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 سال آینده بانک ایران زمین در اکوسیستم
 بانکداری کشور درخشان ظاهر می شود 

گروه بانك و بيمه: اكو سيستم بانکداری كشور در حال تغيير 
است. هدف بانك ایران زمين در این اكوسيستم، كسب تجربه 
متفاوت توسط مشتری است تا بتواند در كنار خدمات بانکی، 
س�رویس های بيش�تری را دریافت كند. از این رو با توجه به 
اقدامات انجام گرفته در حوزه بانکی و بانکداری دیجيتال ایران 
زمين حرف های زیادی خواهد داشت و در این عرصه درخشان 
ظاهر خواهد شد. به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی، 
در پیام پورسعید به مناسبت ۲۴ اسفندماه سالروز تاسیس بانک 
ایران زمین آمده اس��ت: س��ال۱۴۰۱ نوید آغاز به کار بانکداری 
دیجیتال بانک ایران زمین و رونمایی سراسری از سامانه فراز 
را دادیم که با لطف پروردگار و تالش و پش��تکار ش��بانه روزی 
همکاران من در بانک ایران زمین و البته همراهی مش��تریان 
گرامی توانس��تیم این نهال جوان و نوپا را به بار نش��انده و به 
قول خود عمل کنیم. بانک ایران زمین در س��الی که گذش��ت 
ب��ا رونمای��ی از پلتفرم فراز ای��ران زمین گامی بزرگ در عرصه 
بانکداری دیجیتال و خدمات رسانی به مشتریان خود برداشت. 
امروز تلفن همراه مشتری، یک شعبه بانک ایران زمین است که 
کلیه سرویس های بانکی را در اختیار مشتریان قرار می دهد. 
از دیگر اقدامات انجام ش��ده در این س��ال ایجاد و توس��عه مرکز 
داده کاوی بانک اس��ت. دنیای جدید کس��ب و کار دیجیتال و 

اقتصاد مدرن، نیازمند دیتا و اطالعات است که ما در این مرکز 
با جمع آوری و طبقه بندی داده های مشتریان، نیازهای آنان را 
بررسی کرده و براساس آن خدمات و سرویس های اختصاصی 
را طراحی و به درخواست کننده آن خدمت ارائه می کنیم. اکو 
سیستم بانکداری کشور در حال تغییر است. هدف بانک ایران 
زمین در این اکوسیستم، کسب تجربه متفاوت توسط مشتری 
است تا بتواند در کنار خدمات بانکی، سرویس های بیشتری را 
دریافت کند. متخصصان ما در هلدینگ فناوری اطالعات بانک 
ایران زمین، با طراحی و ایجاد زیرس��اخت در حوزه بانکداری 
دیجیتال این امکان را ایجاد کرده است تا مشتریان بتوانند در 
کنار خدمات بانکی از سرویس های دیگر همچون افتتاح حساب 
غیر حضوری، توسعه خدمات کارت هدیه دیجیتال، کارت چند 
منظوره، فردابانک ایران زمین، باش��گاه مش��تریان بانک ایران 
زمین، ارتباط مدرن با مش��تریان و ده ها خدمت دیگر اس��تفاده 
کنند.نیروی انس��انی نگین درخشان خانواده بزرگ بانک ایران 
زمین است و بی شک حضور همکاران خالق، پرتالش و وفادار 
در سراسر کشور، عامل اصلی ارتقاء و پیشرفت بانک ایران زمین 
و رس��یدن به جایگاه کنونی اس��ت. برای ش��ما عزیزان از درگاه 
خداوند متعال سالمتی و موفقیت روزافزون خواستارم و امیدوارم 

در کنار خانواده محترم تان شاد و سربلند باشید.

اخبار كوتاه

بانك و بيمه

محصول BNPL کارنو بانك تجارت پیشنهادی برای افزایش توان خرید مردمبازید مدیرعامل بیمه سرمد از شعبه استان مازندران 
مدیرعامل شرکت بیمه سرمد در سفر به استان مازندران و در ادامه بازدیدهاي خود 

از واحدهاي شرکت، از شعبه شرکت بیمه سرمد در این استان دیدن کرد.
ب��ه گ��زارش تج��ارت ب��ه نقل از روابط عمومي بیمه س��رمد، س��یدمحمدمهدی 
بهشتی نژاد در این بازدید،  با مدیران و کارشناسان شعبه مازندران دیدار و گفت وگو 
کرد.  مدیرعامل بیمه سرمد با اشاره به این نکته که سهامدار اصلی این شرکت 
بیمه، بانک صادرات ایران و زیرمجموعه های آن است، گفت: سهامداری بانک 
صادرات ایران، برای بیمه سرمد ظرفیت بزرگی ایجاد کرده است و ما باید از این 

ظرفیت در جهت رش��د ش��رکت بهترین بهره را ببریم و در ش��ان این مجموعه بزرگ اقتصادی کش��ور عمل کنیم.  
وی اف��زود: بای��د ب��ه ظرفی��ت و جای��گاه خود آگاه باش��یم و تمام تالش خود را به کار ببندیم و با عبور از چالش های 
گذش��ته، با انرژی مضاعف و امید دوچندان به اهداف خود دس��ت پیدا کنیم که البته با تدابیري که اندیش��یده ش��ده 
اس��ت خوش��بختانه این اتفاق، به زودی رقم خواهد خورد.  بهش��تی نژاد همچنین به عملکرد ش��عبه استان مازندران 
اشاره کرد و گفت: این شعبه عملکرد خوبی دارد اما انتظار این است که  متناسب با موفقیت های بیمه سرمد، خود 

را ارتقا دهد  و از ظرفیت های سهامداران و مشتریان حقوقی بزرگ شرکت، حداکثر استفاده را ببرد. 

 شعب بانک تجارت در سراسر کشور آماده ارائه محصول BNPL )خرید اعتباری 
امروز بخر بعدا پرداخت کن( به مش��تریان هس��تند. به گزارش تجارت به نقل از 
اداره روابط عمومی و ارتقاء سرمایه اجتماعی، محصول خرید اعتباری کوتاه مدت 
ماهانه »BNPL« بانک تجارت با هدف افزایش قدرت خرید کارکنان سازمان ها در 
 )BNPL ( دسترس مشتریان قرار دارد. محصول خرید اعتباری کوتاه مدت ماهانه
بانک تجارت، راهکاری ارزان قیمت و آس��ان جهت تامین نیاز مالی کوتاه مدت 
مشتریان است و بابت استفاده از این اعتبار هیچ گونه سودی از مشتری اخذ نمی 

ش��ود. تمامی اش��خاص حقیقی حقوق بگیر که ش��رایط بهره مندی از محصوالت و خدمات بس��ته ارزش کارکنان) 
کارنو( را احصا کرده و حداقل دو ماه از واریز حقوق به حس��اب جاری ایش��ان نزد بانک تجارت طی واریزی های 
مس��تمر ماهانه، س��پری ش��ده باش��د امکان اس��تفاده از محصولBNPL کارنو را که دومین محصول بسته ارزش 
کارکنان)کارنو( اس��ت، دارند. متقاضیان محصول BNPL در بازه زمانی مش��خص تا س��قف اعتبار تخصیص داده 
شده می توانند اقدام به خریدکاالهای مورد نظر کرده و پس از پایان بازه زمانی مجاز، بانک نسبت به برداشت و 

تسویه مبالغ خرید از حساب آن مشتری و تسویه با شرکای تجاری اقدام می کند.

 در آیین تجلیل از خادمان همایش
 بزرگ اربعین اتفاق افتاد؛

تقدیر بیمه مرکزی از حضور تاثیرگذار بیمه 
تجارت نو در ایام اربعین

در مراسمی با حضور رئیس کل بیمه مرکزی، دبیرکل سندیکای 
بیمه گران ایران، معاون انتظامی وزیر کشور، فرمانده پلیس راهور 
فراج��ا، رئی��س اداره گذرنامه، مدیرعامل بیمه تجارت نو و دیگر 
مدیران ارشد صنعت بیمه از زحمات و خدمات ارزنده شرکت هایی 
که در ایام اربعین در کنار هموطنان گرامی جهت ارائه خدمت قدم 
برداشتند، تجلیل شد. به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی 
بیمه تجارت نو ؛ در این مراسم بهزاد پور رئیس کل بیمه مرکزی 
از تالش های بی وقفه و خدمات ارزنده شرکت بیمه تجارت نو به 
زائرین اربعین حسینی به عنوان بخش خصوصی در این جریان 
با اعطای تندیس و تقدیرنامه ای قدردانی کرد و تاکید داش��ت 
که همه این ها به خاطر حضور نیما نوراللهی مدیرعامل ارزشی 
اس��ت که علی رغم جوان بودنش، باور قلبی که به این موضوع 
دارد حضور در این جریانات را پررنگ تر می کند . در بخش��ی از 
متن این تقدیرنامه آمده است؛ پرودگار بلندمرتبه را هزاران شکر 
و ثنا می گوییم که توفیق خدمتگزاری زائران طریق معرفت و 
راهپیمایان مسیر نور را بار دیگر روزی بندگانش قرار داد و خلعت 
خادم��ی پ��اکان روزگار را بر تن ما پوش��انید. همراهی صمیمانه 
و همدل��ی خالصانه ش��ما در روند ارائ��ه خدمت به زائران نینوا و 
رهپویان حسینی مایه مباهات و غرور است و بر خود فرض می 
دانم از تالش های بی دریغ و الطاف بی منتتان به س��هم خود 
قدردانی نمایم. شرکت بیمه تجارت نو مفتخر بود در ایام اربعین 
بیمه نامه حوادث زائران، میز خدمت اربعین در تمامی مرزهای 
خروجی کش��ور و همچنین موکب خدمت رس��انی به زائرین را 
در فرودگاه س��الم ارائه کند و میهمانانی چون محمدی بخش 
رئیس سازمان هواپیمایی کشور،خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی 
، مرتضوی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های 
اس��تان تهران، جهرمی س��خنگو و رئیس شورای اطالع رسانی 
دولت و دیگر مقامات ارش��د کش��وری در موکب اربعین بیمه 

تجارت نو حضور داشتند.

اتوپالس طالیی بیمه نوین در س��ه ش��هر ش��اهرود، مهاباد و آبادان نیز راه اندازی ش��د.  به 
گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی و تبلیغات بیمه نوین، این ش��رکت در راس��تای 
گسترش و ارتقای خدمات بیمه ای، طرح اتوپالس طالیی خود را در اسفندماه در سه شهر 
دیگ��ر نی��ز راه ان��دازی  ک��رد. طرح اتوپالس طالیی بیمه نوین به عنوان خدمتی ویژه و بر 
اساس نیازسنجی مشتریان  برای دارندگان بیمه نامه بدنه اتومبیل این شرکت طراحی شده 

و خدمات امدادی متنوعی را به صورت رایگان ارائه می¬ دهد.
اتوپالس طالیی به طور کلی شامل خدمات امداد خودروی رایگان، اعزام امدادگر شبانه 
روزی، آماده سازی و حمل خودرو در شهر و جاده در صورت خرابی، تعویض الستیک پنچر، 
انجام خدمات باتری به باتری، مشاوره تلفنی ۲۴ساعته، سوخت رسانی و انتقال سرنشین 
خودرو معیوب در جاده می¬ ش��وند. این طرح بیمه ای پیش از این در ۴۶ شهرکش��ور، از 

طریق شعب و باجه  های بیمه نوین در تهران، کرج، اصفهان، شهررضا، گلپایگان، شاهین 
شهر، نجف آباد، مشهد، بیرجند، اهواز، شیراز، زنجان، کرمان، قزوین، قم، اراک، گرگان، 
رشت، انزلی، چالوس، ساری، آمل، تنکابن، همدان، یزد، بجنورد، اردبیل، تبریز، بندرعباس، 
کرمانشاه، شهرکرد، سنندج، ارومیه، سیرجان، الر، سمنان، کاشان، ایالم، سبزوار، خرم آباد، 

بوشهر، گنبدکاووس، مالیر، زاهدان، یاسوج و نیشابور نیز رونمایی و اجرایی شده بود. 

راه اندازی اتوپالس طالیی بیمه نوین در سه شهر جدید

آگهی مناقصه عمومی انجام امور خدمات و پشتیبانی شهرداری مهاجران

 ش��هرداری مهاجران در نظر دارد مناقصه عمومی انجام حجم خدمات و پش��تیبانی ش��هرداری مهاجران به ش��ماره ۲۰۰۱۰۰۵۷۲۳۰۰۰۰۴۷ را از 
طریق س��امانه الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 

صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ لغایت ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:  ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

زمان بازگشایی پاکت ها: ۱۴۰۲/۰۱/۲۷
بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف در اسناد مناقصه بوده و شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات 

مختار می باشد. 
سپرده نفرات دوم و سوم تا تاریخ عقد قرارداد نزد شهرداری باقی خواهد ماند.

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت »الف«: 

آدرس:  مهاجران- میدان امام خمینی )ره( و تلفن تماس:  ۰۸۶-۳۸۶۲۸۱۲۰
اطالعات تماس ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

مرکز تماس:  ۰۲۱-۴۱۹۳۴
دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ 

كميسيون معامالت شهرداری مهاجران

ت اول 
نوب

آگهی مناقصه عمومی انجام فضای سبز شهرداری مهاجران

شهرداری مهاجران در نظر دارد براساس بند ۱ صورتجلسه ۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ مناقصه عمومی فضای سبز شهرداری مهاجران به شماره ۲۰۰۱۰۰۵۷۲۳۰۰۰۰۴۹ 
را از طریق سامانه الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از 
طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ لغایت ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:  ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

زمان بازگشایی پاکت ها: ۱۴۰۲/۰۱/۲۸
بدیهی اس��ت ش��رکت در مناقصه و ارائه پیش��نهاد به منزله قبول ش��روط و تکالیف در اس��ناد مناقصه بوده و ش��هرداری در رد یا قبول کلیه پیش��نهادات مختار 

می باشد. 
سپرده نفرات دوم و سوم تا تاریخ عقد قرارداد نزد شهرداری باقی خواهد ماند.

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت »الف«: 

آدرس:  مهاجران- میدان امام خمینی )ره( و تلفن تماس:  ۰۸۶-۳۸۶۲۸۱۲۰
اطالعات تماس ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

مرکز تماس:  ۰۲۱-۴۱۹۳۴
دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ 

كميسيون معامالت شهرداری مهاجران

ت اول 
نوب آگهی مناقصه عمومی شهرداری مهاجران

شهرداری مهاجران در نظر دارد براساس بند ۵ صورتجلسه ۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۶ شورای اسالمی مناقصه اجرای عملیات آسفالت معابر سطح شهر به شماره 
۲۰۰۱۰۰۵۷۲۳۰۰۰۰۴۸ را از طریق سامانه الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در 

صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ لغایت ۱۴۰۲/۰۱/۱۰
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:  ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

زمان بازگشایی پاکت ها: ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف در اسناد مناقصه بوده و شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 

سپرده نفرات دوم و سوم تا تاریخ عقد قرارداد نزد شهرداری باقی خواهد ماند.
هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت »الف«: 
آدرس:  مهاجران- میدان امام خمینی )ره( و تلفن تماس:  ۰۸۶-۳۸۶۲۸۱۲۰

اطالعات تماس ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز تماس:  ۰۲۱-۴۱۹۳۴

دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸
 

كميسيون معامالت شهرداری مهاجران

ت اول 
نوب

مفق��ودی_ برگ س��بز کمپانی خ��ودرو پراید مدل۸۹ به 
رنگ س��فید  به ش��ماره پالک ۹۶ص۵۴۹ ایران ۴۶ به 

شماره موتور ۳۴۹۷۴۲۲
به ش��ماره شاسی S۵۴۳00۸۹01۷۷۲۷ بنام بنیامین 
ش��عبانی فرزن��د عل��ی  مفقود گردی��ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
 ----------

مفقودی - سند - وبرگ سبز خودرو سواری رونو ساندرو 
 K۴MA۶۹0W1۸۹۸۶۴ : مدل 1۳۹۷به شماره موتور
وشماره شاسی : NAPBSRBYVJ10۸۲۴۶۷ و شماره 
پالک 1۸ ایران ۵۶۶ ق۶۹ متعلق است به خانم معصومه 
س��بز آبادی  به ش��ماره ملی ۳۸۷1۴۴۲۳۳1  مفقودی 

وازدرجه اعتبار ساقط می باشد
 -----------

آگهی فقدان س��ند - آقای هوش��نگ خزایی با وکالتنامه 
شماره 1۶۵۷۹۳ مورخ 1۴01/11/۳0 دفتر ۳1 مالرد 
به اس��تناد دو برگ استش��هادیه محلی مصدق ش��ده در 
دفتر اس��ناد رس��می شماره ۳1 مالرد درخواست صدور 
س��ند مالکیت نس��بت به قطعه ۷ تفکیکی مفروز از پالک 
۵۵۲1 فرعی از ۲ اصلی را به این اداره ارائه نموده است 

و مدعی است یک جلد سند مالکیت ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۳۶۹ مترمربع به شماره 
۵۵۲1 فرع��ی از ۲ اصل��ی مفروز و مجزا ش��ده از اصلی 
مزبور  واقع در بخش مالرد که به شماره چاپی ۷۳۹۷0۶ 
ب ذی��ل دفت��ر ام��الک ۳۵۶ صفح��ه ۳۶۸ ب��ه نام محمد 
اصغری ثبت و س��ند صادر گردیده اس��ت که برابر سند 
انتقال قطعی ش��ماره ۵۹0۲0 م��ورخ 1۳۸۵/10/1۴ 
دفت��ر ۳1 م��الرد در مالکیت نامبرده قرار گرفته اس��ت 
به علت جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور س��ند 
مالکی��ت المثن��ی نم��وده اس��ت ،لذا مراتب به اس��تناد 
م��اده 1۲0 آیی��ن نام��ه قان��ون ثبت در ی��ک نوبت آگهی 
میش��وند تا چنانچه کس��ی مدعی انجام معامله نسبت به 
پالک فوق ویا س��ند مالکیت نزد خود میبا ش��د از تاریخ 
 انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به 
ضمیمه س��ند معامله به این اداره تس��لیم ورس��ید در 
یاف��ت نماین��د در غیر ای��ن صورت پس از انقضای مدت 
 مذک��ور ونرس��یدن واخواه��ی نس��بت به صدور س��ند
 مالکی��ت المثن��ی طب��ق مقررات اقدام خواهد ش��د. م 

الف/1۵۴۵
همایون خزایی کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالرد 


