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بیمه تعاون، همراه کودکان و نوجوانان
 گروه بانك و بيمه: ش�ركت بيمه تعاون در راس�تای توس�عه 
فرهن�گ بيم�ه و ل�زوم آگاه�ی خانواده ه�ا و فرزندان آنها، 
فعاليت هایی را انجام داده كه در این مطلب به آن پرداخته 

می شود.
 به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، 
شرکت بیمه تعاون در راستای توسعه فرهنگ بیمه و لزوم آگاهی 
خانواده ها و فرزندان آنها، فعالیت هایی را انجام داده است که 

بنا داریم در این مطلب آن را تشریح کنیم.
انتشار کتابهای آموزشی ویژه کودکان � 

این شرکت 1۴ سری کتاب کودک با نام »سرزمین نخودی ها« 
منتشر کرد که ضمن آموزش انواع بیمه ها به شکل داستانی و 
مصور برای کودکان، خانواده ها را نیز با تمامی خدمات بیمه ای 
به تفصیل آشنا می کند. این اقدام شرکت بیمه تعاون منطبق بر 
سند چشم انداز صنعت بیمه و در مسیر توسعه فرهنگ بیمه در 
میان جامعه بوده و نکته این اقدام فرهنگی، مورد تایید واقع شدن 
این کتابها و اخذ رتبه مناسب به لحاظ محتوایی و موضوعی از 
سوی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و درج در سامانه 
کنترل کیفیت منابع آموزشی و تربیتی مکتوب برای عرضه در 

مراکز آموزشی کودکان در مقطع ابتدایی است.
حامی جشنواره فرهنگی هنری کودکان � 

بیمه تعاون همچنین در راس��تای مس��ئولیت اجتماعی و ایجاد 
انگیزه فعالیت  در دوران خانه نشینی کودکان و نوجوانان، حامی 
جش��نواره فرهنگی هنری »فرفره؛ کودکان و دوران کرونایی« 

شد. این جشنواره با هدف برداشتن قدمی موثر برای بهبود سبک 
زندگی، ایجاد انگیزه فعالیت  در دوران خانه نش��ینی و قرنطینه 

و جلوگیری از افس��ردگی و انزوا طلبی اعضای جامعه به ویژه 
کودکان و نوجوانان و نیز اثرگذاری در فرایند رشد، هویت پذیری 
و اجتماعی ش��دن کودکان و نوجوانان در چهار رش��ته عکاسی، 

نقاشی، شعر و داستان کوتاه برگزار شد.
اهداء دفتر مدرسه به دانش آموزان مناطق محروم � 

این شرکت، با همکاری رسانه همدان پیام و کانون فرهنگی مردمی 
مالیر، نسبت به اهداء دفتر مدرسه به دانش آموزان محروم استان 
سیستان و بلوچستان برای آغاز سال تحصیلی 1۴00 اقدام کرد.

نواختن »زنگ بیمه« در مدارس � 
با توجه به آنکه آینده روش��ن کودکان در گرو س��رمایه گذاری 
والدین در عرصه بیمه است و باید با استفاده از تمامی امکانات 
و رس��انه ها برای تعمیم فرهنگ بیمه و معرفی ظرفیت های 
این صنعت اس��تفاده ش��ود، ش��رکت بیمه تعاون نیز به منظور 
فرهنگ سازی بیمه در جامعه و انجام رسالت اجتماعی، نسبت 
به برگزاری مراس��م »زنگ بیمه« در مدارس ش��هر تبریز اقدام 
کرد. شایان ذکر است که »زنگ بیمه« در صدد است تا با ساده 
سازی مفاهیم بیمه ای برای دانش آموزان، ضمن تداوم برنامه 
های آموزش��ی و فرهنگی، ضریب نفوذ بیمه را نیز در کش��ور 
افزایش داده و موجبات گسترش فرهنگ بیمه در بین خانواده 
ها ش��ود، بر این اس��اس، ش��رکت بیمه تعاون هر س��اله در این 

رویداد فرهنگ مدار حضور فعاالنه ایفا می کند.

اخبار كوتاه

بانك و بيمه

راه و رسم "ما" معتبر است؛ سطح یک توانگری مالی برای یازدهمین سال متوالیایجاد بیش از 2 هزار شغل با مشارکت بانک توسعه صادرات ایران
رئیس اداره کل صادرات خدمات فنی و مهندس��ی و طرح های س��رمایه گذاری 
بانک توس��عه صادرات ایران گفت: بیش از دو هزار ش��غل مس��تقیم در نتیجه 
مش��ارکت بانک توس��عه صادرات ایران در طرح های صنعتی طی دو س��ال اخیر 

ایجاد شده است.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، 
مجید تفته اظهار داشت: طرح های یادشده عمدتا در حوزه های صنعت و معدن 
و پتروش��یمی بوده و از محل منابع صندوق توس��عه ملی، منابع بانک وهمچنین 

فاینانس تامین مالی شده اند. وی بیان داشت: شرکت هایی چون فوالد کاوه جنوب کیش، مجتمع فوالد اردکان، 
سولیکو کاله، دستکش گیالن، زرین چوب آرتاویل، پتروشیمی بوشهر و کیمیا پارس خاورمیانه از تسهیالت بانک 
توس��عه صادرات ایران بهره مند ش��ده اند. وی، میزان پیش��رفت فیزیکی احداث کارخانه تولید اتیلن پتروش��یمی 
گچساران را تا پایان فروردین 1۴01 معادل ۹1 درصد؛ ایجاد واحد تولید آهن اسفنجی فوالد اردکان را صد درصد؛ 
تولید اسلب عریض فوالدی در فوالد جهان آرا را ۹۷ درصد؛ احداث واحد تولید شمش فوالد آلیاژی ایران را ۷۷ 
درصد؛ سه خط بسته بندی و پرکنی محصوالت سولیکو کاله را 100 درصد و طرح توسعه تولیدات بلوکات گازی 

صنایع خاک چینی را هم ۹۴ درصد اعالم کرد.

 طب��ق اع��الم بیم��ه مرکزی جمهوری اس��المی ایران، ش��رکت بیمه "ما" برای 
یازدهمین سال پیاپی، رتبه یک توانگری مالی را کسب کرد.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بیمه "ما"؛ نس��بت توانگری 
مالی این ش��رکت برای س��ال 1۴01 معادل 168 درصد و در س��طح یک توس��ط 
بیمه مرکزی ج.ا.ا تایید ش��ده اس��ت. بر اس��اس این گزارش، استقرار بیمه "ما" در 
باالترین س��طح توانگری مالی در بین ش��رکت های بیمه عالوه بر تحکیم توان 
شرکت در ایفای تعهدات و افزایش اطمینان ذینفعان به جایگاه شرکت، موجب 

دس��تیابی بیش��تر بیمه "ما" به بازارهای جدید و درنتیجه رش��د و س��ودآوری منتج به توسعه برای آن خواهد بود. در 
متن نامه بیمه مرکزی ج.ا.ا آمده اس��ت: »در اجرای ماده 6 آیین نامه نحوه محاس��به و نظارت بر توانگری مالی 
موسسات بیمه )شماره 6۹( و حسب بررسی و کنترل انجام شده، بر اساس آخرین صورت های مالی سال 1۴00 و 
پس از اعمال تعدیالت طبق محاسبات صورت گرفته، نسبت توانگری مالی آن شرکت برای سال 1۴01، معادل 
168 درصد)سطح 1( مورد تایید بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران است.« گفتنی است شرکت بیمه "ما"  از 
ابتدای اجرایی شدن آیین نامه شماره 6۹ شورای عالی بیمه تا کنون، با مدیریت صحیح منابع، کنترل ریسک  و  

افزایش سرمایه؛ موفق به حفظ سطح یک توانگری مالی خود در صنعت بیمه بوده است.

آماده باش بیمه سرمد در استان های سیل زده 
 بیمه سرمد اعالم کرد، کارشناسان خسارت این شرکت آماده 
رس��یدگی به خس��ارت های احتمالی در مناطق سیل زده کشور 

هستند. 
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بیمه سرمد، 
ضمن تسلیت به خانواده هم وطنان داغدار و همدردی با مردم 
سیل زده، این شرکت به کارشناسان خود در تمامی استان های 
سیل زده کشور اعالم کرد، آماده بررسی و پرداخت خسارت های 

احتمالی در کمترین زمان ممکن در این مناطق باشند.
بر اس��اس اعالم این ش��رکت، کارشناس��ان ارزیاب خسارت در 
ش��عب اس��تان های تهران، یزد، فارس، سیستان و بلوچستان، 
اصفه��ان، الب��رز، قم، بوش��هر، چهارمحال و بختیاری، کرمان، 
کهگیلویه و بویراحمد، مازندران، مرکزی، هرمزگان، س��منان، 
قزوین و خراس��ان ش��مالی، آماده پاسخگویی به بیمه گذاران و 
ارزیابی خسارت های احتمالی در این مناطق در کمترین زمان 
ممکن هستند، تا این شرکت بتواند قدم کوچکی در جهت رفع 

دغدغه های هم وطنان سیل زده بردارد.
هم چنین در برخی استان هایی که خسارات سیل، بیش از نقاط 
دیگر بوده است، کارشناسان بیمه سرمد برای ارزیابی خسارت 

به این مناطق اعزام خواهند شد.

شروع همکاری های دو جانبه با امداد خودرو 
ایران و اعطای انواع تسهیالت بانکی

 بانک آینده و شرکت  امداد خودرو ایران بر توسعه همکاری های 
مشترک در حوزه کسب وکار و بانکداری نوین، تأکید کردند.

 ارائه انواع خدمات در زمینه های مختلف بانکی، مالی، بیمه ای، 
تجاری، گردشگری، تفریحی، عملیات بانکداری الکترونیکی و 
صدور انواع ضمانت نامه بانکی از سوی بانک آینده به شرکت 
امداد خودرو ایران و شرکت های پیمان کاری آن از جمله خدمات 

قابل ارائه در این تفاهم نامه  است. 
به گزارش روزنامه تجارت، هم چنین اعطای انواع تسهیالت در 
قالب طرح های »آینده داران«، »طراوت«، »کارا« و »کارگشا«، 
اعطای وام  قرض الحس��نه ازدواج و فرزندآوری، صدور کارت 
اعتباری برای کارکنان این ش��رکت و ش��رکت های هم گروه از 
دیگر موضوعات مطرح در این تفاهم نامه بود. تمرکز بخشی از 
عملیات بانکی شرکت امداد خودرو ایران و شرکت های طرف 
ق��رارداد و پیم��ان کاران آن، از طری��ق افتتاح حس��اب و تمرکز 
حس��اب ها نزد بانک، اخذ ضمانت نامه ها، تمرکز حس��اب های 
واریز حقوق کارکنان این ش��رکت و ش��رکت های پیمان کار نزد 

بانک آینده، از جمله دیگر مفاد این تفاهم نامه است.

پرداخت بیش از 7 هزار میلیارد ریال تسهیالت به بنگاه های کوچک و متوسط از سوی بانک سینا
بانک س��ینا به منظور هدایت بهینه منابع مالی موجود و حمایت از واحد های تولیدی 
کوچک و متوسط، از ابتدای سال جاری بیش از هفت هزار و ۴33 میلیارد ریال به این 

بنگاه ها پرداخت کرده است.
  به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بانک س��ینا، این بانک در راس��تای 

ش��عار س��ال مبنی بر تولید، دانش بنیان و اش��تغال آفرین، حمایت از بنگاه های تولیدی 
کوچک و متوسط را به منظور کمک به بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی کشور، 

بیشتر از گذشته و با جدیت سرلوحه فعالیت های اعتباری خود قرار داده است.
در همین راستا و با تأکید بر تداوم تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و همچنین 

هدایت بهینه منابع مالی، از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه بالغ بر ۷۴0 بنگاه تولیدی 
کوچک و متوس��ط بیش از هفت هزار و ۴33 میلیارد ریال تس��هیالت از بانک س��ینا 
دریافت کرده اند. پرداخت تس��هیالت به بنگاه های کوچک و متوس��ط از اولویت های 

مهم اعطای تسهیالت بانک سینا در سال جاری قرار دارد.

دهیاری گوار 

فراخوان تجدید مناقصه عمومی 
آسفالت روستای گاوخانه

دهیاری گاوخانه در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی آس��فالت روس��تای 
گاوخانه  به ش��ماره ۲0010۹۴۷5300001۲ را از طریق س��امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
www.setadiran.irدرگاه سامانه الکترونیکی دولت) ستاد( به آدرس

انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی 
،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  1۴01/05/1۲ 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:  1۴01/05/۲۲

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: 1۴01/06/01 
زمان بازگشایی پاکت ها :1۴01/06/0۲ 

ضمنا مناقصه دارای تفاهم نامه تحویل قیر رایگان با بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی می باشد.

اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیش��تر 
در خص��وص اس��ناد مناقص��ه و ارائ��ه پاک��ت ه��ای الف:آدرس:دهیاری 

گاوخانه)0۹188610۹3۲(.
اطالعات تماس س�امانه س�تاد جهت انجام مراحل عضویت 

در سامانه:مرکز تماس:88۹6۹۷3۷و851۹3۷68
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/05/12

 تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/05/22
دهیاری گاوخانه

ت اولگاوخانه
نوب

آگهی تجدید مناقصه عمومی
 شماره 200۱0۹004200000۹

ش��هرداری کنگاور در نظر دارد نس��بت به بکارگیری پیمانکار واجد ش��رایط جهت لکه گیری آس��فالت معابر س��طح شهر 
کنگاور از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید لذا از کلیه متقاضیان دعوت 
به عمل می آید نسبت به ارائه پیشنهاد در مهلت مقرر اقدام نمایند . کلیه مراحل برگزاری مناقصه صرفًا از طریق درگاه 
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس اینترنتی www. setadiran.ir انجام خواهد ش��د. اعتبار پروژه 
مبلغ ۲/000/000/000 ریال و از محل اعتبارات داخلی ش��هرداری می باش��د.  کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده 

برنده مناقصه می باشد.
 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: ساعت1۹:00 تاریخ 1۴01/05/15

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت13:00 تاریخ 1۴01/05/۲5
زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 1۴:00 تاریخ 1۴01/05/۲6

متقاضیان جهت دریافت اطالعات بیشتر می توانند به شهرداری کنگاور واحد امور قراردادها مراجعه نموده و یا با تلفن 
083۴8۲۲3111داخلی 1۲۷ تماس حاصل نمایند. علی مرادی- شهردار کنگاور

شهرداری کنگاور

آگهی فقدان مدرک تحصیلی  - مدرک فارغ التحصیلی اینجانب زهرا نوزاد طهرانی فرزند محمدعلی 
به ش��ماره شناس��نامه 0310۴۴353۹ صادره از کرج مقطع کارشناس��ی ناپیوس��ته رش��ته مهندسی 
تکنولوژی معماری صادره از واحد دانشگاهی بستان آباد با شماره سریال ۲۷۲۷3۴۴ مفقود گردیده 
اس��ت و فاقد اعتبار می باش��د. از یابنده تقاضا می ش��ود اصل مدرک را به دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
بستان آباد به نشانی: آذربایجان شرقی- بستان آباد، انتهای خیابان آزادی، جنب شهرک فرهنگیان، 

دانشگاه آزاد اسالمی بستان آباد ارسال نمایند.
--------------------------------------

مفقودی - برگ س��بز ، بیمه نامه و کارت خودرو پراید مدل 1386 به رنگ مش��کی به ش��ماره پالک 
ایران۲1- 88۲ ل 6۲ و به ش��ماره شاس��ی S1۴۴۲۲8618۴8۹۷   و به ش��ماره موتور 1۹0۲۷۴۲ به 

نام ولی شکاری فرزند محمد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
-----------------------------------------

مفقودی - برگ س��بز ، برگ کمپانی و کارت خودرو پراید به رنگ نقره ای مدل 138۴ و به ش��ماره 
پالک ایران 33-۲58 ه 88 به شماره شاسی S1۴1۲۲8۴5۲6۴۲0   و به شماره موتور 0113۹60۴  

به نام رسول کشاورز افشار فرزند نعمت اله مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
------------------------------------------

آگه��ی موض��وع م��اده 3 قان��ون و م��اده 13 آیین نام��ه قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

 براب��ر رای ش��ماره 1۴0160301055000۹۴۴ م��ورخ1۴01/۴/۲3 هیئ��ت عدد اول/ دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک مالرد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نادر افش��ار فرزند س��یف اهلل به 
ش��ماره شناس��نامه ۲03۹ صادره از ش��هریار در یک قطعه باغ به مس��احت1116۲۹/۲۴ متر مربع از 
پالک3۴ اصلی واقع در صفادش��ت روس��تای دهک بعد از ش��هرک صنعتی سمت راست خریداری از 
مالک رسمی غالمحسین کاظمی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادق خواهد شد. م الف: 136۷
 همایون خزایی رئیس ثبت اسناد و امالک

---------------------------------------------
مفقودی  - برگ سبز) شناسنامه (، سواری پراید به رنگ سفید-شیری-روغنی  مدل 13۷۹،و به شماره 
پالک  ایران ۲1-۹۴۹ د  3۷  وشماره موتور0016831۲و شماره شاسی S1۴1۲۲۷۹6۴۹63۴متعلق 
به آقای  علی اکبر مس��تخدمی به کد ملی00۷۴16۹6۹6مفقود و ازدرجه اعتبار س��اقط می باش��د. 

شهرستان شهریار
-----------------------------------

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  
 ح��وزه ثب��ت مل��ک ناحی��ه یک رش��ت هیات موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتي اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
آگه��ي موض��وع م��اده 3 قان��ون و م��اده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره 1۴0160318001000۷16 مورخ  08. 0۴. 1۴01 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ملک ناحیه یک رش��ت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای س��ید حس��ین 
میراس��ماعیلی به ش��ماره شناس��نامه 8۴31 کد ملی 0056۴6۲8۴0 صادره از تهران  فرزند اسداله در 
شش��دانگ یک باب خانه و محوطه به مس��احت 00 / ۲۲۹ مترمربع به ش��ماره پالک فرعی 111 از 
پالک شماره 36 فرعی از اصلی ۲۲ واقع در شهرستان بخش ۹ گیالن حوزه ثبت ملک ناحیه یک 
رشت به نام مالک رسمی اولیه محمدتقی خوش خلق، احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد 
تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی محرز گردیده است،لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داش��ته باش��ند مي توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 8۲1
تاریخ انتشار نوبت اول: ۲8. 0۴. 1۴01تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۲. 05. 1۴01

سیدمحمد فرزانه شال_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت
------------------------------------------------

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  

 ح��وزه ثب��ت مل��ک ناحی��ه یک رش��ت هیات موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

 آگه��ي موض��وع م��اده 3 قان��ون و م��اده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره 1۴0160318001000۷15 مورخ  08. 0۴. 1۴01 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ملک ناحیه یک رشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرضیه ذهنی 
به ش��ماره شناس��نامه ۲365 کد ملی 00۴۷۲۲3685 صادره از رش��ت  فرزند حسن در ششدانگ یک 
باب خانه و محوطه به مساحت ۹۴ / 311 مترمربع به شماره پالک فرعی 11۲ از پالک شماره 36 
فرعی از اصلی ۲۲ واقع در شهرستان بخش ۹ گیالن حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت به نام مالک 
رس��می اولیه محمدتقی خوش خلق، احراز مالکیت متقاضی نس��بت به ملک مورد تقاضا و انتقال 
ملک از مالک رس��می به متقاضی محرز گردیده اس��ت،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داش��ته باش��ند مي توانند از تاریخ انتش��ار 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 اس��ت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 8۲3
تاریخ انتشار نوبت اول: ۲8. 0۴. 1۴01تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۲. 05. 1۴01

سیدمحمد فرزانه شال_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت
--------------------------------------------

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان مریوان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله 15 
روز جهت اطالع عموم آگهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داش��ته باش��ند میتوانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی اس��ت درصورت انقضای 
م��دت مذک��ور و ع��دم وصول و گواهی اخ��ذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی بخش ۲۴ مریوان:خانم 
سهیال محمدی فرزند توفیق به شناسنامه 3۹۹و کد ملی 38303308۲8 در دو دانگ از ششدانگ 

یک قطعه زمین زراعتی آبی به مساحت 180۹۹/۹0 مترمربع پالک فرعی از 653
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴01/05/1۲  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴01/05/۲۷    

رئیس ثبت مریوان – نگاری
 -------------------------------------

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مس��تقر در ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان مریوان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وس��یله مش��خصات امالک در دو نوبت 
به فاصله 15 روز جهت اطالع عموم آگهی میگردد در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تس��لیم نمایند و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض 
دادخواس��ت خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی اس��ت 
درص��ورت انقض��ای م��دت مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی بخش 
۲۴ مریوان:زانیار محمدی فرزند توفیق به شناسنامه ۷۷و کد ملی 38۲1۴1۹۹03 در ششدانگ یک 

قطعه زمین زراعتی آبی به مساحت ۷66۷/5۷ مترمربع پالک فرعی از 653
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴01/05/1۲    تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴01/05/۲۷

 رئیس ثبت مریوان – نگاری
----------------------------------

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان مریوان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله 15 
روز جهت اطالع عموم آگهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داش��ته باش��ند میتوانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی اس��ت درصورت انقضای 
م��دت مذک��ور و ع��دم وصول و گواه��ی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی بخش ۲۴ مریوان:آقای 
عبدالرحمان محمدی فرزند توفیق به شناس��نامه ۲5۷و کد ملی 38۲03۲۹۹۷8 در شش��دانگ یک 

قطعه زمین زراعتی آبی به مساحت 165۷6/3۹ مترمربع پالک فرعی از 653
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴01/05/1۲    تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴01/05/۲۷   

  رئیس ثبت مریوان – نگاری
 ------------------------------------------

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان مریوان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله 15 
روز جهت اطالع عموم آگهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 

تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت 
مذک��ور و ع��دم وص��ول و گواه��ی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی بخش ۲۴ مریوان:آقای ریبوار 
محمدی فرزند توفیق به شناس��نامه 1۲و کد ملی 38۲1۴1۹۲53 درچهار دانگ از شش��دانگ یک 

قطعه زمین زراعتی آبی به مساحت 180۹۹/۹0 مترمربع پالک فرعی از 653
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴01/05/1۲  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۴01/05/۲۷

 رئیس ثبت مریوان – نگاری


