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ایران در ماه مارس حدود  ۲میلیون و  ۱۰۰هزار بشکه نفت خام به کشورهای آسیایی و اروپایی صادر کرده است ،پیشبینی میشود این رقم در ماه آوریل افزایش یابد .به گزارش ایسنا ،چین و
هند بزرگترین مشتریان نفت ایران هستند که در مجموع بیش از یک میلیون بشکه نفت خام از ایران دریافت میکنند .پیشبینی میشود این رقم در ماه آوریل به نزدیک یک میلیون و ۳۰۰
هزار بشکه در روز برسد و چین و هند به ترتیب جایگاه خود را ب ه عنوان نخستین و دومین واردکنندگان نفت ایران حفظ کنند .توتال ،شل ،انی ،هلنیک پترولیوم ،ساراس و  ...نیز از مشتریان
نفت ایران در اروپا هستند .براساس گزارش وزارت نفت ،ایران همچنین در ماه مارس حدود  ۴۰۰هزار بشکه در روز میعانات گازی صادر کرده است که کره جنوبی با خرید نیمی از آن ،بزرگترین
مشتری ایران به شمار میآید.
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بورس درصدد حمایت از کاالی داخلی
سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ،روز
گذشته در آئین برگزاری افتتاحیه نمایشگاه بورس ،بانک
و بیمه حضور پیدا کرد و با استناد به این موضوع که بازار
سرمایه ،مسیر اصلی تامین مالی استارتاپ هاست ،گفت:
در دنیای امروز نمیتوان ایده ها و مغزها را محدود کرد.
البته نرم افزار به خودی خود هیچ ارزشی ندارد و این
نیروی انسانی جوان و خالق است که به آن معنا می دهد و
کسب وکارها را توسعه می دهد.
به گزارش ابتکار ،ستاری با تاکید بر اینکه استارتاپها از طریق
سرمایه گذاری خطرپذیر ارتقا خواهند یافت ،گفت :دلیل استقبال
و حمایت مردم از استارتاپهای خدماتی ،فعالیت شفاف ،بی
واسطه ،ارزان و رقابتی آنهاست.
وی افزود :امروز نسل جدیدی از کارآفرینان در کشور توسعه
پیدا کرده که با گذشته قابل مقایسه نیست .این در حالی است
که امسال شرکتهایی با ارزش حدود یک میلیارد دالر داریم که
جذب بورس می شوند.
ستاری همچنین اظهار کرد :هم اکنون استارتاپ هایی در کشور
شکل گرفتهاند که ارزش آنها در هر هفته  ۱۰درصد رشد را تجربه
میکند و خدمات شفاف و ارزان در دسترس قرار می دهند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری تصریح کرد :باید قبول
کرد که مردم پشت خدمات شفاف و قابل رقابت خواهند ایستاد و
تا زمانی که بازارسازی را با استارتاپ های خدماتی توسعه ندهیم،
به نتیجه نمیرسیم.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با تاکید بر لزوم تغییر
نوع نگاه و تفکر در این حوزه تصریح کرد :امروز ،پایه اقتصاد دانش
بنیان این است که بپذیریم پول اشخاص نه در جیب آنها بلکه
در مغز آنهاست.
وی اظهار کرد :سرمایه گذاری خطرپذیر باید حداقل  ۳۰تا ۴۰
درصد بازار تامین سرمایه کشور را شکل دهد.
ستاری با ابراز خشنودی از اینکه بانک ها ،بیمهها و بازار سرمایه
به سرعت به سوی توسعه در حرکتند ،گفت :نسل جدید کارآفرین
که در چندسال گذشته شکل گرفته ،بزرگترین شرکت ها و کسب
و کارهای نوین را اداره خواهد کرد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در پایان ابراز امیدواری
کرد که فاینکس  ۲۰۱۸اتفاقی مبارکی را در توسعه بازار سرمایه،
سیستم بانکی و بیمه کشور رقم بزند.
بورس آبروی اقتصاد کشور است
سید فرید موسوی ،نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با

تاکید بر اینکه این همایش در سالهای گذشته منشا خیر بود،
گفت :بنابراین امیدواریم سه رکن شرکت کننده در فاینکس،
تعامل خود را بیش از پیش کنند ،تا بتوانیم اقتصاد کشور را از
خطرها مصون سازیم.
وی با اشاره به اینکه هر اقتصادی با هماهنگی سه رکن بانک،
بیمه و بورس موفق است ،گفت :این سه رکن در سالهای اخیر
با وجود محدودیت ها موفق عمل کرده و امید است این روند با
انرژی بیشتری ادامه داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه در این مراسم بورس و بیمه گزارش های
خوبی ارائه کردند ،گفت :حوزه بانکی ما با وجود تمامی فشارها،
مشکالتی ریشه ای دارد ،که باید آن را اصالح کنیم.
وی نقدینگی باالی کشور را باعث ایجاد بحران در اقتصاد
دانست و گفت :وجود نقدینگی باال در جامعه مانع هم افزایی در
اقتصاد شده و مشکالت متعددی را ایجاد میکند.
وی تفکر سنتی اقتصاد را مانع هماهنگی مناسب و کنترل
نقدینگی دانست و گفت :به همین دلیل است که نقدینگی به

طور دائم به سمت بازارهای غیر مولد مثل ارز ،مسکن و  ...هدایت
میشود .
موسوی با تاکید بر اینکه بورس آبروی اقتصاد کشور است،
گفت :نقدینگی ما با توجه به شعار امسال باید از بازارهای غیرمولد،
به بازارهای مولد هدایت شود.
به گفته موسوی در سال گذشته التهابات ارزی با همان سیاست
های نخ نمای گذشته و افزایش سود سپرده بانکی کنترل شد که
بار سنگینی را بر شانه نحیف بانک ها گذاشت .این در حالی است
که باید این نقدینگی به سمت بازار سرمایه هدایت میشد.
به گفته وی با تضمین خرید سهام به جای تضمین سود سپرده
بانکی هم مردم با بازار سرمایه آشناتر می شدند و هم بار سنگین
سود سپردهها به سیستم بانکی تحمیل نمیشد.
وی از طرح اصالح شبکه بانکی کشور و اصالح نظام مدیریت
بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد و گفت:
تدوین طرح رفع موانع فعالیت کسب و کارهای نو در کمیسیون
اقتصادی مجلس در حال بررسی است و بزودی به نتیجه میرسد؛

تجدید آگهی مزایده جایگاه سوخت سی ان جی شهرداری شهربابک (نوبت اول)
در اجــراب بنــد  1صورتجلســه شــماره  22مــورخ  96/10/9شــورای اســامی شــهر ،شــهرداری شــهربابک در نظــر داردبهــره بــر داری از جایــگاه
ســوخت ســی ان جــی خــودرا واقــع در بلــوار معلــم نبــش بلــوار شــهید بهشــتی را ازطریــق فراخــوان بــه اشــخاص واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.
لــذا از کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی واجــد شــرایط دعــوت بعمــل مــی آیــد ظــرف مــدت  10روز از انتشــار نوبــت دوم ایــن آگهــی نســبت بــه
اخــذ ،تکمیــل و تحویــل اســناد بــه دبیرخانــه شــهرداری واقــع در بلــوار شــهدای هفتــم تیــر ســاختمان شــهرداری مراجعــه نماینــد.

شرایط:

-1تضمین شرکت در مزایده می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب سپرده پیمانکاران شهرداری باشد.
 -2آخرین مهلت خرید اسناد 10روز پس از انتشاز نوبت دوم همین آگهی.
 -3محل تحویل پاکات دبیرخانه شهرداری .
 -4حضور نمایندگان شرکتها با در دست داشتن معرفی نامه کتبی در جلسه مزایده آزاد است.
 -5شهرداری شهربابک در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
 -6شرکتهای مورد تایید شرکت ملی گاز واجد شرایط جهت شرکت در مزایده میباشند.
-7در صورتیکه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.م/الف38
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آذر دخت مرشدی شهردار شهربابک

مرکز ارتباط مردمی بانک ملی ایران
به  55هزار تماس پاسخ داد
چرا که استارتاپ ها بدون رفع موانع به نتیجه نمیرسند.
هدفگذاری بورس کاال برای حمایت از کاالی مرغوب
ایرانی
حامد سلطان نژاد ،مدیرعامل بورس کاالی ایران نیز در حاشیه
مراسم افتتاحیه فاینکس  ۲۰۱۸گفت :در نمایشگاه امسال ارکان
و نهادهای بازار سرمایه همانند یک سوپر مارکت مالی آخرین
دستاوردهای خود را به فعاالن و عالقمندان ارائه می دهند؛
همچنین فاینکس فرصت مناسبی برای ارائه خدمات مبتنی بر
فرهنگ سازی و آموزش به شمار می رود.
سلطانی نژاد افزود :ریسک و بازده دو مفهومی هستند که
از فرهنگ اقتصادی ما مغفول مانده اند .از این رو ،استفاده از
ابزارهای مالی برای پوشش ریسک و همچنین کسب بازده باید
در نمایشگاه آموزش داده شود؛ در این زمینه کارگاه های آموزشی
و همچنین آموزش معامالت قراردادهای مشتقه از طریق یک نرم
افزار مجازی در غرفه بورس کاالی ایران به عالقمندان ارائه می
شود .مدیرعامل بورس کاالی ایران اظهار کرد :بورس کاال نهادی
است که پیوند دهنده بخش واقعی اقتصاد و بخش مالی است ،در
این بین فعاالن حوزه کاالیی در عرصه واقعی اقتصاد از کاستی
هایی رنج می برند که بورس کاال می تواند از طریق ابزارهای
مالی و همفکری با آنها ،مسیری جدید و کارآمد را در مقابل
این فعاالن قرار دهد.سلطانی نژاد در خصوص نقش بورس کاال
در حمایت از کاالی ایرانی نیز گفت :بورس کاال بستری را برای
فعاالن صنایع و تولیدکنندگان مهیا کرده است که محصول بهتر
و باکیفیت تر در کنار محصوالت بی کیفیت قرار نگیرد به طوری
که اقبال از تولیدات ایرانی مرغوب بیشتر و قیمت های آن نیز
واقعی کشف میشود.
وی افزود :براین اساس ،مکانیسم بورس کاال یک انگیزه مضاعف
برای تولید باکیفیت تر خواهد بود و از طرفی کشف قیمت ها
براساس نظام عرضه و تقاضا نیز یکی دیگر از رسالت های بورس
کاالست که برای تولیدکنندگان جذابیت دارد.
مدیرعامل بورس کاالی ایران در پایان گفت :ایجاد شفافیت و
رقابت به همراه تامین مناسب مواد اولیه تولید برای تولیدکنندگان،
یکی از اهداف و ویژگیهای اصلی معامله در بورس کاالست .در
همین راستا در سال جاری از هیچ گونه تالشی به منظور مهیا
کردن بستری قابل اتکا برای صنایع باالدست و پایین دست دریغ
نخواهیم کرد تا شاهد بازگشت رونق به تولید ،انتخاب کاالی ایرانی
به عنوان گزینه نخست مردم و جهش نرخ اشتغال در سال ۹۷
باشیم.
آگهی در خواست گواهی حصر وراثت

آقــای روح اهلل مهــدوی فرزنــد یــداهلل بــه شــرح در خواســتی کــه بــه شــماره  10/97/18ایــن شــورا
ثبــت گردیــده درخواســت صــدور گواهــی انحصــار وراثــت نمــوده و اعــام داشــته کــه مرحــوم یــداهلل
مهــدوی فرزنــد حبیــب اهلل بــه شــماره شناســنامه  2صــادره ازبهشــهر در تاریــخ  91/2/18در اقامتــگاه
دائمــی خــود شهرســتان کردکــوی فــوت نمــوده و وراثــه  /حیــن الفــوت وی عبارتنــد از:ا-روح اهلل مهــدوی
فرزنــد یــداهلل ش ش  888صــادره از بهشــهر متولــد  1۳۵8فرزنــد متوفی-2ربابــه مهــدوی فرزنــد یــداهلل
ش ش  ۵۴2صــادره از بهشــهر متولــد  1۳۵۴فرزنــد متوفی-۳معصومــه مهــدوی فرزنــد یــداهلل ش ش
 ۵۴0صــادره از بهشــهر متولــد  1۳۵1فرزنــد متوفــی -۴نــور محمــد مهــدوی فرزنــد یــداهلل ش ش ۵۵۳
صــادره از بهشــهر متولــد  1۳۵۶فرزنــد متوفــی -۵ابوتــراب مهــدوی فرزنــد یــداهلل ش ش  ۵۴1صــادره
از بهشــهر متولــد  1۳۵۳فرزنــد متوفــی -۶بــی بــی تازیکــه لمســکی فرزنــد یــزدان ش ش  8صــادره از
گــرگان متولــد  1۳۴0همســر متوفــی اینــک ایــن شــورا پــس از انجــام تشــریفات مقدماتــی در خواســت
مزبــور را یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هرکــس اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد او
مــی باشــد از تاریــخ انتشــار آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه ایــن شــورت مراجعــه وتقدیــم نمایــد واال گواهــی
صــادر خواهــد شــد(.م.الف )97/20/۶۴۵8

پوریا کریمی واسو کالیی -قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف بهشهر
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آگهی حصر وراثت

بانــو لیــا شــهرت عیاشــی نــام پــدر ســاده بشناســنامه  ۵2۳صــادره از اهــواز درخواســتی بخواســته صــدور
گواهــی حصروراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه شــادروان مرحــوم فرحــان شــهرت حردانــی بشناســنامه
 17۴1۴۶۶۵81صــادره اهــواز در تاریــخ  97/1/1۴در اهــواز اقامتــگاه دائمــی خــود فــوت ورثــه اش عبارتنــد
از  -1 :متقاضــی لیــا عیاشــی فرزنــد ســاده بــه ش ش  ۵2۳صــادره از اهــواز (مــادر متوفــی) -2راهــی
حردانــی فرزنــد شــویع بــه ش ش  ۵89صــادره از اهــواز (پــدر متوفــی) -۳خدیجــه عیاشــی فرزنــد تقــی
بــه ش ش  182029۵087صــادره از خرمشــهر (زوجــه متوفــی) -۴رحــاب حردانــی فرزنــد فرحــان بــه
ش ملــی  17۴872۳979صــادره از اهــواز (دختــر متوفــی) -۵ادهــم حردانــی فرزنــد فرحــان بــه ش ملــی
 17۴79009۶۶صــادره از اهــواز (پســر متوفــی)و ال غیــر بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی بــه شــورا شــماره
حقوقــی  9700۴0/1۳/9۶نمــی باشــد.اینک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت
آگهــی مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد
از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز
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دادنامه

پرونــده کاســه  9۶099818۴8۶00۶۶0شــعبه  ۳دادگاه عمومــی بخــش خمــام (  101جزایــی ســابق)
تصمیــم نهایــی شــماره – خواهــان :ســیده ســحر حســینی شــیجانی فرزنــد ســیدجلیل بــا وکالــت زهــرا
معدلــی فرزنــد ناصــر بــه نشــانی رشــت – گلســار – روبــروی بانــک ســپه – ســاختمان آژنــد – طبقــه
اول – واحــد  ۳و آقــای محمــد فــاح صفــت رفتــار فرزنــد حســین بــه نشــانی رشــت گلســار روبــروی
بانــک ســپه – ســاختمان آژنــد – طبقــه اول – واحــد  – 77۵778۵۶ -۳خوانــده :حمیــد اســامی اکبــر
– خواســته :مطالبــه وجــه چــک  -بــه تاریــخ  9۶/8/2۴در وقــت فــوق العــاده جلســه شــعبه  ۳دادگاه
عمومــی بخــش خمــام بــه تصــدی اینجانــب امضــاء کننــده ذیــل تشــکیل و پرونــده کاســه پیوســتی
تحــت نظــر اســت دادگاه بــا توجــه بــه اوراق پرونــده ختــم رســیدگی را اعــام و بــه شــرح ذیــل مبــادرت
بــه صــدور رای نمایــد:
رای دادگاه
درخصــوص دعــوی ســیده ســحر حســینی شــیجانی بــا وکالــت محمــد فــاح صفــت و زهــرا معدلــی بــه
طرفیــت حمیــد اســامی اکبــر بــه خواســته مطالبــه مبلــغ ســیصد میلیــون ریــال موضــوع یــک فقــره
چــک بــه شــماره  ۳8۶790مــورخ  9۴/1/2۵عهــده بانــک ملــی ایــران شــعبه خــزر بندرانزلــی بــه انضمــام
خســارت تاخیرتادیــه و خســارت دادرســی اعــم از هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل دادگاه بــا عنایــت
بــه محتویــات پرونــده و تصویــر مصــدق یــک فقــره چــک بــه شــماره مرقــوم و گواهینامــه عــدم تادیــه
ماخــوذه از بانــک ملــی شــعبه خمــام نظــر بــه اینکــه یکــی از اوصــاف اســناد تجــاری وصــف تجریــدی مــی
باشــد و بقــاء اصــل چــک در یــد دارنــده ظهــور در اشــتغال ذمــه صــادر کننــده دارد و از ناحیــه خوانــده
کــه علیرغــم ابــاغ از طریــق نشــر آگهــی در جلســه دادرســی حاضــر نگردیــده دلیلــی کــه حکایــت از
پرداخــت دیــن باشــد اقامــه نشــده اســت علیهــذا خواســته خواهــان را وارد تشــخیص و مســتندا بــه مــواد
 ۵19-۵1۵-198قانــون آئیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی و مــواد  ۳11الــی
 ۳1۴قانــون تجــارت و مــاده واحــده الحــاق یــک تبصــره بــه مــاده  2قانــون صــدور چــک و استفســاریه
قانــون مرقــوم مصــوب مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و مــواد  ۳و  ۴آئیــن نامــه تعرفــه حــق الوکالــه
وکای دادگســتری حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ ســیصد میلیــون ریــال بابــت اصــل
خواســته و پرداخــت هزینــه دادرســی بــه مبلــغ هشــت میلیــون و ششــصد و هفتــاد و پنــج هــزار ریــال
و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی بــه انضمــام خســارت تاخیــر تادیــه از زمــان صــدور چــک (
 )9۴/1/2۵لغایــت هنــگام پرداخــت کــه در حیــن اجــرا محاســبه خواهــد گردیــد در حــق خواهــان صــادر و
اعــام مــی نمایــد رای صــادره غیابــی محســوب و ظــرف مهلــت بیســت روز از تاریــخ ابــاغ قابــل واخواهــی
درایــن دادگاه و ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم محتــرم تجدیــد نظــر اســتان
گیــان مــی باشــد.

دادرس شعبه  3دادگاه عمومی خمام1318

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به عباس حیدری چلکی فرزند صفر مجهول المکان

خواهــان :لیــا روشــن بخــش قنبــری – خواســته :طــاق – کاســه پرونــده  – 9۶1۵۳۵وقــت رســیدگی:
پنــج شــنبه  97/2/27ســاعت  10/۳0صبــح – محــل حضــور :شــعبه دهــم دادگاه حقوقــی خانــواده رشــت
خواهــان دادخواســتی تســلیم دادگاه هــای عمومــی رشــت نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه دهــم
دادگاه عمومــی رشــت دادگاه و بــه تجویــز مــاده  7۳قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب
در امــور مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی منتشــر مــی شــود تــا خوانــده
عبــاس حیــدری چلکــی از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام
نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت نمایــد و در وقــت مقــرر بــاال جهــت اســتماع
اظهــارات شــهود و احیانــا ایــراد جــرح نســبت بــه آنــان حضــور بهــم رســاند در غیــر ایــن صــورت دادگاه غیابــا
رســیدگی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد نمــود ضمنــا بعــدا ابــاغ بــه وســیله آگهــی الزم شــود فقــط
یــک نوبــت منتشــر و مــدت آن ده روز خواهــد بــود.

مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه حقوقی خانواده رشت1319

در سه ماه پایانی سال گذشته ،مرکز ارتباط مردمی بانک ملی ایران به 55
هزار و  596تماس پاسخ داد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،مرکز ارتباط مردمی بانک با شماره
 021-64140دارای  60خط تلفن است که از ساعت  8تا  22پاسخگوی مسایل
مطرح شده از سوی مشتریان درخصوص خدمات مختلف این بانک است.
بانک ملی ایران همچنین با راه اندازی آیدی پاسخگوی تلگرام @Bmipr
پاسخگویی به سواالت مشتریان در فضای مجازی را نیز مورد توجه قرار داده و در مدت
مذکورتعداد پیام های رد و بدل شده به سه هزار و  300پیام می رسد که بیشترین
موضوعات طرح شده از سوی مخاطبان نیز درباره سامانه های بام ،بله ،اطالعات
جشنواره های بانک و اطالعات تسهیالت بوده است.

حضور فعال بیمه آرمان
در فاینکس یازدهم
بیمه آرمان در یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک و بیمه که
بزرگترین رویداد بازارهای مالی در خاورمیانه است ،حضور فعال و چشمگیری
دارد.
به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان ،در این نمایشگاه که دیروز با حضور معاون
علمی و فناوری رئیس جمهوری ،رئیس کل بیمه مرکزی ،رئیس سازمان بورس و
جمعی از مسئوالن شرکت ها و بنگاه های اقتصادی داخلی و خارجی افتتاح شد،
شرکت بیمه آرمان به ارائه دستاوردها و معرفی خدمات نوین خود پرداخته است و
کارشناسان مجرب پذیرای بازدیدکنندگان و پاسخگوی سئواالت آنها در زمینه مسائل
بیمه ای هستند.
این شرکت همچنین در این نمایشگاه برای متقاضیان بیمه نامه صادر می کند .غرفه
این شرکت در سالن  31 aدایره شده است و تا روز پنجشنبه  ۳۰فروردین از ساعت
 ۱۰تا  ۱۷میزبان حضور گرم بازدیدکنندگان است.

امضای تفاهمنامه بانک توسعه تعاون و ساگارت
بانک توسعه تعاون تفاهمنامهای را بهمنظور راهاندازی گروههای توسعه
روستایی وتأمین مالی طرحهای اشتغالزا و کارآفرینی با استفاده از
ظرفیتهای قانون اشتغال پایدار روستایی ،اشتغال فراگیرو منابع داخلی
خود منعقد کرد.
حجتاهلل مهدیان رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون در جلسه
انعقاد این تفاهمنامه با اشاره به امکانات و بضاعت بانک به لحاظ تعداد شعب
ونیروی انسانی در سراسر کشور ،حضور و مشارکت در برنامههای توسعهای دولت
را از افتخارات این بانک دانست و ابراز امیدواری کرد با انعقاد این تفاهمنامه
گامهای موثری در راستای توانمندسازی و ایجاد اشتغال پایدار جهت روستایی
فراهم شود.

در بانک کارآفرین ؛هزینه چاپ تقویم و سررسید سال 97
به زلزله زدگان اختصاص یافت
بانک کارآفرین در راستای عمل به مسئولیتهای اجتماعی خود ،هزینه
چاپ سررسید سال جاری را برای کمک به زلزلهزدگان غرب کشور
اختصاص داد.
بانک کارآفرین در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود ،هزینه عدم چاپ
سررسید سال  1397را به احداث مدرسه در مناطق زلزلهزده غرب کشور اختصاص
داد.
روابط عمومی بانک کارآفرین ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن سال نو،
مراتب تقدیر و امتنان خود را از تمامی سهامداران و مشتریان که در اجرای این کار
انساندوستانه همراه و همگام این بانک بودند ،اعالم میدارد.

با هدف ارتقاء امنیت حساب کاربران

نرم افزار رمز ساز اینترنت بانک سینا راه اندازی شد
به منظور ارتقاء امنیت حساب کاربران بانک سینا  ،برنامه رمزساز اینترنت
بانک ویژه سیستم های عامل اندروید و  IOSراه اندازی شد.
در راستای توسعه خدمات بانکداری الکترونیک بانک سینا و به منظور ارتقاء امنیت
حساب کاربران ،برنامه رمزساز اینترنت بانک ویژه سیستم های عامل اندروید و IOS
راه اندازی شد.
کاربرد این نرم افزار ،تولید رمز یکبار مصرف برای ورود به اینترنت بانک است که
میتواند در ارتقاء امنیت بیش از پیش این سامانه موثر باشد.
برنامه رمزساز اینترنت بانک سینا از طریق وب سایت بانک به نشانی www.
 sinabank.irقابل دریافت است و تمامی مشتریانی که پیش از این با رمز ایستا
از اینترنت بانک استفاده می کردند ،می توانند بدون مراجعه به شعبه این نرم افزار
را فعال کنند.
این برنامه پس از غیر فعال شدن سامانه  727که در بسته  USSDفعال بود و به
منظور افزایش ضریب امنیت کاربران راه اندازی شده است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات خبر داد

تداوم پرداخت تسهیالت ۱۱درصدی
در سال ۹۷
صندوق توسعه ملی منابعی با نرخ سود  ۱۱درصد در اختیار صادرکنندگان از
طریق بانکهای عامل قرار می دهد.
علی صالح آبادی ،مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت :صندوق توسعه ملی
منابعی با نرخ سود  ۱۱درصد در اختیار صادرکنندگان از طریق بانک های عامل قرار
می دهد.
وی اظهارداشت :سال گذشته بانک توسعه صادرات از مسیر صندوق توسعه ملی
بیش از یک هزار میلیارد تومان منابع  ۱۱درصدی جذب و به صادرکنندگان پرداخت
کرده است.
و رئیس هیئت مدیره بانک توسعه صادرات ایران ضمن اشاره به تداوم اجرای برنامه
مزبور در سال پیشرو گفت :جدا از این در بودجه سال  ۹۷پرداخت یارانه سود تسهیالت
به صادرکنندگان پیش بینی شده است.
وی در ادامه افزود :شرکت های صادراتی به نسبت صادرات خود در قالب بودجه
تخصیصی سازمان توسعه تجارت و همینطور بر اساس ارزش افزوده کاالی صادراتی
می توانند تا شش درصد یارانه سود تسهیالت دریافت کنند.

