اخبار

معاون اداره صادرات کاالی بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد:

دوره آموزشی فنی بیمههای زندگی
به صورت حضوری برای کارشناسان
بیمه سرمد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد ،این دوره
آموزشی به همت واحد آموزش سرمایه انسانی و
با تدریس مسعود صحرابانی سرپرست مدیریت
بازاریابی و فروش بیمههای زندگی ،در شعب
مستقل مرکزی ،شرق تهران و استان البرز بیمه
س��رمد برگزار گردید .در ای��ن دوره که تمامی
کارشناسان و نمایندگان سرمد در این سه شعبه
حضور داشتند ،آموزشهای الزم درباره مراحل
صدور بیمههای زندگی ،بیمههای مس��تمری
و بازنشس��تگی و مزایا و شرایط این بیمهها به
کارشناسان و نمایندگان داده شد و صحرابانی
در پایان به س��واالت کارشناسان سرمد درباره
بیمههای زندگی پاسخ داد.
لزوم تخصیص بهینه منابع در جهت
سودآوری و تامین رضایت مشتریان

مدیرعامل بانک سینا در جمع همکاران استان
گلس��تان بر لزوم تخصیص بهینه منابع جهت
سودآوری بیش��تر و تامین رضایت مشتریان به
ویژه س��هامداران تاکید کرد.به گ��زارش روابط
عمومی بانک س��ینا ،دکتر ایمانی در سفر خود
به شهر گرگان ،ضمن دیدار و گفتگو با کارکنان
ش��عب این بانک افزود :خوش��بختانه بسترها و
ساختارهای مناسبی در این بانک وجود دارد که
استفاده بهینه از آن می تواند در تسهیل و تسریع
حرکت بانک به سمت تعالی و ارتقاء عملکردها
موثر باشد.وی افزود :از جمله امتیازات بانک سینا،
تنوع در ارائه خدمات و کیفیت باالی آن به ویژه
در بخش بانکداری الکترونیک و همچنین سبد
تسهیالت از جمله طرح پزشکان است که توجه
وی��ژه به این ظرفیت ه��ا و معرفی بهینه آن به
هموطنان به ویژه با اختیار عملی که به روسای
ش��عب داده ش��ده ،می تواند زمینه ساز رشد و
سودآوری بیشتر بانک باش��د.مدیرعامل بانک
سینا در بخش دیگری از سخنان خود ،بازاریابی
هدفمند و تعامل با شرکت های حقوقی به ویژه
ش��رکت های بنیادی را عاملی مهم در توسعه
زنجی��ره ارزش بان��ک دانس��ت و گفت :تعامل
و همکاری با ش��رکت های حقوقی ،از یکس��و
سبب تمرکز بیشتر فعالیت شعب بر ارائه بهینه
و مطلوب خدمات با ارزش افزوده بیشتر جهت
مشتریان خواهد شد و از سوی دیگر به واسطه
همکاری این شرکت ها با مشتریان متعدد ،زمینه
ورود مشتریان جدید به بانک فراهم خواهد شد.

 ۷۰درصد از تسهیالت اگزیم بانک در اختیار بخش صنعت و معدن

به گفته معاون اداره صادرات کاالی اگزیم بانک کش��ور ،بالغ بر  ۷۰درصد
تسهیالت اعطایی طی سال  ۹۸به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته
که این رقم نسبت به سال گذشته از رشد مثبت برخوردار بوده است.دکتر
طاهره نورسته گفت :عالوه بر تأمین مالی شرکت های بزرگ صادراتی ،بنا
به اهمیت حمایت از شرکت های کوچک و متوسط  ،اعطای تسهیالت به
شرکت های مذکور در بخش صنعت و معدن نیز از دیگر اقدامات این بانک
بوده که از رشدی معادل  %20برخورداربوده است.وی همچنین اعالم کرد:
بیش از  60درصد مانده تسهیالت اعطایی بانک با احتساب صنایع تبدیلی
و فرآوری شده متعلق به بخش صنعت و معدن بوده که به مهمترین اقالم

صنعتی و معدنی صادراتی شامل صنایع فلزی و غیرفلزی ،انواع کانی ها،
دارو  ،محصوالت ش��یمیایی و پتروشیمی و صنایع غذایی اختصاص یافته
است.به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز در حال حاضر سهم بخش صنعت
و معدن از تولید ناخالص داخلی حدود  ۴۰درصد اس��ت که در شرایط اخیر
کشور و با رویکرد اقتصاد مقاومتی ضرورت توجه به بخش صنعت و معدن
را دو چندان کرده است.نورسته در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوزاذعان داشت:
بخش صنعت به عنوان عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص
ملی و درآمد سرانه کشور نقش بسزایی دارد زیـرا صنعتی شدن ابزار مؤثری
در کاهش واردات محصوالت صنعتی ،افزایش ارزآوری صادراتی ،استفاده

بیشتر و کاملتر از مواداولیه داخلی و باالخره نیل به رشد همه جانبه اقتصاد
ملی است.این کارشناس بانکی اضافه کرد :در بخش معدن ،پتانسیل ذخایر
معدنی کشور ما به گونه ای است که هـر گوشـه از کشور از ذخایر گرانبها،
غنی و متنوع معدنی با کیفیت عالی در س��طح جهان��ی برخوردار بوده به
طوری که حتـی برخـی از آنهـا در جهـان دارای بهتـرین کیفیت هستند.
وی اظهار داشت :در حال حاضر بخش معدن از بخش های مهم اقتصادی
کـشور اسـت و نقـش مهمـی در توسعه اقتصادی کشور ایفاء می کند و در
صورت بهره برداری اصولی و علمی ،می تواند تغذیه کننده سایر بخشهای
اقتصادی نظیر صنعت ،ساختمان و کشاورزی باشد.

تبادل خدمات و امکانات با امضای تفاهم نامه بانک ایران زمین و سازمان فناوری اطالعات ایران

مراس��م امضاتفاهم نامه مرکز نوآوری بانک ایران زمین با سازمان فناوری
اطالعات با حضور مدیرعامل بان��ک ایران زمین ،معاون وزیر ارتباطات و
رییس س��ازمان فناوری ایران ،مدیران مرکز نوآوری و اصحاب رس��انه با
هدف اتصال اس��تارتآپهای طرح نوآفرین به خدمات بانک ایران زمین
و رونمایی از بس��ته خدمات بانکداری باز این بانک برگزار ش��د.به گزارش
روابط عمومی ،مرکز نوآوری بانک ایران زمین با هدف حمایت از زیس��ت
بوم کس��بوکارهای نوپای کش��ور قصد دارد با همکاری سازمان فناوری
اطالع��ات ایران بس��ته خدمات بانکی و ارتباطی رایگان به اس��تارتاپ ها
و ش��رکت های دانش بنیان ارائه کند.وحی��د محمودیان مدیرعامل مرکز
نوآوری ایران زمین در ابتدای این مراس��م با اشاره به اقدمات انجام گرفته
در این مرکز برای حمایت از شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها اظهار
داش��ت :هدف از امضای تفاهمنامه همکاری بانک ایران زمین و سازمان
فناوری اطالعات ایران این اس��ت که بتوانیم مجموعهای از خدمات را به
اس��تارتآپها و طرح های نوآفرین ارائه و از کس��بوکارها حمایت کنیم.
به گفته محمودیان؛ هدف مرکز نوآوری بانک ایران زمین ارائه زیرساخت
های مناسب به کسب و کارها به جای سرمایه و سرمایه گذاری است.فرزاد
غصنفری ،مدیر توس��عه تجاری آرین تل نیز با اش��اره به همگرایی بانک
ایران زمین و مجموعه های درون بانک بیان داش��ت :اس��تراتژی شرکت
رفتن به اقیانوس آبی اس��ت و اس��تارتاپ هایی انتخاب شده که بازار ساز
هس��تند ،پلتفرم بانک ایران زمین سیستم بانکداری باز در اختیار استارتاپ
ها جهت رش��د آن ها قرار می دهد  ،هدف این است که خدماتی همچون
تراکنش های مالی ،احراز هویت و صدها مورد دیگر به آن ها ارائه شود.در
ادامه مراس��م فرهاد اینالویی معاون فناوری اطالعات بانک ایران زمین در
خصوص شاخصهایی که میتوان ازطریق آن پی به دیجیتالیشدن یک
سازمان برد ،اشاره کرد و اظهار داشت :اولین شاخص میزان تراکنشهای
غیرحضوری یک س��ازمان اس��ت؛  ۹۷درصد از تراکنشهای بانک ایران
زمین بهصورت غیرحضوری و بیرون از شعبه انجام میشوند .شاخص دیگر
بحث دادههای دیجیتایزشده است و مهم است که دادهها قبل از دیجیتالی
ش��دن ،دیجیتایز شوند .همچنین تعداد س��رویسها در یک پلتفرم باز نیز
یک ش��اخص محسوب میش��ود؛ ما در مرکز نوآوری ایران زمین بیش از
 ۲۰۰سرویس بانکی بانک ایران زمین را قرار دادهایم .عالوه بر این ،تعداد

کانالهای ارائه خدمت نیز مهم اس��ت؛ اینکه یک س��ازمان از چند کانال
برای ارائه س��رویسهای خود به مشتری استفاده میکند.اینالویی موضوع
کاهش هزینهها را نیز در این راس��تا بس��یار مهم دانست و گفت :برخی از
بانکها و سازمانها میگویند که حرکت به سمت دیجیتالی شدن هزینه
دارد ولی باید توجه کرد که اگر سازمانی به سمت تحول دیجیتال حرکت
کرد و حداقل  ۳۰درصد از هزینههای عملیاتی آن کاس��ته نش��د ،مسیر را
اشتباه انتخاب کرده است .انجام یک تراکنش در شعبه بانک بیش از ۱۰۰
برابر یک تراکنش آنالین هزینه دارد ،در نتیجه هر چه به سمت دیجیتالی
شدن حرکت میکنیم باید هزینههایمان نیز کاهش پیدا کند.معاون فناوری
اطالعات بانک ایران زمین شاخص مهم بعدی را موضوع نوآوری باز اعالم
کرد و توضیح داد :ما در بانکها مدتها اس��ت به این نتیجه رس��یدهایم
ک��ه نوآوری در داخل س��ازمان رخ نمیدهد و باید ن��وآوری را از بیرون به
داخل س��ازمان تزریق ک��رد چراکه بانک میتواند در س��ال حدود دو الی
س��ه محصول جدید ارائه کند ولی وقتی س��ازمانی در فضای اکوسیس��تم
نوآوری باز قرار میگیرد ،تمام اس��تارتآپها و فینتکها گسترشدهنده
محصول آن خواهند ش��د و تنها کافی اس��ت که آن سازمان پلتفرم را در
اختیار اس��تارتآپ قرار دهد .ما تجربه بسیار خوبی در این زمینه داشتیم و
همراهبانک ایران زمین محصول این همکاری است.وی افزود :در نهایت
نیز س��ازمان باید در حین دیجیتالیشدن تغییر رفتار مشتری را حس کند.
باید براس��اس دادهای که از مشتری دارد ،تجربه مناسبی را برای او ایجاد
کند .اگر مشتری از سازمان و سرویسهایی که ارائه میدهد راضی باشد،

میتوانیم بگوییم که در مسیر دیجیتالی شدن درست قرار دارد.اینالوئی در
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در بانک ایران زمین خبر داد.س��عید روشنی ،مشاور رئیس سازمان نوآوری
نوآفرین با اش��اره به این موضوع که نوآفرین بزرگترین درگاه ارائه خدمات
دولتی به اکوسیستم استارتاپی ایران گفت :در ابتدا تالش این سامانه ارائه
خدمات دولتی در یک پلتفرم واحد و یکپارچه به اکوسیستم نوآفرینی ارائه
دهد .پس از گذش��ت زمان و پس از آن که ما توانس��تیم بزرگترین پایگاه
داده اکوسیستم استراتاپی ایران را تولید کنیم و آن را در اختیار خود مجریان
اکوسیس��تم قرار دادیم .اردیبهشت  ،۹۷طرح نوآفرین تصویب شده است و
یکس��ال از این فرایند می گذرد.روش��نی اظهار داش��ت :در این یکسال ما
توانسته ایم ۲۵۴۸ ،کسب و کار نوپا  ۱۳۰ ،سرمایه گذار ۲۲۲ ،مرکز رشد،
ش��تابدهنده و فضای کار اش��تراکی ۱۹۲۴ ،تیم نوپا ۶۳۰ ،ش��رکت بزرگ
رشدیافته۲۵۵ ،عالقمند به حوزه کارآفرینی در به این سامانه اضافه کنیم.
ما  ۱۳سامانه دولتی چه در قالب وب سرویس چه در قالب ارائه خدمات به
اکوسیس��تم نوآرفرینی معرفی کردیم که منجر به ایجاد یک پلتفرم کسب
و کار بوم واره به اکوسیستم معرفی کنیم که از یک ماه پیش فعالیت خود
را شروع کرد که در حال حاضر  ۲۴سرویس روی این پلتفرم ارائه خدمات
دادند .تاکنون  ۷۵۰سرویس از پلتفرم بوم واره استفاده کردند که این یکی
از بزرگترین دس��تاوردهایی که یک بخش دولتی می تواند در اکوسیستم
نوآوری کش��ور رقم زند .وی گفت :برنامه ما برای یکسال آینده در هر ماه
یک س��رویس جدید را به اکوسیس��تم نوآفرینی کشور اضافه خواهیم کرد
قرار اس��ت هر ماه یک سرویس ارائه ش��ود که مهمترین آن بوم سرمایه
اس��ت که سرمایه گذاران را به کسب و کارها متصل می کند.امیر ناظمی،
معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطالعات نیز در این مراسم
با اشاره به این موضوع که تکنولوژی و صنعت دیجیتال زندگی ما را دچار
تغییرات اساس��ی کرده است ،گفت :ده س��ال پیش درباره آینده بانکداری
پیش بینی های انجام شده که امروزه شاید عجیب به نظر برسد .سه حوزه
وجود داشتند که در بانکداری با هم به تعارض رسیدند؛ بانک ها به عنوان
بازیگران س��نتی بحث پولی بانکی ،اپراتورها بودندکه یکسری از کشورها
جایگزین بانک ها ش��دند و حوزه س��وم فین تک ها که هیچکدوم از این
دسته ها نبودند ولی کیف پول های خود را ارائه دهند.

انرژی

ماجرای  ۵۰۰میلیون یورویی پاکستان؛

بازارسازی وزارت نفت به نفع رقبای گازی

در حالی که صادرکنندگان گاز جهان با راهبرد «بازارس��ازی» در حال توس��عه
بازارهای هدف خود هستند ،وزارت نفت در مسیر مخالف در انفعال به سر میبرد.
به گزارش مهر ،با توسعه میادین گازی در جهان و افزایش تولید و صادرات گاز،
کش��ورهای صادرکننده گاز برای توسعه بازارهای خود چه از طریق خط لوله و
چه از طریق الانجی ،سرمایهگذاری در کشورهای هدف را با جدیت بیشتری
دنبال میکنند .کشورهایی مانند روسیه ،قطر ،آمریکا و … با ورود همهجانبه به
بازارها ،درصدد افزایش سهم خود از بازار هستند .گرچه گاز به نسبت نفت ،دارای
بازاری کوچکتر است ،اما بررسیها نشان میدهد طی یک دهه اخیر ،قدرت
چانهزنی از کشورهای صادرکننده به کشورهای مصرفکننده منتقلشده است.
این تغییر بزرگ بهواس��طه افزایش جهانی تولید گاز است که چون مانند نفت
قابلیت ذخیرهسازی ندارند ،کشورهای گازی بهسوی بازارسازی برای خود قدم
برداشتهاند.چنین رویهای در بازار نفت هم دیده میشود به شکلی که کشورهای
تولیدکننده نفت با سرمایهگذاری پاالیشی و زیرساختی در کشورهای میزبان،
امنیت بلندمدت بازار خود را تأمین میکنند .مثال ساده این اقدام ،به قراردادهای
سنگینی برمیگردد که عربستان با کشورهای چین ،مالزی ،اندونزی و … امضا
کرده اس��ت تا در این کشورها یا س��هام داری پاالیشگاهها را عهده دار شود یا
پاالیشگاه بسازد و بازار نفت خود را تضمین کند.
بازارسازی در گاز


نگاهی به استراتژیهای بازیگران کلیدی بازار گاز نشان میدهد این کشورها
سالهاس��ت وارد مرحله «بازار سازی» و در راهبردهای خود روی این موضوع
متمرکزشدهاند و بهسوی ایجاد زیرساختهای دریافت گاز در کشورهای میزبان
اقدام کردهاند .بهعنوان نمونه روس��یه برای صادرات الانجی خود با پاکستان
ق��رارداد  ۲میلیارد دالری امضا کرد تا با س��رمایهگذاری خ��ودش ،گاز خود را
بهصورت مایع به کراچی رسانده و با احداث خط لوله  ۱۱۰۰کیلومتری از کراچی
به الهور ،عالوه بر ایجاد زیرساختهای گازی و شبکه خط لوله ،برای خود بازار
س��ازی کند.این خط لوله که به خط لوله شمالی – جنوبی معروف شده است،
گاز را از جنوب پاکستان به شمال این کشور که محل مصرف گاز است منتقل

میکند .وقتی این قرارداد امضا شد ،ویکتور ایوانف ،رئیس مشترک طرف روسی
در کمیسیون بین دولتی پاکستان و روسیه اعالم کرد که گازپروم عالقهمند به
عرضه  ۱۲میلیارد مترمکعب گاز بهصورت الانجی به پاکستان بوده و به همین
دلیل روس��یه س��رمایهگذاری  ۲-۲.۵میلیارد دالری در احداث خط لوله گازی
شمالی-جنوبی این کشور بین کراچی در جنوب تا الهور در شمال پاکستان را
به عهده خواهد گرفت .این طرح در ژانویه  ۲۰۲۰میالدی ساختار سرمایهگذاری
ای��ن ط��رح را تصویب کرد و دو ش��رکت روس��ی Eurasian Pipeline
 Consortiumو  Federal State Unitary Enterpriseای��ن
خط لوله را خواهند ساخت.
آمریکا در هند


به گزارش مهر ،س��فر فوریه  ۲۰۲۰میالدی ترامپ به هندوستان برای امضای
قرارداده��ای مهم تجاری ،یک قرارداد مهم را در دل خود جای داده بود؛ طبق
توافقی که آمریکا با دهلینو نهایی کرده بود ،ش��رکت اگزون موبیل توافقاتی
را با ش��رکت نفت هند و مشارکت ش��رکت آمریکایی & Chart Enrgy
 chemicals Insانجام داد که ش��بکه انتقالی و توزیع س��ریع گاز طبیعی

به ش��هرهای هند را تکمیل کند.به دلیل اینکه هند شبکه خطوط لوله داخلی
توس��عهیافتهای برای انتقال الانجی وارداتی از بنادر را ندارد ،این ابتکار برای
استفاده از سیستم حملونقل جادهای ،ریلی و آبراهها و رودخانههای داخلی برای
اتصال پایانههای وارداتی الانجی به شبکه خطوط لوله فیزیکی مورد استقبال
قرار گرفت.ابتکار «خطوط لوله مجازی» برای تسهیل راهبرد انرژی هند برای
افزایش س��هم گاز طبیعی در سبد انرژی این کشور از  ۲.۶درصد کنونی تا ۱۵
درصد در س��ال  ۲۰۳۰میالدی است آنهم با قراردادی که آمریکا با هند امضا
کرد .بدون این ابتکار ،این هدفگذاری به دلیل عدم توس��عه ش��بکه خطوط
لوله داخلی و نیاز به سرمایهگذاری گسترده مالی ،تحقق نمییابد.هدف نهایی
ایاالتمتحده در این بخش از همکاریهای انرژی ،زمینهسازی برای افزایش
شدید واردات الان جی آمریکا از سوی هند از طریق برطرف سازی موانع فنی
و مالی مصرف داخلی گاز این کشور آسیایی و دارای رشد تقاضاست.
سرمایهگذاری قطر در ترکیه


قطر بهعنوان یکی از بزرگترین کش��ورهای صادرکننده گاز هم برای توسعه
بازار خود ،برای نخس��تین بار به س��رمایهگذاری در زیرساختهای واردات گاز
ترکیه سرمایهگذاری کرده است .دوحه برای رقابت با کشورهایی مثل الجزایر،
نیجریه و آمریکا که الانجی خود را به ترکیه صادر میکنند ،ایجاد بخشی از
زیرس��اختهای گازی ترکیه را با سرمایهگذاری خودش برعهدهگرفته است و
بر اس��اس آن محمولههای گازی خود را در بنادر ترکیه به این کش��ور تحویل
میدهد.به گزارش مهر ،چند سال پیش ترکیه برای ساخت یک پایانه واردات
الانج��ی با ظرفیت دریافت س��االنه  ۵تا  ۶میلیارد مترمکع��ب گاز در خلیج
ساروس قراردادی با قطر امضا کرد که بر اساس آن ،قطریها با سرمایهگذاری
خود زیرس��اختهای موردنیاز را برای ص��ادرات گاز خود به آنکارا در بنادر این
کشور ایجاد کردند.از سوی دیگر ،قطریها در پاکستان نیز توانستند با این ابزار
و البته تخفیفهای خود ،س��هم اصلی در بازار گاز پاکستان را از آن خود کنند.
این کشور ،محمولههای الانجی خود را با تخفیف  ۱۳.۷۵درصدی نسبت به
قیمت سهماهه الانجی به اسالمآباد میفروشد.

رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین:

انتقال آب از سد طالقان به آبیک با تخصیص اعتبار ملی تسریع میشود

رئیس مجمع نمایندگان اس��تان قزوین گفت :اعتبارات
قطره چکانی برای انتقال آب از س��د طالقان جوابگوی
نیازها نیست و با تخصیص  ۵۰میلیارد تومان اعتبار ملی
اجرای این طرح مهم را تس��ریع م��ی کنیم.به گزارش
مهر ،طرح انتقال آب سد طالقان یکی از طرحهای مهم
آبرس��انی در استان قزو ین اس��ت که از مطالبات مردم
آبیک و قزوین و روستاهای مسیر هم محسوب میشود.
این طرح انتق��ال به ظرفیت  ۶۰میلیون متر مکعب آب
دارای  ۱۲۰کیلومتر خط اصلی اس��ت که با ش��اخههای
آن  ۳۲۰کیلومتر میش��ود و قادر است آب شرب استان
را تا افق  ۱۴۲۵تأمین کند.اجرای این طرح ش��امل خط
انتقال و تصفیه خانه بیش از  ۱,۵۰۰میلیارد تومان اعتبار
و س��ه س��ال زمان الزم دارد که با بهره ب��رداری از آن
 ۷۸درصد جمعیت اس��تان تحت پوشش آب شرب قرار

میگیرند.هزینههای س��نگین و اختصاص کم اعتبارات
موجب ش��ده در اجرای این طرح وقفههایی ایجاد شود
ک��ه در ماهه��ای اخیر ب��ا تاکید و پیگی��ری نمایندگان
مجلس شورای اسالمی و استاندار اقدامات مؤثری برای
تسریع در پروژه انجام شده است.در جلسه شورای اداری
امروز شهرس��تان آبیک یکی از موضوعات مهم و مورد
بررسی تس��ریع در اجرای این پروژه بود که تصمیماتی
در این زمینه اتخاذ شد.لطف اهلل سیاهکلی رئیس مجمع
نمایندگان استان قزوین پس از شرکت در جلسه شورای
اداری شهرس��تان آبیک که برای بررسی مشکالت این
ش��هر تشکیل ش��د در گفتگو با مهر اظهار داشت :یکی
از مطالبات مهم مردم آبیک تأمین آب ش��رب س��الم و
بهداش��تی اس��ت که تاکنون به آن پاس��خ منطقی داده
نش��ده است.وی بیان کرد :پس از پیگیریهای مختلف

مسئوالن و نمایندگان در سالهای اخیر با انتقال آب از
س��د طالقان موافقت شد که با این کار آب مورد نیاز ۱۴
شهر و  ۱۹۴روستا تأمین خواهد شد و در یک چشم انداز
 ۳۰ساله دیگر مردم کمبودی نخواهند داشت و این کار
از مهمترین طرحهای آبی استان محسوب میشود.

اعتب�ارات قط�ره چکان�ی جوابگو نیس�ت  /یک قرن

زم�انمیخواه�د

نماینده قزوین در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد:
اج��رای کامل ای��ن طرح مهم حدود ی��ک هزار و ۵۰۰
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و نمیتوانیم انتظار داش��ته
باش��یم با بودجه قطره چکانی دولتی تکمیل ش��ود زیرا
حتی اگر س��الی  ۱۰تا  ۱۵میلیارد تومان اعتبار هم داده
ش��ود شاید یک قرن طول بکشد تا طرح به پایان برسد
که منطقی نیست.وی افزود :این طرح فاز بندی شده و

قرار اس��ت در مدت حداکثر دو تا س��ه سال کار تکمیل
ش��ود اما برای فاز اول آن و آبرس��انی ب��ه آبیک حدود
 ۱۳۰میلی��ارد تومان برآورد هزینه ش��ده که این بخش
را در دستور کار و اولویت قرار داده ایم.سیاهکلی گفت:
در سال گذش��ته میزان تخصیص این طرح  ۲۰میلیارد
تومان بود که فقط  ۴میلیارد تومان آن محقق ش��د که
با این رویکرد نمیتوان کار را به سرانجام رساند.نماینده
قزوین ،البرز و آبیک در مجلس ش��ورای اسالمی یادآور
شد :بودجه شهرستان آبیک امس��ال  ۳۲میلیارد تومان
اس��ت که حدود دو س��وم آن برای طرحهای آبرسانی و
جادهای اختص��اص خواهد یافت اما ای��ن میزان هرگز
نمیتوان��د مطالب��ات مردم را پاس��خ ده��د و نگرانیها
همچنان باقی اس��ت که این ط��رح همچنان با کندی
صورت گیرد.
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اخبار
ایرانیان
صندوق سرمایهگذاری تجربه
ِ
شرکت کارگزاری بانک آینده

صن��دوق تجربه ایرانی��ان ،بزرگترین صندوق
مختلط فعال در بازار سرمایه ایران با بیشترین
بهرهوری ،خدمتی نوین از سوی شرکت کارگزاری
بانک آینده است که هماکنون مشتریان محترم
میتوانند در این صندوق ،سرمایهگذاری کنند.این
صندوق یکی از پربازدهترین صندوقهای فعال
در بازار س��رمایه اس��ت که بهعنوان یک گزینه
مناسب س��رمایهگذاری برای مش��تریان بانک
آینده ،با امکان افزایش و کاهش سرمایه و بدون
کارمزد صدور و ابطال ،در اختیار این عزیزان قرار
گرفته است.مشتریان عزیز و عموم عالقهمندان
برای سرمایهگذاری در صندوق تجربه ایرانیان و
کس��ب اطالعات بیشتر ،می توانند به تارنمای
tajrobeiranian.irمراجعهنمایند.همچنین
شعب بانک آینده در سراسر کشور و مرکز ارتباط
۲۴ساعته بانک با شماره  ۰۲۱ – ٢٧٦٦٣٠٣٠نیز
آماده پاسخگویی به مشتریان گرامی است.
برنامه محوری؛ اساس فعالیتهای بیمه
تجارتنو

رئیس مرکز توس��عه و نوآوری ش��رکت بیمه
تجارتنو با تاکید بر اینکه فعالیت های س��ال
 ۹۹مبتن��ی بر برنامه محوری اس��ت ،از تدوین
و اب�لاغ  ۵۴برنامه عملیات��ی به مدیریتهای
مختلف شرکت به منظور بهبود فرآیند مدیریت
ریسک ،افزایش سهم بازار و سوددهی به همراه
جلب رضایت هرچه بیشتر مشتریان وذینفعان
این شرکت خبرداد.داود کریمی در تشریح این
اقدام مهم گفت :از زمستان سال  ۹۸مطالعات
شناخت پیرامون برنامه محور کردن فعالیتها
آغاز و طی برگزاری جلس��ات متعدد با مدیران
و کارشناس��ان ش��رکت ،نقاط ق��وت و ضعف،
فرصتها و تهدیدات شناس��ایی و اس��تخراج
ش��د که براین اساس  ۵۴برنامه عملیاتی برای
بخشهای مختلف تعری��ف و پس از تایید در
ش��ورای معاونان و تصویب هیئت مدیره برای
اجرا به مدیریتهای مختلف ابالغ شد.

آگهی ابالغ دادرس��ی  -نظر به اینکه خواهان آقای منصور اس��ماعیلی به وکالت مجتبی عابدی
دادخواستی به خواسته مطالبه وجه بطرفیت عبداله شعبانی دراین شعبه تسلیم نموده که پس از
انجام مقدمات قانونی بکالسه  2/1275/98ثبت و برای مورخه  99/5/21ساعت  10صبح تعیین
وقت گردیده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده
 73قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب یکنوبت در یکی از روزنامه های کثراالنتش��ار درج و به
خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در شعبه  2حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه
ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه  2مراجعه نماید در غیر این صورت مفاد دادخواست
و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد.
شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان بابل
آگهی ابالغ دادرس��ی  -نظر به اینکه خواهان آقای منصور اس��ماعیلی به وکالت مجتبی عابدی
دادخواس��تی به خواس��ته مطالبه وجه بطرفیت بهرام بزرگر دراین شعبه تسلیم نموده که پس
ازانجام مقدمات قانونی بکالسه  2/74/99ثبت و برای مورخه  99/5/21ساعت  9/30صبح تعیین
وقت گردیده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده
 73قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب یکنوبت در یکی از روزنامه های کثراالنتش��ار درج و به
خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در شعبه  2حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه
ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه  2مراجعه نماید در غیر این صورت مفاد دادخواست
و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد.
شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان بابل
رونوش��ت آگهی حصروراثت -معصومه مهرای��ی حمزه کالیی دارای ش.ش  37149بش��رح
دادخواست کالس��ه 11/213/ 99از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان رحیم مهرایی حمزه کالیی بشناسنامه  29در تاریخ  98/4/18اقامتگاه
دایمی خود بدرود زندگی زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1رضا مهرایی حمزه کالیی ف رحیم به ش.ش  257نسبت پسر متوفی
 -2سکینه مهرایی حمزه کالیی ف رحیم به ش.ش 10نسبت دختر متوفی
 -3فاطمه مهرایی حمزه کالیی ف رحیم به ش.ش  142نسبت دختر متوفی
 -4معصومه مهرایی حمزه مهرایی حمزه کالیی ف رحیم به ش/ش  37149نسبت دختر متوفی
 -5گلتاج بابایی ارچی ف سلیمان به ش.ش  1927نسبت همسر متوفی
اینکه با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باید از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف
یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه 11شورای حل اختالف بابل
دادنامه -کالسه پرونده  12/2/99شماره دادنامه 1399/3/24-198
خواهان مریم شوب کشتلی ف حیدرعلی بنشانی بابل امیرکال سه راه رحیم زاده پشت درمانگاه
حیان  48واحدی مسکن مهر -خوانده سید مصطفی حسینی رودبستی -مجهول المکان
رای قاضی -در خصوص دعوی خانم مریم ش��وب کس��تلی ف حیدرعلی بطرفیت آقای س��ید
مصطفی حس��ینی رودبستی بخواسته مطالبه خس��ارت به مبلغ  70/000/000ریال به انضمام
هزینه دادرسی وو خسارت تاخیر تادیه خواهان بیان می دارد خوانده بابت خرید  3دستگاه چرخ
خیاطی و قیچی برقی که کل مبلغ  120/000/000ریال بود با پرداخت  50/000/000ریال کارت
به کارت نموده و مابقی مبلغ  70/000/000ریال را بدهکار اس��ت که از پرداخت آنا اس��تنکاف
می ورزد که گواهی ضمیمه پرونده است در قبال دعوی خواهان خوانده با وصف ابالغ قانونی
بعمل آمده در جلس��ه رسیدگی شورا حضور نداش��ته و الیحه دفاعیه ای ارایه ننموده  .فلذا با
عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده وگواهی قاضی ش��ورا خواس��ته خواهان را ثابت و
موجه تش��خیص و به استناد ماده  522و  198و  519و  515ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده
به پرداخت  70/000/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  955/000ریال بابت هزینه دادرسی و
مبلغ  750/000ریال نشر اگهی در سه مرحله و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست
مورخ��ه  99/1/5لغایت اجرای کامل حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای صادره
غیابی محس��وب ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی
بابل میباشد.
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