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بانک و بیمه
چهارشنبه  24دی  1399شماره 916

خبر

پرداخت تسهیالت به کسب و کارهای آسیب دیده
از شرایط ویروس کرونا در حوزه های فرهنگ ،هنر
و رس��انه در ش��عب موسسه اعتباری ملل انجام می
گردد .به گزارش روابط عمومی موسس��ه اعتباری
مل��لب��همنظ��ورحمایتازکس��بوکارهایغیر
دولتی به ش��دت آس��یب دیده از ویروس کرونا در
حوزه های فرهنگ هنر و رس��انه مصوب جلس��ه
عقد
س��تاد ملی مدیریت کرونا تس��هیالت در قالب 

رصد و طی اقس��اط 24
س��ود  12د 
اد مرابحه با 
قرارد 
ماه��ه پرداخ��ت می گ��ردد .متقاضیان محترم می
توانند جهت اخذ تس��هیالت با مراجعه به س��امانه

کارا ضمن ثبت نام ،اطالعات الزم را بر اساس فرم
تائید اطالعات
های مربوطه تکمیل نمایند.پس از 
ارشاد اسالمی،
تخصصی توس��ط وزارت فرهنگ و 
به یکی از شعب موسسه اعتباری ملل جهت دریافت
افراد
همانند 

تسهیالت معرفی می شوند .مشاغلی
اهل قلم(مشاهیر ،مفالخر ،برندگان جوایز معتبر و
برگزیدگانوشایستگانتقدیرجشنوارههایکتاب)
ناش��ران ،کتاب فروش��ان ،چاپخانه ها ،آژانس های
وارد کنندگان کتاب استارتاپ ها ،شتاب دهنده
ادبی ،
های حوزه کتاب ،موسسات مردمی فرهنگی قرآن
و عترت ،مدرس��ان و فعاالن قرآنی ،دفاتر خدمات
مقاصد زیارتی خارج از کش��ور و مدیران

زیارتی با
کاروانهاکارگزارانخدماتزیارتی،تماشاخانههای
تئاتر ،گروه های تئاتر ثبت ش��ده ،آموزش��گاه های
آزاد هنری اس��تدیوهای صدا برداری ش��رکت ها و

تولید و تکثیر آثار صوتی ،گروه های
موسسات تهیه ،
موس��یقی ،گالری های تجسمی ،خانه مد ،موسسه
هایهنریتکمنظوره،اساتید،هنرمندانومربیان
هنری،کانونهایسرگرمینمایشی،موسسههای
هنری شاخص و برتر ،سالن سینما ،مراکز پشتیبان
آزاد
س��ینمایی ،موسسات سینمایی آموزشگاه های 
تولید ابزار
سینمایی ،تهیه کنندگان فیلم موسسات ،
و تجهیزات س��ینمایی ،کسب و کارهای سینمایی،
روزنامه ها ،هفته نامه ها ،دوهفته نامه ها ،ماهنامه و
دو ماهنامه ها ،فصل نامه و سالنامه ها ،کانون های
آگهی و تبلیغاتی چاپخانه های مطبوعاتی ،شرکت
های توزیع ،خبرگزاری های رتبه  1و  ،2پایگاه های
خبری با ضریب کیفی  60به باال مشمول دریافت
تسهیالت کرونا می باشند.

خــبرویـژه

حمایت ازحوزه فرهنگ و هنر رسانه
توسط موسسه اعتباری ملل

بانکمهرایراندرمسیر
تبدیلبهبانکیتمام

ارد
هوشمندقرارد 


سلیمان توکلی عضو هیأت مدیره بانک قرضالحسنه مهر ايران با همراهي يوسف نجدي مدير امور استانهاي اين بانک در سفري دو روزه به استان آذربايجان شرقي ضمن بازديد تعدادي
از ش��عب اس��تان با همکاران س��تادي اس��تان نيز ديدار كردند .به گزارش روابط عمومی بانک قرضالحس��نه مهر ایران ،توکلی ضمن تش��کر و قدردانی از مديريت و کاركنان اس��تان آذربايجان
شرقي با بيان اينكه بانك عليرغم دارا بودن محدوديتهايي مانند امكان نداشتن پرداخت نرخ سود به سپردهها كه يك بانك قرضالحسنه با آن روبروست ،توانسته مانند سالهاي گذشته
به رشد منابع قابل قبولي دست يابد كه نشان از همت باالي همكاران بانك قرضالحسنه مهر ايران در سراسر كشورمان دارد.

سالگرد مطرح کرد:

خامی در آیین

اولویت های بانک گردشگری در دهه آینده

گروه بانک و بیمه :مدیرعامل بانک گردشگری
در آیین آغاز دومین دهه فعالیت این بانک اعالم
کرد :توس��عه بانکداری الکترونیک و بانکداری
دیجیتال،محوریترینبرنامهبانکگردشگری
کلید به نقل از روابط عمومی
است .به گزارش 
بان��کگردش��گری،مرتضیخام��یگفت:در
اس��تراتژیبانک،دیگرتوس��عهفیزیکیشعب
بانک مطرح نیس��ت؛ بلکه توس��عه بانکداری
دیجیت��الب��هعنواناصلیترینفعالیتبانک
ارد و تمام فعالیتها به این س��مت س��وق
قرار د 
داده شده است .وی با بیان اینکه اخذ مجوزهای
الزم برای حوزه بینالملل بانک در س��الهای
گذش��ته تکمیل شده است ،افزود :امروز مزیت
ویژه رقابتی بانک گردشگری ،بخش بینالملل
و ارزی آن است .خامی ضمن تقدیر و تشکر از
زحمات موس��س و اعضای هیات مدیره اسبق
بانک گردش��گری در یک دهه گذشته ،به فراز
کرد و
و نش��یبهای بانک در این مدت اش��اره 
گفت:امروز بانک گردش��گری در کنار وظایف
بانک��ی ،از توس��عه زیرس��اختهای صنعتی،

معدنی ،تولیدی و گردشگری حمایت می کند.
وی افزود :هلدینگ ماهان وابسته به گروه مالی
گردشگری و بانک گردشگری ،امروز به عنوان
ی��ک مجموعه حرفهای ،فعالیتهای مرتبط با
ف��والدازمعدنتامحصولرابهخوبی

صنع��ت
کند ضمن اینکه واحدهای مهمی چون
اجرا می 
فوالدبافترابهبهرهبرداریرساندهوپیشبینی

شود ماهاندرآیندهبهیکیازهلدینگهای
می 

گروه بانک و بیمه :دکتر برات کریمی ،مدیرعامل بانک دی طی سفر به
اس��تان اصفهان با همراهی رحیم طاهری عضو هیئت مدیره ،مجتبی
دهاقین ،رییس اداره امور ش��عب  2و مهرآفرین امینی اقدم ،رییس اداره
عملیاتارزیبانکدیبهمنظورتوسعههمکاریهایمشترکبامدیران
فوالد مبارکه،شرکتذوبآهن ،قالیسلیمان،شهردارواعضای
شرکت 
شورایشهرورییساتاقبازرگانیصنایعومعادنایناستاندیداروگفت
و گو کرد .به گزارش روابط عمومی بانک دی ،دکتر کریمی در جریان این

تولید ملی در سال «جهش
دیدارها با اشاره به نقش بانکها در حمایت از 
تولید» گفت :یکی از مهمترین اولویتهای بانک دی در سالهای اخیر
حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تالش برای کمک به رونق اقتصادی
کشوربودهاستودرسالجارینیزحمايتازواحدهايتوليديوصاحبان
برندهاي مطرح كشور در حوزه هاي مختلف و كسب و كارهاي آسيب
ديده ناشي از شيوع ويروس كرونا هم از مهم ترین اقدامات بانك دي در
توليد بوده است .مدیرعامل بانک دی در این دیدارها با اشاره
سال جهش 

اس��ت .مدیرعامل بانک گردش��گری در ادامه
به اقدامات انجام ش��ده در حوزه مسئولیتهای
کرد
اجتماعی بانک در یک دهه گذش��ته اشاره 
و گفت :نهضت مدرسهس��ازی با هدف ساخت
واحد آموزش��ی و
 100مدرس��ه که تاکنون  26
ورزش��ی آناحداثش��ده کهامیدواریمساخت
صدمین مدرس��ه را هم در آینده نه چندان دور
جش��ن بگیریم .وی اسپانس��ری و حمایت از
تیمهایملیوالیبالدرهمهردههایسنیزنان
ومردان و همچنین اسپانسری باشگاه مردمی
پرسپولیسراازدیگراقداماتانجامشدهدرحوزه
برشمرد و افزود:

مسئولیت های اجتماعی بانک
اسپانسری بانک گردشگری تاثیرات مهمی در
موفقیتتیمهایوالیبالکشوروتیمپرسپولیس
داشته است .این گزارش حاکیست :در آیین آغاز
دومین دهه فعالیت بانک گردشگری ،موسس
و اعضای هیات مدیره اسبق بانک گردشگری
و همچنی��ن اعضای هیات مدیره کنونی بانک
اشتند که در پایان با اهدای لوح از آنان
حضور د 
تقدیر شد.

اسفند

زنگ خطر اوج گیری کرونا در بهمن و

تهران شویم ممکن است مجبور باشیم برای مدتی
طوالنی محدودیتها را اعالم کنیم .فرمانده ستاد
مقابله با کرونا در کالنش��هر تهران افزود :ش��رایط
تهران همچنان ناپایدار اس��ت و باید حداقل س��ه
هفته آمار بیماری س��یر نزولی داش��ته باش��د تا ما
بتوانیم به ش��رایط به نس��بت پایدار برس��یم .کدام
مش��اغل در مناطق زرد و آبی آغاز به کار میکنند
هم��ه مش��اغلی ک��ه فعال در گ��روه  ۳و  ۴بودند و
تاکنون فعالیت نداش��تند در مناطق زرد و آبی فعال
خواهند ش��د .مراکزی که بیشترین میزان تعطیلی
را داشتند شامل تاالرهای پذیرایی ،تفریحات آبی،
شهربازیها ،سالنهای سینما و تئاتر و باشگاههای
ورزشی هستند که مشروط به رعایت پروتکلهای
بهداش��تی میتوانند فعال باش��ند .در همین حال،
محسن فرهادی معاون فنی مرکز سالمت محیط
و کار وزارت بهداش��ت ،ب��ا عن��وان این مطلب که
بازگش��اییها با رعایت پروتکلهای بهداشتی توام
ش��ده است ،گفت :مشغول بازنگری پروتکلها در
مشاغلی هستیم که قرار است در مناطق زرد و آبی
بازگش��ایی ش��وند .وی افزود :برای برخی مشاغل
میتوانیم درصد پذیرش اعالم کنیم که مث ً
ال چند

گام دوم تست واکسن کرونای ایرانی
بیماری و صدور مجوزهای الزم از س��وی کمیته عالی
نظارت بر واکسن ،دومین مرحله از تزریق واکسن ایرانی
کرونا به سه داوطلب اول آغاز شد .این سه داوطلب شامل
"طیب��ه مخب��ر" فرزند رئیس س��تاد اجرایی فرمان امام،
علی عسگری و حمیدرضا خلیلی از مدیران ارشد ستاد
اجرایی فرمان امام میشوند که  9دی امسال در مراسمی
محمد مخبر ،رئیس س��تاد اجرایی فرمان امام،
با حضور 
سعید نمکی وزیر بهداشت ،سورنا ستاری معاون علمی
و فن��اوری ریاس��ت جمه��وری و مدیران بخش دارویی

رکوداقتصادی
بهوضعیتمطلوببانکدیدرنظامبانکیگفت:علیرغم 
شد با همدلی و انسجام و تالش بی
ناشی از شیوع کرونا ،بانک دی موفق 
وقفه و خستگی ناپذیر هیئت مدیره و همکاران ،برنامههای بانک برای
کاهش زیان انباشته،کاهش قیمت تمام شده پول ،افزایش جذب منابع و
سررسیدگذشتهو

کاهشکسرینقدینگیدرکناروصولمطالباتمعوقو
اردکه
سازدوبیشکآیندهدرخشانید 
افزایشبهرهوریشعبرامحقق 
خواهد یافت.
روند شتاب بیشتری 
با حضور مشتریان بزرگ ،این 

خریدتبلتبرایدانشآموزاننیازمند،
سرمدجهت 
بیمه 
ادامامخمینی(ره)اهداکرد.
میلیاردریالبهکمیتهامد 
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بهگزارشروابطعمومیبیمهسرمد،شیوعویروسکرونا
باعتتعطیلیمدارسوعدمتشکیلکالسهایدرس
گردیده است و آموزشهای مدارس در فضای مجازی
انجام میش��ود .این اتفاق باعث ش��ده تا دانشآموزان
نبودامکاناتودسترسی
نیازمندومناطقمحروم،بهعلت 

به وسایل ارتباطی از تحصیل محروم شوند .به همین
سرمددرراستایمسئولیتاجتماعیوانجام
منظور،بیمه 
فعالیتهای عامالمنفعه و به سبب همکاری نزدیک با
اد امام خمینی (ره) که در
مجموع��ه بزرگ کمیته ام��د 
خط مقدم محرومیتزدایی است ،قدم کوچکی را برای
نیازمندبرداشت.
خدمترسانیبهدانشآموزان 

رونماییازسامانهپذیرشغیرحضوری
مشتریانکارگزاریبانککارآفرین

سامانه پذیرش و احراز هویت غیرحضوری مشتریان
کارگ��زاری بانک کارآفرین آغاز به کارکرد .به گزارش
روابطعمومیبانککارآفرین،مهدیسیفعلیشاهی
عضو هیات مدیره این بانک در مراسم رونمایی و آغاز
بهکاراینسامانهدرشعبهمرکزیاینبانکخاطرنشان
توانندازطریق
کرد:ازاینپسمشتریانوهموطنانمی 
شعب بانک کارآفرین و همچنین شعب کارگزاری این
بانک در سراسرکش��ور خدمات بازار س��رمایه ازجمله
کد بورسی را بهصورت آنالین و الکترونیکی دریافت

تأکید کرد :بانک کارآفرین جزء بانکهایی
کنند .وی 
در صنعت بانکداری کشور است که خدمات پایه بازار
خود در سراسر
س��رمایه را از طریق کلیه ش��عبه بانکی 
کشور ارائه میکند .سیف علیشاهی افزود :در شرایط
وجود بیماری کرونا ،همکاران بانک و کارگزاری
فعلی 
اهتمام زیادی به خرج دادند.

آگهی

تنها وضعیت  7شهر قرمز است؛

اقتصاد اجتماعی :دومین دوز از واکسن ایرانی کرونا

گروه
به س��ه داوطلبی که دو هفته پیش برای اولینبار مورد
ند  ،تزریق ش��د؛ این س��ه داوطلب
تس��ت قرار گرفته بود 
ش��امل "طیبه مخبر" فرزند رئیس س��تاد اجرایی فرمان
امام ،علی عس��گری و حمیدرضا خلیلی از مدیران ارش��د
س��تاد اجرایی فرمان امام هس��تند به گزارش اسکناس و
به نقل از تس��نیم؛ ظهر دیروز و بعد از گذش��ت  14روز
از آغاز تس��ت انس��انی واکسن ایرانی "کوو ایران برکت"
ب��ا توج��ه به عدم بروز هرگونه عوارض دارویی و عالئم

فوالد تبدیل شود .خامی با بیان
مطرح در حوزه 
اینکهدرحوزهبانکی،بانکگردش��گریس��ال
گذشتهیکیازبانکهایبرتردربینبانکهای
خصوصی کش��ور بود ،اظهار کرد :همچنین در
نظرسنجیهای انجام شده از مردم ،این بانک
سال قبل رتبه دوم محبوبترین بانک از دیدگاه
مش��تریانرابایکجامعهآماریخوبکس��ب
کرد که نش��ان ارائه خدم��ات مطلوب به مردم


کمک  10میلیار دی بیمه سرم د
برای خری د تبلتهای دانشآموزی

مذاکراتچندجانبهمدیرعاملبانکدیبابنگاههایاقتصادیاستاناصفهان

اقتصاد اجتماعی


اقتصاد اجتماعی :کالنشهر تهران در شرایط

گروه
زرد کرونایی قرار گرفته و به نظر می رسد اگر همین
روند کنترلی پروتکل ها ادامه داش��ته باش��د ،بتوان

امیدوار بود که پایتخت دوباره قرمز نخواهد شد .به
گزارش اسکناس و به نقل از مهر ،کالنشهر تهران
به واسطه جمعیت زیادی که در دل خود دارد و حجم
ترددهای روزانه در این ش��هر ،همواره در ش��رایط
س��خت کرونایی قرار داش��ته اس��ت ،به طوری که
سهم باالیی از آمار کرونا در کشور مربوط به تهران
بوده است .در همین حال ،اعمال دستورالعملهای
س��تاد مل��ی مقابل��ه ب��ا کرونا ک��ه از اول آذر  ۹۹در

ش��هرهای قرمز کرونایی تشدید شد ،باعث گردید
ت��ا ته��ران ه��م نفس تازه کند و این روزها ش��اهد
کاهش آمار ابتال ،بستری و حتی فوتیها بودهایم.
در عین حال ،علیرضا زالی فرمانده س��تاد مقابله با
کرونا در کالنشهر تهران ،نسبت به تصمیم گیری
های عجوالنه در رابطه با برداشتن محدودیتهای
صنف��ی و ش��غلی در پایتخ��ت هش��دار داده و گفته
است که نباید اجازه بدهیم شرایط کرونایی تهران
دوباره قرمز بشود .آن طور که فرمانده ستاد مقابله
با کرونا در کالنش��هر تهران ،عنوان داش��ته است؛
شرایط تهران ناپایدار است و اگر تغییرات فزایندهای
مش��اهده کنیم مجدداً رنگ وضعیت تغییر خواهد
ک��رد و محدودیتها ب��از میگردد .زالی گفت :اگر
موارد بس��تریهای
تنه��ا  ۱۵۰نف��ر در روز به تعداد 
کرونایی در تهران اضافه ش��ود ما دوباره به ش��رایط
نارنجی بر میگردیم .از همین رو ،برای بازگش��ت
فعالیتهای اجتماعی نباید شتابزدگی صورت گیرد
و اگر ما دوباره دچار پدیده بازگشت همه گیری در

اخبار

درصد از ظرفیت آنها مورد استفاده قرار بگیرد .برای
رصد پذیر نیستند،
برخی از واحدهای صنفی نیز که د 
تع��داد نفرات مجاز ب��رای دریافت خدمت را اعالم
خواهیم کرد .این پروتکلهای جدید تا ابتدای هفته
آینده نهایی و اعالم میشود .شرایط زرد کرونایی
در تهران در ش��رایط زرد بر اساس دستورالعملها،
حضور کارمندان در ادارههای دولتی و دستگاههای
عموم��ی غیردولت��ی و بخش خصوصی میتواند با
دو س��وم فعال باش��د .در دستگاههای اضطراری و
امدادی و دس��تگاههایی که ضرورت عمومی دارند
در شرایط زرد ،باید صد در صد حضور داشته باشند
و س��ایر مش��اغل در شرایط زرد فقط گروههای یک
هستند و در واقع فعالیت گروه یک ،دو و

تا  ۳فعال
س��ه با محدودیت روبرو میش��ود و تنها محدودیت
برای فعالیت در شهرهای زرد بر اساس آخرین رتبه
بندی ،گروه  ۴است که عمدت ًا شامل شهربازی ،باغ
وحش ،پارکها ،بوس��تانها و س��النهای ورزشی
پرخطر اس��ت .اعمال محدودیتها نیز بر اس��اس
میزان تست مثبت تعیین میشود و به ازای هر ۱۰۰
زرد در نظر
هزار نفر جمعیت اگر  ۴نفر مبتال باشند ،
گرفته میشود .بررسیهای وزارت بهداشت نشان
میدهد که در حال حاضر تنها  ۷شهر در استانهای
مازندران و گلستان ،در وضعیت قرمز کرونایی قرار
دارند که س��هم اس��تان مازندران ۵ ،شهر است .در
همی��ن حال ۳۰ ،شهرس��تان در وضعیت نارنجی،
 ۲۱۹شهرس��تان در وضعیت زرد و  ۱۹۲شهرستان
در وضعیت آبی قرار دارند .در این بین ،تهران یکی
از ش��هرهایی اس��ت که اخیراً از وضعیت نارنجی به
زرد تبدیل شده است.

ستاد اجرایی در هتل ارم ،تست انسانی واکسن بر روی
آنان آغاز ش��د .گفتنی اس��ت دوز اول واکسن تاکنون بر
روی  14نفر تزریق شده که این تعداد باید در فاز مطالعه
بالینی به  56نفر برسد؛ هر داوطلب دو هفته پس از تزریق
اول و قرار گرفتن تحت مراقبت پزش��کی الزم ،دومین
تزریق را انجام خواهد داد و در پایان این فاز ،امن بودن
واکس��ن باید مورد تأیید پزش��کان و متخصصان مجری
و ناظر طرح برس��د و س��پس وارد فاز دوم و تعیین میزان
اثربخشی واکسن شود.

رونوشت آگهی حصر وراثت آقای/خانم فاطمه شجاعی کاریزکی دارای شناسنامه شماره  19به
شرح دادخواست به کالسه  9900307از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
محمد ابراهیم اس��حاقی به شناس��نامه  28در تاریخ  1396/07/16در اقامتگاه

توضیح داده که
رود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1 ...............ـ فاطمه
خود بد 
دائمی 
شجاعی کاریزکی ش ش  19ت ت  1338/1/4همسر متوفی 2ـ فهیمه اسحاقی ش ش
فرزند متوفی 3ـ فریبا اسحاقی ش ش 0690475136

 0290261276ت ت 1370/3/21
فرزن��د متوف��ی 4ـ عل��ی اصغ��ر اس��حاقی ش ش  6ت ت 1354/5/20

ت ت 1373/06/06
فرزند متوفی

فرزند متوفی 5ـ مرضیه اس��حاقی ش ش  069686838ت ت 1377/6/14

فرزند متوفی 7ـ ملیحه اسحاقی ش

محمد اسحاقی ش ش  296ت ت 1367/12/1

6ـ
فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور

ش  64ت ت 1361/11/21
ارد و یا وصیت
نماید تا هرکسی اعتراض د 
را در یک نوبت  ،پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می 
ارد واال
باش��د از تاریخ نش��ر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم د 

نزد او
نامه از متوفی 
شد .م الف 900
خواهد 

گواهی صادر
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف زاوه
س��فید روغنی به ش��ماره انتظامی 85ن384

س��مند مدل 91رنگ

س��ند کمپانی س��واری
مفقودی 
فرزند حس��ن ش��ماره موتور  124k120038ش شاس��ی
ای��ران  36بن��ام فرزان��ه رضای��ی مق��دم 
مفق��ود گردی��ده واز درج��ه اعتبار س��اقط می باش��د .تربت حیدیه

NAAC91CC1DF622751
م الف 901
مفقودی برگ سبز تراکتور کشاورزی  ITMمدل  94رنگ قرمز روغنی شماره انتظامی 173ک
فرزند حسین کدملی  074969304شماره موتور  8986Bش
 17ایران  12بنام علی اصغر طالب 
مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.تربت حیدریه م الف 208
شاسی  16647
ود پالک مش��روحه
اس��ناد امالک آبادان نظر به اینکه حد 

ود اختصاصی اداره ثبت
ید حد 
آگهی تحد 
ذی��ل ب��ه دلی��ل ع��دم حضور مالک ی��ا نمایندگان قانونی آنها و نیز به علت عدم امکان اجرای تبصره
ود اختصاصی بشرح زیر
ید حد 
 15قانون ثبت انجام نگردیده بنا به درخواست کتبی متقاضیان تحد 
فرزند قیم ششدانگ
د بخش  4آبادان پالک  21/168و  21/173آقای عبدالزهراء قیم 
اعالم میگرد 
ود پالک فوق
ید حد 
یک قطعه نخلستان و یکبابخانه واقع در بخش  10آبادان  1399/11/18تحد 
آمد بدینوس��یله از مالکی��ن و مجاورین و دارندگان
آخواهد 

در س��اعت  8/30صب��ح در مح��ل بعمل
رس��انید چننچه مالک یا

آید که در وقت مقرر در محل حضور بهم
حقوق ارتفاقی دعوت بعمل می 
ود اظهار شده از طرف
ید با حد 
باشند عملیات تحد 
موعد مقرر حضور نداشته 
نماینده قانونی آنها در 
ود ارتفاقی با توجه به ماده  20اصالحی قانون
شد اعتراض مجاورین به حد 
خواهد 

مجاورین انجام
باید در مدت
شد و معترض 
خواد 
ود پذیرفه 
ید حد 
ثبت ظرف مدت  30روز از تاریخ روز تعیین تحد 
نماید
خود به این اداره اقدام به دادخواس��ت به دادگاه ذیصالح عمل 
یکماه پس از تس��لیم اعتراض 
تاریخ انتشار 99/10/24
 1/398م/الف
اسناد و امالک آبادان
جودکی سرپرست اداره ثبت 
مفقودی برگ سبزو سندکمپانی وانت پیکان تیپ  1600OHVمدل  1388به رنگ سفید-روغنی
به ش��ماره ش��هربانی ایران 484 -32ل  91به ش��ماره موتور  11488088665و ش��ماره شاس��ی :
 NAAA36AA9AG893279به نام اینجانب علی اکبر شجاعی سرباال کدملی0701282436 :
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

تربت حیدریه م الف 483
ود ادویه ناب شمیم توس درتاریخ  09/09/1399به شماره ثبت
تاس��یس ش��رکت با مس��ئولیت محد 
 74670ب��ه شناس��ه مل��ی  14009613580ثبت و امضا ذی��ل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن
:تولید توزیع،پخش  ،بس��ته بندی
به ش��رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت 
مواد غذایی ش��امل انواع خش��کباراعم ازبرنج،قند،رب،حبوبات،وس��بزیجات
خرید و فروش انواع 
و 
معطروانواع ادویه جات و انواع ترشیجات ،مرباجات ،دمنوش های گیاهی و میوه ای ،انواع اسانس
و عصاره گیاهان س��نتی،انواع ژله های خوراکی و میوه ای  ،محصوالت لبنی ش��امل پنیر و خمیر
پیتزا ،محصوالت کشاورزی،دامپروری و طیور ،آب لیموی طبیعی و روغن های گیاهی و خوراکی.
انجماد و بسته بندی و فرآوری انواع مرکبات و میوه

تهیه و ترکیب و خشک کردن و سرخ کردن و
جات و صیفی جات و سبزیجات و غالت و حبوبات و انواع خشکبار و انواع ادویه جات  ،ترشیجات ،

مرباجات  ،دمنوش های گیاهی و میوه ای ،انواع اسانس و عصاره گیاهان سنتی .صادرات و واردات
اد با اش��خاص حقیقی و
عقد قرارد 
کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،ش��رکت در مناقصات و مزایدات ،
حقوقی داخلی و خارجی ،اخذ وام وتسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و
موسس��ات مالی و اعتباری داخلی جهت ش��رکت ،اخذ و اعطای نمایندگی از ش��رکت ها و موسسات
داخلی وخارجی ،مشارکت و شرکت در نمایشگاه های بین المللی تخصصی و غیرتخصصی داخل
و خارج کش��ور .تمام ًا طبق قوانین و مقررات جمهوری اس�لامی ایران درصورت لزوم پس از اخذ
ود مرکز اصلی  :استان
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحد 
ارد
مش��هد  ،بخش مرکزی  ،دهس��تان درز آب  ،روستا حصار ،محله ند 

خراس��ان رضوی  ،شهرس��تان
 ،خیابان اصلی  ،خیابان ش��هیدنوری  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپس��تی  9367144699س��رمایه
ش��خصیت حقوقی عبارت اس��ت از مبلغ  1,000,000ریال نقدی میزان س��هم الش��رکه هر یک از
شرکا آقای علیرضا کریمی به شماره ملی  0921151675دارنده  990000ریال سهم الشرکه آقای
محمد کریمی به شماره ملی  5220135759دارنده  10000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره

ود و به
آقای علیرضا کریمی به ش��ماره ملی  0921151675و به س��مت مدیرعامل به مدت نامحد 
محمد کریمی به شماره ملی  5220135759و به
ود آقای 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحد 
اسناد بهادار و
ود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحد 
عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های
تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها ،

عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق
اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اسکناس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع
اسناد و امالک استان
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت 
مشهد ()1077277
خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
(سند ذمه) پرونده اجرایی
اسناد و امالک کشورمتن اگهی مزایده اتومبیل اگهی مزایده 
سازمان ثبت 
پراید سیستم جی تی
شماره ۹۹٠٠۶۲۱به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق یک دستگاه سواری 
ایکس ای،رنگ نقره ای مدل  ۱۳۸۶نوع سوخت بنزین به پالک انتظامی
۷۷۵ج  ۲۵ایران  ۳٠به ش��ماره شاس��ی /S1412286129388موتور  m13,2019890فنی س��الم
ارد الستیک ها سی
بدنه دور تا دور رنگ داشته سمت چپ خودرو خسارتی و کشیدگی سطحی د 
درصد،تودوزی س��الم،صندلی ها فرس��وده و مس��تعمل ،متعلق به اقای عبدالرضا زحمت کش که
بابت طلب مهریه خانم مریم امینی که طبق نظر کارش��ناس رس��می به مبلغ  ۶٠٠،٠٠٠،٠٠٠ریال
ارزیابی ش��ده و از س��اعت  ۹الی  ۱۲مورخ  ۹۹،۱۱،۶واقع در پارکینگ اس��توار واقع در نصیر ش��هر از
ازاد است و همچنین جهت شرکت
طریق مزایده فروش می رسد،شرکت جهت مزایده برای عموم 
واحد حسابداری اداره ثبت مراجعه تا نسبت
در مزایده  ۷۲ساعت قبل از تاریخ ذکر شده در اگهی به 
د و در غیر اینصورت شرکت در
رصد مبلغ کارشناسی اقدام گرد 
به اخذ شناسه واریز جهت واریز ده د 
باشد مزایده از مبلغ پایه شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته
مزایده امکان پذیر نمی 
می شود ،و کلیه هزینه های قانونی برعهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول
بعد از تعطیلی در همان
د مزایده روز اداری 
خواهد شد ،چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گرد 

خواهد شد.

ساعت و مکان برقرار
تاریخ انتشار اگهی ۹۹،۱۰،۲۴
کریم_احمد رحیمی شورمستی

اسناد و امالک رباط
رییس اداره ثبت 
اگهی مزایده اموال غیر منقول به موجب نیابت واصله از اجرای احکام شهریار به شماره بایگانی
امید حیدری به نفع
 ۹۹۰۰۰۷۹در خصوص کالسه پرونده اجرایی  ۹۹۰۰۸۸۲به ضرر محکوم علیه 
جمش��ید ش��کری به میزان ۲۲۵،۱۲۵،۳۸۴ریال اصل خواس��ته و مبلغ  ۴،٠٠٠،٠٠٠ریال

محکوم له
هزینه کارشناس��ی در حق محکوم له و مبلغ  ۱۱،۲۵۶،۲۶۹ریال نیم عش��ر دولتی که ملک توقیف
واحد اپارتمان
شده توسط کارشناس ارزیابی شده و به شرح توصیف گردیده است .عبارت است یک 
مسکونی واقع در رباط کریم خیابان دادگستری پالک  ۵۴۱طبقه ۶مساحت  ۴۹،۲۱متر مربع پالک
باشد ملک به شرح توصیفات فوق به مبلغ ۳،۵٠٠،٠٠٠،٠٠٠
ثبتی  ۱۰۴۷۲فرعی از  ۱۱۵اصلی می 
براورد گردید ،که در مورخه  ۹۹،۱۱،۱۴از ساعت  ۹الی ۱۰
ریال معادل سیصدو پنجاه میلیون تومان 
صبح از طریق مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی واقع در شورای حل اختالف رباط کریم به فروش
رصد
شود ده د 
رسد قیمت پایه و ارزیابی شده شروع به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می 
می 
مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر ظرف یک ماه
رصد اولیه به نفع صندوق دولت
نماید در عیر اینصورت ده د 
نس��بت به باقیمانده ثمن معامله اقدام 
موعد مزایده به
توانند پنج روز قبل از 
شود طالبین در صورت تمایل می 
ید می 
ضبط و مزایده تجد 
ید از ملک مزایده داده شود.
این اجرا مراجعه تا ترتیب بازد 
قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان رباط کریم_خدادادی

