اخبار
آيين نامه قرارداد گروهي بيمه
اعتبار داخلي بازنگري شد

آيين نامه قرارداد
گروهــــي بيمه
اعــــتبار داخلي
بازنگري شــد .به
گـــزارش روزنامه
عصرايرانيــان به نقل از اداره کل روابط
عموميو امور بين الملل بيمه مرکزي،
دکتــر همتي با اعالم ايــن خبر گفت:
در جلسه ديشــب ،شوراي عالي بيمه با
عنايت به سال حمايت از کاالي داخلي
و نقش اثرگذار صنعت بيمه در اين حوزه
در جلســهاي آيين نامه قرارداد گروهي
بيمــه اعتبار داخلي را مــورد باز نگري
قرار داد.وي افزود :شــوراي عالي بيمه
با هدف تشــويق مردم به خريد کاالي
ايراني ،شــرايط ويــژهاي را براي بيمه
اعتبار فروش اقساطي کاالهاي ايراني را
تصويب کرد .طبق اين مصوبه ،پوشش
بيمهاي در اختيار توليدکنندگان و عرضه
کنندگان محصوالت ايراني قرار خواهد
گرفت و فهرســت کاالهــاي ايراني از
سوي وزارت صنعت ،معدن و تجارت به
بيمه مرکزي اعالم خواهد شد .همچنين
مقرر شد براي فروش اقساطي کاالهاي
مذکور ،اعتبار ســنجي خريداران رأسا
توسط شــرکتهاي بيمه و يا از طريق
موسسات اعتبار سنجي مورد تاييد بيمه
مرکزي انجام شود .همچنين به منظور
ترغيب توليدکنندگان و عرضه کنندگان
داخلي براي خريد اين بيمه نامه ،سهم
آنها از عدم پرداخت اقساط خريداران از
 ۲۵درصد به ۱۰درصد کاهش يافت.
قدرداني از عملکرد مديريت بانک
کشاورزي کهگيلويه و بويراحمد

قائم مقام و عضو
هــــيئت مديره
صـــندوق بيمــه
کشاورزي با ارسال
لوحــي از عملکرد
معاون خدمات بيمهاي استان کهگيلويه
و بويراحمــد قدرداني کــرد .به گزارش
روزنامه عصرايرانيان بــه نقل از روابط
عموميمديريت شعب بانک کشاورزي
اســتان کهگيلويه و بوير احمد ،عملکرد
معاونت خدمات بيمــهاي اين مديريت
در ســال زراعي  96-97نسبت به سال
زراعي  95-96تا روز  10ارديبهشت در
زير بخشهاي زراعت  ،باغ  ،مرتع و دام
و طيور به ترتيــب  110 ،151 ، 131و
 100درصد رشد داشته است .

مراسم کلنگ زني ساخت دومين مدرسه شهداي بيمه آسيا

مراســم کلنگ زني ســاخت دومين
مدرســه شش کالسه شــهداي بيمه
آســيا درروســتاي حيدر آبــاد بخش
تســوج شهرســتان شبســتر استان
آذربايجان شرقي برگزار شد.به گزارش
روزنامــه عصرايرانيان به نقل از روابط
عموميبيمه آسيا ،دکتر کاردگر ،نايب
رييس هيأت مديره ومديرعامل بيمه
آسيا در اين مراسم که با حضور دکتر
معصومه آقاپور عليشاهي ،نماينده مردم
شبستر و عضو کميســيون اقتصادي

مجلس شوراي اسالمي،حسن مستفيد،
فرماندار شبســتر ،دکتر جعفر پاشايي،
مديــر کل آموزش و پرورش اســتان
آذربايجان شــرقي ،حجت االسالم و
المســلمين بجاني ،امام جمعه بخش
تســوج و تني چند از مقامات استاني
و محلي برگزار شد ،با اشاره به تفاهم
نامه بيمه آســيا و آموزش و پرورش و
سازمان نوسازي مدارس گفت :ساخت
مدرسه ابتدايي شش کالسه در روستاي
حيدرآباد منطقه تســوج شهرســتان

شبستر دراســتان آذربايجان شرقي،
دومين مدرسهاي است که توسط بيمه
آســيا در مناطق محروم کشور ساخته
ميشود.نايب رييس هيأت مديره بيمه
آســيا با تاکيد بر هزينه کرد بخشي از
بودجه تبليغات بيمه آسيا به فعاليتهاي
فرهنگي بيان داشــت :ساخت مدرسه
درمناطق محروم کشــوردر راســتاي
مسئوليت اجتماعي بنگاههاي اقتصادي
است و بيمه آسيا به عنوان بزرگترين
بيمه خصوصي کشور درکنار سودآوري

اقتصادي انجام فعاليتهاي فرهنگي
در حوزه مســئوليت اجتماعــي را در
اولويتهاي کاري خود قرار داده است.
مديرعامل بيمه آسيا در پايان با اظهار
اميداري نســبت به تداوم حرکتهاي
فرهنگي در حوزه مسئوليت اجتماعي
بنگاههاي اقتصادي ،اظهار داشــت :با
هم انديشي مدبرانه مديران ارشد بيمه
آسيا ،مقدمات ساخت سومين مدرسه
شهداي بيمه آسيا در يکي از روستاهاي
محروم استان خراسان جنوبي نيز انجام
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شده اســت.گفتني است اولين مدرسه
شهداي بيمه آســيا درروستاي گرگ
شهرســتان سرباز اســتان سيستان و
بلوچستان درسال تحصيلي 96ـ1395
مورد بهره برداري قرار گرفته است.

با حضور مدير عامل و معاونت فناوري اطالعات و ارتباطات بانک ملي ايران صورت گرفت

اولويت بندي برنامههای شرکت داده ورزي سداد در سال 1397

بــا حضور مدير عامل و معاونت فناوري
بانک ملي ايران در شــرکت داده ورزي
ســداد ،رويکردها و برنامههاي عملياتي
و توســعهاي ســال جاري اين شرکت
ارائــه و اولويت بندي شــد.به گزارش
روزنامه عصرايرانيان بــه نقل از روابط
عموميسداد ،اين جلسه با حضور مدير
عامل  ،معاونين و مديران ارشد بانک ملي
ايران و شرکت داده ورزي سداد برگزار
شد .مهندس حميد رضا مختاريان مدير
عامل شــرکت داده ورزي سداد در آغاز
جلســه به ارائه رويکردها و برنامههاي
کالن ســازمان متناســب با اتمســفر
تکنولوژيکي جهــان پرداخت .مهندس
مختاريان با اشــاره به ظهــور انقالب
صنعتي چهارم  ،خاستگاهها  ،مفاهيم و
تکنولوژيهاي آن را برشمرد و به بررسي
تحليلي تحوالت بانکي و بانکداري نسل
ســوم پرداخت و قابليتهاي ديجيتال
متمايــز را نقطه تمرکــز بانکها در اين
دوره دانســت  .مدير عامل سداد ضمن
ترســيم افقهاي حرکت اين شرکت از

بازسازماندهي چارت سازماني در راستاي
تحقق اهداف سازمان خبر داد .مختاريان
توسعه سرمايه انســاني مبتني بر مدل
 RESPECTو برنامهريــزي چابک

با پياده ســازي تکنيــک  OKRرا از
ملزومات مهم پيشرفت سازمان دانست.
در ادامه معاون عمليــات و معاون نرم
افزار سداد برنامه سال 97شرکت را طي
گزارشــي ارائه نمودند.دکتر محمد رضا

حسين زاده مديرعامل بانک ملي ايران
ضمن تاييد رويکردها و اهداف عملياتي
سداد  ،اولويتهاي عملياتي بانک ملي
را تبيين نمود  .دکتر حســين زاده تمايز

تحکيم همکاريهاي بانک تجارت و شرکت ملي نفت

رضا دولتآبادي مديرعامل بانک تجارت در ديداري
با محمود بيلکار مدير امور مالي شــرکت ملي نفت
ايران بر گسترش همکاريها تاکيد کرد.بهگزارش
روزنامه عصرايرانيان به نقل از روابط عموميبانک
تجــارت ،در اين ديدار که دوشــنبه واپســين روز
ارديبهشــت ماه در محل وزارت نفت برگزار شــد،
دولتآبادي با اشاره به همکاريهاي پيشين بانک
تجارت و وزارت نفت ،به بررســي آخرين وضعيت
مالي حاصل از اين روابط پرداخت.مديرعامل بانک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه اداره کل ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنقر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی آگهی
موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان
های فاقد ســند رسمی برابر رای شــماره  139660316009000786مورخ  1396/12/20هیات
اول موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنقر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی اقای محمد علی پرویز ی
فرزند علی پاشا بشماره شناسنامه  6صادره از نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین و بنای احداثی
در ان به مساحت 104.88متر مربع در قسمتی از پالک  2700اصلی واقع در سنقر-تپه کشتارگاه
خریداری مع الواسطه از مالک رسمی وراث نادعلی بنی عامریان وغیره محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
تاریخ انتشار نوبت اول1397/02/17 :
تاریخ نوبت دوم1397/03/02 :
رئیس ثبت اسناد و امالک-محمد ابراهیم بشیری
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه اداره کل ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنقر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی آگهی
موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان
های فاقد ســند رسمی برابر رای شماره  13976031600900031مورخ 1397/02/03هیات اول
موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک ســنقر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی اقای مصطفی حیدری فرزند
احمدعلی بشماره شناسنامه  708صادره از سنقر در ششدانگ یک قطعه زمین و بنای احداثی در
ان به مساحت  890.4متر مربع در قسمتی از پالک7فرعی از  2250اصلی واقع در سنقر -شهرک
شهدا-کوچه مثلث خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اقای غالمرضاحریری و...محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
تاریخ انتشار نوبت اول1397/02/17:
تاریخ نوبت دوم1397/03/02 :
رئیس ثبت اسناد و امالک-محمد ابراهیم بشیری
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه اداره کل ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنقر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی آگهی
موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان
های فاقد ســند رسمی برابر رای شــماره  139660316009000787مورخ  1396/12/20هیات
اول موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنقر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی اقای اکبر محبی فرزند اله
مراد بشماره شناسنامه  25صادره از سنقر در ششدانگ یک قطعه زمین و بنای احداثی در ان به
مســاحت  9.91متر مربع در قسمتی از پالک ( 2323جهت ابالغ به پالک  8فرعی از  2329اصلی )
واقع در سنقر -شهرک جهاد خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اقای امین اله ابراهیمی محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول 1397/02/17:تاریخ نوبت دوم1397/03/02 :
رئیس ثبت اسناد و امالک-محمد ابراهیم بشیری
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه اداره کل ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنقر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی آگهی
موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره  139660316009000335مورخ  1395/05/19هیات اول
موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد

تجارت با بيان اينکه اســاس خدمترســاني ما به
مجموعه وزارت نفت ،تامين بهينه نيازهاي مالي و
بانکي اين مجموعه و دستيابي به روابط برد – برد
است افزود :بانک تجارت طي ماههاي اخير با انجام
بررسيهاي ميداني ،طرح صندوق پروژههاي وزارت
نفت را پيشنهاد داده و با کسب تاييد مراجع ذيصالح
از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزي ،توانســته
ضمن ايجاد راهکاري مناســب براي تامين منابع
ارزي طرح توسعه پروژههاي وزارت نفت ،مسير را

براي ساماندهي ارزهاي سرگردان و پيشگيري از
ايجاد حباب در نرخ ارز فراهم آورد که بر اســاس
نظرات کارشناسان خبره اين حوزه با عملياتي شدن
اين طرح شــاهد اثرات مثبت فعاليت صندوقهاي
مذکور خواهيم بود.بيلکار مدير مالي شــرکت ملي
نفت ايران نيز با اشــاره به قدمت همکاريهاي دو
طرف و بيان توانمنديهاي بانک تجارت در بخش
بانکداري بيــن الملل و خدمات ارزي بر توســعه
همکاريها تاکيد کرد.

ثبتی حوزه ثبت ملک ســنقر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی اقای علی اکبر بشیری فرزند
سبزعلی بشماره شناسنامه  169صادره از سنقر در ششدانگ یک قطعه زمین و بنای احداثی در
ان به مســاحت  56.65متر مربع در قسمتی از پالک  2221اصلی واقع در سنقر -شهرک شهدا-
چمن پشم -کوی دوم خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اقای حاج رضا بنی عامریان محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد
تاریخ انتشار نوبت اول1397/02/17:
تاریخ نوبت دوم1397/03/02 :
رئیس ثبت اسناد و امالک-محمد ابراهیم بشیری
ابالغ وقت رســیدگی/پرونده کالســه  210/2/97آگهی پیوســت برابر مقررات در یکی از جراید
کثیراالنتشــار منتشر و نســخه ای از آن جهت درج در پرونده قضائی به این شعبه ارسال گردد.
وقت رسیدگی مورخ  97/4/16ساعت  15:45خواهان :بانک انصار با نمایندگی آقای کمیل توحیدلو
خوانده  :حسن صمی -سیف اله هدایتی پور  -3فریده هدایتی پور  -4ستاره حسین زاده خواسته
 :مطالبه وجه مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف مالرد  400الف م
ابالغ وقت رســیدگی/پرونده کالســه  209/12/97آگهی پیوســت برابر مقررات در یکی از جراید
کثیراالنتشار منتشر و نسخه ای از آن جهت درج در پرونده قضائی به این شعبه ارسال گردد.وقت
رسیدگی مورخ  97/4/16ساعت  17:30خواهان :بانک انصار با وکالت آقای کمیل توحیدلو خوانده
 :محمد– علی اکبر– حسین همگی بحرودی خواسته  :مطالبه وجه مدیر دفتر شعبه دوم شورای
حل اختالف مالرد  1/400الف م
ابالغ وقت رســیدگی/پرونده کالســه  208/12/97آگهی پیوســت برابر مقررات در یکی از جراید
کثیراالنتشار منتشر و نسخه ای از آن جهت درج در پرونده قضائی به این شعبه ارسال گردد.وقت
رســیدگی مورخ  97/4/16ساعت 17خواهان :بانک انصار با وکالت آقای کمیل توحیدلو خوانده :
محمد– علی اکبر– حســین همگی بحرودی خواسته  :مطالبه وجه مدیر دفتر شعبه دوم شورای
حل اختالف مالرد  2/400الف م
ابالغ وقت رســیدگی/پرونده کالســه  209/2/97آگهی پیوســت برابر مقررات در یکی از جراید
کثیراالنتشار منتشر و نسخه ای از آن جهت درج در پرونده قضائی به این شعبه ارسال گردد.وقت
رســیدگی مورخ  97/4/16ساعت  16خواهان :بانک انصار با وکالت آقای کمیل توحیدلو خوانده
-1 :محمدرضا ســلطان محمدی -2سیده زهرا میرسلیمی خواسته  :مطالبه وجه مدیر دفتر شعبه
دوم شورای حل اختالف مالرد  3/400الف
ابالغ وقت رســیدگی/پرونده کالســه  207/12/97آگهی پیوســت برابر مقررات در یکی از جراید
کثیراالنتشــار منتشر و نســخه ای از آن جهت درج در پرونده قضائی به این شعبه ارسال گردد.
وقت رسیدگی مورخ  97/4/16ساعت  16:30خواهان :بانک انصار با وکالت آقای کمیل توحیدلو
خوانده -1 :همایون اکبری -2منوچهر جوادی خواسته  :مطالبه وجه مدیر دفتر شعبه دوم شورای
حل اختالف مالرد  4/400الف
ابالغ رای/شــماره پرونده/1027/3/96:مرجع رسیدگی:حوزه ســوم شورای حل اختالف مالرد/
خواهان:بانک انصار با وکالت آقای کمیل توحیدلو به نشــانی مالرد مارلیک بلوار سه باندی نبش
خ آالله و مینا پ  102زنگ دوم /خوانده-1:اقدس پیکانی -2غذبتعلی نقروی یاملق هر دو مجهول
المکان/خواسته :مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ  155/000/000ریال به شماره  699541مورخ
 9666/5/7و با احتســاب خســارت تاخیر و تادیه و هزینه دادرســی و کلیه خسارت/رای قاضی
شــورا:در خصوص دعوی بانک انصــار بطرفیت -1اقدس پیکانی-2غربتعلــی نقروی یاملق به
خواســته مطالبه مبلغ  155/000/000ریال وجه یک فقره چک به شــماره  699541با این توضیح
که خواهان به شــرح دادخواست تقدیمی و اظهاراتش در جلسه رسیدگی بیان داشته نظر به ارائه
مستندات خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته ارائه و تقدیم
اصول مستندات مذکور در ید مدعی داللت بقاء دین و اشتقال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در
مطالبه وجه خواسته را دارد خوانده با توجه به ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردید و
در مقابــل دعوی مطروحه دفاع یا ایــرادی به عمل نیاورده و دلیلی مبنی بر برائت ذمه خویش به
شورا ارائه ننموده است بنابراین اشتغال ذمه خوانده محرز است لذا قاضی شورا دعوی مطروحه
را وارد دانسته و مستندا به مواد  198،522،515قانون آیین دادرسی مدنی و مواد  310،314قانون

بانک و بیمه

و خالقيــت را از عوامل ضروري رقابت
در بازار دانست و از تغييرات بوجود آمده
در سداد ابراز خرسندي کرد  .در بخش
ديگري از جلسه مهندس مسعود خاتوني
عضــو هيئت مديره و معــاون فناوري
بانک ملي ايران از اراده راســخ فناوري
اطالعات بانک ملي ايران در پيشــبرد
اهــداف و اولويتهاي تبييني خبر داد و
پيوند  ،همدلي و حمايت مديران ارشــد
بانک ملي از ســداد در مقطع کنوني را
مثال زدني و تکرار ناشــدني دانســت
.در ادامــه مديــر عامل بانــک ملي و
همراهان در جلســه برنامهريزي انتشار
( )release planتيم محصول « بام
« که متشکل از پرسنل تمام بخشهاي
مرتبط با محصول «بام» اســت حاضر
شــدند و در جريان روند برنامهريزي و
تخصيص وظايف پروژه بام قرار گرفتند
 .دکتر حســين زاده ضمن اســتقبال از
روش برنامهريزي بکارگرفته شده آن را
چابک  ،اثر بخش و مبتني بر خرد جمعي
و بدور از بوروکراسيهاي متدوال اداري

اخبار
انتصابات جديد
در بانک توسعه تعاون

طــــــي احـکام
جداگانهاي از سـوي
مهـديان مديرعامل
بانک توسعه تعاون
سرپرســت مرکــز
آموزش و پژوهش ،امور فنآوري اطالعات
و ارتباطات و شــرکت ســامانه متمرکز
الکترونيک توسعه تعاون (سمات) انتخاب
شــدند.گفتني است براين اســاس ايرج
شيخزاده بهعنوان سرپرست مرکز آموزش و
پژوهش ،علي يکتا سرپرست امور فنآوري
اطالعات و ارتباطات و محمدرضا اکبري
جور بهعنوان سرپرســت شرکت سامانه
متمرکز الکترونيک توسعه تعاون (سمات)
معرفي شدند.
مدير شعبه قزوين
بيمه سرمد معرفي شد

مراسم معارفه احد چگيني به عنوان مدير
جديد استان قزوين بيمه سرمد ،با حضور
پژمان نريماني مدير ســرمايه انســاني،
حميدرضــا کتيرايي مدير امور شــعب و
نمايندگان و شــبکه فروش اين شعبه در
استان قزوين برگزار شد.به گزارش روزنامه
عصرايرانيان به نقل از روابط عموميبيمه
سرمد ،در اين مراسم ،حميدرضا کتيرايي،
ضمن تبريک حلول ماه مبارک رمضان ،از
تداوم برنامههاي اين شرکت در افزايش
شعب و گســترش شبکه فروش فعال در
کشور خبر داد و با اشاره به تاسيس شعب
جديد در ســال  ،1397استخدام سرمايه
انســاني توانمند ،آگاه و با تجربه را براي
رشد و تعالي هر شــرکت بيمه ضروري
دانست.در همين راستا ،جلسهاي با حضور
مدير سرمايه انساني و مدير امور شعب و
نمايندگان بيمه سرمد ،در دفتر آقاي دکتر
غالميمدير بانک صادرات استان قزوين
تشکيل شــد که وي آمادگي همه جانبه
بانــک را براي تعامل و حمايت بيشــتر
از بيمه ســرمد در اين استان اعالم و بر
ضرورت توســعه همکاريهاي مشترک
بانک و بيمه تاکيد کرد.

تجارت خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ  155/000/000ریال بابت اصل خواســته و خســارات
تاخیر تادیه از تاریخ  96/5/7لغایت زمان اجرای حکم طبق شــاخص نرخ تورم محاســبه و کلیه
هزینه های دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه از خوانده اخذ گردد رای صادره غیابی بوده و ظرف
مدت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف  20روز دیگر پس از آن قابل تجدید
نظر خواهی در دادگستری شهرستان مالرد می باشد.قاضی حوزه سوم حل اختالف شهرستان
مالرد  5/400الف م
[ ]2018/22/5 ,15:09خانــم لطیــف پــور عصــر :آگهی احضار متهم حســب پرونده کالســه
961318شــعبه ششم دادياري دادســراي عمومي و انقالب سنندج موضوع شکایت آقای هيرش
لطفــی فرزند کیومرث عليه  .۱فایق زندى آلی پینک فرزند محمود به شــماره ملی 5589886295
به اتهام عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به میزان ۲۰
در صد قصور  .2/اســعد زندی ناوگران فرزند على محمد به شماره ملی  ۵۵۸۸۸۷۲۳۰۶به اتهام
عــدم رعایت مقررات و نظامات دولتی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به میزان  ۲۰در صد
قصــور  .۳آقای آرام مهدی خانی به اتهام عدم رعایت مقــررات و نظامات دولتی منتهی به ایراد
صدمه بدنی غیرعمدی به میزان  ۹۰در صد قصور از ســوی این دادیاری تحت تعقیب می باشند
به واســطه مجهول المکان بودن مشاراليهم و به تجویز از ماده  ۱۷۶قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب  ،۱۳۹۲مراتب در روزنامه و در یک نوبت آگهی میگردد  ،تا متهمين ضمن اعالم حق معرفی
و داشــتن وکيل وفق قانون آئین دادرســی کیفری  ۱۳۹۲به همراه خود  ،ظرف سی روز از تاریخ
انتشــار در شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب سنندج حاضر و از اتهامات انتسابی
دفاع نماید .در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهارنظر و تصمیم مقتضی اتخاذ
میگردد./.م/الف5288:
دادیار شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومي و انقالب سنندج
آگهی احضار متهم حسب پرونده کالسه  ۹۶۱۲۴۰شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب
ســنندج موضوع شکایت آقای فرزاد باباخانی علیه -۱بهناز آرام فرزند حسین  -۲محمد میالد اله
بخشی فرزند حســینعلی  -3حمید زارع دار همگی به اتهام مشارکت در کالهبرداری جمعا بمبلغ
 ۳۹۹۸۲۵۳۱۳که از سوی این بازپرسی تحت تعقیب می باشد به واسطه مجهول المکان بودن وبه
تجویز ماده  ۱۷۴قانون آیین دادرســی کیفری مصوب  ،۱۳۹۲مراتب در روزنامه و در یک نوبت
آگهی میگردد  ،تا متهم ضمن داشــتن حق معرفی وکیل به همراه خود  ،ظرف ســی روز از تاریخ
انتشار در شــعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب سنندج حاضر واز اتهام انتسابی دفاع
نمایــد .در صورت عدم  :حضور در موعد مقرر رســیدگی و اظهارنظــر و تصمیم گرفته خواهد
شد..م/الف 5287:بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب سنندج [ ]2018/22/5 ,15:20خانم
لطیف پور عصر :آگهی احضار متهم حسب پرونده کالسه 961318شعبه ششم دادياري دادسراي
عمومي و انقالب سنندج موضوع شکایت آقای هيرش لطفی فرزند کیومرث عليه  .۱فایق زندى آلی
پینک فرزند محمود به شــماره ملی  5589886295به اتهام عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی
منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به میزان  ۲۰در صد قصور  .2/اسعد زندی ناوگران فرزند
على محمد به شــماره ملی  ۵۵۸۸۸۷۲۳۰۶به اتهام عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی منتهی به
ایــراد صدمه بدنی غیرعمــدی به میزان  ۲۰در صد قصور  .۳آقای آرام مهدی خانی به اتهام عدم
رعایت مقررات و نظامات دولتی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به میزان  ۹۰در صد قصور
از سوی این دادیاری تحت تعقیب می باشند به واسطه مجهول المکان بودن مشاراليهم و به تجویز
از ماده  ۱۷۶قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ،۱۳۹۲مراتب در روزنامه و در یک نوبت آگهی
میگردد  ،تا متهمين ضمن اعالم حق معرفی و داشتن وکيل وفق قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲
به همراه خود  ،ظرف سی روز از تاریخ انتشار در شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب
سنندج حاضر و از اتهامات انتسابی دفاع نماید .در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی
و اظهارنظر و تصمیم مقتضی اتخاذ میگردد./.م/الف5288:
دادیار شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومي و انقالب سنندج
آگهی احضار متهم حسب پرونده کالسه  ۹۶۱۲۴۰شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب
ســنندج موضوع شکایت آقای فرزاد باباخانی علیه -۱بهناز آرام فرزند حسین  -۲محمد میالد اله
بخشی فرزند حســینعلی  -3حمید زارع دار همگی به اتهام مشارکت در کالهبرداری جمعا بمبلغ
 ۳۹۹۸۲۵۳۱۳که از سوی این بازپرسی تحت تعقیب می باشد به واسطه مجهول المکان بودن وبه
تجویز ماده  ۱۷۴قانون آیین دادرســی کیفری مصوب  ،۱۳۹۲مراتب در روزنامه و در یک نوبت
آگهی میگردد  ،تا متهم ضمن داشــتن حق معرفی وکیل به همراه خود  ،ظرف ســی روز از تاریخ
انتشار در شــعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب سنندج حاضر واز اتهام انتسابی دفاع
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