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به برگزید    گان تعلق گرفت

یک میلیارد     ریال جایزه به »همراهی٢« صاپ بانک صاد    رات ایران
 برگزید    گ��ان مرحل��ه نهایی طرح »همراهی ۲« برای د    عوت به 
استفاد    ه از خد    مات بانکد    اری غیرحضوری و اپلیکیشن پرد    اخت 

صاپ بانک صاد    رات ایران یک میلیارد     ریال جایزه گرفتند    .
 ب��ه گ��زارش تجارت به نقل از رواب��ط عمومی بانک صاد   رات، 
۶9 برگزی��د    ه مرحل��ه چهارم و پایان��ی طرح »همراهی ۲« این 
بان��ک د    ر فص��ل پاییز مشخص ش��د     و جایزه برتر ۲۰۰ میلیون 
ریالی این د    وره به ناد    علی قربانی شیاد    ه از مد    یریت شعب استان 

مازند    ران تعلق گرفت.
ط��رح »همراه��ی۲« صاپ با هد    ف توسعه و ترویج قابلیت های 
اپلیکیش��ن پرد    اخ��ت بانک صاد    رات ای��ران )صاپ( و سهولت 
استفاد    ه کاربران از خد    مات بانکد    اری غیرحضوری این اپلیکیشن 
اجرایی شد    ه بود    . بر اساس این طرح تمامی هموطنان و مشتریان 
بانک صاد    رات ایران و سایر بانک های عضو ش��بکه ش��تاب با 
معرفی و د    عوت به عضویت د    وستان و سایر کاربران برای نصب 
اپلیکیشن »صاپ«، امتیاز کسب کرد    ه و با تد    اوم این د    عوت د    ر 
طول د    وره های سه  ماهه، بد    ون قرعه کشی از ۵ میلیون تا ۲۰۰ 

میلیون ریال جوایز این طرح برخورد    ار شد    ند    .
ب��ا پای��ان یافت��ن مرحله چهارم این ط��رح )اول مهر ماه تا پایان 
آذرم��اه س��ال 1۴۰۰(، اسامی ۶9 د    ارند    ه بیشترین امتیازات این 
طرح مشخص ش��د     که بر این اساس، جایزه برتر این د    وره به 
ارزش ۲۰۰ میلیون ریال به ناد    علی قربانی ش��یاد    ه از مد    یریت 
شعب استان مازند    ران تعلق گرفت. مجتبی بیکی جوزم نفر د    وم 
این طرح از استان یزد     برند    ه 1۵۰ میلیون ریال، محمد     مهراد     نفر 
س��وم از است��ان مازند    ران برند    ه ۸۰ میلیون ریال، محمد     مجتبی 
کرد    ی کریم آباد    ی نفر چهارم از مد    یریت ش��عب استان کرمان 
برند    ه ۵۰ میلیون ریال، سجاد     صالحی از مد    یریت شعب استان 
خراسان رضوی و حبیب جهانی پور فتید    ه از مد    یریت شعب استان 

گیالن هر یک برند    ه 3۰ میلیون ریال شد    ند    .
همچنی��ن نف��رات ۷ ت��ا 1۰ این د    وره هر کد    ام 1۵ میلیون ریال و 
رتبه های 11 تا 31 هر کد    ام 1۰ میلیون ریال و رتبه های 3۲ تا 
۶9 نیز هر یک پنج میلیون ریال جایزه نقد    ی د    ریافت کرد    ند    .

اخبار كوتاه

بانك و بيمه

جزییات پرد    اخت وام بد    ون ضامنآغاز به کار نمایشگاه مجازی کتاب تهران با حمایت بانک صاد    رات ایران
 د    ومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران د    ر آستانه سالروز والد    ت باسعاد    ت حضرت 
فاطمه زهرا سالم اهلل علیها، از امروز د    وم بهمن ماه با حمایت بانک صاد    رات ایران 
آغ��از ب��ه ک��ار ک��رد    .  به گزارش تجارت به نقل از رواب��ط عمومی بانک صاد  رات، 
آیین گشایش این د    وره از نمایشگاه با سخنان وید    یویی محمد    مهد    ی اسماعیلی، 
وزیر فرهنگ و ارش��اد     اسالمی، با حضور یاسر احمد    وند     معاون فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشاد     اسالمی، رمضان علی سبحانی فر مد    یرعامل شرکت ملی پست، 
علی رمضانی مد    یرعامل خانه کتاب و اد    بیات ایران و مهد    ی اقبالی راد     مد    یر امور 

بانکد    اری جامع بانک صاد    رات ایران و اصحاب رسانه برگزار شد    .  وزیر فرهنگ و ارشاد     اسالمی د    ر پیام وید    ئویی 
خود     به این مراسم با بیان اینکه یکی از برنامه های مهم د    ولت مرد    می، گسترش فعالیت های عمومی و مرد    م محور 
اس��ت، اف��زود    : م��رد    م را مهمترین عامل تاثیرگذار د    ر اعتالی فرهنگی کشور می د    انیم. محمد    مهد    ی اسماعیلی ماه 
بهمن را ماه پیروزی خون بر شمشیر و یاد    آور پیروزی انقالب اسالمی عنوان کرد     و تاکید     کرد    : جشن های مختلف 
پیروزی انقالب اسالمی را د    ر بهمن ماه با رعایت شیوه نامه  های بهد    اشتی د    ر بخش های مختلف فرهنگی، هنری 

و سینمایی برگزار خواهیم کرد    .

معاون وزیر اقتصاد     اظهار د    اش��ت: د    ر جلسه ای با حضور رییس جمهوری و تیم 
اقتصاد    ی د    ولت و مد    یران ارش��د     بانکی د    رباره سازو کار وام بد    ون ضامن مباحثی 
مط��رح ش��د     و تاکید     رییس جمهوری ب��ر آسان سازی پرد    اخت تسهیالت به آحاد     
م��رد    م ب��ود    .  ب��ه گ��زارش تجارت به نقل از روابط عموم��ی وزارت اقتصاد  ، عباس 
حسینی با اشاره به جزییات د    ریافت وام بد    ون ضامن اظهار د    اشت: د    ر جلسه ای با 
حضور رییس جمهوری و تیم اقتصاد    ی د    ولت و مد    یران ارشد     بانکی د    رباره سازو 
کار وام بد    ون ضامن مباحثی مطرح ش��د     و تاکید     رییس جمهوری بر آسان سازی 

پرد    اخت تسهیالت به آحاد     مرد    م بود    . از این رو چهارش��نبه هفته گذش��ته با مد    یران عامل بانک های تابع وزارت 
اقتصاد     جلسه ای د    اش��تیم و محورهای صحبت های رییس جمهوری د    ر این جلسه مورد     بررسی قرار د    اد    یم.  وی 
اف��زود    : د    ر نهای��ت ق��رار ب��ر این است که د    ر مرحله اول ش��رایط اخذ تسهیالت خرد     برای ش��اغالن، بازنشستگان، 
مستمری بگیران وزارتخانه ها، د    ستگاه های اجرایی و سازمان و ش��رکت های د    ولتی و ش��اغالن و بازنشسته های 
نهاد    های عمومی و غیر د    ولتی، شرکت های بزرگ بخش خصوصی فراهم شود     و بتوانند     از شعب بانک هایی که 

حقوق د    ریافت می کنند    ، وام بد    ون ضامن بگیرند    .

 تسریع فرایند     خروج بانک ملی 
ایران از بنگاه د    اری

مد    یر عامل بانک ملی ایران از تسریع د    ر روند     خروج این بانک 
از بنگاه د    اری خبر د    اد    .

 به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک ملی، محمد    رضا 
فرزی��ن ب��ا بیان این که »بان��ک باید     به جای پرد    اختن به بنگاه 
د    اری به عملیات بانکد    اری خود     بپرد    ازد    «، اظهار کرد    : پرد    اختن 
ب��ه بانک��د    اری به جای بنگاه د    اری ب��ه عنوان یک استراتژی و 
راهی برای اصالح کفایت سرمایه، اقد    امی است که بانک ملی 
ای��ران آن را سرلوح��ه فعالی��ت های خود     ق��رار د    اد    ه است.  وی 
ب��ا تاکی��د     بر این ک��ه این روند     د    ر راستای د    ستور رییس جمهور 
مبن��ی ب��ر اصالح فرایند    های بانک��د    اری د    ر کشور صورت می 
گی��رد    ، خاطرنش��ان کرد    : بنگاه د    اری وظیف��ه بانک ها نیست، 
بلک��ه بان��ک ه��ا باید     بنگاه خلق کنند     و سپ��س آن را د    ر اختیار 
بنگ��اه د    اران حرف��ه ای قرار د    هند    .  مد    یرعامل بانک ملی ایران 
ب��ا اش��اره به روند     پیشین واگذاری بنگ��اه ها توسط این بانک، 
اعالم کرد    : با اصالح فرایند    ها، این روند     سرعت خواهد     گرفت.  
ب��ه گفت��ه فرزی��ن، فروش اموال مازاد     و واگذاری بنگاه های د    ر 
اختیار، نه تنها می تواند     بانک را به جایگاه اصلی خود     بازگرد    اند    ، 
بلکه حجم زیاد    ی از منابع محبوس را نیز آزاد     کرد    ه و د    ر اختیار 

فرایند    های اصیل بانکد    اری قرار می د    هد    .

 رشد     ۳۰ د    رصد    ی  تسهیالت قرض الحسنه 
د    ر بانک اقتصاد    نوین

بانک اقتصاد    نوین د    ر 9 ماهه سال جاری سه هزار و 1۸1 فقره 
تسهیالت قرض الحسنه به ارزش د    و هزار و ۴۲۲ میلیارد     ریال 
پرد    اخت کرد     که ارزش ریالی آن د    ر مقایسه با د    وره مشابه سال 

گذشته حد    ود     3۰ د    رصد     رشد     د    اشته است.
 به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک اقتصاد   نوین، 
ای��ن بان��ک د    ر راستای تسهی��ل ازد    واج جوانان و توانمند    سازی 
آن ه��ا ب��رای تشکی��ل خانواد    ه، د    ر 9 ماه��ه سال جاری د    و هزار 
و ۶۲۷ فق��ره تسهی��الت قرض الحسن��ه به مبلغ د    و هزار و 1۲۷ 

میلیارد     ریال اعطا کرد    ه است.
 همچنین د    ر 9 ماهه سال جاری، ش��عب بانک اقتصاد    نوین د    ر 
راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود     و حمایت از اقشار 
آسیب پذی��ر ۴۶۰ فقره تسهیالت قرض الحسنه اش��تغال زایی 
ب��ه ارزش ۲۴۷ میلی��ارد     ری��ال به مد    د    جوی��ان کمیته امد    اد     امام 
خمینی )ره( و 9۴ فقره تسهیالت قرض الحسنه اش��تغال زایی 
ب��ه ارزش ۴۸ میلی��ارد     ریال به مد    د    جوی��ان سازمان بهزیستی 

کشور پرد    اخت کرد    ند    . 

مفق��ود    ی   - سن��د     رسم��ی مالکیت وسیله نقلیه ) برگ سبز( خود    رو سواری سیستم 
پراید     تیپ جی تی ایکس آی مد    ل 13۸۷ به ش��ماره پالک 31۴ س ۵1 ایران ۲۴ 
ش��ماره موتور ۲۶۰۰۷۴3 ش��ماره شاسی S1۴1۲۲۸۷۸۵۰1۶۸ به نام اصغر جهان 

گرد     مفقود     گرد    ید    ه و فاقد     اعتبار است.
---------------------------------------------

سازمان ثبت اسناد     و امالک کشور  
 حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 

اراضي و ساختمان هاي فاقد     سند     رسمي 
 آگهي موضوع ماد    ه 3 قانون و ماد    ه 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد     سند     رسمي برابر راي شماره 1۴۰۰۶۰31۸۰۰1۰۰۲۵۷۶ 
م��ورخ  1۸. ۰9. 1۴۰۰ هی��ات موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد     سند     رسمي مستقر د    ر واحد     ثبتي حوزه ملک ناحیه یک رش��ت 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم منیر د    اد     به ش��ماره ش��ناسنامه ۶33 کد     
ملی ۲۵93۰۶۵۲۸1 صاد    ره از رش��ت فرزند     حسین د    ر ش��شد    انگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر یک باب خانه به مساحت ۴۸. 1۲۸ مترمربع به شماره پالک فرعی 1199 
از پالک شماره ۲۸3۸ فرعی از اصلی ۲۸3۸ واقع د    ر کوی ناصریه بخش 1 گیالن 
حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت به نام مالک رسمی اولیه سرد    ار حاجتی مد    ارایی، 
اح��راز مالکی��ت متقاض��ی نسبت به ملک مورد     تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی 
ب��ه متقاض��ی مح��رز گرد    ید    ه است،لذا به منظ��ور اطالع عموم مراتب د    ر د    ونوبت به 
فاصله 1۵ روز آگهي مي شود     د    ر صورتي که اشخاص نسبت به صد    ور سند     مالکیت 
متقاضي اعتراضي د    اش��ته باش��ند     مي توانند     از تاریخ انتشار اولین آگهي به مد    ت د    و 
ماه اعتراض خود     را به این اد    اره تسلیم و پس از اخذ رسید    ، ظرف مد    ت یک ماه از 
تاری��خ تسلی��م اعتراض، د    اد    خواست خ��ود     را به مراجع قضایي تقد    یم نمایند     بد    یهي 
اس��ت د    ر ص��ورت انقضاي م��د    ت مذکور و عد    م وصول اعتراض طبق مقررات سند     

مالکیت صاد    ر خواهد     شد    . م الف ۲۸۰1
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۸. 1۰. 1۴۰۰تاریخ انتشار نوبت د    وم: ۰3. 11. 1۴۰۰

سید    محمد     فرزانه شال_رئیس اد    اره ثبت اسناد     و امالک ناحیه یک رشت
-------------------------------------------

سازمان ثبت اسناد     و امالک کشور  
 حوزه ثبت ملک ناحیه د    و رشت هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 

اراضي و ساختمان هاي فاقد     سند     رسمي 
 آگه��ي موض��وع م��اد    ه 3 قان��ون و م��اد    ه 13 آئی��ن نام��ه قان��ون تعیی��ن تکلیف 
وضعی��ت ثبت��ي و اراض��ي و ساختمان ه��اي فاق��د     سن��د     رسمي برابر راي ش��ماره  
1۴۰۰۶۰31۸۶۰3۰۰۶9۴۲م��ورخ 11. ۰۷. 1۴۰۰ هی��ات موض��وع قانون تعیین 
تکلی��ف وضعی��ت ثبت��ي اراضي و ساختمان هاي فاقد     سن��د     رسمي مستقر د    ر واحد     
ثبتي حوزه ملک ناحیه ۲ رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض خانم منیژه استقامت 
گنزق فرزند     غالمحسین به شماره شناسنامه 3۷1۶ صاد    ره از تهران د    ر قریه حسن 
آباد     د    ر سه د    انگ مشاع از ش��شد    انگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احد    اثی به 
مساحت ۴۲ . 39۴ متر مربع پالک فرعی 3۷ از اصلی 1۰3 مفروز مجزی از پالک 
9 از اصلی 1۰3 واقع د    ر بخش چهار رشت خرید    اری از مالک رسمی آقای رمضان 
رضای��ی حس��ن آب��اد    ی مح��رز گرد    ید    ه است،لذا به منظور اط��الع عموم مراتب د    ر 
د    ونوبت به فاصله 1۵ روز آگهي مي ش��ود     د    ر صورتي که اش��خاص نسبت به صد    ور 
سند     مالکیت متقاضي اعتراضي د    اشته باشند     مي توانند     از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مد    ت د    و ماه اعتراض خود     را به این اد    اره تسلیم و پس از اخذ رسید    ، ظرف مد    ت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، د    اد    خواست خود     را به مراجع قضایي تقد    یم نمایند     
بد    یهي است د    ر صورت انقضاي مد    ت مذکور و عد    م وصول اعتراض طبق مقررات 

سند     مالکیت صاد    ر خواهد     شد    . م الف ۲۸۲۲
تاریخ انتشار نوبت اول: 19. 1۰ . 1۴۰۰تاریخ انتشار نوبت د    وم: ۴. 11. 1۴۰۰

سعید     بد    وی_رئیس اد    اره ثبت اسناد     و امالک ناحیه د    و رشت

 سازمان ثبت اسناد     و امالک کشور  
 حوزه ثبت ملک ناحیه د    و رشت هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 

اراضي و ساختمان هاي فاقد     سند     رسمي 
 آگه��ي موض��وع م��اد    ه 3 قان��ون و م��اد    ه 13 آئی��ن نام��ه قان��ون تعیی��ن تکلیف 
وضعی��ت ثبت��ي و اراض��ي و ساختمان ه��اي فاق��د     سن��د     رسمي برابر راي ش��ماره  
1۴۰۰۶۰31۸۶۰3۰۰۶9۴۷م��ورخ 11. ۰۷. 1۴۰۰ هی��ات موض��وع قانون تعیین 
تکلی��ف وضعی��ت ثبت��ي اراضي و ساختمان هاي فاقد     سن��د     رسمي مستقر د    ر واحد     
ثبتي حوزه ملک ناحیه ۲ رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض آقای افشین باقرزاد    ه 
فرزند     محمد    ابراهیم به ش��ماره ش��ناسنامه ۲1۵۲1 صاد    ره از تهران د    ر قریه حسن 
آباد     د    ر سه د    انگ مشاع از ش��شد    انگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احد    اثی به 
مساحت ۴۲ . 39۴ متر مربع پالک فرعی 3۷ از اصلی 1۰3 مفروز مجزی از پالک 
9 از اصلی 1۰3 واقع د    ر بخش چهار رشت خرید    اری از مالک رسمی آقای رمضان 
رضای��ی حس��ن آب��اد    ی مح��رز گرد    ید    ه است،لذا به منظور اط��الع عموم مراتب د    ر 
د    ونوبت به فاصله 1۵ روز آگهي مي ش��ود     د    ر صورتي که اش��خاص نسبت به صد    ور 
سند     مالکیت متقاضي اعتراضي د    اشته باشند     مي توانند     از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مد    ت د    و ماه اعتراض خود     را به این اد    اره تسلیم و پس از اخذ رسید    ، ظرف مد    ت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، د    اد    خواست خود     را به مراجع قضایي تقد    یم نمایند     
بد    یهي است د    ر صورت انقضاي مد    ت مذکور و عد    م وصول اعتراض طبق مقررات 

سند     مالکیت صاد    ر خواهد     شد    . م الف ۲۸۲۴
تاریخ انتشار نوبت اول: 19. 1۰ . 1۴۰۰تاریخ انتشار نوبت د    وم: ۴. 11. 1۴۰۰

سعید     بد    وی_رئیس اد    اره ثبت اسناد     و امالک ناحیه د    و رشت
-----------------------------------------------

--
آگهی فقد    ان سند     مالکیت 

آق��ا/ خان��م مهی��ار کمانگری  با ارائه استشهاد    یه ش��ماره ۵13۸۶ - 1۴۰۰/۴۲۴۶۷  
تنظیمی د    فترخانه ۴9 اصلی آمل د    رخواست  مورخ 1۴۰۰/1۰/19 تقاضای صد    ور 
سند     مالکیت المثنی ۰۲۷۲۸۸ ششد    انگ پالک شماره پالک شماره ۶۵۵3 فرعی 
از ی��ک اصل��ی واق��ع د    ر بخ��ش 3 ثبت آمل که د    ر صفحه ...... جلد     ....ذیل ش��ماره 
....... ثبت گرد    ید    ه ود    ر اثر جابه  جایی مفقود     ش��د    ه رانمود    ه است وطی سند     رهنی 
شماره ۲3۶۶1 9۵/1۲/1۸ د    فترخانه 3۰۶ آمل د    ر رهن بانک مسکن قرار د    ارد     که 
د    ر اج��رای م��اد    ه 1۲۰ اصالح��ی آیین نامه قانون ثب��ت مباد    رت به نشر این آگهید    ر 
یک نوبت می گرد    د     چنانچه اش��خاص مد    عی انجام معامله یا وجود     سند     مالکیت 
نزد     خود     می باش��ند     ظرف مد    ت د    ه روز پس از انتشار اگهی اعتراض خود     را همراه 
اص��ل سن��د     مالکی��ت یا سند     معامله به ای��ن اد    اره اعالم نمایند     چنانچه پس از اتمام 
م��د    ت مق��رر اعت��راض ارائه نگرد    د     ویا د    ر صورت اعتراض اصل سند     مالکیت یا سند     
معامل��ه ارائ��ه نش��ود     این اد    ره مطابق مقررات اقد    ام به صد    ور سند     مالکیت المثنی به 

نام مالک خواهد     نمود     .
فیض اله ذبیحی  - سرپرست اد    اره ثبت واسناد     وامالک امل

--------------------------------------------
آگهی فقد    ان سند     مالکیت اصلی اولیه و تحریر و ثبت و صاد    ر شد    ه

ب��ا س��الم و احت��رام اعالم می د    ارد     : خانم عظیمه اصالنی کلخوران برابر د    رخواست 
کتبی وارد    ه به شماره 1۰۰۲93۷۶ مورخ 1۴۰۰/9/1۴ منضم به د    و برگ استشهاد    یه 
و استعالم و ش��هاد    ت ش��هود     گواهی امضاء ش��د    ه د    فترخانه اسناد     رسمی ۸۰  ارد    بیل 
مد    عی ش��د    ه است سند     مالکیت کاد    استری و تک برگی یک باب مغازه با کاربری 
مغ��ازه و محوط��ه پ��الک ثبتی ش��ماره ۷۵۷۸ فرع��ی از 119 اصلی واقع د    ر بخش 
س��ه ارد    بی��ل ک��ه د    ر اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی و امالک فاقد     سند     رسمی و 
رای ش��ماره 139۸۶۰3۰3۰۰1۰۰۰39۲3 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف به 
ش��رح ش��ماره د    فتر الکترونیکی 13۰۰۲۰3۰1۰۰۰1۷1۲ به شماره چاپی و سریال 
۷۰9۵3۷ سری  ج سال 9۸ به نام نامبرد    ه ثبت و صاد    ر ش��د    ه است به علت اسباب 

کش��ی مفق��ود     گرد    ی��د    ه اس��ت و پس از جستجوی کامل پی��د    ا نشد    ه ، تقاضای سند     
مالکی��ت المثن��ی نم��ود    ه است و مفقود     ش��د    ن سند     مالکی��ت اولیه و اصلی صاد    ره و 
تحریر شد    ه طی بخشنامه به شماره شناسه یکتا 1۴۰۰۸۰۰۰31۸۴۰۰۰۲۶1 مورخ 
1۴۰۰/1۰/13 ب��ه کلی��ه د    فاتر اسن��اد     رسمی ابالغ گرد    ید    ه است. لذا مراتب مطابق 
م��اد    ه 1۲۰ آئی��ن نام��ه قانون ثبت اسن��اد     و امالک و تبصره یک ذیل آن آگهی می 
گرد    د     که هر ش��خصی یا اش��خاصی نسبت به ملک مورد     آگهی معامله ای کرد    ه یا 
مد    ع��ی وج��ود     سن��د     مالکیت نزد     خود     می باش��ند     باید     ت��ا د    ه روز پس از تاریخ انتشار 
این آگهی به اد    اره ثبت اسناد     و امالک منطقه د    و ارد    بیل مراجعه و اعتراض خود     را 
ضمن ارائه اصل سند     مالکیت یا سند     معامله کتبا" تسلیم نمایند    . د    ر غیر این صورت 
و پ��س از انقض��ای مهل��ت مذک��ور و پس از طی مراح��ل اد    اری و تشریفات قانونی 
طبق مقررات سند     المثنی بنام مالک ثبت و صاد    ر و تسلیم خواهد     ش��د     و سند     اولیه 

از د    رجه اعتبار خارج خواهد     شد    .
رییس ثبت اسناد     و امالک منطقه د    و ارد    بیل- حسنی قابل
-----------------------------------

آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محد    ود     اطمینان صنعت مقاوم نیرو د    ر تاریخ 1۴۰۰/11/3 
به ش��ماره ثبت 1۶۷۰۰ به ش��ناسه ملی 1۴۰1۰۷۲۰۰3۸ ثبت و امضاء ذیل د    فاتر 
تکمی��ل گرد    ی��د    ه که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اط��الع عموم آگهی میگرد    د    . 
موض��وع فعالی��ت رش��ته نیرو د    ر برگیرند    ه امور پیمانک��اری مربوط به تولید     ، توزیع 
و انتقال نیرو اعم از نیرو گاه ها ، ش��بکه های برق و تاسیسات برقی ، پست های 
توزی��ع ع��ام و خ��اص ، سیست��م های کنترل برق و ابزار د    قیق / رش��ته تاسیسات و 
تجهی��زات د    ر برگیرن��د    ه ام��ور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال )آب ، نفت و گاز( 
، ش��بکه گ��از رسان��ی ، تاسیسات مکانیکی و هی��د    رو مکانیکی ، سیستم های سرد     
کنن��د    ه ساختم��ان ، تاسیس��ات و تجهیزات )آب، گاز ، برق ، فاضالب( و انتقال زباله 
، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب ، وسایل انتقال )آسانسور 
و پل��ه برق��ی( سیست��م ه��ای خبر و  هش��د    ار د    هند    ه ، تجهیزات آش��پزخانه و سلف 
سرویس و رختشویخانه ، سیستم ها ی ارتباطی ، شبکه های رایانه ای ساختمان 
، ماسه پاشی )سند     بالست( ، حفاظت کاتود    ی ، پوشش )الینینگ( ، ایستگاه های 
پمپ��اژ د    ر ص��ورت ل��زوم پس از اخذ مجوز های الزم از مراجع ذیربط / مد    ت فعالیت 
از تاریخ ثبت به مد    ت نامحد    ود      / مرکز اصلی استان ارد    بیل ، ش��هرستان ارد    بیل ، 
بخ��ش مرک��زی ، د    هستان بالغلو ، روستای ش��ام اسب��ی سفلی ، محله جاد    ه تبریز ، 
بزرگراه شهید     محمد     زاد    ه ، کوچه 1۲ متری ، پالک ۷۶۶ ، طبقه همکف کد     پستی 
۵۶1911۵۵۸۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
نقد    ی / میزان سهم الشرکه هر یک از ش��رکا  - خانم نیلوفر حبیب نژاد     مالباش��ی 
به ش��ماره ملی 1۴۵۰۶۷۸3۰۰ د    ارند    ه 99۰/۰۰۰ ریال سهم الشرکه - آقای علی 
سی��ف اللهی به ش��ماره ملی 1۴۶3۴۲۲3۸۵ د    ارن��د    ه 1۰/۰۰۰ ریال سهم الشرکه. 
اعضا هیئت مد    یره: خانم نیلوفر حبیب نژاد     مالباشی به شماره ملی 1۴۵۰۶۷۸3۰۰ 
به سمت رییس هیئت مد    یره به مد    ت نامحد    ود     . آقای علی سیف اللهی به ش��ماره 
ملی 1۴۶3۴۲۲3۸۵ به سمت عضو اصلی هیئت مد    یره به مد    ت نامحد    ود     و به سمت 
مد    یر عامل به مد    ت نامحد    ود     د    ارند    ه حق امضا کلیه اوراق و اسناد     بهاد    ار و تعهد     آور 
ش��رکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قرارد    اد    ها ، عقود     اسالمی و همچنین کلیه 
نامه های عاد    ی و اد    اری با امضاء خانم نیلوفر حبیب نژاد     مالباش��ی همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد    .اختیارات مد    یر عامل طبق اساسنامه / ثبت موضوع فعالیت 

مذکور  به منزله اخذ و صد    ور پروانه فعالیت نمی باشد    .
اد    اره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارد    بیل

------------------------------------------------
آگهی مزاید    ه مال غیر منقول 

چاپ الکترونیکی - آگهی مزاید    ه مال غیر منقول پروند    ه اجرائی کالسه 1۴۰۰۰۰۵1۷ 
- به موجب پروند    ه اجرائی کالسه فوق نسبت به مقد    ار د    و د    انگ مشاع از ششد    انگ 

عرصه و اعیان پالک ثبتی سیصد     و هفتاد     و چهار فرعی از سه اصلی واقع د    ر بخش 
سه ارد    بیل که ش��ماره مستند     مالکیت 193۲۵۰ تاریخ 139۶/۸/1 د    فترخانه اسناد     
رسمی شماره ۵ ارد    بیل، موضوع سند     مالکیت اصلی بشماره چاپی 1۶9۷31 سری 
الف سال 9۵ با ش��ماره د    فتر الکترونیکی 139۶۲۰3۰3۰1۰۰1۰۰۴۷ ثبت گرید    ه 
است. به حد    ود     اربعه، شماال": د    ر پنج قسمت که قسمتهای د    وم و چهارم آن شرقی 
اس��ت . اول د    ی��وار ب��ه پ��ی بطول سه متر و بیست سانتیمتر به قطعه د    ویست و هفتاد     
و پنج تفکیکی د    وم د    یوار به پی بطول یک متر و شصت سانتیمتر به قطعه د    ویست 
و هفتاد     و پنج تفکیکی سوم د    یوار به پی بطول سه متر به قطعه د    ویست و هفتاد     و 
پنج تفکیکی چهارم د    یوار به پی بطول هشت متر و هشتاد     و شش سانتیمتر به قطعه 
د    ویست و هفتاد     و پنج تفکیکی پنجم د    یوار به پی بطول نه متر و چهارد    ه سانتیمتر به 
قطعه د    ویست و هفتاد     و پنج تفکیکی شرقا": )اول د    یوار د    وم پی و محل ورود     است 
بطول بیست و پنج متر و سی و چهار سانتیمتر به معبر عمومی جنوبا": پی به د    یوار 
بط��ول ن��وزد    ه مت��ر و پانزد    ه متر و پانزد    ه سانتیمتر به قطعه د    ویست و هفت تفکیکی 
غرب��ا": د    یواریس��ت بط��ول س��ی و د    و متر و هفتاد     و هفت سانتیمتر به معبر عمومی. 
واقع د    ر ارد    بیل / روستای آقبالغ رستم خان که طبق نظر کارشناس رسمی مقد    ار 
فوق به مبلغ د    و میلیارد     و یکصد     و شصت و شش میلیون و ششصد     هزار ریال برآورد     
 c قیمت ش��د    ه عرصه ملک به مساحت )۵13/3۴( اعیانی د    ر سه قسمت ، قسمت
با اسکلت بتن ارمه و زیر بنای ۶3متر مربع بانضمام انباری و سرویس به مساحت 
1۵ مت��ر مرب��ع ب نم��ای سیمان سفی��د     قسمت B سازه بنای با سقف طاق ضربی و 
نمای سیمان سفید     با زیر بنای ۸1 متر ربع و قسمت Aبا سازه بنایی و سقف طاق 
ضربی و نمای سیمانی با زیر بنای ۴۵ متر مربع و انباری د    ر حیاط 1۸ متر مربعی. 
قسمت C شامل آشپزخانه و هال و حمام با کابینت فلزی و کف سیمانی و قسمت 
B ات��اق و ه��ال پذیرای��ی و آش��پزخانه و کبین��ت ام د    ی اف و کف سیمانی و د    یوارها 
گچی و قسمت Aبصورت پارکینگ با کف موزاییکی و د    یوار سنگ پالک ۸۰ سانتی 
و د    یوار گچی می باش��د     . و کف و محوطه حیاط د    ر قسمتی موزاییکی می باش��د     
ملک مذکور د    ارای امتیاز برق و گازو آب می باشد    . پنجره ها آلومینیومی و سیستم 
گرمایشی بخاری گاز سوز می باشد     . برابر گزارش مامور اجرا به شماره ۴۰۰۸۰11 
مورخه 1۴۰۰/۷/1۰ متصرف فعلی مد    یون پروند    ه می باشد    . ملک مذکور از ساعت 
9 الی 1۲ بتاریخ پنجم بهمن ماه سال یکهزار و چهارصد    روز سه شنبه 1۴۰۰/11/۵ 
د    ر اد    اره اجرای اسناد     رسمی ارد    بیل واقع د    ر بزرگراه ش��هد    اء ما بین مید    ان قد    س و 
ججین از طریق مزاید    ه به فروش می رسد    . مزاید    ه از مبلغ د    و میلیارد     و ش��صت و 
ش��ش میلیون و ش��شصد     هزار ریال ش��روع و به باالترین قیمت پیشنهاد    ی فروخته 
می ش��ود     . الزم به ذکر است پرد    اخت بد    هی های مربوط به آب ، برق، گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراک و صرف د    ر صورت که مورد     مزاید    ه د    ارای آنها باشد     و 
نیز بد    هی های مالیاتی و عوارض شهرد    اری و غیره تا تاریخ مزاید    ه اعم از ینکه رقم 
قطعی آن معلوم شد    ه یانشد    ه باشد     به عهد    ه برند    ه مزاید    ه است و نیز د    ر صورت وجود     
م��ازاد    ، وج��وه پرد    اخت��ی بابت هزینه های فوق از محل مازاد     به برند    ه مزاید    ه مسترد     
خواهد    شد     و نیم عشر و حق مزاید    ه نقد    ا" وصول میگرد    د    . د    ر ضمن متقاضیان شرکت 
د    ر مزاید    ه می توانند     تا روز مزاید    ه جهت بازد    ید     محلی به اد    اره اجرای اسناد     رسمی 
ارد    بیل مراجعه نمایند    . ش��رکت د    ر مزاید    ه منوط به پرد    اخت د    ه د    رصد     از مبلغ پایه 
کارشناسی به حساب سپرد    ه ثبت با شماره 1۴۰1۰۰۰۰۴۰۷۵۰13۲۰۷۸۸۰1۸3 با 
شناسه واریز 9۶1۰13۲۷۵1۰۸۵۷۵۰۰1۸31111111111 نزد     بانک ملی وحضور 
خرید    ار یا نمایند    ه قانونی او د    ر جلسه مزاید    ه می باش��د     وواریز د    ه د    رصد     برای همه 
ش��رکت کنند    گان الزامی است.برند    ه مزاید    ه مکلف است ما به التفاوت مبلغ فوش 
را ظ��رف م��د    ت پن��ج روز از تاری��خ مزاید    ه به حس��اب صند    وق ثبت تود    یع نماید     و د    ر 
صورتیکه ظرف مهلت مقرر ماند    ه فروش را به حساب سپرد    ه ثبت واریز نکند     مبلغ 
مزبور قابل استرد    اد     نبود    ه و به حساب خزانه واریز خواهد     ش��د    . و عملیات فروش از 

د    رجه اعتبار ساقط و زاید    ه تجد    ید     خواهد     شد    .
رییس اد    اره اجرای اسناد     رسمی ارد    بیل- کشفی مقد    م

مد    یران متخلف به هیات انتظامی معرفی می شوند    
بر اساس آخرین اطالعات منتشر شد    ه توسط بخش اقتصاد    ی د    ر د    رگاه بانک مرکزی 
نرخ رشد     نقد    ینگی د    ر شهریور ماه سال 1۴۰۰ نسبت به شهریور 1399 به میزان ۴۰.۵ 

د    رصد     و نسبت به اسفند     1399 به میزان 1۷ د    رصد     رشد     د    اشته است.
ب��ه گ��زارش تج��ارت به نقل از ایلن��ا، علی اکبر میرعماد    ی د    رب��اره فرایند     و روند     اعمال 
د    ستورالعمل کنترل خلق پول بانک ها، اظهار د    اشت: شورای پول و اعتبار د    ر یکهزار و 
سیصد     و سومین جلسه یازد    هم ابان ماه سال گذشته، با پیشنهاد     بانک مرکزی مبنی بر 
اعمال »سیاست احتیاطی کنترل رشد     ترازنامه شبکه بانکی« موافقت کرد    . به د    نبال این 
مصوبه، هیات عامل بانک مرکزی هم د    ر سی وششمین جلسه مورخ 19 د    ی ماه سال 
گذش��ته، محورهایی را جهت اجرای سیاست های یاد     ش��د    ه توسط بانک ها و موسسات 

اعتباری غیربانکی به تصویب رساند    .
 وی اف��زود    : ب��ر اس��اس محورهای مصوب هیات عامل بانک، معاونت نظارت ضوابط و 
الزامات اجرائی آن را د    ر بخشنامه ای مورخ سی ام د    ی ماه سال گذشته به شبکه بانکی 
کشور ابالغ کرد     اما با توجه به سؤاالت، ابهامات مطرح شد    ه از سوی شبکه بانکی کشور، 
موضوع مجد    د    اً د    ر چهل ونهمین جلسه مورخ ۲۷  /1۲  /1399 هیات عامل بانک مرکزی 
مطرح و مراتب د    ر چارچوب ضوابطی با عنوان »ضوابط ناظر بر کنترل مقد    اری د    ارایی های 

شبکه بانکی کشور« د    ر بخشنامه ای د    ر تاریخ ۲۷ اسفند     ماه سال گذشته ابالغ شد    .
 میرعماد    ی د    ر پاسخ به این سوال که آیا همه بانک های تجاری نسبت متوسط ۲ د    رصد     
ماهان��ه و بانک ه��ای تخصص��ی ۲.۵ د    رصد     د    ر ماه را رعایت می کنند    ، گفت: مطابق ماد    ه 

)۶( بخشنامه »ضوابط ناظر بر کنترل مقد    اری د    ارایی های شبکه بانکی کشور« بانک ها 
و مؤسسات اعتباری ملزم به رعایت حد    ود     مقرر د    ر بخشنامه مذکورهستند    . د    ر صورت 
تخط��ی مؤسس��ه اعتباری د    ر اولی��ن د    وره محاسبه سپرد    ه قانونی، نسبت سپرد    ه قانونی 

مؤسسه مزبور معاد    ل د    رصد     تخطی فصل قبل افزایش می یابد    .
  مد    یراد    اره ارزیابی سالمت نظام بانکی اد    امه د    اد    : همچنین مطابق ماد    ه )۷( بخشنامه د    ر 
صورت تخطی مؤسسه اعتباری از حد    ود     مقرر د    ر مقاطع سالیانه، مد    یر عامل و اعضای 
هیات مد    یره آن به هیات انتظامی معرفی می شوند    . بر اساس اطالعات د    ریافتی، تعد    اد    ی 
از بانک ها و مؤسسات اعتباری حد    ود     مقرر د    ر بخشنامه یاد     ش��د    ه را رعایت نکرد    ه اند     و 

سپرد    ه قانونی آنها افزایش یافته است.


