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معاون برنامه ريزي و فناوري اطالعات بانک شهر تصريح کرد:

تاثير استفاده از « رمزنت» بانک شهر در امنيت تراکنشهاي بانکي

فراخوان بيمه «ما» براي افزايش
سرمايه بيمه بدنه خودرو بيمه گذاران

ش��رکت بيمه «ما»
ط��ي فراخوان��ي از
بيمهگ��ذاران خ��ود
درخواس��ت ک��رد
نس��بت به افزايش
س��رمايه بيمه بدنه اتومبيل خود سريعا اقدام
کنند.به گ��زارش روزنامه روابط عموميبيمه
«م��ا» ،ب��ا توجه به نوس��انات اخي��ر قيمت
خودروهاي کش��نده  ،کامي��ون و کاميونت ،
اين ش��رکت به منظور حمايت ازحقوق بيمه
گذاران  ،خواستار افزايش سرمايه مورد بيمه
آنها در بيمه بدنه شد.بر اساس اين گزارش،
بيمه «ما» از مش��تريان و بيمه گذاران خود
درخواست کرد بر اساس شرايط عموميبيمه
نام��ه بدن��ه اتومبيل ،با مراجعه به ش��عب و
نمايندگيهاي بيمه «ما» در سراس��ر کشور
در اس��رع وقت ،نس��بت به افزايش سرمايه
بيمه نامه بدنه خودرو خ��ود اقدام کنند تا از
بروز هرگونه ضرر و زيان احتمالي ناش��ي از
ماده  10قانون بيمه(قاعده نسبي سرمايه) در
هنگام وقوع خسارت جلوگيري شود
سه مقاله علمياز بيمه آسيا در همايش
بيمه و توسعه پذيرفته شدند

مق��االت علميمدير
عام��ل ،عضو هيئت
مدي��ره و مدي��ر
بيمهه��اي عم��ر و
پسانداز بيمه آسيا در
بيست و ششمين همايش بيمه و توسعه پذيرفته
شدند.به گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل از
روابط عموميبيمه آسيا ،در بيست و ششمين
همايش بيمه و توس��عه که  13آذر ماه امسال
برگزار خواهد شد ،سه مقاله علمياز بيمه آسيا
تأئيد شد.اين گزارش ميافزايد ،نخستين مقاله
با عنوان «تبيين تأثير رفتار خريد بيمهگذاردر
افزايش ضريب نفوذ بيمههاي زندگي ،با تمرکز
بر اصول اقتصاد رفتاري « نوش��ته مس��عود
بادي��ن ،مدير عامل بيمه آس��يا و حس��ينعلي
نصرآبادي اس��ت ک��ه در پنلهاي تخصصي
ارائه ميش��ود.دومين مقاله با عنوان «بررسي
تأثير عوامل اقتص��ادي به تقاضاي بيمههاي
زندگي در شهرهاي بزرگ و کوچک» نوشته
مهدي ش��ريفي ،عضو هيئت مديره و معاون
فني اشخاص و مس��ئوليت بيمه آسيا ،آيدين
رشيدي و احمد سربخش��يان ميباشد،که به
صورت پوستري ارائه خواهد شد .سومين مقاله
با عنوان «بررسي تأثير اپليکيشنهاي بيمه بر
رضايتمندي مشتريان و افزايش ضريب نفوذ
بيمه» نوشته احمد سربخشيان مدير بيمههاي
عمر و پسانداز بيمه آس��يا ،آيدين رشيدي و
ابوالفضل خسروي است که در کتاب مجموعه
مقاالت همايش به چاپ ميرسد.

معاون برنام��ه ريزي و فناوري اطالعات
بانک ش��هر با اش��اره به اقدامات صورت
گرفته از س��وي اين بان��ک در خصوص
فعال کردن رمزهاي پويا گفت :به منظور
افزايش امنيت تراکنشهاي مالي بر بستر

اينترنت و عدم س��وء استفاده احتمالي از
سپردههاي مشتريان  ،نرم افزار «رمزنت»
از سوي اين بانک راه اندازي شده است.
به گزارش روزنام��ه عصرايرانيان به نقل
از مرکز ارتباط��ات و روابط عموميبانک
ش��هر ،جواد عطاران با بي��ان اين مطلب
اظه��ار کرد :رش��د روز اف��زون تعامالت
بانکي و روشه��اي پرداخت الکترونيک
در بس��تر اينترنت ،منجر به س��ودجويي

ب��ا روشه��اي مختل��ف فيش��ينگ از
س��پردههاي مش��تريان ش��ده است و به
همي��ن منظور ب��ا تأکيد بان��ک مرکزي
مبني بر اس��تفاده از رمز پويا  ،بانک شهر
اق��دام به طراحي و تهيه ن��رم افزار توليد
رمز يکبار مصرف به نام «رمزنت» کرده
اس��ت.وي در ادامه افزود :استفاده از نرم
اف��زار توليد رمز يکبار مصرف «رمزنت»،
ب��ه دليل آن ک��ه زمينه دسترس��ي افراد

به رمز يکديگر را غير ممکن ميس��ازد،
موج��ب ارتقاء امني��ت پرداخت و کاهش
خطرات ناش��ي از برداشتهاي غيرمجاز
و سوءاس��تفاده از کارته��اي بانکي در
تراکنشهاي اينترنتي ميش��ود.عطاران
با اش��اره ب��ه ويژگيهاي اين ن��رم افزار
گف��ت :از جمله ويژگيهاي اين نرم افزار
آن اس��ت که بدون نياز اتصال به شبکه
اينترن��ت ،قادر به توليد رمز يکبار مصرف

است و در صورت عدم استفاده  ،بازتوليد
ميش��ود.معاون برنامه ري��زي و فناوري
اطالعات بانک ش��هر در خصوص نحوه
فعالس��ازي «رمزنت»  ،اظه��ار کرد :اين
امکان براي مشتريان فراهم شده است تا
به س��هولت اين نرم افزار را نصب کنند و
تماميشعب اين بانک نيز براي راهنمايي
مشتريان و اطالعرساني در اين خصوص
آمادگي دارند.

در راستاي ايفاي نقش در حوزه مسئوليت اجتماعي صورت گرفت؛

بانکدينخستينمدرسهسازدرمناطقسيلزده

گروه بانک و بيمه :بانک دي در راس��تاي ايفاي نقش
در حوزه مس��ئوليت اجتماعي،چهارمين مدرسه شهداي
بانک دي را در اس��تان گلس��تان افتتاح کرد.به گزارش
روزنام��ه عصرايرانيان به نق��ل از اداره روابط عموميو
تبليغات بانک دي،مراسم افتتاحيه مدرسه شهداي بانک
دي در استان گلستان با حضور رضا سهم ديني ،رئيس
هيئت مديره،جمعي از مديران بانک دي ،س��يد محمود
حسيني ،مدير عامل و رئيس هيئت مديره شرکت عمران
و مس��کن آباد دي ،نبي هزار جريبي ،نماينده آق قال در
مجلس شوراي اسالمي ،احسان گوهري راد ،مدير کل
آموزش و پرورش استان گلستان و رضا جعفري ،رئيس
دفتر نماينده ولي فقيه استان برگزار شد.در اين مراسم،
س��هم ديني با اش��اره به اقدامات بانک دي در راستاي
ايفاي نقش در حوزه مسئوليت اجتماعي گفت :کمک به
تحقق اهداف عالي آموزش��ي و فرهنگي کشور در سايه
خرد و دانش و راهبرد عمل به مسئوليت اجتماعي ،يکي
از وظايف عموم جامعه است که عالوه بر نقشآفريني در
رشد اقتصادي و کارآفريني ،توسعه فرهنگي و اجتماعي
کشور را نيز در پي خواهد داشت و از همين رو بانک دي
نيز همواره توجه ويژهاي به توسعه فضاي آموزشي کشور
داشته اس��ت.رئيس هيئت مديره بانک دي با يادآوري
ش��عار بانک دي که برگرفته از مباني اعتقادي اس��ت،
خاطرنش��ان کرد :بانک دي به عنوان يک بانک ارزش
آفرين همواره کوشيده است ضمن انجام وظايف محوله
در حوزه بانکداري همراه با ساير مراجع ذيربط و مديران
دلسوز در راس��تاي ارزش آفريني و اجراي فرامين مقام
معظم رهبري (مدظله العالي) خدمتگزار مردم ش��ريف
و قدرش��ناس ايران اسالميباشد.س��هم ديني افزود :با

هدف مشارکت در تحقق اهداف جهادي و خيرخواهانه
و در راس��تاي اجراي مصوب��ه هيئت مديره بانک دي با
تخصيص بودجه از محل هزينهه��اي تبليغاتي ،پروژه
احداث س��ه باب مدرسه در مناطق سيل زده استانهاي
گلستان و لرستان در دس��تور کار بانک قرار گرفت.وي
با اش��اره به عملکرد موفق و چشمگير شرکت عمران و
مسکن آباد دي (عماد) به عنوان مسئول احداث مدارس
ش��هداي بانک دي در مناطق س��يل زده تصريح کرد:
س��اخت مدارس شهداي بانک دي در مناطق سيل زده
به ش��رکت عمران و مسکن آباد دي (عماد) سپرده شد
و اين پروژه  7ماهه با ماموريت س��اخت  2باب مدرسه
در اس��تان لرستان و يک باب مدرسه در استان گلستان
کليد خورد که با تالش بي وقفه همکاران شرکت عماد
موفق شديم در مدت کمتر از  3ماه ،نخستين مدرسه را
در روستاي گري دوجي آققال به بهره برداري برسانيم.

احس��ان گوهري راد ،مديرکل آموزش و پرورش استان
گلستان در مراسم افتتاح مدرسه شهداي بانک دي ضمن
قدرداني از پيشگاميبانک دي در توجه به توسعه فضاي
آموزش��ي يادآور ش��د :اين اقدام ارزش آفرين بانک دي
عالوه بر اين که براي هميش��ه در تاريخ استان گلستان
ماندگار است همچنين ميتواند به عنوان يک الگو براي
ديگر نهادها و سازمانها ،پويشهاي اجتماعي موثري را
در حوزه توجه به مسئوليت اجتماعي رقم بزند.همچنين
در اين مراسم س��رهنگ جواد فراهي ،جانشين فرمانده
سپاه نينواي استان گلس��تان ضمن قدرداني ارج نهادن
به اقدام ارزش��مند بانک دي در امر مدرسه سازي گفت:
درس��ت است که اکنون فرهنگ مدرسه سازي در ميان
مردم گس��ترش بيشتري يافته و کساني وجود دارند که
دس��ت در دست هم گذاشته و اقدام به مدرسه سازي در
مناطق محروم سرزمينمان کردهاند اما هنوز هم نياز است

کار با ش��کوه مدرسه س��ازي خيلي بيش از اين¬ها در
کشور جا بيفتند و بيشتر انجام پذيرد.فراهي افزود:خيرين
مدرسه ساز با کار نيک و پسنديده مدرسه سازي نه فقط
به کودکان بازمانده از تحصيل کمک مي¬کنند بلکه از
آس��يب ديدن آنها در آينده جلوگيري ميکنند چرا که
با ساخت مدرس��هها و کمک به تحصيل دانش آموزان
محروم يک کش��ور ،از جامع��ه¬اي امن¬تر برخوردار
خواهيم بود و اميد اس��ت بانک دي که همواره در مسير
تحقق رسالتهاي ارزشي در جامعه گام بر ميدارد ،حضور
موثر خود را در اين عرصه حفظ کند.محمود حس��يني،
مديرعامل و رئيس هيئت مديره شرکت عمران و مسکن
آباد دي نيز در اين مراسم ضمن قدرداني از تالشهاي
دلس��وزانه همکاران پروژه احداث مدارس در استانهاي
سيل زده گفت :حسب دستور هيئت مديره بانک دي و
تاکيد ايشان مبني بر ساخت مدارس با باالترين کيفيت
و کوتاهترين زمان ممکن  ،شرکت عماد تماميامکانات و
تخصص خود را براي تحقق اين خواست به کار گرفت.
وي خاطر نش��ان کرد :ش��رکت عماد موفق ش��د با به
کارگيري مهندسين مجرب و استفاده از بهترين مصالح
و تکنولوژي موجود در کشور  ،احداث دو باب مدرسه در
روس��تاهاي محمدآباد و معموالن استان لرستان و يک
باب مدرسه در روستاي گري دوجي را در کمتر از  3ماه
محقق سازد.حسيني افزود:الزم ميدانم از حمايتهاي
مسئوالن محترم نوس��ازي مدارس و مسئوالن محلي
براي سرعت بخشيدن به ساخت مدارس قدرداني کنم و
اميدوارم به زودي مدارس استان لرستان نيز که ساخت
آنها  90درصد پيش��رفت فيزيکي داشته است به بهره
برداري برسد.

از روز بيمه تا شب يلدا

بيمهکوثر بهمناس��بت روز بيم��ه ( 13آذر) و
با هدف توس��عه فرهنگ بيمه در ميان آحاد
جامع��ه ،انواع بيمهنامهه��ا را با تخفيفهاي
وي��ژ ه ب��ه بيمهگ��ذاران عرض��ه ميکند.به
گ��زارش روزنام��ه عصرايرانيان ب��ه نقل از

بيمه باران هموطنان توسط بيمه کوثر

روابطعموميو اعالم مدير بازاريابي و فروش
بيمهکوث��ر ،در اين اي��ام بيمهنامههاي بدنه
اتومبي��ل تا 70درصد تخفيف ،مس��ئوليت و
حوادث تا 20درصد ،آتشسوزي تا 25درصد،
مهندس��ي تا پنجدرصد و پ��ول و باربري با

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی محمودآباد
نظر به دس��تور م��واد  ۱و  ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب
، ۲۰/۹/۱۳۹۰ام�لاک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی محمودآباد
م��ورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم ص��ادر گردیده جهت اطالع عموم به
شرح ذیل آگهی می گردد :
امالک متقاضیان واقع در حاجیکال پالک اصلی  ۱۴بخش ۲
 ۶۰۵فرعی حجت وکیلی فرزند اس��حق نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  497.75متر مربع خریداری
مع الواسطه از سیدمهدی موسوی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در مالکال پالک اصلی  ۱۶بخش ۲
 ۳۸۵۹فرعی محمدرضا ذبیحی فرزند ذبیح اله نس��بت به شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت  301.8متر مربع
خریداری مع الواسطه از یداله فغانی مالک رسمی.
 ۳۸۶۳فرعی عباس بکلری اصل فرزند بیوک نس��بت به شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت  207.2متر مربع
خریداری مع الواسطه از عباداله خسروی مالک رسمی.
 ۳۸۶۴فرعی میترا خس��روانی فرزند حس��ین نسبت به شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت  ۲۴۰متر مربع که
متقاضی خود مالک رسمی مشاعی می باشد.
 ۳۸۶۵از  ۱فرعی رس��تم ترابی پور فرزند حسن نسبت به شش��دانگ یک باب خانه به مساحت  265.4متر مربع
خریداری مع الواسطه از محمدحسین قربانی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در زردآب پالک اصلی  ۲۱بخش ۲
 ۵۸۷فرعی س��یدجمال میری لواس��انی فرزند سیدحمزه نسبت به سه دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب خانه به
مساحت  ۵۱۱متر مربع خریداری مع الواسطه از قاسم صفی زاده مالک رسمی.
 ۵۸۷فرعی طیبه صالحی فرزند علی نس��بت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه به مساحت  ۵۱۱متر
مربع خریداری مع الواسطه از قاسم صفی زاده مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در سرخرود پالک اصلی  ۳۶بخش ۲
 ۳۴۳۰فرعی مصطفی مس��لمی فرزند رحمان نس��بت به شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت  254.75متر مربع
خریداری مع الواسطه از محمود پروین مالک رسمی.
 ۳۴۳۱از  ۸۳۳فرعی سحر گتابی شومیا فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  164.68متر
مربع که متقاضی خود مالک رسمی مشاعی می باشد.
 ۳۴۳۲فرعی ناصر قهرمانی فرزند علی اکبر نس��بت به شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت  178.74متر مربع
خریداری مع الواسطه از حسین قهرمانی مالک رسمی.
 ۳۴۳۳فرعی داود منصور س��یف آباد فرزند خان بابا نس��بت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  255.71متر
مربع خریداری مع الواسطه از ابوالحسن گل مالک رسمی.
 ۳۴۳۴فرع��ی حمید پروین فرزند محمدعلی نس��بت به شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت  490.01متر مربع
خریداری مع الواسطه از محمدعلی پروین مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در وزرامحله پالک اصلی  ۳۷بخش ۲
 ۱۹۲فرعی مرتضی خوش��رویان فرزند موس��ی نس��بت به ششدانگ یک باب خانه به مس��احت  ۱۸۴متر مربع
خریداری مع الواسطه از موسی خوشرویان مالک رسمی.
 ۱۹۳فرعی س��یدمحمد نجاتی فرزند سیدمختار نسبت به شش��دانگ یک باب خانه به مساحت  354.65متر مربع
خریداری مع الواسطه از مختار نجاتی مالک رسمی.
 ۱۹۴فرعی س��یدمحمد نجاتی فرزند س��یدمختار نسبت به شش��دانگ یک باب خانه به مساحت  728.7متر مربع
خریداری مع الواسطه از مختار نجاتی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در عشق آبادعلیا پالک اصلی  ۳بخش ۱۰
 ۲۹فرعی حجت قره داغی کلوچه فرزند فتح اله نس��بت به شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت  215.5متر مربع
خریداری مع الواسطه از عبداله ورزگر مالک رسمی.
 ۳۰فرعی بهاره واعظی فرزند تیمور نس��بت به س��ه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت  201.9متر
مربع خریداری مع الواسطه از عبداله ورزگر مالک رسمی.
 ۳۰فرعی یگانه نادی مبارکه فرزند مرتضی نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 201.9
متر مربع خریداری مع الواسطه از عبداله ورزگر مالک رسمی.
 ۳۱فرعی مرضیه یعقوبی خوش��دره گی فرزند حس��ن نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  272.15متر
مربع خریداری مع الواسطه از یوسف علیزاده مالک رسمی.

15درصد تخفيف به متقاضيان عرضه خواهد
ش��د.الله کريميافزود :در اين ايام بيمهنامه
حاميني��ز در ف��روش گروهي ب��ا تخفيف
10درص��دي ب��ه متقاضيان ارايه ميش��ود.
مدي��ر بازاريابي و ف��روش بيمهکوثر گفت:

هموطنان ميتوانند براي کس��ب اطالعات
بيش��تر و دسترسي به نشاني سرپرستيها و
نمايندگيهاي بيمه کوثر در سراسر کشور به
پايگاه اطالعرساني شرکت بهنشانيwww.
 kins.irمراجعه کنند.

امالک متقاضیان واقع در حسن آباد پالک اصلی  ۵بخش ۱۰
 ۲۲فرعی یداله پیرحسینی فرزند علی نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  406.8متر مربع خریداری مع
الواسطه از رمضان فالح مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در ترسیاب پالک اصلی  ۱۰بخش ۱۰
 ۹۶۱فرعی سیدیوس��ف علوی فرزند سیدمحس��ن نسبت به شش��دانگ یک باب خانه به مساحت  ۲۰۱متر مربع
خریداری مع الواسطه از حسن حسن تبار خوشرودی مالک رسمی.
 ۹۶۲فرعی حشمت اله قاضی فرزند رضا نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  200.7متر مربع خریداری
مع الواسطه از حسن حسن تبار خوشرودی مالک رسمی.
 ۹۶۳از  ۱۰۶فرعی میثم نیک پور فرزند قربانعلی نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  ۱۱۴متر مربع که
متقاضی خود مالک رسمی مشاعی می باشد.
امالک متقاضیان واقع در حربده پالک اصلی  ۱۲بخش ۱۰
 ۵۲۱از  ۳۷۵فرعی مجتبی یوس��فی هرندی فرزند حسین نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  199.8متر
مربع که متقاضی خود مالک رسمی مشاعی می باشد.
 ۵۲۲از  ۳۷۵فرعی علی اصغر رضائی جوچی فرزند قنبرعلی نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 199.8
متر مربع که متقاضی خود مالک رسمی مشاعی می باشد.
امالک متقاضیان واقع در آهومحله پالک اصلی  ۱۳بخش ۱۰
 ۳۸۶۹از( قطعه  ۱۰۰دادنامه افرازی) بابک فرزانه فرزند عین اله نس��بت به شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت
 355.15متر مربع خریداری مع الواسطه از محمد وعبداله یوسفیان مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در سوراخ مازو پالک اصلی  ۱۴بخش ۱۰
 ۳۲۷۵فرع��ی پیمان حبیبی فرزند حجت اله نس��بت به شش��دانگ ی��ک باب خانه به مس��احت  186.47متر مربع
خریداری مع الواسطه از حسین حسین زاده مالک رسمی.
 ۳۲۷۷فرعی رقیه کریمی فرزند محمدباقر نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  97.9متر مربع خریداری
مع الواسطه از علی جان شیرپور مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در تلیکسر پالک اصلی  ۱۵بخش ۱۰
 ۱۰۲۱فرع��ی محمد هادی منفرد فرزند محمد نس��بت به شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت  244.1متر مربع
خریداری مع الواسطه از شعبانعلی منفرد مالک رسمی.
 ۱۰۲۲فرعی الیاس کریمی فرزند روح اله نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  202.15متر مربع خریداری
مع الواسطه از آقاباال سعیدی مالک رسمی.
 ۱۰۲۳فرعی نیما امانی فرزند فرج اله نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین (جهت تجمیع) به مساحت  152.25متر
مربع خریداری مع الواسطه از موسی اسفندیاری مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در آبادمحله پالک اصلی  ۱۶بخش ۱۰
 ۱۱۱فرعی فریبا محمدزاده موالن فرزند رشید نسبت به ششدانگ یک باب خانه که مقدار نیم دانگ مشاع عرصه
وقف می باشد به مساحت  ۱۶۴متر مربع خریداری مع الواسطه از محمد قربانی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در بونده پالک اصلی  ۴۰بخش ۱۰
 ۲۵۹فرعی فاطمه محمدی افش��ان فرزند حبیب اله نس��بت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  517.4متر مربع
خریداری مع الواسطه از مهدی علیزاده مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در آزادمون پالک اصلی  ۴۳بخش ۱۰
 ۱۳۲۶فرعی ساراس��ادات مدنی فرزند سیدطاهر نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  253.08متر مربع
خریداری مع الواسطه از ابوطالب هراتی مالک رسمی.
 ۱۳۲۷فرعی سهیال عودی فرزند هاشم نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  200.04متر مربع خریداری
مع الواسطه از ابوطالب هراتی مالک رسمی.
 ۱۳۲۸فرعی ناهید مطیعی فرزند حسین نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  300.02متر مربع خریداری
مع الواسطه از ابوطالب هراتی مالک رسمی.
 ۱۳۲۹فرعی علی اکبر دشتی فرزند علی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی(کارگاه بلوک زنی) به
مساحت  1300.22متر مربع خریداری مع الواسطه از محمود آزاد مالک رسمی.
 ۱۳۳۰فرعی حس��ینعلی عباس��ی زاده فرزند یداله نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  433.35متر مربع
خریداری مع الواسطه از ابوطالب هراتی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در خشت سر پالک اصلی  ۴۵بخش ۱۰
 ۶۶۰از  ۴۷۹فرعی ابوالفضل محمدزاده فرزند محمد نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  ۳۰۰متر مربع
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اخبار
سود مشارکت در منافع بيمههاي
زندگي دي پرداخت شد

با اع�لام مديريت بيمههاي
زندگ��ي بيم��ه دي ،س��ود
مشارکت در منافع بيمههاي
زندگ��ي جهت پايان س��ال
مال��ي  1397به ميزان  22.2درصد محاس��به
و در اندوخت��ه بيمه نامههاي ج��اري صادره تا
پايان س��ال  97اعمال شد .به گزارش روزنامه
عصرايراني��ان ب��ه نق��ل از رواب��ط عموميو
اطالعرساني شرکت بيمه دي؛ امکان مشاهده
مبلغ سود مشارکت در منافع و ساير منافع مالي
بيم��ه نامهها براي نمايندگان و بيمه گذاران از
طريق س��ايت تخصصي بيمههاي زندگي به
آدرس  http://life.dayins.comفراهم
ميباشد .گفتني اس��ت با توجه به ميزان سود
مشارکت در منافع اعالم شده در سنوات قبل،
رشد صعودي و سرمايه گذاري مطلوب در حوزه
بيمههاي زندگي مشاهده ميگردد.
رتبه نخست بيمه پارسيان در ظرفيت
مجاز قبولي اتكائي

بيمه پارس��يان ب��ا ظرفيت
پذيرش  1329ميليارد ريال
در هر ريسک بزرگترين بيمه
گر اتکايي خصوصي از لحاظ
ظرفيت مجاز قبولي در هر ريس��ک بوده و به
تنهايي25درصد از مجموع ظرفيت شرکتهاي
بيمه خصوصي داراي مجوز اتکايي را در اختيار
دارد.اين ش��رکت دراراي رتب��ه  1توانگري در
صنعت بيمه بوده و عدد توانگري  120نشانگر
توان مالي باالي اين شرکت در مقايسه با ساير
شرکتهاي بيمه خصوصي ميباشد.
قهرمانيايثارگرانبانککشاورزيدر
پانزدهمينجشنوارهفرهنگي،ايثارگران

تيم ايثارگران بانک کشاورزي در پانزدهمين دوره
المپياد فرهنگي و ورزشي ايثارگران سيستم بانکي
کش��ور با کسب هش��ت مدال ،موفق به کسب
عنوان قهرماني در بين بانکهاي کش��ور شد.به
گ��زارش روزنامه عصرايرانيان ب��ه نقل از روابط
عموميبانک کشاورزي ،اين رقابتها ،با حضور
 ۳۵۰ايثارگراز ۱۱بانک کش��ور و در  ۱۱رش��ته
تيميو انف��رادي در دو بخش فرهنگي ش��امل
رش��تههاي حفط ،ترتيل ،مفاهي��م و قرائت و ده
رشته ورزشي شامل دو وميداني ،تنيس روي ميز،
بدمينتون ،تيراندازي ،کاراته (کاتا) ،برگزار شد

خریداری مع الواسطه از غالمعلی سیفی مالک رسمی.
 ۶۶۱فرعی اصغر قمری منزه فرزند نادعلی نس��بت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه که مقدار نیم
دانگ مش��اع عرصه وقف می باشد به مس��احت  397.76متر مربع خریداری مع الواسطه از عزت اله محمدزاده
خشت سری مالک رسمی.
 ۶۶۱فرعی ساناز ارشادی اسکوئی فرزند محمدعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه که مقدار
نیم دانگ مشاع عرصه وقف می باشد به مساحت  397.76متر مربع خریداری مع الواسطه از عزت اله محمدزاده
خشت سری مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در محمودآباد پالک اصلی  ۴۷بخش ۱۰
 ۳۳۹۶فرعی سمانه فالح فرزند یوسف نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  207.45متر مربع خریداری
مع الواسطه از علی اکبر خاکپور مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در عزت آباد و علمده شرقی پالک اصلی  ۲۱بخش ۱۱
 ۴۷۱فرعی محمود رضانژاد فرزند محمد نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  403.8متر مربع خریداری
مع الواسطه از نعمت اله نیک پور مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در رودپشت پالک اصلی  ۲۴بخش ۱۱
 ۶۰۳فرعی مجید سبزی فرزند غالمعلی نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  264.85متر مربع خریداری
مع الواسطه از حیدرعباسی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در چهارافرا پالک اصلی  ۲۷بخش ۱۱
 ۲۲۶از  ۴۴فرعی مهناز پورمهدی اره چال فرزند علی نس��بت به شش��دانگ یک باب خانه به مساحت  388.3متر
مربع که متقاضی خود مالک رسمی مشاعی می باشد.
امالک متقاضیان واقع در متوریج پالک اصلی  ۳۰بخش ۱۱
 ۱۵۷۱فرعی میکائیل محمودی فرزند نوروزعلی نس��بت به شش��دانگ یک باب خانه به مساحت  206.3متر مربع
خریداری مع الواسطه از عباسعلی توکلی مالک رسمی.
 ۱۵۷۲فرعی حسین اسالمی فرزند نقی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  ۱۱۰۰۰متر مربع
که متقاضی خود مالک رسمی مشاعی می باشد.
 ۱۵۷۳فرعی احمد کیاساالر فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 227.35
متر مربع خریداری مع الواسطه از عباسعلی توکلی مالک رسمی.
 ۱۵۷۳فرعی محبوبه امیدوار مقدم فرزند یوسف نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت
 227.35متر مربع خریداری مع الواسطه از عباسعلی توکلی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در زنگی کال پالک اصلی  ۳۸بخش ۱۱
 ۱۸فرعی مریم دولت آبادی فرزند حس��ین نسبت به ششدانگ یک باب خانه که مقدار  ۱۵سیرمشاع عرصه وقف
می باشد به مساحت  159.2متر مربع خریداری مع الواسطه از عزیز اله سلیمانی مالک رسمی.
 ۱۹فرعی طاهره خجس��ته فر فرزند علی اصغر نسبت به ششدانگ یک باب خانه که مقدار  ۱۵سیر مشاع عرصه
وقف می باشد به مساحت  572.4متر مربع خریداری مع الواسطه از قاسم بوستانی مالک رسمی.
لذا به موجب ماده  ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده  ۱۳آئین
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز از طریق این روزنامه محلی  /کثیراالنتش��ار در ش��هرها
منتش��ر و در روستاها عالوه بر انتش��ار آگهی ،رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم
ش��ده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید
و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم
قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع
از مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت .بدیهی اس��ت برابر ماده  ۱۳آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که
قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نش��ده ،واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ،مراتب
را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان
ثبت و فاقد س��ابقه تحدید حدود ،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید .م الف
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تاریخ انتشار نوبت اول 98/9/12 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/9/27 :
فرهاد آقابابایی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالك محمودآباد

