اخبار
اختصاص بیش از  12هزار میلیارد ریال تسهیالت بهسازی و نوسازی

مسکن روستایی توسط بانک سپه

بانک ســپه بیش از  12هزار میلیارد ریال تسهیالت بهســازی و نوسازی
مسکن روستایی پرداخت کرده است.به گزارش اقتصاد سرآمد ،تسهیالت
پرداختی بهسازی و نوسازی مسکن روستایی بانک سپه از ابتدای سال 1400
تا پایان مرداد ماه سال جاری بیش از  11هزار و پانصد فقره پرونده ،به مبلغ
دوازده هزار و  790میلیارد ریال بوده است.بانک سپه همچنین طی  5ماهه
نخست سال جاری یک هزار و  457فقره تســهیالت بهسازی و نوسازی
مسکن روستایی به مبلغ یک هزار و  615میلیارد ریال اختصاص داده است.
همراهی با اهداف و سیاستهای حمایتی دولت و پرداخت تسهیالت ازدواج،
فرزندآوری ،تأمین مالی واحدهای کوچک و متوســط ،شرکتهای دانش
بنیان و حمایت مالی از پروژههای کالن ملی در رأس امور بانک سپه است.

مجوز صدور ال سی برای روسیه را دریافت کردیم

سرپرست بانک کشاورزی درباره همکاریهای این بانک با بانکهای روسیه
در حوزه محصوالت کشاورزی تاکید کرد :بانک کشاورزی مجوز صدور ال
سی برای کشور را دریافت کرده و میتوانیم برای هر متقاضی واجد شرایط
ال ســی باز و این مجوز را صادر کنیم.به گزارش اقتصاد سرآمد ،فریدون
بهبهانی درباره اعتراض برخی از دامداران نسبت به عدم دریافت تسهیالت
دامدار کارت اظهار داشــت :آمار میگوید در مدت زمان  ٣ماه به  ٩٢هزار
نفر دامدار تسهیالت مرتبط با دامدار پرداخت شــده و این تعداد متقاضی
توانستند دامدار کارت را دریافت کنند .وی ادامه داد :احتماال متقاضیانی که
موفق به دریافت تسهیالت دامدار کارت نشدند مشکل نقض مدارک دارند.
سرپرست بانک کشاورزی همچنین درباره گالیه عدهای نسبت به سقف این
تسهیالت گفت :سقف تسهیالت دامدار کارت را وزارت جهاد کشاورزی تا
 ٢٠٠میلیون تومان تعیین کرده و بانک کشاورزی هم تابع سیاستهای جهاد
کشاورزی است و سیاست جهاد کشاورزی این بوده که بخش دیگر منابع
در بازارگاه توزیع شــود .بهبهانی تاکید کرد :باید توجه کرد که قرار نیست
تسهیالت تمام کمبود سرمایه در گردش را پوشش دهد ،بانک کشاورزی با
ارایه تسهیالت به دنبال این است که یک دوره سرمایه در گردش مورد نیاز
یک واحد را تامین کند و آن واحد در دورههای بعدی با درآمدی که حاصل
دورههای قبل بوده میتواند امورات را ساماندهی کند .وی افزود  :براساس
یونیت کاستی که وزارت جهاد کشاورزی تعیین کرده هزینه تمام شده برای
سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای دامداری را محاسبه و شاخصهای
مورد تایید را به دامداران ،مرغداران و  ...اعالم کردهاســت .بهبهانی گفت:
موضوع این است که در دامدار کارت دامداران سنتی حضور دارند که برای
این افراد فعال در این حوزه بحث بهرهوری مهم نیســت و فردی با  ٣راس
گاو هم میتواند تســهیالت دامدار کارت را دریافت کنند و ممکن است
مابقی این تســهیالت را در برخی دیگر از بخشها مورد استفاده قرار دهد
اما در دامداری صنعتی شرایط متفاوت اســت و با این سقف از تسهیالت
میتوانند حداکثر استفاده برای افزایش بهرهوری را انجام دهند .سرپرست
بانک کشاورزی همچنین درباره همکاریهای این بانک با بانکهای روسیه
در حوزه محصوالت کشاورزی تاکید کرد :بانک کشاورزی مجوز صدور ال
سی برای کشور را دریافت کرده و میتوانیم برای هر متقاضی واجد شرایط
ال سی باز و این مجوز را صادر کنیم

بانک صنعت و معدن الگویی برای نظام یکپارچه
مدیریت بهرهوری

به گفته علی خورسندیان ،بانک صنعت و معدن اولین بانک دولتی است که
توانسته در دوسال گذشته تاییدیه وزارت اقتصاد را اخذ کند و تالش ویژه در
پیاده سازی چرخه مدیریت بهرهوری داشته باشد.به گزارش اقتصادسرآمد،
علی خورســندیان ،مدیرعامل بانک صنعت و معدن در مراســم رونمایی
طراحی و استقرار چرخه مدیریت بهرهوری در بانک صنعت و معدن گفت:
این بانک اولین بانک دولتی اســت که توانسته در دوســال گذشته تاییدیه
وزارت اقتصاد را اخذ کند و تالش ویژه در پیاده ســازی چرخه مدیریت
بهرهوری داشته باشد.وی ادامه داد :برهمین اساس مقرر شد چرخه مدیریت
بهرهوری این بانک به عنوان الگوی یکپارچه نظام مدیریت بهرهوری برای
دیگر بانکها رونمایی شود.خورســندیان تصریح کرد :پیاده سازی نظام
ارتقای بهرهوری در دستگاههای دولتی وچرخه بهبود بهرهوری از تکالیف
باالدستی و یک مطالبه سیاستگذاری کالن در سطح رهبری به پایین است
کههمه موظف هستند استقرار چرخه بهره وری را داشته باشند.مدیرعامل
بانک صنعت و معدن افزود :عالوه بر این تکلیف باالدستی ،از لحاظ کارکرد
اقتصادی و اجتماعی هــم این موضوع ضرورتی برای همه دســتگاهها به
حساب میآید.ویادامه داد :در اردیبهشــت  ۱۴۰۰پروژه استقرار چرخه
مدیریت بهرهوری براساس الگوی تایید شده وزارت اقتصاد آغاز و جلسات
مختلف کارشناسی نیز دراین باره تشکیل شد .همچنین نماگرهای ستانده
در ســطوح مختلف شناســایی و هزینهها در بخشهای مختلف محاسبه
شد.خورسندیان اظهار کرد :این نظام مدیریت بهرهوری ۴فاز دارد که شامل
تدوین نظامنامه بانک ،طراحی و استقرار و پیاده سازی سامانه مدیریت جامع
بهرهوری ،اطالع رسانی و آموزش و ارزیابی و برنامه ریزی بهبود بهرهوری
میشود که برای وزارت اقتصاد ارسال و تاییدیه آن دریافت شد.

امضا ی تفاهمنامه همکاری صندوق ضمانت
سرمایهگذاری صنایع کوچک و بانک تجارت

تفاهــم نامه همــکاری فیمابیــن بانک تجــارت و صنــدوق ضمانت
سرمایهگذاری صنایع کوچک با هدف افزایش تعاملها بهمنظور رونق تولید
و حمایت از صنایع کوچک امضا شد.به گزارش اقتصادسرآمد ،محمدحسین
مقیســه مدیرعامل این صندوق در این نشست گفت :در تالش هستیم تا با
همکاری بانک تجارت تامین مالی صنایع کوچک در کشور را تسهیل کنیم.
وی خاطرنشانکرد :بانک تجارت ،بانک تخصصی با گستردگی شعب در
سراسر کشور به شمار میآید که در حوزه تامین مالی صنایع کوچک نقش
بسیار ارزشــمندی را ایفا میکند و صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع
کوچک با صدور ضمانتنامه اعتباری می تواند نقش موثری در تســیهل
تامین مالی این مشتریان ایفا کند«.هادی اخالقی» ،مدیرعامل بانک تجارت
نیز افزود :مشتری اصلی بانک تجارت کسب و کارها هستند ،بهطوری که
میتوان گفت  ۷۰درصد مشتریان بانک را کسب و کارها تشکیل دادهاند و
فقط  ۱۰تا  ۱۵درصد مشتری شــخصی بانک هستند.وی بیانداشت :بانک
تجارت در کنار صندوق ضمانت ســرمایهگذاری صنایع کوچک میتواند
تولید شغل و کارآفرینی انجام دهد و در قالب صدور ضمانت نامه یا در مسیر
فرایند سرمایهگذاری و رسیدن به مرحله تولید پشتوانهای برای حمایت از
تولید باشد.شایان ذکر اســت ضمانتنامههای اعتباری صندوق ضمانت
سرمایهگذاری صنایع کوچک تا مبلغ  ۵۰میلیارد ریال و با هدف تامین کسری
وثایق صنایع کوچک نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری نقش بسیار
مهمی در تسهیل تامین مالی این صنایع دارد.

معرفی بانک شهر به عنوان دومین بانک محبوب کشور

بانــک شــهر بــا آرای شــهروندان و مشــتریان شــبکه بانکــی
به عنــوان دومیــن بانک محبوب در کشــور معرفی شــد .بــه گزارش
اقتصادسرآمد ،بر اســاس اعالم دبیرخانه جشــنواره «بانک محبوب من»؛
بانک شهر با کسب آرای مردمی در هشــتمین دوره این جشنواره به عنوان
دومین بانک محبوب کشور در میان بانک های دولتی و خصوصی انتخاب
شد.در این دوره از جشنواره ،نظرات و دیدگاه های شهروندان و مشتریان
شــبکه بانکی در خصوص عملکرد بانک های کشــور در تمامی حوزه ها
مورد بررسی قرار گرفت و بانک شهر بار دیگر توانست ضمن معرفی خود
به عنوان بانکی محبوب؛ در هشتمین دوره این جشنواره محبوبیت خود را
در میان هموطنان تداوم بخشد.الزم به یادآوری است ،بانک شهر در دوره
گذشته این جشنواره نیز به عنوان دومین بانک محبوب کشور در میان بانک
های دولتی و خصوصی معرفی شده بود.

بازار سرمایه و بانک
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مرکز آمار ایران اعالم کرد :نرخ تورم شهریور  ۴۲درصدی شد

نرخ تورم ساالنه شهریور ماه  ١٤٠١برای خانوارهای کشــور به  ۴۲.۱درصد رســیده که نســبت به همین اطالع در ماه قبل ۰.۶ ،واحد درصد افزایش نشان میدهد.به گزارش
اقتصادسرآمد،شاخص قیمت مصرف کننده برای شهریور ماه سال  ١٤٠١از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.منظور از نرخ تورم نقطهای ،درصد تغییر عدد شاخص قیمت ،نسبت
به ماه مشابه سال قبل است .نرخ تورم نقطهای در شهریور ماه  ١٤٠١به عدد  ۴۹.۷درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین  ٤٩.٧درصد بیشتر از شهریور ١٤٠٠
برای خرید یک «مجموعه کاالها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.نرخ تورم نقطهای شهریور ماه  ١٤٠١در مقایسه با ماه قبل  ۲.۵واحد درصد کاهش یافته است .نرخ تورم نقطهای
گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» با کاهش  ٥.٠واحد درصدی به  ٧٥.٤درصد رسیده و گروه «کاالهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش  ١.٥واحد درصدی به
 ٣٥.٤درصد رسیده است.این در حالی است که نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای شهری  ۴۸.۴درصد است که نسبت به ماه قبل  ٢.٧واحد درصد کاهش داشته است .همچنین
این نرخ برای خانوارهای روستایی  ٥٦.٣درصد بوده که نسبت به ماه قبل  ٢.١واحد درصد کاهش داشته است.
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گفت و گو

جزییات تازه درباره پیشنویس سند بانک مرکزی و پول جدید ایران

ریال دیجیتال تحریمها را دورخواهدزد؟

گروه پولی مالی  -بانک مرکزی کشور
در مرداد مــاه پیش نویس ســندی را
منتشــر کرد که اهداف و فرصت های
ارز دیجیتال را مشخص می کند.بانک مرکزی روز
پنجشنبه اجرای آزمایشی ارز دیجیتال بانک مرکزی
را آغاز میکند .در پیشنویس ســند ریال دیجیتال
بانک مرکزی آمده اســت که هدف ریال دیجیتال
تبدیل اسکناس ها به موجودیت های قابل برنامه
ریزی است .بر اســاس این گزارش خبرآنالین،
پیشنویس این سند بانک مرکزی مبنی بر «اهداف،
ابعاد ،تهدیدها و فرصتهای توسعه» ریال دیجیتال
در مرداد ماه منتشر شد.
به گزارش اقتصادســرآمد ،پیش از این عبدالناصر
همتی ،رئیس ســابق بانک مرکــزی گفت که این
بانک قب ً
ال «نسخه اولیه» ریال دیجیتال را توسعه داده
است .رئیس فعلی بانک مرکزی ،علی صالح آبادی،
اوایل ماه جاری گفت که این بانک زیرساخت ها
و قوانین الزم را برای ارز دیجیتال بانک مرکزی در
اختیار دارد.
بانک مرکزی کشور ارز دیجیتال را ابزاری برای دور
زدن تحریمهای سختگیرانه ایاالت متحده در نظر
گرفتهاست؛ حتی با دادن یک سفارش واردات ۱۰
میلیون دالری که باید در اوایل سال جاری به صورت
ارز دیجیتال پرداخت شود.
گفتنی است که بانک مرکزی اطالعات کمی در مورد
کار خود بر روی ریال دیجیتال یا عملکرد آن فاش
کرده است و براساس پیش نویس سندی که منتشر
شده است این ارز دیجیتال برای رقابت با ارزهای
دیجیتال جهانی مانند بیت کوین طراحی نشده است.
ریال دیجیتال به چه شکل تولید میشود؟
ریال دیجیتال بانک مرکزی پس از طی مراحل قانونی
و اخذ مجوزهای الزم ،در حجم مشــخصی توسط
بانک مرکزی تولید و در اختیــار هیات نظارت بر
اندوخته اسکناس قرار خواهد گرفت .ریال دیجیتال
تولید شده پس از تامین پشــتوانههای الزم توسط
بانک مرکزی و ارائه به آن هیات ،از زیر کلید هیات
خارج و منتشر شده و از این مرحله به بعد ،هر واحد

ریال دیجیتال ،بدهی مستقیم بانک مرکزی به دارنده
آن تلقی میشود.
ریال دیجیتال منتشر شــده عینا همان ریال جاری
کشــور بوده و همواره هر واحــد از آن معادل یک
ریال ارزش خواهد داشــت .بنابراین مباحثی مانند
نرخ برابری ریال و ریال دیجیتال ،مازاد ارزش ریال
دیجیتال نســبت به ســایر انواع پول رایج کشور و
عایدی سرمایه ناشی از نگهداری ریال دیجیتال فاقد
موضوعیت خواهد بود.
پس از انجام عملیات انتشار ،رمز ریال عمال در کیف
ریال دیجیتال بانک مرکزی قرار گرفته و آماده توزیع
بین بانکهای متقاضی خواهد بود .همانگونه که در
بخش بعد تشریح خواهد شد ،مکانیزم توزیع ریال
دیجیتال به بانکها مشابه توزیع اسکناس بین بانکها
است.صفرتاصد پیشنویس سند بانک مرکزی /ریال
دیجیتال تحریمها را دور خواهد زد؟
ریال دیجیتال به چه شکل عرضه میشود؟
ساختار توزیع ریال دیجیتال ،متشکل از دو الیه است.

برگزیده

مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهشهای مجلس

فرار از ریال
را جدی بگیریم

بانک مرکزی بهعنوان ناشر ریال دیجیتال ،در گام اول
و ســطح کالن ریال دیجیتال را در اختیار الیه اول
(بانکهای تجاری) قرار میدهد .در الیه اول ،اعضا
با بانک مرکزی در ارتباط بوده و قادر به نگهداری و
انتقال ریال دیجیتال و توزیع خرد بین کاربران عادی
و تجاری میباشند .همانگونه که عنوان شد ،مکانیزم
توزیع ریــال دیجیتال بین بانکها ،مشــابه توزیع
اسکناس اســت .بنابراین ریال دیجیتال ،در مقابل
تامین مقدار متناظری اســکناس یا ذخایر از سوی
بانک متقاضی ،در کیف ریال دیجیتال بانک متقاضی
قرار خواهد گرفت.
در الیــه دوم نیز اعضا (کاربران عــادی و تجاری)
با الیه باالتر از خود در ارتباط بوده و مشــتریان از
طریق تبدیل وجه نقد یا ســپرده خود نزد بانکها به
ریال دیجیتال ،مقدار مشــخصی ریال دیجیتال را
به کیف ریال دیجیتال خود منتقــل میکنند .ریال
دیجیتال مشتریان بانکها در حساب بانکی نگهداری
نمیشــود ،بلکه در کیف ریال دیجیتــال نزد خود

مشتریان نگهداری میشود و در اثر انجام تراکنش
ریال دیجیتال ،بطور مســتقیم به کیفهای مختلف
منتقل میشود.
ریال دیجیتال تحریمها را دور خواهد زد؟
ارز دیجیتال بانک مرکزی و یــا پول دیجیتال بانک
مرکزی در دنیا چنین تعریفی ندارد و برای دور زدن
تحریم ها ساخته نشده اســت و دقیقا همان ریالی
است که در معامالت روزانه مورد استفاده قرار می
گیرد منتها در تولید آن از زیر ساخت های بالکچینی
استفاده شده اســت و برای مجموعه ای از مزایایی
که سمت مردم نیست و قابلیت های حاکمیتی دارد
ساخته شده است؛ مانند قابلیت رهگیری بهتر ،مبارزه
با پولشویی به صورت بهتر و یا ایجاد سیستم هایی
که به لحاظ فنی پایداری بیشتری داشته باشند .از میان
مزایای مختلف دیگر آن می توان به استفاده از آن در
توسعه پذیری و امکان سرویس دهی به سینتک ها
اشاره کرد و همان قدر که با ریال می توان تحریم دور
زد همان قدر نیز با ارز دیجیتال بانک مرکزی می توان
تحریم ها را دور زد.رمز ریال در واقع ارز دیجیتال
بانک مرکزی است که پول نقد الکترونیکی به شمار
میرود و نسخه الکترونیکی اسکناسهای رایج در
ایران خواهد بود .ارزش آن نیز به ریال کاغذی سنتی
موجود متصل میشــود.البته کارتهــای نقدی یا
اعتباری که بسیاری از مردم برای خریدهای روزانه از
مغازهها یا پرداختهای بانکی خود استفاده میکنند،
نوعی پول دیجیتالی اســت .اما تاکنون صدور این
پولهای دیجیتالی از ســوی بانکهــای تجاری و
بر پایه اعتبار الکترونیکی کــه بانک مرکزی به آنها
میداده ،انجام میشده است.به گفته کارشناسان آن
چه که در حوزه رمزپول ملــی اهمیت پیدا می کند
ضوابط مشخص و تاثیرات اقتصادی آن است ولی به
لحاظ تکنیکال حداقل در کوتاه و میان مدت تولید و
عرضه ارز دیجیتال ملی در ایران چالشساز نخواهد
بود.حاال رییس کل بانک مرکزی نیز اعالم کرده است
دستورالعمل رمز پول ملی در شورای پول و اعتبار
مصوب شده است و احتمال میرود در شهریورماه
اجرایی شود.

با شما هستیم با تحلیل های
اقتصادی روزنامه اقتصاد سرآمد
www.eghtesadsaramad.ir

تلفن 021 - 88769227:همراه09198543996:

مدیر گروه پول و بانک مرکــز پژوهشهای مجلس
گفت :اگر میخواهیم جلوی فرار مالیاتی ،پولشویی،
سوداگری و  ...را بگیریم مستلزم این است که بر ریال
حکمرانی خوبی داشــته باشــیم.به گزارش اقتصادسرآمد ،میثم
خسروی ،مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهشهای مجلس درباره
تحریم مبادالت پولی اظهار کرد :یکی از اصلیترین تحریمهایی
که اثربخشی بسیاری نســبت به تحریم مبادالت تجاری داشت،
تحریم مبادالت مالی بود.وی ادامه داد :نســل جدید تحریمها بر
این حوزه متمرکز شده بود و تحریم بانکها و بانک مرکزی و قطع
دسترسی بانکها به ســوئیفت و  ...عمال زیرساخت و زمینههای
تعامالت بینالمللی و نقل و انتقال پول مــا را دچار خلل کرد که
خود را در قالب افزایش هزینههای تعامالت برای همه تجار نشان
داد.خسروی با تاکید براینکه طبیعی اســت این افزایش هزینهها
مستلزم چارهاندیشی است ،تصریح کرد :یکی از روشهای بهبود
شرایط ،پیمانهای پولی دو یا چندجانبه است و شرط الزم آن این
است که تعامالت تجاری متناســب داشته باشیم یعنی این روش
برای ما روشی است در تعامل با کشورهایی که تراز تجاری تقریبا
متناسبی داریم.مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهشهای مجلس
افزود :فرض کنید اگر ما با کشــور عراق تراز تجاری بیش از حد
مثبت داریم؛ ایــن روش صرفا در حداقل صــادرات و واردات
جواب میدهد؛ یعنی اگر واردات ما  ۲۰۰واحد و صادرات ما ۵۰۰
واحد است ،میتوانیم تا ســقف  ۲۰۰واحد از این روش استفاده
کنیم .به جای اینکه به ازای هر تراکنش به یک ارز جهانروا برای
تسویه معامالتمان متوسل شویم ،تا سقف این  ۲۰۰واحد با پول دو
کشور تعامل و تسویه انجام خواهد شد.وی تاکید کرد :مهمترین
مزیت آن هم این است که در شرایطی که به ازای هر تراکنش مالی،
هزینهای به تجار تحمیل میشود ،طبیعی است که اگر با این روش
هزینه را کاهش دهیم شاهد تسهیل صادرات و واردات خواهیم
بود که کمککننده خوبی تلقی میشود.خسروی در بخش دیگری
از سخنان خود به لزوم تقویت حکمرانی ریال اشاره کرد و گفت:
دو سه سالی است که ادبیات شــفافیت تراکنش بانکی در کشور
جا افتاده است و ما در این زمینه به یک نقشه راه کامل نیاز داریم
که بانک مرکزی در دولت ســیزدهم دغدغه خوبی در این حوزه
دارد.مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهشهای مجلس گفت :از
جمله برنامه و اقدامات بانک مرکزی در این حوزه شامل تکمیل
اطالعات هویتی اقتصــادی ،آیین نامه اجرایی مــاده  ۱۴مبارزه
با پولشویی است که بخشــی از آن تفکیک حســاب تجاری از
غیرتجاری است.

آگهی

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود راســا تجارت رامش درتاریخ  1401/06/29به شــماره ثبت  602236به
شناسه ملی  14011518111ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم
آگهی میگردد .موضوع فعالیت :خرید  ،فروش  ،توزیع  ،واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی اعم از کاالهای
الکتریکی ،الکترونیکی  ،تاسیســات گرمایش و ســرمایش و نصب و راه اندازی و نگهداری آنها  ،تجهیزات پزشکی ،
محصوالت بهداشتی  ،آرایشی  ،مواد غذایی  ،محصوالت کشاورزی و پتروشیمی و لوازم خودرویی و همچنین ترخیص
کاال از گمرکات داخلی و بین المللی  ،شرکت در مناقصه ها و مزایده ها  ،عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی
و خارجی  ،گشایش انواع حساب بانکی و انواع اعتبارات و ال سی  ،اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و
موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان تهران ،شهرستان تهران ،بخش مرکزی ،شهر تهران ،شهرک راه آهن،
خیابان محمد غزالی ،خیابان مسیبی چنار بن ،پالک  ،0ساختمان پروژه تجاری خدماتی ستاره پارس ،طبقه همکف
کدپستی  1498755311سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1,000,000ریال نقدی میزان سهم الشرکه
هر یک از شرکا آقای پیام مرتضائی شیراز به شماره ملی  0077980824دارنده  980000ریال سهم الشرکه آقای
جواد اسمعیلی کوشکی به شماره ملی  2659884749دارنده  20000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای پیام
مرتضائی شیراز به شماره ملی  0077980824به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای جواد اسمعیلی
کوشکی به شماره ملی  2659884749به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به
مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها،
عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اقتصاد سرآمد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1384082

آگهیتغییرات

انضباطبخشیحسابهایبانکیمانع
سوء استفاده

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص مرسانا فرا درمان طب به شناســه ملی  14009370820و به شماره ثبت
 563510به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1401/06/15تصمیمات ذیل اتخاذ شد
خانم مریم اسبقی اصلی به شماره ملی  0070803986به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانم شیرین بالش
به شماره ملی  0072186992به سمت عضو هیئت مدیره آقای منوچهر اسبقی اصلی به شماره ملی 2691033082
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند .آقای شعبانعلی گشــانی به شماره ملی
 3978785366به سمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی و خانم شکوفه عسگری به شماره ملی  4400004562به
سمت بازرس علی البدل تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری تهران ()1384076

کارشــناس پولی و بانکی گفت :انضباط بخشــی کمک
میکند تا از سوء استفاده از حســاب افرادی که در عمر
خود چند میلیون تومان ندیده بودند ،اما با حســاب شان
چند صد میلیون تومان کار میشد ،جلوگیری به عمل آید
و در نتیجه آن مشکل پولشویی هم از بین برود.به گزارش
اقتصاد سرآمد،یوسف کاووسی ،کارشناس مسائل پولی و
بانکی درباره رویکرد دولت به انضباط بخشی حسابهای
بانکی وتراکنشهابــه ایبنا گفت :تفکیک حســابهای
شــخصی ،یکی از کارهایی اســت که در نتیجه انضباط
بخشی حســابهای بانکی و تراکنشها صورت گرفت.
این قسمت به هدفمند شدن بحث مالیاتها بسیار کمک
کرد و نیمی از پوزها در نتیجه ساماندهی آنها به صورت
غیرفعال درآمد .به این معنا  ۹میلیــون صاحب پوز فرار
مالیاتی داشــتند که تا آن روز با وجــود درآمد اقتصادی
رقمی را بــرای پرداخت مالیات هزینه نکــرده بودند که
در نتیجه هدفمند شــدن بحث مالیات ،مشخص شد.وی
در ادامــه اضافه کرد :همین اتفاق در تفکیک حســابها
هم در حال تحقق است .آثار تفکیک حسابها در کالن
ترازنامه بانکها و درمجموع رشد نقدینگی و مسائل مانند
آن با فرض اینکه بانک مرکزی نظــارت انجام میدهد تا
از این زاویه مشــکلی به وجود نیاید ،تاثیرگذار اســت.
این کارشناس مســائل پولی و بانکی در خصوص بحث
شــفافیت در نتیجه انضباط بخشی حســابهای بانکی
نیز اظهار داشت :شــفافیت مالی در تمام مباحث مطرح
اســت و حتی درخصوص طرح نام بدهکاران بانکی هم
مورد اشاره قرار گرفت .شــفافیت همیشه با فرض اینکه
همراه تسویه حساب جناحی نباشد ،مفید واقع میشود.
البته در موضوع بدهکاران بانکی اشــاره به نام افرادی که
گردش مالی جاری داشتند و در لیســت بدهکاران قرار
گرفتند ،جای ایراد داشت .با این حال در مجموع شفافیت
بهترین کار در سیستم است و برای بانکها و بانک مرکزی
جهت اعتماد مردم بسیارمهم به حساب میآید.کاووسی
در رابطه با حکمرانی ریال نیز تصریح کرد :درحکمرانی
ریال این قصد وجود دارد تا دالر در معادالت و مبادالت
مردم کاهش پیدا کند که معموال کمتر هم این اتفاق میافتد،
زیرا اقتصاد کشور با دالر شرطی شده و برجام و مسائلی از
این دست در این زمینه تاثیر گذار است .ریال زمانی تسلط
را در دست خواهد گرفت که برجام امضا شود و ورودی
و خروجی کشور مناسب باشــد ،در این شرایط میتوان
درباره حکمرانی ریال صحبت کرد.

مــدرک فــارغ التحصیلی اینجانب ســید علی نیک بخــت فرزند محمد جواد به شــماره
شناسنامه ۸۰99صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته مهندسی برق ( الکترونیک)
صــادره از واحــد دانشــگاهی تهران مرکــزی بــا شــماره  ۱۳۸2۱۰۱۰۱۸۴۴و تاریخ
۳۰/۰۴/۱۳۸9مفقود گردیده است ،از یابنده تقاضا میگردد اصل مدارک را به دانشگاه
آزاد اســالمی واحد تهران مرکزی به نشــانی :تهران – ســوهانک – بلوار ارتش-میدان
قایم -خیابان خندان -خیابان سلماس ارسال نمایید.
مدرک تحصیلی اینجانب علی طلوعی فرزند منوچهر به شــماره ملــی  ۰۴۵۱۱۴۸6۵۷در مقطع
کارشناســی رشته مهندســی صنایع – تولید صنعتی صادره از دانشگاه صنعتی شریف به شماره
 ۱۵۷۸2و تاریخ  ۰۵/۰6/۱۳۷9مفقود گردیده اســت .از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را
به دانشگاه صنعتی شریف به نشانی تهران ،خیابان آزادی ،دانشگاه صنعتی شریف تحویل دهد.
كارت هوشمند سوخت ,کارت هوشمند خودرو ،
مهران چاکری با کد ملی  ۳۷۰۰۸۵۰۱۸2شــماره شناســنامه  2۸۴فرزند الل محمد خودرو وانت
پیکان رنگ ســفید روغنی مدل  ۱۳۸۸شــماره پالک 6۸س9۳۱ایران 9۵شــماره شاسی شماره
موتوربه نام در تاریخ  ۱۴۰۱/۰6/۰۱مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مدرک تحصیلی ،
محمدمهدی وفادار عیدگاهی با کد ملی  ۰9۴۱۳۵۵۳۷۳شــماره شناسنامه  ۴۱۱9فرزند حسین
در تاریخ  ۱۴۰۱/۰6/۰۱مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط اســت.مدرک تحصیلی اینجانب
محمدمهدی وفادار عیدگاهی فرزند حســین به شماره ملی  ۰9۴۱۳۷۵۳۷۳در مقطع کارشناسی
ارشد رشته مهندسی شــیمی  HSEصادره از واحد دانشگاهی دانشگاه صنعت نفت (دانشکده
نفت آبادان) به شــماره  ۸9۵۷۱۴و تاریخ  ۱۳92/۰۳/۱۸مفقود گردیده است .از یابنده تقاضا
می گردد اصل مدرک را به دانشــگاه صنعت نفت به نشانی آبادان ،بوارده شمالی ،ستاد دانشگاه
صنعت نفت ،کد پستی 6۳۱۸۷-۱۴۳۱۷ :تحویل دهد.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

شناسه آگهی1377807 :
برابر رای شماره  ۵9۴۰مورخ  ۱۴۰۱/۰۵/۰۵هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک بهشهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم الهه آقاجانی فرزند ابوتراب
نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۷۰٫26
متر مربع قســمتی از پالک  26۳فرعی از  - ۴اصلی به شماره کالسه ۱۴۰۰/6۳۱
واقــع در اراضی گرجی محله بخش  ۱۷ثبت بهشــهر محرز گردیده اســت لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۴روز آگهی میشود در صورتیکه
اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را
به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۱/۰6/۱9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۱/۰۷/۰2 :

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر
محمد مهدی قلیان

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی
شناسه آگهی1376451 :

نظر به دســتور مواداو  ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مصوب  ۱۳9۰/۰9/2۰و برابر رأی شــماره  ۱۴۰۱/۱۱۵۳مورخ ۱۴۰۱/۰۴/26هیأت
مســتقر در واحد ثبتی جویبار به کالســه پرونده شــماره ۱۴۰۰/ ۳۴۸ماده یک قانون
مذکور ،تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید جواد محمودی کو کنده نسبت به
ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  9۰/6۰متر مربع  ،پالک فرعی از
 ۱۰اصلی بخش  ،۷خریداری شده بدون واسطه از آرش رستم نژاد محرز گردیده است
 .لذا به موجب ماده  ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رســمی و ماده  ۱۳آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز از طریق
روزنامه محلی و کثیراالنتشــار در شهرها منتشــر و در روستاها رای هیات الصاق تا در
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار
اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تــا دو ماه اعتراض خود را به اداره
ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نماید در
غیر اینصورت اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد./.
تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۱/۰6/۱9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۱/۰۷/۰2 :

مرتضی قاسم پور -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جویبار

