
بـــــــــــازارها و خدمــــــــــات مالی
  . یکشنبه . 19 بهمن 1399 . سال هجدهم . شماره 4610 .
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درتاریـخ  البـرز  مرواریـد  پخـش  مهـرگان  محـدود  مسـئولیت  بـا  شـرکت  تاسـیس 
1399/11/15 به شماره ثبت 39757 به شناسه ملی 14009784269 ثبت و امضا 
ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم آگهـی 
میگـردد. موضـوع فعالیـت :توزیـع ، پخـش و فـروش لـوازم خانگـی درصـورت لـزوم 
: از تاریـخ ثبـت بـه  پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت 
مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان البـرز ، شهرسـتان کـرج ، بخـش مرکزی ، شـهر 
کـرج، محلـه عظیمیـه ، خیابـان شـهیدان شـجاعی ، بلـوار طالقانـی شـمالی ، پـاک 0 
، بـرج قائـم ، طبقـه دوم ، واحـد 226 کدپسـتی 3155618489 سـرمایه شـخصیت 
حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ 10,000,000 ریـال نقـدی میـزان سـهم الشـرکه هـر 
یـک از شـرکا آقـای علـی ادهمـی بـه شـماره ملـی 0321726881 دارنـده 5000000 
ریـال سـهم الشـرکه آقـای محمـد رضـا ثمـری بـه شـماره ملـی 1753727448 دارنـده 
5000000 ریـال سـهم الشـرکه اعضـا هیئـت مدیـره آقـای علـی ادهمـی بـه شـماره 
ملـی 0321726881 و بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت عضـو 
اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود آقـای محمـد رضـا ثمـری بـه شـماره ملـی 
1753727448 و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود و بـه 
سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق 
و اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چـک ، سـفته ، بـروات ، قراردادهـا، 
عقـود اسـامی و همچنیـن کلیـه نامـه هـای عـادی و اداری باامضـاء علـی ادهمـی و 
محمدرضـا ثمـری همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد. اختیـارات مدیـر عامـل : 
طبق اساسـنامه روزنامه کثیر االنتشـار عصر اقتصاد جهت درج آگهی های شـرکت 
تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت 
نمـی باشـد. اداره کل ثبـت اسـناد و امـاک اسـتان البـرز اداره ثبـت شـرکت هـا و 

موسسـات غیرتجـاری کـرج )1090131(

آگهـی تغییـرات شـرکت گـروه توسـعه عمـران بصیـر سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت 
456123 و شناسـه ملـی 14004156603 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی 
عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ 1399/09/12 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : روزنامـه 
کثیراالنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهی هـای شـرکت انتخـاب گردیـد اعضـای 
بـه قـرار ذیـل تعییـن گردیدنـد: شـرکت گـروه  بـرای مـدت دو سـال  هیئـت مدیـره 
توسـعه اقتصـادی بصیـر بـه شناسـه ملی14003980270بنمایندگـی آقـای سـیدعلی 
گـروه  شـرکت  مدیـره  هیئـت  رئیـس  سـمت  کدملی0060275571بـه  بـا  آقامیـری 
توسـعه بازرگانی بصیر به شناسـه ملی14004162429بنمایندگی آقای سـید سـپهر 
قـوام الدینـی بـا کدملـی0057964890 بـه سـمت نایـب رئیـس هیئت مدیره شـرکت 
گروه توسعه کشاورزی بصیر به شناسه ملی14005055162بنمایندگی آقای قاسم 
کلیـچ بـا کدملـی080122779 بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره و مدیرعامـل شـرکت 
گـروه توسـعه صنایـع و معـادن بصیـر بـه شناسـه ملـی 14005091908بنمایندگـی 
خانم رقیه دانش یار با کدملی4284298143 به سـمت عضو هیئت مدیره شـرکت 
گروه توسعه صنعت سامت بصیر به شناسه ملی14004159908بنمایندگی آقای 
امیرحسـین شـعبانی بـا کدملـی 3920775597 بـه سـمت عضو هیئـت مدیره کلیه 
چک هـا بـروات سـفته ها و اسـناد و اوراق تعهـدآور و بهـادار بانکـی و غیـر بانکـی 
بـا امضـا رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل و در غیـاب مدیرعامـل بـا امضـا رئیـس 
هیئـت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر خواهـد بـود و سـایر نامه هـای اداری و 
اوراق عـادی بـا امضـا مدیرعامـل یـا رئیـس هیئـت مدیـره و یـا جانشـین تعییـن شـده 
از طـرف مدیرعامـل یـا رئیـس هیئـت مدیـره بـا مهر شـرکت معتبر می باشـد. سـازمان 
تهـران  ثبـت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری  اداره  اسـنادواماک کشـور  ثبـت 

)1090388(

آگهـی تغییـرات شـرکت فـن آوران آرونـد پاسـارگاد شـرکت سـهامی خـاص بـه شـماره 
هیئـت  صورتجلسـه  اسـتناد  بـه   14004819879 ملـی  شناسـه  و   470279 ثبـت 
مدیـره مـورخ 1399/10/16 و اجـازه مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ  99/06/25 
بـه مبلـغ 31.370.000.000 ریـال  از مبلـغ 10.000.000.000 ریـال  سـرمایه شـرکت 
منقسـم به 31.370.000 سـهم 1.000ریالی شـامل 1.976.490 سـهم با نام ممتاز و 
29.393.510 سهم با نام عادی از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده 
مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در 
تاریـخ فـوق الذکـر تکمیـل امضـاء گردیـده اسـت . سـازمان ثبـت اسـنادواماک کشـور 

اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری تهـران )1090392(

آگهـی تغییـرات شـرکت فـن آوران آرونـد پاسـارگاد سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت 
470279 و شناسـه ملـی 14004819879 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی 
فـوق العـاده مـورخ 1399/06/25 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : مـاده 12 اساسـنامه 
را بـه شـرح زیـر اصـاح مـی نمایـد: " مـاده12- ویژگـی سـهام ممتـاز : سـهام شـرکت 
بـه دو قسـمت سـهام عـادی و سـهام ممتـاز، کـه سـهام ممتـاز دارای امتیازاتـی بـه 
شـرح زیـر مـی باشـد: در مجامعـی کـه جهـت انتخاب بازرس، انتخـاب اعضای هیأت 
مدیـره و افزایـش سـرمایه اسـت حـق رأی هـر سـهم ممتـاز برابـر 12رأی مـی باشـد." 
سـازمان ثبـت اسـنادواماک کشـور اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری 

)1090393( تهـران 

مفقودی 

شـماره  بـه   93 مـدل  سـفید  وانـت  پرایـد  خـودرو  سـبز  بـرگ  و  کمپانـی  سـند 

شـماره شاسـی  و  موتـور 4979087  شـماره  و   21 ایـران  انتظامـی 556 ص 68 

از درجـه  و  علـی سـیروس مفقـود شـده  بنـام محمـود   NAS451100D4902741

اسـت.  سـاقط  اعتبـار 

آگهی تغییرات شـرکت گروه توسـعه اقتصادی بصیر سـهامی خاص به شـماره ثبت 

452635 و شناسـه ملـی 14003980270 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی 

عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ 1399/10/01 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : -شـرکت 

توسعه گلخانه و کشاورزی محراب گلسار)سهامی خاص( با شماره ثبت 568302 

و  شناسـه ملـی 14009574067 بـا نمایندگـی آقـای عبدالرضـا سـاور بـا شـماره ملـی 

2249319601 بـه عنـوان رئیـس هئیـت مدیـره. - شـرکت بازرگانـی رویـان تجـارت 

امیـد پاژ)سـهامی خـاص( بـا شـماره ثبـت 50780 و شناسـه ملـی 10380672371 بـا 

نمایندگـی آقـای منصـور شمشـیری بـا کد ملـی 4130605828 به عنوان نایب رئیس 

هیئت مدیره و مدیرعامل. - شـرکت بازرگانی صبا یاس رازق)با مسـئولیت محدود( 

بـا شـماره ثبـت 542959 و شناسـه ملـی 14008418500  بـا نمایندگـی آقـای سـید 

سـپهر قـوام الدینـی بـا شـماره ملـی 0057964890 بـه عنـوان عضـو هیئـت مدیـره 

بـرای مـدت دو سـال انتخـاب گردیدنـد. - کلیـه چک هـا، بـروات، سـفته ها و اسـناد 

و اوراق تعهـدآور و بهـادار بانکـی و غیـر بانکـی بـا امضـاء مدیرعامـل و رئیـس هیئـت 

مدیـره و در غیـاب مدیرعامـل یـا رئیـس هیئـت مدیـره، بـا امضـاء جانشـین تعییـن 

شـده از سـوی مدیرعامـل یـا یـک نفـر از اعضـای هیئـت مدیـره، همـراه با مهر شـرکت 

معتبـر خواهـد بـود و سـایر نامه هـای اداری و اوراق عـادی بـا امضـاء مدیرعامـل یـا 

رئیـس هیئـت مدیـره و یـا جانشـین تعییـن شـده از طـرف مدیرعامـل بـا مهـر شـرکت 

معتبر می باشد. - روزنامه کثیراالنتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت 

تعییـن شـد. سـازمان ثبـت اسـنادواماک کشـور اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات 

غیرتجـاری تهـران )1090386(

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رأی شـماره 139960301078001604 مـورخ 99/9/22 هیـات موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک یافت آبـاد تهران تصرفات مالکانـه بامعارض متقاضی 
آقـای مهرعلـی مـرادی فرزنـد حسـین بشـماره شناسـنامه 267 صـادره از کلیبـر در 
ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در آن بـه مسـاحت 56/05 مترمربـع 
کـه مقـدار 3/60 مترمربـع آن از قطعـه 69 تفکیکـی و مقـدار 52/45 مترمربـع آن از 
قطعـه 70 تفکیکـی از پـاک 3903 فرعـی از 2 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 
535 فرعـی از 2 اصلـی واقـع در بخـش 12 تهـران خریـداری از مالـک رسـمی آقایـان 
حسـین ایـزد و بهـروز صمیمـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد.
بهروز جشان – رئیس ثبت اسناد و امالک
م الف 16803 / شناسه آگهی 1080824

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/04
تارخ انتشار نوبت دوم: 99/11/19

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

اصالحی
قطعه یک ایالم

برابـر رأی شـماره ۱۳99۶۰۳۱۵۰۰۱۰۰۳۱7۳ مـورخ ۱۳99/۰9/۱9 هیـأت اول / هیـأت 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی علـی مـردان 
سـنجابی، فرزنـد احمـد، بـه کـد ملـی 4۵۰۰7477۳7 مقـدار ۱۶ سـهم از ۳۰ سـهم 
)ششـدانگ( یـک بـاب سـاختمان، بـه مسـاحت 2۰4/22 مترمربـع، پـالک شـماره 4۶۶ 
فرعـی از ۱278 اصلـی، واقـع در ایـالم – بلـوار شـهید بهشـتی – خ شـهروند – کوچـه 
نسـیم 2، خریـداری شـده از کاظـم سـپاهی منتسـب بـه مالکیـت عسـگر سـپاهی کـه 
در آگهـی قبلـی فاصلـه ۱۵ روز قانونـی توسـط روزنامـه منتشـر کننـده آگهـی رعایـت 

نگردید.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
می تواننـد ظـرف مـدت دو مـاه و در مـورد آگهـی هـای اصالحـی ظـرف مـدت یـک ماه از 
تاریخ انتشار اولین آگهی، اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نمایـد، بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض 

طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/04
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/19

صفری
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

دادنامه 
اختـاف شهرسـتان  اول شـورای حـل  دادانامـه:648-98/12/28 مرجـع رسیدگی:شـعبه  شـماره 
دهـگان خواهـان: آقـای منصـور ویسـی فرزنـد احمـد بـا وکالـت آقـای سـیروس مفاخری به نشـانی 
فعـا  فرزنـد عزیزالـه  زارعـی  اکبـر  علـی  آقـای  دادگسـتری خوانـده:  روبـروی  امـام  بلـوار  دهـگان 
مجهول المکان خواسـته: مطالبه طلب گرشـکار: خواهان دادخواسـتی به خواسـته فوق بطرفیت 
خوانـده بـاال تقدیـم داشـته کـه پـس از ارجـاع بـه ایـن شـعبه و ثبـت بـه کاسـه فـوق و اجـرای 
تشـریفات قانونـی در وقـت مقـرر شـورای بـه تصـدی امضـاء کننـده زیـر تشـکیل اسـت و با توجه به 
محتویـات پرونـده ختـم رسـیدگی را اعـام و بـه شـرح ذیـل مبـادرت بـه صـدور رای مـی نمایـد. رای 
شـورا در خصـوص دعـوی مطروحـه از سـوی خواهـان آقـای منصـور ویسـی فرزنـد احمـد بـا وکالـت 
آقـای سـیروس مفاخـری بـه طرفیـت خوانـده علـی کبـر زارعـی فرزنـد عزیزالـه دائـر بـر مطالبـه وجـه 
یـک فقـره چـک بشـماره 886426 عهـده بانـک رفـاه کارگـران شـعبه اسامشـهر بـه مبلـغ جمعـا 
120/000/000ریـال بـا احتسـاب کلیـه خسـارات دادرسـی و تاخیـر در امـر تادیـه از تاریـخ سررسـید 
الـی تاریـخ اجـرای حکـم بـا عنایـت بـه جمیـع اوراق و محتویـات پرونـده بـه ویـژه متـن دادخواسـت 
تقدیمـی و مسـتندات ابـرازی مشـتمل بررونشـوت مصـدق چـک مرقـوم کـه مصـون از تعـرض و 
تکذیب باقی مانده و عدم حضور خوانده با وصف اباغ قانونی اخطاریه در جلسـه شـورا و عدم 
ارائـه دلیـل و مدرکـی مبنـی بـر پرداخـت وجـه چـک موصـوف و برائـت ذمـه خویـش و بـا اسـتناد بـه 
اصل تجریدی و منجز بودن امضاء چک در مقابل دارند با حسـن نیت و اینکه چک مانند قانون 
سـفته و بـرات وسـیله پرداخـت دیـن بـوده و صـرف ظهیرنویسـی آن ظهـور و داللـت بـر اشـتغال 
ذمـه صادرکننـده داشـته و بـه همیـن جهـت نیـز واقع تشـخص مسـتندا بـه مـواد 249و 310و313و 
آئیـن دادرسـی مدنـی و همچنیـن  قانـون  بـا رعایـت 198 و 519 و 522  و  قانـون تجـارت   314
تبصـره الحاقـی بـه مـاده 12 قانـون صـدور چـک حکـم بـر محکومیـت خوانـده 1-بـه پرداخـت مبلـغ 
120/000/000 ریـال بابـت اصـل خواسـته 2-مبلـغ 2/545/000 ریـال بابـت خسـارت بـا احتسـاب 
خسـارت ناشـی از تاخیـر در امـر تادیـه از تاریـخ سرسـید چـک 98/7/18 الـی تاریـخ اجـرای حکـم بـر 
مبنـای شـاخص اعامـی بانـک مرکـزی 4-مبلغ4/080/000ریـال بابـت حـق الوکالـه وکیـل در حـق 
خواهـان صـادر و اعـام مـی نماینـد رای صـادره غیابـی و ظـرف بیسـت روز پـس از ابـاغ قابـل 
واخواهـی در ایـن شـعبه و سـپس ظـرف مـدت بیسـت روز دیگـر پـس از ابـاغ قابـل تجدیدنظـر 

خواهـی و رسـیدگی در محاکـم عمومـی حقـوق دهـگان مـی باشـد.
قاضی علی البدل شعبه اول شورای حل اختالف دهگالن-مهری  

فراینــد  ســمات،  مدیرعامــل  گفتــه  بــه 
اعطای کارت اعتباری ۲بانک برای مشــموالن 
ســهام عدالت نهایی شده است که به زودی 

عملیاتی می شود.
به گزارش روابط عمومی سمات، حسین 
فهیمــی در آییــن امضــا و تبــادل تفاهم نامه با 
بانک ملت اعالم کرد: روز )شــنبه( دیگر بازار 
بدیهیاتــی  جملــه  از  آن  فراگیــری  و  ســرمایه 
است که در اقتصاد وجود دارد و باید خدمات 
دریافت و پرداخت توسعه، آسان و کم هزینه 

برای مردم فراهم شود.
حســین فهیمــی در آییــن امضــا و تبــادل 
تفاهم نامه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهــادار و تســویه وجــوه و بانــک ملــت کــه بــا 
حضور مدیرعامل این بانک برگزار شد، اظهار 
کرد: امروزه دیگر بازار ســرمایه و فراگیری آن 
از جمله بدیهیاتی اســت که در اقتصاد کشور 

وجود دارد.
مدیرعامل شــرکت ســپرده گذاری مرکزی 

در ایــن جلســه اعــالم کــرد: مطالبــه دیگــری 
کــه وجــود دارد اعطــای کارت هــای اعتباری به 
ویــژه مشــموالن  بــه  بهــادار  اوراق  دارنــدگان 
ســهام عدالــت اســت کــه در پرتفــوی ســهام 
عدالــت آنــان ۳۶ نمــاد بنیــادی شــرکت های 
بــزرگ، مهم و اثرگذار بــا فعالیت های تاریخی 

مثبت در بورس وجود دارد.
او گفــت: بهتریــن و کارآمدتریــن روش 
این اســت که بر اســاس پشتوانه شرکت های 
ســبد ســهام عدالت برای کســانی که نیازهای 
فــوری و ضــروری در حد ۵ تا ۱۰میلیون تومان 
دارنــد یــک کارت اعتباری یا کارت خرید صادر 
شــود و در حــال حاضــر زیرســاخت مکانیــزه 
همــه فرایندهــای ایــن پروژه از ســوی شــرکت 
ســپرده گذاری مرکــزی آمــاده شــده اســت بــه 
اوراق  یــا  عدالــت  ســهام  مشــمول  طوری کــه 
بهادار با مراجعه به اپلیکیشــن بانک مربوطه 
و درخواســت الکترونیکــی می تواند این کارت 

را از شعبه مربوطه دریافت کند.

تسهیالت موسسه اعتباری 
نور برای بانوان

موسســه اعتبــاری نــور با هــدف تکریم بانــوان، از 
طرح تسهیالتی ریحانه نور )ویژه بانوان( رونمایی کرد.

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
موسســه اعتبــاری نــور، این موسســه 
اعطــای تســهیالت ریحانــه نــور را در 
راســتای ایفــای مســئولیت اجتماعی، 
ارزش آفرینــی بانــوان و بــا توجــه بــه 

نیازهــای گوناگــون در شــعب سراســر کشــور آغــاز کرده 
اســت. بــر اســاس ایــن گــزارش این موسســه بــا اعطای 
ایــن تســهیالت عــالوه بــر تأمین نیــاز بانوان در ســطوح 
مختلف جامعه، به ارتقای سطح رفاه خانواده نیز توجه 

ویژه دارد.
ایــن گــزارش می افزاید بانوان عزیز اعم از شــاغل، 
خانه دار و دانشــجو با افتتاح حســاب ریحانه نور، عالوه 
بر دریافت ســود علی الحســاب ۱۰درصدی، از تسهیالت 

با نرخ ۱7درصد برخوردار می شوند.
تسهیالت ریحانه نور با سقف ۵۰۰میلیون ریال و 

بازپرداخت حداکثر ۳۶ ماه در نظر گرفته شده است.

رشد 110 درصدی صدور 
 ضمانت نامه های ریالی

در بانك صنعت و معدن
بــه گفتــه رئیــس هیــأت مدیــره بانــک صنعــت و 
معــدن، میــزان صدور ضمانت نامه هــای ریالی در بانك 

صنعــت و معــدن در 10ماهه ســال 
99نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
گذشــته بیــش از دو برابــر شــده و 

110درصد رشد داشته است.
اطــالع  پایــگاه  گــزارش  بــه 
معــدن،  و  صنعــت  بانــك  رســانی 

اصغــر پاك طینــت عنوان کــرد: صــدور ضمانت نامه هــای 
ریالــی كــه در ۱۰ماهــه ســال گذشــته ۱7هــزار میلیــارد 
ریــال بــوده در ۱۰ماهــه ســال جــاری بــه رقم ۳۵هــزار و 

7۵۵میلیارد ریال رسیده است.
او همچنیــن از افزایــش میــزان وصول مطالبات در 
ایــن بانــك ابــراز رضایــت كــرده و افــزود: بنــا بــر گزارش 
مطالبــات،  وصــول  میــزان  امســال،  ماهــه   ۱۰ عملكــرد 

افزایش قابل توجه ۱49درصدی را نشان می دهد.

آغاز پنجمین جشنواره 
فروش بیمه های جامع عمر 

و پس انداز بیمه آسیا
بیمــه آســیا، پنجمین جشــنواره فــروش بیمه های 

جامع عمر و پس انداز و مهر آسیا را آغاز کرد.
به گــزارش روابــط عمومی بیمه 
آســیا، بــه میمنــت ایــام دهــه مبارک 
ســالروز  و  اســالمی  انقــالب  فجــر 
بــا ســعادت حضــرت فاطمــه  والدت 
زهــرا)س( پنجمین جشــنواره فروش 
بیمه های عمر و پس انداز بیمه آســیا 

بــا جوایز ارزنــده طالیی از ۱2بهمــن ۱۳99تا ۱2فروردین 
و  عمــر  بیمــه  حــق  معــادل  پرداخــت  شــد.  ۱4۰۰آغــاز 
پس انداز سال دوم به صورت واریز به اندوخته از دیگر 

جوایز برگزیدگان قرعه کشی این جشنواره است.
بنابرایــن گــزارش، از ویژگی هــای ایــن جشــنواره، 
افزایــش متناســب در اندوختــه بیمه نامــه جامــع عمــر و 
پس انــداز و جامــع مهــر آســیا)تخفیف 7۰درصــدی در 
هزینه هــای اداری(، انجــام آزمایــش و معاینــه رایــگان 

متقاضیان خرید بیمه نامه است.
بــه  ۵مــورد  از  خــاص  امــراض  پوشــش  افزایــش 
از  خــاص  بیماری هــای  ســرمایه  افزایــش  و  ۳۳مــورد 
۵۰۰میلیــون ریال به 2میلیارد ریال و همچنین افزایش 
ســرمایه بــرای امراض خاص از ۳۰درصــد تا ۵۰درصد از 
امتیــازات ممتــاز فروش بیمه های جامع عمر و پس انداز 

در این جشنواره نسبت به سال گذشته است.
همچنیــن خریــداران بیمــه عمــر و پس انــداز بیمــه 
از  می تواننــد  ایــن جشــنواره  برگــزاری  مــدت  در  آســیا 
تخفیفــات ویــژه در ســایر رشــته های بیمــه ای بهره منــد 

شوند.

پرداخت 9 هزار میلیارد 
ریال تسهیالت از سوی 

بانک کارگشایی
بانک کارگشایی از ابتدای سال جاری تا پایان دی، 
حــدود 9هــزار میلیارد ریال تســهیالت قرض الحســنه و 

جعاله به متقاضیان پرداخت کرده است.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانک 
ملــی، ۱۳شــعبه بانــک کارگشــایی در 
این دوره زمانی 228هزار و 7۳4فقره 
مبلــغ  بــه  قرض الحســنه  تســهیالت 
بیش از ســه هزار و 42۳میلیارد ریال 

پرداخت کرده اند.
همچنیــن ۶۰هــزار و 8۱7فقــره تســهیالت جعالــه 
بــه مبلــغ بیش از پنــج هزار و 49۰میلیــارد ریال در این 
بانــک بــه متقاضیــان پرداخت شــده اســت. مــدت زمان 
بازپرداخت تســهیالت قرض الحسنه و جعاله کارگشایی 
در یک قسط و حداکثر تا یک سال است. برای اطالع از 
آدرس شعب این بانک می توانید به سایت بانک ملی و 

بخش خدمات بانکی مراجعه کنید.

پرداخت 1700 فقره 
 تسهیالت قرض الحسنه

به بانوان سرپرست خانوار 
از سوی بانک توسعه تعاون

پرداخــت  از  تعــاون  توســعه  بانــک  عامــل  مدیــر 
قرض الحســنه  تســهیالت  718میلیاردریــال  از  بیــش 
اشــتغال زایی از ســوی ایــن بانــک به بانوان سرپرســت 

خانوار طی 10ماهه نخست سال جاری خبر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک توســعه تعــاون، 
در  گفــت:  مهدیــان  حجــت هللا 
در  حمایتــی  اقدامــات  ادامــه 
بانــوان  توانمندســازی  راســتای 
در  امســال  خانــوار،  سرپرســت 
بانک توسعه تعاون مقرر شد وام 
قرض الحســنه با معرفــی معاونت 
کار  تعــاون،  وزارت  تعــاون  امــور 
و رفــاه اجتماعــی در مجمــوع بــه مبلــغ 4۰میلیاردریــال 
بــه ازای ســرانه هــر عضــو بــه مبلــغ ۱۰۰میلیــون ریــال 
پرداخــت گــردد که تاکنون اعطای تســهیالت به مجموع 
۱۶۰تعاونــی بــه مبلــغ ۳2.۱۱۰میلیــون ریال بــه مدیریت 

شعب استان های عامل ابالغ گردیده است.
زنــان  توانمندســازی  کــه  ایــن  بیــان  بــا  مهدیــان 
سرپرســت خانوار از مهمترین برنامه های اشــتغال زنان 
اســت، گفــت: بانــک توســعه تعــاون بــه منظورحمایــت 
از زنــان کارآفریــن بــه ۶۵نفــر از بانــوان کارآفریــن برتــر 
منتخــب مردمــی بــا معرفی از ســوی معاونــت امور زنان 
و خانــواده ریاســت جمهــوری تســهیالت قرض الحســنه 

۱۰۰میلیون ریالی اعطا کرده است.

اخبـــــــــــــــــار اخبـــــــــــــــــار

رئیــس کل بانــک مرکــزی از »رونمایــی 
پروژه اســتفاده از موبایــل برای تراکنش های 
خرید در فروشگاه ها و حذف تدریجی کارت 

خرید« خبر داد.
بــه گــزارش ایســنا، عبدالناصــر همتــی در 
صفحه شــخصی اینســتاگرام خود نوشت: بانک 

مرکزی، به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت های 
از  اســتفاده  پــروژه  از  زودی  بــه  الکترونیکــی، 
در  خریــد  تراکنش هــای  انجــام  بــرای  موبایــل 
فروشــگاه ها و لــذا حــذف تدریجــی اســتفاده از 

فیزیک کارت خرید را رونمایی می کند.
وی ضمــن اعــالم ایــن خبــر گفــت: ایــن 

معتبــر  اســتانداردهای  بــا  پرداخــت،  روش 
صورتــی  بــه  و  اســت  ســازگار  بین المللــی 
کامــال امــن، ایــن امــکان را فراهــم می کنــد که 
کــردن  وارد  بــا  بتواننــد  بانک هــا  مشــتریان 
مشــخصات کارت های خود بــه درون موبایل، 
بــدون تمــاس با کارتخــوان، تراکنش های الزم 

را انجام دهند.
افــزود:  مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس 
تراکنش هــای خریــد، بــا اســتفاده از موبایــل، 
عالوه بر ســهولت کاربــری می تواند در رعایت 
پروتکل های بهداشتی در وضع کرونایی مفید 

و مؤثر باشد.

رئیــس ســازمان بــورس در نشســت بــا 
فــوالد  از مدیــران صنعــت  فــوالدی  مدیــران 
کشور خواست از حقوق میلیون ها سهامدار 

عدالت دفاع کنند.
کاالخبــر،  خبــری  پایــگاه  گــزارش  بــه 
کــرد:  تاکیــد  دهنــوی  دهقــان  محمدعلــی 
بــه طــور  تقریبــا ٩٠درصــد جمعیــت کشــور 
مســتقیم و غیرمســتقیم با ســهام عدالت در 
ارتبــاط هســتند و قطعــا بایــد از منافــع آنهــا 

دفاع کرد.
او افــزود: از شــما تولیدکننــدگان فــوالد 
کشور می خواهیم در راه توسعه بازار سرمایه 
و ایجــاد رقابــت در بــازار بــه مــا کمــک کنیــد، 
چــون قطعــا شــفافیت و رقابــت بــه توســعه 

شــما نیــز کمــک می کند؛ از ســوی دیگر، شــما 
وکیــل میلیون ها ســهامدار هســتید تا در حق 
آنها اجحاف نشــود و این مســئولیت سنگینی 

است.
دهقــان دهنوی اظهــار کرد: ما به عنوان 
متولیــان بازار ســرمایه از شــما تولیدکنندگان 
و  تولیــد  روی  پیــش  افق هــای  می خواهیــم 
ســهامداران  بــرای  را  خــود  شــرکت  توســعه 
شفاف ســازی کنیــد تــا ارزندگــی شــرکت های 

فوالدی برای سهامداران نمایان شود.
بــه گفته او، بررســی ها بیانگر آن اســت 
کــه شــکوفایی در صنعــت فــوالد حتمــی بوده 
است چراکه ذخایر کشور و ساختارها در این 

حوزه فراهم است.

عرضه کل زنجیره در بورس 
کاال محقق می شود

دهقــان دهنــوی دربــاره عرضــه زنجیــره 
فوالد در بورس کاال گفت: بورس کاالی ایران 
در ماهیــت خــود یــک پلتفرم معامالت اســت 
و ایــن بســتر معامــالت، تعیین کننــده قیمــت 
نیســت بلکــه مکانــی را فراهــم کــرده اســت 
کــه قیمت ها براســاس عرضه و تفاضا کشــف 
شود؛ بنابراین هرگونه اعمال دستوری قیمت 
در بورس کاالی ایران به معنی انحراف قیمت 
و ضربه زدن به اقتصاد کشور است. او تاکید 
کرد: هرگونه دخالت در قیمت کاالها از جمله 
فوالد در بورس، شــفافیت را کاهش می دهد 

و عدالــت را نقــض می کند؛ از این رو ســازمان 
بــورس براســاس قانــون، اجــازه قیمت گــذاری 
دســتوری را نمی دهــد که خوشــبختانه تعامل 
بســیار مطلوبــی بــا وزارت صمــت و شــخص 
وزیر صمت ایجاد شده است. رئیس سازمان 
بــورس گفــت: هفته گذشــته با معــاون جدید 
معدنی وزیر به مجلس رفتیم و خوشــبختانه 
در  مثبتــی  اتفاق هــای  و  روشــن  مســیری 
حــوزه فــوالد در حــال تحقــق اســت. او افزود: 
بســیار  کشــور  در  فــوالد  بــازار  چشــم انداز 
درخشــان است، بنابراین به همت تالش های 
زیادی که در دســت اجراســت، تمام اقدامات 
انجام خواهد شد تا تمام زنجیره فوالد کشور 

در بورس کاالی ایران عرضه شود.

بــه گفتــه نایــب رئیــس اتحادیــه طال 
و جواهــر تهــران، قیمت اونــس جهانی در 
هفته جاری نســبت به هفته های گذشــته 
ایــن  و  اســت  روبه روشــده  کاهــش  بــا 
موضوع اثر مناسبی بر کاهش نرخ طال و 
سکه داشته به گونه ای که حباب سکه در 

محدوده ۲00هزار تومان است.
رئیــس  نایــب  کشــتی آرای،  محمــد 
اتحادیه طال و جواهر تهران در گفت وگو با 
خبرگزاری خانه ملت، درباره حباب ســکه، 
گفت: قیمت اونس جهانی در هفته جاری 
نســبت بــه هفته هــای گذشــته بــا کاهــش 
روبه روشــده و ایــن موضــوع اثــر مثبتــی بر 
کاهش نرخ طال و ســکه داشــته به گونه ای 
2۰۰هــزار  محــدوده  در  ســکه  حبــاب  کــه 

تومان است.
کل  رئیــس  صحبت هــای  افــزود:  او 
بانــک مرکــزی مبنی بــر اینکه قیمــت ارز تا 
2۰هــزار تومــان کاهــش می یابــد، موجــب 

تاثیر بر بازار و اُفت تقاضا و خرید ســکه و 
طال شده و به همین دلیل حباب سکه نیز 

کاهش یافته است.

ثبات در بازار طال و سکه
کشــتی آرای اضافــه کــرد: هرچند روز 
)شــنبه( نــرخ ارز نســبت بــه پنجشــنبه بــا 
افزایــش همــراه بود امــا از آنجــا که قیمت 
جهانــی طــال کاهــش داشــته اســت، بهــای 
طال و ســکه نســبت به پنجشــنبه تغییرات 
مختصری یافته و پیش بینی می شود امروز 

نیز تغییرات به همین صورت باشد.
او بــا بیــان اینکه می توان گفت که در 
چنــد روز گذشــته و روزهــای آینــده شــاهد 
ثبــات نســبی در قیمــت طــال و ســکه بــوده 
و باشــیم، ادامــه داد: قیمــت شــنبه اونس 
جهانــی ۱8۱۶دالر اســت کــه بــه نســبت به 
یافتــه  کاهــش  2۰دالر  حــدود  پنجشــنبه 

است.

همتی: کارت خرید حذف می شود

رئیس سازمان بورس: مدیران فوالدی از حقوق سهامداران 
دفاع کنند

نایب رئیس اتحادیه طال: سکه هنوز 
۲00 هزار تومان حباب دارد

مدیرعامل سمات: فرایند اعطای کارت 
اعتباری ۲ بانک نهایی شد


