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مدیرعامل بانک سینا مطرح کرد

ضرورت استفاده از ظرفیت های بومی در جهت تعالی و پیشرفت بانک

بانک ملت برند محبوب در ارایه
خدمات بانکی شناخته شد

بانک ملت در هفتمین دوره جش��نواره برند
محبوب مص��رف کنندگان ،برن��د محبوب
بانکی شناخته شد .به گزارش روابط عمومی
بانک ملت ،در هفتمین دوره جش��نواره برند
محب��وب مصرف کنن��دگان ،بانک ملت به
عنوان برن��د محبوب در ارایه خدمات بانکی
ش��ناخته ش��د.این ارزیابی در جشنواره ملی
برن��د محب��وب و از طری��ق آراء مردمی در
ش��بکه های اجتماعی صورت گرفته است.
بر اس��اس این گزارش،ش��رکت به پرداخت
ملت ،زیرمجموعه بـورسـی بانک ملت هم
دراین دوره از جش��نواره ،درگروه پایانه های
فروشگاهی ،به عنوان برند محبوب مشتریان
و کاربران انتخاب شده است.

مدیرعامل بانک سینا با سفر به استان اردبیل و دیدار با همکاران شعب این
استان ،بر تالش در جهت تعالی و پیشرفت بانک با استفاده از پتانسیل ها و
ظرفیت های بومی تاکید کرد.ایمانی ،ضمن تشریح نقاط قوت و ظرفیت های
طبیعی استان اردبیل به ویژه در زمینه های کشاورزی و دامپروری ،بر اهمیت
جذب منابع ،اعطای تس��هیالت همراه با اعتبارس��نجی و رعایت بهداشت
اعتباری تاکید کرد و استفاده مطلوب و مناسب از این ظرفیت ها و توانمندی
ها را زمینه ی رشد و تعالی بانک دانست.وی با بررسی عملکرد شعب و تاکید
بر جذب منابع به عنوان یکی از عوامل مهم موفقیت بانک ،گفت :در این راستا
جذب مشتریان حقوقی برای کمک به پیشبرد اهداف بانک و بهبود بخشیدن

خدماتی همچون صدور ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی ،یک ضرورت است
که همکاران می بایست به آن توجه ویژه داشته باشند.مدیرعامل بانک سینا
در جریان بازدید از شعب امام خمینی(ره) ،دکتر بهشتی اردبیل و باجه گرمی
از عملکرد مناسب شعب این استان در اعطای تسهیالت طرح مهرآفرین به
عنوان یکی از اقدامات بانک در جهت حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده
از کرونا ،قدردانی نمود و از همکاران خواست تا با همفکری و تشریک مساعی
با ارائه تس��هیالت به بنگاه های مولد و اشتغالزا به عنوان شاخصی مهم در
سرفصل برنامه های بانک در جهت تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید،
جدیت داشته باش��ند.وی همچنین با اشاره به اهمیت منابع قرض الحسنه

در بانک اظهار داش��ت :با جذب منابع قرض الحسنه ،ضمن سهیم شدن در
اج��ر معنوی این عمل خیر ،به بهینه ش��دن ترکیب منابع بانک کمک می
ش��ود و بیش از پیش تصویر روش��ن بانک را به جامعه عرضه خواهد نمود.
گفتنی است دکتر ایمانی در جریان این سفر با جابجایی شعبه دکتر بهشتی و
خریداری محل جدید شعبه امام خمینی(ره) اردبیل موافقت و دستورات الزم
را برای راه اندازی سومین شعبه این شهرستان و افتتاح شعبه جدید در منطقه
پارس آباد صادر کرد .در این سفر ،معاون شعب و مناطق و مدیران حراست،
اعتبارات و نظارت و منطقه آذربایجان ش��رقی و اردبیل ،مدیرعامل بانک را
همراهی کردند

مدیر بازرسی و رسیدگی به شکایات بانک صنعت و معدن مطرح کرد

تدوین دستورالعمل مبارزه با فساد در بانک صنعت و معدن

قدردانی قائم مقام وزیر جهاد
کشاورزی از بانك كشاورزی

مهندس عباس کشاورز قائم مقام وزیر جهاد
کشاورزی از بانك كشاورزی قدردانی کرد.به
گزارش روابط عموم��ی همکاری های بین
الملل بانک کشاورزی،عباس کشاورز که روز
سه ش��نبه  25شهریورماه در همایش تبیین
رویکردهای بخش کشاورزی استان فارس
با محوریت جهش تولید س��خن می گفت،
با اش��اره به ظرفیت های بخش کشاورزی
در افزای��ش به��ره وری و تولی��د ناخال��ص
ملی گف��ت :ارکان وزارت جهاد کش��اورزی
برای حل مش��کالت حاد پیش بینی نش��ده
این بخش تالش م��ی کنند.قائم مقام وزیر
جهاد کش��اورزی به نقش سرمایه گذاری در
بخش کشاورزی،از بانک کشاورزی قدردانی
کرد و گفت :اگر زنجیره تولید را ایجاد کنیم
کشاورزان کار خود را توسعه می دهند و رشد
کش��اورزی را به ارمغان م��ی آورند .وی با
بیان اینکه بخش کش��اورزی چه در شرایط
عادی چه در بحران های شدید با سرافرازی
اقتصاد کش��ور را نجات داده است وضعیت
این بخش را مناس��ب ارزیابی کرد و افزود:
در حال حاضر بیش از  ۸۰درصد نیاز خود را
از تولید داخلی تامین می کنیم .وی فعاالن
بخش کشاورزی را صادق ترین خدمتگزاران
و حاصل تالش آنان را وضعیت مثبت رش��د
کشاورزی با وجود همه مشکالت دانست و
افزود :برای مقابله با مشکالت به رویکردهای
سیاستی وسیعی تری نیاز داریم.

مدیر بازرسی و رسیدگی به شکایات بانک صنعت و معدن ،آخرین اقدامات
این بانک در زمینه ایجاد س��امانه گزارشهای مردمی مبارزه با فس��اد را
تشریح کرد.به گزارش عصرایرانیان به نقل از روابط عمومی بانک صنعت
و معدن ،شناسایی زمینهها و بسترهای فسادساز در کشور و ضرورت مبارزه
همهجانب��ه با این پدی��ده مذموم از جمله مهمترین موضوعاتی اس��ت که
اخیراً مورد توجه ویژه قرار گرفته اس��ت؛ البته بهتر آن است این جدیت در
پیش��گیری از فساد باشد تا مبارزه با آن زیرا اثربخش تر و مؤثرتر است .از
طرفی مبارزه با فس��اد باید در چارچوب قانون و از راههای قانونی صورت
بگیرد ،در این زمینه نیز باید سیستم تنبیه و تشویق در کشور وجود داشته
باشد؛ تنبیه برای کسانی که تخلف انجام میدهند و تشویق برای کسانی
که فس��ادهای اقتصادی را افش��ا و با آن مبارزه میکنند .در همین زمینه
رواب��ط عموم��ی بانک صنعت و معدن ب��ا محمد امینی مدیر بازرس��ی و
پاس��خگویی به شکایات این بانک به گفتگو نشسته است که در ادامه می
آید؛س��امانه گزارش��های مردمی مبارزه با فساد به نشانی www.mefa.
 gov.irیا همان س��امانه سوت زنی؛ س��امانه ای است که برای دریافت
و بررس��ی گزارشهای مردمی از موارد فساد و سوء جریان در سطح وزارت
امور اقتصادی و دارائی و شرکتها و سازمانهای تابعه از جمله بانک صنعت

و معدن ایجاد ش��ده اس��ت.کلیه مصادیق فس��اد که بنا بر تعریف عبارت
اس��ت از ه��ر گونه فعل یا ترک فعلی که توس��ط هر ش��خص حقیقی یا
حقوقی به صورت فردی ،جمعی و یا س��ازمانی که عمداً و با هدف کسب
هرگونه منفعت یا امتیاز مس��تقیم یا غیرمس��تقیم برای خود یا دیگری با
نق��ض قوانین و مقررات انجام پذیرد یا ضرر و زیان��ی را به اموال ،منافع،
منابع یا س�لامت و امنی��ت عمومی و یا جمعی از م��ردم وارد نماید نظیر

ارتش��ا ،اختالس ،تبانی ،سوءاستفاده از مقام یا موقعیت یا اختیارات اداری،
سیاس��ی ،امکانات یا اطالعات ،دریاف��ت و پرداختهای غیرقانونی از منابع
عموم��ی و انحراف از این منابع به س��مت تخصیصهای غیرقانونی ،جعل،
تخریب یا اختفای اس��ناد و س��وابق اداری و مالی و غیره در این س��امانه
قابل طرح اس��ت و همه اشخاص حقیقی و حقوقی ،سازمانهای مردم نهاد
(سمن ها) می توانند به صورت خود اظهاری به درج گزارش در این سامانه
اقدام نمایند.در ابت��دا گزارش دهندگان  ،گزارش ها و اطالعات مربوط به
سوء جریانات و فساد را بر طبق فرآیند پیش بینی شده در سامانه درج می
نمایند.مرکز بازرس��ی ،مدیریت عملکرد و پاس��خگویی به شکایات وزارت
امور اقتصادی و دارایی ،این گزارشها را بررسی و با مصادیق فساد یا سوء
جری��ان تطبیق می دهد .در صورت تطابق گزارش ها با مصادیق فس��اد،
موضوع را ظرف یک روز کاری از طریق سامانه با کد رهگیری به گزارش
دهنده اطالع رسانی می نماید و ظرف مدت حداکثر سه روز کاری از طریق
سامانه به باالترین مقام دس��تگاه ذیربط ارجاع و اطالع رسانی می گردد.
دستگاه های مشمول موظفند ضمن تشکیل هسته ویژه رسیدگی نسبت به
بررس��ی و رسیدگی مستقل به موضوع و تهیه گزارش در خصوص پرونده
های ارجاعی اقدام نمایند.

شرایط بخشودگی جرایم و تبدیل تعهد ارزی به ریالی برای بدهکاران صندوق ذخیره ارزی

بدهکاران صن��دوق ذخیره ارزی بر اس��اس
مصوبه هیات وزیران فرص��ت دارند تا پایان
شهریور ماه س��ال جاری عالوه بر استفاده از
بخشودگی جرایم تاخیر ،از شرایط ویژه دولت
برای تس��ویه و تقس��یط بدهی ارزی خود به
صورت ریالی نیز بهره مند ش��وند.به گزارش
رواب��ط عمومی بانک ملی ایران ،بر اس��اس
اصالحی��ه آیین نامه اجرایی م��اده  20قانون

رف��ع موانع تولید رقابت پذی��ر و ارتقای نظام
مالی کشور مصوب هیات وزیران ،بدهکاران
صن��دوق ذخی��ره ارزی در ص��ورت ارای��ه
درخواس��ت خود از شرایط بخشودگی جرایم
تاخیر و همچنین شرایط تبدیل تعهد (تبدیل
بدهی ارزی به ریال) برای پرداخت اقساط سر
رس��ید ش��ده به صورت یکجا و یا در صورت
عدم امکان ،تقاضای تقسیط بدهی بهره مند

می شوند که صرفا یک بار و در قالب فروش
اقس��اطی حداکثر به مدت  4س��ال با اقساط
شش ماهه است.تمامی تسهیالت گیرندگانی
که طرح تس��هیالتی آنها در دوره تنفس و یا
بازپرداخت اقساط قرار داشته و یا دوره تامین
مالی طرح (اس��تفاده ،تنفس و بازپرداخت) به
اتمام رس��یده اما همچنان بدهکار هس��تند،
مش��مول استفاده از مزایای آیین نامه اجرایی

انرژی

بازارهای صادراتی موجود نیازمند تثبیت هستند

شوک ترکیه به خواب دیپلماسی گازی وزارت نفت

بررس��یها نش��ان میدهد روند واردات گاز ترکیه در حال
کاهش است و اکتش��اف گازی جدید این کشور بی شک
ق��درت چانه زنی برای واردات گاز از ای��ران را افزایش داده
اس��ت.به گ��زارش مهر ،یک م��اه پیش بود ک��ه اردوغان
رئیس جمهور ترکیه ،اعالم کرد این کش��ور در  ۲۹می در
چاه اکتش��افی  ۱-Tunaتوانسته اس��ت به ذخیره گازی
قابلتوجهی دست یابد .مطابق اعالم مقامات ترکیه ذخیره
این میدانکه اکنون میدان گازی ،ساکاریا « »Sakarya
نامیده میش��ود ،به میزان  ۳۲۰میلیارد مترمکعب اس��ت.
ای��ن میدان در عمق  ۳۵۰۰-۴۰۰۰مت��ری در فاصله ۱۷۰
کیلومتری استان زونگولداغ در دریای سیاه قرار دارد.کاهش
وابس��تگی به گاز واردات��ی در تولید برق و تأکید به کاهش
واردات به دلیل هزینه باالی اقتصادی آنکه ساالنه ۴۱-۴۵
میلیارد دالر است ،از راهبردهای دولت ترکیه است که بر آن
تاکید ویژه ای دارد .گفتنی است به دلیل اینکه تولید داخلی
گاز این کش��ور س��االنه رقم ناچیز بین  ۴۰۰-۵۰۰میلیون
مترمکعب اس��ت ،این کشور ناچار اس��ت حدود  ۹۹درصد
تقاضای گازی خود را از کشورهای روسیه ،ایران ،آذربایجان
(بهصورت خط لوله) و الجزایر ،قطر و اخیراً آمریکا (الانجی)
وارد کند .روند واردات گاز ترکیه در سراشیبی کاهش تقاضای
گازی ترکیه بین سالهای  ۲۰۱۷-۲۰۱۸-۲۰۱۹میالدی به
ترتیب  ۴۷.۲ ،۵۱.۶و  ۴۳.۲میلیارد مترمکعب در س��ال بوده
که روند کاهشی آن مشهود است .با وجود هشدار کارشناسان
مختلف به تصمیمگیران حوزه دیپلماسی گازی کشور بویژه
در چند سال گذشته ،به نظر میرسد همچنان توجه خاصی
به موضوع بازارس��ازی و ایمن سازی بازارهای گازی کشور
نمیش��ود .به باور بسیاری از کارشناسان ،به دلیل تحوالت
ساختاری بازار جهانی و منطقهای گاز ،فرصتهای صادرات
ایران به صورت «بازگش��تناپذیری» در حال تهدید است،
به همین دلیل ضروری است که عالوه بر «تثبیت جایگاه
گازی ایران» در بازارهای کنونی ،به کسب سهم حداکثری

در بازارهای در دس��ترس از طریق خط لوله اقدام ش��ود.از
سویی دیگر برخی دیگر معتقدند ایران باید در حوزه صادرات
ال ان جی فعال شود ،اما به این موضوع توجه نمیشود که
بازار جهانی الانجی تا آینده میانمدت ( ۵-۱۰س��ال) به
دلیل عدم دسترسی به فناوری مایعسازی گاز در دسترس
ایران نخواهد بود و الزم است که تمرکز اولویتگذاری فعلی
صادرات گازی کشور بر صادرات گاز از طریق خط لوله قرار
گیرد.
چگونه سد تنگتر شدن حلقه تحریمها شویم؟


به گزارش مهر ،در نگاه به کسب سهم از بازار گاز منطقهای و
صادرات گاز ،عالوه بر منافع صرف اقتصاد انرژی ،باید بر ابعاد
امنیت انرژی آن از نظر راهبردی نیز توجه شود .موضوعی
که با گس��ترش «وابس��تگی متقابل انرژی بین کشوری»
میتواند «مؤلفههای زمینهساز ایجاد و تداوم تحریم خارجی
بر ایران» را برای همیشه از بین ببرد .اما واکنش وزارت نفت
به عنوان متولی منافع انرژی کشور به  ۲شکل تقریب ًا تکراری
بوده است؛ نخست آنکه کوچک نمایی تحوالت آسیبزا به
برنامههای صادرات گازی کشور که از سوی منتقدان بیان
میش��ده است .مث ً
ال در پی انتشار خبر کشف میدان گازی
جدی��د ترکیه با ذخیره  ۳۲۰میلی��ارد مترمکعب ،وزیر نفت
ایران بیان داشت که این میدان در صورتی که همه شرایط

سرمایهگذاری فراهم باش��د ،میتواند بین  ۳۰-۳۵میلیون
مترمکعب در روز تولید کرده که به نس��بت تقاضای روزانه
 ۱۳۰میلیون مترمکعبی گاز ترکیه ،نمیتواند سبب بینیازی
گازی ترکی��ه از ایران ش��ود.طبق نظ��ر متخصصان حوزه
دیپلماسی گاز ،اس��تدالل وزیر نفت ایران کام ً
ال با واقعیات
در تضاد اس��ت زیرا افزایش عرضه داخلی  ۳۰-۳۵میلیون
مترمکعب در روز گاز ترکیه در ش��رایطی که تا سال ۲۰۲۵
میالدی روند رش��د تقاضای گازی ترکیه چندان چشمگیر
نیست (در حد  )۳Bcm-۵به معنی افزایش قدرت چانهزنی
ترکی��ه در قراردادهای واردات گازی خود از عرضهکنندگان
فعلی نظیر ایران ،آذربایجان و روسیه است.
تزارها بیکار نمینشینند


با توجه به سیاستهای تثبیت حضور گازی در بازار ترکیه از
سوی روسیه و آذربایجان و حتی برنامههای مصوب افزایش
صادرات گازی خود به ترکیه از طریق خطوط لوله ترکیش
استریم (گاز روس��یه) و پروژه شاهدنیز ( ۲-گاز آذربایجان)،
افزایش  ۳۰-۳۵میلیون مترمکعب تولید داخلی گاز ترکیه،
بیش از حجم گاز وارداتی از ایران بوده که هیچ اس��تراتژی
مناسبی برای تثبیت و افزایش حضور در بازار گاز ترکیه ندارد.
متأسفانه وزیر نفت در موضعگیری خود توجه نکرد که ترکیه
احتما ًال به گاز ای��ران نه دیگر برای تأمین تقاضای داخلی
خود بلکه برای تأمین برنامههای صادرات گازی خود توجه
خواهد کرد و شرط و شروطی برای تمدید قرارداد گازی خود
در س��ال  ۲۰۲۶میالدی دارد.به گزارش مهر ،بر اساس این
گزارش ،فرافکنی ضعفهای ناشی عدم پیشبرد طرحهای
صادرات خط لولهای گازی کشور در «فرصتهای طالیی
گذشته» (نظیر  ۲ساله بعد از برجام تا قبل از خروج ترامپ از
برجام) به «عدم تمایل دیگران به همکاری گازی با ایران»
در شرایطی است که پیگیری طرحهای غیرراهبردی نظیر
 ۵۰۰ FLNGه��زار تنی در دورهای مورد تأکید زنگنه در
وزارت نفت بوده است.

آلودگی آب مناطقی از چهارمحال و بختیاری با فرآورد ه های نفتی

مدیرعامل شرکت آب منطقهای چهارمحال و بختیاری
گف��ت :کلی��ه فعالیتهای مرتب��ط با پ��رورش آبزیان و
همچنین برداش��ت آب شرب به دلیل آلودگی تا بررسی
دقیق ش��رایط آب ،متوقف ش��ده است .فردوس کریمی
مدیرعامل شرکت آب منطقهای چهارمحال و بختیاری
در گفتوگ��و با خبرن��گار اقتصادی خبرگ��زاری فارس،
ضمن اش��اره ب��ه آلودگی آب منطقه رودخانه س��رخون
واقع در منطقه میانکوه با فرآوردههای نفتی ،گفت :برای
پیگیری موضوع ،روز یکشنبه  23شهریور ماه سال جاری
به همراه بخشدار منطقه از رودخانه سرخون بازدید کرده
و شرایط را ارزیابی کردیم.مدیرعامل شرکت آب منطقه

ای چهارمحال و بختیاری در بیان جزئیات س��فر رئیس
قوه قضائیه به اس��تان و بررسی مشکالت آبی به منظور
پیگیری مشکل آلودگی نفتی در منطقه میانکوه که باعث
آلوده ش��دن آب ش��رب مردم منطقه و همچنین ضرر و
زیان به س��ایتهای پ��رورش ماهی منطقه ش��ده بود،
تصریح کرد :در اس��رع وقت جلسهای پیرامون وضعیت
موجود منطقه با شرکت توزیع فرآورده های نفتی برگزار
میکنیم تا به مش��کل نش��ت نفت به آب ش��رب مردم
میانکوه رسیدگی ش��ود.وی ،در تشریح اقدامات شرکت
آب منطق��های ،افزود :ش��رکت نفت ،دانش��گاه تبریز را
به عنوان مش��اور مطالعاتی انتخ��اب کردیم تا موضوع

آلودگ��ی نفتی را بررس��ی کنند و نتایج بررس��ی را به ما
اعالم نمایند.کریمی ،با اشاره به مسئله آلودگی آبهای
زیرزمینی ،چشمهها و منابع آبی سرخون ،بیان کرد :کلیه
فعالیتهای مرتبط با پرورش آبزیان و همچنین برداشت
آب ش��رب به دلیل آلودگی تا بررسی دقیق شرایط آب،
متوقف شده است.الزم به تاکید است ،به استناد جزئیات
مطرح ش��ده از آلودگی آب مناطق اس��تان چهارمحال و
بختیاری ،پس��اب حاصل از فعالیت پتروشیمی لردگان،
زمین��ه ورود آمونی��اک به حوضه آب��ی را فراهم کرده و
زمینۀ ایجاد مشکالت عدیدهای ازجمله ،امراض پوستی
و تلفات دامی را برای مردم به همراه داشته است.

مذک��ور خواهند بود و ش��رط بازپرداخت 25
درصد علی الحساب اقساط سر رسید گذشته
به نرخ روز گش��ایش حذف شده است.مهلت
استفاده از شرایط این آیین نامه ،پایان شهریور
ماه سال جاری است و متقاضیان باید با توجه
ب��ه محدودی��ت زمانی در نظر گرفته ش��ده،
درخواست های خود را سریعا به شعب بانک
ملی ایران ارایه کنند.بدهی ارزی تس��هیالت

گیرندگانی که تا پایان مدت مذکور درخواست
کتبی خود را برای تسویه یک جای بدهی به
شعبه ارایه دهند ،بدهی ارزی خود را با نرخ هر
دالر حدود  30هزار ریال تسویه خواهند کرد.
الزم ب��ه ذکر اس��ت ،پس از تاری��خ مذکور،
تسویه بدهی تسهیالت گیرندگان بر اساس
قراردادهای اولیه به ارز و یا با نرخ روز خواهد
بود.

چهارشنبه  26شهریور  27 1399محرم 1442
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ارتباط مستقیم تلفنی با مدیر امور
بازرسی و نظارت بانک شهر

جلسه ارتباط مس��تقیم تلفنی با مدیران بانک
ش��هر ،این هفته با حضور مدیر امور بازرسی و
نظارت بانک برگزارمی ش��ود.به گزارش مرکز
ارتباطات و روابط عمومی بانک ش��هر ،جلسه
ارتباط مس��تقیم تلفنی با مدیران بانک ش��هر،
ای��ن هفته با حضور اصغر روح الهی ،مدیر امور
بازرس��ی و نظ��ارت بانک و هیات هم��راه ،در
سامانه نظارت و ارتباطات مردمی  8655برگزار
می شود.بر این اساس ،شهروندان ،مشتریان و
همکاران می توانند روز چهارشنبه  26شهریور
ماه از س��اعت  10تا  12از طریق شماره تماس
 8655هرگونه پرسش ،انتقاد ،پیشنهاد ،شکایت
و تقدیر خود از عملکرد این حوزه را مطرح کنند.
گفتنی است ،سامانه 8655به منظور رسیدگی به
درخواست ها ،شکایت ها ،انتقادها و پیشنهادهای
مشتریان ،همکاران و شهروندان بانک شهر ،راه
اندازی ش��ده اس��ت که از این طریق هر هفته
یکی از مدیران و یا معاونان بانک ،پاسخگوی
موضوعات حوزه مربوطه خواهد بود.
حمایت ویژه از شرکت های دانش بنیان

رئیس شعبه اهواز بانک توسعه صادرات ایران
از اعالم آمادگی برای حمایت از ش��رکت های
دانش بنیان در اس��تان خوزس��تان خبر داد.به
گزارش روابط عمومی بانک توس��عه صادرات
ایران ،فریبا نادریان ،رئیس ش��عبه اهواز بانک
توسعه صادرات درخصوص ظرفیتهای شرکت
های دانش بنیان در استان خوزستان ،گفت :این
استان ازنظر نیروی انسانی متخصص در حوزه
فناوریهای دانش بنیان و حضور سیس��تمهای
دولتی مانند صنایع نفت و گاز بس��تری غنی و
مناسب برای رشد و توسعه اقتصاد دانش بنیان
است.وی خاطر نش��ان کرد :طی توافق انجام
شده بین بانک توسعه صادرات ایران با صندوق
نوآوری و ش��کوفایی و صندوق توس��عه ملی،
اعطای تسهیالت صادراتی با حداقل نرخ سود
از اولویتهای ما طی دو سال اخیر بوده است.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره  139960317007001500هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علیرضا ابوعلی نژاد فرزند ابراهیم به شناسنامه  255و شماره
ملی  1861191138صادره از بهبهان نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت  144/5مترمربع در قسمتی از پالک  5772اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری شده از مالک رسمی فتح اهلل
پارسامنش بموجب سند قطعی شماره  98/5/23-97087دفتر  12بهبهان و علی غالمیان نژاد احدی از ورثه غالم محرز گردیده است .لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند .می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
کاظمی –رئیس ثبت بهبهان تاریخ انتشار نوبت اول 1399/06/26 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/07/9 :
 8/172م  /الف
رونوش��ت آگهی حصروراثت -راضیه طاهری نژاد لداری دارای ش.ش  7بش��رح دادخواس��ت کالسه  14/9900217ازاین دادگاه درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
محمدعلی طاهری نژاد لداری بشناسنامه  20در تاریخ  99/4/21اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به-1 :حسن طاهری نژاد لداری فرزند محمدعلی
ش.ش  8714نسبت پسر متوفی -2حسین طاهری نژاد لداری فرزند محمدعلی ش.ش 5352نسبت پسر متوفی -3رضا طاهری نژاد لداری فرزند محمدعلی ش.ش  5553نسبت پسر متوفی -4معصومه
طاهری نژاد لداری فرزند محمدعلی ش.ش  22802نسبت دختر متوفی -5رقیه معصومه طاهری نژاد لداری فرزند محمدعلی ش.ش  54850نسبت دختر متوفی -6راضیه طاهری نژاد لداری فرزند فرج
اله ش.ش  7نسبت 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 14شورای حل اختالف بابل
آگهی فقدان سند مالکیت خانم شهناز علیزاده اورنک یان طبق درخواست وارده به شماره  8010مورخ  99/6/16که به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره  252نور رسیده اعالم نموده ششدانگ اعبان آپارتمان
مسکونی قطعه  106طبقه دوم پالک شماره  11570فرعی از  4اصلی واقع در بخش  10ثبت نور شماره سریال  693211به شماره دفتر الکترونیک  139620310006000926که بنام خانم شهناز علیزاده
اورنک یان به ثبت رسیده و صادر تسلیم گردیده است .اینک به علت نامعلوم جابه جایی مفقود گردیده است و برابر اجرای ماده یکصد و بیست آئین نامه اصالحی قانون ثبت اسناد تبصره های ذیل آن
مراتب در یک نوبت آگهی می شود چنانچه هر کسی مدعی انجام معامله نسبت به سند مذکور و یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی به این اداره مراجعه
و اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت تسلیم و رسیددریافت نماید بدیهی ستدر صورت عدم وصول اعتراض در مدت مقرر اداره ثبت طبق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد
کرد  .م الف  19905032تاریخ انتشار 99/6/26
صفر رضوانی گیل کالیی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نور
اجراییه  15/1556/98مشخصات محکوم له مولود ذبیحی فرزند عسگری شغل آزاد مشخصات محکوم علیه  -1غالم نبی بلوچ  -2حسن خانپور -مجهوال المکان بموجب رای شماره 15/1556/98
تاریخ  99/3/12ش��عبه  15ش��ورای حل اختالف بابل که قطعیت یافت محکوم علیه محکوم اس��ت به تنظیم س��ند اتومبیل پژوپارس به شماره پالک  72ایران  443ق  53مدل  93در حق خواهان و
پرداخت مبلغ  1/802/500ریال بعنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیلطبق تعرفه .رای صادره غیابی است.
مدیر شعبه 15شورای حل اختالف بابل
اجراییه  12/3/99مشخصات محکوم له مریم شوب کشتلی فرزند حیدرعلی بنشانی بابل امیرکال سه راه رحیم زاده پشت درمانکاه حیان  48واحدی مسکن مهر مشخصات محکوم علیه سید مصطفی
حسینی رودبستی  -مجهوال المکان بموجب رای شماره  198تاریخ  99/3/24شعبه  12شورای حل اختالف بابل که قطعیت یافت محکوم علیه محکوم است پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل
خواسته و مبلغ  955000ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ  750000ریال بابت نشر اگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواستی مورخه  99/1/5لغایت اجرای حکم.
مدیر شعبه 12شورای حل اختالف بابل
دادنامه :پرونده کالسه  9809981110600165شعبه  6دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل تصمیم نهایی شماره  9909971110600890خواهان :آقای علیمراد موسوی کانی فرزند میرحداد بنشانی
استان مازندران – شهرستان بابل – شهر بابل خیابان امیرکبیر -معلم  20مجتمع بهار نارنج خواندگان -1 :آقای حسین اکبریان فرزند اسماعیل بنشانی استان مازندران – شهرستان بابل – بابل – کمربندی
غربی توحید  40پالک  100منزل شخصی  -2آقای تقی ریسیان فرزند علی اکبر نشانی استان مازندران – شهرستان بابل – بابل میدان دوم حمزه کال – روبروی قرارگاه نیروی انتطامی – نبیش بسیج
 – 17باالی کیلنیک ساختمانی سینا -ساختمان  7طبقه – واحد -3 6اقای رجبعلی فالح خورشیدی فرزند رمضان به نشانی استان مازندران – شهرستان بابل – بابل کمربندی غربی توحید  39پالک
 -4 297دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بابل – دادستان بنشانی استان مازندران – شهرستان بابل – بابل میدان والیت – دادگستری شهرستان بابل – کدپستی  4713658739خواسته :صدور
حکم ورشکستگی رای دادگاه  -خواسته خواهان آقای علیمراد موسوی کانی بطرفیت خواندگان -1حسین اکبریان  -2رجبعلی فالح خورشیدی  -3تقی ریسیان  -4دادستان دادسرای عمومی و انقالب
شهرستان بابل صدور حکم ورشکستگی است که توضیح داده است اوال به شغل خرید وفروش طال مشغول بوده و تاجر است و بابت بدهی های خود به طلبکاران متوقف گردیده درخواست صدور حکم
به ورشکستگی دارد .دادگاه پس از احراز صالحیت محلی ،به لحاظ فنی بودن موضوع ،قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده که کارشناس پس از مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده چنین اظهار نظر
کرده  ،اوال خواهان فاقد دفاتر تجارتی مصرح در قانون قانون تجارت می باشد .ولی با توجه به دفاتر و اسناد ارایه شده وگردش مالی و میزان قابل توجه هزینه ها و پرداخت های انجام شده توسط خواهان
نشان دهنده ضعف مدیریتی و تورم جامعه بوده که نتیجتا با توجه به دادنامه ها و اجراییه های صادر شده از سال  89دچار مشکل جدی شده و به دلیل نداشتن نقدینگی توان پرداخت به موقع بدهی ها را
نداشته و زندانی شده است و از این منظر توقف در پرداخت دیون و ورشکستگی وی از اواخر سال  91احراز می شود با این وصف دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و جری تشریفات رسیدگی و
نظر به این که اوال با توجه به مستندات ابرازی خواهان از جمله لیست چک ها و قرارداد مشارکت رسمی شماره  85542مورخ  98/7/19تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره  67بابل تاجر بودن وی
احراز می گردد .ثانیا حسب مفاد نظریه کارشناسی خواهان از اواخر سال  91متوقف در پرداخت بدهی خود تشخیص داده شده است و این نظریه مصون از اعتراض طرفین باقی مانده است .ثالثا خواهان
دفاتر تجارتی که براساس قانوان تجارت داشتن آن برای تاجر تکلیف است ارایه نکرده است که می توان از ضعف مراجع نظارتی و همچنین عدم اقدامات قانونی طلبکاران دانست .از طرفی خواهان نیز
مطابق مواد  413و  414قانون تجارت ظرف سه روز از تاریخ وقفه توقف خود ،همچنین صورتحساب دارای و دیون خود را اعالم نکرده است ،بنابراین دادگاه دعوی خواهان را ثابت و وارد تشخیص داده،
مستندا به مواد  412و  413و  414و  415و  416و  435و  541و  542از قانون تجارت و ماده  198قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر اعالم ورشکستگی خواهان و اعالم تاریخ توقف از اسفند سال 91
صادر و اعالم می نماید و از آنجایی که خواهان به مفاد  413و 415قانون تجارت عمل نکرده مطابق ماده  435قانون تجارت قرار بازداشت وی را نیز صادر می نماید.با عنایت به وجود اداره تصفیه و
ورشکستگی در استان مراتب جهت اقدامات قانونی اعالم گردد .رای صادره نسبت به خوانده ردیف سوم غیابی ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه می باشد .سپس ظرف بیست روز ازتاریخ ابالغ
قاببل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظراستان مازندران می باشد و نسبت به دیگر خواندگان حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه محترم تجدیدنظر استان
مازندران می باشد و درمورد اشخاص ثالث ذینفع مقیم ایران ظرف یکماه واشخاص ثالث ذینفع خارج از کشور ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی قابل اعتراض در دادگاه می باشد.
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