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اخبار
آپديت مهم نسخه جديد «همراه بانک»
توسعه صادرات

کاربران همراه بانک توس��عه ص��ادرات ايران
نس��خه موبايلي اندرويد خود را به روز رس��اني
کنن��د .به گزارش روابط عموميبانک توس��عه
صادرات ايران ،باتوجه به تغييرات به عمل آمده
در فرمت ارس��ال پيامهاي بانکي نياز اس��ت تا
نسخه جديد همراه بانک از سايت بانک توسعه
صادرات به آدرس  www.edbi.irبارگذاري
و نص��ب گردد .در غير اينصورت نس��خههاي
فعلي از تاريخ  6/4/98غير فعال شد .براساس
اين گ��زارش به نقل از مديري��ت امور فناوري
اطالعات و ارتباطات اي��ن بانک ،با عنايت به
اع�لام اپراتور هم��راه اول مبني بر حذف «»+
از ابتداي س��رخط  200046مرتبط به ارس��ال
پيامکهاي سامانه همراه بانک از تاريخ 6/4/98
نسخ فعال کنوني س��امانه همراه اول که بر «
بستر پيامک « قرار دارند ،با اعمال تغييرات فوق
غير فعال شد .گفتني است اين تغيير صرفا براي
دارندگان نسخ همراه بانک مبتني بر اندرويد بر
پايه پيامک اتفاق خواهد افتاد.
بانک توسعه تعاون حاميکاروان
ورزشي طاليه داران رونق توليد

آيين بدرقه کاروان ورزشي طاليه داران رونق
توليد اعزاميبه ششمين دوره مسابقات جهاني
کارگ��ران با حض��ور وزير تع��اون ،کار و رفاه
اجتماعي ،مس��ئولين و حاميان از جمله بانک
توسعه تعاون برگزار شد .محمد شريعتمداري
وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعي نقش اخالق
ورزشي و پهلواني را در همه رشتههاي ورزشي
مهم عنوان نمود .وي همچنين نقش ورزش
را در همبس��تگي ملي و نزديکي ميان ملتها
حائز اهميت دانس��ت .وي ابراز اميدواري کرد
با حضور حاميان و تالش ورزشکاران ،کاروان
ورزش کارگ��ري اي��ران صاح��ب مدالها و
موفقيتهاي فراوان شود و موجبات افتخار و
شادي ملت ايران را فراهم آورد.

پرداخت بيش از  4هزار فقره وام در استان چهارمحال و بختياري توسط بانک صادرات
بانک صادرات ايران در  ١٤ماه منتهي به
پايان ارديبهشت ماه سال جاري در استان
چهارمح��ال و بختي��اري بالغ بر  ٣هزار و
 ٣٣٥ميليارد ريال تسهيالت قرضالحسنه
پرداخت کرد که از اين ميان بيش از چهار
هزار و  ١٦٤فقره وام حمايت از رونق توليد
بالغ ب��ر دو هزار و  ٦١١ميلي��ارد ريال به
بنگاههاي کوچک و متوسط استان چهار
محال و بختياري اختصاص يافته اس��ت.

ب��ه گ��زارش روابطعموميبانک صادرات
اي��ران ،اين بان��ک در راس��تاي عمل به
مسئوليت اجتماعي ،حمايت از بخشهاي
مختل��ف اقتص��ادي کش��ور و کمک به
ايجاد اش��تغال در اقصي نقاط کش��ور ،در
اس��تان چهارمحال و بختياري با اعطاي
 ٨ه��زار و  ٣٠٠فقره وام قرضالحس��نه
از ابتداي س��ال  ٩٧تا پايان ارديبهشتماه
س��ال  ٩٨بيش از  ٣ه��زار و  ٣٣٥ميليارد

ري��ال در اين حوزه پرداخت کرده اس��ت.
عملک��رد بانک ص��ادرات ايران در کمک
به اس��تمرار و رونق توليد طي س��الهاي
اخير در دس��تورکار بوده ،به نحوي که از
ابتداي س��ال  ٩٧تا ماه مورد اشاره ،چهار
هزار و  ١٦٤فق��ره وام حمايتي بالغ بر دو
ه��زار و  ٦١١ميليارد ري��ال به بنگاههاي
کوچک و متوس��ط اس��تان چهار محال و
بختياري اعطا کرده است .بانک صادرات

ايران با پرداخت س��ه ه��زار و  ٣٢٦فقره
وام ازدواج ب��ه ارزش بيش از  ٦٢٦ميليارد
ريال ،س��هم قابل توجهي در تسهيل امر
ازدواج در اين اس��تان داشته است .کمک
ب��ه آزادي  ١٧زندان��ي نيازمند با اعتباري
نزديک به  ٤ميليارد ريال و پرداخت ١٧٠
فقره وام قرضالحس��نه ضروري ،درمان،
کم��ک هزينه تحصي��ل و ...به نيازمندان
اي��ن اس��تان از جمله ديگ��ر حمايت اين

سهامداران بانک پارسيان بدهي اي به
بانک ندارند

بانک از ابتداي س��ال  ٩٧بوده اس��ت .در
همين مدت ٢٩٦ ،فقره وام مسکن اقشار
ويژه (خانواده شهدا ،جانبازان و ايثارگران)
ب��ه ارزش بي��ش از  ١٨٥ميلي��ارد ري��ال
تخصيص يافت.

قرباني در بازديد از کارخانه و صنايع استانهاي کرمان و يزد:

ارائه تسهيالت به فعاالن حوزه توليد دستور کار اصلي نظام بانکي است

مديرعامل بانک دي درجريان سفر به استانهاي کرمان
و يزد ضمن بازديد از نيروگاه برق ش��هيد زنبق ،کارخانه
الستيک بارز و توربينهاي صنعتي غدير دستور کار اصلي
نظام بانکي در س��ال جاري را رونق توليد عنوان کرد .به
گ��زارش اداره روابط عموميو تبليغات بانک دي؛ محمد
رضا قرباني ،مديرعامل به همراه شعبانعلي داورپناه ،معاون
اعتبارات ،ناصر شريعتي ،مديرکل امور شعب و بازاريابي و
احمد حشميپور ،مديرکل حوزه مديريت با هدف حمايت
از توليد داخلي از کارخانههاي برق زنبق ،الستيک سازي
بارز و توربين س��ازي غدير بازديد و با مديران عامل اين
مجموعهها ديدار و گفت و گو کرد .بر اساس اين گزارش،
قرباني در اين ديدارها ضمن بازديد از بخشهاي مختلف
واحدهاي توليدي ،حمايت از رونق توليد را رويکرد اصلي
نظام بانکي در س��ال جاري عنوان ک��رد و افزود :با ارائه
تسهيالت هدفمند از س��وي بانکها به مراکز توليدي و
صنعتي بسياري از مش��کالت پيش روي کارخانجات و
بنگاههاي توليدي برطرف و زمينه تحقق رونق توليد به

عنوان دغدغه اصلي کش��ور در حوزه اقتصادي در س��ال
جاري ،به نحو بس��يار شايس��تهاي فراهم ميش��ود که

مص��داق بروز چنين عزميدر ارائه تس��هيالت گس��ترده
نظام بانکي به فعاالن حوزه توليدي متجلي ميش��ود که

به درس��تي توليد و اشتغال پايدار را فراهم خواهد ساخت.
محمدرضا قرباني با اش��اره به مسائل اقتصادي کشور و
راهکاره��اي خ��روج از آن گفت :با در نظ��ر گرفتن اين
واقعيت که « توليد » شاه کليد نجات بخش اقتصاد کشور
است ،مقاومت پذيري اقتصادي به بهترين نحو ممکن با
تحقق و حصول مثبت و حداکثري رونق در عرصه توليد،
تقويت ميش��ود و در چنين شرايطي آسيبهاي ناشي از
تکانههاي اقتصادي ،ش��وکها و تحريمهاي خارجي ،به
حداقل ممکن کاهش پيدا ميکند .مديرعامل بانک دي
اظهار نمود که بانكها ميتوانند از طريق ارايه تسهيالت
ارزان قيم��ت و حمايتهاي مال��ي واحدهاي توليدي در
رونق اقتصاد کشور و احياي بسياري از واحدهاي توليدي
موثر باش��ند .گفتني است،محمدرضا قرباني ،مديرعامل
بان��ک دي با ه��دف حمايت از رونق توليد و گس��ترش
مبادالت مالي در جريان سفرهاي استاني از کارخانهها و
واحدهاي توليدي بازديد و زمينههاي همکاري متقابل را
مورد بحث و بررسي قرار ميدهد.

مديرعامل اعالم کرد:

مديرعام��ل بانک ملي ايران با تاکيد بر اين
که فعاليتهاي اين بانک بر «رونق توليد»
متمرک��ز اس��ت ،گفت :نظ��ام بانکي راغب
نيست واحدهاي توليدي را به دليل بدهي در
اختيار بگيرد .به گزارش روابط عموميبانک
ملي ايران ،دکتر محمدرضا حس��ين زاده در
جلسه «کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد»
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان البرز
با بيان اين که واحدهاي تمليک شده توسط

تمرکز فعاليتهاي بانک ملي ايران برای «رونق توليد»

بانکها ،آنهايي هس��تند که از چرخه توليد
خارج ش��ده اند؛ افزود :بان��ک ملي ايران با
تش��کيل کارگروه��ي براي تعيي��ن تکليف
امالک تمليکي در همه استانها ،با صاحبان
اي��ن امالک وارد مذاکره ش��ده و با در نظر
گرفتن امتيازاتي ،شرايط بازگرداندن امالک
ب��ه صاحبانش��ان را مهيا کرده اس��ت .وي
همچني��ن با تاکي��د بر اين ک��ه عزم بانک
ملي ايران ،تحقق ش��عار سال و حمايت بي

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موض��وع ماده  3قانون و ماده  13آئین نام��ه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر
رای شماره  1398/03/01-139860318003001184هیات موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی
فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم اقدس ایزدی فرزند اسداله به
شماره شناسنامه  121صادره از ساوجبالغ به شماره ملی  4897967643ششدانگ
یک باب خانه و محوطه به مس��احت  1354.36مترمربع پالک ش��ماره  712از 40
اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک  196فرعی از  40اصلی واقع در روس��تای
گیگاسر شهرس��تان فومن به نشانی  :گیگاس��ر خیابان شهید رحمت صحرانورد
کوچه ش��هید ایزدی بخش  24گیالن از مالکیت رسمی عبدالمطلب شکوری 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 صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی
داشته باشند 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 رسید ظرف مدت یک ماه از
تس��لیم 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 صادرخواهد شدتاریخ انتشار اول 98/3/26 :تاریخ انتشار دوم98/4/9 :
 262رئیس 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 ثبتی و اراضی
و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی برابر رای ش��ماره 139860318012000155
مورخه  1398/01/27هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شفت
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم یحیائی پس ویش��ه فرزند حسین
شماره شناسنامه  69صادره از رشت در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه
و محوطه و س��ه باب انباری مساحت  2588/70مترمربع پالک  223فرعی مجزی
شده از پالک  10واقع در قریه راسته کنار سنگ اصلی  59بخش  24گیالن خریداری
از مالکیت کاس��گل قربانپور بجارکناری (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 داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتش��اراولین نوبت آگهی بم��دت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تس��لیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 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 دادخواس��ت وفق مقررات نس��بت به
ادامه عملیات ثبتی و صدور س��ند مالکیت اقدام خواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول
 98/03/26تاریخ انتشار نوبت دوم 98/04/09
 283رییس اداره ثبت اسناد و امالک شفت -ایرج حیدرپور
آگه��ی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای
فاقد سند رسمی
چون در اجرای قانون فوق الذکر و بموجب رای شماره -139860318011001020

دريغ از توليد ملي اس��ت ،ادام��ه داد :رونق
تولي��د به معن��اي رونق اش��تغال و افزايش
رش��د اقتصادي اس��ت که بدون ش��ک در
همه فعاليتهاي بانک ،اين موضوع مدنظر
خواهد ب��ود .مديرعامل بانک ملي ايران به
کمک قابل توجه نظام بانکي براي برطرف
کردن آس��يبهاي ناش��ي از وقوع سيل نيز
اش��اره کرد و گف��ت :هم وطنان بس��ياري
در حادثه س��يل امسال خس��ارت ديدند ،اما

نظ��ام بانکي ت�لاش ک��رد از حداکثر توان
خود ب��راي جبران اين خس��ارت اس��تفاده
کن��د ،به طوري که نه تنها ب��ه مردم عزيز
تسهيالتي را پرداخت کرد ،بلکه در بازسازي
زيرس��اختها مانند مراکز آموزش��ي ،راهها،
مراکز بهداش��ت و  ...نيز ب��ه صورت فعال
مش��ارکت داش��ته و دارد .دکتر حسين زاده
در ادامه انس��جام و هماهنگي بين استاندار
و مدي��ران دس��تگاههاي مختل��ف اجرايي

 1398/02/08هیات حل اختالف مستقر در ثبت اسناد صومعه سرا تصرف مالکانه
پروانه وحدانی کلنگس��تانی فرزند هیبت اله از پالک  19از  52اصلی واقع در قریه
خش��ک رودبار بخش  25گیالن از مالکیت هیبت اله وحدانی بعنوان ششدانگ یک
قطعه زمین مش��تمل بر اعیان احداثی بمس��احت  624/87مترمربع از طرف هیئت
مذکور احراز گردیده و پالک  45برای آن منظور ش��ده لذا بر اساس مفاد ماده 1
قانون فوق در دو نوبت به فاصله  15روز اگهی می ش��ود چنانچه کسی نسبت به
صدور س��ند مالکیت متقاضی بش��رح مذکور اعتراض داشته باشد از تاریخ اولین
انتش��ار اگهی بمدت  2ماه اعتراض خود راباین اداره تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند
در غی��ر این صورت پس از انقضای مدت مذکور برابر مقررات نس��بت به صدور
س��ند مالکیت اقدام میگردد و صدور س��ند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به
دادگاه نخواهد شد .تاریخ انتش��ار نوبت اول  98/03/21تاریخ انتشار نوبت دوم :
98/04/09
 248رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا -علی کاظمی پاکدل
آگه��ی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای
فاقد سند رسمی
چون در اجرای قانون فوق الذکر و بموجب رای شماره -13986031801100434
 1398/01/25هیات حل اختالف مستقر در ثبت اسناد صومعه سرا تصرف مالکانه
رحم��ت حاجی پور پاپروس کار فرزند مهدی از پالک  5از  13اصلی واقع در قریه
مرجق��ل بخش  22گیالن از نس��ق رمضانعلی غالمی بعنوان شش��دانگ یک قطعه
زمین مش��تمل بر اعیان احداثی بمساحت  234/43متر مربع از طرف هیئت مذکور
احراز گردیده و پالک  1148برای آن منظور شده لذا بر اساس مفاد ماده  1قانون
فوق در دو نوبت به فاصله  15روز اگهی می شود چنانچه کسی نسبت به صدور
س��ند مالکیت متقاضی بشرح مذکور اعتراض داش��ته باشد از تاریخ اولین انتشار
اگهی بمدت  2ماه اعتراض خود راباین اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند در غیر این
صورت پس از انقضای مدت مذکور برابر مقررات نس��بت به صدور سند مالکیت
اقدام میگردد و صدور س��ند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد
شد .تاریخ انتشار نوبت اول  98/04/09تاریخ انتشار نوبت دوم 98/04/30 :
 355رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا -علی کاظمی پاکدل
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگه��ی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نام��ه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می حوزه ثبتی شهرستان فومن
براب��ر رای ش��ماره  1397/11/17-139760318003009528هی��ات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرسمی مستقر
در واحد ثبت��ی فومن تصرفات مالکانه و بالمع��ارض متقاضی اداره آموزش و
پرورش فومن به شناس��ه ملی  14002610463ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل
بر ساختمان مدرسه و سرویس بهداشتی به مساحت  2624.64مترمربع از پالک
شماره  561/94مفروز و مجزی شده از پالک  561واقع در شهر فومن – مدرسه
نرج��س (فاطمیه) -بخش  24گیالن از مالکیت رس��می جلیل مقیمی و بانو نس��اء
مقیم��ی محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عم��وم در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاصی نسبت به صدورسند مالکیت
متقاضیان اعتراضی داش��ته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید
ظرف مدت یک ماه از تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را ب��ه مرجع قضایی

به ويژه بانکهاي اس��تان الب��رز را يکي از
مهمترين عوامل موفقيت اين استان دانست
و خاطرنش��ان کرد :وجود بخش خصوصي
توانمن��د و پتانس��يل باالي اين اس��تان در
بخش صنعت و توليد ،باعث شده نقش البرز
در اقتصاد کش��ور پررنگ باشد .وي افزود:
اطالعات موجود نشان ميدهد استان البرز
با وجود مس��احت کم ،س��هم به سزايي در
اقتصاد ،توليد و اشتغال کشور دارد.

اطالع��ات مال��ي تماميس��هامداران بانک
پارسيان به صورت ش��فاف و روشن برروي
سايتهاي رس��ميمرجع اطالعات شرکتهاي
بورس��ي قابل دسترس��ي و رويت اس��ت و
سهامداران بدهي اي به بانک ندارند.
در پ��ي انتش��ار گ��زارش دادگاه مرب��وط به
بانک س��رمايه مبن��ي بر اظه��ارات يکي از
متهمان پرونده در خصوص اينکه بزرگترين
س��هامداران بانک پارس��يان بدهکاران آن
هستند ،روابط عموميبانک پارسيان ضمن
تکذي��ب اين ادع��ا ،اعالم ک��رد :اطالعات
س��هامداران بانک پارس��يان برروي مراجع
رسميشرکتهاي بورس��ي در دسترس بوده
و س��هامداران بدهي اي به بانک ندارند.اين
بانک با دارا بودن صورتهاي مالي ش��فاف و
عملکرد روشن و مورد تاييد مراجع ذي صالح
 ،در آستانه برگزاري مجمع ساليانه خود بوده
و ب��ا دارا بودن حداکثر روزهاي معامالتي در
نماد خود،ش��اهد اقبال سهامداران و سرمايه
گذاران بورس اوراق بهادار بوده است.
تسهيل خدمات بانکي براي مشتريان
حقوقي با نت بانک شرکتي

بان��ک س��امان باهدف تس��ريع در عمليات
بانکي و مديريت حسابها براي مؤسسات،
ش��رکتها و اش��خاص حقوقي ،اق��دام به
طراحي و عرضه «نت بانک شرکتي» کرد.
به گزارش روابط عموميبانک س��امان ،نت
بانک ش��رکتي س��امان اين امکان را براي
تماميمش��تريان حقوقي فراهم ميکند که
ب��دون مراجعه ب��ه ش��عبه و در کوتاهترين
زم��ان تماميخدمات بانکي ازجمله دس��تور
انتقال وجه ،مشاهده صورتحساب ،مشاهده
وضعيت دس��تهچک ،مش��اهده تس��هيالت
و س��اير ام��ور بانکي خ��ود را انج��ام دهند.
همچنين نت بانک ش��رکتي بانک س��امان
با اس��تفاده از ابزار ش��رکت يار ،اين امکان
را فراه��م کرده تا ش��رايط انتق��ال وجه در
اي��ن درگاه الکتروني��ک بر اس��اس روزنامه
رسميش��رکت انجام پذيرد .ع�لاوه بر اين،
در نت بانک شرکتي اين امکان فراهم شده
تا شخص حقوقي ،کاربران مجموعه خود را
به عنوان کاربر مجازي تعريف و متناسب با
سياستهاي جاري شرکت ،به اين کاربران
اختيارات مشاهده و ثبت درخواست عمليات
بانکي را دهد.

تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی
اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار اول98/4/9 :
تاریخ انتشار دوم98/4/23 :
 323رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موض��وع ماده  3قانون و ماده  13آئین نام��ه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر
رای شماره  1397/11/17-139760318003009532هیات موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی
فوم��ن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اداره آموزش و پرورش فومن به
شناسه ملی  14002610463ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان مدرسه
سالن ورزشی ساختمان بسیج و نمازخانه و سرویس بهداشتی و خانه سرایداری
به مس��احت  2777.80مترمربع از پالک ش��ماره  485/30مفروز و مجزی شده از
پالک  485واقع در ش��هر فومن -مدرسه جامعه یاوری ( 2فاطمیه و شهید بهشتی
سابق ) بخش  24گیالن از مالکیت رسمی علی حق پرست و احمد درویشانی 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 صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی
داشته باشند 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 رسید ظرف مدت یک ماه از
تس��لیم 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 صادرخواهد شدتاریخ انتشار اول 98/4/9 :تاریخ انتشار دوم98/4/23 :
 327رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موض��وع ماده  3قانون و ماده  13آئین نام��ه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر
رای شماره  1398/03/25-139860318003001548هیات موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی
فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای محمد رضا سلمان زاده آبرودی
فرزند امیر به ش��ماره شناسنامه – صادره از فومن به شماره ملی 2669497608
شش��دانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان احداثی (سوئیت) به مساحت
 1115.33مترمربع از پالک ش��ماره  1955از  98اصلی مفروز و مجزی ش��ده از
پالک ش��ماره  103فرعی از  98اصلی به نشانی فومن -ماکلوان از مالکیت رسمی
اله بخش عباس زاده 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 صدورسند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داش��ته 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 تس��لیم 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 س��ند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار اول:
 98/4/9تاریخ انتشار دوم98/4/23 :
 349رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده

