اخبار

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون :

با حمایت همه جانبه در کنار تعاونگران خواهیم بود

نخستین کنگره اروانکولوژی با حمایت
بانک رفاه برگزار شد

نخستین کنگره اروانکولوژی با حمایت بانک
رفاه به مدت س��ه روز از پانزدهم الی هفدهم
آبان ماه س��الجاری در محل هتل اس��پیناس
پاالس تهران برگزار ش��د.به گزارش روزنامه
عصرایرانیان به نقل از روابط عمومی بانک رفاه
کارگران ،بانک رفاه در راستای ایفای مسئولیت
های اجتماعی و افزای��ش میزان تعامالت با
حوزه سالمت کشور در این کنگره تخصصی
حضور یافت و با استقرار غرفه ،آخرین خدمات
و محصوالت خود در حوزه سالمت را به حضار
معرفی کرد.در جریان برگ��زاری این کنگره،
میثم کریمی مدیر عامل ش��رکت کارگزاری
بانک رفاه در س��خنانی با معرفی محصوالت
و خدمات شرکت کارگزاری رفاه گفت :بانک
رفاه و ش��رکت کارگزاری رفاه بسیار خرسند
اس��ت که به پزشکان و فعاالن حوزه سالمت
خدمات ارائه می کند.
رسالتاصلیشرکتبهبودفرآیندتعامل
شبکه فروش با مدیران ستادی است

تقدی��ر از نماین��دگان برتر
شرکت بیمه «ما» در استان
ف��ارس ب��ا حض��ور حجت
بهاری فر مدیرعامل و عضو
هیات مدیره ،بیژن صادق عضو هیات مدیره و
هیات همراه در حاشیه اجرای طرح «زنگ بیمه»
برگزار ش��د.به گزارش روزنامه عصرایرانیان به
نقل از روابط عمومی  ،مدیرعامل شرکت بیمه
«ما» در این دیدار یکی از اصلی ترین رس��الت
های ش��رکت را توس��عه و بهبود فرایند تعامل
شبکه فروش با مدیران ستادی و چگونگی بیان
و پیگیری دغدغههای نماین��دگان به صورت
حرفهای ،منس��جم ،هدفمند و آگاهانه دانست.
بهاری فر در ادامه خاطرنش��ان ک��رد :یکی از
راهکاره��ای دس��تیابی به اهداف تبیین ش��ده
شرکت بیمه «ما» مشارکت تمام ارکان شرکت
بویژه نمایندگان می باشد و تعامل هر چه بیشتر
شبکه فروش و ستاد از طریق برگزاری جلسات
ش��ورای هماهنگی ممکن خواهد ش��د.معاون
ش��بکه فروش و توس��عه بازار در این دیدار به
بحث و تب��ادل نظر در خصوص موضوعاتی از
قبیل فروش بیمه های عمر و سرمایه گذاری،
چگونگی بازاریابی سایر رشته های بیمه ای و
توجه بیشتر به فروش بیمه های خرد در مقایسه
با بیمه های کالن پرداخت.

عباس نجف��ی عضو هی��ات مدیره بانک
توس��عه تع��اون ب��ا حض��ور در اتحادی��ه
سراس��ری پسته و ش��رکت تعاونی پسته
رفس��نجان بر حمایت هم��ه جانبه بانک
توس��عه تعاون از تعاونگ��ران تاکید نمود.

عضو هی��ات مدیره بانک توس��عه تعاون
یکی از برنامههای س��ال گذش��ته و سال
ج��اری این بان��ک را برق��راری ارتباط و
برگ��زاری نشس��ت فنی و کارشناس��ی با
تعاون گران ،آشنایی با مسائل ،مشکالت،
انتظارات و درخواس��تهای آنان یادکرد و
دراین باره افزود :در سال گذشته با تعامل
و همکاری تنگاتنگ بانک با اتحادیههای
سراسری تعاونی و شرکتهای تعاونی در

سطح اس��تانی و شهرس��تانی با برگزاری
جلسات عمومی و تخصصی و نیز اجرای
توافق��ات و مصوب��ات ف��ی مابین ضمن
بررسی مشکالت اتحادیهها و شرکتهای
تعاونی اقدامات جدی در جهت رفع موانع
ل آمد.وی تصریح کرد :بانک
آنان به عم�� 
توسعه تعاون در اکثر زمینه ها  ،بسترهای
خدم��ات مالی و بانکی مناس��بی را فراهم
نموده اس��ت و در این زمینه نگاهی ویژه

به ح��ل و فصل مش��کالت تعاونی ها و
همچنین توس��عه فعالیت های اقتصادی
و اجتماع��ی تعاونی ها دارد و عالوه بر آن
در این زمینه نیازمند اس��ت که تعاونی ها
بانک تخصصی توس��عه تعاون را در کنار
خود ببینند و همچنین تعامالت بیش��تری
ب��ا بانک داش��ته باش��ند.نجفی ب��ا اظهار
خرس��ندی از صادرات محص��ول ایرانی
توسط اتحادیه سراسری تعاونی پسته در

سطح بین المللی در این باره گفت :حضور
محص��ول ایرانی در بازارهای جهانی می
تواند کمک بسزایی به اقتصاد کشور نماید
و از این رو بانک توس��عه تعاون در جهت
اجرای مسئولیت اجتماعی خود و همچنین
ب��ا هدف ارائه الگوی تعاون آمادگی کامل
برای زمینه سازی و حمایت از این حضور
موثر برای دستیابی به جایگاه بهتر در بازار
های بین المللی را دارد.
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خبر
زنگ بیمه در مدارس
به صدا درآمد

در راستاي استقرار حاكميت شركتي و بانكداري ديجيتال انجام شد :

معرفي معاون فناوري و برنامه ريزي مديرعامل بانك صنعت و معدن

در راستاي استقرار حاكميت شركتي و بانكداري ديجيتال
در مراس��مي با حضور جمعي از اعضاي هيأت مديره و
مديران ارش��د بانك صنعت و معدن منصور يوس��في
نيا به س��مت معاون فناوري و برنامه ريزي مديرعامل
اين بانك معرفي ش��د .به گزارش پايگاه اطالع رساني
بان��ك صنعت و معدن،حس��ين مه��ري رئيس هيات
مديره و مديرعامل بانك ياد ش��ده در اين مراس��م كه
روز يكشنبه  19آبان ماه جاري برگزار شد بيان داشت:
مهمترين اقدام بعد از اصالح ساختار و فرآيندها ،اجراي
سياس��تهاي جديد بانك اس��ت و ضرورت دارد پس از
شفاف س��ازي در خصوص اهداف و سياستهاي اصلي
به سرعت وارد فاز اجرايي شويم .دكتر مهري همچنين
اجراي بانكداري ديجيتال و ش��ركتي و رفع مشكالت
سيس��تم  Core Bankingرا از اه��م برنامه هاي
بانك برشمرد و گفت :الزم است برنامه ريزي هوشمند
براي حفظ برند بانك صنعت و معدن داشته باشيم .وي
در تش��ريح س��اختار جديد بانك گفت :با توجه به ساز
و كاره��اي جديد اين بانك و تغييرات انجام ش��ده در
بخش هاي مختلف ضرورت داش��ت سيس��تم نظارتي
از بخش اجرايي جدا ش��ود و ب��ه همين منظور معرفي
معاونين مديرعامل به عنوان هيأت اجرايي در دس��تور

كار قرار گرفت و با توجه به اهميت اس��تقرار بانكداري
ديجيتال منصور يوس��في نيا به عنوان معاون فناوري و
برنامه ريزي مديرعامل معرفي گرديد.مهندس حسين

عس��كري عضو هيات مديره اين بانك در نشست ياد
ش��ده عنوان داش��ت :اجراي بانك��داري ديجيتال يك
پروژه مهم اس��ت كه همه بخ��ش هاي بانك را تحت

الش��عاع قرار مي ده��د و براي ايجاد زيرس��اخت ها و
فرآيندهاي آن بايد از همفكري همه رده هاي مديريتي
و كارشناس��ي در بانك بهره برد.عل��ي موحدنژاد ديگر
عضو هي��ات مديره بانك صنعت و معدن با اش��اره به
اهميت استقرار بانكداري ديجيتال و شركتي بر اجراي
اين سياست راهبردي با تالش تمامي كارشناسان بانك
تأكي��د كرد.گفتني اس��ت،بازنگري و بهبود فرآيندهاي
اجرايي و رويه هاي بانك ،بازنگري روند تدوين و پايش
بودجه بانك ،ايجاد يكپارچگي ميان تمامي برنامه ها و
فعالي��ت هاي بانك با اهداف و اس��تراتژي هاي برنامه
هاي اس��تقرار بانكداري ديجيت��ال ،راهبري و مديريت
بانكداري ديجيتال و تقويت زيرساخت ها و سامانه هاي
حوزه هاي فناوري اطالع��ات و ارتباطات اين بانك از
وظايف مهندس يوس��في نيا در س��مت ياد شده است.
يوس��في نيا فارغ التحصيل رشته مهندسي الكترونيك
از دانشگاه تربيت مدرس و عضو هيات علمي دانشگاه
فني حرفه اي بوده و در كارنامه وي معاونت آموزش��ي
و پژوهش��ي دانش��گاه فني حرفه اي ،مشاور بانكداري
ديجيت��ال و مديريت فناوري اطالعات دانش��گاه فني
حرف��ه اي و مديريت برنامه بانك��داري ديجيتال بانك
صنعت و معدن به چشم مي خورد.

مشتریان بانک سینا برای فعالسازی رمز یکبارمصرف اقدام کنند

بانک سینا از مشتریان خواست با توجه به اجرایی شدن رمز دوم یکبار مصرف
کارت در آینده نزدیک ،جهت فعالس��ازی این خدمت به شعب بانک مراجعه
کنند.روابط عمومی بانک س��ینا گزارش داد :در راس��تای دستورالعمل بانک
مرکزی جمهوری اس�لامی مبنی بر لزوم اس��تفاده از رمز دوم یکبار مصرف

اداره کل ثبت اس��ناد و امالک استان گیالن آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه
ثبتی شهرس��تان فومن برابر رای شماره 1398/07/14-139860318003004003هیات
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر
در واح��د ثبتی فومن تصرفات مالکان��ه و بالمعارض متقاضی اقای جعفر مرتضی پور
علیس��رایی فرزند علی به شماره ملی  2669671225نسبت به یک قطعه زمین مشتمل بر
کارخانه برنجکوبی و یک باب مغازه به مساحت  1748/74مترمربع به شماره پالک شماره
 29فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  2فرعی از  29اصلی واقع در علیسرا بخش
 24گیالن از مالکیت رسمی ناز انسان خواه للکامی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاصی نسبت به
صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی
بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید 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
صادرخواهد شدتاریخ انتشار اول 98/8/21 :تاریخ انتشار دوم98/9/5 :
 776رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده
اداره کل ثبت اس��ناد و امالک استان گیالنژ آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه
ثبتی شهرس��تان فومن برابر رای شماره 1398/07/09-139860318003003880هیات
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر
در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای نادر آزاد فرزند محمد به
شماره ملی  2668707676نسبت به یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان انبار به مساحت
 1115مترمربع به ش��ماره پالک شماره  87فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره
 1فرعی از  93اصلی واقع در شیرذیل بخش  24گیالن از مالکیت رسمی احمد اسکندری
محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می
شود در صورتی که اشخاصی نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته
باش��ند میتوانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی بمدت دو ماه 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 اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار اول98/8/21 :
تاریخ انتشار دوم98/9/5 :
 786رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده
اداره کل ثبت اس��ناد و امالک استان گیالن آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه
ثبتی شهرس��تان فومن برابر رای شماره 1398/07/23-139860318003004232هیات
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر
در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم شکوه اعتمادی فرزند
شکراله به شماره ملی  0035353481نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه
مس��کونی دارای پروانه احداث ساختمان روستایی به مساحت  692مترمربع به شماره
پالک شماره  187فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  1فرعی از  11اصلی واقع
در سرابستان بخش  24گیالن از مالکیت رسمی محمد ابراهیم مظفری سرابستانی 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

کارت در تراکن��ش های مالی ،رمز دوم ثابت کارت به زودی غیرفعال خواهد
شد و به همین منظور الزم است مشتریان جهت فعال سازی رمز دوم یکبار
مصرف کارت از طریق شعب بانک اقدام کنند.رمز دوم ایستای کارتبانکی که
ه م اکنون برای بسیاری از مشتریان شبکه بانکی فعال است به زودی غیرفعال

می ش��ود و پس از آن در تراکنش های غیر حضوری کارتی (خرید از طریق
درگاه اینترنتی ،نرمافزارهای موبایلی و )...باید از رمز دوم یکبار مصرف استفاده
ش��ود.این خدمت در راستای ایمنسازی دسترس��ی کاربران به سیستمهای
الکترونیکی و افزایش امنیت در تراکنشهای بانکی صورت می گیرد.

میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رس��ید 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 98/8/21 :تاریخ
انتشار دوم98/9/5 :
 801رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده
آگهی ابالغ وقت رس��یدگی و دادخواس��ت وضمائم کالس��ه پرونده /98 :ن 716 /وقت
رس��یدگی  98 /09/26:س��اعت  9:15خواهان :علی ریاحی خوانده :علی زاهدی خواسته:
مطالبه خسارت خواهان دادخواستی تسلیم نموده که جهت رسیدگی به شعبه ده شورای
حل اختالف نصیر ش��هر رباط کریم ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین شده بعلت
مجهول المکان بودن خوانده به در خواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73
قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می
شود تا خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهی ظرف مهلت فوق الذکر به دفتر شورا مراجعه و
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت
مقرر فوق جهت رسیدگی حضور به هم رساند.م/الف 198
دبیرخانه شعبه دهم شورای حل اختالف نصیرشهر رباط کریم
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی توزیعی صاحب دالن باغملک به شماره ثبت 474
و شناس��ه ملی  10420074009به استناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 98/02/28
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید  :صادق
سلطانی به شماره ملی  1754342159رئیس هیئت مدیره  -زینب شیرالی به شماره ملی
 1911711350نائب رئیس هیئت مدیره و امید ش��یرالی به ش��ماره ملی 1910832626
منش��ی هیئت مدیره و مدیرعامل  .حق امضای کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور
قراردادها و عقود اس�لامی با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با نائب
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر می باشد .حق امضای کلیه اوراق عادی
و نام��ه های اداری با مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری باغ ملک
()659664
آگهی تغییرات ش��رکت تعاونی تجارت گس��ترش مهرگان پارسه به شماره ثبت 48654
و شناس��ه ملی  14007647900به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 98/07/29تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :جمع آوری و بازیافت ضایعات پالستیکی و تبدیل
آن به گرانول در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح به موضوع ش��رکت
الحاق و در ماده مربوطه در اساس��نامه بدین شرح اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان خوزستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز ()659665
آگهی تغییرات شرکت طب و تدبیر قومس سهامی خاص به شماره ثبت  5336و شناسه
ملی  14005878389به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 97/07/09
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د  :محل ش��رکت در واحد ثبتی دزفول به آدرس دزفول-شهر
دزفول-می��دان بهاران خیابان ولیعصر مجتمع ش��هرآفتاب  31، 2واحدی طبقه  8واحد
 29کدپس��تی  6461857293تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح
گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری دزفول ()659666

رییس کل بیم��ه مرکزی با حضور در یکی از
دبس��تان های تهران ،زنگ بیم��ه را با هدف
فرهنگسازی و تعمیم فرهنگ بیمه به صدا در
آورد.به گزارش روزنامه عصرایرانیان به نقل از
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه
مرکزی دکتر غالمرضا سلیمانی ،با حضور در
مدرسه شهدای جالیی پور زنگ بیمه را در این
دبس��تان به صدا درآورد.بر اساس این گزارش
دکتر سلیمانی در آیین زنگ بیمه در جمع دانش
آموزان به تبیین ساده مفاهیم بیمه ای پرداخت
و گف��ت :صنعت بیمه با ورود به مدارس قطعا
به خانواده ها راه پیدا می کند و روند همگانی
سازی آن شتاب بیشتری خواهد یافت.رییس
کل بیم��ه مرکزی از ک��ودکان و نوجوانان به
عنوان س��فیران اثرگذار یاد کرد و افزود :آینده
روشن کودکان در گرو سرمایه گذاری والدین
در عرصه بیمه است و باید با استفاده از تمامی
امکانات و رسانه ها برای تعمیم فرهنگ بیمه و
معرفی ظرفیت های این صنعت استفاده کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد ب��ا تداوم برنامه های
آموزشی و فرهنگی ،ضریب نفوذ بیمه در کشور
به سطح استاندارد جهانی نزدیک شود.گفتنی
اس��ت در آیین نواختن زنگ بیمه در دبستان
دخترانه ش��هدای جالیی پور،دکتر غالمرضا
سلیمانی از سایت باشگاه نوآوران بیمه رونمایی
کرد.در پایان این مراسم گروه نمایشی «جناب
خان» به اجرای برنامه پرداخت که با استقبال
چشمگیر دانش آموزان روبرو شد.

آگهی تغییرات شرکت توس��عه وتجارت فریزندی سهامی خاص به شماره ثبت 26228
و شناس��ه ملی  10860910766به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 98/04/10
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د  :سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید  :شعله
علی محمد فریزندی به شماره ملی  1754052983مدیرعامل-سید محمدعلی قدسی مآب
به شماره ملی  1753361451رئیس هیئت مدیره  ،مرجان السادات قدسی مآب به شماره
ملی  1756847568به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره .کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد
آور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری
با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
خوزستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز ()659667
آگهی تغییرات شرکت آسمان خراش اندیکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 50260
و شناس��ه ملی  14003049160به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 98/07/21تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د  :محل ش��رکت در واحد ثبتی اه��واز به آدرس
شهرس��تان اهواز  ،بخش مرکزی  ،شهر اهواز ،محله کوی ابوذر[حصیرآباد]  ،خیابان ((
بی نام ))  ،خیابان  3فرعی  ،پالک  ، 38طبقه همکف کد پستی  6175776953:تغییر یافت و
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
خوزستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز ()659668
آگه��ی مزایده -دای��ره اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد در پرونده اجرایی بکالس��ه
 972820له جیران رحمتی تبار با وکالت محس��ن صفاری بطرفیت علی اس��ماعیل زاده
جه��ت وصول محکوم به و هزینه های اجرای��ی به مبلغ  249212000ریال در خصوص
مزایده یک دانگ و چهار سیر از  240سیر از ششدانگ عرصه و اعیان زمین به مساحت
 193مترمربع محصور شده با کاربری مسکونی واقع در بابل جاده قائمشهر بلوار امام
رضا خداداد  30بعثت  4به شرح کارشناسی ملک محکوم علیه را از طریق مزایده در تاریخ
 98/9/4دوشنبه ساعت  11صبح در محل دفتر شعبه دو اجرای احکام مدنی دادگستری
بابل بفروش برساند مزایده از قیمت پایه به مبلغ  1350000000ریال آغاز و به باالترین
بهای پیش��نهادی واگذار خواهد شد برنده مزایده بایستی ده درصد بها را فی المجلس و
مابق��ی را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نماید در صورت انصراف مبلغ پرداختی پس از
کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد و کلیه هزینه های انتقال نیز با خریدار
می باشد متقاضیان می توانند تا  5روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از مال مورد مزایده
بازدید نمایند.
مدیر اجرای احکام مدنی حل اختالف بابل -قاسمعلی قربان زاده
آگهی ماده  18آئین نامه اجرا  -بدین وسیله به آقای محمد لطیفی فرزند سهراب شماره
ملی  2063019436صادره از بابل ساکن بابل خیابان کشاورز کوچه دانشجو  26کوچه
شهید محمدزاده  10فرعی سوم بن بست اول ابالغ می شود که خانم حنیفه امیری جهت
وصول تعداد  70عدد سکه تمام بهار آزادی به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره
 885دفتر ازدواج  130آالشت علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه
 9801086در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور محل اقامت شما به شرح متن
سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده  18آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه
فقط یک مرتبه دریکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف
مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی
خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
تاریخ انتشار98/8/21 :
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل -محمودرضا علی اکبری کشتلی

