اخبار
رشد  98درصدي سود خالص
بيمه سينا در سال 1396

حق بيمــه توليدي
شــرکت بيمه سينا
در ســال 1396
حــدود  18درصد
رشــد داشــته و به
مبلغ  6.161ميليون ريال بالغ شده است.
به گــزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل
از روابط عموميبيمه ســينا ،اين شرکت
با دســتيابي به رقم مذکور امکان تحقق
صددرصدي بودجه ســال  1396خود را
فراهم کرده است .همچنين ،سود خالص
شرکت بيمه سينا به ميزان  98درصد رشد
داشــته است.از سوي ديگر ،بيمه سينا در
سال گذشته بالغ بر  4.026ميليون ريال
خســارت به بيمهشــدگان خود پرداخت
کرده اســت و همچنين نسبت خسارت
شــرکت با کاهش چهار درصدي از 68
درصد در ســال  1395بــه  64درصد در
سال  1396رسيده است.
نظام بانکي يکپارچه در خدمت
توسعه مناطق محروم

دکتر حسين زاده مدير عامل بانک ملّي
ايران تاکید کرد که نظام بانکي به طور
يکپارچه در خدمت توســعه کشــور به
ويژه مناطق محروم و استانهاي مرزي
است .به گزارش روزنامه عصرايرانيان به
نقل از روابط عموميبانک ملّي ايران،
دکتر محمد رضا حسين زاده در دومين
جلسه کميسيون هماهنگي بانکهاي
استان کردســتان با بيان اين که نظام
بانکي امــروز مورد توجه دولت تدبير و
اميد است ،گفت :اين که شخص آقاي
رئيس جمهور بانکها را ستون فقرات
توسعه کشور اعالم کردند ،نشان ميدهد
که مجموعه دولت براي تحقق اهداف
خــود روي نظام بانکي حســاب ويژه
باز کرده اســت.وي با اشاره به شرايط
ســخت پيش آمده براي فعاليتهاي
بانکي در دوره تحريم ،بر لزوم استفاده
از حداکثر ظرفيتهاي ملي و منطقهاي
براي توسعه فعاليتهاي بانکها تاکید
و خاطرنشــان کرد :هم اکنون سوآپ
ارزي ميــان ايران و ترکيــه ،فرصت
بســيار مغتنميبراي استفاده از ارزهاي
ملي به جاي دالر و يورو اســت و اين
روش ميتوانــد در تعامالت تجاري با
ســاير کشــورها نيز پياده سازي شود.
حسين زاده تاکيد کرد :گرچه هر بانکي
منافع و اســتراتژي خــاص خودش را
دارد ،اما نظام بانکي يکپارچه اســت و
در مقابل تهمتها و تهديدات مقاومت
خواهد کرد.مديرعامل بانک ملّي ايران
اقتصاد کشورمان را بانک محور دانست
و گفت :حجم زيادي از رشد اقتصادي
کشور توســط بانکها محقق ميشود
و روا نيســت در چنين شرايطي نظام
بانکــي به داليل متعــدد مورد هجوم
قرار بگيرد.حسين زاده کمک به رونق
توليد و اشــتغال را تنها خواسته دولت
تدبير و اميد از نظام بانکي دانســت و
گفت :رونق توليد و اشــتغال موضوعي
اســت که در همه جاي کشور پيگيري
ميشــود و البتــه در نقــاط محروم و
مرزي اهميت بيشتري دارد ،به همين
دليل در مذاکرات با استاندار کردستان
اعــام کردم کــه نظام بانکــي آماده
هر گونــه حمايت از ســرمايه گذاران
و صاحبان کســب و کارهاي بزرگ و
کوچک است.

برپايي نمايشگاه آثار پژوهشي ،کتب و نشريات پژوهشکده بيمه در دانشگاه مازندران

بــا آغــاز هشــتمين همايــش ملي
دانشــجويي اقتصاد ايران در دانشکده
علــوم اقتصــادي و اداري دانشــگاه
مازنــدران آثــار پژوهشــي ،کتب و
نشريات پژوهشکده بيمه به شمار قابل
توجه دانشجويان عالقهمند و مراجعان
دانشــگاهي ارائه گرديــد .به گزارش

همکاريهاي متقابــل بيمه و جامعه
دانشگاهي بر شــمردند.گفتني است
پژوهشــکده بيمه در اين همايش دو
روزه که با استقبال گسترده دانشجويان
همراه شده است 130 ،عنوان کتاب و
نشريات توليدي خود را به متقاضيان
عرضه کرده است.
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مديران عامل بانک ملت و شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران
در نشستي مشترک ،بر تقويت همکاريهاي في ما بين تاکيد کردند.به
گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل از روابط عموميبانک ملت ،دکتر
محمد بيگدلي مديرعامل بانک ملت در اين نشســت که حسن روستا
رييــس هيات مديره ،علي رضا لگزايي عضو هيات مديره و قائم مقام
مديرعامل ،مرتضي نجف و بهمن اسکندري معاونان مديرعامل ،مرتضي
ترک تبريزي وهادي سپانلو مديران امور و شهريار خليلي رييس اداره
کل بانکداري شخصي و توسعه محصول اين بانک نيز حضور داشتند،
بانک ملت و مجموعه وزارت نفت را دو شــريک استراتژيک خواند و
اظهار داشت :نگاه بانک به اين مجموعه ،کمک به تحقق اهداف دولت
و وزارت نفت اســت و صرفا نگاه سودآوري ندارد.وي با تاکيد بر اين
نکتــه که بانک ملت آماده حمايت از پروژههاي مجموعه وزارت نفت
و به ويژه شــرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران با هدف ايفاي
رسالت اجتماعي و استراتژيک خود است ،تصريح کرد :همکاري بانک
با شرکت پخش ،سابقهاي حداقل  ۱۵ساله دارد و يک تعامل دوسويه
و برد -برد بين دو مجموعه برقرار اســت.به گفته دکتر بيگدلي ،بانک
ملت با توجه به داشتن امکانات ،زيرساختها ،کارشناسان متخصص
و تجارب ارزنده خود آمادگي دارد تا در ادامه مســير توســعه شرکت
پخش فرآوردههاي نفتي نيز در خدمت اين مجموعه باشد و با تامين
سخت افزارها و نرم افزارهاي الزم و پشتيباني قوي ،به اجرايي شدن

ظرفيت باالی اشتغال در تعاونيها و بنگاهها

نجفي عضو هيئتمديره بانک توسعه تعاون
گفت :ظرفيت ايجاد اشتغال در تعاونيها و
بنگاههاي خرد و متوســط زياد اســت.به
گزارش روزنامه عصرايرانيان،نجفي که در
کارگاه آموزشي مديران ستادي و استاني
بانک توسعه تعاون سخن ميگفت ،با اشاره به رسالت سنگين بانک
توسعه تعاون در ســال حمايت از کاالي ايراني خاطرنشان کرد :با
توجه به شعار سال جاري که حمايت از کاالي ايراني ميباشد بانک
توسعه تعاون بهعنوان تنها بانک تخصصي بخش تعاون با حمايت از
تعاونيها و بنگاههاي خرد و متوسط نقش مهميرا در ايجاد اشتغال
خواهد داشت وي افزود :بانک توسعه تعاون با توجه به رسالت خود
از ابتداي سال تاکنون با بررسي مشکالت و موانع طرحهاي اشتغال
روستايي و اشتغال فراگير به دنبال پيشبرد هر چهبهتر اين دو طرح
مهم ميباشد.نجفي افزود :فرهنگسازماني از مقولههاي مهمياست
که براي رشد و اعتالي سازمان بايد پيگير ارتقاء آن باشيم ،در اين
راه افزايش ميزان رضايت شغلي کارکنان حائز اهميت است که تأثير
مستقيم بر موفقيت سازمان دارد.نجفي با اشاره به اهميت بحث نشان
اعتباري و «برندينگ» در ايجاد علقه ميان بانک و مشــتري گفت:
با اعتالي برندينگ همچنين ميتوانيم ميزان احســاس مسئوليت
در ميان کارکنان را اعتال بخشيم.وي همچنين اشارات مهميرا در
خصوص پيادهسازي قانون خدمات کشــوري و راهاندازي فاز يک
مرکز داده بحراني بيان داشت.

مراسم معارفه محمود خدامرادي به عنوان
سرپرست جديد شعبه يزد با حضور آقايان
عليپور يزدي عضــو هيت مديره و معاون
مالي و اداري وکتيرائي مدير امور شــعب و
نمايندگان برگزار شــد.به گزارش روزنامه
عصرايرانيان به نقل از روابط عموميبيمه
ســرمد ،عليپور در اين مراسم که با حضور
همکاران شعبه ،نمايندگان و کارگزاران در
اين استان برگزار شد ،ضمن تبريک اعياد
شــعبانيه به کليه حاضران ،عملکرد بيمه

پروژههاي اين شــرکت کمک کند.مهندس موسوي خواه ،مديرعامل
شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران هم در سخناني با قدرداني
از همکاري بيش از  ۱۵ساله بانک ملت با اين شرکت ،نقش اين بانک
را در هوشمندسازي توزيع سوخت بسيار پررنگ خواند و اظهار داشت:
در اين پروژه ،بانک ملت بهترين زيرساختهاي آي تي را فراهم کرد
به گونهاي که در آن برهه ،هيچ بانکي نتوانســت با بانک ملت رقابت
کند.وي بانک ملت را يک بانک به بلوغ رسيده خواند و افزود :اين بانک
هميشه به توليد داخلي توجه داشته و در اين زمينه ،يک بانک خوشنام

است.مهندس موسوي خواه ،پيشنهاد مشارکت در سرمايه گذاريهاي
جديد شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران را به بانک ملت ارائه
کرد و گفت :يک طرف تماميبســترهاي بانکي شرکت ملي پخش
فرآوردههاي نفتي ايران به اين بانک برميگردد و شرکت پخش آماده
مشــارکت با بانک در پروژههاي آتي خود است.وي در پاسخ به برخي
شائبهها در زمينه تاخير در واريز وجوه سوخت جايگاه داران هم اظهار
داشــت :بانک ملت در وجوه جايگاه داران ،حتي يک ريال نيز دخل و
تصرف ندارد و هرآنچه رخ داده وفق مقررات بانک مرکزي بوده است
که بانکها ملزم به رعايت آن هســتند.مديرعامل شرکت ملي پخش
فرآوردههــاي نفتي ايران در عين حال تاکيــد کرد که بايد راهکاري
براي برون رفت از اين وضعيت پيدا کنيم تا امنيت خاطر براي جايگاه
داران نيز فراهم شــود.وي در پايان اين نشست ،از بانک ملت به ويژه
دست اندرکاران شعبه مستقل مرکزي به دليل همکاري مطلوب با اين
شرکت سپاسگزاري کرد.مديرعامل بانک ملت هم در اين جلسه دستور
داد تا پيشنهادات همکاري مديرعامل شرکت ملي پخش فرآوردههاي
نفتي ايران بررســي و براي اجرايي شدن آن راهکارهاي الزم فراهم
شود تا همکاري دو مجموعه ،بيش از پيش تقويت شود.در اين نشست،
پيشنهادات جديد بانک ملت براي تقويت همکاريهاي في مابين نيز
به مهندس موسوي خواه ،مديرعامل شرکت ملي پخش فرآوردههاي
نفتي ايران ارائه شد.

تقدير از مديران و پیشکسوتان بيمه «ما»

رشد ضمانت نامههاي ريالي بانک صادرات ايران

مراســم تقدير از بازنشســتگان با حضور
مديرعامل  ،اعضاي هيات مديره  ،معاونين
و پرسنل شرکت برگزار شد و طي آن عالوه
بر تجليل از کارمندان بازنشسته و اهدا لوح
تقدير  ،از زحمات پرسنل شاغل شرکت نيز
تقدير و تشکر به عمل آمد .به گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل از
روابط عموميبيمه «ما» در اين مراسم حجت بهاري فر ضمن تقدير و
تشکر از چندين سال تالش همکاران باسابقه گفت  :بازنشستگان ذخاير
صنعت بيمه کشور بوده و نقش اساسي در راه اندازي شرکت بيمه «ما»
داشتندب و بي شک موفقيتهاي روزافزون شرکت بيمه «ما» مديون
تالش صادقانه کليه پرســنل اين شرکت علي الخصوص همکاران
پيشکسوت بوده است.وي بزرگترين سرمايه هرشرکتي را نيروي انساني
دانست و افزود  :هر خالقيت و ابتکاري که در شرکت شکل ميگيرد
ماحصل تالش انسانهاي خالق  ،مستعد و متخصص است که آن را
شکل ميدهند .در همين راستا و به منظور تکريم همکاران بازنشسته
صنعت بيمه که در شرکت بيمه «ما» مشغول بودند و به پاس تالش
و همکاري چندين ســاله آنان قدرداني و تجليل ميشود.مديرعامل
بيمه «ما» افزود  :اميدواريم در سال  97موفقيتهاي چشمگيري در
زمينههاي مختلف کسب کرده و از «ما» بعنوان شرکتي سرآمد و در
حال توسعه نام برده شود  ،ما همچنان با هم و در کنار هم هستيم و شما
چون ديروز براي شرکت عزيز و محترم ميباشيد.در پايان اين مراسم از
کارمندان سابق با اهداي لوح و هديه تقدير به عمل آمد .

معاون اعتبارات بانک صادرات ايران گفت:
ضمانت نامههاي ريالي صادر شده توسط
اين بانک در سال  ٩٦قريب به  ١٨هزار و
 ٥٠٠ميليارد ريال افزايش يافته و همچنين
مطالبــات اين بخش نيز رقم قابل توجهي
کاهش يافته است.به گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل از روابط
عموميبانــک صادرات ايران ،امير يوســفيان در جمع  ٥٠٠رييس
شــعبه برتر اين بانک با بيان اينکه تالشهــاي صورت گرفته در
سطح شبکه بانک براي صدور ضمانت نامههاي ريالي مطلوب بوده،
گفت :بانک صادرات ايران طي سال  ٩٦با ثبت رشد  ٢١.٧درصدي
ميزان صــدور ضمانت نامههاي ريالي قريب بــه  ١٨هزار و ٥٠٠
ميليارد ريال افزايش داشــته و مطالبات اين نوع تعهدات نيز بالغ بر
 ١٠٠٠ميليارد ريال نســبت به سال قبل کاهش داشته است.معاون
اعتبارات بانک صادرات ايران افزود :بانک صادرات ايران با توجه به
پتانســيلهاي موجود و برنامه ريزيهاي انجام شده ،به رتبه برتر
صدور ضمانت نامههاي ريالي در شــبکه بانکي در سال  ٩٧دست
خواهد يافت.وي در همايش «تجليل از  ٥٠٠رييس شعبه برتر بانک
صادرات ايران» ظرفيتهاي بزرگ بانک را مورد اشــاره قرار داد و
گفت :اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي ظرفيت بسيار گستردهاي در
اين بانک براي بخشهاي مختلف صنعتي و بازرگاني ايجاد کرده و
بايد سهم بيشتري از قابليتهاي اين بخش در راه خدمت به اقتصاد
کشور بکار گرفته شود.

سرپرست جديد شعبه يزد بيمه سرمد منصوب شد
سرمد در طي چند سال گذشته و جايگاه اين
شرکت در صنعت بيمه را تشريح کرد.وي
ضمن قدردانــي از تالش و زحمات جناب
آقاي افضلي مديريت سابق شعبه ،به معرفي
مدير جديد شعبه و سوابق ايشان پرداخت
و اظهار اميدواري کرد :انتخاب شايســته
وي در اين جايگاه ،گام مثبتي را در جهت
تحقق بيش از پيش اهداف بيمه سرمد در
اين اســتان بردارد.عضو هيات مديره بيمه
سرمد ،اســتان يزد را داراي پتانسيلهاي

مطلوب معدني و صنعتي برشمرد و گفت:
ِ
فرهنگ ســازي صنعت بيمه و آگاهي از
مزاياي بيمه نامههاي رشتههاي مختلف به
ويژه بيمههاي زندگي يکي از رسالتهاي
شــرکتهاي بيمه است؛ بديهي است که
بيمه سرمد نيز از اين قاعده مستثني نيست و
با حضور در اکثر استانهاي کشور در جهت
سهولت دسترسي خدمات بيمهاي به مردم،
در اين مســير گامهاي مثبتي را برداشته
است.وي ،در بخش ديگري از سخنان خود،

از حمايتهــاي همه جانبه بانک صادرات
در اســتان يزد قدرداني کرد و خاطرنشان
کــرد :ارائه خدمات شايســته به کارکنان،
بازنشستگان و مشــتريان بانک صادرات،
يکي از مهمترين رويکردهاي بيمه سرمد
ميباشد که خوشــبختانه در سال گذشته
موفق شديم سطح مطلوبي از رضايتمندي
در ايــن بخش را کســب نماييم.کتيرايي
نيز در اين مراســم ضمن ابراز خرسندي
از عملکرد مطلوب شــعبه کوير در سنوات

گذشــته ،افزايش ميزان پرتفوي با حفظ
ترکيب متــوازن آن ،ارائه خدمات مطلوب
به مشتريان ،معرفي صحيح محصوالت و
مزاياي استفاده از بيمه نامههاي مختلف را
توسط شبکه فروش اين استان ،مورد تاکيد
قرار داد.

مدير عامل بانک کشاورزي از توسعه شهركهاي گلخانهاي حمايت کرد
روح اهلل خدارحمــي ،رئيــس هيات
مديره و مديرعامل بانک کشاورزي با
مهندس منصوري رئيس هيات مديره
و مديرعامل شــركت شــهركهاي
كشــاورزي ديدار و گفت و گو کرد .به
گزارش روزنامــه عصرايرانيان به نقل

رئيــس اداره کل روابــط عموميبانک
مسکن ،استفاده از قابليت بازپرداخت 15
ســاله در تسهيالت اوراق خريد مسکن
را مستلزم رعايت دو شرط همزمان ،از
سوي تسهيالت گيرندهها عنوان کرد.
مهــدي احمدي در گفت و گو با پايگاه
خبري بانک مسکن -هيبنا ،در اين باره
اعالم کــرد :بر اســاس ضوابط تعيين
شده از سوي بانک مسکن ،بازپرداخت
 15ســاله صرف ًا براي تسهيالت اوراق
خريد مســکن و فقط مختص صاحب
خانــه شــدن در بافتهاي فرســوده

ازروابط عموميبانک کشاورزي ،در اين
ديدار که روز يکشنبه  23ارديبهشت در
محل ســاختمان ادارات مرکزي بانک
کشاورزي صورت گرفت ،راهكارهاي
كمك به ايجاد و توســعه زيرساخت
شهركهاي کشاورزي بررسي و ادامه

مراحل به کارگروه ويژه محول شد .بر
اســاس اين گزارش ،خدارحميضمن
اعــام حمايــت از ايجاد و توســعه
شــهرکهاي گلخانهاي و برنامههاي
اجرايي اين شــرکت ،دستورات الزم
را براي تســهيل امور صادر کرد .اين

گزارش ميافزايــد مهندس منصوري
در اين نشســت  ،توسعه شهركهاي
گلخانهاي را با توجــه به بحران آب،
يك ضرورت اجتناب ناپذير برشمرد و
خواستار حمايت بانك كشاورزي براي
شتاب دادن به توسعه شهرکها شد

شرط بازپرداخت  15ساله تسهيالت اوراق مسکن
شــهري در تماميشــهرهاي کشــور
اســت .به اين ترتيب ،کســاني که از
تسهيالت اوراق خريد مسکن در خارج
از بافتهاي فرســوده براي خريد خانه
استفاده ميکنند ،کماکان بايد عمليات
بازپرداخت تســهيالت (پرداخت اقساط
ماهانه) را در مدت  12سال به سرانجام
برسانند.احمدي درباره شرط دوم عالوه
بــر شــرط اول مربوط به اســتفاده از
تسهيالت اوراق فقط در بافت فرسوده
نيز گفت :شرط دوم به روش بازپرداخت
ارتباط دارد .به اين معنا که براي نحوه

دادنامه پرونده کالسه 9609988711300151شعبه  ۱۰۱دادگاه کیفری دو شهرستان سنندج ( ۱۰۱جزایی سایق) تصمیم نهایی
شماره  9609978711301337شاکی :خانم ندا صفریانی فرزند اکبر به نشانی کردستان سنندج متهمين :آقای سوران حسینی
فرزند صدیق به نشانی کردستان سنندج  -روستای ننله  .۲ .خانم شنو زندی فرزند خالد به نشانی کردستان سنندج روستای
ننله اتهام :رابطه نامشــروع با عمل منافی عفت (غير از زنا) با عنایت به محتویات پرونده دادگاه ضمن اعالم رســیدگی و با
استعانت از خداوند به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید« .رأی دادگاه» به موجب گزارش مامورین انتظامی شهرستان
سنندج  -1آقای سوران حسینی ،فرزند صدیق -۲خانم شنو زندی  ،فرزند خالد همگی ازاد به لحاظ متواری بودن متهم هستند
به داشــتن رابطه نامشروع دون زنا موضوع شکایت خانم ندا صفریانی فرزند اکبر دادگاه با بررسی جامع محتویات پرونده
و با عنایت به شکایت شاکیه ،صورتجلسات و گزارش های مامورین انتظامی ،شهادت شهود و بازنویسی متن پیامک ها ،بزه
انتسابی به نامبردگان را محرز و مسلم تشخیص داده و به استناد ماده  ۶۳۷قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات هر یک از
متهمین و به تحمل پنجاه ضربه شالق تعزیری با اجرای آن به نحو شرعی محکوم می نماید .رأی صادره غیابی بوده و ظرف
بیست روز پس از ابالغ .اقابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم
محترم تجدید نظر استان کردستان می باشد .م/الف5175:
مصطفی بیاتی فر رئیس شعبه  ۱۰۱دادگاه کیفری در سنندج رونوشت برابر اصل واداريست دانانیانی مدیر دفتر شعبه ۱۰۱
کیفری دو سنندج
آگهی ابالغ اجرئیه در پرونده کالسه  167/96ش  4شعبه چهارم این شورا محکوم علیه کوروش اکبری فرزند عزت اهلل محکوم
است به پرداخت مبلغ دو میلیون و سیصد هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ یکصدو بیست و یک هزار تومان بابت هزینه
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  91/7/27و( )91/9/27لغایت اجرای حکم طبق شاخص قیمت ها در حق محکوم له
غالم علی نجفی بنابراین با توجه به مجهول المکان بودن اقامتگاه محکوم علیه در اجرای ماده  9قانون اجرای احکام مدنی مفاد
اجرائیه یک نوبت به ترتیب مقرر در مواد 118و 119قانون یاد شده اگهی و به نامبرده ابالغ می گرد تا ظرف مدت  10روز از

اســتفاده از شــکل جديــد بازپرداخت
تسهيالت اوراق خريد مسکن ،چنانچه
متقاضيان اين تســهيالت بخواهند به
جاي بازپرداخت  12ســاله ،از شــکل
جديد در قالب بازپرداخت  15ساله بهره
ببرند بايد در قــرارداد بانکي خود ،فقط
بازپرداخــت به روش ســاده را انتخاب
کنند.احمدي با توضيح بيشتر درباره اين
شرط تصريح کرد :چنانچه يک متقاضي
دريافت تسهيالت اوراق خريد مسکن،
بخواهــد از روش پلکاني براي پرداخت
اقســاط ماهانه اين تسهيالت استفاده

کنــد در اين صورت نميتواند شــکل
بازپرداخــت  15ســاله را انتخاب کند.
بنابراين ،رعايت دو شرط شامل «استفاده
از تسهيالت اوراق خريد مسکن صرف ًا
در محلههاي واقع در بافت فرسوده هر
شهر» و همچنين «انتخاب روش ساده
به جاي پلکاني براي پرداخت اقساط»،
براي اســتفاده از مزيت بازپرداخت 15
ساله ضروري است .در ساير روشهاي
تقسيط شامل تقسيط پلکاني ساالنه با
ضريب افزايش  3درصــد و همچنين
تقسيط پلکاني  4ساله با ضريب افزايش

تاریخ انتشار اگهی مفاد و موضوع اجرائیه را اجرا نماید اال اجرا احکام مدنی نسبت به اجرای احکام مدنی نسبت به اجرای حکم
ووصول هزینه اجرا اقدام می نماید در این صورت برای عملیات اجرایی به محکوم علیه ابالغ یا اخطار 3 +دیگری نخواهد شد
مگر اینکه به محکوم علیه محل اقامت خود را کتبا به این اجرا اعالم نماید.
دفتر شعبه چهارم حل اختالف دادگستری سنقر
زمان برگزاری مزایده  1397/03/13 :نوبت مزایده  :نوبت اول محل برگزاری مزایده  :اجرای احکام حقوقی دادگستری سنقر
درخصوص پرونده اجرائی کالسه  960364الف  1صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اجرای احکام مدنی سنقر در
نظر دارد مطابق ماده  137قانون اجرای احکام مدنی ملک موصوف در زیر را از طریق مزایده حضوری بفروش برســاند :
مشــخصات ملک مورد مزایده  :اراضی تحت تصرف محمد رحمتی زاهد واقع در روســتای کل سفید پالک  60کلیایی شامل
اراضی ابی و دیم به میزان  106100متر مربع دیم و  13550متر مربع ابی که در تاریخ  95/10/18توسط کارشناس رسمی
دادگستری به مبلغ  930000000ریال معادل نودو سه میلیون تومان تعیین گردیده است .و مزایده ان یکشنبه مورخ 97/03/13
ساعت  12ظهر تعیین گردیده است که در محل دفتر اجرای احکام مدنی شهرستان سنقر واقع در بلوار ادیبی برگزار می گردد
طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر جهت اطالع از نحوه مزایده و بازدید از اموال مورد مزایده به این اجرا
مراجعه نماین و در روز و ساعت مقرر جهت شرکت در مزایده در اجرای احکام حاضر شوند هر کس که باالترین قیمت را
پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است ده درصد بهای پیشنهادی را فی المجلس به عنوان
ســپرده به حســاب مزبور واریز نماید در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده  129قانون اجرای
احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد ضمنا کلیه هزینه های
قانونی به عهده برنده مزایده خواهد بود .
داور اجرای احکام مدنی دادگستری سنقر

بانک و بیمه
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تقویت همکاری بانک ملت و شرکت پخش فرآوردههاي نفتي

بازدید مديرعامل بانک صنعت و
معدن از شرکت کاشي بلوچستان

علي اشرف افخميرئيس هيات مديره
و مديرعامــل بانك صنعت و معدن در
جريان ســفر خود به استان سيستان و
بلوچســتان  ،به اتفاق هيات همراه از
شركت كاشي وشنگار بلوچستان بازديد
كرد.به گزارش روزنامــه عصرايرانيان
به نقل از پايگاه اطالع رســاني بانك
صنعــت و معدن  ،اين شــركت كه با
 14ميليون يورو تسهيالت ارزي بانك
صنعت و معدن در حال اجراست انواع
كاشــي و ســراميك توليد خواهد كرد
و موجــب اشــتغال  70نفر ميشــود.
شركت ياد شده با ظرفيت توليد روزانه
 ١٧٠٠٠مترمربع  ،با هدف صادرات به
کشورهاي همسايه در شهرک صنعتي
زاهدان در دست احداث است و در حال
حاضر  ۶٠درصد پيشــرفت فيزيکي را
پشت سر گذاشته است.

روزنامه عصرايرانيان به نقل از روابط
عموميپژوهشکده بيمه ،پس از افتتاح
ايــن همايش که بــا دومين همايش
ملي اقتصاد ايران همراه است ،رييس
دانشــکده علوم اقتصــادي و اداري
دانشگاه مازندران ،عضو هيات مديره
بيمه ايران ،معاون پژوهشي و فناوري

دانشــگاه مازندران و دبير همايش از
غرفه پژوهشــکده بيمه بازديد کردند.
در اين بازديد از پژوهشــکده بيمه به
عنوان حلقه ارتباطي صنعت و جامعه
دانشــگاهي ياد شــد و متوليان اين
دانشــگاه مباحث بيمههاي بازرگاني
را به عنــوان ظرفيــت بزرگي براي
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 20درصــد ،حداکثــر دوره بازپرداخت
کماکان  12ساله اســت.بر اساس اين
گزارش ،مطابق بخشنامه بانک مسکن،
براي اين موضوع رعايت ساير شرايط و
ضوابط مربوط به اعطاي تســهيالت از
محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از
تسهيالت مسکن از سوي شعب سراسر
کشور الزامياست.

اخبار
همايشروسايشعبومديرانمديريت
شعبغرببانکقوامين

همايش روســاي
شــعب و مديــران
مديريت شعب غرب
تهــران بــزرگ با
عنوان (نقش شعب
در حمايت از کاالي ايراني) برگزار گرديد.
اولين همايش مديريت شعب غرب تهران
بزرگ سال  ١٣٩٧و در راستاي برنامههاي
ابالغي بيست و ششمين همايش بانک ،
همچنين بررسي آمار عملکرد سال  ١٣٩٦و
تبيين اهداف سالجاري با حضور مدير عامل
بانک دکتر تقي نتاج  ،مدير کل شعب غرب
تهران بزرگ درزي نيا  ،معاون بازاريابي و
امور استانها  ،معاون پشتيباني و مهندسي
 ،معــاون طرح برنامه  ،معــاون فناوري و
اطالعات  ،معاون اعتباري  ،معاون سرمايه
انســاني  ،رياست محترم عقيدتي سياسي
بنياد تعاون ناجا حجت االسالم والمسلمين
حاج آقا ياري  ،جناب ســرهنگ صالحي
معاونت محترم پيشگيري حفا بنياد تعاون
ناجا  ،جناب سرهنگ فخار رياست محترم
اطالعات پليس فتا  ،مديرعامل شــرکت
ســايان کارت و مديران دواير و روســاي
شــعب غرب تهران بزرگ در روز 3شنبه
مورخ  18ارديبهشت ماه درسالن همايش
باشگاه فرهنگي ورزشي پاس قوامين برگزار
گرديد .علي درزي نيا ضمن تبريک اعياد
شعبانيه و خير مقدم به مدعوين و مسئولين
شــعب در خصوص سياســتهاي کالن
بانک در سال  ٩٦که در بيست و ششمين
همايش سراسري مديران مطرح شده بود
همچنين در مورد حمايت از کاالي ايراني
و برنامهريزي جهــت تحقق آن  ،نقش و
تالش همكاران شعب در حمايت از کاالي
ايراني كه منجر به تحقق سياســتهاي
بانك گــردد  ،مطالبي را بيان نمودند و به
ارائه گزارشــي از عملکرد اين مديريت در
بخشهاي منابع  ،مصارف  ،معوقات  ،تعداد
شعب و پرســنل  ،ضمانتنامه  ،سپردهها و
طرح اعتباري فاخر و آرامين اشاره نمودند
 .به گزارش روابط عموميبانك دکتر تقي
نتاج طي سخناني  ،مطالبي در مورد حفظ
يکپارچگي سازماني  ،ارتباط شعب با ناجا و
اســتفاده بهينه از ظرفيتهاي ناجا  ،ايجاد
محصوالت متنوع و تجهيز فناوري جديد
 ،جلوگيري از تکرار اشــتباهات احتمالي
در کليه ســطوح سازماني  ،تغيير جهت در
حوزه مصارف و رشــد آن تــا  3برابر و ...
بيان کردند  .سپس رياست محترم عقيدتي
سياســي بنياد تعاون ناجا حجت االسالم
والمســلمين حاج آقا ياري ضمن تبريک
ماه شعبان و تاکيد بر نامگذاري سال ١٣٩٧
اشاره به اين موضوع که امسال مزين شده
اســت به فرمايش مقام معظم رهبري در
خصوص حمايت از کاالي ايراني و اجراي
اين مهــم «همچنين برنامهريزي صحيح
مسئولين  ،تعهد و استفاده از کاالي ايراني
توسط آحاد مردم مطالبي را بيان و در ادامه
از روساي شــعب (ميدان قدس ١٦،متري
اميري،فلكه اول صادقيه،مطهري،شهرك
راه آهن،اريكه،اشرفي اصفهاني،عطار،شهر
ان،اميريه،بلواركشاورز،ستارخان و اكباتان
که عملکــرد مطلوب در حوزه جذب منابع
در طرحهاي اعتباري فاخر و آرامين داشتند
به همراه لوح تقدير از آنان تجليل گرديد .
صدور بيش از يک ميليارد ريال
ضمانتنامه در فروردين ماه سالجاري

بانک رفاه در مقطع فروردين ماه ســال
جــاري ،بالغ بــر  1.770ميليــارد ريال
ضمانتنامه ريالي صادر کرده اســت .به
گزارش روزنامــه عصرايرانيان به نقل از
روابــط عموميبانک رفاه ،طي اين مدت
تعــداد  944فقره انــواع ضمانتنامههاي
ريالي صادر شــده است که مديريتهاي
شعب استان خراســان رضوي ،کرمان و
مازندران به ترتيب داراي بيشترين تعداد
پرداختي به ميــزان  69 ،121و  60فقره
و همچنين مديريتهاي شــعب استان
کرمــان ،زنجان و خراســان رضوي به
ترتيب داراي بيشترين مبلغ پرداختي به
ميزان ( )297( ،)313و ( )252ميليارد ريال
بوده اند.

حصر وراثت اقای علی ثامنی دارای شماره شناسنامه  203به شرح دادخواست به کالسه  970106از این شورا درخواست
گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان لیال رسولی به شماره شناسنامه  298در تاریخ  97/2/16در
اقامتگاه دائمی خود فوت نموده زندگی گفته ورثه ان مرحوم در زمان فوت منحصر است به 2فرزند پسر به اسامی -1میالد
ثامنی به شــماره ملی  3350114008صادره از سنقر  -2سعید ثامنی به شــماره ملی  3350275001صادره از سنقر و یک
همسر دائمی بنام اقای علی ثامنی فرزند خیراله به شماره ملی 3359471830صادره از سنقر وپدر متوفی بنام عباس رسولی
فرزند نصراله به شماره ملی  3359408731صادره از سنقر و مادر متوفی بنام مهین رحمانی فرزند محمد نقی به شماره ملی
 3358055043صادره از سنقر و غیر از نامبردگان ورثه دیگری نداشته با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در
یک نوبت اگهی می نمایدتا هر کس اعتراضی دارد و وصیت نامه ای از متوفی دارد از تاریخ نخســتین اگهی ظرف یک ماه به
دادگاه تقدیم دارد و الی گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان سنقر
حصر وراثت خانم شــهال بهرامی چرخالنی به شــماره ملی  3256724061به شرح دادخواست به کالسه  970101از این
شورا درخواست گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منصور درخشان چشمه زنگی به شماره
ملــی  3358546276در تاریخ  97/12/23در اقامتگاه دائمی خود فــوت نموده زندگی گفته ورثه ان مرحوم در زمان فوت
منحصر اســت به فرزندان پسر -1فرشاد درخشان چشمه زنگی ش م  3240954583صادره از کرمانشاه  -2امیر رضا
درخشان چشمه زنگی ش م  3241751287صادره از کرمانشاه دختر  -1حدیث درخشان چشمه زنگی ش م 3242730208
همسر متوفی -1شهال بهرامی چرخالنی ش م  3256724061صادره از کرمانشاه مادر متوفی  -1 :شوکت بهاری کیونانی
ش م  3358044874صادره از سنقر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نمایدتا
هر کس اعتراضی دارد و وصیت نامه ای از متوفی دارد از تاریخ نخستین اگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد و الی
گواهی صادر خواهد شد .رییس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان سنقر

