اخبار

مدیرعامل بانک سپه به تشریح کرد

موشن گرافیک بانک ملت برای
آشنایی با فیشینگ

بانک ملت ،دومین محتوای آموزشی خود را در
زمینه فرهنگ سازی امنیت اطالعات با موضوع
فیشینگ و در قالب موشن گرافیک منتشر کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت ،این موشن
گرافیک با هدف هشداردادن به کاربران برای
مراقبت از دام های مختلف هکرها و سواستفاده
گ��ران و جلوگیری از س��رقت رفتن اطالعات
هویتی ،بانکی و  ...آنان ،منتش��ر شده است.در
این موشن گرافیک به تعریف فیشینگ و روش
های مورد استفاده هکرها برای سرقت اطالعات
از جمله ایمیل ،پیامک های جعلی ،تماس های
تلفنی و  ..پرداخته ش��ده است.براس��اس این
گ��زارش ،فیش��ینگ یکی از قدیم��ی ترین و
محبوب ترین روش های مورد استفاده هکرها
برای س��رقت اطالعات افراد است ،اطالعات
مختلفی که می تواند زمینه سوء استفاده های
مختلفی از جمله برداشت غیرقانونی از حساب
بانکی مش��تریان باشد.این موشن گرافیک که
با همکاری ادارات کل امنیت اطالعات و دفتر
مدیریت و روابط عمومی طراحی و تولید شده
اس��ت ،دومین س��ری از مجموعه محتواهای
آموزشی بانک ملت اس��ت که گروه هدف آن
مشتریان و کارکنان بانک است .بر این اساس،
بانک ملت در راس��تای صیانت از مشتریان و
کارکنان خود محتواهای آموزشی مختلفی در
زمینه امنیت اطالعات منتش��ر کرده است که
از آن جمله به مجموعه پنج قسمتی مهندسی
اجتماعی می توان اشاره کرد.
ساعات کاری بانکها و موسسات
اعتباری خصوصی تهران

کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی
س��اعات کاری بانکها و موسس��ات اعتباری
خصوصی از تاریخ  ۹۹.۰۴.۲۸تا اطالع ثانوی را
اعالم کرد .به گزارش تسنیم  ،در بخشی از این
اطالعیه آمده است :با توجه به مفاد بخشنامه
 99.04.25اس��تاندار محترم تهران ،بانک ها
و موسسات اعتباری خصوصی موظفند ضمن
اجرای صحی��ح و دقیق پروتکل های ابالغی
وزارت بهداشت کماکان نسبت به ارائه خدمات
خود به مشتریان محترم همچون گذشته اقدام
فرمایند.تعیین س��اعات کار بانک ها در تهران
مانند گذش��ته در اختیار مدیریت آنها می باشد
و در شهرستان ها می تواند با نظرات عمومی
مقامات استانی تغییر نماید.

پرداخت 2هزار و  57میلیارد ریال تسهیالت به واحدهای تولیدکننده مواد ضدعفونی توسط بانک سپه

مدیرعامل بانک س��په به تشریح اقدامات
موث��ر بانک س��په ب��ا محوری��ت بخش
اعتباری در خصوص حمایت از اشخاص
و واحدهای آسیب دیده ناشی از ویروس

کرون��ا پرداخت.به گ��زارش پایگاه اطالع
رسانی بانک سپه ،محمد کاظم چقازردی
از جمله این اقدامات را اعطای تسهیالت
قرض الحس��نه ده میلیون ریالی به یارانه
بگی��ران مش��مول عنوان ک��رد و گفت:
بان��ک س��په به منظ��ور افزای��ش قدرت
خری��د و نقدینگی متقاضی��ان کم درآمد
و یارانه بگیر ،نسبت به واریز چهار مرحله
وام قرض الحس��نه ده میلی��ون ریالی به
حس��اب یارانه بگیران آسیب دیده ناشی
از ویروس کرونا مطابق فهرست اعالمی

از سوی س��ازمان هدفمندسازی یارانه ها
به تعداد یک میلی��ون و 479هزار و456
نفر در مجموع به مبل��غ  14هزار و 794
میلی��ارد و  560میلیون ری��ال اقدام کرده
اس��ت.مدیرعامل بانک سپه در خصوص
امهال سه ماهه وام های قرض الحسنه
گفت :با توجه به عدم امکان فعالیت های
اقتصادی و به تبع آن عدم کس��ب درآمد
مطلوب در بازه زمانی شیوع بیماری ،کلیه
اقس��اط دریافت��ی از حس��اب پش��تیبان
تسهیالت قرض الحسنه بابت اسفند ماه

معاون منابع انسانی:

بازرسی در بانک ملی ایران ،اخالق محور است

معاون منابع انس��انی بانک ملی ای��ران با بیان این که
رعایت انصاف و عدالت همواره در راس الزامات کاری
حوزه بازرس��ی بانک بوده اس��ت؛ گفت :بازرس��ی در
بانک ملی ایران ،امری اخالق محور اس��ت.به گزارش
روابط عمومی بانک ملی ایران ،حبیب اهلل رش��ید ارده
در مراس��م معارفه سرپرست اداره کل بازرسی بانک با
اش��اره به این که این اداره کل همزمان باید انتظارات
قانون��ی مدیریت بانک و نهاده��ای نظارتی بیرونی را
ب��رآورده کند ،افزود :بازرس��ی باید مدافع حقوق بانک،
مش��تریان و کارکنانش باش��د و به موقع و به درستی
این حقوق را اس��تیفا کند.رشید ارده تغییرات در جایگاه
ه��ای مدیریتی را اجتن��اب ناپذیر و جزئ��ی از فعالیت
س��ازمانی خواند و گفت :جایگاه ها اصالت ندارند ،بلکه
این عملکردهاست که به سازمان و مدیریت آن هویت
می بخشد ،بنابراین امیدواریم دوره فعالیت جدید اداره
کل بازرس��ی نیز با صالبت و چارچوب محکم گذشته
ادامه یابد.معاون منابع انس��انی بانک ملی ایران با بیان
این که همه ارکان بانک از بازرسی انتظار برخورد حرفه
ای دارند ،ادامه داد :تعامل با کارکنان و سایر دستگاه ها
در عی��ن پایبندی به قوانین و مقررات ،همه آن چیزی
است که از این اداره کل انتظار می رود.مدیر امور حوزه
مدیری��ت و روابط عمومی بانک نیز در این مراس��م با
بیان این که بازرس��ی و کارکنان آن س��رمایه عظیمی
برای بانک هس��تند ،گفت :بازرس��ی و حراست را می
ت��وان دو بازوی توانمند مدیریت ارش��د بانک در پیاده
سازی اهداف اساس��ی آن دانست.سعداله عیسی زاده
افزود :تیم بازرس��ی بانک ملی ایران به دور از حاش��یه

ها به کار حرفه ای خود مشغول اند و جایگاه مهم آنها
در بانک برای همه مش��هود و ملموس اس��ت .موسی
اسالمیان سرپرست اداره کل بازرسی نیز در این مراسم
ب��ا تقدیر از مدیریت عامل بان��ک به دلیل اطمینان به
او برای این انتصاب ،برنام��ه هایش برای اداره کردن
این حوزه را تش��ریح کرد.معاون منابع انس��انی بانک
ملی ایران در ادامه با تقدیر از خدمات «حسن سعیدی
اصل» که پیش از این مسئولیت بازرسی و حسابرسی
بانک ملی ایران را بر عهده داشت ،حکم انتصاب موسی
اسالمیان به عنوان سرپرس��ت اداره کل بازرسی را به
وی تقدیم کرد.دکتر محمد رضا حسین زاده مدیرعامل
بان��ک ملی ایران در این حکم اظه��ار امیدواری کرده

انرژی

حفظ سهم بازار در برابر کاهش قیمت

نبض بازار نفت در دست چین

یک کارش��ناس نفتی با اشاره به افزایش
 ۲۴درصدی ذخایر نفتی چین گفت :چین
 ۳۳.۴میلی��ون تن ذخیره نفتی دارد و ۶۹
درصد مخازن خود را پر کرده و می توان
گفت بازار نفت در حال حاضر در دس��ت
چین اس��ت .محمد ابراهیمی ،کارشناس
حوزه نفت در گفتگو با مهر با بیان اینکه
ارزیابیها نش��ان میده��د که در صورت
کاهش التهابات ناشی از شرایط کرونا در
دنیا میتوان به رشد تقاضای نفت امیدوار
باش��یم ،گفت :بر همین اساس نهادهای
ذی ربط مطرح کردهان��د که پیش بینی
میش��ود ش��اهد رش��د مصرف در آینده
باشیم .در این بین به نظر میرسد هرچند
روسیه در ظاهر موافق تمدید توافق اوپک
پالس باشد اما در حقیقت به دلیل احتمال
آسیبی که به مخازن آن میرسد موافقت
واقع��ی با این تمدی��د ن��دارد.وی افزود:
از آنجای��ی که مصرف نف��ت (بنزین) در
تابستان به ویژه در ایاالت متحده آمریکا
ب��اال میرود به ویژه اگر قرنطینه به دلیل
کرونا وجود نداشته باشد ،بنابراین به نظر
نمیرس��د اوپک پالس بر رقمی بیش از
کاهش  ۹.۷میلیون بشکه در روز ،توافق
کند.به گفته این کارشناس نفتی سازمان

بینالملل��ی ان��رژی در تازهترین گزارش
خود اعالم کرده اس��ت ک��ه  ۳۵میلیون
بشکه از ذخایر نفت شناور در دریا کاهش
یافته است و به  ۲۰۰میلیون بشکه رسیده
اس��ت که همین خبر پالس مثبت به بازار
است.
آسیا ،حیاط خلوت سعودیها


ابراهیمی اظهار داشت :اوپک پالسی ها
نمیخواهند بازار آس��یا را از دست بدهند
و از س��ویی دیگر س��هم خ��ود را به تازه
واردهای بازار مثل ش��یل اویل یا برزیل
و کان��ادا ده��د .در همین راس��تا چندی

پیش عبدالعزیز بن س��لمان ،وزیر انرژی
عربستان اعالم کرد که حدود  ۵۰درصد
نفت عربس��تان روانه بازار آسیا میشود و
آس��یا در حکم حیاط خلوت ما اس��ت که
نمیخواهیم س��هم خود را از این بازار از
دست بدهیم و از آن محافظت میکنیم.
همین عامل میتواند روی تصمیم اوپک
پالس تأثیر بگ��ذارد.وی توضیح داد :در
صورتی که ش��رایط اقتص��ادی به حالت
ع��ادی بازگردد ،در ص��ورت تمدید بیش
از رقم کنونی تولی��د نفت ،احتمال اینکه
ب��ا کمب��ود تولید بی��ش از ح��د رو به رو

باشیم زیاد است .آسیاییها در این میزان
افزایش تقاضا داشتند برای همین ممکن
اس��ت عربستان و روس��یه موافق تمدید
کاهش  ۹.۷میلیون بشکه نبوده و همان
رقم  ۷.۷میلیون بش��که در روز را کاهش
دهند .در این صورت شاهد کاهش قیمت
نفت هس��تیم.بر اس��اس اظه��ارات این
کارش��ناس حوزه بینالملل نفت هر چند
عربستان یا سایر اوپک پالسی ها نوسان
 ۵تا  ۶دالری را در مقابل حفظ سهم بازار
خود تاب بیاورند ،اما بی ش��ک قیمتها
نفت کاهش خواهد داشت .چرا که میزان
تقاض��ای نفت آس��یا از می��زان مصرف
آن بیش��تر اس��ت که گزارشهای اخیر
نهادهای ناظر نیز چنین اظهاری را تأیید
میکنند.ابراهیمی با اشاره به اینکه چین
 ۶۹درصد از مخازن ذخایر نفتی خود را پر
کرده است ،گفت :به این ترتیب میتوان
گفت چین  ۳۳.۴میلیون تن ذخیره نفتی
دارد که در مقایس��ه با س��ال گذشته ۲۴
درصد رشد داشته است .بنابراین میتوان
گفت ب��ازار در حال حاضر در اختیار چین
اس��ت .در چنین ش��رایطی اگر قیمتها
افزایش داشته باشد میزان تقاضای چین
کاهش مییابد.

اوپک با انتظار رونق رشد اقتصادی صادرات نفت را افزایش میدهد

ب��ا توج��ه به آغ��از روند بهب��ود تقاضا برای نف��ت ،گروه
کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) و متحدانش از آغاز ماه
اوت کاهش تولید خود را از  ۹.۷میلیون بشکه تا  ۷.۷میلیون
بشکه در روز پایین می آورند  .به گزارش تسنیم به نقل از
فوربز ،پس از سقوط تقاضا برای نفت به خاطر همهگیری
ویروس کرونا در ماه مه ،گروه کشورهای صادر کننده نفت
(اوپک) و متحدان��ش توافق کردند تولید نفت خود را 9.7
میلیون بش��که در روز پایین بیاورند ک��ه برابر با حدود 10
درصد تولید نفت جهان اس��ت.حاال اوپک و متحدانش به
رهبری روس��یه توافق کردهاند با توجه به آغاز روند بهبود
تقاض��ا برای نفت ،برخی از ای��ن محدودیت های تولید را
بردارند .این ائتالف از آغاز ماه اوت کاهش تولید خود را از
 9.7میلیون بش��که تا  7.7میلیون بشکه در روز پایین می
آورد .این گروه در نظر دارد کاهش تولید خود را بین ژانویه
 2021تا آوریل  2022به  5.8میلیون بشکه در روز برساند.
عبدالعزیز بن سلمان وزیر نفت عربستان گفت اقتصاد ها
در سراس��ر جهان در حال بازگشایی هستند بنابراین رشد

 98تا اردیبهشت  99به حساب مشتریان
برگشت داده شده و پیامک اطالع رسانی
آن نیز برای آنان ارس��ال ش��د.چقازردی
افزود :در این رابطه و پس از ابالغ رس��ته
های فعالیت مش��مولین امه��ال در چند
مرحله از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا بررسی
الزم برای اس��تحقاق س��نجی متقاضیان
ص��ورت گرف��ت و اقدام��ات اجرایی در
خص��وص امهال س��ه م��اه تع��داد قابل
توجهی از تس��هیالت اعطایی به کس��ب
و کارهای آس��یب دیده ناشی از ویروس

کرونا انجام ش��د.وی در خصوص اعطای
تسهیالت به شرکت های فعال در زمینه
تولید مواد بهداش��تی وضد عفونی کننده
گفت :بانک س��په به منظ��ور تقویت بنیه
مالی شرکت های تولیدی فعال در زمینه
تولید مواد بهداش��تی و ضد عفونی کننده
و تسریع درتامین کاال و محصوالت مورد
نیاز برای مبارزه با ویروس کرونا ،تا تاریخ
 23تیر امسال مبلغ 2هزار و  749میلیون
ریال تس��هیالت ب��ه واحده��ای تولیدی
اختصاص داده است.

تقاضا این بشکه های اضافی نفت را در بر خواهد گرفت.بن
سلمان گفت اگر عربستان و نیجریه که معموال به تعهدات
خود نسبت به قراردادهای اوپک پایبند نبوده اند ،این بار به
درخواست کاهش تولید عمل کنند ،کاهش تولید ائتالف
اوپک احتما ًال به  8میلیون بش��که در روز می رس��د .ولی
اقتصاد های وابس��ته به نفت این کشورها انگیزه چندانی
ب��رای کاهش تولید به آنها نمی دهد.با پایین آوردن مقدار
کاهش تولید ،این خطر وجود دارد که اوپک س��رعت رشد
تقاضا را بیش از حد در نظر گرفته باش��د و بازار را قبل از
آن که ظرفیت جذب بش��که های اضافی را داشته باشد،
پر کند .از طرف دیگر ،اگر رش��د اقتصادی افزایش یابد و
عرضه نفت نتواند همگام با آن باال برود ،قیمت نفت صعود
م��ی کند و این به نفع تولید کنندگان ش��یل آمریکا یعنی
رقبای اوپک است .فعالیت های اقتصادی در سراسر دنیا که
رابطه نزدیکی با تقاضای نفت دارد ،به تدریج با بازگشایی
اقتصادها و برداشته شدن محدودیت ها افزایش می یابد.
ولی خطر موج دوم همهگیری ویروس کرونا و توقف روند

بهب��ود تقاضا وج��ود دارد .بنابراین فعال همه چیز در مورد
بهبود اقتصاد جهان و تقاضای س��وخت نامشخص است.
صن��دوق بین المللی پول پیش بینی خود از رش��د اقتصاد
جه��ان در س��ال  2021را  0.4درصد در ماه ژوئن کاهش
داد و  5.4درصد اعالم کرد .ریستاد انرژی اخیرا پیش بینی
کرده موج دوم همه گیری ویروس کرونا تقاضای جهانی
ب��رای نفت را بیش از پیش کاه��ش داده و از  89میلیون
بشکه در روز به  86.5میلیون بشکه در روز می رساند.

اس��ت که رعایت قوانین و مقررات ،برنامه ریزی برای
توسعه بانکداری اسالمی ،ابتکار،خالقیت و نوآوری در
اداره امور بانک برای حفظ امانات مردم ،ارتقای سطح
دانش همکاران ،افزایش کارایی و بهره وری و تسریع
در انجام عملی��ات بانکی مورد اهتمام وی��ژه آن اداره
کل قرار بگیرد.همچنین در مراس��م دیگری با حضور
حمیدرضا فتحی بیرانوند مدیر امور ش��عب منطقه یک
کش��ور ،سعداله عیسی زاده مدیر امور حوزه مدیریت و
روابط عمومی ،محمد رضایی رییس اداره کل سرمایه
انس��انی و تنی چند از مدیران اس��تانی البرز ،روس��ای
ش��عب ممتاز و حوزه ها و مسئوالن دوایر ستادی اداره
امور حضور داش��تند ،احمد ملکی راد به عنوان رییس

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن آگهی موضوع
م��اده  3قانون و م��اده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعی��ت ثبتی و اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند
رسمی حوزه ثبتی شهرس��تان فومن برابر رای شماره
 1399/02/29-139860318003001116هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی فومن تصرفات
مالکان��ه و بالمعارض متقاضی آق��ای عظیم حبیب پناه
فرزند عباس به ش��ماره ملی  2669671020نس��بت به
ششدانگ یک باب خانه مش��تمل بر محوطه به مساحت
 916/23مترمربع به ش��ماره پالک  882فرعی مفروز و
مجزی ش��ده از پالک شماره  37فرعی از  10اصلی واقع
در سنگ بجار بخش  24گیالن به نشانی فومن سنگ بجار
نرسیده به بیمارستان کوچه برگ چای از مالکیت رسمی
رمضانعلی فالح مودب دوست محرز گردیده است لذا به
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می ش��ود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 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 وص��ول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات س��ند
مالکیت صادر خواهد ش��د .تاریخ انتش��ار اول 99/4/15
تاریخ انتشار دوم 99/4/29
 259رئی��س ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان فومن-
حسن عباس زاده
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگه��ی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای
ش��ماره  1399/04/8-139860318003002126هی��ات
موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن
تصرفات مالکان��ه و بالمعارض متقاض��ی آقای پرویز
پالیزگر فرزند محمد عیسی به شماره ملی 0321354125
نسبت به شش��دانگ خانه و محوطه به مساحت 498/95
مترمربع به ش��ماره پالک  785فرع��ی مفروز و مجزی
ش��ده از پالک شماره  1فرعی از  95اصلی واقع در زیده
بخش  24گیالن از مالکیت رس��می محرمعلی طاهرنژاد
زیدهی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود و در صورتی
که اشخاصی نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضیان
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض
دادخواس��ت خود را مرجع قضای��ی تقدیم نمایند بدیهی
اس��ت در صورت انقضای مدت مذک��ور و عدم وصول
گواهی اقام��ه دعوی طبق مقررات س��ند مالکیت صادر
خواهد شد .تاریخ انتشار اول  99/4/29تاریخ انتشار دوم
 314 99/5/12رئیس ثبت اس��ناد و امالک شهرستان
فومن -حسن عباس زاده
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگه��ی 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 برابر
رای ش��ماره 1399/04/03-139860318003001951
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

جدید اداره امور شعب استان البرز معارفه شد.حمیدرضا
فتحی بیرانوند مدیر امور ش��عب منطقه یک کشور در
این مراسم از حسن انتخاب مقام مدیریت عامل بانک
به جهت انتصاب موسی اسالمیان در جایگاه سرپرست
رئیس اداره کل بازرسی و انتصاب ملکی راد در سمت
ریاس��ت اداره امور ش��عب اس��تان البرز تقدیر کرد و از
همکاران استان البرز ،همراهی و مساعدت با مدیریت
جدید همچون دوره های قبل را خواس��تار شد.سعداله
عیس��ی زاده مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی
نیز در این مراسم اظهار کرد :مدیران جدید باید فرصت
ایجاد شده برای خدمت رسانی به اقشار مختلف جامعه
را مغتنم دانس��ته و توفیق خدمت در جایگاه به دس��ت
آمده را فراموش نکنن .موسی اسالمیان سرپرست اداره
کل بازرسی و حسابرس��ی بانک نیز ضمن قدردانی از
همراهی همکاران اداره امور شعب استان البرز در طول
ریاست خود در این اداره امور ،گزارشی از عملکرد بانک
های عضو کمیس��یون هماهنگی بانک های استان و
عملکرد س��ه ماه ابتدای امسال اداره امور شعب استان
البرز ارایه کرد و ضمن اش��اره به ظرفیت جامع استان،
اب��راز امیدواری کرد که پس از ای��ن با مدیریت جدید
ریی��س اداره ام��ور و همراهی همکاران ،اس��تان البرز
همچون گذش��ته روند صعودی بهبود ش��اخص ها را
ادامه دهد.احمد ملکی راد رییس اداره امور شعب استان
البرز نیز داش��تن تعهد کاری ،نظ��م و انضباط و برنامه
ریزی مس��تمر را از جمله اص��ول کاری خود عنوان و
برنامه های آتی خود در س��طح این اس��تان را تشریح
کرد.
و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی
فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سید
احمد س��ید محمدی ماجوالن فرزند تراب به شماره ملی
 2678778517نس��بت به شش��دانگ خانه و محوطه به
مس��احت  185/44مترمربع به شماره پالک  2806فرعی
مفروز و مجزی ش��ده از پالک شماره  369فرعی از 62
اصلی واقع در کالش��م بخش  24گیالن به نش��انی فومن
تولم شهر خ بس��یج کوچه استاد معین از مالکیت رسمی
کری��م تمجیدی محرز گردیده اس��ت لذا به منظور اطالع
عم��وم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود و
در صورتی که اش��خاصی نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضیان اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از
تس��لیم اعتراض دادخواست خود را مرجع قضایی تقدیم
نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقض��ای مدت مذکور و
عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت
ص��ادر خواهد ش��د .تاریخ انتش��ار اول  99/4/29تاریخ
انتش��ار دوم  310 99/5/12رئیس ثبت اسناد و امالک
شهرستان فومن -حسن عباس زاده
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگه��ی 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 برابر
رای ش��ماره 1399/02/23-139960318003000902
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی
فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم ذلیخا
فتوحی فرزند خدابخش به ش��ماره مل��ی 2669684130
نسبت به شش��دانگ خانه و محوطه به مساحت 134/96
مترمربع به ش��ماره پ�لاک  3857فرعی مفروز و مجزی
ش��ده از پالک ش��ماره  21فرعی از  69اصل��ی واقع در
گربه کوچه بخش  24گیالن از مالکیت رسمی علی برزگر
س��ندی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود و در صورتی
که اش��خاصی نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضیان
اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض
دادخواس��ت خود را مرجع قضایی تقدی��م نمایند بدیهی
اس��ت در صورت انقضای مدت مذک��ور و عدم وصول
گواه��ی اقامه دع��وی طبق مقررات س��ند مالکیت صادر
خواهد شد .تاریخ انتشار اول  99/4/29تاریخ انتشار دوم
99/5/12
 301رئی��س ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان فومن-
حسن عباس زاده
آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و س��اختمانهای فاقد سند رس��می حوزه ثبتی سوادکوه
نظر به دس��تور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت
مصوب
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی
ّ
 1390/9/20ام�لاک متقاضی ذیل ک��ه در هیئت موضوع
ماده  1قانون فوق مس��تقر در واحد ثبتی سوادکوه مورد
رسیدگی قرار گرفته و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی
محرز و رای الزم صادر گردی��ده ،جهت اطالع عموم به
شرح ذیل آگهی می گردد :ملک واقع در محل اوریم پالک
 3اصلی بخش  584 13فرعی مجزا ش��ده از  61فرعی به
نام آقای عبدالرحمان گران اوریمی نسبت به  6دانگ یک
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت46/1080مترمربع
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خبر
نسبت مانده تسهیالت به سپردههای
بانکی  ۸۰درصد شد

نسبت مانده تس��هیالت به سپردههای بانکی
پس از کس��ر س��پرده قانون��ی در فروردینماه
 ۱۳۹۹مع��ادل  ۷۸.۵درص��د ب��وده اس��ت.به
گزارش مهر ،معاونت بررس��یهای اقتصادی
اتاق بازرگانی تهران در گزارش��ی به نس��بت
مانده تس��هیالت ب��ه س��پردههای بانکی در
فروردینماه  ۱۳۹۹پرداخته و نوش��ته اس��ت:
میزان سپردههای بانکی در پایان فروردینماه
 ۱۳۹۹براب��ر با  ۲۴۹۳.۵ه��زار میلیارد تومان و
مانده تس��هیالت (جاری و غیرجاری) نیز برابر
با حدود  ۱,۹۵۷هزار میلیارد تومان بوده اس��ت
که براین اساس سپردههای بانکی در مقایسه
با اس��فندماه  ۲.۳درصد و مانده تسهیالت نیز
 ۱.۱درصد رشد داشتهاند.همچنین در مقایسه با
فروردین  ،۱۳۹۸سپردهها با رشد  ۳۳درصدی
و مانده تسهیالت نیز با افزایش  ۲۹.۵درصدی
هم��راه بودهاند .با این حال این آمارها حکایت
از پایین بودن رشد مانده تسهیالت برابر رشد
سپردهها دارد.براساس آمارهای بانک مرکزی
ایران ،نسبت مانده تسهیالت بانکی به سپردهها
(پس از کسر سپرده قانونی) ،طی نیمه دوم سال
 ۱۳۹۸نسبت به نیمه اول در سطح پایینتری
قرار داشته است .اگرچه که در اسفند ماه ،۱۳۹۸
این نس��بت جهش کوچکی را نسبت به چند
م��اه قبل تجربه کرده ،ام��ا در فروردین ۱۳۹۹
به سطح مش��ابه بهمن و دی  ۱۳۹۹بازگشته
است .در فرودین ماه سال  ۱۳۹۹نسبت مانده
تس��هیالت به س��پردهها (پس از کسر سپرده
قانونی) معادل  ۷۸.۵درصد بوده است.این مقدار
نسبت به اسفندماه  ۱۳۹۸با کاهش حدود ۰.۹
واحد درصدی همراه بوده اس��ت؛ این در حالی
است که نسبت به بهمن ماه تقریب ًا تغییر چندانی
نداشته و تنها  ۰.۱واحد درصد بیشتر شده است.
نسبت مانده تسهیالت به سپردهها پس از کسر
سپرده قانونی در فروردین  ۱۳۹۹در مقایسه با
فروردین  ،۱۳۹۸کاهش قابل توجهی ( ۲.۳واحد
درصد) را تجربه کرده است.
خری��داری بالواس��طه /م��ع الواس��طه از آقای/خانم-
مال��ک رسمی/غیررس��می مطابق رای هیات به ش��ماره
 .139960310011000283ل��ذا مطابق م��اده  3قانون و
ماده  13آیی��ن نامه فوق ،این آگهی در  2نوبت به فاصله
 15روز در روزنامه های کثیراالنتش��ارو محلی منتشر و
در روس��تاها رای هیئت الصاق می شود تا اگر اشخاص
ذی نفع به آن اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار نوبت
اول آگه��ی و نیز در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل
،تا  2ماه اعتراض خ��ود را به اداره ثبت محل وقوع ملک
تس��لیم و رسید اخذ نمایند.س��پس ظرف  1ماه از تاریخ
تس��لیم اعتراض  ،مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه
عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره
ثبت محل ارائه نمایند،در این صورت اقدامات ثبت موکول
به ارائه حکم قطعی دادگاه است .در صورتی که اعتراض
در مهل��ت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند،اداره ثبت
اقدام به صدور س��ند می نماید.صدور سند مالکیت مانع
متضرر به دادگاه نیس��ت .بدیهی است طبق ماده
مراجعه
ّ
13آیی��ن نامه فوق در مورد امالکی ک��ه قب ً
ال اضهارنامه
ثبتی پذیرفته نش��ده ،اداراه ثبت مرات��ب را پس از تنظیم
اظهارنام��ه حاوی تحدید حدود  ،در اولین آگهی نوبتی و
تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند
و نسبت به امالک در جریان ثبت فاقد تحدیدحدود،آگهی
تحدیدحدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید .م
الف  19902152تاریخ انتشار نوبت اول  99/4/14 :تاریخ
انتشار دوم 99/4/29 :
رئیس ثبت اسنادو امالک سوادکوه سیدمجتبی باقرزاده
آگه��ی موضوع ماده 3قانون وم��اده 13آیین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند
رسمی برابر رای های شماره 139960310004004047
و غیره –  99-04-02هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رسمی
مس��تقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض
آقایان یارعلی و محمدرضا و محمود شهرت همگی شکری
فرزند علی به شماره های شناسنامه  929-11-9صادره
از بابل با کد های مل��ی 2064013520 – 2063999503
  2061291120متقاضیان کالس��ه های 0811 – 0812–  0810هریک نس��بت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک
قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مس��احت 980.150
متر مربع قسمتی از پالک -35-115اصلی واقع در بخش
هش��ت بابل ثبت و محرز گردیده اس��ت .ل��ذا به منظور
اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز ازطریق
روزنامه کثیراالنتشار یا محلی آگهی میگردد درصورتی
که اش��خاص ذی نفع به رای صادره فوق اعتراض دارند
میتوانن��د از تاریخ انتش��ار اولین آگهی ودر روس��تاها
ازتاری��خ الصاق بمدت دو ماه اعت��راض خود را به اداره
ثبت اس��ناد وامالک محل تسلیم و رس��ید دریافت نمایند
ومعترض باید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید
وگواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل
نماید در ای��ن صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم
قطعی دادگاه اس��ت بدیهی است درصورت انقضای مدت
مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر وخواهدشد صدور سند مانع ازمراجعه متضرر به
دادگاه نمیباشد .م الف 19902659
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شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک بابل

