اخبار
خدمات تازه بانک ملی ایران برای
مشتریان در روزهای کرونایی

بان��ک ملی ای��ران به منظور تس��هیل امور
مشتریان در دوره شیوع کرونا دامنه خدمات
خود را توسعه داده تا الزام به حضور در شعب
به کمترین میزان ممکن برس��د.به گزارش
رواب��ط عمومی بانک ملی ای��ران ،همزمان
با اعمال محدودیت های کرونایی و کاهش
تعداد کارکنان بانک ها ،تش��ویق مشتریان
ب��ه افزایش اس��تفاده از خدم��ات بانکداری
الکترونیک به منظور کمک به قطع زنجیره
انتق��ال کرون��ا در دس��تور کار ق��رار گرفته
است.از س��وی دیگر به منظور کاهش تردد
مشتریان در شهر و همچنین کاهش مراجعه
به ش��عب ،برخی محدودیت ها در تراکنش
ه��ای بانکی به طور موقت برداش��ته ش��ده
اس��ت که از جمله آنها می توان به افزایش
سقف کارت به کارت تا  10میلیون تومان و
نی��ز تمدید تاریخ انقضای کارت های بانکی
تا پایان س��ال جاری بدون مراجعه به شعبه
اشاره کرد.همچنین دستگاه های خودگردان
بانک ملی ایران به منظور دریافت و پرداخت
وجه نقد فعال اند و ب��دون هیچ محدودیت
زمانی ،ب��ه طور ش��بانه روزی در هفت روز
هفته به مش��تریان خدمت رسانی می کنند.
سقف انتقال وجه کارت به کارت در
بانک اقتصادنوین به  100میلیون ریال
افزایش یافت

بانک اقتصادنوین در راس��تای مقابله با شیوع
موج س��وم ویروس کرون��ا و با هدف کاهش
مراجعات حضوری مشتریان گرامی به شعب
تمهی��دات ویژه بانک مرک��زی را در خدمات
الکترونیک��ی خ��ود اجرایی کرد.ب��ه گزارش
رواب��ط عمومی بانک اقتصادنوی��ن ،با مجوز
بانک مرکزی ،از تاری��خ دوم آذرماه  1399تا
اعالم بعدی ،سقف انتقال وجه کارت به کارت
شتابی و داخلی از طریق اپلیکیشن همراهنوین،
اینترنتبانک و تمامی دستگاههای خودپرداز
بانک اقتصادنوی��ن تا مبلغ  100میلیون ریال
در روز افزای��ش مییابد.عالوه ب��ر این تمام
کارتهای نقدی این بانک که تاریخ انقضای
آنها از آذر تا اسفند  1399است به مدت یک
سال تمدید میشود .بدیهی است از این تاریخ،
انجام تراکنشهای نیازمند به درج تاریخ انقضا،
با وارد کردن تاریخ جدید امکانپذیر است.

آگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)
آگهی مزای��ده اموال غیر منقول (ملک ش��ماره
 8035/97بخش یک سمنان)
ب��ه موجب پرون��ده اجرایی کالس��ه 9800957
علیه آقای مهدی یغمائی فرزند جس��ینعلی محل
تول��د س��منان تاری��خ تول��د  60/2/15ش ملی
 4569516416ش ش  185به نشانی سمنان باغ
فردوس خ قدس پالک  8طبق تقاضانامه سمنان
خ فجر – فجر پنجم – کنار آرایش��گاه مدرن ولد
خانم مرضیه عالیشاهی فرزند عباس محل تولد
دامغان تاریخ تولد  55/8/1ش ملی 4578801268
ش ش  1049به نشانی سمنان بلوار حکیم الهی
جنب مس��جد صاحب الزمان آپارتمان گل سنگ
منزل پدر خود به موجب س��ند ازدواج ش��ماره
 1387/9/18467-28تنظیم��ی دفترخانه ازدواج
ش��ماره  3و طالق شماره  2شهر سمنان استان
سمنان در قبال  125عدد سکه تمام بهار آزادی
بانضمام هزینه یکبار مصرف سفر به خانه خدا
و زیارت حرمین ش��ریفین که مق��وم به میزان
 13/428/500/000ریال بابت اصل طلب و مبلغ
 671/425/000ریال نیم عشر اجرائی می باشد
که بس��تانکار جهت وصول طلبش درخواس��ت
بازداشت و توقیف پالک ثبتی شماره 8035/97
بخش یک سمنان مفروز و مجزا شده از  4فرعی
از اصل��ی مذک��ور قطعه  4واق��ع در بخش یک
سمنان حوزه ثبت ملک سمنان را نمود که پالک
فوق بابت این پرونده بازداش��ت شده که پس از
قطعیت ارزیابی بس��تانکار تقاضای مزایده ملک
مورد بازداش��ت را نمود .تقاضای مزایده ملک
مورد بازداشت را دارد که به شرح گزارش دفتر
بازداشتی می باشد .مشخصات ملک به شماره
 97فرعی از  8035اصلی مفروز و مجزا شده از
 4فرعی از اصلی مذکور قطعه  4واقع در بخش
 01ناحیه  00حوزه ثبت ملک س��منان اس��تان
سمنان به مس��احت  91/37متر مربع .آپارتمان
مس��کونی به حدود :حدود و مشخصات پالک
مذکور به ش��رح خالصه معامله شماره 7922
م��ورخ  1389/05/14دفترخانه  11س��منان می
باش��د (تصویر پیوست) شش��دانگ یکدستگاه
آپارتمان مسکونی به مساحت  91/37متر مربع
واقع در طبقه دوم واحد شمالی که مقدار 10/84
متر مربع آن بصورت باکن س��قف پیشرفته در
فض��ای خیابان حکیم الهی می باش��د که مقدار
 3/53متر مربع دیگر آن به صورت بالکن مسقف
می باشد قطعه چهار تفکیکی به انضمام انباری
ش��ماره  8به مساحت  10/65متر مربع واقع در
نیم طبقه و به انضمام پارکینگ ش��ماره یک به
مساحت  9/90متر مربع پالک  97فرعی از 8035
مجزی شده از  4فرعی از اصلی مرقوم واقع در
بخش یک س��منان با قدرالحصه از مشاعات و
مش��ترکات انتفام از احمد علی سنگی طبق سند
قطعی  7922تاریخ  89/05/14دفتر یازده سمنان.
حدود مش��خصات ش��مال به طول  10/35متر

سپرده گذاری کوتاه مدت آتیه طالیی؛

بانک مسکن امکان جدیدی برای پس انداز
مش��تریان خود در قالب راه اندازی «سپرده
گ��ذاری کوتاه مدت آتی��ه طالیی» فراهم
کرد .به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن
طرح جدید بانک مس��کن امکان پس انداز
در ش��رایط اقتصادی را ایجاد خواهد کرد.
این طرح با عنوان «س��پرده گذاری کوتاه
مدت آتیه طالیی» اس��ت که مشتریان با
افتتاح آن امکان واریز و برداشت را خواهند

طرح جدید سپرده گذاری در بانک مسکن

داش��ت .نرخ س��ود علی الحس��اب پیش
بینی ش��ده برای این سپرده گذاری معادل
 ۱۰درص��د برای س��پرده کوتاه مدت و 18
درصد برای س��پرده بلند مدت می باش��د.
مش��تریان با افتتاح این حس��اب همچون
دیگر حساب های کوتاه مدت ،با دارا بودن
کارت بانکی می توانن��د از تمامی خدمات
بانک��داری الکترونیک همچ��ون اینترنت
بانک ،هم��راه بان��ک و ...اس��تفاده کنند.

متقاضیان ب��رای افتتاح این حس��اب باید
حداقل  ۲۰۰هزار تومان موجودی داش��ته
باشند به این معنا که کاهش سپرده به کمتر
از این رقم منجر به فس��خ حساب میشود.
مطابق با مفاد قرارداد افتتاح حساب ،سیستم
پس از واریز سود در پایان هر ماه ،به صورت
اتوماتیک در اول هر ماه نسبت به برداشت
از حساب (مازاد بر حداقل مبلغ الزم جهت
جلوگیری از فسخ حساب) اقدام و یک فقره

سپرده سرمایهگذاری بلندمدت  2ساله آتیه
طالی��ی  3جدید با حداقل مبل��غ  ۵۰هزار
تومان و نرخ س��ود علیالحساب  18درصد
(در حال حاضر) به نام مش��تری افتتاح می
کند.البته افتتاح حس��اب س��پرده بلندمدت
حداقل فوق ( ۵۰ه��زار تومان) با
بی��ش از
ِ
احتساب ضرایب یکریالی صورت پذیرفته
و این امر مادامیکه سپرده کوتاهمدت آتیه
طالیی 3نزد بانک مفتوح باشد ،به صورت
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سیستمی هر ماه تکرار میشود.گفتنی است
حساب واسطه تمامی حسابهای مفتوحه،
س��پرده س��رمایهگذاری کوتاهم��دت آتیه
طالیی  3بوده ،تمام عملیات بانکی بر روی
حساب واس��طه انجام میپذیرد.به گزارش
پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا ،این طرح
س��پرده گذاری بانک مسکن به راحتی می
تواند یک پناهگاه امن برای پس اندازهای
خرد و کالن مشتریان این بانک باشد.

عملکرد بانک توسعه تعاون با رویکرد و کارکرد توسعهای انجام میگردد

سعید معادی معاون امور اس��تانها و بازاریابی بانک توسعه تعاون :عملکرد
بانک توسعه تعاون با رویکرد و کارکرد توسعهای انجام میگیرد .سعید معادی
معاون امور اس��تانها و بازاریابی بانک توس��عه تعاون که به منظور بررسی
عملکرد ش��شماهه اول سال جاری و میزان تحقق برنامه ابالغی به استان
گیالن عزیمت کرده بود در جلس��ه ارزیابی عملکرد این استان بابیان اینکه
عملکرد کیفی س��ازمان به کیفیت سرمایه انسانی آن ارتباط مستقیم دارد و
راهبری مناسب و هدفمند سرمایه انسانی که منطبق با اهداف و برنامهها باشد
میتواند نتایج مطلوبی برای سازمان و ذینفعان را به همراه داشته باشد اظهار
داشت :ایجاد نگرش منطقی در سرمایه انسانی و ظرفیتسازی و توسعه آنان
با استفاده از آموزشهای مرتبط با مباحث نظری و کاربردی که سرمایه انسانی
را از حیث علم و عمل به فلس��فه وج��ودی ،مأموریت ،اهداف و برنامههای
سازمان از یکسو و انتظارات ،درخواستها و نیازهای ذینفعان از سوی دیگر
نزدیک سازد عامل موفقیت و رشد و توسعه و بالندگی سازمان از حیث کمی و
کیفی خواهد شد .معادی بهرهگیری از ظرفیتها و قابلیتهای درون و بیرون
سازمان را حاصل خودباوری ،شناخت ،تحلیل و استراتژی مناسب دانست و
دراینباره افزود :نگاه خردمندانه و همت و تالش مس��ئوالنه و متعهدانه در
کنار اصل همافزایی ،تعامل و مشارکت و کار تیمی بهترین مؤلفههای حرکت
سازمان بر محورهای تعیین و تعریفشده در چارچوبهای قانونی و مبتنی بر
اهداف و برنامهها میباشد .معاون مدیرعامل بانک توسعه تعاون با تأکید بر
اینکه بانک توسعه تعاون بیش از گذشته رویکرد و کارکرد مبتنی بر کمک به

توسعه بخشهای اقتصادی به ویژه بخش تعاون را معیار اصلی فعالیتهای
خود قرار داده است گفت :درک صحیح از مفهوم توسعه به ویژه با بهرهگیری
از عملیات و فعالیتهای بانکی برای یک بخش اقتصادی خاص به نام تعاون
که خود از یک ویژگی متمایز و منحصربهفرد برخوردار بوده اس��ت و در دل
خود ظرفیتهای مختلفی را در اش��کال و ابعاد مختلف به صورت حقیقی و
حقوقی و در قالب فعالیتهای انحصاری ،ترکیبی و تلفیقی در بخش مسکن
و عمران ،صنعت و معدن ،کشاورزی و دامپروری ،خدمات و بازرگانی با همه
زیر بخشها و مشتقات جا داده است کار سخت و دشواری میباشد به ویژه
اینکه الگو و مدل شخصی در خصوص فعالیتهای بانکی با رویکرد توسعهای
برای بخشهای مشخص و تعریفشده از پیشتر وجود داشته ولیکن هیچگاه

الگو مفهومی و کاربردی برای یک پدیده فرا بخشی به عنوان تعاون که از
دو قابلیت اقتصادی و اجتماعی توأمانی و همزمان برخوردار میباش��د برای
فعالیت و عملیات بانکی را نمیتوان مدلی از گذش��ته مشاهده کرد .وی در
همین رابطه افزود :تجربه بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک توسعهای
ص��در صد دولتی برای بخش خاص اقتصادی تعاون یک تجربه جدید بوده
که به تدریج در اجرا از یک پختگی برخوردار ش��ده است .همچنین در این
جلسه حمیدرضا البرزی مدیر امور سرمایهگذاری و اعتباری و احمد محمدی
مدیر امور شعب و استانها مطالبی را در خصوص کیفیت تجهیز و تخصیص
منابع ،تالش برای تحقق صددرصدی برنامه در شاخصهای مختلف به ویژه
تس��هیالت مرتبط با عاملیت تفاهمنامهها و حمایتی مطالبی را بیان کردند.
ش��ایانذکر اس��ت در این جلس��ه وضعیت عملکردی  ۱۷شعبه و یک باجه
این استان در شاخصهای مختلف عملکردی اعم از منابع ،مصارف ،نسبت
مصارف به منابع ،ترکیب منابع ،مطالبات غیر جاری ,npl ،عملکرد عاملیت
وجوه ،هزینههای مستقیم و غیرمستقیم ،قیمت تمامشده پول ،سود و زیان
مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت .گفتنی است در پایان این جلسه ابراهیم
واسعی ریس شعبه سعدی رشت به عنوان سرپرست استان گیالن منصوب و
حکم انتصاب وی توسط معاون امور استانها و بازاریابی بانک توسعه تعاون
تقدیم ایش��ان شد .به عالوه از زحمات نوری معاونت اعتبار در زمان تصدی
به عنوان سرپرس��ت استان نیز با اهدای لوح تقدیر از سوی معادی تقدیر به
عمل آمد.

سقف کارت به کارت بانک ایران زمین ،افزایش یافت

بانک ایران زمین در راستای مقابله با انتشار
وی��روس کرونا و ل��زوم کاه��ش مراجعات
حضوری به ش��عب ،ضمن تأکید بر استفاده
هرچه بیش��تر ازخدمات غیرحضوری سقف
خدمات مبتنی برکارت های ش��تابی خود را
افزای��ش داد.به گزارش روابط عمومی بانک
ای��ران زمین؛ ب��ا توجه به رون��د صعودی و

شروع موج س��وم ویروس کرونا در کشور و
در راس��تای مدیریت ،کنترل و پیشگیری از
ش��یوع این ویروس ،طبق بخشنامه صادره
از بان��ک مرکزی ،س��قف مج��از کارت به
کارت ش��تابی و درون بانکی از طریق درگاه
های اینترنت��ی و خودپردازها را افزایش داد.
بر اس��اس این بخشنامه ،سقف مجاز انتقال
وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی)

پنجره و دیواری است به فضای بلوار حکیم الهی
شرقا اول بطول  1/05متر دیواری است به بلوار
دوم ب��ه طول  8/30متر دیواری اس��ت به قطعه
چه��ارم تفکیکی جنوبی اول ب��ه طول  6/03متر
دیواری اس��ت اشتراکی با واحد جنوبی دوم که
غربی اس��ت به طول  2/05متر و سوم به طول
 4/30درب و دیواری اس��ت به راه پله مش��اعی
غربا بطول  6/95متر دیواری است به قطعه دوم
تفکیکی دوم به طول  1/05متر دیواری اس��ت به
بلوار کف آن با سقف طبقه تحتانی و سقف آن با
کف طبقه فوقانی اشتراکی می باشد حدود انباری
شماره  8عبارت است شمالی به طول  2/40متر
دیواری است اشتراکی با انباری شماره  2شرق
اول بطول  0/98متر درب دیواری است به راهرو
مش��اعی دوم به ط��ول  3/30متر دیواریس��ت.
مشخصات منضمات ملک :مشخصات مالکیت:
مالکیت مهدی .یغمائی فرزند حس��ینعلی شماره
شناسنامه  185تاریخ تولد  1360/02/15صادره
از سمنان دارای شماره ملی  4569516416با جز
سهم  6از کل سهم  6به عنوان مالک شش دانگ
عرصه و اعیان.
متن سهم :شش��دانگ عرصه و اعیان ،موضوع
سند مالکیت اصلی بشماره چاپی  692298سری
الف س��ال  88که در صفحه  48دفتر امالک جلد
 524ذیل شماره  78242ثبت گردیده است.
ملک فوق پس از ارجاع به کارش��ناس رس��می
دادگستری ارزیابی قطعی گردید که در گزارش
کارش��ناس تش��ریح گردیده اس��ت .احترام در
اجرای قرار کارشناس��ی پرونده اجرایی کالسه
 9800957در رابط��ه ب��ا ارزیابی پ�لاک ثبتی
بازداشتی ش��ماره  8035/97قطعه  4بخش یک
س��منان به آدرس بلوار حکیم الهی جنب مامور
س��رای مخابرات آپارتمان گل سنگ طبقه دوم
واحد ش��مالی خواهان (زوج��ه) خانم مرضیه
عالیش��اهی و خوانده (زوج) آقای مهدی یغمایی
هر دو ب��ه آدرس فوق الذکر که به اتفاق نماینده
خواه��ان از محل بازدید و گزارش بش��رح ذیل
تقدیم میگردد:
مورد بازدید عبارت است از شش دانگ عرصه و
اعیانی یک دستگاه آپارتمان مسکونی مالک آقای
مهدی یغمایی فرزند حسنعلی شماره شناسنامه
 185کدملی  4569516416به مساحت  91/37متر
مربع واقع در طبقه دوم واحد ش��مالی که مقدار
 1084آن بص��ورت بالکن پیش��رفته در فضای
خیابان حکیم الهی که مقدار  3/53متر مربع دیگر
آن به صورت بالکن مسقف قطعه چهارم تفکیکی
به انضمام انباری ش��ماره  8به مساحت 10/65
متر مربع واقع در نیم طبقه به انضمام پارکینگ
شماره یک به مساحت  3/90متر مربع پالک 97
فرع��ی از  8035اصلی مجزی ش��ده از  4فرعی
از اصلی قطعه  4واقع در بخش یک س��منان در
یک بلوک  8واحدی با س��ازه بتنی به مس��احت
 295/30متر مربع به صورت دو کله که شماال به

از طری��ق درگاههای اینترنتی ،خودپردازها و
کیوس��ک بانک ایران زمین از مبلغ شصت
میلی��ون ریال در هر ش��بان ه روز از مبدأ هر
کارت به یکصد میلیون ریال افزایش یافت،
همچنین س��قف مجاز انتقال وجه کارت به
کارت از طریق پرداخت سازها از ده میلیون
ریال به سی میلیون ریال با حصول اطمینان
از انطباق ش��ماره ملی دارنده کارت و شماره

بلوار حکیم الهی و جنوبا به کوچه با درب ماشین
رو می باشد نمای ساختمان در قسمت شمال از
سنگ تراورتن و بادبر و گرانیت با یک باب مغازه
دو درب و نمای جنوبی و دیوار حیاط از س��نگ
بادبر و درب آدم رو آهنی از طرف بلوار و درب
ماشین رو از طرف کوچه جنوبی انباری در نیم
طبقه و پارکینگ به صورت رامپ از طریق حیات
به زیر زمین می باش��د واح��د مربوطه با درب
ضدس��رقت با حفاظ آکاردویی آهنی و راه پله
سنگی و نرده آهنی و آسانسور و در داخل واحد
ش��امل هال و پذیرایی و اطاقها که کف سرامیک
و سقف و دیوار س��فید کاری و آشپزخانه اپن
با کابینت ام دی اف و سرویس��ها کف سرامیک
و دیوار تا سقف کاشیکاری گرمایش بخاری و
آبگرمکن و سرمایش کولر انشعابات آب و برق
و گاز مجزا و قدمت س��اخت حدود  10سال می
باش��د با توجه به موارد ف��وق و در نظر گرفتن
جمیع جهات موثر در قیمت گذاری ارزش شش
دان��گ عرصه و اعیانی به مبل��غ 5025350000
ری��ال (پنج میلیارد و بیس��ت و پن��ج میلیون و
سیصد و پنجاه هزار ریال) می باشد.
مزای��ده از مبلغ پایه ارزیاب��ی 5/025/350/000
ری��ال (پنج میلیارد و بیس��ت و پن��ج میلیون و
سیصد و پنجاه هزار ریال) شروع و به باالترین
قیمت پیش��نهادی واگذار خواهد شد .ضمن ًا در
روز مزایده نیم عش��ر اجرای��ی و حق مزایده و
سایر هزینه های مربوطه طبق ماده  40آیین نامه
اجراء مفاد اسناد رسمی الزم االجرا نقدا وصول
و همچنی��ن بدهی های مالیاتی و حق انش��عاب
آب و ب��رق و کلیه بدهی های ملک فوق به دولت
که مش��خص نبوده بر عهده برنده مزایده است.
مزایده در روز ش��نبه م��ورخ  1399/09/22از
ساعت  9الی  12ظهر در محل اجرای ثبت سمنان
به نشانی میدان مطهری – بلوار مدرس – اداره
ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان – شعبه اجرا
برگزار می گردد .فروش نقدی بوده و خریداران
می توانن��د در وقت مقرر در محل حضور یافته
و در جلس��ه شرکت نمایند .در صورتی که ملک
باالتر از مبل��غ مندرج در آگهی فروخته ش��ود
از خریدار بر اس��اس مبلغ پیشنهادی نسبت به
وصول ح��ق مزایده (مازاد مبلغ پایه ارزیابی) و
سایر هزینه های مربوطه قانونی و حقوق دولتی
نق��داً اقدام می گردد و در صورت عدم ش��رکت
خریداران ملک به بستانکار واگذار و هزینه های
قانونی اخذ و وصول خواهد شد .ضمن ًا شرکت
در جلس��ه برای عموم آزاد است و چنانچه روز
تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز
بعد از تعطیل جلس��ه مزایده در همان ساعت و
مکان تشکیل خواهد شد .تاریخ انتشار  :روز سه
شنبه مورخه 1399/09/04
داوود دهباشی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی
سمنان
م  /الف 479

ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش
قابل افزایش اس��ت.در همین راستا ،امکان
تمدید تاریخ انقضاء کارتهای بانکی بدون
نیاز به مراجعه حضوری مشتری تا پایان سال
جاری به مدت یک سال انجام خواهد شد و
سقف صدور کارت هدیه تا اطالع ثانوی و به
صورت موقت به بیست میلیون ریال افزایش
یافته است.این اقدامات به منظور جلوگیری

از مراجعه مشتریان به شعب و حفظ سالمت
آنها انجام می شود.بر اساس این بخشنامه،
س��قف مجاز انتق��ال وج��ه کارت به کارت
(ش��تابی و درون بانکی) از طریق درگاههای
اینترنتی ،خودپردازها و کیوسک بانک ایران
زمین از مبلغ ش��صت میلی��ون ریال در هر
شبان ه روز از مبدأ هر کارت به یکصد میلیون
ریال افزایش یافت.
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اخبار
سیستم نوبت دهی تلفنی مشتریان بانک
رفاه کارگران آغاز به کار کرد

به منظور رفاه حال مشتریان و حفظ سالمتی
آن ها در دوران ش��یوع ویروس کرونا ،سیستم
نوبت دهی تلفنی مشتریان بانک رفاه کارگران
آغاز به کار کرد.به گزارش روابط عمومی بانک
رفاه کارگران ،به منظور حفظ س�لامتی و رفاه
حال مش��تریان و به حداقل رس��اندن تجمع
در شعب ،برای کس��انی که مجبورند خدمات
حض��وری دریافت کنند ،سیس��تم نوبت دهی
تلفنی مشتریان بانک رفاه کارگران آغاز به کار
کرد .بر اس��اس این گزارش ،در این سیس��تم،
مش��تریان می توانند از طریق تماس با مرکز
ارتباط با مشتریان این بانک (فراد) ،برای حضور
در ش��عب نوبت بگیرند و در ساعت مشخصی
که به آن ها اعالم می شود ،جهت انجام امور
بانکی خود به شعبه مراجعه کنند .گفتنی است،
در این سیس��تم مش��تریان از طریق تماس با
شماره  021-8525کلید  2را انتخاب و پس
از وارد کردن کد ش��عبه ،زمان نوبت به صورت
پیامک به تلفن همراه آن ها ارس��ال می شود
و در صورت نداشتن کد شعبه ،تماس مشتریان
با کارکنان مرکز ارتباط با مشتریان بانک برقرار
و با راهنمایی آن ها ،نوبت حضور در ش��عبه به
وی اعالم می شود .ساعت تماس مشتریان با
این مرکز  8صبح تا  12ظهر است.
تداوم همکاری های بیمه آسیا و گروه
صنعتی ماموت وارد پنجمین سال شد

مدی��ران گروه صنعت��ی مام��وت در دیدار با
مدیرعام��ل بیمهآس��یا ،بر هم��کاری خود و
ی
گس��ترش آن با این ش��رکت بزرگ بیمه ا 
تاکی��د کردند .به گزارش روابط عمومی بیمه
آسیا ،در دیدار مسعود بادین نایب رییس هیات
مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا ،اعضای هیات
مدیره و معاونین این ش��رکت با مدیرعامل و
مدیران ارشد گروه صنعتی ماموت ،طرفین در
زمینه تداوم فعالیت ها به گفت و گو پرداختند
و بر توسعه همکاری ها ،تاکید کردند.

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دومرحله اي فشرده
با ارزيابي كيفي شماره 99-19

نوبت اول

در اجراي بند ((ج)) ماده  12قانون برگزاري مناقصات  ،اداره كل نوسازي مدارس استان بوشهر در نظر دارد پروژه هاي ذيل را به مناقصه بگذارد  .لذا از شركتهاي پيمانكاري
داراي رتبه( حداقل 5ابنيه با ظرفيت الزم ) از سازمان برنامه و بودجه  ،دعوت مي شود كه جهت دريافت اطالعات بیشتر و اسناد مناقصه به سامانه تداركات الكترونيكي
دولت به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمايند  .تلفن تماس  -07733324506-07733324505داخلي  220امورقراردادها
محل و مهلت دريافت اسناد مناقصه و ارزيابي :سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir
از ساعت  08روز  99/9/4تا ساعت  8روز 99/9/8
زمان تسلیم اسناد مناقصه به سامانه  :تا ساعت  8روز99/9/22 :
محل و زمان بازگشايي مرحله اول  :سالن كنفرانس اداره كل نوسازي مدارس استان ساعت 9صبح روز 99/9/22
حضور پيشنهاد دهندگان ويا نماينده آنها با معرفي نامه كتبي در جلسه گشايش پاكتها بالمانع است .
تضمين ش��ركت در مناقصه-الف  :ضمانت نامه بانكي ب :واريز نقدي به حس��اب مركز وجوه س��پرده اداره كل نوسازي مدارس استان بوشهر نزد بانك مركزي جمهوري
اس�لامي ايران به شماره حساب  ( 4073030607850857شماره شبا  ) IR790100004073030607850857با شناسه پرداخت -0951-3501-6732-9127-96
 - 5615-2936-4000ج  :ضمانت نامه هاي صادرشده از سوي موسسات اعتباري غيربانكي كه داراي مجوز الزم از طرف بانك مركزي جمهوري اسالمي هستند.
رديف

نام پروژه

مبلغ برآورد بريال

مبلغ تضمين شركت در
مناقصه بريال

محل اعتبار

1

تكميل سالن جم (حداقل امتياز ارزيابي كيفي 70و
فني بازرگاني)70

9/840/000/000/-

492/000/000/-

ملي

تاريخ انتشار  :نوبت اول  99/09/04نوبت دوم 99/09/05

امورقراردادها و روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان بوشهر

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های فاقد سند
رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره -139960318003005440
1399/08/06هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاض��ی آق��ای جواد رمضانی کالش��می فرزند محمد رس��ول به ش��ماره ملی
 2678783618نسبت به ششدانگ خانه و محوطه به مساحت  267/35مترمربع به
ش��ماره پالک  2829فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  284فرعی از 62
اصلی واقع در کالشم بخش  24گیالن از مالکیت رسمی رجبعلی رمضانی محرز
گردیده اس��ت ،لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می
شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی
داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود
را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند،بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات س��ند مالکیت صادر
خواهد شد.تاریخ انتشار اول 99/9/4:تاریخ انتشار دوم99/9/18:
 776رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن  -حسن عباس زاده
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های فاقد سند
رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره -139960318003006098
1399/08/27هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی آقای ابراهیم روحی سفید مزگی فرزند محمد به شماره ملی 5699878734
نسبت به ششدانگ خانه و محوطه به مساحت  1583مترمربع به شماره پالک 728
فرعی مفروز و مجزی ش��ده از پالک شماره  200فرعی از  64اصلی واقع در کلده
بخش  24گیالن از مالکیت رسمی رمضانعلی عاصی شاد محرز گردیده است ،لذا

به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود و در صورتی
که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می
توانن��د از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خ��ود را به این اداره
تس��لیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود
را به مرجع قضایی تقدیم نمایند،بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ
انتشار اول 99/9/4:تاریخ انتشار دوم99/9/18:
 780رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن  -حسن عباس زاده
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
براب��ر رای ش��ماره 1399/8/6-139960318003005441هی��ات موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسن حسینی ثابت
بوئینی فرزند اسمعیل به ش��ماره ملی  2668212881نسبت به ششدانگ یک باب
خانه و محوطه و انباری به مس��احت  200مترمربع به ش��ماره پالک  900فرعی
مفروز و مجزی ش��ده از پالک ش��ماره  3فرعی از  10اصلی واقع در سنگ بجار
بخش  24گیالن از مالکیت رس��می محمد تقی خورسند محرز گردیده است ،لذا به
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود و در صورتی
که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می
توانن��د از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خ��ود را به این اداره
تس��لیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود
را به مرجع قضایی تقدیم نمایند،بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ
انتشار اول 99/9/4:تاریخ انتشار دوم99/9/18:
 778رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن  -حسن عباس زاده

