اخبار

رییس کل بیمه مرکزی خبر داد

فراهمکردن شرایط ارایه خدمات بیمهای بدون ارایه نسخه فیزیکی

اعطایامتیازاخذتسهیالت،ویژه
سپردهگذارانبلندمدتنزدبانکآینده

بانک آینده با هدف جلب رضایت مش��تریان
و در راس��تای دسترس��ی گروههای مختلف
جامعه به تس��هیالت ارزانقیم��ت ،برای آن
دسته از مشتریان بانک که دارای انواع حساب
س��پرده بلندمدت بوده یا نسبت به افتتاح این
اولویت اخذ امتیاز
نوع حساب ،اقدام میکنند،
ِ
تس��هیالت فوری را فراهم خواهد س��اخت.
ب��ر این اس��اس ،کلیه مش��تریان بانک آینده
که دارای یکی از انواع س��پردههای بلندمدت
هستند ،در صورت نیاز به نقدینگی ،میتوانند
بدون فسخ قرارداد یا برداشت بخشی از سپرده
سرمایهگذاری خود ،از امتیازات ویژه این طرح،
شامل دریافت تسهیالت با کمترین تشریفات
اداری (بدون نیاز به ضامن) و در س��ریعترین
زمان ممکن (حداقل 24س��اعت بعد از افتتاح
حس��اب) ،بهرهمند ش��وند.میزان تسهیالت
اعطایی (حداکثر تا  85درصد مبلغ س��پرده) و
نرخ س��ود تسهیالت این طرح (حداکثر تا 18
درصد) ،بر اس��اس نرخ سود سپرده بلندمدت
مشتری ،متغیر خواهد بود.بازپرداخت تسهیالت
این ط��رح ،ب��ه دو روش اقس��اطی (حداکثر
24ماهه) یا یکجا (حداکثر 6ماهه) برای کلیه
مشتریان ،فراهم شده است.
متقاضیان خرید سهام دولتی بیمه
البرز تا پایان اردیبهشت فرصت دارند

فروش باقیمانده س��هام دول��ت در بیمههای
البرز و اتکایی امین و بانکهای تجارت ،ملت،
ص��ادرات در قالب واحدهای س��رمایه گذاری
صندوق س��رمایه گذاری قابل معامله تا پایان
اردیبهش��ت  99ادامه دارد .به گ��زارش روابط
عمومی بیم��ه البرز ،وزارت ام��ور اقتصادی و
دارایی از طری��ق این واگذاری به نمایندگی از
دولت جمهوری اسالمی ایران ،باقیمانده سهام
خود در ش��رکتهای بیمه البرز و اتکایی امین
و بان��ک های ملت ،تج��ارت و صادرات ایران
و را واگذار خواهد کرد.بر اس��اس اعالم وزارت
اقتصاد ،این واگذاری فرصت بینظیری را برای
ورود آحاد جامعه به س��رمایهگذاری در س��هام
ش��رکتهای معتبر فراهم می آورد و ویژگی
ب��ارز این واگذاری ،بهرهمندی تمام ایرانیان از
تخفیف  ۲۰درصدی است.این گزراش حاکی
است ،سقف سرمایه گذاری هر شخص حقیقی
(هر کد ملی) ،بیست میلیون ریال (دو میلیون
تومان) تعیین شده است.

کلیه شرکتهای بیمهای از اول خرداد ماه
زیر س��اختهای الزم را برای دسترس��ی
الکترونیک��ی بیمهگ��ذاران بیمه ش��خص
ثالث به اطالعات م��ورد نیاز فراهم آورند.
به گ��زارش فارس ب��ه نق��ل از اداره کل

رواب��ط عموم��ی و امور بی��ن الملل بیمه
مرک��زی ،غالمرضا س��لیمانی رییس کل
بیم��ه مرکزی ب��ه ش��رکتهای بیمه ای
ابالغ کرد که به منظور تس��هیل دسترسی
بیمهگذاران بیمه شخص ثالث به اطالعات
بیمهنامهه��ای خود و ارائه خدمات بیمهای
به آنها بدون نیاز به ارائه نس��خه فیزیکی
بیمهنامه ،از ابتدای خردادماه س��ال جاری
اقدام��ات چهار گانه زی��ر را انجام دهند:بر

اس��اس این گزارش غالمرضا س��لیمانی
در ای��ن ابالغیه ش��رکت ه��ای بیمه ای
راموظ��ف کرده اس��ت تا زیرس��اختهای
الزم برای دسترس��ی و اخ��ذ الکترونیکی
کلیه اطالع��ات بیمهنامه ش��خص ثالث
صادره را با حفظ امنیت اطالعات شخصی
اش��خاص ،برای بیمهگ��ذاران خود فراهم
نمایند.رییس شورای عالی بیمه هم چنین
به ش��رکتهای بیمه ای تاکید کرده است

مدير عامل بانك صنعت و معدن خبرداد

افزايش  3برابری در اعطای تسهيالت و اعتبارات

دكتر حس��ين مهری اظهار داش��ت :طي دو سال اخير
حدود اختيارات تجمعی مديران استاني و رؤسای شعب
در اعطای تس��هيالت و اعتبارات ب��ه طور ميانگين تا
سه برابر افزايش يافت.به گزارش پايگاه اطالع رساني
بان��ك صنعت و معدن دكتر مهري ضمن بيان مطلب
فوق افزود :اختيارات تجمعي اعطاي تسهيالت كه در
ابتداي س��ال  97در اس��تانهاي خاص ( داراي مزيت
در توان تخصصي و كارشناس��ي ) و سرپرس��تي هاي
درج��ه يك و درج��ه دو به ترتيب ارق��ام  150ميليارد
ريال 120 ،ميلي��ارد ريال و  70ميلي��ارد ريال بوده در
ابتداي سال جاري به ترتيب به ارقام  467ميليارد ريال،
 365ميليارد ريال و  207ميليارد ريال رس��يده اس��ت.
دكتر حس��ين مهري خاطر نش��ان ك��رد :اين تفويض
اختيار به سرپرس��تي ها و ش��عب در س��ه مرحله و در
راس��تاي تمركززدايي و چابك س��ازي اي��ن بانك در
خصوص اعطاي تس��هيالت و تصميم گيري در موارد
ديگ��ري مانند وصول مطالبات و بخش��ش جرايم كه
پيشتر توس��ط اركان اعتباري و مديريت هاي ستادي
ص��ورت مي گرفت به انجام رس��يد.وي دليل افزايش

اختيارات را افزايش سرعت در تصميم گيري و كمك
به حل مش��كالت صنعتگران و كارآفرينان عنوان كرد
و افزود :رسيدگي به تقاضاي مشتريان در استان محل
طرح با هدف س��هولت دسترس��ي به خدمات بانكي و

بانک توسعه صادرات ایران مبلغ دوهزار میلیارد ریال برای تسهیالت سرمایه در
گردش ویژه صادرات محصوالت کش��اورزی به متقاضیان این بخش از محل
سپرده گذاری ریالی صندوق توسعه ملی اختصاص داد.به گزارش روابط عمومی
بانک توسعه صادرات ،این قرارداد که میان بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه
ملی منعقد شده و به مدت دوسال اعتبار دارد ،در اجرای بسته حمایت از توسعه
صادرات غیرنفتی است.براساس این گزارش ،استفاده از سپرده موضوع این قرارداد

برای اعطای تس��هیالت به متقاضیان تابع مفاد بسته حمایت از توسعه صادرات
غیرنفتی و شرایط مندرج در قرارداد خواهد بود که نسبت  50-50ترکیب با منابع
داخلی بانک به صادرات اختصاص می یابد.سقف اعطای تسهیالت سرمایه در
گردش برای اشخاص حقیقی حداکثر  50میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی
حداکثر  400میلیارد ریال تعیین شده و بانک موظف است متناسب با حجم فعالیت
متقاضی بهای تمام شده و حجم قراردادهای صادرات و فروش در سقف تعیین

انفعال وزارت نفت ،ضامن منافع گازی آمریکا و ترکیه در منطقه؛

تركيه با بهانه جويی به دنبای سواستفاده از واردات گاز از ايران

کش��ورهای دیگر و بخصوص آمریکا به قیم��ت روز ،از
مزایای افت قیمت استفاده کند و آن را جایگزین گاز ایران
کند چ��را که در غیر این صورت بر اس��اس قرارداد حتی
در ص��ورت دریافت نک��ردن گاز از ایران باید هزینه آن را
بپردازد.نصر با بیان اینکه البته این اقدام ترکیه را میتوان
در راستای تقابل گازی آمریکا با ایران بررسی کرد ،ادامه
داد :این کش��ور تالش میکند ای��ران را از بازار گاز حذف
کند .دیدار ترامپ و اردوغان در حاش��یه کنفرانس امنیتی
مونی��خ  ۲۰۲۰میالدی و افزایش س��طح همکاریها در
زمینه تبادل ال .ان .جی حاکی از این ماجراست.

کارشناس��ان معتقدند در شرکت ملی گاز و امور بینالملل
این شرکت ،انفعال عجیبی را شاهد هستیم که تداوم آن
ضامن منافع ترکیه و آمریکا در منطقه اس��ت.به گزارش
مهر ،ترکیه مهمترین کشور وارد کنند ه گاز طبیعی ایران
محسوب میشود .قرارداد صادرات گاز ایران به این کشور
در سال  ۱۹۹۶میالدی به امضای دو طرف رسید و طبق
این قرارداد ایران تا سال  ۲۰۲۶باید روزانه  ۲۷میلیون متر
مکعب گاز به این کش��ور صادر کند.ترکیه عالوه بر ایران
از کشورهای روسیه و آذربایجان نیز گاز وارد میکند .این
کشور طی چند سال اخیر تالش کرده است تا با افزایش
واردات گاز خود از آذربایجان و روس��یه س��بد وارداتی گاز
خود را متنوع و خود را به بازیگری اثرگذار در حوزه بازار گاز
تبدیل کند.بررس��ی روند تاریخی این قرارداد گازی نشان
میدهد ،صادرات گاز ایران به ترکیه همواره با مشکالتی
همراه بوده؛ به طوری که قیمت و کیفیت گاز وارداتی بارها
مورد مناقشه طرفین بوده است .به همین دلیل این کشور
بارها به بهانه اختالف قیمت گاز وارداتی ایران نس��بت به
روسیه و آذربایجان ،به دیوان بینالمللی شکایت کرده و در
دو مورد نیز حتی از ایران تخفیف دریافت کرده است.

چند سال گزارش ش��ده بود .اما این بار شرکت ترکیهای
بوتاش تمایلی به تعمیر این خط لوله نداش��ت.وی افزود:
این شرکت خطر شیوع ویروس کرونا را بهانهای برای به
تعویق انداختن تعمیر خط لوله بیان کرد .ولی در حقیقت
به علت اختالف قیمت گاز وارداتی ایران نس��بت به سایر
بازارها ،ترکیه از این فرصت استفاده کرده تا نیاز گازی خود
را از منابع دیگری تأمین کند.

علی نصر ،کارش��ناس حوزه گاز در گفتگو با مهر با اشاره
به اینکه در  ۱۲فروردین ماه سال جاری انفجاری در خط
لوله گاز صادراتی ایران به ترکیه در خاک این کشور اتفاق
افتاد ،گفت :مس��ئولیت این حمله را گروهک تروریستی
پ.ک .ک برعه��ده گرفت .اتفاقی ک��ه بارها در طی این

به گفته این کارشناس حوزه گاز در ادامه و پس از گذشت
یک ماه ،این شرکت با استناد به بند price revision
ب��ه دلیل گران بودن قیمت گاز از ایران ش��کایت کرده تا
ای��ران را تحت فش��ار قرار دهد .ترکیه ب��ا راه اندازی این
س��ناریو در نظر دارد تا با افزای��ش واردات ال .ان .جی از

النه گزینی آمریکا در گاز عراق


ال .ان .جی آمریکا جای گاز ایران را میگیرد


وی گفت :عالوه بر ترکیه ،آمریکا در کشور عراق که به
عنوان یکی از وارد کنندگان گاز ایران به حساب میآید،
س��عی در جایگزین��ی ال .ان .جی به ج��ای گاز ایران را
دارد .همینطور افزایش قیم��ت کنونی گاز ایران موجب
گش��ته عراق ،تمایل بیشتری به جایگزینی آن را داشته
باش��د.این کارشناس گازی تصریح کرد :با توجه به همه
اتفاقات اخیر اما در شرکت ملی گاز و امور بینالملل این
ش��رکت ،انفعال عجیبی را شاهد هس��تیم که ادامه دار
بودن آن ضامن منافع ترکیه و آمریکا در منطقه اس��ت
به طوری که به دلیل نداش��تن برنامهای منسجم برای
صادرات گاز به کش��ورهای همس��ایه عم ً
ال تا چند سال
آینده ،از بازار گاز حذف میشویم و عم ً
ال بازیگری منفعل
در بازار گاز در اختیار س��ایر بازیگران قدرتمند همچون
بازار نفت خواهیم بود.

حفاری  ۵چاه در فاز  ۱۱پارس جنوبی

مدیرعامل شرکت بهره برداری پارس جنوبی گفت:پس
از نصب و با قرارگیری دکل حفاری روی پایه سکوی فاز
 ۱۱پ��ارس جنوبی حفاری  ۵حلقه چ��اه برای تولید اولیه
کلید می خورد .به گزارش وزارت نفت ،محمد مشکینفام
درباره آخرین وضعیت توس��عه ف��از  ۱۱به عنوان آخرین
طرح توس��عه باقیمان��ده از می��دان گازی پارس جنوبی
گفت :طرح توس��عه ف��از  ۱۱پارس جنوبی ب��ا تمرکز بر
س��کوی جنوبی که در موقعیت م��رزی بین ایران و قطر
واقع ش��ده ،در حال اجراست و بهمنظور تسریع در توسعه
این موقعیت ،برنامه اجرایی طرح توسعه فاز  ۱۱بر مبنای
استفاده حداکثری از تأسیسات موجود طراحی شده است.
وی با یادآوری اینکه در گام نخس��ت ،پایه سکو (جکت)
که پیشتر بهمنظور بهرهبرداری از همین موقعیت طراحی
و در یارد قشم ساخته شده بود ،دو هفته گذشته بارگیری
و ظرف یکماه آینده در موقعیت نصب خواهد شد ،افزود:
بالفاصله پس از پایان نصب و با قرارگیری دکل حفاری

امكان تعامل بيشتر و استفاده از ظرفيت هاي مسؤالن
استاني انجام مي شود.دكتر مهري افزود :افزون بر آن
اين امر س��بب تقويت روابط متقابل بانك با مش��تري
ش��ده و امكان جذب و تخصي��ص بهينه منابع مالي را

ميسر مي س��ازد و با تقويت بدنه كارشناسي در شعب
و سرپرستي ها امكان ارائه مشاوره هاي تخصصي به
صنعتگران براي شناس��ايي فرصتهاي سرمايه گذاري
فراه��م مي ش��ود.وي كارك��رد ديگر افزاي��ش حدود
اختيارات مديريت هاي استاني بانك را برقراري توازن
منطقه اي و جلوگيري از خروج س��رمايه و منابع مالي
اس��تان ها دانس��ت و عنوان داش��ت :فرآيند نظارت و
حصول اطمينان از مصرف تسهيالت در محل مناسب
از ديگر نتايج اس��تفاده از ظرفيت ش��عب و سرپرستي
ها مي باش��د.مديرعامل اين بانك تصريح كرد :س��تاد
بانك وظيفه ارزيابي عملكرد شعب و سرپرستي ها به
صورت ماهانه ،فصلي و س��اليانه را بر عهده داش��ته و
پش��تيباني و پايش عملكرد را به صورت مستمر انجام
م��ي دهد.مديرعام��ل اين بانك با اش��اره به بازنگري
در درجه بندي ش��عب بيان داشت :با بررسي شاخص
هاي ارزيابي عملكرد شعب ،شعبه مستقل توسعه ملي
تهران ،سرپرستي استان البرز ،سرپرستي استان بوشهر
و شعبه شهيد شهسواري تبريز رتبه هاي برتر سال 98
را به خود اختصاص دادند.

اختصاص  2000میلیارد ریال تسهیالت برای صادرات کاالهای محصوالت کشاورزی توسط بانک توسعه صادرات

انرژی

ترکیه در پی جایگزینی گاز ایران


که کلیه بیمهنامههای ش��خص ثالث خود
را پ��س از دریافت کد یکتا از بیمه مرکزی
ایران صادر نموده و لینک دریافت نس��خه
قاب��ل چ��اپ بیمهنامه را از طریق ارس��ال
پیامک ،کد یکتا ،آدرس الکترونیکی صفحه
اس��تعالم اصالت بیمهنامه از بیمه مرکزی
ایران و نیز از آن ش��رکت را به بیمهگذاران
خود اعالم نمایند.سلیمانی در این ابالغیه
اعالم کرده است که شرکتهای بیمه ای

کلیه فرآیندهای صدور و پرداخت خسارت
بیمهنامه ش��خص ثال��ث از جمله فروش
و تمدی��د بیمهنامه ،اعم��ال تخفیف عدم
خس��ارت و رسیدگی و پرداخت خسارت را
ب��دون نیاز به ارائه بیمهنامه فیزیکی انجام
دهند.رییس کل بیمه مرکزی شرکت های
بیمه ای را موظف کرده است که این موارد
را از طرق مقتضی به اطالع بیمهگذاران و
سایر ذینفعان برسانند.

روی پایه س��کو ،حفر چاهه��ای این موقعیت آغاز خواهد
شد و انتظار میرود حفاری پنج حلقه چاه مورد نیاز برای
تحقق تولید اولیه از این سکو ( ۵۰۰میلیون فوت مکعب
در روز) تا ابتدای سال آینده پایان یابد.
انتقال سکوی  Cفاز  ۱۲ابتدای سال آینده


به گفته این مقام مس��ؤول ،با توجه به رو به پایان بودن
تولید گاز از س��کوی  Cفاز  ،۱۲این س��کو ابتدای سال
آین��ده از موقعیت مذکور جدا و برای ش��روع تولید گاز از
س��کوی جنوبی فاز  ۱۱در این موقعیت نصب میش��ود،
همچنین برنامهریزیشده تا گاز تولیدی از طریق اتصال
این سکو به خطلوله دریایی موجود سکوی  Cفاز  ۱۲به
پاالیشگاه خشکی همین فاز منتقل شود.مشکینفام تأکید
کرد :حفاری هفت حلقه چ��اه باقیمانده این موقعیت نیز
پس از راهاندازی سکوی تولیدی انجام خواهد شد تا تولید
با ظرفیت کامل از این موقعیت با تولید روزانه یک میلیارد
فوت مکعب محقق شود.

کاهش فشار میدان از  ۵سال آینده آغاز میشود


مدیرعامل این شرکت ایرانی در پاسخ به این پرسش که
«آیا اتمام تولید از سکوی  Cفاز  ۱۲تا ابتدای سال آینده،
نشاندهنده شروع افت تولید از میدان گازی پارس جنوبی
چهار سال زودتر از پیشبینیهای پیشین است؟» گفت:
برداش��ت گاز از مخزن پارس جنوبی براس��اس مکانیزم
انبس��اط گاز انجام میش��ود ،به این معنا که تولید گاز از
این مخزن با کاهش تدریجی فشار مخزن مترادف است
ک��ه موضوعی طبیعی در تمامی مخازن گازی بهش��مار
میآید ،اما این کاهش طبیعی و پیوس��ته فش��ار گاز تنها
تا زمان رس��یدن فشار چاه به حداقل فشار مورد نیاز برای
انتقال گاز از دریا به پاالیش��گاه خشکی امکانپذیر است
و پس از رسیدن به این محدودیت فشاری ،بهدلیل عدم
امکان کاهش بیشتر فشار ،به ناچار نرخ تولید گاز بهتدریج
کاهش مییابد و پس از گذشت چند سال تولید از آن چاه
به اتمام میرسد.

شده نسبت به اعطای تسهیالت سرمایه در گردش اقدام کند.بر اساس این قرارداد،
نرخ سود تسهیالت اعطایی به متقاضیان از محل این سپرده11 ،درصد خواهد بود.
اش��خاص مجاز به عنوان متقاضی استفاده از تسهیالت ،تمام اشخاص حقیقی
ایرانی دارای اهلیت و مجوزهای قانونی الزم از مراجع ذیربط و تمام اش��خاص
حقوقی خصوصی ،تعاونیهای ثبت شده و بنگاههای اقتصادی متعلق به موسسات
عمومی غیردولتی دارای اهلیت را تشکیل می دهند.

آگهی مزایده -به موجب پرونده اجرائی کالس��ه  98001069شش��دانگ پالک
ثبت��ی  11فرعی از  2049اصلی به مس��احت  153مترمربع واقع در بخش دو
غرب بابل به نام آقای مرحوم ابراهیم دانش��ور ثبت و صادر شده است طبق
سند مهریه بابت طلب خانم سودابه شیروانی سهم االرثی مدیون (نیما دانشور)
بازداش��ت گردیده حدود و مش��خصات پالک مذکور به شرح فوق می باشد:
شماال  9/20متر پی است به مرز اشتراکی زمین  2048شرقا  16/65متر به پی
قطعه مفروز  12فرعی جنوبا به طول  9/20متر پی است به کوچه  6متری غربا
به طول  16/85متر پی به قطعه مفروز  10فرعی برابر نظر کارش��ناس رسمی
دادگستری پالک واقع در بابل خیابان مصلی مصلی  8پالک  21می باشد پالک
فوق یک دس��تگاه ساختمان قدیمی به مس��احت  100مترمربع به صورت کف
کرس��ی دار که بخشی از آن به صورت زیرزمین می باشد که به دلیل خرابی
های ایجاد ش��ده مورد بهره برداری نمی باشد ملک دارای انشعاب برق و گاز
و آب می باشد پالک فوق از ساعت  9الی  12روز دوشنبه مورخ  99/3/13در
اجرای اس��ناد رسمی بابل از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ
 4/250/000/000ریال ش��روع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می
شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق
انش��عاب 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 ان معلوم ش��ده یا نش��ده باش��د به عهده برنده مزایده
اس��ت 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 نقدا
وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رس��می گردد مزایده روز
اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .
تاریخ انتشار آگهی:یک شنبه 99/2/28
اجرای ثبت بابل
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  1399/02/01-139860318003000300هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی
مس��تقر در واحد ثبتی فوم��ن تصرفات مالکانه و بالمع��ارض متقاضی اقای
س��مانه قویدل گش��تی فرزند حبیب به ش��ماره ملی  2669716148نسبت به
شش��دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر سوئیت به مس��احت  228/08مترمربع
به ش��ماره پالک  2078فرعی مفروز و مجزی ش��ده از پالک شماره  9فرعی
از  71اصلی واقع در ش��پول کنار بخش  24گیالن از مالکیت رسمی رضا تیغ
نورد محرز گردیده اس��ت لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضیان اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
م��دت  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 مرجع قضایی تقدیم نمایند
بدیهی اس��ت در صورت انقض��ای مدت مذکور و عدم وص��ول گواهی اقامه
دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار اول 99/2/14
تاریخ انتشار دوم 99/2/28
 37رئیس 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 س��اختمان های فاقد س��ند رس��می حوزه ثبتی شهرس��تان
فومن
براب��ر رای ش��ماره  1399/02/7-139960318003000428هی��ات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی
مس��تقر در واحد ثبتی فوم��ن تصرفات مالکانه و بالمع��ارض متقاضی خانم
مژگان درویش��ی یاملیق فرزند طالب به ش��ماره ملی  2669320228نسبت به
شش��دانگ خانه و محوطه به مساحت  272/13مترمربع به شماره پالک 1838
فرعی مفرزو و مجزی ش��ده از پالک ش��ماره  14فرعی از  72اصلی واقع در
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اخبار
تمدید کارت های منقضی شده مشتریان
بانک سینا برای یک سال دیگر

حس��ب اعالم بانک
مرک��زی جمهوری
اس�لامی ای��ران و
ب��ه منظ��ور کاهش
مراجعات به ش��عب
بان��ک با توج��ه به
شرایط خاص بهداشتی کشور ،تاریخ انقضای
کارت نقدی منقضی ش��ده مش��تریان بانک
س��ینا در اردیبهش��ت ماه به مدت یک سال
تمدید شد.کارت های منقضی شده مشتریان
بانک سینا در اردیبهشت ماه برای یک سال
دیگر تمدید ش��دبه گ��زارش روابط عمومی
بانک س��ینا ،در راس��تای کمک به مدیریت،
کنترل و پیش��گیری از ش��یوع کرونا در بین
مش��تریان و کارکنان بانک و به منظور ایجاد
شرایط استفاده هموطنان از خدمات بانکداری
الکترونی��ک و غیرحض��وری ،تاریخ انقضای
کارت نقدی منقضی شده در اردیبهشت ماه
س��ال جاری برای دارندگان ش��ماره موبایل
معتب��ر در سیس��تم بانک ،به مدت یکس��ال
دیگ��ر تمدی��د و تاریخ انقضای ای��ن کارتها
 00/02ش��د.در همین راستا تعداد مجاز ورود
رمز اشتباه دوم کارت مشتریان از  3مرتبه در
هر ش��بانه روز به  5مرتبه افزایش یافته و در
صورت مسدودی س��رویس رمز دوم کارت،
مشتریان عزیز می توانند جهت فعال سازی
مجدد آن از طریق تماس با مرکز  24ساعته
ارتباط مشتریان به شماره  02141731اقدام
نمایند.همچنین حسب اعالم بانک مرکزی،
س��قف انتقال وجه کارت به کارت ش��تابی و
درون بانکی از طری��ق درگاه های اینترنت،
وب کیوس��ک و خودپرداز در بانک س��ینا از
مبل��غ  50میلیون ریال در هر ش��بانه روز از
مبدا ه��ر کارت به  100میلی��ون ریال و نیز
سقف برداش��ت وجه نقدی درون بانکی از 2
میلی��ون ریال به  5میلیون ریال در دس��تگاه
های خودپرداز افزایش یافته است.

جه��ود بجار بخش  24گیالن از مالکیت رس��می جمالعلی فدائی محرز گردیده
اس��ت لذا ب��ه منظور اطالع عم��وم در دو نوبت به فاصل��ه  15روز آگهی می
ش��ود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضیان
اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از
تسلیم اعتراض دادخواست خود را 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  99/2/28تاریخ انتشار دوم
99/3/11
 112رئیس 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 س��اختمان های فاقد س��ند رس��می حوزه ثبتی شهرس��تان
فومن
براب��ر رای ش��ماره  1399/02/7-139960318003000423هی��ات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی
مس��تقر در واحد ثبتی فوم��ن تصرفات مالکانه و بالمع��ارض متقاضی اقای
الی��اس حاجتی مبره��ن فومنی فرزند علیرضا به ش��ماره ملی 2669315119
نس��بت به ششدانگ خانه و محوطه به مس��احت  138/15مترمربع به شماره
پالک  1837فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  14فرعی از  72اصلی
واق��ع در جهودبجار بخش  24گیالن از مالکیت رس��می جمالعلی فدائی 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 تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از
تسلیم اعتراض دادخواست خود را 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  99/2/28تاریخ انتشار دوم
99/3/11
 110رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شفت
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد
سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده  3قانون و م��اده  13آئی��ن نامه قان��ون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی برابر آرای شماره
 139960318012000104م��ورخ  1399/01/28هی��ات اول موض��وع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ش��فت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم
اعظم ش��الچی مقدم ماس��وله فرزند غالمعلی شماره شنسانامه  53صادره از
فومن و مرجان حنیفه زاد ماس��وله فرزند منصور ش��ماره شناسنامه 2147
صادره از رشت و مهتاب حنیفه زاد ماسوله فرزند منصور شماره شناسنامه
 2385صادره از ش��فت مشاعا و بالسویه در ششدانگ یک باب خانه سه طبقه
و محوطه با کاربری مس��کونی به مساحت  197/68مترمربع به شماره پالک
 2493فرعی مجزی شده از پالک  73واقع در قریه قصبه شفت سنگ اصلی 21
بخش  21گیالن خریداری از مالکیت رس��می بهمن شاد منفعت محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود
در صورتی که اشخاصی نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی
داش��ته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود
را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تس��لیم
اعتراض دادخواس��ت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات
س��ند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار اول 99/2/28 :تاریخ انتشار دوم:
99/3/11
 118رئیس ثبت اسناد و امالک شفت -ایرج حیدرپور

