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اداره پژوهش و مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات اعالم کرد

 7طرح پژوهشی بانک توسعه صادرات ایران در سال 99

پرداخت  2083فقره تسهیالت
حمایتی بانک آینده به ارزش بیش از
 329میلیارد ریال

بانک آین��ده ،از کس��بوکارهایی که بهدلیل
شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در فعالیت
اقتص��ادی خود ،آس��یب دیده ان��د ،با اعطای
تس��هیالت ،از آن ها حمایت کرد.بانک آینده
با ه��دف کمک به صاحبان کس��بوکارهای
آسیبدیده ناشی از همهگیری کرونا و بهمنظور
حفظ رونق اشتغال و جبران بخشی از خسارات
عملیات��ی واحدهای تولیدی کش��ور تا تاریخ
 ،1399/06/25تعداد  3704فقره تس��هیالت
ب��ه ارزش بیش از  708میلی��ارد ریال معرفی
شده به بانک را در دستور کار خود دارد.گفتنی
اس��ت؛ از تعداد  3704فقره تسهیالت معرفی
شده به بانک آینده ،تعداد بیش از  2083فقره،
تسهیالت خود را دریافت کردند که ارزش کل
پرداختی این تسهیالت ،حدود مبلغ 329میلیارد
ریال است.پرونده های سایر واحدهای تولیدی
معرفی شده به بانک نیز در اسرع وقت در حال
بررس��ی است که پس از تکمیل و مطابقت با
ضوابط بان��ک مرکزی ج.ا.ایران ،تس��هیالت
حمایتی آن ها نیز پرداخت می شود.بانک آینده
با توجه به اولویتها ی خود ،مبنی بر حمایت
از فعاالن اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال،
برنامههای هدفمندی را در جهت تأمین مالی
ش��رکتهای خرد و متوس��ط ،به اجرا درآورده
است که کماکان ادامه دارد.
مدیرعامل تجارتنو ،نایب رئیس
کمیته سازماندهی آموزش صنعت
بیمه شد

“نیم��ا نورالله��ی” ،مدیرعامل ش��رکت بیمه
تجارتنو به عنوان عضو و نایب رئیس کمیته
س��ازماندهی آموزش صنع��ت بیمه منصوب
شد.پرویزخسروش��اهی ،قائم مقام رئیس کل
بیمه مرکزی با استناد به فصل سوم نظام نامه
ش��ورای سیاستگذاری آموزش درصنعت بیمه
(مصوب دوم تیرماه س��الجاری) و با عنایت به
تجربه و تخصص نیم��ا نوراللهی ،مدیرعامل
شرکت بیمه تجارتنو را به عنوان عضو و نایب
رئیس کمیته سازماندهی آموزش صنعت بیمه
منصوب کرده است.در این ابالغ خطاب به مدیر
عامل ش��رکت بیمه تجارتنو ،ابراز امیدواری
شده که با کمک به ایفای مسئولیتهای کمیته
و بهبود و ارتقای آن در راستای تحقق اهداف
و سیاست های این شورا موفق باشد.

اداره پژوه��ش و مدیریت ریس��ک بانک
توس��عه صادرات جدیدترین اولویت های
پژوهش��ی ای��ن بان��ک را ب��رای اطالع
محققین و پژوهش��گران عالقه مند برای
س��ال  99اعالم کرد.به گ��زارش روزنامه

اعتباری بانکهای کارگ��زار ،پژوهش در
خص��وص جایگزینی قرارداده��ای عقود
اسالمی در تس��هیالت تامین مالی اعتبار
خریدار ،می ش��ود.طراحی و ارائه س��اختار
کارکردی مناس��ب بانک توسعه صادرات
ب��ه عنوان اگزیم بانک ایران و ارائه قانون
خاص اگزیم بانک ،ارائه مدل اعتبارسنجی
شرکتهای کوچک و متوسط( )SMEاز
دیگر اولویت های پژوهش��ی است که از

عصرایرانی��ان ب��ه نق��ل از روابط عمومی
بانک توس��عه صادرات ایران ،محورهای
پژوهش��ی ذک��ر ش��ده ش��امل ب��رآورد
نیروی انس��انی مورد نیاز بانک بر مبنای
کارسنجی ،بررسی روشهای نظام تطبیق و
کنترل ریسک تطبیق در اگزیمبانک دنیا
و بانکهای داخلی و ارائه راهکار مناس��ب
برای بانک توسعه صادرات ،طراحی مدل
و چارچوب اعتبارس��نجی و تعیین س��قف

ط��رف اداره پژوهش و مدیریت ریس��ک
بانک توس��عه صادرات ایران اعالم ش��ده
است.یادآور میش��ود ،پژوهش درخصوص
امکان تخفیف زود پرداخت در قراردادهای
س��لف و خرید دین همانن��د قراردادهای
ف��روش اقس��اطی ـ فقط در قال��ب پایان
نامه کارشناس��ی ارش��د قابل انجام است.
پژوهش��گران عالقهمن��د میتوانن��د
پیش��نهادهای خود را در قال��ب طرحنامه

پیوس��ت تکمی��ل و حداکث��ر ت��ا تاری��خ
 1399/07/03ب��ه اداره کل پژوه��ش و
مدیریت ریس��ک واق��ع در خیاب��ان وزرا
خیابان بیست و یکم پالک  18ارسال یا از
طریق سامانه ساتع بارگذاری نمایند .ضمنا
پژوهشگران میتوانند در بازه زمانی تعیین
شده (حداکثر تا  )1399/07/03در صورت
هرگونه س��ئوال ب��ا ش��ماره 81922180
تماس حاصل کنند.
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دریافت تسهیالت قرضالحسنه
زودتر از موعد

بانک قرضالحسنه مهر ایران در چارچوب طرح
حمایتی فرد حقیقی امکان دریافت تسهیالت
قرضالحس��نه را زودت��ر از موعد مق��رر برای
مش��تریان خود فراهم کرده اس��ت.به گزارش
عصرایرانی��ان به نق��ل از روابط عمومی بانک
قرضالحس��نه مهر ایران ،ط��رح حمایتی فرد
حقیقی برای مشتریانی طراحی شده که خواستار
استفاده از تسهیالت قرضالحسنه در سریعترین
زمان ممکن هستند .این طرح با توجه به ایجاد
صندوق اجتماعی برای هر شعبه ،برای افرادی
مطلوب است که فرصت ایجاد میانگین حساب
را ندارند.در طرح حمایتی فرد حقیقی ،متقاضی با
تودیع بخشی از مبلغ تسهیالت مورد نیاز خود به
صندوق اجتماعی شعبه ،بر اساس انتخاب خود
( ۵۰ ،۴۰ی��ا  ۵۵درص��د) از همافزایی همزمان
بانک متناس��ب با مبلغ تودیعی خود برخوردار
میش��ود .متعاقب ًا متقاضی پس از سپری شدن
مدت انتظار تعیین ش��ده برای تسهیالت ،پس
از تکمی��ل پرونده خ��ود ،از تس��هیالت طرح
«حمایت��ی فرد حقیقی» تا س��قف فردی ۴۰۰
میلیون ریال بهرهمند میشود.مش��ارکت فرد
وامگیرنده در صندوق اجتماعی شعبه متناسب
با تودیع مبلغ به اندازه بخشی از مبلغ تسهیالت
مد نظر و بر اس��اس انتخاب خ��ود خواهد بود.
م��دت بازپرداخت جهت دریافت تس��هیالت،
حداکثر  ۳۶ماه اس��ت .سقف تسهیالت فردی
قابل اعطا در ط��رح حداکثر  ۴۰۰میلیون ریال
است.نرخ کارمزد تسهیالت طرح حمایتی فرد
حقیقی از محل وجوه صندوق اجتماعی شعبه ۲
درصد در سال و از محل منابع بانک  ۴درصد در
سال است .آزادسازی مبلغ تودیعی مشتری پس
از انقضا و تس��ویه تسهیالت امکان پذیر است.
قابلیت دریافت تسهیالت مجدد پس از تسویه
تس��هیالت دریافتی و در صورت عدم برداشت
مبلغ تودیعی ،با حمایت  ۵۰درصدی از س��وی
بانک و بدون طی مدت انتظار مجدد امکانپذیر
خواهد بود.

معاون امور شعب و بازاریابی بانک توسعه تعاون:

استفاده از مزیت هر استان بهترین راهکار برای توسعه است

معاون امور شعب و بازاریابی بانک توسعه تعاون استفاده
از مزیت هر اس��تان را بهترین راهکار برای توسعه خواند.
به گزارش عصرایرانیان به نقل از روابط عمومی مدیریت
شعب بانک توسعه تعاون آذربایجان شرقی ،سعید معادی
مع��اون امور اس��تانها و بازاریابی بانک توس��عه تعاون در
نشست مشترک روسای ش��عب این بانک در آذربایجان
شرقی که در سالن همایشهای مدیریت شعب در تبریز
برگزار ش��د ،افزود :کشور بهواسطه اقلیم و آبوهوا دارای
مزیته��ای مختلفی اس��ت که بیتردید توج��ه به این
مزیتها زمینهساز توسعه پایدار خواهد بود.وی با اشاره به
ظرفیتهای صنعتی و اقتصادی آذربایجان شرقی تصریح
کرد :این استان بهواسطه ظرفیتهای صنعتی و اقتصادی
فراوانی که دارد از نشاط اقتصادی بسیار مناسبی برخوردار
است که برای بانکها یک مزیت مهم محسوب میشود.
معادی با اشاره بهضرورت کسب اطالع از این ظرفیتهای
بوم��ی و منطقهای برای بنگاهه��ای اقتصادی همچون
بانکه��ا تأکید کرد و دراینب��اره افزود :این اس��تراتژی
موجب میش��ود تا تالشها در بانک نی��ز باارزشافزوده

قاب��ل قبولی همراه باش��د.وی ظرفی��ت طرحهای ملی
در قالب اش��تغال پایدار روس��تایی و عش��ایری ،بند الف
تبصره  ،۱۸ماده  ۵۲و س��ایر ظرفیتهای بیرونی و منابع

داخل��ی را همراه باقابلیت محصوالت و خدمات ،فرصت
و راهکارهای مناس��ب برای استفاده از مزیتها در جهت
ایجاد ارزشافزوده برای حرکت در مسیر توسعه دانست.

معاون امور شعب و بازاریابی بانک توسعه تعاون در ادامه
خطاب به همکاران این بانک در استان گفت :هر یک از
همکاران باید به این واقعیت پی ببرند که در اعتالی نام
بانکنقشآفرینهستندوحرکتهایشان زمینهساز توسعه
و تحقق اهداف بانک میشود.وی روسای شعب بانک را
همچون هنرمندانی خواند که با اشراف و دید وسیع نسبت
به موضوعات هنرمندانه مدیریت شعب را پیش میبرند.
وی در پایان اتخاذ راهبرد کاری در شعبه را حیاتی خواند و
گفت :روسای شعب با درک ظرفیتهای داخلی و خارجی
ش��عبه میتوانند رویکردهای کمی و کیفی اثرگذاری را
رقم زنند.گ��زارش روابط عمومی مدیریت ش��عب بانک
توسعه تعاون آذربایجان شرقی حاکی است ،ناصر اسدی
سرپرس��ت مدیریت شعب بانک توسعه تعاون آذربایجان
شرقی در ابتدای این جلسه به بیان گزارشی از فعالیتهای
بانک در استان پرداخت .این گزارش میافزاید؛ در این سفر
کاری مدیر امور شعب ،مدیر اعتباری و رئیس بازاریابی و
ارتباط با مش��تریان بانک؛ معاون امور شعب و بازاریابی را
همراهیکردند.

رئیس کل بانک مرکزی:

صادرکنندگان بزرگ میتوانند به صرافیهای غیربانکی ارز بفروشند

رئی��س کل بانک مرک��زی نوش��ت :بانک
مرکزی در راس��تای تسهیل و تسریع تامین
ارز واردکنندگان در این بازار به پتروشیمیها،
فوالدیها و معدنیها اعالم کرد که آنها نیز
میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را ،عالوه
بر صرافیهای بانکی ،مستقیم ًا به صرافیهای
مجاز جهت واردات کاالهای دارای تخصیص

ارز بفروش��ند .به گزارش ف��ارس ،عبدالناصر
همتی طی یادداش��تی در صفحه ش��خصی
اینس��تاگرام خود نوش��ت :از چند هفته پیش
دولت آمریکا با ط��رح لغو تمام معافیتهای
تحریم��ی و راهاندازی ماش��ین تبلیغاتی خود
توسط رسانههای وابسته آخرین تالشهای
خ��ود را برای ایجاد الته��اب در بازار ارز کلید

زد.به نظر نمیرسد اقدام دیگری برای استفاده
در فشار حداکثری باقیمانده باشد .آمریکاییها
از این کار بیشتر هدف تبلیغاتی دارند .طبیعی
است که نوس��انگیران و سودجویان در بازار
ارز برای بهرهگیری از فضای تبلیغاتی ،تالش
الزم به عمل بیاورند.همانگونه که قبال گفتم،
ثب��ات بازار برای بانک مرک��زی اولویت دارد

و لذا در حاش��یه نرخ بازار نس��بت به عرضه
س��نگین اقدام و اجازه آربیتراژ و نوسانگیری
نخواه��د داد.بانک مرکزی ضم��ن افزایش
عرضه در بازار ثانویه (نیما) ،در راستای تسهیل
و تس��ریع تامین ارز واردکنندگان در این بازار
به پتروشیمیها ،فوالدیها و معدنیها اعالم
کرد که آنها نیز میتوانند ارز حاصل از صادرات

انرژی

اولویت توسعه  ۱۰۰درصد با سوخت  CNGاست

کار هستند و قطعه س��ازان بزرگی داریم که هم تولیدکننده و هم صادرکننده
هستند و تجهیزات  CNGرا در کشور تولید میکنند.رئیس اتحادیه کشوری
س��وختهای جایگزین و خدمات وابسته تصریح کرد :در شرایط فعلی بر اساس
محاسبات و مسائل کارشناسی ،توسعه  CNGیک رفتار خردمندانه است که
باید اتفاق بیفتد.محمودیان با تأکید بر اینکه « CNGجزو اولویت های توسعه
سوختهای جایگزین بوده و ارزش افزوده فراوانی دارد” ،گفت :ما امروز با توجه
به زیرساختهای موجود ،معادل  40میلیون مترمکعب در روز ظرفیت عرضه
 CNGداری��م که فعال از حدود  22میلیون مترمکعب آن اس��تفاده میکنیم؛
یعن��ی معادل  18میلیون مترمکعب ظرفیت خالی در این بخش وجود دارد که
با اس��تفاده از این ظرفیت خالی و جایگزینی بیشتر سوخت  CNGبا سوخت
بنزین ،می توانیم ارزش افزوده بیشتری را رقم بزنیم.وی افزود :توسعه CNG
در کش��ور از ابتدای دهه  80آغاز ش��د و سال به سال رش��دی  100درصدی

داش��ت و این رشد تا س��ال  90ادامه یافت اما در سال  90با هفت برابر شدن
قیمت  CNGتقاضا در این بخش کم شد؛ اما زیرساخت های توسعه CNG
همچنان در کشور وجود داشت؛ با این وجود با کاهش تقاضا ،نرخ رشد CNG
به دلیل عدم تفاوت محسوس قیمت  CNGو بنزین ُکند شد که در ادامه در
س��ال  98با سیاست گذاری مناسب در بحث قیمت ،شاهد رشد بیش از پیش
 CNGبوده و هستیم.وی افزود :طرح جامعی در خصوص  CNGوجود دارد
که اگر معادل  150هزار کامیون را دوگانه س��وز  CNGکنیم ،معادل بودجه
عمرانی کش��ور ساالنه صرفه جویی خواهیم داشت که یکی از توانمندی های
صنعت  CNGاین اس��ت که در این بخش می توانیم از آن اس��تفاده کنیم.
محمودیان در پاس��خ به اینکه “چه سوختی برای جایگزینی با بنزین در کشور
ما اولوی��ت دارد؟” ،گفت :با توجه به اینکه ما با انجمنها و اتحادیههای دیگر
کش��ورها نیز در ارتباط هستیم ،عبارتی بین المللی در این خصوص وجود دارد
مبنی بر اینکه « CNGارزانترین و پاکترین س��وخت در دسترس است».
رئیس اتحادیه کش��وری س��وختهای جایگزین و خدمات وابسته با بیان اینکه
“مسائل اقتصادی همیشه در اقتصاد انرژی برای تمامی کشورها اهمیت دارد”،
گفت :ما صادرکننده گازطبیعی هستیم ،اما کشورهایی هم هستند که واردکننده
گاز هستند ،با این حال در حوزه استفاده از گاز به عنوان سوخت خودرو ،برنامه
دارند.وی ادامه داد :با توجه به زیرس��اختهای کشور ،اولویت توسعه با سوخت
 CNGاست و با دالیل متعدد ،توسعه سوخت  CNGبرای کشورمان بسیار
حائز اهمیت اس��ت.وی افزود :خوشبختانه یکی از طرحهای بزرگ که با انجام
مطالعات جامع انجام ش��د ،همین طرح توس��عه  CNGاس��ت که در ابتدای
توس��عه ،طرح جامع  1000صفحهای داشت؛ در این طرح تعریف شده که اگر
مانعی برای رشد  CNGنگذاریم ،تا  60درصد سبد سوخت کشور اعم از سبد
سوخت بنزین و گازوئیل می تواند با سوخت  CNGجایگزین شود.

معاون وزیر نفت داد

موافقت ضمنی دولت برای تخصیص سهم درآمدی دارا یکم به وزارت نفت

معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی گفت :وزارت نفت درخواس��ت س��هم
درآم��دی از صن��دوق دارا یکم را به مقامات ارائه ک��رده که توافق ضمنی با
این درخواس��ت صورت گرفته است .هوش��نگ فالحتیان ،معاون وزیر نفت
در ام��ور برنامه ریزی در گفتگو با مهر با اعالم موافقت وزارت نفت با تمدید
مهلت پذیره نویس��ی صندوق پاالیش یکم گفت :مجری این طرح شرکت
ملی پاالیش و پخش فراوردههای نفتی است ،اما با توجه به موافقت سازمان
خصوصی سازی ،وزارت نفت هم مخالفتی برای تمدید زمان ندارد.وی درباره
درخواس��ت وزارت نفت برای تخصیص س��هم از درآمد فروش س��هام این
صندوق به وزارت نفت اظهار داش��ت :وزارت نفت این درخواس��ت را مطرح
کرد و توافق ضمنی هم با این درخواست صورت گرفته است ،امیدواریم این
توافق نهایی و اجرایی ش��ود.به گزارش مه��ر ،دولت که قصد دارد باقیمانده
س��هام خود در پاالیش��گاههای تهران ،اصفهان ،بندرعباس و تبریز را واگذار
کند ،در نخستین اطالعیه خود اعالم کرد که تاریخ پذیرهنویسی برای خرید
این سهام از  ۵شهریور تا  ۱۹شهریور است اما به دلیل بسته شدن نمادهای
این ش��رکتها و روزهای منفی بازار ،این مهلت تا امروز یعنی  ۲۶ش��هریور
تمدید شد.شرکت بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ  ۱۵شهریورماه ،معامله

نمادهای ش��تران ،شبریز ،ش��پنا و ش��بندر را ممنوع کرد و طی اطالعیهای
اع�لام کرد این نمادها حداکثر تا تاریخ  ۲۶ش��هریورماه باید گزارش مالی از
وضعی��ت خود با توجه به فرمول جدید قیمتگذاری خوراکش��ان ارائه دهند.
بر اس��اس دس��تورالعمل جدیدی که وزارت نفت برای تعیی��ن نرخ خوراک
پاالیشگاههای کش��ور ،پایه فرمول تعیین بهای خوراک از قیمت نفت فوب
خلیجفارس به قیمت سبد صادراتی نفت ایران تغییریافته بود؛ این به معنای
کاهش نرخ خوراک پاالیش��گاهها و افزایش سوددهی آنهاست و به همین
دلیل ،باید گزارشهای جدید مالی با نرخ خوراک جدید در کدال ثبت میشد.
این پاالیش��گاهها البته چن��د روز پس از توقف نماد خ��ود گزارشهای خود
را در کدال به ثبت رس��اندند که به معنای آمادگی نمادهایش��ان برای انجام
معامله بود اما ش��رکت بورس تصمیم گرف��ت همچنان آنها را متوقف نگه
دارد.با شفافس��ازی انجام ش��ده در صورتهای مالی شرکتهای پاالیشی،
سود هرسهم پاالیشگاه اصفهان طی سه ماه نخست سال جاری  ۵۷درصد،
پاالیش��گاه تهران  ۶۷درصد ،پاالیش��گاه بندرعباس  ۷۲درصد و پاالیشگاه
تبریز  ۷۴درصد افزایش داشته است.ازآنجاییکه نماد این چهار پاالیشگاهها
پس از شفافس��ازی و ثبت در کدال میتوانست از ممنوعیت خارج شود اما

خود را ،عالوه بر صرافیهای بانکی ،مستقیم ًا
به صرافیهای مجاز جهت واردات کاالهای
دارای تخصیص ارز بفروشند.قبال هم گفتم،
نرخه��ای ارز در ب��ازار ،نرخه��ای اقتصادی
نیستند و دوام نخواهند داشت .امیدوارم مردم
عزیز دارایی خود را در معرض ریس��ک بازار
ارز قرار ندهند.
آگهی

رئیس اتحادیه کشوری سوختهای جایگزین و خدمات وابسته:

رئیس اتحادیه کش��وری س��وختهای جایگزین و خدمات وابسته با بیان اینکه
“توسعه  CNGیک رفتار خردمندانه است که باید اتفاق بیفتد” ،گفت :با درنظر
گرفتن تمامی ش��رایط فعلی کش��ورمان ،اولویت توسعه  ۱۰۰درصد با سوخت
 CNGاست .علی محمودیان ،رئیس اتحادیه کشوری سوختهای جایگزین
و خدمات وابس��ته در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم اظهار
داش��ت :یک سیاستی در دنیا در حال شکل گیری بوده که بر اساس مطالعات
بین المللی و تحقیقات  R&Dاس��ت و بر مبنای آن ،تالش برای جایگزینی
مناسب سوختهای مایع اعم از بنزین و گازوئیل در سبد سوخت حمل و نقل
در کش��وهای مختلف در حال انجام اس��ت.وی افزود :ب��ه طور مثال ،اتحادیه
اروپا برنامه ریزی کرده که تا سال  2030تعداد خودروهای گازسوز  CNGرا
در این اتحادیه  10برابر کند ،همچنین هندوس��تان برنامه ریزی کرده تا سال
 2030تع��داد  10هزار جایگاه  CNGبه جایگاههای موجود خود اضافه کند؛
کشورهای واقع شده در امریکای جنوبی از جمله کلمبیا و آرژانتین هم برنامه
هایی در زمینه توسعه سوختهای جایگزین دارند و بسیاری از کشورها توسعه
سوختهای  CNG، LPGو برقی را در دستور کار خود دارند.محمودیان با
بیان اینکه “ایران نیز در مسیر توسعه سوختهای جایگزین از ابتدای دهه 80
حرکت کرده” ،گفت :در کشور ما بحث توسعه  CNGبه عنوان سوخت اصلی
جایگزین بنزین مطرح ش��ده که با توجه به اینکه ذخایر قابل توجه گازطبیعی
در کش��ور داریم و همچنین شبکه انتقال گاز به صورت گسترده و مویرگی در
تمام کشور گسترش یافته و دسترسی آسان به جایگاههای  CNGداریم؛ این
سه مزیت موجب شده تا توسعه  CNGجزو اولویتهای کشور قرار گیرد.وی
ادامه داد :تکنولوژی ساخت تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنعت  CNGبعد از
گذشت  20سال در کشور بومی سازی شده و امروز توان تولید بهترین مخازن
تیپ یک را در کشور داریم؛ کارخانه هایی در کشور روی مخازن تیپ  4در حال

بانک و بیمه

تاکنون متوقف مانده اس��ت .شرکت بورس اوراق و بهادار از هفته گذشته تا
به امروز نسبت به بازگشایی نمادهای شتران ،شپنا ،شبریز و شبندر تصمیمی
نگرفته اس��ت ولی رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی در این باره اعالم کرد
زمان پذیره نویس��ی تا یکشنبه  ۳۰ش��هریور سال جاری تمدید شده است.از
آنجا که امروز ،آخرینمهلت پذیرهنویسی برای خرید سهام این پاالیشگاه در
قالب صندوق پاالیش یکم اعالم ش��ده بود ،با توجه به بسته بودن  ۱۱روزه
این نمادها و مبهم ماندن ارزش نمادهای پاالیش��ی استقبال چندانی از این
صندوق نشد به همین دلیل سازمان بورس طی اطالعیهای از تمدید مهلت
پذیره نویسی این صندوق تا روز یکشنبه آینده خبر داد.از چند روز پیش هم
کارشناسان بازار سرمایه خواستار تمدید پذیرهنویسی این صندوق تا چند روز
پس از بازگشایی این نمادها شده بودند.برخی منابع میگویند یکی از دالیل
طوالنی ش��دن روند واگذاری س��هام دولت در پاالیشگاهها ،اختالف وزارت
نفت و وزارت اقتصاد اس��ت بطوری که وزارت نفت خواس��تار واریز سهام به
فروش رفته به حساب شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی است
ک��ه فالحتیان با تائید این موض��وع ،از توافق ضمنی با دولت برای این مهم
خبر داده است.

آگهی فقدان سند مالکیت پالک  1329/37اصلی
خانم وفا فیلی طی درخواس��ت وارده ش��ماره  8707م��ورخ  99/5/5منضم به دو برگ
استش��هاد محلی که به تایید دفتر اسناد رسمی شماره  45ایالم رسیده مدعی است سند
مالکیت ششدانگ یک باب ساختمان پالک  1329/37اصلی واقع در ایالم به علت جابجایی
گم شده است که برابر پرونده ثبتی سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه پالک 1329/37
اصل��ی ذیل ثبت الکترونیکی به ش��ماره  139620315001006638به نام خانم وفا فیلی
صادر و تسلیم گردیده  ،لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده  120آیین نامه قانون ثبت
اعالم تا هر کس��ی که سند مالکیت نزد وی بوده و یا مدعی انجام معامله می باشد ظرف
مدت ده روز از تاریخ انتش��ار این آگهی اصل س��ند مالکیت و یا سند معامله را به اداره
ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم ارائه نماید در غیر این صورت پس از انقضای مهلت
قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام قانونی بعمل خواهد آمد .
صفری ائیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم
اجرایی��ه  11/556/98مش��خصات محک��وم له اژدر احمدزاده سرس��تی مش��خصات
محکوم علیه موس��ی رجبی فرزند ذبیح اهلل -مجهول المکان بموجب رای ش��ماره 837
تاریخ98/9/10شعبه 11ش��ورای حل اختالف بابل که قطعیت یافت محکوم علیه محکوم
اس��ت پرداخت مبلغ  95/000/000ریال مطالبه خس��ارات و هزینه دادرسی 1/267/500
ریال و نیم عشر دولتی
مدیر شعبه 11شورای حل اختالف بابل
اجراییه  12/928/98مش��خصات محکوم له س��ید محسن پورموس��وی کانی با وکالت
محمدجعفر قنبرزاده درزی بنشانی بابل خیابان مدرس ساختمان توکل طبقه  4واحد 24
مش��خصات محکوم علیه رضا آقانژاد رییس کال فرزند برارجان بنشانی خیابان مصلی
س��اختمان گل دید بموجب رای ش��ماره  1193تاریخ  98/10/21شعبه 12شورای حل
اختالف بابل که قطعیت یافت محکوم علیه محکوم است حکم به محکومیت خوانده به مبلغ
 200/000/000ریال به انضمام مبلغ  2/580/000ریال هزینه دادرس��ی و خسارت تاخیر
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت مورخ  98/8/28لغایت اجرای کامل حکم و حق الوکاله
وکیل در حق خواهان می باشد.
مدیر شعبه 12شورای حل اختالف بابل
آگهی تحدید تعیین حدود امالک حوزه ثبتی شهرستان جویبار
پیرو قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی و به
اس��تناد تبصره ذیل ماده  13قانون و ماده  13آیین نامه قانون اخیر الذکر تحدید حدود
امالک مش��روحه ذیل در عمل خواهد آمد .ساعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع ملک
به ش��رح ذیل به امالک متقاضیان واقع در جویبار ،س��راجکال به شماره پالک  -8اصلی
بخش  7رجبعلی علی نژاد سراجی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به
مساحت  300متر مربع ،خریداری بدون واسطه از آقای نوروزعلی رضائی .تاریخ و روز
تحدید حدود :س��اعت  8روز چهار شنبه مورخ  1399-07-16لذا از متقاضیان ومالکین
امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود در وقت مقرر در محل وقوع ملک
حضور بهم رس��انند بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی
آنان طبق ماده  15قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین
تحدید خواهد شد معترضین می توانند میتوانند به استناد ماده  20قانون ثبت و مواد  74و
 86آیین نامه قانون ثبت ظرف مدت  30روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود
اعتراض خود را کتب ًا به این اداره تس��لیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض
به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع قضائی نمایند در غیر این صورت با
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه
به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد .م الف 19904811
تاریخ انتشار 1399-06-27 :
مرتضی قاسم پور رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جویبار

