خبر

رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد:

بانک رفاه کارگران موفق به دریافت
تندیس برنزین زبدگی دیجیتال شد

در مراس��م اختتامی��ه پنجمی��ن دوره ارزیابی
ملی تحول دیجیتال که در روز س��ه شنبه 16
شهریور ماه سال جاری در مرکز همایشهای
دانش��کده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد،
تندیس برنزین زبدگی دیجیتال به بانک رفاه
کارگ��ران اختصاص یافت .به گ��زارش روابط
عمومی بانک رف��اه کارگران ،همایش ارزیابی
تحول دیجیتال ساالنه توسط دانشگاه تهران
برگزار و س��ازمان های شرکت کننده از منظر
پیشرفت در مس��یر تحول دیجیتال در ده بعد
کس��ب و کار و اکوسیستم ،فرهنگ و مهارت،
پلتفرم و داده ،تجربه مشتری ،تجربه کارکنان،
حکمرانی ،نوآوری ،فرآیند ،استراتژی و فناوری
که شامل صد شاخص است ،مورد ارزیابی قرار
میگیرند .چهار دوره گذش��ته این همایش ،با
حضور بیش از  50سازمان صاحبنام و پیشرو
در زمینه تحول دیجیتال برگزار و از برگزیدگان
آن تقدیر شده است .امسال نیز پنجمین دوره
ارزیاب��ی مل��ی تحول دیجیتال ب��ا حضور 25
س��ازمان برگزار شد .بر اس��اس بررسی های
به عمل آمده از س��وی گروههای ممیزی این
رویداد ،بانک رفاه کارگران بر اساس نخستین
دور از ارزیابی بلوغ دیجیتال خود در س��ال ،99
موفق به دریافت گواهینامه اهتمام به زبدگی
دیجیت��ال ش��د و پس از یک س��ال تالش و
کوشش در زمینه برنامهریزی استراتژیک و با
تمرکز بر تحول دیجیتال و توس��عه بانکداری
جامع ،بهرهگی��ری از ابزارهای متنوع در نظام
ارزیاب��ی عملکرد ،ارتقاء و انتصاب و پاداش ،در
این دوره با سه سطح ارتقاء به مرحله بلوغ سطح
یک رهس��پار دیجیتال دست یافته و موفق به
دریافت تندیس برنزین زبدگی دیجیتال ش��د.
شایان ذکر است ،با توجه به اجرایی شدن پروژه
تدوین نقشه راه تحول دیجیتال و روزآمد سازی
سند راهبردی بانک تا افق  ،1404مجموعهای
از  40پروژه راهبردی کالن تدوین شد تا بانک
رفاه کارگران در حوزه های طراحی اکوسیستم
دیجیتال بانک ،مدیریت تجربه مشتریان ،ارتقا
سیست م متمرکز ،بازسازی تصویر برند ،پلتفرم
بانکداری باز ،پلتفرم مدیری��ت ایده و نوآوری
باز ،اس��تقرار حاکمیت داده و خلق محصوالت
متمایز اعم از پلتفرم نئوبانک ،سوپر اپلیکیشن
رفاه ،سوپر مارکت مالی حوزه سالمت و دیگر
موارد ،اقدامات موثری را در واحدهای مختلف
بانک آغاز و ارتقا چشمگیری را تجربه نماید.

رشد سه رقمی بیمه رازی در  ۵ماهه اول سال  ۱۴۰۰نسبت به سال قبل

دکتر غالمرضا س��لیمانی رئیس کل بیمه
مرک��زی در نشس��ت هم اندیش��ی هیأت
عام��ل بیمه مرک��زی و ش��ورای عمومی
س��ندیکای بیمه گران ایران از رش��د سه
رقمی حق بیمه در شرکت بیمه رازی در ۵
ماهه سال  ۱۴۰۰نسبت به سال قبل ابراز
خرسندی کرد .به گزارش خبرگزاری ایسنا
به نق��ل از اداره کل روابط عمومی و امور
بی��ن الملل بیمه مرکزی ؛ رئیس کل بیمه

مرکزی در این نشست از رشد و تحوالت
مثبت صنعت بیمه در سال های اخیر خبر
داد و گف��ت :خوش��بختانه صنعت بیمه با
همدلی و هماهنگی و بهره گیری از نیروی
انس��انی فنی و کارآمد توانس��ته به جایگاه
واقعی خود نزدیک ش��ود .رییس شورای
عالی بیمه از رش��د سه رقمی حق بیمه در
س��ه ش��رکت بیمه البرز ،رازی و دی در ۵
ماهه سال  ۱۴۰۰نسبت به سال قبل ابراز

خرسندی کرد و با تاکید بر رعایت اخالق
حرفه ای از س��وی مدی��ران صنعت بیمه
گفت :صنعت بیمه ،صنعت حساسی است و
اگر فساد در آن رخنه کند ،اعتماد مردم به
این صنعت کاهش می یابد .دکتر سلیمانی
ضمن تقدیر از زحمات ش��بکه فروش در
توسعه و گسترش فرهنگ بیمه در جامعه
گفت :مدیریت شبکه فروش نماینده های
بیمه برای ما بسیار ارزشمند هستند و باید

مدیرعامل بانک توسعه تعاون عنوان کرد

تقویت و ارتقا سطح تعاونی ها از اهداف اصلی بانک توسعه تعاون است

گروه بانک و بیمه :مدیرعامل بانک توس��عه تعاون طی
بازدید از شرکتهای استان البرز  ،حمایت از تعاونی ها را از
اهداف اصلی بانک برشمرد .حجت اله مهدیان مدیرعامل
بانک توسعه تعاون طی بازدید از شرکتهای تعاونی استان
البرز به مناسبت هفته تعاون اظهار داشت :حمایت ،تقویت
و ارتقاء سطح تعاونی ها از اهداف اصلی این بانک به عنوان
تنها بانک دولتی ،توسعه ای و تخصصی در بخش تعاونی
میباشد .به گزارش روابط عمومی استان البرز ،حجت اله
مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون که به همراه نجفی
عضو هیئت مدیره بانک به استان البرز سفر کرده از تعاونی
های فعال و واحدهای اقتصادی و تولیدی اس��تان البرز
بازدید نمود .مهدیان طی این بازدید با اش��اره به رسالت
حمایتی بانک توس��عه تعاون گفت :ه��دف اول و اصلی
بانک توس��عه تعاون به عنوان تنها بانک دولتی و توسعه
ای در بخش تعاون حمایت ،تقویت و ارتقاء سطح تعاونی
ها و کمک به اشتغال و تولید در این بنگاههای اقتصادی
بوده و به طور کلی و بر اس��اس اهداف اساسنامهای70 ،
درصد منابع اعتباری این بانک جهت تقویت اش��تغال و

بیمهملت ب��ا افتخار اع�لام میکند که بنابر
تائیدی��ه بیمهمرکزی در برابر ریس��کهای
پذیرفت��ه ش��ده از توانگری مال��ی ممتازی
برای پوش��ش ،برخوردار اس��ت .ب��ه گزارش
روابطعمومی بیمهمل��ت ،رویکردهای جدید
مدیریتی و توجه به شاخصهای مهمی مانند
افزايش سرمایه سبب شد بیمه ملت به تازگی

تولی��د در اختیار تعاونی ها قرار میگیرد .مدیر عامل بانک
توس��عه تعاون طی جلس��ه همکاری با مدی��ران عامل
ش��رکتهای تعاونی آذین پالس��ت فناوران آسیا ،تعاونی

رکورد ارزشمندی را در شاخص توانگری مالی
در سرزمین اصلی به ثبت رساند و برای دومین
س��ال پیاپی آن را ارتقا دهد ،تا جایی که بنابر
اعالم بیمهمرکزی نسبت توانگری مالی این
ش��رکت برای سال  ۱۴۰۰معادل  ۳۸۶درصد
(سطح یک) مورد تائید قرار گرفته .این نسبت
در س��ال  ۱۳۹۹بالغ  ۲۷۹درصد و در س��ال

 ۱۳۹۸بالغ بر ۱۹۴درصد اعالم ش��ده بود .به
عبارت دیگر این نسبت بالغ بر  ۹۸درصد رشد
نسبت به س��ال  ۱۳۹۸را تجربه کرده است.
این دهمین س��ال پیاپی اس��ت که بیمهملت
س��طح یک توانگری را در سرزمین اصلی به
دس��ت می آورد و دومین سال است که این
نسبت را نیز ارتقا داده است .اعالم توانگری

مساله کاغذ چگونه حل میشود؛

سه دهه پیگیری برای حل معضل

ضرورت استفاده از کاغذ


در جس��توجوهایی ک��ه دراینب��اره انجام ش��ده ،اولین
صحبتهای ایش��ان در خصوص کاغ��ذ ،ضرورت توجه
ب��ه موضوع فرهنگ و ضرورت ق��راردادن کاغذ در اختیار
دس��تگاههای تولیدکنندۀ محتواهای فرهنگی بوده است.
ایش��ان در آذر  ،۱۳۶۸در دی��دار با اعضای ش��ورای عالی
انقالب فرهنگی میفرمایند« :اگر ما امروز بودجۀ ارزی یا
ریالی را به کار فرهنگی متوجه میکنیم ،باید توجه نماییم
که اگرچه ممکن اس��ت در کوتاهمدت ،این بودجه به درد
کارهای اقتصادی و گردش امور اقتصادی کشور ما نخورد،
اما در اندکی بعد از کوتاهمدت ،نه اینکه در بلندمدت زیاد،
عایدیاش فوراً به خود ما برمیگردد؛ مثل همین مس��ئلۀ
انتش��ارات و کاغذ که ما باید بتوانیم کتاب و نشریۀ علمی
و امثال اینها را در اختیار داش��ته باش��یم .باید کاغذ را در
اختیار دستگاههای فرهنگی گذاشت تا بتوانند این کار مهم

را انجام بدهند».

کاهش هزینه برای مخاطب


این دغدغه در س��الهای بعد وارد ابعاد دیگری میش��ود.
توجه به هزینۀ تمامش��دۀ کتاب ب��رای مخاطب ،از جمله
نکاتی اس��ت که رهبری به آن توجه میکنند .ایش��ان در
سا ل بعد ،یعنی  ،۱۳۶۹بعد از بازدید از نمایشگاه بینالمللی
کتاب تهران ،در مصاحبه با خبرنگار سازمان صداوسیمای
جمهوری اس�لامی ایران ،خطاب به ناش��ران میگویند:
«سفارش��ی هم به ناشران میکنم .اگرچه خوب است که
کتاب را در کاغذها و جلدهای اعال چاپ کنند ،اما بعضی از
کتابهایی که مشتری زیادی دارد ،چاپ عمومی و مردمی
هم برایش داش��ته باش��ند؛ یعنی با کاغذ کاهی و البته با
چاپ خوانا منتش��ر کنند .چاپ باید خوب باش��د؛ اما روی
کاغذ کاهی بزنند و به میزان زیادی توزیع کنند تا ارزانتر
تمام بشود و افراد متعدد و زیادتری بتوانند از آنها استفاده
کنند ».توجه ایشان به موضوع کاغذ تا اندازهای است که
وقتی در سال  1375از نمایشگاه بازدید میکنند و ناشران
هیچ گل��های از جریان کاغذ ندارند ،ایش��ان در مصاحبۀ
تلویزیونی خود به آن اشاره میکنند.
برای اولین بار


فرابهسازی صنایع چوب البرز و شرکت آریا دیزل با اشاره
به عملکرد بانک توسعه تعاون طی سالهای بعد از تاسیس
تصریح نمود :هرجا که چرخ تولید کشور بچرخد قطع ًا مایه

خوشحالی ما بوده و بانک توسعه تعاون در زمینه تقویت
سرعت چرخ تولید کشور از هیچ کوششی فروگذار نخواهد
نمود و کلیه خدمات بانکی که سایر بانکهای شبکه بانکی
ارائه مینمایند را با کمترین بروکراسی اداری در اختیار تولید
کنندگان و باالخص تعاونی قرار خواهد داد .وی در همین
رابطه افزود  :محصوالت بانکی و فرآیندهای بانک توسعه
تعاون با نگاهی توس��عه ای و فراتر از محاسبات متعارف
 ،و در راس��تای ایجاد اشتغال پایدار و مولد با محوریت و
اولویت حمای��ت از تعاونی ها به اج��را در می آید و امید
است با هم افزایی واحدهای تولیدی و شبکه بانکی ،شاهد
پیش��رفت روز افزون کشور در زمینه خودکفایی و مقابله
با تحریم های ظالمانه باش��یم و در این خصوص شبکه
شعب بانک توسعه تعاون آماده ارائه خدمات نوین بانکی به
صورت یکپارچه و هماهنگ میباشند .گفتنی است مهدیان
با حضور در ش��رکت خودروسازی آریا دیزل که با دعوت
و اس��تقبال مدیران شرکت فوق صورت پذیرفت به رسم
یادبود اقدام به غرس یک اصله درخت در محوطه شرکت
نمود.

رکورد توانگری مالی صنعت بیمه توسط بیمه ملت شکسته شد

فرهنگی

به نظر میرسد که دغدغۀ تأمین ،تولید یا قراردادن کاغذ در
اختیار ناشران و سیاستگذاری درست در توزیع و تولید این
محصول برای خدمت به جریان نشر ،سابقهای نزدیک به
سه دهه دارد .یکی از مسایل و معضالت کنونی حوزه نشر
بحث کاغذ اس��ت که افزایش افسار گسیخته آن در چند
س��ال اخیر باعث ضرر بسیاری از ناشران شد و این مساله
یکی از دالیل افزایش قیمت کتاب شده است .سیدمجتبی
مؤمنی هم اخیر در مطلبی با نگاهی به فرمایشات رهبری
انقالب گزارش��ی درباره راه چاره این کاالی اس��تراتژیک
نوش��ته اس��ت :کاغذ و حوزههای مرتبط ب��ا آن ،یکی از
مباحث بااهمیت در حوزۀ تولید و انتش��ار کتاب محسوب
میش��ود .موضوعات مرتبط با کاغذ را در یک نگاه کلی
میش��ود به دستههای متعددی تقسیم کرد :جنس کاغذ،
تولید کاغذ ،صرفهجویی در مص��رف و واردات و صادرات
آن و . ...این موضوعات در نگاه ناشران و مخاطبان کتاب
اهمیت بیش��تری دارد .اهمیت موضوع از نگاه ناشر از این
جهت اس��ت که برای تولید کتابها باید کاغذ مناسب را
بهاندازه و با قیمت مقرونبهصرفه اس��تفاده کنند .بدیهی
است در صورتی که ناشران نتوانند کاغذ مناسب و با قیمت
مقرونبهصرفه پیدا کنند ،این مشکل در قیمت تمامشدۀ
کتابها بهطور مستقیم خودنمایی کرده و قیمت کتابها
افزای��ش چندبرابری پیدا میکن��د .همین افزایش قیمت
در کاغذ ،ه��م دغدغۀ مخاطب و هم مصرفکنندۀ کاغذ
میش��ود .اگر همۀ اینها را کنار هم قرار دهیم ،بهصورت
زنجیرهای و بههمپیوستهای شاهد کاهش سرانۀ مطالعه،
افت جریان تولید علم و تنزل سرانۀ پیشرفت علم خواهیم
بود .اهمیت موضوع کاغذ تاجایی اس��ت که از سالهای
دور و از جنبههای مختلف ،در ادبیات و اندیشۀ رهبر معظم
انقالب ،حضرتآیتاهلل خامنهای ،به این موضوع اش��اره
شده و ایشان دربارۀ آن صحبت کردهاند.

مدیران ش��بکه ف��روش ب��رای این حلقه
گس��ترده و مهم صنعت بیمه برنامه های
راهبردی و آموزش��ی در نظر بگیرند .وی
اف��زود :صنع��ت بیمه به ح��دود ۲۰۰هزار
بازاری��اب نی��از دارد و باید ش��بکه فروش
صنع��ت بیمه ب��ه  ۴۰۰هزار نف��ر افزایش
یابد .اما این افزایش باید همراه با نظارت و
آموزش باشد .شرکت های بیمه باید برنامه
های خود را برای مدیریت ش��بکه فروش

ارائه دهند تا بیمه مرکزی بتواند با اس��تناد
به این برنامه های ساالنه به شرکت های
بیم��ه متقاضی مجوز نماین��ده ارائه نماید.
دکتر س��لیمانی با اش��اره به برنامه حذف
نسخه فیزیکی نس��خه های درمان گفت:
این موضوع کار را برای شرکت های بیمه
سخت تر می کند و از االن باید زیرساخت
ه��ای الزم در بخش خس��ارت بیمه های
درمان تکمیلی را فراهم کنند.

اولین باری که ایش��ان بهصورت مستقیم به جریان تأثیر
کاغذ بر قیمت کتابها اش��ارۀ مس��تقیم کردند ،در سال
 ۱۳۷۴و بعد از نمایشگاه کتاب بود .ایشان بعد از بازدید از
نمایشگاه بینالمللی کتاب ،در مصاحبه با خبرنگار سازمان
صداوسیما به مسئلۀ کاغذ اشاره کردند و فرمودند« :مطلب
دومی که من امروز فکر کرده بودم بگویم ،مس��ئلۀ کاغذ
است .من وقتی از ناشران دربارۀ مشکلشان و فروش کتاب
میپرسم ،بعضی بعد از سؤال من و بعضی بدون سؤال ،به
مشکل کاغذ اشاره میکنند .کاغذ در جامعۀ ما نباید یک
کاالی تزیینی و تجمالتی به حساب بیاید؛ بلکه باید یک
کاالی اصلی محسوب ش��ود .کما اینکه دولت هم برای
ایح��ال ،االن دولت به
کاغ��ذ واقع ًا یاران��ه میدهد .علی ّ
روزنامهها ،مطبوعات و ناشرین ،کمک میکند .این کارها
میش��ود؛ لکن در عین حال ،مشکالت دارند ».ایشان در
ادامه ،بهصورت مس��تقیم به قیمت تمامشدۀ کتاب اشاره
کرده و افزودند« :م��ن میبینم کتابی را به قیمت گزافی

میفروش��ند؛ در حالی که خریدار نمیتواند بخرد .من به
مواردی برخورد ک��ردم که قیمتها به نظرم زیاد و بیش
از اندازهای که امروز مقتضی اس��ت ،بود .این بدین خاطر
اس��ت که ما از لحاظ کاغذ مش��کل داریم .خالصه ،باید
روی بازیافت ،صرفهجویی و تولید کاغذ داخلی کار ش��ود؛
یعنی کاری کنند که در کاغذ صرفهجویی ش��ود ».ایشان
در انتهای مصاحبهشان ،به ضرورت موضوع صرفهجویی
به خصوص در حوزۀ کاغذ اش��اره کردند و گفتند« :امروز
ب��ا اینکه آدمی گاهی فکر میکند ک��ه دیگر حاال دوران
«ادقوا اقالمکم ،قارعوا بین سطورکم» نیست ،میبینیم نه!
اتفاق ًا باز هم دوران همینهاست .باز هم باید قلمها را ریز
تراش��ید تا کاغذ کمتر مصرف ش��ود و باز هم باید در باب
کاغذ ،صرفهجویی کرد تا به نیاز جامعه برسد .عالوه بر این،
مس��ئلۀ بازیافت کاغذ و همچنین تولید کاغذ داخلی ،باید
انشاءاهلل مورد توجه قرار گیرد ».دغدغهمندی در موضوع
کاغ��ذ و اهمیت آن را میتوان در س��ال  ۱۳۷۵بهوضوح
مش��اهده کرد .به نظر میرسد که موضوع کاغذ و دغدغۀ
ناش��ران در این س��ال تا اندازهای تعدیل شده باشد .رهبر
انق�لاب در خرداد  ۱۳۷۵و بعد از بازدید از نمایش��گاه ،به
موضوع کاغذ اشاره میکنند؛ اما این بار از نگاهی متفاوت:
«نکتهای که باید عرض کنم ،این است که ناشران ایرانی
مثل سالهای گذشته ،از وضعیت کاغذ شکایت نداشتند.
در سالهای گذشته ،گاهی از وضع نامطلوب کاغذ و سایر
موارد چاپ و نشر گله و شکایت داشتند که امسال بحمداهلل
اینطور نبود .الحمدهلل این هم خبر خوبی است».
یک مطالبۀ مستمر


ایش��ان در س��ال  ،۱۳۹۱در بازدیدی که با همراهی وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی وقت صورت گرفت ،در خصوص
ضروت توجه به کاغذ و رفع برخی از موانع تولید و نش��ر
کتاب تأکید کردند« :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید
با کمک دول��ت ،این موانع بهویژه موضوع گرانی کاغذ را
برطرف کند ».ایش��ان در ادامه و در خصوص تولید کاغذ
در داخل کشور و ملیشدن تولید آن ،این تولید را از جمله
تولیدات امتداددار خواندند و خاطرنشان کردند« :مهمترین
تولید ملی ،تولید امتداددار است و با برطرفشدن مشکالت
خوانی بیش��تر
کارخانهه��ای کاغذ ،قطع�� ًا راه برای کتاب ِ
و ارزانش��دن قیمت کتاب باز میش��ود ».پیگیری رهبر
انقالب در خصوص موضوع کاغذ از دستگاههای مسئول،
موضوع��ی بود که در این س��الها بهص��ورت متناوب در
جریان بوده است .آخرین پیگیری ایشان در خرداد  98و در
حاشیۀ بازدید از نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران صورت
گرف��ت .در این بازدید و در غرفۀ مجمع ناش��ران انقالب
اس�لامی ،میثم نیلی ،مدیر این مجموعه ،در حضور رهبر
انقالب مسئلۀ کاغذ را بزرگترین مشکل ناشران دانست و
گفت« :متأسفانه در کاغذ خودکفا نیستیم.

مالی سبب میش��ود تا تصميمگيری فعاالن
بازار بيمه ش��امل بيمهگزاران ،س��هامداران و
س��رمايهگذاران ،نمايندگان و کارگزاران بيمه
و ...در خصوص خريد بيمهنامه ،سرمايهگذاري،
نظارت و در نهايت انتخاب يک شرکت بيمه
با توجه به سيگنالهای اعالم شده ،تسهیل
شود و رکورد جدید بیمهملت در این شاخص

مزیت رقابتی پایداری اس��ت که سبب ایجاد
افزایش تراز عملیاتی و سودآوری و موجبات
رضایت س��هامداران و همه ذینفعان را پدید
خواهد آورد .نهاد ناظر به بیمهگزاران توصیه
ک��رده که در انتخاب بیمهگ��ر خود توانگری
مالی اعالمی ،به عنوان معیاری اساسی توجه
داشته باشند.
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خبر
تشریح جزئیات افزایش تسهیالت
مسکن از محل حساب جوانان

مدیر شعب استان کردستان در مصاحبه ای با
صدا و سیمای مرکز کردستان جزئیات افزایش
تسهیالت مس��کن از محل حساب پس انداز
جوانان را تش��ریح کرد .به گ��زارش خبرنگار
اس��تانی پایگاه خبری بانک مس��کن ،جالل
الدین س��لیمی مدیر شعب اس��تان کردستان،
به بیان جزییات افزایش تس��هیالت مسکن از
محل حساب پس انداز جوانان پرداخت و گفت:
با پیش��نهاد بانک مس��کن و تصویب شورای
پول و اعتبار و موافقت بانک مرکزی  ،س��قف
تسهیالت از محل حس��اب پس انداز مسکن
جوانان در تمامی شهرهای استان کردستان به
 700میلیون تومان در پایان س��ال پانزدهم و
 300میلیون تومان در پایان سال پنجم افزایش
پیدا کرده است .وی درخصوص جزییات بیشتر
افزایش این تسهیالت اظهار داشت :همچنین
سقف این تس��هیالت در پایان سال پانزدهم
در تهران ،یک میلیارد تومان و در ش��هرهای
ب��زرگ  850و در س��ایر ش��هرها که اس��تان
کردستان شامل آن می شود ،مبلغ  700میلیون
تومان اس��ت واین سقفها در پایان سال پنجم
در تهران  400میلیون تومان و در ش��هرهای
بزرگ  350میلیون تومان و در س��ایر شهر ها
 300میلیون تومان اس��ت .سلیمی همچنین
درخص��وص حس��اب جوان��ان و حداقل مبلغ
ب ابراز داشت :حساب
واریزی ماهانه این حسا 
جوانان بانک مسکن حسابی است که با هدف
تامین آتیه فرزندان در حوزه مسکن ایجاد شده
است تا بتواند پاسخگویی مناسب برای دغدغه
های خانواده ها برای تامین مسکن فرزندانشان
از مس��یر پس انداز باشد و حداقل مبلغ واریزی
ماهانه برای این حساب مبلغ  200هزار تومان
است .مدیر شعب استان کردستان در ادامه در
خص��وص وضعیت طرح اقدام مل��ی و اجرای
پروژه های این طرح در استان گفت :در استان
کردستان  29هزار نفر در طرح اقدام ملی ثبت
نام کرده اند.

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی برابر ماده  3و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف برابر
رای ش��ماره  140060312005001428مورخ  1400.04.07هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در
واحد ثبتی علی آباد سلس��له ایادی از مالک آقای قربان باستانی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه  1399114412005000288تقاضای آقای علی رضا اسفندیاری
مقدم به ش��ماره شناس��نامه  427کد ملی  2269439074صادره ازعلی آباد فرزند علی اکبر درششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که درآن احداث بنا شده به
مساحت  391متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک از  -19اصلی واقع درعلی آباد کتول  ،خیابان طالقانی جنوبی نرسیده به مسجد المهدی خیابان  12متری احداثی
بخش  6حوزه ثبت 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 278:تاریخ انتشارنوبت
اول 1400/06/06:تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/06/22 :محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی آباد کتول
آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی برابر ماده  3و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف برابر
رای شماره  140060312005001309مورخ  1400.03.29هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی علی آباد سلس��له ایادی از مالک آقای ناصر زمانی نژاد تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه  1399114412005000172تقاضای آقای محمد قدمعلی صوفی به
ش��ماره شناس��نامه  2260205089کد ملی  2260205089صادره ازعلی آباد فرزند عباس درشش��دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که درآن احداث بنا شده به
انضمام  67س��هم مش��اع از  72س��هم ششدانگ عرصه که مابقی آن اجاره نامه بااداره اوقاف تنظیم شده است به مساحت  119.47متر مربع مفروز و مجزا شده از
پالک از  -1اصلی واقع درعلی آباد کتول  ،روستای نوده ملک ،خیابان اصلی  ،بهار  31بخش  6حوزه ثبت علی آباد تائید گردید .مراتب دردونوبت به فاصله پانزده
روزدر روزنامه محلی و کثیراالنتشار آگهی می شود.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 ش��ماره پرونده به این اداره تس��لیم 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.الف 281 :تاریخ انتشارنوبت اول 1400/06/06:تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/06/22 :محمود خاندوزی
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی آباد کتول
آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی برابر ماده  3و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف برابر
رای شماره  140060312005001126مورخ  1400.03.22هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی علی آباد سلس��له ایادی به موجب س��ند رسمی شماره  8913مورخ  1384.06.14تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه 1396114412005000251تقاضای آقای
رمضانعلی تجری به شماره شناسنامه  18کد ملی  2269680014صادره ازعلی آباد فرزند محمد درششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی به مساحت
 28149.41متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک از  -27اصلی واقع درعلی آباد کتول  ،جنب اداره راهنمایی و رانندگی بخش  6حوزه ثبت علی آباد باستناد تاییدیه
شماره  1399-3938مورخ  1399.08.25شرکت خطوط لوله و مخابرات و نفت ایران (منطقه شمال) ومجوز شماره  1.80047و مورخ  1399.07.12جهادکشاورزی
علی آباد تائید گردید .مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزدر روزنامه محلی و کثیراالنتشار آگهی می شود.از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراض داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار 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 280:تاریخ انتشارنوبت اول1400/06/06:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/06/22 :محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی آباد کتول
آگهی مزایده به موجب پرونده اجرایی کالس��ه  140000127شش��دانگ پالک ثبتی  307فرعی از  3اصلی واقع در بخش  10ثبت بابل به مس��احت  245/1مترمربع به
نام آقای مختار زارع ش��ش پلی ثبت و صادر گردیده اس��ت .طبق س��ند رهنی شماره  1532مورخ  88/8/18دفترخانه شماره  345بابل در رهن بانک ملی شعه ممتاز
بابل قرار گرفته اس��ت طبق نظر کارش��ناس رسمی دادگس��تری  ،پالک واقع در بابل – جاده قدیم بابل به آمل -سه راهی حمزه کالس – شش پل -کوچه نانوایی می
باش��د .حدود اربعه ملک ش��ماال به طول های  7/10مار دوم  1/30متر و س��وم  7/30متر دیواریست به باقیمانده پالک شرقا به طول  18/33متر به دیوار قطعه 478
جنوبا به طول های اول  0/99متر دوم  4/27متر و س��وم  4/71چهارم  1/07متر و پنجم  0/98متر درب و دیواریس��ت به کوچه غربا به طول  19/42دیواریس��ت به
جوی آب که در وضع موجود از چهار طرف محصور و در ضلع جنوب به دلیل تعریض گذر و در ضلع ش��مال با دیوارکش��ی صورت گرفته مغایرت به وجود آمده
و با ش��مال واقعی تطبیق نداش��ته و نیاز به اصالح دارد و میزان مس��احت در تصرف کاهش داشته و حدود  240متر مربع است در داخل آن یک بنای کف کرسیدار
به مساحت حدود  50متر یک خوابه با مصالح بنایی و یک پارکینگ حدود  30متر  ،انباری حدود  5متر مربع  ،سرویس بهداشتی و النه مرغ احداث گردیده و دارای
انشعاب آب – برق و گاز و گذر شنی با عرض های مختلف می باشد .پالک فوق از ساعت  9الی  12روزیکشنبه مورخ  1400/7/18دراجرای ثبت اسناد بابل از طریق
مزایده به فروش می رسد .مزایده پالک فوق به ترتیب از مبلغ  5/000/000/000ریال (پنج میلیارد) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود .الزم
به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گازاعم از حق انش��عاب و یا حق اشتراک مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی
های مالیاتی وعوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده و یا نشده باشد ،به عهده برنده مزایده است.و نیز در صورت وجود
مازاد و وجود پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��دود خواهد ش��د و نیم عش��ر و حق مزایده نقدا وصول می گردد .ضمنا چنانچه روز
مزایده تعطیل رس��می اعالم گردد مزاید در روز اداری بعداز تعطیلی در همان س��اعت و مکان مقرر برگزار خواهد ش��د .تاریخ انتشار :دوشنبه 1400/6/22مسئول
اجرای ثبت بابل محمودرضا علی اکبری کشتلی
مفقودی برگ سبز  -سند مالکیت وانت پیکان مدل  1388دوگانه سوز سفید رنگ به شماره موتور 11488015836و به شماره شاسی NAAA46AA19G065610
به نام حامد شکی کد ملی  2260014755به شماره پالک  294 69س  64مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط گردیده است.
مفقودی
برگ س��بز -کارت ماش��ین وانت دوکابین (کاپرا) مدل  1389سفید رنگ به شماره موتور  SJB3220و به شماره شاسی  NAGDPV2PF23W03956به نام مسلم
سوخت سرایی فرزند حسین علی کدملی  2269301196به شماره پالک  566 69س  31مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط گردیده است.
مفقودی
برگ سبز تراکتور کشاورزی  ITMمدل  1396قرمز رنگ به شماره موتور  MT4A2W1846Eو به شماره شاسی  N3HKTAD2CHES01552به نام عباسعلی
طالبی فرزند رمضانعلی کد ملی  1060855836به شماره پالک  235 12ک  29مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط گردیده است.

