اخبار
بيمهسرمدميزبان شورايهماهنگي
شرکتهاي بيمه کهگيلويه و بوير احمد

ش��وراي هماهنگي
ش��رکتهاي بيمه
اس��تان کهگيلويه و
بوير احمد به ميزباني
شعبه بيمه سرمد در
اين استان روز دوش��نبه 97/2/10برگزار
ش��د.به گزارش روزنام��ه عصرايرانيان به
نقل از روابط عموميبيمه سرمد ،مرتضي
نظري مدير شعبه کهگيلويه و بوير احمد
بيمه سرمد در اين نشست به عنوان دبير
شوراي هماهنگي ش��رکتهاي بيمهاي
در اين اس��تان ،لزوم توس��عه تعامالت و
ارتباطات ميان شرکتهاي بيمه و نيروي
انتظامياس��تان را خواستار شد.همچنين
در اين نشس��ت مش��ترک ک��ه با حضور
نماينده فرماندهي نيروي انتظامي ،معاون
راهور ،نماينده مرکز فوريتهاي پزشکي
و کليه مديران بيمهاي اين اس��تان برگزار
شد ،بررس��ي ديدگاهها و نقطه نظرات در
خصوص تصادفات جعلي و جرحي اتومبيل
و پيگيري خسارتهاي من غير حق مورد
بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
قدردانی مدیرعامل بانک شهر
از مخاطبان نمایشگاه کتاب  

مدیرعام��ل بان��ک
ش��هر با اش��اره به
رضایتمن��دی 98.5
درصدی مخاطبان از
عملکرد این بانک در
نمایشگاه کتاب تهران گفت :قدردان این
حسن نظر هستیم و تمامیتالش خود را
انجام میدهیم تا با بهترین خدمات ،این
رضایتمن��دی را ماندگار کنیم .به گزارش
روزنام��ه عصرایرانی��ان به نق��ل از مرکز
ارتباطات و روابط عمومیبانک شهر ،مدیر
عامل این بانک در حاش��یه بازدید از سی
و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب
تهران با اشاره به این که امسال بانک شهر
برایسومینسال،عاملیتنمایشگاهکتاب
تهران را پذیرفت ،گفت :طی این سالها با
خالقی��ت و نوآوری  ،خدمات متنوعی به
اهالی کتاب و ناشران ارائه شد .وی افزود:
صدور بن کارته��ا به روشهای غیر از
بن کارت فیزیکی از جمله خدمات منحصر
به فرد این بانک بود که عالوه بر کاهش
هزینهها از تولید کارتهای پالس��تیکی و
اسیب به محیط زیست نیز جلوگیری کرد
ب��ه طوری که  37درصد از بن کارتهای
تخصیص یافته به متقاضیان به روشهای
غیر از فیزیکی بوده است .

بارها پيش آم��ده که لو رفتن رمز يک
کارت بانکي ،همه دارايي صاحب کارت
را در معرض خطر قرار داده ،اما يکي از
پيشرفتهترين تکنولوژيهاي رمزنگاري
با ن��ام «رمز ي��ک بار مص��رف» اين
مش��کل را حل کرده است .به گزارش
روزنامه عصرايراني��ان به نقل از روابط
عموميبان��ک ملّي اي��ران ،براي همه
دارندگان کارتهاي بانکي پيش آمده
که در مکاني عموميمجبور شدهاند رمز
کارت خود را با صداي بلند اعالم کنند.
اي��ن اقدام ميتواند بس��يار خطرآفرين
باش��د ،چون ام��کان س��رقت کارت و
سوء اس��تفاده از آن را افزايش ميدهد.

امنیت تراکنشهای بانکی ،با رمز یکبار مصرف
در خريدهاي اينترنتي اين خطر بسيار
بيشتر اس��ت ،چرا که سايتهاي بسيار
زيادي مشغول سرقت اطالعات بانکي
اف��راد در خريدهاي اينترنتي غيرواقعي
موسوم به «فيشينگ» هستند .در اين
روش ،خريدار با خيال اينکه مش��غول
خريد اينترنتي است ،همه اطالعات از
جمل��ه رمز دوم خود را در س��ايت وارد
ميکند و دست سارق را در سوء استفاده
از موج��ودي کارت باز ميگ��ذارد .رمز
کارت ،مهمترين مشخصه کارت است،
به طوري که نميتوان بدون وجود آن از
موجودي حساب برداشت کرد ،در نتيجه
به صورت سنتي به دارندگان کارتهاي

بانکي توصيه ميشود رمز اول و دوم را
در دورههاي زماني متناوب تغيير دهند.
اين روش اگر چه کارآمد است ،اما تغيير
مکرر رمز از طري��ق خودپردازها براي
دارن��دگان کارتهاي بانکي زمان بر و
گاه خسته کننده است .بانک ملّي ايران
براي حل اين مش��کل ،روشي نوين و
پيش��رفته و در عين حال س��اده را راه
ان��دازي کرده اس��ت .در اين روش که
از طريق يک اپليکيشن نصب شده بر
روي گوشيهاي هوشمند پياده سازي
ميشود ،دارنده ملي کارت ميتواند يک
رمز يک ب��ار مصرف دريافت کند .اين
رمز که توس��ط «اپلیکیشن  »60توليد

ميشود ،تنها  60ثانيه اعتبار دارد و پس
از آن مصرفي نخواهد داشت ،بنابراين
خطر لو رفت��ن رمز ،هرگز دارنده کارت
را تهديد نخواهد ک��رد .ﺧﻮدﭘﺮدازﻫﺎي
ﻣﺸﮑﻮک و نصب ش��ده در ﻧﻘﺎط ﻧﺎ اﻣﻦ،
پايانههاي فروش ( )POSﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
در ﻓﺮوﺷﮕﺎههاي ﮐﻢ اﻋﺘﺒﺎر ،ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎي
ﻓﺮوش سي��ار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎرﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﻣﮑﺎن ﻣﺸﺨﺺ (دﺳﺖ
فروشه��اي ﺑﯿﻦ راﻫﯽ) ،ﺧﺮﯾﺪﻫﺎي
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺳﺎيته��اي ﻧﺎﺷﻨﺎس و ...
با استفاده از رمز يک بار مصرف ،ديگر
مکانهاي ناامن��ي براي خريد نيستند.
بانک ملّي ايران در دوره کنوني ،افزايش
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سطح امنيت حسابهاي مشتريان خود
را در اولوي��ت ق��رار داده ،به طوري که
ان��واع تراکنشهاي بانک��ي در سامانه
«ب��ام» و پيام رسان «بل��ه» با استفاده
از بست��ر اينترنت به صورت کامال امن
انجام ميشود .همچني��ن رمز يک بار
مصرف ميتوان��د امنيت تراکنشهاي
بانکي را در همه بسترها با دقت بسيار
بااليي تضمين کند.

دکتر صيدي در همايش «تجليل از  ٥٠٠رييس شعبه برتر بانک صادرات ايران» عنوان کرد

قانون مداري ،سر لوحه اقدامات کارکنان بانک صادرات ايران

مديرعامل بانک صادرات ايران در جمع روس��اي شعب برتر اين بانک
عنوان کرد :رصد اعداد و ارقام نشان ميدهد که وضعيت بانک نسبت
به اس��فندماه سال گذشته ،اميدوار کننده تر است و تالش ميکنيم در
تير ماه سال  ٩٧مجمع بانک با موفقيت برگزار شود.به گزارش روزنامه
عصرايراني��ان به نقل از روابط عموميبانک ص��ادرات ايران ،در اولين
همايش «تجليل از  ٥٠٠رييس ش��عبه برتر بانک صادرات ايران» که
با حضور اعضاي هيات مديره ،معاونان ،مديران امور ،روساي ادارات و
روساي منتخب  ٥٠٠ش��عبه اين برگزار شد ،دکترحجت اله صيدي با
اشاره به ش��رايط حساس اقتصادي و منطقه اي ،گفت :قرن  ،٢١قرن
خ��ردورزي اس��ت و جلوههاي آن را در بانک ص��ادرات ايران ميتوان
ب��ه وضوح ديد و هر ايراني خردورز و عالقه مند به کش��ورش ،موضع
مقتدرانه فعلي را درک ميکند .صراحت و مواضع روشن کارکنان بانک
صادرات ايران ،جلوهاي بارز از همين خردورزي است.وي افزود :شرايط
موج��ود نبايد ما را از تالش براي رس��يدن به اه��داف بانک باز دارد و
برنامهه��اي اصالح��ي بانک را دچار وقفه کند بلکه بايد بيش��تر روي
مس��ايل درون س��ازماني خود تمرکز کنيم و قانون مداري و حرفهاي
گرايي را سر لوحه کار خود قرار دهيم.مدير عامل بانک صادرات ايران
در اين همايش ضمن قدرداني از تالشهاي کارکنان ش��عب بانک در
ايجاد ش��رايط اميدوار کننده فعلي ،نکات قابل توجهي را در راس��تاي
دس��ت يابي به اهداف مورد نظر سال  ٩٧برشمرد.دکتر صيدي برنامه
محوري ،آراستگي ،مشتري مداري ،تواضع ،توجه به جغرافياي شعب،
سود محوري،افزايش س��رعت در انجام امورات اعتباري مشتريان ،به
حداقل رساندن زمان انتظار مشتريان در شعب ،توسعه خدمات بانکداري

الکترونيک ،گسترش فعاليتهاي ارزي و استفاده از پتانسيلهاي خارجي
بانک ،تاکي��د بر قانون مداري و حرفهاي گرايي در رعايت نرخ س��ود
مصوب شوراي پول و اعتبار را از جمله نکاتي عنوان کرد که ميتواند
به حصول اهداف مورد نظر بانک در س��ال  ٩٧کمک ش��ايان توجهي
داشته باشد.مدير عامل بانک صادرات ايران گفت :در بنگاههاي بزرگ
اقتصادي ،مهم اين است که مقصد شناخته شود و اين گونه همايشها
فرصتي ،براي تمرکز بر گلوگاهها و مشکالت موجود است ،ضمن اينکه
بخش بزرگي از مش��کالت امروز نظام بانکي ،مسايل درون سازماني
بانکها نيست.دکتر صيدي با اشاره به اهميت و جايگاه مشتري مداري
و تکريم واقعي مش��تري گفت :الزمه مشتري مداري خوب ،تسلط بر
محصول ارائه شده است .وي در عين حال در خصوص اهميت تواضع

به عنوان يکي از ابعاد تکريم ارباب رجوع نيز گفت :تواضع اين است که
از نظرات تمام همکاران قوي و خوش فکر استفاده کنيم.وي همچنين
در پايان س��خنان خود در اين همايش ،تمرکز بر برنامه محوري براي
بهبود صورتهاي مالي بانک در پايان خرداد و پايان سال مالي  ٩٧را
مورد توجه و تاکيد قرار داد.در اين همايش پرويز مقدسي رييس هيات
مديره اين بانک نيز ،با اش��اره به برنامههاي انجام ش��ده براي تحول
در ساختار بانکداري اينترنتي والکترونيک بانک صادرات ايران ،گفت:
بانکداري خرد را بايد به مرور به بانکداري ديجيتالي و هوش��مند سپرد
چرا که بدون آنها نميتوان پيش��تاز ش��د.وي با بيان اين که بانکداري
هوشمند در دنياي امروز مشتري را تحليل کرده و بهترين محصول را
به آن ارائه ميدهد ،افزود:بانک صادرات ايران با داشتن زير ساختهاي
قوي ظرفيتهاي بزرگي براي تحقق اين امر دارد که به زودي عملياتي
ميش��ود.در اين گردهمايي ،همچنين ،رضا صديق عضو هيات مديره
بانک صادرات ايران نيز با ارائه گزارش��ي از شرايط بانک ،رشد بيش از
 ١٨درصدي منابع در سال  ٩٦را مورد توجه قرار داد و تصريح کرد که
تنها در  ٢ماه آخر اين س��ال اتفاق مهم و مثبتي در سطح منابع بانک
رخ داده و اين نش��ان ميدهد که هر کجا تصميم بزرگي گرفته شده،
نتايج مهميبه دس��ت آمده است.وي با اشاره به نتايج مثبت گسترش
استفاده از خدمات بانکداري الکترونيک ،اظهار کرد :اين حرکت قطعا بر
ميزان درآمدهاي غيرمشاع و جلب نظر سهامداران تاثير فراواني دارد از
اين رو قابليتها و زيرساختهاي بانکداري الکترونيک بانک صادرات
ايران ،بسيار با اهميت است و امنيت بانکداري اينترنتي ،همچنان يکي
از مهمترين پتانسيلهاي اين بانک باقي مانده است.

تقديرازمديران ستادي ،مديران شعب و شعب برتر بانک توسعه تعاون

در کارگاه آموزشي مديران ستادي واستاني
از مديران برتر ست��ادي ،مديران شعب و
شعب برتر بانک توسع��ه تعاون تقدير به
عمل آمد.گفتني است براين اساس مديريت
امور بازرس��ي ،اعتباري و سرمايهگذاري و
روابط عموميو ح��وزه مديريت بهعنوان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده  3قانون و م��اده  13آئین نام��ه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمیحوزه
ثبتی شهرستان فومن برابر رای ش��ماره 139660318003010753
 96/12/12هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضیوساختمانهای فاقد سندرسمیمستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات
مالکان��ه و بالمعارض متقاضی آقای بهزاد نوروزی نوگورابی فرزند
محمد علی بشماره شناسنامه  16090صادره از فومن به شماره ملی
 2668106095ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر انباری بمساحت
 194/95مترمرب��ع پ�لاک  1122فرعی از  1اصل��ی مفروز و مجزی
شده از پالک  50فرعی از  1اصلی واقع در نوگوراب بخش  24گیالن
خریداری از مالک رسمیاقای حمیدرضا کوچک برار فومنی محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص 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 تسلیم
و پس از اخذ رس��ید ظرف م��دت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض
دادخواس��ت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در
صورت انقضای مدت مذکور و ع��دم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت اول 97/2/9 :تاریخ
انتشار نوبت دوم97/2/23 :
 131سرپرس��ت ثب��ت اس��ناد و امالک شهرس��تان فومن -علی
نصرتی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده  3قانون و م��اده  13آئین نام��ه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمیحوزه
ثبتی شهرستان فومن برابر رای ش��ماره 139660318003009896
 96/10/27هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضیوساختمانهای فاقد سندرسمیمستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محس��ن حقیقت نواز دوبخشری
فرزند حسین بشماره شناسنامه  833صادره از فومن به شماره ملی
 5699358684شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر خانه مسکونی
بمس��احت  140/10مترمربع پ�لاک  1119فرعی از  1اصلی مفروز و
مجزی ش��ده از پالک  374فرعی از  1اصلی واقع در نوگوراب بخش
 24گی�لان خریداری از مالک رس��میآقای علی بخش��ی نژاد محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص 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 تسلیم
و پس از اخذ رس��ید ظرف م��دت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض
دادخواس��ت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در
صورت انقضای مدت مذکور و ع��دم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت اول 97/2/9 :تاریخ
انتشار نوبت دوم97/2/23 :
 100سرپرس��ت ثب��ت اس��ناد و امالک شهرس��تان فومن -علی
نصرتی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده  3قانون و م��اده  13آئین نام��ه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمیحوزه

اموره��اي برت��ر ست��ادي موردتقدير قرار
گرفتن��د ضم��ن آنک��ه مديري��ت شعب
استانهاي البرز ،تهران ،اصفهان ،کرمان،
هرمزگان و کهکيلويه و بويراحمد بر اساس
شاخصههاي مديريت مطالبات غير جاري،
رش��د و بهبود کيفي مناب��ع ارزانقيمت و

افزايش ت��وان سودآوري و درآمدهاي غير
مشاع ب��ه ترتيب عناوين برت��ر را کسب
کردند.شايانذکر است اساميشعب برتر با
توجه به رعاي��ت شاخصهاي ذکرشده نيز
اع�لام گرديد که براين اس��اس از شعب
گ��روه اول شعبه مستق��ل مرکزي ،شعبه

ثبتی شهرستان فومن برابر رای ش��ماره 139660318003010769
 96/12/12هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضیوساختمانهای فاقد سندرسمیمستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم س��یده مریم خلخالی فرزند سید
مصطفی بش��ماره شناس��نامه  3521صادره از رشت به شماره ملی
 2669873189شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل ب��ر بنای احداثی
(انباری) بمس��احت  100/03مترمربع پ�لاک  474فرعی از  70اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  3فرعی از  70اصلی واقع در گران بخش
 24گیالن خریداری از مالک رسمیآقای سید مصطفی خلخالی محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص 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 تسلیم
و پس از اخذ رس��ید ظرف م��دت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض
دادخواس��ت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در
صورت انقضای مدت مذکور و ع��دم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت اول 97/2/9 :تاریخ
انتشار نوبت دوم97/2/23 :
 119سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده  3قانون و م��اده  13آئین نام��ه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمیحوزه
ثبتی شهرستان فومن برابر رای ش��ماره 139660318003010989
 96/12/24هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضیوساختمانهای فاقد سندرسمیمستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاض��ی آقای تقی مهربان مردخه فرزند علی
اکبر بشماره شناسنامه  1544صادره از صومعه سرا به شماره ملی
 2678849244شش��دانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان
احداثی (انباری ) بمساحت  218/18مترمربع پالک  2565فرعی از 62
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  293فرعی از  62اصلی واقع در
ی وراث واقعی محرز
کالشم بخش  24گیالن خریداری از مالک رسم 
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص 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 تسلیم
و پس از اخذ رس��ید ظرف م��دت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض
دادخواس��ت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در
صورت انقضای مدت مذکور و ع��دم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت اول 97/2/9 :تاریخ
انتشار نوبت دوم97/2/23 :
 103سرپرس��ت ثب��ت اس��ناد و امالک شهرس��تان فومن -علی
نصرتی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده  3قانون و م��اده  13آئین نام��ه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمیحوزه
ثبتی شهرستان فومن برابر رای ش��ماره 139660318003010742
 96/12/12هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضیوساختمانهای فاقد سندرسمیمستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات
مالکان��ه و بالمعارض متقاضی خانم طاهره فیروزی س��قرلو فرزند
اس��معیل بش��ماره شناس��نامه  7صادره از آبیک به شماره ملی
 5089811687شش��دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه بمساحت

بانک و بیمه

رجايي شهر کرج ،فاطميتهران ،مرکزي
ک��رج و مرکزي مشهد اول تا پنجم شدند
و از شعب گروه دوم مرکزي يزد ،مرکزي
سنندج ،پيروزي ته��ران ،مرکزي مهاباد،
مرکزي بابلسر و مرکزي سياهکل بهعنوان
شعب برتر انتخاب گرديدند.

 1128/48مترمرب��ع پالک  137فرع��ی از  73اصلی مفروز و مجزی
ش��ده از پالک  18فرعی از  73اصلی واقع در دزدک بخش  24گیالن
خریداری از مالک رس��میاقای داود جعفری دزدکی محرز گردیده
اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدورس��ند مالکیت
متقاضیان اعتراضی داش��ته باش��ند میتوانند از تاریخ انتشاراولین
آگه��ی بمدت دو ماه اعت��راض خود را به اداره ثبت اس��ناد و امالک
محل تس��لیم و پس از اخذ رسید 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 صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت اول 97/2/9 :تاریخ
انتشار نوبت دوم97/2/23 :
 152سرپرس��ت ثب��ت اس��ناد و امالک شهرس��تان فومن -علی
نصرتی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده  3قانون و م��اده  13آئین نام��ه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمیحوزه
ثبتی شهرستان فومن برابر رای ش��ماره 139660318003010732
 96/12/12هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضیوساختمانهای فاقد سندرسمیمستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات
مالکان��ه و بالمعارض متقاضی خانم خدیج��ه جوینده محجوب پور
فرزند احمد بش��ماره شناس��نامه  11581صادره از فومن به شماره
ملی  2668060869ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی
بمس��احت  130/4مترمربع پالک  736فرع��ی از  10اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک یک فرعی از  10اصلی واقع در سنگ بیجار بخش
 24گی�لان خریداری از مالک رس��میخانم صغرا پارس��ی محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص 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 تسلیم
و پس از اخذ رس��ید ظرف م��دت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض
دادخواس��ت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در
صورت انقضای مدت مذکور و ع��دم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت اول 97/2/9 :تاریخ
انتشار نوبت دوم97/2/23 :
 179سرپرس��ت ثب��ت اس��ناد و امالک شهرس��تان فومن -علی
نصرتی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده  3قانون و م��اده  13آئین نام��ه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمیحوزه
ثبتی شهرستان فومن برابر رای ش��ماره 139660318003009919
 96/10/27هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضیوساختمانهای فاقد سندرسمیمستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات
مالکان��ه و بالمعارض متقاضی خانم معصومه تفکری چیرانی فرزند
محمود بشماره شناسنامه  2660089884صادره از فومن به شماره
ملی  2660089884ششدانگ یک باب خانه و محوطه بمساحت 366/40
مترمربع پالک  70فرعی از  34اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک
 23فرعی از  34اصلی واقع در خداشهر بخش  34گیالن خریداری از
مالک رسمیوراث محمود تفکری محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود

اخبار
برگزاري مجمع عموميعادي
بهطور فوق العاده بيمهآسيا

مجمععموميعادي
بط��ور ف��وق العاده
بيمه آسيا با دستور
جلس��ه انتخ��اب
عض��و هيات مديره
روز يکش��نبه مورخ  1397/2/23ساعت
 10در محل س��الن اجتماعات ساختمان
ش��ماره يک بيمهآسيا برگزار ميشود .به
گزارش روزنام��ه عصرايرانيان به نقل از
روابط عموميبيمه آس��يا ،سهامداران يا
نماين��دگان قانوني آن��ان ميتوانند براي
درياف��ت کارت ورود به جلس��ه مجمع با
در دست داش��تن مدارک مالکيت سهام
و ارايه کارت ملي ،وکالتنامه رسميبراي
اشخاص حقيقي و معرفينامه معتبر براي
نمايندگان اش��خاص حقوق��ي در تاريخ
 1397/2/23از س��اعت  9تا  10به محل
برگزاري مجمع واقع در خيابان س��پهبد
قرني ،تقاط��ع خيابان آيتال��ه طالقاني،
ضلع ش��ما ل غربي تقاطع ،ش��ماره 94
مراجعه کنند.
انتصابات جديد
مديران سرپرستي بيمهکوثر

طياحکامجداگانهاي
ازس��وي مديرعامل
ش��رکت بيمهکوثر،
مديران سرپرس��تي
اس��تانهاي تهران
و البرز منصوب ش��دند .بهگزارش روزنامه
عصرايرانيانبهنقلازروابطعموميبيمهکوثر؛
در مراس��مهاي جداگانهاي حيدر رحيميو
عنايتاله رياضي بهترتيب بهعنوان مديران
سرپرستي استانهاي تهران و البرز معرفي
ش��دند و از زحمات حس��ن سماکاماني و
حيدر رحيميمديران سابق اين سرپرستيها
تقدير بهعمل آمد.گفتني اس��ت؛ حس��ن
سماکاماني که تاکنون در سمت مديران
بيمههاي آتشسوزي و سرپرستي تهران،،
مش��غول به فعاليت بوده است ،از اين پس
در جايگاه مدير بيمههاي آتشس��وزي به
مسئوليت خويش ادامه خواهد داد.

را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به مرجع
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ
انتشار نوبت اول 97/2/9 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/2/23 :
 177سرپرس��ت ثب��ت اس��ناد و امالک شهرس��تان فومن -علی
نصرتی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده  3قان��ون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��میحوزه ثبتی
شهرستان فومن برابر رای شماره 96/12/12- 13966031800301771
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقد سندرسمیمستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی آقای تقی ابراهیمیسرابستانی فرزند علی بشماره شناسنامه
 2660045364صادره از فومن به شماره ملی  2660045364ششدانگ
یک قطعه زمین محصور مش��تمل بر اعیان احداثی (انباری) بمساحت
 203/87مترمربع پالک  3263فرعی از  69اصلی مفروز و مجزی شده
از پ�لاک  55فرعی از  69اصلی واق��ع در گربه کوچه بخش  24گیالن
خریداری از مالک رسمیاقای محمود آقاجانی محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میش��ود در
صورتی که اشخاص 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 تسلیم و پس از اخذ رسید 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 صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت
اول 97/2/9 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/2/23 :
 157سرپرس��ت ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان فومن -علی
نصرتی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع م��اده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��میحوزه ثبتی
شهرس��تان فوم��ن براب��ر رای ش��ماره 139660318003010751
 96/12/12هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضیوساختمانهای فاقد سندرسمیمس��تقر در واحد ثبتی فومن تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای احمد ذوقی مقدم فرزند محمد محمد
بشماره شناسنامه  2248صادره از تهران به شماره ملی 0055466338
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان دو طبقه بمساحت312/61
مترمربع پالک  473فرعی از  70اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک
 3فرع��ی از  70اصلی واقع در گران بخش  24گیالن خریداری از مالک
رسمیاقایان حسن طوفانی ماجالن و داود ذوقی مقدم محرز گردیده
اس��ت .لذا به منظور اطالع عم��وم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص 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 تسلیم و پس از اخذ
رسید 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 صادرخواهد شدتاریخ
انتشار نوبت اول 97/2/9 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/2/23 :
 123سرپرس��ت ثب��ت اس��ناد و امالک شهرس��تان فومن -علی
نصرتی

