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واردات بیش از ۹۴۹ تن هود آشپزخانه 
آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی ۱۲ ماهه 
سال ۹۶ نشان می دهد که در این مدت بیش از ۹۴۹ 

تن هود آشپزخانه وارد کشور شده است.
براس��اس آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی 
۱۲ ماهه سال ۹۶ نشان می دهد که در این مدت بیش 

از ۹۴۹ تن هود آشپزخانه وارد کشور شده است.
براس��اس آمار این حجم از واردات باعث خروج ۳ 
میلیون و ۲۷۵ هزار و ۳۶۱ دالر یا به بیانی ۱۱ میلیارد 
و ۳۲ میلیون و ۸۰۲ هزار و ۷۷۲ تومان ش��ده اس��ت. 
گفتنی است هود آشپزخانه از ۱۰ کشور اسپانیا، آلمان، 
امارات متحده، ایتالیا، بلغارستان، رومانی، ترکیه، چین، 

عمان و لهستان وارد کشور شده است.  میزان 

پیش فروش تابستانی بلیت قطار از امروز
ش��رکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران درخصوص 
پیش فروش بلیت قطارهای مسافری اطالعیه ای صادر کرد.

پیش ف��روش بلیت قطارهای مس��افری حد فاصل 
تاریخ های یکم تیرماه تا ۱۵ مردادماه سال جاری، از امروز 
آغاز می شود. همچنین متقاضیان سفر با قطار برای تهیه 
بلی��ت می توانند از طریق س��ایت اینترنتی و مراجعه به 

آژانس های مسافرتی دارای مجوز اقدام کنند.  مهر

رشد ۳ درصدی شاخص بورس از ابتدای سال
شاخص بورس از ابتدای سال تاکنون در مدت ۵۱ 

روز معامالتی ۲۸۵۶ واحد رشد داشته است.
از ابتدای سال تاکنون در مدت ۵۱ روز معامالتی، 
تعداد ۴۹ میلیارد و ۶۲۶ میلیون س��هم و حق تقدم به 
ارزش ۱۳۲ ه��زار و ۶۸ میلیارد ری��ال در ۲ میلیون و 
۷۷۱ هزار و ۱۵۸ دفعه مورد معامله قرار گرفته است.

بررس��ی معامالت بازار سهام به تفکیک بازار نشان 
می دهد در این مدت ۳۰ میلیارد و ۱۵۸ میلیون سهم 
به ارزش ۵۸ هزار و ۹۵۹ میلیارد ریال در یک میلیون و 
۱۸۱ هزار و ۳۷۵ نوبت در بازار اول؛ ۱۸ میلیارد و ۶۱۴ 
میلیون سهم به ارزش ۴۱ هزار و ۹۴۵ میلیارد ریال در 
یک میلیون و ۵۴۱ هزار و ۹۹۶ نوبت در بازار دوم؛ ۲۳ 
میلیون سهم به ارزش ۲۲ هزار و ۶۷۱ میلیارد ریال در 
۷۲۲۹ نوبت در بازار بدهی؛ ۲۰۰ هزار س��هم به ارزش 
۱۲ میلیارد ریال در ۴۵۷ نوبت در بازار مش��تقه و ۸۳۰ 
میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله 
در بورس تهران به ارزش ۸ هزار و ۴۸۱ میلیارد ریال در 

۴۰ هزار و ۱۰۱ نوبت مورد معامله قرار گرفته است.
ش��اخص کل نیز که معامالت امس��ال بورس را از 
ارتفاع ۹۶ هزار و ۲۸۹ واحد آغاز کرده است تاکنون به 
رقم ۹۹هزار و ۱۴۶واحد رسید که حکایت از ثبت رشد 

۲۸۵۶واحدی و افزایش ۳ درصدی دارد.  مهر

اخبار

خطای استراتژیک ایران در قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه
نایب رئیس انجمن مهندس��ی صنایع، قرارداد تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه 
را یک خطای اس��تراتژیک در تجارت خارجی دانس��ت و گفت: ترک ها کاالهای 

مزیت دار ایران در تولید را، به ما صادر می کنند.
علیرضا شجاعی با بیان اینکه قرارداد تعرفه ترجیحی که میان ایران و ترکیه منعقد 

از اساس به زیان اقتصاد ایران است، گفت: این قرارداد به نحوی تدوین شده که به نفع 
اقتصاد ترکیه تمام شده، اما سودی برای تولید و تجارت ایران درپی نداشته است.

وي افزود: ترکیه با انعقاد این قرارداد توانس��ت محصوالتی را به کشور ما صادر کند 
که در تولید آن، مزیت تولید و رقابت داش��تیم؛ اما ایران در انعقاد این قرارداد نتوانست 
ام��کان صادرات را برای کاالهایی که در تولید آن مزیت دارد را فراهم کند. به گفته وی 
با بیان اینکه به طور قطع اگر این گروه بندی کاالیی حفظ می شد، دیگر در تعیین لیست 

تعرفه ترجیحی با ترکیه شاهد بروز چنین اشتباهاتی نبودیم.  مهر

تجارت
رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی با دالر ۴۲۰۰ تومانی

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: اختصاص ارز با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ 
تومان به ۱۲ هزار واردکننده و تولیدکننده به معنای دادن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان 

رانت به این افراد است.
مجیدرضا حریری در مورد سیاست های ارزی اخیر دولت با اشاره به تفاوت 

نرخ ارز در بازار رس��می و آزاد گفت: اختالف قیم��ت ارز رانت به وجود می آورد، 
بنابراین دادن ارز با یک قیمت ثابت به متقاضیان به هیچ وجه موجه نیست.

وی با بیان اینکه دولت دچار یک آش��فتگی در سیاس��ت گذاری ش��ده و باید شوک 
حاصل از بحث های برجام را جمع و جور کند، گفت: با تشریح شرایط واقعی اقتصاد برای 
مردم می توان دالر ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را به مردم نداد و دالر را با یک قیمت واقعی به 
دس��ت مصرف کننده و تولیدکننده رساند و حمایت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را به طور 

مستقیم از ۸۰ میلیون نفر انجام داد.  فارس

جنب استانبول
ضریب نفوذ بیمه به ۲.۳ درصد رسید

رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره به انتش��ار گزارش رش��د اقتصادی کشور 
در س��ال ۹۶ اعالم کرد: ضریب نفوذ بیمه در س��ال ۹۶ ب��ه ۲.۳ درصد افزایش 

یافته است.
عبدالناصر همتی اظهار داشت: باتوجه به انتشار رشد اقتصادی و میزان تولید 

ناخالص داخلی کشور درسال ۱۳۹۶ و نظر به میزان حق بیمه تولیدی صنعت بیمه 
کشور در سال گذشته، مقدار ضریب نفوذ بیمه )نسبت حق بیمه های بازرگانی به تولید 

ناخالص داخلی( به ۲.۳ درصد افزایش یافت.
بنابر این گزارش، بانک مرکزی روز پنج ش��نبه گزارش مقدمات رشد اقتصادی کشور 
در سال ۹۶ را منتشر کرد که براساس  آن تولید ناخالص داخلی ۳.۷ درصد افزایش یافته و 
حجم آن براساس قیمت های جاری به یک هزار و ۴۸۰ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان رسیده 

است.  بیمه مرکزی

چتر

آگهي اخطاريه پرونده هاي 9600777 و 9600778 اجراي ثبت ساري بدينوسيله به خانم راشين مافي نيا به نشاني تهران خ فاطمي خ پاسدار گمنام خ 
جهان آرا ك26 پ17 كه طبق اعالم مامور ابالغ پست نشاني شناسايي نگرديده ابالغ مي گردد موضوع پرونده اجرايي كالسه 9600777 و 9600778 
له شما و عليه كامران جويباري به اطالع مي رساند مديون طي نامه وارده شماره844-97/2/10 و به پيوست مدارك اعالم داشته همه طلب شما از 
بابت مهريه از طريق دادگاه اقدام گرديده لذا از آنجائيكه در اداره هم كل طلب را به اجرا گذاشته ايد مقتضي است نسبت به ختم يكي از پرونده 

ها در يكي از مراجع اقدام نماييد لذا مقتضيست جهت پيگيري به اجراي ثبت جاري مراجعه نماييد.
12426/م الف                رئيس اداره پنجم اجراي اسناد رسمي تهران – علينژاد  

آگهي مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهني) آگهي مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرايي كالسه 9502084 ششدانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين 
مزروعي به مساحت 6241/13مترمربع قطعه 6 تفكيكي به پالك شماره16 فرعي از 120 اصلي واقع در بخش11 تهران محدود به حدود: شماالً درب 
و ديوار به طول50 متر به خيابان به عرض24 متري شرقا در دو قسمت اول ديواري است به طول49 متر به قطعه7 تفكيكي دوم ديواري است به 
طول80 متر به قطعه10 تفكيكي شماره 17 فرعي از 120 اصلي جنوبا به طول48 متر ديواري است به قطعه11 تفكيكي شماره18 فرعي از 120 
اصلي غربا به طول127/40 متر ديوار به ديوار قطعه 5 تفكيكي شماره38 فرعي از 120 اصلي كه ذيل ثبت331364 و 386371 و 386372 صفحه 
146 و188 و 191 دفتر امالك جلد1107 و 1513 به آقايان محمد آدينه و علي خان محمدي و مهدي محمدي فرد هريك نسبت به دو دانگ مشاع از 
ششدانگ ثبت و صادر و تسليم شده است و مقدار57/6 مترمربع به موجب سند اجاره 157159- 93/11/21 دفتر 223 تهران به مدت 99 سال 
تمام از تاريخ93/11/23 با مال االجاره يكصد ميليون ريال براي تمام مدت اجاره در اجاره توزيع نيروي برق تهران بزرگ قرار دارد و به موجب سند 
رهني19130- 92/12/21 دفتر774 تهران در رهن شركت ليزينگ پاسارگاد قرار گرفته كه بعلت عدم ايفاي تعهد منجر به صدور اجراييه تحت 
شماره9502084 شده است و برابر نظريه مورخ 97/1/28 كارشناس رسمي دادگستري (ارزيابي تبصره2 اخطار ماده101) توصيف اجمالي مورد 
وثيقه عبارت است از : ملك فوق واقع است در تهران خيابان سردار جنگل شمالي خيابان پنج تن خيابان35 متري قدس خيابان زيتون مجتمع مسكوني 
شقايق 5 (مجتمع آسمان) پالك32 و مورد ارزيابي در سمت جنوب خيابان زيتون واقع است در آن مجتمع مسكوني در دو بلوك تحت عنوان A و B با 
اسكلت فلزي و نما تا4/5 متر سنگ و الباقي سيمان شسته كه به موجب پروانه ساختمان در زميني به مساحت 6236 مترمربع پس از اصالح احداث 
شده است هر بلوك مشتمل است بر طبقه همكف و 11 طبقه فوقاني مسكوني و درهر طبقه 12 واحد مسكوني و سه طبقه زيرسطح مجموعا 15 طبقه 
كه در دو بلوك تعداد آپارتمانها 264واحد مي باشند بلوكA در سمت شمال زمين و بلوك B پشت آن كه از طريق راهرو مابين البي دو بلوك به هم 
ارتباط دارند داراي دو درب ورودي نفر رو بزرگ سه لنگه چوبي شيشه خور از بلوكA كه با شش پله از خيابان زيتون قابل دسترسي است مي باشند 
ورودي خودروها به پاركينگها از طريق رمپ هاي واقع در طرفين شرقي ورودي و غربي خروجي مجتمع با دربهاي بزرگ فلزي و با سيستم ريموت كنترل 
صورت ميگيرد حياط بزرگ مجتمع با كف سيماني وديوارهاي سنگ و باغچه حوض و آالچيق در جنوب آن قرار دارد هر بلوك دو دستگاه آسانسور نفر 
رو و يك دستگاه باربر در مجموع شش دستگاه آسانسور استيل دارد سه طبقه زيرزمين بلوكها و با كف بتن وديوارهاي سيماني و پنجره به حياط و 
رمپ ها محل پاركينگها و انباريهاست اتاق سرايداري در زيرزمين منفي يك و موتورخانه در زيرزمين منفي سه قرار دارد هر بلوك از دو سمت راه 
پله دارد با كف و پله هاي سنگ با نرده استيل وديوار رنگ آميزي بادربهاي چوبي طبقه همكف بلوك با كف و ديوارهاي سنگ و سقف كاذب حجمي با 
ارتفاع حدود 4 متر و نورپردازي الزم محل البي ها و راهرو مابين آنهاست و نيز اتاقهاي مديريت نگهباني سرويس بهداشتي انباري و سالن بزرگ با كف 
وديوارهاي تا 1/20 متر سنگ و سقف كاذب كناف با متراژ بيش از 600 مترمربع كه قسمتي از آن جدا شده و داراي درب و ديوار شيشه اي مشرف 
به خيابان دارد و بنا به اظهار قبال به عنوان تجاري مورد استفاده بوده است در همكف بلوك B دو سالن با كف سنگ ديوارها تا1/20 متر سنگ و سقف 
كاذب به ارتفاع حدود4 متر بادرب چوبي وجود دارد كه يكي خالي بود و از ديگري به عنوان كافي شاپ يا سالن پذيرايي كه داراي ميز و صندلي و ساير 
وسايل پذيرايي است استفاده مي شود و در جنب آنها سرويس بهداشتي قرار دارد و نيز سالن آرايش داير زنانه و سالن امكانت تفريحي و ورزشي 
مشتمل بر استخر داير سونا خشك و بخار جكوزي فضاي بدنسازي بدون وسايل ذيربط رختكن و سرويس بهداشتي دوش ها و بوفه در انتهاي همكف 
واقع است در همكف بين دو بلوك در طرفين غربي و شرقي محوطه باز بزرگ مشاعي با پوشش كف سنگ كه پنجره واحدهاي مسكوني فوقاني به آن 
باز مي شود وجود دارد در هر طبقه هر بلوك12 واحد مسكوني كه 11 واحد دو خوابه و يك واحد سه خوابه است وجود دارد و به عبارتي واحدهاي 
آپارتماني هر بلوك درحالت عمودي در 12 تيپ طراحي شده اند كه به جز واحدهاي سه خوابه تيپ 12 بقيه تيپها دو اتاق خواب دارند هر آپارتمان 
عالوه بر اتاق خوابهاي كمددار شامل سالن بدون شومينه آشپزخانه باز با كابينت ام دي اف سرويس بهداشتي سنتي حمام با توالت فرنگي با كف كاشي 
و ديوارهاي سراميك درب ورودي ضد سرقت ساير دربها چوبي و پنجره ها با قاب يو پي وي سي و شيشه دوجداره مي باشند با توضيح اينكه واحدها با 
كف سراميك و ديوارهاي رنگ آميزي تحويل شده كه بعضا برخي از ساكنين بنا به سليقه تغييراتي در آن ايجاد كرده اند گرمايش واحدها با موتورخانه 
مركزي كه چيلر ندارد و سرمايش با كولر داراي انشعاب آب و گاز و برق سه فاز اشتراكي و برق اختصاصي است پوشش كف البي طبقات از سنگ و 
ديوارها تا يك متر سنگ و بقيه رنگ اميزي است با سقف كاذب حجمي و مجتمع سيستم دوربين مدار بسته دارد توضيحا برحسب اعالم مديريت داخلي 
مجتمع واحده به صورت مبايعه نامه اي به اشخاص واگذار شده است قدمت حدود دو سال مي باشد و به مبلغ 1/250/000/000/000ريال (يك 
هزار ودويست و پنجاه ميليارد ريال) ارزيابي شده است و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتي كالسه فوق الذكر در روز سه شنبه مورخ 97/4/12 
از ساعت 9 الي 12 ظهر واقع در  محل اداره سوم اجراي  اسناد رسمي واقع در  چهارراه حقاني (جهان كودك) ساختمان معاونت اجراي اسناد رسمي 
استان تهران سالن مزايده از طريق مزايده حضوري بفروش مي رسد و مزايده از مبلغ 1/250/000/000/000ريال (يكهزار و دويست و پنجاه 
ميليارد ريال) شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و فروش كال 
نقدي است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمي مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد. طالبين 
و خريداران ميتوانند  جهت شركت در مزايده در وقت مقرر با ارائه چك تضمين شده بانك ملي به مبلغ پايه مزايده در جلسه مزايده شركت نمايند. 
ضمنا بدهي هاي مربوط به آب و برق گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره كه رقم قطعي آنها 
براي اين اداره معلوم نشده بعهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصا حسابهاي دارايي و شهرداري و... خواهد بود.  تاريخ 

انتشار آگهي مزايده: 97/3/27
12430/م الف                       رئيس اداره سوم اسناد رسمي- نقيبي

آگهى ابالغ  اجرائيه طبق ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى بدينوسيله به آقاى عباس دوگوهر فرزند محمدجعفر به نشانى خ قصرالدشت، 
 76370 شماره  برگشتى  چك  فقره   4 وصول  براى  نورانى)  سيروس  آقاى  وكالت  (با  محمدپور  على  آقاى  كه  شود  مى  ابالغ   28 پ  نعمتى،  كوچه 
مورخ 1395/3/20 به مبلغ 150/000/000 ريال و چك برگشتى شماره 549531 مورخ 1395/2/10 به مبلغ 120/000/000 ريال و چك 
مبلغ   به  برگشتى شماره 76398 مورخ 1396/10/15  و چك  ريال  مبلغ 108/000/000  به  برگشتى شماره 513935 مورخ 1396/11/26 
100/000/000 ريال به عهده بانك ملى شعبه كوچه ميرزا محمود وزير عليه شما اجرائيه صادر و پرونده به كالسه 9700762 در اين اداره تشكيل 
شده و با توجه به گزارش مورخ 1397/3/1 مامور ابالغ مبنى بر عدم شناسايى آدرس شما در متن سند ابالغ قانونى به شما ميسر نبوده و بستانكار 
هم اعالم نموده نمى تواند آدرسى از شما را جهت ابالغ واقعى معرفى نمايد، لذا به موجب تقاضاى بستانكار طى وارده به شماره 14010616 مورخ 
1397/3/12 و طبق ماده 18 آيين نامه اجراء از تاريخ انتشار اين آگهى كه روز ابالغ محسوب است چنانچه ظرف بيست روز نسبت به پرداخت بدهى 

خود اقدام ننمائيد عمليات اجرايى جريان خواهد يافت.
12431/ م الف               رئيس اداره چهارم اجراى اسناد رسمى تهران – شبيبى 

آگهى ابالغ  اجرائيه طبق ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى بدينوسيله به خانم مريم واالجان نواب پور فرزند محمد على ش ش 606 شماره 
ملى 0050179667 به نشانى فلكه دوم صادقيه، محمدعلى جناح خ شهيد جاودان پ 19 ابالغ مى شود كه رامين حيدريان براى وصول مبلغ سيصد 
ميليون ريال بابت چك شماره 111698 – 97/2/4 عهده بانك ملى شعبه بازار عليه شما اجرائيه صادر نموده كه پرونده اجرائى به كالسه 9700521 
در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش 97/2/20 مامور ابالغ اداره پست ابالغ اجرائيه به شما به دليل عدم شناسايى محل اقامتتان ميسر نشده 
است و بستانكار هم اعالم نموده نمى تواند شما را جهت ابالغ واقعى معرفى نمايد لذا به تقاضاى بستانكار به وارده 14009702 – 97/3/6 و طبق  
ماده 18 آيين نامه اجرا از تاريخ انتشار اين آگهى كه روز ابالغ اجرائيه محسوب است چنانچه ظرف ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود ننمائيد 

عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.
12441/ م الف                  رئيس اداره چهارم اجراى اسناد رسمى – شبيبى 

 

آگهى مزايده  آگهى مزايده اموال غيرمنقول به كالسه 9200270 شش دانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم به مساحت 149/85 مترمربع 
كه مقدار14/81 مترمربع آن پيشرفتگى به فضاى خيابان است قطعه 3 تفكيكى شماره 34/6179 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 4688 فرعى 
از اصلى مذكور واقع در بخش 11 تهران به انضمام يك واحد پاركينگ به مساحت 10/80 مترمربع قطعه 4 تفكيكى واقع در جنوب طبقه زيرزمين 
و يك باب انبارى به مساحت 3/35 مترمربع قطعه 4 تفكيكى واقع در جنوب طبقه زيرزمين ذيل شماره هاى ثبت 388924 و 388926 و 388928 
صفحات يك و 4 و 7 دفتر 1574 امالك به ترتيب به نام آقاى سيدعلى يزدان پناه و آقاى سيد حسين يزدان پناه و آقاى سيد هادى يزدان پناه بالسويه 
ثبت و صادر و تسليم شده است سپس به موجب اسناد 9518 – 83/4/1 و 14389 – 86/11/29 دفتر 492 تهران در رهن بانك اقتصاد نوين 
قرار گرفته است كه به علت عدم ايفاى تعهد منجر به صدور اجراييه تحت كالسه 9200270 گرديده است و نشانى آن تهران، بلوار اندرزگو، خيابان 
سليمى شمالى، نبش كوچه ياس، پالك94 (ساختمان نگين پارس) طبقه دوم، واحد 3 مى باشد و طبق نظريه مورخ 96/10/10 و 97/2/26 كارشناس 
رسمى دادگسترى (تجديدنظر) توصيف اجمالى مورد وثيقه عبارت است از آپارتمان مورد ارزيابى در طبقه دوم يك ساختمان 6 طبقه شامل زيرزمين 
با كاربرى پاركينگ و انبارى همكف و چهار طبقه فوقانى مشتمل بر 5 واحد مسكونى قرار گرفته است ملك 3 بر جنوبى شرقى (قسمتى از عرض جنوبى 
آن نيز در بر قرار گرفته است) مساحت عرصه 164/80 متر مربع (پس از اصالحى) اسكلت بتنى قدمت حدود 15 سال نماى شمالى و شرقى و جنوبى 
آن سنگ و داراى آيفون تصويرى و آسانسور مى باشد كف پاركينگ سنگ ابرى و ديوارها تا زير سقف سنگ كارى شده كف راه پله سنگ گرانيت 
ديوارها اندود گچ و نقاشى نرده هاى راه پله فلزى و درب آن فلزى فرفوژه با سيستم كنترل از راه دور مى باشد آپارتمان داراى هال و پذيرايى سه 
اتاق خواب آشپزخانه اپن با كابينت ام دى اف دو باب حمام يكى از آنها داخل اطاق خواب با توالت فرنگى و وان و ديگرى فقط داراى دوش و يك باب 
سرويس بهداشتى ايرانى بوده كف هال و پذيرايى و آشپزخانه سنگ كف اطاق خواب ها موكت ديوارهاى هال و پذيرايى و اطاق خواب ها اندود گچ و 
نقاشى داراى شومينه و ويترين چوبى در پذيرايى و كمدهاى ديوارى در اطاق خواب ها سقف پذيرايى طرح رابيتس كف سرويس و حمام ها سراميك 
و ديوارهاى آشپزخانه و حمام و سرويس كاشيكارى شده سيستم سرمايش آن كولر آبى و سيستم گرمايش آن شوفاژ با رادياتور آلومينيومى و داراى 
انشعاب آب و برق و گاز اشتراكى و برق اختصاصى مى باشد و به مبلغ 12/000/000/000 ريال (دوازده ميليارد ريال) ارزيابى شده است و جهت 
وصول طلب بستانكار و حقوق دولتى كالسه فوق الذكر در روز سه شنبه مورخ  97/4/12 از ساعت 9 الى 12 ظهر در محل اداره سوم اجراى اسناد 
رسمى واقع در چهارراه جهان كودك ساختمان معاونت اجراى اسناد رسمى سالن مزايده از طريق مزايده حضورى به فروش مى رسد و مزايده از مبلغ  
12/000/000/000 ريال (دوازده ميليارد ريال) شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد. شركت در جلسه مزايده 
براى عموم آزاد است و فروش كال“ نقدى است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت 
و مكان تشكيل خواهد شد. طالبين و خريداران مى تواند جهت شركت در مزايده با ارائه چك تضمين شده بانك ملى به مبلغ پايه مزايده در وقت 
مقرر در جلسه مزايده شركت نمايند. ضمنا“ بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز، اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهى مالياتى، عوارض 
شهردارى و غيره كه رقم قطعى آنها براى اين اداره معلوم نشده به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصا حساب هاى 

دارايى و شهردارى و ... خواهد بود. مزايده با توجه به اعالم بستانكار بيمه مى باشد.
تاريخ انتشار آگهى مزايده: 1397/3/27

12445/ م الف                         رئيس اداره سوم اجراى اسناد رسمى – نقيبى

آگهي اخطاريه پرونده هاي 9600777 و 9600778 اجراي ثبت ساري بدينوسيله به خانم راشين مافي نيا به نشاني تهران خ فاطمي خ پاسدار گمنام خ 
جهان آرا ك26 پ17 كه طبق اعالم مامور ابالغ پست نشاني شناسايي نگرديده ابالغ مي گردد موضوع پرونده اجرايي كالسه 9600777 و 9600778 
له شما و عليه كامران جويباري به اطالع مي رساند مديون طي نامه وارده شماره844-97/2/10 و به پيوست مدارك اعالم داشته همه طلب شما از 
بابت مهريه از طريق دادگاه اقدام گرديده لذا از آنجائيكه در اداره هم كل طلب را به اجرا گذاشته ايد مقتضي است نسبت به ختم يكي از پرونده 

ها در يكي از مراجع اقدام نماييد لذا مقتضيست جهت پيگيري به اجراي ثبت جاري مراجعه نماييد.
12426/م الف                رئيس اداره پنجم اجراي اسناد رسمي تهران – علينژاد  

آگهي مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهني) آگهي مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرايي كالسه 9502084 ششدانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين 
مزروعي به مساحت 6241/13مترمربع قطعه 6 تفكيكي به پالك شماره16 فرعي از 120 اصلي واقع در بخش11 تهران محدود به حدود: شماالً درب 
و ديوار به طول50 متر به خيابان به عرض24 متري شرقا در دو قسمت اول ديواري است به طول49 متر به قطعه7 تفكيكي دوم ديواري است به 
طول80 متر به قطعه10 تفكيكي شماره 17 فرعي از 120 اصلي جنوبا به طول48 متر ديواري است به قطعه11 تفكيكي شماره18 فرعي از 120 
اصلي غربا به طول127/40 متر ديوار به ديوار قطعه 5 تفكيكي شماره38 فرعي از 120 اصلي كه ذيل ثبت331364 و 386371 و 386372 صفحه 
146 و188 و 191 دفتر امالك جلد1107 و 1513 به آقايان محمد آدينه و علي خان محمدي و مهدي محمدي فرد هريك نسبت به دو دانگ مشاع از 
ششدانگ ثبت و صادر و تسليم شده است و مقدار57/6 مترمربع به موجب سند اجاره 157159- 93/11/21 دفتر 223 تهران به مدت 99 سال 
تمام از تاريخ93/11/23 با مال االجاره يكصد ميليون ريال براي تمام مدت اجاره در اجاره توزيع نيروي برق تهران بزرگ قرار دارد و به موجب سند 
رهني19130- 92/12/21 دفتر774 تهران در رهن شركت ليزينگ پاسارگاد قرار گرفته كه بعلت عدم ايفاي تعهد منجر به صدور اجراييه تحت 
شماره9502084 شده است و برابر نظريه مورخ 97/1/28 كارشناس رسمي دادگستري (ارزيابي تبصره2 اخطار ماده101) توصيف اجمالي مورد 
وثيقه عبارت است از : ملك فوق واقع است در تهران خيابان سردار جنگل شمالي خيابان پنج تن خيابان35 متري قدس خيابان زيتون مجتمع مسكوني 
شقايق 5 (مجتمع آسمان) پالك32 و مورد ارزيابي در سمت جنوب خيابان زيتون واقع است در آن مجتمع مسكوني در دو بلوك تحت عنوان A و B با 
اسكلت فلزي و نما تا4/5 متر سنگ و الباقي سيمان شسته كه به موجب پروانه ساختمان در زميني به مساحت 6236 مترمربع پس از اصالح احداث 
شده است هر بلوك مشتمل است بر طبقه همكف و 11 طبقه فوقاني مسكوني و درهر طبقه 12 واحد مسكوني و سه طبقه زيرسطح مجموعا 15 طبقه 
كه در دو بلوك تعداد آپارتمانها 264واحد مي باشند بلوكA در سمت شمال زمين و بلوك B پشت آن كه از طريق راهرو مابين البي دو بلوك به هم 
ارتباط دارند داراي دو درب ورودي نفر رو بزرگ سه لنگه چوبي شيشه خور از بلوكA كه با شش پله از خيابان زيتون قابل دسترسي است مي باشند 
ورودي خودروها به پاركينگها از طريق رمپ هاي واقع در طرفين شرقي ورودي و غربي خروجي مجتمع با دربهاي بزرگ فلزي و با سيستم ريموت كنترل 
صورت ميگيرد حياط بزرگ مجتمع با كف سيماني وديوارهاي سنگ و باغچه حوض و آالچيق در جنوب آن قرار دارد هر بلوك دو دستگاه آسانسور نفر 
رو و يك دستگاه باربر در مجموع شش دستگاه آسانسور استيل دارد سه طبقه زيرزمين بلوكها و با كف بتن وديوارهاي سيماني و پنجره به حياط و 
رمپ ها محل پاركينگها و انباريهاست اتاق سرايداري در زيرزمين منفي يك و موتورخانه در زيرزمين منفي سه قرار دارد هر بلوك از دو سمت راه 
پله دارد با كف و پله هاي سنگ با نرده استيل وديوار رنگ آميزي بادربهاي چوبي طبقه همكف بلوك با كف و ديوارهاي سنگ و سقف كاذب حجمي با 
ارتفاع حدود 4 متر و نورپردازي الزم محل البي ها و راهرو مابين آنهاست و نيز اتاقهاي مديريت نگهباني سرويس بهداشتي انباري و سالن بزرگ با كف 
وديوارهاي تا 1/20 متر سنگ و سقف كاذب كناف با متراژ بيش از 600 مترمربع كه قسمتي از آن جدا شده و داراي درب و ديوار شيشه اي مشرف 
به خيابان دارد و بنا به اظهار قبال به عنوان تجاري مورد استفاده بوده است در همكف بلوك B دو سالن با كف سنگ ديوارها تا1/20 متر سنگ و سقف 
كاذب به ارتفاع حدود4 متر بادرب چوبي وجود دارد كه يكي خالي بود و از ديگري به عنوان كافي شاپ يا سالن پذيرايي كه داراي ميز و صندلي و ساير 
وسايل پذيرايي است استفاده مي شود و در جنب آنها سرويس بهداشتي قرار دارد و نيز سالن آرايش داير زنانه و سالن امكانت تفريحي و ورزشي 
مشتمل بر استخر داير سونا خشك و بخار جكوزي فضاي بدنسازي بدون وسايل ذيربط رختكن و سرويس بهداشتي دوش ها و بوفه در انتهاي همكف 
واقع است در همكف بين دو بلوك در طرفين غربي و شرقي محوطه باز بزرگ مشاعي با پوشش كف سنگ كه پنجره واحدهاي مسكوني فوقاني به آن 
باز مي شود وجود دارد در هر طبقه هر بلوك12 واحد مسكوني كه 11 واحد دو خوابه و يك واحد سه خوابه است وجود دارد و به عبارتي واحدهاي 
آپارتماني هر بلوك درحالت عمودي در 12 تيپ طراحي شده اند كه به جز واحدهاي سه خوابه تيپ 12 بقيه تيپها دو اتاق خواب دارند هر آپارتمان 
عالوه بر اتاق خوابهاي كمددار شامل سالن بدون شومينه آشپزخانه باز با كابينت ام دي اف سرويس بهداشتي سنتي حمام با توالت فرنگي با كف كاشي 
و ديوارهاي سراميك درب ورودي ضد سرقت ساير دربها چوبي و پنجره ها با قاب يو پي وي سي و شيشه دوجداره مي باشند با توضيح اينكه واحدها با 
كف سراميك و ديوارهاي رنگ آميزي تحويل شده كه بعضا برخي از ساكنين بنا به سليقه تغييراتي در آن ايجاد كرده اند گرمايش واحدها با موتورخانه 
مركزي كه چيلر ندارد و سرمايش با كولر داراي انشعاب آب و گاز و برق سه فاز اشتراكي و برق اختصاصي است پوشش كف البي طبقات از سنگ و 
ديوارها تا يك متر سنگ و بقيه رنگ اميزي است با سقف كاذب حجمي و مجتمع سيستم دوربين مدار بسته دارد توضيحا برحسب اعالم مديريت داخلي 
مجتمع واحده به صورت مبايعه نامه اي به اشخاص واگذار شده است قدمت حدود دو سال مي باشد و به مبلغ 1/250/000/000/000ريال (يك 
هزار ودويست و پنجاه ميليارد ريال) ارزيابي شده است و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتي كالسه فوق الذكر در روز سه شنبه مورخ 97/4/12 
از ساعت 9 الي 12 ظهر واقع در  محل اداره سوم اجراي  اسناد رسمي واقع در  چهارراه حقاني (جهان كودك) ساختمان معاونت اجراي اسناد رسمي 
استان تهران سالن مزايده از طريق مزايده حضوري بفروش مي رسد و مزايده از مبلغ 1/250/000/000/000ريال (يكهزار و دويست و پنجاه 
ميليارد ريال) شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و فروش كال 
نقدي است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمي مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد. طالبين 
و خريداران ميتوانند  جهت شركت در مزايده در وقت مقرر با ارائه چك تضمين شده بانك ملي به مبلغ پايه مزايده در جلسه مزايده شركت نمايند. 
ضمنا بدهي هاي مربوط به آب و برق گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره كه رقم قطعي آنها 
براي اين اداره معلوم نشده بعهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصا حسابهاي دارايي و شهرداري و... خواهد بود.  تاريخ 

انتشار آگهي مزايده: 97/3/27
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کــش گروه معیشت  "پیوستن" یا "نپیوستن"مساله خـط 
این است؟ مساله الحاق به اف.ای.تی.اف به عنوان 
یکي از موضوعات روز همچنان محلي براي چالش 
موافقان و مخالفان اس��ت و نکت��ه قابل توجه آن 
اس��ت که بیش از آنکه موافقاني داش��ته باش��د با 

حجم گسترده ای از مخالفان روبه روست. 
گروه کاری اقدام مالی اف.ای.تی.اف، که یک نهاد 
بین المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم 
اس��ت در ماه ژوئن ایران را همچنان در لیست سیاه 
خود حفظ کرد، اما ب��ا تعلیق اقدامات متقابل خود 
علیه این کشور به مدت یک سال، به تهران فرصت 
داده تا برای تقویت قوانین خود در این زمینه اقدام 
کند و در این راس��تا موافقان آن ب��ا مبنا قرار دادن 
برخي مالحظات در این مسیر گام برداشته اند که در 

این مسیر به برخي از آنها اشاره خواهد شد.

داستان اف.ای.تی.اف
اف.ای.تی.اف یک قرارداد نیست، یک سازمان بین 
 Financial( »دولتی اس��ت. »گروه ویژه اقدام مالی
Action Task Force - اف.ای.ت��ی.اف( در س��ال 
۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه »جی ۷« تشکیل 
شد تا بررس��ی هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با 
پولش��ویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاس��ر 
جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار 
ماه یک بار خود به اطالع کش��ورهای عضو برساند تا 
این کشورها بتوانند ریسک سرمایه گذاری در بازارهای 
مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه گذارانی که به 

»کشورهای مشکوک« می روند احتیاط کنند.
فارغ از تمام فراز و فرودهایي که این س��ازمان 
در سال هاي اخیر طي کرده؛ نکته اصلي داستان از 
آنجا ش��روع شد که در س��ال ۲۰۰۹؛ اف.ای.تی.اف 
در گزارش های س��االنه اش، یک »لیس��ت س��یاه« 
از کش��ورهایی که با معیار این نه��اد، پرخطرترین 
کش��ورها برای س��رمایه گذاری هس��تند قرار داده 
بود. این لیست ش��امل کشورهایی است که از نظر 
کارشناس��ان این س��ازمان، در مبارزه جهانی علیه 
پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی کنند. 
در س��ال ۲۰۰۹ برای اولین بار، نام ایران در کنار نام 
پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه 
پیشنهادهای س��رمایه گذاری اف.ای.تی.اف شد. در 
س��ال های بعدی نیز گزارش ها ادامه پیدا کرد و نام 
ایران در راس لیس��ت س��یاه به چشم می خورد، در 
حالی ک��ه اف.ای.تی.اف این ح��ق را برای خودش 
محفوظ می دانست که در بررسی های تازه نام بعضی 
کشورها را از لیست حذف و نام کشورهای دیگری را 
به آن اضافه کند، اما ایران در کنار کره ش��مالی، در 
جایگاهی حتی بدتر از »لیست سیاه« و در فهرست 
کش��ورهایی قرار می گرفت که توصیه می شد علیه 

آنها »اقدامات مقابله ای« انجام شود.

اختالفات ریشه ای
مخالفان��ي ک��ه می گوین��د اگ��ر ای��ن نهاد و 
اس��تاندارد های آن در قالب اس��تاندارد بین المللی 
در مورد صنعت بی شک مشکلي وجود نداشت اما 
آنچه قابل تامل است آن است که ایران با پذیرفتن 
و پیوستن به آن دچار خودتحریمي می شود چراکه 
مف��اد آن با قوانین ما هماهنگ��ی ندارد و پیرو آن 

بسیاری از راه ها بر روی کشور بسته می شود.
به اعتقاد منتقدان اف.ای.تی.اف مش��مول سه 
حوزه فعالیت می شود، که نوع نگاه ایران و غربي ها 
در حوزه، قلمرو، محدوده، مفاهیم و ماهیت اختالف 
نظر ریش��ه ای دارد و دقیقا مشکالت اساسي از این 

مسیر شروع می شود.
مخالف��ان در رویاروی��ي با این مس��اله همواره 
معتقدند که بای��د منافع ملي مدنظر قرار گیرد و در 
آن مس��یر حرکت ش��ود و اگر بنا باشد خدشه ای به 
این منافع و حق و حقوق ملت وارد شود باید جلوي 
آن گرفته شود.این گروه با این نگاه که اف.ای.تی.اف 

عالوه بر مسایلي مانند پولشویی، تروریسم، عدم اشاعه 
سالح های جمعی و... اهداف دیگری را دنبال می کنند 
این نکته را مطرح مي کنند که اهداف این گروه اساسا 
با اهداف تعریف شده براي ایران در این موضوع کامال 
متفاوت اس��ت و این اختالف نه تنها سطحي نبوده 
بلکه ریشه ای است به این ترتیب که اساسا آنها اصول 

و مبانی کشور را هدف قرار داده اند.

بدعهدي غربي ها
اقتصادي  کمیس��یون  رئی��س  پورابراهیم��ی 
مجل��س در ای��ن زمین��ه با اع��الم اینک��ه ما در 
راستای تفکر خودمان، ش��فافیت را انجام داده ایم 
و صورتحس��اب های مالی کش��ور به صورت شفاف 
وجود دارد می گوید: مساله مهم با وجود این میزان 
شفافیت؛ بدعهدي غربي هاست که اگر این اقداماتي 
را که از ایران خواس��ته اند با همه مشکالتش انجام 
شود باز هم اقدامات دیگري را مدنظر قرار می دهند 

و خواستار اجراي آن می شوند.

موافقت چشم بسته
موافقان این امر بر این ادعا هس��تند که گروه 
اق��دام مالي یا همان اف.ای.تی.اف به سیاس��ت ها، 
رویه ها، قوانی��ن و مقررات می پ��ردازد و برای این 
گروه مهم اس��ت که در کش��ورها قوانین ملی کارا 
و اثربخش��ی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی 
تروریس��م وجود داش��ته باش��د؛ مقامات قضایی و 
اجرایی، اختیارات کافی برای نظارت بر اجرای این 
قوانین و مقررات داش��ته باشند؛ شناسایی مشتری 
در موسسات مالی انجام شود؛ سوابق معامالت برای 
مدت مشخصی نگهداری شود و نظایر آن. گروه اقدام 
مالی به جمع آوری اطالعات تراکنش ها و معامالت 
خاصی نمی پردازد. این گروه، هیچ مکانیزمی برای 
دریافت اطالعات از بانک ها و کشورها ندارد و اساساً 
کارکرد این گروه، بررسی سیاست ها و رویه هاست 

نه داده ها، معامالت و تراکنش ها.
همچنی��ن این افراد معتقدن��د که هیچ یک از 
اعضای گروه اق��دام مالی به دلیل عضویت در این 

گروه، متعهد نیس��ت که اطالعات مشتریان نظام 
مال��ی خود را در اختیار س��ایر اعضا ق��رار دهد و 
هرگون��ه تب��ادل اطالعات��ی میان اعضا براس��اس 
معاهدات دوجانبه ی��ا چندجانبه میان آنها و پس 
از تصویب مجالس و س��ایر مراجع ذیصالح داخلی 
آنها خواهد بود. هرچند این دو مورد تنها بخش��ي 
از مشمالت و اختالفات پیش روي پیوستن به این 
گروه اس��ت اما مخالفان این مساله با نگاهي فراتر 
به این مس��اله نگریسته و معتقدند نباید در مقابل 

بدعهدي های غربي ها به هر خواسته ای تن داد. 

تجربه نافرجام برجام
این صحبت مخالف��ان و نکاتي که آنها مطرح 
می کنند در شرایطي است که تنها دو ماه از اقدام 
آمریکا درخصوص خروج از برجام گذش��ته اس��ت 
و پیرو آن نیز بس��یاري از ش��رکت ها و کش��ورها 
اق��دام به خروج از ایران و قط��ع همکاري با ایران 

به واسطه این اقدام آمریکا کرده اند. 
کشورها و شرکت هایی که با امضاي برجام با تمام 
مشکالتش مدعي ش��ده بودند که همراه همیشگي 
ایران بوده و در برابر هیچ مش��کلي پا پس نخواهند 
کش��ید و همواره این نکته را مط��رح می کردند که 
ایران می توانند به حرف آنها و قراردادهایي که دالي 
بر تعهد و قول و قرار آنها بود پایبند باش��د اما دیري 
نگذش��ت که این تعهدات رنگ باخت و مدارک آنها 
به کاغذ پاره ای تبدیل شد که هیچ اعتباري ندارد و 
این همان اتفاقي بود که تا پیش از این نیز به واسطه 
تجربه ای که در رویارویي با آمریکا و غربي ها داشتیم 
قابل پیش بیني بود و مقام معظم رهبري نیز بارها و 
باره��ا در این خصوص )به خصوص رابطه با آمریکا(

هشدارها و تذکرات الزم را مطرح کرده بودند.
هر چند براساس حقایق همگام بودن با موضوعات 
جهانی خیلی با اهمیت است اما باید بپذیریم که امروز 
کشور در شرایط خاصی قرار دارد و نباید با تصمیمات 
غلط شرایط را از آنچه که هست بدتر کرد و راهي را 

پیش رفت که بازگشتي از آن وجود ندارد.
 منتقدان پیوس��تن به این گ��روه نکاتي مانند 
ارائه اطالعات نظام مالی ایران به سایر کشورها؛ ارائه 
اطالعات نظام مالی ایران به گروه اقدام مالی؛ اجرای 
قطعنامه های سازمان ملل متحد و تعریف تروریسم 
و... را مدنظر قرار داده و می گویند اگر جهان تجارت 
صنعت و تجارت یک جهان عدالت محور بود و منصفانه 
عمل می شد قطعا عضویت در این معاهدات مفید به 
فایده بود اما امروز استکبار جهانی برخی کشور ها را 
با آن محدود می کنند و این همان مس��اله ای است 
که بیش از بیش باید مورد توجه متولیان قرار گیرد 
به این معنا که در مس��یر پا نگذارند که با وجود این 
حجم تحریم؛ عمال دس��ت و پای کش��ور را بسته و 
محدودیت ه��ا را دوچندان کن��د به طوري که دیگر 

نتوانیم حق و حقوق را تامین کنیم.

سیاست روز ابهامات پیوستن به اف.ای.تی.اف را بررسي می کند؛

بندبازي روي تيغ با چشمان بسته

ین کشورها از نظر  فاسدتر
شاخص های پنهان مالی 

 Tax Justice Network گروه
مالی  پنهان  شاخص های  گزارش  در 
سال ۲۰۱۸ خود اعالم کرد: سوئیس 
فاسدترین کشور جهان از نظر ساختار 
کشور،  این  از  پس  و  است  مالی 

آمریکا و جزایر کایمن قرار دارند.
بهشت های  خاستگاه  سوئیس 
بزرگترین  و  است  جهان  مالیاتی 

ساختار محرمانه قضایی را دارد.
واحدی   ۶۰ شاخص  با  آمریکا 
است،  افزایش  حال  در  هم  باز  که 
دومین ساختار دولتی فاسد در جهان 
را دارا می باشد. یکی از اصلی ترین 
دالیل فساد در دولت آمریکا جذب 
کشورها  دیگر  نامشروع  ثروت های 
آمریکا  رتبه  در سال ۲۰۱۳  است. 
در این زمینه ششم بود و در سال 

۲۰۱۵ به رتبه دوم رسید.

 70 درصد پولشویی دنیا 
وپا یکا و ار در آمر

 ۴۷ برآوردها  برخی  براساس 
درصد پولشویی های دنیا در آمریکا و 
۲۳ درصد در اروپا انجام می شود؛ به 
عبارت دیگر، ۷۰ درصد پولشویی دنیا 
در آمریکا و اروپا انجام می شود و ۳۰ 
درصد دیگر، در بقیه دنیا رخ می دهد.

از  بسیاری  اینکه  به  توجه  با 
مراکز  و  بازار ها  در  پولشویی ها 
انواع  طریق  از  و  زیاد  عمق  با  مالی 
که  می شود  انجام  مالی ای  ابزارهای 
ایران  در  کمتر  را  آنها  نمونه های 
که  نمی رود  انتظار  یافت؛  می توان 
سهم ایران در مقیاس جهانی، سهم 

قابل توجهی باشد.
با  مبارزه  شاخص  بـــــراساس 
سومین  برای  ایران  بازل،  پولشویی 
سال متوالی پرریسک ترین کشور از 
نظر فعالیت های پولشویی معرفی شد.

 پایتخت انگلیس 
پایتخت پولشویی دنیا

 شواهد نشان می دهد لندن صرفاً 
مرکز بانک های بین المللی و گران ترین 
تبادل  مرکز  بلکه  نیست،  دنیا  شهر 

پول های کثیف هم هست.
با پولشویی  رئیس بخش مبارزه 
در آژانس ملی جرائم انگلیس درباره 
حجم پولشویی در لندن گفت: ما مقدار 
واقعی را نمی دانیم، اما می دانیم بین 

ده ها تا صدها میلیارد پوند است. 
که  زده اند  تخمین هایی  برخی 
انگلیس  طریق  از  که  پولی  میزان 
پوند  میلیارد   ۴۸ می شود،  شسته 
معادل دو درصد از کل تولید ناخالص 
ملی انگلیس است. همچنین برآورد 
می شود که حدود ۱۲۰ میلیارد پوند 
امالک و مستغالت نیز متعلق به افراد 
آن ها  هویت  که  باشد  نهادهایی  یا 

مشخص نیست.


