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اخبار
ایرانسل برای مسافران نوروزی
بستههای رومینگ ویژه ارائه کرد

سرویس اقتصادی  -ایرانسل برای
سفرهای نوروز مشترکان خود بستههای ویژه
و رایگان رومینگ بین المللی ارائه کرده است.
به گزارش امتیاز و به نقل زا روابط عمومی
ایرانسل ،به مشترکانی که تا پایان فروردین
سال  97به کشورهای ترکیه ،آذربایجان،
قزاقستان ،افغانستان ،افریقای جنوبی ،قبرس،
چین ،اتریش ،آلمان ،لهستان ،لوکزامبورگ،
چک ،تایلند و ایتالیا سفر میکنند روزانه 10
مگابایت اینترنت رومینگ رایگان ارائه میشود.
مشترکانی که قصد سفر به کشورهای ذکر شده
را دارند میتوانند با شمارهگیری کد دستوری
* #8*1111از این بستهها استفاده کنند.
همچنین مشترکان میتوانند با ارسال عدد 175
به شماره  555از فهرست اپراتورهای مجاز در
کشورهای مورد نظر اطالع پیدا کنند.
عالوه بر این ،ایرانسل به عنوان اپراتور پیشرو
در کسب رضایت مشتری ،در دو بخش با توجه
به مقصدهای مدنظر مشترکان خود بستههای
ویژهای در نظر گرفته است .مشترکانی که
قصد سفر به کشورهای افریقای جنوبی ،آلمان،
افغانستان ،اتریش ،اوگاندا ،ایتالیا ،بلژیک ،تایلند،
ترکیه ،جمهوری چک ،چین ،سوئد ،قبرس،
قزاقستان ،کامرون ،لوکزامبورگ ،مجارستان،
نیجریه و یمن را دارند با شماره گیری کد دستوری
* #2*3*1111میتوانند از این بستههای ویژه
بهره بگیرند .همینطور مشترکانی که قصد سفر به
کشورهای امارت متحده عربی ،اندونزی ،روسیه،
عراق ،سوئیس ،قطر ،کره جنوبی ،دانمارک ،استرالیا
و گرجستان را دارند میتوانند با شمارهگیری کد
دستوری * #1*3*1111از بستههای ارائه شده
استفاده کنند.
بزرگترین اپراتور دیتای کشور ،ایرانسل ،با
 51کشور و  69اپراتور رومینگ نسل  4یا 4G
و با  149کشور و  273اپراتور رومینگ نسل  3یا
 3Gخود را گسترش داده است.
مشترکان ایرانسل که قصد سفر به خارج از
کشور دارند ،میتوانند با ارسال نام کشور مقصد
(به فارسی یا انگلیسی) به شماره  555و یا مراجعه
به صفحه رومینگ وبسایت ایرانسل به نشانی
 irancell.ir/roamingو با جستوجوی کشور
مقصد ،از برقراری خدمات رومینگ و تعرفه خدمات
رومینگ با اپراتورهای کشور مد نظرشان آگاهی و
اطمینان پیدا کنند .ایرانسلیها برای فعالسازی
خدمات رومینگ باید پیش از خارج شدن از ایران
از طریق شمارهگیری کد دستوری *#1*1111از
سیم کارت خود و یا با استفاده از نرم افزار کاربردی
«ایرانسل من» اقدام کنند.
همچنین در طول سفر امکان افزایش
شارژ و مدیریت حساب ایرانسلی ،از طریق
شمارهگیری کد دستوری  *۷#و یا استفاده از
نرم افزار کاربردی یا نسخ ه وب «ایرانسل من» به
نشانی  my.irancell.irامکانپذیر است

وزیر صنعت ،معدن و تجارت :در
یک برنامه  ۳ساله  ۲۰۰هزار دستگاه
خودرو تجاری حمل و نقل جادهای
کشور نوسازی میشود.
محمد شريعتمداري در مراسم
تحويل  200خودرو تجارت در سايپا
ديزل افزود :تا پايان سال بيش از 16
هزار کاميون و کشنده در دو گروه
خودروساز بزرگ کشور توليد و تحويل
مي شود.
وي گفت :ساالنه اگر  70هزار
دستگاه کاميون و کشنده تحويل دهيم
بسيار مطلوب است ،مهمترين مانع
در راه نوسازي ،تأمين مالي صاحبان
خودروها است و لذا ما نمي توانستيم
واگذاري خودروهاي تجاري را با سرعت
انجام دهيم.
شريعتمداري افزود :در کالنشهرها
در دهه  70بيش از  85درصد قيمت
خودرو با تسهيالت دولتي انجام مي شد
و کاهش اين سهم باعث فرسوده شدن
بيشتر خودروهاي تجاري درون و برون
شهري شد .وي گفت :ما موفق شديم
از محل صرفه جويي انرژي نوسازي
شبکه حمل و نقل جاده اي را در دستور

شماره 2441

در برنامه ای سه ساله؛

نوسازی  ۲۰۰هزار دستگاه خودرو

کار قرار دهيم ادامه اين روند موفقيت
بيشتر طرح را در پي خواهد داشت.
شريعتمداري افزود :اميدوارم با افزايش
کيفيت توليدات داخلي حمايت از توليد
داخلي با جديت بيشتري ادامه يابد.
وي گفت :يک خودرو کشنده
سنگين در هر  100کيلومتر پيمايش
 60ليتر سوخت مصرف مي کند که
کاهش  50درصدي آن صرفه هاي
اقتصادي بيشتري براي کشور و مصرف
کننده خواهد داشت.
شريعتمداري افزود :براي اولين

بار در دولت يازدهم سياهه انتشار
آاليندگي در کالنشهرها را تهيه کرديم
و مشخص شد سيستم گرمايشي و
سرمايش خانگي و آالينده هاي متحرک
چه سهمي دارند که  27درصد آالينده
سازهاي متحرک مربوط به کاميون ها و
کشنده ها که شب تا صبح فعاليت مي
کردند ،بود و اين باعث مشکالت زيادي
براي شهروندان به ويژه مدارس و اقتصاد
کشور داشت و رئيس جمهور براي رفع
آن پيشقدم شد و پيگيري ها همچنان
ادامه دارد و هواي پاک از حقوق اساسي

مردم است.
وي گفت :از بانک ها خواسته شد
براي اجراي طرح نوسازي ناوگان حمل
و نقل وارد عمل شوند و صندوق توسعه
ملي هم بکار گرفته شد و مصوبات الزم
تهيه شد عالوه بر آن تعهد رئيس جمهور
به خودروسازان هم ابالغ شد و با اعتماد
خودروسازان مذاکرات آنها با طرف هاي
خارجي شروع شد که اميدواري زيادي
براي ورود قطعات منفصله براي عمل به
تعهدات تا اواسط تير بايد انجام و کار
توليد با سرعت شروع شود.
شريعتمداري افزود :امروز رانندگان
و متقاضيان تنها  50درصد قيمت
خودرو را مي پردازند و مابقي آنها در
قالب تسهيالت تأمين مي شود.
وي گفت :امسال  96.7درصد از
تعهدات ساخت و توليد  1.6ميليون
دستگاه کشور در صنعت خودروسازي
کشور محقق شده است و از آنها بابت
توليد و ايجاد اشتغال و ايجاد ارزش
افزوده تقدير مي کنيم.
شريعتمداري افزود 11 :ميليارد
دالر طي  3سال آينده در صنعت
خودروسازي سنگين کشور وارد مي

بانك
شود که تا به حال سابقه نداشته است و
تضمين کننده اشتغال موجود و اشتغال
جديد است .وي گفت :شرط اول ما در
اين مسير رعايت استاندارد است و ما
عمق بخشيدن توليد داخلي در صنعت
خودروسازي را در دستور کار داريم و
سرلوحه اين استاندارد ،استاندارد ايمني
است اينکه جاده هاي ما بد است ،نقاط
پرخطر داريم و گاردريل خوب نيست را
مي دانيم ولي ما مي توانيم به گونه اي
عمل کنيم که تصادف و فاجعه منجر
به مرگ نشود و ايمني سرلوحه توليد
استاندارد است.
شريعتمداري افزود :کاهش ميزان
مصرف سوخت و ساير استانداردها
هم مهم است که بايد رعايت کنيم
و بتدريج همه استانداردها را پاس
کنيم ،هر چند اکنون هم در اجراي
استانداردها تأخير شده است ،من در
رعايت استاندارد در کنار سازمان ملي
استاندارد خواهم بود.
وي گفت :زمانبندي هاي اجراي
استاندارد انجام شده است و خودروساز
بايد موانع را براي اجراي تعهدات بردارد
و با شتاب به اين سمت حرکت ميکنيم.

وزیر نفت:مذاکرات نفتی ایران و آذربایجان پیشرفت مطلوبی دارد

وزیر نفت ،گفت:امیدواریم مذاکرات ایران و آذربایجان در سفر
رئیس جمهوری به آذربایجان در نخستین روزهای سال آینده به
حصول توافقی مشترک بین دو کشور منتهی شود.
به گزارش وزارت نفت ،بیژن زنگنه ،وزیر نفت در دیدار با شاهین
مصطفییف ،وزیر اقتصاد و صنایع آذربایجان ،با اشاره به اینکه روابط
ایران و آذربایجان در تمام زمینهها به خوبی پیش میرود ،افزود:
روسای جمهوری دو کشور سهم بسزایی در این روابط دارند.
وی با بیان این که شرکت ملی نفت ایران روابط خوبی با شرکت
ملی نفت آذربایجان (سوکار) دارد و امیدواریم بتوانیم این روابط را باز
هم در بخش نفت و گاز توسعه دهیم ،تصریح کرد :همکاری با سوکار
بر اساس روابط متعارف بینالمللی در دستور کار است.
وزیر نفت ادامه داد :امیدواریم بتوانیم برای سفر رئیس جمهوری
کشورمان به آذربایجان که در نخستین روزهای سال  ۹۷انجام

ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺁﮔﻬﻰ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻫﻴﺒﺘﻲ -ﻋﺰﻳﺰﻩ ﺧﺴﺮﻭﻱ -ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﻣﺸﺎﺭﻱ -ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ -ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﺎﺭﻱ -ﺍﻣﻴﺮﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺳﻘﻠﻲ ﻧﮋﺍﺩﺍﺳﺒﻘﻲ -ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺤﻤﺪﻣﻜﻲ -ﻣﻠﻴﺤﻪ ﻣﺼﻠﺤﻲ ﻋﺮﺍﻗﻲ -ﻣﺠﻴﺪ ﻋﺒﺎﺳﻘﻠﻲ ﻧﮋﺍﺩﺍﺳﺒﻘﻲ -ﻣﺤﻤﺪ ﺭﻭﺍﻥ ﭘﺎﻙ -ﺯﻫﺮﺍ
ﻋﺒﺎﺳﻘﻠﻲ ﻧﮋﺍﺩﺍﺳﺒﻘﻲ -ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﺸﺎﺭﻱ -ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﺸﺎﺭﻱ -ﻣﺮﺟﺎﻥ ﻣﺸﺎﺭﻱ -ﺍﻣﻴﺮﻋﺒﺎﺱ
ﻣﺸﺎﺭﻱ -ﻋﻠﻲ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ -ﻋﻠﻲ ﺻﻔﺮ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺒﻴﻊ)ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ(
ﻣﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ -ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﻚ ﺭﻫﻦ -ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﭘﺎﻳﺎﻧﻜﺎﺭ -ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ
ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ -ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﻠﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ 107ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﺠﺮﻳﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﻨﺎﺧﺴﺮﻭ پ 73ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ
ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ 9609980010601042ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ  1397/02/26ﻭ
ﺳﺎﻋﺖ  8:15ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ  73ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

 110/168590ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  107ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻴﻼﺩ ﺑﺎﻭﻓﺎ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﻻﻟﻪ ﻋﻮﻗﺒﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9609980933101028
ﺷﻌﺒﻪ 212ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 5ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﺭﺥ
 1397/1/27ﺳﺎﻋﺖ  15:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 73
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ
ﺛﺎﻧﻲ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.

 110/167995ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  212ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  5ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ

میشود ،زمینه جهش را در روابط  ۲کشور به خصوص در بخش
انرژی فراهم کنیم.
شاهین مصطفییف ،وزیر اقتصاد و صنایع آذربایجان نیز در
این دیدار گفت :روابط ایران و آذربایجان با اراده روسای جمهوری ۲
کشور در حال گسترش است .وی گفت :رئیس جمهوری آذربایجان
برای روابط با ایران اهمیت خاصی قائل و خواهان گسترش آن است.
شرکت در کمیسیون اقتصادی ایران و آذربایجان که با حضور
مسعود کرباسیان ،وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران برگزار میشود،
از دیگر برنامههای امروز شاهین مصطفییف ،وزیر اقتصاد و صنایع
آذربایجان است.
سفیر جمهوری اسالمی ایران چندی پیش اظهار کرده بود :روابط
اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان در سال  ۲۰۱۶نسبت به سال
پیش از آن ،بیش از  ۷۰درصد رشد داشته است؛ همچنین در  ۹ماه

سال  ۲۰۱۷بیش از  ۴۰درصد رشد در روابط اقتصادی و تجاری دو
کشور رقم خورده است.

حداقل هزینه معیشت خانوار  ۲میلیون و  ۶۷۰هزار تومان تعیین شد

نمایندگان کارگری و کارفرمایی کارگروه مزد
در جلسه عصر دیروز خود حداقل هزینه معیشت
خانوار کارگری با بُعد  ۳.۳نفر را  ۲میلیون و ۶۷۰
هزار تومان در ماه تعیین کردند.
به گزارش مهر ،نمایندگان کارگری ،کارفرمایی
و دولت در جلسه عصر امروز کارگروه مزد ،موضوع
تعیین هزینه معیشت خانوار را به عنوان معیاری

ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ 213ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻛﺮﺩﻱ ﻧﻮﺭﻱ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺩﺭﻳﺎﺑﺎﺭﻱ ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ ﻣﻬﺮﻳﺰﻱ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ
ﺷﻤﺎﺭﻩ 118ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  542ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺨﺶ 11ﻛﻦ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ
ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻣﺘﺪﺍﻋﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭ
ﻓﺮﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎﺩﻩ  114ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ
ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﻠﻚ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﭘﻮﻧﻚ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺷﺮﻓﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﻛﻮﭼﻪ ﮔﻠﺰﺍﺭ ﻳﻜﻢ ﭘﻼﻙ  4ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻭﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻠﻚ:
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻧﺎﻣﻪ 27979
ﻣﻮﺭﺥ  96/5/23ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺰﺭﻭﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ5000
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ  118/542ﻗﻄﻌﻪ  130ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ 22ﻓﺮﻋﻲ
ﺍﺯ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﺷﻤﺎﻻ ﺑﻄﻮﻝ 50ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ 15ﻣﺘﺮﻱ ﺷﺮﻗﺎ ﺑﻄﻮﻝ 100ﻣﺘﺮ ﺑﻪ
ﻗﻄﻌﻪ 131ﺟﻨﻮﺑﺎ ﺑﻄﻮﻝ 50ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ  132ﻏﺮﺑﺎ ﺑﻄﻮﻝ 100ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ  129ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ
ﻭ ﺻﻔﺤﺎﺕ 15ﻭ  583ﺩﻓﺘﺮ ﺟﻠﺪ133/3ﻭ  132/3ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻛﻠﻲ = 3957108ﻱ=530130 -ﺍﻳﻜﺲ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺖ
ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﻭ ﺳﻮﻟﻪ ﺍﺣﺪﺍﺛﻲ
ﺑﻨﺎﻱ ﺳﺮﺍﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ . .ﻛﻪ ﺟﻤﻌﺎ ﺣﺪﻭﺩ 1000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ
ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺤﺪﻭﻩ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭﺍﺟﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺷﺠﺎﺭ ﻣﺜﻤﺮ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﮔﺮﺩﻭ – ﺑﻪ –
ﮔﻮﺟﻪ ﺳﺒﺰ -ﺍﻧﮕﻮﺭ -ﺗﻮﺕ -ﻓﻨﺪﻕ ﻭ . .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺩﺭﺧﺖ ﻏﻴﺮﻣﺜﻤﺮ ﺩﺭ ﻣﻠﻚ
ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻧﻴﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺴﺐ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺑﻴﻨﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻭﺍﺣﻮﺍﻝ ﻓﻨﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﻨﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺍﺯ
ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻓﻌﻠﻲ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻧﻮﻉ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻗﻴﻤﺖ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﻣﻠﻚ
ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺭﻓﺎﻫﻲ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﺎﺩﻟﻪ ﺭﻭﺯ ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﻣﻼﻙ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺍﻭﺻﺎﻑ ﺍﺣﺼﺎﺑﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﻨﻲ ﺫﻳﻤﺪﺧﻞ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﻴﻤﺖ
ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﻮﺻﻴﻔﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ
ﺩﺭ ﺯﺍﻣﻦ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﺍﺯ ﺗﺎﺛﻴﺮﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺛﺒﺘﻲ ﻣﺎﻟﻜﻴﺘﻲ
)ﻧﻮﻋﻴﺘﻲ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﻠﻲ ﺑﻮﺩﻥ -ﻣﻮﺍﺕ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ( . .ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﺭﺛﻴﻪ ﺍﻱ ﻣﺴﺘﺤﻘﻠﻐﻴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺍﺣﺼﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺪﻭﺙ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺴﺎﺣﺖ  5000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﻣﺒﻠﻎ 212/500/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻮﺭﺥ 97/1/19
ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ 12ﺍﻟﻲ 13ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻪ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺷﻬﺮﺯﻳﺒﺎ ﺥ
ﺷﻬﻴﺪ ﺍﺭﺩﻭﺷﺎﻫﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺟﻨﺐ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻗﻴﻤﺖ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻧﻘﺪﺍ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺑﺤﺴﺎﺏ ﺳﭙﺮﺩﻩ 2171299006009
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﻛﻴﺎﻳﻲ ﻧﮋﺍﺩ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ
ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺛﻤﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﻇﺮﻑ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺑﺪﻭﺍ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻭﺍﺭﻳﺰﻱ ﻛﺴﺮ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻨﻔﻊ
ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻃﺎﻟﺒﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ  5ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻣﻠﻚ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮔﺮﺩﺩ.
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برای تعیین دستمزد  ۹۷در دستور کار قرار دادند
که در نهایت شرکای اجتماعی حداقل هزینه
معیشت خانوار با بُعد  ۳.۵نفر (سرشماری نفوس
و مسکن  )۹۵نهایی شد.
بر اساس این گزارش ،تا دقایقی دیگر جلسه
شورای عالی کار به ریاست علی ربیعی وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی برای نهایی کردن توافقات

کارگروه دستمزد با حضور اعضای کارگری و
کارفرمایی تشکیل جلسه میدهد .به گزارش
خبرگزاری مهر« ،تعیین حداقل هزینه معیشت
خانوار» با هدف جبران فاصله حدود  ۷۰درصدی
حداقل مزد تا معیشت در دستور کار جلسات مزدی
قرار گرفت.الزم به ذکر است ،حداقل هزینه معیشت
در سال گذشته  ۲میلیون و  ۴۸۹هزار تومان تعیین

شد .بنابراین میتوان گفت حداقل هزینه معیشت
در سال جاری نسبت به سال گذشته  ۱۸۱هزار
تومان افزایش یافته است .همچنین بر اساس توافق
شرکای اجتماعی در جلسه کارگروه مزد ،سهم
خوراکیها در سبد معیشت خانوار  ۲۵.۷درصد
تعیین شد.بنابراین  ۷۴.۳درصد از هزینه معیشت
خانوار را اقالم غیرخوراکی تشکیل میدهد.

نمایشگاه قرآن و پول و دورهمی موزه
داران ،از فردا در موزه بانک ملی ایران

سرویس بانک-
موزه بانک ملی ایران
همزمان با میزبانی
«دومین دورهمی سالیانه
موزه داران» ،نمایشگاه
اسکناس و نیز نمایشگاه
آثار قرآنی را بر پا خواهد کرد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومی
بانک ملی ایران ،دورهمی سالیانه موزه داران،
امسال برای دومین بار و با هدف نزدیکی ،تبادل
تجربیات و مرور سالی که برای موزه ها و موزه
داران گذشت ،برگزار می شود.
در این مراسم با توجه به نیازهای موزه
های ایران ،دو پانل گفت و گو با محور موزه و
شبکه های اجتماعی و نیز گرافیک و موزه برپا
و دستاوردهای علمی این بخش بررسی خواهد
شد.
این مراسم فردا چهارشنبه  23اسفندماه
 1396از ساعت  14تا  17در محل موزه بانک
ملی ایران به نشانی خیابان فردوسی ،رو به روی
سفارت آلمان برپاست.
در ادامه این برنامه همزمان با هفته جهانی
پول ،نمایشگاهی به منظور نمایش اسکناس
های قیمتی برگزار می شود .در این نمایشگاه،
اسکناس های جهان در سال  1955در معرض
دید عموم قرار می گیرد و در کنار آن نمایشگاه
دایمی اسکناس های چاپ شده در بانک ملی
ایران به نمایش گذاشته خواهد شد.
یکی از برنامه های هفته جهانی پول در
موزه بانک ملی ایران ،برگزاری کارگاه هایی
مرتبط با این موضوع برای کودکان و نوجوانان
است .در این کارگاه های آموزشی که همه روزه
از ساعت  7الی  13برگزار می شود ،روش های
ساخت اسکناس ،قصه گویی ،آشنایی با روش
های تهیه کاغذ اسکناس ،آشنایی با چاپ
اسکناس ،تاریخچه ساخت سکه ،تاریخچه بانک
و بانکداری ،آشنایی با پشت صحنه بانک ها ،
روش های ساخت سکه و ضرب سکه آموزش
داده خواهد شد.
این برنامه تا  28اسفند همزمان با برنامه
های سراسری و بین المللی در سراسر دنیا در
موزه بانک ملی ایران ادامه خواهد داشت.
در نمایشگاه آثار قرآنی موزه بانک ملی ایران
نیز که از فردا افتتاح می شود و تا  29فروردین سال
آینده برپاست ،بزرگترین و کوچکترین قرآن کنده
کاری شده روی فلز در دنیا و همچنین  50تصویر
از قرآن های الکی موجود در کتابخانه و موزه ملی
ملک به نمایش در می آید.
دو قرآن فلزی اشاره شده ،در اصفهان
توسط استاد مهدی عسکری قلم زنی شده و
حکاکی آن ها توسط استاد رایین اکبرخان زاده
طی  11ماه با همراهی یک تیم  12نفره انجام
شده است.

با سرمایه گذاری بانک شهر صورت میگیرد:

احداث مجموعه ورزشی شهر در منطقه
زلزله زده سر پل ذهاب

با سرمایه گذاری بانک شهر احداث نخستین
سالن ورزشی در منطقه سرپل ذهاب ،آغاز میشود.
به گزارش مرکز ارتباطات روابط عمومی بانک
شهر ،هوشنگ بازوند با اشاره به اقدامات انجام شده
از سوی بانکها به منظور بازسازی مناطق زلزله زده
اظهار کرد :شبکه بانکی از ابتدای این حادثه برای
کمک اعالم آمادگی کرد و مدیر عامل بانک شهر به عنوان نماینده بانکهای
خصوصی چندین بار در منطقه حضور یافت و موضوعات مورد نظر با حضور
ایشان بررسی شد.
وی افزود :طی این مدت ،محورهایی از جمله سرمایه گذاری بانکهای
خصوصی در راستای کمک رسانی به این مناطق با حضور دکتر پورزرندی
مدیرعامل بانک شهر صورت گرفت و انتظار داریم سرعت پرداخت تسهیالت
از سوی بانکهای عامل بیشتر شود تا زحماتی که انجام میشود مثمر ثمر
باشد.
استاندار کرمانشاه در ادامه از تالش تمامی مدیران و به ویژه مدیرعامل
بانک شهر به عنوان نماینده بانکهای خصوصی در اختصاص هزینههای
تبلیغاتی و چاپ و انتشار سررسیدهای پایان سال برای کمک به مناطق زلزله
زده کرمانشاه قدردانی کرد.
گفتنی است ،کلنگ زنی سالن ورزشی «شهر» در منطقه زلزله زده
سرپل ذهاب ،فردا بیست و سوم اسفندماه با حضور استاندار کرمانشاه ،
مدیرعامل بانک شهر و تنی دیگر از مدیران شهری در این منطقه انجام
میشود.
آگهی حصر وراثت
آقــای محمــد جــواد عمــو رســتمی فرزنــد رشــید بــه شــرح درخواســتی کــه بــه شــماره
 6/96/471از ایــن شــورا ثبــت گردیــده درخواســت گواهــی انحصــار وراثــت نمــوده و
اعــام داشــته رشــید عمــو رســتمی فرزنــد بخشــعلی بــه شناســنامه  732صــادره از بهشــهر
درتاریــخ1396/11/23در اقامتــگاه دائمــی خــود شهرســتان بهشــهر فــوت نمــوده و ورثــه /
وارث حیــن الفــوت وی عبارتســت از -1 :محمــد جــواد عمــو رســتمی فرزنــد رشــید ش.ش
 942صــادره از بهشــهر متولــد  1366فرزنــد متوفــی  -2فاطمــه زهــرا انــواری رســتم کائــی
فرزنــد آقــا بــرار ش.ش  5132صــادره از بهشــهر متولــد  1344همســر متوفــی الغیــر ،اینــک بــا
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکــس
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ انتشــار آگهــی ظــرف
یکمــاه بــه شــورا مراجعــه و تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
قاضی شعبه ششم شورای حل اختاف بهشهر
آگهی حصر وراثت
آقــای ســکینه خاتــون عمــوزاد فرزنــد تقــی به شــرح درخواســتی کــه بــه شــماره  4/96/629از
ایــن شــورا ثبــت گردیــده درخواســت گواهــی انحصــار وراثــت نمــوده و اعــام داشــته مرضیه
قاســمپور فرزنــد علــی بــه شناســنامه  4صــادره از بهشــهر درتاریــخ1396/11/30در اقامتــگاه
دائمــی خــود شهرســتان بهشــهر فــوت نمــوده و ورثــه  /وارث حیــن الفــوت وی عبارتســت
از -1 :تقــی عمــوزاد فرزنــد رضاقلــی ش.ش  80صــادره از بهشــهر متولــد  1314/1/3همســر
متوفــی  -2علــی محمــد عمــوزاد فرزندتقــی ش.ش  172صــادره از بهشــهر متولــد 1355/6/1
پســر متوفــی  -3فضــه عمــوزاد فرزنــد تقــی ش.ش  192صــادره از بهشــهر متولــد 1345/6/1
دختــر متوفــی  -4ســکینه خاتــون عمــوزاد فرزنــد تقــی ش.ش  326صــادره از بهشــهر متولــد
 1357/4/1دختــر متوفــی الغیــر ،اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را
یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد
او باشــد از تاریــخ انتشــار آگهــی ظــرف یکمــاه بــه شــورا مراجعــه و تقدیــم دارد واال گواهــی
صــادر خواهــد شــد.
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختاف بهشهر
اباغ شماره بایگانی پرونده 961224
بدینوســیله بــه آقــای ادریــس عبدالهــی فرزنــد حســن کــه فعــا مجهــول المــکان مــی باشــد
بــه اســتناد مــاده  174قانــون آئیــن دادرســی کیفــری ابــاغ مــی گــردد کــه جهــت رســیدگی
بــه اتهــام خــود مبنــی بــر کاهبــرداری موضــوع شــکایت خانــم آزاده احمــدی در تاریــخ
 1397/01/29ســاعت  11صبــح در شــعبه  104دادگاه کیفــری دو ســمنان بــه آدرس ســمنان
میــدان عدالــت دادگســتری شهرســتان ســمنان حاضــر شــوند در غیــر اینصــورت بــه موضــوع
غیاب ـاً رســیدگی و تصمیــم قانونــی اتخــاذ خواهــد شــد.
مدیر شعبه  104دادگاه کیفری ده سمنان – حسین حسن آبادی

