اخبار

مديرعامل بانك صنعت و معدن:

مدیریت دانش و جانشين پروری در اعتالی بانك نقش مؤثری دارد

تغییر نشانی ورود به اینترنت بانک سینا

در راستای ایجاد امنیت بیشتر کاربران ،نشانی
ورود ب��ه صفحه اینترنت بانک س��ینا تغییر
کرد .به گزارش روابط عمومی بانک سینا ،به
منظور تسهیل عملیات بانکی و امنیت بیشتر
کاربران ،نش��انی ورود به صفح��ه اینترنتی
بانک س��ینا بهhttps://ib.sinabank.
ir/webbank/login/loginPage.
 action?ibReq=WEBتغیی��ر پی��دا
ک��رد؛ ل��ذا ب��ه منظور پیش��گیری از س��وء
استفاده های احتمالی افراد سودجو و افشای
اطالع��ات بانک��ی ،الزم اس��ت کاربران در
هنگام اس��تفاده از اینترنت بانک برای انجام
عملیات بانکی ،از ورود به صفحه اصلی این
س��امانه اطمین��ان پیدا کنند.کارب��ران برای
اس��تفاده از اینترن��ت بانک س��ینا با مراجعه
مس��تقیم به وبسایت بانک س��ینا به نشانی
 https://sinabank.irو انتخاب منوی
اینترنت بانک ،می توانند از خدمات متعدد آن
بهره مند شوند.

مديرعامل بان��ك صنعت و معدن با تأکید
بر اینکه دانش و تجارب مديران و رؤسای
ش��عب برتر و در اعت�لای بانك تأثیرگذار
اس��ت ،گفت :اين دانش و تجارب اندوخته
ای بسیار ارزنده بوده و الزم است از طریق
مدیریت دانش و فرآيند جانش��ين پروری
در بین ديگر کارکنان و رؤس��ای شعب به
اش��تراک گذاشته ش��ود.به گزارش پايگاه
اطالع رس��اني بانك صنعت و معدن دكتر
حسین مهری به منظور تقدير از كاركنان

شعبه مستقل توسعه ملي كه در بين شعب
درجه ي��ك اين بانك رتبه نخس��ت را به
خود اختصاص داده اس��ت ،امروز دوشنبه
دوازدهم خردادم��اه در جمع كاركنان اين
شعبه حضور يافته و اعالم داشت :شناسايي
شعبي كه عملكرد مطلوب و قابل قبولي در
ارتقاي شاخص های تعيين شده داشته اند،
سبب پويايی و اعتالی اهداف بانك شده و
افزون بر آن يك محيط رقابتی سالم بوجود
می آورد كه هم��كاران با انگيزه مضاعف

ب��رای تحقق اه��داف و برنامه های بانك
كوشا باش��ند.دكتر مهری اعالم داشت :در
س��ال جهش توليد انتظار از ش��عب برتر و
موفق بيشتر است و اين موفقيت مسؤليت
س��نگيني براي برآورد انتظارات ذينفعان و
مشتريان بانك بر دوش آنان قرار مي دهد.
وي با ابراز خرس��ندي از رضايت مشتريان
شعبه توسعه ملي گفت :بدون شك رضايت
مشتريان از عملكرد اين شعبه در موفقيت
آن تأثير زيادي داشته است و اميدواريم در

سال جديد با مديريت كارآمد رياست شعبه
و ت�لاش همکاران ش��اهد موفقيت هاي
بيشتر آنان در سطح ملی باشيم.مدیرعامل
بانک صنعت ومعدن افزود :ارزش آفريني
ب��راي مجموع��ه بان��ك وظيف��ه تمامي
همكاران اس��ت و ب��راي توزيع امکانات و
تخصيص منابع بيشتر شعبي كه عملكرد
مثب��ت و ممتازي دارند در اولويت قرار مي
گيرند.دکتر مهری بيان داشت :با توجه به
اینک��ه در حال حاضر بی��ش از  ۷۵درصد
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ریسک بانکها ناش��ی از ریسک اعتباری
اس��ت بنابراين شناس��ایی عوامل مؤثر بر
ریس��ک اعتباری بانک ها توسط رؤسای
ش��عب نقش مهمی در کنت��رل و کاهش
مخاطرات بانك ها دارد .روس��ای شعب با
تعامل مناسب با مشتريان و بررسي دقيق
اهليت و صالحيت آنان می توانند ریسک
اعتب��اری را به ميزان قابل توجهي کاهش
دهن��د و در هدايت منابع بانك به س��مت
توليد و اشتغال پايدار نقش آفريني كنند.

در دیدار دکتر صالح آبادی از پژوهشکده پولی و بانکی مطرح شد:

بازگشت ارز حاصل از صادرات اولویت فعلی اقتصاد

دکترعلی صالح آبادی معتقد است نکته حائز اهمیت در سال  ۹۹بیش
از س��ال گذشته ،بازگش��ت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به چرخه
تجاری کشور است.دکتر علی صالح آبادی هفته گذشته ،با حضور در
ساختمان پژوهشکده پولی و بانکی ،با دکتر شاپور محمدی رئیس این
پژوهش��کده دیدار کرد.مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران پس از
بازدید از بخش های مختلف پژوهش��کده در گفتگوی اختصاصی با
ایبنا در مورد برنامه ریزی این بانک توسعه ای برای حمایت بیش از
پیش از صادرکنندگان در سال  ،۹۹گفت :با توجه به کاهش درآمدهای
ناش��ی از فروش نفت،نکته حائز اهمیت در س��ال  ۹۹بیش از س��ال
گذش��ته ،بازگش��ت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به چرخه تجاری
کشور است.وی با اشاره به تمهیدات بانک مرکزی در مورد چگونگی
بازگرداندن ارز حاصل از صادرات غیر نفتی توسط صادرکنندگان اعم
از ارائه ارز صادراتی به سامانه نیما و وارد کردن ارز در قالب اسکناس،
گفت :از آنجاییکه اس��کناس به میزان کافی در کش��ور وجود دارد ،در این
بخش ،مشکالت کمتری داریم؛ به طور خاص صادرکنندگانی که ارز خود
را ب��ه صورت حواله دریافت می کنند ،ضروری اس��ت ،حتما ارز خود را به
منظور واردات مواد اولیه تولید و کاالی اساس��ی به سامانه نیما ارائه کنند.
صالح آبادی اظهار داش��ت :بانک توس��عه صادرات ای��ران به عنوان بانک
حامی صادرکنندگان ،مقوله بازگش��ت ارز حاص��ل از صادرات غیر نفتی را
در اولوی��ت برنامه های خود قرار داده و به ط��ور جدی از صادرکنندگانی
حمایت می کند که ارز خود را وارد کشور می کنند.به گزارش پایگاه خبری
اگزی��م نیوز؛ بانک توس��عه صادرات در ادامه سیاس��ت نرخ های ترجیحی
خود طی سالهای گذشته ،امسال نیز از محل منابع بانک و منابع صندوق
توسعه ملی ،تسهیالت تلفیقی با نرخ  ۱۴الی  ۱۴.۵درصد به صادرکنندگان
اعطا می کند.مدیرعامل بانک توس��عه صادرات ایران در ادامه این گفتگو
ب��ه حمایت این بانک از ش��رکت های دانش بنیان صادراتی اش��اره کرد
و گف��ت :اخیرا تفاهم نامه ای را با صندوق نوآوری و ش��کوفایی به امضا
رسانده ایم و بر اساس برنامه های توافق شده ،تسهیالتی با نرخ  ۱۲درصد

پرداخت  ۸۲۶میلیارد تومان تسهیالت
بازسازی به سیلزدگان

مقام مسئول بانک مس��کن گفت :تا ابتدای
خردادماه امس��ال  ۸۷درصد از مجموع ۹۵۰
میلیارد تومان اعتبار تس��هیالت بارسازی به
سیلزدگان پرداخت ش��ده است .به گزارش
تس��نیم ،محمدحس��ن علمداری مدیر امور
اعتباری بانک مسکن ،اظهار کرد :تا ابتدای
خردادماه امس��ال 87 ،درصد از مجموع 950
میلی��ارد تومان اعتبار تخصیصی به مدیریت
شعب سراسر کش��ور برای پرداخت سه نوع
تس��هیالت به سیلزدگان س��ال گذشته ،در
قالب تسهیالت به هموطنان ،پرداخت شده
است.وی با بیان اینکه حمایت بانک مسکن
از هموطنان آسیبدیده در سیل سال گذشته
در قالب پرداخت س��ه نوع تسهیالت شامل
تس��هیالت بازس��ازی ،تعمی��ر و تامین امور
معیشتی پیشبینی شده است ،تصریح کرد:
از سال گذشته تا ابتدای خرداد ماه امسال ،از
مجموع  38هزار و  675پرونده معرفی ش��ده
به مدیریت شعب استانهای آسیبدیده38 ،
هزار و  537پرونده تس��هیالت خود دریافت
کردهاند.وی ادام��ه داد :ارزش ریالی مجموع
تس��هیالت پرداخت شده به  22استان سیل
زده ،تا تاریخ عنوان شده معادل 828میلیارد و
 293میلیون و  900هزار تومان بوده است.

در اختیار ش��رکت های دانش بنیان قرار خواهد گرفت؛ این تس��هیالت به
شرکت های دانش بنیانی که پتانسیل صادراتی دارند و در آینده می توانند
در زمره صادرکنندگان کش��ور قرار بگیرند ،اعطا می ش��ود.صالح آبادی به
کمک بانک توس��عه صادرات ایران به نقل و انتقاالت مالی صادرکنندگان
و واردکنندگان اش��اره کرد و گفت :خوش��بختانه در ش��بکه صرافی بانک
توس��عه صادرات امکانات خوبی برای نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات
از هر نقطه دنیا به نقطه دیگر ،فراهم ش��ده اس��ت؛ تعامالت بانک توسعه
صادرات در قالب صرافی به صورتی شکل گرفته که توان جابه جایی حواله
جات ارزی در اقصی نقاط دنیا را داریم.علی صالح آبادی در پاسخ به سوال
خبرن��گار ایبنا در مورد عملیات بازار ب��از ،گفت :طی عملیات بازار باز ،نرخ
سود بین بانکی ،کاهش پیدا کرد؛ در حال حاضر نرخ بازار بین بانکی بعضا
به  ۸- ۹درصد رسیده است؛ با توجه شرایط فعلی بازار بین بانکی ،به دلیل
اینکه بانک مرکزی به هدف خود در مورد نرخ س��ود رسیده ،چندان نیازی
ب��ه فعالیت بانک مرکزی در ب��ازار بین بانکی وجود ندارد.وی در مورد نرخ
س��ود بانکی  ۱۵درصد در پاسخ به این س��وال که «آیا این نرخ با شرایط
اقتصادی فعلی کشور همخوانی دارد؟»گفت :طی جلسه شورای هماهنگی

انرژی

سرنوشت مبهم  10میلیون تن « » LPGتولیدی

مزایای استفاده از گاز مایع نسبت به  CNGبه عنوان سوخت خودروها

امنیت باالی مخازن س��وخت ،پیمایش مس��افت بیشتر و
کاهش فرسایش موتور خودروها از جمله مزیتهای استفاده
از  LPGنسبت به  CNGاست .در نتیجه ،استفاده از اتوگاز
در ش��هرهای دارای پاالیش��گاه میتواند به عنوان یکی از
اولویتهای وزارت نفت قرار گیرد .به گزارش فارس ،گازمایع
یا  LPGیک س��وخت فس��یلی است که از منابع مختلفی
از جمله پاالیش��گاه-ها ،پتروشیمیها و میادین گازی تولید
میشود .در حال حاضر ،از مجموع  18میلیون تن تولید این
محصول ،حدود  6.5میلیون تن از آن به کشورهای مختلف
صادر میشود و  2میلیون تن نیز به عنوان مصارف خانگی،
سوخت خودروها و خوراک پتروشیمیها در داخل کشور مورد
اس��تفاده قرار میگیرد .بنابراین ح��دود  10میلیون تن مازاد
 LPGدر کش��ور داریم.بر اساس اظهارنظرهای مسئولین
وزارت نفت عمده مصرف داخل  LPGبه عنوان س��وخت
خانگی اس��ت .اما در حال حاضر تع��داد  1.5میلیون خودرو
 LPGس��وز در کشور وجود دارد که به صورت غیرمجاز و
غیراستاندارد از این سوخت استفاده میکنند و مصرف آنها
نیز به عنوان آمار مصرف خانگی  LPGمحسوب میشود
و این موضوع باعث ایجاد مش��کالت خاصی در پخش این
سوخت شده است.در حالی که بسیاری از کشورهای پیشرفته
دنیا از  LPGبا نام اتوگاز در خودروهای خود استفاده میکنند
اما وزارت نفت بدون توجه به تجربه سایر کشورها و بدون در
نظر گرفتن خودروهای  LPGسوز در کشور ،اقدام به حذف
 LPGاز سبد سوخت کشور در نسخه مقدماتی سند تأمین
انرژی بخش حمل و نقل تا افق  1420کرده اس��ت.یکی از
دالیل وزرات نفت برای صفر کردن س��هم  0.01درصدی
فعلی  LPGاز سبد سوخت ،ضعیفتر بودن اقتصاد LPG
به عنوان س��وخت خودروها نسبت به  CNGعنوان شده
است .در حالی که این ادعا قابل بررسی است و به طور قطع
قابل قبول نیس��ت .در ادامه گ��زارش به مزیتهای LPG
اشاره میشود.
جلوگیری از فرس�ایش موتور خودروها با اس�تفاده از

LPGب�هج�ایCNG

بس��یاری از صاحبان خودروها اعتقاد به خش��ک س��وختن
 CNGدر موتور خ��ودرو دارند و در نتیجه از آن به عنوان

امنیت باالتر  LPGنس�بت به CNG


سوخت جایگزین بنزین استفاده نمیکنند .به دلیل ماهیت
گازی س��وخت  CNGو طراحی موتور خودروها مبنی بر
اس��تفاده از سوخت مایع بنزین ،استفاده از سوخت گازی در
خودروها باعث فرس��ایش موتور آنها میشود.در این راستا،
امین مرادی کارشناس نفت و انرژی در گفتوگو با خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری فارس با اش��اره به مزیتهای استفاده
از  LPGبه ج��ای  CNGگفت« :اگر  LPGو CNG
به عنوان س��وخت جایگزین بنزی��ن و دیزل در نظر گرفته
ش��ود ،به دلیل مش��ابهت ماهیت بنزی��ن و ( LPGهر دو
مایع هستند) بس��یاری از افراد اتوگاز را به عنوان جایگزین
بنزین و گازوئیل انتخاب میکنند.در شرایط فعلی نیز علیرغم
غیرمجاز بودن اتوگاز در کشور بسیاری از مردم این سوخت
را ب��ه برای خودروی خود انتخاب کردهاند .در این صورت با
آزاد شدن مقدار بنزین وگازوییل معادل میتوان برای کشور
ارز آوری نم��ود».ارزش حرارتی  LPGنس��بت به بنزین و
گازوئیل بیشتر است .در این بین مقدار پیمایش خودرو با هر
کیلوگرم  ، LPGبیست درصد بیشتر از بنزین و گازوییل
بوده و هر کیلوگرم  LPGمعادل  15لیتر بنزین میباش��د.
همچنین ارزش صادراتی بنزین و گازوییل به طور میانگین
 150دالر به ازای هر تن ،گرانتر از  LPGاست .در نتیجه
با توجه به دو نکته اش��اره شده ،استفاده از هر تن  LPGبه
عنوان سوخت خودروها و صادرات بنزین و گازوییل معادل
آزاد شده ،ارز آوری  1.5میلیارد دالری برای کشور به همراه
دارد که این موضوع حاک��ی از صرفه اقتصادی جایگزینی
 LPGبه جای بنزین است.

یکی دیگر از مزیتهای  LPGنسبت به  CNGناظر به
امنیت باالی تعبیه مخازن آن و اس��تفاده از این سوخت در
خودروها اس��ت .فش��ار مخزن ذخیره سازی  ،LPGده بار
و فش��ار مخازن  ،CNGدویس��ت بار است .در نتیجه به
دلیل فش��ار باالی مخازن  ،CNGوج��ود این مخازن در
خودروها ب��ه مانند وجود یک بمب بالقوه در آنها اس��ت و
از منظر صاحبین خودروها بس��یار خطرناک است ،در حالی
ک��ه این خطر برای مخازن  LPGاساس��ا وجود ندارد .در
نتیجه در ش��اخص امنیت استفاده از مخازن  LPGنسبت
به  CNGباالتر است .همچنین با توجه به ضخامت بدنه،
مخازن ذخیره  CNGبس��یار سنگینتر از  LPGهستند
که در بلندمدت اثرات فرسایش��ی بر خودرو دارد.یکی دیگر
از مزیته��ای  LPGپیمایش بیش��تر خودروهای LPG
سوز نسبت به  CNGسوز است .با یک مخزن پر LPG
میتوان به ط��ور میانگین  500کیلومتر طی کرد در حالی
که با همان وزن  CNGتنها میتوان  150کیلومتر مسیر
را پیمود .پس با توجه به قیمت  LPGنس��بت به بنزین و
گازوئیل استفاده از  LPGدر کنار  CNGمیتواند از نظر
اقتصادی به نفع مردم نیز باشد.امین مرادی کارشناس نفت
و انرژی با ارائه پیشنهاد استفاده از اتوگاز در شهرهای دارای
پاالیش��گاه گفت« :با توجه به هزینه بیشتر حمل LPG
نس��بت به گازوییل و بنزین به دلیل اس��تفاده از تانکرهای
تحت فشار  ،LPGمصرف  LPGدر خودروهای شهرهای
دارای پاالیشگاههایی که تولید  LPGدارند از جمله تهران،
اصفه��ان ،اراک ،تبریز و  ...میتواند هزینه حمل  LPGتا
مرزها برای صادرات را کاهش دهد».با توجه به توضیحات
فوق و تولید مازاد  10میلیون تنی  LPGدر کشور ،استفاده
از این سوخت در حمل و نقل هم از سوختن این محصول
در فلرها و خطوط لوله گاز طبیعی جلوگیری میکند و هم
به ارزآوری برای کشور از طریق صادرات بنزین و گازوییل
کم��ک میکند .پس نه تنها اس��تفاده از  LPGدر س��بد
س��وخت ،اقتصاد ضعیفی ندارد ،بلکه در کنار  CNGو به
عنوان جایگزین بنزین و گازوییل میتواند به رش��د اقتصاد
کشور کمک کند.

معاون توانیر :تعرفه برق  ۷درصد افزایش یافته است

معاون هماهنگی توزیع ش��رکت توانی��ر گفت :تعرفه تمامی
مش��ترکان حدود هف��ت درصد افزایش پیدا کرده اس��ت که
مشترکان در صورت رعایت الگو و کاهش مصرف برق نسبت
به سال گذشته مشمول تخفیف خواهند شد.به گزارش وزارت
نیرو ،غالمعلی رخش��انیمهر با بیان اینکه خط قرمز صنعت
برق ،رفاه اجتماعی است ،اظهار داشت :در بسیاری از ساعات
روز با وجود اینکه میتوان از نور طبیعی خورشید برای تأمین

روش��نایی مورد نیاز منازل و یا ادارت اس��تفاده کرد ،اما عم ً
ال
ش��اهد انجام این اقدام نبودهایم که این موضوع نقش مهمی
در کاهش مصرف برق خواهد داشت.معاون هماهنگی توزیع
شرکت توانیر افزود :در زمینه استفاده از سیستمهای سرمایشی
نیز که بخش اعظمی از پیک مصرف برق را به خود اختصاص
دادهاند ،میتوانیم با تنظیم دمای کولرهای گازی روی عدد ۲۴
و یا استفاده از دور کند کولرهای آبی شاهد کاهش محسوس

مصرف برق مش��ترکان باشیم.رخشانیمهر با تاکید بر اینکه
بایس��تی رفتار مصرفی خود را در ساعات اوج بار تغییر دهیم،
گفت :اوج مصرف برق کشور هرساله بین اول تیر تا پانزدهم
مرداد رخ میدهد؛ بر همین اس��اس الزم است مشترکان در
س��اعات اوج بار ( ۱۳تا  )۱۷این مقطع از سال مصرف بهینه
را در دس��تور کار قرار داده و استفاده از وسایل پرمصرف مانند
لباسشویی ،اتو و… را به ساعات کممصرفی منتقل کنند.

بانکهای دولتی و خصوصی در مورد اعمال نرخ سود بانکی ۱۵درصد
و نرخ سود اوراق گواهی  ۱۸درصد ،این مصوبه در حال اجرایی شدن
اس��ت و بسته به تحوالتی که در آینده رخ خواهد داد ،می تواند مورد
بازنگری قرار بگیرد .صالح آبادی گفت :در حال حاضر در بازار سرمایه
نوسانات زیادی وجود دارد و مقایسه بازار پول و سرمایه چندان پذیرفته
نیست؛ رشدها و کاهش هایی که در بازار سرمایه وجود دارد ،این بازار
را مبدل به بازار پرریسکی کرده و طیف هایی که در این بازار سرمایه
گذاری کرده اند ،ریس��ک های این بازار را پذیرفته اند.وی یادآور شد:
در بازار پولی ،آنچه مهم اس��ت رابطه نرخ س��ود با تورم است ،درست
است که نرخ س��ود بازار بین بانکی در حال حاضر ،کاهش پیدا کرده
اما معتقدم بازنگری و تعیین نرخ سود سپرده ها ،با تورم مرتبط است
و صرفا نرخ بازده کوتاه مدت در بازار س��رمایه و یا حتی کاهش نرخ
سود بین بانکی لزوما نمی تواند مبنای دستکاری نرخ سود سپرده ها
باشد و باید در این حوزه روندها مد نظر قرار بگیرند.مدیرعامل بانک توسعه
صادرات در ادامه در مورد  etfگفت :ش��کل گیری این ابزار به س��الهای
گذشته در بورس باز می گردد؛ به طور کلی یکی از ابزارهای خوب در بازار
سرمایه محس��وب می شود؛دولت پیش از این مطابق قانون اصل  ۴۴می
توانست  ۸۰درصد از سهام متعلق به خود را واگذار کند؛ با استفاده از ابزار
 etfدولت این اختیار را دارد که  ۲۰درصد دیگر از سهام خود را واگذار کند؛
این کار به معنای حفظ مدیریت دولت به مدت یکسال است و بعد از این
مدت اگر س��رمایه گذاران تعداد قابل توجهی از یونیت های صندوق های
سرمایه گذاری  etfرا جذب کنند ،می توانند در مجمع شرکت کرده و حق
رای نیز داشته باشند؛ این روند به معنای حرکت دولت به سمت خصوصی
ش��دن اس��ت.وی با تاکید بر مفید بودن صندوق های  ،etfافزود :تصمیم
دولت مبنی بر تزریق سهام دولتی به صندوق های  ،etfو واگذاری آن از
طریق صندوق ها ،فرایند خوب و درستی است؛ اما تصمیم گیری در مورد
ورود سرمایه گذاران به این حوزه ،به ارزیابی و تحلیل از ارزش صندوق و
پیش بینی وی از آینده صندوق بستگی دارد.
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اخبار
آغاز عملیات ارزی و اتصال
به سامانه نیما در بانک ایران زمین

مدیرعام��ل بانک ایران زمین ،با اعالم صدور
مجوز ارزی این بانک از سوی بانک مرکزی
گفت :چش��م ان��داز بانک ایران زمی��ن ،ارائه
خدمات مطلوب به مش��تریان باالخص تولید
کنندگان و فعالین اقتصادی است ،که در همین
راستا با تالش های صورت گرفته مجوز ارزی
بانک ص��ادر و از این پس ارائه خدمات ارزی
براس��اس دس��تورالعمل های بانک مرکزی
ممکن خواهد بود.به گ��زارش عصرایرانیان،
عبدالمجید پورس��عید مدیرعامل بانک ایران
زمین با اش��اره به تالش های صورت گرفته
در سالهای اخیر برای تحقق اهداف و تجهیز
بان��ک به زیرس��اخت های الزم ب��رای پیاده
س��ازی بانک��داری دیجیتال ،اظهار داش��ت:
ارائه خدمات یکپارچه ،تکمیل س��بد خدمات،
تجهیز شعب ،ایجاد زیرساخت های بانکداری
دیجیت��ال و اخذ مجوزه��ای الزم فعالیت در
حوزه های مختلف و همکاری با شرکت های
اس��تارتاپی از اهداف بانک ای��ران زمین بوده
است ،که بخش زیادی محقق شده است.وی
افزود :خوش��بختانه در روزهای گذشته مجوز
ارزی بانک ایران زمین از سوی بانک مرکزی
صادر شد ،که این موضوع نقش بسیار زیادی
می تواند در ارائه خدمات مطلوب و همچنین
تکمیل سبد خدمات خواهد داشت.پورسعید در
خصوص حمایت از تولید و همچنین همکاری
با بخش های مختلف تولید افزود :در س��ال
های گذش��ته اقدامات زی��ادی در خصوص
حمای��ت از تولید در بانک ایران زمین صورت
گرفته ،که از آن جمل��ه حمایت از راه اندازی
س��یمان غرب آسیا ،حمایت از تولید کنندگان
در استان های مختلف و همچنین راه اندازی
مراکز علمی و دانش بنیان جهت همکاری با
فین تک ها و اس��تارتاپ ها است.مدیرعامل
بانک ایران زمین ،اظهار امیدواری کرد با اخذ
مجوز ارزی این بانک ،مسیر حمایت بانک از
بخش های اقتصادی هموارتر از پیش شود.

آگهی ابالغ دادخواس��ت و ضمایم و جلس��ه رسیدگی  -بدینوسیله به مجهول المکان خورشید محمدیان – علی عباسی ابالغ می گردد خواهان سید
مرتضی میرعلی پور کرانی دادخواستی دایر بر مطالبه وجه بطرفیت شما در این شورا مطرح که حسب ارجاع و پس از ثبت بکالسه  4/277/99جهت
رسیدگی بروز  99/4/23ساعت  9/30صبح تعیین وقت گردیده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یکنوبت در یکی از روزنامه های کثراالنتشار درج و به خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در شعبه 4حاضر
و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه  4مراجعه نماید در غیر این صورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده
محسوب و اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد
شعبه 4شورای حل اختالف شهرستان بابل
آگهی ابالغ دادخواست و ضمایم و جلسه رسیدگی  -بدینوسیله به مجهول المکان الهه جوادی ابالغ می گردد خواهان سید مرتضی میرعلی پور کرانی
دادخواس��تی دایر بر مطالبه وجه بطرفیت ش��ما در این شورا مطرح که حسب ارجاع و پس از ثبت بکالسه  4/277/99جهت رسیدگی بروز 99/4/23
س��اعت10صبح تعیین وقت گردیده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی
مراتب یکنوبت در یکی از روزنامه های کثراالنتشار درج و به خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در شعبه 4حاضر و قبل از آن جهت دریافت
نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه  4مراجعه نماید در غیر این صورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی
بعمل خواهد آمد
شعبه 4شورای حل اختالف شهرستان با بل
اجراییه 15/124/99
مشخصات محکوم له حسین حسین زاده فرزند علی اکبر بنشانی بابل جاده قایمشهر شهرک منصورکنده شرکت ایران شکالت چیچک
مشخصات محکوم علیه شاهین تندعمل دیوکالیی -یاسین میرحسینی -مجهوال المکان
بموجب رای شماره  1521تاریخ  98/12/19شعبه 15شورای حل اختالف بابل که قطعیت یافت محکوم علیه محکوم است متضامنا به پرداخت مبلغ
 32/800/000ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ  1/240/000ریال بابت هزینه دادرس��ی و خسارتهای تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک – 98/9/16
 54731تا زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم -رای صادره غیابی می باشد.
مدیر شعبه 15شورای حل اختالف بابل
دادنامه  -کالسه پرونده  7/970/98شماره دادنامه 99/1/31-31
خواهان شهال عزیزپور بنشانی بابل مسجد جامع مجتمع ساختمانی پردیس واحد  -16خوانده سعید ثابتی فرد مجهول المکان -خواسته مطالبه وجه
رای قاضی شورا -خانم شهال عزیزپور درونکال فرزند عزیزاله طی دادخواستی بطرفیت آقای سعید ثباتی فرد فرزند غالمعباس خواستار مطالبه مبلغ
شصت میلیون ریال بابت صدور سه فقره چک به شماره های  82/6/12-313605و  82/4/16-313604و  82/4/1-313602عهده بانک تجارت شعبه
شهید هاشمی بابل به انضمام خسارت تاخیرتادیه آن و هزینه دادرسی گردیده است و برای اثبات ادعا نیز مصدق سه فقره چک مارالذکر و گواهی
نامه عدم پرداخت بانک محال علیه نیز ارایه داده اس��ت خوانده با وصف ابالغ از طریق نش��ر اگهی در جلس��ه رسیدگی حاضر نشد و الیه دفاعیه ای
نیز تقدیم نداشته اند و از سوی ایرادی بر اسناد ارایه شده نیز بعمل نیاوردهاست و اینکه وجود اصل الشه چک در یدد دارنده داللت به اشتغال ذمه
ی صادر کننده بوده و اصل بر استصحاب می باشد و تمسک به این اصل دعوی خواهان را غیر از چک سی میلیون ریالی وارد دانسته و به استناد
مواد  310و  311از قانون تجارت و مواد  198و  515و  519و  522از قانون آیین دادرس��ی مدنی خوانده ردیف اول را به تودیع مبلغ 30/000/000
ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت یوم االاجرا براساس شاخص بانک مرکزی و مبلغ  830/000ریال
بعنوان هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم و اعالم می نماید  .اما راجع به چک  30/000/000ریال چون دارند چک فردی دیگری بوده و خواهان
سمتی نداشته لذا به استناد بند  10ماده  84قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می نماید رای صادره در قسمت اول غیابی بوده
و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقیبابل
می باشد و در قسمت دوم حضوری محسوب و در مهلت بیست روز قابل اعتراض در دادگاههای عمومی حقوقی بابل می باشد.
قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف بابل -عباسعلی سوادکوهی
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