اخبار

حسین زاده در حضور محسنی اژه ای:

بانک ها نگذاشتند چرخ تولید کشور متوقف شود

جرایم بیمه ای وسایل نقلیه
موتورسیكلت و ماشین آالت كشاورزی
بخشیده می شود

به پیشنهاد نهاد ناظر صنعت بیمه و با تصمیم
مجمع صندوق تامین خس��ارت های بدنی و
همچنین موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی،
جرایم مربوط به وسایل نقلیه موتورسیکلت و
ماش��ین آالت کشاورزی فاقد بیمه نامه مورد
بخشودگی قرار می گیرد .به گزارش اداره کل
روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی،
این بخشودگی در خصوص جریمه بند «ب»
م��اده  24قانون بیمه اجباری ش��خص ثالث
صورت م��ی گیرد و دارندگان وس��ایل نقلیه
موتورسیکلت و ماش��ین آالت کشاورزی در
ص��ورت خرید بیمه نامه یکس��اله از پرداخت
جریم��ه ،معاف خواهند ش��د .بر اس��اس این
گ��زارش ،مولف��ه هایی نظیر :درک ش��رایط
اقتص��ادی آح��اد جامعه ،فش��ار تحریم های
ظالمانه بر معیشت مردم ،گسترش همه گیری
ویروس کرونا و همچنین توسعه فرهنگ بیمه
در کش��ور از مهمترین دالی��ل این معافیت
جریمه بیمه ای به ش��مار می روند .ش��ایان
ذکر اس��ت که مش��موالن معافیت یاد شده
می توانن��د از تاریخ پانزدهم م��رداد تا پایان
شهریور سال جاری با دریافت بیمه نامه معتبر
از این امتیاز اس��تفاده کنند و بدیهی است که
شرکت های بیمه در این بازه زمانی از دریافت
هرگونه جریمه خودداری خواهند کرد .گفتنی
است این دستورالعمل از سوی معاونت نظارت
بیمه مرکزی به تمامی شرکت های بیمه که
در رشته بیمه شخص ثالث فعالیت دارند ،ابالغ
شده است.
کاروان پارالمپیک ایران با همراهی
بيمه دی عازم مسابقات می شود

کاروان پارالمپی��ک ایران با همراه داش��تن
بیمه نامه های مس��افرتی و کرونای شرکت
بیمه دی ،این هفته عازم مس��ابقات خواهد
شد .به گزارش روابط عمومی؛ شرکت بیمه
دی مفتخر است با ارائه بیمه نامه های خود
به این کاروان ورزش��ی سهمی در آسودگی
ورزش��کاران ارزشمند میهن و موفقیت های
ایشان داشته باش��د .بیمه دی ضمن آرزوی
سالمتی و تندرس��تی برای کاروان ورزشی
ایران به مس��ابقات پارالمپیک توکیو ،۲۰۲۰
برای ایش��ان موفقیت و کس��ب مدال های
ارزشمند را آرزومند است.

رئیس ش��ورای هماهنگی بانکها گفت:
نظام بانکی با وج��ود منابع محدود ،اجازه
ن��داد چرخ تولید کش��ور در دوران تحریم
متوق��ف ش��ود و یا ب��ا ایج��اد اختالل در

روند صادرات و واردات ،کش��ور با کمبود
کاالهای اساسی مواجه ش��ود.به گزارش
رواب��ط عمومی بانک مل��ی ایران ،محمد
رضا حسین زاده در دیدار اعضای شورای
هماهنگ��ی بان��ک ها با حجتاالس�لام
و المس��لمین محس��نی اژهای رئیس قوه
قضایی��ه تاکید کرد که اقتصاد ایران بانک
محور است و نیازهای بخشهای مختلف

اقتص��ادی و تولی��دی و تجاری کش��ور،
به جای ب��ازار س��رمایه از طریق بانکها
تأمین میشود .وی همچنین در خصوص
تملیک واحدهای تولیدی به دلیل ناتوانی
در بازپرداخت اقس��اط تسهیالت ،توضیح
داد :بانکه��ا هی��چ واحد تولی��دی فعال
را تملی��ک نمیکنن��د ،ب��ه گون��ه ای که
واحدهای تملیک ش��ده توس��ط بانک ها،

ورشکسته و تعطیل بوده اند .حسین زاده
ادامه داد :واحدهای تملیک شده ،شرایطی
داشته اند که حتی با وجود ارائه تسهیالت،
کسی حاضر به احیای آنها نبوده است و
بانکها برای وصول مطالباتشان به تملیک
و فروش آنها مجبور شده اند .مدیرعامل
بانک ملی ایران بیش از  ۲۰۰هزار نیروی
انسانی ش��بکه بانکی کش��ور را سربازان

اقتصادی نظام معرفی کرد و با ابراز گالیه
از برخی فضاس��ازیها علیه نظام بانکی،
گفت :مدی��ران و کارکنان ش��بکه بانکی
حتی در ایام کرون��ا یک لحظه از خدمت
رسانی غفلت نکرده اند و حتی در روزهایی
که دنیا با کمبود ماس��ک مواجه بود ،نظام
بانکی با حمایت از واحدهای تولیدی ،نیاز
کشور در این زمینه را مرتفع کرد.
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طنین زنگ آبادانی استان لرستان با حضور بانک پاسارگاد آوایی فرهنگی یافت

بان��ک پاس��ارگاد هم��واره ایفای مس��ئولیت اجتماعی
را بهعن��وان اقدامی مس��تمر و نهادینه در دس��تور کار
خود داش��ته و ش��روع عملیات احداث 11مدرسه دیگر
در مناط��ق کمتربرخوردار اس��تان لرس��تان گام بلند و
مه��ر تأیید دیگری بر ای��ن رویکرد اس��ت .به گزارش
روابطعمومی بانک پاس��ارگاد ،در روز چهارشنبه مورخ
 20ام��رداد 1400آیین آغاز عملی��ات اجرایی 11پروژه
آموزش��ی در قالب  33کالس درس در اس��تان لرستان
با حضور حجتاالسالموالمس��لمین شاهرخی نماینده
معزز ولیفقیه در اس��تان لرس��تان ،دکتر امیری معاون
هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان ،دکتر سهرابی
شوپرورش استان لرستان ،دکتر
سرپرست اداره کلآموز 
ویسکرمی رئیس س��تاد اجرائی فرمان امام خمینی(ره)
و علی رس��تمی رئیس شعبه خرمآباد بانک پاسارگاد در
روستای کمالوند شهرستان خرمآباد برگزار گردید .در
این مراس��م حجتاالسالموالمسلمین شاهرخی ضمن
اش��اره به اقدامات ارزشمند بانک پاس��ارگاد در راستای

ه��ر چند امروز تع��دادی از بانکها خدماتی
همچ��ون افتت��اح حس��اب آنالی��ن را ارائه
میکنند ،اما احتما ًال نمیدانستید بانک مهر
ایران چهار س��ال پی��ش چنین خدمتی را به
جامعه معرفی کرد .به گزارش روابط عمومی
بانک قرضالحسنه مهر ایران ،ارائه خدمات
غیرحض��وری بانک��ی برای مش��تریان چند
س��الی است که در دستور کار این بانک قرار
گرفته است .بانک مهر ایران تالش کرده در
چارچوب مقررات و دستورالعملهای حاکم بر
شبکه بانکی ،تا آنجا که ممکن است خدمات
خود را بهصورت غیرحضوری به مش��تریان
ارائ��ه کند .ب��ه همین علت نیز بس��یاری از

آبادانی کشور عزیزمان و بهخصوص در استان لرستان،
اقدامات بانک پاسارگاد را ارزشمند دانسته و مراتب تقدیر

و تشکر خود را از این اقدامات و آقای دکتر مجید قاسمی
مدیرعامل بانک پاسارگاد ابراز داشتند .گفتنی است بانک

پاسارگاد عالوه بر  11مدرس��ه در شهرستانهای خرم
آباد ( 2مدرس��ه) ،درود ( 1مدرسه) ،الیگودرز ( 2مدرسه)،
کوهدش��ت ( 2مدرس��ه) و نورآباد ( 4مدرسه) ،ساخت 2
مدرسه دیگر را نیز در دستور کار خود دارد .فعالیتهای
بانک پاس��ارگاد در حوزه مدرسهس��ازی در استانهای
کهگیلویهوبویراحمد ،هرمزگان ،سیستانو بلوچستان،
خراس��ان رضوی ،البرز ،آذربایجان ش��رقی ،خوزستان،
لرستان و گلستان تاکنون ساخت  25مدرسه را به همراه
داشته است ،که با احتساب آغازبهکار فرآیند ساخت 13
مدرسه دیگر در استان لرستان ،تعداد مدارس ساختهشده
توسط بانک پاس��ارگاد به  38باب افزایش خواهد یافت
و بیش از  33کالس درس به فضای آموزش��ی اس��تان
لرستان افزوده خواهد شد .در حوزه ساخت کتابخانه نیز،
 17کتابخانه در استانهای اردبیل ،همدان ،کهگیلویه و
بویراحمد ،لرستان و فارس توسط بانک احداث شده است
که تنها بخشی از اقدامات بانک در حوزه امور فرهنگی
به شمار میرود.

خدماتی غیرحضوری که یک بانک برای نخستین بار ارائه کرد
خدماتی که اکنون از سوی تعدادی از بانکها
ارائه میشود برای نخستین بار توسط بانک
مه��ر ای��ران به مش��تریان این بان��ک ارائه
شد.تقریب ًا چهار سال قبل و در شهریور سال
« ۱۳۹۶افتتاح حساب آنالین» و «درخواست
تس��هیالت آنالی��ن» از طریق وبس��ایت
توس��ط بانک مهر ایران و برای نخس��تین
بار در س��طح شبکه بانکی به مشتریان ارائه
ش��د .این دو خدمت توانست نیاز بسیاری از
مش��تریان این بانک را پاسخ دهد و آنها را
از حضور در ش��عبه بینیاز کند .فرآیند افتتاح
حس��اب آنالین بهگون��های طراحی ش��ده
ک��ه کارت بانکی به محل س��کونت یا کار

ش��ماره 9042:تاری��خ 1400/05/13:آگهی فقدان س��ند مالکیت نظ��ر به اینکه بموج��ب وارده -9042-400
1400/5/4بانو ملک اس��دی مالک شش��دانگ پالک ثب��ت 2543/14/148اصلی واق��ع در بخش  2ثبت قم
بموجب س��ند قطعی 75/05/1-83373دفتر  ۴قم ثبت 33424صفحه  ۵۰۸دفتر  ۱۹۴ثبت ش��ده اعالم نموده
که به علت جابجایی سند مالکیت مزبور مفقود گردیده است ،لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده  ۱۲۰آئین
نامه قانون ثبت در  1نوبت به تاریخ ذیل آگهی تا چنانچه کسی مدعی مالکیت نزد خود ویا انجام معامله باشند
مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتش��ار آگهی ظرف  10روز کتب ًا به این اداره اعالم و ارس��ال و رس��ید
اخذ نمایند تا مورد اس��تفاده قرار گیرد بدیهی اس��ت پس از انقضای مهلت مقرر نس��بت به صدور سند مالکیت
المثنی برابر مقررات اقدام خواهد ش��د پ�لاک 2543/14/115اصلی به علت تک��رار به پالک2543/14/148
اصلی تبدیل شد
عباس پور حسنی رییس ثبت اسناد و امالک منطقه  2قم
م الف14333:
ش��ماره 9970:تاریخ 1400/05/16:آگهی فقدان س��ند مالکیت خانم حلیمه محمودی با ارائه دو برگ استشهاد
ش��هود مصدق اعالم داشته سند مالکیت دفترچهای یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ پالک 2605/107اصلی
واقع در بخش  2ثبت قم در صفحه  ۴۷۰دفتر  ۲۲۳ذیل ثبت 38031بشماره سریال 998469بنام محمد رضا
عزتی صادره و تقسیم شده که نامبرده اعالم داشته سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود گردیده ،لذا مراتب
ب��ه اس��تناد تبصره یک اصالحیه ماده120آئین نامه قانون ثبت در ی��ک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا
چنانچه کس��ی مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس
از انتش��ار آگهی ظرف مدت  ۱۰روز کتبا» به این اداره اعالم و ارس��ال و رس��ید اخذ نمایند تا مورد رس��یدگی
قرار گیرد .بدیهی اس��ت پس از انقضای مهلت مقرر نس��بت به صدور س��ند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام
خواهد شد/.
عباس پور حسنی حجت آبادی رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
رونوشت:ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) م الف14342:
ش��ماره 1/4558:تاریخ 1400/05/17:آگهی فقدان س��ند مالکیت نظر به اینکه خان��م معصومه فائزی با ارائه
دو برگ استش��هاد شهود مصدق اعالم داشته سند مالکیت شش��دانگ پالک  -5741/3اصلی واقع در بخش
ی��ک ثبت ق��م در دفتر  ۴۶۰صفحه  ۴۳۵ذیل ثب��ت 77727بنام آقای عباس حائری ثبت و س��ند مالکیت به
ش��ماره مسلس��ل 406536صادر و تسلیم شده است س��پس تمامی مورد ثبت طی س��ند قطعی 39582مورخ
1389/12/21دفتر  ۲۶قم به خانم معصومه فائزی انتقال قطعی گردیده است به علت سهل انگاری مفقود شده
است  ،در حال حاضر در این اداره در شرف صدور المثنی به نام ایشان میباشد لذا مرا طبق تبصره  ۱اصالحی
از ماده  ۱۲۰آئین نامه قانون ثبت در ۱یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کس��ی مدعی وجود
سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت
 ۱۰روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسیده نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است پس از انقضای
مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد/.
رونوشت:به ستاد اجرایی فرمان امام(ره)
رضا حسینخانی سرپرست ثبت اسناد منطقه یک قم
م الف14343:
آگه��ی اختصاص��ی موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می
براب��ر م��اده  3و ماده 13آیین نامه قانون تعیی��ن تکلیف برابر رای ش��ماره  140060312005001607مورخ
1400.04.21هیئ��ت موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می
مس��تقر در واحد ثبتی علی آباد سلس��له ایادی از مالک آقای یوسفعلی غریب نوده تصرفات مالکانه بالمعارض
کالس��ه  1399114412005000419تقاضای آقای علی حس��ین پور به ش��ماره شناس��نامه  11539کد ملی
 4979155758صادره ازآق قال فرزند علی اصغر درششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که درآن احداث
بنا شده به مساحت  250.41مترمربع مفروز و مجزا شده از پالک از  -28اصلی واقع درعلی آباد کتول  ،خیابان
نوده کتول  ،کوچه پرس��توی  9کوچه احداثی (جاده قدیم نوده)  ،بخش  6حوزه ثبت علی آباد به اس��تناد مجوز
شماره  97.4.17934مورخ  1400.04.19اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان علی آباد تائید گردید.
مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزدر روزنامه محلی و کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود.از این رو اشخاصی که
نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت

مشتری فرستاده میشود .همچنین در رابطه
با درخواست تسهیالت آنالین نیز ،ابتدا نیاز
بود مش��تری تنها یک بار به شعبه و آن هم
صرف ًا برای ارائه تضامین مراجعه کند که این
م��ورد نیز از دی ماه  ۱۳۹۹برای مش��تریان
خوشحساب حذف شده و این مشتریان در
صورت ایجاد معدل حساب کافی و به دست
آوردن امتیاز اعتباری مناسب (خوش حساب
بودن) نیازی به حضور در ش��عبه ندارند .این
افراد قادر خواهن��د بود از طریق همراهبانک
خود نس��بت ب��ه دریافت تس��هیالت بدون
ضامن اقدام کنند .دو خدمت یاد شده اکنون
روی همراهبانک مهر ایران نیز در دس��ترس

اس��ت .افتتاح حس��اب آنالی��ن از فروردین
 ۱۳۹۹و درخواس��ت تس��هیالت آنالی��ن از
تیر  ۱۴۰۰روی اپلیکیش��ن «مهریران» ارائه
ش��ده اس��ت .با ارائه این خدمات ،مشتریان
بان��ک مهر ایران توانس��تند دو نی��از اصلی
خ��ود از مراجعه به ش��عبه بانک را بهصورت
غیرحضوری مرتفع کنند ،اما این پایان ماجرا
نبود .سامانه معدل حساب آنالین نیز یکی از
خدماتی است که برای مشتریان بانک مهر
ایران اهمیت زیادی دارد .از آنجایی که برای
دریافت تسهیالت ،ایجاد معدل حساب الزم،
یکی از معیارها به ش��مار میرود ،بانک مهر
ایران برای راحتی مشتریان خود این امکان

دوماه اعتراض خودرابا ذکر ش��ماره پرونده به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ،دادخواست خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید .م.الف255:
تاریخ انتشارنوبت اول 1400/05/23:تاریخ انتشار نوبت دوم1400/06/08 :
محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی آباد کتول
آگه��ی اختصاص��ی موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می
براب��ر م��اده  3و ماده 13آیین نامه قانون تعیی��ن تکلیف برابر رای ش��ماره  140060312005001692مورخ
1400.04.29هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واح��د ثبتی علی آباد سلس��له ایادی از مالک آق��ای رمضان هدایتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالس��ه
 1399114412005000223تقاضای خانم آمنه مس��عودی به شماره شناسنامه  265کد ملی 2269304871
صادره ازعلی آباد فرزند علی اکبر درشش��دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که درآن احداث بنا ش��ده به
مساحت  195.16مترمربع مفروز و مجزا شده از پالک از  -19اصلی واقع درعلی آباد کتول  ،خیابان منوچهری
صب��اه  ،32بخ��ش  6حوزه ثبت علی آباد تائید گردید .مراتب دردونوبت ب��ه فاصله پانزده روزدر روزنامه محلی
و کثیراالنتش��ار آگهی می شود.از این رو اشخاصی که نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته
باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابا ذکر ش��ماره پرونده به این اداره
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به مرجع ثبتی ،دادخواست خودرابه
مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید.
م.الف 256:تاریخ انتشارنوبت اول 1400/05/23:تاریخ انتشار نوبت دوم1400/06/08 :
محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی آباد کتول
آگه��ی اختصاص��ی موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می
براب��ر م��اده  3و ماده 13آیین نامه قانون تعیی��ن تکلیف برابر رای ش��ماره  140060312005000992مورخ
1400.03.09هیئ��ت موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می
مس��تقر در واحد ثبتی علی آباد سلس��له ایادی از مالک آقای محمد علی مزیدی تصرفات مالکانه بالمعارض
کالس��ه  1399114412005000441تقاضای خانم آس��یه بیگم حسینی به ش��ماره شناسنامه  3124کد ملی
 2268850420صادره ازعلی آباد فرزند محمود درشش��دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که درآن احداث
بن��ا ش��ده به مس��احت  195.87مترمربع مفروز و مجزا ش��ده از پالک از  -29اصلی واق��ع درعلی آباد کتول
 ،انتهای خیابان اس��تخر الغدیر ،ابتدای جاده س�لامت بخش  6حوزه ثبت علی آباد به اس��تناد مجوز ش��ماره
 23.1400.339.526مورخ  1400.03.30اداره منابع آب شهرس��تان علی آباد تائید گردید .مراتب دردونوبت به
فاصله پانزده روزدر روزنامه محلی و کثیراالنتش��ار آگهی می شود.از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراض داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابا
ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع
ثبتی ،دادخواست خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید.
م.الف 257:تاریخ انتشارنوبت اول 1400/05/23:تاریخ انتشار نوبت دوم1400/06/08 :
محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی آباد کتول
آگه��ی اختصاص��ی موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می
براب��ر م��اده  3و ماده 13آیین نامه قانون تعیی��ن تکلیف برابر رای ش��ماره  139960312005004495مورخ
1399.11.28هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی علی آباد تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه  1397114412005000211تقاضای آقای امیررضا
نجف لو به شماره شناسنامه  3861041596کد ملی  3861041596صادره ازهمدان فرزند عباس درششدانگ
عرصه و اعیان یک قطعه زمین که درآن احداث بنا ش��ده به مس��احت  446.12مترمربع مفروز و مجزا ش��ده
از پ�لاک از  -19اصل��ی واقع درعلی آباد کتول  ،خیابان امام رضا (ع) جنب رس��توران بش��یر  ،بخش  6حوزه
ثب��ت عل��ی آباد تائید گردید .مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزدر روزنامه محلی و کثیراالنتش��ار آگهی می
ش��ود.از این رو اش��خاصی که نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ
انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابا ذکر ش��ماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ،دادخواست خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم
نماید.
م.الف 258:تاریخ انتشارنوبت اول 1400/05/23:تاریخ انتشار نوبت دوم1400/06/08 :

بانک و بیمه

را از سالها پیش بهصورت غیرحضوری ارائه
کرده است .از مرداد سال  ۱۳۹۶سامانه معدل
حساب آنالین (از طریق وبسایت) در اختیار
مش��تریان بانک قرار گرفته است .همچنین
از س��ال  ۱۳۹۸مش��تریان این امکان را پیدا
کردند که با استفاده از اپلیکیشن «مهریران»
نسبت به مشاهده معدل حسابهای خود و
همچنین تسهیالت مختلفی که به پشتوانه
این معدل حساب امکان دریافت آن را دارند،
مطلع شوند« .کارت هدیه مجازی» نیز یکی
از خدمات جذابی اس��ت که بانک مهر ایران
از اسفند س��ال  ۱۳۹۸آن را به سبد خدمات
غیرحضوری خود افزوده است.

اخبار
جزئیات طرح افزایش نرخ بازده ای
سرمایه گذاری بیمه های عمر بیمه ایران

بنا به بررس��ی های کارشناسی شده دقیق و
علمی ،بیمه ایران الزم دانست نوعی بیمه عمر
جدید با حداقل پوش��ش های اضافی که در آن
به تمایل بیمه گذاران با اهداف سرمایه گذاری
پاسخ داده شود ،طراحی کند که این بیمه نامه
یا به عبارتی «بیمه زندگی به شرط حیات» در
آینده نزدیک به متقاضیان ارائه خواهد شد .به
گزارش روابط عمومی بیمه ایران ،اسماعیل داور
پناه ،معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه ایران ،در
گقت و شنودی با تشریح جزییات این طرح نوین
گفت :بر مبنای باوری س��نتی ،بیمه نامه های
زندگی ،بیشتر جنبه تأمین سرمایه بعد از فوت
و حصول اطمینان از استمرار رفاه بازماندگان و
استفاده کنندگان از سرمایه بیمه عمر بوده است
که ممکن است مطلوب همه اقشار جامعه نباشد.
وی اضافه کرد :اما بررس��ی ها نشان می دهد،
یکی از موانع توس��عه بیم��ه های عمرکاهش
حق بیمه بخش پس اندازی بیمه نامه نس��بت
به وجوه پرداختی بیمه گذار به دلیل وجود حق
بیمه های پوشش های اضافی است .بنابر این
الزم شد نوعی بیمه عمر جدید با حداقل پوشش
های اضافی که مناس��ب برای بیمه گذاران با
اهداف «سرمایه گذاری» و دریافت سود حاصل
از آن در زمان حیات بیمه گذار باش��د ،طراحی
و ارائ��ه ش��ود .داور پناه یک��ی دیگر از موانع
توس��عه بیمه های زندگی را پایین بودن میزان
بازدهی منابع این بیمه نامه ها به دلیل اختالط
آن با سایر منابع ش��رکت خواند و گفت :برای
رفع این اشکال در حال جدا سازی کامل منابع
بیمه های عمر از دیگر منابع ش��رکت هستیم.
برای این کار سبد سرمایه گذاری جداگانه ای در
شرکت سبدگردان آسال (وابسته به بیمه ایران)
تخصیص خواهیم داد و تمامی منابع بیمه های
عمر را با رعایت آیین نامه  97س��رمایه گذاری
نموده و با راه اندازی سامانه ای ،ترکیب سرمایه
گذاری و نیز سود آن را به صورت روزانه محاسبه
و به اطالع بیمه گذاران ذی نفع خواهیم رساند.

محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی آباد کتول
آگه��ی اختصاص��ی موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می
براب��ر م��اده  3و ماده 13آیین نامه قانون تعیی��ن تکلیف برابر رای ش��ماره  140060312005001306مورخ
1400.03.29هیئ��ت موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می
مس��تقر در واح��د ثبتی علی آباد سلس��له ایادی از مالک آقای ش��یرعلی غریبی تصرف��ات مالکانه بالمعارض
کالس��ه  1400114412005000048تقاضای آقای حس��ینعلی قریبی به ش��ماره شناس��نامه  1712کد ملی
2269277112صادره ازعلی آباد فرزند شیرعلی درششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که درآن احداث
بنا ش��ده به مس��احت  719.40مترمربع مفروز و مجزا ش��ده از پالک از  -33اصلی واقع درعلی آباد کتول ،
روس��تای افراتخته،خیاب��ان اصل��ی ده باال افراتخته  ،بخش  6حوزه ثبت علی آباد به اس��تناد تاییدیه ش��ماره
 37.16.832مورخ  1400.03.22بنیاد مس��کن علی آباد و مجوز ش��ماره  1400.456مورخ  1400.03.04اداره
منابع طبیعی علی آباد تائید گردید .مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزدر روزنامه محلی و کثیراالنتشار آگهی
می ش��ود.از این رو اش��خاصی که نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داش��ته باشند می توانند از
تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابا ذکر ش��ماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ،دادخواست خودرابه مرجع ذیصالح قضایی
تقدیم نماید .م.الف259:
تاریخ انتشارنوبت اول 1400/05/23:تاریخ انتشار نوبت دوم1400/06/08 :
محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی آباد کتول
آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده 3
و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای شماره  140060312005001416مورخ 1400.04.05هیئت
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی علی آباد
سلس��له ایادی از مالک آقای قربان باس��تانی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 1399114412005000397
تقاضای خانم فاطمه س��االری پودینه به ش��ماره شناسنامه  722کد ملی  3670499776صادره اززابل فرزند
حس��ین درشش��دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که درآن احداث بنا شده به مساحت  57مترمربع مفروز
و مج��زا ش��ده از پالک از  -19اصلی واقع درعلی آباد کت��ول  ،خیابان ولیعصر – فجر  16بخش  6حوزه ثبت
علی آباد به اس��تناد مجوز ش��ماره  23.1400.339.526مورخ  1400.03.30اداره منابع آب شهرستان علی آباد
تائید گردید .مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزدر روزنامه محلی و کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود.از این رو
اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دوماه اعتراض خودرابا ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ،دادخواست خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید.
م.الف 260:تاریخ انتشارنوبت اول 1400/05/23:تاریخ انتشار نوبت دوم1400/06/08 :
محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی آباد کتول
آگه��ی اختصاص��ی موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می
براب��ر م��اده  3و ماده 13آیین نامه قانون تعیی��ن تکلیف برابر رای ش��ماره  140060312005000697مورخ
1400.02.19هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واح��د ثبتی علی آباد سلس��له ای��ادی از مالک آقای یارعل��ی مزیدی تصرفات مالکانه بالمعارض کالس��ه
 1397114412005000208تقاض��ای آق��ای محمد یوس��ف قره گزلی به ش��ماره شناس��نامه  174کد ملی
 2269370015ص��ادره ازعلی آباد فرزند علی درشش��دانگ عرصه و اعیان ی��ک قطعه زمین که درآن احداث
بنا ش��ده به مس��احت  206.47مترمربع مفروز و مجزا ش��ده از پالک از  -29اصلی واقع درعلی آباد کتول ،
خیابان کوچه پاس��داران  48کوچه نیس��ان  4بخ��ش  6حوزه ثبت علی آباد تائید گردی��د .مراتب دردونوبت به
فاصله پانزده روزدر روزنامه محلی و کثیراالنتش��ار آگهی می شود.از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراض داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابا
ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع
ثبتی ،دادخواست خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید.
م.الف 261:تاریخ انتشارنوبت اول 1400/05/23:تاریخ انتشار نوبت دوم1400/06/08 :
محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی آباد کتول

