اخبار
 722هزار فقره تسهیالت بانک ملی
ایران برای رونق بنگاه های اقتصادی

با حمایت بانک ملی ایران بیش از  722هزار
بنگاه اقتصادی در ش��ش ماه نخست امسال
برای رونق بازار و کسب و کار خود تسهیالت
دریاف��ت کردند.به گ��زارش روابط عمومی
بانک ملی ایران ،در شش ماه ابتدای امسال
 722هزار و  593فقره تسهیالت بانک ملی
ایران به ارزش  692هزار و  709میلیارد ریال
به بخش های مختلف کش��اورزی و صنایع
تبدیلی ،صنعت و معدن ،مسکن و ساختمان،
بازرگانی و ...پرداخت شده است.سهم بخش
کش��اورزی و صنایع تبدیلی از تس��هیالت
پرداخت��ی بانک ملی ای��ران به بخش های
مختلف اقتص��ادی طی این م��دت ،بالغ بر
 38ه��زار و  550فق��ره ب��ه ارزش  25هزار
و  527میلی��ارد ریال بوده اس��ت.همچنین
از ابتدای س��ال جاری تا پایان ش��هریورماه،
هف��ت هزار و  773میلیارد ریال تس��هیالت
در  17ه��زار و  870فقره به بخش مس��کن
و ساختمان پرداخت شده است.همچنین این
بانک در راستای حمایت از بخش صنعت و
معدن کش��ور در مدت مذک��ور بالغ بر 160
ه��زار و  751میلی��ارد ریال تس��هیالت در
 21هزار و  525فقره پرداخت کرده اس��ت.
بن��گاه های بخ��ش بازرگانی نی��ز  84هزار
و  197فق��ره تس��هیالت ب��ه ارزش 88
ه��زار و  46میلیارد ری��ال دریافت کرده اند.
همچنین سهم بخش خدمات نیز از مجموع
این تس��هیالت  560ه��زار و  277فقره به
ارزش  409هزار و  213میلیارد ریال و سهم
بخش صادرات نیز  174فقره به ارزش یک
هزار و  399میلیارد ریال بوده است.
تغییر ساعت کاری شعب بانک
کارآفرین در شهر کرمانشاه

س��اعت کاری ش��عب بان��ک کارآفرین در
ش��هر کرمانشاه تغییر کرد .به گزارش روابط
عموم��ی بان��ک کارآفرین ،بر اس��اس نامه
استانداری استان کرمانشاه ،شعب این بانک
در شهر کرمانش��اه از روز سهشنبه ششم تا
دوش��نبه دوازدهم آبان ماه ،از ساعت 8:30
تا  11:30آماده خدمترس��انی به مشتریان
گرام��ی خواهند بود.الزم به ذکر اس��ت که
هرگونه تغییر در س��اعت کاری ش��عب این
بانک در روزهای آتی ،از طریق وبس��ایت
آن اعالم خواهد شد.

با عبور منابع از  ٣٠٠هزار میلیارد تومان صورت گرفت

تحقق ٢٢هزار میلیارد ریال حاشیه سود عملیاتی بانک صادرات ایران در پایان مهرماه

بان��ک ص��ادرات ای��ران ب��ا تمرک��ز بر
فعالیته��ای عملیاتی در پای��ان مهرماه
 99ضم��ن عبور منابع س��پردهای از مرز
 ٣٠٠هزار میلیارد تومان ،موفق به ایجاد
حاش��یه س��ود دو ه��زار و  ٢٠٠میلی��ارد
تومان��ی ش��د.به گ��زارش روابطعمومی
بانک ص��ادرات ایران ،گ��زارش فعالیت
ماهان��ه این بانک ب��رای دوره منتهی به
 ٣٠مهرماه  ١٣٩٩در سایت کدال منتشر

شدکه بر اساس آن ،بانک صادرات ایران
با جذب بیش از  ٣٠٠هزار میلیارد تومان
منابع س��پردهای و تمرکز بر فعالیتهای
عملیاتی و وصول مطالبات توانست طی
دوره مال��ی هفت ماه��ه منتهی به پایان
مهرماه س��ال  ٩٩بیش از دو هزار و ٢٠٠
میلیارد تومان حاشیه سود عملیاتی ایجاد
کند.جمع درآمد تسهیالت اعطایی بانک
صادرات ای��ران از ابتدای س��ال مالی تا

پای��ان مهرماه  ،١٣٩٩بال��غ بر  ١٤٥هزار
و  ٩٨٤میلی��ارد ریال بوده اس��ت .این در
حالی اس��ت که جمع س��ود س��پردههای
س��رمایهگذاری بان��ک در ای��ن مدت به
 ١٢٣هزار و  ٦٦٥میلیارد ریال رس��یده و
بیش از  ٢٢هزار میلیارد ریال برای بانک
س��ود عملیاتی ایجاد کرده است .اصالح
ساختار مالی بانک صادرات ایران با توجه
به تالشه��ای صورتگرفته در بیش از

 ٣٠ماه گذش��ته ،نتای��ج مثبتی همچون
کاهش قاب��ل توجه زیان انباش��ته بانک
داش��ته به نح��وی ک��ه در صورتهای
مالی حسابرس��ی نشده ش��ش ماهه اول
س��ال  ٩٩با کاهش  ٦٤درصدی نس��بت
به مدت مشابه س��ال قبل ،همراه بوده و
با توجه به س��ودآوری گروه مالی س��پهر
صادرات در دوره مالی شش ماهه منتهی
به پایان ش��هریور  ٩٩و س��هم درآمدی

بی��ش از  ٣٠هزار میلی��ارد ریالی بانک از
این محل ،انتظار میرود نتیجه مثبت آن
در صورتهای مالی تلفیقی بانک موجب
به از بین رفتن زیان انباشته و ایجاد سود
انباش��ته ش��ود .بهبود کفایت سرمایه و
افزایش قابل توجه قدرت تسهیالتدهی
بانک صادرات ایران ،شرایط برای حضور
قدرتمندتر در حمایت از اقتصاد کش��ور را
در پی خواهد داشت.

رضا ساعدی فر مطرح کرد:

صورتهایمالیشفافپیشنیازارائهخدماتوتسهیالتدربانکتوسعهصادرات

مع��اون اعتبارات بانک توس��عه صادرات ای��ران گفت:
تصمیم گی��ری در خصوص پرونده ش��رکت هایی که
صورت های مالی ش��فاف و مناس��بی دارند بدون وقفه
انجام می پذیرد.به گزارش روابط عمومی بانک توس��عه
صادرات ایران ،رضا س��اعدی فر ،افزود :ش��رط دریافت
تسهیالت از محل منابع صندوق توسعه ملی برخورداری
حداق��ل بیس��ت درص��دی از نس��بت مالکانه اس��ت.
وی اف��زود :در صورت��ی که بنگاهی از نس��بت مالکانه
یادش��ده برخوردار نباش��د ،امکان ثبت اطالعات آن در
سامانه صندوق توسعه ملی به منظور دریافت تسهیالت
تلفیقی ،وجود نخواهد داشت.س��اعدی فر با بیان اینکه
نس��بت مالکانه برای بنگاه هایی که خواهان استفاده از
تسهیالت از محل منابع بانک هستند ،حداقل  ۱۵درصد
تعیین شده ،اظهار داشت :دریافت تسهیالت برای بنگاه
هایی که حداقل نس��بت مالکانه یادش��ده( ۱۵درصد) را
دارند ،از س��هولت بیش��تری برخوردار خواهد بود.معاون
اعتبارات بانک توس��عه صادرات ایران تصریح کرد :این
بانک به ش��رکت هایی تسهیالت بدون وثیقه اعطا می

کند که صورت های مالی ش��فاف خود را با امضا و مهر
تایید حس��ابرس به بانک ارائ��ه دهند ،در غیر اینصورت
باید وثیقه ای مناسب به بانک معرفی کنند.ساعدی فر

اعالم کرد :اگر شرکتی تعهدات ارزی خود را طبق آخرین
فهرست اعالمی بانک مرکزی ایفا کرده باشد ،بر اساس
اختیاراتی که به سیستم بانکی کشور اعطا شده ،می تواند

تس��هیالت تا مبلغ  ۵۰میلیارد ریال در قبال ارائه کامل
مدارک اظهارنامه مالیاتی از بانک توسعه صادرات ایران
دریافت کند.وی در ادامه خاطرنش��ان کرد :هرچند برای
ما مهم است که تسهیالت اعطایی بانک صرف صادرات
ش��ود اما اگر در مسیر صادرات مشتریان منع قانونی به
وجود آمد ،جریمه ای ب��رای عدم انجام تعهد صادراتی
مشتریان برای ایشان در نظر گرفته نمی شود.ساعدی فر
در م��ورد مقررات تغییرکاالی صادراتی،گفت :از آنجایی
که در سیستم بانکی ما قوانین بانکداری اسالمی رعایت
می شود ،مشتریان ملزمند تغییر برنامه صادراتی خود را
کتبا به شعبه ذیربط اطالع داده و اسناد صادراتی مرتبط
را به موقع به بانک ارائه دهند تا مشکلی برایشان ایجاد
نش��ود.معاون اعتبارات بانک توس��عه صادرات ایران در
خصوص طرح های توسعه ای کشور ،تصریح کرد :بانک
در صورت موجه و صادراتی بودن طرح های مش��تریان
می تواند منابع مالی مورد نیاز شرکت ها را از طریق منابع
بانک و یا معرفی ش��رکت ها به بازار سرمایه و از طریق
شرکت تامین سرمایه بانک فراهم کند.

حمایت 280میلیاردی بانک کشاورزی از راه اندازی واحد گلخانه ای پرورش سبزی و صیفی جات در استان قزوین

اس��تان قزوین دربخش ش��مال غربی کشور
فقط یک درصد از مساحت کشور را تشکیل
می دهدونقش بسزائی در تولید و اقتصاد کشور
دارد.خاک زرخیز این دیار،چهار تا پنج درصد
محصوالت کشاورزی کشور را تولید می کند
 .در شهرس��تان بویی��ن زهرا و در روس��تای
س��گز آباد  ،واحد گلخانه ای پرورش سبزی
و صیف��ی جات ب��ه روش خاکی با حمایت و

مشارکت 280میلیاردی بانک کشاورزی راه
اندازی ش��ده و با ایجاد اشتغال برای بیش از
 28نفر ،نقش مهمی در توسعه پایدار و رونق
اقتصادی این منطقه ایفا می کند.به گزارش
رواب��ط عمومی و هم��کاری های بین الملل
بانک کش��اورزی ،واحد گلخانه ای دودانگه
منظره چش��م نواز  8/4هکتار زمین زراعی
که با اس��تفاده از تسهیالت بانک کشاورزی

به سیس��تم آبیاری قطره ای مجهز ش��ده و
زیر کش��ت محصوالت مهمی چون پرورش
س��بزی و صیفی جات ب��ه روش خاکی قرار
دارد  ،ب��رگ افتخار دیگری از عملکرد بانک
کش��اورزی در حمای��ت از کارآفرینی و تولید
در کش��ور است  .محسن دودانگه مدیر واحد
گلخان��ه ای دودانگ��ه ،با تاکید ب��ر حمایت
280میلیارد ریالی بانک کشاورزی و همراهی

آگهی ابالغ کالسه شماره  8700026 :بدین وسیله به اقایان صالح لطفی شناسنامه شماره 496نام پدر محمد صادره سنندج وحسام محمد پناه شناسنامه
ش��ماره  494نام پدر محمد علی صادره س��نندج ابالغ می ش��ود که بانک رفاه کارگران شعبه گلشن به استناد قرارداد بانکی ش��ماره  294810223مورخ
26/2/1387جهت وصول مبلغ  500/462/9ریال تا تاریخ  1/8/1399به انضمام خس��ارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تس��ویه کامل بدهی طبق
مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 8700026در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ  30/5/87مامور ،محل اقامت شما
به شرح متن سند شناخته نشده ،لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده  ۱۸آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار
محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد ،نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید ،عمليات
اجرائی جریان خواهد یافت.
معاون اداره اجرای اسناد رسمي سنندج حسین مالميرزائي
مفقودی سند کمپانی برگ سبز پژو  206هاچ بک مدل  1388به رنگ سفید – روغنی به شماره موتور  13588000456به شماره شاسیNAAp23FG69J154398
به نام معصومه ابراهیمی به شماره ملی  2268883337به شماره پالک ایران  455 69س  62وشناسه وسیله نقلیه  VIN:IRC88R210O154398مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط شده است.
آگهی موضوع ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت خانم فاطمه گرگیج باارائه استشهادیه گواهی شده ادعانمودند که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه
زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت  527/70متر مربع دارای پالک شماره  232فرعی از یک  -اصلی بخش شش ثبت علی آباد کتول ذیل ثبت 4399
صفحه  252دفتر جلد  26که به نام فاطمه گرگیج صادر وتسلیم گردیده  ،بعلت جابجائی مفقود شده که تقاضای صدور سند مالکیت المثنی راازاین اداره
نموده است .از این رو باستناد ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب دریک نوبت آگهی می گردد تاهرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای
انجام داده و یا مدعی سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خودراضمن ارائه مدارک و مستندات به این
اداره تسلیم نمایند درغیر اینصورت پس از انقضای مدت مذکور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد .م.الف 191:تاریخ انتشار:
سه شنبه 1399/8/6
حجت اهلل تجری رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان علی آباد کتول
آگهی اختصاصی آگهی موضوع  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و فاقد سند رسمی برابر آراء صادره هیأت حل
اختالف قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان علی آباد کتول تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است  .لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی می شود  .در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  ،می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان علی آباد کتول تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .آقای حسین عاشوری شیخی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه  1614و کد ملی  2269856414صادره
از علی آباد در ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت  573.73متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک شماره
 – 19اصلی واقع در علی آباد کتول  - ،خیابان سی متر جنوبی کوچه فرزانه پنج بخش  6حوزه ثبت علی آباد کتول کالسه  1397114412005000258م
الف  158تاریخ انتشار نوبت اول 1399/07/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/08/06 :
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابر رای شماره 1399/05/11-2621139860318003003063هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
مس��تقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم ش��هین فالحتکار ماکلوانی فرزند موسی به شماره ملی  2669004229نسبت به
ششدانگ زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 405مترمربع به شماره پالک  2090فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  52فرعی از 98اصلی واقع
در ماکلوان بخش  24گیالن به نشانی:فومن -ماکلوان -خ علی اصغر(ع) از مالکیت رسمی زلفعلی استوی محرز گردیده است ،لذا به منظور اطالع عموم در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت  2ماه 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 صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت
اول 99/07/22:تاریخ انتشار نوبت دوم99/08/06:
 591رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن حسن عباس زاده
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابر رای شماره 1399/06/18-139860318003004081هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای صادق کاظم خواه فرزند رجبعلی به شماره ملی  2678693988نسبت به ششدانگ یک باب
خانه و محوطه به مساحت 458/50مترمربع به شماره پالک  2822فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  184فرعی از 62اصلی واقع در کالشم بخش
 24گیالن از مالکیت رسمی رحیم رجبی کالشمی محرز گردیده است ،لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود و در صورتی
که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه 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 صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 99/07/22:تاریخ انتشار نوبت دوم99/08/06:
 597رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن حسن عباس زاده

بانک با این مجموعه می گوید :با پش��تیبانی
بانک کش��اورزی و با توجه به محدودیت در
منابع آب و خاک  ،دیگر تکیه به کش��اورزی
سنتی توجیه زیادی ندارد و ارتقای بهره وری
 ،کاهش هزینه ها ،افزایش تولید و در اختیار
گرفتن بازارهای خارجی باعث شده است که
به س��مت توس��عه کش��ت گلخانه ای روی
بیاوریم.وی درب��اره مزایای واحد گلخانه ای

پرورش س��بزی و صیفی جات می گوید :در
کش��ت های گلخانه ای به سبب بسته بودن
محیط ،هدر رفت آب بس��یار کاهش یافته و
همچنی��ن با اس��تفاده از روش های مکانیزه
آبی��اری مصرف آب به حداقل خواهد رس��ید
وبا توجه به امكان كنترل عوامل محیطی و
تنظیم شرایط مورد نیاز گیاه ،تولید محصول
در تمام فصول امکان پذیر خواهد بود.
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انتشار نشريه داخلی بانك صنعت و معدن

چه��ل و یکمین نش��ريه داخلی بانك صنعت
و مع��دن (ويژه نامه س��ال  )99حاوي مطالب
بانكي  ،مصاحبه  ،اخبار و  ...منتشر و در اختيار
مخاطبين قرار گرفت .چهل و یکمین نشريه
داخلی بانك صنعت و معدن (ويژه نامه س��ال
 )99ح��اوي مطالب بانكي  ،مصاحبه  ،اخبار و
 ...منتشر و در اختيار مخاطبين قرار گرفت.به
گزارش پايگاه اطالع رس��اني بانك صنعت و
معدن ،اين شماره از نشریه ياد شده در بخش
سخن سردبير به موضوع نقش الزامات نهادی
بان��ک صنع��ت و معدن در کم��ک به بخش
صنع��ت و معدن کش��ور پرداخت��ه و در ادامه
ضمن درج اخبار س��رویس ها و خدمات جدید
بانک ،گزارش مجمع عمومی بانک و جلسات
مدیران استاني و شعب و مصاحبه با مدير امور
حس��ابداری کل ،مطالبي را پيرامون رمزارزها
 ،مديريت خشم در س��ازمان و دانستني هاي
پزشكي در اختيار خوانندگان قرار داده است.
تغییر ساعت کار شعب بانک ایران زمین
در استان کرمانشاه بهدلیل شیوع کرونا

با توجه به ابالغیه استانداری استان کرمانشاه در
خصوص نحوه فعالیت و حضور دس��تگاه های
اجرایی استان ،برخی شعب بانک ایران زمین در
شهرستان های استان تعطیل و مابقی شعب با
کاهش ساعت کاری به مشتریان محترم خدمت
ارائه می کنند .ب��ه نقل از روابط عمومی بانک
ایران زمین :با توجه به تش��دید شیوع ویروس
کرونا ،س��تاد مدیریت مبارزه با کرونا در استان
کرمانش��اه اعالم کرد :نح��وه فعالیت و حضور
کارکنان در دستگاه های اجرایی و سایر ادارات
در شهرستان ها از روز دوشنبه  5آبان ماه لغایت
 12آبان با حضور نیمی از کارکنان از ساعت 8
صبح الی  12ظهر فعالیت خواهند کرد.بر اساس
این مصوبه س��اعت کار ارائه خدمات به مردم
در ش��عب بانک ایران زمین برای پیشگیری از
شیوع ویروس کرونا ،روزهای شنبه تاپنج شنبه
از ساعت  8:00تا  12:00است.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره
1399/07/22-139960318003005050هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد جواد کاسب نژاد زیدهی فرزند مختاربه شماره ملی  2660035873نسبت به ششدانگ زمین مشتمل بر بنای ساختمان به مساحت
 170/45مترمربع به شماره پالک  694فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  10فرعی از 88اصلی واقع درقلعه کل بخش  24گیالن از مالکیت رسمی یوسف رحمتی
قلعه کلی محرز گردیده است ،لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه 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 صادر خواهد
شد .تاریخ انتشار نوبت اول 99/08/06:تاریخ انتشار نوبت دوم99/08/20:
 657رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن حسن عباس زاده
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای
ش��ماره 1399/07/05-139960318003004522هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای رضا محس��نی ش��نبه بازاری فرزند حسن به شماره ملی  2669510515نسبت به ششدانگ زمین مشتمل بر خانه و انباری
ومحوطه به مس��احت1689مترمربع به ش��ماره پالک  362فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  10فرعی از 65اصلی واقع درسیاه پیران بخش  24گیالن از مالکیت
رسمی ورثه عباس صالحی محرز گردیده است ،لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه 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
صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول 99/08/06:تاریخ انتشار نوبت دوم99/08/20:
 670رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن حسن عباس زاده

