اخبار
تحقق  ۱۰۰درصدی برنامه تعهدی
تجهیزمنابع بانک کشاورزی

برنامه تعهدی تجهیزمنابع بانک کشاورزی
در حال��ی  100درصد تحقق یافته که س��ه
م��اه تا پایان س��ال ج��اری باق��ی مانده و
همچنین افزایش س��هم منابع ارزان قیمت
در دس��تورکار این بانک قرار داش��ته است.
ب��ه گزارش روابط عمومی و همکاری های
بین الملل بانک کش��اورزی ،این بانک در
پایان آذرماه به  ۱۰۰درصد تعهدات برنامه
س��ال  ۱۳۹۹خ��ود در بخ��ش تجهیزمنابع
دس��ت یافت��ه و ای��ن رکورد ،ه��م زمان با
بهبود پرتفوی س��پرده ها و افزایش س��هم
مناب��ع ارزان قیم��ت صورت گرفته اس��ت.
ب��ر اس��اس این گ��زارش ،برنام��ه تعهدی
تجهیزمنابع بانک کش��اورزی در زیربخش
حس��اب جاری  ۱۰۴درصد ،قرض الحسنه
پس انداز  ۱۱۳.۵درصد  ،سپرده کوتاه مدت
 ۱۱۱درصد و سپرده بلندمدت  ۸۵درصد تا
پایان آذرماه تحقق یافته است.
بانک مهر ایران در مسیر تبدیل به
بانکی تمام هوشمند قرار دارد

س��لیمان توکلی عضو هی��أت مدیره بانک
قرضالحسنه مهر ايران با همراهي يوسف
نجدي مدير امور اس��تانهاي اين بانک در
سفري دو روزه به استان آذربايجان شرقي
ضم��ن بازديد تعدادي از ش��عب اس��تان با
همکاران ستادي استان نيز ديدار كردند .به
گزارش روابط عمومی بانک قرضالحسنه
مهر ایران ،توکلی ضمن تش��کر و قدردانی
از مدیری��ت و کارکنان اس��تان آذربایجان
ش��رقی ب��ا بی��ان اینک��ه بان��ک علیرغم
دارا ب��ودن محدودیتهای��ی مانن��د امکان
نداش��تن پرداخت نرخ سود به سپردهها که
یک بانک قرضالحس��نه با آن روبروست،
توانس��ته مانند سالهای گذش��ته به رشد
منابع قابل قبولی دس��ت یابد که نش��ان از
همت باالی همکاران بانک قرضالحس��نه
مهر ایران در سراس��ر کش��ورمان دارد.وی
جذب منابع مؤثر ،حفظ مش��تریان و ترویج
فرهنگ قرضالحسنه در جامعه را از اهداف
و اولویتهای بانک دانس��ته و اظهار کرد:
استان آذربایجان ش��رقی از نظر اقتصادی
دارای ظرفیته��ای باالی��ی اس��ت و باید
تالش ش��ود تا سهم بیش��تری از بازارهای
هدف را جذب کند.

انتخاب بانک ملت به عنوان مشاور پروژه سامانه هوشمند وزارت اقتصاد

جلسه هم اندیشی مسووالن مدیریت امور بازرسی و نظارت با مدیرکل دفتر
بازرس��ی وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه سامانه های نظارتی بانک
ملت در قالب صبحانه کاری برگزار شد .به گزارش روابط عمومی بانک ملت،
دکتر عبدالهی مدیرکل دفتر بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این
جلسه با تسلیت ایام فاطمیه و نخستین سالگرد شهادت سردار سلیمانی و
ابومهدی المهندس ،به پیاده سازی سامانه هوشمند در وزارت اقتصاد و ۱۸
زیر مجموعه آن اشاره کرد و با قدردانی از مدیرعامل بانک ملت ،این بانک را
به عنوان مشاور پروژه معرفی کرد.وی افزود :با توجه به توانایی ها و پیشرفت
های مدیریت امور بازرس��ی و نظارت بانک ملت در اس��تفاده از فناوری و
تکنولوژی های نوین برای پیاده س��ازی سامانه های نظارتی ،این بانک به

عنوان مشاور پروژه سامانه هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب
شده است .دکتر عبدالهی با اشاره به بحث نظام کنترل های داخلی دستگاه
ها تاکید کرد :در س��ال  ۲۰۱۸در کشور انگلستان و  ۱۲۵کشور دنیا ،اصلی
ترین موضوع نداشتن   یا ضعف سیستم کنترل های داخلی بوده است .به
گفته وی ،در این دوره دکتر دژپسند مبحث خانواده هوشمند از قبیل خزانه
داری الکترونیک ،سامانه هوشمند نظام جامع بانکداری ،سامانه حوزه بیمه و
… را مطرح کرد و در این راستا وزارت اقتصاد با تاکید بر نظارت سیستمی
و سامانه ای ،از این فرصت برای طراحی سامانه ای هوشمند در این مرکز
اس��تفاده کرد تا س��امانه ای جامع را جهت نظارت بر کل  ۱۸زیرمجموعه
مالیاتی ،گمرک ،بورس و بیمه راه اندازی کند.این مقام مس��وول در وزارت

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران خبر داد

اتصال مکانیزه بازار پول و سرمایه بر بستر بانکداری باز

گروه بانک و بیمه :مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران از اتصال مکانیزه
بازار پول و سرمایه بر بستر بانکداری باز خبر داد و گفت ۴۳۰۰۰ :تراکنش
بانکی بالغ بر ۵۰۰میلیارد ریال در بستر بانکداری باز توسط این بانک انجام
ش��ده که این امر نگاه به حوزه بانکداری باز را متحول می کند.به گزارش
روزنامه عصرایرانیان به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ،دکتر
علی صالح آبادی با ذکر این آمار اعالم کرد که بانک توس��عه صادرات در
حوزه بانکداری باز با استفاده از توانمندی های شرکت خدمات انفورماتیک
و بس��تر بانکداری باز این شرکت (شاهین) اقدامات مهمی را در این زمینه
انجام و آن را از راهبردی ترین محورهای عملیاتی خود قرار داده است.وی
با بیان اینکه ،این بانک یکی از فعالیت های محوری خود را توس��عه این
بستر و خدمات رسانی بهتر و حل مشکالت مشتریان قرار داده است ،گفت:
بانک توس��عه صادرات از این رو طی ماه های گذش��ته تمرکز به فعالیت
صندوق های س��رمایه گذاری را در دس��تور کار خود قرارداده و س��هولت
مدیریت و انجام بهینه عملیات بانکی برای صندوق های س��رمایه گذاری
بورسی را مورد توجه قرار داده است.مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران
با اشاره به انجام  ۴۳۰۰۰تراکنش بانکی بالغ بر ۵۰۰میلیارد ریال در بستر
بانک��داری باز و به صورت کام�لا مکانیزه( در یک صندوق) ،تصریح کرد:
این امر در سیستم بانکی بی سابقه بوده و می توان آن را دستاورد مهمی

مطابق دستورالعمل ابالغی کارگروه مقابله با
پیامدهای اقتصادی کرونا و در ادامه اقدامات
حمایتی بانک سینا از کسب و کارهای آسیب
دی��ده ،اهالی هنر ،فرهنگ و رس��انه نیز می
توانند از این تسهیالت بانک بهره مند شوند.
ب��ه گ��زارش روابط عمومی بانک س��ینا ،در
راس��تای حمایت از فعالیت ها و مشاغل غیر

برای ش��بکه بانکی ،بس��تر بانکداری باز و نیز خدم��ات مالی و فن آوری
اطالعات دانس��ت.به گفته وی ،تاکنون به صورت تجمعی در این بس��تر
بیش از  ۱۳۹هزار تراکنش و با حجم ریالی بالغ بر  ۱۴۴۰میلیارد و اتصال
بیش از  ۳۱۹۰۰۰مرتبه صورت گرفته که خبر از رهیافت خدمات جدیدی
به مش��تریان بانک می دهد و بر این باوریم که این بانک قدم های بسیار
محکمی برای تحقق اهداف بانکداری باز و ارائه خدمات به مش��تریان در
هر زمان و مکان برداشته است.دکتر علی صالح آبادی با بیان اینکه همواره
تنوع و تعدد فعالیت های صندوق های س��رمایه گذاری و نیز مبالغ باالی

دولتی به ش��دت آسیب دیده از شیوع کرونا،
کسب و کارهای حوزه های”فرهنگ ،هنر و
رس��انه” نیز می توانند از تس��هیالت در نظر
گرفته شده این بانک استفاده کنند.متقاضیان
واجد شرایط مجازند برای اخذ این تسهیالت
تا پایان دی ماه جاری در رسانه کار ثبت نام
کنند .باز پرداخت اقس��اط تسهیالت فوق ،از

اول خرداد ماه سال  1400خواهد بود.از جمله
فعالیت ها و مش��اغل فرهنگی مشمول این
طرح می توان به مش��اهیر ،مفاخر ،برندگان
جوایز معتبر و برگزیدگان و شایستگان تقدیر
جشنواره های کتاب ،ناشران ،کتاب فروشان،
چاپخانه ها ،آژانس های ادبی ،وارد کنندگان
کتاب و اس��تارتاپ ها و ش��تاب دهنده های

میزان پیشرفت واقعی طرح چقدر است؟

بررسی کارنامه طرح  28مخزن در نگهداشت و افزایش تولید نفت

بار مالی طرحهای  28مخزن بر دوش دولت آینده


در نتیجه به دلیل محدودیت مالی ش��رکتهای ایرانی و
اعمال تحریمها ،ش��رط آورد سرمایه بخش خصوصی به
 20درص��د کاهش یافت و قرار ش��د پیمانکاران طرح 20
درصد آورد س��رمایه داشته و بقیه منابع مورد نیاز طرح از
صندوق توس��عه ملی ،اوراق عقود اسالمی ارزی و ریالی،
اوراق منفعت و س��ازمان بورس تهیه گردد .البته در ادامه
به دلیل عدم توانمندی مالی پیمانکاران همین ش��رط 20

درصد آورد سرمایه هم حذف شد.در این راستا شرکت ملی
نفت ای��ران ملزم به پرداخت  2درص��د بابت عقد قرارداد
و  3درص��د بابت تجهی��ز کارگاه و  20درصد حجم مالی
پ��روژه به عنوان پیشپرداخت باب��ت خرید کاال گردید و
پرداخته��ا از  Milestoneکه من��وط به اتمام کار بود
ب��ه  Progressiveیا تدریجی تبدیل گردید .نهایتا این
پروژهها که با هدف آورد س��رمایه وارد صنعت نفت شده
بودند به یک��ی از مصرفکنندههای اصلی منابع مالی در
این صنعت تبدیل شدند.سرمایهگذاری و بازپرداخت مربوط
به این طرح برابر با  7.246میلیارد دالر بوده که ش��رکت
ملی نفت ایران ضمانت پرداخت آن را برعهده گرفته است.
مس��عود کرباسیان مدیرعامل شرکت ملی نفت در مراسم
امضای  ۱۳قرارداد طرح نگهداش��ت و افزایش تولید نفت
گفت« :منابع مالی بر اس��اس م��اده  ۱۲قانون رفع موانع
تولید رقابتپذیر و از طریق اوراق مشارکت اسالمی تأمین

میشود؛ یعنی نوعی سرمایهگذاری داخلی که با تضمین
ش��رکت ملی نفت قابلیت اجرا پیدا میکند» .در نتیجه در
صورت دقیق نبودن مطالعات مهندسی در این طرح و عدم
حص��ول به نتایج موردنظر بار س��نگین مالی امضای این
قراردادها بر دوش دولت بعدی خواهد بود.این طرح جهت
افزایش و نگهداش��ت تولید در حدود  33مخزن نفتی در
حوزه  3شرکت توسعهای تولیدی مناطق نفتخیز جنوب،
نفت مناطق مرکزی و فالت قاره ایران در حال اجراست و
از مجموع این  33مخزن  28مخزن مربوط به شرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب میباش��د .میزان سرمایه گذاری و
بازپرداخت در این شرکت در حدود  5.7میلیارد دالر است.
طبق برنامه زمانبندی شورای اقتصاد این طرحها باید در
سالهای  97و  98به پایان میرسید.
بیتوجهی به توسعه میادین مشترک


یکی از ایرادات وارده بر طرحهای  28مخزن عدم توجه به
میادین مشترک نفتی است .توجه داشته باشید عدم تولید
حداکثری از این میادین سبب ضرر به اقتصاد کشور خواهد
شد و ایجاد منابع مالی برای سایر کشورهای بهرهبردار از
می��دان را به دنبال خواهد داش��ت .در ارتباط با این طرح
س��وال بزرگی مطرح است که چرا میادینی که سالهای
س��ال در حال بهرهبرداری بودند و نگهداش��ت و افزایش
تولید در آنها بوس��یله روشهای مرسوم و معمول توسط
شرکتهای توسعهای ،تولیدی و بهرهبرداری نظیر مناطق
نفتخیز جنوب ،فالت قاره و نفت مناطق مرکزی در حال
انجام بود در این طرح قرار گرفتند و هیچ توجهی به میادین
مش��ترک که هنوز الگوی مشخصی برای تولید آن وجود
ندارد پرداخته نشده است.

عضو سندیکای برق ایران در پاسخ به مهر:

تفاهمنامه ایران و عراق در برق عملیاتی نشد

عضو س��ندیکای برق ایران گفت :تفاه��م نامه ایران و
عراق در صنعت برق تاکنون ثمره عملیاتی نداشته و به
دلیل فشارهای آمریکا هنوز نهایی نشده است و تایید آن
در عراق به کندی پیش می رود.به گزارش مهر ،علیرضا
کالهی ،عضو س��ندیکای برق ایران امروز در نشس��ت
خبری با بیان اینکه تولید در ایران هیچ مزیت نسبی ای
بجز انرژی یارانه ای ارزان و مواد اولیه ارزان ندارد ،گفت:
پروژههای ساخت محور که عموم ًا های تک هستند حتی
از این یارانه انرژی نیز بهره مند نمیشوند .به نظر میرسد
در چنین ش��رایطی رقابت در منطقه برای ش��رکتها و
تولید کنندگان ایرانی دشوار میشود .اگر تعرفه صادرات
از بین برود تولید کنندگان تش��ویق میشوند تا بازارهای
داخل��ی را نیز تأمین کنند.وی با تاکید بر اینکه توس��عه
زنجیره صنعت پتروشیمی ناقص است ،ادامه داد :بهترین

روش در ش��رایط کنون��ی برای تقوی��ت زنجیره ارزش
افزوده تمامی بخشهای پایین دس��تی صنایع این است
که صنایع و تولید کنندگان باالدس��تی م��واد اولیه را به
صورت اعتباری در اختیار بخش پایین دستی قرار دهند.
در چنین شرایطی پیش بینی میشود هزینه صنایع پایین
دس��تی  ۱۰درصد کاهش یابدبه گفته این مقام مسئول
هزینه باالی تأمین مالی ،اصلی ترین مانع بخش تولیدی
اس��ت .این در حالی است که در بسیاری از صنایع زمانی
که صورتهای مالی آنها را بررسی میکنیم متوجه سود
خالص باالتر از سود عملیاتی میشویم .این به این دلیل
اس��ت که این تولید کنندگان س��رمایه و سود خود را به
بانکها بردند و در زمینه توسعه تولید خود اقدام خاصی
نکردند.کاله��ی میزان گردش مال��ی کل صنعت کابل
ب��رق ایران را یک میلیارد دالر اعالم کرد و گفت :معدل

س��رمایه گذاری در آنها از دید س��ازمان بورس و اوراق بهادار حائز اهمیت
بوده اس��ت ،ادامه داد :مدیریت ریس��ک عملیاتی و انجام مکانیزه عملیات
بانک��ی این صن��دوق ها می تواند این مهم را رقم زند.وی اظهار داش��ت:
بانک توسعه صادرات با تحلیل این موضوع و نیز در دستور کار قرار دادن
س��رویس های بانکداری باز در این خصوص ،ای��ن امر را از اولویت های
خود قرارد داده و با تعامل با “تامین سرمایه تمدن” فرایند بانکی واریز سود
سهامداران و پرداخت وجه ابطال و سایر اقالم مربوط به صندوق را مکانیزه
نموده است.وی ابراز امید واری کرد که این خدمات بزودی در اختیار تمامی
صندوق های س��رمایه گذاری قرار گرفته و اتصال بازار پول و س��رمایه از
طریق زیرس��اخت های عملیاتی و فن آوری این بانک با سهولت بهتری
انج��ام گیرد.به گفته صالح آبادی ،از آنجا که عملیات صندوق ها ش��امل
ص��دور و پرداخت اضافه  ،صدور پرداخت وجه ابطال ،مبادله با کارگزاران،
واریز سود در صندوق ها و  ...بر بستر بانکداری باز کامال مکانیزه میگردد
ای��ن مهم را باید به جز افزایش س��رعت برای مدیر صن��دوق دربردارنده
کنترل بیش��تر-عدم دخل تصرف در حس��اب ها-،پای��ش بهتر عملیات و
نهایتا خدمات رس��انی بهتر به سرمایه گذاران دانست.وی ارائه خدمات به
کارگزاران بورس در قالب بانکداری باز را از دیگر خدمات این حوزه مطرح
نمودکه به زودی دستاوردهای آن اطالع رسانی خواهد شد.

تسهیالت بانک سینا برای اهالی فرهنگ ،هنر و رسانه

انرژی

آزمون و خطای شرکت ملی نفت در اجرای گسترده مدل
جدید طرحهای نگهداش��ت و افزایش تولید بدون رعایت
مالحظات کارشناس��ی ،باعث عقبماندگی  80درصدی
این طرحها از برنامه ش��ده است .به گزارش فارس ،طرح
نگهداش��ت و افزای��ش تولید نف��ت از میدانهای در حال
بهرهب��رداری ،در چارچوب ق��راردادی  EPC/EPDبه
همراه تامین مالی آن ،در تاریخ  96/9/20در هیات مدیره
ش��رکت ملی نفت ایران با شماره مصوبه 2041-33319
تصویب شد و سپس جهت تصویب به شورای اقتصاد ارائه
و در تاریخ  97/4/2با شماره مصوبه  151126در این شورا
تصویب شد.وزیر نفت در سال  1396بعد از عدم موفقیت
در ح��وزه قراردادهای  IPCو با بی��ان نبود منابع داخلی
جهت توسعه میادین و جهت استفاده از منابع شرکتهای
پیمانکار ،اقدام به تعریف پروژههای  EPC/EPDجهت
توس��عه میادین نمود.این طرحه��ا در ابتدا با هدف تامین
سرمایه از بخش خصوصی وارد صنعت نفت شد اما در واقع
هیچکدام از شرکتهای بخش خصوصی داخلی توانایی
تامین چنین سرمایهای را نداشته و شرکتهای خارجی هم
به دلیل تحریمها حاضر به ورود در این حوزه نشدند.

اقتصاد ادامه داد :در بررس��ی س��امانه های طراحی شده ازسوی دستگاه ها
و ارگان ه��ای مربوطه  ،س��امانه های نظارتی بان��ک ملت به عنوان یکی
از بهترین و جامع ترین برنامه های نظارتی ازس��وی وزارت امور اقتصاد و
دارایی انتخاب شده است.علیرضا حمیدی ،مدیرامور بازرسی و نظارت بانک
ملت نیز در س��خنانی با اشاره به سند چش��م انداز و برنامه راهبردی ۱۴۰۴
کل کشور و همچنین قدردانی از حمایت ها و توجه ویژه مدیرعامل بانک
به توس��عه بازرسی سیس��تمی و در لحظه ،گفت :از الزامات تحقق اهداف،
داشتن زیرساخت های بسیار کارآمد و قوی در فضای مجازی است که در
این زمینه ،بانک ملت درحوزه های مختلف به ویژه حوزه بازرسی و نظارت،
اقدامات قابل مالحظه ای انجام داده است .

س��االنه صادرات این صنعت ح��دود  ۱۰۰میلیون دالر
اس��ت .علت اصلی این گردش مالی کم ،قوانین دس��ت
و پاگیری اس��ت که در این زمینه وج��ود دارد.این عضو
سندیکای برق ایران در پاسخ به مهر درباره حضور تولید
کنن��دگان کابل برق داخلی در تفاهم نامه ایران و عراق
توضیح داد :این تفاهم نامه تاکنون ثمره عملیاتی نداشته
و به دلیل فشارهای آمریکا هنوز نهایی نشده است و روند
تأیید آن در ع��راق به کندی پیش میرود .البته با توجه
به سابقه مثبت تولید کنندگان ایرانی که در بصره حضور
داشتند دولت عراق رقبت زیادی به همکاری با ایرانیها
در صنع��ت ب��رق دارند.کالهی با تاکید ب��ر اینکه عراق
بزرگترین بازار منطقه برای حضور ایران است تاکید کرد:
این کش��ور فقط برای نوسازی صنعت برق خود ،بازاری
به ارزش  ۴۰میلیارد دالر دارد.

حوزه کتاب اش��اره کرد.همچنین موسسات
مردم��ی فرهنگی قرآن و عترت ،مدرس��ان،
مربیان و فعاالن قرآنی ،دفاتر خدمت زیارتی،
تماشاخانه های تئاتر و گروه های موسیقی،
گالری تجسمی ،آموزشگاه های آزاد هنری،
ش��رکت ها و موسس��ات تهیه تولید و تکثیر
آثار صوتی و س��ینمایی ،س��الن سینما ،تهیه

کنندگان فیلم و آموزشگاه های آزاد سینمایی،
روزنام��ه ها ،هفته نامه ها و دیگر نش��ریات،
کان��ون های آگه��ی و تبلیغات��ی و چاپخانه
ها اشاره کرد.تس��هیالت این طرح در قالب
عقد مرابحه عام ب��ه صورت یک مرحله ای
با نرخ سود  12درصد و طی اقساط  24ماهه
پرداخت می شود.

آگه��ی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء ص��ادره هیات موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و
س��اختمان های فاقد سند رسمی مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان
دیوان��دره تصرف��ات مالکانه و بالمع��ارض متقاضیان محرز گردیده اس��ت لذا
مش��خصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم
مرات��ب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میش��ود در صورتی که اش��خاص
نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تس��لیم و پس از
اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خودرا به
مراجع قضایی تقدیم و رسید آنرا به این اداره تحویل نمایند -۱ :برابر رای شماره
 ۹۹/۱۲۱۶آقای اسماعیل چوپانی فرزند محمد به شماره ملی  3858796840نسبت
به چهارده شعیر مشاع از  ۹۶ش��عیر یک قطعه زمین مزروعی دیم با مشهوریت
محلی سووته مه رو به مساحت  210049متر مربع به شماره پالک  ۱۲۶۳۷فرعی
از  ۵۸اصلی واقع در بخش  ۱۴دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای ابوالمحمد
چوپانی -۲برابر رای شماره  ۹۹/۱۲۲۶آقای اسمعیل امینی فرزند عبداهلل به شماره
ملی  3859607480نس��بت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت ۱۷۴/۴۲
متر مربع به ش��ماره پالک  ۱۲۶۷۳فرعی از  ۵۸اصلی واقع در بخش  ۱۴دیواندره
خریداری از مالک رس��می آقایان فیض اله و فتح اله کریمی -۳برابر رای شماره
 ۹۹/۱۲۸۲آقای صدیق اکبری فرزند فیض اله به کدملی  3858781053نس��بت به
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی کانی وول به مساحت
 ۳۰۱۴۶متر مربع به ش��ماره پ�لاک  ۱۲۶۷۲فرعی از  ۵۸اصلی واقع در بخش ۱۴
دیواندره خریداری از مالک رس��می آقای حبیب اله اکبری  -۴برابر رای ش��ماره
 ۹۹/۱۲۸۹آقای صدیق اکبری فرزند فیض اله به کدملی  3858781053نس��بت به
شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی حمه مارو کژیاو به
مس��احت ۲۲۳۵۹متر مربع به ش��ماره پالک  ۱۲۶۷۱فرع��ی از  ۵۸اصلی واقع در
بخش  ۱۴دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای حبیب اله اکبری -۵برابر رای
شماره  ۹۹/۱۲۹۱آقای شهریار کریمی فرزند عزیز به شماره ملی 3858789313
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی جنب شهرک
زاگرس به مس��احت  ۲۸۰۸۱/۵۰متر مربع به ش��ماره پالک  ۱۲۶۷۷فرعی از ۵۸
اصل��ی واقع در بخش  ۱۴دیواندره خریداری از مالک رس��می آقای عزیز کریمی
-۶برایر رای شماره  ۹۹/۱۲۲۰آقای احمد پیری گزدره فرزند حسن به شماره ملی
 3859244256نسبت به شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت  ۱۵۰متر مربع
به ش��ماره پالک  ۱۲۶۶۹فرعی از  ۵۸اصلی واقع در بخش  ۱۴دیواندره خریداری
از مالک رس��می آقای حس��ین مدیری -۷برابر رای شماره  ۹۹/۱۲۲۴آقای محمد
صدیق عبداهلل نژاد به کدملی  3859413910نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان
به مس��احت  ۱۰۰/۳۰متر مربع به ش��ماره پالک  ۱۲۶۷۰فرعی از  ۵۸اصلی واقع
در بخش  ۱۴دیواندره خریداری از مالک رس��می آقای میرزا دارابی -۸برابر رای
اصالحی شماره  ۹۹/۱۲۲۲کمیته امداد امام خمینی به شناسه ملی 10100590353
نسبت به شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت  ۱۵۵۴/۱۰متر مربع به شماره
پ�لاک  ۱۲۶۸۶فرعی از  ۵۸اصلی واقع در بخ��ش  ۱۴دیواندره خریداری از مالک
رس��می آقای میرحسن و یداله لطفی -۹برابر رای ش��ماره  ۹۹/۱۲۱۹آقای سید
حسن سلیمی فرزند سید محمد امین به کدملی  3760851894نسبت به ششدانگ
یک قطعه زمین زراعتی آبی با مش��هوریت محلی قپالن به مس��احت  ۲۶۱۱۲متر
مربع به ش��ماره پ�لاک  ۱۶فرعی از  ۵۰اصلی واقع در بخ��ش  ۱۴دیواندره قریه
قلعه گاه خریداری از مالک رس��می آقایان س��ید جالل و سید محمد امین سلیمی
 -۱۰برابر رای شماره ۹۹/۱۲۱۸آقای سید حسن سلیمی فرزند سید محمد امین به
کدملی  3760851894نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی با مشهوریت
محلی گوم برغل به مس��احت  ۱۹۳۳۰متر مربع به ش��ماره پالک  ۱۷فرعی از ۵۰
اصلی واقع در بخش  ۱۴دیواندره قریه قلعه گاه خریداری از مالک رس��می آقایان
س��ید جالل و سید محمد امین سلیمی -۱۱برابررای شماره  ۹۹/۱۲۰۷خانم مریم
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اخبار
کمک  ۱۰میلیاردی بیمه سرمد برای
خرید تبلتهای دانشآموزی

بیمه سرمد جهت خرید تبلت برای دانشآموزان
نیازمند 10 ،میلی��ارد ریال به کمیته امداد امام
خمینی (ره) اهدا کرد .به گزارش روابط عمومی
بیمه سرمد ،شیوع ویروس کرونا باعت تعطیلی
م��دارس و عدم تش��کیل کالسهای درس
گردیده است و آموزشهای مدارس در فضای
مجازی انجام میشود .این اتفاق باعث شده تا
دانشآموزان نیازمند و مناطق محروم ،به علت
نبود امکانات و دسترسی به وسایل ارتباطی از
تحصیل محروم شوند .به همین منظور ،بیمه
سرمد در راستای مسئولیت اجتماعی و انجام
فعالیتهای عامالمنفعه و به س��بب همکاری
نزدی��ک با مجموعه بزرگ کمیت��ه امداد امام
خمینی (ره) که در خط مقدم محرومیتزدایی
اس��ت ،قدم کوچکی را برای خدمترسانی به
دانشآموزان نیازمند برداشت.
تجارتنو با سود خالص  ۳۲۰میلیاردی
سهامداران را غافلگیر کرد

ش��رکت بیمه تجارتنو با انتشارصورت های
مالی  ۹ماهه ازسودخالص  ۱۰۶۹ریالی به ازای
هر سهم رونمایی کرد.به گزارش روابط عمومی؛
سود خالص هرس��هم این شرکت بیمهای در
مدت زمان مش��ابه س��ال قبل ۱۸۶ریال ودر
انتهای سال قبل هم رقمی درحدود  ۸۶۰ریال
بوده اس��ت.افزایش  ۴۷۵درصدی سودخالص
هرسهم این ش��رکت بیمه ای بیانگراشتهای
س��یری ناپذیر تجارتنو درکس��ب سود های
بیشتر و باالتراست.مضاف براین؛ سود خالص
شرکت بیمه تجارتنو در انتهای آذرماه امسال
ازمرز ۳۲۰میلیارد تومان عبورکرد و ثبت رکورد
رش��د یک هزاردرصدی درگزارش های مالی
این ش��رکت بیمه ای مجدد تکرار شد.ساده تر
اینکه این مقدار س��ود خالص نشان میدهد ”
بنو” برای فتح قله های جدید س��وددهی عزم
خود را جزم کرده است.

مختاری فرزند محمد علی به ش��ماره ملی  3859176706نسبت به ششدانگ یک
قطع��ه زمین زراعتی دیم با مش��هوریت محلی راه دیواندره به مس��احت ۴۵۸۴۴
مت��ر مربع به ش��ماره پالک  ۷۲۴فرعی از  ۱۳اصلی واق��ع در بخش  ۱۴دیواندره
قریه رش��ید آباد خریداری از مالک رس��می آقای محمد شریف فتحی -۱۲برابر
رای ش��ماره  ۹۹/۱۲۲۱آقای محمد کریم علیمحمدی فرزند محمد سعید به کد ملی
 3859285459نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی
کان��ی خانم جان به مس��احت  ۲۱۸۸۱متر مربع به ش��ماره پ�لاک  ۲۳۷فرعی از
 ۵۰اصلی واقع در بخش  ۱۷دیواندره قریه شالیش��ل خریداری از مالک رس��می
آقای محمد سعید علیمحمدی.بدیهی ست در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد تاریخ انتشار نوبت
اول دو ش��نبه  1399/10/08و تاریخ انتش��ار نوبت دوم سه شنبه 1399/10/23
.احمدی سرپرست اسناد و امالک شهرستان دیواندره .م الف ۴۱۹
آگهی موضوع ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت
آقای علی محمدی آجقان باارائه استش��هادیه گواهی ش��ده ادعانمودند که س��ند
مالکیت شش��دانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 204.10
متر مربع دارای پالک ش��ماره  1127فرعی از  - 19اصلی بخش ش��ش ثبت علی
آباد کتول که به نام علی محمدی آجقان صادر وتس��لیم گردیده  ،و برابرس��ند
رهن��ی ش��ماره  120230مورخ  1378/12/28تنظیمی دفت��ر  7علی آباد در رهن
بانک ملی ش��عبه علی آب��اد قرار گرفته  ،بعلت جابجائی مفقود ش��ده و تقاضای
صدور سند مالکیت المثنی راازاین اداره نموده است .از این رو باستناد ماده 120
اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب دریک نوبت آگهی می گردد تاهرکس نسبت
ب��ه ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی س��ند مالکیت نزد خود می
باش��د ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خودراضمن ارائه
مدارک و مس��تندات به این اداره تس��لیم نمایند درغیر اینصورت پس از انقضای
مدت مذکور برابر مقررات نس��بت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد.
م.الف344:
تاریخ انتشارآگهی  :سه شنبه  :مورخ 1399/10/23:
حجت اهلل تجری رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان علی آباد کتول
آگه��ی اختصاصی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و فاقد سندرسمی
براب��ر آراء صادره هیات حل اختالف قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رس��می مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان
علی آباد کتول تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است  .لذا
مش��خصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به ش��رح زیر به منظوراطالع عموم
دردونوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود.در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند،می توانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه اداره ثبت اس��ناد وامالک شهرستان
علی آباد کتول تس��لیم وپس از اخذ رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم
اعتراض ،دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.
خان��م عفت دزیانی فرزند محمد اس��معیل به ش��ماره شناس��نامه  23و کد ملی
 2269493524صادره از علی آباد در ششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین که
در آن احداث بنا شده است به مساحت  138.38متر مربع مفروز و مجزا شده از
پالک  - 19اصلی واقع در علی آباد کتول – خیابان محمدیه نبش رسالت  32بخش
 6حوزه ثبت علی آباد کتول کالسه 1398114412005000243
م.الف292:
تاریخ انتشارنوبت اول1399/10/07:
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/10/23 :
حجت اهلل تجری رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان علی آباد کتول

مفقودی سند کمپانی  .برگ سبز خودروی سواری پژو پارس مدل  1388به رنگ بنزینی – خاکستری – متالیک به شماره موتور 12488114716به شماره شاسی
 NAAN01CA29E845902به ش��ماره پالک  345 69س  64به نام امیرش��کی فرزند علیرضا به ش��ماره ملی  2260052381کد پستی4941776791
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

