اخبار

مديرعامل بانک سينا در هم انديشي مديران ستادي و مناطق:

خط کسب و کار قرض الحسنه در بانک سينا اجرايي ميشود

بازديد معاون عمليات بانکي از شعب
استان تهران بانک ايران زمين

معاون عمليات بانک��ي ،بانک ايران زمين و
هيئت همراه از شعبه نياوران و کالهدوز اين
بانک در اس��تان تهران بازديد و با همکاران
اين ش��عب دي��دار و گفت و گ��و کردند.به
گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل از روابط
عموميبانک اي��ران زمين،هادي قديميدر
اين ديدار با اشاره به راه اندازي رمزهاي پويا
براي امنيت مشتريان گفت :همواره موضوع
امنيت از اولويتهاي شبکه بانکي بوده است،
اين رمزها با توجه به کالهبرداريهايي که
در پرداختهاي اينترنتي از مشتريان صورت
گرفته توسط شبکه بانکي به عنوان يکي از
مواردي که ميتواند با اين موضوع مقابله کند،
به مشتريان معرفي شده است.قديميافزود:
ش��عب بانک اي��ران زمين از ابتداي س��ال
آموزشهاي الزم را در اين خصوص ديدهاند
و آمادگي راهنمايي مش��تريان براي نصب و
راه اندازي نرم افزار رمز س��از ايران زمين را
دارند.معاون عمليات بانکي بانک ايران زمين
در اين ديدار در خصوص مس��ائل اقتصادي
و اه��داف بانک با هم��کاران به گفت و گو
پرداخت.
دستور تشکيل ستاد رسيدگي به سيل
زدگان سيستان و بلوچستان

ستاد رسيدگي به سيل زدگان استان سيستان
و بلوچس��تان با دستور مديرعامل بيمه آسيا
جهت کمکرس��اني و همچنين بررس��ي و
ارزيابي خسارتهاي بيمه گذاران اين شرکت
تشکيل شد.به گزارش روزنامه عصرايرانيان
به نقل از روابط عموميبيمه آس��يا  ،مسعود
بادين نايب رييس هيئت مديره و مديرعامل
بيمه آس��يا ،در پي بروز واقعه اسف بار سيل
در استان سيستان و بلوچستان ،طي پيامي،
ضمن ابراز تاسف از وقوع اين سيل ،با مردم
ش��ريف منطقه به ويژه بازماندگان و آسيب
ديدگان اين حادثه اب��راز همدردي کرد.اين
گزارش ميافزايد :مديرعام��ل در اين پيام،
دستور داده اس��ت که با حضورمعاونتهاي
فني ،مديريتهاي فني ،سرپرستي منطقه و
ساير بخشهاي مرتبط ،ستادي براي کمک
رساني ،ارزيابي و پرداخت خسارتها تشکيل
شده و در کوتاهترين زمان ممکن نسبت به
انجام وظايف محول��ه اقدام گردد و گزارش
آن ارائه شود.

مديرعامل بانک س��ينا در هم انديشي دو
روزه مديران س��تادي و مناطق اين بانک
از راه ان��دازي خ��ط کس��ب و کار قرض
الحسنه براي ارائه خدمات بهينه و مطلوب
به هموطنان به وي��ژه نيازمندان خبر داد.

به گزارش روزنام��ه عصرايرانيان به نقل
از روابط عموميبانک س��ينا ،دکتر ايماني
افزود :اين بانک در راس��تاي چارچوبهاي
بانک��داري اس�لاميمبني بر ت�لاش در
جهت کاهش محرومي��ت و فقر از جامعه
اس�لاميو با هدف تمرکز بيشتر بر کمک
به اقش��ار آس��يب پذير و کم درآمد ،پياده
س��ازي خط کسب و کار قرض الحسنه را
در دس��تور کار ق��رار داده که پس از آماده

سازي بس��ترها و ايجاد ساختارهاي الزم،
به زودي اجرايي خواهد ش��د تا به عنوان
بانکي پيش��گام در ش��بکه بانکي بتواند از
ظرفيتهاي خود به بهترين نحو در راستاي
اشتغال و کارآفريني طبقه کمتر برخوردار
کشور اس��تفاده کند.وي افزود :بانک سينا
به عنوان بانکي تجاري فعال در چارچوب
قوانين و مقررات بانک مرکزي جمهوري
اس�لاميايران ،همواره خ��ود را متعهد به

اقدام در راس��تاي تحقق اه��داف اقتصاد
مقاومتي دانس��ته لذا با اتکا به ظرفيتهاي
موجود بر توانمندسازي آحاد محروم جامعه
به منظور حض��ور در فعاليتهاي اقتصادي،
ايجاد مش��اغل پايدار و شايس��ته و تامين
نيازهاي مالي آنها تاکيد داشته و راه اندازي
خط کس��ب و کار بانکداري نيز در همين
راس��تا و براي پيش��برد اهداف اقتصادي
و ملي در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت.

وي خاطرنش��ان کرد :در اين راس��تا طبق
دستورالعمل تاسيس و عمليات بانکداري
قرض الحس��نه ،مقرر اس��ت بانک س��ينا
صرف��ا در قالب قرارداد قرض الحس��نه به
انجام عمليات بانکي اقدام و منابع دريافتي
قرض الحسنه را تنها به اعطاي وام قرض
الحسنه در راستاي رفع نيازهاي ضروري
به اف��راد نيازمند و طبقه کمت��ر برخوردار
کشور بر اساس ضوابط تخصيص دهد.

رئيس کل بيمه مرکزي:

بخشودگي جرايم بيمهاي در راه است

گروه بانک و بيمه:دارندگان خودروهاي شخصي و موتورسيکلتها ميتوانند
از تاريخ يک بهمن ماه سال جاري با مراجعه به شرکتهاي بيمه از بخشودگي
جرايم بيمهاي بهره مند شوند.به گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل از اداره
کل روابط عموميو امور بين الملل بيمه مرکزي ،دکتر غالمرضا س��ليماني
ک��ه در جمع خبرنگاران س��خن گفت ب��ا اعالم اين خبر اف��زود :بازه زماني
بخش��ودگي جرايم بيمه نامه ش��خص ثالث براي راکبان موتور سيکلت سه
م��اه و ب��راي دارندگان خودرو به مدت يک م��اه خواهد بود.رئيس کل بيمه
مرکزي  ،با تس��ليت دوباره به مناسبت شهادت س��ردار بزرگ سپاه اسالم و
همچنين بازماندگان حادثه هوايي اخير ب��ه تالشهاي دولت براي کاهش
آالم مردم تاکيد کرد و افزود :بيترديد دولت جمهوري اس�لاميو حاکميت
نظام تماميمساعي خود را براي التيام درد بازماندگان اين حادثه به کار خواهد
بست.وي ارقام مربوط به پرداخت خسارات بدني را به قوانين خاص هر يک از
کشورها مرتبط دانست و گفت :به دليل تفاوت ارقام مربوط به ديات و پرداخت
خسارات بدني در کشورهاي مختلف هنوز نميتوان رقم دقيق خسارات وارده
را ارزيابي کرد.رييس شوراي عالي بيمه ،پرداخت خسارت به قربانيان حادثه
کرمان را از مصاديق مسئوليت پذيري اجتماعي صنعت بيمه دانست و گفت:
تش��ييع کنندگان پيکر پاک شهيد سردار سليماني بدون دريافت حق بيمه از
س��وي شرکت بيمه ايران مشمول پوشش محدود بيمهاي قرار گرفته بودند

که پس از هماهنگي با اس��تانداري ،مبالغ��ي به خانواده قربانيان و همچنين
مصدومان اين حادثه پرداخت خواهد شد .دکتر غالمرضا سليماني در بخش
ديگري از سخنان خود به اهميت سالمت خيابانها و جادههاي کشور اشاره
کرد و گفت :دولت به تنهايي نميتواند حوادث و تلفات جادهاي را کاهش دهد
و الزم است رسانهها نيز به ميدان بيايند تا با تشکيل کمپينهاي کاهش تلفات
و تصادفات ،نرخ خسارات جاني و مالي را به حداقل برسانند.وي نقش رسانهها
را در گس��ترش فرهنگ بيمهاي و اصالح رفتار ترافيکي شهروندان ،موثر و
تعيين کننده ارزيابي کرد و اظهار داشت :بخشودگي اخير جرايم بيمه نيز عالوه

بر هدف کمک به اقشار آسيب پذير جامعه نوعي فرهنگ سازي هم محسوب
ميش��ود.رييس کل بيمه مرکزي ،دارندگان ماشين آالت کشاورزي را نيز از
مشموالن بخشودگي جرايم بيمهاي دانست و تصريح کرد تماميشرکتهاي
بيمه موظف شدند اين بخشودگي جرايم را براي دريافت کنندگان بيمه نامه
ش��خص ثالث اعمال کنند.وي با ارائه آمار و تشريح آخرين وضعيت حوادث
طبيع��ي ،از ايران به عنوان منطقه حادثهخيز ي��اد کرد و و از صندوق حوادث
بيمه همگاني به عنوان يک حرکت بزرگ ملي نام برد و گفت :انشااهلل با رفع
اش��کاالت قانون تأس��يس اين صندوق که پيش از اين در دولت کارشناسي
شده و مصوبه مجلس را به همراه دارد توسط شوراي نگهبان نيز به تصويب
برسد .رئيس کل بيمه مرکزي در بخش ديگري از سخنان خود صنعت بيمه
را به عنوان پيام آرامش در هنگام وقوع خسارات ،توصيف کرد و گفت :تردد
اتومبيلها و موتور سيکلتهاي بدون پوشش بيمهاي کافي سالمت اجتماعي
و امنيت رواني وجاني مردم را به مخاطره مياندازد.وي از دارندگان خودروها
و موتورس��يکلتهاي فاقد بيمه نامه درخواس��ت کرد با اس��تفاده از فرصت
بخشودگي جرايم نسبت به تهيه بيمه نامه اقدام کند.رئيس شوراي عالي بيمه
در پايان ،نرخ خس��ارات بيمه شخص ثالث را  ۱۱۴درصد اعالم کرد و گفت:
رشته بيمه شخص ثالث از رشتههاي زيانده صنعت بيمه به حساب ميآيدکه
رقم قابل توجهي نيز محسوب ميشود.

مدير فناوري اطالعات و ارتباطات بيمه کوثر خبر داد:

راهاندازي اتاق هدايت و راهبري شرکت

اتاق هدايت و راهبري بيمه کوثر بهمنظوررسيدگي به امور ذينفعان ،دسترسي
سريع به مديران استاني ،افزايش بهرهوري ،کاهش هزينههاي اداري ،افزايش
فرصتهاي نواوري ،همافزايي مديران ستادي و سرپرستيها و سرعت بيشتر
در پيگي��ري امور راهاندازي ش��د.به گ��زارش روزنامه عصرايراني��ان به نقل از
روابطعموم��يو اعالم مدير فناوري اطالعات و ارتباطات بيمه کوثر ،جلس��ه
هياتعامل ش��رکت با مشارکت معاونان و مديران ستادي و سرپرستيهاي و

آگهی آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
س��ند رسمی برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مس��تقر در ثبت اسناد و امالک
شهرس��تان س��نندج  .تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا
بدین وس��یله مش��خصات امالک در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز جهت اطالع عموم
در روزنامه کثیر االنتش��ار و محلی آگهی میگرد.درصورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تس��لیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض
دادخواس��ت خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت
نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض س��ند
مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد .
صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رئیس ثبت منطقه یک سنندج بهنام قباد
تاریخ نوبت اول  98/10/10تاریخ نوبت دوم۹۸/ ۱۰ /۲۵ :
بخش:3شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام ش��رکت ب��رش آبیدر تحت پالک
1708فرعی از 2718اصلی بخش 3س��نندج به مس��احت 68450متر مربع به آدرس
روستای دوشان پشت اردوگاه قدس .
آگهی ابالغ دادخواس��ت و ضمائم و جلسه رسیدگی به مجهول المکان  -1رهبر گنج
خانلر ف فالمرضا  -2مرتضی موس��وی ف ولی اله -بدینوسیله به مجهول المکان
فوق الذکر ابالغ می گردد خواهان سعید گلچوب دادخواستی دائر مطالبه وجه بطرفیت
ش��ما در این شعبه مطرح که حسب ارجاع و پس از ثبت بکالسه  13/1169/98جهت
رس��یدگی بروز سه شنبه  98/11/29ساعت  9صبح تعیین وقت گردیده لیکن بدلیل
عدم دسترسی به نشانی شما مراتب ابالغ وفق ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی و
حسب تقاضای خواهان یکبار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار صادر تا پس از
اطالع قبل از حلول دادرسی جهت اعالم نشانی خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست
و ضمائم حاضر شوید در غیر این صورت شورا غیابا رسیدگی و تصمیم شایسته
را اتخاذ خواهد نمود ضمنا چنانچه منبعد نیازی به انتشار آگهی باشد فقط یک نوبت
و مدت آن ده روز می باشد.
شعبه  13حل اختالف بابل
آگهی مزایده اموال منقول -دایره اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد در خصوص
پرونده اجرایی بکالس��ه  982513له عنایت اله سازگار بطرفیت مجتبی سلیمانی یک
س��ری اموال منقول به ش��رح  -1لوازم خانگی مستعمل متعلق به محکوم علیه را از
طریق مزایده بتاریخ  98/11/21روز دوش��نبه ساعت  11صبح در محل دفتر اجرای
دادگستری بفروش برساند مزایده از قیمت پایه  42000000ریال شروع و به باالترین
قیمت پیش��نهادی واگذار می گردد برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس و
مابقی را ظرف مهلت یک م��اه پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت مبلغ واریزی
پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد ضمنا محل نگهداری اموال
به آدرس خوانده واقع در بابل ...می باشد.
قاسمعلی قربان زاده -مدیر شعبه  2اجرای احکام مدنی حل اختالف بابل
دادنامه -کالسه پرونده -9/834/98 :شماره دادنامه- :
خواهان :سید محمد موسوی ولوکالیی ف سیدعلی با وکالت  -1محمدجعفر قنبرزاده
افروزی  -2محسن قربانی افروزی بصورت منفردا و مشترکا آدرس بابل خ مدرس
س توکل طبقه  4واحد  - 24خوانده :مرتضی کریمی ف علی مجهول المکان -خواسته:
مطالبه وجه رای قاضی ش��ورا -در خصوص دعوی سید محمد موسوی ولوکالیی
ف س��یدعلی با وکالت  -1محمدجعفر قنبرزاده افروزی  -2محسن قربانی افروزی
بصورت منفردا و مشترکا به طرفیت خوانده مرتضی کریمی ف علی بخواسته مطالبه
وجه به میزان  43/800/000ریال به استناد یک فقره چک بانک پست بانک به شماره
 931/04984820مورخ  95/5/30که به علت کس��ری موجودی گواهی عدم پرداخت
از ش��عبه  17ش��هریور بابل صادر گردید ش��ورا با توجه به دادخواست تقدیمی و
مس��تندات ابرازی بقای اصول مس��تندات در ید خواهان که اشتغال و استدامه ذمه
خوانده را مس��تصحب می نماید و خوانده نیز نس��بت به دعوی خواهان و مدارک
ابرازی دفاع و تعرضی ننموده است لذا شورا دعوی خواهان را صحیح و وارد تلقی
مس��تندا به مواد  519 ،198و  523قانون آیین دادرسی مدنی (تبصره ماده  2قانون
صدور چک) خوانده را به پرداخت مبلغ  43/800/000ریال به عنوان اصل خواسته و
مبلغ  627/500ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل از باب رعایت
قواعد تسبیب و الضرر در حق خواهان محکوم می نماید اجرای احکام مکلف است

بهرهب��رداري از اتاق هدايت و راهبردي برگزار ش��د.محمدرضا مومني خبرداد:
طرح اتاق هدايت و راهبردي در سراسر کشور عملياتي شده است.مدير فناوري
اطالعات و ارتباطات بيمه کوثر در پاس��خ به اين پرس��ش که اتاق هدايت و
راهبردي وضعيت چگونه به رش��د کسبوکار ش��رکت کمک ميکند ،گفت:
سفرهاي کاري عالوه بر هزينههاي مستقيم ميتواند باعث کاهش بهرهوري
و روحيه افراد ش��ود ،ضمن اينکه س��وانح و حوادث احتمالي سفر نيز ميتواند

حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه را از تاریخ  98/5/30سررسید چک لغایت
وصول محکوم به محاسبه و در حق محکوم له ایصال می نماید رای صادره غیابی
بوده و ظرف  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف
 20روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی شهرستان بابل می باشد.
قاضی شعبه  9شورای حل اختالف بابل -محسن سیار
ابالغ وقت دادرسی  -نظر به اینکه خواهان آقای اعتباری کاسپین با وکالت  -1کاظم
حاجی تبار  -2مهدی بیگلرنیا دادخواس��تی به خواسته مطالبه وجه چک به طرفیت
 -1مجتبی حاجی اس��ماعیل پور  -2علی محمد نمدیان پور در این ش��عبه تس��لیم
نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالس��ه پرون��ده  15/677/98ثبت و برای
مورخه  98 /11/28س��اعت 10صبح تعیین وقت ش��ده به علت مجهول المکان بودن
خوانده و تقاضای خواهان و به اس��تناد ماده  73قانون آیین دادرس��ی مدنی به در
خواس��ت خواهان و مراتب یک نوبت در یکی از روز نامه های کثیر االنتشار درجو
ب��ه خوانده ابالغ می گردد که در وقت رس��یدگی در ش��عبه  15حاضر وقبل از ان
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست ضمائم حاضر به دفتر شعبه  15مراجعه نماید
در غیر اینصورت مفاد دادخواس��ت و ضمایم ابالغ محسوب واقدام مقتضی بهعمل
خواهد امد .
شعبه  15شورای حل اختالف بابل
برگ اجراییه مش��خصات محکوم له :نام و نام خانوادگی :مجید کش��میر ف علی-
نش��انی محل اقامت :بابل -جاده گنج افروز روش��ن آباد روشن  22منزل شخصی
مشخصات محکوم علیه :نام و نام خانوادگی -1 :حجت اله کریمیان بهنمیری  -2منیژه
بهاری -نشانی محل اقامت :هردو مجهول المکان به موجب رای شماره  864تاریخ
 98/8/11شعبه  12حل اختالف بابل که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است
به محکومیت خوانده ردیف دوم خانم منیژه بهاری به حضور در یکی از دفاتر اسناد
رسمی بابل و تنظیم سند رسمی خودرو پراید مدل  82به شماره انتظامی  952 -82ل
 47و خوانده ردیف اول حجت اله کریمیان بهنمیری پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ
 1705000ریال و نصف هزینه انتقال دفتر اسناد
شعبه  12حل اختالف بابل
گواهی حصروراثت -خانم نرجس باعث بشناسنامه شماره  585به استناد شهادتنامه
و گواهی فوت و فتوکپی شناس��نامه ورثه درخواستی  8/1238/98تقدیم این دادگاه
نموده چنین اش��عار داشته است که شادروان حسن وجدانی بشناسنامه شماره 44
در تاری��خ  98/8/4در اقامتگاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن
مرحوم منحصر اس��ت به  -1مریم وجدانی ف حسن به ش ش  2050385145دختر
متوفی  -2نرجس باعث ف محمد اسماعیل به ش ش  585همسر متوفی  -3علی اکبر
وجدانی حمزه کالیی ف محمدیوسف به ش ش  8پدر متوفی .پس از تشریفات قانونی
و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هرگونه الیحه یا اعتراض با ارائه
وصین نامه س��ری یا رسمی حس��ب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه
مالیات بر ارث بشماره  8/1238/98سرانجام در تاریخ  98/10/24در وقت فوق العاده
ش��عبه دهم شورای حل اختالف شهرستان بابل بتصدی امضا کننده زیر تشکیل و
پس از مالحظه پرونده کارگواهی می نماید که ورثه درگذشته منحصر به اشخاص
یادش��ده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارائی آن روانش��اد پس از پرداخت و
انج��ام حقوق و دیونیکه برتر که تعلق می گیرد اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث
مبلغ نامحدود می باشد.
شعبه  8شورای حل اختالف بابل
آگه��ی مزایده  -دای��ره اجرای احکام مدنی بابل در نظ��ر دارد در خصوص پرونده
اجرایی بکالس��ه  972539له هادی حاجی زاده علیه امیر فضل اهلل تبار جهت وصول
محکوم به و هزینه های اجرایی یک باب منزل ویالیی واقع در بابل جاده کیاکال موزی
کله به مس��احت  200مترمربع و اعیان  80مت��ر دارای امتیاز برق آب و گاز متعلق
به محکوم علیه را از طریق مزایده در تاریخ  98/11/14دوش��نبه س��اعت  11صبح
در محل دفتر اجرای دادگس��تری بابل بفروش برس��اند مزایده از قیمت پایه به مبلغ
 1200000000ریال آغاز و به باالترین بهای پیش��نهادی واگذار خواهد ش��د برنده
مزایده بایستی ده درصد بها را فی المجلس و مابقی را ظرف حداکثر یک ماه پرداخت
نماید در صورت انصراف مبلغ پرداختی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط
خواهد شد و کلیه هزینه های انتقال نیز با خریدار می باشد متقاضیان می توانند تا 5
روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند.
مدیر اجرای احکام مدنی حل اختالف بابل -حبیب پور

ضربه جبرانناپذيري به شرکت وارد کند.وي افزود :اجراي طرح اتاق هدايت و
راهبردي عالوه بر مزاياي اش��اره شده موجب کاهش زمان توسعه محصول و
خدمت ميشود و ميتواند فضاي تعاملي چهره به چهره ميان مديران شرکت
برقرار کند و بدون محدوديت جغرافيايي در يک اتاق طوفان فکري بهوجود آورد.
محمدرضا مومني تاکيد کرد :با اجراي اين طرح از اين به بعد تماميجلسههاي
شرکت سريعتر ،سادهتر و مقرون بهصرفهتر برگزار خواهد شد.

چهارشنبه  25دی  19 1398جمادیاالولی1441
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اخبار
پرداخت وجوه حق تقدم سرمد توسط
شعب بانک صادرات

سهامداران حقيقي شرکت بيمه سرمد ميتوانند
جهت دريافت وجوه حق تقدم اس��تفاده نشده
مربوط به س��ال  ٩٨اين شرکت با نماد «حق
تقدم سرمد» ،به شعب بانک صادرات ايران در
سراسر کشور مراجعه کنند.به گزارش روزنامه
عصرايراني��ان ب��ه نق��ل از روابطعموميبيمه
سرمد ،سهامداران حقيقي اين شرکت ميتوانند
از ابتداي روز کاري يکش��نبه پانزدهم ديماه
 ١٣٩٨به مدت يکسال ،با مراجعه حضوري
به شعب بانک صادرات ايران ،نسبت به دريافت
نقدي وجه يادشده يا واريز آن به حسابهاي
سپهري خود اقدام کنند.پرداخت سود به افراد
کمتر از  ١٨س��ال ،پس از احراز هويت کامل
و دريافت کپي شناس��نامه ،صرف ًا به ولي (پدر)
بالمانع خواهد بود.
بيمه پاسارگاد تنها ارائه دهنده بيمه عمر
و تأمين آتيه براي افراد داراي معلوليت

شرکت بيمه پاسارگاد به عنوان تنها شرکت بيمه
 ،بيمه نامه عمر و تأمين آتيه را براي افراد داراي
معلوليت و نابينايان  ،با توجه به شرايط خاصي
ارائه ميدهد .خدمات بيمه عمر و تأمين آتيه بيمه
پاسارگاد براي افراد نابينا و معلول با شرايط خاص
و دستـورالعمـلهاي داخلي شرکت قابل ارائه
است که بنابر وضعيت جسماني افراد ،ارائه برخي
پوش��شهاي بيمهاي محدوديت دارد.براساس
گزارشهاي دريافتي ،در بيمه نامه عمر و تأمين
آتي��ه ميزان پرداختي براي هم��ه افراد عادي و
معلول يکسان است .همچنين پرسشنامههاي
اف��راد معلول با ارائ��ه کارت معلوليت به رويت
پزشک معتمد شرکت رسيده و مورد بررسي قرار
ميگيرد که اين مورد طي دستورالعملي به همه
نمايندگان بيمه پاسارگاداطالعرسانيشدهاست.
سپس بعد از تشخيص پزشک معتمد بيمه ،با
فرد نابينا يا معلول قرارداد منعقد ميشود.

آگهی مناقصه عمومی

نوبت اول

ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان هرمزگان در نظر دارد خدمات و کاالهای مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از پیمانکاران و تولیدکنندگان واجد شرایط
انجام نماید:
ردیف

موضوع

انجام خدمات تعویض سیم به کابل خودنگهدار واقع در ناحیه چهار بندرعباس شامل ( 12180متر شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل
خودنگهدار)3*70+25+70-25 ،
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 584.000.000 :ریال
پیش پرداخت :ندارد
مدت زمان انجام کار :حداکثر  2ماه

98-120

2

انجام خدمات تعویض سیم به کابل خودنگهدار واقع در ناحیه چهار بندرعباس شامل ( 9300متر شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار،
)3*70+25+70-25
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 514.000.000 :ریال
پیش پرداخت :ندارد
مدت زمان انجام کار :حداکثر  2ماه

98-121

1

3

خرید تعداد پنجاه ( )50دستگاه انواع تابلو توزیع عمومی کامپوزیت
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 316.000.000 :ریال
پیش پرداخت :ندارد
مدت زمان انجام کار :حداکثر  2ماه

شماره مناقصه

تجدید 98-83

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه فقط به صورت ضمانت بانکی – کسر از مطالبات یا واریز وجه نقد مورد قبول می باشد.

لذا کلیه پیمانکاران و تولیدکنندگان واجد شرایط که دارای تجربه ،تخصص و تجهیزات الزم بوده ،می توانند پس از تاریخ درج آگهی نوبت دوم در روزنامه به مدت پنج روز
جهت خرید اس��ناد مناقصه با در دس��ت داشتن قبض واریز مبلغ پانصد هزار ( )500.000ریال به حساب سپهر شماره ( )0102997065005نزد بانک صادرات شعبه گلشهر
بندرعباس ،به آدرس ذیل و یا شبکه اطالع رسانی معامالت شرکت توانیر به آدرس  www.tavanir.org.irمراجعه نمایند و تصویر فیش واریزی خرید اسناد خود را
در مدت زمان تعیین شده در خصوص خرید اسناد به کارشناس مناقصات تحویل یا فکس نمایند.
آدرس دستگاه مناقصه گزار :بندرعباس – بلوار جمهوری اسالمی – جنب شهرک مسکونی زیتون (نیروگاه قدیم) شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان تلفن،07603121595 :
فاکس دبیرخانه( 076-33564049 :درج نام شرکت کننده ،شماره مناقصه ،تلفن و فاکس بر روی فیش واریزی الزامی می باشد و عواقب عدم درج اطالعات و ارسال بر
عهده شرکت کننده می باشد).
محل بازگشایی پاکات :شرکت توزیع برق هرمزگان – دفتر امور تدارکات و انبارها
به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل می شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
آدرس :از طریق لینک ( )http://tender.tavanir.org.ir/search mo.aspبا پر کردن فیلدهای (ش��رکت ،شرکت زیرمجموعه ،روش معامله ،نوع معامله ،سال
جاری و تأیید کلمه جستجو) اسناد را مشاهده و دانلود نمایید.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

دادنامه -کالسه پرونده - 4/352/98 :شماره دادنامه98/8/18-958 :
خواهان :محمد رضازاده با وکالت مجتبی القلی نتاج ملکشاه به آدرس بابل نرسیده
به فلکه کارگر جنب قنادی میخک طبقه دوم س پزشکان  -خوانده :امیرعطا بهبهانی
به آدرس مجهول المکان -خواسته :مطالبه وجه
رای قاضی شورا -در خصوص دعوی محمد رضازاده با وکالت مجتبی القلی نتاج
ملکش��اه به طرفیت امیرعطا بهبهانی بخواسته مطالبه وجه به مبلغ 39/400/000
ریال به استناد چک شماره  769477عهده بانک ملت به انضمام هزینه دادرسی و
حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی
خواهان که داللت بر اس��تقرار دین به میزان و مبلغ خواس��ته بر عهده خواندگان
داشته و بقای اصول مستندات مذکور در دست خواهان قرینه بر استحقاق وی در
طلب وجه مزبور و استمرار دین بر ذمه خواندگان دارد و خواندگان نیز نسبت به
دعوی مطروحه و مستندات ابرازی دفاع و ایرادی بعمل نیاورده است شورادعوی
خواهان را صحیح و وارد تش��خیص و خوان��ده را به پرداخت مبلغ 39/400/000
ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از زمان سررسید چک
 93/4/28لغایت هنگام پرداخت آن و مبلغ  1/322/500ریال بابت هزینه دادرس��ی
در ح��ق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف مهلت  20روز پس از

ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس برابر مقررات قابل تجدیدنظرخواهی در
محاکم حقوقی بابل می باشد.
قاضی شعبه  4شورای حل اختالف بابل -سید مرتضی حسینی
مفقودی -س��ند کمپانی ،برگ س��بز ،کارت بیمه و کارت ماشین خودرو سواری
پ��ژو  206با مش��خصات م��دل  1390به رنگ س��فید روغنی به ش��ماره موتور
 15090014132و ش��ماره شاسی  NAAP 13 FE 2 BJ 458600به شماره پالک
ای��ران  863 -62ص  53متعلق به فرنود اوجانی مفقود و از درجه اعتبار س��اقط
می باشد.
آگهی تغییرات ش��رکت پترو گستر حکیم کرمان شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  2994و شناس��ه ملی  14003650604به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  98/01/07تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د  - :نام شرکت به « تسنیم
تجارت س��پهر « تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .اداره کل
ثبت اس��ناد و امالک اس��تان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
رفسنجان ()734464

