اخبار

طي هفته گذشته و پس از شيوع کروناويروس صورت گرفت؛

رشد چشمگير استقبال مشتريان از خدمات غيرحضوري بانک صادرات

اعالم تسهيالت اعطايي بانک رفاه در
يازده ماهه نخست سال 98

گزارش تسهيالت
اعطاي��ي بان��ک
رف��اه در ي��ازده
ماه��ه نخس��ت
س��ال ج��اري در
بخشه��اي مختلف اقتص��ادي ،بنگاههاي
کوچک و متوس��ط ،ضمانتنامههاي صادره
ريال��ي ،قرض الحس��نه اعطاي��ي ازدواج و
تهيه جهيزيه ،اش��تغالزايي و مشاغل خانگي
مددجويان س��ازمان بهزيس��تي کل کشور،
کميت��ه ام��داد ام��ام خمين��ي (ره) و وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعي ،صندوق توسعه
ملي و طرحهاي حوزه اعتباري اعالم شد.به
گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل از روابط
عموميبان��ک رفاه کارگ��ران ،اين بانک در
سالهاي  97 ،96و يازده ماهه نخست سال
 ،98بالغ بر  28.252ميليارد ريال تسهيالت
از محل منابع بانک به بنگاههاي کوچک و
متوسط پرداخت کرده است.همچنين بانک
رفاه در يازده ماهه نخس��ت سال جاري ،در
بخشهاي آب و کشاورزي ،صنعت و توليد،
مس��کن و س��اختمان ،بازرگاني ،خدمات و
متفرق��ه بي��ش از  448.229ميلي��ارد ريال
تس��هيالت اعطا کرده اس��ت.اين بانک در
س��ال  97و يازده ماهه نخس��ت س��ال ،98
تعداد  25.465فقره تسهيالت قرض الحسنه
مش��اغل خانگي ،اشتغال زايي و کارفرمايان
طرحهاي مدد جويي به مبلغ بيش از 4.189
ميليارد ريال به معرفي ش��دگان کميته امداد
امام خميني (ره) ،سازمان بهزيستي و وزارت
تع��اون ،کار و رفاه اجتماع��ي پرداخت کرده
اس��ت.بانک رفاه همچني��ن در مقطع يازده
ماهه نخست سال جاري ،مبلغ 1,458,560
ميلي��ون ري��ال تس��هيالت از مح��ل منابع
قراردادهاي س��پرده گذاري صندوق توسعه
ملي اعطا کرده است.بر اساس اين گزارش،
بان��ک رفاه طي يازده ماهه نخس��ت س��ال
جاري ،بي��ش از  59.016ميليارد ريال انواع
ضمانتنامهه��اي ريالي به تع��داد 110.712
فقره صادر کرده اس��ت.همچنين شعب اين
بانک از محل سپردههاي قرض الحسنه نزد
خود و در يازده ماهه نخس��ت س��ال جاري،
تعداد  56.322فقره تسهيالت قرض الحسنه
ازدواج و تهي��ه جهيزي��ه بي��ش از 17.488
ميليارد ريال پرداخت کرده است.

اس��تقبال از خدمات بانکداري غيرحضوري
بان��ک صادرات ايران توس��ط مش��تريان و
هموطنان موجب رش��د قابل توجه استفاده
از اپليکيش��ن «ص��اپ»« ،اينترنتبان��ک»
و «همبان��ک» در هفت��ه گذش��ته ش��د.به
گ��زارش روزنام��ه عصرايرانيان ب��ه نقل از

روابطعموميبانک ص��ادرات ايران ،تالش
براي توجه دادن مشتريان و عموم هموطنان
به استفاده از خدمات بانکداري غيرحضوري
بانک ص��ادرات ايران در ش��رايط تش��ديد
ش��يوع بيماري کرونا موجب رشد  ٤٧درصد
مبل��غ تراکنشه��اي اينترنتبانک ،افزايش
 ٢٤درصدي مبلغ تراکنشهاي اپليکيش��ن
«ص��اپ» و باال رفتن تع��داد تراکنشهاي
«همبانک» ص��ادرات ايران طي يک هفته
منتهي به  ١٦اس��فند ماه نسبت به متوسط

تعداد تراکنشه��اي اين ابزارها در بهمنماه
شد.مبلغ تراکنشهاي اينترنتبانک صادرات
ايران در اين هفته در حالي با  ٤٧درصد رشد
از  ٧٢ه��زار ميليارد ريال تراکنش گذش��ت
که تعداد تراکنشه��اي آن نيز با  ٥ميليون
تراکنش ،نس��بت به متوسط هفتگي بهمن
ماه با  ٢٧٩درصد رش��د همراه شد.همچنين
اس��تقبال قابل توج��ه کاربران اپليکيش��ن
پرداخ��ت بانک صادرات اي��ران «صاپ» در
هفته مورد نظر موجب ش��د تا در اين هفته

رييس اداره کل اعتبارات و تأمين مالي خبر داد:

بيشترين تسهيالت بانک مسکن به سيل زدگان براي «تعميرات» پرداخت شد

گ�روه بان�ک و بيمه :رضا صالحي ش��هرابي از تعمير۱۵ه��زار و  ۸۰۲واحد
مس��کوني آسيب ديده ناشي از سيل امسال در شهرها و روستاهاي کشور
با تسهيالت قرض الحسنه اين بانک خبر داد.رضا صالحي شهرابي رييس
اداره کل اعتب��ارات و تأمين مالي با بيان اينکه پرداخت تس��هيالت قرض
الحس��نه به آسيب ديدگان ناش��ي از سيل ابتداي امس��ال از سوي بانک
مس��کن همچنان ادامه دارد ،به پايگاه خبري بانک مسکن-هيبنا ،گفت:
بانک مسکن در دو مرحله براي پرداخت تسهيالت به سيل زدگان امسال
اعتب��ار تخصيص داده اس��ت .مجموع اعتبار تخصيص��ي در هر دو بخش
رقميبالغ بر  950ميليارد تومان ميشود که اين اعتبار در سه بخش شامل
بازسازي واحدهاي مسکوني شهري و روستايي ،تعمير واحدهاي مسکوني
ش��هري و روستايي و همچنين پرداخت هزينههاي معيشتي و خريد لوازم
خانگي در  22اس��تان آس��يب ديده در قالب تسهيالت در حال پرداخت به
متقاضيان اس��ت.وي ادامه داد :آخرين گزارش عملکرد ارايه شده از سوي
مديريت ش��عب در خصوص حجم تس��هيالت پرداختي در هر سه بخش
حاکي از آن است که از زمان آغاز پروسه پرداخت تسهيالت در استانهاي
کش��ور از سوي شعب بانک مس��کن تا پايان بهمن ماه امسال ،از مجموع
پروندههاي معرفي ش��ده به شعب 36 ،هزار و  586پرونده تسهيالت خود
را در يک��ي از س��ه حوزه بازس��ازي ،تعمير يا خريد ل��وازم خانگي دريافت

ک��رده اند .ارزش تس��هيالت پرداختي در بازه زمان��ي مذکور رقميبالغ بر
 774ميلي��ارد و  41ميليون و  300هزار تومان ميش��ود.به گفته صالحي
يکي از مهمترين بخشهايي که آس��يب ديدگان در اس��تانهاي مختلف
کشور متقاضي اخذ تس��هيالت بودهاند «تعمير واحدهاي مسکوني» بوده
است.وي درباره کارنامه عملکرد بانک مسکن در حوزه پرداخت تسهيالت
براي تعمير واحدهاي مسکوني اظهار کرد :طي  11ماه گذشته ،در روستاها
و ش��هرهاي آسيب ديده کشور ،مجموعا  15هزار و  802پرونده براي اخذ

بيمه دي خدمات ويژه پيشگيري و درمان کرونا ارائه ميدهد

معاونت فني بيمههاي اشخاص شرکت بيمه دي همزمان
با شيوع بيماري کرونا ،خدمات جديدي را براي پيشگيري
و تسهيل درمان اين بيماري به مشتريان خود ارائه ميدهد.
به گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل از روابط عموميو
اطالع رس��اني؛ س��جاد رامن��دي معاون فن��ي بيمههاي
اشخاص ش��رکت بيمه دي از پوشش هزينههاي درماني
کرونا در رشته درمان و درمان متصل به عمر در بيمههاي

زندگي خبر داد و افزود ١٠ ،هزار پک پيشگيرانه براي بيمه
شدگان با بيماري خاص تهيه شده است که به ايشان اهدا
خواهد شد -.افزايش مدت زمان ارائه اسناد پزشکي تا يک
ماه - ،کاهش محدوديتهاي دريافت دارو و تاييديههاي
پزشکي - ،ارسال مستمر پيامکهاي آموزشي جهت بيمه
شدگان درمان و زندگي ،راه اندازي اپليکيشن همراه بيمه
دي جهت اطالع از وضعيت هزينههاي درماني - ،کاهش

ورزشی
شکایت کیهانی به سازمان بازرسی؛

طرح ادعای  ۷تخلف در انتخابات فدراسیون دوومیدانی

گروه ورزش��ی :یکی از نامزدهای ریاست
فدراس��یون دوومیدانی مدعی وقوع هفت
تخلف در انتخابات ریاست این فدراسیون
شده اس��ت .برگزاری انتخابات فدراسیون
دوومیدان��ی ،بحث اصلی برنامه ورزش��ی
رکورد بود .شروین اسبقیان مدیرکل دفتر
امور مش��ترک فدراس��یونها اولین کسی
بود ک��ه درباره این انتخابات صحبت کرد.
او گفت :با ش��ناختی ک��ه از علینژاد دارم،
میدانم که او یک مدیر مقرراتی اس��ت و
اجازه به حوزههای زی��ر نظرش نمیدهد
که کار غیرقانونی صورت بگیرد .مستندات
برگزاری انتخابات مورد بررس��ی معاونت
قهرمانی قرار گرفت��ه و بعد اجازه برگزاری
داده شد .وی در ادامه افزود :آییننامه توسط
وزیر ورزش ابالغ میشود و قانون نیست.
ش��رایط کش��ور هم االن مشخص است
و بحث دورکاری هم مطرح ش��ده اس��ت.
بنابراین مقام اصلی وزارت ورزش شخص ًا
میتواند دستور بدهد که اگر مشکلی باشد،
براساس آن شرایط تصمیمگیری صورت
بگی��رد .اس��بقیان گفت :تاری��خ انتخابات
مشخص شده بود .با توجه به شرایط ویژه
دوومیدانی ،ثبات مدیریت بس��یار مهم بود
که وضعیت این فدراس��یون تعیین تکلیف
بشود .قب ً
ال هم رخ داده است که یک رئیس
هیئت نیام��ده ،اما رأی خود را مهر و امضا
کرده و فرستاده است .وی با اشاره به اینکه
قهرمانان فدراسیون هم تأکید بر برگزاری
انتخابات داشتند ،درباره حضور فیروزی به
جای ش��هبازی بهعنوان نماینده داوران در
انتخابات تصریح کرد :ش��هبازی از داوران
اس��تان اردبیل اس��ت .او در ش��ب قبل از
انتخابات گفت که با رئیس هیئت به تهران
میآید ،اما در زنجان تماس گرفت که جاده
بسته شده است و اجازه نمیدهند که بیاید.
وی درباره غیبت تعدادی از رؤسای هیئتها
در مجمع تصری��ح کرد :این موارد در حال
بررس��ی در دستگاههای نظارتی است .آن
چیزی که وجود دارد ،عدم حضور  14رئیس
هیئت شائبهبرانگیز است .من نامهای از این
رؤس��ای هیئت ندیدهام ،اما شاید در حوزه
مربوط به علینژاد آمده باشه که انتخابات
عقب بیفتد .در ادامه برنامه مجید کیهانی،
رئیس دوره گذش��ته فدراس��یون و یکی از
نامزدهای مجمع روز  19اسفند به روی خط

نسبت به متوس��ط هفتگي بهمن ماه تعداد
تراکنشهاي آن با  ١٤٧درصد رش��د و مبلغ
تراکنشه��اي آن با  ٢٤درصد رش��د مواجه
شود.در همين زمان سامانه همبانک صادرات
ايران با اس��تفاده از کد دستوري  *٧١٩#نيز
بيش از گذشته مورد استفاده مشتريان بانک
صادرات ايران قرار گرفت که بر اس��اس آن،
تعداد تراکنشهاي انجام گرفته توس��ط اين
سامانه  ١٣درصد و مبلغ تراکنشهاي انجام
شده توسط آن نيز  ٢٠٨درصد رشد ثبت کرد.

ساير سامانههاي بانکداري الکترونيکي بانک
ص��ادرات ايران نيز با توجه به هش��دارهاي
اعالم ش��ده در خص��وص لزوم اس��تفاده از
خدم��ات غيرحض��وري و ع��دم مراجعه به
شعب ،همچنان در بستري امن مورد استفاده
مشتريان قرار گرفته به نحوي که همراهبانک،
تلفنبانک ،پايانههاي فروش ،خودپرداز و ساير
درگاههاي پرداخت نيز مورد توجه قرار گرفته
و نشان از رغبت مشتريان به استفاده هرچه
بيشتر از آنها دارد.

دیگر جایگزین شود .پس این تخلف است.
تخلف بعدی هم رأی تلفنی و کتبی است.
در آییننامه آمده اس��ت ک��ه رأی کتبی و
حضوری قابلقبول است.

داوری :تخلفات مجم�ع دوومیدانی به

من مربوط نمیشود

تلفنی آمد و اظهار داشت :برای من مسجل
است که وزارت ورزش هیچ جهتگیری در
حمایت از یک نامزد خاص نداش��ته است.
در واقع هیچ طرفداری از یک نامزد خاص
وجود نداشته است .واژه مهندسی را که در
حاشیه مجمع روز دوشنبه مطرح کردم ،از
باب عدول از آییننامهای است که منتج از
اساس��نامه فدراسیونهاست .اگر قرار باشد
نظرات خودمان را داش��ته باشیم ،دیگر چه
نیازی به آییننامه است .در روز انتخابات من
اص��راری را دیدم که انتخابات حتم ًا برگزار
شود و شش مورد تخلف واضح از آییننامه
رخ داد .اگر عدم برگزاری مجمع در ساعت
مقرر هم باشد ،هفت مورد میشود .موضوع
اول این است که مجمع یک ساعت و 15
دقیقه به تأخیر افتاد .وی افزود 22 :رئیس
هیئت که عضو مجمع فدراسیون دوومیدانی
هس��تند ،نیامدند .نمایندگانی از آذربایجان
شرقی ،آذربایجان غربی ،بوشهر و خراسان
جنوبی جایگزین رئیس هیئت شدند ،بدون
آنکه مدارک آنها بررسی شود .توجه به بند
 2از ماده  9تخلف نماینده آذربایجان شرقی
را نشان میدهد که با نامه مدیرکل شرکت
کرده اس��ت .از آذربایجان غربی هم کسی
که آمد ،سرپرس��ت هیئت کش��تی استان
اس��ت و عضو هیئت رئیسه هم نیست .او
حتی نامه رئیس هیئت استان را هم نداشت
و نامه به امضای دبیر هیئت رس��یده بود.
نامزد انتخابات فدراسیون دوومیدانی ادامه
داد :از بوش��هر فردی آمد که عضو هیئت
رئیس��ه نبود و نامهای از هیئت نداشت .او
با امضای مدیرکل آمده بود .درباره خراسان

جنوبی هم دبیر با نامهای که خودش فراهم
کرده بود ،آمده و رئیس هیئت گفته بود که
نمایندهای نداشته است .کیهانی گفت :من
ب��ه نهادهای نظارتی اعتراض و ش��کایت
ک��ردهام .در واقع صرف ًا برای احقاق حقوق
اعضای مجمع به سازمان بازرسی شکایت
کردم .در ادامه اس��بقیان بی��ان کرد :وزیر
آییننامه را ابالغ کرده و میتوانسته است
تصمیم الزم را نیز بگیرد .قطع ًا علینژاد با
هماهنگی وزیر اعالم کرده است که نامه
ارسال شود .علینژاد آماده حضور در مجمع
بود ،اما انتخابات به دلیل مسائل پزشکی و
بررسیهای الزم مقابل در ورودی با تأخیر
برگزار شد .وی خاطرنشان کرد :کشتیگیر
و بدمینتونب��از و  ...میتوانند عضو هیئت
رئیس��ه باشند .دقتنظر و انضباط علینژاد
زیاد اس��ت و بدون در نظر گرفتن مسائل
مختلف انتخابات را برگزار نمیکند و قطع ًا
دس��تگاههای نظارتی هم بررسی خواهند
ک��رد .در ادام��ه کیهانی در پاس��خ به این
پرسش که «آیا رؤسای غایب در مجمع با
توصیه او غیب��ت کردهاند؟» ،گفت :من به
کسی توصیه نکردم که به مجمع نرود .آیا
کسی که شانس اول است ،با دست خودش
انتخاب��ات را عقب میان��دازد؟ نه اینطور
نیست .وی خاطرنشان کرد :تخلف بعدی
درباره نماینده داوران است .نمایندگان غیر
از هیئتهای استانها باید دو هفته قبل از
انتخابات معرفی شوند تا فرصت رایزنی با
آنها وجود داش��ته باشد .ماده  9دقیق ًا اشاره
کرده که مجمع با دو سوم اعضا برگزار شود
و اشاره نشده که اگر کسی نیامد ،یک نفر

افشین داوری ،رئیس فدراسیون دوومیدانی
درم��ورد برگ��زاری انتخابات فدراس��یون
دوومیدانی و حواش��ی مربوط به آن اظهار
داش��ت :در ابتدا باید از فدراس��یون قبلی و
کیهانی که زحمت کش��یدند تشکر کنم.
موضوع تخلفات و حواش��ی مربوط به من
نمیش��ود ،چون من هم یک کاندیدا بودم
و مس��ئوالن باالتر باید به آن پاسخ دهند.
وی ادامه داد :فکر میکنم جلسه در صحت
کامل برگزار شد .مهمتر از همه اینکه خانواده
دوومیدانی خوش��حال است که خیلی زود
تعیین تکلیف شد و میتوانیم به برنامههای
خود برس��یم .ما ش��انس این را داریم که
چند ورودی المپیک کس��ب کنیم و با این
شرایط نباید زمان را از دست بدهیم .رئیس
فدراسیون دوومیدانی در مورد برنامههایش
خاطرنش��ان کرد :ما در س��ه بخش کوتاه
مدت ،میان مدت و بلند مدت برنامهریزی
کردیم .در کوتاه مدت مسابقات المپیک را
داریم .در گذشته  10ورودی المپیک را در
دوره مدیریت قبلی خودم کسب کردیم و از
بین آنها یک مدال نق��ره با ارزش حدادی
را به دس��ت آوردیم .امسال هم چند گزینه
خوب و جدی داریم که میتوانند در بهترین
ش��رایط به المپیک رفته و حتی مدال هم
کسب کنند .ابتدا باید در کوتاه مدت افرادی
که شانس باالیی برای حضور در المپیک
را دارن��د حمایت کنیم .داوری که میهمان
تلفنی برنامه تلویزیونی رکورد بود ،افزود :در
برنامههای میان مدت وارد بحث بازیهای
آسیایی خواهیم شد .تعدادی از ورزشکاران
ما برای آن مس��ابقات توانایی بسیار خوبی
دارند .در  4س��ال اخیر ورزشکارانی داشتیم
که به هر دلیلی آینده آنها با چالش مواجه
شد .ما باید با همدلی کمک کنیم تا اوضاع
بهتر شود .هیأتهای استانی هم باید کمک
کنند و همه چیز دست آنها است .با همدلی
و هماهنگی باید به سمتی برویم که ابتدا
المپیک و س��پس بازیهای آسیایی را به
سرانجامبرسانیم.

تس��هيالت ويژه تعمير واحدهاي مسکوني به شعب بانک مسکن معرفي
شدهاند که از اين تعداد تا پايان بهمن ماه ،مجموعا  15هزار و  749پرونده
تسهيالت خود را دريافت کرده اند .مقايسه اين دو آمار بيانگر سرعت باالي
رسيدگي به پرونده تسهيالتي سيل زدگان در شعب بانک مسکن است که
باعث ش��ده عمليات تعمير و بازسازي مناطق سيل زده نيز بدون وقفه در
جريان باشد.رييس اداره کل اعتبارات و تأمين مالي بانک با تأکيد بر آنکه
بيش��ترين تعداد پروندههاي تسهيالتي پرداخت شده به سيل زدگان براي
تعمير واحدهاي مسکوني بوده اس��ت ،تصريح کرد :مبلغ تخصيص يافته
براي پاس��خ دهي به اين تعداد پرونده از مجموع اعتبار تخصيصي معادل
 172ميليارد و  883ميليون و  300هزار تومان بوده است.صالحي در عين
حال به سه استان داراي بيشترين پروندههاي پرداخت تسهيالت در حوزه
تعمير واحدهاي مس��کوني اش��اره کرد و افزود :از مجموع  15هزار و 749
پرونده تس��هيالت پرداخت در حوزه تعمير واحدهاي مس��کوني شهري و
روستايي 3 ،هزار و  644پرونده به استان لرستان 3 ،هزار و  427پرونده به
استان خوزستان و همچنين  2هزار و  415پرونده به استان گلستان تعلق
داش��ته است .به اين معني که معادل  60درصد پروندههاي تسهيالتي در
حوزه تعمير واحدهاي مس��کوني به اين س��ه استان تعلق داشته که نشان
دهنده حجم باالي خسارت در اين استانها است.

زمان ارزيابي اسناد درماني به نصف با توجه به توقف يک
ماهه دريافت اس��ناد از ديگر خدم��ات بيمه دي در مدت
زمان مقابله با اين بيماري در س��طح کش��ور است .بيمه
دي همچنين با راه اندازي مش��اوره پزش��کي تلفني و از
راه دور ب��راي کاهش مراجعه ب��ه مراکز درماني از طريق
مرکز تماس اين شرکت ،در جهت تسهيل خدمترساني
به مراجعان و مشتريان عزيز گام برداشته است.
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اخبار
بانک توسعه تعاون به توليدکنندگان
لوازم بهداشتي و دارويي تسهيالت
اعطا ميکند

در راس��تاي صيان��ت از س�لامت هموطنان و
جلوگيري از ش��يوع ويروس کرونا بانک توسعه
تعاون به توليدکنندگان لوازم بهداشتي و دارويي
تسهيالت س��رمايه در گردش اعطا ميکند .به
گزارش روزنامه عصرايرانيان،بانک توسعه تعاون
بنا به رس��الت اجتماعي اقتصادي خود مبني بر
حمايت از واحدهاي توليدي بهمنظور حمايت در
زمينههاي اقتصادي و اجتماعي در شرايط بحراني
و کاهش آالم هموطنان ،ش��رايط و بسترهاي
موردنياز جهت اعطاي تس��هيالت س��رمايه در
گردش به توليدکنندگان لوازم بهداشتي و دارويي
را فراهم آورده است.واحدهاي توليدکننده لوازم
بهداش��تي ض��روري موردنياز کنون��ي ازجمله
محص��والت ضدعفونيکنن��ده ،ال��کل ،ژل،
شويندهها و همچنين توليدکنندگان انواع ماسک،
دستکش و لباس محافظتي پزشکي در صورت
تأييد س��ازمانهاي صنعت ،مع��دن و تجارت
استانها مشمول دريافت تسهيالت سرمايه در
گردش واقع ميشوند.همچنين با توجه به لزوم
افزايش کميو کيفي محصوالت ش��رکتهاي
توليدکننده لوازم و اقالم بهداش��تي در استانها
درصورتيکه اين شرکتها از سوي استانداريها
حائز شرايط براي دريافت تسهيالت تشخيص
داده ش��وند و معرفينامه از اين نهاد رسميارائه
گردد ،بانک توسعه تعاون آمادگي بررسي پرونده
و ارائه تس��هيالت در کوتاهترين زمان ممکن را
دارد.گفتني اس��ت بانک توسعه تعاون بهعنوان
بانک عامل طرحهاي توس��عهاي دولت ،برنامه
اعطاي تسهيالت را مطابق باسياستهاي دولت
در راس��تاي تأمين حداکثري اهداف اجتماعي
تنظيم و اجرا نموده است .

بدینوسیله به آقای حامد تقی پور طاهر ف  :فرزند ش م  2064690123ساکن بابل میانکت و اقای میثم فضلی ف :قدرت ش م  2063045819ساکن بابل میدان کشوری
سرداران  1پارسه  1و اقای سید عباس یحیی نژاد ف سید علی اصغر ش م  2062106866ساکن بابل شهرک فاطری ابالغ می شود که بانک کشاورزی شعبه مرکزی
بابل به استناد قرارداد بانکی شماره  714793566مورخ  93/5/1جهت وصول مبلغ  830/762/700ریال تا تاریخ  98/11/22به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ
مذکور تا روز تس��ویه کامل بدهی طبق مقررات علیه ش��ما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالس��ه  9802052در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخه
 98/12/8مامور محل اقامت ش��ما به ش��رح متن سند شناخته نشده است لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده  18آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک نوبت در یکی از
روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز این آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد ،نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید،
عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.
مسئول واحد اسناد رسمی بابل محمودرضا علی اکبری کشتلی
بدینوسیله به خانم سیده نجمه پورصالح امیری فرزند سید اصغر متولد  1365/6/27ش ملی  2064869689ش.ش  1480صادره از بابل بنشانی امیرکال شهرک اکباتان
نرسیده به مسجد و اقای سید عباس یحیی نژاد فرزند سید علی اصغر متولد  1343/5/1ش ملی  2062106866ش/ش  277صادره از بابل بنشانی بابل شهرک فاطری
ابالغ می شود که بانک کشاورزی شعبه مرکزی بابل به استناد قرارداد بانکی شماره  877380437مورخه  1397/4/11جهت وصول مبلغ  1/277/263/782ریال تا تاریخ
 1398/11/21به انضمام خس��ارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تس��ویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه
 9802040در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخه  98/12/8مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده است لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده
 18آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز این آگهی که روز ابالغ محسوب
می گردد ،نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید ،عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.
مسئول واحد اسناد رسمی بابل محمودرضا علی اکبری کشتلی
بدینوسیله به اقای حامد تقی پور طاهر فرزند احمد ش م  2064690123ساکن بابل میانکت کوچه شهید ابوکاظمی انتهای کوچه ابالغ می شود که بانک کشاورزی شعبه
مرکزی بابل به استناد قرارداد بانکی شماره  699266657مورخه 92/12/3جهت وصول مبلغ  737/658/326ریال به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور
تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه  9802054در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخه 98/12/8
مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده است لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده  18آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک نوبت در یکی از روزنامه های
کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد ،نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید ،عملیات اجرایی
جریان خواهد یافت.
مسئول واحد اسناد رسمی بابل محمودرضا علی اکبری کشتلی
بدینوس��یله به اقای حامد تقی پور طاهر فرزند احمد ش م  2064690123ش.ش  2586بنش��انی اول بابل میانکت کوچه شهید ابوکاظمی انتهای کوچه ابالغ می شود که
بانک کشاورزی شعبه مرکزی بابل به استناد قرارداد بانکی شماره  877445942مورخه 1397/4/2جهت وصول مبلغ  3/092/324/168ریال تا تاریخ  1398/11/21به
انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه  9802051در این
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخه  98/12/8مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده است لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده  18آیین نامه اجرا
مفاد اجراییه فقط یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد ،نسبت به
پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید ،عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.
مسئول واحد اسناد رسمی بابل محمودرضا علی اکبری کشتلی
بدینوسیله به -1شرکت برج و بارو کاسپین به آدرس بابل خیابان طالقانی جنب بانک تجارت  -2اقای سید عباس یحیی نژاد فرزند سید علی اصغر متولد  1343/5/1ش
ملی  2062106866ش/ش  277صادره از بابل بنشانی بابل شهرک فاطری  -3حامد تقی پور طاهر فرزند احمد ش ملی  2064690123ساکن بابل میانکت  -4سیده نجمه
پورصالح امیری فرزند س��ید اصغر ش ملی  2064869689س��اکن امیرکال شهرک اکباتان نرسیده به مسجد  -5اقای میثم فضلی فرزند قدرت ش ملی20630554819
ساکن بابل میدان کشوری سرداران  1پارسه  1ابالغ می شود که بابنک کشاروزی شعبه مرکزی بابل استناد قرارداد بانکی شماره  877373622مورخه  97/4/2جهت
وصول مبلغ  3/012/324/000تا تاریخ  98/11/22به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجراییه صادر
نموده و پرونده اجرایی به کالسه  9802053در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخه  98/12/8مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده است لذا
بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده  18آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز
این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد ،نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید ،عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.
مسئول واحد اسناد رسمی بابل محمودرضا علی اکبری کشتلی
بدینوس��یله به اقای میثم فضلی فرزند قدرت ش ملی 20630554819س��اکن بابل میدان کش��وری سرداران  1پارسه  1ابالغ می شود که بانک کشاروزی شعبه مرکزی
بابل اس��تناد قرارداد بانکی ش��ماره  710688001مورخه 93/3/18جهت وصول مبلغ  223/812/000تا تاریخ  98/11/21به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ
مذکور تا روز تس��ویه کامل بدهی طبق مقررات علیه ش��ما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالس��ه  9802041در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخه
 98/12/8مامور محل اقامت ش��ما به ش��رح متن سند شناخته نشده است لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده  18آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک نوبت در یکی از
روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز این آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد ،نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید،
عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.
مسئول واحد اسناد رسمی بابل محمودرضا علی اکبری کشتلی
بدینوسیله به اقای حامد تقی پور طاهر فرزند احمد ش م  2064690123ش.ش  2586بنشانی اول بابل میانکت  -2محمدعلی آقاجانی درونکال فرزند غالمعباس ش ملی
 2064746579س��اکن بابل ش��هرک شمال ابالغ می شود که بانک کشاورزی شعبه مرکزی بابل به اس��تناد قرارداد بانکی شماره877391971مورخه 1397/4/12جهت
وصول مبلغ  739/468/823ریال تا تاریخ  1398/11/21به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجراییه
صادر نموده و پرونده اجرایی به کالس��ه  9802039در این اداره تش��کیل شده و طبق گزارش مورخه  98/12/8مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده
است لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده  18آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت
ده روز این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد ،نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید ،عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.
مسئول واحد اسناد رسمی بابل محمودرضا علی اکبری کشتلی

