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مدیر عامل شرکت خدمات صرافی بانک مسکن:

ماموریت صرافی بانک مسکن در تامین مالی بازار امالک

مجامع عمومی عادی ساالنه و فوق
العاده بانک پارسیان برگزار و به
صورت آنالین پخش می شود

مجامع عمومی عادی ساالنه و فوق العاده بانک
پارسیان روز سه شنبه 31تیرماه  1399برگزار
می شود و مراسم آن به صورت آنالین پخش
می شود.س��هامداران گرامی م��ی توانند راس
ساعت  9صبح روز سه شنبه 31تیرماه ،مراسم
مجامع عمومی عادی ساالنه و فوق العاده بانک
را به صورت آنالین از طریق وب سایت بانک
پارسیانبهنشانیwww.parsian-bank.
 irمشاهده نمایند.شایان ذکر است؛ پیرو مصوبه
ستاد ملی مدیریت مبارزه با کرونا در خصوص
عدم تجمع سهامداران بیش از  15نفر (شخص
حقیقی و حقوقی) و به منظور جلوگیری از شیوع
ویروس کرونا ،بانک پارسیان از پذیرش سایر
سهامداران معذور است.
بانک پاسارگاد برای مقابله
با کرونا سنگ تمام گذاشت

نقدینه :بانکپاسارگاد با انجام اقدامات متعددی
در حوزههای اطالعرسانی ،پیشگیری و مقابله
با کرونا در سطح کشور سنگ تمام گذاشت .به
گزارش پایگاه خبری نقدینه ،بانکها بهعنوان
س��ازمانهایی که با توجه به مراجعهکنندگان
بسیار ،ریسک باالیی در ابتال به بیماری کرونا
چه در بین مش��تریان و چه در بین کارمندان
را متحمل ش��دهاند ،اقدام��ات در خور توجهی
ب��رای کاهش این ریس��ک انج��ام دادهاند .از
اتخاذ تمهیداتی برای ضدعفونی کردن محیط
و افزایش امکانات بهداشتی تا ارایه اکثر خدمات
بانک��ی به ص��ورت غیرحضوری و تش��ویق
ت و آمدهای غیرضروری
مشتریان به کاهش رف 
به شعبهها از جمله اقدامات سیستم بانکی است.
بانک پاسارگاد نیز که همواره در عرصه ایفای
مسوولیتهای اجتماعی ،نام خود را به عنوان
یکی از بانکهای پیشرو مطرح کردهاست در
عرصه مقابله با کرونا هم اقدامات مؤثری را در
راستای کمک به جامعه پزشکی ،اطالعرسانی
عمومی و فرهنگ س��ازی ،پیش��گیری ،ارائه
خدمات ویژه به مش��تریان انجام داده است و
اقدامات متعددی را نیز در دس��تور کار دارد .در
این راستا ،بانکپاسارگاد از همان ابتدای دوران
ش��یوع این بیماری با تش��کیل کارگروه ویژه
پیشگیری از شیوع بیماری کرونا تصمیماتی را
برای افزایش ایمنی مشتریان و مراجعهکنندگان
درنظر گرفته و اجرایی کرد.

محمدعلی من��اف زاده مدیر عامل جدید
ش��رکت خدم��ات ارزی و صراف��ی بانک
مس��کن با بیان اینکه نقش این ش��رکت
در دوره اعم��ال تحریم های ظالمانه علیه
کش��ور پررنگ تر از قبل ش��ده است ،به

پایگاه خبری بانک مس��کن-هیبنا ،گفت:
واحدهای بین المل��ل بانک ها معموال از
طریق ش��عب خود با تج��ارت بین الملل
متصل می ش��وند .به ای��ن صورت که در
ش��رایط عادی ک��ه مش��کالتی از جنس
تحریم وجود نداش��ته باشد ،تجار داخلی و
افرادی که در بخش بازرگانی بین المللی
فعال هستند با مراجعه به شعب بانک ها با
طرف تجاری خود در کش��ورهای مختلف

ارتب��اط برقرار می کن��د .وی ادامه داد :اما
در ش��رایط فعلی که تحریم های ظالمانه
متعدد علیه کشور برقرار شده ،وظیفه بسیار
مهم ایجاد ارتباط می��ان بازرگانان داخلی
و خارج��ی ،واردات و صادرات و همچنین
نق��ل و انتقاالت ارزی بر عهده صرافی ها
گذاشته شده است.وی با اشاره به ظرفیت
صرافی ها اظهار کرد :با توجه به ظرفیتی
که صرافی ها دارند و همچنین با توجه به

برپایی جلسه مشاوران و مدیران حوزه مجلس وزارت اقتصاد به میزبانی بانک ملت

جلس��ه مش��اوران و مدیران حوزه مجل��س ،بانک ها و
دستگاه های اجرایی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی
ب��ا حضور معاون وزیر اقتصاد و ب��ه میزبانی بانک ملت
برگزار ش��د.به گزارش روابط عمومی بانک ملت ،دکتر
اس��ماعیل جلیلی معاون امور حقوق��ی و مجلس وزارت
اقتصاد در این جلس��ه با قدردان��ی از میزبانی این بانک،
اظهار داشت :خوشبختانه بانک ملت مدیران پرتالش و
زحمتکشی دارد و حس��ن خلق و رفتار دکتر بیگدلی به
عنوان مدیرعامل ،زبانزد است.معاون وزیر اقتصاد با بیان
ای��ن نکته که حضور به موقع و مث��ال زدنی مدیرعامل
بان��ک ملت و انعطاف پذیری و صب��ر و حوصله وی در
رس��یدگی به موضوعات قابل ستایش است ،تاکید کرد:
دکتر بیگدلی از مدیران بسیار خوشنام و خوب نظام بانکی
کشور است که شایستگی خود را در نحوه مدیریت ،نحوه
تعامل و وظیفه شناسی به اثبات رسانده است.وی با اشاره
به ش��روع به کار مجلس یازدهم ،اظهار داش��ت :حجم
س��واالت نمایندگان مجلس روز به روز بیشتر می شود
بنابراین سرعت در پاسخگویی به این سواالت ،اهمیت
بیشتری پیدا کرده است.دکتر جلیلی با اشاره به بازشدن
دسترسی سازمان های تابعه وزارت اقتصاد به سامانه امور

جلس��ه ش��ورای فناوری بانک کش��اورزی با
حضور روح اله خدارحمی مدیرعامل ،اعضای
هیات مدیره ،مدیران امور ،روسا و کارشناسان
ادارت عضو شورا به منظور مرور اقدامات انجام
شده در سال گذش��ته و ارائه گزارش اقدامات
جدید در س��اختمان مرکزی بانک کشاورزی
برگزار شد.به گزارش روابط عمومی و همکاری
های بین الملل بانک کشاورزی ،در این جلسه

مجلس این وزارت خانه با هدف تسهیل در گزارشگری،
توصی��ه های الزم را در زمینه نحوه تعامل با نمایندگان
ارائه کرد.دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت نیز
با حضور در این جلس��ه و خوش��امدگویی به مشاوران و
مدیران حوزه مجلس وزارت اقتصاد ،ضمن تشکر از دکتر

گزارش کلی پیشرفت پروژه تحول دیجیتال
در بانک کش��اورزی ارائه شد و در ادامه ،کلیه
اقدامات انجام شده در زمینه تدوین نقشه راه
 ،وضعیت کلی بانک��داری دیجیتال در بانک
کشاورزی  ،برنامه های پیش رو برای تکمیل
نقش��ه راه س��ند تحول دیجیت��ال و گزارش
فازه��ای اجرایی پروژه در بانک کش��اورزی
تشریح شد.شایان ذکر است تحقق سند تحول

دیجیتال ،حرکت ارزنده ای برای نظام بانکی
 ،محور هماهنگکننده بانکداری دیجیتال و
عامل هدفمند س��ازی اقدامات در این زمینه
است و بانک کشاورزی در جایگاه یکی از سه
بانک بزرگ ب��ه کار گیرنده بانکداری آنالین
و متمرکز ک��ه در آن برای اولی��ن بار از یک
نرمافزار پایه بینالمللی()core banking
استفاده شده است ،تالش برای نهادینه شدن

آغاز تامین مالی پتروپاالیشگاه از بورس در مرداد

طرحش��ان را شرکتهایی ناشناخته انجام دادند که مورد
تایید وزارت نفت نیس��ت .همچنین توانمندی مالی این
شرکتها تا حد کمی کمتر از مبلغ موردنظر بود و بدون
سربرگ رسمی به مدارک الصاق شده بود .دسته آخر هم
شرکتهایی بودند که نه مطالعات فنی و اقتصادی آنها
از ش��رکتهای معتبر ارائه شده و نه توانمندی مالی آنها
توسط بانکها تایید شده است.
*مطالعات فنی و توانمندی مالی  24طرح پتروپاالیشی
به تایید نهایی وزارت نفت رسید
وی در ادامه اظهار داش��ت :ما کار بررسی مدارک مربوط
به مطالعات فنی و اقتصادی ش��رکتهای دس��ته اول را
آغ��از کردی��م .همچنین برای اینک��ه فرصت حداکثری
برای بخش خصوصی ایج��اد کنیم تا بتوانند ،اطالعات
کاملت��ری درباره طرحش��ان در اختی��ار وزارت نفت را
ق��رار دهند ،یک هفته به عن��وان فرصت نهایی تحویل

م��دارک اضافه کردیم و ای��ن مهلت تا  17تیرماه تمدید
ش��د.فالحتیان گفت :در این مدت شرکتهایی که مثال
تاییدیه بانکی آوردهاند ،ولی فاقد س��ربرگ اس��ت و مهر
شعب شهرستانها را دارد ،میتوانستند مستندات مربوط
به توانمندی مالی خود را از ش��عب مرکزی اس��تان خود
یا س��تاد بانک مربوطه در تهران دریافت کنند .همچنین
شرکتهایی که مطالعات فنی و اقتصادی را خودشان یا
شرکتهای ناش��ناخته انجام دادهاند میتوانستند در این
فرصت ،این مطالعات را توس��ط ش��رکتهای مهندسی
مشاور معتمد صحهگذاری کنند.معاون برنامهریزی وزیر
نف��ت تاکید کرد :در مجموع پس از پایان مهلت تحویل
مدارک ،پس از بررسی اسناد و مدارک شرکتها ،مدارک
مربوط ب��ه  24طرح موردتایید وزارت نفت قرار گرفت و
االن در مرحله بررسی این  24طرح هستیم .ما در هفته
آینده به صورت مکتوب به شرکتهایی که واجد شرایط
هس��تند ،اعالم پذیرششان را رسما اعالم میکنیم و به
شرکتهایی که رد شدند نیز دالیل رد شدنشان را اعالم
میکنیم.وی گفت :از بین این  24شرکت ،تعدادی از آنها
وابس��ته به صندوقهای بازنشس��تگی نیروهای مسلح،
شستا ،شرکت سرمایهگذاری غدیر و امثالهم هستند و به
دلیل اینکه این شرکتها ذینفع واحد و سهام مشترک
دارند ممکن اس��ت به دالیل حقوقی و قانونی تعدادی از
این طرحها از این  24طرح حذف شود .در نتیجه ممکن
است تعداد کل طرحهای تایید شده توسط وزارت نفت به
 22طرح برس��د که در این موارد وزارت نفت از نهادهای
مربوط استعالم خواهد گرفت.

اقتصاد تولید پروپیلن از گاز ومتانول زیرذره بین
خواهیم کرد تا س��رمایهگذاران برای تزریق سرمایه جذب
شوند .برای احداث این طرح ،شرکت ملی پتروشیمی خط
لولهای در مجاورت خط لوله گازی از جنوب به شمال کشور
احداث خواهد کرد تا آمایش س��رزمینی در بخش شمالی
کش��ور نیز برقرار شود.در همین راستا ،چندی پیش وزارت
نفت طرح تجدید نظر قیمت خوراک گازی پتروشیمیها را
تقدیم هیأت دولت کرد.طبق گفته مدیرعامل شرکت ملی
صنایع پتروشیمی در حال حاضر میزان تولید این محصول
در کشور  ۹۸۰هزار تن است که  ۲۰۰هزار تن کمبود وجود
دارد و ای��ن کمبود در آینده نه چندان دور به  ۷۰۰هزار تن
خواهد رسید .به این ترتیب ،قصد داریم در سال  ۹۹طرحی
را فعال کنیم که تولید پروپیلن کشور را با استفاده از روش
تبدیل گاز به پروپیلن یا متانول به پروپیلن به سه میلیون
تن افزایش دهیم.

فرهنگ استفاده از بانکداری دیجیتال در جامعه
کشاورزی ایران را به عنوان یک دغدغه اصلی
در دستور کار دارد و اقداماتی چون ایمن سازی
شبکه و پیاده سازی سایت بحران  ،راه اندازی
س��امانه دیجیتال تامین نهادههای کشاورزی
(بازارگاه محصوالت کش��اورزی) و عضویت
پرورش دهندگان دام و طیور و تولیدکنندگان
ذرت و دانه های خوراک دام و طیور کش��ور،

فعال س��ازی رمز پوی��ا  ،پرداخت وجوه گندم
توسط س��امانه جامع بدون مراجعه به بانک
و بس��یاری خدمات مالی و اعتباری دیگر که
توس��ط س��امانه های الکترونیکی به جامعه
کشاورزی و سایر مش��تریان ارائه می شود از
جمله اقدامات بانک کشاورزی در حوزه تحول
دیجیتال  ،بانکداری آینده و فرهنگس��ازی در
این زمینه است .

7

بانک و بیمه

www.asre-iranian.ir

اخبار
رونمائی از سامانه احراز هویت سجام
در شعب پستبانکایران

س��امانه احراز هویت س��جام در شعب پست
بانک ایران با حضور حسین فهیمی مدیرعامل
ش��رکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و
تسویه وجوه(سمات) و علیرضا ماهیار مشاور
وی ،رض��ا باقریاصل دبیر ش��ورای اجرایی
فن��اوری اطالع��ات کش��ور ،بهزاد ش��یری
مدیرعام��ل ،اعضای هی��أت مدیره و جمعی
از مدی��ران این بانک به صورت رس��می در
شعبه مس��تقل مطهری تهران افتتاح و مورد
بهرهب��رداری قرار گرفت .به گ��زارش روابط
عمومی پست بانک ایران :دکتر شیری ضمن
خیر مقدم و تقدیر از گسترش همکاریها با
ش��رکت س��پردهگذاری مرکزی اوراق بهادار
و تس��ویه وجوه اظهارداشت :شبکه گسترده
این بانک درس��طح کشور آماده ارائه خدمات
بازارسرمایه و بورس به هموطنان به ویژه در
مناطق روستائی و کمبرخوردار کشور است.
بازنگری در مفاد قرارداد مناقصه
خرید تجهیزات و نصب و راهاندازی
مرکز داده بانک کارآفرین

مفاد قرارداد مناقصه خرید تجهیزات و نصب
و راهاندازی مرکز داده بانک کارآفرین مورد
بازنگ��ری ق��رار خواهد گرفت .ب��ه گزارش
روابط عمومی بانک کارآفرین ،پیرو مناقصه
عمومی خرید تجهیزات و نصب و راهاندازی
مرکز داده این بانک که مهلت ش��رکت در
آن در تاریخ  15تیر به اتمام رسیده است ،به
منظور تسهیل شرایط مناقصه ،این بانک در
نظر دارد تا پایان تیر ماه در اس��ناد و شرایط
مناقصه بازنگری نموده و زمان ش��رکت در
مناقصه را تا پایان م��رداد ماه تمدید نماید.
متقاضیان ش��رکت در مناقص��ه میتوانند از
اول مرداد ماه جهت دریافت اسناد و شرکت
در مناقصه ،به وبس��ایت بان��ک کارآفرین
مراجعه نمایند.

آگهی

معاون برنامهریزی وزیر نفت خبر داد

بررس��ی ها نش��ان می دهد تولید پروپیلن از گاز و متانول
توجیه اقتص��ادی ندارد ،ش��رکت ملی پتروش��یمی برای
توجیه این طرح ،تخفیف خوراک را پیش��نهاد داده اس��ت.
به گزارش مهر ،بهزاد محمدی ،مدیرعامل ش��رکت ملی
صنایع پتروش��یمی ایران در  ۲۶خردادماه س��ال جاری در
نشس��ت خبری ،از اجرایی ش��دن طرح تولی��د پروپیلن از
گاز طبیع��ی یا متانول در آینده نزدیک پرده برداش��ت که
به عقیده کارشناس��ان اجرای آن توجی��ه اقتصادی ندارد.
محمدی در نشست مذکور ضمن تأیید ضمنی اینکه این
طرح با ش��رایط کنونی نرخ خوراک گازی توجیه اقتصادی
ندارد به مهر گفت اجرای چنین طرحی برای سرمایهگذاران
جذابی��ت چندانی ندارد و در نظر داریم برای ایجاد جذابیت
تا س��قف مجاز ،تخصیص خوراک گازی در نظر بگیریم.
از سوی دیگر ،مشوقهای مالیاتی نیز در این زمینه ایجاد

جلیلی ،تاکید کرد :بسیاری از مسائل و مشکالت موجود
در ارتباط با بانک ها بدون اطالع مدیران عامل و از سوی
معاون امور حقوقی و مجلس وزارتخانه حل می شود تا
بانک ها دیگر نیازی به ورود به این مسائل نداشته باشند.
به گفت��ه وی ،این موضوع فرصت خوبی برای بانک ها

اس��ت که هم اکنون در شرایط سخت اقتصادی کشور
به ارائ��ه خدمات به مردم و اقتصاد کش��ور می پردازند.
مدیرعامل بانک ملت با بیان این نکته که هجمه به نظام
بانکی کش��ور در دوره های مختلف وجود داشته است،
ادامه داد :هم اکنون با توجه به ش��رایط اقتصاد کش��ور،
تحریم ها و مشکالت ناشی از آن و این که بانک ها در
خط مقدم این این جنگ اقتصادی قرار دارند ،هجمه ها
نیز به ش��دت افزایش یافته است.وی مشاوران و رابطان
مجلس بانک ها را افرادی خواند که در این ش��رایط می
توانند نقش ایفا کنند و هجمه ها را کاهش دهند به ویژه
این که مجلس یازدهم به تازگی شکل گرفته و ممکن
اس��ت گزارش های نادرستی به نمایندگان مجلس ارائه
شود.دکتر بیگدلی تاکید کرد :رابطان مجلس باید با تعامل
بیشتر با نمایندگان و برقراری ارتباط دوسویه و مناسب با
آنان ،نسبت به رفع هجمه ها علیه سیستم بانکی کشور
اقدام و بسیاری از مس��ائل را بدون نیاز به ورود مدیران
عام��ل ،در مجلس حل و فصل کنن��د.وی در عین حال
خواس��تار ارائه گزارش فعالی��ت های بانک ها در زمینه
سواالت نمایندگان مجلس شد تا بدین ترتیب ،دید مثبتی
نسبت به عملکرد شبکه بانکی در آنان ایجاد شود.

جلسه شورای فناوری بانک کشاورزی با محوریت سند تحول دیجیتال برگزار شد

انرژی

معاون برنامهریزی وزیر نفت گفت :هر زمانی که هیئت
امنای صندوق میزان تنفس خوراک را اعالم کند ،وزارت
نفت میتواند بالفاصله مجوزهای تامین مالی طرحهای
پتروپاالیش��ی از بورس را صادر کند .هوشنگ فالحتیان
مع��اون برنامهریزی وزیر نف��ت در گفتوگو با فارس با
اشاره به مراحل اجرای آییننامه قانون حمایت از صنایع
پایین دس��تی صنعت نف��ت گفت :در مرحل��ه قبلی 74
شرکت اطالعات اولیه درباره نوع خوراک و مکان ساخت
پاالیش��گاه را برای وزارت نفت ارس��ال کرده بودند .بعد
از اتم��ام مهلت بارگذاری مطالع��ات فنی و اقتصادی ،از
این  74ش��رکت ،تعداد  42ش��رکت اطالعات مربوط به
مطالعات فنی و اقتصادی پروژهها را در تارنمای مربوطه
بارگ��ذاری کردهاند.وی ادام��ه داد :وزارت نفت به همراه
شرکت پاالیش و پخش در چند روز گذشته این اطالعات
را مورد بررسی قرار داد و بدین ترتیب از این  42شرکت،
توانمندی مالی  27ش��رکت توسط بانکها تایید شد .به
عبارت دیگر از  42ش��رکت 27 ،ش��رکت هم اطالعات
مربوط به توانمندی مالی و هم مطالعات فنی و اقتصادی
خود را تحویل وزارت نفت دادند.فالحتیان افزود :بنابراین
از مجم��وع  74ش��رکتی که برای س��اخت پاالیش��گاه
درخواست داده بودند ،یک تعداد شرکتهایی هستند که
تمام اطالعات الزم را بارگذاری کردند که تعداد آنها 27
شرکت اس��ت .یک تعدادی هم شرکتهایی هستند که
مطالعات فنی و اقتصادیشان توسط شرکتهای معتبر
تهیه شد ،ولی س��ندی دال بر توانمندی مالی خود ارائه
نکردند.معاون برنامهریزی وزیر نفت گفت :دس��ته سوم
هم شرکتهایی هس��تند که مطالعات فنی و اقتصادی

چابک��ی می توانند نس��بت به بانک ها در
این حوزه داش��ته باشند؛ این وظیفه خطیر
بانک ه��ا را در ایجاد ارتب��اط میان تجار
داخل��ی و خارجی می توانن��د انجام دهند
و عمال صرافی ه��ا در نقش خزانه داری
بانک ه��ا عمل خواهن��د کرد.مدیر عامل
ش��رکت خدم��ات ارزی و صراف��ی بانک
مس��کن همچنین به نقش این شرکت در
حوزه تامین مالی بازار مس��کن اشاره کرد

و افزود :به طور قطع بازار مس��کن نیز در
حوزه تامین مالی هم نیازهای ارزی دارد و
هم م��ی تواند موجب رونق عملیات ارزی
بانک باشد.به گفته وی با توجه به ظرفیت
بس��یار باالیی که بانک مس��کن در حوزه
مس��کن دارد شرکت صرافی می تواند پل
ارتباطی خوبی برای جذب منابع موردنیاز
ش��رکت های گروه مس��کن و همچنین
تامین نیازهای وارداتی گروه باشد.
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کاربرد پروپیلن چیست؟


پروپیلن به عنوان یک محصول پایهای در صنعت پتروشیمی
اهمیت خاصی دارد .زیرا محصوالت پایین دست با ارزشی
از این ماده پایهای تولید میشود که خوراک اصلی صنایع
نساجی ،پالستیک ،آرایشی بهداشتی و خودروسازی است
و همچنین زمینه ساز اشتغال ،کاهش واردات و تولید ثروت
برای کشور خواهد بود.درحال حاضر بیشترین تولید پروپیلن
در دنیا به صورت فرایندهای غیرمستقیم است و پروپیلن به
صورت محصول جانبی تولید میش��ود .با توجه به کمبود
پروپیلن در دنیا و رش��د مصرف این محصول ،فرایندهای
تولید مستقیم پروپیلن به علت هزینه سرمایه گذاری کمتر و
تولید پروپیلن به عنوان محصول اصلی فرایند (سهم بیشتر
پروپیلن در محصوالت خروجی فرایند) نسبت به روشهای
غیرمستقیم بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند.

آگهی فقدان س��ند مالکیت آقای سیروس رشیدی برابر درخواس��ت وارده به شماره به شماره 51739مورخ  98/3/27که به
گواهی دفتر اس��ناد رس��می شماره  142آمل رسیده اعالم نمود سه دانگ مش��اع از ششدانگ عرصه و اعیان زمین با بنای
احداثی پالک ش��ماره  4164فرعی از  4اصلی واقع در بخش  10ثبت نور ش��ماره سریال  052730به شماره دفتر الکترونیک
 139820310006003110که بنام سیروس رشیدی به ثبت رسیده و صادر و تسلیم گردیده است اینک به علت سرقت مفقود
گردیده اس��ت از این رو درخواس��ت صدور س��ند مالکیت المثنی را دارد بنابراین در اجرای ماده یکصد و بیست آئین نامه
اصالحی قانون ثبت اسناد تبصره های ذیل آن مراتب در یک نوبت آگهی می شود چنانچه هر کسی مدعی انجام معامله نسبت
به سند مذکور و یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی به این اداره مراجعه
و اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت تسلیم و رسیددریافت نماید بدیهی ستدر صورت عدم وصول اعتراض در مدت
مقرر اداره ثبت طبق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد کرد  .م الف 19902749
تاریخ انتشار 99/4/21
صفر رضوانی گیل کالیی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نور
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دس��تور مواد1و 3قانون تعیین تکلیف اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب  90/9/20و برابر رای
ش��ماره..139860310013024532مورخ  98/11/24هیات قانون تعیین تکلیف .....موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در
واحد ثبتی ....چمستان .......تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم..شهنام ارشادی عباس اباد....فرزند....صدیف....
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  205.63.....متر مربع کبه شماره پالک ....113...فرعی از ....23....
اصلی واقع در ...قریه تورانکال بخش...یک ...خریداری شده از آقای /خانم مجید احسانی مالک رسمی محرز گردیده است لذا
به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده  13آئیین نامه مربوطه
این اگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتشر و در روستاها رای
هیات الصادق تا در صورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی
و درروس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رسید اخذ نمایند.
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم
دادخواس��ت ب��ه اداره ثبت محل تحویل ده��د که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند
اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .م الف
 19902767تاریخ انتشار نوبت اول 99/4/21 :تاریخ انتشار نوبت دوم99/5/4 :
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آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دس��تور مواد1و 3قانون تعیین تکلیف اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مص��وب  90/9/20و برابر رای
ش��ماره... 139960310013000322مورخ  99/2/1هیات قانون تعیین تکلیف .....موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در
واحد ثبتی ....چمستان .......تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم..شهرام رمضانی....فرزند....حسین....نسبت به
شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت  246.30.....متر مربع که مقدار 80سیر مشاع عرصه وقف می باشدبه
شماره پالک ....110...فرعی از  ....24....اصلی واقع در ...قریه رزک بخش...یک ...واگذاری شده از آقای /خانم حسین رمضانی
مالک رس��می محرز گردیده اس��ت لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی و ماده  13آئیین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در
ش��هرها منتشر و در روستاها رای هیات الصادق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند
باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی و درروس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع
ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه
حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نیست .م الف 19902762
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