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خبر بیمه

مجمع عمومي صندوق تامين
خسارتهاي بدني برگزار شد

با تائيد س��ازمان حسابرس��ي کل کش��ور و مجمع
صن��دوق  ،براي پنجمين س��ال پياپي صورت هاي
مالي بدون بند ش��رط تصويب ش��د به گزارش روابط
عموم��ي صندوق تامين خس��ارت بدني ،صورتهاي
مالي منتهي به  29اس��فند  97كه توس��ط س��ازمان
حسابرسي مورد بررسي و حسابرسي قرارگرفته بود،
براي پنجمين سال متوالي بدون هرگونه بند شرط و
شفاف مورد تصويب مجمع عمومي قرارگرفت .بدين
ترتيب صندوق تامين خسارتهاي بدني جزء نهادهاي
شفاف در حوزه عملكردي در بين سازمانهاي كشور
طبقه بندي گرديد .مجمع عمومي با حضور آقايان
دكتر معمارنژاد ،نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي
و به عنوان رئيس مجمع عمومي ،دکتر س��ليماني،
رئي��س کل بيمه مرکزي جمهوري اس�لامي ايران
 ،دکتر الياس حضرتي رئيس کميس��يون اقتصادي
مجلس ش��وراي اسالمي و نمايندگان ساير اعضاي
مجمع عمومي  ،آقاي دكتر نوري معاون دادس��تان
كل كش��ور و اعض��اي هي��أت نظارت پس از تالوت
آياتي از قرآن كريم و قرائت دس��تور جلس��ه توس��ط
رياس��ت مجمع در محل صندوق تامين خسارتهاي
بدني برگزار شد و عملکرد صندوق در راستاي اجراي
بخش��ي از يكي از استراتژيهاي هشتگانه تدويني،
تح��ت عنوان تقويت انضباط مالي و اقتصادي براي
صن��دوق در س��ال 1397م��ورد تاييد و تقدير اعضاء
مجمع قرار گرفت.

رشد پرداخت تسهیالت

خــبرویـژه

رئیس شعبه شیراز بانک توسعه صادرات گفت :شعبه شیراز درپرداخت تسهیالت ریالی در سال  ۱۳۹۷رتبه ششم و در ضمانت نامه صادره ریالی رتبه دوم را در بین شعب بانک توسعه صادرات
ایران به خود اختصاص داده اس��ت .س��یدصمدالدین هاش��می در ادامه گفت این ش��عبه درپرداخت تس��هیالت ریالی در س��ال  1397رتبه شش��م و در ضمانت نامه صادره ریالی رتبه دوم را در بین
شعب بانک توسعه صادرات ایران به خود اختصاص داده است  .وی گفت :این شعبه تا پایان خردادماه سال جاری 305میلیارد ریال تسهیالت سرمایه درگردش به واحدهای تولیدی صادراتی
استان در حوزه های پتروشیمی  ،فوالدی ،شیرین بیان  ،محصوالت کشاورزی ومعدنی اعطا کرده است.

اخباربانک

و ارائه خدمات شعبه

شیراز

مدیر امور اعتباری بانک مسکن خبر داد:

برنام ه جدید برای فروش اقساطی واحدهای مسکن مهر
مدی��ر ام��ور اعتباری بانک مس��کن از برنامه
جدید مسووالن بخش مسکن برای تکمیل،
افتتاح و فروش اقس��اطی بخش عمدهای از
واحدهای باقیمانده مسکن مهر خبر داد.
محمد حس��ن علمداری ،مدیر امور اعتباری
بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار پایگاه
خب��ری بانک مس��کن-هیبنا اعالم کرد :در
جلس��های که روز گذشته با حضور مسووالن
بخش مسکن در حوزه مسکن مهر و همچنین
مدیران عامل ش��هرهای جدید کشور برگزار
ش��د در خص��وص فروش اقس��اطی بخش
دیگری از واحدهای مس��کن مهر باقی مانده
تصمیمگیری شد.
وی افزود :بر این اس��اس مقرر ش��د تا پایان
سال جاری حدود  100هزار واحد مسکن مهر
که عملیات س��اخت آنها به پایان رس��یده و
تکمیل ش��دهاند افتتاح ،فروش اقساطی و به
متقاضیان تحویل ش��ود .این در حالی اس��ت
که براس��اس اعالم مس��ووالن مسکن مهر
هماکنون نزدیک به  170هزار واحد مسکن
مهر در کش��ور باقی مانده اس��ت که دولت بنا
دارد هر چه سریعتر این واحدها را تکمیل کرده
و توام با تامین خدمات زیربنایی و زیرساختی
این واحدها ،مقدمات فروش اقساطی ،افتتاح
و تحویل آنها به متقاضیان را فراهم کند.
علمداری با اشاره به اینکه نشست روز گذشته
ب��ا حض��ور مقامات وزارت راه و شهرس��ازی،
وزارت نیرو و مدیران عامل ش��هرهای جدید
به منظور پایش طرح مسکن مهر و همچنین

هماندیش��ی در خصوص مس��ائل مربوط به
مس��کن مهر برگزار شد ،خاطرنشان کرد :در
این نشس��ت همچنین به س��واالت مدیران
عامل ش��هرهای جدید و س��ایر حاضرین در
جلس��ه در خصوص مس��ائل مربوط به تامین
مالی مسکن مهر از جمله موضوعات مرتبط
با تسهیالت این پروژه پاسخ داده شد.
وی اف��زود :بحث فروش اقس��اطی واحدها،
مس��ائل مرب��وط به متمم جدید تس��هیالت
مس��کن مهر و  ...برخی از مس��ائلی بود که
مدی��ران عامل ش��هرهای جدید در ارتباط با
آنه��ا س��واالتی را مطرح کردن��د و به آنها
پاسخ داده شد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه همکاری مطل��وب میان

مس��ووالن مرتب��ط با پروژه مس��کن مهر و
همعقی��ده بودن دس��تاندرکاران س��اخت
ای��ن واحده��ا در موضوع ض��رورت تکمیل
واحدهای باقی مانده،تامین خدمات زیربنایی
و روبنایی،افتت��اح وفروش اقس��اطی واحدها
گفت :همه حاضران در جلس��ه روز گذش��ته
بر این موضوع تاکید داشتند که الزم است با
افزایش همکاریهای متقابل،پرونده مسکن
مهر در اس��رع وقت بس��ته شود وهمه واحدها
تعیی��ن تکلیف ش��ود .علم��داری همکاری
دس��تگاههای مس��وول در حوزه مسکن مهر
ب��ا یکدیگ��ر را مطل��وب ارزیابی کرد و تعامل
آنه��ا ب��ا بانک مس��کن را تعاملی همکارانه
ومثبت اعالم کرد .وی شرط رسیدن واحدها

به مرحله فروش اقس��اطی و صدور دفترچه
اقس��اط برای بازپرداخت تسهیالت از سوی
متقاضیان را تکمیل عملیات س��اخت واحدها
و رس��یدن آنها به مرحله افتتاح عنوان کرد
و گفت :مطابق با تصمیمات گرفته شده قرار
است منابعی به منظور تامین زیرساختهای
مسکن مهر در اختیار وزارت نیرو قرار بگیرد
و دو وزارتخانه راه وشهرسازی و نیرو در این
زمین��ه با یکدیگر هم��کاری کنند .مدیر امور
اعتباری بانک مسکن منبع تامین این اعتبار
را منابع دولتی اعالم کرد.
وی همچنین از همکاری مطلوب خریداران
مس��کن مهر در شهرها در بازپرداخت اقساط
تس��هیالت دریافت شده برای واحدهایی که
فروش اقس��اطی شدهاند خبر داد و گفت :اگر
چه در حوزه تسهیالت مسکن مهر نیز بانک
مس��کن ب��ا موضوع مطالب��ات معوق مواجه
اس��ت ام��ا بخش قابل توجه��ی از خریداران
مس��کن مهر اقس��اط خود را به موقع پرداخت
میکنند.
وی خطاب به خریداران مسکن مهر که کارت
قس��ط تسهیالت دریافت کردهاند گفت:الزم
اس��ت این گ��روه از تس��هیالتگیرندگان از
بانک مس��کن نس��بت به بازپرداخت به موقع
تس��هیالت دریاف��ت ش��ده و واری��ز به موقع
اقساط خود اقدام کنند تا بانک مسکن بتواند
از محل بازگشت منابع تسهیالتی مسکن مهر
به خانهدار ش��دن سایر متقاضیان تسهیالت
مسکن کمک کند.

یک اتفاق خوب در راه است!

 31مردادم��اه آخری��ن مهلت ش��رکت در چهلمین
مرحله قرعهکش��ی حس��اب های قرض الحس��نه
پس انداز بانک ملی ایران اس��ت .به گزارش روابط
عموم��ی بان��ک ملی ایران ،با ش��رکت در این دوره
از قرعهکش��ی حسابهای قرض الحسنه پسانداز
بان��ک مل��ی ایران می توانی��د عالوه بر بهره مندی
از اجر معنوی و مش��ارکت در توس��عه خیر جمعی،
یکی از  91برنده خوش ش��انس کمک هزینه یک
میلیارد ریالی خرید مس��کن باش��ید .عالوه بر جوایز
ویژه کمک هزینه خرید واحد مسکونی 291 ،کمک
هزینه خرید خودروی داخلی هر یک به ارزش 700
میلیون ریال 391 ،کمک هزینه  300میلیون ریالی
ازدواج و  591کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید
داخل هر یک به ارزش  200میلیون ریال بخش��ی
دیگر از جوایز این دوره از قرعه کشی حساب های
قرض الحسنه پس انداز برای پاسخ به خیر اندیشی
و نیک اندیشی مشتریان است .همچنین یک هزار
و  91کم��ک هزین��ه  10میلیون ریالی خرید صنایع
دستی و  750هزار جایزه نقدی یک میلیون ریالی از
دیگر جوایز چهلمین مرحله قرعهکشی حسابهای
قرض الحسنه پسانداز بانک ملی ایران است.

برداشت وجه نقد از خودپردازهای
بانک سرمایه بدون کارت

مش��تریان بانکس��رمایه میتوانن��د از طریق ثبت
درخواس��ت در اینترن��ت بان��ک س��رمایه از امکان
«برداش��ت وجه نقد از خودپردازهای بانک س��رمایه
بدون نیاز به کارت» بهرهمند شوند .به گزارش روابط
عمومی بانک س��رمایه ،به دنبال گامهای موثر این
بانک در ارائه س��رویسهای جدید در حوزه پرداخت
و دریافت وجوه ،به تازگی س��رویس «برداش��ت وجه
ب��دون کارت» جهت برداش��ت وج��ه بدون کارت از
دس��تگاههای خودپ��رداز بانکس��رمایه در اختی��ار
مش��تریانارجمندقرارگرفتهاس��ت .برایاستفادهاز
این خدمت ،الزم اس��ت مش��تری با ورود به س��امانه
اینترن��ت بانک خود ،از بخش «انتقال وجه» ،گزینه
«برداشت وجه بدون کارت» را انتخاب نموده و با ورود
به بخش «برداشت وجه» نسبت به تکمیل اطالعات
درخواستی و ثبت مبلغ قابل برداشت (تا سقف روزانه
 ۲میلیونریال)اقدامنمایندتا«شناسهبرداشتوجه»
برای شخص گیرنده وجه ارسال شود.

شهرستان
منهایپایتخت

مديرعامل شرکت توزيع برق
استان ايالم

بهمنظوردسترسيآسانوسريعبهخدماتاينشرکت
و از سويي براي حفاظت هر چه بيشتر از محيط زيست
از اول مهرماه س��ال جاري قبوض کاغذي برق حذف
ميش��وند.هاديش��يرخانيدرگفتگوباپايگاهاطالع
رس��انيش��رکتتوزيعبرقايالمگفت:درحالحاضر
مهمترين اولويت و سياست اين شرکت فراهم کردن
امکان دسترس��ي آس��ان و غير حضوري مش��تريان
به خدمات اين ش��رکت اس��ت .وي ادامه داد :بر اين
اس��اسابتدابايدزيرس��اختهايالزمبراياينمهم
فراهم گردد و يکي از اساسيترين آنها ثبت اطالعات
مشتريانازجملهشمارهتلفنمستاجرانوملکاناست.
رييسهييتمديرهشرکتتوزيعبرقاستانبيانکرد:
مردم بزرگوار استان ميتوانند با مشاهده اوراق هويتي
مامورين قرائت اين شرکت و حصول اطمينان شماره
خودرادراختيارايشانقراردهند.گفتنياستاطالعات
تکميلي در اين خصوص به زودي منتشر خواهد شد.

بازدید فرماندار شهرستان آزادشهر از
ستاد بازسازی این شهرستان

بن��ا ب��ه گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن انقالب
اس�لامی استان گلس��تان ،دکتر حس��ینی ،فرماندار
شهرس��تانآزادش��هربههمراهملکحسینی،معاون
عمرانی فرمانداري بصورت س��رزده از ستاد بازسازي
بنیاد مسکن شهرستان بازدید کرد و در دیدار با مدیر و
کارکنان ستاد بازسازی و متقاضیان حاضر در ستاد از
نزدیکدیداروآخرينوضعیتبازسازیواحدهایاسیب
دیدهازسيالبورانشهاياخيرراموردبررسیقرارداد.
مهندس احمدی ،مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان در
خ�لالاینبازدیدباتش��کرازحض��ورمداومفرماندار
در س��تاد بازس��ازی و پیگیری امورات مردم ،از برآورد
و ارزیاب��ی خس��ارت ه��زار و 115واح��د مس��کونی
در اثر س��یل و رانش در س��طح شهرس��تان خبر داد و
اب��رازداش��ت:ازای��نتعداد652واح��داحداثیو503
واح��دتعمی��ریهس��تندکه 46واحددرحوزهش��هر
و ه��زار و 109واح��د نیز در حوزه روس��تاها هس��تند.
رئیس ستاد بازسازی بنیاد مسکن شهرستان آزادشهر
تصری��ح ک��رد :تا کنون  438متقاض��ی احداث واحد
مسکونی 443 ،متقاضی تعمیر واحد مسکونی و 428
مش��مول برخورداری از کمکهای معیشتی به بانکها
معرفی شده اند.

رئیس دادگستری ایالم:

اتاق اصناف درکنترل بازارضعیفعملکردهاست

ای�لام –رئیس کل دادگس��تری ایالم گفت:
ات��اق اصن��اف در زمین��ه گرانفروش��ی ،کم
فروش��ی ،تنظیم و کنترل بازار استان ضعیف
عم��ل ک��رده که باید مورد توجه و رس��یدگی
بیشتر قرار گیرد.
محمد رزم در آیین تکریم و معارفه مدیرکل
تعزیرات حکومتی استان ایالم اظهار داشت:
میزان مخارج یک خانوار س��اکن در اس��تان
ای�لام از میزان هزینه خانوارهای س��اکن در
س��ایر اس��تان های کشور بیشتر است که باید
مب��ارزه ج��دی با گرانفروش��ی ،نظارت های
مستمر بر بازار ،برخورد جدی با متخلفان و رفع
مش��کالت معیش��تی مردم در دستور کار قرار
گیرد .وی با اشاره به وظایف سازمان تعزیرات
حکومت��ی اف��زود :در قان��ون این س��ازمان،
تخلفاتی نظیر گرانفروش��ی ،کم فروش��ی و
تقل��ب ،احت��کار ،درج نکردن قیمت ،امتناع از
عرضه کاال ،صادر نکردن فاکتور ،اجرا نکردن
ضوابط قیمت گذاری ،نداش��تن پروانه کسب
و یا بهره برداری مورد بررسی قرار می گیرد.
رزم بر عزم جدی دادگس��تری اس��تان برای
مقابل��ه ب��ا پدیده قاچ��اق کاال و ارز تاکید کرد
و یادآور ش��د :برخی از س��ودجویان در شرایط
نامناسب اقتصادی کشور اقدام به قاچاق کاال

میکنند که این اقدام برخالف شعار حمایت
از رونق تولید اس��ت .رئیس دادگستری ایالم
با اشاره به مصوبات سفر رئیس دستگاه قضا
ب��ه اس��تان اضافه کرد :ای��ن اعتبار در جهت
ایجاد ساختمان های دادگستری ،راه اندازی
مجتمع ش��وراهای ح��ل اختالف ،خانه های
س��ازمانی ،تعمی��رات واحده��ای قضای��ی،
تجهی��زات حفاظتی و ف��ن آوری هزینه می
شود .رزم در بخش دیگری از سخنان خود با

اش��اره به کنگره بزرگ اربعین ،تصریح کرد:
استان ایالم بعنوان دروازه عتبات عالیات هر
س��اله میزبان زائران حس��ینی است و در این
خصوص باید یک نگاه ویژه به اس��تان های
مرزی چون ایالم و خوزستان جهت خدمات
رس��انی بهتر ش��ود .وی به برخی مش��کالت
پیش آمده در ایام اربعین س��ال گذشته اشاره
کرد و گفت :فروش س��یم کارت های بدون
س��ند ،گرانفروش��ی و مسافر فروشی از جمله

مشکالتی است که ایام اربعین با آن روبه رو
هس��تیم که زیبنده مردم این اس��تان نیست و
س��ازمان تعزیرات حکومتی بطور جدی این
موضوع را بررسی و با متخلفان برخورد کند.
مدیر کل سابق تعزیرات حکومتی ایالم نیز در
این آیین گفت :این استان در زمینه رسیدگی
و اج��رای احکام رتب��ه کمترین مانده پرونده
در ش��عب و اجرای احکام را در کش��ور دارد.
نعمت اله بیرانوندی افزود :اداره کل تعزیرات
استان ایالم در حوزه واحدهای اجرای احکام
از سال  ۹۳تاکنون در زمینه پرونده های کاال
و خدمات به  ۱۸هزار و  ۶۶۰پرونده وارده۱۸ ،
هزار و  ۹۱۹پرونده مختومه و  ۲۹پرونده مانده
رسیدگی کرده است .وی یادآور شد :در حوزه
قاچ��اق کاال و ارز ،ی��ک ه��زار و  ۳۵۹پرونده
وارده ،ی��ک هزار و  ۳۹۹پرونده مختومه۱۲ ،
پرونده مانده و  ۵۲پرونده موجودی و در حوزه
بهداش��ت ،دارو و درمان  ۹پرونده موجودی،
 ۹۱۰پرون��ده وارده ۹۱۸ ،پرون��ده مختومه و
یک پرونده مانده رس��یدگی ش��ده اس��ت .در
پایان این آئین از زحمات نعمت اله بیرانوندی
مدیرکل س��ابق تقدیر و علیرضا لطفی علی
آب��ادی بعنوان مدی��ر کل تعزیرات حکومتی
ایالم منصوب شد.

ر معاون خدمات مشترکين و درآمد شرکت آب وفاضالب استان اصفهان خبر داد :

ارا ئه خدمات 23گانه به مردم از طريق اپليکيشن همراه آبفا اصفهان

رضا رضايي در نشس��ت مس��ئوالن مش��ترکين مناطق خودگردان
ش��رکت آب وفاض�لاب اس��تان اصفه��ان گف��ت :ب��ه زودي 23
خدمت ش��رکت آب وفاضالب اعم از فروش انش��عابات ،مش��اهده
قبوض،مش��اهده صورتحس��اب،پي گيري درخواستها،اعالم کارکرد
کنتور،آموزش،راهنما،خدمات پس از فروش وانتقادات و پيش��نهادات
از طريق اپليکيشن همراه آبفا انجام ميگيرد وي به راه اندازي در گاه
جديد ارائه خدمت با استفاده ازکد دستوري  USSDافزود:شرکت آبفا
استان اصفهان به منظور دسترسي آسان مشترکين به خدمات ،در گاه
غيرحضوري USSDرابهزوديراهاندازيميکندبطوريکهمشترکين
ميتوانند باگرفتن کد  **1515226655 #آخرين قبض آب بهاء را

مشاهده کنند معاون خدمات مشترکين و درآمد شرکت آب وفاضالب
استان اصفهان به ديگر خدمات درگاه غيرحضوري  ussdاشاره کردو
خاطرنشانساخت:ازطريقايندرگاهنيزقبضمياندورهآببهاءصادر
ميشود،خريد لوازم کاهنده و در يافت انشعاب انجام ميشود رضايي
در حضور مسئوالن مشترکين مناطق خود گردان به نقشه راه معاونت
مشترکيندرسال98پرداختوتصريحکرد:درسال98معاونتخدمات
مش��ترکين ودرآمد ش��رکت آب وفاضالب استان اصفهان ،راه اندازي
همراهآبفا،صدورقبوضتجمعي،خريددستگاههايقرائتجديد،حذف
قبض کاغذي ،پيمايش انش��عابات،ارزيابي مکانيزه،راه اندازي درگاه
 ، USSDدرگاه ميز خدمت الکترونيکي و اتيکت هوشمند بعنوان نقشه

راه مد نظر قرار داده است  .وي به همکاري مشترکين با شرکت آبفا
استان اصفهان در رابطه با مصرف بهينه آب پرداخت و اظهار داشت:در
چند س��ال اخير با توجه به کمبود منابع آبي در اس��تان مردم با مصرف
بهينه آب نهايت همکاري را با شرکت آب و فاضالب داشتند رضايي با
بيان اينکه هم اکنون  90درصد مردم الگوي مصرف را رعايت ميکنند
افزود :مردم با درک اين مسئله که دسترسي پايدار به آب شرب مستلزم
مصرف صحيح آن اس��ت در چند س��ال اخير س��عي کردند آب را بهينه
مصرف کنند به گونه ايي که در حال حاضر  90درصد مش��ترکين در
اصفهان ين  0تا 20مترمکعب آب در هر ماه مصرف ميکنند که برابر
با الگوي مصرف است.

مرج��ع رس��یدگی کننده:ش��ورای حل اختالف شهرس��تان
بهارس��تان ش��عبه هفده��م ب��ا کالس��ه پرون��ده ۶۷/۱۷/۹۸
خواهان:سلمان علیزاده خوانده :اختیار غریبی حسرتانلو به
نش��انی مجهول المکان خواسته:مطالبه وجه چک رای قاضی
ش��ورا در خصوص دادخواس��ت اقای س��لمان علیزاده به
طرفیت خوانده اختیار غریبی حس��رتانلو به خواس��ته مطالبه
وج��ه مبل��غ  ۸۰/۰۰۰/۰۰۰یال ی��ک فقره چک  ۱۵۵۸۵۴/۱۵۶و
دو فقره س��فته به ش��ماره  ۳۸۰۸۹۰-۳۸۰۸۸۹به عهده بانک
صادرات شعبه نسیم شهر به انضمام کلیه خسارات دادرسی
و خس��ارت تاخیر تادی��ه از تاریخ صدور لغایت اجرای حکم،
ب��ا عنای��ت به محتویات پرونده و مفاد دادخواس��ت تقدیمی و
اسناد و مدارک ابرازی از ناحیه خواهان از جمله گواهی عدم
پرداخت صادره از بانک محال علیه و عدم حضور خوانده در
جلس��ات ش��ورا خواسته خواهان را مقرون به صحت دانسته
و حک��م به محکومیت خوان��ده به پرداخت مبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  ۲/۱۰۲/۵۰۰ریال بابت هزینه
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه برابر شاخص بانک
مرک��زی از تاریخ سررس��ید لغایت اج��رای کامل دادنامه در
ح��ق خواه��ان صادر و اعالم م��ی نماید ،رای صادره غیابی
و ظرف  ۲۰روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و
ظرف بیس��ت روز قابل تجدید نظر در دادگس��تری شهرستان
بهارستان می باشد.
شعبه هفدهم شورای حل اختالف شهرستان بهارستان.

ش��ماره نام��ه  139804916045003404 :تاري��خ نام��ه :
 1398/04/31شماره پرونده 139804016534000053/2 :
شماره بايگاني پرونده 9800996 :
ابالغ اجراييه مهريه 9800996
بدين وسيله به آقاي ذوالفقار جمشيدي نام پدر  :محمد باقر
تاريخ تولد  1347/12/27 :شماره ملي  3251840088 :شماره
شناس��نامه  640 :به نش��اني  :كرمانش��اه ـ لب آب پشت پمپ
بنزين – كوچه  . 103ابالغ مي ش��ود كه – زهرا جمش��يدي
ن��ام پ��در  :ابراهي��م تاريخ تولد  1349/10/05 :ش��ماره ملي :
 3359483881ش��ماره شناس��نامه  240 :به نش��اني  :س��نقر
ميدان  15خرداد پش��ت كانون ش��هيد مفتح جهت وصول سه
ميليون ريال كالبر ذمه زوج است عندالمطالبه بزوجه بپردازد
به اس��تناد مهريه مندرج در س��ند ازدواج شماره  ، 8903تاريخ
سند  ، 1369/10/02 :عليه شما اجراييه صادر نموده و پرونده
اجرايي به كالس��ه  9800996در اين اداره تش��كيل ش��ده و
طبق گزارش مورخ  1398/04/27مامور  ،محل اقامت ش��ما
به ش��رح متن س��ند ش��ناخته نشده لذا بنا به تقاضاي بستانكار
طب��ق م��اده  18آيين نامه اجراي مفاد اجراييه فقط يك مرتبه
در يكي از روزنامه هاي كثير االنتش��ار محلي آگهي مي ش��ود
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهي كه روز ابالغ
محسوب مي گردد  ،نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننماييد
 ،عمليات اجرايي جريان خواهد يافت .
رييس اجراي اسناد رسمي كرمانشاه عبدالقادر قادري
مدير اجرا اداره اجراي اس��ناد رس��مي كرمانش��اه ـ عبدالقادر
قادري نيرژ

