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اخبار
نشست کمیته بهبو د و تدوین «طرح
د
جبران» بیمه دی برگزار ش 

نشس��ت کمیته بهبو د و تدوی��ن طرح جبران
با موضوع نظارت و بهب��و د سطح خدمات در
قراردا د بیم��ه درمان تکمیلی خان��واده شهدا
و ایثارگ��ران موس��وم به «طرح جب��ران» با
حض��ور معاونین فنی و مالی و اقتصادی بیمه
دی در مشه د مق��دس برگزار شد .به گزارش
روزنامه عصرایرانیان به نقل از روابط عمومی
و اطالعرسان��ی؛ در این نشست که با حضور
محم�� د مهدی عزی��زی معاون فن��ی ،بهروز
قزلباش معاون مالی و اقتصادی ،سجا د رامندی
مدیر بیمههای اشخ��اص و  14تن از مدیران
استان��ی و کارشناس��ان بیمهه��ای اشخاص
شرکت بیمه دی برگزار شد ،فرآیندهای قراردا د
بیمه تکمیلی خانواده شهدا و ایثارگران موسوم
به «طرح جبران» مور د بررسی قرار گرفت.
بیمه پاسارگاد خسارت آتشسوزی
بازار تبریز را پرداخت کرد

شرکت بیم��ه پاسارگ��ا د در پی وق��وع آتش
سوزی با ابعا د گست��رده در بازار ایکی قاپیالر
تبری��ز و مه��ار حریق با ت�لاش آتشنشانان
مبلغ  ۴میلی��ار د و  ۱۱۸میلیون ریال خسارت
در کوتاه ترین زم��ان ممکن به زیان دیدگان
حادث��ه پرداخت کرد.بر اس��اس گزارش های
دریافت��ی ،در روز  ۱۸اردیبهش��ت ماه به علت
اتصال برق ،آتشسوزی گسترده ای در سرای
دو دری (ایکی قاپیالر) بازار تبریز اتفاق افتاد.
مغازه های موجو د در این سرا عمدت ًا به عرضه
عمده لباس و لوازم آرایشی و بهداشتی اشتغال
داشتن�� د و به رغم تالش ب��ی وقفه نیروهای
آتش نش��ان حاضر در مح��ل ،انفجار اسپری
ه��ای موا د آرایشی و بهداشت��ی داغ شده ،کار
کنترل و اطفای کامل حری��ق را دشوار کرده
بود .سرانجام در این حادثه تعدا د  ۱۲۵مغازه از
 ۵۰الی  ۱۰۰درص د در این آتشسوزی آسیب
دیدن د که تنها  ۸۰مغازه بیمه کامل داشتند.

رونق اشتغال ،محور سياستهاي بانک ملي ايران در سال 98

بانک مل��ي ايران در ادام��ه سياستهاي
حمايت��ي خو د از ب��ازار ک��ار ،در سال 98
ني��ز توجه ويژهاي ب��ه بخشهاي اشتغال
ب��ا محوري��ت خوداشتغال��ي و مشاغ��ل
خانگ��ي داشته است .ب��ه گزارش روابط
عموميبان��ک مل��ي ايران ،اي��ن بانک از
ابتداي سال جاري ت��ا پايان فروردين ماه
بيش از  44ميليار د ريال تسهيالت قرض
الحسن��ه خوداشتغالي و بالغ بر  22ميليار د

ري��ال تسهيالت ق��رض الحسنه مشاغل
خانگ��ي با معرف��ي وزارت تع��اون ،کار و
رف��اه اجتماع��ي و سازمانه��اي حمايتي
پرداخ��ت ک��رده است .بر اي��ن اساس در
مدت مذکور ،سهم تسهيالت خوداشتغالي
کميته امدا د امام خمين��ي (ره) از مجموع
تسهيالت ق��رض الحسنه پرداختي بانک
مل��ي ايران بالغ بر  184فقره به ارزش 33
ميلي��ار د و  370ميليون ريال و تسهيالت

خوداشتغالي بهزيستي بالغ بر  45فقره به
ارزش هش��ت ميليار د و  505ميليون ريال
بوده است .همچني��ن اين بانک ،پرداخت
تسهيالت مشاغل خانگي به سازمانهاي
حمايتي را نيز در دستور کار خو د قرار داده
ک��ه بر اين اساس در م��دت مذکور910 ،
ميليون ريال از اي��ن تسهيالت به کميته
امدا د امام خميني (ره) و  100ميليون ريال
به سازم��ان بهزيستي پرداخت شده است.

د ۲۳۰درصدی سو د سهام بیمه کوثر
رش 

طي اين م��دت دو ميليار د و  900ميليون
ري��ال نيز تسهي�لات مشاغ��ل خانگي و
خوداشتغالي به بنيا د شهي د تخصيص داده
شده اس��ت .پرداخت  166فقره تسهيالت
مشاغل خانگ��ي وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماع��ي ب��ه ارزش  21ميلي��ار د و 450
ميليون ري��ال از ديگر اقدامات بانک ملي
اي��ران در راستاي حمايت از بازار کسب و
کار کشور بوده اس��ت .اين بانک در سال

گذشته ني��ز با رويک��ر د حماي��ت از بازار
اشتغال  41ه��زار و  237فقره تسهيالت
قرض الحسنه خوداشتغال��ي و بالغ بر 24
هزار و  927فقره تسهيالت قرض الحسنه
مشاغل خانگي تخصيص داده است.

رئيس هيت مديره بانک دي:

اعتما د مشتريان ارزشمندترين سرمايه بانک دي است

رض��ا سهم ديني ،رئيس هيئت مدي��ره بانک دي به همراه جمعي از مديران
بان��ک ضمن بازدي د از دو شعبه اصفهان و کاشان از چهار کارخانه صنعتي و
توليدي در استان اصفهان بازدي د کرد .به گزارش اداره روابط عموميو تبليغات
بانک دي ،رضا سهم ديني ،رئيس هيئت مديره بانک دي به همراه شعبانعلي
داورپناه ،معاون اعتبارات ،احم د دهنوي ،مديرکل پشتيباني ،مسعو د الويريان،
رئيس اداره امور شعب جنوب کشور و شرق و احم د حشميپور ،مديرکل حوزه
مديريت در ادام��ه سفرهاي استاني خو د ضمن بازدي د از دو شعبه اصفهان و
کاشان با مديران عامل چهار کارخانه صنعتي و توليدي استان اصفهان ديدار و
گفتگو کرد .رئيس هيئت مديره بانک دي در جريان بازدي د از شعب اصفهان و
کاشان ضمن بررسي وضعيت منابع و مصارف ،اعتبارات و تسهيالت ،مطالبات
غيرجاري ،ضمانتنامهها و نح��وه دستيابي به اهداف تعيينشده برنامههاي
س��ال  1398گفت :مطالبات معوق ،معضلي است که طي ساليان اخير منابع
بانکها را ب ه شدت منقبض کرده و ارائه خدمات اعتباري به مشتريان را دچار
مشکالت زيادي کرده است .سهم ديني با اشاره به اين که توجه نداشتن به
اعتبارسنج��ي دقيق مشتريان يکي از مهمترين داليل ايجا د مطالبات معوق
است افزود :شرايط اقتصادي کشور به گونهاي است که متأسفانه برخي افرا د
ق��ادر به بازپرداخت تسهيالت اعطايي نميباشن�� د و طيف ديگري نيز بناي
بازپرداخ��ت ندارن د بنابراين باي د مشتريان ب هدقت شناسايي و ارزيابي شون د تا
مديرعامل بانک توسعه صادرات ايران معتق د
اس��ت با شناسنام��ه دار کردن گ��ردش پول
ميتوان به راحتي خط��ا و فسا د را در اقتصا د
ردياب��ي کر د  .بيماري دالل��ي عرصه کسب
و ک��ار ايران را تنگ کرده اس��ت؛ سوداگران
اقتصادي نه تنها هي��چ منفعتي براي اقتصا د
ک�لان و منافع مل��ي کشور ندارن��د ،بلکه با
اقدامات خو د تنها به آشفتگي اقتصادي دامن
ميزنند؛ حلقههاي مازا د زنجيره تولي د  ،عرضه
و تقاضا ،بستر مناسب براي تاخت و تاز دالالن

صالحيت آنان براي اعطاي تسهيالت توسط همکاران شعب احراز گر د د که
با مشکالت کمتري در اين زمينه روبهرو باشيم .وي اعتما د مردم و مشتريان
را ارزشمندترين سرمايه بانک دي دانست و گفت :اعتما د باالي مشتريان به
بان��ک دي در سايه همت و تالش يکايک کارکنان بانک محقق شده است
و جا دار د از تماميهمکاران که تکريم مشتريان را سرلوحه فعاليتهاي خو د
ق��رار دا دهان د صميمانه تشکر و تقدير نمايم .رئيس هيئت مديره بانک دي با
تاکي�� د بر ضرورت بازاريابي و جذب مشتري��ان جدي د خاطرنشان کرد :باي د با

تنوعبخشي به سب د اعطاي تسهي�لات ،رضايت مشتريان را فراهم آوريم تا
آن��ان بتوانن د با توجه به امکان��ات و نيازمن ديهاي خو د از تسهيالت مناسب
استف��اده نمايند .سهم ديني افزود:در بانکداري ام��روز ،بازاريابي به منطقه و
ي��ا شهر خاصي محدو د نيست و همکاران شعب ميتوانن د با شناسايي دقيق
ظرفيتهاي منطقه خو د اقدام به جذب مشتريان جدي د کنند .وي با اشاره به
نامگذاري سال  ،1398تحت عنوان « رونق تولي د » گفت :نظام بانکي کشور
در هدايت حرکت توسعهاي در مسير رونق تولي د و اشتغال و تحقق شعار سال
نقش تعيينکنن�� دهاي دار د و بانک دي ني��ز در راستاي عينيت بخشيدن به
منويات مقام معظم رهبري (مدظله العالي)  ،محور سياستهاي اعتباري خو د
در سال جاري را تامين مالي بنگاههاي توليدي با استفاده از ابزارهاي متنوع
ف
و پرداخت تسهيالت خر د و کالن در جهت حمايت از تولي د کننده و مصر 
کننده کاالي داخلي تهيه و تدوين کرده است و انتظار ميرو د شعب بانک نيز
در اين مسير از تمام امکانات و پتانسيلهاي خو د استفاده کنند .سهم ديني با
تاکي د بر ظرفيتهاي اقتصادي و سرمايه گذاري استان اصفهان تصريح کرد:
اي��ن استان به دليل داشتن ساخت��ار و اقليم مناسب به عنوان دروازه سرمايه
گذاري در صنعت گردشگري محس��وب ميشو د که ميتوان د نقش موثري در
حمايت از کاالي ايراني و رونق تولي د ايفا نمايد.

دکترصالح آبادي مطرح کر د

شناسنامه دار کردن گردش پول سدي در برابر فسا د

در بازارهاي مختل��ف را فراهم کرده است تا
ب��ه آنجا که دولت به اين مهم معترف شده و
خواهان کوتاه کردن دست دالالن از اقتصا د
کشور ش��ده است ،مديرعام��ل بانک توسعه
ص��ادرات ايران در گفتگو ب��ا خبرنگار اگزيم
نيوز به بررس��ي راهکارهاي خالصي اقتصا د
از چن��گ داللي پرداخت و گفت:راهکارهايي

آگهي نوبتي حاوی تحدی د حدو د سه ماهه چهارم سال  1397حوزه ثبتی شهرستان بابل
بر اساس موا د (11اصالحی  )1317/7/10و (12اصالحی  )1322/3/10قانون ثبت و ماده  59آئين نامه اجرائی
قانون مذ كور امالكي كه در س��ه ماهه چهارم س��ال 1397پذیرش درخواست ثبت شده و همچنین امالکی که
بموجب تبصره یک ماده  25قانون ثبت و مطابق رای هیات نظارت نیاز به تجدی د آگهی دار د و امالکی که طبق
ماده  13قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رسمی و آئین نامه مربوطه در هیات
حل اختالف منجر به صدور رای میگر د د بشرح ذیل آگهی میگر دد.
امالک واقع در حمزه کال به شماره – 2326اصلی بخش دو غرب بابل
 10870فرعی مفروز و مجزی ش��ده از  105فرعی به نام علیرضا س��لیمانی رکنی نسبت به ششدانگ يك
قطعه زمين با بنای احداثی در آن بمس��احت  129/00متر مربع خریداری بالواس��طه از حسن علیجان زاده
طبق رای شماره  1397/03/24-139760310004002595هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاق د سن د رسمی
 11018فرعی مفروز و مجزی شده از  33فرعی به نام فاطمه رهبر حمزه کالئی نسبت به ششدانگ يك قطعه
زمين با بنای احداثی در آن بمساحت  162/52متر مربع خریداری بالواسطه از مجی د اکبریان طبق رای شماره
 1397/04/26-139760310004003839هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق د
سن د رسمی
 11080فرع��ی مف��روز و مجزی ش��ده از  71فرعی به نام آقای اردوان مجیدی نس��بت به شش��دانگ يك
قطعه زمين با بنای احداثی در آن بمس��احت  15068/10متر مربع خریداری بالواس��طه از کتایون مجیدی
طبق رای شماره  1397/08/01-139760310004007227هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاق د سن د رسمی
 11152فرعی مفروز و مجزی ش��ده از  33مکرر فرعی به نام مهدی درزی نژا د رمی نس��بت به شش��دانگ
يك باب س��اختمان بمس��احت  300/00متر مربع خریداری بالواس��طه از نفیس��ه مقیمی طبق رای شماره
 1397/10/08-139760310004009831هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق د
سن د رسمی
 11177فرعی مفروز و مجزی شده از  122فرعی به نام حمیدرضا زمانی نژا د نسبت به ششدانگ يك باب ساختمان
بمساحت  72/32متر مربع خریداری بالواسطه از خاتون مقیمی طبق رای شماره -139760310004009820
 1397/10/08هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رسمی
امالک واقع در بازگیرکال به شماره – 2508اصلی بخش دو غرب بابل
 508فرعی مفروز و مجزی شده از  57فرعی به نام نجیبه ناصریان امیری نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان
بمساحت  238/20متر مربع خریداری بالواسطه از علی رجب پور طبق رای شماره -139760310004009898
 1397/10/10هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رسمی
 509فرع��ی مف��روز و مجزی ش��ده از  49فرعی به نام طلعت بابائی کبودی نس��بت به شش��دانگ يكباب
س��اختمان بمس��احت  103/76متر مربع خریداری بالواس��طه از سی د حس��ن میرمحمدی طبق رای شماره
 1397/10/09-139760310004009881هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق د
سن د رسمی
 510فرعی مفروز و مجزی شده از  13فرعی به نام ودو د آذرتاش نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای
احداثی در آن که عرصه آن وقف میباش د بمساحت  160/52متر مربع خریداری بالواسطه از مهرانگیز ظریف
طبق رای شماره  1397/09/11-139760310004008769هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاق د سن د رسمی
امالک واقع در امیر کال به شماره – 4370اصلی بخش دو غرب بابل
 16فرعی به نام غالمرضا بابانیا نسبت به ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت  230/30متر مربع خریداری
بالواس��طه از آقای قربانعلی بابانیا طبق رای ش��ماره  1397/08/19-139760310004007494هیات قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رسمی
امالک واقع در امیر کال به شماره  4488و – 4487اصلی بخش دو غرب بابل
 1فرعی به نام لیال مختابادی جویباری نس��بت به شش��دانگ يك باب ساختمان بمساحت  79/90متر مربع
خریداری بالواس��طه از آقای عباس علیان طبق رای ش��ماره  1397/09/29-139760310004009597هیات
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رسمی
امالک واقع در امیر کال به شماره – 4494اصلی بخش دو غرب بابل
 1فرعی به نام س��یده فاطمه حبیبی نس��بت به ششدانگ يك باب س��اختمان بمساحت  227/41متر مربع
خریداری بالواسطه از آقای رمضان وثوقی طبق رای شماره  1397/09/29-139760310004009605هیات
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رسمی
 2فرعی به نام س��یده فاطمه حبیبی نس��بت به ششدانگ يك باب ساختمان بمس��احت  135/60متر مربع
خریداری بالواسطه از آقای رمضان وثوقی طبق رای شماره  1397/09/29-139760310004009606هیات
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رسمی
امالک واقع در امیر کال به شماره – 4615اصلی بخش دو غرب بابل
 3فرعی به نام صابر شیرزا د نسبت به ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت  265/30متر مربع خریداری
بالواسطه از آقای جوا د قاسمی طبق رای شماره  1397/10/09-139760310004009882هیات قانون تعیین

براي اين وضعيت وجو د دار د مثال تشکيل بازار
متشکل ميتوان د تا ح د زيادي به ايجا د شفافيت
در بازار ارز کمک کن د علي صالح آبادي افزود:
.متاسفانه کشور در زمينه نظام توزيع مشکل
دار د و ضروريس��ت که ب��ه سرعت نظامهاي
توزيع در کشور اصالح ش��ود .در حوزه ارزي
بازار متشکل ابزاريست که توزيع ارز را مديريت

ميکند .ب��ه گقته صالح آب��ادي اگر بتوانيم
نظامه��اي اقتص��ادي را در قالب سامانههاي
مربوط به خو د بگنجانيم و آنها را به يکديگر
متصل سازيم  ،اين امکان فراهم ميشو د که
نظامهاي اطالعاتي کشور به هم وصل شده و
به شفافيت و انسجام اقتصا د کمک کند .صالح
آبادي ر د و بدل شدن پول در کشور را در اين

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رسمی
امالک واقع در دیو کال به شماره – 4862اصلی بخش دو غرب بابل
 1402فرعی مفروز و مجزی شده از  369فرعی به نام مریم الماس پور نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان
بمساحت  53/55متر مربع خریداری بالواسطه از مهدی خلیل پور طبق رای شماره -139760310004008823
 1397/09/12هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رسمی
 1410فرعی مفروز و مجزی ش��ده از  88فرعی به نام کاظم جعفریان نس��بت به ششدانگ يكباب ساختمان
بمساحت  91/20متر مربع خریداری بالواسطه از احم د جعفریان طبق رای شماره -139760310004009607
 1397/09/29هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رسمی
 1411فرعی مفروز و مجزی شده از  170فرعی به نام علی رضا گنجعلی نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان
بمساحت  151/30متر مربع خریداری بالواسطه از هادی رضانژا د طبق رای شماره -139760310004010803
 1397/10/29هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رسمی
امالک واقع در شهاب الدین کال به شماره – 4863اصلی بخش دو غرب بابل
 706فرعی مفروز و مجزی شده از  160فرعی به نام مجی د بابلی نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای
احداثی در آن بمساحت  1116/25متر مربع خریداری بالواسطه از آقای سی د رضی هاشمی طبق رای شماره
 1397/09/10-139760310004008765هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق د
سن د رسمی
 709فرعی مفروز و مجزی شده از  27فرعی به نام رضا اسدی امیری نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با
بنای احداثی در آن بمساحت  136/30متر مربع خریداری بالواسطه از آقای مرتضی زواری طبق رای شماره
 1397/10/08-139760310004009825هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق د
سن د رسمی
امالک واقع در بندار کال به شماره – 4865اصلی بخش دو غرب بابل
 3571فرعی مفروز و مجزی شده از  9فرعی به نام شهربانو اله وردی فام نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان
بمساحت  421/90متر مربع خریداری بالواسطه از جعفر پورملک طبق رای شماره -139760310004009555
 1397/09/27هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رسمی
 3588فرعی مفروز و مجزی شده از  7فرعی به نام عیسی میری لداری نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با
بنای احداثی در آن بمساحت  322/93متر مربع خریداری بالواسطه از جعفر علی اکبر رجبیان طبق رای شماره
 1397/10/24-139760310004010574هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق د
سن د رسمی
 3622فرعی مفروز و مجزی ش��ده از  9فرعی به نام زیور اس��ماعیل تبار سرحمامی نسبت به ششدانگ يك
قطعه زمين با بنای احداثی در آن بمساحت  479/94متر مربع خریداری بالواسطه از جعفر نورعلی اسماعیل
تبار طبق رای شماره  1397/10/01-139760310004009646هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاق د سن د رسمی
امالک واقع در صادق کال به شماره – 4868اصلی بخش دو غرب بابل
 136فرعی مفروز و مجزی ش��ده از  17فرعی به نام ش��عبانعلی سعادت پور کاری نسبت به ششدانگ يك
قطعه زمين با بنای احداثی در آن که عرصه آن وقف میباش د بمساحت  281/00متر مربع خریداری بالواسطه
از اداره اوقاف و امور خیریه طبق رای ش��ماره  1397/08/23-139760310004008157هیات قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رسمی
لذا اشخاصی که نسبت به رقبات درخواست ثبت شده مندرج در این آگهی اعتراضی داشته باشن د می توانن د
به استنا د ماده  16قانون ثبت از تاريخ اولين انتشار آگهي ظرف مدت  90روز درخواست واخواهی خو د را به
دبیرخانه این اداره تسلیم و رسی د اخذ نماین د و هرگاه بین تقاضا کننده و دیگری قبل از انتشار این آگهی دعوی
در مراجع قضایی اقامه شده باش د معترض بای د گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل ده د که
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی
واصل نگر د د یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکن د اداره ثبت مبادرت به
صدور سن د مالکیت مینمای د این آگهی در دو نوبت به فاصله  30روز منتشر خواه د شدآگهی تحدی د حدو د امالک
مذک��ور مطابق ماده  14قانون ثبت طی آگهی دیگری بعمل خواه د آمد .مدت اعتراض به آگهی نوبتی تجدیدی
از تاریخ انتشار نوبت اول به مدت  30روز میباش د همچنین امالکی که در اجرای ماده  13قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رسمی آگهی گردی د تحدی د حدو د آن همزمان انجام میشود .م
الف  98/100/7028تاریخ انتشار نوبت اول 98/2/2 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/3/1 :
شهرام خسروی -رئيس ثبت اسنا د و امالك شهرستان بابل
رونوشت آگهی حصر وراثت -خانم فاطمه خادم ابوالفضلی دارای شناسنامه شماره  603به شرح دادخواست
به کالس��ه  10/197/98از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده چنین توضیح داده که شادروان
کلثوم بهار بشناسنامه  -در تاریخ  98/2/2اقامتگاه دائمی خو د بدرو د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم
منحصر است به  -1فاطمه خادم ابوالفضلی فرزن د کربالیی آقا و کلثوم به ش ش  603متول د  1337محل تول د
باب��ل دختر متوفی  -2ام البنین خادم ابوالفضلی فرزن د کربالیی آقا و کلثوم به ش ش  104متول د  1333محل
تول د بابل دختر متوفی  -3عباس خادم ابوالفضلی فرزن د کربالیی آقا و کلثوم به ش ش  135متول د  1329محل

فرايندمهمترين مبنا براي اصالح معرفي کر د و
گفت :اين کاريست که در دنيا انجام ميشو د
و سيستم بانکي همه مبادالت را رص د و ثبت
ميکن�� د و به اين ترتيب ب��ه راحتي ميتوان
آن را ردياب��ي ک��ر د و با اشت��راک اين دا دهها
با سامان��ه مالياتي فراين د ماليات ستاني را نيز
توسعه بخشي د و جلو حجم عظيمياز فرارهاي
مالياتي را گرفت .در واقع با شناسنامه دار کردن
گردش پول ميتوان به راحتي خطا و فسا د را
در اقتصا د رديابي کر د .

شرک��ت بیمه کوثر با
صدور اطالعیه ای در
سامانه کدال صورت
های مالی (حسابرسی
نشده) خ��و د را برای
دوره  ۱۲ماهه منتهی
به  ۲۹اسفندماه  ۹۷منتشر کرد.به گزارش روزنامه
عصرایرانیان ،بیمه کوثر در دوره  ۱۲ماهه منتهی
ب��ه  ۲۹اسفندماه ( ۹۷حسابرسی نشده) به ازای
هر سهم  ۸۷۹ریال سو د محقق کرده است که
نسب��ت به مدت مشابه سال قب��ل  ۲۳۰درص د
رش د داشته است.این شرکت براساس عملکر د
 ۱۲ماهه برای سال مالی منتهی به پایان سال
 ۹۷مبلغ  ۲.۱۹۸.۱۸۷میلیون ریال سو د خالص
محقق کرده است .براساس اطالعیه کدال ،بیمه
کوثر در دوره مور د اشاره ۱۵.۴۰۱.۳۷۷ ،میلیون
ریال حق بیمه صادره داشته که نسبت به سال
قبل از آن  ۳۷درص د رش د داشته است .درآم د حق
بیمه این شرکت نیز ت��ا پایان سال  ،۹۷معادل
 ۱۱.۱۸۴.۷۰۳میلی��ون ریال بوده که نسبت به
س��ال قب��ل از آن  ۲۶درص د افزایش نشان می
دهد.از سوی دیگر خسارت پرداختی این شرکت
که در پایان سال  ۹۶معادل  ۷.۶۶۴.۶۷۲میلیون
ری��ال اعالم ش��ده ب��ا  ۱۹درص�� د افزایش به
 ۹.۱۳۲.۰۳۷میلیون ریال رسیده است.
اعطای تسهیالت به بازنشستگان در
قالب «طرح کرامت در سال »98

بان��ک رف��اه کارگران
در راستای تداوم رون د
ارائ��ه خدمات مالی به
مستمری بگی��ران و
بازنشستگان سازمان
تامی��ن اجتماع��ی و
بازنشستگان دانشگاه های علوم پزشکی در قالب
« طرح کرامت در سال  « 98تسهیالت پرداخت
می کند.به گزارش روزنامه عصرایرانیان به نقل از
روابط عمومی بانک رفاه کارگران؛ متقاضیان یا د
ش��ده می توانن د برای تهیه اموال و خدمات مور د
نیاز همانن د تهیه مصالح ساختمانی برای تعمیرات
واح�� د مسکونی ،هزینه درم��ان ،تحصیل ،تهیه
جهیزی��ه و ازدواج فرزن��د ،مسافرت های زیارتی
و سیاحتی و تعمی��رات اساسی و بازسازی کامل
واحده��ای مسکونی در قالب عق د مرابحه از این
تسهیالت استفاده کنند.گفتنی است ،مدت اعتبار
طرح مذکور تا پایان م��ردا د ماه سال  1399می
باشد.

تول د بابل پسر متوفی  -4رقیه خادم ابوالفضلی فرزن د کربالیی آقا و کلثوم به ش ش  887متول د  1322محل
تول د بابل دختر متوفی  -5عسکر ابوالفضلی فرزن د کربالیی آقا و کلثوم به ش ش  911متول د  1336محل تول د
بابل پس��ر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نمای د
تا هرکسی اعتراضی دار د و یا وصیتنامه از متوفی نز د او باش د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به
دادگاه تقدیم دار د واال گواهی صادر خواه د شد.
شعبه  10شورای حل اختالف بابل
رونوش��ت آگهی حصر وراثت -خانم زینب علی زاده نوایی دارای شناس��نامه شماره  2050148585به شرح
دادخواس��ت به کالس��ه  9/109/98از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده چنین توضیح داده
که ش��ادروان حمیده عبداله زاده بشناس��نامه  697در تاریخ  98/2/4اقامتگاه دائمی خو د بدرو د زندگی گفته
ورث��ه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به  -1بهروز علی زاده نوایی فرزن د س��لیمان و حمیده ش ش
 5680004488متول د  1371بن د پی غربی پسر متوفی  -2زینب علی زاده نوایی فرزن د سلیمان و حمیده ش ش
 2050148585متول د  1361بابل دختر متوفی  -3فاطمه زهرا رمضان پور احمدچالی فرزن د اسداله و حمیده ش
ش  205864426متول د  1377قم دختر متوفی  -4اس��داله رمضان پور احمدچالی فرزن د مشهدی گدا و حبیبه
ش ش  7متول د  1318بابل همسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت
یکمرتبه آگهی می نمای د تا هرکسی اعتراضی دار د و یا وصیتنامه از متوفی نز د او باش د از تاریخ نشر نخستین
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دار د واال گواهی صادر خواه د شد.
شعبه  9شورای حل اختالف بابل
آگهی مزایده به موجب پرونده اجرائی کالس��ه  9500130و  134و  9700277شش��دانگ یک باب/قطعه پالک
ثبتی ش��ماره  25فرعی از  20اصلی بخش  2ذیل ثبت ش��ماره  8144صفحه  18در دفتر جل د  51س��ن د ثبت و
صادر و مع الواسطه به شرکت ایزدمرغ طبرستان منتقل شده است ،به مساحت کلی  15579متر مربع.شماال
بطوله��ای  8/6مت��ر و  6/2متر و 7/90متر و  7/10متر و  17/50مت��ر و  81/10متر و  43/7متر  38/30و متر
و  21/60مت��ر و  1/85متر و  72/15متر .ش��رقا:بطولهای  16/40مت��ر و  29/35متر و  4/05متر و  3/15متر
جنوبا:بطولهای  84/45متر و  16/20متر و  52/40متر و  3/15متر.غربا بطول  44/9متر مرزیست به راه عبور
عامه به آدرس:سخرو د روستای فرامده طبق اسنا د رهنی شماره های  67449و 35371و 47791دفترخانه 121
در رهن بانک کشاورزی قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ  29/600/000/000ریال ارزیابی شده
و پالک فوق دارای  2118متر مربع اعیانی در دو سوله هر کدام  1059متر مربع جهت پرورش مرغ و  170متر
مربع انبار دان و  37متر مربع انبار ادوات و  36متر مربع سرویس بهداشتی  185متر مربع دفتر مدیرت که از
بلوک و سیمان و ماسه و پوشش حلب و دارای آب برق و گاز و دارای  11فن در ابعا د  1/40و 1/40و1و 1و
هر سالن دارای  4ردیف خط تغذیه دان و آبخوری تمام اتومات و سیستم گرمایشی سرمایشی با  9ع د د فن
 1/4و سه فن  1متری و  5ع د د کپسول آتش نشانی برای هرواح د و  11فن هوا برای  2واح د و دارای خط انتقال
برق با  6تیر برق در مسیر و  2تیر با یک ترانس و یک جاده اختصاصی  6متری از عبور عام کشاورزی در
داخل زمین زراعی شخصی و دارای چاه آب با لوله  20و سیستم تصویه آب( 3فیبتر کربنی و شنی با ارتفاع
 1/7متر با لوازم پمپ و مخزن و تابلوی برق و فاضالب) و دارای پروانه بهره برداری به تعدا د  30000قطعه
مرغ گوشتی که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف شرکت می باشد،پالک فوق از ساعت  9الی  12روز یک
شنبه مورخ  1398/03/19در محل شعبه اجراء ثبت اسنا د محمودابا د از طریق مزایده فروخته می شود.مزایده
از مبلغ  29/600/000/000ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شو د الزم به ذکر است
کلیه بدهی های مربوطه آب برق گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مور د
مزایده دارای آنها باش د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم
قطعی آن معلوم شده یا نشده باش د به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجو د مازاد،وجوه پرداختی
بابت هزینه های فوق از محل مازا د به برنده مزایده مستر د خواه د ش د و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می
گر د د ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گر د د مزایده روز اداری بع د از تعطیلی در همان ساعت و مکان
مقرر برگزار خواه د شد .م الف  98/140/7747تاریخ چاپ98/3/1 :
فرها د آقابابایی رودباری -رئیس اداره ثبت اسنا د و امالک شهرستان محمودآبا د
آگه��ی حصروراث��ت ش��ماره  9809987046100076بان��و فاطمه ش��هرت امیرراس��تگو ن��ام پدر فضیل
بشناس��نامه5صادره ازشادگان درخواستی بخواس��ته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که
همس��رش مرحوم عبدالحسن ش��هرت معاوی بشناسنامه239صادره از ش��ادگان در تاریخ1397/12/23در
ش��ادگان اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتنداز  -1متقاضی بامش��خصات فوق -2 .فاطمه معاوی به
کدملی1890543942متولد1379/09/20ص��ادره ش��ادگان -3 .مریم معاوی به کدمل��ی  1890615821متول د
 1381/10/29صادره شادگان .شهرت همگی معاوی(فرزندان متوفی) و الغیر .اینکه پس از تشریفات قانونی
مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینمای د تا هرکس اعتراض دار د یا وصیت نامه از متوفی نز د او باشد .از
تاریخ نشر آگهی یک ماه بدادگاه تقدیم دار د و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بع د
از این تاریخ ابراز شود،از درجه اعتبار ساقط است.
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