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مدیرعامل بانک سپه تاکید کرد:

سربلندیبانکسپهحاصلکارجهادیوشبانهروزی
گروه بانک و بیمه: مدیرعامل بانک س��په زیس��ت بوم جدید این 
بانک را مبتنی بر آمادگی برای ورود به عرصه های جدید و انجام 
مأموریتهای خطیر برای خدمت به مردم، اسالم و انقالب برشمرد. 
به گزارش تجارت به نقل از پایگاه اطالع رس��انی بانک س��په، 
دکتر آیت اله ابراهیمی در سفر به استان فارس در جمع مدیران و 
کارکنان این استان، گفت: مأموریت های جدیدی که از سوی نظام 
اسالمی به بانک سپه محول می شود، حاصل اعتماد مسئوالن و 
به علت جهادی بودن کارکنان این بانک است. مدیرعامل بانک 
سپه اظهار داشت: سربلندی بانک سپه حاصل کار جهادی و شبانه 
روزی است و سخت ترین و پیچیده ترین کارها توسط کارکنان 
بانک س��په قابل انجام اس��ت. وی با اش��اره به عبور بانک سپه از 
گلوگاههای سخت و پرمخاطره، خاطرنشان کرد: فرایند پیچیده 
ادغام که در دنیا کم نظیر بود و طرح تحول فناوری اطالعات و 
طراحی مفاهیم بانک سپه براساس مفاهیم بانکداری جامع که 
تقریباً همزمان با ادغام به انجام رسید، حاصل کار جهادی کارکنان 
و همراهی مسئوالن کشور بود. دکتر ابراهیمی با تاکید بر اهمیت 
برنامه طرح تحول راهبردی و طراحی ساختار سازمانی متناسب 
با خطوط کس��ب و کار بانک، افزود: س��اختار، پشتیبان استراتژی 
و چشم انداز انجام مأموریت هاست و این ساختار آماده متناسب 
سازی با محیط کسب و کار است. بانک سپه باید در زیست بوم 

جدید برای رقابت با رقبا با برنامه حرکت کند.
 � مأموریت ها باید متناسب با اختیارات باشد

مدیرعام��ل بانک س��په با اش��اره به توجه وی��ژه مبنی بر جذب 

مش��تریان، گف��ت: در بازاریاب��ی مأموریت ها باید متناس��ب با 
اختیارات باش��د و نمی توان با دس��ت بس��ته بازاریابی کرد. دکتر 
ابراهیمی بر لزوم تفویض اختیار به مدیران استان و مسئوالن 
شعب برای ارائه تسهیالت و جذب منابع تأکید و خاطرنشان کرد: 
ظرفیت های استان در حوزه های مختلف باید به صورت حرفه 

ای بررسی شوند و بر همین اساس بازاریابی صورت پذیرد.

 � لزوم مدیریت هوشمندانه منابع و مصارف
مدیرعامل بانک سپه با اشاره به ضرورت مدیریت هوشمندانه 
منابع و مصارف بانک، افزود: برنامه بانک س��په برای مدیریت 

ریس��ک نقدینگی مش��تمل بر تمرکز بر جذب منابع اس��ت. وی 
در ادام��ه ب��ه تمرک��ز بر فرصت ها خصوصًا در حوزه بین الملل با 
توجه به س��ایز بانک س��په و وجود پتانس��یل هایی نظیر معاونت 

بین الملل و سه صرافی بانک تاکید کرد.

تش���کیل کمیته های رفع موانع کس���ب و کار و رفع  � 
موانع فناوری اطالعات

دکتر ابراهیمی در ادامه از تش��کیل دو کمیته رفع موانع کس��ب 
و کار و رفع موانع فناوری اطالعات خبر داد و گفت: تش��کیل 
این کمیته ها به منظور تس��هیل امور و حرکت س��ریع مجموعه 
برای تحقق اهداف صورت گرفته است. مدیرعامل بانک سپه 
افزود: بار مس��ئولیتهای س��نگین محوله به بانک سپه بر دوش 
نیروی انس��انی اس��ت و کارکنان بانک سپه ارزنده ترین دارایی 
این بانک هستند. وی به مسئوالن بانک توصیه کرد که از هر 
فرصتی برای بهبود وضعیت معیشت کارکنان و رفع مشکالت 
آنان استفاده کرده، همچنین امکان استفاده عادالنه از واحدهای 
رفاهی بانک را برای همه کارکنان فراهم کنند. دکتر ابراهیمی 
با اشاره به اقدامات، طرح ها و تالش های صورت گرفته برای 
بهبود وضعیت معیشتی و اصالح حقوق و دستمزد کارکنان اظهار 
امیدواری کرد که با تش��کیل اداره امور مدیران، اس��تعدادهای 
موجود در بانک شناسایی و با تدوین برنامه برای نیروی انسانی 
شایسته، بانک سپه در افق ۱۴۰۴ به عنوان بانکی جهادی، مردم 

پایه و در تراز انقالب اسالمی همچون گذشته بدرخشد. 

اخبار كوتاه

بانك و بيمه

ششمین جشنواره حساب های قرض الحسنه بانک سینا آغاز شدبیشترین رشد قیمت سهام بانکی به صادرات رسید
بیش��ترین رش��د قیمت سهام بانکی به صادرات رسیددر اولین روز هفته معامالت 
بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک ها و موسسات 
اعتب��اری در ب��ازار س��رمایه بودی��م. به گزارش تجارت به نق��ل از چابک آنالین 
بیش��ترین افت قیمت س��هام بانکی و موسس��ات اعتباری حاضر در بورس به نماد 
بان��ک خاورمیان��ه با کاه��ش ۰.۹۱ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد 
بانک پاس��ارگاد با کاهش ۰ ۱۱. درصد رس��ید. بیش��ترین افت قیمت سهام بانکی 
و موسس��ات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک دی با کاهش ۳.8 درصد 

اختصاص یافت و کمترین افت به نماد موسس��ه اعتباری ملل با کاهش ۱.۴۱ درصد رس��ید. بیش��ترین رش��د قیمت 
سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک صادرات ایران با افزایش ۴.68 درصد اختصاص 
یافت و کمترین رش��د به نماد بانک اقتصادنوین با افزایش ۲.7۹ درصد رس��ید. بیش��ترین رش��د قیمت سهام بانکی 
و موسس��ات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک قرض الحس��نه رس��الت با افزایش ۲.۹7 درصد اختصاص 
یافت و کمترین رش��د به نماد بانک س��امان با افزایش ۰.۱۹ درصد رس��ید. حجم خرید و فروش بانک کارآفرین 

در روز جاری برابر بود.  

 شش��مین دوره جش��نواره حس��اب های قرض الحس��نه بانک سینا با هدف ترویج 
سنت پسندیده قرض الحسنه آغاز شد. به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی 
بانک س��ینا؛ در راس��تای قدردانی از نیت خیر س��پرده گذاران و به منظور ایجاد 
زمینه های افزایش مش��ارکت عمومی در جهت گس��ترش س��نت قرض الحسنه، 
شش��مین جش��نواره حس��اب های قرض الحس��نه پس انداز این بانک برگزار می 
ش��ود.در این جش��نواره، جوایزی به س��پرده گذاران دارای حس��اب قرض الحسنه 
پس انداز در بازه زمانی اول مهرماه ۱۴۰۰ تا پایان ش��هریورماه س��ال ۱۴۰۱ اهدا 

خواهد شد.جوایز ششمین جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک سینا شامل ۳7 جایزه کمک هزینه 
خری��د خ��ودرو ایران��ی ه��ر ی��ک به ارزش یک میلیارد ریال، ۳7 کمک هزین��ه خرید کاالی ایرانی هر یک به مبلغ 
۵۰۰ میلیون ریال، ۱۳7 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات هر یک به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال، چهار هزار و ۵۳7 
جایزه ۱۰ میلیون ریالی و ۲۲ هزار و 6۳7 جایزه ۵ میلیون ریالی است.حداقل موجودی برای شرکت در جشنواره 
حس��اب های قرض الحس��نه پس انداز بانک س��ینا یک میلیون ریال اس��ت و به ازای هر ۵۰۰ هزار ریال در پایان هر 

روز یک امتیاز برای صاحب حساب منظور می شود.

 تفاوت قیمت خرید دانه 
روغنی کلزا بزودی پرداخت می شود

مدیر شعب بانک کشاورزی خوزستان گفت: تفاوت قیمت خرید 
تضمینی دانه روغنی کلزا از کشاورزان استان، بزودی به حساب 
آن ها واریز خواهد شد. به گزارش تجارت به نقل از ایسنا جهانپور 
معماریان اظهار کرد: دولت با هدف توس��عه کش��ت دانه های 
روغنی و ایجاد انگیزه بیشتر برای کشت این محصول راهبردی 
در سال زراعی آینده، نرخ تضمینی هر کیلوگرم محصول کلزا 
در سال زراعی جاری را ۲۳ هزار تومان تعیین و ابالغ کرد اما در 
سال جاری بهای پرداختی به کلزاکاران استان بر اساس قیمت 
مصوب ۱۵هزار تومان بوده است. وی افزود: فرآیند تامین اعتبار 
پرداخت تفاوت قیمت کلزا در حال انجام است که به زودی و در 
تیرماه جاری  به حساب کشاورزان خوزستانی واریز خواهد شد. 
مدیر ش��عب بانک کش��اورزی خوزستان اظهار کرد: کشاورزان 
کلزاکار استان نگران پرداخت تفاوت قیمت این محصول نباشند 

به دلیل اینکه دولت متعهد به پرداخت آن است.

تقسیم ۲۲۰ ریال سود به ازای هر سهم در 
مجمع شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

م��جمع عمومی عادی س�االنه ش�رکت مدیریت سرمایه گذاری 
کوثر بهمن رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۱۴ خردادماه جاری با 
حضور دارندگان بیش از ۹۰ درصد از سهام شرکت برگزار شد. 
به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک س��ینا، در این  
جلسه صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ شرکت مورد 
تصویب قرار گرفت. شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن 
در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ به ازای هر سهم، مبلغ 
یک هزار و ۵7۴ ریال سود شناسایی کرد که با تصمیم مجمع 
عمومی عادی ساالنه، سود نقدی تقسیمی هر سهم ۲۲۰ ریال 
تعیین شد. همچنین با تصمیم مجمع، موسسه حسابرسی مفید 
 راهبر به عنوان حس��ابرس و بازرس اصلی ش��رکت برای سال 

مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ انتخاب شد. 

بیمه گران به صورت تخصصی به جذب و 
پرورش نمایندگان نپرداخته اند

بیمه گران به صورت تخصصی به جذب و پرورش نمایندگان 
نپرداخته اندرضا رس��تموندی، کارشناس صنعت بیمه در گفت 
و گو با چابک آنالین: ش��رکت های بیمه ای بالفاصله بعد از 
اینکه یک بیمه گذار بزرگ به سراغ آنها می آید پیشنهاد ارایه 
یک شرکت نمایندگی را به آنها می دهند و این یکی از انتقاداتی 

که به شرکت های بیمه ای وارد است. 

مفقودی - برگ سبز ) شناسنامه (- خودرو تراکتور مدل ۱۳۹۰  تیپ ۲8۵به رنگ قرمز  به 
LFWO۲67۴Xو شماره موتورLO۳۳۴6ش��ماره پالک ۱۵-۴88 ک ۱۴و ش��ماره شاسی

متعلق به قاسم کالشی  مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. شهرستان شهریار
-----------------------------

پروان��ه به��ره ب��رداری دامداری روس��تایی آق��ای نعمت اهلل احمدی کمرپش��تی با کد ملی 
۲۱6۲۰۰۴78۱ فرزند رضی در تاریخ ۱۴۰۰/۰6/۲۰ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
-----------------------------

اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می حوزه ثبتی 
شهرستان ساری

برابر رای شماره ۱۴۰۱6۰۳۱۰۴۵6۰۰۰۵۴7 مورخ ۱۴۰۱/۳/۲که در هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 
۲ ساری تصرفات مالکانه آقای سکینه اکبری فرزند اسمعیل به شماره ملی ۵8۲۹66۵۳۴۴ 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت۱67  متر مربع از ۳۰ - اصلی 

واقع در قریه بندار خیل بخش ۲ ثبت ساری.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میش��ود در صورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را مرجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس��ت 
در ص��ورت انقض��ای م��دت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد . م الف ۱۳۳۱886
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۰۳/۲۱ تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۴/۰۵

بهنام سراج پور - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری
---------------------------------------------

آگهی ابالغ مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و امالک و ساختمان  های فاقد سند رسمی مصوب سال۱۳۹۰/۰۹/۲۰

 برابر رای شماره۱۴۰۱6۰۳۰۱۰۵7۰۰۱۵۹۳ مورخ۱۴۰۱/۰۳/۱6 صادره از هیات موضوع 
قان��ون تعیی��ن تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی ، امالک و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
مصوب۱۳۹۰/۹/۲۰ مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک ش��هریار تصرفات مالکانه  رسول 
بیات فرزند رضا  به صورت۱۹88/۳7سهم مشاع از8۳78 سهم ششدانگ یک قطعه زمین 
به مساحت 8۳78متر مربع به پالک۲۲7فرعی از  7۹ اصلی} ملک به صورت یک قطعه باغ  
مثمر میوه می باشد{ واقع در شهرستان شهریار را تایید و رای خود را با حدود ششدانگ اولیه 
پالک فوق  صادر می کند و برابر محتویات پرونده ثبتی و دفتر امالک مربوطه شش��دانگ 
یک قطعه زمین بمساحت 8۳78مترمربع قطعه 7۵ تفکیکی به شماره ۲۲7فرعی از7۹اصلی 
واقع درقریه بکه ش��هریار ذیل ثبت ۱8۰۹۰صفحه۱۵۳دفتر۱۳۲  به نام آقای علی ورودی 
محمدی فرزند محمد به ش��ماره ش ش ۱۱۳صادره از قریه ترپاق تپه ش��هریار  ثبت و س��ند 
مالکیت صادر شده است  دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد . و در ضمن ملک مربوطه 
از مالکیت ذبیح اله محمدی احدی علی از ورثه علی وردی محمدی می باش��د که نامبرده 
در هیات حضور نیافته و هیات مقرر نموده با اعمال ماده ۳ قانون مذکور و ماده ۱۳ آیین نامه 
اجرایی آن  مصوب۱۳۹۱/۰۴/۲۵  نس��بت به صدور س��ند مالکیت به نام متصرف فوق الذکر 
اقدام ش��ود لذا بدینوس��یله مفاد رای صادره به نامبرده و به اش��خاص ذینفع جهت اطالع  در 
دو نوبت با فاصله پانزده  روز آگهی می گردد که چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند 
اعتراض خود را ظرف مدت ۲  ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک 
شهریار  تسلیم  رسید دریافت دارند و در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر این اداره 

نسبت به صدور سند مالکیت برابر مقررات اقدام خواهد نمود. م الف ۹۵۹8
ضمنا  صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

نوبت اول :۱۴۰۱/۰۳/۲۱نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
------------------------------------

آگهی ابالغ مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و امالک و ساختمان  های فاقد سند رسمی مصوب سال۱۳۹۰/۰۹/۲۰

 برابر رای شماره۱۴۰۱6۰۳۰۱۰۵7۰۰۱6۳7 مورخ۱۴۰۱/۰۳/۱6 صادره از هیات موضوع 
قان��ون تعیی��ن تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی ، امالک و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
مصوب۱۳۹۰/۹/۲۰ مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک ش��هریار تصرفات مالکانه  صفر 
طاهری  فرد فرزند محمد  به صورت شش��دانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی 
}گاوداری{به مساحت ۱۲7۵مترمربع قسمتی از پالک ۲6 فرعی از۹۲ اصلی واقع در شهریار 

محرز گردیده  و برابر محتویات پرونده ثبتی و دفتر امالک مربوطه  مقدار ۱۱۲۵ متر مربع 
مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ  بمساحت 7۳8۵/۵۰مترمربع به شماره  
پالک ۲6 فرعی از6۲ اصلی واقع درقجر شهریار ذیل ثبت ۲۱۳۴۲۵صفحه۱6۰دفتر۱۵۴۳  

بنام آقای صفر طاهری فرد  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده است.
 نامبرده نس��بت به مورد ثبت درخواس��ت افراز نموده که این اداره درحال طی تش��ریفات 
قانون��ی آن م��ی باش��د دفت��ر امالک مربوط��ه حکایتی بیش از این ن��دارد و درضمن ملک 
مربوط��ه از مالکی��ت بمیزان۱۵۰مترخریداری از حس��ین رضایی بها بادی و ۱۱۲۵مترمربع 
مالکیت مش��اعی متقاضی می باش��د که نامبرده  در هیات حضور نیافته و هیات مقرر نموده 
با اعمال ماده ۳ قانون مذکور و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن  مصوب۱۳۹۱/۰۴/۲۵  نسبت 
به صدور س��ند مالکیت به نام متصرف فوق الذکر اقدام ش��ود لذا بدینوس��یله مفاد رای صادره 
ب��ه نامب��رده و ب��ه اش��خاص ذینفع جهت اطالع  در دو نوبت ب��ا فاصله پانزده  روز آگهی می 
گ��ردد ک��ه چنانچ��ه ب��ه مفاد رای ص��ادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت ۲  ماه از 
تاریخ انتش��ار اولین آگهی به اداره ثبت اس��ناد و امالک ش��هریار  تس��لیم  رسید دریافت دارند 
و در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر این اداره نس��بت به صدور س��ند مالکیت برابر 

مقررات اقدام خواهد نمود.
ضمنا  صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. م الف ۹6۰۲

نوبت اول :۱۴۰۱/۰۳/۲۱نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
--------------------------------------

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک انزلی  
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
  آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره ۱۴۰۱6۰۳۱8۰۰۲۰۰۰۴۰۱ مورخ  ۰۵. 
۰۲ . ۱۴۰۱ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد 
س��ند رس��مي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بندرانزلی تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمدرضا مرادی ارس��ون فرزند بهراد به ش��ماره شناس��نامه ۲6۴۰۰۴۲۰8۴ 
کد ملی ۲6۴۰۰۴۲۰8۴ در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب خانه و محوطه با 
کاربری مس��تثنیات منابع طبیعی به مس��احت ۰۹ . ۱۰۹ مترمربع در قس��متی از پالک ۱۹۹ 
فرعی از ۱۵ اصلی بخش 7 گیالن حوزه ثبت ملک انزلی که ش��ماره پالک فرعی ۲۰۴7۲ 
برای آن در نظر گرفته ش��ده اس��ت محرز گردیده اس��ت،لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.ضمنا صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.  م الف ۵۲۱
تاریخ انتشار نوبت اول: ۲۲. ۰۳. ۱۴۰۱تاریخ انتشار نوبت دوم: ۰۵. ۰۴. ۱۴۰۱

عباس نوروزی_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرانزلی
---------------------------------------------

اخطاری��ه -  احترام��ًا بدی��ن وس��یله تقاض��ا می ش��ود در راس��تای اجرای دادنامه ش��ماره 
۱۴۰۱۹۱۳۹۰۰۰۰۵۵8۱۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲7 از شعبه ۵ مالرد به زوج آقای حسن کفاشی 
صال��ح فرزن��د غالمرض��ا اع��الم نمایید ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز از تاریخ اعالم در روزنامه 

جهت ثبت طالق خود و خانم مهناز کارخانه فرزند علی به این دفترخانه مراجعه نماید. 
دفتر رسمی ازدواج شماره ۴ و طالق ۲ مالرد

سردفتر: مصطفی صالحی پور
------------------------------------------------

اخطاری��ه -  احترام��ًا بدی��ن وس��یله تقاض��ا می ش��ود در راس��تای اجرای دادنامه ش��ماره 
۱۴۰۱۹۱۳۹۰۰۰۰۲۵۹667 م��ورخ ۱۴۰۱/۱/۲8 از ش��عبه ۲ دادگاه خان��واده مالرد به زوج 
آقای اس��معیل علی نیا فرزند علی اعالم نمایید ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز از تاریخ اعالم 
در روزنامه جهت ثبت طالق خود و خانم عادله حس��ینی پور ش��یرجه پور فرزند مرتضی به 

این دفترخانه مراجعه نماید. 
دفتر رسمی ازدواج شماره ۴ و طالق ۲ مالرد

سردفتر: مصطفی صالحی پور
----------------------------------------

مفقودی - برگ س��بز و برگ کمپانی خودرو پژو ۴۰۵ جی ال ایکس مدل ۱۳8۹ به رنگ 
نقره ای به ش��ماره پالک ایران ۳۰_86۴ ق ۵7 و ش��ماره موتور ۱۲۴8۹۲7۲6۰۰ و ش��ماره 
شاس��ی NAAM۰۱CA۵BE۰۳7۳66 به نام دریا بیرانوند فرزند مجتبی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
--------------------------------------

آگهی فقدان س��ند -  آقای حس��ین فالح س��لطانی با وکالت از س��یمین میرسیدی عنبران به 
استناد دوبرگ استشهادیه محلی مصدق شده در دفتر اسناد رسمی شماره ۲۹7 تهران مدعی 
است یک جلد سند مالکیت نه و نیم سهم مشاع از ۲7۵6 سهمه ششدانگ یک قطعه زمین 
به مساحت ۲7۵6۰۰متر مربع قطعه اول تفکیکی به شماره ۳۳ فرعی از ۳6 اصلی مفروز و 
مجزا ش��ده از اصلی مزبور واقع در بخش مالرد که به ش��ماره چاپی ۲7۲687 پ  ذیل دفتر 
امالک۴66 صفحه۹۹ به نام سیمین میرسیدی عنبران ثبت و سند صادر گردیده است که 
برابر سند انتقال قطعی به شماره 8۴۲۳۴ مورخ ۲۵/۱/۱۳7۲ دفتر ۱ کرج در مالکیت نامبرده 
قرار گرفته است به علت جابجایی مفقود گردیده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده 
اس��ت لذا مراتب به اس��تناد ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می ش��وند تا 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق و یا سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را کتبًا به ضمیمه سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن 

واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی مقررات اقدام خواهد شد.
 همایون خزایی - کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالرد

 از طرف حمید رضا لطفی
---------------------------------------------

آگهی مزایده مال منقول/خودرو 
چ��اپ الکترونیک��ی -  مرب��وط به پرونده کالس��ه ۱۴۰۱۰۰۳76 به موج��ب پرونده اجرائی 
کالس��ه فوق خودروی س��واری پژو پارس xu7 دارای ش��ماره موتور ۱۲۴k۰۱67۵8۳ و 
ش��ماره شاس��ی k8۲6۲۲۵  به ش��ماره پالک انتظامی ایران ۹۱ – ۹۲۳ م ۴8 به رنگ س��فید 
روغنی مدل ۱۳۹۲ گلگیر عقب راس��ت و گلگیر جلو چپ رنگ و قلم کاری ش��ده اس��ت. 
۲- الستیک ها کار کرده و استهالکی در حدود هفتاد درصد ، دارای زاپاس و کف صندوق 
عق��ب از ه��ر دو ط��رف ضرب��ه دارد و موتور آماده به کار بوده و هیچگونه اش��کال فنی ندارد 
و خودرو فاقد بیمه نامه معتبر ش��خص ثالث می باش��د . که طبق نظر کارش��ناس رس��می به 
مبلغ یک میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال )۱/8۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال( ارزیابی گردیده 
اس��ت. خودروی مزبور با درخواس��ت بس��تانکار به موجب صورتجلس��ه بازداش��ت محلی در 
پارکینگ ایثار توقیف گردیده اس��ت . خودروی فوق از س��اعت ۹ الی ۱۲ روز چهارش��نبه 
مورخه ۱۴۰۱/۴/۱۵ پانزدهم تیر ماه سال یکهزار و چهارصد و یک در محل توقیف خودرو 
واقع در اردبیل پارکینگ ایثار اردبیل از طریق مزایده به فروش می رسد. متقاضیان جهت 
رویت خودرو می توانند با در دس��ت داش��تن این آگهی در س��اعات اداری به پارکینگ ایثار 
مراجع��ه نماین��د ، مزای��ده از مبل��غ یک میلیارد و هش��تصد و پنجاه میلیون ریال ش��روع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شد و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده 
اس��ت در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد خواهد شد . نیم عشر و حق مزایده نقدا"وصول خواهد شد. شرکت در مزایده 
ب��رای تم��ام ش��رکت کنن��دگان از جمله بس��تانکار منوط به پرداخت ده درص��د از مبلغ پایه 
کارشناس��ی به ش��ماره حساب س��پرده ثبت ۱۴۰۱۰۰۰۰۴۰7۵۰۱۳۲۰788۰۱8۳ با شناسه 
واریز  ۹6۱۰۱۳۲7۵۱۰8۵7۵۰۰۱8۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ نزد بانک ملی ایران و مستلزم حضور 
خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده می باشد. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت 
مبلغ فروش را پس از مراجعه به حس��ابداری اداره اجرای اس��ناد رس��می ظرف مدت پنج روز 
از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده 
فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مزبور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه 

واریز خواهد شد و عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد.
رییس اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل- کشفی مقدم

----------------------------------------------
آگهی مزایده مال غیر منقول

چاپ الکترونیکی -  پرونده اجرائی کالس��ه ۱۴۰۰۰۱۱۹۰ له خانم صغری محمد حس��نی 
آتشگاه و علیه آقای علی لطف اللهی با استناد به اجرائیه صادره نسبت به سند ازدواج ۴۵8۲7 
-۱۳86/6/۲۵ دفترخانه ازدواج شماره ۵ اردبیل جهت وصول مهریه تشکیل و به درخواست 
زوجه مقدار س��ه دانگ مش��اع از ش��ش دانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی چهار )۴( فرعی از 
پن��ج ه��زار و دویس��ت و چه��ار )۵۲۰۴( اصلی قطعه چه��ار )۴( در طبقه ۳ واقع در بخش یک 

اردبیل حوزه ثبت ملک منطقه یک اردبیل اس��تان اردبیل که در دفتر الکترونیکی به ش��ماره 
۱۴۰۰۲۰۳۰۳۰۰۱۰۰۳668 بنام زوج ثبت و سند صادر گردیده به مساحت ۱۱۰/8۱ مترمربع 
، واقع در طبقه سوم که )۱/6۹( یک متر و شصت و نه دسیمتر مربع آن بالکن، است به حدود 
: شماال": دیواریست پیشرفتگی بطول هفتاد و شش سانتیمتر به فضای معبر شرقا": در پنج 
قسمت ، اول نرده ایست پیشرفتگی بطول یک متر  هفتاد سانتیمتر به فضای معبر دوم دیوار 
و پنجره بصورت پیشرفتگی به فضای خیابان بطول دو متر و ده سانتیمتر به فضای معبر سوم 
دیوار و پنجره بصورت پیشرفتگی به فضای خیابان بطول پنج متر و چهار سانتیمتر به فضای 
معبر چهارم دیوار و پنجره بصورت پیشرفتگی به فضای خیابان بطول شش متر و بیست و دو 
سانتیمتر به فضای معبر پنجم دیوار و پنجره بصورت پیشرفتگی به فضای خیابان بطول نه متر 
و نوزده سانتیمتر به فضای معبر جنوبا": در سه قسمت سوم آن غربی ، است . اول دیواریست 
پیشرفتگی بطول یک متر و بیست و پنج سانتیمتر به فضای معبر دوم دیواریست بطول یک 
متر و نود و سه سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماورا آن فضای ملک مجاور شماره 
۵۲۰6 اصلی قرار دارد سوم دیوار و پنجره است بطول یازده متر و شانزده سانتیمتر به فضای 
پشت بام غربا": در شش قسمت ، که قسمت دوم آن شمالی ، قسمت چهارم آن جنوبی است. 
اول دیواریس��ت بطول چهل س��انتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماورا آن فضای ملک 
مجاور ش��ماره ۵۲۰۵ اصلی قرار دارد. دوم دیواریس��ت بطول دو متر و هش��تاد و س��ه سانتیمتر 
به راه پله  آسانس��ور مش��اعی س��وم درب و دیوار اس��ت بطول پنج متر و سی و هشت سانتیمتر 
به راه پله و آسانس��ور مش��اعی چهارم دیواریس��ت بطول دو متر و هفتاد و پنج س��انتیمتر به راه 
پله و آسانس��ور مش��اعی پنجم دیواریس��ت بطول ش��ش متر و دو سانتیمتر به درز انقطاع مورد 
تفکیک که ماوراء آن فضای ملک مجاور ش��ماره ۵۲۰۵ اصلی قرار دارد شش��م دیواریس��ت 
پیش��رفتگی بطول یک متر به فضای معبر و انباری قطعه ۴ به مس��احت ۳/7۹ متر مربع  و 
پارکینگ قطعه ۴ به مساحت ۱۱ متر مربع. آپارتمان مذکور در طبقه سوم )تک واحده( از ۳ 
طبقه مسکونی، پیلوت و تجاری قرار دارد که کل ساختمان ۴ سقف با اسکلت بتنی است. این 
واحد دو خوابه بوده و با کف سرامیک در پذیرایی و سیمانی و موکت در اتاق خوابها، دیوار با 
پوشش کاغذ دیواری و سقف گچی و رنگی با کناف در پذیرایی و با درب داخلی چوبی و کف 
س��رامیکی و دیوار کاش��ی در س��رویس بهداش��تی ، حمام و آشپزخانه به همراه کابینت ام دی 
اف در آش��پزخانه و کمد در اتاق هاس��ت سیس��تم گرمایش پکیج و رادیاتور بوده و با دسترس��ی 
آسنس��ور و پله به پیلوت راه دارد. نمای س��اختمان با س��نگ اجرا گردیده اس��ت. درب ورودی 
حیاط س��اختمان آهنی اس��ت با امتیازات آب، برق، گاز می باش��د. که س��ه دانگ مشاع پالک 
فوق توس��ط کارش��ناس رس��می دادگستری بدون در نظر گرفتن کلیه دیونات احتمالی ملک 
به بانک ها س��ایر موسس��ات مالی و ش��هرداری ها و غیره به قیمت هش��ت میلیارد و چهارصد 
میلی��ون ری��ال )8/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ری��ال( ارزیابی گردیده اس��ت و مطابق رای هیات نظارت 
اداره کل ثبت اسناد و امالک اردبیل یک دانگ مشاع از پالک فوق خارج از مستثنیات دین 
می باشد به گزارش مامور اجرا پالک فوق به نشانی اردبیل : خیابان معادی / محله سلطان 
آباد / نرسیده به مسجد / آپارتمان شماره ۲۴ / طبقه سوم / واحد ۳ قرار دارد که از ساعت ۹ 
الی ۱۲ بتاریخ شش تیر ماه سال یکهزار و چهار صد و یک روز دوشنبه )۱۴۰۱/۴/6( در اداره 
اجرای اس��ناد رس��می اردبیل اردبیل واقع در بزرگراه ش��هداء ما بین میدان قدس و ججین از 
طریق مزایده به فروش می رس��د. مزایده مقدار یک دانگ مش��اع از س��ه دانگ پالک فوق از 
مبلغ دو  میلیارد و هشتصد میلیون ریال )۲/8۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال( شروع  به باالترین قیمت 
پیش��نهادی فروخته می ش��ود. الز به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق، گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و 
نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم ش��ده یا نش��ده باش��د به عهده برنده مزایده اس��ت و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد  و نیم عشر وحق 
مزایده نقدا"وصول می گردد ، در ضمن طالبین می توانند تا روز مزایده جهت بازدید محلی 
به اداره اجرای اس��ناد رس��می اردبیل مراجعه نمایند، ش��رکت در مزایده برای تمام ش��رکت 
کنندگان بال استثناء )کحه شامل بستانکار هم می شود( منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ 
پایه کارشناسی به شماره حساب سپرده ثبت ۱۴۰۱۰۰۰۰۴۰7۵۰۱۳۲۰788۰۱8۳ با شناسه 
۹6۱۰۱۳۲8۵۱۰8۵7۵۰۰۱8۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ نزد بانک ملی ایران و حضور خریدار یا نمایده 
قانونی او در جلس��ه مزایده می باش��د . برنده مزایده مکلف اس��ت ما به التفاوت مبلغ فروش را 
ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده پس از مراجعه به حسابداری اداره اجرا به حساب صندوق 
ثبت تودیع نماید. و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز 
نکند مبلغ مزبور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. و عملیات فروش را 

از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد.
رییس اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل – کشفی مقدم

امکان مسدودسازی موجودی حساب صادرکننده چک برگشتی فراهم شد
گروه بانک و بیمه: با پیاده س��ازی س��امانه »محچک«، امکان مسدودس��ازی حس��اب 
صادرکننده چک برگشتی در راستای اصالح قانون صدور چک در شبکه بانکی کشور 
عملیاتی شد. به گزارش تجارت، با ابالغ بانک مرکزی و پیاده سازی سامانه محچک 

)مسدودسازی حساب صادرکننده چک برگشتی( از این پس طرح قانونی مسدود کردن 
وجوه صادرکننده  چک برگش��تی در تمامی ش��عب شبکه بانکی کشور الزم االجراست. 
سامانه »محچک« این امکان را فراهم ساخته که در صورت کسری موجودی حساب 

فرد صادرکننده چک نزد بانک، مبلغ موردنظر از سایر حساب های شخص در همان بانک 
 به  ترتیب  اولویت  از حساب  قرض الحسنه  پس انداز،  حساب  سرمایه گذاری  کوتاه مدت  و 

حساب سرمایه گذاری  بلندمدت برداشت و به ذینفع چک پرداخت می شود.  


