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افزایش حق بیمه تولیدی بیمه ملت در سال 95
ش��رکت های بیمه دی، دان��ا، ملت و حافظ، 
س��امان، ای��ران معین و آس��ماری از جمله 
شرکت هایی هستند که در سال 95 نسبت 
به س��ال 94 رشد باالی 50 درصد در تولید 

حق بیمه داشتند.
 رواب��ط عموم��ی بیم��ه مل��ت در خبری نوش��ت، 
ش��رکت های بیم��ه دی، دان��ا، ملت و حافظ، س��امان، 
ایران معین و آس��ماری از جمله ش��رکت هایی هستند 
که در س��ال 95 نس��بت به س��ال 94 رش��د باالی 50 
درص��د در تولید حق بیمه داش��تند. برن��ده اصلی این 
بازار شرکت های بیمه دانا و ملت هستند که هرکدام به 
ترتیب از رشد منفی 2 درصد و منفی 16 درصد به رقم 

مثبت 65.58 و 63.58 درصد رشد رسیدند.
از مجم��وع حق بیمه ه��ای تولی��دی 277.2 هزار 
میلی��ارد ریالی، 34.7 درصد متعلق به بیمه ایران )تنها 
شرکت بیمه دولتی ایران(، 10.28 درصد به بیمه آسیا، 
8.86 درصد به بیمه دانا، 7.74 درصد به بیمه پارسیان 
و 6.28 درص��د به بیمه البرز تعلق دارد. در واقع این 5 
شرکت  بیمه یعنی ایران، آسیا، دانا، البرز و پارسیان )هر 
یک دارای س��هم بیش��تر از 6 درصد( درمجموع 6/68 
درص��د از حق بیمه تولیدی ب��ازار را به خود اختصاص 

داده اند.
هرچن��د از مجم��وع 180.2 ه��زار میلی��ارد ریال 
خس��ارت پرداختی نی��ز 41.49 درص��د متعلق به بیمه 
ایران، 11.44 درصد به بیمه آسیا و 7.64 درصد به بیمه 
البرز بود. گفتنی است که رشد حق بیمه های تولیدی و 
خس��ارت های پرداختی )نسبت به س��ال 94( به ترتیب 
5/22 درصد و 8/24 درصد است. سه رشته  بیمه درمان، 
حوادث راننده و شخص ثالث - مازاد )به ترتیب با: 9/84، 
72 و 4/71 درصد(، نس��بت خسارتی باالتر از بازار بیمه 
داشتند. پس از آنها، بیمه بدنه اتومبیل )با 7/62 درصد( 
نسبت خسارتی باالتر از سایر رشته ها داشته اما از نسبت 
خسارت بازار بیمه پائین تر است. صدور تعداد بیمه نامه  ها 
و پرداخت موارد خسارت به ترتیب حدود 4/15 درصد و 

8/30 درصد، بیشتر از سال 1394 است.

رئیس کل بیمه مرکزی از بیمه البرز قدردانی کرد
درپی کس��ب رتبه اول انفورماتیک ش��رکت 
بیمه البرز در بین شرکت های بیمه، رئیس 
کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران با 

ارسال لوح از این شرکت قدردانی کرد.
عبدالناص��ر همت��ی در این ل��وح قدردانی خطاب 
ب��ه مدیرعامل بیم��ه البرز اح��راز رتب��ه اول در حوزه 
انفورماتیک را تبریک گفته و اظهار داشته است:  ابتکار،  
خالقیت و تالش های موثر کارکنان بیمه البرز در حوزه 

فناوری اطالعات و ارتباطات شایسته قدردانی است.
این گزارش حاکی اس��ت،  ش��رکت بیمه البرز طی 
دو س��ال متوال��ی 1395 و 1396 توانس��ت رتب��ه اول 

انفورماتیک را در صنعت بیمه به خود اختصاص دهد.

کالس های آموزشی ویژه نمایندگان بیمه راضی 
برگزار می شود

ش��رکت بیم��ه رازی درخص��وص آموزش 
نیروه��ای متخصص و مج��رب به صورت 
کلی��ه  در  آموزش��ی  ماهان��ه کالس��های 

شعبه های بیمه رازی برگزار می کند.
 به گزارش روابط عمومی بیمه رازی، این ش��رکت 
درخص��وص آم��وزش نیروهای متخص��ص و مجرب در 
رش��ته های گوناگ��ون بیم��ه ای، در برنامه ریزی های به 
عمل آمده، از س��ه سال گذشته کالس های متفاوتی به 
صورت ماهانه در کلیه شعبه های بیمه رازی در سراسر 

ایران برگزار می کند.
کالس ه��ای آموزش��ی بازدی��د و ص��دور بیمه های 
اتومبی��ل، فروش و صدور بیمه های عمر و زندگی، صدور 
بیمه ه��ای مس��ئولیت و مهندس��ی وی��ژه نمایندگان و 

کارکنان شعب در ادریبهشت ماه سال جاری برگزار شد.

قیمت به تومانبازار طال
مثقال طال

هر گرم طالی 18 عیار
سکه بهار آزادی

498900
115,468

1,151,670

سکه طرح جدید
نیم سکه
ربع سکه

سکه گرمی

1,220,450
655,000
372000
258,000

قیمت به تومانبازار ارز
دالر امریکا
یورو اروپا

پوند انگلیس

3,769
4,250
4,901

درهم امارات
لیر ترکیه
یوان چین
ین ژاپن

1035
1,096
579
34

دالر کانادا
فرانک سوئیس

دینار کویت
ریال عربستان

2,913
3870

12,320
1005

دینار عراق
روپیه هند

رینگت مالزی
ریال قطر

310
70

893
1035

 شمارش معکوس برای صعود عظیم قیچی ساز
به قله لوتسه آغاز شد

عظیم قیچی ساز 29 اردیبهشت به لوتسه، چهاردهمین 
قله هشت هزارمتری خود صعود می کند.

به گزارش روابط عمومی بانک س��امان، عظیم 
قیچی س��از بعد از 5 روز اس��تراحت و ریکاوری در 
کمپ اصلی همراه با دیگر کوهنوردان شب 25 اردیبهشت این 

کمپ را ترک کرد و به سمت کمپ های باال رفت. 
براس��اس ای��ن گ��زارش، ای��ن هیمالیان��ورد ایران��ی 28 
اردیبهش��ت به کمپ 4 لوتسه می رسد و با توجه به اینکه طبق 
پیش بینی هواشناس��ی در روز 29 اردیبهشت سرعت باد کمتر 
خواهد بود در این روز قله لوتس��ه را فتح کرده و وارد باش��گاه 

هشت هزارمتری های جهان می شود.
م��ا از همه هم وطنان عزیز و همنوردان عظیم قیچی س��از 
می خواهیم برای موفقیت این کوهنورد پرتالش کش��ورمان دعا 
کنن��د تا به آخرین قل��ه 8 هزارمتری خود صعود کند و همه با 

هم بر بام کوهنوردی جهان دور افتخار بزنیم.

 جایزه سومین جشنواره باشگاه پذیرندگان 
وش بانک آینده پایانه های فر

با انجام قرعه کشی دومین دوره »باشگاه پذیرندگان 
پایانه های فروش بانک آین��ده«، آقای اکبر مرادی 
پذیرنده و مشتری شعبه خیابان ولی عصر اصفهان، 

برنده جایزه بزرگ این دوره شد.
یک دس��تگاه خودروی سواری تیوولی، جایزه ویژه دومین 
دوره از جش��نواره بود که با انجام قرعه کشی، خودروی مذکور 

به مشتری خوش مذکور تعلق گرفت.
 ب��ه گزارش روابط عمومی بانک آینده، همچنین، در مدت 
زمان برگزاری جشنواره، هر دو هفته با انجام قرعه کشی، ده ها 
ربع س��که به��ار آزادی، به پذیرندگان پایانه ه��ای فروش بانک 

آینده، اهدا می گردید. دومین دوره جشنواره باشگاه پذیرندگان 
پایانه ه��ای فروش بانک آین��ده از 16 بهمن ماه س��ال 1395 
آغاز و تا 16 اردیبهش��ت ماه سال 1396، ادامه داشت. در این 
جشنواره، خرید، شارژ، دریافت مانده حساب، پرداخت قبض و 

هم چنین تعداد و مبالغ تراکنش ها دارای امتیازاتی بودند.
ش��ایان ذکر است؛ سومین دوره جش��نواره باشگاه پذیرندگان 
پایانه ه��ای ف��روش متصل ب��ه حس��اب های بانک آین��ده از 22 
اردیبهشت ماه آغاز و تا 22 مرداد ماه سال جاری ادامه خواهد داشت. 
مبنای امتیازدهی نیز مانند دوره های قبل، بر اساس تعداد 
و مبلغ تراکنش می باش��د. در این دوره ع��الوه بر جایزه بزرگ 
که یک دس��تگاه خودروی سواری پژو 2008 است، پذیرندگان 
فرص��ت دارند ت��ا از ده ها جایزه 5 )پن��ج( میلیون ریالی که در 

قرعه کشی های هفتگی اهدا می شود، بهره مند شوند.
همچنین در دوره س��وم، امتیاز پذیرندگانی که با دریافت 
آخرین نسخه اپلیکیشن »همراه کارت« در جشنواره »تپش در 

هر تراکنش« شرکت کنند، دو برابر محاسبه خواهد شد.

وی نقشه نمایش شعبه های بانک پاسارگاد بر ر
س��امانه پرداخت همراه پاس��ارگاد یکی از خدمات 
بانکداری الکترونیک بانک پاس��ارگاد است که مورد 

استقبال قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، سامانه 
پرداخت همراه پاس��ارگاد خدمات گوناگونی به مش��تریان ارایه 
می کند و به تازگی دو خدمت نمایش ش��عبه های بانک بر روی 

نقشه و امکان ورود با اثر انگشت نیز در آن فراهم شده است.
 پی��ش از ای��ن نی��ز مش��تریان گرام��ی از طری��ق ای��ن 
س��امانه امکاناتی از قبی��ل اعالم موج��ودی کارت )کارت های 
بانک پاس��ارگاد)، انتق��ال وج��ه کارت ب��ه کارت، انتق��ال وجه 
کارت به س��پرده )س��پرده های بانک پاسارگاد(، پرداخت قبض 
گروهی )با امکان اس��کن بارکد قب��ض(، پرداخت قبض همراه 
اول از طریق ش��ماره موبایل، خرید ش��ارژ ایرانسل، همراه اول، 

رایتل و تالیا، امکان جس��تجو و مشاهده گزارش وضعیت تمام 
تراکنش های انجام ش��ده بر روی گوش��ی، تغییر رمز اینترنتی 
)رم��ز دوم( کارت )کارت های بانک پاس��ارگاد(، امکان دریافت 
رم��ز دو عاملی بانکداری مجازی )اینترن��ت بانک(، دریافت ده 
گردش آخر کارت )کارت های بانک پاسارگاد( و مسدود کردن 

کارت )کارت های بانک پاسارگاد( را دریافت می کردند.

کاهش 1/2 درصدی نسبت مطالبات معوق به تسهیالت 
در بانک ملی

مدیرعام��ل بانک مل��ی ایران با بیان اینکه نس��بت 
مطالبات معوق به تس��هیالت در این بانک با 1.2 
درصد کاهش به نسبت س��ال قبل به 7.8 درصد 
در س��ال 1395 کاه��ش یافت��ه اس��ت، گفت: این 
نس��بت در کل نظ��ام بانک��ی 8.8 درصد اس��ت که نش��ان از 

موفقیت بانک ملی ایران در وصول مطالبات دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر محمد رضا 
حس��ین زاده در همایش سراسری تبیین سیاست های پیگیری 
و وص��ول مطالبات بانک ملی ایران در س��ال 1396 با تاکید بر 
اینک��ه حتی یک لحظ��ه هم نباید از موض��وع وصول مطالبات 
معوق غفلت کرد، افزود: در همین راستا بسته سیاستی وصول 

مطالبات معوق به روزرسانی و ابالغ شده است. 
وی همچنی��ن به ل��زوم وصول حداقل پن��ج درصد از مبلغ 
معوق ش��ده در هر پرونده اشاره و خاطرنشان کرد: هر چه مبلغ 
بیشتری از محل مطالبات معوق به بانک برگردد، این پول بیشتر 

گردش می کند که به سودآوری شعبه و بانک منجر می شود.
 مدیرعام��ل بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه بانک از همه 
راه های قانونی برای وصول مطالبات خود اس��تفاده می کند، اما 
ترجیح می دهد از راه های اعتمادس��ازی اس��تفاده کند، اظهار 
کرد: بدهی مش��تریان به هر شعبه و اداره امور، به طور مرتب و 

هفتگی توسط هیات مدیره رصد و علل آن بررسی می شود. 
وی تاکید کرد که تحقق عدد پنج درصد برای نسبت مطالبات 

معوق به تسهیالت بانک ملی ایران )NPL( در سال جاری کامال 
امکان پذیر اس��ت و این عدد استاندارد جهانی است. حسین زاده 
همچنین با بیان اینکه نمی ت��وان برای وصول همه پرونده های 
مطالبات معوق یک نس��خه واحد تجویز ک��رد، گفت: هر پرونده 
راه��کار خودش را دارد و تجربه نش��ان داده که بانک ملی ایران 

حتی پرونده های سخت و پیچیده را نیز حل کرده است.

افتتاح شعبه بانک توسعه صادرات در کاشان
بیس��تم اردیبهش��ت ماه س��ال جاری ش��عبه بانک 
توسعه صادرات کاشان با حضور علی صالح آبادی، 
مدیرعامل این بانک افتتاح ش��د. پیش از این باجه 
بانک توس��عه صادرات در این ش��هر به مش��تریان 
خدم��ات ریالی ارائ��ه می کرد و مش��تریان باید ب��رای دریافت 
خدمات ارزی و نیز سایر خدمات به شعبه قم مراجعه می کردند. 
با کارشناس��ی های انجام شده و نیاز سنجی های صورت گرفته، 
بانک توسعه صادرات ایران تصمیم به افتتاح شعبه در این شهر 
گرف��ت. در حاش��یه این مراس��م صال��ح اب��ادی از دو مجموعه 

تولیدی صادراتی موفق در این شهر بازدید به عمل آورد.
 به گزارش روابط عمومی بانک توس��عه ص��ادرات، مجموعه 
تولیدی ایران گالب در سال 1360 تولید صنعتی خود را در منطقه 
کاش��ان ش��روع کرد و پس از نیم قرن تالش و تجربه به یکی از 
برندهای مطرح دنیا در این حوزه تبدیل شد. مجید راهب موسس 
مجموعه تولیدی ایران گالب، کارآفرین خالقی است که طی 36 

سال فعالیت مداوم همواره مسیر رو به جلو را طی کرده است.
راهب گفت: بی��ش از 70 درصد حجم تولید ما به صادرات 
اختصاص دارد. مش��تریان ما از خاورمیانه، چین و اس��ترالیا هر 
ساله سفارش محصول دارند و خوشبختانه در این واحد تولیدی 
هیچ وقت با مش��کل فروش و بازاریابی دس��ت به گریبان نبوده 
اس��ت. راهب فعالیت تولیدی خود را با 20 نفر آغاز کرد و امروز 
350 نیروی کار ثابت مش��غول به فعالیت است و در مجموع در 

پیک تولید این مجموعه 5000 شغل ایجاد می کند.

بانکنامه

آگهى مفقودى
اصل ســند كمپانى و برگ ســبز وكارت ســوارى پژو 206 به رنگ نقره اى مدل 1383 و شــماره شــهربانى 
422ل55-  ايران 65 و شــماره موتور 84663808 و شــماره شاســى 83615074 بنام مالك سيروس نصرتى 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. شيراز

بدينوسيله اعالم ميدارد برگ سبز و كارت خودرو سمند ال ايكس – رنگ سفيد روغنى مدل 1388 بشماره 
موتور 12488061260 و شماره شاســى NAAC91CCX9F800096 به پالك انتظامى 96-848ج25 متعلق 

به نام محمدرضا نورى مفقود گرديده است و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. شاهرود

برگ ســبز نيسان ديزل به شماره پالك 485ع23- ايران 26 بنام فرشته يزدانى مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

برگ سبز خاور به شماره پالك 867ع69- ايران 12 بنام على شريفى خواه مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مى باشد. بجنورد

متن آگهى
خواهان عصمت يعقوبى فرزند عباس دادخواســتى به طرفيت عزيزاله احمدى فرزند على حســن به خواسته 
صــدور حكــم طــالق تقديم دادگاه هــاى عمومى شهرســتان رى نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه هفتم دادگاه 
خانواده شهرســتان رى واقع در شــهررى ارجاع و به كالســه پرونده 9609980250700223 ثبت گرديده كه 
وقت رســيدگى آن 1396/04/27 و ســاعت 9 صبح تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و در 
خواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى و دســتور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/1015
مدير دفتر شعبه هفتم دادگاه خانواده شهرستان رى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
كالســه پرونده: 101/9601190- وقت رسيدگى: ساعت 96/5/01-10/30 صبح ، مشتكى عنه:پرويز 
ملكى فرزند حســن، موضوع: ايــراد صدمه بدنى عمدى با قمه اخالل در نظم عمومــى ، به موجب محتويات پرونده 
كالســه فوق الذكر مطروحه در اين شــعبه فعالً آقاى پرويز ملكى فرزند حســن مجهول المكان بوده و مشــخصات 
بيشترى از وى در پرونده منعكس نمى باشد كه نامبرده به اتهام ايراد صدمه بدنى عمدى با قمه – اخالل در نظم 
عمومى تحت تعقيب اين دادگاه مى باشند و حسب دستور دادگاه به تجويز مواد 115و118 قانون آيين دادرسى 
در امور كيفرى در يك نوبت آگهى گردد تا نامبرده ظرف يك ماه از نشر آگهى و همچنين در تاريخ مقرره فوق جهت 

رسيدگى حضور يابيد واال دادگاه غياباً اتخاذ تصميم خواهد نمود. م الف/1018
مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهررى

آگهى ابالغ دادنامه
پرونده كالســه: 3/950707- بموجب مفاد دادنامه شــماره 1179-95/12/11 صادره از شــعبه ســوم 
محاكــم حقوقى شــهررى حكم بر محكوميــت خوانده آقاى صديق محمدى به فك پالك خودرو وانت پيكان بشــماره 
انتظامى 924ص82- ايران 77 و نيز پرداخت مبلغ 1/790/000 ريال بابت هزينه دادرسى بنفع خواهان آقاى 
حســن تاجيك صادر شــده اســت راى صادره غيابى و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهــى در اين دادگاه و 

سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر استان تهران ميباشد. م الف/1019
رئيس شعبه سوم محاكم حقوقى شهررى

آگهى ابالغ مفاد اجرائيه به محكوم عليه حسين فيضى
پيرو آگهى مندرج در روزنامه بدينوسيله به شما ابالغ مى گردد كه به موجب اجراييه اصدارى از شعبه اول 
حقوقى دادگســترى شهررى به شماره 950606 و دادنامه شــماره 9501173 محكوميد به به حضور در ادارات 
راهنمايى و رانندگى و فك پالك از خودرو به شماره انتظامى ايران 55-814ب87 در حق محكوم له اصغر سمائى 
و پرداخت نيم عشر دولتى به مبلغ 1/800/000 ريال بابت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت لذا نسبت به 
اجراى مفاد اجراييه ظرف مهلت ده روز از تاريخ انتشار آگهى اقدام نماييد در غير اين صورت وفق مقررات اقدام 

قانونى به عمل خواهد آمد.م الف/1022
 مدير دفتر شعبه اول حقوقى دادگسترى شهررى

آگهى ابالغ وقت دادرسى به خوانده آقاى جعفر خراسانى
خواهان خانم منيره اللهقلى يارى به طرفيت خوانده مذكور به خواسته فك و استرداد پالك خودرو به شماره 
انتظامى ايران 44-315ه43 تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان شهرســتان رى نموده كه جهت رســيدگى به 
شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شهررى ارجاع و به كالسه 960080 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن به روز 1396/4/3 ســاعت 11 صبح تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت 
خواهــان و بــه تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاههــاى عمومى وانقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/1020
مدير دفتر شعبه اول دادگاه حقوقى دادگسترى شهررى

آگهى ابالغ وقت دادرسى به خواندگان رامين افتخارى و سعيد نيكو سيماى تك
خواهان آقاى عباس خداوردى دادخواســتى به طرفيت خوانده مذكور به خواسته الزام به تنظيم و انتقال 
ســند رسمى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرســتان رى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه اول دادگاه 
عمومى (حقوقى) شهرســتان شــهررى ارجاع و به كالســه 960079 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن به روز 
1396/4/3 ســاعت 10/30 صبح تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد. م الف/1021
مدير دفتر شعبه اول دادگاه حقوقى دادگسترى شهررى

متن آگهى
خواهــان د فاطمــه حكيمى فرزند محمد دادخواســتى به طرفيت على حكيمى فرزند نور محمد به خواســته 
طالق تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان رى نموده كه جهت رســيدگى به شعبه نهم دادگاه خانواده شهرستان 
رى واقع در شــهررى ارجاع و به كالســه پرونده 960189 ثبت گرديده و وقت رســيدگى 96/4/10 و ســاعت 
11 تعيين شــده اســت بــه علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجويــز ماده 73 قانون 
آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشــر آگهــى و اطالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشــانى كامل خود و نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافــت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى حاضر 

گردد. م الف/1016
منشى شعبه نهم دادگاه خانواده شهررى

متن آگهى
خواهان زينب عبدالهى فرزند حســن دادخواســتى به طرفيت حسين اسفراينى فرزند سهراب به خواسته 
طالق تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان رى نموده كه جهت رســيدگى به شعبه نهم دادگاه خانواده شهرستان 
رى واقع در شــهررى ارجاع و به كالســه پرونده 960194 ثبت گرديده و وقت رســيدگى 96/3/27 و ســاعت 
9 تعيين شــده اســت بــه علت مجهول المكان بــودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجويز مــاده 73 قانون 
آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشــر آگهــى و اطالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشــانى كامل خود و نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافــت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى حاضر 

گردد. م الف/1017
منشى شعبه نهم دادگاه خانواده شهررى

آگهى ابالغ اخطاريه تبادل لوايح به 1- آقاى مراد على امينى
بدينوســيله به شما ابالغ مى گردد كه آقاى ســعيد ابراهيمى نسبت به دادنامه شماره 9501101 صادره 
در پرونده كالسه 4/950998 تقاضاى تجديدنظرخواهى نموده است. لذا ظرف مهلت ده روز پس از انتشار اين 
آگهى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظر در دفتر دادگاه حاضر و پاسخ خود را كتبا به اين 

دادگاه تقديم نماييد. م الف/ 1010
مدير دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان رى

آگهى ابالغ اخطاريه تبادل لوايح به 1- آقاى مصطفى حشمتى
بدينوســيله به شــما ابالغ مى گردد كه آقاى صفرعلى صداقتى و بهجت قاسمى نســبت به دادنامه شماره 
960054 صادره در پرونده كالسه 4/950668 تقاضاى تجديدنظرخواهى نموده است. لذا ظرف مهلت ده روز 
پس از انتشار اين آگهى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظر در دفتر دادگاه حاضر و پاسخ 

خود را كتبا به اين دادگاه تقديم نماييد. م الف/ 1007
مدير دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان رى

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
كالســه پرونده:98/96/ش ح وقت رســيدگى: 96/4/19 دوشنبه ســاعت 11 صبح خواهان:محمدرضا 
كيانى فر خوانده:ســيد ســجاد ميرســيدنژاد خواســته:مطالبه مبلغ 8,400,000 ريال و خســارت ناشى از تاخير 
تاديه و هزينه  دادرســى  خواهان دادخواســتى تســليم مجتمع شــوراى حل اختالف عباس آباد نموده كه جهت 
رســيدگى به شــعبه اول ارجاع و وقت رسيدگى تعيين گرديده است . به علت مجهول المكان بودن خوانده و به 
درخواســت خواهان و دســتور شــورا و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت دارد و در وقت مقررباالجهت رســيدگى 

حضور به هم رساند.م/الف
دبير مجتمع  شوراى حل  اختالف عباس آباد-احمد عباسى

شهرداري کاشان 
آگهي مناقصه عمومي شماره  ٩٦/١٩ 

شهردار کاشان – سيد محمد ناظم رضوي  

ت اول 
نوب

موضوع مناقصه: عمليات اجرايي احداث پل آبرو بلوار امام رضا مسير برگشت از مصلي مطابق 
شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و قرارداد منضم.

مهلت دريافت اسناد حداکثر تا تاريخ ٩٦/٠٣/١١ ، مهلت قبول پيشنهادات حداکثرتا تاريخ 
٩٦/٠٣/١٣ وبازگشايي پاکات درمورخ ٩٦/٠٣/١٦ مي باشد.

کليه هزينه هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
تلفاکس : ٥٥٤٦٥٨٥٨ (٠٣١)                          

آگهى تغييرات شركت ارگ ديار آريا با مسئوليت محدود به شماره ثبت 396411 
و شناسه ملى 10320475042 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1396,01,15 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل شركت در واحد ثبتى تهران 
به آدرس تهران-شهر تهران-بهار شيراز-خيابان دكتر على شريعتى-بن بست 
انوار-پالك 1-طبقه همكف-واحد 1- كدپستى 1564966351 تغيير يافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك   
(41778) تهران  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  اداره  كشور 

آگهى تغييرات شركت مايفرليدى ايران با مسئوليت محدود به شماره ثبت 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10100648369 ملى  شناسه  و   19330
عمومى فوق العاده مورخ 1395,12,30 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - شركت 
ك.م  فر  هوشمند  بهمن  آقاى  و  گرديد  اعالم  منحل  فوق  تاريخ  در  مذكور 
1377093913 به سمت مدير تصفيه انتخاب گرديد و نشانى محل تصفيه 
استان تهران شهرتهران ، خيابان مفتح شمالى خ- دوست محمدى پالك 5 طبقه 

زير زمين كدپستى 1587967411 مى باشد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك   
(41779) تهران  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  اداره  كشور 

آگهى تغييرات شركت تعاونى جوانه گندم رضوان به شماره ثبت 3909 و 
عادى  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10195008536 ملى  شناسه 
شماره952,114,352152  ومجوز   1395,10,22 مورخ  العاده  فوق  بطور 
مورخه 95,11,03 اداره تعاون،كار ورفاه اجتماعى شهرستان مالرد تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : -احسان عمه فينى به شماره ملى0035641101 و ابراهيم 
ملى  شماره  به  اكبرى  محمود  و   0080750842 ملى  شماره  به  محمدفينى 
به  محمدى  وفرشته  مديره  هيئت  اصلى  اعضاى  سمت  به   0049702858
شماره ملى0077951883و معصومه شيخانى به شماره ملى0010931971 
به سمت عضو على البدل هيئت مديره براى مدت سه سال انتخاب گرديدند. 
- على اكبر محمدى آروند به شماره ملى 0084104554 به عنوان بازرس 
به   0036420379 ملى  شماره  به  فينى  مصطفوى  السادات  واكرم  اصلى 
عنوان بازرس على البدل براى يك سال مالى انتخاب گرديدند. -صورتهاى 
مالى سال 1394 به تصويب مجمع عمومى رسيد. -سرمايه شركت تعاونى از 
مبلغ 105,000,000ريال به مبلغ 2,10,000,000ريال افزايش يافت وماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. حجت اله قلى تبار سرپرست اداره ثبت 

شركتها وموسسات غيرتجارى شهرستانهاى استان تهران 2
استان  امالك  و  اسناد  ثبت  كل  اداره  كشور  وامالك  اسناد  ثبت  سازمان 
(41780) شهريار  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  مرجع  تهران 

آگهى تغييرات شركت تعاونى جوانه گندم رضوان به شماره ثبت 3909 و 
مورخ  مديره  هيئت  صورتجلسه  استناد  به   10195008536 ملى  شناسه 
اداره   95,11,03 مورخه  شماره952,114,352152  ومجوز   1395,10,22
تعاون،كار ورفاه اجتماعى شهرستان مالرد تصميمات ذيل اتخاذ شد : -احسان 
مديره  هيئت  رئيس  سمت  به   0035641101 ملى  شماره  به  فينى  عمه 
به سمت  ملى0080750842  به شماره  محمدفينى  ابراهيم  و  ومديرعامل 
ملى 0049702858  شماره  به  اكبرى  محمود  و  مديره  هيئت  رئيس  نايب 
اسناد  و  قراردادها  -كليه  گرديدند.  انتخاب  مديره  هيئت  منشى  به سمت 
تعهد آور و اوراق بهادار شركت با دو امضاى احسان عمه فينى (مديرعامل) 
بعنوان دارنده امضاى ثابت وابراهيم محمدفينى (نايب رئيس هيئت مديره) 
و در غياب نايب رئيس هيئت مديره با امضاى محمود اكبرى (منشى هيئت 
مديره) همراه با مهر شركت تعاونى داراى اعتبار خواهد بود و اوراق عادى 
شركت تعاونى با امضاى احسان عمه فينى (مديرعامل) و مهر شركت معتبر 
است. حجت اله قلى تبار سرپرست اداره ثبت شركتها وموسسات غيرتجارى 

شهرستانهاى استان تهران 2
استان  امالك  و  اسناد  ثبت  كل  اداره  كشور  وامالك  اسناد  ثبت  سازمان 
(41781) شهريار  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  مرجع  تهران 

آگهى تغييرات شركت ارگ ديار آريا با مسئوليت محدود به شماره ثبت 396411 
و شناسه ملى 10320475042 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1396,01,15 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل شركت در واحد ثبتى تهران 
به آدرس تهران-شهر تهران-بهار شيراز-خيابان دكتر على شريعتى-بن بست 
انوار-پالك 1-طبقه همكف-واحد 1- كدپستى 1564966351 تغيير يافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك   
(41778) تهران  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  اداره  كشور 

آگهى تغييرات شركت مايفرليدى ايران با مسئوليت محدود به شماره ثبت 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10100648369 ملى  شناسه  و   19330
عمومى فوق العاده مورخ 1395,12,30 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - شركت 
ك.م  فر  هوشمند  بهمن  آقاى  و  گرديد  اعالم  منحل  فوق  تاريخ  در  مذكور 
1377093913 به سمت مدير تصفيه انتخاب گرديد و نشانى محل تصفيه 
استان تهران شهرتهران ، خيابان مفتح شمالى خ- دوست محمدى پالك 5 طبقه 

زير زمين كدپستى 1587967411 مى باشد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك   
(41779) تهران  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  اداره  كشور 

آگهى تغييرات شركت تعاونى جوانه گندم رضوان به شماره ثبت 3909 و 
عادى  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10195008536 ملى  شناسه 
شماره952,114,352152  ومجوز   1395,10,22 مورخ  العاده  فوق  بطور 
مورخه 95,11,03 اداره تعاون،كار ورفاه اجتماعى شهرستان مالرد تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : -احسان عمه فينى به شماره ملى0035641101 و ابراهيم 
ملى  شماره  به  اكبرى  محمود  و   0080750842 ملى  شماره  به  محمدفينى 
به  محمدى  وفرشته  مديره  هيئت  اصلى  اعضاى  سمت  به   0049702858
شماره ملى0077951883و معصومه شيخانى به شماره ملى0010931971 
به سمت عضو على البدل هيئت مديره براى مدت سه سال انتخاب گرديدند. 
- على اكبر محمدى آروند به شماره ملى 0084104554 به عنوان بازرس 
به   0036420379 ملى  شماره  به  فينى  مصطفوى  السادات  واكرم  اصلى 
عنوان بازرس على البدل براى يك سال مالى انتخاب گرديدند. -صورتهاى 
مالى سال 1394 به تصويب مجمع عمومى رسيد. -سرمايه شركت تعاونى از 
مبلغ 105,000,000ريال به مبلغ 2,10,000,000ريال افزايش يافت وماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. حجت اله قلى تبار سرپرست اداره ثبت 

شركتها وموسسات غيرتجارى شهرستانهاى استان تهران 2
استان  امالك  و  اسناد  ثبت  كل  اداره  كشور  وامالك  اسناد  ثبت  سازمان 
(41780) شهريار  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  مرجع  تهران 

آگهى تغييرات شركت تعاونى جوانه گندم رضوان به شماره ثبت 3909 و 
مورخ  مديره  هيئت  صورتجلسه  استناد  به   10195008536 ملى  شناسه 
اداره   95,11,03 مورخه  شماره952,114,352152  ومجوز   1395,10,22
تعاون،كار ورفاه اجتماعى شهرستان مالرد تصميمات ذيل اتخاذ شد : -احسان 
مديره  هيئت  رئيس  سمت  به   0035641101 ملى  شماره  به  فينى  عمه 
به سمت  ملى0080750842  به شماره  محمدفينى  ابراهيم  و  ومديرعامل 
ملى 0049702858  شماره  به  اكبرى  محمود  و  مديره  هيئت  رئيس  نايب 
اسناد  و  قراردادها  -كليه  گرديدند.  انتخاب  مديره  هيئت  منشى  به سمت 
تعهد آور و اوراق بهادار شركت با دو امضاى احسان عمه فينى (مديرعامل) 
بعنوان دارنده امضاى ثابت وابراهيم محمدفينى (نايب رئيس هيئت مديره) 
و در غياب نايب رئيس هيئت مديره با امضاى محمود اكبرى (منشى هيئت 
مديره) همراه با مهر شركت تعاونى داراى اعتبار خواهد بود و اوراق عادى 
شركت تعاونى با امضاى احسان عمه فينى (مديرعامل) و مهر شركت معتبر 
است. حجت اله قلى تبار سرپرست اداره ثبت شركتها وموسسات غيرتجارى 

شهرستانهاى استان تهران 2
استان  امالك  و  اسناد  ثبت  كل  اداره  كشور  وامالك  اسناد  ثبت  سازمان 
(41781) شهريار  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  مرجع  تهران 

شماره  به  رضوان  گندم  جوانه  تعاونى  شركت  اصالحى  آگهى 
شماره  آگهى  پيرو   10195008536 ملى  شناسه  و   3909 ثبت 
شركت  سرمايه   95,11,9 مورخه   139530401095001873
تبار  قلى  اله  حجت  ميباشد.  صحيح  ريال   2,100,000,000 مبلغ 
شهرستانهاى  غيرتجارى  وموسسات  شركتها  ثبت  اداره  سرپرست 

استان تهران 1
استان  امالك  و  اسناد  ثبت  كل  اداره  كشور  وامالك  اسناد  ثبت  سازمان 
(41782) شهريار  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  مرجع  تهران 

رئیس کل بانک مرکزی اعمال 
پش�ت باج�ه

گروه اقتصاد
را  غیرکارشناس��ی  روش های 
موج��ب اثرگ��ذاری منفی بر 
اقتص��اد کش��ور عنوان ک��رد و گفت: درگذش��ته از 
روش های غیرکارشناس��ی آس��یب  دیده ای��م و باید 
تس��هیالت بانکی با نگاه کارشناس��ی به پروژه های 

اولویت دار تخصیص یابد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اهلل 
سیف در جلسه شورای هماهنگی بانک های استان 
قزوی��ن که عصر روز س��ه ش��نبه در س��اختمان 
اس��تانداری قزوین برگزار ش��د، افزود: امروز باید 
تالش کرد با نگاه علمی و کارشناس��ی و نیز با در 
نظر داشتن محدودیت ها، منابع را به صورت بهینه 
و باتوجه به نیاز واقعی تخصیص داد. منابع محدود 
نظ��ام بانکی باید به فعالی��ت واحدهای تولیدی با 

توجیه اقتصادی مناسب تخصیص داده شود.
باید از بروز شوک و نقصان به تولید جلوگیری 
ش��ود تا کار برای تولیدکننده دشوار نشود و بانک 
مرکزی با این دیدگاه در تالش است آرامش را در 

بازار حفظ کند.
وی با بیان اینکه وظیفه بانک ها واس��طه گری 
وج��وه اس��ت، اف��زود: بانک ه��ا باید ب��رای انجام 
فعالیت های خود با اس��تفاده از مدیریت صحیح و 
جلب سپرده های متقاضیان به سود منطقی برسند 

و امور خود را اداره کنند.
وی ادام��ه داد: از طرف دیگ��ر بانک ها باید به 
واس��طه منابعی که جذب کرده در راستای حفظ 
قدرت خری��د س��پرده گذاران خ��ود، درآمدهایی 
را کس��ب کند. البت��ه باید به ش��رایط بانک ها نیز 
توجه داش��ت زیرا از یک س��و بانک ها باید رضایت 
س��پرده گذارا را جل��ب کنند و از س��وی دیگر به 

تولید و اش��تغال کش��ور کمک کنند ک��ه این امر 
پیچیدگی های خاص خ��ود را دارد. ذکر این نکته 
ضروری اس��ت که فعالیت اقتص��ادی یک زنجیره 
است و بانک ها یکی از اصلی ترین حلقه های تأمین 
مالی این زنجیره هستند که توقعات بیش از حد از 
آن ها، ادامه حیات و فعالیت این نهاد مهم پولی را 

با دشواری و تنگنای بیشتر مواجه می کند.
رئی��س  ش��ورای پ��ول و اعتب��ار ضم��ن ابراز 
امیدواری به دستیابی به نرخ سود متعادل در نظام 
بانکی گفت: در برخی کش��ورهای پیشرفته دولت 
مصمم است که از برخی پروژه های خاص از طریق 
تقبل بخش��ی از نرخ سود، تسهیالت حمایت کند 
و این زمانی اس��ت که نظام بانکی به نرخ متعادل 
دس��ت یابد. برای مثال در شرایط کنونی که تورم 
در ح��دود 9 درصد اس��ت نرخ س��ود تس��هیالت 
می توان��د به 11 یا 12 درصد برس��د، در این فضا 

دولت می تواند از بخش های خاصی حمایت کند.
وی افزود: البته با کاهش دس��توری نرخ سود 
به طور ناگهانی ش��اهد خروج س��پرده ها خواهیم 
ب��ود که عالوه بر عدم تعادل در بازار پولی، موجب 
عدم تعادل در س��ایر بازارها مانند بازار سرمایه نیز 

می شود.
سیف، اصالح ساختار بانک ها را ضروری عنوان 
کرد و گفت: اصالح س��اختار بانک ها ضروری است 
چراکه این امر به افزایش بهره وری در نظام بانکی 
منجر می شود. امروز ش��اهد تحول در نظام بانکی 
هستیم و در این باره در میان تیم اقتصادی دولت 
و کمیس��یون های تخصصی مجل��س، بر ضرورت 

اصالحات در نظام بانکی اجماع وجود دارد.
رئی��س کل بان��ک مرکزی اعم��ال روش های 
غیرکارشناس��ی را موج��ب اثرگ��ذاری منف��ی بر 

اقتصاد کش��ور عن��وان کرد و افزود: درگذش��ته از 
روش ه��ای غیر کارشناس��ی آس��یب دیده و امروز 
باید تالش کرده با نگاه علمی و کارشناس��ی و نیز 
با در نظر داش��تن محدودیت ه��ا، منابع به صورت 
بهین��ه و باتوجه به نیاز تخصیص داده ش��ود. این 
منابع محدود نظام بانکی باید به فعالیت واحدهای 
تولیدی با توجیه اقتصادی مناسب تخصیص شود. 
خرس��ندم که در اس��تان قزوین این نگاه علمی و 

کارشناسی وجود دارد.
سیف با اشاره به نقش استانداران در هماهنگی 
و انسجام استان ها گفت: استانداران در کارگروه های 
تسهیل و رفع موانع تولید به عنوان عالی ترین مقام 
اس��تانی با توجه ب��ه وظیفه ذاتی خ��ود می توانند 

هم افزایی را در استان ها بهبود بخشند.
وی ب��ا بیان اینک��ه در دنیای ام��روز بانک ها 
برای تسهیالت دهی تنها به وثیقه اکتفا نمی کنند، 
گفت: درخص��وص فعالیت های اقتص��ادی باید به 
جری��ان نقدینگی و بازگش��ت مناب��ع توجه کرد و 
نباید تنها به وثیقه اکتفا ش��ود. در تسهیالت دهی 
باید به ش��رایط پروژه، حجم ف��روش، قیمت تمام 
شده محصوالت، سود و مبلغ اقساط توجه شود. در 
چنین شرایطی بدهکار به راحتی می تواند تعهدات 

خود را ایفا کند.
وی مطالب��ات معوق و نیز دارایی های منجمد 
را یکی از مهم ترین مش��کالت نظام بانکی دانست 
و گف��ت: امروز در کش��ورهای پیش��رفته نس��بت 
مطالب��ات معوق زیر 2 درصد اس��ت و البته دلیل 
این امر نیز تسهیالت دهی با مبانی کارشناسانه در 
ابتدا و نیز تعیین سررسیدهای منطقی با توجه به 

سرمایه مشتری است.
رئی��س کل بانک مرک��زی خاطرنش��ان کرد: 

بانک ها ناچارند برخی مواقع دارایی هایی را تملیک 
کنند که قدرت تسهیالت دهی را کاهش می دهد. 
این دارایی ها باید به بخش خصوصی واگذار شود.

وی ادامه داد: اس��تان قزوین نیز از این قاعده 
مس��تثنا نیست و استاندار می تواند در امر واگذاری 
این بنگاه ها به تولیدکنندگان خالق و دارای اید ه های 
جدید، تسهیل گر باشد. بنابراین با همکاری بانک ها 
و واحدهای تولیدی باید تالش کنیم واحدهایی را 
که در تملک بانک هاس��ت به فروش برس��انیم تا با 
این روش، هم بدهی بانک پرداخت ش��ود و هم از 

راکد ماندن منابع جلوگیری شود.

 پرداخت ۱۲۰۰ میلیارد تومان تسهیالت
در استان قزوین

اس��تاندار قزوین در این نشس��ت درخصوص 
مبلغ تس��هیالت پرداختی بانک ه��ا در قالب طرح 
حمای��ت از بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط گفت: 
تاکن��ون 1111 واحد تولی��دی از 1200 میلیارد 
تومان تس��هیالت برخوردار ش��دند که این امر به 

رونق تولید کمک می کند.
فری��دون همتی، پایداری در اش��تغال و تولید 
را از جمل��ه اهداف اصلی در فعالیت   های اقتصادی 
استان قزوین دانست و گفت: براساس پیش بینی ها 
در سال گذش��ته بیش از 500 واحد تولیدی باید 
از چرخ��ه تولید خ��ارج می ش��دند و 30 الی 40 
درص��د کارگران باید بیکار می ش��دند اما با تدابیر 
اندیش��یده شده نه تنها از این اتفاق جلوگیری شد 
بلکه شاهد ایجاد اشتغال 22 هزار نفری در استان 
بودیم. همچنین آمار بیکاری استان از سال 1392 

تاکنون روند کاهشی داشته است.
وی آثار ثبات اقتص��ادی و حمایت های بانکی 

ص��ورت گرفته در اس��تان را در بخ��ش صادرات 
محس��وس عنوان کرد و افزود: در س��ال گذش��ته 
اس��تان قزوین توانس��ت در زمینه صادرات به رقم 
675 میلیون دالر برس��د که رقمی بی س��ابقه در 
چند سال اخیر برای این استان محسوب می شود؛ 
این امر نشان از کیفیت و کمیت مناسب کاالهای 
تولیدی استان قزوین دارد. بر این اساس امیدواریم 
که اقتصاد صادرات محور در اس��تان تقویت ش��ود 
و بتوانیم ب��ه رقم یک میلیارد دالر دس��ت یابیم. 
همچنی��ن در س��ال گذش��ته 401 میلی��ون دالر 
س��رمایه گذاری خارجی در اس��تان قزوین جذب 

شده است.
همتی با بیان اینکه کاهش نرخ سود تسهیالت 
از 22 درص��د به 18 درصد از دس��تاوردهای مهم 
بانکی اس��ت ک��ه همچنان باید ادام��ه یابد، گفت: 
امیدواریم که همراه با تثبیت نرخ تک رقمی تورم 
شاهد کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی نیز باشیم. 
البته دولت در راس��تای حمایت از تولیدکنندگان 
می تواند بخش��ی از نرخ س��ود بانک��ی را در قالب 

تخصیص یارانه به تولیدکنندگان، تقبل کند.
وی خواستار افزایش اختیارات مدیران بانک های 
اس��تان در پرداخت اعتبارات و تس��هیالت ش��د و 
تصریح کرد: س��قف پرداخت اعتبارات استانی 3.5 
میلیارد تومان اس��ت و در برخی مواقع ارجاع کارها 
ب��ه تهران تا ماه ها به طول می انجامد که پیش��نهاد 

می شود این سقف در استان ها افزایش یابد.
همچنین در پایان این جلس��ه از مدیران سه 
بانک که بیش��ترین پرداخت تس��هیالت و حمایت 
از بنگاه های کوچک و متوس��ط را داش��تند و نیز 
مدیران دس��تگاه های اجرایی ک��ه نقش مهمی در 

اجرای اقتصاد مقاومتی داشتند، تجلیل شد.

تخصیصتسهیالتبانکیبانگاهکارشناسیبهپروژههایاولویتدار


