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وگاه سیکل  امضای احداث بخش بخار نیر
ترکیبی سلطانیه

ق��رارداد احداث بخش بخار نیروگاه س��یکل ترکیبی 
سلطانیه واقع در استان زنجان با گروه مپنا به امضا رسید.

روز سه شنبه ۱۱ مهرماه و با حضور محمد فالحتیان 
و عباس علی آبادی، مدیران عامل شرکت پرشیان انرژی 
جی و ش��رکت گروه مپنا، قرارداد اح��داث بخش بخار 
نیروگاه س��یکل ترکیبی س��لطانیه، شامل ۲ واحد بخار 

سه فشاره، امضا شد.
این قرارداد پس از اس��تعالم شرکت پرشیان انرژی 
و به دنبال تعیین صالحیت گروه مپنا به عنوان ش��رکت 
واجد صالحیت از سوی کارفرما نهایی و مبادله شد. این 
پروژه ش��امل اح��داث ۲ واحد توربین ژنراتور بخار س��ه 
فشاره، هریک به ظرفیت اسمی ۱۸۰ مگاوات، با سیستم 
خنک کن ACC و سایر تجهیزات مرتبط است که طی 

مدت ۳۵ ماه احداث و تحویل موقت خواهد شد.

وجود فضای رقابت بین المللی در حوزه اقتصاد 
برای مناطق آزاد 
وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی گف��ت: فضای رقابت 
بین المللی در حوزه اقتصاد برای مناطق آزاد فراهم است 
و باید تهدیدها و چالش ها در مناطق آزاد را به فرصت ها 

تبدیل کنیم.
مس��عود کرباس��یان در جمع مدیران و مس��ئوالن 
مناطق آزاد کش��ور که با حضور مرتضی بانک مش��اور 
رئیس جمه��وری و دبیر ش��ورایعالی مناطق آزاد برگزار 
ش��د، تاکید کرد: برای افزایش س��رمایه گذاری، توسعه 
گردش��گری، رفع محرومیت ها، اس��تفاده از فضای بعد 
از برجام، رونق کسب و کار و تولید و صنعت در مناطق 
آزاد بای��د برنامه های جداگانه هم��راه با در نظر گرفتن 

اولویت ها را در این مناطق تدوین کرد.
کرباسیان با تاکید بر اینکه حذف بروکراسی های زائد 
موجب رش��د اقتصادی مناطق آزاد می ش��ود، افزود: بدون 
وجود سرمایه و سرمایه گذاری خارجی در کشور نمی توان 
موفق عمل کرد. وزیر اقتصاد یادآور شد: وجود بانک، بیمه و 
بورس های خارجی در مناطق آزاد به یک الزام تبدیل شده 

است و برای ایجاد آنها در مناطق آزاد باید تالش کنیم.

 اختصاص تسهیالت ویژه 
برای واردات قانونی گوشی تلفن همراه 
سرپرست گمرک جمهوری اسالمی ایران از اختصاص 
تسهیالت ویژه برای کسانی که می خواهند واردات قانونی 

گوشی تلفن همراه داشته باشند، خبر داد.
به گزارش ایرنا، فرود عسگری در حاشیه جلسه بررسی 
طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه در محل وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالع��ات در جمع خبرنگاران افزود: 
وارد کنندگان می توانند برای اس��تفاده از این تسهیالت 
اقدام کرده و واردات قانونی در زمان کوتاهتر انجام دهند.

تسهیالت ویژه سایپا به یزدی ها
همزمان با برگزاری چهاردهمین نمایشگاه خودرو یزد و به منظور 
بهره مندی هرچه بیشتر هموطنان در این استان، شرایط ویژه ای برای 

فروش محصوالت گروه سایپا درنظر گرفته شده است.
 ب��ه گزارش س��ایپا نی��وز؛ گروه خودروس��ازی س��ایپا در 
چهاردهمین نمایشگاه خودروی یزد به همراه نمایندگی های این 
استان، حضوری پر رنگ دارد و برهمین اساس و به منظور ارائه 
بهتر خدمات و محصوالت به هموطنان یزدی، تسهیالت ویژه ای 
صرفا برای س��اکنان این اس��تان و در ایام برگزاری نمایشگاه در 

نظر گرفته شده است.
در این نمایشگاه که با حضور ۱۱ خودروساز و ۷۰ قطعه ساز 
در فضایی بالغ بر ۷ هزار متر مربع برگزار شده، شرکت سایپا در 
فضایی به مساحت 6۳۰ مترمربع به همراه تمامی نمایندگی های 

خود در این استان حضوری موثر خواهند داشت.
در ای��ن نمایش��گاه خودروهای کوییک، س��راتو آپش��نال، 
آریو تاکس��ی، چانگان cs۳۵، برلیان��س ۳۲۰ کراس، برلیانس 
۲۳۰، س��اندرو استپ وی، ساینا اتوماتیک، ریچ، برلیانس ۳۳۰، 

سیتروئن c4از گروه سایپا حضور دارند.
براس��اس بخش��نامه ابالغی به نمایندگی های این استان در 
ف��روش محصوالت گروه ایک��س ۱۰۰، مبلغ 4۰۰ ه��زار تومان 
تخفیف، برای محصوالت گروه ایکس ۲۰۰ مبلغ ۸۰۰ هزار تومان، 
محصول س��راتو آپش��نال، ۳ میلیون تومان و برلیانس H۲۲۰ و 
H۲۳۰ نیز یک میلیون تومان تخفیف در نظر گرفته شده است و 

این محصوالت به صورت فوری تحویل خواهند شد.
همچنین فروش فوری اعتباری خودرو س��راتو آپش��نال نیز 
ب��ا تس��هیالت 4۰ میلیون تومانی و بازپرداخ��ت ۱۵ ماهه با نرخ 
تسهیالت صفر درصد به نمایندگی های استان یزد ابالغ شده است 
و هموطنان یزدی می توانند در این ایام از این شرایط ویژه استفاده 
کنن��د. گفتنی اس��ت چهاردهمین نمایش��گاه تخصصی خودرو 
و قطع��ات یدکی یزد از۱۷ تا ۲۱ مهر س��ال جاری در نمایش��گاه 
بین المللی ش��هر یزد برگزار می شود و گروه سایپا از ساعت ۱6 تا 

۲۲ پذیرای عالقمندان در این نمایشگاه خواهد بود.
آمادگی سایپایدک برای ارائه خدمات نوین 

به زائران اربعین حسینی
مدیرعامل س��ایپایدک از تجهیز اکیپ های خدمت رسانی 
و نمایندگی ه��ای حاضر در طرح ارائه خدمات به زائران اربعین 

حسینی خبر داد.
علیش��اهی با اش��اره به برگزاری راهپیمایی بزرگ اربعین، 

گفت: طرح ارائه خدمات ویژه س��ایپا به زائران سید الشهدا)ع( 
از ۱۱ تا ۲۳ آبان ماه به مدت دو هفته در مسیرهای منتهی به 

مرزهای غرب و جنوب غرب کشور اجرا می شود.
علیش��اهی افزود: با دس��تور مدیرعامل محترم گروه مبنی 
ب��ر رفاه بی��ش از پی��ش زائران امام حس��ین)ع(، س��ایپایدک 
نس��بت به تهیه توزی��ع زائر کارت اقدام می کند که مش��تریان 
محت��رم می توانند ای��ن کارت را از پلیس راهنمایی و رانندگی، 
نمایندگی های س��ایپا و پایگاه های امداد خودرو سایپا دریافت 
کنند و از خدمات امدادی حمل و نقل رایگان خودرو در صورت 

بروز نقص فنی یا تصادف بهره مند شوند.
وی اف��زود: ب��ا توجه ب��ه حض��ور میلیون��ی هموطنان در 
مراس��م اربعین حس��ینی و حجم باالی تردد زائران در جاده ها 
و مس��یرهای منتهی به مرزهای مهران، قصر ش��یرین، شلمچه 
و چزابه )بس��تان(، ۱۵ نمایندگی منتخب طرح اربعین سایپا به 
طور ویژه در استان های کرمانشاه،  ایالم و خوزستان با امکانات 
و تجهی��زات کام��ل تعمیراتی آماده خدمت رس��انی به زائران و 

مشتریان محصوالت گروه سایپا هستند.
مدیرعام��ل س��ایپایدک ادامه داد: زائ��ران محترمی که برای 
دریافت خدمات به نمایندگی های س��ایپا مراجعه می کنند از ۵۰ 
درصد تخفیف در ارائه خدمات بجز صافکاری و نقاش��ی بهر ه مند 
می ش��وند. وی همچنین از استقرار پایگاه های خدمات تعمیراتی 
در مناطق مرزی قصر ش��یرین، مهران و چزابه )بستان( خبر داد 
و گف��ت: به منظور ارائه خدمات بهتر به زائران محترم، در مناطق 
مرزی جایگاه ارائه خدمات در نظر گرفته شده و تعمیرکاران مجرب 
س��ایپایدک در روزهای یاد شده به ارائه خدمات خواهند پرداخت 

ضمن اینکه تمامی تجهیزات الزم در این پایگاه ها نصب می شود.
وی تاکید کرد: با توجه به پیش بینی س��فر تعداد زیادی از 
هموطنان با خودروهای ش��خصی به سمت مناطق مرزی، الزم 
اس��ت مشتریان محترم در صورت نیاز به دریافت خدمات ویژه 

گروه سایپا مدارک سفر به عراق را نیز همراه داشته باشند.
دومین المپیاد کارشناسان پذیرش سایپایدک 

برگزار می شود
دومین المپیاد کارشناسان پذیرش شبکه خدمات پس از فروش 
س��ایپا با هدف افزایش کیفیت خدمات و باال بردن س��طح مهارت 

کارشناسان پذیرش، در نیمه دوم سال جاری برگزار می شود.
این المپیاد با هدف ترویج و توسعه فرهنگ مشتری مداری، 
افزایش دانش فنی و مهارت های ارتباطات انسانی، ارزش گذاری 
به جایگاه کارشناس��ان پذیرش به عنوان اف��راد کلیدی در ارائه 
خدم��ات پس از فروش به مش��تری، ایجاد انگیزه  ش��غلی افراد 

ش��رکت کننده و شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود عملکرد آنها 
در بخش های فنی، مهارتی، ارتباطی و امکان هم اندیشی و تبادل 
اطالعات بیش��تر ش��رکت کنندگان و حوزه های فنی آموزش��ی 

شرکت در سطح شبکه نمایندگی های سایپا برگزار می شود.
ای��ن المپیاد ب��ا مطالع��ه و الگو ب��رداری از تجربیات دیگر 
المپیاده��ای داخل��ی و خارجی برگزار می ش��ود که بخش��ی از 
آزمون به صورت ویدئو کوئیز برای اولین بار در سایپایدک انجام 
خواهد شد. بنابراین گزارش، المپیاد کارشناسان پذیرش در دو 
مرحله برگزار خواهد شد که در مرحله اول، آزمون تعیین سطح 
کتبی )با محتوای فنی و مهارت ارتباطی و فرایندی( با همکاری 
سازمان فنی وحرفه ای به طور همزمان در سراسر کشور در نیمه 

دوم مهرماه سال جاری برگزار می شود.
در مرحل��ه دوم نیز آزمون به صورت کتب��ی، ویدئو کوئیز و 
کارگاهی در قالب ایفای نقش با داوری و مشاوره اساتید دانشگاهی 

در مرکز آموزش سایپایدک در دی ماه اجرا خواهد شد.
یادآور می ش��ود محتوای آزمون المپیاد کارشناسان پذیرش 
براساس دوره های آموزش مطابق استاندارد شرکت و دستورالعمل 
و رویه ه��ای اجرایی و بخش��نامه های مرتبط با فرایند پذیرش تا 

ترخیص در نمایندگی و اصول مشتری مداری تهیه شده است.

 بازدید اعضای کمیسیون صنایع مجلس 
و کرمانشاه از ایران خودر

اعضاي کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمي 
ب��ا همراهي مدیرعامل گروه صنعتي ایران خودرو از خط تولید 

این شرکت در کرمانشاه بازدید کردند.  
به گ��زارش ایکوپرس، رئیس و اعضاي کمیس��یون صنایع 
و معادن مجلس ش��وراي اس��المي در این بازدی��د، از نزدیک با 
توانمندي و امکانات شرکت ایران خودرو کرمانشاه آشنا شدند.

در این بازدید مدیرعامل ایران خودرو کرمانشاه ضمن ارائه 
گزارش��ي از ش��رایط فعلي و برنامه های آینده این ش��رکت، به 

پرسش های نمایندگان خانه ملت پاسخ گفت.
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
در جلسه ای با حضور مهندس هاشم یکه زارع، مدیر عامل گروه 
صنعتی ایران خودرو به بررس��ی شرایط فعلي صنعت خودرو و 
راه های ارتقا و حمایت از آن پرداختند و سپس از خطوط تولید 

ایران خودرو کرمانشاه بازدید کردند.
گفتنی اس��ت کارخان��ه ایران خودرو کرمانش��اه با ظرفیت 
اس��می س��االنه تولید ۳۰ هزار دس��تگاه و در دو شیفت کاري 

باهدف توس��عه صادرات مرداد ماه سال جاری با حضور اسحاق 
جهانگیري، معاون اول رئیس جمهوری افتتاح شد.در فاز نخست 
این  کارخانه و در یک شیفت کاری، ساالنه ۱۵هزار دستگاه پژو 
پارس تولید می شود که این میزان در دوشیفت کاری به ساالنه 

۳۰ هزار دستگاه افزایش خواهد یافت.
طرح جدید پیش فروش خودرو آغاز شد 

گروه صنعتي ایران خودرو در ادامه طرح های متنوع فروش 
خ��ود، عرضه محصوالت این ش��رکت در ط��رح جدید فروش 

فیروزه اي را آغاز می کند.  
براي این طرح جدید پیش فروش، ۱۸درصد سود مشارکت، 
به همراه هدیه و تخفی��ف خرید محصول ایراني در نظر گرفته 
شده است. در این طرح پیش فروش، به ازاي هر ثبت نام، عالوه 
بر سود مش��ارکت، "هدیه و تخفیف خرید محصول ایراني" نیز 

پرداخت می شود.
در طرح فیروزه اي، هدیه خرید محصول ایراني براي کلیه 
محصوالت قابل عرضه ایران خودرو پیش بیني شده و هموطنان 
می توانند با پیش پرداخت ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ یا ۲۵میلیون تومان 
در ای��ن طرح مش��ارکت کنند. زمان تحوی��ل محصوالت نیز از 
فروردین تا مهرماه س��ال آینده پیش بیني ش��ده است و هدیه 
خرید محصول ایراني، نیز براساس میزان پیش پرداخت و زمان 

تحویل محصول تا سقف ۷۵۰ هزار تومان خواهد بود.
نحوه مشارکت در این طرح بدین شکل است که مشتریان 
یک��ي از مضرب های ۵ میلیون تومان��ي را واریز و زمان تحویل 
یکي از محصوالت قابل عرضه را نیز بدون مش��خص کردن نوع 
خودرو تعیین می کنند. در زمان مقرر و پس از صدور دعوتنامه، 
مشتري می تواند یکي از محصوالت ایران خودرو را براي خرید 

انتخاب یا مشارکت خود در طرح را تمدید کند.
در ص��ورت تصمیم ب��راي خرید،  مبلغ پی��ش پرداخت به 
اضافه ۱۸درصد س��ود مش��ارکت و البته هدیه و تخفیف خرید 
محصول ایراني، نیز محاس��به می گردد. پس از آن مش��تري با 
واریز مابه التفاوت وجه باقیمانده، خودروي انتخاب ش��ده خود 

را تحویل می گیرد.
پیش بیني می شود این طرح با توجه به تامین خواسته های 
مش��تریان درخصوص محصوالت مورد نیاز و روش های فروش 

جذاب، بسیار مورد استقبال مشتریان قرار گیرد.
طرح ف��روش فیروزه اي محصوالت ای��ران خودرو تا پایان 
مهرماه ی��ا تا زمان تکمی��ل ظرفیت محص��والت ادامه خواهد 
داش��ت و هموطنان براي مش��ارکت در آن صرفا باید به آدرس 

اینترنتي esale.ikco.ir مراجعه کنند.

اتول

 حصر واثت  سميه حسن زاده   به شماره شناسنامه  3594  به شرح دادخواست به كالسه 
960573/720      از اين  شعبه درخواست گواهى حصر وراثت  نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان موسى حسن زاده  به شماره شناسنامه 5  در تاريخ 88/6/27     اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  سميه حسن زاده ش 
ش 3594 ت ت 1360 صادره ازتهران دخترمتوفى معصومه حسن زاده ش ش 2106 ت ت 
ازتهران دخترمتوفى اسمعيل حسن زاده ش  ش3813 ت ت 1352 صادره  1347 صادره 
ازتهران پسرمتوفى  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد  اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبى را  در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به 

دادگاه تهران تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
تهران  16 شماره   مجتمع  اختالف  حل  شوراى     720 شعبه   دبير            110/89634   

 حصر واثت  روزيتا يعقوبى ججينى    به شماره شناسنامه  3204  به شرح دادخواست به 
و چنين  نموده  وراثت   گواهى حصر  اين  شعبه درخواست  از  كالسه    960542/720   
تاريخ    در    56803 شناسنامه  شماره  به  ججينى   يعقوبى  اژدر  شادروان  كه  داده  توضيح 
الفوت آن مرحوم منحصر  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين     96/5/31
ازتهران دخترمتوفى  يعقوبى ججينى ش ش 3204 ت ت 1350 صادره  به:  روزيتا  است 
حسين يعقوبى ججينى ش ش 4950 ت ت 1355 صادره ازتهران پسرمتوفى سهيال يعقوبى 
ديگرى  ورثه  مرحوم  و  دخترمتوفى   ازتهران  صادره   1347 ت  ت  ش1514  ش   ججينى 
قانون   361 ماده  استناد  به  را  مزبور  مقدماتى درخواست  انجام تشريفات  با  اينك  ندارد  
از  يا وصيتنامه  و  اعتراضى دارد  تا هر كسى  نمايد  را  در يك نوبت آگهى مى  امور حسبى 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تهران تقديم دارد 

واال گواهى صادر خواهد شد. 
تهران شماره16    مجتمع  اختالف  حل  شوراى    720 شعبه    دبير            110/89633   

 حصر واثت  آقاى  امير صفارى   به شماره شناسنامه 1092   به شرح دادخواست به كالسه  
از اين  شعبه درخواست گواهى حصر وراثت  نموده و چنين توضيح داده كه       960532
شادروان نعمت اله صفارى  به شماره شناسنامه  40 در تاريخ  96/1/14    اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  امير صفارى ش ش 1092 ت 
ت 1344 صادره ازتهران پسرمتوفى حميد صفارى ش ش 4239 ت ت 1345 صادره ازتهران 
پسرمتوفى اكرم صفارى ش ش 1907 ت ت 1349 صادره ازتهران دخترمتوفى سميه صفارى 
ش ش 5407 ت ت 1356 صادره ازتهران دخترمتوفى عذرا خداداى ش  ش188 ت ت 1319 
صادره از دامغان همسر متوفى  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد  اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبى را  در يك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف 

يكماه به دادگاه تهران تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
تهران  16 شماره   مجتمع  اختالف  حل  شوراى    720 شعبه    دبير            110/89632   

به  دادخواست  به شرح  به شماره شناسنامه 932    احمدى     ابوالفضل  آقاى  واثت    حصر 
توضيح  چنين  و  نموده  وراثت   گواهى حصر  درخواست  اين  شعبه  از  كالسه    960523   
اقامتگاه  تاريخ   96/2/18    به شماره شناسنامه 5  در  احمدى   داده كه شادروان رسول 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  ابوالفضل احمدى 
ش  ش933 ت ت 1364 صادره ازتهران پسرمتوفى افسانه احمدى ش  ش23198 ت ت 
1359 صادره ازتهران دختمرتوفى امين احمدى ش  ش13195 ت ت 1364 صادره ازتهران 
پروين  پسرمتوفى  ازتهران  صادره   1357 ت  ت  ش7840  ش   احمدى  احسان  پسرمتوفى 
احمدى ش ش 533 ت ت 1330 صادره از ساوه همسر متوفى  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد  
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبى را  
در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تهران تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
تهران   16 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شوراى     720 شعبه   دبير            110/89630   

 حصر واثت  حميده عظيمى مقدم    به شماره شناسنامه 2550   به شرح دادخواست به كالسه    
960582/720   از اين  شعبه درخواست گواهى حصر وراثت  نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان  حمداله عظيمى مقدم به شماره شناسنامه 53151 در تاريخ  96/4/14    اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  حميده عظيمى 
مقدم ش ش 2550 ت ت 1339 صادره ازتهران دخترمتوفى عاليه نظرى ش  ش1050 ت ت 
1319 صادره از اردبيل همسر متوفى  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد  اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبى را  در يك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهى ظرف يكماه به دادگاه تهران تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
تهران   16 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   720 شعبه    دبير            110/89628   

 حصر واثت  خواهان رونوشت حصر وراثت محمد لشگرى ف احمد   به شرح دادخواست به 
كالسه  9609981045100397 از اين  شعبه درخواست گواهى حصر وراثت  نموده و چنين 
در    96/5/21 شناسنامه  شماره  به  هريس  نوار  ابراهيم  رقيه  شادروان   كه  داده  توضيح 
تاريخ    اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  
محمد لشگرى ف احمد ش  ش3684 ت ت 1337 صادره ازتهران پسرمتوفى مريم لشگرى 
ف احمد ش ش 4033 ت ت 1347 صادره ازتهران دخترمتوفى طاهره لشگرى ف احمد ش  
ش1235 ت ت 1342 صادره ازتهران دخترمتوفى فرامرز ابراهيم نواز هريس ف محمود ش 
نواز هريس ف محمود  ابراهيم  ازتهران پسرمتوفى مهدى  ش 19766 ت ت 1351 صادره 
ش ش 19767 ت ت 1355 صادره ازتهران پسرمتوفى    اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را  در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تهران تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد. 
تهران    10 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شوراى     451 شعبه    دبير            110/89627   

 تاريخ رسيدگى -  96/6/26     شعبه 619      شماره پرونده -  232/619/96 خواهان- 
مبلغ  پرداخت  به  وجه  مطالبه   – خواسته  بخشى   جهان  على   – خوانده  زاده    حسين  حميد 
90000000 ريال سه فقره چك به شماره هاى 962416 مورخ 95/11/15-962417 مورخ 
95/12/5-162415 مورخ 95/10/5  گردشكار –خواهان دادخواستى به خواسته فوق به 
طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى 
تشريفات قانونى در وقت فوق العاده دادگاه به تصدى امضا كننده زير تشكيل است و با توجه 
به محتويات پرونده پس از شور و تبادل نظر  ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت 
به صدور راى مى نمايد  راى قاضى شورا-در خصوص دعوى  حميد حسين زاده به طرفيت 
مبلغ  فقره چك  خوانده سه  محكوميت  مطالبه وجه صدور حكم  به خواسته  بخشى  جهان  على 
90000000 سه فقره چك فوق كليه خسارات و هزينه دادرسى  با توجه به محتويات پرونده 
نظر به اينكه بقا اصل چك در يد خواهان بر استحقاق وى و نيز اشتغال ذمه به ميزان خواسته 
دفاعى  مطروحه  قبال دعوى  در  اخطاريه  ابالغ  با وصف  دارد وخوانده  خوانده داللت  عهده  در 
معمول نداشته و دليلى    بر برائت ذمه خود ارائه نكرده است بنابراين دعوى مطروحه را وارد 
دانسته و به استناد مواد 198-515-519 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى مواد 313  قانون تجارت و ماده واحده قانون استفساريه تبصره الحاقى به ماده 
2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب 21 آذر 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام 

خوانده را به پرداخت موارد زير در حق خواهان محكوم مى نمايد . 
مبلغ 90000000 ريال بابت اصل خواسته و هزينه هاى دادرسى 2120000 ريال و خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ چك تا زمان وصول كه ميزان آن توسط اجراى احكام مدنى بر مبناى نرخ 
تورم اعالمى از بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران محسابه و از محكوم عليه اخذ و به خواهان 
تاديه خواهد شد راى صادره در اجراى  بند الف ماده  و مواد 25 الى 27 قانون شوراى حل 
اختالف مصوب 94/8/10 غيابى و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين 

شورا و پس از آن قابل اعتراض در دادگاههاى عمومى  تهران  مى باشد. 
تهران  13 شماره  مجتمع  اختالف  حل  619شوراى  شعبه  قاضى     110/89640  

تاريخ رسيدگى -  96/6/14     شعبه 619      شماره پرونده -  202/619/96 خواهان-  
امير احمد ماشين چى پيله با وكالت نويد نجفى و امير حاتم آبادى فراهانى  خوانده –  سارا 
مطالبه وجه به پرداخت مبلغ 80000000 ريال 1 فقره چك به شماره   – آقا نورى  خواسته 
هاى  10353257 مورخ 94/1/24 وكليه خسارات دادرسى حق الوكاله و هزينه دادرسى و 
خسارات تاخير تاديه  گردشكار –خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال 
تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى 
محتويات  به  توجه  با  و  زير تشكيل است  كننده  امضا  به تصدى  دادگاه  العاده  در وقت فوق 
به صدور  مبادرت  زير  به شرح  و  اعالم  را  ختم رسيدگى  نظر   تبادل  و  از شور  پرونده پس 
راى مى نمايد  راى قاضى شورا-در خصوص دعوى امير احمد ماشين چى پيله با وكالت نويد 
نجفى و امير حاتم آبادى فراهانى  به طرفيت  سارا آقا نورى  به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 
80000000 ريال يك فقره چك فوق و كليه خسارات دادرسى  و حق الوكاله وكيل و هزينه 
دادرسى و تاخير تاديه   با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه بقا اصل چك در يد خواهان 
بر استحقاق وى و نيز اشتغال ذمه به ميزان خواسته در عهده خوانده داللت دارد وخوانده با 
وصف ابالغ اخطاريه در قبال دعوى مطروحه دفاعى معمول نداشته و دليلى    بر برائت ذمه خود 
ارائه نكرده است بنابراين دعوى مطروحه را وارد دانسته و به استناد مواد 519-515-198 
قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى مواد 313  قانون تجارت و ماده 
از قانون صدور چك  الحاقى به ماده 2 قانون اصالح موادى  واحده قانون استفساريه تبصره 
مصوب 21 آذر 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت موارد زير در حق 

خواهان محكوم مى نمايد . 
مبلغ 80000000 ريال بابت اصل خواسته و هزينه هاى دادرسى 32500000ريال و خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ چك تا زمان وصول كه ميزان آن توسط اجراى احكام مدنى بر مبناى نرخ 
تورم اعالمى از بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران محسابه و حق الوكاله وكيل از محكوم عليه 
اخذ و به خواهان تاديه خواهد شد راى صادره در اجراى  بند الف ماده  9و مواد 25 الى 27 
قانون شوراى حل اختالف مصوب 94/8/10 غيابى و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل 

واخواهى در اين شورا و پس از آن قابل اعتراض در دادگاههاى عمومى  تهران  مى باشد. 
تهران  13 شماره  مجتمع  اختالف  حل  619شوراى  شعبه  قاضى     110/89639  

حصر واثت  مريم رمضانى   به شماره شناسنامه  4026  به شرح دادخواست به كالسه  960510     
از اين  شعبه درخواست گواهى حصر وراثت  نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ابراهيم 
رمضانى  به شماره شناسنامه 92  در تاريخ80/8/8      اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  مريم رمضانى ش ش 4026 ت ت 1360 صادره 
ازتهران دخترمتوفى نرگس رمضانى ش  ش5113 ت ت 1344 صادره ازتهران دخترمتوفى 
مجيد رمضانى ش ش 876 ت ت 1346 صادره ازتهران پسرمتوفى على رمضانى ش  ش3663 
ت ت 1348 صادره ازتهران پسرمتوفى فاطمه رمضانى ش ش 4024 ت ت 1360 صادره اتهران 
دخترمتوفى كبرى رمضانى ش ش 2793 ت ت 1358 صادره ازتهران دخترمتوفى اسماعيل 
رمضانى ش ش 2259 ت ت 1362 صادره ازتهران پسرمتوفى سكينه زافرى ش  ش1719 ت 
ت 1325 صادره ازتهران همسر متوفى  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد  اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبى را  در يك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى 

ظرف يكماه به دادگاه تهران تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
تهران   16 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شوراى    720 شعبه    دبير            110/89637   

به  دادخواست  شرح  به    707 شناسنامه   شماره  به  شهبازى     رضا  آقاى  واثت   حصر 
كالسه960526/720       از اين  شعبه درخواست گواهى حصر وراثت  نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان  قدرت اله شهبازى به شماره شناسنامه  319 در تاريخ   95/6/3   اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  رضا شهبازى ش 
ش 707 ت ت 1351 صادره ا ز خدابنده پسرمتوفى خيراله شهبازى ش ش 419 ت ت 1335 
صادره از خدابنده پسرمتوفى قزقيه محمدى مهر ش  ش811 ت ت 1318 صادره از خدابنده 
همسر متوفى  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد  اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را به استناد ماده 361 قانون امور حسبى را  در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه 

تهران تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
تهران شماره16    مجتمع  اختالف  حل  شوراى     720 شعبه   دبير            110/89635   

اقدامات جدی بانک ملی برای تسهیل 
مراودات پولی و بانکی در اربعین

با نزدیک ش��دن ب��ه راهپیمایی عظیم 
اربعی��ن س��رور و س��االر ش��هیدان 
حضرت اباعبداهلل الحس��ین)ع(، بانک 
مل��ی ایران تس��هیالت وی��ژه ای برای 
عاش��قان امامت و والیت که در این مراسم حضور 

خواهند داشت، در نظر گرفته است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، ارائه 
خدمات مطلوب بانکی در طول مس��یر پیاده روی 
از مهمترین خواسته های راهپیمایان در سال های 
گذش��ته بوده اس��ت. بر همین اس��اس بانک ملی 
ایران برای سال جاری نصب، راه اندازی و نگهداری 
امکان��ات پرداخ��ت الکترونیک اع��م از خودپرداز، 
پایانه فروش، کیوس��ک و نظایر آن در نقاط مرزی 
خسروی، مهران، شلمچه و چذابه را در نظر گرفته 
اس��ت.همچنین برقراری کش��یک فعال در شعب 
و باجه های اس��تان های مرزی ایالم، کرمانش��اه و 

خوزستان در دستور کار است.
ب��رای انج��ام عملیات مجاز تبدیل ارز توس��ط 
واحدهای بان��ک در نقاط مرزی براس��اس ضوابط، 
مقررات و مجوزهای بانک مرکزی نیز هماهنگی های 

الزم در بانک ملی ایران انجام شده است.

 اعالم زمان برگزاری قرعه کشی 
حساب های قرض الحسنه بانک سینا

حس��اب های  قرعه کش��ی  جش��نواره 
قرض الحس��نه پس انداز بانک س��ینا 
روز چهارش��نبه ۲6 مهرماه جاری با 
حضور نمایندگان دستگاه های نظارتی 

برگزار می شود.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی بانک س��ینا، 
 ای��ن اولین جش��نواره قرعه کش��ی حس��اب های 
قرض الحس��نه پس انداز پس از اخذ مجوز فعالیت 
به عنوان بانک است که در راستای قدردانی از نیت 
خیر س��پرده گذاران و به منظور ایجاد زمینه های 
افزایش مش��ارکت عمومی و گسترش سنت الهی 

قرض الحسنه برگزار می شود.

مدرسه بانک پاسارگاد افتتاح شد
در مراسم افتتاح این مدرسه که جمعی 
از مدی��ران آم��وزش و پرورش منطقه، 
مدیران س��ازمان نوس��ازی م��دارس، 
منطق��ه،  اس��المی  ش��ورای  اعض��ای 
مس��ئوالن محلی، جمعی از اهال��ی محل و مدیران 
این بانک حضور داشتند، مسئوالن منطقه از رویکرد 
این بانک و توجه ویژه دکتر مجید قاسمی مدیرعامل 
نسبت به مناطق محروم کشور به خصوص روستای 

سورباق تشکر و قدردانی کردند.
خس��رو رفیع��ی، مش��اور مدیرعام��ل و مدیر 
روابط عموم��ی بانک پاس��ارگاد ضم��ن اعالم خبر 
س��اخت این مدرس��ه گفت: روستای س��ورباق از 
روستاهای بسیار محروم کش��ور است و متاسفانه 

هم وطنان ما در این منطقه از امکانات آموزش��ی، 
رفاهی و بهداش��ت مناس��بی برخوردار نیستند. از 
ای��ن رو بانک پاس��ارگاد تالش کرد با س��اخت این 
مدرسه، نه تنها دانش آموزان این روستا از امکانات 
و محیط آموزش��ی مناس��ب برخوردار شوند بلکه 
دانش آموزان روس��تاهای اط��راف نی��ز بتوانند از 

امکانات این مدرسه بهره مند شوند.

یال تسهیالت به بخش شیالت  ۷ میلیارد ر
بوشهر اختصاص یافت

رئی��س ش��عبه بوش��هربانک توس��عه 
ص��ادرات اع��الم ک��رد: ۲۳۷ میلیارد 
ریال تس��هیالت از منابع این بانک و 
صندوق توس��عه ملی به بخش شیالت 

استان بوشهر اختصاص یافت.
محمد افالکی روش در گفت و گو با روابط عمومی 
بانک توسعه صادرات افزود: این تسهیالت در قالب 
قراردادهایی چون سلف فروش اقساطی و مشارکت 
مدنی  به صادرکنندگان بخش شیالت  پرداخت شده 
است. وی تصریح کرد: عمده تسهیالت صادراتی این 
شعبه از بدو تأسیس تاکنون در زمینه صنایع آبزیان 
پرداخت گردیده و صادرکنندگان برتر کش��وری و 
اس��تانی این حوزه در سالهای اخیر از مشتریان این 

شعبه می باشند.

یال   بانک توسعه تعاون 2580 ر
تسهیالت پرداخت کرد

حمیدرضا البرزی، مدیر اموراعتباری و 
سرمایه گذاری دردیداری که به منظور 
تأمین  تبادل نظردرخصوص  و  بح��ث 
مال��ی بنگاه های کوچک و متوس��ط و 
اس��تفاده از تجارب سایر کشورها برگزار شد بابیان 
این مطلب اف��زود: تا اواخر س��ال 9۵ تعداد 6۸۰ 
بنگاه کوچک و متوسط بالغ بر ۵۲۰۰ میلیارد ریال 
از سوی کارگروه ستاد تسهیل در رفع موانع تولید 
به این بانک در س��طح اس��تان های کشور معرفی 
ش��دند که تا آن تاریخ مبل��غ ۱۷۵۰ میلیارد ریال 
تس��هیالت به این بنگاه ها پرداخت شده است که از 
این تع��داد ۲99 فقره نزدیک ب��ه ۱۵۰۰ میلیارد 
ری��ال در بخ��ش جاری و ۳4 فقره ب��ه مبلغ ۲۵۵ 

میلیارد ریال در بخش ثابت بوده است.
وی خاطرنش��ان کرد: عالوه براین موارد تعداد 
6۵9 فق��ره تس��هیالت ب��ه ارزش ۲9۰۰ میلیارد 
ریال نی��ز در بخش های ثابت و ج��اری مربوط به 
بنگاه های کوچک و متوسط که به صورت مستقیم 

به این بانک مراجعه داشته اند پرداخت شده است

تامین مالی 100 میلیارد تومانی بانک سامان
علیرضا معرفت، مع��اون اعتباری بانک 
سامان گفت: بانک سامان برای تامین 
س��رمایه در گردش پاالیش��گاه ستاره 
خلیج فارس از طریق مدیریت بانکداری 
ش��رکتی، یک  هزار میلی��ارد ریال به این ش��رکت 

پرداخ��ت ک��رده اس��ت. وی افزود: این تس��هیالت 
ازس��ویی سبب پویا و فعال تر شدن شرکت  و از یک 
طرف س��بب تثبیت و توس��عه اش��تغال در استان 
هرمزگان که پاالیشگاه در آنجا قرار دارد شده است.

فاز نخس��ت پاالیشگاه س��تاره خلیج فارس به 
عنوان بزرگترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان از 
ابتدای امسال راه اندازی شده است و با تکمیل آن، 
کشور درزمینه بنزین و گازوییل خودکفا می شود.

با بهره برداری از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، 
بیش از 4 هزار نفر به صورت مستقیم و ۱۲ هزار نفر 
به طور غیرمستقیم مشغول به کار می شوند. گفتنی 
اس��ت، متقاضیان اس��تفاده از طرح ه��ا و خدمات 
مدیریت بانکداری شرکتی بانک سامان می توانند با 

شماره تلفن ۲۳۰9۵6۸۱-۰۲۱ تماس بگیرند.

 بانک صادرات ایران ١٠٧٤ شغل 
در چهارمحال و بختیاری ایجاد کرد

بانک صادرات در اس��تان چهارمحال و 
بختیاری، طی 6 ماه اول س��ال 96، با 
پرداخت بی��ش از ۱۰9 میلیارد ریال 
تس��هیالت در بخش کارگ��روه رونق 

تولید، زمینه اشتغال ۱۰۷4 نفر را فراهم کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات، افزون 
بر اش��تغالزایی در اس��تان چهارمحال و بختیاری، 
این بانک تس��هیالت دیگ��ری را نیز در بخش های 
مش��اغل خانگی، تسهیالت اقش��ار ویژه )جانبازان، 
ایثارگ��ران و خانواده های معظم ش��هدا( و وام های 
قرض الحسنه اشتغالزایی به معرفی شدگان کمیته 
امداد حضرت امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی 
جمعا به مبل��غ 94 میلی��ارد و 4۵۰ میلیون ریال 
پرداخت کرده که در افزایش رفاه اجتماعی، توسعه 
اقتصادی و زدودن فقر و محرومیت از چهره استان 

نقش بسزایی داشته است.

اعالم اسامی برندگان دوره سوم باشگاه 
وش بانک آینده پذیرندگان پایانه های فر

برندگان خ��ودرو لکس��وس NX، پژو 
۲۰۰۸ و ۲۰ س��فر ب��ه جزی��ره بالی 
مش��خص شدند.مراس��م قرعه کشی 
دوره سوم باشگاه پذیرندگان پایانه های 
ف��روش متصل به حس��ابهای بانک آین��ده و طرح 
تش��ویقی آفتاب با برنامه ری��زی، مدیریت و اجرای 
شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا، برگزار شد. 
در این مراس��م برندگان یک دس��تگاه خودرو 
لکسوس Nx، خودرو پژو ۲۰۰۸ و ۲۰ سفر به جزیره 
بالی طرح تشویقی آفتاب، به قید قرعه مشخص شدند. 
دوره سوم باشگاه پذیرندگان پایانه های فروش متصل 
به حس��اب های بانک آینده، از تاریخ ۲۲ اردیبهشت 
ماه سال جاری آغاز شد و در تاریخ ۳۱ شهریورماه به 
پایان رسید. در این دوره، پذیرندگان فرصت داشتند، 
عالوه بر شرکت در قرعه کشی هفتگی، صدها جایزه 
۵ میلیون ریالی، با کس��ب امتیاز بر مبنای تعداد و 
مبل��غ تراکنش و با کس��ب حداق��ل ۲۵۰ امتیاز در 

قرعه کشی شرکت کنند. 

بانکنامه

براساس آمارهای منتشر شده 
ت ر ایران صادرات تج����ا توسط گمرک 

کاالهای غیرنفتی کش��ورمان 
ب��ه اندونزی در ش��ش ماهه ابتدای س��ال جاری در 
مقایس��ه با مدت مشابه نسبت به سال گذشته ۳۷۷ 

درصد رشد نشان می دهد.
 به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت 
انور کمری رای��زن بازرگانی ایران در اندونزی گفت: 
براس��اس آمارهای منتشر ش��ده، صادرات کاالهای 

غیرنفتی کشورمان به اندونزی در شش ماهۀ نخست 
سال جاری به ۲44.4 میلیون دالر رسید که این رقم 
در مقایس��ه با رقم ۵۱ میلیون دالر سال گذشته در 

دورۀ مشابه، نشان دهندۀ رشد ۳۷۷ درصدی است.
وی افزود: براساس این آمارها، صادرات فلزات 
معمول��ی و مصنوعات آنها از جمل��ه آهن، فوالد، 

س��رب و روی از ۲۸ میلیون دالر در ش��ش ماهۀ 
ابتدای سال گذش��ته به ۱۱4 میلیون دالر رسیده 
که بیش��ترین تأثیر را در رشد صادرات شش ماهۀ 

ابتدای سال جاری داشته اند.
 کمری در ادامه اظهار داش��ت: س��وخت های 
معدن��ی و مش��تقات نفتی ب��ا ۱۰۵ میلیون دالر و 

محص��والت نباتی ب��ا ۲۱ میلی��ون دالر صادرات، 
کاالهای بعدی تأثیرگذار در رشد صادرات کشورمان 
به اندون��زی بوده اند. صادرات ای��ن محصوالت در 
ش��ش ماهۀ ابتدای س��ال گذش��ته به ترتیب ۳4 

میلیون دالر و ۲۸۰ هزار دالر بوده است.
گفتنی اس��ت، در گذشته حجم روابط تجاری 

ایران و اندونزی به ۱.۸ میلیارد دالر نیز رس��ید که 
پس از اعمال تحریم ها این روند سیر نزولی به خود 
گرف��ت و حجم تجارت دو کش��ور ب��ه حدود ۱6۰ 
میلیون دالر در سال 9۲ کاهش پیدا کرد. اکنون با 
گشایش های برجام، تحرک های اقتصادی و تجاری 
می��ان دو کش��ور در ح��ال افزایش ب��وده و حجم 
مبادالت تجاری روند صعودی به خود گرفته است 
به گونه ای که رش��د صادرات کشورمان به اندونزی 

در دو سال اخیر نمایانگر این واقعیت است.

رشد چشمگیر صادرات ایران به اندونزی

 منع حضور غیرمتعارف از موضع اداری آقازاده ها 
یر مجموعه تاپیکو در ز

محمدحس��ن پیوندی مدیرعامل ش��رکت سرمایه گذاری 
نف��ت و گاز و پتروش��یمی تأمی��ن )تاپیکو( ب��ه مدیران عامل 
ش��رکتهای تابعه این هلدینگ درخصوص حضور غیرمتعارف 
از موضع اداری آقازاده ها در غرفه نمایش��گاه ایران پالست در 

بخشنامه ای ابالغ کرد.
اخیرا مشاهده شده و بطور خاص در جریان نمایشگاه ایران 
پالست؛ افراد فامیل و از جمله آقازاده ها حضور غیرمتعارف و از 
موضع اداری در غرفه یکی از واحدها داش��ته اند. ضمن تقبیح 

این حرکت اعالم می دارد هیچ یک از افراد فامیل مدیریت های 
محت��رم جز در معیت والد محترم و صرف��اً بعنوان مهمان حق 
ورود به تاسیس��ات و صحبت با کارکن��ان و اعالم نظر در مورد 

مسائل شرکتها را ندارند. 


