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خبر
تشکيل کارگروه ويژه تعيين
تکليف مسکن مهر

مدير امور اعتباري بانک مس��کن از تشکيل
کارگ��روه وي��ژه به منظ��ور تعيي��ن تکليف
واحدهاي مس��کن مهر خبر داد.محمد حسن
علمداري ،مدير امور اعتباري بانک مس��کن
در گف��ت و گ��و با خبرن��گار پاي��گاه خبري
بانک مس��کن-هيبنا ،اعالم کرد :با دس��تور
وزي��ر راه و شهرس��ازي و به منظ��ور تعيين
تکليف واحده��اي باقي مانده مس��کن مهر
و همچنين تس��ريع در رون��د تکميل و اتمام
اين پروژه،کارگروهي تشکيل شده است.وي
افزود :ماموريت اين کارگروه مطابق با دستور
وزير راه وشهرس��ازي پيگيري تاکيدات وزير
در راس��تاي تعيين تکليف پروژههاي مسکن
مهر و اجرايي کردن تصميمات در اين زمينه
اس��ت.علمداري خاطرنشان کرد :جلسهاي به
همين منظور با حضور وزير راه وشهرس��ازي
و مسووالن س��اير نهادها و دستگاههايي که
به ه��ر نحو در اج��راي پروژه مس��کن مهر
مشارکت داشته و دارند برگزار شد که در اين
جلسه قرار شد با تشکيل کارگروهي هر کدام
از مسووالن و دستگاههاي مرتبط با موضوع
مس��کن مهر با شناس��ايي چالشها و موانع
موجود در مس��ير تکميل ،اتمام و بسته شدن
پرونده پروژه مسکن مهر  ،در تسريع اقدامات
مورد ني��از در اين زمينه همکاري کنند.وي با
بيان اينک��ه هر کدام از ارگانهاي مس��وول
ماموريت يافتهاند به صورت جداگانه نس��بت
ب��ه آسيبشناس��ي موضوع اق��دام کنند و به
صورت مستقل گزارشي از چالشها ،اقدامات
و راهکارهاي تعيين تکليف مسکن مهر تهيه
کنند ،خاطرنشان کرد :بانک مسکن در نقش
تامين کننده منابع مالي مورد نياز براي پروژه
مس��کن مهر و به عنوان نهاد پرداخت کننده
تس��هيالت س��اخت اين واحدها نيز يکي از
اعضاي اين کارگروه است؛ بنابراين بنا داريم
تا با آسيبشناسي موضوع گزارشي از چالشها
و موانع موجود در اين مسير تهيه کنيم.

کارنامه درخشان بانک رفاه کارگران در چابک سازي و مولد سازي داراييها

رييس مجلس شوراي اسالميدر صحن
علني مجل��س از بانک رفاه کارگران به
دليل واگذاري امالک مازاد و عزم جدي
ب��راي چاب��ک و مولدس��ازي داراييها
تمجيد کرد .
الريجان��ي گف��ت :گزارش کميس��يون
ويژه حماي��ت از توليد ملي و نظارت بر
اج��راي اصل  44قانون اساس��ي درباره
نح��وه اجراي قان��ون رفع موان��ع توليد

رقاب��ت پذير و ارتقاء نظام مالي کش��ور
در حوزه بازارهاي مالي نش��ان ميدهد
که در واگ��ذاري بنگاههايي که مربوط
به بانکها است ،بانک رفاه کارگران از
جمله بانکهايي بوده که بهتر از مابقي
بانکها عمل کرده اس��ت.اين گزارش
ميافزايد  :اين واگذاريها در راس��تاي
عمل به ماده  16قانون رفع موانع توليد
رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کش��ور

و همچنين عمل به سياستهاي کالن
دول��ت و خروج از بن��گاه داري بانکها
صورت گرفته است.به گزارش بانکداري
ايراني  ،فروش ام��وال مازاد بانکها از
نکات��ي بود که رييس مجلس ش��وراي
اس�لاميبه دليل مثبت ب��ودن عملکرد
تع��دادي از بانکه��ا  ،ب��ه آن واکنش
نشان داده و از آنها قدرداني کرد.يکي
از بانکهايي ک��ه رييس مجلس از آن

به دليل رش��د باالي فروش اموال مازاد
و چند برابري ش��دن واگذاري س��هام ،
تمجيد کرد بانک رفاه کارگران بود چرا
که اين بانک در  3س��ال اخير  ،رشدي
 10برابري را در ف��روش اموال مازاد و
همچنين رشد چهار برابري را در فروش
سهام تجربه کرد.
بررس��ي آمار فروش امالک مازاد بانک
رفاه از سال  95تا  97نشان ميدهد که

هشدار بانک ملي ايران نسبت به
کالهبرداري از اپليکيشن 60

عملکرد س��ال  97بانک رفاه در فروش
امالک مازاد نسبت به سال  95به ميزان
 528درص��د از نظر تع��داد و بيش از دو
ه��زار ميليارد ري��ال از نظر مبلغ فروش
رشد کرده است.

قائممقام موسسه اعتباري ملل مطرح کرد

لزوم احياي سپردههاي بلندمدت در سيستم بانکي

قائممقام موسسه اعتباري ملل گفت :اگر بانک مرکزي ،سپردههاي بلندمدت
را احيا کند اين امر منجر به استقرار پول و در نتيجه ارائه تسهيالت بلندمدت
به واحدهاي توليدي خواهد ش��د.محمدرضا مروجي با تاکيد بر اينکه رويکرد
بانکها و موسسات اعتباري براي تبديل حسابهاي بلندمدت به ميان مدت
وکوتاهمدت در سالهاي اخير ،باعث افزايش گردش پول شد افزود :اين افزايش
گ��ردش پول تبعات مخربي به همراه داش��ت .وي ادامه داد :بانک مرکزي با
برخي سياستها مانند حذف پشتنويسي چکهاي بانکي و قابلانتقال نبودن
آنها باعث کند شدن گردش پول شد.مروجي با تاکيد بر اينکه سقف برداشت
از کارت بانکي و دس��تگاههاي پايانه فروش نيز از ديگر سياس��تهاي بانک
مرکزي بوده است ،تصريح کرد :اين سياستها و سياستهايي مانند جابهجايي
پول از طريق ساتنا و پايا و چکهاي بانکي و بين بانکي نيز از گردش سريع
پول کاست .وي اظهار کرد :اگر بانک مرکزي سپردههاي بلندمدت  ۲ساله۳،
س��اله و  ۵ساله را احيا کند ارائه تس��هيالت بلندمدت به واحدها و بنگاههاي
توليدي نيز امکانپذير ميشود .وي ادامه داد :نيازي نيست که براي گسترش
سپردههاي بلندمدت ،نرخ سود را خيلي باال ببريم .پيش از اين نيز هم تفاوت
نرخ س��ود س��پردههاي بلندم��دت و ميان مدت در حد يک ت��ا  ۲درصد بوده
اس��ت .وي با تاکيد بر اينکه برخي افراد توانايي س��رمايهگذاري پولشان را در

مديرعامل بانک توسعه صادرات ايران معتقد
اس��ت در صورت مديريت مناس��ب ميتوان
کشور را در ش��رايط دشوار اداره کرد.مديريت
عرض��ه و تقاضا در ب��ازار ارز مح��ور تعادل
اين بازار محس��وب ميش��ود و همواره يکي

س��اير بازارها ندارند و اهل ريسک نيس��تند ،در بانکها و موسسات اعتباري
باقي ميمانند ،افزود :اگر همه بانکها و موسس��ات اعتباري نرخ سود بانکي
را رعايت کنند ،منابع در بانکها و موسس��ات اعتب��اري باقي ميماند.وي در
پاس��خ به اين س��وال که آيا منابع بانکهاي ادغامي ،به ساير بانکها منتقل

از چالشه��اي عمده سياس��تگذاران اقتصاد
کش��ور بوده است؛ تغيير نرخ ارز ،مجموعهاي
از تغييرات متفاوت و حتي متضاد را در بخش
خارج��ي و داخلي اقتصاد به هم��راه دارد که
برآيند آن ميتواند عملکرد اقتصاد کش��ور را
تحت تاثير مثبت يا منفي قرار دهد .مديرعامل
بانک توسعه صادرات ايران در گفتگو با اگزيم
نيوز به ابعاد مختلف اين موضوع اش��اره کرد
و گف��ت :در بازار ارز با دو بحث اس��کناس و

اداره ثبت اس��ناد و امالک حوزه ثبت ملک ش��فتهیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی
برابر رای ش��ماره  139760318012002556مورخ��ه  1397/10/27هیات اول موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شفت تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی اقای محمد زمان محمد زاده کوزانی فرزند رجبعلی ش��ماره شناسنامه  14صادره از فومن نسبت به سه دانگ
مش��اع از شش��دانگ به کسر یک سهم و ثلث سهم از  4سهم از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2692/76
مترمربع پالک  938فرعی مجزی شده از پالک  19واقع در قریه کوزان از  51اصلی بخش  24گیالن خریداری از مالکیت
رس��می محمد اسماعیل ابراهیم زاده کوزانی (زارع صاحب نسق ) محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض
داش��ته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین نوبت آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت 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  98/02/15تاریخ انتشار نوبت دوم 98/2/29
 144رییس اداره ثبت اسناد و امالک شفت -ایرج حیدرپور
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 ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی
برابر رای ش��ماره  139760318012002555مورخ��ه  1397/10/27هیات اول موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شفت تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی اقای محمد زمان محمد زاده کوزانی فرزند رجبعلی ش��ماره شناسنامه  14صادره از فومن نسبت به سه دانگ
مش��اع از شش��دانگ به کسر یک سهم و ثلث سهم از  4سهم از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2223/46
مترمربع پالک  937فرعی مجزی شده از پالک  19واقع در قریه کوزان از  51اصلی بخش  24گیالن خریداری از مالکیت
رس��می محمد اسماعیل ابراهیم زاده کوزانی (زارع صاحب نسق ) محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض
داش��ته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین نوبت آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت 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  98/02/15تاریخ انتشار نوبت دوم 98/2/29
 142رییس اداره ثبت اسناد و امالک شفت -ایرج حیدرپور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
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 س��اختمان های فاقد سند
رس��می حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای ش��ماره  97/10 /30- 139760318003008772هیات موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرس��می مس��تقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضی اقای  /مهدی خس��رو بیگی فرزند حس��ین بشماره شناس��نامه  637صادره از کرج به شماره ملی
 0322057851شش��دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه مسکونی بمساحت  1431/98مترمربع پالک  175فرعی از 43
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1فرعی از  43اصلی واقع در قریه مالوان بخش  24گیالن خریداری از مالک رسمی
اقای قاس��م قاس��می محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در
صورتی که اش��خاصی نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باش��ند 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 رس��ید ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به مرج��ع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادرخواهد ش��دتاریخ انتشار اول 98/2/29 :تاریخ انتشار
دوم98/3/12 :
 174سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
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 سند
رس��می حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره  1398/01 /25- 139860318003000229هیات موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمان های فاقد سندرس��می مس��تقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضی اقای  /مجید حمیدیان فرزند عباس به ش��ماره شناس��نامه  559صادره از تهران به ش��ماره ملی
 0047429798ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب خانه و محوطه به مساحت  911/10مترمربع از پالک شماره
 46از  12اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک  1فرعی از  12اصلی واقع در فومن -گراکو بخش  24گیالن از مالکیت
رس��می حس��ن خداپرست گراکوئی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می ش��ود در صورتی که اشخاصی نسبت به صدورس��ند 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 تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای

نميشود ،تصريح کرد :ممکن است ساليق برخي سپردهگذاران در بانکها و
موسسات اعتباري ديگر تامين شود .قائممقام موسسه اعتباري ملل افزود :در
حال حاضر سپردهگذاران به سمت بانکهاي ديجيتالي و بانکداري الکترونيک
متمايلاند و در بانکها و موسس��ات اعتباري سپردهگذاري کنند که از لحاظ
بانکداري الکتروني��ک ،خدمات خوبي ارائه ميدهند .مروجي با بيان اينکه در
حال حاضر حرکت پول س��اکن است ،افزود :نقدينگي از بانکها و موسسات
اعتباري خارج نميشود .در هر بازاري که بروند مجدد به بانکها و موسسات
برميگردند .وي تصريح کرد :نرخ س��ود بانکي در حال حاضر متعادل است و
افرادي که اهل ريس��ککردن نيستند در بانکها و موسسات باقي ميمانند.
وي ادام��ه داد :اين افراد به بازار ديگري نميروند و نرخ س��ود بانکي در حال
حاضر هم تا حدودي ارزش پولشان را حفظ ميکند .قائممقام موسسه اعتباري
ملل اظهار کرد :باتوجه به نرخ حقالوکاله بانکها و موسس��ات ،اگر نرخ سود
بانکي افزايش يابد ،قيمت تمام شده پول براي توليد نيز افزايش مييابد .وي
با تاکيد بر اينکه معموال نرخ س��ود منشايي از نرخ تورم است تا ارزش دارايي
مردم کم نش��ود ،افزود :با توجه به تورم حال حاضر ،افرادي که در بانکها و
موسسات اعتباري سپردهگذاري ميکنند در واقع نقش بسيار پررنگي در کمک
به اشتغال و توليد دارند.

مديريت بازار ارز با کنترل عرضه و تقاضا
حواله روبرو هستيم که  5درصد نياز اين بازار
بازار به اس��کناس و مابقي مرب��وط به حواله
اس��ت؛ در بخش اس��کناس به ان��دازه کافي
براي ساليان س��ال در کشور موجودي داريم
و نياز ضروري مردم در قالب ارز مسافرتي در
چارچ��وب و مقررات ابالغي بانک مرکزي از
طريق صرافيها تامين ميش��ود و مش��کلي
در حوزه اس��کناس نخواهيم داشت؛ در مورد
حواله که عمده نياز کشور است ما ميبايست

ب��ا هدف تعادل در بازار ارز ،عرضه و تقاضاي
ارز را مديريت کنيم.وي در ادامه به تش��ريح
روشهاي تعادل بخشي در بازار ارز پرداخت و
گفت :تعادل بخشي به اين معنا که متناسب با
عرضهاي که در بازار شکل ميگيرد ،تقاضا را
تنظيم کنيم؛ در واقع در بخش تقاضا اولويت
ما با کاالي اساسي مثل غذا ،دارو ،مواد اوليه
و قطعات يدکي کارخانجاتي است که در حال
فعاليت هس��تند و در زمره اولويتهايي قرار

مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات س��ند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار اول98/2/29 :
تاریخ انتشار دوم98/3/12 :
 180رئیس 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 شهرستان فومن برابر رای شماره 139860318003000217
 1398/01 /24هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحدثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای  /حبیب مهدوی فرزند تقی به ش��ماره شناس��نامه  5صادره از
صومعه س��را به شماره ملی  2679767993شش��دانگ یک باب خانه و محوطه و انباری به مساحت  2000مترمربع از
پالک ش��ماره  2719از  62اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک  275فرعی از  62اصلی واقع در فومن -کالش��م بخش
 24گیالن از مالکیت رس��می تقی مهدوی 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 صدورس��ند 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 است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات س��ند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار اول98/2/29 :
تاریخ انتشار دوم98/3/12 :
 181رئیس 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 سند
رس��می حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره  1398/01 /25- 139860318003000230هیات موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرس��می مس��تقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضی اقای  /س��ید مرتضی نبوتی فومنی فرزند سید مصطفی به شماره شناسنامه  300صادره از فومن
به ش��ماره ملی  2669215378شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر یک باب انباری به مساحت  203مترمربع از پالک
شماره  1159از  1اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  374فرعی از  1اصلی واقع در فومن -نوگوراب بخش  24گیالن
از مالکیت رس��می محمد نوروزی 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 صدورس��ند 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 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 س��ند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار اول98/2/29 :
تاریخ انتشار دوم98/3/12 :
 177رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگه��ی موض��وع م��اده  3قانون و م��اده  13آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و س��اختمان های
فاقد س��ند رس��می حوزه ثبتی شهرس��تان فوم��ن براب��ر آرای ش��ماره  1397/10/30 – 139760318003008766و
 1397/10/30 – 139760318003008767هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد
سندرس��می مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان  -1زهرا آرمان فرزند عبدالحسین به
شماره شناسنامه  2صادره از فومن به شماره ملی  -2 2669674232عباس رجب پور فرزند کریم به شماره شناسنامه
 246صادره از فومن به ش��ماره ملی  2668679907شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر یک باب انباری به مساحت
 685/89مترمربع مشاعا و بالسویه از پالک شماره  349از  20اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  1فرعی از  20اصلی
واقع در فومن -روستای گوراب پس بخش  24گیالن از مالکیت رسمی کاسگل فالح دوست 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 اسناد
و امالک محل تس��لیم و پس از اخذ رس��ید 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 98/2/29 :تاریخ انتشار دوم98/3/12 :
 184رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده
آگهی تصمیم بنا به تقاضای آقای محمد علیزاده مبنی بر افراز س��همی خویش از پالک  -2748اصلی بخش  3س��نندج
قریه نایسر که برابر انحصار وراثت دارای سهم االرث از اقای میرزا محمد على زاده زارع صاحب نسق شماره - 10328
 50/3/12از زارعین قریه نایسر پالک  2748اصلی می باشد و برابر گزارش نماینده و نقشه بردار این اداره مورد تقاضا
یک قطعه زمین به مساحت 780/10متر مربع واقع در پالک  2748اصلی بخش  3سنندج بوده و پس از استعالم از ادارات
ذیربط از جمله اداره راه و شهرسازی طی نامه شماره 96/11/4 -46481اعالم نموده که خارج از اراضی ملی می باشد
و ش��هرداری نیز طی نامه ش��ماره /45749ک/ش  97/12/21 -با افراز مورد تقاضا با کاربری تاسیسات شهری موافقت
نموده است فلذا با عنایت به مطالب فوق و گزارش نماینده و نقشه بردار موافقت مراجع ذیصالح تصمیم به افراز یک قطعه
زمین به مساحت 780/10متر مربع تحت پالک  2048فرعی از  2748اصلی بخش  3سنندج و به موجب صورتمجلس افراز
شماره  98/2/11- 116/1/98/662مستند به ماده  5آئین نامه افراز اتخاذ شد این تصمیم با عنایت به ماده  2قانون افراز
امالک مشاع پس از ابالغ ظرف مدت ده روز قابل اعتراض در دادگاه می باشد .

دارن��د که بايد تامين ش��ود ،بخش ديگر نيز
مربوط به پروژههايي است که داريم؛ که پس
از تامين نياز ارزي اولويتهاي ذکر شده ،اگر
ارزي باقي ماند بايد به اين پروژهها تخصيص
داده شود؛ اگر ارزي هم باقي نماند ميتوانييم
دوره پروژهه��ا را طوالني تر کرده تا ارز مورد
نياز براي تکميل آنها فراهم شود ،لذا معتقدم
در صورت مديريت مناسب ميتوانيم کشور را
در شرايط دشوار اداره کرد.

بانک ملي ايران نسبت به هر گونه سوء استفاده
افراد کالهب��ردار از طريق تماس تلفني براي
نصب و راه اندازي اپليکيشن  60و رمز يکبار
مصرف بانکي هش��دار داد.به گزارش روزنامه
عصرايرانيان به نقل از روابط عموميبانک ملي
ايران ،با توجه به تماس برخي افراد کالهبردار
که خود را نماينده اين بانک معرفي ميکنند،
مبني بر راه اندازي و نصب اپليکيشن  60براي
مشتريان جهت ارايه رمز يکبار مصرف بانکي،
الزم است تا مشتريان گرامياز ارايه هر گونه
اطالعات حساب ،رمز و تراکنشهاي خود به
اين افراد امتناع کرده و تنها از طريق س��ايت
بانک ملي ايران نسبت به دريافت اپليکيشن
و نصب آن اقدام کنند.بانک ملي ايران تاکيد
ميکند براي پيشگيري از هر گونه کالهبرداري
احتمالي و متضرر ش��دن ،هموطنان به هيچ
عنوان اين گونه تماسه��ا را ترتيب اثر نداده
و هوشياري الزم را داشته باشند.
بيمه دي در مسير شايستهگزيني

با هدف شناخت قابليتهاي فرد در فرآيند جذب
و استخدام ،ارتقاء و انتصاب اولين کانون ارزيابي
کارکنان بيمه دي برگزار شد .به گزارش روزنامه
عصرايرانيان به نقل از گزارش روابط عموميو
اطالع رساني؛ معاونت منابع انساني و پشتيباني
بيمه دي به منظور شناس��ايي توانمنديها و
شايس��تگيهاي ش��رکت کننده و متقاضيان
جذب در شرکت بيمه دي اولين جلسه کانون
ارزيابي خود را برگزار نمود .امروزه اس��تفاده از
روشهاي س��نتي برنامهريزي ج��ذب براي
توسعه توانمنديها و شايستگيهاي کارکنان
پاس��خگوي نيازه��اي بنگاهه��اي اقتصادي
نميباش��د و ل��زوم بهرهمن��دي از روشهاي
نوين پ��رورش مهارتها و شايس��تگيهاي
کارکنان بيش از بيش مورد توجه ميباش��د،
از اينرو حوزه معاونت منابع انس��اني بيمه دي
پس از تدوين مدل شايس��تگي مشاغل خود
و سنجش صالحيت مش��اغل ،درنظر دارد با
جذب و نگهداشت نيروهاي کارآمد در افزايش
بهرهوري و ارتقاء کميو کيفي خدمات شرکت
نقش اساسي داشته باشد.

رییس ثبت منطقه یک سنندج
آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مس��تقر در ثبت اس��ناد و امالک شهرستان س��نندج تصرفات مالکانه بال معارض
متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وس��یله مش��خصات امالک در دو نوبت به فاصله 15روز جهت اطالع عموم آگهی
میگردد در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باش��ند میتوانند از تاریخ
انتش��ار اولین اگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم نمایند
.و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی
اخ��ذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و ع��دم وصول و گواهی اخذ تحویل اداره
ثبت نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضای مذکور و عدم وصول اعتراض س��ند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد
شد .صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست -1.ششدانگ یک قطعه باغی آبی بنام سید عادل حسینی
فرزند س��ید جبار صادره از س��نندج تحت پالک 306فرعی از 39اصلی بخش ده به مس��احت 4176متر مربع به آدرس
سنندج روستای کره سی -2ششدانگ یک قطعه باغ ابی بنام اقای صالح قادری کره سی فرزند محمد امین سنندج تحت
پالک 305فرعی از 39اصلی بخش ده بمساحت 10631/30متر مربع به ادرس سنندج روستای کره سی -3ششدانگ یک
قطعه باغ آبی بنام محمد صالح قادری کره سی فرزند محمد امین سنندج تحت پالک 304فرعی از 39اصلی بخش ده به
مساحت 16362/40متر مربع به ادرس سنندج روستای کره سی
تاریخ انتشار نوبت اول 98/2/29:
رییس ثبت منطقه دو سنندج
رونوشت آگهی حصروراثت خانم پروین کریلی دارای شناسنامه شماره  334به شرح دادخواست به کالسه / 02 / 28
 98از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد کوهستانی بشناسنامه
ش��ماره  665در تاری��خ  1398 / 2 / 12اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم منحصر
است به - 1 :پروین کریلی ش ش  334تولد  1349 / 4 / 17فرزند محمد همسر متوفی  – 2علیرضا کوهستانی ش ش
 0312009518تولد  1378 / 6 / 6فرزند محمد پس��ر متوفی – 3صبا کوهس��تانی ش ش  0311336973متولد 8 / 27
1374 /فرزند محمد دختر متوفی اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا
هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.م
رئیس شعبه  3شورای حل اختالف کرج
م/الف / 98 / 68984 :ف
ریاست محترم شعبه  14شورای حل اختالف کرج
با سالم
احتراما»  :در خصوص اجرای قرار صادره کارشناسی پرونده کالسه  970825مربوط به دادخواست تقدیمی خانم قمر
کش��تکار بطرفیت آقای علی اضغر ش��کوهی مبنی بر تعیین نفقه معوقه و آینده پر از مطالبه پرونده و اس��تماع اظهارت
زوجه نتیجه را جهت اس��تحضار تقدیم میدارد  .مش��خصات خواهان خانم قمر کش��تکار فرزند محمد حسین  .دیپلم و
خانه دار
خوانده اقای علی اصغر شکوهی فرزند بهمن  .مجهول المکان زوجین طبق سند نکاحیه شماره  535908در مورخ / 30
 79 / 11به عقد شرعی و قانونی یکدیگر در آمده اند نظریه کارشناسی  :با توجه به مراتب فوق و استماع اظهارات زوجه
و کلیه عوامل موثر در تعیین میزان نفقه زوجه بنابراین نفقه زوجه در صورت استحقاق بشرح ذیل اعالم می گردد  .از
 93 / 1 / 1لغایت  93 / 12 / 29از قرار هر ماه مبلغ س��یصد و نود هزار تومان جمعا « مبلغ چهار میلیون و شش��صد و
هشتاد هزار تومان از  94 / 1 / 1الیت  94 / 12 / 29از قرار هر ماه مبلغ چهار صد هزار تومان جمعا» مبلغ چهار میلیون
و هشتصد هزار تومان از  95 / 1 / 1لغایت  95 12 / 29از قرار هر ماه مبلغ چهارصد و پنجاه هزار تومان جمعا» مبلغ
پن��ج میلی��ون و چهارصد هزار توم��ان از  96 / 1 / 1لغایت  96 / 12 / 29از قرار هر ماه مبلغ پانصد هزار تومان جمعا
مبلغ شش میلیون تومان از  97 1 / 1لغایت  97 / 12 / 29از قرار هر ماه مبلغ پانصد و ده هزار تومان جمعا» مبلغ شش
میلیون و شش��صد هزار تومان از  98 / 1 / 1لغایت  98 / 2 / 15از قرار هر ماه مبلغ شش��صد هزار تومان جمعا» مبلغ
نهصد هزار تومان جمع کل  :بیست و هشت میلیون و سیصد و هشتاد هزار تومان
کارشناس رسمی دادگستری فاطمه جاللی
م الف  / 98 / 68954 :ف
آگهی ابالغ اجرائیه کالس��ه  9700532 :بدینوسیله  -1آقای رضا پیری نیاء فرزند غضبان به شماره ملی 4500879676
(بدهکار)  -2آقای موسی عبدی فرزند نقد علی به شماره ملی ( 4529945901ضامن) پرونده اجرائی کالسه 9700532
که برابر گزارش مامور اداره پس��ت ابالغ واقعی به اقای رضا پیر نیاء میس��ر نش��ده و نیز آدرس موسی عبدی جهت
ایالغ اوراق اجرائی مورد شناسایی واقع نگرذیه است ایالغ می گردد که برابر قرار داد شماره  6300957353000مورخ
 1390/05/18بین ش��ما و بانک ملی ایالم مبلغ  64/734/886ریال ( ش��صت و چهار میلیون و هفتصد و س��ی و چهار
هزار و هش��تصد و هشتاد و ش��ش ریال ) بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه  ،بستانکار درخواست صدور
اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده  18آئین
نامه مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ایالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک
نوبت در یکی از روزنامه های گثیر انتشار درج ومنتشر می گردد ظرف مدت بیست روز بدهی خود اقدام و در غیر این
صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبف مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.

