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با رای  هیات داوران در هجدهمین سمپوزیوم روابط عمومی ایران اعطا شد 

کسب سه رتبه برتر توسط روابط عمومی بانک سپه
گ�روهبان�کوبیم�ه:اداره کل رواب��ط عموم��ی بانک س��په در 
هفدهمی��ن دوره س��مپوزیوم بین الملل��ی روابط عموم��ی و 
هجدهمین دوره جش��نواره برترین ه��ای روابط عمومی ایران، 
موفق به کسب سه عنوان روابط عمومی برتر کشور در مدیریت 
راهبردی روابط عمومی ، ارتباطات فرهنگی و کارشناس برتر 

روابط عمومی شد.

کس���ب س���ه رتبه برتر توس���ط روابط عمومی بانک  � 
سپه

ب��ه گ��زارش تج��ارت به نقل از  روابط عمومی بانک تجارت؛ بر 
اس��اس رای هیئت داوران هجدهمین جش��نواره برترین های 
روابط عمومی ایران و هفدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط 
عمومی ، اداره کل روابط عمومی بانک س��په به عنوان روابط 
عموم��ی برت��ر کش��ور در موضوع "مدیری��ت راهبردی روابط 
عموم��ی "، "ارتباط��ات فرهنگ��ی )تبلیغاتی و انتش��اراتی( "و 

"کارشناس برتر"معرفی شد.
 بر اساس این گزارش در بخشی از لوح اهدایی به اداره کل روابط 
عمومی بانک سپه که به امضای فلیپه بورمانس رئیس انجمن 
بین المللی روابط عمومی و هوشمند سفیدی دبیر کل سمپوزیوم 
بین المللی روابط عمومی رسیده آمده است: " به دلیل رعایت 
اس��تانداردهای حرف��ه ای علم��ی و صنفی و مدیریت راهبردی 
روابط عمومی ، خالقیت در کار و داشتن کیفیت و کمیت مناسب 
فعالیتها در موضوع مدیریت راهبردی روابط عمومی و ارتباطات 

فرهنگی ، تبلیغاتی و انتشاراتی ، لوح سپاس روابط عمومی برتر 
اعطا می شود به روابط عمومی بانک سپه"

این گزارش می افزاید در این دوره از جشنواره برترینهای روابط 
عمومی ایران دکتر کاظم عسگری کارشناس اداره کل روابط 
عمومی بانک سپه نیز به عنوان "کارشناس برتر روابط عمومی 
ایران در سال 1400" به دلیل انجام اقدامات کارشناسی موثر در 

روابط عمومی ، معرفی و موفق به دریافت لوح سپاس شد.
 بر اس��اس این گزارش: اداره کل روابط عمومی بانک س��په با 
رویک��رد راهب��ردی ، تجربیات نوین ، تاثیر گذار و هدفمندی را 
تجربه کرده که این تجارب و اقدامات صورت گرفته ، عماًل این 
اداره کل را به فاز پیشرفته علمی و تخصصی وارد کرده و این 
مهم در ارتقای جایگاه ذهنی این اداره کل مشهود ، نقش آفرین 

و تاثیر گذار بوده است.  تعیین راهبرد و رویکرد روابط عمومی 
"علم��ی و تعام��ل گ��را" ، ایجاد و احی��ای واحدهای تخصصی 
داخلی نظیر تحقیق و توسعه ، ارتباطات درون سازمانی و واحد 
اف��کار س��نجی در کنار ایجاد اتاق فک��ر ، تهیه بانک اطالعات 
هم��کاران ، تیم س��ازی هدفمن��د و علمی، برگزاری دوره های 
علم��ی و آموزش��ی "پات��وق علم و تجربه" بخش��ی از اقدامات 

صورت گرفته از سوی این اداره کل است.
 این گزارش می افزاید: تهیه مجلدهای علمی هدفمند و تحلیلی 
در راس��تای ارتقای کمی و کیفی اطالع رس��انی نظیر انعکاس 
اخبار در حوزه فعال ارتباط با رس��انه ها ، همچنین اثر بخش��ی 
تبلیغات ، روابط عمومی داده محور، بررس��ی تاثیرات متاورس 
بر روابط عمومی ، بانکداری دیجیتال وایجاد رادیو و تلویزیون 
س��په ، خبرگزاری س��په و تغییر پوس��ته وب سایت رسمی بانک 
س��په از دالیل اس��تمرار موفقیتهای بانک س��په در سطوح ملی 
نظیر جش��نواره ملی انتش��ارات روابط عمومی و هفدهمین دوره 
س��مپوزیوم بین المللی روابط عمومی اس��ت.  الزم به ذکر است 
هفدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی با همکاری 
انجمن بین المللی روابط عمومی و با حضور اس��تادان برجس��ته 
ایرانی و خارجی با موضوع "روابط عمومی پساکرونا، تغییرات، 
الزام��ات و پیامده��ا " و برگزاری دو کارگاه تخصصی با عناوین 
" نحوه تهیه و تنظیم پیوست ارتباطی و الزامات ناشی از دوره 
پساکرونا" و " ویکی پدیا و کاربردهای آن در روابط عمومی" در 

مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد

اخبار كوتاه

بانك و بيمه

ناظران شرعی به ساختار بانک ها اضافه می شوندعلیرضا قیطاسی مدیرعامل بانک دی شد
 به گزارش تجارت به نقل از  روابط عمومی بانک تجارت؛ به دنبال برگزاری مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده بانک دی و انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره، 
در نخس��تین جلس��ه اعضای هیئت مدیره، علیرضا قیطاسی به عنوان مدیرعامل 

این بانک انتخاب شد.
 علیرض��ا قیطاس��ی که دارای مدرک تحصیل��ی دکترای حرفه ای مدیریت عالی 
کس��ب و کار اس��ت، س��وابقی از جمله دبیری شورای هماهنگی بانک های دولتی، 
ریاس��ت هیئت مدیره بانک ایران زمین، مدیریت امور س��ازمان بانک ملی ایران، 

مدیریت امور طرح و برنامه بانک ملی ایران و... را در کارنامه کاری خود دارد.  همچنین در این جلسه سیدمحمود 
احمدی به عنوان رییس هیئت مدیره و امیرعباس هاشمی نژاد، به عنوان نایب رییس هیئت مدیره انتخاب شدند.  
گفتنی است فریدون رشیدی و برات کریمی نیز به عنوان اعضای هیئت مدیره به کار خود ادامه خواهند داد.  در 

این جلسه از خدمات و تالش های اعضای پیشین هیئت مدیره بانک دی قدردانی شد.

به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، علی صالح آبادی عصر 
امروز در جمع اعضای »کارگروه تخصصی فقهی بانک مرکزی« در قم، با بیان 
اینکه تحول نظام بانکی بر اساس تطبیق با اصول فقهی و شرعی در این دوره با 
جدیت پیگیری خواهد شد، گفت: در این راستا و در مرحله نخست حوزه نظارت 
بانک مرکزی موظف ش��ده اس��ت عملکرد بانک ها در اجرای اصول ش��رعی را در 
قالب فرم های مش��خص به طور مس��تمر مورد بررس��ی قرار دهد. عالی ترین مقام 
بانک مرکزی ادامه داد: همچنین چارچوب اضافه ش��دن افرادی به عنوان ناظر 

ش��رعی در کمیته تطبیق بانک ها به منظور اجرا و نظارت بر مصوبات ش��ورای فقهی در این ش��ورا در حال تدوین 
است.  صالح آبادی یادآور شد: در همین راستا فهرست افرادی که توسط شورای فقهی احراز صالحیت شوند در 
اختیار بانک ها قرار خواهد گرفت.  رئیس کل بانک مرکزی همچنین بر ضرورت آموزش ضوابط فقهی و شرعی 
در حوزه بانکی به مدیران ارش��د و تمام پرس��نل ش��بکه بانکی تاکید و ابراز امیدواری کرد که این روند به بهبود 

فرآیندهای بانکی در راستای اجرای اصول بانکداری اسالمی منجر شود.   

حضور فعال بانک تجارت در کنفرانس باشگاه 
مشتریان پتروشیمی بندر امام

دومین کنفرانس باشگاه مشتریان پتروشیمی بندر امام خمینی 
)ره( با حضور دکتر اخالقی فیض آثار مدیرعامل بانک تجارت 
و مش��تریان ش��رکت پتروش��یمی بندر امام برگزار و تفاهم نامه 

همکاری به منظور ارتقا تعامل دو مجموعه امضا شد.
به گزارش تجارت به نقل از  روابط عمومی بانک تجارت، دکتر 
اخالقی در سخنرانی خود در دومین کنفرانس باشگاه مشتریان 
پتروشیمی بندر امام با اشاره به نقش موثر این شرکت در شکل 
گیری سایر پتروشیمی های کشور گفت: پتروشیمی بندر امام 
به عنوان مادر صنعت پتروش��یمی و تاثیرگذارترین ش��رکت در 
تکمیل زنجیره تولید این صنعت در کشور است که با رشد حجم 
سودآوری در طول سال های اخیر ابعاد و گستردگی کاری این 

مجموعه بیش از پیش نمود پیدا کرده است.
 مدیرعام��ل بان��ک تجارت با تش��ریح ابع��اد و حجم تعامل این 
بانک با پتروشیمی بندر امام افزود: صرف نظر از ابعاد مادی و 
مالی حاصل از این همکاری، اقدامات انجام ش��ده در راس��تای 
افزایش سطح تعامل، اصالح و تکمیل فرایندها بسیار تاثیرگذار 
و تعیین کننده بوده و امیدواریم این مسیر قدرتمندتر از گذشته 

ادامه یابد.
 دکت��ر اخالق��ی از بان��ک به عنوان یک��ی از ارکان موثر اقتصاد 
کشور یاد کرد و گفت: بانک تجارت به عنوان یک بانک عامل، 
محوری و به عنوان یک ش��ریک اس��تراتژیک و تجاری امروز 
با انعقاد تفاهم نامه ای جدید با ش��رکت پتروش��یمی بندر امام، 
زمینه های گسترش همکاری با سایر همکاران این مجموعه 

را فراهم کرده است.
 وی با اش��اره به تغییر فرایندهای ارزیابی مش��تریان و ذینفعان 
شرکت های بزرگی همچون پتروشیمی بندر امام عنوان کرد: 
بانک تجارت با اتکا به توان تخصصی و کارشناسی پرسنل خود و 
تعیین روش های اجرایی و استفاده از ظرفیت های اعتبارسنجی 
در تالش اس��ت تا در کمترین زمان س��ریعترین راه حل های 
مالی را در اختیار شرکت های متقاضی قرار داده و نقش خود را 

به عنوان یک شریک تجاری به خوبی ایفا کند.
 حمیدرضا رس��تمی مدیرعامل ش��رکت پتروشیمی بندر امام به 
تشریح جایگاه این شرکت در صنعت پتروشیمی کشور پرداخت 
و گفت : پتروش��یمی بندرامام از جمله ش��رکت های برتر کشور 
در حوزه فروش ش��ناخته می ش��ود و این امر نش��ان دهنده  ی 
تاثی��ر گ��ذاری حجم تولیدات و ارز آوری پتروش��یمی بندر امام 

در اقتصاد کشور است. 

آگهی مفقودی
برگ  س��بز ) شناس��نامه مالکيت خودرو( س��واری تيبا به رنگ س��فيد 
- روغن��ی م��دل ۱۳۹۴ ب��ه ش��ماره موت��ور ۸۲۰۷۹۴۷ و ش��ماره 
شاس��ی NAS۸۱۱۱۰۰F۵۸۴۴۶۸۸ و ش��ماره پ��الک انتظام��ی 
 ۴۹ ج ۳۴۴ ايران ۹۹ مفقود ش��ده اس��ت و از اعتبار س��اقط اس��ت.

 مسجدسليمان
----------------------------------------

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آيين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی((

برابر رای شماره ۱۴۰۰/۱۰/۱۲-۱۴۰۰۶۰۳۱۷۰۰۱۰۰۳۱۹۷ 
صادره از هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحيه يک اهواز 
تصرف��ات مالکان��ه و بالمع��ارض متقاضيان در قس��متی از ۲۷۷۵/۵ 
بخش ۹ اهواز حکايت از احراز مالکيت متقاضی نسبت به ملک مورد 
تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی ) فرود )مهرداد( هادی پور دفتر 
۲۰صفحه ۳۰۳ ( به متقاضی اقای حس��ين غرباوی  فرزند عبدالنبی   
به شماره ملی ۱۷۵۷۸۷۲۹۷۳  صادره از اهواز  نسبت به ششدانگ 
يک باب س��اختمان به مس��احت ۱۰۶۲/۳۰  متر مربع در قس��متی از 
پالک  ۲۷۷۵/۵  واقع در بخش ۹ اهواز خريداری ش��ده طبق ش��رح 
صدر آگهی و انتقال ملک از مالک رسمی ) فرود )مهرداد( هادی پور 
دفتر ۲۰صفحه ۳۰۳ (   بنام وی محرز گرديده اس��ت. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود در 
صورتيکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند ميتوانند از تاريخ انتش��ار اولين آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی 
تقذيم نمايند. بديهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. ضمنا 

صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتش��ار نوبت اول : ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ تاريخ انتش��ار نوبت دوم 

۱۴۰۰/۱۱/۲ :
م/الف : ۵/۱۹۱۷ -هاشمی  - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک 

ناحيه يک اهواز
----------------------------------------

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در 

واحد ثبتی شهرستان بهبهان
براب��ر رای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۷۰۰۷۰۰۰۲۷۰۳هي��ات موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می مس��تقر در واحد ثبتی شهرس��تان بهبهان تصرفات مالکانه و 
بالمع��ارض متقاض��ی آق��ای محمد جعفر اس��می زاده  فرزند جمعه به 
شناسنامه ۱۲۷۶  وکدملی ۱۸۶۱۲۱۶۶۷۱ صادره از بهبهان  نسبت 
به شش��دانگ يک باب س��اختمان به مس��احت ۶۵/۸۱  متر مربع در 
قسمتی از پالک ۵۶۶۷ اصلی  واقع در بخش يک بهبهان انتقال ملک 
از مالک رسمی نوراله عبدی پور احدی از ورثه مندنی محرز گرديده 
است. لذامشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نس��بت به صدور س��ند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاريخ انتش��ار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد،عرض حال ظرف مدت يک 
ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند. بديهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتش��ار نوبت اول : ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ تاريخ انتش��ار نوبت دوم 

۱۴۰۰/۱۱/۱۷ :

م/الف: ۸/۳۸۳  - احمدی – سرپرست ثبت بهبهان
---------------------------------------

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گيالن 
 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنگر هيات موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي  
آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رسمي برابر راي 
شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۰۱۸۰۰۴۳۱۹مورخ ۲۹. ۰۹ . ۱۴۰۰ هيات 
موض��وع قان��ون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات 
مالکان��ه بالمع��ارض متقاضی ليلی فرهادی فرزند محمد بش��ماره ملی 
 ۱۰۶۳۷۶۴۷۷۷ در شش��دانگ يکب��اب خان��ه و محوطه به مس��احت
 ۳۱. ۲۲۲ متر مربع با کاربری مسکونی و با وجود حقوق ارتفاقی)حريم 
معبر و نهر آب( مفروز از پالک ۱۶۸ فرعی از سنگ ۲۴ اصلي واقع در 
قريه قاضيان بخش ۱۲ گيالن که برای آن پالک شماره ۵۴۳ فرعی در 
نظر گرفته ش��ده، خريداری از مالک رس��می نصرت اله کشاورز محرز 
گرديده است،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضي اعتراضي داش��ته باش��ند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خ��ود را ب��ه مراج��ع قضايي تقديم نموده و گواه��ی مربوطه را به اين 
اداره ارائ��ه نماين��د بديهی اس��ت در ص��ورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکيت صادر خواهد ش��د 

.م الف ۲۹۰۲
تاريخ انتش��ار نوبت اول: ۰۲. ۱۱. ۱۴۰۰ تاريخ انتش��ار نوبت دوم: 

۱۴۰۰ .۱۱ .۱۸
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گيالن 
 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنگر هيات موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي  
آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رسمي برابر راي 
شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۰۱۸۰۰۴۲۱۴مورخ ۲۷. ۰۹ . ۱۴۰۰ هيات 
موض��وع قان��ون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي 
فاق��د س��ند رس��مي مس��تقر در واحد ثبت��ي حوزه ثبت ملک س��نگر 
تصرف��ات مالکان��ه بالمعارض متقاضی محمد صالح زاده نوبری فرزند 
قاسم بشماره ملی ۱۳۷۵۵۳۶۶۰۵ در ششدانگ عرصه و اعيان يک 
قطعه زمين دارای کاربری زمين های کشاورزی به مساحت ۱۸. ۵۱۶ 
متر مربع مفروز از پالک ۷ فرعی از سنگ ۱ اصلي واقع در طالم سه 
ش��نبه بخش ۱۲ گيالن که برای آن پالک ش��ماره ۷۶۶ فرعی در نظر 
گرفته شده، خريداری از مالک رسمی حسن پور رجبی محرز گرديده 
است،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضي اعتراضي داش��ته باش��ند مي توانند از تاريخ انتش��ار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس��ليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خ��ود را ب��ه مراج��ع قضايي تقديم نموده و گواه��ی مربوطه را به اين 
اداره ارائ��ه نماين��د بديهی اس��ت در ص��ورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکيت صادر خواهد ش��د 

.م الف ۲۸۹۹
تاريخ انتش��ار نوبت اول: ۰۲. ۱۱. ۱۴۰۰تاريخ انتش��ار نوبت دوم: 

۱۴۰۰ .۱۱ .۱۸

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1400 
 بدین وس��یله راجع به ثبت عمومی امالک واقع در ثبت منطقه دو شهرس��تان اردبیل طبق ماده 12 قانون ثبت و ماده 
۵3 و ۵9 آیین نامه قانون ثبت از مهر ماه لغایت آذر ماه سال 1400 درخواست ثبت بعمل آمده است بشرح ذیل اعالم 

می گردد.)بخش سه اردبیل(
1- 24732 فرعی از 73 اصلی: آقای مقصود  محمدنیا فرزند محمد بشماره شناسنامه 640 و آقای داور یحیوی فرزند 
داود بشماره شناسنامه 323 و خانم صفیره علوی فرزند عوض بشماره شناسنامه 167 نسبت به ششدانگ یک قطعه 

شارع متروکه به مساحت 24/60 مترمربع واقع در قریه شام اسبی
2- 2388 فرعی از 87 اصلی : آقای  اله ش��کر علیمی فرزند حس��ین بش��ماره شناس��نامه 180۵ نس��بت به ششدانگ یک 

قطعه شارع متروکه به مساحت 12/24 مترمربع واقع در قریه مال یوسف
به کلیه مالکین پالکهای مزبور و س��ایر اش��خاص ابالغ می گردد ، هر کس نس��بت به امالک مزبور ادعا و اعتراضی 
داش��ته باش��د ، اعتراض خود را از تاریخ انتش��ار اولین نوبت اگهی تا نود روز دیگر مس��تقیما" به اداره ثبت اس��ناد و امالک 
منطقه دو شهرستان اردبیل تسلیم نمایید ، در غیر این صورت وفق مقررات اسناد مالکیت به نام متقاضی ثبت و صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه  1400/11/02   -    تاریخ انتشار نوبت دوم : یکشنبه     1400/12/01

حسنیقابل/رئیسثبتاسنادوامالکمنطقهدوشهرستاناردبیل

ول(
تا
)نوب

بانک گردشگری پیشگام در پرداخت تسهیالت کرونا
 بانک گردشگری در پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن مستاجران ) معرفی شده در سامانه 
وزارت راه و شهرسازی( پیشگام بوده و از سال گذشته تاکنون در مجموع بیش از 3700 

فقره از این نوع تسهیالت به مبلغ بیش از 2000 میلیارد ریال اعطا کرده است.

به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، این بانک از ابتدای امس��ال 
تا پایان آذرماه بیش از 3000 فقره تسهیالت ودیعه مسکن مستاجران به مبلغ بیش از 
1800 میلیارد ریال و در سال گذشته 649 فقره از این نوع تسهیالت به مبلغ بیش از 26۵ 

میلیارد ریال پرداخت کرده است.  میزان تسهیالت پرداختی ودیعه مسکن مستاجران از 
سوی بانک گردشگری در سال گذشته و 9 ماهه منتهی به آذر ماه امسال از نظر تعداد 

و مبلغ به ترتیب 373 درصد و ۵88 درصد افزایش نشان می دهد. 
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»آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی حوزه ثبتی مياندورود «

نظ��ر ب��ه دس��تور م��واد ۱ و ۳ قانون تعيين تکلي��ف وضعيت اراضی و 
س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ و برابر رای 
شماره ۲۲۰۰۴۲۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ هيات مياندرود کالسه 
۱۴۰۰/۱۸۶ موضوع ماده يک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی 
مياندرود تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم خديجه يوسفي 

اسومی فرزند
محسن نسبت به ششدانگ يک قطعه باغ محصور به مساحت ۲۴۳۰ 
مت��ر مرب��ع ب��ه ش��ماره پالک ۹۱۸ فرعی از ۳۴ اصل��ی واقع در ولوجا 
بخ��ش ۴ خري��داری بدون واس��طه از آقای رضا قلی صالحی اس��رمی 
مالک رس��می محرز گرديده اس��ت لذا به موجب ماده ۳ قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
۱۳ آئين نامه مربوطه اين آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طريق 
اين روزنامه و محلی / کثير االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها 
رای هيات الصاق تا در صورتيکه اشخاص ذينفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهی و در روستاها 
از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تس��ليم و رس��يد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يک ماه 
از تاريخ تس��ليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس��ت به دادگاه 
عمومی محل نمايد و گواهی تقديم دادخواس��ت به اداره ثبت محل 
تحوي��ل ده��د ک��ه در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد يا معترض، گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت می نمايد و 

صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.
تاري��خ انتش��ار نوب��ت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ تاري��خ انتش��ار نوب��ت 

دوم:۱۴۰۰/۱۱/۱۹
 م الف :۱۲۶۳۶۲۰

قدير يوسفی نيا رئيس اداره ثبت اسناد و امالک مياندورود 
-------------------------------------

آگهی فقدان سند مالکيت 
س��الم عليک��م خان��م نوش��ين ش��اهرضائی برابر وکالتنامه بش��ماره 
۳۹۳۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ تنظيمی دفتر اس��ناد رس��می شماره 
۵۱ کرمانش��اه به وکالت از خانم خاتون رحمانی اعالم می دارد خانم 
خاتون رحمانی باارائه دو برگ فرم استشهاديه مصدق شده بشماره 
۴۷۳۸۴۸مورخ ۱۴۰۰/۹/۶ دفتر ۵۱ کرمانش��اه مدعی اس��ت که 
س��ند مالکيت شش��دانگ پالک باقيمانده ۲۰ فرعی از ۷۴ اصلی که 
براب��ر اس��تاندارد س��ازی به پ��الک ۲۴۸ فرع��ی از ۷۴ اصلی اصالح 
يافته واقع در بخش يک حومه کرمانش��اه ذيل ثبت و صفحه ۷ دفتر 
۱/۹ حومه بش��ماره س��ريال ۸۱۷۶۵۶ بنام نامبرده صادر و تس��ليم 
گرديده که بعلت سهل انگاری مفقود شده است لذا مراتب طبق ماده 
۱۲۰- ايين نامه قانون ثبت در يک اگهی می ش��ود تا چنانچه فرد يا 
افرادی مدعی انجام معامله يا وجود سند مالکيت در نزد ان ميباشد 
از تاري��خ انتش��ار اي��ن اگهی به م��دت ۱۰ روز مراتب را به اين اداره 
اع��الم دارن��د در غير اينص��ورت بصدورپس از انقضای مدت ده روز 
نس��بت بصدور  س��ند مالکيت اقدام و س��ند مالکيت اوليه از درجه 

اعتبار ساقط خواهد شد.
رونوشت : جهت اطالع و اقدام به ستاد اجرايی فرمان امام

محمد عباس��ی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانش��اه ناحيه يک  
از طرف مهدی ميهمی
۱۲/الف م /۲۵۴۵ 


