اخبار

از طريق سامانه «پيکاب» در شعبههاي منتخب بانک صادرات ايران رقم خورد؛

جذب  ۵۰۰ميليارد تومان با  ۷هزار کد معامالتي

پايداري  100درصدي سيستمهاي
بانکداري بانک سينا در مهرماه

بهرهگي��ري از زيرس��اختهاي پاي��دار و
فناوريهاي نوين در بانک س��ينا ،عالوه بر
تسهيل فرايندهاي پرداخت ،زمينه پايداري
و عدم قطعي س��امانهها در اين بانک را نيز
به همراه داش��ته اس��ت .به گزارش روابط
عموميبانک س��ينا ،بررس��ي مرکز پايش
و نظارت س��رويسهاي فناوري اطالعات
بان��ک در مهرماه ج��اري نش��ان ميدهد
خدم��ات س��امانههاي بانک��داري از لحاظ
دس��ترس پذيري در بهترين شرايط ممکن
قرار دارد و ارائه خدمت به مش��تريان بدون
لحظهاي اختالل انجام ش��ده اس��ت .طبق
اي��ن گ��زارش ،کليه س��رويسهاي بانکي
بان��ک س��ينا از جمل��ه بانک��داري متمرکز
ش��عب ،اينترن��ت بانک ،تلفنبان��ک ،همراه
بانک ،ساتنا و س��وئيچ کارت در مهرماه به
ص��ورت  100درصد فعال ب��وده و خدمات
بانکي در س��اعات مختلف شبانه روز از اين
طريق به هموطنان ارائه شده است.
دور دوم مجامع فصلي
بيمه آسيا آغاز شد

دور دوم مجامع فصلي بيمه آس��يا با هدف
بررس��ي عملکرد مناطق ده گانه بيمه آسيا
برگزار ش��د .به گزارش روابط عموميبيمه
آس��يا ،دور دوم مجام��ع فصلي بيمه آس��يا
ب��ا حض��ور نايب ريي��س هي��أت مديره و
مديرعامل ،اعض��اي هيأت مديره ،معاونان
مديرعامل ،مديران ،سرپرس��تان مناطق و
روساي ش��عب مناطق دهگانه اين شرکت،
آغاز شد .بر اساس اين گزارش ،در نخستين
روز برگ��زاري اي��ن مجامع ،سرپرس��تان و
روساي استانهاي مناطق  9شامل همدان،
مرکزي ،کرمانشاه و کردستان و استانهاي
منطقه  7شامل گيالن ،زنجان و قزوين به
ارائه گزارش��ي از فعاليتهاي خود در شش
ماهه نخست امسال پرداختند .مسعود بادين
نايب رييس هيأت مديره و مديرعامل بيمه
آس��يا در اين نشست ،با اش��اره به وضعيت
تحس��ين برانگيز اين ش��رکت در عمليات
بيم��ه گري خود در ش��ش ماهه نخس��ت
امسال ،از تالش مجدانه و بي نظير خانواده
بزرگ بيمه آسيا قدرداني کرد و آن را نتيجه
همدلي و عملکرد فني و حرفهاي تک تک
پرسنل و شبکه فروش بيمه آسيا برشمرد.

در بان��ک صادرات ايران س��امانهاي به نام
«پيکاب» (پيش��خوان کارگ��زاري در بازار
پ��ول) راهان��دازي و براي نخس��ين بار در
شعب منتخب اين بانک اجرايي شده است.
اجراييشدن سامانه «پيکاب» در شعبههاي

بانک جزو عملياتهاي موثر در جهت جذب
نقدينگي با ايجاد  ۷هزار کد معامالتي بورسي
بوده اس��ت .به گزارش روابطعموميبانک
صادرات ايران ،مه��دي کباري مديرعامل
کارگ��زاري بانک صادرات اي��ران در رابطه
با «س��امانه پيش��خوان کارگزاري در بازار
پول» ب��ه «بورسنيوز» گف��ت :اين پروژه
که «پيکاب» نام داش��ته براي نخستينبار
در بانک صادرات اي��ران راهاندازي و در 51

شعبه منتخب اين بانک ،در حال اجرا است.
وي ب��ه اهداف راهاندازي «پيکاب» اش��اره
ک��رد و ادامه داد :جذب س��رمايه در بورس
يکي از مهمترين اه��داف جذب نقدينگي
در بازارهاي مالي کش��ور بهش��مار ميرود،
بنابراين هدف از اجراي اين پروژه را ميتوان
تبديل هر شعبه بانک صادرات ايران به يک
کارگزاري دانس��ت .کباري افزود :با نگاهي
ديگ��ر به نحوه اجرايي ش��دن اي��ن پروژه

ميتوان گفت که از  ۲۳۰۰شعبه فعال بانک
صادرات ايران در سطح کشور ۵۱ ،شعبه اين
بانک پروژه «پيکاب» را بهصورت عملياتي
درآوردهاند که البته با توجه به پتانسيل برخي
استانها و فاکتورهايي همچون «شعبههاي
متعدد»« ،ظرفيت استان» و «تعدد شعب»
و « ...پيکاب» در شعبههايي که داراي مجوز
خدمات کارگزاري با محور ش��رکت بورس
هستند ،به اجرا درآمده و آماده خدماترساني

به فعاالن و متقاضيان سرمايهگذاري در بازار
سرمايه هستند .مديرعامل کارگزاري بانک
صادرات ايران با اش��اره ب��ه تجربه بيش از
 ۶ماهه اين پ��روژه ،عنوان کرد :متقاضيان
پ��س از اح��راز هويت و اخ��ذ کدآنالين و
آفالين ،ميتوانند امور مربوط خود را درون
شعبههايي با حضور همکاران آموزش ديده
ما و حمايت و پش��تيباني بس��يار قوي ،به
سرانجام رسانند.

حسين زاده اعالم کرد

عملکرد درخشان فعاليتهاي ارزي بانک ملي ايران در اوج تحريمها

مديرعام��ل بان��ک ملي اي��ران گفت :با وج��ود اعمال
تحريمهاي ظالمانه عليه کشورمان ،عملکرد ارزي و بين
الملل بانک ملي ايران در نظام بانکي کش��ور درخشان
ب��وده اس��ت .به گ��زارش رواب��ط عموميبانک ملي
ايران ،دکتر محمد رضا حس��ين زاده در همايش بررسي
عملکرد شش ماهه نخست س��ال و تبيين برنامههاي
راهبردي بانک در ش��ش ماه��ه دوم  1398با بيان اين
که ش��عب خارج از کش��ور اين بانک ب��ه طور جدي در
حال فعاليت هس��تند ،ادامه داد :همه فعاالن اقتصادي
ميتوانند از اين خدمات اس��تفاده کنند .وي در ادامه به
اهداف تازه تدوين ش��ده براي بانک ملي ايران اشاره و
خاطرنشان کرد :کس��ب درآمد از محل کارمزد و جذب
منابع ارزان قيمت به همراه کاهش هزينه سود پرداختي
بايد در دس��تور کار همه واحدها باشد ،به طوري که در
نهايت به کاهش قيمت تمام ش��ده پول منتهي شده و
از اين طريق بتوان تسهيالت بيشتري در اختيار فعاالن
اقتصادي قرار داد .حسين زاده مشتري مداري را يکي از
الزامات مهم بانکداري دانس��ت و خاطرنشان کرد :نبايد

هيچ مشتري ناراضي از شعبه خارج شود ،بنابراين روساي
ادارات امور شعب و روساي شعب بايد بر اين موضوع به
طور جدي نظارت کنند .مديرعامل بانک ملي به تحول

رخ داده در اي��ن بانک با توس��عه و معرفي محصوالت
به روز و جديد اش��اره کرد و گفت :خوش��بختانه گستره
اي��ن خدمات در حال توس��عه يافتن اس��ت و به زودي

محصوالت تازهاي نيز معرفي خواهد ش��د ،اما مهمتر از
توليد اين محصوالت ،معرفي آنها به مش��تريان به ويژه
مش��تريان بزرگ و سازماني است .او با تاکيد بر اين که
نظام بانکداري به سمت ديجيتالي شدن در حال حرکت
اس��ت ،ادامه داد :خواسته وزارت امور اقتصادي و دارايي
از ما نيز پيشگام بودن در اين حوزه است؛ ضمن اين که
بانکداري ديجيتال ،هزينههاي بانکداري را نيز به شدت
کاهش ميدهد .حسين زاده تحت وب شدن شعب بانک
ملي ايران را انقالبي در اين بانک خواند و گفت :طبيعي
است که پياده سازي يک سيستم جديد در گستره 3500
ش��عبه با بيش از  15هزار کاربر ،ممکن است اشکاالتي
نيز داش��ته باشد ،اما هيچ چيز نبايد مانع ازخدمترساني
درس��ت و سريع به مشتري شود .مديرعامل بانک ملي
ايران ادغام شعب در مکانهاي ممکن و آزادسازي منابع
حبس شده را الزم و اساسي خواند و اظهار کرد :کارهاي
زيربنايي بسيار خوبي در بانک انجام شده که يکي پس
از ديگري رونمايي ميشود و آثار آن هم در ظاهر بانک
و هم در صورتهاي مالي نمايان خواهد شد.

بازديد مديراستاني بانک ايران زمين از شرکت پايا سيستم

در راستاي سياستهاي بازاريابي شرکتي و حمايت از توليدات داخلي مدير شعب
استانهاي البرز ،قزوين و زنجان بانک ايران زمين به اتفاق تيم بازاريابي استان،
با مديرعامل و مديران شرکت پايا سيستم ديدار و گفت و گو داشتند .به گزارش
روابط عمومي :رئيس��ي مدير استان در اين بازديد به اين نکته اشاره نمودند که
ش��رکت پايا سيستم با توجه به سابقه درخش��ان و دريافت عناوين مختلف به
عنوان ش��رکت برتر در زمينههاي مختلف ،نيازمند دريافت خدمات ويژه بانکي
و مالي اس��ت که بانک ايران زمين اين توانايي و پتانس��يل را دارد که بتواند به

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مس��تقر در ثبت اس��ناد و امالک شهرستان سنندج تصرفات مالکانه
بال معارض متقاضیان ذیل تاییدگردیده لذا بدین وس��یله مش��خصات امالک در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز
جهت اطالع عموم آکهی میگرد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضیان اعتراضی
داش��ته باش��ند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا مدت دو ماه
اعتراضی خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسليم اعتراض
دادخواست خودرا به مرجع قضایی تقدیم و گواعی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور وعدم وصول و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضای
مدت مذکور وعدم وصول اعتراض س��ند مالكيت طبق مقرارت صادر خواهد شد صدور سند مالكيت مانع
مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت -.ششدانگ یکبابخانه بنام آقای یحیی مرادی فرزند محمد رحیم صادره
س��نندج تحت پالک  ۲۳فرعی از  ۱۳۵۸الی بخش یکی به مساحت 153/73متر مربع به آدرس سنندج حاجی
آباد پایین  - ۲ششدانگی یک باب خانه بنام آقای یحیی مرادی فرزند محمد رحيم صادره سنندج تحت پالک
 ۲۲۴مرمی از  ۱۳۵۸اصلی بخش یک به مس��احت  99/62متر مربع به آدرس س��نندج حاجی آباد پایین .م/
الف 13165:تاریخ انتشار نوبت اول  98/7/29:تاریخ انتشار نوبت دوم 98/8/14:
رئیس ثبت منطقه دو سنندج
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های
فاقد س��ند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره 1398/07/01-139860318003003670
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرس��می مستقر در واحد
ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم لیال بقائی شولمی فرزند رحمت اله به شماره ملی
 0321796081نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی (انباری) به مساحت 815/66
مترمربع به ش��ماره پالک  396فرعی مفروز و مجزی ش��ده از پالک شماره  16فرعی از  94اصلی واقع در
کلرم بخش  24گیالن با کاربری مس��کونی پیشنهادی به نش��انی فومن بخش سردار جنگل روستای کلرم
باالتر از امام زاده از مالکیت رسمی میرزا دریادل کلرمی 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 این اداره تسلیم
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 سند مالکیت
صادرخواهد شدتاریخ انتشار اول 98/07/30 :تاریخ انتشار دوم98/08/14 :
 681رئیس 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 ساختمان های
فاقد س��ند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره 1398/07/08-139860318003003858
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی
فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای علی قهرمانی فرزند قدرت به شماره ملی 6369793434
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب خانه به مساحت  1107/43مترمربع به شماره پالک
 708فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  13فرعی از  36اصلی واقع در دررود پیش بخش  24گیالن
به نشانی رودپیش خداشهر روبروی مسجد شهدا جنب منبع آب از مالکیت رسمی علی اکبر اهلی گردیده
اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاصی
نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تس��لیم اعتراض
دادخواس��ت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقض��ای مدت مذکور و عدم
وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار اول 98/07/30 :تاریخ
انتشار دوم98/08/14 :
 686رئیس 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 ساختمان های
فاقد س��ند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره 1398/07/11-139860318003003922
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی
فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای محمدرضا فالحتی کرد آبادی فرزند اصغر به ش��ماره
ملی  2668748224نسبت به ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت  93/74مترمربع به شماره پالک
ش��ماره  1182فرعی مفروز و مجزی ش��ده ازپالک شماره  5فرعی از  1اصلی واقع در نوگوراب بخش 24
گیالن از مالکیت رس��می علی دلدار فومنی محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به

عنوان مشاور و ارائه دهنده خدمات مالي در کنار مديران و صاحبان اين شرکت
همکاري دوجانبه را صورت دهد .سپس با اشاره به نوع توليدات اين کارخانه که
نيازمند خريد مواد اوليه از شرکتهاي فوالدي معتبر از جمله فوالد مبارکه است،
مش��اورهاي کوتاه در خصوص استفاده از گشايش اعتبار اسنادي به مديرعامل
ش��رکت ارائه نمودند که مورد توجه ايشان قرار گرفت و آمادگي جهت هرگونه
افتتاح حساب و ارائه ساير خدمات از جمله ضمانت نامه و گشايش اعتبار اسنادي
از سوي بانک ايران زمين را اعالم نمودند .مهندس زبردست مديرعامل شرکت

،توضيحاتي در خصوص نحوه فعاليت ،فروش محصوالت و چگونگي تعامل با
ش��رکتهاي خريد مواد اوليه ،ارائه کردند .وي در ادامه از ش��رکت پايا سيستم
به عنوان تنها صادرکننده رکهاي مخابراتي به کش��ورهاي اروپايي،آسيايي و
افريقايي نام برد و از روند توليد محصوالت و توس��عه کارخانه توضيحاتي بيان
کرد .در ادامه مهندس زبردست ضمن قدرداني و تشکر از مديران بانک به منظور
حضور در محل کارخانه ،از حس��ن برخورد ،نحوه مشاوره و تنوع خدمات بانک
ايران زمين استقبال نموده و خواستار همکاري في مابين شرکت و بانک شدند.

فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاصی نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی
داش��ته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس
از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت
صادرخواهد شدتاریخ انتشار اول 98/07/30 :تاریخ انتشار دوم98/08/14 :
 701رئیس 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 ساختمان های
فاقد سند رس��می حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره 1398/07/08-139860318003003861
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرس��می مستقر در واحد
ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای حس��ن برگ بیدی سیاه پیرانی فرزند رمضانعلی
به شماره ملی  2668019095نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب خانه و سه باب انباری
به مس��احت  1561مترمربع به شماره پالک  42فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  1و  4فرعی از
 86اصلی واقع در گلف پش��ت بخش  24گیالن به نش��انی فومن االله گوراب انتهای دزدک منزل حسن برگ
بیدی از مالکیت رسمی رمضانعلی برگ بیدی 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 این اداره 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 98/07/30 :تاریخ انتشار دوم98/08/14 :
 691رئیس 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 ساختمان های
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرس��تان فومن برابر رای شماره 1398/07/13-139860318003003965
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرس��می مستقر در واحد
ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای علی خوش قلب خس��روآبادی فرزند حاجیگل به
ش��ماره ملی  2669619622نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 224/83
مترمربع به ش��ماره پالک  848فرعی مفروز و مجزی ش��ده از پالک ش��ماره  3فرعی از  10اصلی واقع در
س��نگ بیجار بخش  24گیالن با کاربری مسکونی و نوار حفاظتی به نشانی فومن انتهای بلوار ابوذر سمت
چپ محله نقاره چیان از مالکیت رسمی سید طاهر شرفی 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 این اداره تسلیم
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 سند مالکیت
صادرخواهد شدتاریخ انتشار اول 98/07/30 :تاریخ انتشار دوم98/08/14 :
 695رئیس 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 ساختمان های
فاقد سند رس��می حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره 1398/07/07-139860318003003834
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرس��می مستقر در واحد
ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم زهرا فدائی فومنی صفت فرزند جمالعلی به شماره
ملی  266927359نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب خانه به مساحت  450مترمربع به
شماره پالک شماره  1817فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  14فرعی از  72اصلی واقع در سنگ
بجار بخش  24گیالن از مالکیت رسمی جمالعلی فدائی فومنی صفت 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 این
اداره تسلیم 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
سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار اول 98/07/30 :تاریخ انتشار دوم98/08/14 :
 699رئیس 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 ساختمان های
فاقد سند رس��می حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره 1398/07/02-139860318003003727
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خبر
مشارکت بانک توسعه تعاون در ایجاد
۲۳۵۰۰فرصت شغلي در حوزه آبفا

حجت اهلل مهديان رييس هيات مديره و مدير
عامل بانک توسعه تعاون :رسالت بانک توسعه
تعاون حمايت از طرحهاي ملي است حجت اهلل
مهديان رييس هيات مديره و مدير عامل بانک
توسعه تعاون در جلس��ه انعقاد قرارداد عامليت
فيمابين بانک توس��عه تعاون و ش��رکت مادر
تخصصي مهندس��ي آب و فاضالب کشور در
حضور محمد ش��ريعتمداري وزير تعاون ،کار و
رفاه اجتماع��ي و اردکانيان وزير نيرو در محل
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي گفت :رسالت
اصلي بانک توسعه تعاون حمايت از طرحهاي
ملي در عرصههاي اش��تغالزايي و رونق توليد
ميباش��د .وي اف��زود :بانک توس��عه تعاون با
اعطاي تسهيالت به ميزان ۱۹۱ميليون دالر،
۷ميليون يورو و ۲۰۵ميليارد تومان از ۱۳پروژه
در طرحهاي برقابي و انرژي حمايت مالي نموده
اس��ت و در اين خصوص توانسته است با اتکاء
به ظرفيت صندوق توسعه ملي و منابع داخلي
قدمهاي اساس��ي بردارد .مهديان خاطرنشان
کرد :هدف بانک توسعه تعاون اعطاي ۱۳۰هزار
ميليارد ريال تسهيالت در سال جاري ميباشد
؛ همچنين با ادغام منابع صندوق توسعه ملي و
منابع داخلي بانک ،امکان حمايت از طرحهاي
کارآفريني و توس��عه بخش آب و فاضالب به
ميزان ۱۹۰0۰ميلي��ارد ريال فراهم گرديده که
اين تسهيالت توسط اين بانک به کارآفرينان
صنعت آبفا پرداخت ميگردد که زمينه اشتغال
بيش از ۲۳۵۰۰نفر را ايجاد مينمايد .مهديان با
تأکيد بر اينکه بانک توس��عه تعاون طي مدت
فعاليت دهساله عهدهدار عامليت طرحهاي ملي
از قبيل رونق توليد ،اش��تغال پايدار روستايي و
عشايري ،اشتغال فراگير ،بند الف تبصره ۱۸و
ساير طرحهاي ديگر بوده است که اين موضوع
عالوه بر ايجاد ظرفيت و بزرگتر ش��دن حجم
ک با
فعاليت بانک باعث اثربخش��ي بيشتر بان 
رويکرد توسعهاي شده است.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرس��می مستقر در واحد
ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای علی احمدی علیسرائی فرزند کاسگل به شماره ملی
 2669258662نسبت به ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت  497/25مترمربع به شماره پالک 28
فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  1فرعی از  29اصلی واقع در علیسرا بخش  24گیالن به نشانی
فومن روس��تای علیسرا نرسیده به چهارراه شهید دستکه از مالکیت رس��می ابوالقاسم احمدی 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 انتشاراولین
آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تسلیم
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 س��ند مالکیت صادرخواهد ش��دتاریخ انتشار اول98/07/30 :
تاریخ انتشار دوم98/08/14 :
 679رئیس 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 ساختمان های
فاقد سند رس��می حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره 1398/07/02-139860318003003722
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرس��می مستقر در واحد
ثبت��ی فوم��ن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای س��عید ربیعی فرزند نعمت اله به ش��ماره ملی
 1288267614نس��بت به شش��دانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت  542مترمربع به شماره پالک 231
فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  70فرعی از  68اصلی واقع در نوده بخش  24گیالن از مالکیت
رسمی کاس بیدل 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 داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 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:
 98/08/14تاریخ انتشار دوم98/08/28 :
 746رئیس 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 ساختمان های
فاقد سند رس��می حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره 1398/07/14-139860318003003982
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی
فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای مهدی رجبی فرزند علی به ش��ماره ملی 2668113210
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب انباری به مساحت  929/16مترمربع به شماره پالک
 2754فرعی مفروز و مجزی ش��ده از پالک شماره  184فرعی از  62اصلی واقع در کالشم بخش  24گیالن
با کاربری مس��کونی از مالکیت رسمی حسین رجبی 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 داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
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 سند مالکیت
صادرخواهد شدتاریخ انتشار اول 98/08/14 :تاریخ انتشار دوم98/08/28 :
 762رئیس 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 ساختمان های
فاقد سند رس��می حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره 1398/07/09-139860318003003883
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی
فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای هادی بی پروا فرزند علی به شماره ملی 2679697421
نس��بت به یک باب خانه و محوطه به مساحت  268/47مترمربع به شماره پالک شماره  3758فرعی مفروز
و مجزی شده از پالک شماره  33فرعی از  69اصلی واقع در گربه کوچه بخش  24گیالن از مالکیت رسمی
محمد ابراهیم جهانی س��ندی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع 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 این اداره تسلیم 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
ص��ورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات س��ند مالکیت صادرخواهد
شدتاریخ انتشار اول 98/08/14 :تاریخ انتشار دوم98/08/28 :
 758رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده

