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اخبار
توجه ويژه بانک صادرات ايران به
بخش خصوصي در تخصيص تسهيالت

اطالعات موجود نشان ميدهد تنها نيم درصد
مانده تسهيالت بانک صادرات ايران مربوط به
بخش دولتي اس��ت و بخش خصوصي ،عمده
تس��هيالت اين بانک را اس��تفاده کرده است.
به گ��زارش روابطعموميبانک صادرات ايران
و ب��ه نق��ل از پايگاه خبري «خ��رد و کالن»،
يکي از مهمترين س��واالت موج��ود در ميان
عموم مردم اين اس��ت که چه ميزان از حجم
گسترده تسهيالت پرداختي توسط نظام بانکي
را س��ازمانها ،ادارات و بخشه��اي مختلف
دولتي مصرف ميکنند؟ درباره آمار نظام بانکي
البته ميتوان به اطالعات بانک مرکزي رجوع
کرد ،اما آنطور که دادههاي منتشر شده توسط
بانک صادرات ايران نشان ميدهد ،حجم بسيار
ناچيزي از منابع اين بانک به صورت تسهيالت
در اختيار بخش دولتي قرار گرفته است .از مانده
يک هزار و  ۲۳۷هزار ميليارد ريالي تسهيالت
اعطايي اين بانک تا پايان خرداد ماه سال جاري،
تنها شش هزار و  ۷۸۳ميليارد ريال آن مربوط به
تسهيالت اعطايي به بخش دولتي است.
ارائه بيمه نامه جامع مسئوليت مدني
هيئتهاي عزاداري توسط بيمه آسيا

بيمه آس��يا ،بيمه نامه جامع مس��ئوليت مدني
هيئتهاي عزاداري در قبال خدام و عزاداران را
براي ماههاي محرم و صفر ارائه ميکند .روابط
عموميبيمه آسيا در اطالعيهاي ضمن عرض
تس��ليت ايام شهادت س��رور و ساالر شهيدان
حض��رت ابا عب��دا ..الحس��ين (ع) اعالم کرد:
مديريت بيمههاي مسئوليت بيمه آسيا در اين
بيمه نامه جامع ،به منظور تأمين خاطر دس��ت
اندرکاران و خادمان هيئات مذهبي  ،مسئوليت
مدير يا هيئت امن��اي هيئت عزاداري در قبال
خسارات جاني وارد به خدام ،عزاداران و عوامل
اجرايي در محدود مکاني هيئت را تحت پوشش
قرار داده است.

لزوم هم افزايي نهادهاي مرتبط براي تامين مالي شرکتهاي دانش بنيان

عضو هيات مديره بانک توس��عه صادرات
اي��ران ب��ا تاکيد ب��ر اهميت آم��وزش به
ش��رکتهاي دانش بنيان گف��ت :در نگاه
به ش��رکتهاي دانش بنيان نياز به پوست
اندازي داريم؛ صادرات يک اکوسيستم است
که بايد براي بهبود عملکرد آن ،نهادهاي
مرتبط براي هم افزايي ،ايجاد ش��فافيت و
بهب��ود عملکرد آن هم راس��تا عمل کنند.
ابوالفضل سروش وجود  400شرکت دانش

بنيان داراي ظرفيت صادراتي در کش��ور را
نشان از توان مطلوب در اين بخش دانست
و گفت :فعاالن زيادي در اين عرصه حضور
دارند که با نزديک شدن آنها به هم موانع
و مشکالت توس��عه صادرات دانش بنيان
قابل حل خواه��د بود .دبير پنل تخصصي
انتظارات متقابل شرکتهاي دانش بنيان
و صندوقه��اي پژوه��ش و فناوري تاکيد
کرد :نيازمند طراحي يک ادبيات مشترک

براي حوزه دانش بنيان هس��تيم؛ خصوصا
در زمينه اعتبار سنجي شرکتهاي دانش
بنيان ،ضروري است که نهادهاي مختلف
از صندوق پژوهش تا بانک توسعه صادرات
و ساير سازمانهاي درگير در جريان توسعه
صادرات محصوالت دانش بنيان بايد براي
طراحي س��ازوکاري همخوان با اين حوزه
همکاري کنند .عضو هي��ات مديره بانک
توس��عه ص��ادرات ايران توجه ب��ه جايگاه

نهادهاي مختلف تامي��ن مالي را ضروري
ذک��ر کرد و گفت :بان��ک قدمهاي مثبتي
را در مس��ير ايجاد سيس��تمهاي نظام مند
براي تامين مالي دانش بنيانها برداشته و
شرکتهاي دانش بنيان متقابال بايد خود را
با اين سيستم وفق دهند .سروش پيشنهاد
کرد :براي تس��هيل فرايندهاي ياد ش��ده
معاونت علميو فناوري رياست جمهوري
و ساير نهادها و س��ازمانهايي که اشراف

اعالم شرايط تسهيالت قرض الحسنه
بانک ملت براي آزادسازي زندانيان
نيازمند در سال ۹۸

کاملي بر اي��ن حوزه و فعالي��ن آن دارند،
ش��رکتهاي دانش بني��ان صادراتي را به
بانک معرفي کنند تا بتوانيم مس��ير تامين
مالي و در ادامه تجاري سازي را براي اين
شرکتها آماده کنيم.

توسط رئيس کل بيمه مرکزي صورت گرفت

تشريحعملکردصنعتبيمهکشوردرحضوراعضاءمجمععمومي

گسترش پوششهاي بيمهاي براي جبران حوادث فاجعه آميز از طرق مختلف
از جمل��ه پيگي��ري و راه اندازي صندوق بيمه همگاني ح��وادث طبيعي ،ارائه
پوششهاي اتکايي مورد نياز بازار بيمه کشور ،تدوين آيين نامههاي الزم بهره
گيري از ظرفيتهاي بازار سرمايه ،زمينه سازي حضور شرکتهاي دانش بنيان
و اس��تارت آپها از مهمترين سياس��تها و برنامههاي بيمه مرکزي به شمار
ميرود .به گزارش اداره کل روابط عموميو امور بين الملل بيمه مرکزي دکتر
غالمرضا سليماني که در مجمع ساليانه بيمه مرکزي سخن ميگفت ،با اعالم
اين مطلب افزود :براي توسعه صنعت بيمه ارتقاي نقش نهادهاي تخصصي و
صنفي از قبيل سنديکاي بيمه گران ،انجمنهاي صنفي فعاالن صنعت بيمه و
نهادهاي حرفهاي ذيربط در دستور کار نهاد ناظر قرار گرفته است .رئيس کل
بيمه مرکزي از پايان يافتن پيگيري رفع ايرادات شوراي نگهبان در خصوص
اليحه تاسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي در دولت و مجلس خبر
داد و گفت :دولت با تامين بار مالي اين اليحه موافقت کرده و به شرکتهاي
بيمه ،مجوزهاي کافي براي پوشش گروهي حوادث طبيعي اعطا کرده است.
رئي��س کل بيمه مرکزي گف��ت :با وجود فاصله ضريب نفوذ بيمه کش��ور با
اس��تانداردهاي جهاني ،ايران دراين شاخص رتبه اول منطقه را در اختيار دارد.
رئيس کل بيمه مرکزي در ادامه سخنان خود از ضريب خسارت  ۸۹درصدي
در صنعت بيمه کشور ياد کرد و گفت :براي حفظ توانگري شرکتها و افزايش
ميزان رضايتمندي بيمهگذاران اين ميزان خس��ارت بيمه در کشور قابل قبول
نيس��ت و بايد به گونهاي عمل کرد که اين آمار به  ۷۵درصد برس��د .رئيس
شوراي عالي بيمه در بخش ديگري از سخنان خود از ارائه پوششهاي ۴۴۰
ميليارد دالري توس��ط ش��رکتهاي بيمه خبر داد و گفت اين ميزان تعهد در
صنعت بيمه کار بينظيري اس��ت و قطعا اگر تحريمها نبود دنبال گس��ترش
بيمههاي اتکايي در کش��ور بوديم .رئيس شوراي عالي بيمه با ابراز خرسندي
از عملکرد صنعت بيمه در تس��ويه جبران خسارتهاي بزرگ در ابعاد ملي از
ضرورت آرامشبخشي اين صنعت در جامعه سخن گفت و اعالم کرد :خسارت
پرداختي صنعت بيمه در زلزله کرمانش��اه حدود  ۲هزار ميليارد ريال ،در حادثه
س��يل اخير حدود  ۱۵۰۰ميليارد ريال و موارد خس��ارتي پااليشگاه گاز فاز ۲۰
و  ۲۱پارس جنوبي و همچنين خسارت باربري شرکت سهاميپشتيباني امور
دام رقميدر حدود  ۱۱۸۰ميليارد ريال بوده اس��ت .دکتر سليماني از سهم ۳۲

اداره کل ثبت اس��ناد و امالک استان گیالن آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می حوزه ثبتی
شهرستان فومن برابر رای شماره  1398/04/13-139860318003001866هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی
فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسین زارع نیری فرزند علی به شماره
شناس��نامه  2902صادره از نیر به ش��ماره ملی  5529439098نسبت به ششدانگ یک قطعه
زمین مش��تمل بر یک باب خانه به مس��احت  3311/04مترمربع به شماره پالک شماره 373
فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  5فرعی از  91اصلی واقع در قصابعلیسرا بخش
 24گیالن به نشانی فومن -روستای قصابعلیسرا از مالکیت رسمی حبیب علیسرائی محرز
گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود در
صورتی که اشخاصی نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتش��اراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه
دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار اول 98/06/03 :تاریخ انتشار
دوم98/06/17 :
 496رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی حوزه ثبتی
شهرستان فومن برابر ارای شماره  139860318003002511و 139860318003002513
و  139860318003002514مورخ  1398/05/08هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضی آقای یوس��ف رنجبر فرزند عباس به شماره شناسنامه  9457صادره
از فومن به ش��ماره ملی  2668039622نس��بت به  -1 :ششدانگ یک باب مغازه به مساحت
 25/30مترمربع  2به شماره پالک شماره  3736فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره
 69فرع��ی از  46اصل��ی واقع در گربه کوچه بخش  24گیالن به نش��انی فومن خیابان امام
خمینی حاجی آباد  -2ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  25/80مترمربع به شماره پالک
ش��ماره  3735فرعی مفروز و مجزی شده از پالک ش��ماره  69فرعی از  46اصلی واقع در
گربه کوچه بخش  24گیالن به نشانی فومن -خیابان امام خمینی -حاجی آباد  -3ششدانگ
یک باب مغازه به مساحت  58مترمربع به شماره پالک شماره  3734فرعی مفروز و مجزی
ش��ده از پالک ش��ماره  69فرعی از  46اصلی واقع در گربه کوچه بخش  24گیالن به نشانی
فومن خیابان امام خمینی حاجی آباد از مالکیت رس��می علی برزگر محرز گردیده اس��ت.
ل��ذا به منظور اطالع عم��وم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود در صورتی که
اشخاصی نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی
تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی
طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار اول 98/06/03 :تاریخ انتشار دوم:
98/06/17
 478رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده
اداره کل ثبت اس��ناد و امالک استان گیالن آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می حوزه ثبتی
شهرستان فومن برابر رای شماره  1398/04/27-139860318003002226هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرس��می مستقر در واحد
ثبتی فومن تصرفات مالکان��ه و بالمعارض متقاضی اقای غالمرضا نظربین فرزند امیدعلی
به شماره شناسنامه  6383صادره از فومن به شماره ملی  2668926831نسبت به ششدانگ
یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت  345مترمربع به شماره پالک شماره 987

درصدي شرکت بيمه ايران به عنوان تنها شرکت دولتي صنعت بيمه ياد کرد
و گفت :اين آمار نشان ميدهد که فعاليتهاي شرکتهاي بيمه خصوصي به
 ۶۸درصد رسيده و بر اين اساس بايد به شرکت بيمه ايران به عنوان لنگرگاه
بيمه کش��ور نگاه کرد .رييس شوراي عالي بيمه در بخش ديگري از سخنان
خود از سهم پرتفوي ۱۴,۸درصدي بيمههاي زندگي در کشور خبر داد و گفت:
افزايش ضريب نفوذ بيمه در کش��ور در گرو افزايش س��هم بيمههاي زندگي
اس��ت که نهاد ناظر با همکاري انجمنهاي تخصصي و مراکز پژوهشي اين
مسئله را با جديت پيگيري ميکند .وي از برنامهريزي و پيگيري استقرار نظام
حاکميت ش��رکتي از طريق تشکيل واحدها و کميتههاي حسابرسي و کنترل
داخلي ،مديريت ريس��ک و تطبيق مقررات خبرداد و گفت :نظارت مستمر بر
عملکرد مديران کليدي موسسات بيمه و کنترل عملکرد آنان از ماموريتهاي
نهاد ناظر اس��ت که با جديت پيگيري ميشود .دکتر سليماني تشکيل کميته
صيانت از بيمه گران را با هدف کنترل وضعيت ش��اخصهاي مالي موسسات
بيم��ه و پيگيري وصول مطالبات صنعت بيمه از بدهکاران بزرگ دانس��ت و
اظهار داش��ت :کار تهيه پيش نويس آيين نامه فروش اقساطي و نحوه ذخيره
گيري مطالبات بيمه به پايان رسيده و بستر سازي براي تخصيص کد يکتا و
درج آن بر روي بيمه نامه در رش��تههاي بيمهاي مرتبط با حمل کاال و آتش
سوزي همچنان ادامه دارد .رئيس کل بيمه مرکزي تدوين آيين نامه نمايندگي

فروش بيمههاي زندگي را گاميبلند در راستاي افزايش پرتفوي صنعت بيمه
ارزيابي کرد و گفت :مکمل آيين نامه کارمزد نمايندگي و دالل رس��ميبيمه،
مکمل آيين نامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار داخلي ،اعمال سي درصد تخفيف
در حق بيمه وس��ايل نقليه کشاورزي و آيين نامههاي کاربردي ديگر هر يک
ميتوانند ضريب نفوذ بيمه و به تبع آن افزايش سطح رفاه و امنيت در جامعه
را به دنبال داشته باشند .وي از طرحهاي جديد بيمه نيز به عنوان زمينه ساز
توس��عه صنعت بيمه در کش��ور ياد کرد و گفت :تنوع محصوالت بيمهاي در
همگاني سازي اين صنعت نقش مهميدارد و در همين راستا بيمه مرکزي با
طرحهايي نظير بيمه مسئوليت مدني حرفهاي مديران بانک در قبال اشخاص
ثالث ،بيمه بيکاري و بيمه تامين و تاديه ش��هريه دانش��جويي موافقت کرده
است .دکتر غالمرضا سليماني از صدور موافقت اصولي تاسيس شرکت بيمه
زندگي باران خبر داد و گفت :تقاضاي تاسيس شرکت بيمههاي اتکايي سامان
و ش��رکت اتکايي آتيه در دست بررسي است .وي اضافه کرد :در همين راستا
پروانه فعاليت دفاتر ارتباطي کارگزاران گروه چلنج انگلستان و همچنين شرکت
بيمه آليانز آلمان نيز صادر شده است .رئيس شوراي عالي بيمه تاييد صالحيت
حرفهاي  ۲۰۲تن از مديران کليدي شرکتهاي بيمه را با نظارت فني و بهره
گيري از اس��تاندارد بيمه اي ،زمينه ساز جهشي در صنعت بيمه کشور عنوان
کرد و افزود :نهاد ناظر بر صنعت بيمه ماموريت اصلي خود را نظارت ميداند
و اداره ش��رکتها توسط مديران صاحب صالحيت از مهمترين سياستهاي
بيمه مرکزي به شمار ميرود .وي با تشريح آييننامه توانگري مالي شرکتها
و ضوابط و مولفههاي آن ،حضور  ۲۰شرکت بيمهاي در سطح يک توانگري
مالي را از دستاوردهاي مهم صنعت بيمه ارزيابي کرد و گفت :هم اکنون تنها
يک شرکت بيمه در س��طح چهار توانگري مالي فعاليت دارد که با تمهيدات
صورت گرفته به زودي خود را به سطوح باالتر خواهد رساند .دکتر سليماني از
ايفاي تعهدات صنعت بيمه به وزارت بهداشت نيروي انتظاميو ساير سازمانها
س��خن گفت و اظهار داشت :در س��ال  ۱۳۹۷بيش از  ۱۰,۵هزار ميليارد ريال
عوارض به وزارت بهداشت پرداخت کردهايم که اين ميزان در خصوص نيروي
انتظاميس��ازمان راهداري و سازمان اورژانس کشور به رقميحدود  ۲.۷۵هزار
ميلي��ارد ريال ميرس��دکه اميدواريم با تخصيص کامل اين هزينهها ،ش��اهد
کاهش خسارتها دراين بخش باشيم

فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  23فرعی از  2اصلی واقع در شکالگوراب بخش
 24گیالن به نشانی فومن -روستای شکالگوراب از مالکیت رسمی بزرگ یوسفی شکالگورابی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود
در صورتی که اش��خاصی نسبت به صدورس��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک
محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به
مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی
اقامه دعوی طبق مقررات س��ند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار اول 98/06/03 :تاریخ
انتشار دوم98/06/17 :
 476رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی حوزه ثبتی
شهرستان فومن برابر رای شماره  1398/04/15-139860318003001889هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد
ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم مریم برنیان فرزند س��یف اله به
شماره شناسنامه  41صادره از فومن به شماره ملی  2669920802نسبت به ششدانگ یک
باب خانه و محوطه به مساحت  257/26مترمربع به شماره پالک شماره  184فرعی مفروز
و مجزی ش��ده از پالک ش��ماره  9فرعی از  11اصلی واقع در سرابس��تان بخش  24گیالن
به نش��انی فومن روستای سرابس��تان از مالکیت رسمی محمد عیسی رمضان زاده محرز
گردیده اس��ت .لذا به منظور اط�لاع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود
در صورتی که اش��خاصی نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد و
امالک محل تس��لیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات س��ند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار اول:
 98/06/03تاریخ انتشار دوم98/06/17 :
 498رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده
اداره کل ثبت اس��ناد و امالک استان گیالن آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می حوزه ثبتی
شهرستان فومن برابر رای شماره  1398/05/08-139860318003002504هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی
فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای اسمعیل فالح گنج جو فرزند علی اکبر به
ش��ماره شناسنامه  11117صادره از فومن به شماره ملی  2668056225نسبت به یک قطعه
زمین مشتمل بر خانه مسکونی به مساحت  687مترمربع به شماره پالک شماره  397فرعی
مفروز و مجزی شده از پالک شماره  50فرعی از  68اصلی واقع در نوده بخش  24گیالن به
نشانی فومن روس��تای نوده نرسیده به مسجد امام حسین از مالکیت رسمی سید حبیب اله
فومنی محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاصی نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و
امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود
را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
گواهی اقامه دعوی طبق مقررات س��ند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار اول98/06/03 :
تاریخ انتشار دوم98/06/17 :
 491رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده
اداره کل ثبت اس��ناد و امالک استان گیالن آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می حوزه ثبتی

بانک ملت امس��ال هم براي آزادي زندانيان
نيازمن��د که از س��وي س��تاد دي��ه معرفي
ميشوند ،تسهيالت قرض الحسنه پرداخت
ميکند .به گزارش روابط عموميبانک ملت،
پرداخت اين تسهيالت که در سالهاي پيش
هم با معرفي افراد واجد شرايط از سوي ستاد
ديه انجام ميش��د ،در سال  ۹۸نيز با شرايط
و ضوابط اعالمياين بانک به مديريتهاي
ش��عب خود در تهران و اس��تانها ،صورت
خواه��د پذيرفت .اين تس��هيالت با س��قف
فردي  ۲۰۰ميليون تومان ،به صورت قرض
الحس��نه و ب��ا دوره بازپرداخ��ت  ۲۰تا ۲۱۵
ماهه (متناس��ب با مبل��غ وام) به متقاضيان
واجد ش��رايط اعطا خواهد شد .براساس اين
گ��زارش ،واجدان ش��رايط اين تس��هيالت
معرفي شدگان س��تاد ديه کشور و زندانيان
نيازمن��د داراي محکوميته��اي مالي مانند
ديه ،ارش و خسارات مازاد بر ديه و همچنين
محکوم��ان مالي بابت مهريه ،نفقه و س��اير
متعهدان مال��ي به اس��تثناي کاله برداري،
ارتشا ،اختالس ،س��رقت و خيانت در امانت
هستند.
پرداخت تسهيالت گلخانهاي  ،اولويت
نخست بانک کشاورزي در استان
سيستان و بلوچستان

رييس سازمان جهاد کشاورزي استان سيستان
و بلوچس��تان و عض��و هيات مدي��ره بانک
کشاورزي ،در ديداري که با موضوع تحقق بند
الف تبصره  18قانون بودجه س��ال  97انجام
شد ،بر اولويت پرداخت تسهيالت براي ايجاد
و توسعه کشت گلخانهاي در اين استان تاکيد
کردند .به گزارش روابط عموميمديريت شعب
بانک کشاورزي استان سيستان و بلوچستان،
نشست هم انديش��ي با حضور زورقي رييس
س��ازمان جهاد کشاورزي اس��تان سيستان و
بلوچس��تان ،فرهاد فنودي عضو هيات مديره
بانک کشاورزي ،جالليان مدير امور اعتباري و
بانکداري شرکتي و قزلباش مدير شعب بانک
کشاورزي در استان سيس��تان و بلوچستان،
انجام ش��د و طي آن ،فره��اد فنودي بر لزوم
تعامل بيشتر و ارتباط مستمر و مؤثر مديريت
و ش��عب بانک کش��اورزي و س��ازمان جهاد
کشاورزي استان تأکيد کرد .

شهرستان فومن برابر رای شماره  1398/05/07-139860318003002446هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی
فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم نیلوفر ش��بگرد فرزند محمد به ش��ماره
شناس��نامه  166صادره از فومن به شماره ملی  2669232043نسبت به ششدانگ عرصه و
اعیان یک باب مغازه به مساحت  15/95مترمربع به شماره پالک شماره  641/58فرعی مفروز
و مجزی ش��ده از پالک ش��ماره  641/2واقع در ش��هر فومن واقع در فومن بخش  24گیالن
بنش��انی فومن میدان والیت فقیه خ ایت اله کاش��انی کوچه نخل از مالکیت رسمی عبداهلل پور
ابراهیمی فومنی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاصی نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی
داش��ته باش��ند میتوانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره
ثبت اس��ناد و امالک محل تس��لیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات س��ند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار
اول 98/06/03 :تاریخ انتشار دوم98/06/17 :
 503رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده
اداره کل ثبت اس��ناد و امالک استان گیالن آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می حوزه ثبتی
شهرستان فومن برابر رای شماره  1398/05/03-139860318003002353هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی
فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم اکرم خجس��ته گشتی فرزند عزت اله به
شماره شناسنامه  3745صادره از فومن به شماره ملی  2668900433نسبت به ششدانگ یک
باب خانه و محوطه به مساحت  614/07مترمربع به شماره پالک شماره  990فرعی مفروز
و مجزی ش��ده از پالک شماره  38فرعی از  2اصلی واقع در شکالگوراب بخش  24گیالن از
مالکیت رسمی محمد حسن عابد رفتار محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاصی نسبت به صدورسند مالکیت
متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض
خود را به اداره ثبت اس��ناد و امالک محل تس��لیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از
تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد
شدتاریخ انتشار اول 98/06/17 :تاریخ انتشار دوم98/06/31 :
 552رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده
اداره کل ثبت اس��ناد و امالک استان گیالن آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می حوزه ثبتی
شهرستان فومن برابر رای شماره  1398/05/23-139860318003002801هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی
فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای غالمرضا قادری امین فرزند محمد علی
به شماره شناسنامه  5938صادره از تهران به شماره ملی  0046802452نسبت به ششدانگ
یک باب خانه و محوطه و انباری به مساحت  756مترمربع به شماره پالک شماره  352فرعی
مفروز و مجزی ش��ده از پالک ش��ماره  19فرعی از  20اصلی واقع در گوراب پس بخش 24
گیالن با کاربری مس��کونی از مالکیت رس��می محمدعلی دادور محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاصی
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین
آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد و امالک محل تس��لیم و پس از اخذ
رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات
سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار اول 98/06/17 :تاریخ انتشار دوم98/06/31 :
 546رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده

