خبر

تسهیالت کمبهره طرح «کارا» بانک صادرات ایران برای بنگاههای کوچک و متوسط

بیمه تجارت نو جذابیت در بیمه گری و
سهام خود را افزایش داد

بیمه تجارت نو با ارتقا شاخص توانگری مالی
در س��ال جاری بنابر اع�لام بیمه مرکزی از
توانایی مالی مطلوبی برای پوش��ش ریسک
ه��ا برخوردار اس��ت .بحران ه��ای مالی در
دنیا در س��ال های اخیر سبب شده است که
نهادهای نظارت کننده در هر سیستم مالی به
موضوع کفایت س��رمایه ها و کرانه توانگری
مالی شرکت های توجه بسیاری داشته باشند.
کیوسک خبر ـ از سوی دیگر اعالم توانگری
مالی از س��وی نهاد ناظر سبب شده تا کلیه
ذی نفع��ان در صنعت بیمه در کلیه مراودات
خود با ش��رکت های بیمه اعم از خرید بیمه
نامه ،س��رمایه گذاری ،نظ��ارت و در نهایت
انتخاب یک ش��رکت بیمه ،به این ش��اخص
کلیدی و مهم توجه داشته باشند .اما هرچند
که در س��ال های اخیر برخ��ی نظریه ها به
تغییر مدلسازی شیوه توانگری مالی با توجه
به ریسک و شرایط خاص هر شرکت و میزان
سرمایه مورد نیاز توجه دارد اما شیوه مبتنی بر
ضرایب ریسک ثابت به عنوان مدلی که برای
کلیه شرکتهای بیمه به کار میروند و بازتابی
از ش��رایط و ریس��کهای خاص یک شرکت
بیمه منفرد نیس��ت ،ارزیابی شرکت ها را در
یک خط یکسان ساده تر کرده است و سطوح
یک تا پنج مکانیزمی برای معرفی ش��رکت
های بیمه اس��ت .در چنین فرآیندی شرکت
های بیمه در ش��رایط یکسان مقایسه شده و
نسبت های اعالم ش��ده می تواند به عنوان
رتبه ای برای مقایسه با سایر شرکتها در نظر
گرفته ش��ود .از همین رو برخی از ش��رکت
های بیمه مانند بیمه تجارت نو توانس��ته اند
با اصالح س��رمایه خود به س��طوح مطمئن
تری از توانگری مالی با همین فرمول ساده
برسند ،رویکردی که با اصالح کرانه توانگری
تناس��ب بهتری را بین داراییها از یک سو و
دی��ون واقعی و احتمالی از دیگر س��و ایجاد
کرده اس��ت  .اج��رای برنامه ه��ای افزایش
سرمایه به بیمه تجارت نو کمک کرده است،
این شرکت سرمایه واقعی و سرمایه اقتصادی
خود را بهبود بخش��د و جایگاه مطلوب تری
را در بین ش��رکت های بیمه به دس��ت آورد
تا جایی که آخرین سرمایه پرداخت شده آن
 ۳۰۰میلیارد تومان و برنامه افزایش سرمایه
تا  ۶۰۰میلیارد تومان از محل سود انباشته و
اندوخته نیز در دست اجرا است.

بان��ک ص��ادرات ایران طرح تس��هیالتی
مرابح��ه «کارا» با هدف تامین تا س��قف

 ٢٠میلیارد ریال برای سرمایه در گردش و
سرمایه ثابت واحدهای کوچک و متوسط با
نرخ سود ترجیحی  ٧درصدی را ارائه کرد.
به گزارش روابطعموم��ی بانک صادرات
ایران ،بنگاههای کوچک و متوس��ط فعال
برای تأمین س��رمایه در گردش و سرمایه
ثابت خود میتوانند تا س��قف  ٢٠میلیارد
ریال از تسهیالت بانک صادرات ایران در
قالب طرح «کارا» استفاده کنند .نرخ سود

تس��هیالت در قالب طرح «کارا»  ٧درصد
و م��دت زمان بازپرداخت این تس��هیالت
برای بنگاههای مذکور  ٢٤ماهه اس��ت و
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی با کمتر
از  ١٠٠نی��روی کار که در زمره واحدهای
تولیدی و خدماتی کوچک و متوسط قرار
میگیرند ،شرایط بهرهمندی از تسهیالت
این خدم��ت جدید بانک ص��ادرات ایران
را دارند .داش��تن مجوز فعالیت ،دارا بودن

دکتر بهزاد شیری اعالم کرد

موفقیت پست بانک ایران در بانکداری دیجیتال

با توجه به نامگذاری س��ال  1400با عنوان سال «تولید،
پشتیبانیها و مانعزداییها» ،تحقق این شعار با تعریف
اس��تراتژیهای صحیح ،داشتن برنامه سالیانه و استفاده
از فناوریهای دیجیتال در راستای مأموریتهای بانک،
امکانپذی��ر خواهد بود .در همین راس��تا ،پس��تبانک
ای��ران اقدام به تدوین «برنامه راهبردی بانک با رویکرد
پیادهسازی بانکداری دیجیتال» طی  4سال آتی نمود و
اهداف استراتژیک و استراتژیهای محوری و پروژههای
عملیاتی بانک تهیه و در قالب  66پروژه عملیاتی س��ال
 1400به تفکیک معاونتها ،مدیریتهای امور و ادارات
مجری برای اجرا ابالغ ش��د .به گزارش روابط عمومی
پستبانک ایران ،دکتر بهزاد شیری مدیرعامل بانک با
اعالم این خبر گفت :ایجاد پلتفرم یکپارچه با کاربردهای
 App Store- Api Storeبرای بانک و همکاری
ش��رکای تجاری ،طراحی و اس��تقرار آپ ،استقرار کیف
پول الکترونیکی مبتی بر بالکچین ،پیادهس��ازی مرکز
عملیات امنیت ،پیادهس��ازی رایانش ابری ،راهاندازی و
بهرهبرداری س��امانه  ،BPMSاح��راز هویت و امضای

دیجیتال ،تکمیل و پیادهس��ازی سامانه هوش تجاری،
استقرار سامانه کش��ف تقلب و تکمیل و توسعه سامانه
جام��ع بانکی با رویکرد بانک��داری دیجیتال؛  10محور

مهم از  66برنامه عملیاتی بانک در س��ال جاری است.
مدیرعامل پستبانک ایران اظهار داشت :بر این باوریم
پستبانک ایران به دلیل دارا بودن زمینه توسعه همکاری

با بخش خصوصی و نیز تجربه متمایز در طراحی سیستم
بانکداری الکترونیکی میتواند در بانکداری دیجیتال نیز
پیشگام باشد .بدین منظور تدوین راهبردهای پستبانک
ایران بهعنوان یک نیاز از اواخر س��ال  1398در دستور
کار بانک قرارگرفته و با مش��ارکت مدیران ارشد ،میانی
و کارشناسان مجموعه و با بهرهگیری از توان تخصصی
برونس��ازمانی در قالب رویکردی علمی تدوین و طی
 4س��ال اجرا میش��ود .وی در ادامه گفت :در چارچوب
مطالعات صورت گرفته ،بیانیههای مأموریت ،چشمانداز
و ارزشهای بانک مش��خص و اهداف اس��تراتژیک و
اس��تراتژی محوری بانک تعیین شد .همزمان با لحاظ
رویکرد اس��تقرار بانکداری دیجیتال با بازنگری در مدل
کسبوکار جاری ،مدل کسبوکار آینده بانک مشخص
و ضم��ن ارزیابی بلوغ بانک��داری دیجیتال ،برنامههای
کالن بان��ک در قال��ب  13ه��دف اس��تراتژیک و 21
استراتژی محوری با اولویت استراتژی «توسعه بانکداری
دیجیتال» تعیین و شناسنامه برنامههای عملیاتی آنها
نیز با همکاری واحدهای ذیربط تهیه شد.

مدیر عامل بانک سینا در بازدید از شعب گراش و الر تاکید کرد:

حضور موثر و کارآمد بانک سینا در جنوب استان فارس

مدیرعامل بانک س��ینا ضم��ن دیدار با همکاران ش��عب
گراش و الر در اس��تان فارس با اشاره به اهمیت اقتصادی
و تجاری این ش��هرها که عامل رش��د و توسعه بخشی از
مسیر صنعتی و تجاری کشور است ،بر حضور موثر و کارآمد
بانک س��ینا در این منطقه تاکید کرد .دکتر ایمانی با اشاره
به پیش��ینه و قدمت بانک سینا در نظام بانکی ،حمایت از
طرح های اش��تغالزایی و تولیدی و کسب و کارها را مایه
مباهات و افتخار این مجموعه دانست و عنوان کرد :بانک

سینا همواره کوشیده است ارائه خدمات را به بهترین نحو
با بهره گیری از فن��اوری های نوین ،در کمترین زمان به
مش��تریان و هموطنان گرامی ارائه نماید .وی با اش��اره به
لزوم توجه به دستورالعمل ها و ضوابط بانک مرکزی ،بانک
س��ینا را جزو بانک های استاندارد از لحاظ کفایت سرمایه
برشمرد و خاطرنشان کرد :این مهم در حالی محقق شده
که بانک سینا ،اقدامی جهشی را در پرداخت تسهیالت طی
س��ال گذشته شاهد بود .مدیرعامل بانک سینا به موضوع

فرهنگی

در دیدار سینماگران با رئیس مجلس چه گذشت؟

به امید یک برد بزرگ

گ��روه فرهنگی :روانبخش صادقی با اش��اره به دیدار هیات
مدیره خانه س��ینما با محمدباقر قالیب��اف تاکید کرد امکان
اصالح و بازنویسی قوانین بیمه و مالیات سینماگران وجود دارد.
روانبخش صادقی عضو هیأت مدیره خانه سینما در گفتگو با
مهر با اشاره به دیدار اخیر هیأت مدیره خانه سینما با محمدباقر
قالیباف رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در روز یکشنبه ۲۱
شهریور ماه و مصادف با روز ملی سینما گفت :فکر میکنم
این برای اولین بار است که اعضای هیأت مدیره خانه سینما با
یکی از رؤسای مجلس شورای اسالمی به بهانه روز ملی سینما
دیدار داشتهاند .البته در گذشته گاهی به دلیل بحرانهای خانه
سینماکهباآنمواجهمیشد،جلساتاضطراریراباکمیسیون
فرهنگیمجلسبرگزارمیکرد.درجلسهاخیربرخیازاعضای
هیأت مدیره خانه سینما ،رؤسای برخی صنوف و تعدادی از
سینماگران حضور داشتند و سازمان سینمایی هیچ نمایندهای
در این جلسه نداشت .این جلسه نتیجه چندین ماه پیگیری
خانه سینما برای دیدار با رئیس مجلس شورای اسالمی و طرح
برخی از موارد درباره سینما بود که در نهایت در روز ملی سینما
این دیدار برگزار ش��د .وی با اشاره به اینکه در این جلسه به
نتایج خوبی در حوزه سینما و مشکالت آن رسیدهایم ،توضیح
داد :اعضای خانه س��ینما که در این جلسه با رئیس مجلس
شورای اسالمی دیدار داشتند ،به دنبال این بودند که مسائل
و مشکالتی را در حوزه سینما مطرح کنند که در حیطه کاری
مجلس و قانون گذاری باشد .چرا که مشکالت اجرایی سینما
در حوزه کاری مجلس قرار ندارد ،شاید مجلس بتواند در حل
این مشکالت با توجه به موقعیتی که دارد کمک کند ،اما در
اصل به دنبال ارائه م��واردی بودیم که بتوان در حوزه قانون
گذاری برای آن راه حلی پیدا کرد.
معضل تعریف شغلی برای فعاالن فرهنگ و هنر


حساب جاری بدون دست ه چک نزد بانک
ص��ادرات ایران ،فعال بودن واحد تولیدی،
عدم ش��مولیت ماده  ١٤١قانون تجارت و
احراز اهلیت ت��وان بازپرداخت متقاضی با
توج��ه به درآمد حاصل از فعالیت ،از جمله
شرایط دریافت این تسهیالت عنوان شده
و صاحبان بنگاهه��ای مذکور میتوانند از
ای��ن خدمت نوی��ن بانک اس��تفاده کنند.
بیش از  ٧٠درصد اش��تغال کش��ور توسط

بنگاههای کوچک و متوس��ط ایجاد شده
و بانک ص��ادرات ایران ب��رای حمایت از
اس��تمرار تولید و افزایش س��طح اشتغال
در ای��ن بنگاهها ،خدمت جدی��د«کارا» را
به منظور تامین س��رمایه در گردش برای
حل مش��کالت ج��اری و تامین س��رمایه
ثاب��ت ب��رای عملیاتی ک��ردن پروژههای
توسعه خطوط تولید و توسعه محصول این
بنگاهها ارائه کرده است.

این هنرمند با اشاره به اینکه یکی از مواردی که پیش از هر
چیز سینمای ایران در حوزه قانون گذاری به آن نیاز دارد ،مساله
بیمه و تعریف شغلی برای فعاالن حوزه فرهنگ و هنر است،
بیان کرد :بخش اعظم مشکالتی که در حال حاضر در این
حوزه برای هنرمندان وجود دارد ،به دلیل نقص در قوانین است.
در واق��ع در بخش قوانین مربوط به بیمه و کار در حوزه هنر
به خصوص سینما ،مشکل این است که این قوانین قدیمی
است و بسیاری از مشکالت و مسائلی که امروز با آن مواجه
هستیم در آن دیده نشده است .به عنوان مثال در حوزه بیمه
به خصوص در بخش بیمه تأمین اجتماعی (سوبس��یدها و
بازنشستگی برای هنرمندان) سطح قوانین در کف قرار دارد به
همین دلیل برای قوانین موجود در این زمینه نیازمند اصالحیه
و الیحههای بهروز هستیم که توسط مجلس شورای اسالمی
تصویب شود تا بتوان بر اساس آن شرایط مناسبی را فراهم کرد.
صادقی گفت :مساله دیگری که در این جلسه به آن اشاره شد،
بحث مالیات هنرمندان بود ،مسألهای که سبب شده است تا
سالها درگیر حل این مشکل باشیم اما به جایی نرسیم .در این

زمینه نیز باید توضیح دهم که در گذشته هنرمندان از پرداخت
مالیات معاف بودند ،بعد اعالم کردند معاف به شرط پرکردن
اظهارنام��ه ،دوباره بعد از مدتها اعالم کردند که هنرمندانی
که باالی  ۲۰۰میلیون تومان درآمد دارند باید مالیات پرداخت
کنند .در واقع برای حل این مشکل نیازمند ایجاد قوانین جدید
هستیم .بسیاری از مردم و مدیران دولتی تنها نوک سینمای
ایران که شامل سلبریتیها است را میبینند اما مساله این است
که قشر اعظم سینما درآمد چندانی ندارند و بیشتر آنها روزمزد
هستند و اگر پروژهای نباشد آنها بی کار شده و با توجه به اینکه
حرفه سینما به عنوان شغل در وزارت کار تعریف نشده است،
این افراد در دورانی که کار نمیکنند مش��مول دریافت بیمه
نمیشوند .نکته اینجاست که یک فرد که در حوزه فرهنگ
و هنر کار میکند ممکن است مث ً
ال به عنوان کارگردان یک
سال فیلم بسازد و ۳سال هیچ کاری را جلوی دوربین نبرد ،این
نوع از کار در قوانین جاری در وزارت کار تعریف نشده است و
قانون گذاران باید در این زمینه ورود پیدا کنند تا با ایجاد قانون
مناسب ،دولت نیز بتواند در این زمینه ورود پیدا کند.
تعیین ضرباالجل در سه محور


ویتاکیدکرد:اگربخواهمدرمجموعبگویمکهبابرگزاریاین
جلسه به چه نتایجی دست پیدا کردیم ،این است که محمدباقر
قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی بعد از شنیدن نظرات
سینماگران و مشورت نهایی ۳ ،محور اساسی با ضرباالجل
یک ماهه را در دستور کار قرار داد .بر همین اساس  ۳محور
اصالحوبازنویسیقوانینمالیاتبرایسینماگران،بیمهوایجاد
کمیتههایکارشناسیبرایریلگذاریآیندهسینمایایراندر
حوزه حمایتی و تسهیالت و تجهیز تکنولوژی مورد توجه قرار
گرفته است .این عضو هیأت مدیره خانه سینما ادامه داد :به
عنوان مثال در این جلسه در بخش کمیتههای کارشناسی به
خصوص در حوزه کاری خودم یعنی انیمیشن تاکید کردم که
تعداد بسیاری از فعاالن حوزه انیمیشن برای پروژههای خارجی
کار میکنن��د ،اما با توجه به اینکه این همکاریها تبدیل به
قانون نشده است ،هیچ آمار مناسبی از این فعالیتها وجود ندارد
یدانیم که این گروه در همکاری با پروژه خارجی مث ً
ال تا
و نم 
چه اندازه موفق میشوند دستمزد خود را دریافت کنند .باید به
خاطر داشته باشیم که اگر قوانین مناسبی برای سرمایه گذاری
در س��ینما به عنوان یک صنعت درآمدزا وجود داشته باشد،

میتوانیم به پای اقتصاد این حوزه در دنیا برسیم .در این جلسه
تاکید کردم که این س��رمایه گذاریها به خصوص در حوزه
انیمیشنمیتواندهمراهبابازگشتسرمایهباشد،تولیدانیمیشن
در حال حاضر در دنیا براساس آمار اعالم شده در دوره شیوع
کرونا ۲،برابر گذشته شده و در همین راستا هنرمندان انیمیشن
میتوانند در بازار جهانی ورود پیدا کرده و بخشی از پروژههای
خارجی انیمیشن را برعهده بگیرند .در ادامه نیز تاکید شد که در
صورت برنامهریزی و سرمایه گذاری روی سینما به عنوان یک
صنعت و به خصوص در حوزه انیمیشن میتوان از این طریق
درآمدی نزدیک با درآمد نفتی کشور داشته باشیم.
قالیباف :نه پول کم است ،نه پتانسیل


وی با اشاره به اینکه آقای قالیباف نیز در همین راستا تاکید
کرد در شرایط فعلی در کشور نه پول کم است و نه پتانسیل،
بلکه مدیریت درس��تی در این زمینه وجود ندارد ،بیان کرد:
همچنین رئیس مجلس شورای اسالمی با تعیین فرصت
یک ماهه ،قول داد که بالفاصله بعد از ارائه نتایج کارشناسی
ب��ه مجلس و بررس��ی آن در کمیس��یونهای مربوطه ،به
سرعت الیحههای مربوطه آماده و قوانین آن تصویب شود.
این کارگردان انیمیشن توضیح داد :هرچند در این جلسه به
مس��ائل مختلفی اشاره ش��د و در نهایت به  ۳محور نهایی
رس��یدیم ،اما معتقدم حتی اگر در بین این موارد تنها مساله
بیمه و قوانین آن حل ش��ود به بزرگترین برد طی س��الها
فعالیت سینما رسیدهایم .چرا که با به نتیجه رسیدن این محور
میتوان یکی از مشکالت اصلی سینما را برطرف کرد ،به
عنوان مثال هنرمندانی داریم که به دلیل همین مشکالت در
قوانین بیمه ،بعد از بازنشستگی زیر  ۲میلیون تومان حقوق
میگیرند .وی در پاس��خ به اینکه آیا در مورد ورود نهادهای
مختلف برای اعمال توقیف برخی از فیلمهای سینمایی که
توانسته است ضررهای بسیاری را به سینماگران تحمیل کند
و نیاز به ایجاد قانون در این زمینه احساس میشود ،در این
جلس��ه صحبت شده اس��ت یا خیر بیان کرد :اتفاق ًا یکی از
دوس��تان حاضر در این جلس��ه به چنین موردی اشاره کرد
و تاکید کرد که اگر فیلمس��از قرار است از یک مرکز مجوز
ساخت یا نمایش بگیرد ،بهتر است همه نهادهای حساس در
آن نماینده داشته باشند تا حساسیتهای خود را به فیلمساز
منتقل کنند ،به همین دلیل باید در این حوزه قوانین روشنی
تصویب شود .همچنین به بحث ارائه تسهیالت مناسب به
سینماداران با توجه به ضررهایی که در طول کرونا داشتهاند
یا ارائه تسهیالت مناسب و کم بهره برای تولید فیلم اشاره
ش��د .صادقی در پایان گفت :محمدباقر قالیباف در بخشی
از صحبته��ای خود در این جلس��ه نیز یادآور ش��د که در
گذشته هر بار مسئولیتی را برعهده میگرفته است ،از جمله
جلساتی که در ابتدای شروع مسئولیت برگزار میکرده دیدار
با هنرمندان بوده است و امیدوار است که چنین دیدارهایی
محدود به روز ملی سینما و تنها سالی یک بار نباشد.

قرض الحسنه نیز اشاره داشت و گفت :پنجمین جشنواره
حساب های قرض الحس��نه پس انداز این بانک در حال
برگزاری است و فرصت مناسبی است تا همکاران از طریق
تعامل با مشتریان و تبیین ابعاد سنت نیکوی قرض الحسنه
زمینه حمایت بیش از پیش بانک از اقش��ار آسیب پذیر و
ک��م برخوردار را فراهم آورند .دکت��ر ایمانی با بیان آن که
بانک سینا اهداف مهمی برای نقش آفرینی در رونق اقتصاد
با ارائه تس��هیالت به بنگاه های خرد و کالن کشور دارد،

گفت :با حمایت و بهره گیری از پتانس��یل باالی این بنگا
ه ها می توان به اش��تغالزایی و توسعه و رونق تولید داخلی
کمک موثری را ایفا نمود .دکتر ایمانی بر توسعه سهم بازار
در این منطقه که قلب تپنده جنوب استان فارس است تاکید
ک��رد و گفت :این منطقه از دیر باز محل رفت و آمد تجار
از شهرهای مختلف ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس
بوده و مس��یرهای ترانزیتی آن در چرخه توسعه اقتصادی
کشور نقش موثری ایفا کرده است.
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خبر
لزوم جذب صادرکنندگان فعال برای
ارائه خدمات و تسهیالت

مدیرعام��ل بان��ک
توسعه صادرات ایران
ب��ا اع�لام آمادگی
ب��رای حمایت همه
جانب��ه از ص��ادرات
کش��ور ،ب��ر ج��ذب
صادرکنندگان فع��ال برای ارائ��ه خدمات و
تسهیالت تاکید کرد .به گزارش اگزیم نیوز،
علی صالح آب��ادی در بازدید مجازی خود از
ش��عبه بوش��هر ،گفت :هدف ما این است که
خدمات و تس��هیالت بانک توسعه صادرات
ایران را در اختیار تمامی صادرکنندگان فعال
استان بوشهر قراردهیم .وی با تاکید بر هدف
گذاری ارائه  ۲۵۰۰میلیارد ریال تسهیالت در
سال در شعبه بوش��هر ،تصریح کرد :در کنار
اعطای تس��هیالت باید خدمات بانک توسعه
صادرات ایران اع��م از اعطای ضمانت نامه،
اعتباراسنادی داخلی نیز به مشتریان معرفی
و ارائه شود .مدیرعامل بانک توسعه صادرات
ای��ران ضمن ابزار رضایت از عملکرد ش��عبه
بوش��هر ،اظهار داش��ت :اولویت بعدی بانک
توسعه صادرات ایران ،پس از ارائه تسهیالت
ب��ه صادرکنن��دگان ،اعطای تس��هیالت به
تولیدکنن��دگان فعال اس��تان خواهد بود؛ این
ح��وزه از صنای��ع عالوه بر اش��تغالزایی ،می
توانند در صورت حمای��ت به تولید صادراتی
تبدی��ل ش��ود .همچنین محمد م��زده عضو
هیات مدیره بانک توسعه صادرات نیز در این
نشست گفت :نظام بانکی ،کادر درمان حوزه
اقتصادی بوده والزم اس��ت با هدف آشنایی
بیشتر مشتریان صادرات محور ،تعامل سازنده
ای بین بانک و حوزه تولید وجود داشته باشد.
وی اظه��ار امیدواری کرد :با همکاری هرچه
بیشتر همکاران س��تاد و شعبه ،چالش های
مطرح ش��ده در حوزه های اعتباری ،فناوری
و بازاریابی رفع ش��ود تا شاهد توسعه بیش از
پیش خدمات شعبه بوشهر باشیم.

آگهی فقدان سند مالکیت نظر به اینکه ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  1500قطعه  5تفکیکی پالک فرعی  3486از  367اصلی مفروز و مجزی شده از  84فرعی جزء حوزه
ثبتی شهرستان ساوجبالغ که به نامهای حسن و امیر حسین و داود و امیر و محمد و مهدی و سارا همگی با نام خانوادگی افراشته پور ذیل صفحات  263و  266و  269و 372
و  275و  278و  281دفتر  625اسناد مالکیت به نسبت هر یک به صورت یک سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ به شماره چاپی  457403و  457404و  457405و  457406و
 457407و  457408و  457409صادر و تس��لیم ش��ده است و ششدانگ پالک مورد ثبت طبق سند رهنی شماره  114791مورخه  30/11/85دفترخانه  84تهران در رهن بانک
ملی می باشد سپس آقای غالمرضا رمضانی گرمی به موجب وکالت نامه های شماره  113128مورخه  18/12/99دفترخانه  104تهران و  122902مورخه  2/2/1400دفترخانه
 149تهران ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت چاپی مورد ثبت به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت
المثنی نموده است ضمنا پالک فرعی  3486از  367اصلی طبق بخشنامه  23511و دستور وارده شماره  10545مورخه  1400/06/21به فرعی  15502تغییر یافت .لذا مراتب
به استناد ماده  120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ
انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد .م الف  ۶۷۹ایرج نیک بین سرپرست اداره ثبت اسناد
و امالک ساوجبالغ
آگهی فقدان سند مالکیت نظر به اینکه ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  1500قطعه  1تفکیکی پالک فرعی  3490از  367اصلی مفروز و مجزی شده از  84فرعی جزء حوزه
ثبتی شهرستان ساوجبالغ که به نامهای حسن و امیر حسین و داود و امیر و محمد و مهدی و سارا همگی با نام خانوادگی افراشته پور ذیل صفحات 137و  140و  143و 146
و  149و  152و  155دفتر  625اسناد مالکیت به نسبت هر یک به صورت یک سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ به شماره چاپی  456574و  456575و  456576و  456577و
 456578و  456579و  456580صادر و تس��لیم ش��ده است و ششدانگ پالک مورد ثبت طبق سند رهنی شماره  114791مورخه  30/11/85دفترخانه  84تهران در رهن بانک
ملی می باشد سپس آقای غالمرضا رمضانی گرمی به موجب وکالت نامه های شماره  113128مورخه  18/12/99دفترخانه  104تهران و  122902مورخه  2/2/1400دفترخانه
 149تهران ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت چاپی مورد ثبت به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت
المثنی نموده است ضمنا پالک فرعی  3490از  367اصلی طبق بخشنامه  23511و دستور وارده شماره  10543مورخه  1400/06/21به فرعی  15501تغییر یافت.م الف 678
لذا مراتب به استناد ماده  120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد
از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد .ایرج نیک بین سرپرست اداره ثبت اسناد و
امالک ساوجبالغ
آگهی فقدان سند مالکیت نظر به اینکه ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  6675قطعه  2تفکیکی پالک فرعی  3481از  367اصلی مفروز و مجزی شده از  84فرعی جزء حوزه
ثبتی شهرستان ساوجبالغ که به نامهای حسن و امیر حسین و داود و امیر و محمد و مهدی و سارا همگی با نام خانوادگی افراشته پور ذیل صفحات  327و  330و  333و 324
و  321و  318دفتر  623اسناد مالکیت به نسبت هر یک به صورت یک سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ به شماره چاپی  456507 456506و  456508و  456509و  456510و
 456511صادر و تسلیم شده است و ششدانگ پالک مورد ثبت طبق سند رهنی شماره  114791مورخه  30/11/85دفترخانه  84تهران در رهن بانک ملی می باشد سپس آقای
غالمرضا رمضانی گرمی به موجب وکالت نامه های شماره  113128مورخه  18/12/99دفترخانه  104تهران و  122902مورخه  2/2/1400دفترخانه  149تهران ضمن تسلیم
دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت چاپی مورد ثبت به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است ضمنا
پالک فرعی  3481از  367اصلی طبق بخشنامه  23511و دستور وارده شماره  10541مورخه  1400/06/21به فرعی  15503تغییر یافت.م الف  677لذا مراتب به استناد ماده
 120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی
به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد .ایرج نیک بین سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ
آگهی فقدان سند مالکیت نظر به اینکه ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  1250قطعه  9تفکیکی پالک فرعی  3482از  367اصلی مفروز و مجزی شده از  84فرعی جزء حوزه
ثبتی شهرس��تان س��اوجبالغ که به نامهای حسن و امیر حس��ین و داود و امیر و محمد و مهدی و سارا همگی با نام خانوادگی افراشته پور ذیل صفحات  113و  116و  119و
 122و  125و  128و  131دفتر  626اس��ناد مالکیت به نس��بت هر یک به صورت یک س��هم مشاع از هفت سهم ششدانگ به شماره چاپی  0401156و  0401157و  0401158و
 0401159و  0401160و  0401161و  0401162صادر و تسلیم شده است و ششدانگ پالک مورد ثبت طبق سند رهنی شماره  114791مورخه  30/11/85دفترخانه  84تهران
در رهن بانک ملی می باش��د س��پس آقای غالمرضا رمضانی گرمی به موجب وکالت نامه های ش��ماره  113128مورخه  18/12/99دفترخانه  104تهران و  122902مورخه
 2/2/1400دفترخانه  149تهران ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت چاپی مورد ثبت به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست
صدور سند مالکیت المثنی نموده است ضمنا پالک فرعی  3482از  367اصلی طبق بخشنامه  23511و دستور وارده شماره  10544مورخه  1400/06/21به فرعی  15504تغییر
یافت.م الف  676لذا مراتب به استناد ماده  120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به
ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد .ایرج نیک بین سرپرست
اداره ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ
مفق��ود ی برگ س��بز خودروی س��واری رنو هاچ بک س��اندرو به ش��ماره انتظام��ی ای��ران 295_10ل 96وش��ماره موتور  W179351_K4MA690وش��ماره شاس��ی
NAPBSRBYVH1072948مفقود واز درجه اعتبار ساقط می باشد .قم
آگهی موضوع ماده  3وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی نظر به دستور مواد1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی
وساختمانهای فاقدسند رسمی مصوب 1390-09-20امالک متقاضیانی که درهیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقردرواحدثبتی آمل مورد رسیدگی وتصرفات مالکانه و
بالمعارض آنان محرز ورای الزم صادرگردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :امالک متقاضیان واقع در بخش یازده ثبت آمل –دهستان هراز پی  – 40اصلی
قریه اس��کی محله  306فرعی آقای علیرضا خان زاد و خانم س��میرا س��ادات جاللی هریک به ترتیب به نسبت یک دانگ مشاع و پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با
س��اختمان احداثی با کاربری مس��کونی به مساحت  421/29متر مربع  .خریداری شده بالواس��طه از رمضان اصغری به عنوان مالک رسمی  .لذابه موجب ماده -3قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرسمی وماده-13آیین نامه مربوطه این آگهی دردونوبت به فاصله 15روز ازطریق روزنامه محلی وکثیراالنتشار
درشهرها منتشر ودرروستاها رای هیات الصاق تادرصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید ازتاریخ انتشار اولین آگهی در روستاها ازطریق
الصاق درمحل تادوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست
به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت ودرصورتی که
اعتراض درمهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ندمالکیت می نماید وصدورسند
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.بدیهی است برابرماده  13آئین نامه مذکور درمورد قسمتی ازامالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده،واحدثبتی بارای هیات
پس ازتنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود،مراتب رادراولین آگهی نوبتی وتحدید حدودبه صورت همزمان باطالع عموم می رساندونسبت به امالک درجریان ثبت وفاقد سابقه
تحدید حدود،واحدثبتی آگهی تحدیدحدود رابه صورت اختصاصی منتش��ر می نماید .م الف  1188348تاریخ انتشارنوبت اول  1400/6/24تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/7/6
فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسنادوامالک آمل

