اخبار
پیام تسلیت مدیرعامل بانک تجارت به
مناسبت شهادت دکتر فخری زاده

مدیرعامل بانک تجارت ترور دکتر محس��ن
فخری زاده رییس سازمان پژوهش و نوآوری
وزارت دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح را به
مقام معظم رهبری ،مردم قهرمان کش��ورمان
و خانواده ایش��ان تبریک و تس��لیت گفت .به
گزارش روابط عمومی بانک تجارت متن پیام
مدیرعامل این بانک به ش��رح زیر است:ترور
ناجوانمردانه دانشمند برجسته ،باسابقه ،مجاهد
و نخبه علمی و صنعت هستهای کشور ،شهید
دکتر محس��ن فخ��ری زاده رییس س��ازمان
پژوهش و ن��وآوری وزارت دفاع و پش��تیبانی
نیروهای مس��لح بار دیگر چهره پلید و خبیث
رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی را نسبت
به ملت شریف و سرافراز ایران آشکارترساخت.
شهید فخری زاده در طول عمر پربرکت خود
خدم��ات ارزندهای را به صنای��ع دفاعی ایران
ارائه کرد و تربیت ش��اگردان سختکوشی که
راه او را با تمام توان ادامه دهند ،ازجمله میراث
ماندگار او بشمار میروند.میراث گرانبهایی که
ش��هید فخری زاده پس از سه دهه مجاهدت
پرثمر و گرانبها در مرزهای دانش دفاعی از خود
بهجا گذاشت باعث برتریهای راهبردی فراوان
برای نظام اسالمی شد و این خدمات بیبدیل
همچون س��رمایهای س��ترگ در اختیار نظام
مقدس جمهوری اسالمی ایران قرار گرفت.
نحوه فعالیت واحدهای بانک رفاه
کارگران در هفته جاری

بانک رف��اه کارگران نح��وه فعالیت واحدهای
صف و ستاد خود را از روز شنبه هشتم آذر ماه
س��ال جاری به مدت یک هفته ،در مناطق با
وضعیت قرمز اع�لام کرد.به گ��زارش روابط
عمومی بانک رفاه کارگران ،با عنایت به تصمیم
شورای هماهنگی بانک ها ،نحوه فعالیت شعب
و کارکنان این بانک در تهران و سایر استان های
با وضعیت قرمز ،از روز شنبه هشتم آذر ماه سال
جاری به مدت یک هفته به این شرح است:شعب
شهرهای تک شعبه ای با  100درصد پرسنل
و س��ایر شهرها  50درصد شعب با  100درصد
پرسنل و همچنین پرسنل ستاد ،از حداقل 10
درصد تا حداکثر  50درصد با تشخیص و تأیید
مسئول مربوطه در محل کار فعالیت می کنند.
گفتنی اس��ت ،در صورت ازدح��ام جمعیت در
شعب ،تعداد شعب افزایش می یابد تا در نحوه
ارائه خدمات به مشتریان خللی ایجاد نشود.

مدیر آینده پژوه��ی و تحقیقات بانکداری
اسالمی بانک پارس��یان از عملکرد موفق
ای��ن بانک در ح��وزه اس��تراتژیک اقتصاد
مقاومتی خب��ر داد.دکتر مه��دی فراهانی
با تاکید بر اعتقاد راس��خ بانک پارسیان بر
تحقق اهداف «اقتصاد مقاومتی» و دستیابی
به «جهش تولید»،گفت  :بانک پارسیان با

مقاوم سازی اقتصاد ،محور برنامه های بانک پارسیان

مشارکت در تامین مالی پروژه های عظیم
ملی ،نقش آفرینی مهمی در مقاوم س��ازی
اقتصاد داش��ته اس��ت.وی در ادامه افزود :
مشارکت در طرح هایی همچون انتقال آب
خلیج فارس به کویر مرکزی ایران ،اکتشاف
واستخراج نفت از میادین مشترک در جهت
تکمیل فازه��ای  11الی  24پارس جنوبی

و خطوط لوله سراس��ری  9 ،6و  11انتقال
گاز ،احداث پاالیش��گاه نفت و اکتش��اف و
اس��تخراج نفت در میادین مشترک ،تأمین
مال��ی پروژه پاالیش��گاه گاز بید بلند خلیج
فارس ،حمایت از شرکت های دانش بنیان
در س��ه حوزه زیرس��اخت نوآورانه ،خدمات
نوآورانه و مش��ارکت نوآوران��ه ،تامین غذا

و دارو ،محرومی��ت زدای��ی و ارتقا عدالت
اجتماعی و  ...که منجر به ایجاد  165هزار
فرصت شغلی معادل  %5اشتغال در سطح
کش��ور شده اس��ت ،نش��ان از توانمندی و
حضور پررنگ مجموعه پارسیان در پیشبرد
اه��داف نظام جمهوری اس�لامی ایران در
تمام��ی حوزه های اس��تراتژیک دارد.مدیر

آینده پژوهی و تحقیقات بانکداری اسالمی
بانک پارس��یان در پایان اظه��ار امیدواری
کردکه با مش��ارکت جهادی گ��روه بانک
پارس��یان در ادامه سال جاری که به تدبیر
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مزین به
نام “ جهش تولید “ می باشد ،این کارنامه
درخشان تر شود.

 ٦٠درصد تسهیالت بانک صادرات ایران در  ٨ماه اول سال به تولید اختصاص یافت

آگه��ی موض��وع ماده 3قانون و ماده  13ایی��ن تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای
فاقد سند رسمی برابر رای ش��ماره – 139960324009001546هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بوشهرتصرفات مالکانه و
بال معارض متقاضی خانم مهشید جهازی فرزند عباس به شماره شناسنامه527صادره از بوشهر
به ش��ماره ملی3500804160درشش��دانگ یکباب خانه به مساحت120متر مربع پالک33فرعی از
2304اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک 2304اصلی واقع در بخش دو بوشهر خریداری از مالک
رس��می گردیده اس��ت  .لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می
ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد.م الف  508تاریخ انتشار نوبت اول 99/8/24 :تاریخ انتشارنوبت دوم 99/9/9 :
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان بوشهر
مجید امیری
آگه��ی موضوع م��اده  ۳قانون و م��اده  ۱۳آیین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه وبالمعارض
متقاضیان :برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرس��تان بهبهان تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضیان
محرز گردیده اس��ت  .لذا مش��خصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع
عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داش��ته باش��ند .میتوانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد و امالک محل تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تس��لیم اعتراض  ،دادخواس��تی خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند  .ردیف  )۱برابر رای
ش��ماره  1399603170070002343آقای لطف اله فروزان فرزند حسن با شناسنامه  764صادره از
بهبهان بشماره ملی  1861040008نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 43/58متر مربع مفروز و مجری ش��ده از پالک  5028واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک
رسمی سید محمود بالدی و محمد کاظم نجفی محرز گردیده است.
ردیف  )۲برابر رای ش��ماره  1399603170070002344خانم ناهید موسایی خراسانی فرزند محمد
حس��ن بشناسنامه  434صادره از بهبهان به شماره ملی  1860355471نسبت به سه دانگ مشاع از
ششدانگ یکباب س��اختمان به مساحت  43/58مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک  5028اصلی
واقع دربخش یک بهبهان خریداری از مالک رس��می س��ید محمود بالدی و محمد کاظم نجفی محرز
گردیده است .کاظمی -رئیس ثبت بهبهان
تاریخ انتشار نوبت اول 99/8/25 :تاریخ انتشار نوبت دوم99/9/9 :
 8/302م  /الف
اداره کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان گیالن 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 شهرس��تان
فومن برابر رای ش��ماره 1399/07/21-139960318003005019هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضی آقای محمد جهانی فرزند علی به شماره ملی  2668488771نسبت به ششدانگ
زمین مشتمل بر خانه و انباری و محوطه به مساحت  750مترمربع به شماره پالک  190فرعی مفروز
و مجزی شده از پالک شماره  1فرعی از 37اصلی واقع درکیابان بخش  24گیالن از مالکیت رسمی
حس��ن خسروی دوگوری محرز گردیده اس��ت ،لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی می ش��ود 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 اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات
س��ند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتش��ار نوبت اول 99/08/25:تاریخ انتشار نوبت دوم09/09:
99/
 750رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده
اداره کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان گیالن 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 شهرس��تان
فومن

ریالی ،تا  ١٨ماه به صورت نس��یه اقدام به خرید ماش��ینآالت و تأسیسات
کنن��د؛ ضمن اینکه بدهی این واحدها در سررس��ید اعتبارات اس��نادی ،به
صورت س��ه ساله تقس��یط و از آنها دریافت میشود .یوسفیان تاکید کرد:
بان��ک صادرات ای��ران در قالب این مجموعه اقدام��ات ،تمامی توان خود
را در جه��ت رفع نیازه��ای مالی واحدهای تولیدی ب��ه کار گرفته که آثار
مثبتی داش��ته و مورد استقبال بخشهای مختلف اقتصادی و تولیدی قرار
گرفته اس��ت.نائبرئیس هیئتمدیره بانک صادرات ایران افزود :این بانک
عالوه بر موارد مذکور ،طی هشت ماه گذشته حدود  ٤٥٠هزار میلیارد ریال
به س��ایر بخشهای اقتصادی تس��هیالت پرداخت کرده که بدون در نظر
گرفتن مبلغ  ٤٥هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداختی بابت حل مشکالت
ناش��ی از شیوع بیماری کرونا ،سایر تس��هیالت پرداخت شده به طور غیر
مس��تقیم به افزایش فعالیت بخشهای تولی��دی و افزایش تقاضای خرد
کمک کرده است.در تشریح جدیدترین آمار حمایتهای مالی بانک نسبت
به آسیبدیدگان از شیوع بیماری کرونا ،گفت :این حمایتها در قالب سه
بخش یکی به صورت پرداخت تسهیالت  ١٠میلیون ریالی جمع ًا  ٣٥هزار
میلیارد ریال به صورت قرضالحس��نه و پرداخت هشت هزار میلیارد ریال
تس��هیالت به مشاغل آسیبدیده از کرونا بود که موفق شد در این بخش
با تعدیل وثایق و مس��اعدتهای ویژه مدیریت عال��ی بانک ،بیش از ٨٤
درصد کل معرفیش��دگان را مورد حمایت ق��رار دهد .همچنین این بانک
تاکنون با پرداخت نزدیک به دو هزار میلیارد ریال تسهیالت ودیعه مسکن
حمای��ت از این بخش را آغاز ک��رده که همچنان ادامه دارد .همچنین این
بانک با اعطای  ١٨١هزار میلیارد ریال تسهیالت مرابحه خرد در تحریک
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پیام تسلیت مدیرعامل بانک سینا به
مناسبت شهادت دکتر محسن فخری زاده

یوسفیان ،نائبرئیس هیئتمدیره خبر داد:

نائبرئیس هیئتمدیره بانک صادرات ایران از پرداخت  ٦٠درصد تسهیالت
این بانک به بخش تولید طی هش��ت ماه اول سال  ٩٩خبر داد.به گزارش
روابطعمومی بانک صادرات ایران ،امیر یوس��فیان با اعالم این خبر افزود:
بانک صادرات ایران با شناخت کافی از مشکالت واحدهای تولیدی کشور،
ت بخش تولید ،طی هش��تماه ابتدای سال  ٩٩بیش از  ٥٢٥هزار
با اولوی 
میلیارد ریال تس��هیالت جدید به واحدهای تولیدی پرداخت کرده که این
میزان برابر با نزدیک به  ٦٠درصد کل میزان تسهیالت پرداخت شده بانک
در این مدت بوده است.وی گفت :طی دو سال گذشته شرایط تحریم علیه
کش��ورمان به شدت سختتر شده و دشمن هوش��مندانه و ناجوانمردانه
واحده��ای تولیدی و معیش��ت مردم را هدف گرفته اس��ت .بی ش��ک در
این ش��رایط یکی از اصلیترین مجموعههایی ک��ه میتواند به واحدهای
اقتصادی به ویژه واحدهای تولیدی برای عبور از این شرایط سخت کمک
کند ،بانکها هس��تند .بانک صادرات ایران برای تحقق این هدف ،ضمن
شناخت مش��کالت این واحدها ،تسهیالت جدید سال  ٩٩را اولویتبندی
ک��رد که بخش عمده آن به حمای��ت و تامین مالی این واحدها تخصیص
یافته اس��ت.وی افزود :بر اس��اس مطالعات انجام شده ،واحدهای تولیدی
عمدت ًا دارای س��ه مشکل اساس��ی به شرح ذیل هستند .کمبود سرمایه در
گردش با توجه به افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه و سایر خریدها ،عدم
امکان خرید نس��یه و اعتباری مواد اولیه و فروش کاال و نبود امکان خرید
ماشینآالت و تأسیس��ات جدید برای افزایش میزان تولید به دلیل کمبود
منابع که بانک صادرات ایران طی سال جاری در چند مرحله برای کمک
به این واحدها اقدامات متعددی را انجام داده است.نائبرئیس هیئتمدیره
بانک صادرات ایران اظهار کرد :این بانک طی هشت ماه اول سال جاری
در اولین قدم ٥٢٥ ،هزار میلیارد ریال تس��هیالت ریالی سرمایه در گردش
ب��ه بخشهای مختلف تولیدی پرداخت کرد که نزدیک به  ٦٠درصد کل
تسهیالت پرداختی هشت ماهه اول سال  ٩٩این بانک را شامل میشود.
بانک صادرات ایران در مرحله بعد ،بیش از  ٢٠١هزار میلیارد ریال اعتبارات
اس��نادی ریالی مدتدار ب��رای خرید مواد اولیه و ف��روش کاال به صورت
نس��یه برای واحدهای تولیدی صادر کرده است.وی در توضیح اقدام سوم
بان��ک صادرات ایران در کمک ب��ه واحدهای تولیدی ابراز کرد :این بانک
از ش��هریور ماه سال جاری طرح «طراوت توسعه» را ارائه و عملیاتی کرد
و ب��ه واحده��ای تولیدی این ام��کان را داد تا در قالب اعتبارات اس��نادی
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تقاضا برای خرید کاالهای ایرانی و رونق تولید گام برداش��ته است .ضمن ًا
پرداخ��ت  ٧٤هزار میلیارد ریال وام قرض الحس��نه نیز گام دیگری برای
افزایش تقاضای کاالی ایرانی توسط بانک صادرات ایران به شمار میآید.
یوس��فیان با بیان اینکه بخشهای مختلف اقتص��ادی همواره مورد توجه
بانک صادرات ایران بوده ،اظهار کرد :تمرکز بانک تنها بر صنایع متوس��ط
یا تس��هیالت خرد و یا صرف ًا طرحهای بزرگ اقتصادی نیس��ت .به دلیل
ب��زرگ بودن مجموعه بانک صادرات ایران و به لحاظ داش��تن واحدهای
مختلف و منابع موجود بالغ بر  ٣٠٠هزار میلیارد تومانی ،این بانک تمامی
بخشهای اقتصادی کش��ور را مورد توجه خود قرار میدهد .در این میان
بخشهای پیش��ران و بزرگ صنعتی نیز از حمای��ت بانک صادرات ایران
برخ��وردار بودهاند .طی دو س��ال اخیر ،بانک دو نی��روگا ه بزرگ برق را به
بهرهبرداری رسانده است« .نیروگاه مولد برق اسالم آباد» که از بزرگترین
و پیش��رفتهترین نیروگاههای کشور اس��ت و نیروگاه «انرژی گستر جم»
در ش��هر یزد از دیگر پروژههایی بوده ک��ه با نزدیک به  ٥٠٠میلیون یورو
عملیاتی شده است .شرکت آلومینیوم جنوب به عنوان بزرگترین مجموعه
تولید آلومینیوم در کشور توسط بانک صادرات ایران و کنسرسیومی از چند
بانک دیگر در قالب تسهیالت سندیکایی به بهرهبرداری رسیده است و در
این ش��رکت نزدیک به یک میلیارد دالر س��رمایهگذاری صورت گرفته و
مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
نائبرئیس هیئتمدیره بانک صادرات ایران افزود :بانک صادرات ایران در
حوزه پتروش��یمی که میتواند درآمد ارزی خوبی برای کشور داشته باشد،
حمایت قابل مالحظهای داشته و بالغ بر  ٥٠هزار میلیارد ریال در این بخش
تس��هیالت پرداخت کرد که امیدواریم تا سال آینده دو شرکت پتروشیمی
را به بهرهبرداری برسانیم.
یوس��فیان با اش��اره به اینکه بانکها نیز مانند واحدهای تولیدی دیگر نیاز
به مواد اولیه دارند و مواد اولیه نظام بانکی س��پردههای مش��تریان است،
گفت :خوش��بختانه اقبال مردم به بانکهای بزرگ از جمله بانک صادرات
ایران مناس��ب بوده و بانک نیز طرحهای مختلف و هوش��مندانهای برای
سپردهگذاری مشتریان ارائه کرده است .قطع ًا زمانی که منابع بانک مناسب
باشد ،کمکهای ویژهای به بخشهای تولیدی توسط بانک صورت خواهد
گرفت و عملکرد س��ال ج��اری بانک صادرات ای��ران بیانگر این موضوع
است.

براب��ر رای ش��ماره 1399/08/14-139960318003005633هی��ات موضوع قان��ون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضی خانم میترا نظری مسجد بری فرزند علی به شماره ملی  0014245231نسبت
به ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت  1441/50مترمربع به شماره پالک  78فرعی مفروز
و مجزی شده از پالک شماره  10فرعی از 91اصلی واقع درقصابعلیسرا بخش  24گیالن از مالکیت
رسمی غالمعلی صادقی 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
باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تس��لیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم
نمایند،بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار اول 99/08/25:تاریخ انتشاردوم99/09/09:
 746رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده
اداره کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان گیالن 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 شهرس��تان
فومن برابر رای ش��ماره 1399/08/18-139960318003005833هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضی آقای مرتضی برگ بیدی فرزند عبداله به ش��ماره ملی  2668912350نس��بت
به شش��دانگ یک باب خانه و محوطه به مس��احت  183مترمربع به شماره پالک  2222فرعی مفروز
و مجزی شده از پالک شماره  63فرعی از  6اصلی واقع در گشت بخش  24گیالن از مالکیت رسمی
س��ید حبیب زبر دست 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
باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تس��لیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم
نمایند،بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار اول 99/9/9:تاریخ انتشاردوم99/09/23:
 803رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده
اداره کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان گیالن 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 شهرس��تان
فومن برابر رای ش��ماره 1399/08/05-139960318003005339هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضی آقای محمدعلی نیا سسطالنی فرزند علی به شماره ملی  2668679001نسبت
به ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت  697/50مترمربع به شماره پالک  76فرعی مفروز و
مجزی ش��ده از پالک شماره  21فرعی از  23اصلی واقع در کلفت بخش  24گیالن از مالکیت رسمی
علی علی نیا سسطالنی 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
باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تس��لیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم
نمایند،بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار اول 99/9/9:تاریخ انتشاردوم99/09/23:
 784رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده
اداره کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان گیالن 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 شهرس��تان
فومن برابر رای ش��ماره 1399/08/18-139960318003005812هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضی آقای بهزاد برگ بیدی گش��تی فرزند منوچهر به ش��ماره ملی 2668111544
نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر س��اختمان دو طبقه به مساحت  131/45مترمربع به
ش��ماره پالک  2221فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  63فرعی از  6اصلی واقع در گشت
بخش  24گیالن از مالکیت رس��می س��ید حبیب زبر دس��ت محرز گردیده است ،لذا به منظور اطالع
عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود و در صورتی که اش��خاصی نسبت به صدور
س��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت 2
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض

مدیرعام��ل بانک س��ینا در پیامی ،ش��هادت
مظلومانه دانش��مند برجس��ته دکتر محسن
فخری زاده را تسلیت گفت .مدیرعامل بانک
س��ینا در پیامی ،ش��هادت مظلومانه دانشمند
برجسته دکتر محسن فخری زاده را تسلیت
گفت .ش��هادت مظلومانه دانش��مند ارشد و
رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع
و پشتیبانی نیروهای مس��لح “دکتر محسن
فخ��ری زاده” را محض��ر امام زم��ان (عج)،
فرمانده کل قوا ،ملت شریف ایران و خانواده
ارجمند ایش��ان تبریک و تسلیت عرض می
نمایم.ش��هید دکتر فخری زاده با عنوان نماد
قدرت علم��ی ایران ،هم��واره در طول عمر
بابرکت خود در عرصه های علمی ،پژوهشی
و دفاعی کش��ور منشاء خدمات بسیاری بوده
است ،ترور ناجوانمردانه این دانشمند برجسته
علمی نش��انه رذالت ،حقارت ،عجز و ناتوانی
دش��منان قس��م خورده ایران اسالمی است
که همواره از پیشرفت علمی و توسعه کشور
هراس داشته و دارند.
پیام تسلیت مدیر عامل بانک توسعه
صادرات به مناسبت شهادت دانشمند
شهید محسن فخری زاده

مدیر عامل بانک توس��عه صادرات در پیامی
شهادت دانشمند برجسته  ،شهید دکتر محسن
فخری زاده رییس سازمان پژوهش و نوآوری
وزارت دفاع را تسلیت گفت.شهادت مظلومانه
دانشمند برجسته میهن عزیزمان ،شهید دکتر
محسن فخری زاده ،رییس سازمان پژوهش
و نوآوری وزارت دفاع که سال های طوالنی
از عمر پربرکت خوی��ش را صرف مجاهدت
و خدمت به نظام مقدس جمهوری اس�لامی
ایران در صنایع دفاعی میکرد ،موجب تأسف
ف��راوان و تأثر عمیق ش��د و اندوه دیگری بر
دل دوستداران دانش و متعهدان به پیشرفت
جمهوری اسالمی گذاشت.

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند،بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم
وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د.تاریخ انتشار اول99/9/9:
تاریخ انتشاردوم99/09/23:
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شفت هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139960318012000218
مورخ��ه  1399/08/11هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای
فاقد سندرس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
مهدی ابدال فرزند منصور ش��ماره شناسنامه  473صادره از تهران در از ششدانگ یک قطعه زمین
مشتمل بر یکبابخانه و محوطه با کاربری مسکونی به مساحت  250مترمربع پالک  368فرعی مجزی
ش��ده از پالک  19واقع در شالماء شفت س��نگ اصلی  5بخش  21گیالن خریداری از مالکیت رسمی
رضا محمدزاده شالمائی زارع صاحب نسق محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاصی نسبت به صدورسند مالکیت
متقاضی اعتراضی داش��ته باشند میتوانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود
را به این اداره تس��لیم و ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم
ارائه گواهی تقدیم دادخواست وفق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام
خواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول 99/09/9 :تاریخ انتشار نوبت دوم99/09/23 :
 812رئیس ثبت اسناد و امالک شفت -ایرج حیدرپور
اداره ثب��ت اس��ناد و امالک حوزه ثبت ملک ش��فت هیات موض��وع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می برابر رای ش��ماره
 1399603180120002093مورخه  1399/08/6هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شفت تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی نرگس غنچه فرزند فریدون ش��ماره شناس��نامه  822صادره از رش��ت در از
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه و محوطه به مساحت  1020.60مترمربع پالک  155فرعی
مجزی شده از پالک  155واقع در قریه کوزه گران شفت سنگ اصلی  56بخش  24گیالن خریداری از
مالکیت رسمی رجبعلی حسن زاده مالسرایی زارع صاحب نسق محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاصی نسبت به
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و
یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست وفق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت
اقدام خواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول 99/09/9 :تاریخ انتشار نوبت دوم99/09/23 :
 821رئیس ثبت اسناد و امالک شفت -ایرج حیدرپور
اداره کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان گیالن 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 شهرس��تان
فومن برابر رای ش��ماره 1399/08/01-139960318003005277هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضی آقای مرتضی ذاکری نجف آبادی فرزند یداله به ش��ماره ملی 1090232527
نس��بت به شش��دانگ خانه و محوطه مساحت  920/27مترمربع به شماره پالک  233فرعی مفروز و
مجزی ش��ده از پالک شماره  3فرعی از  79اصلی واقع در اشکلن بخش  24گیالن از مالکیت رسمی
گل مومنی کمامردخی 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
باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تس��لیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم
نمایند،بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار اول 99/9/9:تاریخ انتشاردوم99/09/23:
 807رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده

