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3 محمدرضا بهرامن در مراسم بزرگداشت روز صنعت اظهار داشت: تالش برای اصالح فرایندها و 
دستورالعملها و همچنین پیگیری مقررات زدایی از جمله اساسی ترین تغییراتی است که باید برای بهبود 
فضای کسب و کار در کوتاهترین زمان ممکن در نظر گرفته شود.

اصالح فرآیندها الزمه بهبود فضای کسب 
و کار است

عملیات الیروبی کانال ورودی بندر 
شهید باهنرآغاز شد

مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر ضمن 
ورودی  کانال  الیروبی  عملیات  آغاز  خبر  اعالم 
بندر شهید باهنر گفت: در این عملیات بالغ بر 
کانال  بستر  از  الی  و  گل  مکعب  متر  هزار   100

ورودی خارج خواهد شد.
حمیدرضا محمدحسینی ضمن اعالم این خبر اظهار 
داشت: با توجه به بررسی های بعمل آمده و براساس 
کانال  و  از حوضچه  شده  انجام  هیدروگرافی  آخرین 
ورودی بندر، عمق کانال داخلی بندر نسبت به شرایط 

استاندارد کاهش چشمگیری یافته بود.
و  تجاری  کشتی های  برای  تردد  ایمنی  ایجاد  وی 
را  بنادر  حوضچه  و  ورودی  مسیرهای  در  مسافری 
از جمله تکالیف و وظایف حاکمیتی سازمان بنادر و 
دریانوردی عنوان و خاطرنشان کرد: عملیات الیروبی 
منجر به اثر بخشی بیشتر فعالیت بنادر به ویژه در امر 
صادرات خواهد داشت. عالوه بر این، ساالنه هزینه ها 
و تجهیزات زیادی در راستای ایمن سازی مسیرهای 
قرار  استفاده  مورد  سازمان  این  توسط  دریایی  تردد 

می گیرد.
مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر اضافه کرد: 
بر اثر رسوب گل و الی، عمق کانال ورودی بندر به 
الیروبی،  عملیات  از  پس  که  بود  رسیده  متر   9 زیر 
وضعیت به عمق ایمن جهت تردد شناورهای با آبخور 

11 متر خواهد رسید.
به گفته وی، عملیات الیروبی این کانال از اواخر فصل 
پایان  به  آینده  ماه  تا شش  و  آغاز  جاری  سال  بهار 

می رسد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه بندر شهید باهنر 
با استفاده از اصول و قوانین داخلی و کنوانسیون های  
ایمنی،  ارتقاء  حفظ،  بر  تأکید  با  دریایی،  بین المللی 
بر  دریایی  زیست  محیط  الزامات  رعایت  و  بهداشت 
حسن اجرای این عملیات نظارت می کند، خاطر نشان 
کرد: در این عملیات بالغ بر 100 هزار متر مکعب گل 

و الی از بستر کانال ورودی خارج خواهد شد.
جهت  مناسب  و  ایمن  عمق  تامین  محمدحسینی 
تردد شناورهای با آبخور باال) عمدتا شناورهای حامل 
کاالهای صادراتی غیر نفتی( را از جمله اهداف اجرای 
توسط  عملیات  این  گفت:  و  برشمرد  عملیات  این 
هزار  سه  ظرفیت  با  هاپرساکشن  الیروب  فروند  یک 
تجهیزات  از  که  است  اقدام  دست  در  مکعب  متر 

استراتژیک سازمان بنادر و دریانوردی است.
مساحت  باهنر  شهید  دریانوردی  و  بنادر  اداره  مدیر 
حوضچه این بندر را 20 هکتار و طول و عرض کانال 

ورودی را به ترتیب 720 متر و 240 متر اعالم کرد.
از  بندرعباس  باهنر  بندرشهید  است،  ذکر  به  الزم 
بنادر قدیمی و چند منظوره استان هرمزگان و یکی 
از کانون های مهم صادراتی و ترانزیتی جنوب کشور 
است؛ بندری با ظرفیت ساالنه 2,۵ میلیون تن که از 
امکان پهلوگیری کشتی هایی با ظرفیت 40 هزار تن 

برخوردار است.
آبهای  به  دسترسی  اسکله،  12پست  از  برخورداری 
فارس،  خلیج  حاشیه  کشورهای  به  نزدیکی  آزاد، 
شبکه   طریق  از  جنوب  شمال-  کریدور  به  اتصال 
برای  مناسب  آبخور  همچنین  و  جاده ای  بین المللی 
پایگاه  یک  به  را  بندر  این  شناورها،  انواع  پهلوگیری 
تجاری راهبردی و تاثیرگذار در منطقه تبدیل کرده 

است.
دریایی  پایانه های  از  باهنر  بندر شهید  است،  گفتنی 
ترکیه،  برای  منطقه  ترانزیت  راهگذر  در  مناسب 
عراق  و  ترکمنستان  قزاقستان،  آذربایجان،  روسیه، 

محسوب می شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران:
صنعت ما حال و روز خوشی ندارد

رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به برخی 
خواستار  صنعت،  بخش  در  رسمی  آمارهای 
و  کسب  فضای  بهبود  به  مربوط  قوانین  اجرای 
کار شد و گفت که آمارها نشان می دهد تمایل 
به سرمایه گذاری در بخش تولید بسیار کم شده 

است.
به گزارش ایسنا، با توجه به نامگذاری دهم تیرماه با 
"روز ملی صنعت و معدن"، مراسم مربوط به  عنوان 
این روز با حضور رئیس مجلس شورای اسالمی، وزیر 
امور خارجه، وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از 
فعاالن بخش خصوصی از صبح امروز در سالن اجالس 

سران آغاز شده است.
اتاق  رئیس   - شافعی  غالمحسین  مراسم  این  در 
بازرگانی ایران - با بیان اینکه صنعت ما حال و روز 
خوشی ندارد، گفت: قبول این واقعیت ما را برای رفع 

مشکالت مصمم می کند.
وی اظهار کرد: طبق آمارهای رسمی رشد اقتصادی 
به  صنعت  بخش  رشد  و  نفت  گرفتن  نظر  در  بدون 
ترتیب در سال گذشته منفی 2.4 و منفی ۶.۵ درصد 

بوده است.

ــ

خبــر

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
هرمزگان گفت: حوزه حمل و نقلی دریایی چه در 
بعد مسافری و چه در بعد تجاری باری، ظرفیت 

باالیی در ایجاد فرصت های شغلی دارد.
 کیامرث برخورداری در نشستی با مدیر عامل شرکت 
کشتیرانی والفجر که با هدف بررسی وضعیت عمومی 
موضوعات مرتبط و مشترک بین دو دستگاه مربوطه 
الحاق  با  خوبی  تحوالت  داشت:  اظهار  شد،  برگزار 
کشتی رانی والفجر به شستا که از مجموعه های پویای 
وزارت کار است، صورت گرفته است که می تواند این 

شرکت را بیش از پیش در مسیر توسعه قرار دهد.
وی با بیان اینکه کشتیرانی والفجر قدمت باالیی در 
فعالیت های حمل و نقلی دریایی جنوب کشور دارد، 
اضافه کرد: وزیر و مجموعه وزارت کار تاکید ویژه ای بر 
شفاف سازی فعالیت ها و فرآیندهای مجموعه وابسته 
خود دارد که انتظار می رود این مهم همانند گذشته 

مورد توجه قرار گیرد.
برخورداری همچنین به خوش نامی و سابقه فعالیت 

هرمزگانی  نشینان  ساحل  نزد  در  والفجر  کشتیرانی 
اشاره کرده و یادآور شد: این مجموعه از دیرباز مورد 
از  بسیاری  بوده چرا که  استان  اعتماد مردم  و  وثوق 
سفرهای دریایی به ویژه سفرهای خارجی به وسیله 

شناورهای این شرکت انجام می شده است.
وی افزود: می توان با هماهنگی و تعریف فعالیت های 

استان،  اجتماعی  ورفاه  کار   ، تعاون  اداره  با  مشترک 
فرصت های شغلی بیشتری در زمینه ی فعالیت های 

حمل و نقل دریایی ایجاد کرد.
وی با اشاره به اینکه بخش های کاریابی و حوزه های 
تقاضاهای  پذیرای  روزانه  کار،  با  مرتبط  کارشناسی 
متعددی از طرف کارجویان متخصص هستند، افزود: 

با توجه به بانک اطالعاتی موجود انتظار بر این است 
شرکتهایی همانند والفجر که نیروی انسانی متخصص 
است، همکاری  برخوردار  وافری  اهمیت  از  آنها  برای 
کار  اداره  با مجموعه  نیرو  تامین  بیشتری در مبحث 

داشته باشند.
والفجر  کشتیرانی  شرکت  عامل  مدیر  سجده  مجید 
نیز در ادامه ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های حوزه 
تحت مدیریت خود، گفت: مجموعه کشتیرانی والفجر 
از  دریایی  نقل  و  انواع خدمات حمل  در حال حاضر 
جمله ارائه خدمات فراساحل، جابجایی مسافر، خودرو 
و بار در مسیرهای داخلی و بین المللی و ... را انجام می 
دهد، بنحوی که فرصت های شغلی زیادی را در این 
حوزه ایجاد کرده که می توان با حمایت های بیشتر و 

اصولی حوزه کاری را گسترده تر نیز کرد.
کاپیتان احمدی نسب مدیر شعبه کشتیرانی نمایندگی 
بندرعباس نیز در ادامه یادآور شد: در حال حاضر 80 
درصد خدمات دریایی شرکت والفجر تحت نمایندگی 

کشتیرانی جمهوری اسالمی انجام می شود.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان:

دبیر ستاد تنظیم بازار خبر داد:حوزه حمل و نقل دریایی ظرفیت باالیی در ایجاد فرصت های شغلی دارد
قیمت لبنیات افزایش یافت

قیمت  افزایش  از  بازار  تنظیم  ستاد  دبیر 
محصوالت لبنی در راستای باال رفتن قیمت شیر 
خام خبر داد و گفت: از طی هفته های گذشته 
از ابالغ این مصوبه، قیمت سه محصول  و پس 
افزایش  نیز  پنیر  و  ماست  شیر،  مانند  پرلبنی 

یافته است.
به گزارش ایسنا، نیمه خرداد ماه امسال رضا باکری 
- دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی - اعالم کرد که با 
توجه به افزایش هزینه های تولید، قیمت های جدید 
قیمت  درصدی   14 افزایش  برای  خود  پیشنهادی 
لبنیات را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید 
کنندگان ارائه دادیم که بعد از بررسی و تأیید از سوی 
این سازمان به ستاد تنظیم بازار برای تصویب و ابالغ 

ارسال خواهد شد.
صنعت،  وزیر  معاون   - قبادی  عباس  راستا  این  در 
معدن و تجارت و دبیر ستاد تنظیم بازار - به ایسنا 
گفت: در چهلمین جلسه کارگروه تنظیم بازار مورخ 
22 خرداد ماه مصوب شد که قیمت محصوالت لبنی 
یابد  افزایش  پنیر  و  ماست  شیر،  شامل  پرمصرف 
و  اندازه ها  در  محصوالت  این  از  کدام  هر  البته  که 
حجم های تعیین شده قیمت متفاوتی دارد و براساس 
همین مصوبه قرار شد قیمت محصوالت لبنی مذکور 
در دیگر اندازه ها به تناسب وزن و درصد چربی توسط 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان 

تعیین و ابالغ شود.
در سایر  لبنی  قیمت محصوالت  این که  بیان  با  وی 
خام  شیر  خرید  نرخ  میانگین  براساس  نیز  استان ها 
کارگروه  تصمیمات  براساس  و  لبنی  صنایع  توسط 
تنظیم بازار استان در سقف قیمت های ابالغی تعیین 
لبنیات  بازار  وضعیت  هم اکنون  گفت:  شد،  خواهد 
برهمین  کنندگان  تولید  همه  و  بوده  مساعد  نسبتاً 

اساس محصوالت خود را عرضه می کنند.

خبـــر

نقل جاده ای هرمزگان  و  و حمل  راهداری  مدیرکل 
اطالعات  اساس  بر   1۳۹۷ ماه  خرداد  در  گفت: 
دریافتی از سامانه های تردد شمار تعداد 10 میلیون 
مواصالتی  محورهای  در  تردد   ۶۲۸ و  هزار   ۳1۳ و 

استان هرمزگان به ثبت رسیده است.
داریوش باقرجوان ضمن ارائه گزارشی از تردد وسایل نقلیه 
در محورهای مواصالتی استان هرمزگان در خرداد ماه 98 
سامانه های  از  دریافتی  اطالعات  اساس  بر  داشت:  اظهار 
تردد شمار تعداد 10 میلیون و ۳1۳ هزار و  ۶28 تردد در 
محورهای مواصالتی استان هرمزگان به ثبت رسیده است.

وی افزود: 28 درصد از کل این تردد سهم وسایل نقلیه 
سنگین بوده که بندر شهید رجایی - بندرعباس با 189 
نقلیه  وسایل  تردد  بیشترین  نقلیه  وسیله   ۶2 و  هزار 

سنگین را داشته است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان 
در ادامه گفت: در اردیبهشت ماه سال جاری در بندرعباس 
شهید رجایی - بندرعباس با ۶۳7 هزار و 7۵۳ تردد، پر 
با 22 هزار و 8۶۶  راهی چهوو- المرد  تردد محور وسه 

تردد کم ترددترین محور بوده است.

در  ترافیک  جریان  نرخ  متوسط  داشت:  بیان  باقرجوان 
سطح راه های مواصالتی استان معادل 20۳ وسیله نقلیه 
جریان  این  نرخ  بیشترین  اینکه  ضمن  بوده  ساعت  در 
ترافیک مربوط به بندر شهید رجایی- بندرعباس با نرخ 
جریان تردد 8۶۳ وسیله نقلیه در ساعت و کمترین نرخ 
در  نقلیه  وسیله  تردد  با ۳1  ایام  این  در  ترافیک  جریان 
ساعت مربوط به محور سه راهی چهوو- المرد بوده است.

تردد  دارای  راه های  شبکه  در  تردد  متوسط  سرعت  وی 
ساعت  در  کیلومتر   7۵ را  مذکور  مدت  در  استان  شمار 
عنوان کرد و گفت: بیشترین صورت متوسط در این مدت 
100 کیلومتر در ساعت مربوط به محورسه راهی چارک 

- بندر لنگه بوده است.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان هرمزگان 
افزود: 8 درصد وسایل نقلیه در محورهای مواصالتی استان 

فاصله طولی مجاز بین دو خودرو را رعایت نکرده اند.
فاصله  رعایت  عدم  تخلف  بیشترین  داد:  ادامه  باقرجوان 
طولی مجاز مربوط به محور بندر شهید رجایی- بندرعباس 

با 1۳8 هزار و 7۵۵ وسیله نقلیه به ثبت رسیده است.

گفت:  بندرعباس  شهردادی  سه  منطقه  مدیر  زاده  مرادی  اهلل  روح 
اصلی ترین پایه های درآمدی شهرداری ها در همه جای دنیا پرداخت 
عوارض ساالنه بر امالک و مستغالت است که در ایران با نام عوارض 

نوسازی شهری بنا شده است.
شهرداری  منطقه۳  مدیر  ؛  هرمزگان  در  بُرنا  خبرگزاری  گزارش  به 
و  امالک  دارای  شهر  در  که  افرادی  اساس  براین  افزود:  بندرعباس 
مستغالت هستند باید به صورت ساالنه بخشی از هزینه های توسعه 

و اداره شهر را تامین کنند که در اغلب موارد این مالیات ها، پاسخگوی نظام مدیریت شهری و 
ثبات درآمدی است.

محدوده خدماتی  در سطح  که جدیدا  عوارض شهرداری  قبوض  داد:  ادامه  زاده  مرادی  اهلل  روح 
ارسال می شود, در چهار دسته قرار دارند که  به تمامی مالکین امالک و مستغالت  منطقه سه 
مربوط به عوارض نوسازی، بهای خدمات پسماند مسکونی، بهای خدمات پسماند غیر مسکونی و 

عوارض کسب و پیشه هستند.
مرادی زاده در بحث اثرات حائز اهمیت و مفیدبودن پرداخت عوارض سالیانه بیان کرد: پرداخت 
قبوض عوارض نوسازی و درآمد  یک نوع مشارکت شهروندان در اداره شهر به شمار می رود. در 
حوزه پسماند باعث می شود بتوانیم پسماند را از شهر جمع آوری و دفع کنیم که خود سالمت 
شهروندان و بهبود محیط زیست را در پی دارد و در نوسازی هم همین اتفاق می افتد که بسیاری 
از مشکالت شهری مانند آلودگی و ترافیک بر طرف می  شود و در واقع یک چرخه سالم است که 

نتایج آن مستقیم به خود شهروندان باز می گردد.

پرداخت عوارض نوسازی مهمترین درآمد شهرداری هاستثبت بیش از 10 میلیون و 300 هزار تردد در محورهای مواصالتی
مدیر منطقه سه شهرداری بندرعباس عنوان کرد:مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان:

بدین وسیله به  1- فرزانه بهرامی نام پدر : خوش قدم تاریخ تولد : 1378/04/12 شماره ملی : 3470174393 
شماره شناسنامه : 3470174393 به نشانی  : شهرک امام رضا کوچه امام ملت یک و 2- ژیال بهرامی نام پدر : 
مجید تاریخ  تولد : 1371/02/26 شماره ملی : 3380381748 شماره شناسنامه : 3380381748 به نشانی 
: شهرک امام رضا کوچه امام ملت یک ابالغ می شود  که بانک رفاه کارگران به استناد قرارداد بانکی شماره 
13981828 مورخ 95/5/17 جهت وصول مبلغ 76/940/183 ریال تا تاریخ 98/1/18 به انضمام خسارت 
تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به کالسه 9800015 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 98/1/26 مامور، محل اقامت شما به 
شرح متن سند شناخته نشده ، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار  این اگهی 
که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید ، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس - مریم چمنی

 : ملی  شماره   1350/10/18  : تولد  تاریخ  کریم   : پدر  نام  کرباسدهی  رسولی  راضیه   -1 به  وسیله  بدین 
2592516786 شماره شناسنامه : 2298 به نشانی : بعد از امام زاده سید مظفر هنرستان کار و دانش 2- مهدی 
ملکی راد نام پدر: ارسالن تاریخ تولد : 1348/06/03 شماره ملی 1638758166 شماره شناسنامه : 96 به 
نشانی : بندرعباس بلوار امام جنب ناحیه انتظامی منازل سازمانی راه و ترابری ابالغ می شود که بانک رفاه کارگران 
به استناد  قرارداد بانکی شماره 178800021 ، تاریخ  سند : 1380/12/13 ، جهت وصول مبلغ 73/969/039 
ریال تا تاریخ 1398/02/07 به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق 
مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9800097 در این اداره تشکیل شده و طبق 
گزارش مورخ 98/02/24 و 98/2/21 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده ، لذا بنا به تقاضای 
بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی 
می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی 

خود اقدام ننمائید ، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس - مریم چمنی

بدین وسیله به آقای مجید کریمی رودانی نام پدر : حبیب اله تاریخ تولد : 1341/01/01 شماره ملی : 4699055567 
شماره شناسنامه :3522 به نشانی : دیداس پالک 593 ابالغ می شود که بانک رفاه کارگران به استناد قرارداد بانکی 
انضمام  به  تاریخ 98/2/14  تا  ریال  مبلغ 20/803/211  وصول  مورخ 89/11/25 جهت  شماره 600890044 
خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به کالسه 9800096 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 98/2/19 مامور، محل اقامت شما به شرح 
متن سند شناخته نشده ، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب 

می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید ، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس - مریم چمنی

آگهی ابالغ اجرائیه

آگهی ابالغ اجرائیه

آگهی ابالغ اجرائیه

بدین وسیله به آقای عبدالنور طالبی نام پدر : عبدالباقی تاریخ تولد : 1349/12/15 شماره ملی : 3489617088 
شماره شناسنامه : 462 به نشانی : بندرعباس بلوار امام حسین )ع( کوی نیایش کوچه هنر 3 ساختمان طالبی کدپستی 
7915148839 ابالغ می شود که بانک رفاه کارگران به استناد سند رهنی شماره 15027 مورخ 93/3/10 دفتر 
خانه اسناد رسمی شماره 85 شهر بندرعباس جهت وصول مبلغ 847/050/830 ریال تا تاریخ 97/11/26 به 
انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9800054 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ98/2/7 مامور، محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده ، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ 
انتشار  این اگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید ، مورد وثیقه مندرج 
در سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار 

و حقوق دولتی استیفا خواهد شد .
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس - مریم چمنی

98/1199 م الف

بدین وسیله به   1- محمد جواد کیوانی نام پدر : تقی تاریخ تولد : 1348/01/01 شماره ملی 3391473959 
شماره شناسنامه: 12 به نشانی : بندرعباس خ شهید نظری سه راه برق بستنی فروشی شمال کوچه شهید شیخی - 
2- فاطمه زحمت پیشه نام پدر : عیسی تاریخ تولد : 1354/01/06 شماره ملی : 3390236783 شماره شناسنامه 
: 24913 به نشانی : بندرعباس - 3- محمد زحمت پیشه نام پدر : عیسی تاریخ تولد : 1345/03/15 شماره 
ملی : 3469837351 شماره شناسنامه : 25 به نشلنی بندرعباس ابالغ می شود که بانک رفاه کارگران به استناد 
قرارداد بانکی شماره 155800023 ، تاریخ سند : 1380/09/07، جهت وصول مبلغ 4/947/917 ریال تا تاریخ 
1398/02/07 به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه 
شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9800083 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 
98/2/19 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده ، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید ، 

عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس - مریم چمنی

آگهی ابالغ اجرائیه

آگهی ابالغ اجرائیه

98/1195 م الف

98/1201 م الف98/1198 م الف 

98/1200 م الف


