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در همايش تجليل از روساي موفق شعب بانکهاي کشور صورت گرفت؛

قدرداني از برترين روساي شعب بانک شهر

بازديد رئيس کل بيمه مرکزي از شعبه
زاهدان بيمه دي

رئيس کل بيمه مرکزي ،رئيس سنديکاي بيمه
گران ايران و مديرعامل ش��رکت بيمه دي از
شعبه زاهدان بازديد کردند .به گزارش روزنامه
عصرايرانيان به نقل از روابط عموميو اطالع
رس��اني؛ رئيس کل بيمه مرکزي در بدو ورود
به شعبه با کارشناسان شعبه مالقات کرد و در
خصوص نحوه ارائه خدمات بيمهاي به گفتگو
پرداخت.دکتر سليماني در ادامه با کارشناسان
ارزياب خسارت درمان ديدار کرد و در جريان
نحوه ارائه خدمات به خانواده معزز شهدا قرار
گرفت ،و از نزديک و بصورت سيستمينحوه
ارائه خدمات به بيمه شدگان درمان را بررسي
نمود.رئي��س کل بيمه مرک��زي بيمه درمان
تکميلي خانواده شهدا و ايثارگران را يک پروژه
ملي دانس��ت و ضمن ابراز رضايت از سرعت
پرداخت رسيدگي به پروندههاي طرح جبران،
بر تکريم اين قشر معزز تاکيد نمود .همچنين
دکتر س��ليماني رييس کل بيم��ه مرکزي با
يادآوري و قدرداني از تحوالت و موفقيتهاي
اخير بيمه دي اين مهم را ناشي از جوانگرايي
و برنامه ريزي جهت حضور هدفمند در بازار
بيمهاي کشور دانست.
آغاز طرح فروش ترکيبي و اقساطي
بيمه نامه شخص ثالث بيمه آسيا

بيمه آسيا ،فروش ترکيبي و اقساطي بيمه نامه
ش��خص ثالث با بيمه نامههاي آتش سوزي،
حوادث خانواده و بيمه بدنه خودرو را با شرايط
ويژه و همزمان با ايام ا ...دهه مبارک فجر ،تا
پايان سال  1398آغاز کرد.به گزارش روزنامه
عصرايراني��ان به نق��ل از روابط عموميبيمه
آس��يا ،در اين طرح ،بيمه گذاراني که تا پايان
سال  1398بيمه شخص ثالث خود را همراه
با يکي از بيمه نامههاي آتش س��وزي طرح
حوادث طبيعي يا بيمه نام��ه حوادث خانواده
ط��رح لبخند و ي��ا بيمه نامه بدنه خ��ودرو را
خري��داري کنند  ،ميتوانن��د ضمن پرداخت
اقساطي حق بيمه شخص ثالث ،از  2/5درصد
تخفيف در مبلغ حق بيمه  ،برخوردار شوند.

در دهمي��ن هماي��ش تجليل از روس��اي
موفق ش��عب بانکهاي کش��ور ،برترين
روساي شعب بانک ش��هر مورد قدرداني
ق��رار گرفتند.ب��ه گ��زارش روزنام��ه

عصرايراني��ان به نق��ل از مرکز ارتباطات
وروابط عموميبانک شهر،دهمين همايش
روساي موفق شعب بانکهاي کشور طي
مراسميبا محوريت «نقش روساي شعب
در مديريت ريس��ک اعتباري»؛با حضور
مديران ارش��د ش��بکه بانکي و به همت
موسسه آموزش عالي بانکداري در بانک
مرکزي جمهوري اس�لاميايران برگزار

شد .در اين مراسم که مقامات ارشد نظام
بانکي ،مديران عامل و رؤس��اي برگزيده
ش��عب بانکهاي دولت��ي و خصوصي و
همچنين موسسات اعتباري کشور حضور
داشتند ،از  4رئيس شعبه برتر بانک شهر
( س��رکار خانم سميه شفايي رئيس شعبه
سه راه افس��ريه  ،آقايان ابراهيم دارابيان
رئيس ش��عبه احمد قصير ،حامد عباس��ي

رئيس شعبه بلوار جمهوري مشهد و حميد
بي��ات رئيس ش��عبه همدان ) ب��ه عنوان
روساي برتر اين بانک تقدير شد.همايش
تجليل از روساي موفق شعب بانکهاي
کش��ور همه س��اله با هدف ايجاد بستر و
فرصت مناس��ب ب��راي تعام��ل و انتقال
تجربهها و دستاوردها بين رؤساي موفق
و ديگ��ر مديران ش��بکه بانکي کش��ور و

همچنين قدرداني و تکريم رؤساي موفق
شعب بانکها و مؤسسات اعتباري کشور
برگ��زار ميش��ود .اين روي��داد همچنين
فرصت مناسبي فراهم ميآورد تا آخرين
تغييرات و تحوالت در حوزه بانکداري در
سطح شعب مطرح و ديدگاههاي مديران
ارشد نظام بانکي کشور در اين خصوص
به مخاطبين ارائه شود.
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اخبار
مسئوليت بانک صادرات هدايت منابع
به سمت طرحهاي زيربنايي است

مديرعامل بانک رفاه درمراسم افتتاح شعبه مهرشهر کرج بيان داشت:

رسالت بانک رفاه خدمترساني مطلوب به مشتريان به ويژه بازنشستگان و کارگران
گ��روه بان��ک و بيمه :مدير عامل بانک رفاه در مراس��م افتتاح ش��عبه «بلوار
شهرداري مهرشهر کرج» که با حضور مسئوالن استاني برگزارشد ،گفت :بانک
رفاه کارگران رسالت خود را خدمترساني مطلوب به عموم ذينفعان به ويژه
بازنشستگان معزز و کارگران زحمتکش ميداند و براي خدمترساني با کيفيت
تر و مطلوب تر اقدام به افتتاح ش��عبهاي در ش��أن اين مشتريان کرده است.
ب��ه گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل از روابط عموميبانک رفاه کارگران،
اس��ماعيل للـه گاني درباره تعامل بانک و س��ازمان تامي��ن اجتماعي اظهار
داش��ت :مجموعه سازمان تامين اجتماعي و بانک با اتخاذ رويکرد همافزايي
و بهرهمندي از فرصتهاي موجود ميتوانند اقدامات ويژه و اثربخشي صورت
دهند و منافع متقابل را ايجاد کنند .وي وجود بازنشس��تگان بانک و سازمان
تامي��ن اجتماعي را يک فرصت خوب براي بان��ک توصيف کرد و گفت :به
دليل شناخت اين مشتريان از محيط کار و نيز ارتباطات و تعامل گسترده آنها
ظرفيت ويژهاي براي بانک جهت بازاريابي و جذب مشتريان هستند .بانک نيز
با توجه به ظرفيتهاي خود از جمله پرداخت تسهيالت قرضالحسنه ميتواند
پاسخگوي برخي نيازهاي آنها باشد .مديرعامل بانک رفاه افزود :براي ارائه
خدمات با کيفيتتر و همچنين شناخت دقيق نيازهاي مشتريان ،حوزههاي
بانکداري شرکتي و اختصاصي از درجه اهميت فوقالعادهاي برخوردار است و

براي رضايت مشتريان الزم است که به اين حوزهها توجه ويژهاي مبذول شود.
همچنين طبقهبندي دقيق مشتريان و ارائه خدمات مبتني بر نيازهاي خاص
آنها در دستور کار است تا ساز وکار مناسبي در سطح شعب ،استانها و ستاد
به وجود آيد و براي بانک و مش��تريان ارزش افزوده ايجاد شود .وي تصريح
کرد :عالوه بر تفکيک مشتريان و طراحي خدمات متناسب با آنها ،بايد ابزارها
و ساز وکارهاي بانکي در حوزه الکترونيکي نيز تقويت شوند؛ چرا که بانکداري
از مرحله سنتي عبور کرده و وارد عرصه بانکداري الکترونيک و ديجيتال شده

تقدير از روساي موفق شعب بانک ملي در گردهمايي روساي موفق شعب بانکهاي کشور

روس��اي ش��عب برت��ر بانک مل��ي اي��ران در دهمين
گردهمايي روس��اي موفق شعب بانکهاي کشور مورد
تقدي��ر قرار گرفتند.به گ��زارش روزنامه عصرايرانيان به
نقل از روابط عموميبان��ک ملي ايران ،اين گردهمايي
هر س��اله به همت موسس��ه عالي آم��وزش بانکداري
ايران و با هدف قدرداني و تکريم روساي موفق ،انتقال
تجربه دستاوردهاي آنها ،دستيابي به آخرين فناوريها
و نوآوريه��اي عرصه بانکي و آش��نايي با ديدگاههاي
مديران ارش��د نظام بانکي کش��ور برگزار ميش��ود.در
مراسم امس��ال که با حضور رئيس کل و مديران بانک

مرک��زي ،مديران عامل و ديگر مدي��ران بانکها و نيز
روس��اي موفق ش��عب از تماميبانکهاي کشور برگزار
شد 25 ،رييس شعبه موفق بانک ملي ايران مورد تقدير
ق��رار گرفتند.هوم��ان حافظي رييس ش��عبه کوي ملت
اهواز ،محمدجواد عباسي قطب آبادي رييس شعبه بلوار
رس��ول اکرم شهريار و ميراصغر حس��يني رييس شعبه
ني ريز رتبههاي اول تا س��وم ش��عب موفق بانک ملي
ايران را کسب کردند.همچنين ابوالقاسم رضائي ،مهدي
آش��نائيان ،عباس��علي رحيم زاده ،مرتضي آدينه ،محمد
حشمتي نيا ،ولي اله وکيلي قاهاني ،پرويز شريفي ،بهروز

برگ اجراییه مشخصات محکوم له :نام و نام خانوادگی :محمدحسن باغبانی ف محمدعلی -شغل :کارمند  -نشانی محل اقامت :بابل بلوار نژاد اکبر
شرکت به گوشت کارمند مشخصات محکوم علیه :نام و نام خانوادگی :هادی اکبری -نشانی محل اقامت :مجهول المکان به موجب رای شماره 799
تاریخ  98/8/26شعبه  10حل اختالف بابل که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ  1/567/500ریال بابت خسارت هزینه
دادرسی و نیز مبلغ  119/000/000ریال بابت اصل خواسته و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست  98/6/9تا زمان اجری حکم
شعبه  10حل اختالف بابل
برگ اجراییه مش��خصات محکوم له :نام و نام خانوادگی :شهرام پورحسن ف حس��ین -شغل :آزاد  -نشانی محل اقامت :بابل باغ فردوس پشت
مخابرات قصابکال ساختمان شورابی منزل مشخصات محکوم علیه :نام و نام خانوادگی :مجید محمدیان -نشانی محل اقامت :مجهول المکان به
موجب رای شماره  919تاریخ  98/9/17شعبه  10حل اختالف بابل که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 100/000/000
ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ  2/080/000ریال بابت خسارت هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 98/8/4
تا زمان اجری حکم
شعبه  10حل اختالف بابل
برگ اجراییه مشخصات محکوم له :نام و نام خانوادگی :محمد برزگر با وکالت محسن عرب فیروزجایی  -نشانی محل اقامت :بابل چهارراه فرهنگ
ساختمان نیکان  1طبقه  2دفتر وکالت باباجان زاده مشخصات محکوم علیه :نام و نام خانوادگی :خسرو بهروزیان -نشانی محل اقامت :مجهول
المکان به موجب رای ش��ماره  994تاریخ  98/9/4ش��عبه  12حل اختالف بابل که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ
 12/500/000ریال بابت به عنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مورخه  93/12/15لغایت یوم االجرا و مبلغ
یک میلیون و صد و یازده هزار و دویبست و پنجاه ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق نعرفه
شعبه  12حل اختالف بابل
بدین وس��یله به آقای میثم فضلی ف قدرت ش ش  937س��اکن بابل میدان کشوری س��رداران  1انتهای بن بست ابالغ می شود که بانک ملی 17
شهریور بابل به استناد قرارداد بانکی شماره  6604398146006جهت وصول مبلغ  2/508/562/756ریال تا تاریخ  98/8/27به انضمام خسارت
تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه  9801340در
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده  18آیین نامه
اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 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 اجرایی جریان خواهد یافت.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل -محمودرضا علی اکبری کشتلی

آگهی تاسیس  -تاسیس شرکت سهامی خاص گوهربار بار زرگر شهر بابل در تاریخ  94/11/26به شماره ثبت  7821به شناسه ملی  14005620806ثبت و امضا ذیل دفاتر تکیل گردیده
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد .موضوع شرکت حمل و نقل بار داخل کشور از مرکز بابل به هر نقطه از ایران پس از کسب مجوز از مراجعه ذیصالح مدت
شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت بابل جاده بابل به آمل بعد از زرگرشهر جنب تاالر سروش کدپستی  4616915341سرمایه شرکت مبلغ  50000000ریال منقسم
به  100سهم  500000ریالی که تعداد 100سهم با نام می باشد که مبلغ  50000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  3815مورخ  94/11/8نزد بانک ملی شعبه ممتاز بابل
پرداخت گردیده است .اولین مدیران شرکت آقای خیراله بهمنی بشماره ملی  2064113428به سمت رییس هیئت مدیره و آقای علی بهمنی بشماره ملی  2065026979به سمت نایب رییس
هیئت مدیره و آقای میثم بهمنی بشماره ملی  2063391904به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای شکراهلل بهمنی فرزند غالمحسن متولد  45/5/9بعنوان عضو اصلی و آقای منصور
عابدیان جلودار به ش��ماره ملی  2060903238به س��مت مدیرعامل به مدت دو س��ال (خارج از هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا کلیه اسناد و اوراق
بهادار و تعهدآور شرکت ( چک سفته بروات) قراردادها و عقود اسالمی با امضا نایب آقای منصور عابدیان جلودار (مدیرعامل) به اتفاق آقای خیراله بهمنی (رییس هیئت مدیره) همراه
با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضا ثابت آقای منصور عابدیان جلودار (مدیرعامل) و آقای خیراله بهمنی (رییس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می
باشد .اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل خانم طیبه مهدوی مهر به شماره ملی  0381740048به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رمضان پور به شماره
ملی  2142922430به عنوان بازرس علی البدل رای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار کار و کارگر برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد .ش 941205744306417
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل

آگهی تغییرات ش��رکت فرآورده های غذایی بهناز گلبهار ش��رکت سهامی خاص به شماره ثبت
 41269و شناس��ه ملی  10380570715به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده مورخ  98/07/15تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د  - :مؤسس��ه وانیا نیک تدبیر با شناس��ه ملی :
 10320721862به س��مت بازرس اصلی و آقای مرتضی خوش��دل کدملی  0946937745 :به
س��مت بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب شدند - .صورتهای مالی سالهای
 1397به تصویب رس��ید - .روزنامه کثیراالنتش��ار عصر ایرانیان جهت درج آگهی های ش��رکت
انتخاب شد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری مشهد ()764257

است .هم اکنون فينتکها ،استارتآپها و ابزارهاي پرداخت الکترونيک در
دنياي بانکداري وارد ش��دهاند و تأثير ويژه و ش��گرفي به جاي گذاشته اند .به
عنوان يکي از بازيگران اصلي اين صنعت بايد اهميت ويژهاي به آنها دهيم و
از آنها در جهت پيشبرد اهداف به بهترين وجه استفاده کنيم .مديرعامل بانک
رف��اه ادامه داد :به دليل ظهور مفاهيم نوين��ي همچون «بانکداري در خانه»
و ي��ا «بانکداري همراه» در صنعت بانکداري و اقبال باالي مش��تريان ،بايد
طراحي مجدد درخصوص محص��والت در اولويت قرار گيرد .همچنين الزم
است محصوالت بانک در اين حوزه و خدمات بانکداري الکترونيک همچون
موبايل بانک ،اينترنت بانک و نظاير آن با ساير بانکهاي داخلي و بينالمللي
مقايس��ه شوند و نسبت به بهبود مستمر آنها اقدامات مقتضي صورت پذيرد.
للـه گاني با تاکيد بر افزايش و حفظ س��هم بازار بانک ،تصريح کرد :رويکرد
توجه به مشتري و در اولويت قرار دادن آنها بايد در بانک نهادينه شود .براي
اين منظور و توانمندي در ارائه طيف متنوعي از خدمات به مشتريان بايد مدل
س��وپرمارکتهاي مالي به صورت کامل و جامع در بانک نهادينه شوند و در
ساختار شعب انواع خدمات مورد نياز يک مشتري از جمله کارگزاري و بورس،
بيمه ،صرافي و  ...به صورت با کيفيت عرضه شود و به موازات خدمات ريالي،
خدمات ارزي نيز در سطح شعب به صورت کامل ارائه شود.

آگهی تغییرات ش��رکت پیشگامان نگرش پاک اهورا با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 6448و شناسه ملی  14008664988به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده مورخ  98/07/22تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل
ب��رای مدت نامحدود انتخاب گردیدند  .آقای رضا بهمنی چوب بس��ت به ش��ماره ملی
 2050414651و آق��ای مهدی صالحی لنده به ش��ماره مل��ی  1940404290اداره کل
ثبت اس��ناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائم
شهر ()765340

پناهي ،مجيد کريميراهجردي ،محمدحسن عباس پور،
س��يروس ملکاني نژاد ،صادق حس��ن پور ،قدير ايزدي،
افش��ين مهرافشان ،علي کوش��کي ،حميدرضا تاجيک،
حسن رضائي ،س��يدصادق حسيني علي آبادي ،محمود
رحيمي ،حس��ين نوروزي ،کري��م پيرصباحي و لطف اله
علي پور نيز به ترتيب رتبههاي چهارم تا بيست و پنجم
را در ميان روس��اي موفق شعب بانک ملي ايران کسب
کردند که از س��وي مدي��ران اين بانک مورد تش��ويق
قرارگرفتند.انتخاب روساي برتر با توجه به عملکرد سه
س��اله منتهي به س��ال  1398و بر اساس شاخصهاي

عملکردي و پيش��نهادي بانک مرکزي توسط اداره کل
مديريت استراتژيک انجام شده است.

مديرعامل بانک صادرات ايران گفت :حضور
عظي��م مردم در راهپيماي��ي روز  ۲۲بهمن،
مس��ئوليت نظام بانکي را براي ارائه خدمات
بهت��ر و گرهگش��ايي از کار م��ردم و اقتصاد
کشور به ويژه در شرايط سخت تحريمهاي
ظالمانه و محدوديتهاي بينالمللي سخت
ت��ر ميکند و در اين زمين��ه بانک صادرات
ايران در راس��تاي رونق و توسعه اقتصادي
کش��ور تالش دارد تا منابع مالي را به سمت
طرحه��اي زيربنايي و تقويت زيرس��اختها
هدايت کند.به گزارش روزنامه عصرايرانيان
،حجتال��ه صي��دي افزود :بان��ک صادرات
اي��ران به عنوان يک بانک مردمي ،با تامين
مالي طرحهاي کوچ��ک و بزرگ ،عالوه بر
تامين مالي در راس��تاي رون��ق اقتصادي و
توس��عه کش��ور ،تالش دارد تا منابع خود را
به سمت طرحهاي زير بنايي و زيرساختها
هدايت کند.وي با اش��اره به حضور گسترده
مردم در راهپيمايي س��الروز پيروزي انقالب
اسالمي ،خاطر نشان کرد :خوشحال هستيم
که در چنين روزي حضور مردم را همچنان
قدرتمن��د در صحن��ه مش��اهده ميکنيم و
وف��اداري آنه��ا به انق�لاب ،نظام و ش��عار
«اس��تقالل ،آزادي و جمهوري اس�لامي»
را شاهد هس��تيم.مديرعامل بانک صادرات
ايران تاکي��د کرد :بانک ص��ادرات ايران با
اراده قوي براي گرهگش��ايي از مش��کالت
اقتصادي کش��ور و مردم کمر همت بسته و
در کنار مردم و توليد ايستاده است.

بدین وسیله به آقای ابراهیم چراغی ف حاج اسماعیل ش ش  867ساکن بابل فرهنگ شهر روبروی کانون نبش کوچه بیژنی پالک  8ابالغ می شود
که آقای امیرحسین ممی زاده فرد جهت وصول مبلغ  670/000/000ریال به استناد چک شماره  030657علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده
اجرایی به کالسه  9801933در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای
بس��تانکار طبق ماده  18آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار 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 اجرایی جریان خواهد یافت.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل -محمودرضا علی اکبری کشتلی
بدین وس��یله به آقای ابراهیم چراغی ف حاج اس��ماعیل ش ش  867ساکن بابل فرهنگ شهر روبروی کانون نبش کوچه بیژنی پالک  8ابالغ می
شود که خانم عاطفه محبتی با وکالت امیرحسین ممی زاده فرد جهت وصول مبلغ  260/000/000ریال به استناد چک شماره  030674علیه شما
اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالس��ه  9801932در این اداره تش��کیل شده و طبق گزارش مامور محل اقامت شما به شرح متن سند
شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده  18آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 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
اجرایی جریان خواهد یافت.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل -محمودرضا علی اکبری کشتلی
رونوشت آگهی حصر وراثت -آقای رحمت اصغری راسته کناری دارای شناسنامه شماره  366به شرح دادخواست به کالسه  9/923/98از این
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مریم زاغی کیسی بشناسنامه  3477در تاریخ  98/9/19اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به  -1محمدحس��ین اصغری راسته کناری ف رحمت و مریم ش ش
 5690066583متولد  76رش��ت پس��ر متوفی  -2محمد امین اصغری راسته کناری ف رحمت و مریم ش ش  5690150266متولد  84رشت پسر
متوفی  -3رحمت اصغری راسته کناری ف رحمت و کاسک ش ش  366متولد  49فومن همسر متوفی  -4اسداله زاغی کیسی ف علی و گلبهار
ش ش  3083متولد  20آس��تانه اش��رفیه پدر متوفی اینک با تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هر
کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر
خواهد شد.
شعبه  9شورای حل اختالف بابل
رونوشت آگهی حصر وراثت -آقای سلیمان نورعلی زاده اطاقسرا دارای شناسنامه شماره  264به شرح دادخواست به کالسه  9/940/98از این
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نوراله نورعلی زاده اطاقسرا بشناسنامه  230در تاریخ 94/6/1
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1سلیمان نورعلی زاده اطاقسرا ف نوراله و شهربانو ش
ش  264متولد  40بابل پس��ر متوفی  -2نصراله نورعلی زاده اطاقس��را ف نوراله و شهربانو ش ش  1330متولد  44بابل پسر متوفی  -3خیراله
نورعلی زاده اطاقسرا ف نوراله و شهربانو ش ش  1459متولد  50بابل پسر متوفی  -4روح اله نورعلی زاده اطاقسرا ف نوراله و شهربانو ش ش
 1625متولد  54بابل پسر متوفی  -5امراله نورعلی زاده اطاقسرا ف نوراله و شهربانو ش ش  4893متولد  58بابل پسر متوفی  -6مریم نورعلی
زاده اطاقسرا ف نوراله و شهربانو ش ش  2متولد  36بابل دختر متوفی  -7خدیجه نورعلی زاده اطاقسرا ف نوراله و شهربانو ش ش  1878متولد
 59بابل دختر متوفی  -8شهربانو براری اطاقسرایی ف جان برار و گل الله ش ش  841متولد  15بابل همسر 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  9شورای حل اختالف بابل
رونوش��ت آگهی حصر وراثت -خانم حدیقه نصیری دارای شناس��نامه شماره  2141104165به شرح دادخواس��ت به کالسه  12/1261/98از
ای��ن دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراث��ت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محمد جعفری کریمی بشناس��نامه  2060317614در
تاری��خ  98/11/8اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به  -1علی جعفری کریمی ف محمد به ش
م  2050884737پس��ر متوف��ی  -2رضا جعفری کریمی ف محمد به ش م  2050754086پس��ر متوف��ی  -3حدیقه نصیری ف رمضان به ش م
 2141104165همسر متوفی  -4حلیمه پورابراهیم کتی سری ف علی اکبر به ش م  2064121821مادر متوفی  -5رحمن جعفری کریمی ف حیدر
به ش م  2064112901پدر 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  12شورای حل اختالف بابل
مفقودی -برگ سبز و کارت ماشین خودرو سواری چری آریزو  5با مشخصات مدل  96به رنگ سفید روغنی به شماره موتور BABH 006962
 MVME 4 G 15و ش��ماره شاس��ی  NATFCANHXH 1006942به شماره پالک ایران  374 -62ص  15مفقود و از درجه اعتبار ساقط می
باشد.

