اخبار
تقدیر از بانک پارسیان در گردهمایی
تبیین نقش شبکه بانکی در تامین مالی
نوآوری کشور

رئیس دفتر و معاون علمی و فناوری رئیسجمهور
و ریی��س صن��دوق ن��وآوری و ش��کوفایی در
گردهمایی تبیین نقش ش��بکه بانکی در نظام
تامین مالی نوآوری کشور با اهدای لوح سپاس
به کورش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان ،از
خدمات و حمایتهای این بانک از شرکتهای
دانشبنی��ان قدردانی کردند.بانک پارس��یان با
هدف حمایت از ش��رکت ه��ای دانش بنیان با
ایجاد دفتر نوآوری و اعطای تسهیالت و صدور
ضمانتنامه جزو پنج بانک برتر کشور قرار گرفت.
در گردهمایی تبیین نقش شبکه بانکی در نظام
تامین مالی نوآوری کشور که با حضور محمود
واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور،سورنا ستاری
معاون علم��ی و فن��اوری رئیسجمهور ،آقای
موس��وی الرگانی عضو هیات رئیسه مجلس،
عل��ی وحدت رئی��س هیأت عام��ل و اعضای
هیات عامل صندوق و شکوفایی کشور و دیگر
مس��ئوالن نظام بانکی و مدیران شرکت های
برتر دانش بنیان برگزار شد ،از بانک پارسیان به
عنوان بانک برتر و پیشرو در ارائه خدمات مالی
و اعتباری و پرداخت تسهیالت به منظور توسعه
و تجاریسازی فناوری ،همچنین نقش آن در
دانش بنیان
کمک و حمایت از ش��رکت های 
تقدیر به عمل آمد.
افتتاح صندوق اجاره ای در شعبه
فردوسی بانک ملی ایران

صندوق های اجاره ای ش��عبه فردوسی بانک
ملی ایران به منظور رفاه حال مشتریان ارجمند
افتتاح شد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی
ایران ،حس��ن مونس��ان معاون شعب بانک در
مراس��م افتتاح این صندوق که با حضور حمید
مومنی مدیر امور ش��عب مس��تقل برگزار شد،
با بی��ان اینکه افتتاح صندوق ه��ای اجاره ای
ارزش آفرینی دارایی های بانک اس��ت ،گفت:
تامین امنیت و فراهم کردن آرامش خاطر برای
مشتریان در حفظ و نگهداری از وثایق ارزشمند
آنها از جمله مزایای صندوق اجاره ای اس��ت و
این صندوق ه��ا درواقع یک خدمت اجتماعی
ارزنده برای مشتریان محسوب می شوند.حمید
مومنی نیز با بیان اینکه صندوق اجاره ای یک
س��رویس ویژه و خاص برای مشتریان است،
گفت :این صندوق ها همچنین یک سرویس
خوب در حوزه بازاریابی شعب هستند.

حمایت بانک رفاه کارگران از مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی و آزاد

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران ،بیستمین
دوره مس��ابقات لیگ برتر کش��تی فرنگی و آزاد (جام
یادگار امام (ره) با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی
و بدون حضور تماشاگران در سالن دوازده هزار نفری
آزادی آغاز شد.گفتنی است ،دور رفت این مسابقات در
رش��ته کشتی فرنگی در روزهای دوشنبه و سه شنبه،
هفتم و هش��تم مهرماه سال جاری و در رشته کشتی
آزاد در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ،نهم و دهم مهر
ماه س��ال جاری با رعایت دستورالعمل های بهداشتی
برگزار می ش��ود.همچنین نمایندگان م��ردم در خانه

مل��ت با اصالح طرح مربوط به واگذاری س��هام مازاد
بانک رفاه کارگران موافق��ت کردند.به گزارش خانه
ملت ،نمایندگان در نشس��ت علنی امروز (چهارشنبه
 ۹مهر ماه) مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی
طرح الحاق یک تبصره به ماده  ۵قانون اجرای سیاست
های کلی اصل  ۴۴قانون اساسی ،اعاده شده از شورای
نگهبان با ماده واحده اصالحی این طرح با  ۱۹۰رأی
مواف��ق ۱۰ ،رأی مخالف و  ۱۶رأی ممتنع از مجموع
 ۲۴۲نماینده حاضر در صح��ن موافقت کردند.بر این
اس��اس تبصره  ۵به شرح زیر اصالح می شود؛تبصره

ن اجتماعی با
 -۵حداکثر س��قف سهام س��ازمان تأمی 
رعای��ت تعری��ف مالک واحد مطابق ج��زء ( )۳-۲بند
«الف» سیاس��تهای کلی اصل چهل و چهارم ()۴۴
قان��ون اساس��ی جمهوری اس�لامی ای��ران و تبصره
( )۱ای��ن ماده در بانک رفاه کارگران سیوس��هدرصد
( )%۳۳میباشد .سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه
کارگران مکلفند حداکثر تا  ۱۲ماه نسبت به واگذاری
س��هام مازاد بر  ۳۳درصد سازمان و اجرای سایر مفاد
و تکالیف مرتبط با سیاست های کلی اصل  ۴۴قانون
اساسی و انطباق عملکرد و اقدامات آن بانک با ضوابط
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دفتر حمایت از نوآوری بانک کارآفرین آغاز به کار کرد

دفت��ر حمایت از ن��وآوری بانک کارآفرین ،طی مراس��می ب��ا حضور دکتر
محمدرضا فرزین مدیرعامل این بانک و دکتر علی وحدت رییس صندوق
نوآوری و شکوفایی ،فعالیت خود را رسم ًا آغاز کرد.به گزارش روابط عمومی
بان��ک کارآفرین دفتر حمایت از نوآوری بانک کارآفرین ،طی مراس��می با
حضور محمدرضا فرزی��ن مدیرعامل این بانک و دکتر علی وحدت رییس
صندوق نوآوری و شکوفایی ،فعالیت خود را رسم ًا آغاز کرد .محمدرضا فرزین
مدیرعامل این بانک در این مراسم گفت :موضوع تامین مالی شرکتهای
دانشبنیان و اس��تارتآپی از ابتدای س��ال جاری در دس��تور کار بانک قرار
گرفته است .به موجب تفاهمنامهای که در تیر ماه امسال با صندوق نوآوری
و شکوفایی به امضا رسید ،از فرصتهای بازار سرمایه به منظور حمایت از
شرکتهای دانشبنیان استفاده خواهیم کرد .فرزین همچنین گفت :بانک
کارآفرین در برنامه دوساله  ،۱۳۹۹-۱۴۰۰بر حمایت از فعالیتهای فناورانه،
نوآوران��ه و خطرپذیر تمرکز دارد .افتتاح این دفتر در محل صندوق نوآوری
و ش��کوفایی گام موثری در این زمینه به شمار میرود .وی در ادامه افزود:
دفتر حمایت از نوآوری بانک کارآفرین که فعالیت خود را از امروز به صورت
رسمی آغاز کرده ،درگاهی برای تسهیل و تسریع ارتباط بانک با شرکتهای

با پیش��رفت جوامع و پر رنگ ش��دن نقش
فناوری در زندگی روزمره ،حذف شیوه های
س��نتی در عرصه پرداخت ام��ری اجتناب
ناپذی��ر اس��ت .در راس��تای این پیش��رفت
بانک پاس��ارگاد با مش��ارکت ش��رکتهای
فن��اپ و پرداخ��ت الکترونیک پاس��ارگاد،
نس��خه جدیدی از اپلیکیش��ن کیپاد(کیف
،پ��ول ،هم��راه ،پاس��ارگاد) را در راس��تای
توس��عه راهکارهای پرداخت الکترونیک از
طریق تلفنهمراه هوش��مند طراحی کرده

متقاضی خدمات بانکی به شمار میرود که در آینده نزدیک فعالیتهای خود
را توسعه خواهد داد .مدیرعامل بانک کارآفرین در بخش پایانی سخنان خود
گفت :بانک کارآفرین آمادگی دارد که با ارائه مش��اوره مالی به شرکتهای
دانشبنیان و اس��تارتآپی ،بس��تر الزم جهت ارائه طیف وسیعی از خدمات
بانکی به این شرکتها را تامین نماید .در بخش دیگری از این مراسم دکتر
علی وحدت رییس صندوق نوآوری و شکوفایی طی سخنانی گفت :تامین

مالی حوزه نوآوری تنها با تکیه بر منابع دولتی و حمایت صندوق نوآوری و
شکوفایی امکانپذیر نیست .به همین دلیل توافقهایی با نظام بانکی کشور
برای حمایت جام��ع و کامل از طرحهای بزرگ ش��رکتهای دانشبنیان
صورت گرفته اس��ت .وی در ادامه فعالیتهای صندوق طی سال گذشته را
تشریح کرد و افزود :تامین مالی شرکتهای کوچک ،با حمایت صندوقهای
نوآوری انجام ش��ده است .همچنین در  ۲۰ماه گذشته نزدیک به سه هزار
میلیارد تومان از طرف بانکهای عامل به شرکتهای دانشبنیان پرداخت
شده است .وحدت در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از بانک
کارآفرین جهت ورود به حوزه فن��اوری گفت :همکاری صندوق نوآوری و
ش��کوفایی با بان��ک کارآفرین بر دو محور ارائه تس��هیالت و ضمانتنامه و
همچنین انتشار اوراق و استفاده از بازار سرمایه برای تامین مالی شرکتهای
متقاضی استوار خواهد بود .گفتنی است در مراسم آغاز مرحله سوم حمایت
از کسب وکارهای آسیبدیده از کرونا ویژه شرکتهای دانشبنیان متوسط
و بزرگ که روز یکشنبه  ۲۹تیر ماه برگزار شد ،طی تفاهمنامه همکاری با
صندوق نوآوری و شکوفایی ،اعطای تسهیالت به شرکتهای دانشبنیان با
نرخ سود  ۹درصد در دستور کار بانک کارآفرین قرار گرفت.

اپلیکیشن کیپاد امنیت پول و تسهیل خدمات را همزمان دارد

اس��ت ،تا مش��تریان و مخاطبان به راحتی
و بدون اتالف وقت ،پرداختی س��ریع ،امن
و خوش��ایند را در حوزه خدم��ات پرداخت
عوارض آزادراهی ،طرح ترافیک و آلودگی
هوا ،قبض ،ش��ارژ ،بسته اینترنتی ،پرداخت
کرایه تاکس��ی و غیره تجرب��ه کنند .نکته
قاب��ل توجه در خص��وص اس��تفاده از این
اپلیکیش��ن محدود نبودن آن به مش��تریان
بانک پاس��ارگاد می باش��د و همه افراد می
توانند از خدم��ات الکترونیک آن بهره مند

شوند.اپلیکیشن کیپاد امنیت پول و تسهیل
خدم��ات را همزم��ان دارد ،ای��ن روزها که
سرقت های اینترنتی افزایش یافته ،استفاده
از کیف پول الکترونیکی به دلیل بکارگیری
سطوح احراز هویت قوی بر اساس شناخت
از مش��تریان و عدم نیاز به ذخیره س��ازی
اطالعات بانکی در تلفن همراه و عدم نیاز
ب��ه ورود رمز در هر تراکنش امنیت را برای
حفظ پول و تراکنش های افراد افزایش می
دهد.همچنین با توجه به اینکه خدمات این

اپلیکیش��ن از طریق تلف��ن همراه ارائه می
ش��ود و تلفن همراه همواره به عنوان یک
وسیله ی شخصی در دسترس دارنده کیف
پول الکترونیکی اس��ت ،امکان پرداخت در
همه جا فراهم می باش��د و این امر کمک
می کند فرد تماس کمتری با شکل فیزیکی
پول و کارت بانکی داش��ته باش��د.این یک
مزیت بخصوص برای شرایط کنونی شیوع
بیماری کرونا می باش��د و خطر گس��ترش
بیماری از طریق تبادل شکل فیزیکی پول

در ادامه این گزارش چهار گزاره بهصورت مختصر ش��رح
داده میشوند که نش��ان میدهد احداث پروژههای جدید
پاالیشی به درستی در اسناد باالدستی و سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از راهکارهای نجات اقتصاد
کشور بیان شده است.

رویکرد جهانی به س�مت پروژههای ادغام پاالیشگاه

و پتروشیمی

بدون شک بررسی توجیه اقتصادی هر طرح پیش از شروع
آن با توجه به شرایط هر کشور و منطقه سنجیده میشود.
با این حال پروژههای پاالیشی جدید سرمایهگذاری شده
در دنیا نشان میدهد این صنعت نه تنها رو به افول نبوده،
بلکه بس��یاری از کشورها نگاهی استراتژیک به آن دارند.
بس��یاری از این کش��ورها با رویکرد ادغام پاالیشگاهها و
پتروشیمی به دنبال افزایش سوددهی واحدها و همچنین
در دست گرفتن بازار رو به رشد مواد پتروشیمیایی هستند.
بهعنوان مثال «هیدروکربن پروس��س »« ،افزایش ادغام
عملیات پاالیش و پتروش��یمی» ی��ک روند مهم جهانی
در س��الهای اخیر بوده و پیشبینی میشود در آینده نیز
سهم باالیی از سرمایهگذاریهای این صنعت معطوف به
این حوزه باش��د .اکثر چنین پروژههای ادغامی در مناطق
آسیا و خاورمیانه در حال اجرا هستند.در جدول  ۱به برخی
از پروژه جدید پتروپاالیش��گاهی در آسیا اشاره شدهاست.
ع�لاوه بر م��وارد ذکر ش��ده در این ج��دول ،پروژههای
پاالیش��ی دیگری در کش��ورهایی همچون هند ،عراق و
امارات در دس��ت احداث و توسعه قرار دارند .این نمونهها
نشان میدهد صنعت پاالیشگاهسازی رو به افول نبوده و
برخی از کش��ورهای آسیایی با توجه به مزیت نزدیکی به
منابع خوراک و بازارهای مصرف بالقوه ،پروژههای جدید
پتروپاالیشی تعریف کردهاند.
ظرفیت بازار سوختی در منطقه و بازار رو به رشد مواد

پتروشیمیایی

بهطور کلی فرآوردههای رایج یک پاالیش��گاه س��وخت
محور با فرض تبدیل نفت کوره به فرآوردههای سوختی
س��بکتر ش��امل گاز مایع ،بنزین ،نفت سفید و گازوئیل
هس��تند .تفاوت عمده پتروپاالیش��گاه با پاالیش��گاه در

تبدی��ل گاز مای��ع و نفتا (ک��ه خوراک بنزین اس��ت) به
فراوردههای پتروش��یمیایی الفینی و آروماتیکی است.با
افزایش کیفیت سطح زندگی افراد بهویژه در کشورهای
در حال توس��عه ،س��رانه مصرف محصوالت پتروشیمی
افزایش شگرفی داشته و با توجه به افزایش جمعیت کره
زمین ،این روند در حال افزایش است .مطابق شکل  ۲با
توجه به روند هموار و حتی کاهشی مصرف محصوالت
پاالیش��گاهی و کاهش تقاضا برای فرآوردههای نفتی،
واحدهای پاالیش��ی با کاهش ف��روش و متعاقب ًا کاهش
س��ود روبهرو میش��وند؛ این در حالی اس��ت ک��ه بازار
محص��والت پتروش��یمی همچنان به روند رو به رش��د
فروش محصوالت خود با ق��درت ادامه میدهد .عالوه
بر این مطابق آمار س��ایت  Trade mapکش��ورمان
در بس��یاری از محصوالت پاییندس��تی پتروش��یمی از
جمل��ه گروه آروماتیکها و پروپیلنها واردکننده اس��ت.
نمودار باال روند جهانی تقاضای محصوالت س��وختی و
پتروش��یمیایی را نش��ان میدهد؛ این در حالی است در
منطقه غرب آسیا ش��رایط مقداری متفاوت است .کشور
ایران در حال حاضر ظرفیت صادرات مجموع  ۳۰میلیون
لیتر گازوئیل ،بنزین و گاز مایع را دارد .کشورهای مجاور
ایران اغلب وارد کننده س��ه س��وخت یاد شده هستند و
با توجه به مقدار توس��عهیافتگی حداقل تا دو دهه آینده
به سمت س��وختهای جایگزین نخواهند رفت .چه بسا
در صورت توس��عه زیرس��اختها در کش��ورهای عراق،
پاکستان ،افغانستان و سوریه ظرفیت مصرف سوخت در
این کشورها بیشتر نیز میشود.از مجموع آنچه گفته شد
مش��خص است هم در حوزه فرآوردههای سوختی و هم
مواد پایه پتروشیمی در آینده ظرفیتهای بالقوه صادراتی
زیادی وجود دارد و میتواند نقش مهمی در درآمدزایی و
ارزآوری کشور داشته باشد.
رونق صنایع داخلی و بستر سرمایهگذاری مولد


ی��ک پاالیش��گاه چ��ه در دوره س��اخت و چ��ه در دوره
بهرهبرداری میتواند موجب رونق بسیاری از صنایع داخلی
کشور شود .فعال شدن بس��یاری از صنایع و کارخانجات
فوالد ،قطعهس��ازی( ،نظیر ش��رکتهای لولهسازی ،ابزار
دقیق و انواع ش��رکتهای س��ازنده قطعات ک��ه اتفاق ًا در
سالهای اخیر با مش��کل رکود اقتصادی مواجه بودهاند)
در دوره ساخت و پس از آن نیز شکل گرفتن شرکتهای
ش��یمیایی ذیل پتروپاالیش��گاه با هدف تکمیل زنجیره
ارزش فراوردههای نفتی میتواند موجب شکوفایی صنایع
شیمیایی کشور ش��ود .عالوه بر این هدایت نقدینگی به
سمت پروژههای مولد مانند ساخت پاالیشگاههای جدید با
استفاده از سرمایهگذاری بخش خصوصی یا سرمایههای
خرد مردمی ،میتواند از فعالیتهای سوداگرانه التهابآفرین
در بازارهای مختلف جلوگیری کند.

را از بین می برد .از نظر اقتصادی هم کیف
پول الکترونیک��ی منافع ملی و فردی دارد،
زیرا میزان اس��تهالک اسکناس که ساالنه
هزینه هنگفتی را به کشور تحمیل می کند
کاهش می دهد و همچنین افرادی که قبال
همواره از پول و کارت بانکی اس��تفاده می
کردند دیگر نگران گم ش��دن یا ضدعفونی
کردن آنها نیستند به همین دلیل کیف پول
الکترونیک��ی هزینه جانبی به دارند تحمیل
نمی کند.

اخبار

تمدید اعتبار کارتهای نقدی بانک
اقتصادنوین

بان��ک اقتصادنوین با هدف کاهش مراجعات
حضوری مش��تریان ارجمند به شعب بانک و
بهمنظور جلوگیری از ش��یوع ویروس کرونا،
اعتب��ار تمام کارته��ای نقدی خ��ود را که
تاریخ انقضای آنها مهرماه  1399اس��ت به
مدت یک س��ال تمدید کرد.به گزارش روابط
عمومی بانک اقتصادنوین؛ پیرو ابالغیه بانک
مرک��زی ج.ا.ا در راس��تای مدیریت و کنترل
ش��یوع ویروس کرونا و لزوم تسهیل استفاده
هموطن��ان گرامی از درگاههای غیرحضوری
و کاهش مراجعه به ش��عب ،تمام کارتهای
نقدی بانک اقتصادنوی��ن که تاریخ انقضای
آنها مهرماه  1399است به مدت یک سال
تمدید شد.
افتتاح مدرسه شش کالسه مهر بانک
کشاورزی در روستای ملکی

ب��ه هم��ت بان��ک کش��اورزی و در اجرای
مسئولیتهای اجتماعی ،مدرسه شش کالسه
«مهر بانک کش��اورزی» در روس��تای ملکی
ش��هر هیرمند استان سیستان و بلوچستان به
بهره برداری رس��ید.به گزارش ایبنا به نقل از
روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی
استان سیستان و بلوچس��تان ،آیین گشایش
این واحد آموزشی صبح روز سه شنبه هشتم
مهر ماه ،با حضور محمد صدیق فرمانده پایگاه
مقاومت بس��یج بان��ک کش��اورزی ،فرماندار
هیرمند ،مس��ئوالن آموزش و پرورش استان،
مدیر شعب بانک کش��اورزی در این استان و
جمعی از اهالی و ریش سفیدان منطقه برگزار
شد.طی این مراس��م به تمامی دانش آموزان
مدرس��ه ،پک تحصیلی شامل کیف و نوشت
افزار کامل نیز اهدا شد.بر اساس این گزارش،
مدرس��ه «مهر بانک کش��اورزی» با تامین
اعتب��اری بالغ بر ده میلیارد ری��ال با زیربنای
آموزشی  ۴۰۴متر مربع و در زمینی به وسعت
 ۱۶۷۶مترمربع ساخته شده است.
نوبت دوم

آگهی مناقصه

چهار دلیل برای رد یک ادعا

پاالیشگاهسازی در جهان رو به افول است؟

بانک و بیمه

www.asre-iranian.ir

با حضور دکتر محمدرضا فرزین؛

انرژی

برخ��ی معتقدند صنعت پاالیش��گاهی در دنیا رو به افول
اس��ت و بر همین اس��اس ،س��اخت پتروپاالیشگاهها و
توس��عه ظرفیت پاالیش��ی کش��ور را اقدام��ی اقتصادی
نمیدانند؛ادعایی که دالیل متعددی برای «رد» آن وجود
دارد.به گزارش مهر ،به عقیده کارشناس��ان یکی از دالیل
اصلی بیثباتی در اقتصاد ایران که به طور مستقیم بر رونق
تولید کشور تأثیرگذار است ،وابستگی به خام فروشی نفت
است .طی سالیان دراز در کشور همه تالشها بر صادرات
نفت خ��ام و تزریق پول آن در بودجه جاری متمرکز بوده
است؛ معضلی که موجب وابستگی بخش بزرگی از درآمد
کش��ور به منابع حاصل از فروش نفت ش��د و از آنجا که
نفت براحتی تحریمپذیر است ،به پاشنه آشیل اقتصاد ایران
تبدیل شد .عالوه بر این ،خام فروشی نفت طی سالیان دراز
بودجه کشور را در معرض مستقیم شوکهای قیمتی قرار
داد و موجب از دس��ت دادن بازارهای فروش و وابستگی
در بعضی از فرآوردههای پاییندس��تی نفت شد.در نهایت
با تأکیدهای مکرر اسناد باالدستی برای جلوگیری از خام
فروشی این ثروت ملی ،مطالعات کارشناسی مختلفی برای
شناس��ایی گلوگاههای عدم رونق صنایع پاالیش��ی ایران
انجام شد .مشکل تأمین مالی نقطه اشتراک این بررسیها
بود که نش��ان میداد این مساله ،علت اصلی زمین ماندن
بس��یاری از پروژههای پاالیش��ی در کشور است .از اینرو
طرح «حمایت از صنایع پاییندستی نفت و میعانات گازی
با س��رمایههای مردمی» تابستان سال گذشته در مجلس
بررس��ی و تصویب ش��د؛ تمرکز اصلی این قان��ون ارائه
راهکارهایی بهمنظور جذابیت سرمایهگذاری در پروژههای
پاالیشی بود.اجرای این قانون بهمنماه سال گذشته کلید
خورد و فراخوان عمومی شد که با استقبال سرمایهگذاران
نیز مواجه گردید .در نهایت  ۸طرح با ظرفیت مجموع ًا یک
میلیون و  ۴۰۰هزار بشکه در روز نفت و میعانات گازی از
می��ان بیش از  ۲۰۰طرح پاالیش��ی ،از وزارت نفت مجوز
احداث پاالیش��گاه و دریافت وام از صندوق توسعه ملی را
دریاف��ت کردند .عالوه بر این به تازگی طرحهای دیگری
همچون پتروپاالیش��گاه ابوالفارس شهرستان رامهرمز و
همچنین طرح  ۱۲۰هزار بش��کهای پتروپاالیش��گاه مهر
خلی��ج ف��ارس در بندرعب��اس نیز در کش��ور کلنگ زنی
شد.بنابراین پس از سالها رکود پاالیشگاهسازی در کشور،
باالخ��ره با ایجاد جذابیت در این طرحها ،س��رمایهگذاران
اقب��ال خوبی برای ورود به این حوزه نش��ان دادند .با این
حال برخی رسانهها صنعت پاالیشگاه در دنیا را رو به افول
معرفی میکنند بهطوری که گویی کش��ورهای دیگر به
دنبال ساخت پاالیشگاه نیستند .این رسانهها معتقدند بازار
آینده این فرآوردهها نزولی اس��ت ،بنابراین سرمایهگذاری
در پروژههای پاالیشی را اولویت اقتصاد ایران نمیدانند و
همچنان با وجود تحریمها خام فروشی را توصیه میکنند.

اعالمی بانک مرکزی در خصوص نسبت مجاز سرمایه
گذاری اش��خاص مرتبط و ذی نفع واحد اقدام نماید.
آخرین صورتهای مالی س��االنه تلفیقی حسابرس��ی
شده سازمان تامین اجتماعی تا شش ماه پس از الزم
االجرا شدن این تبصره و برای سال های بعد تا پایان
شهریور سال بعد از انتشار عمومی می یابد.سقف رشد
ن اجتماعی با تعریف
مانده بدهی ساالنه سازمان تامی 
مال��ک واحد موضوع تبصره( )۱این ماده به بانک رفاه
کارگران در س��طح حداکثر دهدرص��د( )%۱۰عالوه بر
رعایت سایر مقررات بانک مرکزی تعیین شود.
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ش��رکت آب و فاضالب اس��تان قم در نظر دارد از محل اعتبارات جاری خود مناقصه شماره  99/400/1117را از طریق برگزاری مناقصه بصورت دومرحله ای به شرح
ذیل به تولیدکنندگان واجد شرایط واگذار نماید.
شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد (ریال)ژ

مبلغ تضمین (ریال)

99/400/1117

خرید چهار دستگاه پمپ خودمکش  SPچهار اینچ

000ر000ر000ر7

000ر000ر350

س��ایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اس��ناد مناقصه مندرج اس��ت.که پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ س��پرده را تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به
حس��اب بانکی ش��رکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه ش��رکت تهیه و حسب مورد ضمانت نامه یا رسید واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد به شرکت
تسلیم نماید .
به پیشنهادهای فاقد سپرده ،سپردههای مخدوش ،سپردههای کمتر از میزان مقرر ،چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
لذا کلیه واجدین ش��رایط می توانند تا تاریخ  1399/7/14جهت دریافت اس��ناد مناقصه به دفتر حقوقی و قراردادهای این ش��رکت واقع در قم  ،انتهای بلوار امین ،بلوار
غدیر ،بعد از پمپ بنزین ستاد مرکزی شرکت آب و فاضالب استان قم یا به وب سایت شرکت آب و فاضالب قم  www.abfa-Qom.irو سایت ملی مناقصات
مراجعه و یا برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن  025-32856463تماس حاصل نمایند.
مهلت تحویل پاکت پیشنهاد و مدارک به دبیرخانه شرکت به آدرس فوق الذکر تا ساعت  13:00روز یکشنبه مورخ  1399/7/27میباشد.
ضمن ًا بازگشائی پاکتهای پیشنهادی در روز دوشنبه مورخ  1399/7/28رأس ساعت  10در محل این شرکت طبق آدرس فوق الذکر انجام میشود.
به پیشنهادهای فاقد امضاء و مهر ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود ،مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ضمن ًا هزینه درج دو نوبت آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد.

دفتر حقوقی و قراردادها ـ شرکت آب و فاضالب استان قم
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره  139960317007001485هیات موض��وع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی
شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد اقسام فرزند
قربان به شناس��نامه  569و ش��ماره ملی  1861607873صادره از بهبهان نسبت
به ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت  169/51مترمربع در قسمتی از پالک 5657
اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری شده از مالک رسمی محمد صادق حقیقی
و س��ایر ورثه ابوالقاسم محرز گردیده است .لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند .می توانند از
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس
از اخذ رس��ید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
کاظمی –رئیس ثبت بهبهان تاریخ انتش��ار نوبت اول 1399/06/29 :تاریخ انتش��ار
نوبت دوم 1399/07/12 :
 8/182م  /الف
آگه��ی موض��وع م��اده  3قان��ون و م��اده  13آیی��ن نامه قان��ون تعیی��ن تکلیف
وضعی��ت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می برابر رای ش��ماره
 139960317007001484هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم ش��هناز بیشکم فرزند محمدیار به شناسنامه
 3153و ش��ماره ملی  1860457592صادره از بهبهان نس��بت به ششدانگ یکباب
س��اختمان بمس��احت  348/10مترمربع در قس��متی از پالک  5651اصلی واقع در
بخش یک بهبهان خریداری ش��ده از مالک رسمی عبدالحسین داسی و زهرا اردانه
محرز گردیده است .لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در

دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند .می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید عرضحال
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضایی
تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
کاظمی –رئیس ثبت بهبهان
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/06/29 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/07/12 :
 8/193م  /الف
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره  139960317007001474هیات موض��وع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی
شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سعید اکابر فرزند
نصراله به شناسنامه  527و شماره ملی  1861209177صادره از بهبهان نسبت به
ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت  136/66مترمربع در قسمتی از پالک 5519/280
باقیمانده اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری ش��ده از مالک رسمی منصور
و یداله شهرتین غرایبی محرز گردیده است .لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند .می توانند
از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
کاظمی –رئیس ثبت بهبهان
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/06/29 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/07/12 :
 8/198م  /الف

