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اخبار
در سال حمایت از کاالی ایرانی

کیفیت کاالی ایرانی بیمه میشود
شرکت بیمه تعاون در سال حمایت از کاالی ایرانی ،کاالهای ساخت وطن را
از نظر کیفیت بیمه میکند .
در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام حمایت از کاالی ایرانی نام گرفته
است ،یکی از شرکتهای بیمه با صدور بیمهنامه ،کیفیت تولیدات داخلی را تضمین
و حمایت میکند.
شرکت بیمه تعاون در سال حمایت از کاالی ایرانی ،کاالهای ساخت وطن را از نظر
کیفیت بیمه میکند تا تولید کننده و مصرف کننده در چتر امنیت بیمه معامله کنند.
این شرکت با استفاده از روشهای متعدد از کیفیت باالی محصولی که بیمه میکند
اطمینان حاصل میکند.
این نوع از بیمهنامه در مواردی که مصرف کنندگان از کیفیت کاالی داخلی زیاد
مطمئن نبوده و نسبت به خدمات پس از فروش نیاز به حصول اطمینان دارند ،ارائه
میشود.

با نرخ کارمزد  4درصد انجام می شود

پرداخت وام ازدواج  ۱۵میلیون تومانی
در بانک قرض الحسنه مهرایران
بانک قرض الحسنه مهر ایران به متقاضیان وام ازدواج که این بانک به عنوان
بانک عامل برایشان معرفی شده است ،تسهیالت ۱۵۰میلیون ریالی پرداخت
می کند.
بانک مرکزی ،بند «الف» تبصره  ۱۶قانون بودجه سال  ۱۳۹۷کل کشور را که
براساس آن مبلغ تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوجها در سال جاری
به میزان  ۱۵میلیون تومان تعیین شده است را به شبکه بانکی ابالغ کرد.
بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای اجرای این بخشنامه به متقاضیان وام
ازدواج که در سامانه بانک مرکزی ثبت نام کرده و این بانک به عنوان بانک عامل
برایشان معرفی شده است ،تسهیالت  ۱۵۰میلیون ریالی پرداخت می کند.
این بانک پیشگام پرداخت تسهیالت یک صد میلیون ریالی ازدواج جوانان در
شبکه بانکی کشور است و طی یک دهه فعالیت خود بالغ بر  ۲۷۰هزار فقره وام
قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده است که بیش از  ۳۲هزار فقره آن مربوط به
سال  ۱۳۹۶است.

تا روز  25ام فروردین ماه  96انجام می گیرد

تمدید جشنواره فروش بیمه های جامع عمر
و پس اندازبیمه آسیا
دومین جشنواره فروش بیمه های جامع عمر و پس انداز و جامع مهر آسیا تا
تاریخ  25فروردین ماه  97تمدید شد.
به میمنت مبعث پیامبر اکرم(ص) ،دومین جشنواره فروش بیمه های جامع عمر و
پس انداز و جامع مهر آسیا تا تاریخ  25فروردین ماه  97تمدید شد.
در این گزارش با اشاره به اهدای جوایز ارزنده و ویژه به خریداران بیمه های
عمروپس انداز در طول برگزاری جشنواره آمده است :افزایش متناسب در اندوخته
بیمه نامه جامع عمر و پس انداز و جامع مهر آسیا ،انجام آزمایش و معاینه رایگان
متقاضیان خرید بیمه نامه عمر و پس انداز و خدمات ویژه در بیمه نامه های های عمرو
حوادث انفرادی ،حوادث منضم به اتومبیل و بیمه نامه مسئولیت مدنی جامع هیات
مدیره،مدیر و مالکین ساختمان در قبال ساکنین،اشخاص ثالث و مراجعین مشاعات
از جمله تسهیالتی است که در طول جشنواره به خریداران بیمه های عمر و پس انداز
ارائه می شود.
بنابر بر این گزارش ،اعالم نتایج و تقدیر از برگزیدگان جشنواره ،همزمان با برگزاری
چهارمین همایش ساالنه سراسری توسعه فروش بیمه های زندگی در اواخر اردیبهشت
ماه سال  1397انجام خواهد شد.
گفتنی است بیمه آسیا به عنوان بزرگترین بیمه خصوصی کشور و حائز رتبه اول در
گروه موسسات بیمه ای شرکت های برتر ایران برای چهارمین سال متوالی با یکصد
شعبه و بیش از  2500نمایندگی در سراسر کشور آماده ارائه خدمات بیمه ای به ویژه
بیمه های عمرو پس انداز به هموطنان گرامی است.

معاون شهردار تهران تصریح کرد

خدمات نوین بانک شهر عامل رضایتمندی مشتریان
شبکه بانکی
خدمات نوین بانک شهر عامل رضایتمندی مشتریان شبکه بانکی و
شهروندان است و درحال حاضر اعتماد عمومی مهمترین سرمایه بانک شهر
است.
ولی اهلل شجاع پوریان ،معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ،خدمات
نوین بانک شهر را عامل رضایتمندی مشتریان شبکه بانکی و شهروندان عنوان کرد و
گفت :درحال حاضر اعتماد عمومی مهمترین سرمایه بانک شهر است،
شجاع پوریان با اشاره به اقدامات مثبت بانک شهر بر ارتقای سطح کیفی زندگی
شهروندان گفت :در چند سال گذشته خدمت رسانی به شهرداریها به ویژه
شهرداری های کالن شهرها از سوی این بانک با جدیت دنبال شده است.
عضو سابق شورای اسالمی شهر تهران با تاکید بر اهمیت تداوم حمایت بانک
شهر از مدیریت شهری کالنشهرها،تصریح کرد :امیدواریم سرمایه گذاری این
بانک در حوزه اجتماعی مدیریت شهری و توسعه حمل و نقل عمومی شهرها
ادامه یابد.

در شعب منتخب بانک ملت آغازشد

پرداخت مرحله هفتم سود قطعی
اوراق مشارکت پاالیش نفت بندرعباس
پرداخت مرحله هفتم سود قطعی اوراق مشارکت شرکت پاالیش نفت
بندرعباس منتشره سال  ۱۳۸۹در شعب منتخب بانک ملت شروع شد.
با توجه به رعایت مواد  ۱۳و  ۱۵آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
مصوب  ۱۸مردادماه  ۱۳۷۷هیات وزیران ،مرحله هفتم پرداخت سود قطعی اوراق
مشارکت شرکت پاالیش نفت بندرعباس منتشره در روز سوم اسفندماه  ۱۳۸۹از
طریق شعب منتخب این بانک از روز  ۲۰فروردین ماه سال  ۹۷شروع می شود و تا روز
سی ام همین ماه ادامه خواهد داشت.
دارندگان برگه تسویه نهایی اوراق مشارکت شرکت پاالیش نفت بندرعباس منتشره
سال ۱۳۸۹می توانند با همراه داشتن اصل و تصویر کارت ملی و مراجعه به شعب
منتخب بانک ملت  ،نسبت به دریافت سود قطعی این اوراق اقدام کنند.

ذخایر ارزی خارجی چین افزایش یافت
در ماه مارچ با ادامه تضعیف دالر آمریکا و با افزایش تنشهای تجاری بین آمریکا و چین ،ذخایر ارزی خارجی چشمبادامیها ،اندکی افزایش یافت .به گزارش رویترز ،در ماه مارچ با ادامه تضعیف دالر
آمریکا و درحالیکه با افزایش تنشهای تجاری بین آمریکا و چین ذخایر ارزی خارجی چین اندکی افزایش یافت .روز یکشنبه دادههای بانک مرکزی چین نشان داد ،تنها در ماه مارچ میزان این ذخایر
 ۹میلیارد دالر افزایش یافت و به  ۳.۱۴۳تریلیون دالر رسید .این درحالی است که میزان این ذخایر در ماه فوریه  ۲۷میلیارد دالر افت کرده بود .اقتصاددانانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کرده
بودند ،پیشبینی کرده بودند که میزان این ذخایر تا حدود  ۶میلیارد دالر در ماه مارچ افزایش یابد و به  ۳.۱۴تریلیون دالر برسد .در آغاز  ۲۰۱۷جنگ سرمایه به عنوان ریسک مهمی برای چین به
حساب میآمد ،اما ترکیبی از نظارت سفتوسختتر بر سرمایه و افت ارزش دالر ،به یوآن کمک کرد که بازگشت قدرتمندی داشته باشد و باعث ایجاد اعتماد به نفس در اقتصاد شود.

بر خالف وعده های ممتد بانک مرکزی و پیگیری نمایندگان مردم

اولتیماتومهای مجلس برای کاهش نرخ سود وام جواب نداد
اگرچه مجلس بارها به نظام بانکی اولتیماتوم داده که نرخ
ب االجل تا پایان
سود وامهای بانکی را کاهش دهد و ضر 
آذرماه را تعیین کرده بود اما اکنون بانک مرکزی میگوید
ارز برنامه را بهم زده است.
به گزارش مهر ،با کاهش نرخ سود سپردههای بانکی در
بیست شهریورماه سال گذشته ،درست هفت ماه است که نرخ
سود سپردههای مردم در نظام بانکی کاهش پیدا کرده اما بانکها
حاضر نیستند که از موضع خود کوتاه بیایند و نرخ سود وامهای
بانکی را هم متناسبسازی کرده و کاهش دهند .آنها همچنان بر
روی سپردهها با نرخهای باالی بیست درصد و بعضا تا  ۲۵درصد
هم پافشاری میکنند ،اما سفت و سخت جلوی سپردهگذاران
میایستند و می گویند که نرخ سودی بیشتر از  ۱۵درصد برای
سپردههانمیدهند.
سال گذشته بارها و بارها مجلس به بانک مرکزی و نظام بانکی
هشدار داد تا نرخ سود وامهای بانکی را هم متناسب با نرخ سود
سپردهها کاهش دهد و در نهایت قرار و تفاهم بر این بود که نرخ
سود وام نیز حداکثر سه ماه بعد از کاهش نرخ سپردهها کاهش
یابد اما اینچنین نشد و در نهایت ،محمدرضا پورابراهیمی ،رئیس
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی نیز اعالم کرد که
مهلت نظام بانکی برای کاهش نرخ سود سپرده به اتمام رسیده
و دیگر قرار نیست این مهلت تمدید شود ،ضمن اینکه بانکهای
متخلف را به شورای انتظامی معرفی خواهیم کرد .او در گفت
وگو با مهر اعالم کرد :مجلس دیگر به بانکها اولتیماتوم نمیدهد
چراکه بانکها مکلف هستند از روزی که مصوبه شورای پول و
اعتبار ابالغ شده ،نسبت به کاهش نرخ سود تسهیالت همزمان با
کاهش نرخ سود سپردهها اقدام کنند؛ البته اقدام مجلس مبنی بر
ارایه فرصت دو تا سه ماهه به نظام بانکی به این دلیل بود که آنها
فضای تنفسی بین جذب سپرده و اعطای تسهیالت داشته باشند
تا بتوانند منابع خود را مدیریت کنند.
عضو شورای پول و اعتبار افزود :اکنون از نظر ما ،این مهلت به
اتمام رسیده و در جلسهای که ظرف هفتههای گذشته ،مجلس با
بانک مرکزی و وزیر اقتصاد داشته ،به این جمعبندی رسیده که
تمامی بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز در کشور ،مکلف
هستند که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار ،نرخ سود سپردهها
را حداکثر با  ۱۵درصد و نرخ سود تسهیالت را با حداکثر ۱۸
درصد ،مدیریت کنند.
وی تصریح کرد :بر این اساس نرخ سود  ۱۸درصدی باید در
وامهای مشتریان لحاظ شود و اکنون ،هرگونه تفاوت در این نرخ،
تخلف است و اگر بانکها با روشهای مختلف و با دور زدنهای

قانون ،نرخ دیگری را اعمال کنند ،تخلف محسوب میشود؛ در
عین حال بانک مرکزی هم اعالم کرد که مجلس مصادیق تخلف
را به آنها اعالم کند تا برخورد قانونی با بانکها صورت گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی خاطرنشان
کرد :گزارشهای میدانی مجلس نشان میدهد که متاسفانه،
برخی از بانکها و موسسات به صورت واضح از این نرخ عدول
میکنند و برخی دیگر نیز ،به صورت غیرمستقیم وارد دور زدن
مصوبه شورای پول و اعتبار شدهاند .این تخلف از قانون است و
جریمه دارد.
وی اظهار داشت :اگر بانکی از نرخ مصوب  ۱۸درصدی برای
پرداخت تسهیالت ،عدول کند ،تخلف به شمار می رود و بانک
مرکزی با آن برخورد می کنند ،مردم هم در صورت مشاهده
مصادیق این تخلفات ،آن را به کمیسیون اقتصادی مجلس یا
معاونت نظارتی بانک مرکزی گزارش داده و مصادیق را به صورت
کامل با نام شعبه و بانک ،شرح دهند تا ما برخورد قانونی کرده و
بانکها را جریمه کنیم.
گفتههای محمدرضا پورابراهیمی در شرایطی است که فرشاد

حیدری ،معاون نظارتی بانک مرکزی به نوعی چراغ سبز را به
بانکها برای عدم کاهش نرخ سود وامهای بانکی میدهد .درست
عکس آن چیزی که در توافق کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر
اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفته است.
او در پاسخ به این سوال که چرا نرخ سود وامهای بانکی
بعد از گذشت ماه ها از مصوبه شورای پول و اعتبار کاهش
نیافته است ،میگوید :نرخ سود سپردهها را از شهریورماه سال
گذشته کاهش یافته و قرار بر این بود که بانکها با نرخ سود
سپردهای که میپذیرند و پرداخت میکنند ،در حوزه نرخ
سود تسهیالت هم منطبق شوند و نرخ سود تسهیالت را هم
کاهش دهند.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود :توافق بانک مرکزی با بانکها
آن بوده که آنچه در حوزه نرخ سود تسهیالت ،مصوب است در
مرحله اول اجرا کنند و در مرحله دوم ،به سمت کاهش آن پیش
روند؛ در این رابطه برنامه ما در حال اجرا بود تا این اینکه بانک
مرکزی تصمیم گرفت گواهی سپرده بیست درصدی را برای
مدیریت بازار ارز منتشر کند.

آگهی فقدان سندمالکیت پالک 3/6946کنگان

نظربــه اینکــه آقــای علیرضــا بحرینــی باتســلیم استشــهادمحلی مدعــی اســت کــه یــک
جلــد ســندمالکیت بــه شــماره ســریال 954045مربــوط بــه ششــدانگ پــاک 3/6946بــه
شــماره ثبــت 11413صفحــه 266جلد86بــه نــام علیرضــا بحرینــی صادروتســلیم گردیــد
مفقودگردیــده ودرخواســت صــدور ســندمالکیت المثنــی رانمــوده اســت لذامراتــب طبــق
مــاده 120اصاحــی آییــن نامــه قانــون ثبــت اعــام میشــودکه هرکــس نســبت بــه ملــک
موردآگهــی معاملــه ای نمــوده ویامدعــی وجودســندمالکیت نزدخــود مــی باشــد ظــرف
مــدت ده روز پــس ازانتشــار ایــن آگهــی بــه اداره ثبــت اســناد وامــاک شهرســتان کنــگان
مراجعــه واعتــراض خــودرا ضمــن ارائــه اصــل ســندمالکیت ویاســند معاملــه تســلیم نمایــد
چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســد ویادرصــورت اعتــراض اصــل ســند معاملــه
ارائــه نشــود اداره ثبــت المثنــی ســندمالکیت راطبــق مقــررات صادروبــه متقاضــی تســلیم
خواهدکــرد .م الف3
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آگهی فقدان سندمالکیت پالک 3/4090کنگان

نظربــه اینکــه خانــم نســرین کریمــی باتســلیم استشــهاد محلــی مدعــی اســت کــه یــک
جلــد ســندمالکیت بــه شــماره ســریال 249218مربــوط بــه ششــدانگ پــاک 3/4090ذیــل
ثبــت 7375جلد56صفحــه 92بــه نــام علــی نصــوری صادروتســلیم گردیــد ســپس بموجــب
ســندقطعی 28681مــورخ 94/12/9دفترخانــه 43کنــگان بــه خانــم نســرین کریمــی انتقــال
قطعــی یافتــه اســت مفقودگردیــده ودرخواســت صدورســندمالکیت المثنــی رانمــوده
اســت لذامراتــب طبــق مــاده 120اصاحــی آییــن نامــه قانــون ثبــت اعــام میشــود کــه
هرکــس نســبت بــه ملــک موردآگهــی معاملــه ای نمــوده ویامدعــی وجــود ســندمالکیت
نزدخودمیباشــد ظــرف مــدت ده روز پــس ازانتشــار ایــن آگهــی بــه اداره ثبــت اســناد
وامــاک شهرســتان کنــگان مراجعــه واعتــراض خودراضمــن ارائــه اصــل ســندمالکیت
ویاســندمعامله تســلیم نمایــد چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســد ویادرصــورت
اعتــراض اصــل ســندمعامله ارائــه نشــود اداره ثبــت المثنــی ســندمالکیت راطبــق مقــررات
صادروبــه متقاضــی تســلیم خواهدکــرد .م الــف6
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شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب شهرستان تنگستان(اهرم)
((آگهی احضار))

بدینوســیله بــه متهــم آقــای ســعید محقــق فرزنــد عســکر درراســتای مــاده 174قانــون
آئیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی وانقــاب درامورکیفــری ابــاغ میگــردد ظــرف مــدت
پنــج روزجهــت رســیدگی بــه اتهــام خــود (توهیــن وتهدیدازطریــق مزاحمــت تلفنــی)
بــه شــعبه بازپرســی دادســرای عمومــی وانقــاب شهرســتان تنگســتان معرفــی نمایــد
درغیرایــن صــورت وفــق مــواد 406و407قانــون مذکــور درخصــوص شــما تصمیــم مقتضــی
اتخاذخواهدشــد .م الــف 7
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ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان گیــان بــه اســتناد دو بــرگ گواهــی شــهادت شــهود
بــه شــماره  29844مورخــه  1396/11/26دفترخانــه  102تالــش بــه ایــن اداره مراجعــه واعــام
نمــوده اســت ســند مالکیــت ششــدانگ اعیــان یــک بــاب ســاختمان مســکونی کائنــه در عرصــه
بــه شــماره فرعــی  975از ســنگ اصلــی  9بخــش  28گیــان بــا حــدود و مشــخصات معیــن ذیــل
ثبــت و صفحــه  437/1646دفتــر  28/13بــه نــام میرحبیــب الــه شــریفی ثبــت و صــادر گردیــده
اســت ســپس برابــر ســند قطعــی بــه شــماره  13885مورخــه  1391/04/01دفتــر  137تالــش
بــه متقاضــی المثنــی منتقــل و در اثــر جابجائــی مفقــود گردیــده اســت بدیــن لحــاظ تقاضــای
صــدور ســند مالکیــت المثنــی مرقــوم راازایــن اداره نمــوده اســت لــذا بــر اســاس تبصــره اصاحــی
ذیــل مــاده  120آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت مراتــب فقــدان ســند مالکیــت پــاک مرقــوم
جهــت اطــاع عمــوم در یــک نوبــت آگهــی مــی گرددتــا چنانچــه شــخص یــا اشــخاص مدعــی
وجــود ســند مرقــوم در نــزد خــود یــا مدعــی انجــام هــر گونــه معاملــه قطعــی باشــند مــدارک و
مســتندات رســمی خــود را در ظــرف مهلــت ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه اداره ثبــت
اســناد وامــاک تالــش در قبــال اخــذ رســید تحویــل دهــد در غیــر اینصورت پــس از انقضــاء مهلت
مقــرر ایــن اداره بــه وظایــف قانونــی خــود عمــل نمــوده و نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنی
بــه نــام متقاضــی اقــدام خواهــد نمــود.
تاریخ انتشار1397/01/20:
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وی اظهار داشت :اکنون این موضوع ممکن است قدری کاهش
نرخ سود تسهیالت را با تاخیر مواجه کند اما کاهش نرخ سود
بانکی از اصول پذیرفته شده در بانک مرکزی و از جمله سیاستهای
شورای پول و اعتبار است که نرخ سود سپره و تسهیالت به تدریج
کاهش یابد.
حیدری خاطرنشان کرد :حتما باید عرصه اقتصاد به نحوی اداره
شود تا تعادل نرخ برقرار شده و ما به نرخ متعادلی در حوزه وام و
سپرده برسیم .نرخ باالی سپرده و وام در درازمدت به نفع اقتصاد
ایران نیست .این در شرایطی است که کاهش نرخ سود وامهای
بانکی بستگی به شرایط اقتصادی دارد.
معاون بانک مرکزی ادامه داد :اگر موضوع ارز پیش نمیآمد،
اوایل سال  ۹۷میتوانستیم روی کاهش نرخ سود تسهیالت کار
کنیم ،اما بانک مرکزی مجبور شد برای مدیریت بخش دیگر
اقتصاد ،به نرخ سود سپرده  ۲۰درصدی هم تن دهد؛ اما به هرحال
در سال  ۹۷بر روی این موضوع مجدد کار خواهیم کرد اما در
مورد درصد کاهش بایستی بر اساس معیارهای اقتصادسنجی که
در نظر گرفته میشود ،عمل کنیم.

