اخبار
بسیج با عشق معنا می شود

رضا دول��ت آبادی مدیر عامل بانک تجارت
در پیامی با گرامیداشت هفته بسیج ،پزشکان
عزی��ز و کادر درمان کش��ور را جهادگران و
بس��یجیان جان ب��ر کف امروز دانس��ت که
برای حفاظت از هم میهنان خود در س��نگر
بهداش��ت و درمان جانفش��انی می کنند .به
گزارش روابط عمومی بانک تجارت متن پیام
رضا دولت آبادی به این شرح است :در بیان
اهمیت و جایگاه بسیج اشاره به بیانات معمار
کبیر انقالب حضرت امام راحل کافی است
که فرمودند :بسیج لشگر مخلص خداست و
ای کاش من هم یک بس��یجی بودم .بسیج
در سال های عمر پر برکت خود و در مقاطع
مختل��ف اثبات کرده که توج��ه به فرهنگ
بسیجی می تواند پله ترقی کشور باشد.امروز
در همه عرصه ها از جهاد و ایثار،س��اختن و
آبادانی،علم و دانش و از همه مهمتر دفاع از
ارزش ه��ا رد پایی از تفکر بس��یجی نمایان
است و بس��یج به واژه ای نام آشنا در تاریخ
چهار دهه اخیر ایران مبدل شده است.وظیفه
و مسئولیت امروز بسیج کمتر از دوران دفاع
مقدس نیس��ت .نگاه ژرف نگر حضرت امام
در صدور فرمان تشکیل بسیج نه فقط برای
دفاع از کیان ایران بلکه سفارش ابدی برای
اتح��اد مردم بود که در قامت بس��یج نمایان
می شود.براستی که امروز کارکنان خدوم و
عاشق شبکه بهداشت و درمان واژه بسیج را
معنایی دوباره بخشیدند.
قدردانی استاندار مرکزی از عملکرد
بانک کشاورزی در پرداخت به موقع
وجه گندم کشاورزان

سید علی آقازاده اس��تاندار مرکزی در جلسه
کارگروه گندم ،آرد و غالت که روز پنج شنبه
 29آبان ماه س��ال جاری در محل استانداری
اس��تان مرکزی برگزار شد ،از عملکرد بانک
کشاورزی اس��تان مرکزی در پرداخت سریع
و ب��ه موقع مطالبات گندم��کاران قدردانی و
تشکر کرد .به گزارش روابط عمومی مدیریت
ش��عب بانک کش��اورزی اس��تان مرکزی ،از
ابتدای فصل خرید گندم در سال  1399مقدار
 343557تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان طی
 62960محموله به ارزش  8609میلیارد ریال
توسط  32مرکز خریداری و  100درصد بهای
آن تا پایان شهریور ماه توسط بانک کشاورزی
استان مرکزی به حساب کشاورزان واریز شد

پیام تبریک رییس کانون بانک های خصوصی و مدیرعامل بانک پارسیان به مناسبت هفته بسیج

رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری
خصوص��ی و مدیرعام��ل بانک پارس��یان،
فرا رس��یدن هفته بس��یج را تبریک گفت.
مت��ن پیام دکتر ک��ورش پرویزی��ان بدین
ش��رح است:بسیج مظهر عش��ق و ایمان ،
آگاهی و مجاه��دت و آمادگی کامل برای
س��ربلند کردن کش��ور و ملت است .مقام
معظ��م رهبری(مدظله العالی)بس��یج ،نماد
اخالص اس��ت و خدمت خالصانه به مردم.

بس��یج ایمان عاش��قانه و عمیق پاکترین
انس��انها و فداکارترین و آماده به کارترین
اف��رادی اس��ت ک��ه در راه تحق��ق اهداف
عالیه انقالب اس�لامی و س��ربلندی کشور
دوشادوش مردم و مسوولین از هیچ تالش و
کوششی دریغ نمی ورزند.بسیج یک فرهنگ
ساخته شده و در دوران حماسه ورزم است.
خلوص و صفای بس��یجیان در دوران دفاع
مقدس همچن��ان همچون خورش��ید می

درخش��د وتابش نورانیت سیمای درخشان
بسیجیان مخلص و مبارز در جریان جنگ
تحمیلی انسان ها را مجذوب خود می کرد.
بس��یج تحت فرمان رهبر معظم انقالب در
مواجهه با چالشهای اساسی به میدان آمده
و تاکنون توانسته است نقشآفرینی موثری
در مقابله با تهدیدات صورت دهد .بی تردید
نقش بسیج در جذب و سازماندهی نیروهای
جهادی فعال در خدمت به مردم و محرومان

از هیچ کس پوشیده نیست .در بحران کرونا
و همچنین حضور فعاالنه در کارگروه های
بهداشت و درمان ،نقش این نیروی مردمی
بس��یار اثرگذار بوده و این روحیه نیز بسیار
قابل تقدیر اس��ت.هفته مب��ارک و فرخنده
بسیج فرصت مغتنمی اس��ت برای تجدید
میث��اق با آرم��ان های بلند حض��رت امام
خمینی(ره) و بیعتی اس��ت دوب��اره با رهبر
معظم انقالب.اینجانب ضمن ارج نهادن به

زحمات و تالش های بسییجیان ،فرارسیدن
هفته بس��یج را به بس��یجیان دری��ادل و با
بصیرت ،ایثارگران و خانواده های معزز شهدا
و جانبازان گرامی کشور و همکاران گرامی
در شبکه بانک های خصوصی تبریک می
گویم و سرافرازی و سربلندی ایران اسالمی
را در پرتو توجهات امام زمان(عجل اهلل) و در
راستای منویات مقام معظم رهبری از ایزد

منان مسئلت دارم.

به مناسبت چهل و یکمین سالگرد تاسیس بسیج مستضعفین

پیام تبریک مدیرعامل بانک سینا به مناسبت هفته و روز بسیج

مدیرعامل بانک س��ینا در پیامی ،چهل و یکمین سالگرد
تاسیسبسیجمستضعفینبهفرمانحضرتامامخمینی(ره)
را ب��ه جان برکفان این عرص��ه تبریک گفت .مدیرعامل
بانک سینا در پیامی ،چهل و یکمین سالگرد تاسیس بسیج
مستضعفین به فرمان حضرت امام خمینی(ره) را به جان
برکفان این عرصه تبری��ک گفت.متن پیام دکتر ایمانی
بدین شرح است»_:بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان
و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدستههای رفیع
آن اذان شهادت و رشادت سر دادند” .امام خمینی(ره)_روز
بس��یج ،روز تولد عظمت ،جالل و ش��کوه پاک باختگان
مکتب عشق ،شهادت و ایثار است که تربیت یافتگان آن با
درآمیختن «صالبت و عطوفت” و «ستبری و استواری” و
حضور حماسی خود در صحنه های مختلف نظام اسالمی،
الگو و مظهری از اتحاد ،همبستگی و همدلی را به نمایش
گذاشتهاند .هفته بسیج یادآور جانفشانی ها و آئینه تمام نمای
مجاهدتهای جوانان و پیرانی است که به فرمان رهبر خود
لبیک گفتند و در  ۸س��ال دفاع مقدس در مقابل دشمنان
قسم خورده و تا دندان مسلح انقالب ،مخلصانه ایستادند

و مانع از تحقق اهداف بدخواهان نظام به ویژه اس��تکبار
جهانی شدند به طوری که اکنون به تالفی این شکست،
ش��اهد کینه توزی آنها از طریق دس��ت اندازی در مسیر

پیش��رفت روزافزون ملت ایران در عرصه دفاعی و تنگتر
ساختن حلقه محاصره اقتصادی و افزایش فشار تحریم ها
برای مایوس ساختن مردم از اهداف انقالب هستیم .دریغ

از آنکه فرهنگ ملت ایران برخاسته از فرهنگ ایستادگی
و مقاومت بسیج است و این اقدام ،نه تنها آنها را هیچگاه
به آنچه دل بس��ته اند ،نخواهد رس��اند ،بلکه هر روز عزم
مل��ت ای��ران را محکمتر و قویتر از قبل خواهد س��اخت.
امروز بس��یج گس��تردهترین ش��بکه مردمی است که در
تحقق رسالت ها و آرمانهای نظام اسالمی ایران از هیچ
کوشش��ی دریغ نورزیده و با حض��ور در همه صحنههای
انقالب از س��ازندگی و محرومیت زدایی تا پیشرفت های
علمی و اکنون در تعامل با نظام س�لامت برای مقابله با
بیماری کرونا که متاس��فانه بسیاری از هموطنان به ویژه
جامعه پزشکی و پرس��تاران عزیز را با چالشهای متعدد
روبهرو س��اخته ،افتخارات و دس��تاوردهای قابل توجهی
را در راس��تای خودکفای��ی ب��ه نمایش گذاش��ته اس��ت.
اینجانب ضمن گرامیداش��ت یاد و خاطره امام راحل(ره) و
شهدای هشت سال دفاع مقدس ،هفته و روز بسیج را به
تمامی بسیجیان دریادل تبریک و تهنیت عرض می نمایم؛
سالمتی و تندرستی این عزیزان را از درگاه خداوند متعال
آرزومندم».

برپایی میزخدمت حوزه مقاومت بسیج بانک ملت در بیمارستان امام خمینی(ره)

با هدف قدردانی ازخودگذشتگی و ایثار کادر
درمان ،میز خدمت حوزه مقاومت بسیج بانک
مل��ت در مجتمع بیمارس��تانی حضرت امام
خمینی (ره) برپا شد.به گزارش روابط عمومی
بان��ک ملت ،میز خدمت رس��انی به مدافعان
س�لامت با ابالغ سازمان بسیج وزارتخانه ها
و ادارات ،با همت و مشارکت پایگاه مقاومت
بسیج حضرت محمد رسول اهلل(ص) مدیریت
شعب منطقه چهار تهران بانک ملت و پایگاه

مقاومت بسیج امام حسن مجتبی(ع) شرکت
مهندسی سیس��تم یاس ارغوانی و با حضور
بسیجیان ادارات تابعه وزارتخانه های کشور،
نفت ،نیرو ،ارتباطات ،امور اقتصادی و دارایی
و همچنین مشاوران حقوقی قوه قضاییه دایر
شد.در این میز خدمت ،کارشناسان عالوه بر
رس��یدگی به درخواست ها ،در زمینه آموزش
و نح��وه ارائه خدم��ات الکترونیک و کاهش
حضور فیزیکی در ش��عب ،نکات الزم را ارائه

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1399603170070002345هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضی آقای محمد رضا اعتبار فرزند مرتضی به شناسنامه  367و شماره ملی
 1861207573صادره از بهبهان نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت  27/08مترمربع
در قسمتی از پالک  5851/10اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری شده بموجب سند رسمی
 73/10/12-47154دفتر  36بهبهان محرز گردیده است .لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا به
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند .می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد.
کاظمی –رئیس ثبت بهبهان
تاریخ انتشار نوبت اول1399/08/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/09/01 :
 8/267م  /الف
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1399603170070002610هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضی خانم شوکت قلیان ساز فرزند کریم به شناسنامه شماره  27251صادره
از بهبهان به شماره ملی  1860267785در ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت  167/26مترمربع
مفروز و مجزی شده از پالک  4988/14اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری شده از مالک
رس��می پرویز حیدری که ذیل ثبت دفاتر  74و  76و صفحات  578و  564بنامش ثبت گردیده
محرز گردیده است .لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراض داش��ته باشند .می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
کاظمی –رئیس ثبت بهبهان
تاریخ انتشار نوبت اول1399/09/02 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/09/16 :
 8/332م  /الف
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابر رای ش��ماره 1399/07/29-139960318003005254هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم زهرا احمدزاده کمامردخی فرزند محرمعلی به شماره ملی
 2668816114نسبت به ششدانگ خانه و محوطه به مساحت  250/30مترمربع به شماره پالک
 188فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  39فرعی از 76اصلی واقع در ماوردیان بخش
 24گیالن از مالکیت رسمی هدایت میرزا جانی محرز گردیده است ،لذا به منظور 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

کردند.بر اساس این گزارش ،سرهنگ قریشی
فرمانده سازمان بسیج وزارتخانه ها و ادارات،
دکتر خسرو صادق نیت حقیقی رییس مجتمع
بیمارس��تانی امام خمین��ی(ره) و دکتر بیک
محمدی فرمانده بس��یج مجتمع بیمارستانی
امام خمینی(ره) و روسای بخش های مختلف
درمان��ی همراه با کادر درمان بیمارس��تان ،از
میز خدمت حوزه مقاومت بس��یج بانک ملت
بازدید کردند.همچنین بس��ته های فرهنگی

تهیه ش��ده از س��وی حوزه مقاومت بس��یج
بان��ک ملت به بازدید کنندگان اهدا و بس��ته
هایی نیز ب��رای تمامی بخش های مختلف
درمانی بیماران کرونایی ارسال شد.در حاشیه
برگزاری میز خدمت در مجتمع بیمارس��تانی
امام خمینی(ره) ،فرمانده بس��یج این مجتمع
و تع��دادی از کارکنان کادر درمان از عملکرد
مطلوب ،حسن خلق ،خوشرویی ،پاسخگویی و
احترام به ارباب رجوع بهروز تقی خانی کارمند

اعتراض خود را به این اداره 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 صادر خواهد شد.تاریخ انتشار
اول 99/08/18:تاریخ انتشار دوم99/09/02:
 727رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن  -حسن عباس زاده
آگه��ی موضوع ماده 3قان��ون وماده 13آیین نامه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  99 - 06 - 27 – 139960310004009421هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه
بال معارض آقای کمال حسینی شیروانی فرزند میرتقی به شماره شناسنامه 567صادره از بابل
با کد ملی  2061974201متقاضی کالسه  912درشش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در
آن به مس��احت 348.20متر مربع قسمتی از پالک 8-132اصلی واقع در بخش هفت حوزه ثبت
ملک بابل ثبت و محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز
ازطریق روزنامه کثیراالنتش��ار و محلی آگهی میگردد درصورتی که اشخاص ذی نفع به رای
صادره فوق اعتراض دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها ازتاریخ الصاق
بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد وامالک محل تسلیم و رسید دریافت نمایند
ومعترض باید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه
عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید در این صورت
اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور
وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر وخواهدشد صدور سند مانع ازمراجعه
متضرر به دادگاه نمیباشد .م الف 19906794
تاریخ انتشار نوبت اول 99 - 08 - 17 :تاریخ انتشار نوبت دوم99 - 09 - 02 :
شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک بابل
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
براب��ر رای ش��ماره 1399/08/06-139960318003005361 139960318003005362هیات
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان-1 :محمود بخش��ی ماتک فرزند
محمدنقی به شماره ملی -2 2678775062محمدحسن محمدی ماتک فرزند محمود به شماره ملی
 2678866671مشاعا و بالسویه نسبت به ششدانگ زمین مشتمل بر اعیان احداثی به مساحت
 233/64مترمربع به شماره پالک  2828فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  293فرعی
از 62اصلی واقع در کالشم بخش  24گیالن از مالکیت رسمی رضا واقعی کالشمی 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 انتشار نوبت اول 99/08/18:تاریخ انتشار نوبت دوم99/09/02:
 732رئیس 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 ساختمانهای
فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره  139960318012001908مورخ��ه  1399/07/14هیات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه

ش��اغل در باجه بانک ملت قدردانی کردند.بر
این اساس ،لوح س��پاس و قدردانی با حضور
دکتر قریشی فرمانده سازمان بسیج وزارتخانه
ه��ا و ادارات ،دکتر بیک محم��دی فرمانده
بسیج مجتمع بیمارس��تانی امام خمینی(ره)،
نخع��ی فرمانده حوزه مقاومت بس��یج بانک
ملت و فرماندهان پایگاه های حضرت محمد
رس��ول اهلل(ص) و امام حسن مجتبی(ع) به
بهروز تقی خانی اهدا شد.
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پيام تبريك مديرعامل بانك صنعت و
معدن به مناسبت هفته بسيج

دكتر حسين مهري مديرعامل بانك صنعت
و معدن به مناسبت هفته بسيج پيام تبريكي
ص��ادر كرد.به گزارش پايگاه اطالع رس��اني
بان��ك صنع��ت و مع��دن در اين پي��ام آمده
است:بس��يج تبل��ور اتح��اد و انس��جام ملي،
حماس��ه آفريني ها ،رش��ادت ها ،دالوري ها
و فداكاري مردان مردي اس��ت ك��ه با ايثار
و از خودگذش��تگي خ��ود در ط��ول دوران
نظام مق��دس جمهوري اس�لامي ايران ،به
وي��ژه در دوران دفاع مق��دس ،همواره در راه
آزادگ��ي كوش��يدند.حضور بس��يج در عرصه
هاي س��ازندگي ،محروميت زدايي و توسعه
كشور ،نمونه ديگر از شورآفريني و سربلندي
در جه��ت اعتالي فرهنگ و تفكر بس��يجي
است .همچنان كه اين لشكر مخلص خدا در
كمك به اقش��ار ضعيف ،آسيب ديدگان انواع
حوادث و حمايت از مظلومان از هيچ تالشي
دريغ نورزيده و موجب تس��كين آالم و اميد
مستضعفان ،به آينده گشته است.
افزایش  41درصدی سپردههای بانک
کارآفرین در شش ماه اول سال جاری

بررسی عملکرد بانکهای خصوصی در بخش
سپرده در ش��ش ماه ابتدای سال جاری نشان
میده��د که بان��ک کارآفری��ن در این بخش
رش��د  41.8درصدی داش��ته است .به گزارش
روابط عمومی بانک کارآفرین ،بررسی گزارش
اطالعاتصورتهایمالیبانکهایخصوصی
ب��رای دوره مالی منتهی به  31ش��هریور ماه
 1399مندرج در سایت کدال همچنین نشان
میدهد که س��پردههای بانکها با  6.5درصد
رش��د به بیش از  8میلیون و  235هزار میلیارد
ریال رسیده اس��ت.بر اساس همین اطالعات،
سپردههای بانک کارآفرین با رشد قابل توجه
 41.8درصدی ،به بی��ش از  270هزار میلیارد
ریال رس��یده است که این رش��د 35.3 ،درصد
بیشتر از رشد میانگین کل بانکها بوده است.

ثبت ملک شفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی سیده زهرا وصلی فرزند میرحسین شماره
شناس��نامه  89صادره از رشت در از ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر گاراژ و تعمیرگاه به
مس��احت  186.20متر مربع پالک  293فرعی مجزی شده از پالک  15واقع در روستای جیرده
پس��یخان س��نگ اصلی 57بخش  24گیالن خریداری از مالکیت رسمی محمد خجسته 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 اعتراضی داشته باشند می توانند
ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک
ماه 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 دادخواس��ت
وفق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد.تاریخ انتشار
نوبت اول 1399/08/18:تاریخ انتشار نوبت دوم1399/09/2:
 736رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شفت-ایرج حیدرپور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابر ارای شماره 139960318003005800و 139960318003005801و13996031800300
1399/08/18- 5802هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های
فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان :آقای
غفور توکلی فرزند صفر به شماره ملی  -2 0557919614حسن جنیدی جعفری فرزند هادی
به شماره ملی -3 0421545968عباس خطاط به شماره ملی  0067033865فرزند محمد حسین
مشاعا بالسویه نسبت به ششدانگ خانه ومحوطه به مساحت  543/03متر مربع به شماره پالک
 399فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  16فرعی از 94اصلی واقع در کلرم بخش 24
گیالن از مالکیت رس��می علی پور محمد محرز گردیده اس��ت ،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 انتشار اول 99/09/2:تاریخ
انتشار دوم99/09/16:
760رئیس 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 و اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابر ارای شماره  139960318003005006و 1399/07/21- 139960318003005005هیات
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی -1احمد شیرین کام فرزند اسمعیل به
شماره ملی  -2 0084419296حسن شیخی فرزند عبداهلل به شماره ملی  1532658192مشاعا
بالسویه نسبت به ششدانگ یک باب خانه ومحوطه به مساحت  247/50متر مربع به شماره پالک
 231فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  34فرعی از 79اصلی واقع در اشکلن بخش 24
گیالن از مالکیت رسمی علی براری لولمانی 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 انتشار اول 99/9/2:تاریخ
انتشار دوم99/9/16:
 774رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن  -حسن عباس زاده

