سالگرد مطرح کرد:

خامی در آیین

گ��روه بانک و بیمه :مدیرعامل بانک گردش��گری در
آیی��ن آغاز دومین دهه فعالیت ای��ن بانک اعالم کرد:
توس��عه بانکداری الکترونیک و بانک��داری دیجیتال،
محوریترین برنامه بانک گردشگری است .به گزارش
کلی��د به نق��ل از رواب��ط عمومی بانک گردش��گری،


مرتضی خامی گفت :در استراتژی بانک ،دیگر توسعه
فیزیک��ی ش��عب بانک مطرح نیس��ت؛ بلکه توس��عه
بانکداری دیجیتال به عنوان اصلی ترین فعالیت بانک
ارد و تمام فعالیتها به این سمت سوق داده شده
قرار د 
است .وی با بیان اینکه اخذ مجوزهای الزم برای حوزه
بینالملل بانک در سالهای گذشته تکمیل شده است،
اف��زود :امروز مزی��ت ویژه رقابتی بانک گردش��گری،
بخش بینالملل و ارزی آن اس��ت .خامی ضمن تقدیر
و تش��کر از زحمات موس��س و اعض��ای هیات مدیره
اسبق بانک گردشگری در یک دهه گذشته ،به فراز و
کرد و گفت:امروز
نشیبهای بانک در این مدت اشاره 

اولویت های بانک گردشگری در دهه آینده

بان��ک گردش��گری در کنار وظایف بانکی ،از توس��عه
زیرساختهای صنعتی ،معدنی ،تولیدی و گردشگری
حمای��ت می کند .وی افزود :هلدینگ ماهان وابس��ته
به گروه مالی گردش��گری و بانک گردش��گری ،امروز
به عن��وان یک مجموعه حرفهای ،فعالیتهای مرتبط
ف��والد از معدن تا محصول را به خوبی اجرا

با صنعت
فوالد بافت
کند ضمن اینکه واحدهای مهمی چون 
می 
شود ماهان
را به بهرهبرداری رس��انده و پیشبینی می 
فوالد
در آینده به یکی از هلدینگهای مطرح در حوزه 
تبدیل شود .خامی با بیان اینکه در حوزه بانکی ،بانک
گردشگری سال گذشته یکی از بانکهای برتر در بین

بانکهای خصوصی کش��ور بود ،اظهار کرد :همچنین
در نظرسنجیهای انجام شده از مردم ،این بانک سال
قبل رتبه دوم محبوبترین بانک از دیدگاه مش��تریان
کرد که نش��ان
را ب��ا یک جامعه آماری خوب کس��ب 
ارائه خدمات مطلوب به مردم اس��ت .مدیرعامل بانک
گردش��گری در ادامه به اقدامات انجام ش��ده در حوزه
مس��ئولیتهای اجتماعی بانک در یک دهه گذش��ته
کرد و گف��ت :نهضت مدرسهس��ازی با هدف
اش��اره 
واحد آموزشی و
س��اخت  100مدرس��ه که تاکنون  26
ورزش��ی آن احداث شده که امیدواریم ساخت صدمین
مدرسه را هم در آینده نه چندان دور جشن بگیریم .وی

اسپانسری و حمایت از تیمهای ملی والیبال در همه رده
های سنی زنان ومردان و همچنین اسپانسری باشگاه
مردمی پرس��پولیس را از دیگر اقدامات انجام شده در
برشمرد و افزود:

حوزه مسئولیت های اجتماعی بانک
اسپانسری بانک گردشگری تاثیرات مهمی در موفقیت
تیم های والیبال کشور و تیم پرسپولیس داشته است.
این گزارش حاکیست :در آیین آغاز دومین دهه فعالیت
بانک گردشگری ،موسس و اعضای هیات مدیره اسبق
بانک گردشگری و همچنین اعضای هیات مدیره کنونی
اش��تند که در پایان با اهدای لوح از آنان

بانک حضور د
تقدیر شد.

مدیرعامل هلدینگ فناوری اطالعات بانک صادرات ایران:

مدیریت ریسک الزمه «انطباقپذیری با قوانین موجود» در فناوری مالی است

مدیرعام��ل هلدین��گ فن��اوری اطالعات بان��ک صادرات ای��ران «احراز هوی��ت مجازی» و
«انطباقپذی��ری با قوانین موجود» را به عنوان دو دغدغ��ه مهم در حوزه فناوری مالی عنوان
کرد و گفت :مدیریت ریس��ک در مرحله اجرا میتواند مش��کل پیش روی فناوری مالی در این
حوزهها را برطرف کند .به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران ،صادق فرامرزی در قالب
برنامه چش��مانداز که به صورت زنده و مس��تقیم از شبک ه اینترنتی «ایران کاال» پخش میشد
و به بررسی وضعیت فناوریهای مالی در نظام بانکی و تأثیر نمایشگاه تراکنش در ارتقای آن
اختصاص داشت ،دو دغدغه جدی در زمینه فناوری مالی را مورد توجه قرار داد و گفت :بحث
احراز هویت مجازی مش��تریان در بانکها یک تهدید جدی است .بدون احراز هویت مجازی
بخشی از فعالیت فناوری مالی با مشکل مواجه است .این کار حتی در بانکهای معدودی نیز
که انجام شده ،حتما در خدمات اصلی به صورت کامل انجام نشده و مشتری کماکان باید به
شعبه مراجعه کند .در این زمینه قانون وجود دارد و در مقابل تحقق آن ممانعت میکند که الزم
است سریعتر این مشکل برطرف شود .وی انطباق پذیری با قانون را نگرانی دوم در این زمینه
عنوان کرد و افزود :در همه جای دنیا قانون عقبتر از فناوری اس��ت .همیش��ه فناوری توسط
گروه ریس��کپذیرتری به وجود میآید و در ادامه کار با برخورد قانون مواجه میش��ود .در دنیا
برخی معتقدند که نباید دیگر به طور مرتب و پیدرپی قانون وضع کنیم .به دلیل اینکه فرآیند
قانونگذاری طوالنی است ،ممکن است که آن کسب و کار از بین برود و برای برخی از فعاالن
این بخش مش��کالتی ایجاد کند .از این رو بدیهی است که در وضع قوانین عقبتر از فناوری
هستیم .در دنیا رویکرد جدیدی به نام انطباق با قوانین موجود پدید آمده که قوانین موجود به
رسمیت شناخته میشود و فناوری جدید با انطباق بر قوانین موجود( )Complianceشکل
میگیرد .وی اظهار کرد :این دو موضوع میتواند به مدیریت ریس��ک مربوط ش��ود .مدیریت
ریسک در مرحله اجرا موجب میشود که گرفتاری و مشکل پیش روی فناوری مالی برطرف
شود .از این رو باید با با قوانین موجود خود را هماهنگ کنیم .در دوره نوآوری و دنیای فینتک
نظارت متمرکز و بینراهی چندان کارکرد ندارد .در دنیای جدید باید نوع نظارت مبتنی بر رسم
خطکشها و چارچوبها باشد والغیر .نهادهای نظارتی نیز باید حتما خود را با این روند تطبیق
بدهند و نمیتوان این روند را به تعویق انداخت .در پنج س��ال آینده نظام بانکداری با تغییرات
جدی مواجه میشوند و به اندازه سی سال گذشته تغییر میکنند و اینکه گفته میشود در ١٠
س��ال آینده فینتکها ممکن اس��ت جای بانکها و بیمهها را بگیرند ،حرف بیربطی نیست.

مدیرعامل هلدین��گ فناوری اطالعات بانک صادرات ایران گفت :ایجاد احس��اس رضایت و
مش��عوفکردن مش��تری در تراکنشهای مالی عمدتا از طرف مشتری درخواست میشود و از
طریق فناوری و خدمات بانکی به ش��کلی جذاب برای او ارائه میشود .روند فعلی البته نیاز به
تغییر نگرش جدی در سیس��تم سنتی در کش��ور و همه جای دنیا دارد .این روند در حوزههای
مختلفی از قبیل رمز ارزها و انواع پرداختها در کش��ور نیاز به تغییر دارد .وی افزود :در زمان
حساسی هستیم .این فرآیند ناگزیر بوده و تغییرات حتمی است .نظام بانکی و حاکمیت باید این
روند را حمایت کند تا خدای ناکرده باعث دلسردی نشود.
به جای نصب گاردریل ،باید ریلگذاری کنیم


فرامرزی با اش��اره به اهمیت ایده در مجموعه فرآیندهای نظامهای پرداخت در کش��ور ،اظهار
کرد :در مدلهای سنتی در برابر ایده انعطاف وجود نداشته است .ایدهای که بر اساس تقاضای
مش��تریان به وجود آمده و باعث ش��ده تا سرویسی که به روش س��نتی در گذشته ارائه شده،
با اس��تفاده از ابزارهای موجود و فناوری به س��هولت به مش��تری ارائه شود .مشتری تجربهای

انرژی

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی خبر داد

سهم  ۳۰درصدی پتروشیمی ها از صادرات غیرنفتی

مدیر عامل ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی گفت :حدود
 ۳۰درص��د ب��ازار در ح��وزه ص��ادرات غیرنفت��ی در اختیار
پتروشیمیهاست،ضمناینکهسالگذشتهنزدیک ۱۵میلیارد
دالر درآمد ارزی داشتیم.به گزارش خانه ملت ،بهزاد محمدی،
درباره وجود انتقادهایی مبنی بر اینکه شرکتهای پتروشیمی
به اسم اجرای اصل  ۴۴قانون اساسی به هلدینگهای وابسته
به دولت واگذار شدهاند و این شرکتها در انحصار خصولتیها
هس��تند ،توضیح داد :بهیقین د ِر صنعت پتروشیمی به روی
همه س��رمایهگذاران باز است و هر سرمایهگذاری که برای
توسعه طرحها س��رمایه و ایده دارد میتواند به شرکت ملی
صنایع پتروشیمی مراجعه کند و ما خوراک در اختیار آنها قرار
میدهیم و حمایت شأن میکنیم.
حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از سرمایهگذاران

بخش خصوصی

وی ادامه داد :در  ۱۰سال گذشته واگذاریها به هلدینگهای
دولتی و خصولتی بیش��تر بوده ،زیرا آن زمان مس��ئله خرید
پتروشیمیها از سوی بخش خصوصی مطرح نبود ،بنابراین
بیش��تر هلدینگهای خصولتی برای خرید ش��رکتهای
پتروشیمی مراجعه میکردند ،اما امروز درها بهطور کامل برای
توسعه این صنعت باز است و شرکت ملی صنایع پتروشیمی

ارتباطی ندارد ،در واقع هر ش��رکتی محصول با کیفیتتری
تولید کند در بازار داخلی و خارجی موفقتر است.محمدی با
اشاره به نگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای جلوگیری
از خامفروشی ،گفت :خامفروشی شعار نیست ،مفهومی بسیار
مهم است که فقط با توسعه هوشمند میتوان از مسیر تنها
تولید محصوالت اولیه نفت و گاز به سمت تولید محصوالت
پرارزش پتروشیمی حرکت کرد.

 ۳۰درص�د ب�ازار ص�ادرات غیرنفت�ی در اختی�ار

پتروشیمیها

بهعنوان متولی توس��عه صنعت پتروش��یمی آمادگی دارد از
سرمایهگذارانحمایتکند.معاونوزیرنفتدرامورپتروشیمی
درباره انتقادهایی مبنی بر وجود فضای رقابتی ناسالم میان
شرکتهای پتروشیمی خصولتی و خصوصی ،اظهار کرد :هر
شرکت خصوصی یا دولتی تنها با تولید محصوالت باکیفیت
در بازار مطرح خواهد شد .برای نمونه بسیاری از هلدینگهای
خصوصی بس��یار هوشمندتر و با س��ود سرشارتری در حال
فعالیت هستند ،زیرا رشد آنها به دولتی یا خصوصی بودنشان

وی عنوان کرد :بر اس��اس برنامهریزیهای انجامش��ده در
انته��ای س��ال  ۱۴۰۵معادل  ۲میلیون و  ۲۰۰هزار بش��که
نفتخام در روز ،مصرف خوراک در حوزه پتروشیمی خواهد
بود که این مهم اتفاق مهمی در مس��یر توسعه کشور است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه صنایع
پتروش��یمی در حوزه صادرات غیرنفتی نقش نخست را در
کش��ور دارند ،گفت :حدود  ۳۰درصد بازار در حوزه صادرات
غیرنفتی در اختیار پتروشیمیهاست ،همچنین سال گذشته
نزدیک  ۱۵میلیارد دالر درآمد ارزی داش��تیم که  ۱۰میلیارد
دالر آن حاص��ل از صادرات خارجی و  ۵میلیارد دالر حاصل
از فروش داخلی بود.

اردکانیان:

هیچ کشوری نیست که روزی  ۶۰۰میلیون مترمکعب گاز خانگی مصرف کند

وزیر نیرو با انتقاد از روند مصرف افسارگسیخته گاز در بخش
خانگی که موجب محدودیت سوخت رسانی به نیروگاه ها
ش��ده ،گفت :هیچ کشوری در دنیا نیس��ت که روزی ۶۰۰
میلیون مترمکعب گاز خانگی مصرف کند .به گزارش تسنیم،
رضا اردکانیان ،وزیر نیرو در تصفیه خانه فیروزبهرام استان
تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت :االن زمان این است
که این سوال را از هم بچرسیم که چرا کشوری پرمصرف در
بحث انرژی هستیم.وی افزود :هیچ کشوری در دنیا نیست
که روزانه یکهزار میلیون مترمکعب گاز تولید کند و روزی
 600میلیون مترمکعب گاز خانگی مصرف کند؛ باید دنبال
پاسخ این سوال باشیم که چرا تا این اندازه پرمصرف هستیم

و باید چگونه جامعه را به سمت اصالح مصرف سوق دهیم.
وزیر نیرو تصریح کرد :استاندار تهران اعالم کرده که از اول
آذرماه تا دهم دی ماه امس��ال نسبت به مدت مشابه سال
قبل ،مصرف گاز خانگی در اس��تان تهران  15درصد رشد
داش��ته ،درحال��ی که  2درصد از ای��ن  15درصد مربوط به
انشعابات جدید است.اردکانیان با بیان اینکه «قطعا باید برای
این ش��دت مصرف انرژی چاره اندیشی کنیم» ،گفت :باید
برای مردم تشریح کنیم که وقتی پنجره خانه را کیپ کنیم
که مصرف گاز باال نرود ،بیمارستان نیز برق اش را از دست
نمی دهد.وی ادامه داد :اس��تفاده از برقی که با یارانه قابل
مالحظه ای تولید می شود ،برای ماینینگ و تویلد رمز ارز،

تابع مصوبه هیئت وزیران است ک کسانی که مجوز دارند،
برابر با برق صادراتی ،تعرفه برق مصرفی را پرداخت می نند
اما نهادهای مربوطه باید با کسانی که به صورت غیرمجاز
به تولید رمزارز می پردازند برخورد کنند.وزیر نیرو خاطرنشان
کرد :طبق گزارش هایی که به ما رسیده 300 ،مگاوات مقدار
مصرف برق تولیدکنندگان مجاز رمز ارز است؛ در حالی که
اوج بار هم اکنون  38000مگاوات اس��ت.اردکانیان با بیان
اینکه «توانیر به کسانی که مراکز غیرمجاز تولید رمزارز را
گزارش دهند پاداش می دهد» ،گفت :باید از رهگذر سرما،
گرما ،تحریم و هر نوع حادثه دیگری برای صحیح تر کردن
مصرف منابع محدودی که در اختیار داریم ،استفاده کنیم.

مدیرعامل پتروشیمی رازی بازداشت شد

ماهشهر  -علی اکبر احمدی دشتی مدیرعامل پتروشیمی
رازی واقع در منطقه ویژه پتروش��یمی ماهش��هر به اتهام
تخلفات مالی بازداش��ت ش��د.به گزارش مهر ،علی اکبر
احمدی دشتی مدیرعامل پتروشیمی رازی به عنوان یکی
از قدیمی ترین واحدهای شیمیایی کشور با اتهام تخلفات

مالی بازداشت شد.احمدی دشتی از سال  ۱۳۸۲به عنوان
پتروشیمی رازی ماهشهر منصوب شده است.گفته میشود
تخلفات مالی و ارزی از جمله اتهامات مدیرعامل بازداشتی
این پتروشیمی اس��ت.برخی منابع هم اعالم کردهاند که
وثیقه تعیین شده برای این مدیر بازداشتی سنگین بوده و

وی توان تأمین آن را نداشته است.پتروشیمی رازی یکی
از قدیمی ترین پتروشیمیهای کشور است که در منطقه
ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرماهشهر قرار دارد و آمونیاک،
اوره و اسیدس��ولفوریک از جمله محصوالت این شرکت
قدیمی پتروشیمی است.

خواهد داش��ت که با وجود همان ابزارهای قبلی ،در اختیار نداش��ته اس��ت .در عصر حاضر این
مشتری است که تعیین میکند چه سرویسی را بانک برای او تامین کند و آنچه ارزش خواهد
بود اصطالحا کیفیت س��فر مشتری در فرایند استفاده از س��رویس است .وی تاکید کرد :نباید
فن��اوری مالی را به میزان زیادی به ابزارها رب��ط داد .ایده و روح حاکم بر فناوریهای مالی از
اهمیت بیش��تری برخوردار است .هر خدمتی که مش��تریان تا امروز با مالکیت بانکها و سایر
نهادهای مالی دریافت کردهاند ،با تغییر رویه مواجه میش��ود .ش��اید تا  ١٠سال آینده فینتک
به جریان اصلی در حوزه مالی تبدیل ش��ود و بانکها و بیمهها دچار گرفتاری ش��وند .در واقع
شکل هر ایدهای که الزم بوده مشتری برای استفاده از آن به بانک مراجعه کند ،تغییر خواهد
کرد .مش��تری در آینده برای فرآیندهای پرداخت تعیین تکلیف خواهد کرد .مدیرعامل فناوری
اطالعات بانک صادرات ایران افزود :فینتکها چابکتر ،انعطافپذیرتر و با شجاعت و سرعت
بیشتری خود را با قوانین تطبیق میدهند و از این رو خدمات مناسبتر با شکل بهتری هم به
مش��تری ارائه خواهند کرد .فرامرزی گفت :مدتها است که مجوز فعالیت بانک مجازی داده
نشده است اما در این زمان که اعطای مجوزها با مشکل مواجه شده ،راهکار دیگری به عنوان
«نئوبانک» وجود دارد که میتواند از مجوز بانک دارای مجوز استفاده کند و فعالیت دیجیتال
را در یک فضای کوچکتر انجام دهد .وی با تاکید بر اینکه نباید فناوری مالی را تنها در حوزه
پرداخت مورد توجه قرار داد ،افزود :با این بحث که اوضاع در حوزه پرداخت مناس��ب نیس��ت،
موافقم .بحث کارمزدها موجب میش��ود که دچار مشکل شویم .فناوری مالی به وجود آمده تا
پول را حذف کند .دنیای فینتک دنیای بزرگی اس��ت که بخش بانکی و پرداخت میتواند در
آینده دچار مش��کل ش��ود .مدیرعامل فناوری اطالعات بانک صادرات ایران با تاکید بر اینکه
بای��د از جوانان و نخبگانی که با عالقه در کش��ور خود مان��ده و در این حوزه فعالیت میکنند،
حمایت جدی داش��ته باش��یم ،اظهار کرد :باید حتما بحث  sandboxملی را جدی بگیریم و
نباید ش��رایطی به بوجود بیاید که کس��انی که در حوزه فناوری فعالیت دارند با دلسردی مواجه
شوند و حاکمیت در این حوزه باید دقت بیشتری داشته باشد فرامرزی تاکید کرد :ما موظف به
حفظ سرمایههای ارزشمند کشور هستیم چراکه تولید نوآوری و فناوری عمدتا توسط نخبگان
ارزش��مند کشور تولید میشود و مبادا با برخوردهای قضایی با نخبگانی که بدون قصد تخلف
و بنا به شجاعت ذاتی و اصل ریسک موجود در فن آوریهای نوین اقدام به تالش در کشور
میکنند باعث پشیمانی و تزریق احتیاط مخرب به ایشان بشویم.

ش��ماره 139960316001004608 :اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک هیات موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع
م��اده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  139960316001004187مورخ
 99/8/29هی��ات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه
ناحیه یک تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فرهنگ ش��یربندی فرزند
اسمعیل بشماره شناس��نامه  6639کدملی  3369333813صادره از سرپل ذهاب
در شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت  246.77متر مربع در محدوده قطعه
چهارم تفکیکی س��همی زارعین از اراضی پ�لاک  – 138اصلی واقع در بخش یک
حومه کرمانش��اه به آدرس الهی��ه خیابان طالقانی کوی دوم ک��وی  37پالک 11
خریداری از مالک رس��می مشاعی آقای سیف اله قلعه کهنه فرزند اله کرم .محرز
گردیده اس��ت .لذا به منظ��ور اطالع عموم مراتب در دونوبت ب��ه فاصله  15روز
آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تس��لیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/10/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/10/24 :
محمد عباسی رئیس ثبت اسناد و امالک
 /2053م الف 12/
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اخبار
حمایت ازحوزه فرهنگ و هنر رسانه
توسط موسسه اعتباری ملل

پرداخ��ت تس��هیالت به کس��ب و کارهای
آس��یب دیده از ش��رایط وی��روس کرونا در
حوزه های فرهنگ ،هنر و رس��انه در شعب
موسس��ه اعتباری ملل انجام م��ی گر دد .به
گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل
ب��ه منظور حمایت از کس��ب و کارهای غیر
دولتی به شدت آسیب دیده از ویروس کرونا
در حوزه های فرهنگ هنر و رس��انه مصوب
جلسه ستا د ملی مدیریت کرونا تسهیالت در
قالب عق د قراردا د مرابحه با س��و د  12درص د
و طی اقس��اط  24ماه��ه پرداخت می گر دد.
متقاضی��ان محترم م��ی توانن�� د جهت اخذ
تس��هیالت با مراجعه به س��امانه کارا ضمن
ثبت ن��ام ،اطالعات الزم را بر اس��اس فرم
های مربوط��ه تکمیل نمایند.پ��س از تائی د
اطالعات تخصصی توس��ط وزارت فرهنگ
و ارشا د اس�لامی ،به یکی از شعب موسسه
اعتب��اری ملل جه��ت دریافت تس��هیالت
معرفی می شوند .مشاغلی همانن د افرا د اهل
قلم(مش��اهیر ،مفالخر ،برندگان جوایز معتبر
و برگزیدگان و شایس��تگان تقدیر جشنواره
های کتاب) ناشران ،کتاب فروشان ،چاپخانه
ها ،آژانس های ادب��ی ،وار د کنندگان کتاب
استارتاپ ها ،شتاب دهنده های حوزه کتاب،
موسس��ات مردمی فرهنگی قرآن و عترت،
مدرس��ان و فع��االن قرآنی ،دفات��ر خدمات
زیارت��ی با مقاص�� د زیارتی خارج از کش��ور
و مدی��ران کاروان ه��ا کارگ��زاران خدمات
زیارتی ،تماش��اخانه های تئات��ر ،گروه های
تئاتر ثبت ش��ده ،آموزشگاه های آزا د هنری
اس��تدیوهای ص��دا ب��رداری ش��رکت ها و
موسس��ات تهیه ،تولی�� د و تکثیر آثار صوتی،
گروه های موسیقی ،گالری های تجسمی و
 ...خبرگ��زاری های رتبه  1و  ،2پایگاه های
خبری با ضریب کیفی  60به باال مش��مول
دریافت تسهیالت کرونا می باشند.

 1399/2/16جهادکش��اورزی علی آباد کتول و نامه شماره ص 23.99.339.695
م��ورخ  1399/5/30اداره منابع آب علی آباد و مجوز ش��ماره  97.4.9364مورخ
 1399/3/8اداره راهداری علی آباد وکالسه 1397114412005000089
م.الف297:
تاریخ انتشارنوبت اول 1399/10/8:تاریخ انتشار نوبت دوم1399/10/24 :
حجت اهلل تجری رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان علی آباد کتول
آگهی اختصاصی آگهی موض��وع 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 س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر 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 اش��خاص نسبت به
صدور س��ند 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.
آقای مس��لم سوخته سرائی فرزند حسینعلی به شماره شناسنامه  557و کد ملی
 2269301196ص��ادره از رامیان در شش��دانگ عرصه واعی��ان یک قطعه زمین
مزروع��ی به مس��احت  49471.45متر مربع مفروز و مجزا ش��ده از پالک - 16
اصلی واقع در علی آباد کتول – اراضی کش��اورزی روستای حاجیکالته بخش 6
حوزه ثبت علی آباد کتول و به اس��تناد مجوز شماره  1.83854مورخ 1399/7/20
جهادکشاورزی علی آبادکتول وکالسه پرونده 1397114412005000266
م.الف295:
تاریخ انتشارنوبت اول 1399/10/8:تاریخ انتشار نوبت دوم1399/10/24 :
حجت اهلل تجری رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان علی آباد کتول

آگهی اختصاصی آگهی موض��وع ماده  3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین
تکلی��ف وضعیت ثبتی و اراضی و فاقد سندرس��می برابر آراء صادره هیات حل
اختالف قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان علی آباد کتول تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اس��ت  .لذا مشخصات متقاضیان و امالک
مورد تقاضا به ش��رح زی��ر به منظوراطالع عموم دردونوب��ت به فاصله  15روز
آگهی می ش��ود.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان
اعتراضی داش��ته باش��ند،می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه
اعتراض خودرابه اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان علی آباد کتول تسلیم وپس
از اخذ رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خودرابه
مراجع قضایی تقدیم نمایند .آقای حسین اصغر الهی فرزند محمد حسین به شماره
شناس��نامه  61و کد ملی  1061087190صادره از نیشابور در ششدانگ عرصه
واعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده اس��ت به مساحت  144.23متر
مربع مفروز و مجزا ش��ده از پالک  - 19اصلی واقع در علی آباد کتول – خیابان
منوچهری نرس��یده ب��ه کوچه صبا  7بخش  6حوزه ثبت علی آباد کتول کالس��ه
 1397114412005000284و کالسه پرونده 1397114412005000266
م.الف299:
تاریخ انتشارنوبت اول1399/10/8:تاریخ انتشار نوبت دوم1399/10/24 :
حجت اهلل تجری رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان علی آباد کتول

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه
ثبتی شهرستان ساری برابر رای ش��ماره  139960310456010210مورخ -12
 1399-07ک��ه در هیات موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و
س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی منطقه  2ساری تصرفات
مالکان��ه زهرا هدایت پور فرزند حس��ین بش��ماره ملی  5769398434نس��بت به
شش��دانگ یک قطعه زمین ب��ا بنای احداثی به مس��احت  106.45متر مربع از 31
اصلی واقع در قریه قرق بخش  .2ثبت ساری .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواست خود را مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد .م الف 19908166
تاریخ انتشار نوبت اول 1399-10-09 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399-10-24 :
حسن یوسفی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری

آگهی اختصاصی آگهی موض��وع ماده  3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین
تکلی��ف وضعیت ثبتی و اراضی و فاقد سندرس��می برابر آراء صادره هیات حل
اختالف قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان علی آباد کتول تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است  .لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد
تقاضا به ش��رح زیر به منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله  15روز آگهی می
شود.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی
داش��ته باش��ند،می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به م��دت دوماه اعتراض
خودرابه اداره ثبت اس��ناد وامالک شهرستان علی آباد کتول تسلیم وپس از اخذ
رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خودرابه مراجع
قضایی تقدیم نمایند .آقای حس��ین دنکوب فرزند فرضعلی به ش��ماره شناسنامه
 2و ک��د ملی  2269563719صادره از علی آباد در شش��دانگ عرصه واعیان یک
قطعه زمین مزروعی به مساحت  1621.23متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک
 - 19اصل��ی واقع در علی آباد کتول – انتهای خیابان ولی عصرجنب کانال نوده
بخ��ش  6حوزه ثبت علی آباد کتول و به اس��تناد مجوزش��ماره  1.13609مورخ

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه
ثبتی شهرستان ساری برابر رای ش��ماره  139960310456013604مورخ -22
 1399-09ک��ه در هیات موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و
س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی منطقه  2ساری تصرفات
مالکانه محمد علی علیزاده فرزند ابراهیم بش��ماره ملی  4999857121نس��بت به
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  394.25متر مربع از  47اصلی
واقع در قریه سمس��کنده بخش  4ثبت ساری .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواست خود را مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد .م الف 19908156
تاریخ انتشار نوبت اول 1399-10-09 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399-10-24 :
حسن یوسفی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری

