اخبار
تمهیدات موسسه اعتباری ملل
در کنترل ویروس کرونا

به گزارش روابط عمومی موسس��ه اعتباری
ملل با عنایت به ش��رایط خاص بهداش��تی
کشور و موج سوم کرونا و در راستای مدیریت
کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و
کاه��ش مراجعات م��ردم به ش��عب و پیرو
بخش��نامه بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران موسس��ه اعتباری مل��ل تصمیماتی را
به این ش��رح اتخاذ نموده است -۱.افزایش
س��قف انتقال وجه کارت به کارت ش��تابی
و درون بانک��ی از مبدا ه��ر کارت به یکصد
میلی��ون ریال در هر روز -۲افزایش س��قف
مجاز انتقال وج��ه کارت به کارت از طریق
پرداخت س��ازها از ده میلیون ریال به س��ی
میلیون ریال -۳تمدید تاریخ انقضای کارت
های بانکی بدون نی��از به مراجعه حضوری
مش��تری ب��ه مدت ی��ک س��ال  -افزایش
س��قف وجه کارت هدیه به بیس��ت میلیون
ریال گفتنی اس��ت موسسه اعتباری ملل به
منظور حفظ س�لامتی هموطنان ،مشتریان
و کارکنان اقدامات ذیل را در س��طح ادارات
مرکزی و شعب در حال انجام دارد.
بانک پارسیان به فرآیند تسویه
پرداخت یاری پیوست

با فراهم شـدن زیرساخت ارائه سـرویس های
مرتبط باخـدمات پرداخت یاری  ،نام «بانک
پارسـیان» درگروه بانک های پشتیبانی کننده
خدمات “پرداخت یاری” ،در سایت شـرکت
شاپرک درج ش��د .به گزارش روابط عمومی
بانک پارس��یان“ ،پرداخت ی��اری” به معنی
ارائه خدمات پرداخ��ت و نظارت بر عملکرد
پذیرندگان پش��تیبانی ش��ده پ��س از اتصال
آنها به ش��بکه الکترونیکی پرداخت است که
از سال  ۹۷با همکاری بانک مرکزی و شبکه
الکترونیکی پرداخت (ش��اپرک) کلید خورد.
گفتنی است؛ با گسترده شدن فضای کسب
و کار و نیاز این حوزه به بس��تر امن پرداخت،
نهاد جدی��دی برای تس��هیل پرداخت های
الکترونیک به نام پرداخت یار از سوی بانک
مرکزی تعریف شده است که با انعقاد قرارداد
با ش��رکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت
امکان اس��تفاده از ابزارهای پذیرش و اتصال
به ش��بکه الکترونیکی پرداخت (شاپرک) به
صورت غیر مس��تقیم برای این نهاد میس��ر
می شود.

بازدید مدیرعامل بانک سینا از شعب زابل و زاهدان؛

استفاده از توانمندی های استانی و تنوع خدمات ،عامل موفقیت بانک سینا است

مدیرعامل بانک سینا در بازدید از شعب زابل و زاهدان ،عامل موفقیت بانک
سینا را استفاده از توانمندی های استانی و ایجاد تنوع در سبد محصوالت
عنوان کرد.ایمانی در جمع کارکنان شعب زابل و زاهدان با بیان آنکه بانک
سینا دارای کارکرد اقتصادی و اجتماعی است ،گفت :خوشبختانه با اقدامات
مطل��وب و ایجاد تنوع در محص��والت ،توفیقات متعددی در این دو مولفه
حاصل ش��ده اما برای عملکرد بهتر ،میبایست با استفاده از ظرفیت بانک
و توانمندیهای اس��تان بهصورت مشترک در جهت تحقق برنامهها اقدام
گردد و این امر مس��تلزم مشاهده میدانی و حضور در منطقه و گفتوشنود

کارشناسانه با مجریان و دستاندرکاران است.وی تصریح کرد :خوشبختانه
با سیاست ها و برنامه هایی که در بانک سینا به اجرا گذاشته شده ،دیدگاه
جامعه نسبت به این بانک بهبود یافته و انتظارات از آن باال رفته و بنابراین
ضروری اس��ت همکاران با پاسخگویی مناسب به انتظارات هم میهنان و
با مش��تری مداری خصوصا در مناطق محروم ،حرکت رو به رشد بانک به
سمت تعالی را سرعت ببخشند.مدیرعامل بانک سینا اظهار داشت :از جمله
امتیازات این بانک ،تنوع در خدمات و کیفیت باالی آن به ویژه در بخش
بانکداری الکترونیک و همچنین س��بد تس��هیالت از جمله طرح پزشکان

است که توجه ویژه به این ظرفیت ها و معرفی بهینه آن به هموطنان به
ویژه با اختیار عملی که به روس��ای ش��عب داده شده ،می تواند زمینه ساز
رشد و سودآوری بیشتر بانک باشد.گفتنی است دکتر ایمانی و هیات همراه
با حضور درجمع کارکنان و بررس��ی عملکردها ،از رویکرد مثبت و تالش
جمعی آنان در جهت تحقق اهداف قدردانی کردند و با تقدیر از تالش های
صورت گرفته در زمینه کاهش مطالبات معوق و مشکوک الوصول ،خواستار
سرعت بخشیدن به فعالیت ها و توجه ویژه همکاران به توسعه فعالیت های
بانکی غیر مشاع شدند.

صادرات ایران با سازمان منطقه آزاد قشم تفاهمنامه همکاری امضا کردند

گام بلند بانک صادرات ایران برای توسعه قشم

تفاهمنامه گس��ترش همکاریهای بانک صادرات ایران با سازمان منطقه آزاد
قشم با حضور حجتاله صیدی ،مدیرعامل بانک و حمیدرضا مؤمنی ،مدیرعامل
این سازمان در برج سپهر بانک صادرات ایران امضا شد .به گزارش روابطعمومی
بان��ک صادرات ایران ،حجتاله صی��دی در آیین امضای این تفاهمنامه برای
تأمین مالی پروژههای س��رمایهگذاری و حمایت از تولید و توسعه این منطقه
اع�لام آمادگی کرد و گفت :بانک ص��ادرات ایران از تمامی ظرفیتهای خود
در استان هرمزگان و شعب سراسر کشور ،برای تأمین مالی ،ارائه انواع خدمات
بانکی و سرمایهگذاری در منطقه آزاد قشم استفاده خواهد کرد.مدیرعامل بانک
صادرات ایران با اشاره به اینکه این منطقه از ظرفیتهای مناسبی در حوزههای
گردشگری ،صنعت و معدن ،کش��اورزی (پرورش آبزیان و شیالت) و تجارت
برخوردار اس��ت ،اظهار کرد :بانک صادرات ایران از تمامی اختیارات خود برای
حمایت از رونق و جهش تولید در این منطقه استفاده خواهد کرد و با استفاده از
شبکه گسترده شعب خارجی خود ،صدور ضمانتنامه ،اعتبارات اسنادی ،نقل و
انتقال پول ،استقرار خودپرداز و پایانههای فروش و ارائه انواع درگاههای بانکداری
الکترونیکی تالش خواهد کرد تا نیازهای مالی و ارزی مشتریان ،سازمانها و
فعاالن اقتصادی را برطرف کند.وی با اش��اره به افزایش منابع بانک صادرات
ایران ،تاکید کرد :ترجیح میدهیم تا منابع بانک را به بخش تولید ،سرمایهگذاری،
اشتغال و توسعه اقتصادی هدایت کنیم.حجتاله صیدی تصریح کرد :توسعه

یک حلقه مفقوده دارد و آن سرمایهگذاری است .از این رو بانک صادرات ایران
آمادگی دارد طرحهای سرمایهگذاری داخلی و خارجی مورد تایید سازمان منطقه
آزاد قشم را مورد حمایت قرار دهد که در این میان تمرکز ما بر حمایت از تأمین
مالی پروژهها اس��ت.وی با تشریح طرحهای بانک صادرات ایران به سه طرح
راهبردی «طراوت تولید» « ،طراوت توسعه» و « طراوت مسکن» اشاره کرد و

افزود :طرح طراوت تولید به عنوان طرح اعتباری ویژه تولید ،تامین مالی بنگاهها
به صورت خرید دین ،صدور اعتبارات اسنادی داخلی و مرابحه را ارائه داده که از
ابتدای سال  ٩٨با استقبال مناسبی از سوی فعاالن اقتصادی همراه بوده است.
در س��ال جاری طرح طراوت توسعه برای توسعه و افزایش ظرفیت واحدهای
تولیدی توسط بانک صادرات ایران ارائه شده که قابلیتهای این طرح شرایط
مناسبی را برای توسعه منطقه آزاد قشم مهیا خواهد کرد.صیدی با تاکید بر اینکه
ضروت دارد تا تفاهمنامه به یک برنامه عملیاتی برای توسعه قشم تبدیل شود،
اظهار کرد :طرح طراوت مسکن نیز برای توسعه فضاهای گردشگری و مسکن
مناسب بوده و برای حمایت از احداث هتل و انبوهسازی مسکن در این منطقه
قابل استفاده است.در این مراسم حمید رضا مؤمنی ،مدیرعامل منطقه آزاد قشم
نیز با ارائه گزارشی از زیرساختها و دستاوردهای سالهای اخیر این منطقه به
بیان انتظارات خود از بانکها و موسسات مالی پرداخت و گفت :بانک صادرات
ایران را از زمانهای دور میشناسیم که در عرصههای مختلف منشاء خدمات
زیادی بوده اس��ت.وی با اش��اره به اینکه دولت ماموریتهای فراوانی برای ١۶
منطق��ه آزاد تجاری و  ۶٠منطقه وی��ژه اقتصادی تعریف کرده ،اظهار کرد :اگر
این مأموریتها به درستی انجام میگرفت و درک صحیحی از تاثیرگذاری این
مناطق وجود داشت ،امروز در رقابت با همسایگان حاشیه خلیج فارس ،در جذب
سرمایهگذاری و توسعه ،شرایطی به مراتب بهتر از اغلب آنها داشتیم.

اطالعیه بانک آینده در خصوص مزایده فروش سهام شرکت توسعه بینالملل ایرانمال

روابطعمومی بانک آینده با صدور اطالعیهای در خصوص مزایده فروش سهام
شرکت توسعه بینالملل ایرانمال اعالم کرد:بر اساس «دستورالعمل نحوه واگذاری
اموال مازاد مؤسسات اعتباری» که یکی از بندهای آن «الزام به واگذاری اموال
مازاد مؤسسات اعتباری ،صرف ًا از طریق برگزاری مزایده» است ،بانک آینده نیز
به درج بیستوسومین آگهی مزایده اقدام کرد که در آن ،فروش «تا صددرصد»
سهام شرکت توسعه بینالملل ایرانمال ،اطالعرسانی شد.این آگهی در فضای
رسانهای بازتاب گسترده یافت؛ اینک برای تنویر افکار عمومی ،شفافسازی و تبین
کموکیف اتخاذ این تصمیم به اطالع هموطنان عزیز میرساند -١:این تصمیم
پ��س از آن اتخاذ ش��د که در بنده��ای  ١۶و « ١٧قانون رفع موانع تولید» ،همه

آگهی فقدان سند مالکیت آقای یحیی نورا باستناد  2برگ استشهاد محلی که به امضا شهود
و بگواهی دفترخانه ش��ماره  9سمنان رسیده مدعی می باشد که سند مالکیت ششدانگ پالک
 9766/13458واقع در بخش یک سمنان به شماره دفتر امالک الکترونیک13972032902100909
و به شماره چاپی  838888/330بعلت جابجایی مفقود و مالک درخواست صدور سند مالکیت
المثنی را نموده است لذا مراتب باستناد ماده  120آئیننامه قانون ثبت آگهی می شود تا چنانچه
کسی مدعی انجام معامله نس��بت به ملک مرقوم یا وجود اسناد مالکیت مذکور نزد خود می
باش��د از تاریخ انتش��ار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند
مالکیت باین اداره تسلیم و رسید دریافت نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای
مدت مذکور و نرس��یدن واخواهی و در صورت اعتراض اصل اس��ناد ارائه نشود نسبت به
صدور س��ند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد ش��د ضمن ًا پالک فوق برابر سند رهنی
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روانبخش قنبری
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سمنان
از طرف مهوش عرب
آگهی اختصاصی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و فاقد سندرس��می برابر آراء صادره هیات حل اختالف قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک
شهرس��تان علی آباد کتول تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است  .لذا
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظوراطالع عموم دردونوبت 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 دوماه اعتراض خودرابه
اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان علی آباد کتول تسلیم وپس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند .خانم ام البنین
دیلم فرزند درویش به شماره شناسنامه  59و کد ملی  2269342380صادره از علی آباد در
ششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بناشده است به مساحت 139.26متر
مربع مفروز و مجزا شده از پالک  - 19اصلی واقع در علی آباد کتول خیابان مزرعه  ،کوچه
هشت متری بهشت  13بخش  6حوزه ثبت علی آباد کتول کالسه 1397114412005000028
م.الف267:
تاریخ انتشارنوبت اول 1399/9/23 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/10/9 :
حجت اهلل تجری رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان علی آباد کتول
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 رسمی حوزه ثبتی
شهرستان فومن برابر رای ش��ماره 1399/08/18-139960318003005833هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر درواحد
ثبت��ی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آق��ای مرتضی برگ بیدی فرزند عبداله
به ش��ماره ملی  2668912350نسبت به شش��دانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 183
مترمربع به ش��ماره پالک  2222فرعی مفروز و مجزی ش��ده از پالک شماره  63فرعی از 6
اصلی واقع در گش��ت بخش  24گیالن از مالکیت رسمی سید 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 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 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 رسمی حوزه ثبتی

بانکهای کشور ،ملزم به واگذاری اموال مازاد خود شدهاند؛ بنابراین ،این تصمیم
در راستای سیاستهای نظام بانکی برای تمرکز بیشتر بر بانکداری حرفهای و
تضمین بیشتر حقوق سپردهگذاران است -٢ .آگهی مزایده مندرج در رسانهها،
به هیچوجه به معنای توقف تالش برای عرضه ایرانمال در بازار بورس نخواهد
بود؛ بلکه اقدامات این بانک برای عرضه ایرانمال دربازار بورس ،طی روال قانونی،
ادامه خواهد داش��ت -٣ .با وجود ایراد برخی ش��بهات از سوی افراد ناآگاه ،بانک
آینده با افتخار به اطالع عموم میرساند که این بانک ،نه تنها ایرانمال را یکی از
پروژههای موفق خود در مسیر ارتقای ارزش افزوده میداند ،بلکه داراییهای ارزنده
دیگری را در اختیار دارد که پشتوانه محکمی برای تضمین سود سپردهگذاران و

حفظ اعتماد مردم میداند -۴ .روند افزایش��ی سپرده و نیز افتتاح حساب در این
بانک -بیش از هفت میلیون-نش��اندهنده اعتماد فزاینده سپردهگذاران و مردم
است که در صدر سرمایههای بانک آینده و گواهی بر سستی شبهات القاءشده در
فضای رسانهای است -۵.عملکرد حرفهای این بانک در امر بانکداری و اجرای
مسئولیتهای اجتماعی ،ایجاد هزاران شغل و تأسیس نقاهتگاه بیماران کرونایی در
ایرانمال ،چنان برجسته بوده است که اخیرأ -همچون سه سال گذشته -از سوی
مؤسسه بینالمللی بنکر به عنوان «بانک سال جمهوری اسالمی ایران» معرفی
شده و این امر به نوبه خود پشتوانه معنوی ما در جلب و پایداری اعتماد بیشتر
مردم عزیزمان خواهد بود.

شهرس��تان فومن برابر رای ش��ماره 1399/08/05-139960318003005339هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان 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 697/50
مترمربع به شماره پالک  76فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  21فرعی از  23اصلی
واقع در کلفت بخش  24گیالن از مالکیت رسمی علی علی نیا سسطالنی محرز گردیده است،
ل��ذا به منظ��ور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز 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 است
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 رسمی حوزه ثبتی
شهرستان فومن
برابر رای شماره 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
 2668111544نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان دو طبقه به مساحت
 131/45مترمربع به شماره پالک  2221فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  63فرعی
از  6اصلی واقع در گشت بخش  24گیالن از مالکیت رسمی سید 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 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 وعدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.تاریخ انتشار اول 99/9/9:تاریخ انتشاردوم99/09/23:
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده
اداره ثبت اس��ناد و امالک حوزه ثبت ملک شفت هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی برابر رای
شماره  139960318012000218مورخه  1399/08/11هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
شفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مهدی ابدال فرزند منصور شماره شناسنامه 473
صادره از تهران در از شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر یکبابخانه و محوطه با کاربری
مسکونی به مساحت  250مترمربع پالک  368فرعی مجزی شده از پالک  19واقع در شالماء
شفت سنگ 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 15
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 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 اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وص��ول 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 اداره ثبت اسناد و امالک شفت -ایرج حیدرپور
اداره ثبت اس��ناد و امالک حوزه ثبت ملک شفت هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت

یکشنبه  23آذر  27 1399ربیعالثانی 1442
 13دسامبر 2020شماره 3158

7

بانک و بیمه

www.asre-iranian.ir

اخبار
عضو خانواده تجارتنو
مدیر منتخب شد

درنخستینروزبیستوهفتمینهمایشملیبیمه
و توسعه با حضور رئیس کل بیمه مرکزی ،مدیران
عامل شرکتهای بیمه و فعاالن این صنعت از
معاون مدیر بازاریابی ش��رکت بیمه تجارتنو به
عنوان مدیر شایسته صنعت بیمه با اعطای لوح،
تقدیر شد.به گزارش روابط عمومی؛ مریم السادات
موسوی که پیش از این مدیریت شعبه مرکزی
استان همدان بیمه تجارتنو را برعهده داشت ،با
کسب حد نصاب امتیاز شاخصهای تعیین شده از
سوی ستاد انتخاب کارکنان شایسته صنعت بیمه،
در جمع برگزیدگان س��ال  ۹۸این صنعت جای
گرفت.مدرک تحصیلی ،مدارک آموزش حرفهای
داخلی و بین المللی ،فعالیت های آموزشی ،سوابق
تدریس ،فعالیتهای پژوهشی ،تقدیر نامه ،زبان
خارجی ،کشف جرائم و تخلفات درصنعت بیمه از
جمله مالکهای ارزیابی جهت انتخاب مدیران و
کارمندان شایسته صنعت بیمه بوده است.
افزایش فروش برخط بیمه کوثر
با هدایتگری شبکه فروش

افزای��ش فروش برخط بیمه کوثر به منظور ارایه
خدم��ات غیرحضوری و رضای��ت بیمهگذاران و
همچنین جلوگیری از شیوع بیماری کرونا با تاکید
بر هدایتگری و حفظ ارزش واالی اعضای شبکه
فروش تحقق مییابد .به گزارش روابطعمومی و
اعالم معاون فروش و درامدهای بیمهگری بیمه
کوثر ،با توجه به تمایل بیمهگذاران به استفاده از
خدمات غیرحضوری ،مس��ئوالن و کارشناسان
ش��رکت با تقویت خدمات شبکه فروش مبتنی
ب��ر فناوریهای نوین بس��ترهای افزایش رفاه
بیمهگذاران را فراه��م کردند.محمد دنان افزود:
افزایش تعامل و به رهمندی از ظرفیتهای موجود
در شرکتهای استارتاپی و نیز ارایه طرحهای
متنوع ،بیمهنامههای ترکیبی ،توس��عه خدمات
برخط در بخ��ش صدور بیمهنامهها و نیز اجرای
پویشهای تبلیغاتی موجب گسترش ارایه خدمات
غیرحضوری به آحاد جامعه میشود.

ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی برابر رای
شماره  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 شماره شناسنامه 822
صادره از رش��ت در از شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر خانه و محوطه به مساحت
 1020.60مترمربع پالک  155فرعی مجزی ش��ده از پالک  15واقع در قریه کوزه گران شفت
س��نگ اصلی  56بخش  24گیالن خریداری از مالکیت رس��می رجبعلی حسن زاده مالسرایی
(زارع صاحب نس��ق) محرز گردیده اس��ت .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 اداره 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 رسمی حوزه ثبتی
شهرس��تان فومن برابر رای ش��ماره 1399/08/01-139960318003005277هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر درواحد
ثبت��ی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مرتضی ذاکری نجف آبادی فرزند
یداله به ش��ماره ملی  1090232527نس��بت به شش��دانگ خانه و محوطه مساحت 920/27
مترمربع به شماره پالک  233فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  3فرعی از  79اصلی
واقع در اشکلن بخش  24گیالن از مالکیت رسمی گل مومنی کمامردخی محرز گردیده است،
ل��ذا به منظ��ور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز 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 است
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
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 رسمی حوزه ثبتی
شهرس��تان فومن برابر رای ش��ماره 139960318003006182و-139960318003006181
1399/09/02هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد
سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان -1 :زهرا
حامی دوس��ت فرزند حسین به ش��ماره ملی  -2 2594289930حمیدرضا فرهادی کوشکی
فرزند یداهلل به شماره ملی  0065361636مشاعا و بالسویه نسبت به ششدانگ زمین مشتمل
بر خانه درحال احداث به مساحت  502مترمربع به شماره پالک  365فرعی مفروز و مجزی
شده از پالک شماره  9فرعی از  65اصلی واقع در سیاه پیران بخش  24گیالن از مالکیت رسمی
عباس عباسی سیاه پیرانی 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 انتشاراول 99/09/23:تاریخ ان
تشاردوم99/10/7:
 860رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده

