اخبار
مرکز مشاوره تخصصی بیمه آسیا ،در
عسلویه راه اندازی می شود

بیمه آس��یا به منظ��ور ارتقای س��طح دانش
بیمه ای ش��رکت های پتروشیمی هلدینگ
خلیج فارس ،مرکز مشاوره تخصصی بیمه را
درمنطقه ویژه اقتصادی عس��لویه راه اندازی
می کند .به گزارش روابط عمومی بیم ه آس��یا
از منطقه ویژه اقتصادی عس��لویه ،مس��عود
بادی��ن نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل
بیمه آسیا در نشست مشترک با مدیرعامل و
مسئوالن شرکت های پتروشیمی پازارگاد ،آریا
ساسول ،هنگام ،مبین ،دماوند ،پارس ،صدف،
سبالن ،پروپپلین جم و گاز پارس جنوبی ،در
س��خنانی با اشاره به ضرورت تعمیم و توسعه
صنعت بیمه در حوزه پتروش��یمی کش��ور و
منطقه عسلویه ،گفت :بیمه آسیا آمادگی دارد
که ب��ه منظور ارتقای س��طح دانش بیمه ای
شرکت های پتروشیمی کشور ،نسبت به افتتاح
و راه اندازی مرکز مش��اوره تخصصی بیمه در
منطقه عسلویه اقدام کند.مدیرعامل بیمه آسیا
در ادامه افزود :بیمه آس��یا با انجام نیازسنجی
های علمی -کاربردی الزم درخصوص اولویت
های بیمه ای منطقه عسلویه ،خدمات شایسته
بیمه ای در تمام رشته های بیمه ای را به تمام
شرکت های فعال در این منطقه ارائه می کند.
ارائه مقاله به عنوان ابزاری برای
انتقال ریسكهای ناشی از پاندمی`

نشس��ت ارائ��ه مقاله ب��ا عنوان «بررس��ی
بیمههای پارامتریک به عنوان ابزاری برای
انتقال ریسکهای ناشی از پاندمی» توسط
سعید ناصری خضرلو از سایت همایش بیمه
و توس��عه پخش خواهد ش��د .ای��ن مقاله با
همکاری سپهر اسکندری کارشناس شرکت
بیمه سامان نگاش��ته شده است .به گزارش
روابط عمومی پژوهش��کده بیمه ،با توجه به
ش��یوع پاندمی کووید 19-در سراس��ر دنیا،
صنعت بیمه و دولتها به صورت گستردهای
به چالش کشیده شدهاند .یکی از چالشهایی
که در ش��یوع این پاندمی م��ورد توجه قرار
گرفته ،شکاف پوشش بیمهای بهوجود آمده
است .در این مقاله ،بیمههای پارامتریک به
عنوان یکی از ابزارهای مناسب برای انتقال
ریسکهای ناشی از شیوع پاندمی و کاهش
شکاف پوش��ش بیمهای ،مورد بررسی قرار
گرفت��ه و تمامی ابعاد و ان��واع آنها مطرح
گردیده است.

مدیرعامل بانک سینا تاکید کرد:

استفاده از تمامی ظرفیت ها برای حمایت از کسب و کارهای تولیدی

مدیرعامل بانک سینا در دیدار با کارکنان
ش��عب الیگ��ودرز و خمین بر اس��تفاده از
تمامی ظرفیتها برای اعطای تسهیالت
خرد در جهت حمایت از کسب و کارهای
کوچک آسیب دیده از کرونا تاکید کرد .به
گزارش روابط عمومی بانک س��ینا ،دکتر
ایمان��ی با بی��ان آنکه بانک س��ینا در ماه
های اخیر و با ش��یوع کرونا ،نهایت سعی

خ��ود را در راس��تای حمایت از بنگاه ها و
مشاغل آس��یبدیده به کار گمارده است،
خاطرنشان کرد :در شرایط فعلی که شاهد
خسارت های متعدد بنگاههای تولیدی به
ویژه کسب و کارهای کوچک از ویروس
کرونا هس��تیم ضروری اس��ت به صورت
ج��دی تر برای حمایت از این مش��اغل و
جبران خسارت آنها تالش کنیم.وی افزود:

بانک سینا تاکنون اقدامات متعددی را در
قالب طرح های احس��ان ،ایثار ،کریمانه،
مواس��ات و مهرآفرین در راس��تای کمک
به رونق بنگاههای آس��یبدیده از طریق
اعطای وام قرضالحس��نه به اجرا رسانده
اس��ت و ای��ن روند تداوم خواهد داش��ت.
مدیرعامل بانک سینا در ادامه با اشاره به
ضرورت تجهیز منابع ش��عب برای اجرای

طرح ه��ای حمایتی اظهار داش��ت :قطع ًا
برای تداوم نقش آفرینی در اقتصاد کشور
و کمک به رونق تولی��د ،تامین و تجهیز
منابع با رویک��رد منابع ارزان قیمت ،یک
ضرورت اس��ت و این امر با توجه به قرار
داش��تن در ماههای پایانی سال ،مستلزم
ت�لاش مضاعف همکاران با اتکا به تفکر
جمعی و مش��ارکت گروهی در اس��تفاده

از تمام��ی ظرفیت ها و خدمات رس��انی
مطلوب به هموطنان گرامی است.گفتنی
است در این دیدار که معاونین امور شعب
و مناطق و مدیر منطقه مرکزی لرستان و
قم نیز حضور داشتند عملکرد شعب مورد
بررس��ی قرار گرفت و کارکنان نیز نقطه
نظرات خود را در جهت پیش��برد فعالیت
ها مطرح کردند.

افتتاح حساب غیرحضوری در بانک صادرات ایران

رئیس اداره کل انفورماتی��ک بانک صادرات ایران
همزمان با معرفی س��امانه ش��مس (شعبه مجازی
س��پهر) بانک صادرات ای��ران ،از عملیاتی ش��دن
افتتاح حساب مجازی در ایام دهه فجر سال جاری
خب��ر داد .به گ��زارش روابطعمومی بانک صادرات
ای��ران ،کاوه رزاقی در معرفی س��امانه ش��مس در
ششمین نمایش��گاه تراکنش ایران افزود :مشتریان
و متقاضیان استفاده از شعب مجازی بانک صادرات
ای��ران میتوانند ب��ا مراجعه به نش��انیhttps:// :
 shams.bsi.irبدون مراجعه به ش��عبه ،خدمات
متنوع بانکی را از این سامانه دریافت کنند .با ورود
ساده و اس��تفاده از کد ملی میتوان خود را به این
سامانه معرفی و به خدماتی که بانک صادرات ایران
و ش��بکه بانکی ارائه میدهند ،دسترسی یافت.وی
افزود :در آخرین نس��خهای که از این سامانه برای
رونمای��ی در دهه مبارک فجر آماده ش��ده اس��ت،
امکان افتتاح حس��اب به ص��ورت غیرحضوری نیز
فراه��م ش��ده و میت��وان ضمن واریز پول ،س��ایر
خدم��ات بانکی را نیز انجام داد.رزاقی گفت :تمامی
مواردی که مشتریان از بانک انتظار دارند ،به مرور
به این س��امانه افزوده خواهد شد .یکی از مهمترین
نیازهای شبکه بانکی و بانک صادرات ایران که این
سامانه در حال پوش��ش دادن به آن است ،تکمیل

در راستای حمایت از دانش آموزان مناطق
کم برخوردار تعداد  ۲۰۰دس��تگاه تبلت به
دانشآموزان بیبضاعت این اس��تان اهداء
ش��د .به گ��زارش رواب��ط عموم��ی بانک
ملی ای��ران ،این بانک در راس��تای ایفای
مس��ئولیت ه��ای اجتماعی و ب��ا توجه به
آموزش های غی��ر حضوری دانش آموزان

فرمهای انجام خدمات بانکی در یک بستر سهل و
آس��ان و به صورت غیرحضوری است که بر خالف
شرایط س��نتی در تکمیل کردن عجوالنه اینگونه
فرمها در ش��لوغی شعب برای دریافت یک خدمت
خاص ،این امکان فراهم ش��ده است تا در منزل با
آرامش کامل ،این فرم تنها یک بار توسط مشتری
تکمیلش��ود و برای دفعات بع��د نیازی به تکمیل

کردن این فرمها نیس��ت و در س��وابق مشتری در
سامانه ثبت خواهد شد.رئیس اداره کل انفورماتیک
بان��ک صادرات ایران افزود :در حال حاضر به دلیل
مش��کالت اح��راز هوی��ت غیرحض��وری ،برخی از
خدمات نیازمند مراجعه به ش��عبه است اما به مرور
با حل ش��دن مشکل احراز هویت مجازی با کمک
واحده��ای ذیربط ،الزامی برای مراجعه به ش��عبه

برای دریافت خدمات بانکی وجود نخواهد داشت و
همه فعالیتها قابلیت انجام از درون منزل را خواهد
داش��ت.رزاقی اظهار کرد :س��امانه ش��مس شروع
حرکت به س��وی یک بانک مجازی است که سود
و زیان مجزایی برای آن دیده ش��ده اس��ت .رئیس
شعبه مجزایی داش��ته و سیستم جداگانه از سیستم
بانکی دارد .به س��متی در حال حرکت هس��تیم که
تمامی کارهای بانکی را درون همین ش��عبه انجام
دهیم .با اس��تفاده از این سامانه تالش شده بعد از
ای��ام کرونا نیز تا جایی که امکانپذیر بوده ،مراجعه
به ش��عب بانک صادرات ایران را کاهش دهیم۴۵ .
روز اس��تفاده از این سامانه نش��ان میدهد تالش
ش��ده تا ش��یب نزولی تبلیغات و پایداری سامانه را
به حدی برس��انیم تا بهترین بازدهی را برای شبکه
بانکی کش��ور و بانک صادرات ایران داش��ته باشد.
رئیس اداره کل انفورماتی��ک بانک صادرات ایران
اظهار کرد :افتتاح حس��اب به صورت غیرحضوری،
مهمترین گزینهای است که در دهه مبارک فجر به
قابلیتهای این س��امانه اضافه خواهد شد و تمامی
مراحل دریافت این تسهیالت از طریق این سامانه
ص��ورت خواهد گرفت .با افتتاح حس��اب و تکمیل
م��دارک ،مراح��ل دریاف��ت این تس��هیالت انجام
خواهد شد.

حمایت بانک ملی ایران از دانش آموزان مناطق کم برخوردار
در شرایط ش��یوع بیماری کرونا،تعداد ۲۰۰
دستگاه تبلت به دانش آموزان بی بضاعت
بوش��هری اه��دا کرد.داری��وش زراعت گر
رئیس اداره امور ش��عب اس��تان بوشهر در
مراس��می که به این مناس��بت برگزار شد،
گفت :ع�لاوه بر اهدای ای��ن تعداد تبلت،
مش��ارکت در س��اخت ش��ش مدرس��ه در

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد
سند رس��می قطعه یک ایالم برابر رای ش��ماره  139960315001003158مورخ  1399/09/17هیات اول/هیات
دوم قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اس��حق احمدی،فرزند امامعلی  ،به کد ملی  5819820029مقدار  4/5سهم مشاع
از  6س��هم (ششدانگ) یک باب ساختمان  ،به مس��احت  78/65متر مربع ،پالک شماره  70فرعی از  1508اصلی ،
واقع در ایالم – بلوار سیداشهداء  ،خریداری شده از خدابخش و عطاء اهلل خورانی و منتسب به مالکیت کلیه مالکین
مشاعی بقدرالسهم.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی  15روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ظرف مدت دو ماه و در مورد آگهی های اصالحی
ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتش��ار اولین آگهی  ،اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید .بدیهی است درصورت
انتضای مدت مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد  .تاریخ انتشار نوبت اول10/14 :
 99تاریخ انتشار نوبت دوم99/10/29 :
صفری – رئیس اداره اسناد امالک شهرستان ایالم
آگهی مزایده اموال غیر منقول (اس��ناد رهنی) به موجب پرونده اجرایی کالس��ه  9900185ش��ش دانگ عرصه و
اعیان ملک شماره ثبتی  1016فرعی از  9769اصلی مفروضه و مجزا شده از  269فرعی از اصلی مذکور قطعه 2
بخش یک س��منان واقع در سمنان بلوار دکتر چمران نبش قندی نهم به کدپستی  3519747488که به صورت یک
باب آپارتمان مس��کونی واقع در طبقه دوم مجتمع مس��کونی قرار گرفته که اسناد مالکیت آن به نام آقای محسن
همتی و خانم بهاره رحمتی هر کدام به نس��بت س��ه دانگ مش��اع صادر و تس��لیم شده اس��ت و طبق سند رهنی
شماره  136675تنظیمی دفترخانه شماره  2ملک مذکور در قبال موضوع الزم االجرا  6/700/000/000ریال (شش
میلیارد و هفتصد میلیون ریال) که ش��امل اصل طلب  5/600/000/000ریال (پنج میلیارد و ششصد میلیون ریال)
و س��ود  930/508/500ریال (نهصد و سی میلیون و پانصد و هشت هزار و پانصد ریال) و خسارت تاخیر تادیه
 169/491/500ری��ال (یکصد و ش��صت و نه میلیون و چهارصد و نود و یک ه��زار و پانصد ریال) تاریخ مبنای
محاسبه خسارت  1399/02/08و خسارت تاخیر روزانه  3/989ریال تاریخ شروع محاسبه خسارت 1399/02/08
و طبق نامه شماره /99/2509/01/316006ص مورخ  99/10/11ملک مورد نظر بیمه بوده و مبلغ 1/737/000/000
ریال بعد از صدور اجراییه توس��ط بدهکار سند واریز گردیده در رهن بانک ملی شعبه دکتر چمران قرار گرفته و
حدود و مش��خصات به شرح اسناد صادره است آپارتمان مذکور به مساحت  140/8متر مساحت دارای یک باب
انباری و مساحت  2/89متر مربع قطعه سوم تفکیکی واقع در همکف و پارکینگ به مساحت  9/09متر مربع قطعه
چهارم تفکیکی واقع در همکف قرار گرفته و همچنین وضیعت آپارتمان به صورت س��ه خوابه دارای امکانات آب
و برق و گاز و آش��پزخانه با کابینت ام دی اف و کف س��اختمان س��رامیک دارای حمام و سرویس بهداشتی که
کاش��یکاری شده و کف سرامیک است دارای گرمایش و س��رمایش کولر و اسپیلت است که در حال حاضر فقط
اس��پیلت استفاده می شود و فاقد کولر است برای حمام آبگرمکن دیواری استفاده می شود نمای ساختمان سنگ
و در و پنجره پی وی است که طبق نظر کارشناس رسمی در گزارش تقدیمی و به استناد تصویر اسناد و مدارک
اب��رازی و ع��دم وجود هرگونه بدهی و دیون مترتب بر ملک و بدون در نظر گرفتن بازداش��تی و هرگونه قرارداد
رهنی پرونده و بالمعارض بودن ملک از هر حیث و فقد وجود ممانعت و معارضت اعم از اعیار وقف ترهین وثیقه
و بازداشت یا توقیف و امثالهم شش دانگ عرصه و اعیان ملک با احتساب کلیه حقوق مالکانه انشعابات و در نظر
گرفتن جهات موثر در ارزیابی پالک مذکور و قدمت بنا که حدودا  5سال می باشد بر پایه مزایده شش دانگ به مبلغ
( 11/200/000/000یازده میلیارد و دویست میلیون ریال) ارزیابی شده و پالک فوق از ساعت  9الی  12روز شنبه
مورخ  1399/11/18در اداره اجرای اس��ناد رسمی س��منان واقع در سمنان میدان مطهری بلوار مدرس اداره ثبت
اسناد و امالک شهرستان سمنان طبقه دوم از طریق مزایده به فروش می رسد .مزایده از مبلغ 11/200/000/000
ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به
آب  ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد
به عهده برنده مزایده اس��ت و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به
برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد که بر عهده برنده مزایده است و در
صورت عدم شرکت خریدار ملک به بستانکار در ازای اخذ هزینه های قانونی واگذار خواهد شد .ضمن ًا چنانچه روز
مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر م برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار :روز دوشنبه مورخ 1399/10/29
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی سمنان
م  /الف 504
آگهی مزایده به موجب پرونده اجرائی کالس��ه  ۹۵۰۰۳۲۷در مورد پالک بازداشتی به شرح ذیل  :سه دانگ مشاع
از شش دانگ پالک ثبتی  ۵۴فرعی از  ۷اصلی بخش  ۱۰سنندج که سند آن در ذیل ثبت  ۲۸۰۶صفحه  ۱۵۴دفتر ۲۳
امالک ثبت و صادر و ع الواسطه به آقای احمد بيو فرزند محمد منتقل شده است ششدانگ به مساحت  ۴۰۰۰متر
مربع که طبق نظر کارش��ناس رسمی س��ه دانگ به مبلغ 000/500/865/1ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای 5

اس��تان بوشهر بخش از خدمات بانک ملی
ایران ب��ه دانش آموزان ب��ی بضاعت این
استان اس��ت که تعدادی از این مدارس به
بهرهبرداری رسیده و شماری نیز در دست
احداث هس��تند.مدیرکل آموزش و پرورش
اس��تان بوش��هر نیز در مراسم اهدای ۲۰۰
دستگاه تبلت به دانش آموزان بی بضاعت

بوشهری ،گفت :از مجموع  ۱۰هزار دانش
آموز بی بضاعت این استان،نیاز  ۷۰درصد
آن ها به تبلت و گوش��ی تامین شده است.
علیمراد کرمی اظهار داش��ت :اهدای تبلت
به دانشآموزان ،کمک به آینده آموزش و
پرورش و فرزندان این مرز و بوم است.وی
افزود :دولت به تنهایی قادر به رفع نیازهای

اصله درخت گردو ۴ ،اصله درخت توت ۴ ،اصله درخت صنوبر  ۱۰اصله نهال مثمره انواع نهال مثمره  ۲۳اصله ۵۰
اصله زرد آلو  ۱۰ ،اصله آلبالو  ۵،اصله گیالس و  ۴اصله شاتوت و  ۱۱۰مترمربع منزل مسکونی و  ۵۵متر مکعب
اس��تخر ذخیره آب و  ۴۰۰۰متر مربع زمین مرغوب و یک حلقه چاه آب با کول 5/5متری آدرس :سنندج روستای
گرنه با حدود شماال:مرزیست به طول  39/46متر به جوی عمومی شرقا :در چهار قسمت که قسمت دوم آن جنوبی
است .اول مرزیست به طول  16/19متر به جوی عمومی دوم مرزیست به طول  19/67متر به جوی عمومی سوم
مرزیست به طول  38/64متر به جوی عمومی چهارم مرزیست به طول 23/54متر به جوی عمومی جنوباء میزیست
به طول  71/51متربه زراعت غربا :در دو قس��مت که قس��متهای اول و دوم آن شمالی است اول مرزیست به طول
 13/60متر به زمین زراعت مجاور دوم مرزیست به طول  50 /87متر به زمین زراعت مجاور  .و سه دانگ مشاع
از شش��دانگ پالک فوق از ساعت  ۹الی  ۱۲روز دوشنبه مورخ  1396/11/13در اداره اجرای اسناد رسمی سنندج
واقع در س��نندج از طریق مزایده به فروش می رس��د .مزایده از مبلغ  000/500/865/1ریال شروع و به باالترین
قیمت پیشنهادی نقدأ فروخته می شود ضمنا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی
به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار با نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت  ۵روز از تاریخ مزایده به حس��اب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که
ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حس��اب س��پرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب
خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد الزم به ذکر
اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که
مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد خواهد ش��د و نیم عشر و حق مزایده نقدأ وصول می
گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر
برگزار خواهد شد .تاریخ نشر آگهی1399/10/29 :
تاریخ برگزاری مزایده1399/11/13 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
آگهی اختصاصی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
فاقد سندرسمی 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 شرح زیر به منظوراطالع عموم دردونوبت
به فاصله  15روز آگهی می شود.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 اسناد وامالک شهرستان
علی آباد کتول تسلیم وپس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خودرابه مراجع
قضایی تقدیم نمایند .آقای حس��نعلی غالمی فرزند قربان به شماره شناسنامه  3و کد ملی  2269791010صادره
از علی آباد در شش��دانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده به مساحت  122.78متر مربع
مفروز و مجزا ش��ده از پالک  - 29اصلی واقع در علی آباد کتول – خیابان کمیته امداد ،فرش��ته  3بخش  6حوزه
ثبت علی آباد کتول وکالسه  1398114412005000152م.الف337:
تاریخ انتشارنوبت اول 1399/10/29:تاریخ انتشار نوبت دوم1399/11/15 :
حجت اهلل تجری رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان علی آباد کتول
آگهی اختصاصی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
فاقد سندرسمی 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 شرح زیر به منظوراطالع عموم دردونوبت
به فاصله  15روز آگهی می شود.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 اسناد وامالک شهرستان
علی آباد کتول تسلیم وپس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خودرابه مراجع
قضایی تقدیم نمایند .آقای مهدی مقومی فرزند ابوالقاس��م به ش��ماره شناسنامه  4407و کد ملی 2269884345
صادره از علی آباد درس��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به
مساحت  485متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک  - 19اصلی واقع در علی آباد کتول – خیابان طالقانی جنوبی
کوچه شفق  - 11کوچه بن بست دوم بخش  6حوزه ثبت علی آباد کتول وکالسه پرونده 1397114412005000234
آقای مصطفی مقومی فرزند ابوالقاس��م به شماره شناسنامه  7724و کد ملی  2268895459صادره از علی آباد
درسه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  485متر مربع
مفروز و مجزا شده از پالک  - 19اصلی واقع در علی آباد کتول – خیابان طالقانی جنوبی کوچه شفق  -11کوچه
بن بست دوم بخش  6حوزه ثبت علی آباد کتول وکالسه  1397114412005000233م.الف341:
تاریخ انتشارنوبت اول 1399/10/29:تاریخ انتشار نوبت دوم1399/11/15 :
حجت اهلل تجری رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان علی آباد کتول

آموزشی نیست،بنابراین جا دارد دستگاههای
اجرایی مختلف و خیران نیکاندیش ،نگاه
ویژهای به آموزش و پرورش داشته باشند.
کرم��ی در پایان از بانک مل��ی ایران برای
احداث شش باب مدرسه و توجه به وضعیت
دانش آموزان بی بضاعت در استان بوشهر،
قدردانی کرد.
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خبر
امکان ثبت اختیاری اطالعات چک
در سامانه صیاد

گروه بانک و بیمه :صادرکنندگان و دریافت
کنن��دگان چ��ک از روز  20دی م��اه ۱۳۹۹
میتوانند فرآیند ثبت ،تائید و انتقال چک را در
سامانه صیاد به صورت اختیاری انجام دهند.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین ،با
توجه به ابالغیه صادره بانک مرکزی ج.ا.ا و
با هدف آموزش و فرهنگ سازی مناسب ،در
حال حاضر ثبت ص��دور ،دریافت و یا انتقال
چک در س��امانه صیاد توس��ط صادرکننده و
یا دریافت کننده چک ،ب��ه صورت اختیاری
قابل انجام است .مشتریان محترم (در مرحله
اول ،مشتریان حقیقی) در صورت تمایل می
توانند جهت آش��نایی با فراین��د ثبت صدور،
تائید دریافت و یا انتقال چک در سامانه صیاد
ب��ه صورت اختی��اری از طریق برنامک های
موبایلی منتخب که اسامی آنها در وب سایت
ش��رکت ش��بکه الکترونیک پرداخت کارت
(شاپرک) درج شده ،اقدام کنند .الزم به ذکر
است ،نیازی به مراجعه به بانک جهت استفاده
از برنامکهای موبایلی یاد ش��ده نیس��ت و
اشخاص حقیقی میتوانند برنامکهای فوق
را از وب س��ایت ه��ای معتبر دریافت و مورد
استفاده قرار دهند .البته برنامکهای موبایلی
ح��وزه پرداخت صرف�� ًا ام��کان ارائه خدمت
به مش��تریان حقیقی و حس��ابهای جاری
انفرادی را دارا هس��تند .یادآورمی ش��ود؛ در
حال حاضر تمام چکها ،کمافیسابق بدون
نیاز به ثبت در س��امانه صیاد در شبکه بانکی
کش��ور پذیرش ،پردازش و کارسازی خواهند
ش��د ،الزامی برای ثبت ص��دور ،دریافت و یا
ظهرنویسی چک در س��امانه مذکور نیست.
بنابراین با توجه به اختیاری بودن فرایند ثبت
چک در سامانه یادشده ،هموطنان عزیز توجه
داشته باشند انتقال چک طبق روال سابق از
طریق پش��ت نویس��ی با ذکر هویت گیرنده
جدید معتبر خواهد بود.

آگهی اختصاصی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
فاقد سندرسمی 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 شرح زیر به منظوراطالع عموم دردونوبت
به فاصله  15روز آگهی می شود.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 اسناد وامالک شهرستان
علی آباد کتول تسلیم وپس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خودرابه مراجع
قضایی تقدیم نمایند .خانم طاهره ش��کی فرزند رمضانعلی به ش��ماره شناس��نامه  951و کد ملی 2269074858
صادره از علی آباد در ششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  234.39متر
مربع مفروز و مجزا ش��ده از پالک  - 29اصلی واقع در علی آباد کتول – محله خارکالته  ،کوچه ملک  ،کوچه بن
بست افرا یک بخش  6حوزه ثبت علی آباد کتول وکالسه  1398114412005000139م.الف 347:تاریخ انتشارنوبت
اول 1399/10/29:تاریخ انتشار نوبت دوم1399/11/15 :
حجت اهلل تجری رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان علی آباد کتول
آگهی اختصاصی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
فاقد سندرسمی 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 شرح زیر به منظوراطالع عموم دردونوبت
به فاصله  15روز آگهی می شود.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 اسناد وامالک شهرستان
علی آباد کتول تسلیم وپس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خودرابه مراجع
قضای��ی تقدیم نمایند .آقای مظفر غالمی فرزند علی به ش��ماره شناس��نامه  29و کد مل��ی  4591671364صادره
ازش��اهرود در شش��دانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  127.53متر مربع
مفروز و مجزا ش��ده از پالک  - 29اصلی واقع در علی آباد کتول – خیابان منوچهری  ،کوچه صبا  24بخش 6
حوزه ثبت علی آباد کتول وکالسه  1399114412005000159م.الف349:
تاریخ انتشارنوبت اول 1399/10/29:تاریخ انتشار نوبت دوم1399/11/15 :
حجت اهلل تجری رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان علی آباد کتول
آگهی اختصاصی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
فاقد سندرسمی 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 شرح زیر به منظوراطالع عموم دردونوبت
به فاصله  15روز آگهی می شود.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 اسناد وامالک شهرستان
علی آباد کتول تسلیم وپس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خودرابه مراجع
قضایی تقدیم نمایند .آقای موس��ی کمش��ی کمر فرزند حس��ین به شماره شناس��نامه  1و کد ملی 2269663802
صادره ازعلی آباد در شش��دانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده به مساحت  86.68متر
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نبش کوچه مدرس��ه سمت چپ درب دوم بخش  6حوزه ثبت علی آباد کتول وکالسه 1398114412005000136
م.الف 353:تاریخ انتشارنوبت اول 1399/10/29:تاریخ انتشار نوبت دوم1399/11/15 :
حجت اهلل تجری رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان علی آباد کتول
آگهی اختصاصی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
فاقد سندرسمی 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 شرح زیر به منظوراطالع عموم دردونوبت
به فاصله  15روز آگهی می شود.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 اسناد وامالک شهرستان
علی آباد کتول تسلیم وپس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خودرابه مراجع
قضایی تقدیم نمایند .آقای حس��ینعلی فضلی فرزند اس��داله به ش��ماره شناس��نامه  17و کد ملی 4591485544
صادره از ش��اهروددر شش��دانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  134.8متر
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بخش  6حوزه ثبت علی آباد کتول کالسه  1395114412005000249و کالسه پرونده 1397114412005000266
م.الف301:
تاریخ انتشارنوبت اول 1399/10/13:تاریخ انتشار نوبت دوم1399/10/29 :
حجت اهلل تجری رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان علی آباد کتول

