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اخـــبار بیمه

همراهبانکتوسعهتعاون
بروزرساني شد

نسخههمراهبانکتوسعهتعاونبهمنظورتنوعبخشي
و تس��هيل در ارائه خدمات بانکداري الکترونيک به
مش��تريان بروزرساني شد .ش��ايان ذکر است که در
نس��خه بروزرساني ش��ده همراهبانک توسعه تعاون
خدماتي در قالب "خدمات س��پرده" ،خدمات کارت،
خدمات تسهيالت و پرداخت اقساط بر روي نسخه
جديد در جهت بهرهگيري و استفاده مشتريان داراي
س��پرده نزد بانک تعبيه ش��ده اس��ت و همچنين اين
بانک در راستاي خدمات رساني به ساير افرادي که
داراي س��پرده نزد بانک توس��عه تعاون نميباشند اما
از خدمات بانکداري الکترونيک همراهبانک استفاده
ميکنند خدماتي را بصورت مجزا در قالب "خدمات
کارت" منظور نموده است.

استفاده از رمز دوم يکبار مصرف فعال
اجبارينيست

مدير امور فناوري اطالعات و ارتباطات بانک مسکن
اعالم کرد :بنابر تصميم جديد بانک مرکزي ،اجباري
ش��دن اس��تفاده از رمز دوم يکبار مصرف براي انجام
تراکنشهاي اينترنتي به تعويق افتاد .ساسان شيردل
در گفت و گو با پايگاه خبري بانک مسکن-هيبنا ،با
بياناينکهبراس��اسبخش��نامهقبليبانکمرکزي،
تمام بانکها موظف به فراهم کردن بستر ارايه رمز
دوميکبارمصرفبهمنظورارتقاءامنيتتراکنشهاي
غيرحضوري تا اول خرداد ماه بودهاند ،گفت :اين الزام
همچنانوجودداردوبانکهاتافردامهلتدارندچنين
ظرفيت و زيرساختي را به لحاظ فني ايجاد کنند .اما
در عين حال ضرباالجل اجراي عموميطرح و الزام
مشتريان بانکي به استفاده از اين نوع رمز دوم براي
انجام تراکنشهاي بانکي فعال به تعويق افتاده و اين
الزام براي مشتريان از يکم خرداد اعمال نميشود.

اقدام شایسته بانک

خــبرویـژه

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:بانک صادرات ایران اقدام بسیار شایستهای در حمایت از نمایشگاه قرآن کریم انجام داده است .به گزارش اسکناس به نقل از روابط عمومی بانک
صادرات ،غالمعلی حداد عادل ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از بیست و هفتمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم بازدید کرد و با حضور در غرفه بانک صادرات ایران از نزدیک با رویکردهای
فرهنگی و قرآنی این بانک در نمایشگاه قرآن کریم آشنا شد .این عضو مجمع تشخیص مصلحت در حاشیه بازدید از بیست و هفتمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم ابراز کرد :دیدن چهرههای
شاد و بانشاط استقبال کنندگان از نمایشگاه قرآن کریم بسیار خوشحالکننده است و ما باید به خاطر چنین فضای معنوی که در ماه مبارک رمضان برپا شده است ،خدا را شاکر باشیم.

اخباربانک

صادرات در حمایت از

نمایشگاه قرآن کریم

تفاهمنامه همکاري ميان بنياد برکت و بانک پارسيان منعقد شد؛

ايجاد  84هزار فرصت شغلي در مناطق محروم کشور

برکت س��تاد اجرايي
بانک پارس��يان و بنياد ِ
فرم��ان حضرت ام��ام(ره) ،به منظور ايجاد و
راه اندازي  84هزار فرصت ش��غلي مس��تقيم
و غيرمس��تقيم در مناطق محروم و س��يلزده
کشور تفاهم نامه همکاري امضا کردند.
به گزارش روابط عموميبانک پارسيان ،روز
سهشنبه  31ارديبهشت ماه  ،98تفاهمنامهاي
مبني بر همکاري مش��ترک بانک پارسيان و
بني��اد برک��ت در تأمين مالي و اعطاي  3هزار
ميليارد ريال تسهيالت قرضالحسنه اشتغال
به  30هزار طرح اش��تغالزايي اجتماع محور
برک��ت ،منعقد و به امضاي کورش پرويزيان
و سعيد جعفري رسيد.
ب��ا امض��اي اي��ن تفاهمنامه 30،ه��زار طرح
اشتغالزايي اجتماعمحور معرفيشده از سوي
بنياد برکت در قالب کس��بوکارهاي خرد و
خانگي و در رس��تههاي ش��غلي مانند صنايع
دس��تي ،گليمبافي ،پارچهبافي ،سوزندوزي
و قاليباف��ي و ...ب��راي اف��راد جوياي کار در
روس��تاها ،مناطق محروم ،کمتر توسعهافته،
م��رزي و س��يلزده به بهرهب��رداري خواهد
رس��يد.راهاندازي اين تعداد طرح اشتغالزايي
موجب ايجاد  84هزار فرصت شغلي مستقيم
و غيرمستقيم براي افراد جوياي کار با اولويت
جوانان تحصيلکرده و زنان سرپرست خانوار
در مناط��ق س��يلزده ،مح��روم و روس��تايي
خواه��د ش��د .نقاط هدف اج��راي اين طرح،
تماميمناطق روس��تايي ب��ا اولويت مناطق
محروم و مرزي س��يلزده تعيين شده و براي

هر طرح اش��تغالزايي 100 ،ميليون ريال به
ش��کل قرضالحس��نه تأمين مالي ميشود.
زم��ان بازپرداخت تس��هيالت اعطايي نيز با
احتس��اب شش ماهه دوران تنفس 60 ،ماهه
خواهد بود.

کمک به محروميتزدايي و توانمندسازي

اقتصادي و اجتماعي مناطق محروم

مديرعام��ل صن��دوق قرضالحس��نه بانک
پارسيان نيز يکي از رسالتهاي اين صندوق
را ايجاد اش��تغال ،کمک به محروميتزدايي
و توانمندس��ازي اقتص��ادي و اجتماع��ي
مناط��ق مح��روم ذکر کرد و اظهار داش��ت:
مق��ام معظم رهبري نيز هميش��ه بر حمايت
از کس��بوکارهاي خرد و دانشبنيان تأکيد

داشته و دارند .محمدرضا فقيري خاطرنشان
کرد :از س��وي ديگ��ر ،بنياد برکت طرحهاي
اش��تغالزايي اجتماعمحور خوبي را در حوزه
کس��بوکارهاي خ��رد و خانگ��ي تهيه و در
س��طح کشور اجرايي کرده است.همراستايي
فعاليت اين دو نهاد و تعامالت مشترک در اين
زمين��ه ،موجب تنظيم و انعقاد اين تفاهمنامه
همکاري ش��ده اس��ت که به شکل عملياتي،
س��بب تقويت و حمايت از ش��غلهاي خرد و
خانگي خواهد شد.
وي ب��ا تأکيد بر اينک��ه اين تفاهمنامه قابل
تمدي��د اس��ت ،عن��وان کرد :در ف��از اول اين
تفاهمنام��ه ،ب��ه  30هزار طرح اش��تغالزايي
بنياد برکت در مناطق محروم و کمبرخوردار

تمام کشور تسهيالت قرضالحسنه پرداخت
خواهد شد .مديرعامل صندوق قرضالحسنه
بانک پارس��يان با اش��اره ب��ه همکاريهاي
گذش��ته اي��ن صندوق با بني��اد برکت ،اظهار
امي��دواري کرد که اي��ن تعامالت و اقدامات
مش��ترک در آينده نيز ادامه داش��ته باش��د.
مديرعام��ل بنياد برکت در حاش��يه مراس��م
انعقاد اين تفاهمنامه تصريح کرد :با توجه به
تأکيدات و سياس��تهاي ستاد اجرايي فرمان
حض��رت ام��ام(ره) ،بنياد برکت در س��ال 98
اجراي  30هزار طرح اش��تغالزايي را در 25
اس��تان و  150شهرس��تان در دست اجرا دارد
ک��ه اي��ن مه��م ،به اعتباري بال��غ بر  10هزار
ميلي��ارد ريال نيازمند اس��ت.براي تأمين اين
مي��زان اعتبار ،عالوه بر منابع س��تاد اجرايي
فرم��ان حض��رت امام(ره) ،مش��ارکت منابع
بانکي نيز مورد نياز است .سعيد جعفري ادامه
داد :ب��ا انعقاد اي��ن تفاهمنامه 30 ،هزار طرح
اش��تغالزايي برکت که ام��کان راهاندازي يا
تکميلشان با  100ميليون ريال فراهم باشد،
بهطور قرضالحسنه تأمين مالي ميشود.اين
 30هزار طرح اشتغالزايي ،امکان ايجاد شغل
براي  84هزار متقاضي را به ش��کل مس��تقيم
و غيرمس��تقيم فراهم خواهد کرد .مديرعامل
بنياد برکت در پايان خاطرنش��ان کرد :نقاط
هدف اين تفاهمنامه ،مناطق محروم روستايي
و س��يلزده خواهد بود و افراد واجد ش��رايط از
طريق شبکه تسهيلگران بنياد برکت به بانک
پارسيان معرفي خواهند شد.

اعالم ساعات کاري شعب بانک آينده
در روزهاي پس از شبهاي قدر

بانک آينده ،ساعات کار شعب خود را در روزهاي پس
از ش��بهاي قدر ،اعالم کرد .بهمنظور بهرهمندي
بيشتر از فضيلت شبهاي قدر ،زمان ارائه خدمت به
مشتريان محترم ،در روزهاي  ۴و  ۸خردادماه جاري
براي کليه شعب و ساير ادارات و واحدهاي اجرائي
بانک ،به ساعت  ۹صبح ،تغيير مييابد.

بازديد مديران بانک تجارتي ايران و
اروپا ( )E.I.Hاز بانک دي

مديران ارشد بانک تجارتي ايران و اروپا ( ).E.I.Hدر
راس��تاي توسعه سطح روابط کارگزاري و گسترش
عمليات بانکداري بين الملل با مديران ارشد بانک
دي دي��دار کردن��د .به گ��زارش اداره روابط روابط
عموم��يو تبليغ��ات بان��ک دي ،در اين ديدار که با
حض��ور علي فتحعلي ،عضو هيئت مديره و مديران
معاون��ت ام��ور بين المل��ل و ارزي بانک دي برگزار
ش��د ،دو تن از مديران ارش��د بانک تجارتي ايران
و اروپ��ا ( ).E.I.Hمس��تقر در آلم��ان ،ضمن بازديد از
س��اختمان مرکزي و آشنايي با پتانسيلهاي بانک
دي ،زمينهه��اي گس��ترش تعامالت بين المللي و
توس��عه س��طح روابط کارگزاري خود با بانک دي را
بررس��ي کردند .عل��ي فتحعلي ،عضو هيئت مديره
بانک دي در اين ديدار با معرفي پتانسيلهاي بانک
دي در امور بين الملل و ارزي گفت :بانک دي ضمن
به��ره من��دي از مديران و کارشناس��ان مجرب در
معاونت امور بين الملل و ارزي ،توانسته در شرايط
پس از نقض يکطرفه برجام از سوي دولت آمريکا
و درج نام بانک دي در فهرس��ت تحريمهاي اداره
کنت��رل داراييهاي خارجي وزارت خزانه داري آن
کش��ور موسوم به اوفک ( ،)OFACبه فعاليتهاي
ارزي ب��ه ش��کل قابل قبولي ادام��ه دهد و همواره
رضايت مش��تريان ايراني و ذينفعان آلماني را جلب
نمايد.

شهرستان
منهایپایتخت

ديداررئيسمجمعنمايندگان
با مدير كل پست استان گيالن

ول��ي داداش��ي نماينده مردم آس��تارا و رئيس مجمع
نمايندگان استان گيالن در مجلس شوراي اسالميو
ف��رزادتوکل��يمديرکلارتباطاتوفناورياطالعات
استان گيالن ضمن حضور در اداره کل پست استان
گيالن با مدير کل پست استان ديدار و گفتگو نمود  .به
گزارش روابط عموميپست استانگيالندر روز شنبه
 28ارديبهشت 1398ولي داداشي نماينده مردم آستارا
و دبير کميسيون اصل  90مجلس شوراي اسالميو
فرزادتوکليمديرکلادارهارتباطاتوفناورياطالعات
استان با سبحاني مدير کل پست استان گيالن ديدار
و گفتگو نمود  .در اين ديدار سبحاني مديركل پست
استان ضمن عرض خير مقدم و خرسندي نسبت به
حضورايشاندرادارهکلپستاستانگيالن،گزارشي
ازوضعيتعملکردپس��تاس��تانگيالنودفاترICT
روستايي را خدمت ايشان ارائه نمود .

استمرار نمايشگاه قرآن يکي از
شاخصهاي موفقيت است

مسئول دفتر نمايندگي شوراي سياست گذاري ائمه
جمعه در استان خوزستان گفت :يکي از شاخصهاي
موفقيت اداره فرهنگ و ارش��اد اسالميخوزس��تان،
اس��تمرار در برگزاري نمايش��گاه قرآن است .حجت
االس�لام محم��ود محمدزاده در حاش��يه بازديد از
سيزدهميننمايشگاهقرآنوعترتخوزستان،اظهار
کرد :برگزاري نمايشگاه قرآن برنامه ارزشي جامعه
اسالمياس��ت .اس�لام تنها ديني است که سرآغاز
آن ب��ا کلم��ه اق��راء به معني خوان��دن بوده و در بين
اديان بي مثال اس��ت .وقتي س��فارش خدا و پيامبر
گرامي ،به انسانها با کلمه اقراء شروع شود ،نشان
دهنده اين است که خواندن و نوشتن در آن جامعه
جايگاه خاصي دارد است .وي ضمن تقدير از اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالميخوزستان در اهتمام به
برگزاري نمايشگاه قرآن ،افزود :يکي از شاخصهاي
موفقيت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي ،استمرار
در برگزاري نمايش��گاه قرآن اس��ت .مس��ئول دفتر
نمايندگي ش��وراي سياس��ت گذاري ائمه جمعه در
اس��تان خوزس��تان تصريح کرد :احياي ارزشهاي
قرآن��ي و مذهب��ي بي��ن مردم از جمل��ه اهداف اين
نمايشگاه است .همچنين حضور غرفههاي فرهنگي
بومياستان نيز قابل توجه است.

با حضور مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران صورت گرفت؛

راه اندازي سامانه بوميسازي شده باالبري دستگاه حفاري دريايي
س��امانه بوميس��ازي ش��ده باالب��ري
( )JACKINGدستگاه حفاري دريايي شهيد
مدرس روز س��ه شنبه ( 31ارديبهشت ماه) در
آييني با حضور سيد عبداله موسوي مديرعامل
شرکت ملي حفاري ايران در آبهاي ساحلي
جزيره خارگ راه اندازي و در مدار عمليات قرار
گرفت  .به گزارش روابط عموميشرکت ملي
حفاري ايران به روز رساني اين سامانه براساس
طراحي جديد و مباني سيستم هيدروليک پس
از بررس��يهاي فني و مهندس��ي با توجه به
ظرفيتها و امکانات داخلي براي نخستين بار
در کشور تحقق يافت  .دستگاه حفاري دريايي
ش��هيد مدرس يک سال به دليل عدم کارايي
اين سيس��تم زمين گير ش��ده بود که با دستور
و پيگيريه��اي وي��ژه مدير عامل و به همت
متخصصان مجرب ش��رکت در مدت سه ماه
طراحي ،س��اخت و تأمين قطعات و تجهيزات
الزم محقق و ظرف دو ماه کارهاي اجرايي و
نصب آن انجام و پس از آزمايشهاي ميداني
راه اندازي گرديد  .در طراحي و بوميس��ازي
قطعات و تجهيزات که براس��اس اس��تاندارد
کار در صنع��ت حف��اري ص��ورت پذيرف��ت
سيس��تمهاي خنک کنن��ده ،فرمان کنترل و
قدرت ،ارتقاء کيفي و نوس��ازي و بازس��ازي
جکهاي اصلي و تعويض اتصاالت با کمترين
هزينه و بدون اس��تفاده از پيمانکاران خارجي
و داخلي با موفقيت کامل اجرا ش��د  .به گفته
کارشناسان در طراحي سيستم قديم ،دستگاه
با شش پمپ هيدروليک (پاور پک) کار ميکرد
که در طراحي جديد به نحوي برنامهريزي شده
که عمليات باالبري (جکينگ ) با بکارگيري
ي��ک پم��پ براي هر پايه امکان پذير اس��ت .
گفته ميشود در سيستم قديميدرجه حرارت
در حي��ن عملي��ات افزاي��ش مييافت اين در
حال��ي اس��ت ک��ه در طراحي جدي��د با ايحاد
سيس��تم خنک کننده ،دم��اي روغن همواره
در حد نرمال ميباش��د  .همچنين سيس��تم
باالب��ري هن��گام باال رفتن در کل دس��تگاه

حف��اري ايجاد ضرب��ه ميکرد که اين نقيصه
ني��ز در سيس��تم جدي��د برطرف و جکينگ به
صورت نرم و عادي انجام ميشود  .تراز کردن
پايهها و جا زدن پينهاي نگه دارنده از ديگر
مواردي اس��ت که قبل از اين دش��واريهايي
در بر داش��ت و با س��ختي انجام ميش��د اما در
سيس��تم جديد اين کار به آس��اني و با صرف
کمترين انرژي توس��ط کارکنان به س��رانجام
ميرس��د  .برخورداري از خدمات پش��تيباني و
دسترس��ي آس��ان به تامين قطعات يدکي در
داخ��ل ،مصرف س��وخت کمتر ،صرفه جويي
قابل توجه در هزينهها ،استفاده از توانمنديها
و ظرفيته��اي موجود کش��ور از مزيتهاي
موفقيت جديد تالشگران شرکت ملي حفاري
ايران به شمار ميآيد  .در آيين بهره برداري از
اين دستاورد متخصصان و کارشناسان شرکت
که معاون مديرعامل در عمليات حفاري ،مدير
خدمات ،مدير عمليات حفاري در دريا ،رئيس
دفتر مدير عامل  ،رئيس نگهداري و تعميرات
مکاني��ک و جمع��ي از مس��ئوالن عملياتي و
پش��تيباني حضور داشتند ،مديرعامل شرکت
در س��خناني اين توفيق را در ش��رايط تحريم
و محدوديتهاي ايجاد ش��ده بسيار ارزشمند

و قابل تقدير دانس��ت  .وي گفت :اين کار در
راس��تاي خودکفايي ،خوداتکايي ،برنامههاي
اقتص��اد مقاومت��ي و تکيه برتوانمندي داخلي
و در نتيج��ه ه��م افزاي��ي و همگرايي حاصل
و متخصص��ان ش��رکت ملي حف��اري ايران
نش��ان دادند که هي��چ محدوديتي نميتواند
روند توس��عه صنعت نفت و صنعت حفاري در
اي��ران را متوق��ف نمايد  .موس��وي با تاکيد بر
انجام کارها بر مبناي برنامهريزي مهندس��ي،
ن��گاه بنگاه��داري ،توجه ويژه به مقوله درآمد
زاي��ي و دق��ت عمل در کنترل هزينهها افزود:
بر اس��اس محاس��بات و برآورد صورت گرفته
انجام اين بخش بازس��ازي دس��تگاه حفاري
ن
ش��هيد مدرس توسط شرکتها و پيمانکارا 
خارج��ي دو ميليون يورو هزينه در برداش��ت
ک��ه با اقدام ارزن��ده متخصصان و کارکنان و
توصي��ه اکي��د در باب اس��تفاده از توان داخلي
سازمان ،در اين ارتباط  ۱۵ميليارد ريال هزينه
انج��ام ش��د که عالوه ب��ر جلو گيري از خروج
ارز از کش��ور موجب سرافرازي شرکت است .
مدير عامل ش��رکت ملي حفاري ايران ضمن
قدرداني از متخصصان و کارکنان سختکوش
مديريته��اي عمليات ،نگهداري و تعميرات

(نت) ،تدارکات و امور کاال و س��اير بخشها
که در اين زمينه همکاري و همياري داشتند،
اظهار کرد :هم افزايي و همگرايي موجب رشد
و تعالي س��ازمان ،افزايش راندمان کار و بهره
وري و ايجاد ظرفيتهاي جديد در مجموعه
ميش��ود  .وي ب��ا بي��ان اينک��ه فعاليتهاي
اين ش��رکت در بخش حفاري چاههاي نفت
و گاز در دري��ا ب��ه عن��وان يکي از اولويتهاي
عمليات��ي ،مورد توجه ويژه قرار دارد ،گفت :با
توجه به گستردگي حوزه عملياتي در آبهاي
خليج فارس اين ش��رکت ميبايس��ت توان و
ظرفيتهاي خود را براي حضور پر رنگ تر در
اين عرصه بهبود و افزايش دهد  .موسوي با
اشاره به بازسازي و راه اندازي دستگاه حفاري
دريايي شهيد مدرس و آمادگي اين دکل جهت
به کار گيري در يکي از ميادين نفتي در گستره
عملياتي شرکت نفت فالت قاره ايران ،گفت:
همچنين مقرر اس��ت دس��تگاه حفاري شهيد
رجايي که هم اکنون در موقعيت پارس جنوبي
اس��تقرار دارد نيز براي بازس��ازي و تعميرات
اساسي (اورهال) به يکي از ياردهاي تعميراتي
انتقال داده ش��ود  .مديرعامل ش��رکت ملي
حفاري ايران افزود:حفار مردان س��ختکوش
اين شرکت در عمليات دريا تاکنون حفر 398
حلقه چاه نفت و گاز به متراژ بيش از  656هزار
و  600متر در دريا را در کارنامه دارند که از اين
تعداد هفت حلقه اکتشافي 165 ،حلقه توسعه
اي ،يک حلقه توصيفي و  225حلقه تعميري
تکميلي بوده است  .وي در ادامه اظهار کرد:
مديريت عمليات حفاري در دريا ش��رکت که
از کادري متخصص و مجرب برخوردار است
در حدود چهار دهه گذش��ته همس��و با اجراي
پروژههاي مربوط به شرکت نفت فالت قاره
در ميدانهاي نفتي درود ،فروزان ،س��يري و
سکوي نفتي ابوذر ،حداقل در شش فاز پارس
جنوب��ي تع��داد  85حلقه چ��اه گازي حفاري و
تکميل نموده که هم اکنون از س��وي شرکت
نفت و گاز پارس در مدار توليد قرار دارند .

دور و نزدیک

قشم کريدور صادرات و واردات
محصوالتدانشبنيان

مدير مرکز بين المللي
رش��د قشم از انتخاب
مرک��ز رش��د قش��م
ب��ه عن��وان کريدور
ص��ادرات و واردات
محصوالت و خدمات
واحدهاي فناور و ش��رکتهاي دانشبنيان سراس��ر
کش��ور خبر داد .به گزارش روابط عموميس��ازمان
منطقهآزادقشم،سيدهمهديهفالحيبااشارهبهبازديد
مسئوالن مؤسسه بنياد برکت وابسته به ستاد اجرايي
فرمان حضرت امام خميني (ره) از مرکز رش��د قش��م
اظهارداشت:دربازديدازواحدهايفناوروشرکتهاي
دانشبنيانمستقردرمرکزوآزمايشگاههايادارهکل
غذا ،دارو و استاندارد قشم سطح توانمندي مرکز رشد
م��ورد بررس��ي قرار گرف��ت .وي ادامه داد :با توجه به
پتانسيلباالياينمرکزوموقعيتمنطقهآزادقشمدر
زمينه تسهيل مراحل صادرات و واردات کاال ،مؤسسه
بني��اد برک��ت آمادگي خود را براي آغاز اين همکاري
اعالم کرد .مدير مرکز بين المللي رش��د قش��م افزود:
واحدهاي فناور و شرکتهاي دانش بنيان از سراسر
کشور ميتوانند هرگونه محصول و يا خدمات خود را
از طريق مرکز رشد قشم به اقصي نقاط جهان صادر
کرده و يا مواد اوليه مورد نياز خود را وارد نمايند.

اگهی ابالغ دادخواست وقت رسیدگی خواهان خانم سارا دادار
به وکالت خانم آرزو محمدی دادخواستی به طرفیت خواندگان؛
غالمرضا خاکی ،ورثه مرحوم علی عباسی زاده فراهیه و خانم
اعظم میرزا بیگلو ،فاطمه عباسی زاده فراهیه ،ندا عباسی زاده
فراهیه ،مهدی عباسی زاده فراهیه ،شادی عباس زاده فراهیه،
بخواس��ته الزام خواندگان به ایفای تعهدات تقدیم ش��عبه نهم
پرند نموده که به کالسه /۹۸پ ۵۵/ثبت شده است و برای روز
یکشنبه مورخ  ۹۸/۴/۹ساعت  ۱۰:۳٠وقت رسید تعیین گردیده
و چون نامبرده مجهول المکان اعالم ش��ده لذا طبق قانون یک
نوبت اگهی در یکی از جراید کثیر االنتش��ار درج می ش��ود،تا
قبل از طول وقت رسیدگی میتواند به دبیر خانه شورا مراجعه
ضمائم آدرس س��کونت خود را اعالم نماید در صورت عدم
حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.
شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان رباط کریم(پرند)

