران به
شهادت شهود رسیده است و وارده  1401/05/25-10409لذا مراتب باستناد تبصره
یک اصالحی مورخه  72/9/2ماده  120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود
تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم غیر از اسناد فوق و یا وجود
سند مالکیت مذکور نزد خود می باشد ،از تاریخ نشــر این آگهی ظرف مدت  10روز به
این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم
و رسید دریافت نمائید تا مورد رســیدگی قرار گیرد .واال پس از انقضای مهلت مزبور و
نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
میم الف  12823:شناسه آگهی 1379317:
بهروز جشان -رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرآرا تهران
از طرف کمال شاکری

صنایع یکسان نبود.
وی با تاکید بــر اینکه دولت و ســازمان بورس تا
جایی که توانستند اقدام به کنترل ریسکها و موانع
تاثیر گذار بر معامالت بازار کردند ،گفت :موضوع
بیاعتمادی مسئلهای است که اکنون بازار از آن رنج
میبرد ،ایــن معضل از دولت قبــل در بازار وجود
داشت و کماکان ادامه دارد.
عشقی معتقد اســت که رفع کامل این بیاعتمادی
زمانبر است و طول میکشد تا سرمایهگذاران بار
دیگر به فکر سرمایهگذاری در بازار سرمایه بیفتند.
بازار سهام در موقعیت خوبی برای سرمایه
گذاری قرار دارد
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان
کرد :امیدواریم بهمرور حجم و ارزش معامالت با
افزایش همراه شود و اعتماد از دسترفته دوباره به
بازار سرمایه بازگردد.وی با بیان اینکه در بازار سهام
همه نوع سهمی وجود دارد و موقعیت سهام حاضر
در بازار در زمان رشد و ریزش شاخص بورس یکی

آگهیفقدانسندمالکیت

نیستند ،گفت :اکنون شــرایط شرکتها بهگونهای
است که ریســک زیادی تهدیدکننده شرایط آنها
نیست ،همچنین سهام این شرکتها به دلیل اینکه
در موقعیت خوبی قرار دارند برای سرمایهگذاری
جذاباند.عشقی اظهار داشــت :بار دیگر اعتماد
از دســت رفته به بورس باز میگردد و بازار سهام
میتواند به جایگاه اصلی خود دستیابد.
بازار سرمایه نیاز به عمق دارد
مهدی امیدی ،کارشــناس بازار سرمایه در گفت و
گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،درباره
شرایط بورس گفت :با توجه به از دست رفتن سطح
حمایت پیشین و ورود شاخص کل بورس به یک
کانال پایین تر ،باید دید شــاخص به کدام حمایت
واکنش نشان می دهد.
ی تواند تا رقم
وی ادامه داد :شــاخص کل بورس م 
یک میلیون و  350هزار واحد پائیــن برود .نزول
شاخصهای بورس و رشــد قیمت دالر نشان از
انتظارات منفی موجود در میان معامل ه گران دارد.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد :مشکل این
روزهای بازار ســرمایه ایران ،عمق کــم این بازار
است و برای بهبود شــرایط بازار نیاز به تعمیق آن
داریم .عمق دادن به بازار سرمایه در وضعیتی اتفاق
میافتد که اعتماد مردم و سرمایه گذاران به بورس
جلب شــود و ورود پول بتوانــد ارزش بازاری را
افزایش دهد.
افت شاخص های عملکردی بورس
در پایان معامالت روز یکشنبه ،شاخص کل بورس
نســبت به روز کاری قبل  6هزار و  702واحد افت
کند و به رقم یک میلیون و  390هزار و  732واحد
رسید .بازدهی این شاخص منفی  48صدم درصد
بوده است.شــاخص کل هموزن نیز با افت  2هزار
و  544واحدی در ســطح  403هزار و  25واحدی
ایســتاد .بازدهی این شــاخص هم منفی  63صدم
درصد بوده است .همچنین شاخص کل فرابورس
 107واحد پائین آمد و در ســطح  18هزار و 874
واحد قرار گرفت.

خانم طاهره شــاد کام برابر تقاضــای وارده شــماره  1401-15728مورخ
 1401.05.12با تسلیم استشــهادیه مصدق ذیل شماره  13902و 13903
مورخ  1401.06.02دفترخانه اسناد رسمی شماره  683تهران با اعالم این که:
سند مالکیت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه اول تفکیکی واقع در طبقه
همکف به مساحت  52.45متر مربع تحت شماره  985فرعی از  3588اصلی
مفروزی از پالک  305فرعی از اصلی مذکــور واقع در بخش  7تهران بانضمام
انباری قطعه یک تفکیکی ذیل ثبت  437388صفحه  250دفتر  2735امالک
و تحت شماره چاپی  0453308به نام طاهره شــادکام ثبت ،صادر و تسلیم
گردیده است .که اصل سند مالکیت به علت جابجایی منزل مفقود گردیده است
طی درخواســت وارده فوق تقاضای صدور المثنی سند مالکیت پالک مذکور
را نموده اســت و در اجرای ماده  120آئین نامه اصالحی قانون ثبت (مصوب
 ،)80/11/08مراتب در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاص
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می
باشد ،ظرف مدت  10روز پس از انتشــار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این منطقه واقع در خیابان دماوند -خیابان
غفاری نسب -جنب پادگان شهید خضرائی تسلیم و رسید اخذ نمایند .بدیهی
است در صورت انقضاء مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض و یا در صورت اعتراض
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود طبق مقررات المثنی سند مالکیت
صادر و تسلیم خواهد شد.
میم الف  12826 :شناسه آگهی 1379325 :
علیرضا محسنی -کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیروزی تهران

دوشنبه21شهريور  - 1401شماره1450

تسهیالت

پرداخت  4800میلیارد ریال تسهیالت
ازدواج ،ودیعه مسکن و فرزندآوری توسط
بانک گردشگری

بانک گردشگری به عنوان یک بانک خصوصی از سال گذشته
تاکنون در راستای تسهیالت تکلیفی بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران بالغ بر  6800فقره تسهیالت به مبلغ حدود 4800
میلیارد ریال در بخش های ازدواج ،ودیعه مسکن و فرزندآوری
پرداخت کرده است.به گزارش اقتصادسرآمد ،این بانک در سال
 1400در مجموع یک هزار و  650فقره تسهیالت قرضالحسنه
ازدواج بــه مبلغ  1317میلیــارد ریال پرداخت کرده اســت.
همچنین در پنج ماه منتهی به پایــان مرداد  1401نیز  367فقره
تســهیالت به مبلغ حدودا  ۴۹۸میلیارد ریال تسهیالت قرض
الحسنه ازدواج پرداخت شده اســت.در بخش ودیعه مسکن
نیز بانک گردشگری در سال گذشته  3787فقره تسهیالت به
مبلغ  2509میلیارد و  885میلیون ریال تســهیالت در تهران و
 985فقره تسهیالت ودیعه مسکن در سایر استان ها به مبلغ 318
میلیارد و  90میلیون ریال پرداخت کرده است .الزم به ذکر است
این بانک در تهران بیش از سهمیه در نظر گرفته شده ،تسهیالت
ودیعه مسکن پرداخت کرده است.

افزایش سرمایه ۶هزار و ۵۰۰میلیارد ریالی
بانک کار آفرین

فرشاد محمدپور از ثبت پیشنهاد هیئت مدیره بانک کارآفرین
جهت افزایش سرمایه  ۶هزار و  ۵۰۰میلیارد ریالی خبر داد .به
گزارش اقتصادسرآمد ،فرشاد محمدپور عضو هیات مدیره بانک
کارآفرین با اشاره به ارائه درخواست افزایش سرمایه اولیه بانک
به سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی گفت :بر اساس
عمل به تعهدات مجمع عمومی سالیانه بانک و طبق صحبت
های مدیرعامل بانک در جریان برگزاری مجمع عمومی عادی
سالیانه ،مقرر شد تا برای اســتحکام مالی بیشتر بانک در برابر
تکانه های مالی سال  ۱۴۰۱افزایش سرمایه اولیه بانک از محل
سود انباشته انجام شود.وی در خصوص میزان افزایش سرمایه
بانک تصریح کرد :پیشنهاد افزایش  ۶هزار و  ۵۰۰میلیارد ریالی
از محل سود انباشته و سایر اندوخته های بانک به تصویب هیات
مدیره رسیده که بعد از تائید سازمان بورس و تصویب در مجمع
عمومی فوق العاده بصورت رســمی انجام خواهد شد.محمد
پور با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک عالوه بر عمل به تعهدات
مجمع عادی سالیانه بانک موجب قوام بیشتر مالی بانک خواهد
شد ،ادامه داد :ایجاد بهبود شاخص های مالی با نگاه به آینده و
تسریع توسعه فعالیت های بانک در راستای اهداف تعیین شده،
از دیگر اهداف افزایش سرمایه بانک است.

آگهیفقدانسندمالکیت

آقای علی اکبر شهیدی ساری اصالتا طی وارده  1401-13629مورخ 1401/5/3
با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی که گواهی امضای شهود آن طی شماره 34742
مورخ  1401/5/3دفتر اسناد رسمی  342تهران ثبت گردیده است مدعی است
که سند مالکیت شش دانگ پالک ثبتی ( 56استاندارد شده به  )2779فرعی از
 4676اصلی مفروز و مجزی شده از فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش  7تهران
یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه همکف به مساحت  160.70متر مربع شش
دانگ یک باب انباری به مساحت  15متر مربع قطعه  3تفکیکی /ذیل ثبت 7588
صفحه  487دفتر  57به شــماره چاپی  559452به نام علی اکبر شهیدی ساری
ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و برابر ســند  8308مورخ  87/8/1دفتر 588
تهران نزد بانک ملی شعبه بازار در قید رهن می باشد و بعلت بی احتیاطی مفقود
گردیده است لذا مراتب باستناد ماده  120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی
می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت و یا در اختیار داشتن سند
مالکیت نزد خود می باشــد 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 صدور المثنی ســند 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  12827 :شناسه آگهی 1379327 :
علیرضا محسنی-کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیروزی تهران
از طرف مهدی نایب زاده

آگهیفقدانسندمالکیت

خانم منصوره هدایتی دوالبی با اعالم گم شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم استشهادیه گواهی امضاء شده ذیل شماره  14287مورخه  1401/6/6دفترخانه اسناد
رسمی  461تهران طی درخواست وارده  13677مورخه  1401/6/6تقاضای صدور المثنی سند مالکیت خود را نموده اند که مراتب در اجرای ماده  120آیین نامه قانون ثبت به
شرح زیر آگهی می گردد :نام و نام خانوادگی :خانم منصوره هدایتی دوالبی -شماره پالک 7 :فرعی از  402اصلی واقع در بخش  4تهران -علت گم شدن :جابجائی
خالصه وضعیت مالکیت :یک قطعه واحد تجاری نوع ملک طلق با کاربری به پالک ثبتی  7فرعی از  402اصلی ،مفروز و مجزا شده از  1فرعی از اصلی مذکور ،قطعه  6در طبقه
زیرزمین واقع در بخش  04ناحیه  00حوزه ثبت ملک مولوی تهران استان تهران به مساحت  71.73متر مربع .به حدود :شماال :دیواریست به طول ( )11/33یازده متر و سی و
سه سانتیمتر به شماره  1فرعی از  398اصلی .شرقا :دیواریست به طول ( )7/20هفت متر و بیست سانتیمتر به شماره  373اصلی .جنوبا :در سه قسمت ،که قسمت دوم آن غربی،
است .اول دیواریست مشترک به طول ( )6/25شش متر و بیست و پنج سانتیمتر به واحد تجاری قطعه  7دوم دیوار تمام شیشه ای به طول ( )2/00دو متر به راهرو سوم درب است
به طول ( )5/07پنج متر و هفت سانتیمتر به راهرو .غربا :دیواری است مشترک به طول ( )5/26پنج متر و بیست و شش سانتیمتر به واحد تجاری قطعه .5
مشخصات منضمات ملک :پارکینگ قطعه 289به مساحت 11واقع در طبقه -6به حدود اربعه :شماال :خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول ( )5/00پنج متر به پارکینگ
تجاری مزاحم قطعه  .288شرقا :خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول ( )2/20دو متر و بیست سانتیمتر .جنوبا :خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول ( )5/00پنج
متر به پارکینگ تجاری مزاحم قطعه  .290غربا :خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول ( )2/20دو متر و بیست سانتیمتر به پارکینگ تجاری قطعه  .279پارکینگ قطعه
 279به مساحت  11واقع در طبقه  -6به حدود اربعه :شماال :خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول ( )5/00پنج متر به پارکینگ تجاری قطعه  .280شرقا :خط فرضی به
محوطه مشاعی است به طول ( )2/20دو متر و بیست سانتیمتر به پارکینگ تجاری مزاحم قطعه  .289جنوبا :خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول ( )5/00پنج متر به
پارکینگ تجاری قطعه  .278غربا :خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول ( )2/20دو متر و بیست سانتیمتر.
مشخصات مالکیت :مالکیت منصوره /هدایتی دوالبی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه  7142تاریخ تولد  1344/11/01صادره از تهران دارای شماره ملی  0037039245با
جز سهم  6از کل سهم  6به عنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت  32531تاریخ  1400/03/26دفترخانه اسناد رسمی شماره  629شهر تهران استان
تهران ،موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی  586595سری ج سال  99با شماره دفتر الکترونیکی  140020301042006761ثبت گردیده است .و نامبرده تقاضای
المثنی نموده است لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست صدور المثنی آن مراتب اعالم تا هرکس نسبت به ملک مورد آگهی ،معامله کرده که در
قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود آن نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند /اسناد
مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند /اسناد مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره ثبت المثنی سند /اسناد
مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
میم الف  12828:شناسه آگهی 1379330 :
الیاس صهبا -رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مولوی تهران از طرف عبداله اخالقی سیاهمرد

