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مديرعامل در ديدار با کارکنان منطقه خوزستان:

مناطق بانک سينا صاحب اختيارات بيشتر ميشوند

ارائه خدمات به جامعه سالمت کشور
مايه مباهات بانک رفاه است

دکتر س��هماني در جلسه
امض��اي تفاه��م نامه با
دانش��گاه علوم پزشکي
ايران فعالي��ت و خدمت
به اين جامعه را مايه فخر و مباهات بانک رفاه
عنوان کرد و گفت :بس��يار مفتخر و خرسنديم
که بانک رفاه به عنوان بانک اجتماعي کش��ور
به حوزه س�لامت و دانش��گاه علوم پزش��کي
اي��ران خدم��ات بانک��ي عرضه ميکن��د .به
گزارش روزنام��ه عصرايرانيان به نقل از روابط
عموميبانک رفاه کارگران ،در اين نشست که با
حضور مدير عامل بانک و رئيس دانشگاه علوم
پزشکي ايران صورت گرفت ،دکتر سهماني با
بيان اينکه مشتريان نظام سالمت کشور ،بخش
بزرگي از مش��تريان بانک را تشکيل ميدهند،
خاطرنشان س��اخت :بانک رفاه همواره تالش
ويژهاي داشته تا به اين قشر از مشتريان خدمات
متنوع مالي و روزآمد عرضه کند .همچنين بانک
رفاه در راستاي حمايت از حوزه سالمت کشور
و ايف��اي تعهدات اجتماعي ،اقدام به حمايت از
اي��ن بخش در قالب اه��داي دهها آمبوالنس،
تجهيز بيمارس��تانها و مراکز درماني و خريد
وس��ايل درماني و اهداي آنها به بيمارستانها
کرده اس��ت .مدير عامل بان��ک رفاه در بخش
ديگري از سخنان خود با تشريح زيرساختها
و توانمنديه��اي بانک ،گفت :بان��ک رفاه با
شبکه شعب گسترده ،نيروي انساني توانمند و
خدم��ات رقابتي قابل عرضه ،از تمام توان خود
براي حضور موثر و قدرتمند در نظام س�لامت
کشور استفاده ميکند .وي ادامه داد :بانک رفاه
به منزله بازوي مالي س��ازمان تامين اجتماعي
به بس��ياري از افراد جامعه که از مخاطبان اين
سازمان به شمار ميروند خدمات مختلف ارائه
ميکند که ش��امل انواع خدمات بانکي است.
بخشي از مخاطبان اين سازمان شامل مديريت
درمان سازمان تامين اجتماعي و بيمارستانهاي
مرتبط با حوزه سالمت است که بانک فعاالنه،
هم��راه و همگام ب��ا آنها گام برم��يدارد .کما
اينکه بانک رفاه با مجموعه وزارت بهداش��ت،
دانش��گاههاي علوم پزشکي و بيمارستانهاي
تابعه وزارت بهداش��ت نيز تعام�لات خوب و
گستردهاي در سطح کشور دارد.
همايش سراسري نمايندگان برتر و
کارگزاران شرکت بيمه دي برگزار شد

مديرعام��ل بانک س��ينا از ش��عب منطقه
خوزستان بازديد و با کارکنان منطقه ديدار و
گفتگو کرد.به گزارش روزنامه عصرايرانيان
به نقل از روابط عموميبانک س��ينا ،آقاي
دکت��ر ايماني در جري��ان اين بازديد ضمن

تش��کر از تالشها و زحم��ات کارکنان در
پيش��برد اهداف گفت :ثمره اين تالشها،
دستيابي بانک سينا به جايگاهي قابل قبول
در نظام بانکي اس��ت ک��ه البته با برنامهها
و سياس��تهايي که به اجرا خواهد رس��يد،
در راس��تاي بهبود وضعيت فعلي گامهاي
جدي تري برخواهيم داش��ت.وي تصريح
کرد :يکي از اقدامات مهم و موثر در تامين
اهداف و همچنين تسريع در روند فعاليتها،

تمرکززدايي و تفويض اختيار به مناطق است
که اين مهم در راستاي کاهش بروکراسي و
نتيجه بخشي سريع درخواستها و نيازهاي
بانکي هموطنان در دس��تور کار بانک قرار
خواه��د گرفت و با بازنگري در اين بخش،
اختيارات مناطق در فرايند تصميم گيريها
و اج��راي فعاليته��ا ،افزاي��ش ميياب��د.
آقاي دکت��ر ايماني ،به تجهيز و تخصيص
منابع به عنوان يک��ي از مولفههاي اصلي
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آواي”زنگ بيمه” در شهر تهران با
ياري بيمه پاسارگاد

معاون امور صنايع و معادن سازمان صمت در ياسوج مطرح کرد:

تعاملبانکتوسعهصادراتوفعاالناقتصاديگاميمثبتبرايصادرات

معاون امور صنايع و معادن س��ازمان صمت در ياس��وج تعامل بين بانک
تخصصي توسعه صادرات و فعاالن اقتصادي صادرات محور را گاميمثبت
در جهت رش��د صادرات اس��تان کهکيلوي��ه و بويراحمد عن��وان کرد.دارا
فرامرزي در حاشيه نشست تخصصي بانک توسعه صادرات افزود :و گفت:
در س��ال  98تعداد مقاصد صادراتي اس��تان افزايش داشته که بيانگر اين
است که صادرکنندگان نه تنها توانستهاند بازارهاي هدف خود را حفظ کنند
بلکه در صورت حمايت الزم قادر به توس��عه آن هستند.به گفته اين مقام
مسوول ،بر اساس آخرين اطالعات دريافتي از سازمان توسعه تجارت بيش
از  17واحد صنعتي داراي قابليت صادراتي در اس��تان شناسايي شدهاند که
از اين بين  10واحد س��ابقه صادرات به  17کشور را دارند.فرامرزي نتيجه
تزريق منابع به بنگاههاي اقتصادي را همواره مس��اوي با رش��د طرحهاي
صادراتي دانس��ت و گفت :کهکيلويه و بويراحم��د علي رغم ظرفيتهاي
مطلوب صادراتي ،به لحاظ جذب س��رمايه گذاري اس��تاني ضعيف است و
تسهيالت بانکي ميتواند اين خال را جبران کرده و زمينه ساز بالفعل شدن
ظرفيتهاي صادراتي استان باش��د.اين مقام مسئول با اظهار اميدواري از
تداوم حمايتهاي بانک توس��عه صادرات از صادرکنندگان اس��تان ،گفت:
بازاريابي حوزهاي مغفول در بخش صادرات کهکيلويه و بوير احمد اس��ت
که ميتوان با بهره مندي از قابليتهاي فني شرکتهاي مديريت صادرات
زيرمجموعه اگزيم بانک ايران ،بستر مناسبي براي بازاريابي موفق کاالي
صادراتي استان ايجاد کرد.وي گردشگري ،صنايع دستي و کشاورزي را در

دكتر حس��ين مهري رئيس هيأت مديره و
مديرعامل بان��ك صنعت و معدن به اتفاق
هيأتي متش��كل از مديران ارشد اين بانك
و مديران صندوق توس��عه ملي به اس��تان
هرمزگان س��فر ميكند.به گزارش روزنامه

استان کهکيلويه و بوير احمد از حوزه صادراتي قدرتمند معرفي کرد و گفت:
هر يک از اين بخشها ميتواند سهم قابل توجهي از بازار کشورهاي هدف
صادراتي علي الخصوص کشورهاي همسايه را از آن خود کند.دارا فرامرزي
اعالم کرد :از يکسال قبل که ثبت سفارشها به سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استانها واگذار شده ،انجام فرايندهاي ثبت سفارش در بازه زماني
 3روز تعيين تکليف شدهاند و از ابتداي سال جاري تا کنون  20مورد ثبت
سفارش در س��ازمان انجام شده است.معاون امور صنايع و معادن سازمان
صمت در ياسوج اذعان داش��ت :کارگروههايي در سازمان براي حمايت و
تسهيل فرايندهاي صادراتي تشکيل ميشود که اميدواريم اثر مثبتي بر روند

رشد و توسعه صادرات استان کهکيلويه و بويراحمد داشته باشند.فرامرزي با
اش��اره به چالشهاي حمل و نقل در استان گفت :ايجاد شرکتهاي حمل
و نق��ل جديد و يا تجهيز ش��رکتهاي موجود ،نياز ح��ال حاضر صادرات
اس��تان است که کميتهاي تخصصي در س��ازمان صمت استان براي رفع
آن تش��کيل شده اس��ت.وي با اعالم اينکه طرح س��اخت پايانه صادراتي
در اس��تان تا امروز سرمايهگذارمناس��ب پيدا نکرده است  ،گفت :کارگروه
توسعه صادرات استان آمادگي بررسي درخواست متقاضيان سرمايه گذاري
را دارد و از عالقه مندان به س��رمايه گ��ذاري براي ورود به اين بخش در
اتاق بازررگاني دعوت به عمل ميآورد.به گزارش پايگاه خبري اگزيم نيوز،
اس��تان کهکيلويه و بوير احمد در  8ماهه گذش��ته از س��ال جاري بيش از
 700هزا دالر صادرات انجام داده اس��ت ک��ه اقالميچون پودر و عصاره
ش��يرين بيان ،عسل ،محصوالت کش��اورزي ،انواع محصوالت آرايشي و
بهداش��تي ،موکت ،عصاره زعفران ،قطرهه��اي خوراکي ،درختچه گل رز،
عصاره اورتيکا و انواع کفش و پوش��اک را شامل ميشود.به گزارش پايگاه
خبري اگزيم نيوز نشست تخصصي معرفي خدمات بانک توسعه صادرات
ايران در ياسوج بيست و هشتم آبان ماه در اتاق بازرگاني اين شهر با حضور
فعاالن اقتصادي و صادرکنندگان استان کهکيلويه و بويراحمد برگزار شد.
اين نشس��ت به منظور آش��نايي صادرکنندگان و توليد کنندگان صادرات
محور با خدمات و تسهيالت اين بانک توسعهاي با حضور کارشناسان اين
بانک در شهرهاي مختلف برگزار ميشود.

سفر مديرعامل بانك صنعت و معدن به استان هرمزگان

عصرايرانيان به نقل از پايگاه اطالعرساني
بانك صنعت و معدن ،وي در سفر ياد شده
با اس��تاندار اس��تان هرمزگان ديدار خواهد
ك��رد و طرفين موضوع��ات مربوط به روند
توس��عه صنعت��ي و نقش موث��ر اين بانك

ب��راي رفع موانع موج��ود و تعامل مثبت با
صنعتگران استان را مورد بحث و تبادل نظر
ق��رار خواهند داد.مديرعامل بانك صنعت و
معدن در ادامه س��فر به اس��تان هرمزگان
ضمن ديدار با كاركنان شعبه بندر عباس از

در نيمه اول سال جاري اتفاق افتاد؛

همايش سراسري نمايندگان شرکت بيمه دي با
حضور عضو هيات عامل و معاون نظارت بيمه
مرکزي ،دبيرکل س��نديکاي بيمه گران ايران،
مديرکل حوزه رياس��ت بيمه مرکزي ،مدير كل
نظارت بر شبکه خدمات بيمهاي بيمه مرکزي،
مديرعام��ل ،معاونين ،مديران و ش��بکه فروش
شرکت بيمه دي برگزار شد .محمدرضا کشاورز
مديرعامل ش��رکت بيمه دي با اشاره به اينکه
مهمتري��ن کانال فروش هر ش��رکت بيمه اي،
نمايندگان و کارگزاران آن هستند افزود :هدف
از برگ��زاري اين همايش قدردان��ي از زحمات
شبکه فروش در توس��عه اهداف شرکت است.
نيروي جوان و کارآمد ش��رکت بيمه دي يکي
از بازوهاي اصلي ش��رکت براي نيل به چش��م
اندازهاي پيشبيني ش��ده خواهد بود.وي اظهار
ک��رد :به لطف خ��داي متعال و زحمات ش��ما
عزي��زان ما در مجموعه بيمه دي در س��ال 97
توانس��تيم به لحاظ سهم از بازار بيمهاي کشور،
در جايگاه س��وم قرار بگيريم .شرکت بيمه دي
جزو معدود ش��رکتهايي اس��ت ک��ه کارمزد
نمايندگان خود را ه��ر  10روز يک بار پرداخت
ميکند چرا که معتقديم اين فرآيند ميتواند در
تشويق نمايندگان فعال و انگيزه يابي آنان تأثير
مطلوب داشته باشد.مديرعامل بيمه دي گفت :در
سال گذشته شرکت بيمه دي چهارمين شرکت
سودآور صنعت بوده است .همه اين نتايج مطلوب
بر اساس برنامه ريزي و دور انديشي محقق شده
اس��ت .چش��مانداز  1400بيمه دي رسيدن به
«پديده محبوب مشتريان» و تبديل شدن به «پر
بازدهترين شرکت بيمه اي» است .سال گذشته
بيمه دي توانست با دريافت تأييديه کفايت ذخاير
از بيم��ه مرکزي مجمع خ��ود را برگزار نموده و
بعد از چند سال تالش بي وقفه بين سهامداران
شرکت س��ود تقسيم نمايد .کشاورز اذعان کرد:
شرکت با سياس��ت گذاريهاي جديد از جمله
توس��عه کميو کيفي ش��بکه فروش س��عي بر
ادامه روند رو به رشد خود دارد .در بحث آموزش
نمايندگان نيز با نظر مديران استان کالسهاي
متعددي براي ارتقاي دانش فني همکاران برگزار
شده است.وي با اش��اره به کليدواژه «خستگي
ناپذي��ري» ،رش��د و توس��عه هر چه بيش��تر را
در گ��رو توجه به اين واژه دانس��ت و بيان کرد:
مرکز ارتباط با مشتريان بيمه دي که اسفند ماه
سال گذشته به بهره برداري رسيد هم اکنون با
ميانگين پاسخگويي به بيش از  1000تماس در
روز توانسته است گام ارزشمندي در جهت کسب
رضايتمندي مشتريان بردارد.

بانکداري اش��اره کرد و بيان داشت :جذب
منابع و تسريع در روند پرداخت تسهيالت
متقاضيان مولفهاي اثرگ��ذار در فرايند امر
مهم بانکداري اس��ت که اين امر در بانک
س��ينا از طري��ق اختيارات��ي که به ش��عب
تفويض خواهد ش��د و همچنين طرحها و
محصوالت متنوعي ک��ه معرفي و به اجرا
گذاشته خواهد شد ،شتاب بيشتري خواهد
گرفت.مديرعامل بانک سينا همچنين تداوم

پرداخت تس��هيالت خرد و متوس��ط را از
جمله سياس��تهاي بانک برشمرد و اظهار
داش��ت :پرداخت اين تسهيالت به حفظ و
ايجاد اشتغال پايدار در کشور کمک شاياني
ميکند و ريسک پايين تري را نيز به همراه
دارد.در اين ديدار مديران بازرسي ،اعتبارات
و نظارت ،مهندس��ي و پش��تيباني و مدير
منطقه خوزستان ،مديرعامل بانک سينا را
همراهي کردند.
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تحقق سود  421ريالي براي هر سهم بيمه «ما»

شرکت بيمه «ما» در فعاليت  6ماه اول
سال جاري موفق شد سود هر سهم را
 97درص��د افزايش داده و به مبلغ 421
ريال برس��اند .اين در حاليست که سود
هر س��هم اين ش��رکت در مدت مشابه
س��ال مالي قبل مبل��غ  214ريال بوده
است .به گزارش روزنامه عصرايرانيان
به نقل از روابط عمومي ،به نقل از روزنامه تفاهم ،شرکت
بيمه «م��ا» که چندي پيش آخري��ن گزارش عمملکرد
منتهي به ش��هريور  98خود را منتش��ر کرد و طبق اين
گزارش س��ود انباشته ش��رکت مبلغ  611ميليارد و 796
ميليون ريال محقق ش��ده که در مقايسه با مدت مشابه
سال مالي گذشته رشد  94درصدي را تجربه کرده است.
گفتني است؛ سود خالص اين شرکت بيمهاي در دوره ياد
ش��ده  97درصد رشد کرده و ازمبلغ  320ميليارد و 743
ميليون ريال در پايان س��ال  97ب��ه  631ميليارد و 304
ميليون ريال در پايان شهريور  98رسيده است .همچنين
س��ود عملياتي شرکت هم در اين دوره  124درصد رشد
داشته و به  609ميليارد و  484ميليون ريال رسيده است.
اين رقم در مدت مش��ابه سال مالي گذشته  272ميليارد
و  454ميليون ريال بوده است.نگاهي به ترازنامه شرکت
نش��ان ميدهد که جمع داراييهاي شرکت بيمه «ما»
با رش��د  18درصدي همراه ش��ده و در پايان شهريورماه
امس��ال به  21.344ميليارد و  315ميليون ريال رس��يده
است.اين شرکت در نيمه اول سال جاري  4189ميليارد
ريال حق بيمه صادره کرده که نس��بت به مدت مش��ابه
سال قبل  52درصد بيشتر شده و درآمد حق بيمه نيز 73
درصد افزايش يافته و از  1.621ميليارد و  48ميليون ريال
به  2.807ميليارد و  895ميليون ريال رسيده است.
نگاهي به عملکرد مهر ماه بيمه «ما»


عملک��رد يک ماهه منتهي به مهرماه س��ال جاري اين
ش��رکت در حالي منتشر ش��د که رشد  12درصدي حق
بيمه(قبولي اتکايي) نس��بت به مدت مشابه سال گذشته

به ثبت رس��يده و اين مبلغ در پايان
مهر ماه به مبل��غ  668,638ميليون
ري��ال رس��يده اس��ت .همچنين در
 7ماه��ه ابتدايي س��ال ،بال��غ بر 45
درصد رش��د حق بيمه داش��ته است.
بنابراين گزارش ،شرکت بيمه «ما»
ک��ه در بي��ش از  10رش��ته بيمهاي
فعاليت ميکند از ابتداي س��ال مالي  98توانس��ته است
به ميزان 4هزار و  857ميليارد و  953ميليون ريال ،حق
بيمه صادر کند .پيشبيني ش��رکت ب��ا توجه به آخرين
گزارش تفس��يري براي حق بيمه ص��ادره ،بالغ بر 918
ميليارد تومان است.ش��رکت بيمه «ما» در مهر ماه سال
جاري به ميزان  17درصد بيمه آتش سوزي صادر کرده
اس��ت .همچنين بيمه عمر و س��رمايه گذاري نيز بخش
قابل توجهي از بيمههاي صادره شرکت را در مهر ماه به
خود اختصاص داده است.
موضوع افزايش سرمايه


ش��رکت بيمه «ما» که با س��رمايه  150ميليارد توماني
در بازار دوم بورس درج ش��ده چندي پيش در خصوص
افزايش س��رمايه از محل تجديد ارزيابي داراييها دست
به شفاف سازي زد.با توجه به مجاز بودن افزايش سرمايه
از محل افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي
اشخاص حقوقي به موجب ماده  ۱۴قانون حداکثر استفاده
از ت��وان توليدي و خدماتي ،حمايت از کاالهاي ايراني و
برخورداري از معافيت مالياتي ،اين ش��رکت تصميم دارد
در سال جاري از محل تجديد ارزيابي داراييهاي ملکي
بر اس��اس مصوبه هيات مديره سرمايه را تا ميزان ۱۰۰
درصد افزايش دهد.تصميم به افزايش و نتايج حاصل از
ارزيابي توس��ط کارشناسان رسمي ،حصول کليه شرايط
مانند موافقت و تصويب مجمع فوق العاده س��هامداران،
اخ��ذ مجوزهاي الزم از س��ازمانهاي ذيرب��ط با انجام
تمامياقدامات قانوني طبق قوانين و دستورالعملهاي آن
سازمان خواهد بود.

برد شيرين سها م داران بيمه کوثر
ش��رکت بيم��ه کوثر در ش��شماهه
اول س��ال 98رتب��ه اول تحق��ق
باالترين س��ود خالص را کسب کرد.
به گزارش روزنام��ه عصرايرانيان به
نقل از روابط عموم��يو اعالم مدير
اقتصادي و سرمايهگذاري بيمه کوثر،
اين شرکت با تحقق سود خالص هزارو247ميليارد
ريال��ي در گزارش ش��ش ماهه حسابرس��ي ش��ده
س��ال 98از رش��د 117درصدي نس��بت ب��ه دوره
مشابه سال گذشته برخوردار شد و عالوه بر کسب

باالتري��ن س��ود خال��ص در بين
ش��رکتهاي بيمه فعال در بورس
و فرابورس باالترين رش��د س��ود
خالص نس��بت مدت مش��ابه سال
گذش��ته را نيز در بين شرکتهاي
بيمه به دست آورد.نويد خاندوزي
خاطرنش��انکرد :عمده س��ود ش��رکت با توجه به
پرتف��وي س��رمايهگذاريها در س��هماهه چه��ارم
س��ال 98و با تحقق س��ود مجمع دو شرکت غدير
و نفت و گاز پارسيان محقق ميشود.

ساختمان در حال احداث شعبه جديد بانك
صنعت و معدن بازدي��د خواهد كرد.گفتني
است بازديد از چند طرح صنعتي شامل آب
ش��يرين كن سازه س��ازان ،آب شيرين كن
توسعه آب آسيا ،ش��ركت معماران تجارت

آفتاب ،آب ش��يرين كن ش��ايا و فوالد ماد
كوش كه از س��وي بان��ك صنعت و معدن
تأمين مالي ش��ده است از ديگر برنامههاي
مديرعام��ل در س��فر به اس��تان هرمزگان
ميباشد.

شرکت بيمه پاس��ارگاد در راستاي گسترش
فرهن��گ بيم��ه و در جه��ت اطالعرس��اني
بيمهه��اي زندگ��ي ب��راي دان��ش آم��وزان
تهران��ي در ط��رح “زنگ بيمه” مش��ارکت
ک��رد.در گامهاي ابتدايي اين طرح در ش��هر
تهران که همزمان با س��اير استانها برگزار
ش��د ،خسروش��اهي قائم مقام بيمه مرکزي
جمهوري اسالميايران و رضا جوان آذر مدير
ارشد آموزش و فروش بيمههاي عمر و تأمين
آتي��ه کد  ۹۰۵با حضور در دبس��تان دخترانه
س��عادت منطقه  ۹آموزش و پرورش تهران
به اين امر مهم اقدام نمودند.در اين مراس��م
رضا ج��وان آذر به تبيي��ن بيمههاي زندگي
پرداخت و با شعار (ب -مثل بيمه  ،ز – مثل
زندگ��ي با بيمههاي زندگي آيندهاي روش��ن
براي خود به دس��ت آوريد ) ب��راي کودکان
دبستاني سخنراني کرد .مراسم “زنگ بيمه”
همزمان در مدارس تهران در استان سيستان
و بلوچس��تان نيز با حضور مقامات اس��تاني ،
ش��هردار ،رئيس آموزش و پ��رورش ،رئيس
شوراي هماهنگي استان  ،مدير منطقه ،رئيس
و کارشناسان شعبه زاهدان بيمه پاسارگاد در
دبستان دخترانه حجاب شهر زاهدان به صدا
درآمد.اي��ن طرح به منظور توس��عه فرهنگ
بيمه و آش��نايي دانش آموزان و خانوادههاي
آنها با خدمات بيم��ه به صورت همزمان با
تدبير بيمه مرکزي جمهوري اسالميايران و
همياري ش��رکتهاي بيمه در سراسر کشور
در روز  ۱۹آبان آغاز و طبق يک برنامه زمان
بندي شده اجرا خواهد شد.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان دیواندره تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم و رسید آنرا به این اداره تحویل نمایند -1 :برابر رای شماره  98/1598آقای فرشاد شاه
محمدی فرزند عبداله به شماره ملی  3858961566نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت  30906متر مربع به شماره پالک
 679فرعی از  ۱۳اصلی واقع در بخش  ۱۴دیواندره قریه رش��ید آباد خریداری از مالک رس��می آقای علی خودبین  -2برابر رای شماره 98/1601
آقای فرشاد شاه محمدی فرزند عبداله به شماره ملی  3858961566نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت  15661متر مربع
به شماره پالک  6۸۰فرعی از  ۱۳اصلی واقع در بخش  ۱۴دیواندره قریه رشید آباد خریداری از مالک رسمی آقای علی خودبین -3برابر رای شماره
 98/1637خانم دلکش الیاسی فرزند عباس به شماره ملی  3859458302نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت  153229متر
مربع به شماره پالک  574فرعی از  ۵اصلی واقع در بخش  ۱۴دیواندره قریه دربند خریداری از مالک رسمی آقای ایوب الیاسی  -4برابر رای شماره
 98/1057خانم کوثر فتاحی فرزند عارف به شماره ملی  3850022757نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 158/30
متر مربع به شماره پالک  12368فرعی از  ۵۸اصلی واقع در بخش  ۱۴دیواندره خریداری از مالک رسمی آقایان عباس و فارس کریمی -5برابر رای
شماره  98/1059آقای فرهاد عباسی فرزند ابراهیم به شماره ملی  3859885359نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
 158/30متر مربع به شماره پالک  12368فرعی از  ۵۸اصلی واقع در بخش  ۱۴دیواندره خریداری از مالک رسمی آقایان عباس و فارس کریمی
.بدیهی ست در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول چهارشنبه
 1398/09/06تاریخ انتشار نوبت دوم پنجشنبه  1398/09/21احمدیان ,رییس اسناد و امالک شهرستان دیواندره .م الف 4۸۱
مفقودی
کارت هوشمند خودرو به شماره  2878736مربوط به یک دستگاه مینی بوس سیستم هیوندای به شماره شاسی  37901786907398و شماره
موتور  37912007330094به شماره انتظامی  513-59ع ( 55شماره انتظامی قدیم  771-59ع ) 48مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
آگهی مزایده -به موجب پرونده اجرائی کالسه  9701215ششدانگ پالک ثبتی  2470فرعی از  2327اصلی به مساحت  160/50مترمربع واقع در
بخش دو غرب ثبت بابل به نام آقای جواد اسداله زاده گودرزی ثبت و صادر گردید طبق سند رهنی شماره  98814مورخ  94/12/3دفترخانه شماره
 28بابل در رهن بانک قوامین قرار گرفته است حدود و مشخصات پالک به شرح ذیل می باشد :شماال به طول های  1/70متر و  0/25متر و 3/50
متر و  0/40متر و  0/45متر و  0/25متر و  1/70متر دیوار و پنجره ایست به فضای حیاط شمالی شرقا به طول  15/65متر دیواریست به پالک 393
و  394فرعی جنوبا به طول  14/10متر دیوار و پنجره و تراس است به فضای حیاط جنوبی غربا در  12جزء به طول های  3/75متر و  0/90متر و
 1/20متر و  1/95متر و  1/25متر و  0/50متر و  1/25متر  3/75متر و  0/80متر و  1/70متر و  1/85متر و  3/40متر که اجزا  1و  12دیواریست به
پالک  2327/10/1386اصلی و اجزاء  2و  3و  6و  7دیواریست به داکت و اجزاء  4و  8و  9درب و دیواریست به راه پله و اجزاء  10و  11دیواریست
به آسانسور طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ملک واقع در بابل -کمربندی غربی توحید  40ساختمان طالیی طبقه اول می باشد پالک واقع
در طبقه اول ساختمان  6طبقه روی پیلوت می باشد پالک سه خواب و دارای آیفون تصویری درب ضد سرقت ،برق و تلفن مستقل و آب و گاز
مشاع می باشد سیستم گرمایش شوفاژ و سیستم سرمایش اسپیلت همچنین واحد دارای انباری و پارکینگ می باشد ملک در تصرف برادر مالک و
فاقد بیمه نامه می باشد پالک فوق از ساعت  9الی  12روز یکشنبه مورخ  98/10/1در اجرای ثبت بابل از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از
مبلغ  5/120/000/000ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب برق گاز
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل
رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد  .م الف 98/100/10540
تاریخ انتشار آگهی98/9/6 :
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل
رونوش��ت آگهی حصر وراثت -آقای میر مسعود موالیی دارای شناسنامه شماره  321به ش��رح دادخواست به کالسه  7/495/98از این دادگاه
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید محمود موالیی بشناسنامه  718در تاریخ  95/9/22اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به  -1میر مس��عود موالیی ف محمود و فاطمه به ش ش  321فرزند متوفی
 -2سید مجتبی موالیی ف محمود و فاطمه به ش ش  375فرزند متوفی  -3مینا موالیی ف محمود و فاطمه به ش ش  410فرزند متوفی  -4فاطمه
هاتفی فرزند محمدحس��ین و س��کینه به ش ش  524همسر متوفی اینک با تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی می
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی
صادر خواهد شد.
شعبه  7شورای حل اختالف بابل

