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مديرعامل شرکت خدمات انفورماتيک اعالم کرد:

فناوران -هی���ات وزیران مصوب کرد که
به منظور تعیین س���همیه ورود کاالی همراه
مسافر و فهرس���ت آن از هر یک از مناطق آزاد
تجاری ،صنعتی به سرزمین اصلی برای هر سال،
کارگروهی با مس���وولیت دبیرخانه شورای عالی
مناطق آزاد تجاری ،صنعت���ی و ویژه اقتصادی
های ام���ور اقتصادی و
و با عضوی���ت وزارتخانه
دارایی (گمرک جمهوری اسالمی ایران) ،صنعت،
معدن و تجارت ،جهاد کشاورزی و بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران تشکیلشود.
فارس -ضوابط اجرایی قانون بودجه سال
 97کل کشور که توسط هیات وزیران به تصویب
رسیده بود ،از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول
رئیس جمهور برای اجرا ابالغ شد.
مهر -معاون اول رییس جمهور با تاکید
بر اینکه ارز حاصل از صادرات کاال باید به چرخه
اقتصاد کشور بازگردد؛ از بانک مرکزی خواست تا
با بهره برداری از سامانه "نیما" نظارت جدی بر
منابع ارزی اعمال شود.
ایرنا -رئی���س کل بانک مرکزی ایران در
نامهای به رئیس قوه قضاییه ،شاخص بهای کاالها
و خدمات مصرفی در مناطق ش���هری ایران را
جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و تأخیر
تأدیه اعالم کرد.

به گفته مديرعامل شرکت خدمات انفورماتيک در سال
 1396بيش از  27ميليارد تراکنش در سامانه شتاب صورت
گرفت که نشان دهنده رشد  30درصدي عملکرد اين سامانه
نسبت به سال قبل است و اين حجم عظيم تراکنش با امنيت
کامل و پايداري باالي  99درصد مديريت شد.
فناوران -سيد ابوطالب نجفي با اعالم این مطلب گفت:
تنها در روز  28اسفند  1396رکورد  162ميليون تراکنش
در اين سامانه به ثبت رسيد .همچنین در سال گذشته بطور
ميانگين روزانه  75ميليون تراکنش در سامانه شتاب صورت
گرفته اس���ت .نجفي با بيان اينکه در مجموع  52ميليون
ميليارد ريال نقدينگي در سال گذشته از طريق اين سامانه
جابهجا شده ،افزود :بيشترين سهم تراکنش شتاب به ترتيب
متعلق به پايانههاي فروش ( 60درصد) ،خودپردازها (24
درصد) ،اينترنت و تلفن همراه بوده است .مديرعامل شرکت
خدمات انفورماتيک همچنين در خصوص عملکرد سامانه

شاپرک بيان داشت :در سال گذشته  36ميليارد تراکنش در
سامانه شاپرک به ثبت رسيد که رشد  35درصدي نسبت به
سال قبل نشان ميدهد.
نجفي ادامه داد :رکورد بيش���ترين تراکنش در سامانه
شاپرک در روز  28اسفندماه با  220ميليون تراکنش به ثبت
رسيد و بطور ميانگين روزانه  98ميليون تراکنش در اين

دیدگاه

سامانه مديريت شده است که البته بايد توجه داشت ،اعداد
مورد اشاره در سامانه شاپرک شامل تاييديه هاي تراکنشها
نيز هست.
وي با بيان اينکه در مجم���وع  17ميليون ميليارد ريال
نقدينگي در سامانه شاپرک جابهجا ش���ده ،تصريح کرد:
بيشترين سهم تراکنش ش���اپرک متعلق به پايانه فروش
( 88درصد) ،تلفن همراه ( 9درصد) و اينترنت ( 3درصد)
بوده است .مديرعامل شرکت خدمات انفورماتيک از سامانه
چکاوک بعنوان يک سامانه مهم حاکميتي در جابهجايي
نقدينگي در کش���ور نام برد و افزود :در سال گذشته 122
ميليون چک به مبلغ 23ميليون ميليارد ريال در سامانه
چکاوک مديريت شده که به لحاظ مبلغ  26درصد رشد
داشته است .نجفي بيشترين رکورد تبادل چک را مربوط به
روز  26اسفند  96اعالم کرد و گفت :در اين روز يک ميليون
و  590هزار چک در سامانه چکاوک مديريت شد و بطور

ميانگين روزانه  420هزار چک در اين سامانه تبادل شده
است .وی در گزارش خود به عملکرد سامانه پايا در سال
گذشته اشاره کرد و با اعالم جابهجايي نقدينگي  23ميليون
ميليارد ريالي در اين س���امانه اظهار داشت :در مجموع 2
ميليارد و  445ميليون تراکنش پايا در سال  96مديريت شد
که رشد  12درصدي نسبت به سال قبل داشت .وي افزود:
رکورد  11ميليون تراکنش پايا در اين سامانه به ثبت رسيده
و روزانه بطور ميانگين  6.7ميليون تراکنش پايا مديريت شده
است.مديرعامل شرکت خدمات انفورماتيک همچنين ساتنا
را بعنوان يکي ديگر از سامانههاي حاکميتي تحت مديريت
اين شرکت نام برد و تصريح کرد 343 :ميليون ميليارد ريال
نقدينگي از طريق  11ميليون تراکنش ساتنا در سال گذشته
جابهجا شده که رشد  18درصدي را نشان مي دهد .نجفي
خاطرنشان کرد :بطور ميانگين  38هزار تراکنش در روزهاي
کاري در سامانه ساتنا مديريت شده است.

رییس کل بانک مرکزی در جمع روسای اتاقهای بازرگانی استانها:

مدیریت بهینه منابع و مصارف ارزی ،الزام امروز کشور است

نرخ
قیمت فروش به ریال
انواع سکه
17,360,000
قدیم
17,810,000
جدید
8,830,000
نیم
5,530,000
ربع
1,680,700
هر گرم طالی  18عیار
 1,345.47دالر
اونس
انواع ارز
نرخ ارز
دالر آمریکا
۴۲,۰۰۰
یورو
۵۱,۸۰۸
پوند
۵۹,۷۹۷
یکصد ین ژاپن
۳۹,۱۳۴
لیر ترکیه
۱۰,۲۴۴
ریال عربستان
۱۱,۲۰۰
درهم امارات
۱۱,۴۳۷
یوان چین
۶,۶۹۸
دالر آزاد
42,000

رییس کل بانک مرکزی در جمع اعضای اتاق بازرگانی استانها و فعاالن اقتصادی
با تاکید بر کارشناسی بودن سیاست جدید ارزی گفت :بانک مرکزی در تدوین و
اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز ضمن استفاده از تجربیات سالهای گذشته،
تالش میکند نواقص آن را به کمترین میزان تقلیل دهد تا در این مسیر لطمهای
به واردکنندگان و فعاالن اقتصادی وارد نشود.
پایگاه اطالع رسانی دولت -ولی اله سیف که دیروز میزبان فعاالن اقتصادی
و روسای اتاقهای بازرگانی استانها بود ،با بیان اینکه مدیریت منابع و مصارف
ارزی کشور از الزامات شرایط کنونی کشور است ،گفت :نوسانات اخیر بازار ارز

ناشی و تحت تاثیر عوامل غیربینادین اقتصادی و متاثر از فضاسازی سیاسی و
بینالمللی ایجاد شده بود و در آن شرایط خاص دولت و ستاد اقتصادی ناگزیر
ی بود که به بهترین شکل بازار ارز مدیریت شده و آرامش به آن
به اتخاذ تصمیم 
بازگردد .رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در گذشته با ایجاد نوسانات ارزی،
به منظور ایجاد تعادل در این بازار سیاست تزریق ارز مدنظر قرار میگرفت ،افزود:
ادامه این رویه موجب خسران و لطمات بیشتر در زمینه تعادل ارزی میشد ،بر
این اساس تصمیم گرفته شد باایجاد نظامات جدید و صحیح ،رویههای گذشته
اصالح شود .سیف خاطرنشان کرد :فعاالن اقتصادی و واردکنندگان باید اطمینان
گروه مخابرات

گروه رایانه و فعالیت های وابسته به آن
قیمت

نام شرکت
ایران ارقام

۲,۵۳۵

تغییر (درصد)
-۲.۶۵

خدمات انفورماتیک

۲۶,۴۶۴

-۰.۰۴

تجارت الکترونیک پارسیان

۲,۶۷۱

-۰.۰۷

داده پردازی ایران

کارت اعتباری ایران کیش
افرانت

همکاران سیستم

توسعه فناوری اطالعات خوارزمی
گروه فنآوا
آپ

های وب

به پرداخت ملت

رونوشت آگهی حصروراثت
نظر به اینکه اقای برات اله علیزاده به شناسنامه شماره  80به شرح دادخواست به كالسه  2/22/97ش از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت
نموده و چنین اشــعار داشــته كه شــادروان چراغعلی علیزاده شــبان به شناسنامه شــماره  597در تاریخ  1395/4/1106در اقامتگاه دائمی خود درگذشته
و ورثه حین الفوت وی عبارتند از  -1محمد حســن علیزاده شــماره شناسنامه  15تاریخ تولد  1349/2/19فرزند متوفی  -2خسرو علیزاده شماره شناسنامه
 19تاریخ تولد  1339/6/6فرزند متوفی  -3احمد علیزاده شبان شماره شناسنامه  3298تاریخ تولد  1358/1/1فرزند متوفی  -4برات اله علیزاده شماره
شناســنامه  80تاریخ تولد  1342/2/7فرزند متوفی -5مانده گار علیزاده شــبان شــماره شناســنامه  19تاریخ تولد  1337/2/5فرزند متوفی اینک با انجام
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را به اســتناد ماده  362ق امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هر كسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد386.
شورای حل اختالف شعبه  2شهرستان كاشمر

دادنامه

شــاكی :آقای بهروز كردی فرزند برارقلی به نشــانی :استان گلستان شهرستان كردكوی شــهر كردكوی خ ولیعصر میدان انقالب فروشگاه لوازم پزشکی
پارسیان طب متهم :اقای امید واحدی فرزند حسن به نشانی گلستان كردكوی اتهام ها  -1تهدید از طریق تلفن  -2مزاحمت تلفنی  -3توهین به اشخاص عادی
از طریق تلفن گردشــکار :شــاكی شــکایتی علیه متهم فوق تقدیم داشــته كه پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به كالســه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت
مقرر دادگاه به تصدی امضاء كننده زیر تشکیل شده و با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل و با استعانت از خداوند متعال با تکیه
بر شرف و وجدان مبادرت به انشاء رای مینماید رای دادگاه در خصوص اتهام اقای امید واحدی فرزند حسن دایر بر توهین و تهدید از طریق ارسال پیامک از
شماره  09197173017به شماره  09115407009نظر به كیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب كردكوی شکایت شاكی اقای بهروز كردی پاسخ
شــركت ارتباطات ســیار و پرینت تماســهای برقراری تصویر پیامهای دریافتی فقدان حضور و دسترسی به متهم در دادسرا و دادگاه با وسف نشر اگهی بزه های
انتسابی به نامبرده به نر محرز و مسلم است مستندا به مواد  608و  669از قانون مجازات اسالمی كتاب تعزیرات و مواد  134 -19از قانون مجازات اسالمی
حکم به محکومیت وی به تحمل دو فقره  74ضربه شــالث تعزیری درجه  6صادر و اعالم مینماید در زمان اجرای حکم صرفا یک فقره ســالق اجرا میشــود لیکن
در خصوص اتهام موصوف دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی با توجه به اینکه شــاكی در شــکوائیه و اظهارات خود بیان داشــته كه متهم از طریق پیامک به وی توهین
و تهدید نموده و نظر به تصویر پیامکهای دریافتی و با عنایت به اینکه گوشــی تلفن همراه وســیله توهین و تهدید بوده نه ایجاد مزاحمت دادگاه به تجویز مواد
 265و  341از قانون ایین دادرسی كیفری مصوب  1392قرار منع تعقیب صادر و اعالم مینماید رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل
تجدید نظر خواهی در محکام محترم تجدید نظر استان گلستان میباشد 75

رئیس شعبه  101دادگاه كیفری دو كردكوی

پرونده كالسه  9409981770200175شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان كردكوی تصمیم نهایی شماره  9609971770201177خواهان
ها  -1خانم هما رشتی فرزند صفر  -2خانم مریم رشتی فرزند صفر  -3اقای محمد مهدی رشتی فرزند صفر  -4خانم زینت رشتی فرزند صفر  -5خانم زهرا
رشتی فرزند صفر با وكالت اقای سید محمد صانعی فرزند سید اسماعیل به نشانی گرگان جادئه ناهار خوران عدالت  85پاساژ تندیس طبقه اول اداری واحد
 10دفتر وكالت صانعی خواندگان  -1اقای مرتضی گلچین فر فرزند طالب با وكالت اقای اســماعیل پایین محلی فرزند احمد به نشــانی گلســتان گرگان گرگان خ
ولیعصر عدالت  14مجتمع حکیم ط  4واحد  -2 -10اداره كل اوقاف و امور خیریه استان گلستان به نشانی استان گلستان شهرستان گرگان شهر گرگان شهید
رجایی مقابل كالنتری  -3 13اقای صفر رشتی فوت شده فرزند سعد اله به نشانی كردكوی خیابان ولیعصر كوچه بهار پالک  -4 - 39آقای مصطفی عالء الدین
 -5اقای محســن جانســوز با وكالت آقای امید كفاش فرزند علی به نشــانی گرگان خیابان ولیعصر پاساژ اریا طبقه  3واحد  103و اقای ابوالحسن پهلوانی فرزند
غالم به نشانی استان گلستان شهرستان گرگان خیابان ولیعصر پاساژ مرسل طبقه  3واحد  -6 - 306خانم زهرا آتشگاهی فرزند حبیب اهلل به نشانی مجهول
المکان خواســته اثبات وقوع بیع .رای دادگاه در خصوص دادخواســت اقایان و خانمها به اســامی  -1محمد مهدی  -2زهرا  -3زینب  -4مریم  -5هما جملگی
رشــتی فرزندان صفر با وكالت اقای ســید محمد صانعی به طرفیت آقایان و خانمها  -1ورثه مرحوم صفر رشــتی فرزند سعداهلل به اسامی خواهانها  -2مرتضی
گلچیــن فر فرزند طالب با وكالت اقای اســماعیل پایین محله  -3محســن جانســوز فرزند محمد رضــا  -4مصطفی عالء الدین فرزند روح الــه با وكالت آقای امید
كفاش  -5زهرا آتشگاهی فرزند حبیب اله  -6اداره اوقاف شهرستان گرگان به خواسته  -1اثبات وقوع عقد صلح موصوع مدركیه تاریخ  1377/7/5مقوم به
 -2 -50/001/000ابطال وكالتنامه  7368تاریخ  1391/9/14تنظیمی در دفتر خانه شماره  49گرگان  -3 -ابطال قرارداد اجاره مرتضی گلچین فر و اداره
اوقاف  -4ابطال سند انتقال پالک  89/128بخش  3ثبت گرگان  -5ابطال سند انتقال پالک  2/1384كردكوی  -6ابطال سند انتقال پالک  2/1387كردكوی
هر كدام مقوم به  3/100/000ریال و كلیه خسارات دادرسی بدین توضیح كه وكیل خواهان بیان داشته مرحوم صفر رشتی فرزند سعداهلل ورثه خواهناها
در تاریخ  1377/7/5اقدام به صلح امالک خود به موكلین مینماید قرار شــد در اولین فرصت اســناد را منتقل كند اخیرا متوجه شــده كه مرحوم صفر رشــتی
فرزند ســعداهلل علیرغم انتقال امالک اقدام به تنظیم وكالتنامه به نام ردیف دوم نموده و ایشــان با وكالتنامه اقدام به انتقال امالک به نام خود كرده اســت
موكلین مالکین مشاعی هستند و انتقال اسناد بدون موافقت صورت گرفته است صدور حکم مورد استدعاست وكیل وكیل خواندگان ردیف سوم و چهارم در
دفاع بیان داشــته عبارت ذكر شــده در ســند به گونه ای اســت كه افاده وصیت مینماید عبارت پس از فوت در انتهای ســطر پانزدهم و شاندهم گویای وصیت
اســت نه صلح مطابق رای اصراری  1344/1/22هیات عمومی دیوان عالی كشــور عناوین عقود قاطع نبوده اســت و آنچه ضرورت دارد توجه به اراده واقعی
تنظیم كنندگان سند است موكل دارای سند رسمی است خواندگان دیگر با وصف ابالغ قانونی اخطاریه و از طریق نشر اگهی در روزنامه كثیراالنتشار در جلسه
دادگاه حضور نیافته الیحه ای تقدیم ننموده وكیلی معرفی نکرده اند دادگاه در راســتای تقاضای خواهانها قرار اســتماع گواهی گواهان خواهانها را صادر نموده
كه گواهان در جلسه رسیدگی تاریخ  -1 1394/8/23نصرت رشتی بیان داشته اند برادرم قبل از اینکه به سفر حج عمره مشرف شود صلحنامه نوشت تا بعد
از اینکه از مکه امد سند بزند از مفاد ان اطالع دقیق ندارم موضوع صلحنامه بوده است و تقسیم ارث اطالع ندارم تاكنون چرا سند نزده اند  -2عبدالرشتی
بیان داشت من اطالع دارم عمو و زن عمو خواسته اند سفر حج بروند متن را نوشته اند صفر بیان میکرد دخترش هما مینوشته اند زمین و امالک خودش را به
بچه های خودش داد قرار بود بعد از اینکه از مکه امد به نام بچه ها ســند بزند اطالع دیگری ندارم كه ســند زده اســت یا خیر با توجه به اینکه وكیل خواهانها
بیان داشــته دریافت وكالتنامه از طریق نابینا بودن مرحوم صفر رشــتی تحصیل شــده اســت دادگاه در راســتای كشــف حقیقت از دفتر خانه شماره  49گرگان
اســتعالم كه پاســخ استعالم تاریخ  1396/11/4واصل و حکایت از این داشته آقای صفر رشــتی در موقع امضا بینایی داشته نیازی به داشتن معرف و اعمال
ماده  64قانون ثبت نداشــته اســت علی هذا دادگاه با توجه به دفاعیات وكیل خواندگان ردیف ســوم و چهارم و پاســخ اســتعالم دفتر خانه شماره  49گرگان و
اینکه گواهان در خصوص نوع عقد صلح به درســتی مطلبی بیان ننموده اند و از بیان مطالب انها عقد صلح متصور نبوده و نیســت خواسته اثبات وقوع عقد صلح
موضوع مدریکه تاریخ  1377/7/5را وارد ندانســته مســتندا به ماده  197از قانون ایین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به بطالن
دعوی خواهان در خصوص خواســته اثبات وقوع عقد صلح موضوع مدركیه تاریخ  1377/7/5را صادر و اعالم مینماید و اما در خصوص خواســته های دیگر نظر
به اینکه سایر دعاوی خواهانها نیز متفرع بر خواتسه اول بوده و دایر مدار خواتسه ردیف اول است و اجابت خواسته های بعدی متفرع بر پذیرش خواتسه اول
میباشــد لذا با توجه به بطالن دعوی خواســته اول سایر خواســته نیز قابلتی استماع نداشته دادگاه به استناد ماده  2قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعاوی
دیگر خواهان را صادر و اعالم مینماید رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان گلستان میباشد 76

رئیس شعبه دوم محاكم عمومی حقوقی شهرستان كردكوی
دادنامه

پرونده كالســه  9609981745700394شــعبه  2شــورای حل اختالف شــهری شهرســتان بندر گز تصمیم نهایی شــماره 9609971745700716
خواهان بانک مهر اقتصاد با وكالت خانم فاطمه كریمی فرزند ابراهیم به نشــانی گلســتان كردكوی جنب شورای حل اختالف خواندگان -1اقای علی اصغر رحیمی
فرزند رمضان به نشانی گلستان بندر گز خ امام جنب مخابرات طبقه فوقانی دفتر پیشخوان دولت  -2محمد مسلمان فرزند ماندگار به نشانی مجهول المکان -3
اقای محمد ربیعی فرزند احمد به نشانی گلستان بندر گز امیر لطیفی شاهد  7راهبند  4سمت راست منزل شخصی  -4اقای علی اكبر طورانیان فرزند محمد به
نشانی مجهول المکان خواسته ها  -1تامین خواسته  -2مطالبه وجه چک به تاریخ  96/11/12در وقت نظارت پرونده پیوست تحت نظر قرار دارد شورا با عنایت
به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند الیزال مبادرت به صدور رای مینماید  .رای شورا در خصوص دعوی بانک
مهر اقتصاد موسســه مهر بســیجیان با وكالت مع الواســطه خانم فاطمه كریمی به طرفیت  -1علی اصغر رحیمی فرزند رمضان  -2محمد مســلمان فرزند ماندگار
 -3محمد ربیعی فرزند احمد  -4علی اكبر طورانیان فرزند محمد ب به خواســته صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 85/000/000
ریال بابت یک فقره چک به شــماره  163167مورخ  87/10/30عهده بانک ســپه با احتساب خسارات تاخیرتادیه و دادرسی به شرح متن دادخواست تسلیمی
نظــر بــه اینکه صدور و وجود اصول مســتندات مذكور در ید خواهان داللت بر اشــتغال ذمه خواندگان به میزان وجه مندرج در متــن ان در مقتبل خواهان به
عنوان دارنده را دارد و خواندگان ردیف اول و ســوم در جلســه دادرســی حضور یافته لیکن در مقابل دعوی مطروحه دفاع موثری معمول نداشــته اند و دلیلی
نیز دایر بر پرداخت وجه چک مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی انان ابراز نگردیده لذا دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت
خواندگان و استصحاب بقاء دین مستندا به مواد  310و 311قانون تجارت ومواد -519-515-198قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور
مدنی و تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک مصوب  1376/3/10مجمع تشــخیص مصلحت نظام و قانون استفســاریه تبصره مذكور مصوب مجمع مزبور
مورخ  1377/9/21خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ  85/000/000ریال بابت اصل خواتسه و پرداخت مبلغ  3/575/000ریال بابت هزنیه دادرسی
و پرداخت مبلغ  3/060/000ریال بعنوان حق الوكاله وكیل و نیز خسارت تاخیرتادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول ان كه توسط واحد اجرای
احکام از بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران استعالم میشود در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و سوم حضوری و ظرف
بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه حقوقی بندر گز و نســبت به ســایر خواندگان غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی
در این شعبه و با انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه حقوقی بندر گز میباشد

قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف بندر گز
آگهی مزایده مرحله دوم

بموجب اجرائیه كالســه  930454احکام مدنی صادره از شــعبه چهارم حقوقی گرگان محکوم علیه جهان ویزواری فرزند اكبر تضامنی محکوم اســت به
پرداخــت مبلــغ  2/737/775/721ریال بابت بدهی در حق بانک مهر اقتصاد با وكالت خانم مریم نودهی و همچنین پرداخت مبلغ  60/000/000ریال بابت
هزنیه اجرایی در حق دولت لذا اجرای احکام مدنی بندر گز در نظر دارد اموالی از قبیل  -1یک دستگاه والس یک طبقه بعرض  190ساخت  IMASتركیه سال
 2014به ارزش پایه مزایده به مبلغ  650/000/000ریال  -2دو دســتگاه والس دو طبقه به عرض  190ســاخت  IMASتركیه ال  2014به ارزش هر یک
 1/250/000/000ریــال و در مجمــوع  2/500/000/000ریال و در مجموع ارزش كل اموال توقیفی بــه مبلغ  3/150/000/000ریال ارزیابی گردیده
و طالبین خرید میتوانند در جلســه مزایده شــركت و پیشــنهاد خود را ارائه و تســلیم نمایند . .توصیف اجمالی ملک بر اســاس ماده  122قانونی اجرای احکام
مدنی نوع و مشخصات مال توقیف شده عبارتند از طبق لیست باال میباشد .زمان و مکان مزایده  -1زمان مزایده روز سه شنبه مورخه  1396/02/25ساعت
 -2 -10مکان مزایده دفتر شــعبه اول اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرســتان بندر گز  .شــرایط مزایده  -1 :مزایده از مبلغی كه توســط كارشناس تعیین
شــده شــروع برنده مزایده كسی است كه باالترین مبلغ را در جلسه مزایده قبول نماید  -2برنده مزایده می بایست  10درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس
به حساب سپرده دادگستری تودیع و مابقی آنرا ظرف یک ماه از تاریخ اجرای مزایده به حساب  2171294791002سپرده دادگستری نزد بانک ملی واریز و
قبض آنرا تحویل دایره اجرا نماید در غیراینصورت وفق ماده  129قانون اجرای احکام مدنی سپرده پس از كسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط و آگهی
مزایده تجدید خواهد شد -3 .طالبین خرید میتوانند پنج روز قبل از اجرای مزایده با هماهنگی این اجرا اموال توقیفی را بازدید نماید  -4تحویل ملک پس از
تایید صحت مزایده از ناحیه دادگاه صادر كننده اجرایئیه خواهد بود درصورت عدم تائید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی در رابطه با خرید ندارد فقط مبلغ
تودیع شده عودت خواهد شد  -5مزایده با حضور نماینده دادستان عمومی و انقالب بندر گز و نماینده اجرای احکام مدنی دادگستری انجام خواهد شد79.

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندر گز
رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای بهمن صابری دارای شناســنامه شــماره یک به شــرح دادخواست به كالسه  970041از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده كه شــادروان شــرف نساء صابری بشناسنامه  1530در تاریخ  96/12/20دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم
منحصر است به  -1بهمن صابری فرزند براتعلی ش ش یک صادره از بجنورد برادر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت
آگهی می نماید تا هر كســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یکماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد
شعبه سوم شورای حل اختالف گنبد
شد.94.
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داشته باشند در اجرای سیاست جدید ارزی ،بانک مرکزی حامیآنهاست و اجازه
نخواهد داد به آنها کمترین خسرانی وارد شود ،ضمن آنکه در این مسیر نیز بانک
مرکزی به اولویتهای اقتصادی و نیازهای کاالهای اساسی و دارویی و مواد اولیه
تولیدکنندگان توجه ویژهای دارد .در این جلسه همچنین معاون ارزی بانک مرکزی
ضمن تشریح مکانیزم تخصیص و تامین ارز بر اساس سیاست جدید بانک مرکزی
گفت :تغییر و تحوالتی در ساختار ارزی کشور در حال رخ دادن است و این موضوع
نیاز به تببین و توضیح دارد بر این مبنا بانک مرکزی با تشکیل جلسات با مسئولین
ذیربط و فعاالن اقتصادی درصدد زدودن ابهامات و پاسخگویی به سواالت است.

-

نام شرکت

قیمت

شرکت مخابرات ایران

۲,۲۳۵
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شرکت ارتباطات سیار ایران
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آمار معامالت آخرین روز معامالتی
مجموع حجم معامالت

 ۵۰۳،۱۹۲،۶۰۸سهم

مجموع ارزش معامالت

 ۹۴۷،۳۰۵میلیون ریال

جمع تعداد معامالت

 ۴۰،۳۷۳معامله

ارزش بازار

دادنامه

پرونده كالســه  9609981745600357شــعبه  1شــورای حل اختالف شهرس شهرستان بندر گز تصمیم نهایی شــماره  ...خواهان بانک ایران زمین
با نمایندگی آقای محمد تقی بهشــتی فرزند علی به نشــانی اســتان گلستان شهرستان گرگان شــهر گرگان خیابان ولیعصر نبش عدالت  11ساختمان ایران زمین
خواندگان  -1اقای ســید حســن روحنده فرزند ذبیح اله به نشــانی گلســتان بندر گز خ شــهید درویشــی انقالب  -2 =- 29خانم نازیال خطیری پور فرزند قنبر
علی به نشــانی گلســتان بندر گز خ شهید ندافی كوچه ابن ســینا  10كد پستی  4871946165خواسته ها  -1تامین خواسته  -2مطالبه وجه بابت  ...به تاریخ
 96/12/20در وقت مقرر پرونده كالســه فوق یوم جاری از دفتر واصل و تحت نظر قرار گرفت با عنایت به محتویات پرونده با اســتعانت از خداوند متعال و با
اعالم ختم رسیدگی بعد از انشاء لفظی رای به شرح زیر مبادرت به انشای كتبی رای میشود رای شورا در خصوص دادخواست بانک ایران زمین به ادرس گرگان
خ ولیعصــر روبــروی عدالت  8سرپرســتی بانک ایران زمین طبقه  4با نمایندگی اقای محمد تقی بهشــتی به طرفیت  -1خانم نازیــال خطیری پور فرزند قنبرعلی
به ادرس بندر گز خ ش ندافی كوچه ابن ســینا  -2 -اقای ســید حســن روحنده فرزند ذبیح اله به ادرس بندر گز خ ش درویشــی انقالب  29به خواسته الزام
خواندگان به تادیه وجه موضوع قرارداد شماره  3218-11-637-365-1به مبلغ  47/200/000ریال اصل سود  -جریمه تا مورخه  1396/7/12با عنایت
به پرونده و قوانین موضوعه به نظر این مرجع شــیوه طرخ دعوا قانونی نمیباشــد به لحاظ اینکه بر اساس ماده  32قانون ایین دادرسی عمومی و انقالب در امور
مدنی مصوب  1379بانکهای دولتی نمیتواننداز نماینده حقوقی در محکام استفاده نمایند زیرا اوال استفاده از نمانیده حقوقی در محکام یک حکم استثنایی و بر
خالف قاعده و اصل استفاده از وكیل رسمی دادگستری در محکام بوده و در صورتی كه شک در شمول استثنا وجود داشته باشد باید به اصل رجوع نمود ثانیا
هر چند واژه بانک در ماده  32قانون مذكور اطالق دارد ولی حجیت اطالق در صورتی است كه قرینه ای در میان نباشد در حالی كه قرائن متعددی وجود دارد كه
موید ان است كه مقصود مقنن از بانک در ماده مذكور بانک دولتی میباشد از جمله این كه مصادیق ذكر شده به عنوان موضوع ماده  32تماما موسسات دولتی
میباشند ثالثا شمول حکم ماده  32نسبت به بانکهای دولتی میباشد از جمله این كه مصادیق ذكر شده به عنوان موضوع ماده  32تماما موسسات دولتی میباشند
ثالثا شــمول حکم ماده  32نســبت به بانکهای خصوصی ترجیح بال مرجع و بر خالف عدالت است زیرا فرقی بین بانکهای خصوصی و سایر شركتهای تجاری خدماتی
وجود ندارد بنابر مراتب مذكور و نظر به اینکه بانک ایران زمین بانک غیر دولتی میباشــد لذا طرح دعوا میبایســت یا از طریق مدیر عامل بانک صورت گیرد و یا
با اعطای وكالت به وكالی رســمی دادگســتری از ســوی وكیل رســمی طرح دعوا گردد در حالی كه در پرونده حاضر مدیر عامل بانک با اعطای وكالت به اقای محمد
تقی بهشــتی كه فاقد پروانه رســمی وكالت میباشــد مبادرت به طرح دعوا از سوی مشارالیه نموده است و بنابر مراتب مذكور چون سمت اقای بهشتی به عنوان
نماینده بانک بر اساس بند  5ماده  84قانون مذكور قانونا محرز نمیباشد لذا با استناد به ماده  89قانون مذكور و مواد  9و  27قانون شورا حل اختالف 1394
قرار رد دعوای مطروحه صادر و اعالم میگردد رای صادره ظرف  20روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه محترم حقوقی دادگستری بندر گز میباشد 83

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان بندر گز
دادنامه

پرونده كالســه  9609981745600357شــعبه  1شــورای حل اختالف شهرس شهرســتان بندر گز تصمیم نهایی شــماره 9609971745600457
خواهان بانک ایران زمین با نمایندگی آقای محمد تقی بهشــتی فرزند علی به نشــانی استان گلستان شهرســتان گرگان شهر گرگان خیابان ولیعصر نبش عدالت
 11ســاختمان ایران زمین خواندگان  -1خانم نازیال خطیری پور فرزند قنبر علی به نشــانی گلســتان بندر گز خ شــهید ندافی كوچه ابن ســینا  10كد پســتی
 -2 - 4871946165اقای سید حسن روحنده فرزند ذبیح اله به نشانی گلستان بندر گز خ شهید درویشی انقالب  29خواسته ها  -1تامین خواسته  -قرار
تامین خواسته در خصوص دادخواست بانک ایران زمین به وكالت از سوی اقای محمد تقی بهشتی به طرفیت نازیال خطیری پور فرزند قنبرعلی به ادرس بندر
گز خ ش ندافی كوچه ابن ســینا  -2 - -10اقای ســید حســن روحنده به ادرس بندر گز خ شــهید درویشی انقالب  29به خواسته صدور قرار تامین خواسته با
توجه به محتویات پرونده و نظریه مشــورتی شــورا به شرح صورتجلسه مورخ  1396/8/6و مالحظه مســتند درخواست خواهان كه عبارت است از كپی مصدق
قرارداد مشــاركت مدنی به شــماره  3218-11-637365-1به مبلغ  47/200/000ریال درخواست وی وارد تشــخیص و مستندا به ماده  9شوراهای حل
اختالف  1394مجلس شــورای اســالمی و بند الف ماده  108و مواد  115و  116از قانون آیین داردســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی قرار تامین
توقیــف معــادل مبلغ  47/200/000ریال از اموال بالمعارض خواندگان به صــورت تضامنی صادر و اعالم میگردد قرار صادره ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل
اعتراض میباشد و در اجرای مقررات ماده  117قانون اخیرالذكر بدوا اجرا و سپس ابالغ گردد 84

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان بندر گز
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در پرونده كالســه  961088این شــعبه خواهان موسسه كاســپین با مدیریت آقایان علی نعیمیو ...و با وكالت خانم سکینه ملک شاهکوهی دادخواستی
به طرفیت آقایان  -1محمود  -2عبداهلل  -3ابوالفضل همگی ملک حســینی فرزند ولی اله بخواســته مطاله وجه به مبلغ  850/000/000ریال مطالبه خسارت
تاخیرتادیه تامین خواســته و مطالبه خســارات دادرســی به دادگســتری گرگان تقدیم نموده است كه پس از ارجاع به این شــعبه و جری تشریفات قانونی وقت
رســیدگی تعیین گردید نظر به اینکه خواندگان مذكور مجهول المکان میباشــند به اســتناد ماده  73قانون ایین دادرســی مدنی با انتشــار این آگهی به نامبرده
ابالغ میگردد جهت شــركت در جلســه رسیدگی مورخه  1397/2/31ساعت  10صبح و نیز دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم در دفتر شعبه نهم دادگاه
حقوقی گرگان حاضر گردند. 86.

مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان-سید جالل صدری
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

خواهان  /شاكی غالمرضا حاجی حسینی دادخواستی به طرفیت خواندگان محمد سنچولی  -توران سنچولی  -عصمت سنجولی  -حوریه سنچولی  -محمد
رضا ســنچولی  -اداره منابع طبیعی شهرســتان كالله  -فاطمه ســندگل  -قربان گل خاتونی  -موســی ســنچولی  -عباس ســنچولی  -علی سنچولی  -عباسعلی
ســنچولی  -ریحانه ســنچولی  -مریم ســنچولی  -میثم ســنچولی  -جواد ســنچولی  -زهرا ســنچولی  -حسن سنچولی  -سعیده ســنچولی  -گلثوم سنچولی
 نرگس ســنچولی  -حســین ســنچولی  -منصور ســنچولی  -غالم سنچولی  -زینب ســنچولی  -مهناز سنچولی  -مصطفی ســنچولی  -بخواسته اعتراض بهرای قاضــی هیــات حل اختــالف قانون تعیین تکلیف اختالفات اراضی موضوع اجــرای ماده  56قانون جنگلها و مراتع و اثبات مالیکــت تقدیم دادگاه های عمومی
شهرســتان گرگان نموده كه جهت رســیدگی به شــعبه  2دادگاه عمومی حقوقی گرگان واقع در اســتان گلستان شهرســتان گرگان خیابان شهید بهشتی روبروی
مخابرات كد پســتی  - 4913714955تلفن  01712222517الی  20پورتال دادگســتری كل اســتان گلســتان  http://dadgolestan.irارجاع و به كالســه
 9609980056100303ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن  1397/03/08و ساعت  11:30صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان
محمد ســنچولی  -توران ســنچولی  -عصمت ســنجولی  -حوریه سنچولی  -محمد رضا سنچولی -فاطمه ســندگل  -قربان گل خاتونی  -موسی سنچولی  -عباس
ســنچولی  -علی ســنچولی  -عباســعلی ســنچولی  -ریحانه ســنچولی  -مریم سنچولی  -میثم ســنچولی  -جواد سنچولی  -زهرا ســنچولی  -حسن سنچولی
 ســعیده ســنچولی  -گلثوم ســنچولی  -نرگس سنچولی  -حسین سنچولی  -منصور سنچولی  -غالم سنچولی  -زینب سنچولی  -مهناز سنچولی  -مصطفیســنچولی و درخواســت خواهان و به تجویز ماده  73قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی
از جراید كثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.88.

دفتر شعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان
رونوشت آگهی حصر وراثت

حالی گل معینی پور دارای شناســنامه شــماره  521به شــرح دادخواســت به كالســه  970056از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و
چنیــن توضیح داده كه شــادروان مولود محمد غفوری فر بشناســنامه  6در تاریــخ  97/1/14دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن
مرحوم منحصر اســت به  -1حالی گل معینی پور فرزند محمد قربان ش ش  521صادره از گنبد همســر متوفی  -2الهام غفوری فر فرزند مولود محمد ش ش
 -20211074-6صادره از گنبد دختر متوفی  -3الناز غفوری فر فرزند مولود محمد ش ش  -202202689-6صادره از گنبد دختر متوفی  -4الهه غفوری
فر فرزند مولود محمد ش ش  -202134274-2صادره از گنبد دختر متوفی  -5بال محمد غفوری فر فرزند عاشر قلی ش ش  -1461صادره از گنبد برادر
متوفی  -6زلیخا غفوری فر فرزند عاشر قلی ش ش  -1460صادره از گنبد خواهر متوفی  -7مهناز غفوری فر فرزند عاشر قلی ش ش  -1645صادره از گنبد
خواهر متوفی  -8مریم غفوری فر فرزند عاشر قلی ش ش  -662صادره از گنبد خواهر متوفی  -9اغول جان غفوری فر فرزند عاشر قلی ش ش  -607صادره
از گنبد خواهر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.95.

شعبه سوم شورای حل اختالف گنبد

رونوشت آگهی حصر وراثت

اقای مهدی ســدیدی دارای شناســنامه شــماره  381به شــرح دادخواست به كالسه  5/970039از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده كه شــادروان علی اكبر ســدیدی بشناســنامه  7در تاریخ  1396/11/24دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن
مرحوم منحصر اســت به  -1متقاضی فوق الذكر فرزند علی اكبر ش ش صادره از آزاد شــهر پســر متوفی  -2اسماعیل سدیدی فرزند علی اكبر ش ش 1862
صادره از آزاد شــهر پســر متوفی  -3مجید ســدیدی فرزند علی اكبر ش ش  585صادره از آزاد شــهر پسر متوفی  -4جواد ســدیدی فرزند علی اكبر ش ش
 3308صادره از آزاد شهر پسر متوفی  -5عفت سدیدی فرزند علی اكبر ش ش  5753صادره از آزاد شهر دختر متوفی  -6معصومه سدیدی فرزند علی اكبر
ش ش  1449صادره از آزاد شهر دختر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی دارد و
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.93.

آگهی ابالغ اجرائیه

تاالر شیشه ای در روز گذشته
تغییر (درصد)

شعبه پنجم شورای حل اختالف گنبد

بدینوسیله به آقای محمد خطیر نامنی فرزند اسداله به شماره ملی  2249435367به نشانی :كردكوی -روستای نامن -منزل اسداله خطیر نامنی بانک
ســپه كردكوی به اســتناد قرارداد بانکی شــماره  109114866مورخه  1391/3/24برای وصول مبلغ  34/211/377ریال (سی و چهار میلیون و دویست و
یازده هزار و سیصدو هفتادو هفت ریال )بابت طلب (كه روزانه مبلغ  10/652ریال به ان اضافه میگردد) به انضمام حقوقی دولتی متعلقه بابت پرونده كالسه
 9200119علیه جنابعالی مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده كالسه فوق در این اجرا تشکیل و در جریان اقدام است لذا چون طبق گزارش مامور اجرا
در آدرس تعیین شده در اجرائیه شناخته نشده اید بستانکارنیز نمیتواند شما را معرفی نماید و برای این اداره هم ادرس شما معلوم نیست باستناد تقاضای
بانک بستانکار و ماده  18اصالحی آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فوق الذكر یک نوبت در یکی از روزنامه های كثیراالنتاشر آگهی میشود لذا چنانچه ظرف مدت ده
( )10روز از تاریخ انتشــار این آگهی كه روز رســمی ابالغ اجرائیه محسوب میگردد اقدام به پرداخت بدهی خود ننماید عملیات اجرایی برابر مقررات علیه شما
تعقیب و به جز این اگهی و آگهی مزایده در صورت بازداشت اموال اگهی دیگری منتشر و صادر نخواهد شد 5/97 .

مدیر اجرا واحد اسناد رسمی كردكوی-عبدالرحمن ایری

آگهی ابالغ اجرائیه

بدینوســیله به آقای ســید محمد نصیری پاشــاكالیی فرزند ســید محمود به شــماره ملی  2093038153بنشــانی :ســاری خیابان مازیار -كد پســتی
 48491870491و حمید عظیمی تیرتاشی فرزند علی اكبر به شماره ملی  5799884043بانک سپه كردكوی به استناد قرارداد بانکی شماره 1091166239
مورخه  1391/5/25برای وصول مبلغ  20/496/959ریال (بیست میلیون و چهار صدو نود شش هزار و نهصدو پنچاه و نه ریال) بابت طلب (كه روزانه مبلغ
 6/109ریال به آن اضافه میگردد) به انضمام حقوق دولتی متعلقه بابت پرونده كالســه  9500171علیه جنابعالی مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده
كالســه فوق در این اجرا تشــکیل و در جریان اقدام اســت لذا چون طبق گزارش مامور اجرا در آدرس تعیین شــده در اجرائیه شناخته نشده اید بستانکارنیز
نمیتواند شما را معرفی نماید و برای این اداره هم آدرس شما معلوم نیست باستناد تقاضای بانک بستانکار و ماده  18اصالحی آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فوق
الذكر یک نوبت در یکی از روزنامه های كثیراالنتاشــر آگهی میشــود لذا چنانچه ظرف مدت ده ( )10روز از تاریخ انتشــار این آگهی كه روز رســمی ابالغ اجرائیه
محســوب میگردد اقدام به پرداخت بدهی خود ننماید عملیات اجرایی برابر مقررات علیه شــما تعقیب و به جز این اگهی و آگهی مزایده در صورت بازداشــت
اموال اگهی دیگری منتشر و صادر نخواهد شد 6/97 .

مدیر اجرا واحد اسناد رسمی كردكوی-عبدالرحمن ایری

 ۳،۸۱۸،۳۶۲میلیارد ریال

عنوان شاخص
كل

مقدار
۹۵۹۸۷.۵۶

تغییر (درصد)
۰.۳۱-

 ۳۰شركت بزرگ

۴۲۹۸.۵۷

۰.۲۲-

آزاد شناور

۱۰۱۹۲۸.۸

۰.۳۹-

بازار اول
بازار دوم
صنعت

۶۷۸۴۴.۱۵
۲۰۶۱۸۴.۱۲
۸۶۰۰۶.۸۳

New Tab

پیشخوان بانکها

راه اندازی نرم افزار رمز ساز
ایران زمین
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New Tab

دادنامه

بخشنامه فعالیت صرافیها بانک مرکزی -براساس بخشنامه بانک مرکزی عملیات مجاز صرافیها به این شرح اعالم شد :انتقال ارز به دستور هر یک از بانکهای دارای مجوز
ابالغ شد ارزی ،خرید ارز ناشی از صادرات کاالهای غیر نفتی از صادر کنندگان و فروش ارز خریداری شده به متقاضیان از طریق سیستم بانکی .ضمنا صرافیها
ها انجام خواهد شد.
تا اطالع ثانوی مجاز به خرید و فروش اسکناس به صورت فیزیکی نبوده و این امر از طریق بانک

7

۰.۳۳۰.۲۸۰.۳۳-

بانک ایران زمین نرم افزار رمزساز ایران زمین (تولید
رمز یکبار مصرف) را راه اندازی کرد.
فناوران -نرمافزار رمزساز ،یک برنامه کاربردی قابل
نصب بر روی دستگاههای همراه دارای سیستم عامل
اندرویید و  iOSاست که مشتریان بانک میتوانند پس
از مراجعه به شعبه و ثبت درخواست خود و همچنین
نصب و فعالسازی آن روی سختافزار مورد نظر ،نسبت
به تولید رمز یکبار مصرف اقدام کنند.

بانک سپه در حمایت از حقوق
مصرف کنندگان دستگاه برتر شد

بانک سپه در ارزیابی ش���اخصهای دستورالعمل
اجرایی ماده  ۶قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
با کسب امتیاز کامل ،حائز رتبه برتر در سطح استان
تهران شد.
فناوران -پس از ارزیابیهای شورای ارزیابی دفتر
هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران در خصوص
شاخصهای پنجگانه دستورالعمل اجرایی ماده  ۶قانون
حمایت از حقوق مصرف کنندگان ،بانک سپه با کسب
امتیاز کامل در کلیه ش���اخصها در بین  ۸۶دستگاه
ارزیابی شده در اس���تان موفق به دریافت لوح استانی
«سطح یک» شد و در ش���مار  ۱۰دستگاه اجرایی که
حداکثر امتیاز را کسب کردهاند قرار گرفت.

راهبردهای هفتگانه
بانک توسعه تعاون در سال ۹۷

راهبردهای هفتگانه بانک توسعه تعاون در سال ۹۷
براین اساس شعار حمایت از تولید داخلی تدوین شد.
فناوران -حجتاهلل مهدیان مدیرعامل بانک توسعه
تعاون حمایت جدی از دو طرح ملی دولت با عناوین
طرح اشتغال پایدار روستایی و طرح اشتغال فراگیر را
ازجمله اهداف اصلی بانک در س���ال جاری عنوان و
خاطرنش���ان کرد :جذب منابع جدید و ارزانقیمت و
همچنین مدیریت مطالبات غیر جاری و بهبود نسبت
 nplاز دیگر برنامههای بانک در سال جاری است.
وی افزایش سرمایه بانک را ازجمله اولویتهای اصلی
این بانک در جهت حمایت از اش���تغال و کارآفرینی
عنوان کرد و از توسعه فرهنگ بانکداری ،رعایت اخالق
حرفهای و تکریم مشتریان به عنوان خط مشیهای اصلی
سال جاری یاد کرد .به گفته وی ،افزایش درآمدهای
غیر مش���اع از طریق صدور ضمنت نامهها ،گسترش
فعالیتهای ارزی و بهبود عملکرد شرکتهای تابعه از
جمله اولویتهای این بانک در سال جاری است.

