اخبار

در نشست راهبردی اعضاي هيات مديره بانک مهرا يران با مديريت شعب استان تهران مطرح کرد

گسترش فعالیت روز افزون بانک مهرایران

سقف مبلغ کارت به کارت بانک تجارت
به روال قبل برگشت

س��قف تراکنش های کارت به کارت شتابی و
درون بانک��ی در بانک تجارت از ابتدای خرداد
م��اه و درتمامی درگاه ها به روال قبل (س��ی
میلیون ریال) بازگردانده می شود  .به گزارش
رواب��ط عمومی بان��ک تج��ارت و به موجب
بخش��نامه بانک مرکزی از ابتدای خرداد ماه
سال جاری س��قف مجاز انتقال وجه کارت به
کارت  ،تمدید اعتبار کارت های بانکی منقضی
شده و برداشت نقدی از دستگاه های خودپرداز
این بانک به روال قبل و پیش از شیوع ویروس
کرونا بر میگردد .بر این اساس سقف انتقال
وجه کارت به کارت شتابی و درون بانکی از همه
درگاهها (اینترنت بانک ،درگاه پرداخت اینترنتی
و خودپردازها که پیشتر بهواسطه پیشگیری از
شیوع کرونا به مبلغ  100میلیون ریال افزایش
یافت��ه بود مج��ددا به مبل��غ  30میلیون ریال
بازگردانده خواهد ش��د .سقف برداشت تجارت
کارت نقدی از طریق دس��تگاههای خودپرداز
بانک تجارت نیز که به مناسبت نوروز و شیوع
ویروس کرونا در هر ش��بانهروز به پنج میلیون
ری��ال افزایش یافته بود نیز به مبلغ  2میلیون
ریال قبل بازگردانده میشود .همچنین تمدید
ت کارتهای منقضی شده پس از
تاریخ تجار 
احراز هویت حضوری دارنده کارت انجام شده
و کارتهای جدید با مهلت انقضای پنجساله
ص��ادر و به دارن��ده کارت تحویل میش��ود.
پیشازاین سقف مجاز انتقال وجه در درگاههای
مختل��ف بانک تجارت در راس��تای کنترل و
پیشگیری از ش��یوع ویروس کرونا و با هدف
کاهش مراجعات حضوری مشتریان به شعب تا
مبلغ  100میلیون ریال افزایش یافته بود.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی
بانک حکمت ایرانیان

بدینوسیله از عموم صاحبان محترم سهام بانک
حکمت ایرانیان ( سهامی عام) و یا نمایندگان و
وکالی قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا
در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
سالیانه بانک حضور بهم رسانند .به گزارش
گروه بانک و بیمه پول نیوز ،بدینوسیله از عموم
صاحبان محترم سهام بانک حکمت ایرانیان (
سهامی عام) و یا نمایندگان و وکالی قانونی
آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده سالیانه بانک
حضور بهم رسانند.

در نشس��ت راهبردی توکل��ی و تلیکانی
اعضاي هيات مديره بان��ک مهرا يران با
مديريت ش��عب استان تهران بر گسترش
فعاليت و تالش روز افزون شعب به منظور
جلب رضايتمندي بيش��تر مشتريان تاکيد
ش��د.به گزارش عصرایرانی��ان کمیته هم
اندیش��ي به منظور بررس��ي راهکارهاي
جلب مش��ارکت بيش��تر مردمي با حضور

س��ليمان توكلي و حسن تليكاني اعضاي
هيات مدي��ره ،نجدي مدير امور اس��تان
ها ،سلطانيان مديرش��عب استان تهران و
جمعي از روس��اي شعب اين استان برگزار
ش��د.توکلی در این نشس��ت بیان داشت:
تحقق دس��تیابي به رضايتمن��دي کامل
مش��تريان ،مراجعين و متقاضيان يکي از
ش��اخص هاي اصلي س��نجش کارآمدي
اس��ت كه مولفه هايي همچون س��رعت
 ،دق��ت و صح��ت در انجام ام��ور ارباب
رج��وع  ،كيفي��ت كار انجام ش��ده  ،نحوه
رفتار با مردم و ش��فافيت و اطالع رساني

مناس��ب موجبات آن را فراهم مي س��ازد.
وی با اش��اره به عملکرد س��ال  ۹۸شعب
اس��تان تهران اظهارداش��ت :برخود الزم
میدانم مراتب تقدیر و تش��کر را از تمامی
هم��کاران گرانقدر ش��عب و س��تاد بانک
براي تالش در افزاي��ش و ارتقاء رضايت
ارب��اب رج��وع و تحقق مش��تري مداري
اب��راز كنم.توکلی تصریح کرد :مش��تریان
این بانک از مظل��وم ترين و نيازمندترين
اقش��ار جامعه به شمار مي آيند و اميدوارم
که اين همت در راس��تاي جلب حداكثري
رضايت مشتريان در ارائه خدمات همچنان

تداوم داش��ته باشد.در ادامه حسن تلیکانی
ضمن تش��کر از همکاران اس��تان تهران
اظه��ار داش��ت :تامین منابع مال��ی پايدار
به منظ��ور تخصي��ص و اعط��اي بهينه
تسهيالت به نيازمندان جامعه اهتمام ويژه
همکاران را مي طلبد و پرسنل در اين راه
نبايد از هيچ تالش و كوششي دريغ كنند.
وی با اشاره دستاوردهای بانک مهرایران
در حوزه ف��ن آوری اطالعات و ارتباطات
بيان داش��ت :با اهتمام همکاران اقدامات
شايسته اي در زمينه توسعه فناوري هاي
بانکي و ابزارهاي الکترونيكي در راستاي

تسهيل دسترسي مشتريان صورت گرفته
است.تلیکانی افزود :بانک مهرا یران اولین
بانکي اس��ت که كليه خدمات بانكي را در
بس��تر موبايل بانك ارائه م��ي دهد و نياز
اس��ت تا تمامي كاركنان با صبوري تمام
مشكالت اپليكيش��ن ها را مرتفع نمايند.
نج��دی مدیر امور اس��تان ه��ا نیز ضمن
ارزیاب��ي عملکرد ش��عب اس��تان تهران
اظهارداش��ت :به همت مديران و کارکنان
بانک ،اقدامات شايس��ته اي براي ترقي و
پيشرف بانك صورت گرفته است كه جاي
تقدير دارد.

اقتصاد ایران در انتظار امضا و اجرای توافقات پولی دو جانبه است

باتوجه به وزن باالی مناس��بات تجاری با کشورهای
منطق��ه ،موافقتنامههای پولی دوجانبه با کش��ورهای
همس��و ،میتوان��د در بیاث��ر ک��ردن تحریمها نقش
موثری ایفا کند .به گزارش مهر ،باتوجه به وزن باالی
مناسبات تجاری با کشورهای منطقه ،موافقتنامههای
پولی دوجانبه با کش��ورهای همسو ،میتواند در بیاثر
کردن تحریمه��ا نقش مؤثری ایف��ا کند.تحریمهای
بانکی و عدم امکان گشایش ال سی توسط بازرگانان
باع��ث افزایش ع��دم تقارن اطالعات ش��ده و کنش
فع��االن اقتص��ادی ایرانی را دش��وار کرده اس��ت .به
خصوص اینک��ه در دوره ارز گران کنونی؛ بخشهای
زیادی از صنایع کش��ور دارای مزیت صادراتی ش��ده
و دش��وار بودن نقل و انتقال پول ب��ه معنای کاهش
ص��ادرات غیرنفتی کش��ور اس��ت که میبایس��ت در
ش��رایط تحریم نفتی و قیمتهای پایین نفت ،عایدی
ارزی کش��ور را متعادل کند.ایران در کشورهایی مانند
س��وریه که عم ً
ال کش��ورمان را به عن��وان طرف اول
تج��اری انتخاب ک��رده دارای مزیته��ای صادراتی
اس��ت ،اما در بین  ۱۰کشور صادرکننده به این کشور
ه��م جای ندارد.آمار صادرات کاالهای غیرنفتی ایران
به س��وریه به جای  ۳میلی��ارد دالر ،هم اکنون ۲۰۰
میلیون دالر اس��ت که نشان میدهد تنگناهای جدی
ب��رای صادرات وجود دارد .بخش��نامههای موس��می
و متعدد ب��رای صادرات و واردات عم ً
ال باعث ش��ده
اس��ت تا توان برنامه ریزی از فعاالن اقتصادی گرفته
ش��ود و تحریمهای بانکی هم کار را دوچندان دشوار

آگهی مزایده -به موجب پرونده اجرائی کالس��ه  9800010شش��دانگ پالک ثبتی
16فرعی از  2507اصلی به مس��احت  64/15مترمربع واقع در بخش دو ثبت بابل
به نام خانم کبری تقی پور ثبت و صادر گردیده اس��ت طبق س��ند رهنی ش��ماره
 9046در رهن بانک تجارت شعبه دریاکنار قرار گرفته طبق نظر کارشناس رسمی
دادگس��تری به مبلغ  2/900/000/000ریال ارزیابی گردیده نش��انی ملک واقع در
بابل کمربندی شرقی شهرک صالحین کمیل غربی  9یاسر  4بن بست مالک  3پالک
 29و  31می باش��د حدود اربعه ملک ش��ماال اول بطولهای  2/30متر و  4/20متر
درب و دیواریس��ت به راه پله و پاگرد دوم بطول  3/80متر دیواریس��ت به شارع
عام ش��رقا اول بطول  325متر دیواریس��ت به حیاط و دوم بطول  1/90متر درب
و دیواریس��ت به راه پله و س��وم بطول  6/95متر پنجره و دیواریس��ت به حیاط
جنوبا بطول  6/10متر دیوار و پنجره و درب اس��ت به حیاط غربا بطول  7/90متر
دیواریس��ت به راهرو پالک فوق به صورت شش��دانگ عرص��ه و اعیان یک واحد
مسکونی واقع در طبقه همکف ساختمان دو طبقه دو واحدی (یک واحد طبقه همکف
 +یک واحد طبقه اول) با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات با قدمت تقریبی 17
س��اله با ثقف نهایی با پوشش ش��یوانی بوده که واحد مسکونی همکف به صورت
دو خوابه هال و پذیرایی آش��پزخانه با کابین��ت فلزی کف داخلی واحد مفروش به
موزاییک و پوش��ش دیوار و سقف گچ با درب و پنجره های آلومینیومی و چوبی
می باش��د واحد مذکور دارای انش��عاب برق مجزا و انشعاب آب و گاز مشترک با
واحد طبقه اول دارد پالک فوق از ساعت  9الی  12روز یکشنبه مورخ  99/3/18در
اجرای ثبت اسناد رس��می بابل از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ
 2/900/000/000ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود
الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انش��عاب
و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز
بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم
قطعی ان معلوم ش��ده یا نش��ده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت
وج��ود مازاد وجوه پرداختی بابت هزین��ه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده

آگهی مزایده عمومی شماره 99/33

نوبت اول

فن دورزدن تحریمهای بانکی

کرده است .کارشناسان اقتصادی معتقدند که با شفاف
س��ازی قوانین تجاری و امضای موافقتنامههای پولی
دوجانب��ه میتوان ای��ن دو مانع عم��ده را از پیش رو
برداشت و راه را برای توسعه صادرات کاالهای ایرانی
هموار کرد .ش��بکه صرافیها ،تهات��ر کاال و دارایی و
انتق��ال پول به ص��ورت نقدی؛ نمیتوان��د جایگزین
م��راودات بانکی ش��ده و روند ص��ادرات و واردات را
کند میکند.کش��ورهای س��وریه ،عراق ،افغانستان و
سایر کشورهای همس��و با ایران مانند چین و روسیه
میتوانند با امضای موافقتنام��ه های پولی دوجانبه
ب��ه طور ریش��های از دایره تحریمه��ای آمریکا علیه

مس��ترد خواهد شد و نیم عش��ر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه
روز مزایده تعطیل رس��می گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت
و مکان مقرر برگزار خواهد شد .
تاریخ انتشار آگهی:پنجشنبه 99/3/1
اجرای ثبت بابل
دادنامه -کالسه پرونده - 4/1285/98 :شماره دادنامه 98/12/28 -1607 :خواهان:
اس��ماعیل ملک پور مرزونی با وکالت سیده انس��یه میریان خشکرودی به آدرس
باب��ل خ مدرس عدنانی  18س پردیس ط  2واحد  - 4خوانده :س��عید الهی س��امی
ف علی مراد به آدرس نهاوند ش��هرک ش��هید حیدری بلوک  13انتهای ک ش��بنم
ک پ - 65971165971خواس��ته :مطالب��ه وجه رای قاضی ش��ورا -در خصوص
دعوی اس��ماعیل ملک پور مرزونی به طرفیت خوانده س��عید الهی سامی بخواسته
مطالبه وجه به مبلغ  70/000/000ریال به اس��تناد چک شماره 1607/708896/24
در تاریخ  98/2/25عهده بانک ملت ش��عبه نهاوند به انضمام هزینه دادرسی و حق
الوکاله وکیل نظر به مفاد دادخواس��ت تقدیمی و مستندت ابرازی خواهان که داللت
بر اس��تقرار دین به میزان و مبلغ خواس��ته بر عهده خوانده داشته و بقای اصول
مس��تندات مذکور در دس��ت خواهان قرینه بر اس��تحقاق وی در طلب وجه مزبور
و اس��تمرار دین بر ذمه خوانده دارد و خوانده نیز نس��بت ب��ه دعوی مطروحه و
مس��تندات ابرازی دفاع و ایرادی به عمل نیاورده اس��ت ش��ورا دعوی خواهان را
صحی��ح و وارد تش��خیص و خوانده را به پرداخت مبل��غ  70/000/000ریال بابت
اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سسرید چک  98/2/25لغایت
هنگام پرداخت آن و مبلغ  955/000ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل
در ح��ق خواهان محک��وم مینماید رای صادره غیابی ظ��رف  20روز پس از ابالغ
قابل واخواهی در همین ش��ورا و سپس برابر مقررات تجدیدنظر خواهی در محاکم
حقوقی بابل می باشد.
قاضی شعبه  4شورای حل اختالف بابل -سید مرتضی حسینی

آگهی مزایده عمومی شماره 99/28

نوبت اول

موضوع مزایده :واگذاری یک قطعه (شماره  )119زمین ملکی شهرداری واقع در بلوار قطب راوندی روبروی ورزشگاه رفاه کارگران مطابق
شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارک و شرایط مزایده .مبلغ سپرده شرکت در مزایده( 37/000/000 :سی و هفت میلیون) ريال بصورت
ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدی در وجه شهرداری کاشان .مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ  99/03/22از اداره
پیمان و رسیدگی ،مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ  99/03/24و بازگشایی پاکتها در مورخ  99/03/25در محل شهرداری کاشان
خواهد بود .هرگاه برندگان اول تا سوم مزایده حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر نشوند سپرده شرکت در مزایده ایشان به ترتیب به نفع
شهرداری ضبط خواهد گردید .کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد و شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها
مختار است .سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج شده است .تلفن)031(55440055-8 :

موضوع مزایده :واگذاری یک قطعه زمین ملکی شهرداری از قطعات تفکیکی شهرک فتح المبین مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و
مدارک و شرایط مزایده .مبلغ سپرده شرکت در مزایده( 65/000/000 :شصت و پنج میلیون) ريال بصورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل
سه ماهه یا سپرده نقدی در وجه شهرداری کاشان .مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ  99/03/22از اداره پیمان و رسیدگی ،مهلت قبول
پیشنهادات حداکثر تا تاریخ  99/03/24و بازگشایی پاکتها در مورخ  99/03/25در محل شهرداری کاشان خواهد بود .هرگاه برندگان اول
تا سوم مزایده حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر نشوند سپرده شرکت در مزایده ایشان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید.
کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد و شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است .سایر اطالعات و
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شهردار کاشان – سعید ابریشمی راد

شهردار کاشان – سعید ابریشمی راد

ای��ران خارج ش��وند و گرهه��ای اقتصادی ناش��ی از
تحری��م که به بی ثباتی بازار دامن میزند را باز کنند.
نفوذ سیاس��ی گسترده ایران در س��وریه این امکان را
فراهم کرده اس��ت که بتوان به سرعت به این کشور
به پیشبرد چنین سیاس��تی امیدوار بود .قوانین بانکی
س��وریه اجازه تأسیس ش��عبه به بانکهای خارجی را
نمیده��د و بانکه��ای عالقمند باید در این کش��ور
بانک تأس��یس کنند ،اگرچه میتوانند عمده سهام را
در اختیار داش��ته باشند و از این نظر محدودیتی وجود
ندارد.اجرای این مهم مستلزم آمادگی فنی بانکهای
ایرانی است که بررس��ی صورتهای مالی آنها نشان

میدهد دارای مش��کالت متعدد خودس��اخته هستند.
متأسفانه وضعیت بانکهای داخلی به دالیل مدیریتی
که ارتباطی با تحریمها ندارد به س��امان نیست و اکثر
آنها نمیتوانند وارد مناس��بات بین المللی شوند.از ۲۶
بانک ایرانی نس��بت کفایت سرمایه  ۱۵بانک کمتر از
 ۴اس��ت درحالیکه طبق توافق بال  ۳نس��بت کفایت
س��رمایه بانکها نباید از  ۸کمتر باشد ،و یعنی اینکه
وضعی��ت بیش از  ۱۰بانک کش��ور در معرض بحران
است.بررس��ی اس��ناد مالی بانکهای ایرانی نش��ان
میدهد که بانکهای پارسیان ،خاورمیانه ،سینا و دی
نسبت کفایت سرمایه بین  ۸تا  ۱۲داشته و تنها بانک
کارآفرین نس��بت کفایت سرمایه بیش از  ۱۳داشته و
اس��تانداردهای بین المللی را دارا است.با این وضعیت
نظ��ام بانکی ،نمیتوان امی��دوار به تحرک جدی آنها
در مناس��بات خارجی ش��د ،و ضروری اس��ت تا بانک
مرک��زی با اصالح مدیریت بانکه��ا ،و نقش آفرینی
س��ریع خود در امضای موافقتنامههای پولی دوجانبه،
تحریمهای بانکی را بی اثر سازد.باتوجه به وزن باالی
مناسبات تجاری با کشورهای منطقه ،موافقتنامههای
پولی دوجانبه با کشورهای همسو ،تحریمها را بی اثر
کرده ،و همانطور که رهبر معظم انقالب تاکید کردند،
باعث میش��ود تا طرف غربی با مشاهده بی اثر شدن
تحریمها؛ اقدام به باز کردن کانالهای بیشتری کند.
عدم استفاده از بازار کشورهای همسو که در سالهای
اخیر محل نفوذ سیاس��ی کش��ور بوده اند ،معنایی جز
بالاستفاده گذاشتن ظرفیتهای بالقوه موجود ندارد.
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اخبار
واگذاری بیش از  17هزار میلیارد
ریال از اموال و سهام مازاد بانک ملی
ایران در سال 98

بانک ملی ایران موفق ش��د بیش از  17هزار
میلیارد ریال از اموال مازاد خود اعم از امالک
ملکی و تملیکی و سهام شرکت ها را در سال
گذش��ته تعیین تکلیف کند.به گزارش روابط
عموم��ی بانک ملی ای��ران ،بانک ملی ایران
در راس��تای اجرای ماده  16قانون رفع موانع
تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور
موف��ق به فروش  17ه��زار و  427میلیارد و
 674میلیون ریال از اموال مازاد خود در سال
 1398شده است که از جمله این واگذاری ها
می توان واگذاری شرکت معدن شکافان به
بخش خصوصی را نام برد.واگذاری های یاد
ش��ده در راستای عمل به الزام قانونی ،تأکید
مؤکد مقامات نظام و در راس��تای همراهی با
سیاس��ت های کالن دولت مبنی بر خروج از
بنگاهداری بانک ها صورت پذیرفته است.
قدردانی فرمانده هیات رزمندگان
اسالم ،غرب و شمال غرب کشور از
بانک ملت

فرمان��ده هی��ات رزمندگان اس�لام ،غرب و
شمال غرب کش��ور با ارسال لوح سپاسی ،از
مدیرعامل بانک ملت به دلیل کمک به التیام
درد محرومان در اس��تان کردستان ،قدردانی
کرد.ب��ه گزارش روابط عموم��ی بانک ملت،
س��رتیپ پاسدار حس��ن رس��تگارپناه در این
لوح با اش��اره به توجه مدیران و کارکنان این
بانک به مدافعان امنیت و مجاهدان خاموش
و محروم در اس��تان کردستان و سایر مناطق
کردنشین ،تاکید کرد :بانک ملت در راستای
لبیک به ندای رهب��ر معظم انقالب (مدظله
العال��ی) مبن��ی بر انجام رزمای��ش همدلی و
کم��ک مومنانه و نیز التیام درد محرومیت در
این منطقه ،تالش زیادی انجام داده که این
تالش ها شایسته سپاسگزاری است.

