اخبار

مديرعامل بانك صنعت و معدن خبرداد

رشد  57درصدی پرداخت تسهيالت اين بانك در هفت ماهه اول سال 99

بازگشت «ونیکی”به “وتجارت»

رضا دولت آبادی مدیرعامل بانک تجارت از
بازگشت  32درصد از سهام شرکت سرمایه
گذاری ملی ایران «ونیکی» به پورتفوی این
بانک خبر داد.به گزارش روابط عمومی بانک
تجارت ،رضا دولت آب��ادی مدیر عامل این
بانک در گفت و گویی با اش��اره به برگشت
بی��ش از  2میلی��ارد و  291میلیون س��هم
شرکت س��رمایه گذاری ملی ایران به بانک
تجارت گفت :ارزش روز این مقدار سهم که
مالکیت آن در سوم آبان  99به بانک تجارت
منتقل شده است در کمترین برآورد و بدون
در نظر گرفتن ص��رف مدیریتی  ،حدود 69
هزار میلیارد ریال است که بدون شک با در
نظر گرفتن صرف مدیریتی برای  32درصد
س��هام منتقل ش��ده به بانک  ،این مبلغ به
می��زان قابل توجهی افزای��ش می یابد .وی
افزود :این در حالی اس��ت که کل مطالبات
ثبت ش��ده در دفاتر بانک ناش��ی از معامله
اولیه سهام یادشده درسال  ،1395حدود 13
هزارمیلیارد ریال است.

دكتر حسين مهري اعالم داشت :مجموع تسهیالت اعطایی بانک صنعت و
معدن طی  7ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته معادل
 57درصد افزایش پیدا کرده است.به گزارش پایگاه اطالع رساني بانك صنعت
و معدن ،وي ضمن بيان مطلب فوق خاطرنش��ان كرد :کارنامه عملکرد کل
تسهیالت اعطایی اين بانک طی  7ماهه نخست سال جاری نشان می دهد
از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه بيش از  132هزار ميليارد ريال به بخش
های مختلف توليد كشور از سوی اين بانک پرداخت شده است که نسبت به 7
ماه ابتدایی سال  98معادل  57درصد رشد داشته است.مديرعامل بانك صنعت
و معدن عنوان داشت :گزارش عملکرد اين بانک در سال گذشته حاکی از آن

است که در هفت ماهه ابتدايي سال  98در مجموع بالغ بر  84هزار ميليارد ريال
نيز به متقاضيان تسهيالت بخش هاي صنعت و معدن كشور پرداخت شده بود.
دكتر مهري با اش��اره به لزوم ایجاد فرصتهای برابر س��رمايه گذاري براي
كارآفرينان عرصه توليد افزود :سرمایهگذاری الزمه رشد و توسعه اقتصاد هاي
پويا و كارآمد اس��ت و بدون اعتبارات و تسهیالت بانکی و حمايت مستمر از
توليدكنندگان نمي توان افق روشني براي جهش توليد متصور شد.وی با بیان
اینکه با بهره برداري و اس��تفاده بهينه از منابع و س��پردههای بانکی میتوان
فعالي��ت هاي مولد ايجاد كرد تا با افزايش توليد ،اش��تغال و به تبع آن درآمد
سرانه شاهد محروميت زدايي از استان هاي كمتر توسعه يافته باشيم ،گفت :در

همين راستا در تالش هستيم تا با كمك مسؤالن هر استان و مديران استاني
اين بانك نيازها و مزيت هاي سرمايه گذاري هر منطقه را شناسايي كرده و
تس��هيالت را در اختيار افراد داراي اهليت و صالحيت قرار دهيم.مديرعامل
بانك صنعت و معدن همچنين با اش��اره به تسهيالت تبصره  ۱۸كه در سه
بخش تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز فعاالن اقتصادی و کمک به نوسازی
و جایگزینی ماشینآالت و طرحهايی که بیش از  ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی
دارند به متقاضيان پرداخت شده است ،اظهار داشت :اين بانك با پرداخت ۳۶
هزار و  ۴۷۵میلیارد ریال تسهیالت تبصره  18رتبه نخست را با پرداخت 91
درصد این تسهیالت به واحدهاي توليدي در ميان بانك هاي كشور داراست.

با هدف انتشار گواهی سپرده کاالیی؛

انتشار گواهی سپرده کاالیی بر پایه شمش طال با مشارکت بانک ملت و ایمیدرو

بانک ملت و س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران(
ایمیدرو) ،ش��رکت گس��ترش معادن و صنایع معدنی طالی زرش��وران و
شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار با هدف انتشار گواهی سپرده کاالیی بر
پایه شمش طال در بورس کاالی ایران تفاهمنامه همکاری امضا کردند.به
گزارش روابط عمومی بانک ملت ،بر اساس این تفاهمنامه که در راستای
تاسیس صندوق سرمایه گذاری با پشتوانه طال منعقد شده است ،بانک ملت
به عنوان خزانه دار در گواهی سپرده کاالیی ایفای نقش خواهد کرد.بر این
اساس ،مدت این تفاهمنامه از زمان امضا به مدت سه ماه تعیین شده است
و حداقل اوراق معادل یکصد س��وت درنظر گرفته خواهد شد.دکتر محمد
بیگدلی ،مدیرعامل بانک ملت در مراسم امضای این تفاهمنامه با قدردانی
از دس��ت اندرکاران س��ازمان ایمیدرو بابت فراهم آوردن مقدمات امضای
این تفاهمنامه ،اظهار داش��ت :خوشحالیم که س��ازمان توسعه و نوسازی
مع��ادن و صنایع معدن��ی ایران به عنوان یکی از مش��تریان خوب ،بزرگ
و تاثیرگ��ذار ،از عملکرد این بانک رضای��ت دارد و بانک ملت را به عنوان
بانک عامل در پروژه های جدید انتخاب می کند.وی با بیان این نکته که
 ۹۰درصد تامین مالی اقتصاد کشور بر عهده بانک ها است ،تاکید کرد که

استفاده از ظرفیت های بانک شهر در
پیشبرد پروژه های شهری

رئیس ش��ورای اسالمی اس��تان یزد گفت:
بانک ش��هر با حمای��ت از پروژهای عمرانی
و فرهنگی توانس��ته باعث تحول و ارتقاء در
عملکرد مدیریت شهرها شودمیرابوالقاسمی
تصریح کرد :بانک ش��هر با ارائه خدمات به
موقع و مناسب در حوزه بانکداری الکترونیکی
توانس��ته در افزایش رضایتمندی عمومی از
عملکرد مدیریت شهری و کاهش مشکالتی
همانن��د آلودگی هوا و کاهش تراقیک نقش
آفرینی کند.وی با اش��اره به شناخت مدیران
بانک ش��هر از نیازهای مدیریت ش��هری و
ش��هروندان،ادامه داد :وجود نیروی انس��انی
متخص��ص ،باتجربه و فنی در بانک ش��هر
باعث ش��ده تا این بان��ک بتواند ضمن ارائه
خدمات جدید براساس استانداردهای روز دنیا
در راستای افزایش رضایتمندی شهروندان از
خدمات بانکی نیز گام بردارد.رئیس شورای
اسالمی استان یزد بیان داشت :نوع خدمات،
نح��وه فعالیت و تالش های ش��بانه روزی
مجموعه مدیران و نیروی انس��انی در بانک
شهر باعث شده تا شهروندان اعتماد بیشتری
به این بانک در مقایس��ه با سایر بانک ها و
مؤسسات مالی و اعتباری داشته باشند.

رضایت و قدردانی مش��تریان بزرگ باعث افزایش انگیزه دست اندرکاران
بانک برای کار و فعالیت بیشتر می شود.مدیرعامل بانک ملت با اشاره به
این نکته که این بانک معموال اقدامات نو و ابتکاری انجام می دهد ،اضافه
کرد :بانک ملت صندوق س��رمایه گذاری سکه را حدود شش ماه پیش راه
اندازی کرد که تاکنون عملکرد خوبی داش��ته است و در بحث شمش نیز
برای نخس��تین بار اس��ت که این صندوق با مشارکت بانک گشایش می

ش��ود.وی اظهار امیدواری کرد که ب��ه زودی این صندوق به بهره برداری
برسد و خیر و برکت آن به طرف های قرارداد و همچنین کل ملت ایران
برسد.دکتر بیگدلی با اظهار امیدواری نسبت به افزایش تعامالت طرفین با
اجرایی ش��دن این تفاهمنامه ،تاکید کرد :امیدواریم که اقدامات مهم تری
با مش��ارکت بانک ملت به عنوان یکی از بزرگ ترین بانک های کش��ور
و پیش��رو در عرصه فناوری اطالعات و س��ازمان ایمیدرو به مرحله انجام
برسد.خداداد غریب پور معاون وزیر و رییس هیات عامل سازمان توسعه و
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز در سخنانی با قدردانی از همکاری
های بانک ملت با این س��ازمان ،از عملکرد این بانک اظهار رضایت کرد
و افزود :بانک ملت تاکنون همکاری های بی ش��ائبه ای با سازمان داشته
که شایس��ته قدردانی است.وی با بیان این نکته که بانک ملت در شرایط
سخت اقتصادی کنونی همراهی خود را با تولید به نحو شایسته ای نشان
داده اس��ت ،اظهار داشت :خوشبختانه یک مدل همکاری خوبی بین بانک
ملت و ایمیدرو تعریف ش��ده اس��ت و امروز نیز یک تفاهمنامه بسیار مهم
برای نخستین بار در کش��ور با هدف انتشار گواهی سپرده کاالیی بر پایه
شمش طال بین طرفین امضا می شود.

بازدید مهندس الیاسی عضو هیأتمدیره پستبانکایران از شعب استان اصفهان و طرحهای تأمین مالی شده

طهمورث الیاسی بختیاری عضو هیأت مدیره
پستبانکایران در س��فر به استان اصفهان
از ش��عب ،برخی باجههای بانکی و طرحهای
تأمین مالی شده توس��ط این بانک درسطح
اس��تان بازدید و از تالشها و زحمات افشین
کالنی مدیرش��عب استان ،کارکنان ستادی و
ش��عب و همچنین کارگزاران بانکی قدردانی
کرد .به گزارش روابط عمومی پس��ت بانک
ایران :وی در بازدید از ش��رکتهای مختلف

تولیدی اس��تان از جمله؛ نس��اجی همدانیان،
کامیاب طب و پروفیل زرینمهر که به همراه
افشین کالنی مدیر ش��عب استان اصفهان،
معاونین وی ،روسای شعب انجام شد بر حمایت
از واحدهای تولیدی و اشتغالزایی تأکید کرد.
الیاس��ی تصریح کرد :حمایت از تولید درسال
جهش تولید یک وظیفه مهم بر دوش شبکه
بانکی اس��ت و خوش��حالیم که پست بانک
استان اصفهان با تعامل سازنده با کارخانهها

و بنگاههای تولی��دی در این ارتباط عملکرد
بسیار خوبی داش��ته است.عضو هیأت مدیره
پس��تبانکایران در هر ی��ک از این بازیدها،
آمادگی این بانک را برای حمایت از واحدهای
تولیدی اعالم و نحوه تعامالت پس��ت بانک
استان اصفهان با واحدها و بنگاههای تولیدی
ابراز رضایت کرد.همچنی��ن دراین بازدیدها
مدیران عامل هریک از ش��رکتهای مذکور
از خدمات ارزنده پست بانک استان اصفهان

انرژی

به مرز شکستن تحریمهای نفتی نزدیک شدهایم

۳دلیل آمریکا برای اعمال تحریم های جدید نفتی

کارشناس مسائل تحریم با بیان اینکه تحریم جدید علیه
شرکتهای نفتی تاثیر اقتصادی بر کشور ندارد و تنها اثر
سیاس��ی دارد ،گفت :بازگشت آمریکا به برجام بدون رفع
تمام این تحریمها بیمعناست.مسعود براتی ،کارشناس
مس��ائل تحریم در گفتگو با مهر درباره تحریمهای تازه
خزان��هداری آمری��کا علیه وزیر نفت و تع��دادی دیگر از
مقامات صنعت نفت کشورمان گفت :تحریم جدیدی که
ایاالت متحده آمریکا روز گذشته در رابطه با شرکت ملی
نف��ت و مدی��ران آن اعمال کرد در واق��ع تکمیل کننده
تحریم شرکتهای نفتی و ش��رکتهای تابعه آنها بود.
در این تحریم برخی مدیران نفتی مانند وزیر نفت ،مدیر
عامل ش��رکت نیکو و مدیرعامل ش��رکت ملی نفت که
قب ً
ال تحریم نبودند نیز به لیس��ت تحریمها افزوده شدند.
وی ب��ا اش��اره به خروج ی��ک جانبه آمری��کا از برجام و
اعم��ال تحریمهای نفتی این کش��ور علیه صنعت نفت
ای��ران ،اظهار داش��ت :بعد از خروج آمری��کا از برجام در
س��ال  ،۹۷تحریمهایی که در برجام تعلیق ش��ده بودند
بازگردانده شدند در ابتدا در یک دوره شش ماهه به تعداد
محدودی از کش��ورها اجازه خرید نفت از ایران داده شد
اما از اردیبهشت سال  ۹۸تمام فروش نفت ایران تحریم
ش��د .مهمترین کارکرد شرکت ملی نفت ،فروش نفت و
کسب درآمد ارزی از این طریق است.
ف�روش نف�ت ایران بع�د از کن�ار گذاش�تن FATF

افزایش یافت

این کارش��ناس اقتصادی ادامه داد :از اردیبهشت  ۹۹به
بعد فروش نفت ما به شدت کاهش یافت اما با ایجاد ساز
و کار دور زدن تحری��م دوباره فروش نفت افزایش یافت
خصوص�� ًا بعد از اینکه ایران به طور جدی از بهمن ، ۹۸
اجرای  FATFرا کنار گذاش��ت فروش نفت رشد قابل
توجهی داش��ت .پیام این کار برای خارجیها این بود که
ایران تصمیم جدی گرفته اس��ت که دور زدن تحریمها
را دنبال کند.براتی افزود :در ش��رایط فعلی آمار خوبی از
فروش نفت ایران منتش��ر میش��ود ،حجمی که در حال
حاضر ایران میتواند نفت یا فراوردههای نفتی بفروش��د
با اس��تفاده از روشهای دور زدن یا بی اثر کردن تحریم
مانند اس��تفاده از ش��بکهها و ضوابط پوششی و استفاده
از ب��ورس انرژی برای فروش نف��ت در رینگ صادراتی
اس��ت که این اقدامات باعث بی اثر شدن تحریمها شده
اس��ت .مجموعه این اقدامات باعث شده که ما از تحریم
فروش نفت و فراوردههای نفتی مصون ش��ویم .بنابراین
اگ��ر تحریم جدیدی نیز اعمال ش��ود ک��ه از نظر جنس
همان تحریمهای قبلی است اثر زیادی در فروش نفت و
فرآوردهه��ای نفتی ایران ندارد .ما در فروش نفت به مرز
شکستن تحریم نزدیک شدهایم و پیش بینی میشود در

ش��رایط اگر بخواهد مذاکرات جدیدی شکل بگیرد ،باید
بر روی برداش��تن تک تک این تحریمها مذاکره شود و
تمام این تحریمها برای آمریکا یک برگه امتیاز اس��ت.
آمریکاییه��ا همچنی��ن معتقدن��د اگر دی��وار تحریم را
مس��تحکمتر کنند دولتهای بعدی نیز باید این مس��یر
را پی��ش بگیرند .بعید هم نیس��ت که اگ��ر دولت بعدی
دموکرات باش��د ب��دون پرداختن به این مس��ئله ادعای
بازگشت به برجام را مطرح کنند.
ایران نباید فریب دموکراتها را بخورد


آینده نزدیک در فروش نفت به رقم قابل توجهی برسیم؛
مشابه این تجربه را در سال  ۹۱نیز داشتیم در این سال
در حالی که آمریکا تالش داش��ت صادرات نفت ایران را
به صفر برساند اما در زمان مذاکرات ژنو صادرات نفت ما
در حدود یک میلیون و  ۲۰۰هزار بشکه در روز بود.
کارکرد سیاسی تحریمهای جدید آمریکا


براتی با بی��ان اینکه تحریمهای جدی��د آمریکا از نظر
اقتصادی اثر زیادی بر کش��ور ندارد ،بیان داش��ت :این
تحریمها از جنبه روانی و یا سیاس��ی چند کارکرد دارد.
کارکرد اول این اس��ت که آمریکا اعالم کرد همچنان
بر تحریمها مصمم است ،مخاطب آن نیز شرکتهایی
هس��تند که با ایران کار میکنند اما آمریکا عم ً
ال از آن
قلهای که میتوانست اثر زیادی بر اقتصاد ایران بگذارد
عبور کرده و نمیتواند اثر جدی در شبکههای پوششی
ایران بگذارد .کارکرد دوم این تحریم جدید این اس��ت
که طبق براوردهای جدید احتما ًال ش��خص بایدن رأی
خواهد آورد و باب مذاکره بار دیگر باز خواهد ش��د؛ در
صورت رأی آوردن ترام��پ نیز براورد آمریکاییها این
اس��ت که ایران پای میز مذاک��ره خواهد آمد .به همین
دلیل آمریکا به دنبال این است که با وضع تحریمهای
ت��ازه علیه ایران ،امتیازات بیش��تری را در آن مذاکرات
احتمالی به دس��ت بیاورد و روی این موضوع س��رمایه
گذاری کرده اس��ت .تحریمهایی که در ش��رایط فعلی
اثری بر اقتصاد ای��ران ندارد اما هر کدام از آنها هنگام
مذاک��ره میتواند برای دولت آمریکا ی��ک برگه امتیاز
باشد.
وی ادام��ه داد :کارکرد سیاس��ی دیگر این تحریمها این
اس��ت که آمریکاییها با این کار دیوار تحریم را تحکیم
میکنند .این اصطالحی اس��ت ک��ه آمریکاییها به این
م��دل تحریمها اختصاص داده ان��د .مث ً
ال فروش نفت را
یک بار به بهانه حمایت مالی ایران از تروریسم و یک بار
به دلیل همکاری با سپاه تحریم میکنند و به بهانههای
مختلف این تحری��م را برروی کاغ��ذ میآورند؛ در این

این تحلیلگر مسائل تحریم خاطرنشان کرد :دولتهای
دموکرات که اهل نیرنگ هستند نمیتوانند بدون برطرف
ک��ردن این تحریمهایی که بعد از خروج آمریکا از برجام
اعمال شده است ادعای بازگشت به برجام کنند؛ در داخل
نیز نباید این تصور ایجاد ش��ود که در صورت بازگش��ت
آمریکا به برجام تمام ش��رایط به سال  ۹۷باز میگردد و
بدون تعیین تکلیف ای��ن تحریمها ایران نیز به تعهدات
برجام��ی بازگ��ردد .بایدن نیز تاکن��ون در صحبتهایی
ک��ه درباره برجام ک��رده صحبت��ی از اقدامات تحریمی
ک��ه ترام��پ در این مدت انج��ام داده  -که بیش از ۶۰
اقدام تحریمی اعم از شناسایی نهادهایی جدید ،تعدادی
دستوراجرایی جدید و …است -سخنی به عمل نیاورده
است؛ اگر این تحریمها غیرفعال نشوند بازگشت ایران به
برجام عم ً
ال بی معنی است .این موضوع میتواند ابزاری
برای فریب ایران باش��د و طرف ایرانی باید هشیار باشد.
ما مهارتی به دس��ت آورده ایم که از قله تحریمها عبور
کرده ایم حتی کشور چین به صورت رسمی خرید نفت از
ایران را اعالم میکند این بدان معنی است که تحریمها
دیگر آن اثر قبلی را ندارد .وی گفت :یکی از فریبهایی
که ممکن اس��ت دولت آمریکا پیش بگیرد این است که
تحریمهای جدید ،موضوع جدیدی است و باید برای آن
مذاکره جدیدی صورت گیرد.
رویکرد ایران در صورت برنده شدن دموکراتها باید

چگونه باشد؟

این کارش��ناس مس��ائل تحریم در پایان درب��اره رویکرد
احتمالی ایران در صورت برنده شدن جو بایدن در انتخابات
آمری��کا ،گفت :ای��ران به هیچ وجه نباید برای بازگش��ت
آمریکا به برجام ابراز تمایل کند چرا که اقتصاد ما در حال
عبور از تحریم است و نباید در فضای خارجی اشتیاقی به
بازگشت آمریکا به برجام نشان دهیم و حتی باید تعهدات
برجامی مان را کاهش داده و به صفر برسانیم .هر زمان که
آمریکاییها از ایران درخواس��ت کردند باید شرط برداشته
ش��دن تمام تحریمهایی که بعد از برجام رخ داده است و
تأمین خسارتهایی که آمریکا به واسطه خروج از برجام به
ایران زده است را در نظر بگیریم.

به ویژه پرداخت تس��هیالت ازمحل صندوق
توسعه ملی قدردانی و بر استمرار همکاریها
و افزایش تعامالت با این بانک تاکید کردند.
وی در ادامه این سفر با حضور در باجه بانکی
قلعهچوم باجه برتر استان در جذب بیشترین
منابع ضم��ن اب��راز خرس��ندی از این مهم
برافزایش خدمترس��انی از طریق باجههای
بانکی به اقش��ار کم برخوردار و آس��یبپذیر
تأکید نمود.همچینین عطرافشانی و گلباران

آگه��ی مفق��ودی ب��رگ س��بز و س��ند و برگ
کمپانی خودرو بنام الوان جوادزاده باش��ماره ملی
 1464144389 :فرزن��د :س��تار متولد –1339
ش��ماره شناش��نامه 1061 :یک دستگاه سواری
 /سیس��تم:پیکان /تیپ / 1600 i:مدل/1383 :
رنگ  :س��فید روغنی  /ظرفیت  / 4 :تعدادسلندر
/4 :ن��وع س��وخت :بنزی��ن  /ش��ماره موت��ور:
 /11283145211ش��ماره شاسی83530797 :
 /ش��ماره انتظامی 899/91د17مفقود و از درجه
اعتبار ساقط می باشند .
آگه��ی مفقودی مجوز س�لاح ش��کاری دولول
س��اچمه زنی کنار ه��م مدل کوس��ه کالیبر 12
ش��ماره  N2843813س��اخت کش��ور ایران به
نام آقای س��ید وحی��د جعفری به ش��ماره ملی
 4689857636مفق��ود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد .شهرکرد
آگه��ی قانون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی و
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی حوزه
شهرستان س��اری منطقه یک برابر رای شماره
 139960310001005599م��ورخ -07-10
 99ک��ه در هیات موضوع قان��ون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند
رسمی مس��تقر در واحد ثبتی منطقه یک ساری
متصرفی آقای /خانم اکبر س��لیمانی رودپش��تی
فرزند محمد ولی نسبت به ششدانگ یک قطعه
زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 353،55
متر مربع قسمتی از پالک  24فرعی -از 3433
اصل��ی واق��ع در ی��ک بخش یک ثبت س��اری
خریداری از مالک رس��می محرز گردیده است.
ل��ذا به منظور اطالع عم��وم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی می ش��ود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی
داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین
آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را مراجع
قضایی تقدی��م نمایند.بدیهی اس��ت در صورت
انقضای م��دت مذکور و عدم وص��ول اعتراض
طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد .م
الف  19906540تاریخ انتش��ار نوبت اول-07 :
 99-08تاریخ انتش��ار نوب��ت دوم99-08-21 :
مهدی داودی رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک
شهرستان ساری

قبور شهدای گلستان ش��هر اصفهان ،بازدید
از خزانهداری پس��ت بانک اس��تان اصفهان
و برگزاری جلس��ه ش��ورای اداری در شعبه
ش��اهین ش��هر از دیگر برنامههای الیاس��ی
در سفر به اس��تان اصفهان بود.گفتنی است:
کالنی نیز طی بازدی��د عضو هیأت مدیره از
واحدهای س��تادی ،ش��عب ،باجههای بانکی
و طرحهای تأمین مالی شده ،توضیحات الزم
را ارائه نمود.

آگهی مزایده اموال غیر منقول(اسناد ذ مه) به موجب
پرونده اجرائی کالسه 9900540مقدارششدانگ
عرصه واعیان یکب��اب خانه پال ک ثبتی 6768
فرعی از 39اصلی(ش��ش هزاروهفتصدوشصت
وهشت فرعی ازس��ی ونه اصلی)مفروز ومجزی
شده از1235فرعی ازاصلی مذکور واقع دربخش
18ذیل ثبت19846صفحه280دفترجلد 153به
مس��احت260متر مربع(.دویس��ت وشصت متر
مربع)ملک��ی آق��ای س��ید ابراهیم میرهاش��می
رستمی به نش��انی :رستم کال خیابان مطهری-
کوچ��ه ش��هرداری.18کوچه س��وم س��مت
چپ. .ب��ا حدود ومش��خصات:به حدود:ش��ما ًال
دیواریس��ت بطول()9.00ن��ه مترب��ه س��ی و نه
اصل��ی شرق ًا:دیواریس��ت بطول()27.30بیس��ت
وهفت متروس��ی س��انتیمتربه س��ی ونه اصلی
جنوب ًا:دیواریس��ت بط��ول ()11.80ی��ازده مترو
هشتاد س��انتیمتربه س��ی ونه اصلی غرب ًا:درسه
قس��مت که قسمت دوم آن ش��مالی است،.اول
درب ودیواریس��ت بط��ول ()3.10س��ه مترو ده
س��انتیمتربه کوچه به عرض ش��ش متردوم به
دیواربطول ()2.80دومتروهشتادسانتیمتر به سی
ونه اصلی س��وم به دیوار بطول ()24.20بیس��ت
وچهار مترو بیست.که مدیون که برابرسندازدواج
ش��ماره 13236مورخ86.06.15درقب��ال مهریه
ب��ه خان��م محبوب��ه فرخزادرس��تمی بده��کار
میباشد*بنابر مشاهدات ساختمانیاحداثی درملک
بصورت اس��کلت بنایی با مصالح سنتی وسقف
وط��اق ضربی وپنجره ه��ا آلومنیومی وزیرزمین
به مس��احت 15.50وطبقه همکف به مس��احت
حدود81مترمربعکف سرامیک وآشپزخانه کاشی
وسرامیک با کابینت سنگی زمینی*ودارای یک
ات��اق خواب وهال وپذیرایی واطاق خواب دارای
ارتفاع ک��ه روی زیر زمین واقع ش��ده ودیوارها
گ��چ کاری ودارای آیف��ون تصویری.طبقه اول
به مس��احت حدود100مترمربع(یکصدمترمربع)
باکف نرمه سیمانی وآشپزخانه کاشی وسرامیک
وکابینت وراه پله س��نگ کاری ش��ده وپوشش
ازن��وع شیروانی.درقس��مت ورودی عرص��ه به
مس��احت 41.30مترمربع (چهل ویک مترو سی
دسیمترمربع)با پایه های فلزی وسربندی فلزی
وپوش��ش ازنوع ورق آزیستیایجادش��ده اس��ت.
مل��ک دارای اش��تراک آب وبرق وگاز میباش��د.
ل��ذا باتوجه به موقعیت ملک ومس��احت عرصه
ومساحت بنا وکیفیت ساخت ومصالح بکار رفته
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اخبار
 63هزار و  500میلیارد ریال تسهیالت
اعطایی بانک رفاه کارگران به
واحدهای تولیدی

بانک رفاه کارگران در راس��تای تحقق شعار
سال و حمایت از تولید ،در شش ماهه نخست
سال  99بیش از  63هزار و  500میلیارد ریال
تس��هیالت به واحد های تولی��دی پرداخت
کرده اس��ت .به گزارش روابط عمومی بانک
رفاه کارگران ،برنامه ریزی و حرکت در مسیر
تحقق شعار سال مبنی بر “جهش تولید” جزو
اولویت های این بانک در سال جاری است.
در همین راس��تا از فروردین تا پایان شهریور
ماه سال جاری تعداد  16.009فقره تسهیالت
به مبلغ بیش از  63هزار و  500میلیارد ریال
به واحدهای تولیدی پرداخت شده است .بر
اس��اس این گزارش ،پرداخت تس��هیالت به
واحد های آسیب دیده از کرونا از دیگر برنامه
های بانک رفاه کارگران در سال جاری است
که در بازه تاریخی مذکور ،تعداد  7430فقره
تس��هیالت به مبلغ بی��ش از  1.403میلیارد
ریال به متقاضیان پرداخت شده است.
«جشنواره یاقوت سرخ کویر » ویژه
باغداران زرشک

باشگاه مشتریان بانک کشاورزی با هماهنگی
مدیریت ش��عب این بانک در استان خراسان
جنوبی« ،جش��نواره یاقوت سرخ کویر» را با
هدف قدردان��ی از تولیدکنن��دگان محصول
استراتژیک زرشک برگزار می کند.به گزارش
رواب��ط عمومی و هم��کاری های بین الملل
بان��ک کش��اورزی  ،باغ��داران زرش��ک در
استان خراس��ان جنوبی می توانند با تمرکز
منابع حاصل از فروش این محصول از جوایز
ارزنده این جشنواره بهره مند شوند.بر اساس
این گزارش ،مهلت شرکت در جشنواره لبخند
س��بز کویر تا پایان آذر س��ال جاری است و
جوایز برندگان این جش��نواره شامل  ۴جایزه
 ۵۰میلی��ون ریالی و  ۴۰جای��زه  ۲۰میلیون
ریالی است.

وعمر بنا وس��ایرمواردمربوطه وکیفیت نگهداری
ملک وس��ایر موارد موثرارزش ششدانگ عرصه
واعیان مل��ک تحت پالک ف��وق الذکربه مبلغ
3.700.000.000ریال(سه میلیارد هفتصد میلیون
ریال)وباتوجه به اینکه ملک موضوع اجراییه طبقه
همکف با مس��احت ذکرش��ده ششدانگ پالک
موصوف واگذارمیش��ودوباتوجه به عدم تفکیک
ملک وحسب دستور ریاس��ت محترم اداره ثبت
ارزیابی برای ملک بصورت مجزاارزش تمامیت
طبقه همکف به مبلغ 1.700.000.000ریال(یک
میلیاردهفتصدمیلیون)ریاالرزیابی وبه میزان سه
دانگ مش��اع واگذار خواهد گردیدکه درتصرف
آق��ای س��ید ابراهیم میرهاش��می رس��تمی می
باشد.پالک فوق از س��اعت 9الی12روز دوشنبه
م��ورخ 99.8.26دراداره ثب��ت اس��ناد وام�لاک
بهش��هرواحد اجراییات واقع دربهشهربلوار شهید
هاش��می نژادازطریق مزایده به فروش می رسد.
مزای��ده صرف ًانس��بت ب��ه واحدهمک��ف از مبلغ
1.700.000.000ریال (یک میلیاردهفتصدمیلیون
ریال)ش��روع وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقدا
فروخته می ش��ود .الزم به ذکر اس��ت پرداخت
بده��ی های مربوط به آب،ب��رق،گاز اعم از حق
انشعاب ویا حق اشتراک ومصرف در صورتی که
م��ورد مزایده دارای آنها باش��د ونیز بدهی های
مالیات��ی وعوارض ش��هرداری وغیره ت��ا تاریخ
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده
یا نش��ده باش��د به عهده برنده مزایده است ونیز
درصورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد
خواهد شدونیم عشر وحق مزایده نقدا وصول می
گ��ردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رس��می
گردد ،مزای��ده روز اداری بعداز تعطیلی درهمان
س��اعت ومکان مقرر برگزار خواهد شد.ش��رکت
در مزای��ده من��وط به پرداخ��ت ده درصداز مبلغ
پایه کارشناسی به حس��اب سپرده ثبت وحضور
خریداریا نماینده قانونی اودرجلس��ه مزایده است
.برن��ده مزایده مکلف اس��ت مابالتف��اوت مبلغ
ف��روش را ظرف مدت پن��ج روز ازتاریخ مزایده
به حساب صندوق ثبت تودیع نماید.ودر صورتی
که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب
سپرده ثبت واریز ننماید مبلغ مذکور قابل استرداد
نبوده وبه حس��اب خزانه واریز خواهد شد .م الف
 19906552تاریخ انتشار :چهارشنبه 99.8.7
محس��ن جعفری مس��ئول واحد اجرای اس��ناد
رسمی بهشهر

