اخبار

از سوی رئیس هیئتمدیره مطرح شد

پیادهسازی عملیات کنترل تطابق
تراکنش در بانک مهر ایران

از  ۳۰دی عملی��ات کنترل تطبیق تراکنش
در بان��ک مهر ای��ران انجام خواهد ش��د .به
گزارش روابط عمومی بانک قرضالحس��نه
مهر ایران ،چنانچ��ه اقالم اطالعاتی موجود
در تراکنشه��ای واصله ب��ا اقالم اطالعاتی
رمز دوم پوی��ای متناظر با تراکنش مطابقت
نداش��ته باش��د ،از انجام تراکنش جلوگیری
میش��ود.در این هنگام خط��ای «اطالعات
کارت نامعتبر اس��ت» با کد خطای  ۵۵یا ۵۹
نمایش داده میشود .در صورتی که مشتری
سه بار تراکنش را با ش��رایط یاد شده تکرار
کند ،کارت وی مسدود میشود.
رشد  ۹۸درصدی
«وزمین” در پایان آذر

درآمدهای غیرمش��اع بانک ایران زمین در 9
ماه نخست جاری نسبت به مدت مشابه سال
قبل 98 ،درصد افزایش یافته است و همچنین
 86درصد بیش��تر از پایان سال گذشته منابع
ارزان قیمت جذب کرد  .به گزارش بانکداری
ایرانی  ،بانک ایران زمین اطالعات و صورت
های مالی می��ان دوره ای  ۹ماهه منتهی به
پایان آذرماه س��ال جاری را منتشر کرد که بر
اس��اس آن ،درآمدهای غیرمش��اع این بانک
خصوصی نس��بت به مدت مشابه سال قبل،
 ۹۸درصد افزایش یافته است و همچنین ۸۶
درصد بیشتر از پایان سال گذشته منابع ارزان
قیمت جذب کرد.این شرکت فرابورسی که با
نماد “وزمین ” و سرمایه چهار هزار میلیارد ریال
در بورس اوراق بهادار کش��ور فعال است ،در
پایان  ۹ماهه امسال  ۱۲۴میلیارد تومان درآمد
غیرمش��اع تولید کرده که نس��بت به رقم ۶۳
میلیارد تومانی پایان  ۹ماهه سال قبل ،بیش
از  ۸۶درص��د رش��د را تجربه کرده اس��ت.بر
اساس این گزارش ،جمع درآمدهای کارمزدی
“وزمین” نیز در پایان آذر ماه سال گذشته ۳۲
میلیارد تومان بوده که با  ۱۰۹درصد افزایش
به  ۶۶میلیارد تومان در پایان فصل پاییز امسال
رسیده است.بانک ایران زمین ،در پایان فصل
سوم امس��ال ،یک هزارو  ۴۳۹میلیارد تومان
درآمد مش��اع تولید کرده و س��ود وجه التزام
تسهیالت اعطایی آن نیز  ۲۳۰میلیارد تومان
گزارش شده است“.وزمین” از سرمایه گذاری
های خود نیز تا پایان آذر ماه امسال ،یک هزارو
 ۲۰۹میلیارد تومان سود به دست آورده است.

اجرای ضوابط مقابله با پولشویی هنگام ارائه خدمات بانکی در شعب بانک توسعه تعاون

ب��ه گفته فتاحی ،تمام��ی واحدهای اجرایی بانک توس��عه تعاون بهمنظور
جلوگی��ری از تبعات احتمالی ،هنگام ارائ��ه هرگونه خدمات بانکی ازجمله
افتتاح انواع حساب ،وصول چک و امضاء اسناد تعهدآور از هویت متقاضیان
اطمینان حاصل کرده و در صورت شناسایی حسابهای اجارهای در شعب
خود ،ضمن جلوگیری از ارائه انواع خدمات بانکی به این قبیل حس��ابها،
مراتب را س��ریع ًا به اداره کل مبارزه با پولش��ویی و تأمین مالی تروریسم
گزارش میکنن��د .به گزارش روابط عمومی بانک توس��عه تعاون ،س��ید
باقر فتاحی ،رئیس هیئتمدیره ب��ا تأکید بر اینکه اجرای ضوابط مقابله با
پولش��ویی هنگام ارائه خدمات بانکی در شعب بانک توسعه تعاون مورد
تأکید است ،اظهار داشت :بنا به گفته مسئولین قضایی و آمارهای موجود،

در بررسی بسیاری از پروندههای قضایی مطرحشده در دادسرای عمومی و
انقالب بهویژه در پروندههای مرتبط با قاچاق کاال و ارز و پروندههای فرار
مالیاتی ،مرتکبین جرائم با در اختیار گرفتن اوراق هویتی اشخاص غیر که
عمدت ًا اش��خاص بیبضاعت و آسیبدیده اجتماعی هستند اقدام به افتتاح
حساب بانکی به نام ایشان کرده یا با سوءاستفاده از حساب اشخاص صغیر
یا اتباع خارجه و… با در اختیار گرفتن حسابهای بانکی متعدد بهصورت
اجارهای عملیات خود را با تراکنش بس��یار آنها بهمنظور پولشویی و فرار
مالیاتی اس��تفاده میکنند.وی افزود :بنابراین در ح��ال حاضر اجاره کردن
حس��اب تنها باهدف انجام فعالیتهای مجرمان��ه صورت میگیرد.فتاحی
تأکید کرد :اداره کل س��ازمانها و روشهای بانک توسعه تعاون بهمنظور

جلوگی��ری از تبعات احتمالی ،طی ابالغیهای ب��ر رعایت تمامی ضوابط و
مقررات ناظر بر پولش��ویی و دس��تورالعملهای بان��ک مرکزی که طی
بخش��نامهها و اطالعیهها به واحدهای ستادی و اجرایی ابالغشده ،مجدداً
تأکید کرده اس��ت.به گفته این مقام مسئول در بانک توسعه تعاون در این
ابالغیه آمده است :کلیه واحدهای اجرایی میبایست بهمنظور جلوگیری از
تبعات احتمالی در زمان ارائه کلیه خدمات ازجمله افتتاح انواع حس��ابها،
وصول چک و امضاء اسناد تعهدآور ،از هویت متقاضیان مشتریان اطمینان
حاصل نموده و در صورت شناس��ایی حس��ابهای اجارهای در شعب خود،
ضمن جلوگیری از ارائه انواع خدمات بانکی به ایش��ان ،مراتب را سریع ًا به
اداره کل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گزارش نمایند

مدیران بیمه آسیا از تالش مدیرعامل و هیات مدیره سابق قدردانی کردند
مسعود بادین :عملکرد بیمه آسیا در دو سال اخیر با توجه به همدلی اعضای
هیات مدیره و کارکنان ش��رکت ،بس��یار درخش��ان بوده است .به گزارش
رواب��ط عمومی بیمه آس��یا ،آیین تقدیر از عملک��رد و تالش مدیرعامل و
همچنین هیات مدیره سابق بیمه آسیا ،با حضور مدیران این شرکت برگزار
شد.بر اساس این گزارش ،در این مراسم که اعضای هیات مدیره ،معاونان
مدیر عامل و مدیران بیمه آس��یا حضور داشتند ،مسعود بادین نایب رییس
هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آس��یا در س��خنانی ،ب��ا قدردانی از زحمات
اعضای پیشین هیات مدیره ،اظهار داشت :بیمه آسیا در دوسال گذشته ،در
شرایط بسیار سختی اداره شد .اما با وجود شیوع ویروس کرونا و فشارهای
اقتصادی ،خدمات بس��یار خوبی ارائه شد و عملکرد بیمه آسیا در این سال
ها بسیار درخش��ان بود.مدیرعامل بیمه آسیا افزود :دستاوردهای ارزشمند
بیمه آسیا حاصل تالش همه کارکنان و شبکه فروش در اقصا نقاط کشور
بود که همواره هیات مدیره را در پیش��برد برنامه ها و تحقق اهداف ،یاری
می کنند.نایب رئیس هیات مدیره بیمه آسیا ،افزایش بی سابقه تسهیالت
رفاهی و مالی برای کارکنان و شبکه فروش را در این دوره ،از دستاوردهای

مهم و حاصل توجه و تالش ویژه هیات مدیره به نیروی انسانی به عنوان
سرمایه اصلی شرکت خواند و تاکیدکرد ،در آینده نیز با عملکرد و هماهنگی
مناسب در بخش های مختلف شرکت ،این روند به صورت ایده آل تداوم
پی��دا کند.وی در ادامه ،ماه های پایانی س��ال را ب��ا اهمیت خواند و گفت:
کنترل و نظارت ،ریس��ک سنجی مناس��ب و دقت در عملیات بیمه ای در

این مدت را باید بس��یار جدی بگیریم تا بتوانیم خود را برای س��ال آینده
آماده کنیم.مسعود بادین در پایان ،اظهار داشت :اینجانب و اعضای محترم
هیات مدیره ،دست همراهی کلیه همکاران و شبکه فروش را در دستیابی
به اهداف عالیه شرکت ،به گرمی می فشاریم و از پیشنهادها و راهکارهای
سازنده استقبال می کنیم.بر اساس این گزارش ،در آغاز این مراسم ،فضل
هاش��می ،مدیر بیمه های شخص ثالث اتومبیل بیمه آسیا به نمایندگی از
مدیران شرکت ،از دو سال حضور و تالش مدبرانه مدیرعامل و همراهی
هیئت مدیره متعهد ،قدردانی کرد و گفت :پاندومی کرونا و شرایط سخت
اقتصادی باعث نشد تیم مقتدر مدیریتی بیمه آسیا دست از تالش بردارند
و هم اکنون ،شاهد دستاوردهای بزرگی در حوزه عملیات بیمه گری ،مالی
و س��رمایه گذاری هستیم که به اذعان همه کارشناسان و صاحب نظران،
در صنعت بیمه مثال زدنی اس��ت.وی افزود :نگاه بلند مدت و دوراندیشانه
مدیرعام��ل در ش��رکت و اجازه حضور به س�لایق مختل��ف مدیریتی و
عملکردی در این مدت ،از ویژگی های بارز بیمه آس��یا در دوسال گذشته
بود که سبب شد دستاوردهای ماندگاری در شرکت به ارمغان آید.

رییس پژوهشکده بیمه در هفتمین همایش مدیریت ریسک و بیمه بیان کرد

مدیران ش��رکتهای بیمه با ارتقاء بهرهوری
نیرویانس��انی میتوانن��د زمینههای ارتقای
س��ودآوری در خ��ود را فراه��م کنن��د .ب��ه
گ��زارش روابطعموم��ی پژوهش��کده بیمه،
رییس پژوهش��کده بیمه ضمن بیان مطلب
فوق ،در هفتمین همایش مدیریت ریس��ک
و بیمه با رویکرد منابعانس��انی ،خاطرنش��ان
ک��رد :به��رهوری نیرویانس��انی در صنعت
بیمه با اس��تفاده از چرخه مدیریت بهرهوری؛

بهرهوری نیرویانسانی عامل ارتقای سودآوری در صنعت بیمه
برنامهریزی برای تغییر ،اجرای برنامه ،نظارت
و اصالح مستمر و پیوسته امکانپذیر است.
دکت��ر حمید کردبچ��ه با بی��ان اینکه برای
محاس��به بهره وری چه در شکل بهره وری
کلی عوامل تولید و چه در ش��کل بهره وری
جزیی عوامل تولید مانند بهره وری س��رمایه
به اطالعاتی مورد نیاز اس��ت که متأس��فانه
تولید نمی ش��ود و دراختیار نیس��ت ،در این
رابطه اش��اره نم��ود اطالعاتی ک��ه امروز در

شرکتها برای تحلیل عملکرد استفاده میشود
مبتنی بر نماگرهای مالی هستند .اگرچه این
اطالعات بس��یار مهم بوده و ب��رای ارزیابی
عملکرد مالی ش��رکتها از اهمی��ت ویژه ای
برخوردارن��د ،ام��ا برای محاس��به بهره وری
کفایت نمیکنند.بر این اس��اس پژوهش��کده
بیمه تولید و انتش��ار نماگرهای اقتصادی که
می توانند مجموعه اطالعات مورد نیاز برای
محاسبه بهره وری شرکتهای بیمه ای را در

اختیار قراردهند را در دس��تور کار قرار داده و
به زودی این نماگرها برای  ۲۵ش��رکت بازار
سرمایه برای چند سال اخیر منتشر میشوند.
اطالع��ات س��تانده ش��رکتها ،ارزش افزوده
ش��رکتها ،هزینه های واسطه و جریان وجوه
مهمترین اطالعات در این رابطه هستند که
با استفاده از آنها محاسبه شاخص هایی مانند
به��ره وری امکانپذیر خواهند ب��ود.در ادامه
وی تصوی��ری از بهره وری نیروی انس��انی

انرژی

یک فعال صنعت فوالد :

برق صنایع را بصورت سلیقهای «تا اطالع ثانوی» قطع میکنند

یک فعال صنعت فوالد با انتقاد از برخورد س��لیقهای ادارات برق در قطع برق
صنایع گفت:با قطع کامل برق آنهم تا اطالع ثانوی،چه کسی جواب کارگران
و زیان روزانه دهها میلیاردی کارخانجات را خواهد داد؟حمید وطندوس��ت در
گفت و گو با مهر در مورد قطعی برق واحدهای تولیدی ،اظهار داش��ت :اواخر
آذر و دی ماه تماس مکرر داشتیم که کمتر برق مصرف کنیم که ما متناسب
با این فش��ارها ،حجم اس��تفاده را کم و زیاد میکردیم تا روز چهارش��نبه که
نامهای به ما دادند مبنی بر اینکه «تا اطالع ثانوی مصرف کامل قطع و فقط
برای روشنایی ،مصرف خواهید داشت در صورت تخطی برق قطع میشود».
مش��کلی که در این نامه وجود داشت استفاده از عبارات «قطع برق کامل» و
«تا اطالع ثانوی» بود.این فعال صنعت فوالد افزود :ما چهارشنبه برق را قطع
کردیم و شروع به صحبت با فرمانداری و … کردیم .از شرکت برق منطقهای
زنجان با ما تماس گرفتند و گفتند که میتوانید  ۷مگاوات برق داش��ته باشید
در حالی که سهمیه اختصاصی ما بنا بر قراردادی که با وزارت نیرو داریم۵۷ ،
مگاوات است.وطندوست ادامه داد ۹۰ :درصد ظرفیت را تعطیل کردیم و فقط
 ۱۰درصد را نگه داشتیم و سپس در ساعتهای انتهایی شب چهارشنبه تماس

گرفتند و گفتند که سریع این  ۷مگاوات را هم قطع کنید ،این در حالی بود که
 ۲۰تن مذاب به ارزش  ۲۰۰میلیون تومان داخل کوره بود و ما مجبور به خارج
کردن این مواد ش��دیم.وی گفت :این رفتار فقط تحکم بر صنعت اس��ت زیرا
قطع برق صنعت به مثابه مرگ آن صنعت اس��ت .اصل اعتراض ما به توزیع

ناعادالنه برق است چراکه در استان قزوین و زنجان صنایع فوالدی هستند که
برقشان قطع نشده و همچنان در حال فعالیت هستند .ما کمبود برق در کشور
را قبول داریم و میپذیریم که مثل سنوات گذشته تعاملی کار کنیم .ولی این
نوع تحکم با واحد صنعتی ما در حالی است که در چند روز اخیر که نیروگاهها
با کمبود سوخت مواجه شده اند و اجازه استفاده از سوخت مازوت را نیز ندارند
برای اینکه به صنایع آسیب جدی وارد نشود برق واحدهای صنعتی را در اوج
پیک مصرف قطع کرده و به صورت س��همیهای و حتی تا  ۵۰درصد کاهش
مصرف و یا فعالیت در شب اعالم کرده اند.وطندوست افزود ۱۲۰۰ :نیرو در
کارخانه ما فعال هس��تند که  ۷خط تولید وجود دارد وقتی «تا اطالع ثانوی»
تعطیل میشود ،جواب کارگران و ضرر و زیان روزانه ده میلیارد تومانی کارخانه
را چه کسی میدهد؟ ظرفیت اسمی واحد ما دو میلیون تن انواع میلگرد ،تیر
آهن ،نبش��ی و ناودانی اس��ت اما از چهارشنبه تا یکشنبه تعطیل بودیم و روز
گذشته مدیرعامل برق منطقهای زنجان به ما اجازه استفاده از  ۱۲مگاوات برق
را داد که  ۲۰درصد از قرارداد ماست و از  ۵خط ،یک خط تولید را فعال کردیم؛
با این حال هیچ تضمینی نیست که برق را همچنان داشته باشیم.

درآمد  ۹۰میلیون دالری صادرات قیر

یک کارشناس صنعت قیر گفت :قیمت قیر فله ایران در سال  ۲۰۲۰میالدی
حدوداً  ۲۲۰دالر بوده که با صادرات حدود  ۳۵۰هزار تن قیر ،درآمد  ۸۰تا ۹۰
میلیون دالری نصیب کش��ور می شود .حامد حسینی ،کارشناس صنعت قیر
در گفتگو با مهر با بیان اینکه برای پاس��خگویی به ابهامات پیرامون تجارت
قیر ایران با ترکیه و گرجستان باید ابتدا صورت مساله را درست تعریف کنیم،
گفت :تبیین صورت مساله نادرست قطع ًا نمیتواند راهکار مناسب نیز به دنبال
داش��ته باش��د .پیش از هر چیز باید توجه کنیم که طبق آم��ار اتاق بازرگانی
ایران – ترکیه ،صادرات ایران به ترکیه در ش��ش ماهه نخس��ت سال ۲۰۲۰
میالدی حدود  ۷۰درصد کاهش داش��ته اس��ت که از جمله علل آن میتوان
به توقف چندین باره صادرات گاز ایران به ترکیه و تعلل این کش��ور در تعمیر
و بازس��ازی خطوط لوله انتقال گاز اش��اره کرد.وی افزود :این کاهش س��هم
تجارت میتواند هم دالیل سیاس��ی و هم اقتصادی داش��ته باشد و هم ناشی
از ش��رایط خاص شیوع ویروس کرونا باش��د .اما هر چه باشد حجم صادرات
ایران به ترکیه در سال  ۲۰۲۰کاهش یافته و این کاهش طبع ًا به تمام کاالها
تسری یافته است .از طرف دیگر مسیر زمینی ایران به گرجستان نیز از ترکیه
میگذرد و هر محدودیتی روی صادرات ایران به گرجستان نیز تأثیر میگذارد.
حسینی به تجارت قیر اشاره کرد و گفت :حجم واردات ترکیه و گرجستان در

راهکارهای تقویت بازار صادراتی
س��ال  ۲۰۱۹میالدی (یعنی پیش از همه گیری کرونا)طبق آمار سایت معتبر
 Trademapحدود  ۳۵۰هزار تن در سال بوده است ،از طرف دیگر اگرچه
آمار دقیقی در دس��ترس نیس��ت ولی میتوان تخمین زد که حجم صادرات
قیر عراق در س��ال حدوداً باید معادل  ۴۰۰هزار تن باش��د که حداقل نیمی از
این مقدار از بنادر جنوبی ایران صادر میشود.این کارشناس صنعت قیر اظهار
داشت :از طرف دیگر باید توجه داشت که بسیاری از پروژههای عمرانی در سال
 ۲۰۲۰میالدی به دلیل قرنطینههای طوالنی اجرایی نشده اند و رکود اقتصادی
کش��ورهای جهان نیز مزید علت شده است تا بودجههای عمرانی دستخوش
تغییراتی شوند .به این ترتیب اگر بخواهیم صورت مساله را درست تعریف کنیم
باید بپرسیم که راهکارهای توسعه صادرات ایران به کشورهای واقع در شمال
غرب چیس��ت و چه اس��تراتژیهایی میتوان در این زمینه به کار بست؟وی
ادامه داد :نخس��ت باید به این نکته توجه کرد که پاالیشگاه نفت تبریز تقریب ًا
ظرفی��ت تولید  ۵۰۰هزار تن وکیوم باتوم و قیر در س��ال را دارد که واحدهای
تولید قیر استان بخشی از این مقدار را صرف تولید قیر داخلی و بخش عمده را
صرف تولید قیر صادراتی میکنند .با فرض نسبت  ۱به  ۴در تولید قیر داخلی و
صادراتی ،رقمی معادل  ۳۷۵هزار تن وکیوم باتوم صادراتی در اختیار واحدهای
قیرس��از استان قرار دارد.این کارشناس صنعت قیر توضیح داد :در عراق قیر با

کیفیتهای متفاوتی تولید میشود و پیمانکاران ترک عموم ًا کیفیت قیر را مورد
سنجش قرار داده و از خرید قیرهای بی کیفیت خودداری میکنند .بخشی از
تولیدات قیر عراقی کیفیت مناسبی ندارد؛ هر چند که باید گفت احتما ًال برخی
تولید کنن��دگان داخلی نیز قیر باکیفیت اس��تاندارد را صادر نمیکنند که این
موضوع نیز یک چالش بزرگ برای توس��عه صادرات است .به عنوان مثال در
سالهای گذشته صدور قیر بی کیفیت ایرانی به گرجستان مشکالتی را برای
صادرکنن��دگان به وجود آورد که در برههای مانع از صادرات قیر ایران به این
کشور شد.به گفته وی ،راهکارهایی را برای این موضوع میتوان در سطح خرد
و کالن پیشنهاد داد .نخست باید رایزنیها در سطح کالن سیاسی و اقتصادی
بین دولتها و در بعد حاکمیتی شکل بگیرد تا شرکتها و بنگاهها بتوانند در
بستر فراهم شده به فعالیت بپردازند .عواملی نظیر محدودیتهای حمل و نقل،
فاینانس پروژهها ،هماهنگی در برنامههای سیاسی منطقهای و تعریف اهداف
مشترک میتواند بخشی از این راهکار باشد.وی افزود :برای توسعه اقتصادی
باید بخش��ی از س��هم رقبا را به خود اختصاص داد و ای��ن موضوع در گروی
استفاده از ابزارهای رقابتی است .میتوان در این خصوص برخی محدودیتها
یا عوارض را وضع کرد که اس��تفاده از زیرس��اختهای کشور برای سایر رقبا
اقتصادی نباشد یا استفاده از آنها به سهولت برای رقبا امکان پذیر نباشد.

مصرف برق ماینرها اثر تعیین کنندهای در مصرف انرژی ندارد

مدیرعامل شرکت توانیر گفت:اگرچه مصرف این ماینرها اثر تعیین کنندهای
در مص��رف انرژی ندارد ،ام��ا برخورد با ماینرهای غیر مجاز جدیتر پیگیری
می ش��ود.به گزارش مهر به نقل از صدا و س��یما ،محمدحسن متولی زاده در
آئین س��ی هفتمین هفته پویش هر هفته الف _ ب _ ایران ،گفت :از هفته
گذشته با بسیج یک هزار و  ۶۰۰گروه عملیاتی با بیش از  ۵هزار نیرو ،اقدام

به جمعآوری این مراکز شد .با جمعآوری این ماینرها ،بیش از  ۱۰۰مگاوات
صرفه جویی در مصرف برق انجام شد.وی به فعالیت ماینرها در کشور اشاره
ک��رد و ادامه داد :اگرچه مصرف این ماینره��ا اثر تعیین کنندهای در مصرف
انرژی ندارد ،اما برخورد با ماینرهای غیر مجاز جدیتر پیگیری میشود .حدود
 ۲۰۰مرکز قانونی اس��تخراج رمز ارز در کش��ور فعالیت دارند که با هماهنگی

انجام ش��ده ،مصرف برق خود را قطع کردند تا این روزها به راحتی س��پری
شود .تعدادی از مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز وجود دارند که با وجود زیاد
نبودن تعداد آنها ،اما به علت پراکندگی ،امکان برخورد با آنها سختتر است.
مدیرعامل توانیر از مردم خواست برای شناسایی این مراکز همکاری کنند و
برای این همکاری پاداشی نیز در نظر گرفته شده است.

شرکتهای بیمه که بر اساس برآوردهای اولیه
از نتایج اطالعات تولید شده مذکور محاسبه
ش��ده بود را ارائه نمود .براس��اس این نتایج
پایین بودن بهره وری نیروی انسانی و توان
بالقوه برای بهبود آن مورد اشاره قرار گرفت.
در این خصوص ایشان به توجه شرکت ها به
راه اندازی چرخه بهره وری برای ارتقاء بهره
وری که در نهایت موجب افزایش سودآوری
تنها خواهد شد توصیه کرد.
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اخبار
بانک ملی ایران افزایش سرمایه داد

بانک ملی ایران افزایش سرمایه  365درصدی
را عملیات��ی کرد .به گ��زارش روابط عمومی
بانک ملی ایران ،افزایش س��رمایه این بانک
از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و در راستای
اجرای ماده  ۱۴قانون حداکثر استفاده از توان
تولیدی و خدماتی کش��ور و حمایت از کاالی
ایرانی صورت گرفت.بر این اس��اس اقدامات
الزم به منظور افزایش س��رمایه  ۷۲۴هزار و
 ۳۵۸میلی��ارد ریالی بانک مل��ی ایران انجام
ش��د.با این افزایش سرمایه  ،سرمایه بانک از
 ۱۹۸هزار و  ۵۶۶میلیارد ریال به  ۹۲۲هزار و
 ۹۲۴میلیارد ریال ارتقا یافت.
برگزاری هفتمین همایش مدیریت
ریسک و بیمه

هفتمین همایش مدیریت ریس��ک و بیمه با
رویکرد ریس��کهای منابعانسانی در صنعت
بیم��ه به ص��ورت برخ��ط برگزار میش��ود.
ب��ه گ��زارش روابطعمومی و اع�لام معاون
برنامهریزی و نظارت راهبردی بیمهکوثر ،این
همایش باحضور جمعی از مسئوالن ،معاونان
و مدیران بیمه مرکزی ،سندیکای بیمهگران و
پژوهشکده بیمه و نیز مدیرانعامل ،معاونان،
مدیران ،کارشناس��ان و اعضای شبکه فروش
شرکتهای بیمه ،فعاالن عرصه اقتصادی و
استادان ،دانشجویان و عالقهمندان به موضوع
منابعانسانی در صنعت بیمه برپا میشود.الله
کریمی بیانک��رد :در این همایش رییسکل
بیم��ه مرک��زی ،مدیرعامل س��ازمان تامین
س پژوهشکده بیمه ،مدیرعامل
اجتماعی ،ریی 
بیم��ه کوثر ،دبیر همایش و نیز صاحبنظران
و اس��تادان برجس��ته در عرصه منابعانسانی
س��خنرانی میکنند.وی افزود :نویس��ندگان
مق��االت برتر به ارایه مقال��ه میپردازند و در
مراس��م اختتامیه همایش از منتخبان تقدیر و
بهرس��م یادبود تندیس همایش ،لوح تقدیر و
هدایایی به آنها اهدا میشود.

آگه��ی موضوع ماده  3قانون و م��اده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
س��اختمان فاقد سند رسمی برابر رای ش��ماره  99/10/9-139960317001002827هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در
واح��د ثبتی ناحیه یک اهواز تصرف��ات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مطیر فاضلی فرزند
دویس بش��ماره شناس��نامه  14527صادره از اهواز به ش��ماره ملی  1750628491نسبت به
شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت  508/85متر مربع در قسمتی از پالک  58/25بخش 9
اهواز خریداری ش��ده موضوع سهام شماره  1078کوی باغات شاه سهمی مجید پاچنگی فرزند
اسداله که با قائم مقامی شعبه سوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب اهواز برابر
سند شماره  99/2/16-214107که به متقاضی انتقال یافته ( مالک رسمی)  ،محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود در صورتیکه
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید  ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد  .ضمنا صدور سند مالگیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
اکبر افشین– رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز
تاریخ انتشار نوبت اول 99/10/15 :تاریخ انتشار نوبت دوم 99/11/1:
 5/1863م /الف
آگه��ی موضوع ماده  3قانون و م��اده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان فاقد سند رسمی برابر رای ش��ماره  99/10/10-139960317001002855هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای جبار کاظمی فرزند صید
قاسم بشماره شناسنامه  -صادره از عراق به شماره ملی  1742791921نسبت به ششدانگ یک
باب ساختمان به مساحت  172/36متر مربع در قسمتی از پالک  58/65بخش  9اهواز خریداری
شده موضوع سهمی خانم فاطمه مکانیک مسعودی ( مالک رسمی) که به متقاضی انتقال یافته ،
محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی
می ش��ود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از
اخذ رس��ید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مرجع قضائی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
س��ند مالکیت صادر خواهد شد  .ضمنا صدور س��ند مالگیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه
نخواهد بود .اکبر افشین– رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز
تاریخ انتشار نوبت اول 99/10/15 :تاریخ انتشار نوبت دوم 99/11/1:
 5/1869م /الف
آگه��ی موضوع ماده  3قانون و م��اده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان فاقد سند رس��می برابر رای شماره  99/10/10-139960317001002857هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای جمعه ش��اخی فرزند
صدام بش��ماره شناسنامه  4719صادره از دشت آزادگان به شماره ملی  1988081831نسبت
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  210/50متر مربع در قسمتی از پالک  58/65بخش 9
اهواز خریداری شده موضوع سهمی خانم فاطمه مکانیک مسعودی ( مالک رسمی)که به متقاضی
انتقال یافته  ،محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده
روز آگهی می ش��ود در صورتیکه اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داش��ته باشند میتوانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به
مرجع قضائی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد  .ضمنا صدور سند مالگیت مانع از مراجعه متضرر
به دادگاه نخواهد بود.
اکبر افشین– رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز
تاریخ انتشار نوبت اول 99/10/15 :تاریخ انتشار نوبت دوم 99/11/1:
 5/1867م /الف

