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امیر هوشنگ عصار زاده عنوان کرد:

نقش بانک توسعه تعاون در شکل گیری موفق تعاونی ها
گـروه بانـك و بيمه: عليرضا مالحتی - عضو هيئت مديره بانك 
توسعه تعاون كمك به شكل گيری الگو های موفق تعاونی را از 

ماموريت های اين بانك عنوان نمود.
امیر هوشنگ عصار زاده عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون در 
جلسه ارزیابی و بررسی عملکرد شعب استان گلستان گفت: یکی 
از ماموری��ت های بانک توس��عه تع��اون نقش آفرینی در تقویت و 

شکل دهی الگوهای موفق تعاونی است.
عصارزاده عضو هیآت مدیره بانک توسعه تعاون به سابقه دیرین 
تعاونی های صاحب نام بخش کشاورزی در شکل سنتی تا به شکل 
مدرن امروزی در کش��ور اش��اره کرد و گفت: فعالیت کش��اورزی و 
دامپروری در استان گلستان به عنوان مزیت اقتصادی مطرح است و 
تعاونی های موفقی حول این فعالیت ها شکل گرفته اند و ارائه خدمات 
مناسب توسعه ای به این نمونه های موفق تعاونی و کمک به تقویت 

تعاونی های نوظهور ، اثر مطلوبی در اقتصاد منطقه دارد.
عصارزاده کارنامه درخشان در تراز مالی و ترازنامه ای را در تداوم 
فالیت توسعه ای بانک مهم ارزیابی نمود و گفت: واحدهای اجرایی 
و استانها با تعامل مناسب با ارکان برنامه ریزی و ارزیابی ستاد بانک، 
مس��یری را در پیش بگیرند تا با بهره گیری از محصوالت و س��بد 
خدمات عمومی و تخصصی بانک، تراز مالی استانها و واحدها در 

وضع مساعدی قرار داشته باشد.

وی به رتبه ی دوم جمعیت روس��تایی اس��تان گلس��تان در سطح 
کش��ور اش��اره نمود و گفت: بانک توس��عه تعاون به عنوان یکی از 
چهار بانک عامل در طرح ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری 
در سطح کشور زمینه ایجاد اشتغال ۵۲ هزار نفر از هموطنان عزیز 
مناطق روستایی را فراهم نموده است و با توجه به جمعیت روستایی 
اس��تان، اجرای طرح اش��تغال پایدار روس��تایی اهمیت ویژه ای در 

گلستان داشته است.
عصارزاده گفت:با بررسی عملکرد بانک توسعه تعاوِن طی سالهای 
اخیر ، نکته قابل توجه این است که بانک در عین برخورداری از یک 
ساختار کارآمد هم در صورت های مالی به نحو اصولی عمل نموده 
اس��ت، و نیز توفیق یافته کارنامه ی خدمات توس��عه ای را همواره 
در مس��یر رش��د و تعالی قرار دهد. عضو هیات مدیره بانک توس��عه 
تعاون در بازدید از شعب استان گلستان جلب اعتماد با بهره مندی 
از اصول مشتری مداری را مهم برشمرد و افزود: صداقت، شفافیت، 
کیفیت مناسب خدمات و سرعت کافی از مهمترین مسائلی است که 
همکاران شعب باید توجه کافی داشته باشند. در این دیدارها سعید 
معادی معاون مدیرعامل در امور استان ها و بازاریابی، احمد محمدی 
مدیر امور استان ها و شعب، حمیدرضا البرزی مدیر امور اعتباری، 
یونس کالنتری رئیس اداره کل امور مشتریان و توسعه بازار و محمد 

رضا شریفی مدیر شعب استان گلستان نیز حضور داشتند.

اخبار كوتاه

بانك و بيمه

طراحی سیستم آنالین عملکرد ویژه نمایندگان بیمه رازیفرهنگ سازی استفاده آسان از خدمات بانکی
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رس��الت گفت: به دنبال فرهنگ س��ازی ارائه 

خدمت آسان، ارزان و شرعی به صورت غیرحضوری به مشتریان هستیم.
محمدحسین حسین زاده، درباره نگاه بانک قرض الحسنه رس��الت به بانکداری 
بدون ش��عبه افزود: حدود چهار سال پیش این بانک جمع آوری شعب و استفاده 
از زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات در سطح کشور برای ارائه خدمات 
غیرحضوری به مشتریان را در دستور کار قرار داد.وی اظهارداشت: ما نزدیک به 
3۰۰ شعبه در سطح کشور داشتیم که به تدریج تمام فرایندهای شعب مستند و پس 

از بررسی ریسک های ارائه خدمت به صورت مجازی، راهکارهای جدیدی تدوین کردیم. حتی چارت س��ازمانی 
ما نیز به مرور تغییر کرد و شعب تعطیل و ابزار و فناوری روز با احراز هویت غیرحضوری جایگزین آن شد. 

مدیرعامل بانک قرض الحس��نه رس����الت با تاکید براینکه هدف ما فرهنگ س��ازی اس��تفاده آس��ان از خدمات 
بانکی است، گفت: به س��متی خواهیم رفت که تمام ملزومات فیزیکی حذف شوند و یک بانک دیجیتال داشته 
باشیم. در راستای این فرهنگ سازی نیزپیشخوان مجازی رسالت را ایجاد کردیم که فرایندهای شعب در آن به 
صورت غیرحضوری انجام می گیرد. وی افزود س��امانه پیش��خوان مجازی رس��الت برای مدیریت درخواست های 

مشتریان عملیاتی شده است.

سرپرست مدیریت ریسک و مبارزه با پولشویی شرکت بیمه رازی از تهیه داشبورد 
)سیستم آنالین عملکرد( ویژه نمایندگان برای نخستین بار در صنعت بیمه خبر 
داد که بر اساس آن هر نماینده می تواند در لحظه، عملکرد خود را رصد کرده و 

نسبت به برنامه ریزی برای آینده کاری خود تصمیم گیری کند.
فاطمه نصیری در بیس��ت و چهارمین برنامه سه ش��نبه های پاس��خگویی که به 
صورت زنده از صفحه اینس��تاگرام ش��رکت و با حضور بیش از ۱۲۰۰ مخاطب 
پخش می شد، با بیان این که بهترین روش مدیریت ریسک، مدیریت ریسک از 

مبدا است، اظهار کرد: واحد مدیریت ریسک شرکت با همکاری مدیریت امور نمایندگان به زودی پلتفرمی را در 
اختیار شبکه فروش قرار خواهد داد که هر نماینده بتواند پرتفو، میزان سود و خسارت، نسبت و ضریب خسارت، 

کارمزد دریافتی و غیره خود را مشاهده کند.
به گفته سرپرس��ت مدیریت ریس��ک و مبارزه با پولش��ویی با این اقدام، نه تنها مدیریت ریس��ک برای هر نماینده 
به صورت کامال مس��تدل و مبتنی بر آمار و ارقام امکان پذیر می ش��ود، بلکه مدیریت ریس��ک کل ش��رکت نیز 
تس��هیل ش��ده و از ابتدا انجام می ش��ود. وی اظهار کرد این طریق، رتبه هر نماینده در میان کل نمایندگان نیز 

قابل مشاهده است.

 حمایت بانک آینده 
از اشتغالزایی مددجویان بهزیستی

مدیرکل س��ازمان بهزیس��تی اس��تان البرز از اقدام همکاران 
بانک آینده در شعبه »عظیمیه کرج« در خصوص پرداخت وام 

قرض الحسنه به افراد واجد شرایط، قدردانی کرد.
دکتر اس��داهلل حیدری، مدیرکل بهزیس��تی اس��تان البرز، طی 
تقدیرنامه ای خطاب به مجید ناصری، رئیس ش��عبه »عظیمیه 
کرج«- به نمایندگی از همکاران این ش��عبه- اظهار داش��ت: 
"از تالش و کوش��ش بی دریغ ش��ما که مش��ارکت و مساعدت 
در راس��تای تحقق اهداف س��ازمان بهزیس��تی برای اقش��ار 
محروم و معلول جامعه را داش��ته اید، تقدیر و تش��کر نموده و 
موفقیت و بهروزی روزافزون تان را از درگاه ایزد منان، مسألت 
می نمایم." بانک آینده به »مددجویاِن« معرفی ش��ده از س��وی 
س��ازمان بهزیس��تی کل کشور، حداکثر تا یک میلیارد ریال وام 
قرض الحس��نه »خوداش��تغالی« و به »کارفرمایان« طرح های 
اشتغال زایی واجد شرایط، حداکثر ۲۰ )بیست(  میلیارد ریال وام 

قرض الحسنه »اشتغال زایی«، پرداخت خواهد کرد.

حضور بیمه سرمد در نمایشگاه کیش اینوکس
بیمه سرمد در هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه 
و خصوصی  سازی در جزیره کیش از ۸ لغایت ۱۱ آذرماه حضور 
موثر خواهد داشت. سیزدهمین نمایشگاه معرفی فرصت های 
س��رمایه گذاری کشور و هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، 
بانک، بیمه و خصوصی س��ازی )کیش اینوکس ۲۰۲۱( از ۸ تا 
۱۱ آذرماه ۱۴۰۰ در جزیره کیش برگزار می ش��ود. بیمه س��رمد 
نیز در کنار ۱۵۰ شرکت داخلی و خارجی، حضوری فعالی در این 
نمایشگاه خواهد داشت و با حضور مدیران ارشد و کارشناسان 
فن��ی، محص��والت و خدمات نوین خود را ب��ه بازدیدکنندگان 
معرفی می کند. بیمه سرمد یکی از هشت شرکت صنعت بیمه 
کش��ور اس��ت که مجوز قبول اتکایی را از بیمه مرکزی دریافت 
کرده و مشتریان بزرگی مانند بانک صادرات ایران، کمیته امداد 
امام خمینی )ره(، س��ازمان فنی و حرفه ای، صنایع ش��یر ایران، 

نهاد کتابخانه های عمومی کشور دارد.
 

 پرداخت اولین خسارت بیماری ام اس
 در صنعت بیمه

پرداخت اولین خسارت بیماری ام اس برای اولبین در شعبه اصفهان 
بیم��ه کارآفرین پرداخ��ت گردید. به گزارش روابط عمومی بیمه 
کارآفرین، اولین خسارت بیماری ام اس در بیمه عمر اندوخته دار 

امی بیمه کارآفرین در شعبه اصفهان پرداخت گردید.

در اجرای ماده ۲۰۸ قانون مالیاتهای مس��تقیم مصوب اس��فند ماه س��ال ۱3۶۶ بدین وس��یله برگ / برگ های دعوت به هیات حل اختالف مالیات  با مش��خصات  زیر به  مودی / مودیان ذیربط ابالغ می گردد تا در زمان تعیین ش��ده با در دس��ت داش��تن اس��ناد و مدارک الزم در جلس��ه حل اختالف مالیاتی در نش��انی مندرج در جدول 
حضور بهم رسانند. عدم حضور مانع از رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود.

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی

کاظم خادمی – رئیس اداره امور حسابرسی مالیاتی شهرستان نور

نشانی محل تشکیل جلسه هیات حل اختالف مالیاتی
وقت رسیدگی

)درآمد یا ماخذ مشمول مالیات)به ریال عملکرد سال منبع مالیاتی مرحله رسیدگی شماره و تاریخ برگ  دعوت  شماره ملی
شناسنامه/ ثبت نام مودی شماره پرونده ردیف

ساعت تاریخ

نور-خیابان فجر 09:40 1400/09/28 337/501/735 1397 100000108448014/0 بدوی  مشاغل
 1400/08/27 2959927362 یونس هادی گل 2318 1

مفقودی  -  برگ س��بز خودرو س��واری کامیونت ون سیس��تم نیس��ان تیپ 
۲۴۰ رنگ آبی – روغنی مدل ۱3۸۸ ش��ماره موتور ۵۰۰۷۰۴ ش��ماره شاس��ی 
NAZPL۱۴۰TIM۲۱۶۶۱۲ به ش��ماره پالک ۴۶۲ ص ۱۲ ایران ۱۴ به نام 

بهنام پنبه کارزاده مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
---------------------------------------

مفقودی  - س��ند و برگ س��بز خودرو س��واری سیس��تم پژو تیپ ۲۰۶ مدل 
 FSS۱۴۷۶۴33۶ ۱3۸3 به شماره پالک ۵۶۵ ن ۲۹ ایران 3۴ شماره موتور
ش��ماره شاس��ی ۸3۶3۴3۷۲ به نام س��ید رضا مهرابی دوست مفقود گردیده و 

فقاد اعتبار است.
---------------------------------------

مفقودی  - پالک خودرو س��واری پراید تیپ ۱3۲ مدل ۱3۸۷ رنگ س��فید 
روغنی شماره موتور ۲3۰۴۶۱۵ شماره شاسی S۱۴۲۲۲۸۷۰۰۲۹۹۵ شماره 
پالک ۲3۴ط۴۷ ایران ۲۴ به نام دینا شتیتی پور فرزند عبدالغنی صادره از قم 

به کد ملی ۰3۸3۸۴۹۴۲۱ مفقود گردیده و فاقد اعتبار  میباشد.
---------------------------------

آگهی مفقودی  - س��ند کمپانی – برگ س��بز و کارت ماش��ین خودرو س��واری 
سایپا تیپ ۱3۲ مدل ۱3۸۹ به رنگ سفید روغنی به شماره موتور 3۹۲۵۸۰۶ 
و ش��ماره شاس��ی S۵۴۲۰۰۸۹۰۲۹۶۰۲ شماره پالک ۱۷3 ه 3۴ ایران ۲۴ به 

نام محمد البوغبیش مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
--------------------------

فقدان مدرک تحصیلی –مدرک دانشنامه پایان تحصیالت دوره کارشناسی 
اینجان��ب ش��یال جهانگی��ری فرزند داریوش دارای ک��د ملی ۵۲۷۹۷۶۴۷۰۱ 
صادره از آغاجاری در مقطع کارشناس��ی رش��ته مدیریت بازرگانی به ش��ماره 
تایید سازمان مرکزی ۱۲۹۰۱۰۶۰۶33۸ صادره از دانشگاه آزاد اسالمی اهواز 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.
------------------------------------------

مفقودی  - برگ سبز خودرو سواری سیستم سایپا تیپ ۱3۱SL مدل ۱3۹۱ به شماره پالک 
۸۷۹ س ۷۹ ایران 3۴ شماره موتور ۴۵۶۲۷۶3 شماره شاسی S3۴۱۲۲۹۱۴3۰۸3۰ به 

نام رمضان بهزادی مقدم مفقود گردیده و فقاد اعتبار است.
-----------------------------------

مفقودی  - برگ سبز خودرو سواری سیستم سایپا تیپ ۱3۱SL مدل ۱3۹۱ 

ب��ه ش��ماره پ��الک ۸۷۹ س ۷۹ ایران 3۴ ش��ماره موتور ۴۵۶۲۷۶3 ش��ماره 
شاس��ی S3۴۱۲۲۹۱۴3۰۸3۰ به نام رمضان بهزادی مقدم مفقود گردیده و 

فقاد اعتبار است.
---------------------------------------

برگ سبز خودرو ۲۰۶ مدل ۱3۸۸ به شماره پالک 3۴3ط 3۶ ایران ۸3 و شماره 
موتور ۱۴۱۸۸۰۵۶۴3۰ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

-----------------------------------
آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :۱۴۰۰۰۰۱۱۵ 

بدینوسیله به آقای عمران کشاورز میرزامحمدی به شماره ملی ۵۸۸۹3۹۱۵۵۰ 
فرزند علی به ش��ماره شناس��نامه ۲۸۹ قیم آقای آرمان کشاورز میرزامحمدی 
به ش��ماره ملی و شناس��نامه ۴۹۰۱۶۸3۱۱۱ فرزند امیرعلی احدی از وراث 
مرحوم امیرعلی کشاورز میرزامحمدی بدهکار پرونده کالسه ۱۴۰۰۰۰۱۱۵ 
که برابر گزارش مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۸ ش��ناخته نگردیده اید ابالغ میگردد که 
برابر س��ند ازدواج ش��ماره ۲3۱۰ مورخ ۱3۸۱/۷/۱۱ بین امیرعلی کش��اورز و 
خانم ش��بنم صالحی تعداد ۵۰۰ عدد س��که بهار آزادی بدهکار می باش��ید که 
بر اصل عدم پرداخت وجه بس��تانکار درخواس��ت صدور اجراییه نموده پی از 
تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا 
طبق ماده ۱۸/۱۹ آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ میگردد از 
تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت 
در روزنامه کثیراالنتش��ار درج و منتش��ر می گردد ظرف مدت ۱۰ روز نس��بت 
به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتش��ار آگهی دیگری 
عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. اداره ثبت اسناد و 

امالک مالرد - م الف ۱۱۵۰
---------------------------------

اخطاریه - آقای علی س��لطان هژیرافضل فرزند رحیم علی مجهول المکان 
همس��ر ش��ما برابر دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۱3۹۰۰۰۴۸۸33۷۰ شعبه ۵ دادگاه 
مالرد با بذل ۱۵۰ عدد س��که تقاضای ثبت طالق نموده اس��ت لذا الزم اس��ت 
ظرف مدت یک هفته پس از انتش��ار آگهی در این دفترخانه به آدرس مالرد 
مارلیک خ دکتر حس��ابی پ ۲۴۱ س��اختمان رز ط زیرین  دفتر 3 مالرد حاضر 
ش��وید در غیر اینصورت طبق مقررات اقدام به ثبت خواهد ش��د و اعتراض 

بعدی مسموع نخواهد شد. 

سردفتر ازدواج۱و طالق 3 مالرد _آزادی
-------------------------------------

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰3۰۱۰۵۵۰۰۱۵۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۷ هیات اول 
موضوع قانون تعیین وضعیت ثبتی راضی و س��اختمانهای فلقد س��ند رس��می 
مس��تقر در واح��د ثبت��ی حوزه ثبت ملک مالرد تصرف��ات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حنیفه عظیمی فرزند غالم حسن بشماره شناسنامه ۱۴ صادره 
از خلخال درشش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۱۰3/۹۰ 
مترمربع پالک 3۷۶۸ فرعی از ۴3 اصلی واقع در فردیس بلوار شیداخ شهید 
محمدی ش��اه آبادی پالک۱۱ که متقاضی مدعی اس��ت ملک را بصورت مع 
الواس��طه از مالک رس��می خانم بانواقدس سرهنگی خریداری نموده است لذا 
بمنظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. رئیس ثبت اسناد و امالک مالرد_حجری - م الف ۱۱۵۱
-----------------------------------------

آگهی مزایده مال غیر منقول 
چاپ الکترونیکی - پرونده اجرائی کالسه ۹۹۰۱۷3۲ - به موجب پرونده اجرائی 
کالسه فوق مقدار دو پنجم مشاع از ششدانگ باستثنای بهای ثمنیه عرصه و 
اعیان ششدانگ یکباب خانه به شماره پالک ثبتی بیست فرعی از چهار هزار  
هشتصد و یک و چهار هزار و هفتصد و نود و هشت اصلی با شماره استاندارد 
بیست فرعی از چهار هزار و هشتصد و یک اصلی واقع در بخش یک اردبیل که 
ششدانگ پالک فوق به شرح صفحه ۹۰ دفتر صفحه ۴3۹ دفتر امالک جلد ۱۱۸ 
ذیل شماره ۲3۱۱۱ بنام آقای علی قلیزاده کمی آباد ثبت شده و مزایده نسبت 
به سهم االرث آقای مهدی قلی زاده انجام می یابد ، به حدود اربعه ، شماال": 
اول پخی است به تقاطع شارع دوم بطول ۲۸/۶۰ متر پی و محل ورود است به 
کوچه احداثی . شرقا": بطول ده متر پی به پی قطعه ۲۹. جنوبا": بطول 3۰ متر 

پی به پی قطعه ۲۱. غربا": بطول ۸/۶۰ متر پی به فضای باز احداثی و عرصه 
ملک به مس��احت ۲۹۹ متر مربع با اعیانی به مس��احت تقریبی ۱۶۰ متر مربع 
واقع در اردبیل / انتهای علی آباد / پش��ت هتل مهدی / کوچه ش��هید نعمتی / 
پالک ۷۲ خانه فوق مشتمل بر زیر زمین و طبقه هم کف با مصالح آجر و آهن 
و پنج��ره ه��ای آلومینیوم��ی معمولی و دارای امتیازات آب و برق و گاز بوده که 
طبق نظر کارشناس رسمی مقدار دو پنجم مشاع از ششدانگ باستثنای بهای 
ثمنیه عرصه و اعیان شش��دانگ پالک فوق به مبلغ ده میلیارد و چهار صد و 
شصت و پنج میلیون ریال برآورد قیمت شده . برابر گزارش مامور اجرا به شماره 
۴۰۰۰۹۱۰۷ مورخ��ه ۱۴۰۰/۸/۱ متص��رف فعلی مدیون به همراه مادرش می 
باش��د. ملک مذکور از س��اعت ۹ الی ۱۲ بتاریخ س��یزدهم آذر ماه سال یکهزار و 
چهارصد روز ش��نبه ۱۴۰۰/۹/۱3 در اداره اجرای اس��ناد رس��می اردبیل واقع در 
بزرگ��راه ش��هداء م��ا بین میدان قدس و ججی��ن از طریق مزایده به فروش می 
رس��د. مزایده از مبلغ ده میلیارد و چهارصدو ش��صت و پنج میلیون ریال ش��روع 
و به باالترین قیمت پیش��نهادی فروخته می ش��ود . الزم به ذکر اس��ت پرداخت 
بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انش��عاب  و یا حق اش��تراک و 
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی ای مالیاتی و 
عوارض شهراری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده 
یا نش��ده باش��د به عهده برنده مزایده اس��ت  و نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد 
و نیم عشر و حق مزایده نقدا"وصول می گردد. در ضمن متقاضیان شرکت در 
مزایده می توانند تا روز مزایده جهت بازدید محلی به اداره اجرای اسناد رسمی 
اردبی��ل مراجع��ه نمایند. ش��رکت در مزای��ده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ 
پایه کارشناس��ی به حساب سپرده ثبت ۱۴۰۱۰۰۰۰۴۰۷۵۰۱3۲۰۷۸۸۰۱۸3 
با شناسه واریز ۹۶۱۰۱3۲۷۵۱۰۸۵۷۵۰۰۱۸3۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ نزد بانک ملی 
ایران و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلس��ه مزایده می باش��د. برنده 
مزایده مکلف اس��ت ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ 
مزایده به حس��اب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مزبور قابل استرداد نبوده 
وبه حس��اب خزانه واریز خواهد ش��د. و عملیات فروش از درجه اعتبار س��اقط و 

مزایده تجدید خواهد شد.
رییس اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل - کشفی مقدم

ارسال کمک های بانک ملت برای هموطنان آسیب دیده از زلزله استان هرمزگان
با دستور مدیرعامل بانک ملت، در پی وقوع زمین لرزه شدید در استان هرمزگان که باعث از بین 
رفتن منازل مسکونی و زیر ساخت ها در برخی مناطق استان شد، کمک رسانی به مناطق زلزله 
زده شهر فین را در دستور کار قرار گرفت. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی 
بانک ملت، این بانک با هدف ایفای مسوولیت های اجتماعی، با دستور مدیرعامل، با تهیه اقالم 
مورد نیاز زلزله زدگان، به کمک آنان شتافت تا نقشی هرچند کوچک در کاهش آالم آنان ایفا 

کرده باشد. بر اساس این گزارش، بانک ملت از طریق مدیریت شعب استان هرمزگان ۱۰۰ بسته 
اقالم مورد نیاز شامل روغن، برنج، کنسروجات)لوبیا، بادمجان و تن ماهی(، ماکارونی، سویا، رب 
گوجه، چای، قند، بیسکویت و... ،  هربسته به ارزش ۱۲ میلیون ریال را تهیه و به مناطق زلزله 
زده شهر فین ارسال کرد. این گزارش حاکی است، با دستور مدیر عامل بانک، مدیریت شعب 
بانک ملت در استان هرمزگان بالفاصله پس از وقوع زلزله با حضور در مناطق زلزله زده شهر 

فین و برپایی نشست مشترکی با بخشدار، رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( و سایر دستگاه 
های اجرایی از نزدیک در جریان وضعیت کمک رسانی ها قرار گرفت. بانک ملت پیش از این 
نیز در راستای ایفای مسوولیت های اجتماعی خود، پس از وقوع حوادث طبیعی همچون سیل و 
زلزله در مناطق شمالی، غربی و جنوبی کشور، به عنوان یکی از نخستین سازمان ها، انواع کمک 

های نقدی و غیرنقدی خود را برای آسیب دیدگان از این حوادث، ارسال کرده بود.


