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حل جدول شماره 5960

5961

1- اثر پا - گشودن معما - تاج گل - قله 
2- ديوار بلند - از اثرهاي معروف وحشي 

بافقي 
3- پايتخت امارات - پسوند شباهت - به 

دست آوردن 
4- تنها و منفرد - پارچه دريايي - تشنگي 

- زير پا مانده 
5- آغــوز - سرشــوي گياهــي - واحد 

نظامي 

افقي

عمودی

1- لخت و برهنه - نيز - سســت وبيحال 
- سنگ طلق 

2- زنگ چهارپايان - از انواع ابرها 
3- خالقيت - نوعي قايق - مخترع ديگ 

بخار 
4- قورباغــه درختــي - قــرض - داروي 

خوردني - گونه برجسته 
5- ســخن و كلمه - كيف سفري - محل 

پيدايش 
6- جــذب كــردن - جد رســتم - جاي 

نشستن 
7- كمك پرستار - صعود پيامبر به آسمان 

- عقيده ونظر 
8- پسوند شباهت - به نوبت كاري انجام 

دادن - صابون خياطي 
9- بــه جا آوردن - آغاز و شــروع - رباط 

بدن 
10- بالش كوچك - شهر باران - بايگاني 

11- تره تيزك - دفعه و مرتبه - عقايد 
12- از حــروف يونانــي - ضربــه پا - از 

جهات اصلي - سراي محبت 
13- پشــم نرم - اشــاره به نزديــك - از 

پادشاهان هخامنشي 
14- از جزايــر بــزرگ جهــان - بيماري 

پوستي 
15- پيه - جنگ - كرانه رود - شامل همه 

مي شود 

6- از جزاير خليج فارس - درخت انداز - 
نگريستن 

7- تــرك بند اســب - پراكنده - پوســت 
درخت 

8- آب روستايي - نيكبختي - جنس به ظاهر 
قوي 

9- گوسفند شــاخدار - ناشايست - رفوزه 
شده 

10- گرمي بازار - جاي بازگشت - سرپرست 
رعايا 

11- گناهــكار و خاطي - جوشــن - موي 
صورت مردان 

12- درخــت انگور - بت - بانگ جانوران 
درنده - ماه سرد 

13- زرد انگليسي - درخت - مكالمه بين 
دو بازيگر 

14- پايتخت مالزي - ملك و سلطان 
15- جلگه وسيع - كشيده - موسيقي مرثيه - 

طايفه غرب ايران 

حضور بانک کشاورزي در جشنواره بين المللي 
اختراعات سوييس 

چهل و دومين جشنواره بين المللي اختراعات در شهر ژنو سوئيس ، زير نظر فدراسيون بين 
المللي مخترعان و با شرکت 726 طرح از 45 کشور دنيا برگزار شد.

به گزارش کاروکارگربه نقل ازروابط عمومي بانک کشاورزي در اين جشنواره که فروردين ماه سال جاري برگزار 
شد ،شرکت کنندگان در بخش هاي پزشکي، امداد و نجات، سازه ، ماشين ابزار ، مکانيک و الکترونيک حضور داشتند. 
اين گزارش مي افزايد : در اين جشنواره که از سوي 650 روزنامه نگار و نمايندگان رسانه هاي گروهي تحت پوشش 
خبري قرار داشت ، تيم هواپيماي بدون سرنشين خورشيدي که با حمايت بانک کشاورزي در اين رقابت ها شرکت 
کرده بود ، مدال نقره و ديپلم افتخار دريافت کرد. براساس اين گزارش تيم پژوهشي چهار نفره دانشجويان دانشگاه آزاد 
اسالمي قزوين که در کالس ماشين ابزار با حمايت بانک کشاورزي به جشنواره بين المللي راه يافته بود  هواپيماي بدون 
سرنشين خورشيدي اختراع کرده است که قادر است در بخش کشاورزي و منابع طبيعي توانايي انجام مأموريت هاي 

نقشه برداري ، مکان يابي ، شناسايي و... را انجام دهد.

 جشنواره پژوهش های دانش آموزی تبيان
با حمايت مالی بانک انصار برگزارمی شود 

نهمين جشنواره پژوهش های دانش آموزی تبيان با هدف ترويج فرهنگ و نهادينه شدن 
پژوهش در ميان دانش آموزان، به ويژه دانش آموزان شهرستان ها که از امکانات آزمايشگاهی و پژوهشی کمتری 
برخوردار هستند، با حمايت مالی بانک انصار در مرکز همايش های بين المللی دانشگاه شهيد بهشتی برگزار 

می شود.
به گزارش کاروکارگربه نقل ازاداره کل بازاريابی و تبليغات بانک انصار نهمين جشنواره پژوهش های دانش آموزی 
در چهار بخش نمايشگاهی، سمينارهای علمی، مسابقات و کارگاه های آموزشی برگزار می شود و دانش آموزان 20 
استان کشور در آن شرکت دارند. اين گزارش می افزايد که دانش آموزان شرکت کننده ابداعات، اختراعات، و پروژه 
های خود را در خصوص ماشين های شيميايی، دستگاه های روباتيک، هوافضا و هاورکرافت در بخش ها و گرايش 
های مختلف ارايه می دهند. اين گزارش می افزايد که حمايت بانک انصار از اينگونه فعاليت ها در راستای انجام 
مسئوليت های اجتماعی آن و تشويق نوجوانان وجوانان به فعاليت های پژوهشی صورت می گيرد که پيامد آن ترويج و 
گسترش روحيه تحقيق و پژوهش درميان اين قشر و تحقق اقتدارعلمی و تحکيم مبانی اقتصادمقاومتی خواهد بود.                                                           

  مهلت دو هفته اي بانک ملي ايران
 به بدهکاران عمده خود

بانک ملي ايران طي اخطار کتبي به بدهکاران عمده خود از آنها خواست ظرف دو هفته 
آينده با مراجعه به اداره کل پيگيري و وصول مطالبات بانک نسبت به مشخص کردن نحوه پرداخت بدهي خود 

اقدام نمايند.
به گزارش کاروکارگربه نقل ازروابط عمومي ؛در نامه بانک ملي به شرکت هاي بدهکار تاکيد شده است عليرغم 
فرصت هاي داده شده در چارچوب مجوز هاي قانوني مواد 28 و 29 قانون بودجه و پيگيري هاي انجام شده متاسفانه 
بدهکاران اقدام الزم براي پرداخت بدهي به عمل نياورده اند و با توجه به استفاده از تسهيالت با نرخ پايين و عدم 
تمکين به تعهدات قراردادي  منابع بانک را کماکان ، به دور از اخالق حرفه اي ، در اختيار داشته و از بازگرداندن آن به 
چرخه اقتصادي خودداري مي نمايند. در نامه بانک ملي آمده است با توجه به ابالغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي و نقش 
مؤثر احياي منابع مسلوب بانکي در اقتصاد و رونق توليد ، اشتغال در موقعيت کنوني ، بر بدهکاران بانکي فرض است 

تا منابع بانک را بيش از اين در اختيار نگرفته و به صندوق بانک مسترد دارند.

نمايشگاه نقاشی "حلقه و حلول " برگزار می شود
نمايشگاه نقاشی "حلقه و حلول" به آهنگ يادی نيک از حلول بانک پاسارگاد در حلقه 
صنعت بانکداری و با هنرمندی "مليحه رستمی" يکی از بانکداران هنرمند بانک پاسارگاد، در 

محل نگارخانه آرته برگزار خواهد شد.
به گزارش کاروکارگربه نقل ازروابط عمومي ؛در اين نمايشگاه که در تاريخ 2 تا 12 خرداد 
1393، در محل نگارخانه آرته واقع در ونک، خيابان مالصدرا، شيخ بهايی جنوبی، پايين تر از پل 
همت، بلوار علی خانی، 20 متری گلستان، 12 متری دوم، پالک 3 برگزار خواهد شد، 15 اثر نقاشی اين هنرمند جوان 
نمايش داده خواهد شد. بر اساس اين خبر، آثار نمايش داده شده به سبک آبستره و انتزاعی و با مضامين عرفانی برگرفته 
از اشعار موالنا با تکنيک ترکيب رنگ، ايجاد بافت های موضوعی و اکريليک روی بوم هستند. همچنين اين تابلوها در 
اندازه های 100*100 سانتی متر و 90*90 سانتی متر ارايه خواهند شد. ساعت بازديد از اين نمايشگاه از ساعت 16 تا 

20 خواهد بود و بازديد برای عموم آزاد است.

اهداء جايزه 5 ميليون ريالی به شرکت کنندگان 
درمسابقه "موج شادی" پست بانک ايران

پست بانک ايران بمناسبت هيجدهمين سال فعاليت خود به 18 نفر از شرکت کنندگان در 
مسابقه فرهنگی- آموزشی راديو CD "موج شادی" اين بانک به قيد قرعه جايزه 5 ميليونی ريالی اهداء می کند.

به گزارش کاروکارگربه نقل ازروابط عمومی پست بانک ايران: اين لوح فشرده شاد، مفّرح و آموزنده هم اکنون در 
صفحه اصلی وب سايت اين بانک به نشانی: www.postbank.ir و با طرح گرافيکی "موج شادی" قرار گرفته و همه 
هموطنان می توانند برای استفاده از محتوای آن و همچنين نحوه شرکت در مسابقه نسبت به مشاهده و دريافت آن اقدام 
نمايند. بنابراين گزارش: هريک از هموطنان می توانند تا پايان بيست وهفتم ارديبهشت سال جاری "روز ملی ارتباطات 
و روابط عمومی" در اين مسابقه شرکت نموده و با افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز در يکی از شعب اين بانک و 

ارسال شماره حساب خود به سامانه پيامک 300084284 به قيد قرعه از جايزه 5 ميليون ريالی آن بهره مند شوند.

بورس ، ارز ، طال

برترين عرضه
تعدادقيمت فروشنام شرکت
13/290117نيروترانس 
39/51266نفت  پارس 

4/068117سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند
21/43379صنايع شيميايي ايران 
3/745109توليدي گرانيت بهسرام 

31/322102پارس  پامچال 
27/32487معادن  بافق 

10/60884افست 
3/33665گروه صنعتي بوتان 

2/80870شكرشاهرود
51/63628سيمان قائن

قيمت سکه و طال )ريال(
9/900/000سکه )تمام بهار آزادی(

9/900/000سکه )تمام امامی (
5/360/000نيم سکه
3/200/000ربع سکه

2/100/000سکه گرمی
1/013/440طال 18 عيارگرمی

قيمت ارز

32/285دالر آمريکا
45/400يورو
55/200پوند

9/000درهم امارات
9/000ريال سعودی

برترين تقاضا
تعدادقيمت خريد نام شرکت
7/731265گروه مپنا

12/598240پااليش نفت بندرعباس
35/01752 داروسازي زهراوي 

2/218136پارس  خودرو
3/61440سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

2/441124توسعه  معادن  روي  ايران 
2/433145سرمايه گذاري صنعت نفت  

7/04337فوالد اميركبيركاشان
7/07743شيشه  و گاز
3/85727سيمان فارس 

6/87320تامين ماسه ريخته گری
5/28547آبسال

اصالحیه 
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت آب و فاضالب 
شهری استان چهارمحال و بختیاری که در روزنامه کاروکارگر 
شماره 6624 مورخه 93/1/31 چاپ گردید نوبت دوم می 

باشد که بدینوسیله اصالح می گردد.
روابط عمومی آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
چهارمحال و بختیاری

گواهی انتخاب بازرس  انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر خدمات 
ارتباطی وجامع امور مشترکین استان گلستان

   به موجب صورتجلســه مورخ 92/12/8 مجمع عمومی وســایر مدارک 
تسلیمی از سوی  انجمن صنفی یاد شده انتخاب آقایان علیرضا ظفر شکورزاده 
به عنوان بازرس اصلی وعراز محمدکمالی به عنوان بازرس علی البدل انجمن 

صنفی فوق از تاریخ 92/12/8 به مدت یکسال مورد تایید قرار می گیرد .

امراله عباسی-سرپرست اداره کل تعاون ،کارو
 رفاه اجتماعی استان گلستان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول 
شرکت تعاونی درب و پنجره سازان قم

به اطالع اعضاء محترم می رســاند مجمــع عمومی عادی 
سالیانه نوبت اول راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 
93/3/7 در محل شرکت تعاونی تشکیل می گردد ضمنا هر 
یک از اعضاء جهت معرفی نماینده تام االختیار / وکیل خود 
جهت حضور در جلسه و اعمال رای بایستی به  اتفاق یکدیگر 
حداکثر تا تاریخ 93/3/5 به محل شرکت مراجعه تا پس از 
احراز هویت و تایید وکالتنامه ورقه ورود به جلسه نماینده 

عضو صادر شود.
دستورجلسه:

1- طــرح و تصویب صورتهای مالی 92 پس از اســتماع 
گزارش هیات مدیره و بازرس

2- اتخاذ تصمیم پیرامون ذخایر سود سهام
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 93

4- اتخاذ تصمیم در مورد دریافت وام از بانکهای دولتی
5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل جهت یک سال مالی

6- اتخاذ تصمیم در مورد واریز سود سال 92 به حساب 
جاری اعضا

کلیه متقاضیان سمت بازرسی ظرف مدت 7 روز ازتاریخ 
انتشــار جهت تکمیل فرم بازرسی به دفتر شرکت مراجعه 

نمایند.
تاریخ انتشار: 93/2/6

هیات مدیره شرکت تعاونی

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي سالیانه شركت تعاوني چند منظوره كانون 
بازنشستگان كشوري آذربایجانغربي شهرستان ارومیه به شماره ثبت 7039 

)نوبت اول- تاریخ انتشار: 1393/2/6(
در اجراي ماده 26 اساســنامه شــركت چند منظوره كانون بازنشستگان كشوري 
آذربایجانغربي، شهرســتان ارومیه راس ســاعت 5 بعدازظهر روز چهارشنبه مورخه 
93/3/7 در محل ســالن اجتماعات كانون بازنشستگان كشوري واقع در بلوار مافي 
خیابان مدیریت 16 متري اول جنب اداره كل حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس 
تشــكیل مي گردد لذا از كلیه ی اعضاي محترم شــركت دعوت مي شود جهت اتخاذ 
تصمیم راجع به موضوعات ذیل در روز و ساعت مقرر در محل تعیین شده حضور بهم 
رســانند و یا با توجه به ماده 19 آیین نامه نحوه تشكیل مجمع عمومي در صورتیكه 
حضور عضوي در مجمع میسرنباشــد مي تواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه به 
عضو دیگــر یا نماینده تام االختیار از میان اعضا یا غیــر اعضا واگذار نماید. در این 
صورت هر عضوي مي تواند عالوه بر راي خود حداكثر حق ســه رای و هر شخص غیر 
عضو صرفا یك راي با وكالت داشــته باشد توضیح اینكه وكالتنامه هاي عادي بایستي 
یك روز بعد از انتشــار آگهي مذكور تا یك روز قبل از تشــكیل مجمع به غیر از ایام 
تعطیل در محل دفتر شــركت تنظیم شده و توسط بازرسی بررسي و تایید گردد در 
غیر اینصورت وكالتنامه رســمي حضور در مجمع بایســتي به تایید یكي از دفترخانه 
هاي اسناد رسمي رسیده باشد. ضمنا از كلیه ي داوطلبان عضویت در هیئت بازرسي 
دعوت مي شود حداكثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار آگهي كاندیداتوري خود را 
به همراه یك برگ از آخرین حكم بازنشستگي و مدرك تحصیلي و فرم تكمیلي ثبت 

نام به دفتر شركت چند منظوره تحویل نمایید.
دستور جلسه :

1-استماع گزارش هیئت مدیره 
2- گزارش بازرس شرکت

3-طرح و تصویب ترازنامه و سایر صورت حسابهاي مالي 1392
4-طرح و تصویب گزارش تغییرات سرمایه سال 1392

5-طرح و تصویب بودجه پیشنهادي هیئت مدیره براي هزینه هاي سال مالي 1393
6-انتخاب بازرس اصلي و علي البدل طبق اساسنامه

7-تعیین روزنامه كثیراالنتشار جهت درج آگهي هاي شركت
هیات مدیره شرکت تعاونی چند منظوره کانون بازنشستگان کشوری استان آ. غ
1-حــاج عادل ســنایي رئیس هیئت مدیره   2-حاج ســیفعلي علیــزاده مدیرعامل 
3-منصــور مدني نایب رئیس   4-حاج احمد خامودچي عضو اصلي 5-رســول لطفی 

عضو اصلي   6-زهرا محمدي بازرس شركت

اصالحیه
آگهی آقای علی شــمس مندرج در ص 6 مورخ 93/2/1 مربوط به این 

شعبه می باشد.
شعبه 28 شورای حل اختالف قم

آگهی مفقودی
سند فروش موتور سیکلت به شماره موتور NEODJGBTD18448 و شماره تنه )شاسی( 
180A9011559٭٭٭NEO مدل 1390 رنگ قرمز به نام آقای علیرضا کرمی نام پدر رســول 

شماره ملی 3860370251 تاریخ تولد 1370 مفقود واز درجه اعتبار ساقط می باشد.
سنندج – علی رضا کرمی

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری گلستان در 
نظردارد براساس مجوز شماره 1/221/ف/س مورخ 
93/1/28 هیات مدیره نسبت به واگذاری نگهداری 
جنگل کاری اراضی ریه از طریق مناقصه عمومی با قیمت پایه یکساله 
به مبلغ 3/600/000/000 ریال به بخش خصوصی اقدام نماید لذا 
از کلیه پیمانکاران واجد شــرایط دعوت به عمل می آید جهت کسب 
اطالعات بیشــتر و دریافت اســناد مناقصه ظرف مدت 10 روز پس 
از چاپ آگهی نوبت دوم به امور مالی ســازمان واقع در جاده ساوه – 
سبزدشت – پارک فدک – سازمان پارکها و فضای سبز مراجعه و یا با 

شماره تلفن 56741414 تماس حاصل نماید.
شرایط: شرکت در مناقصه

1- دارا بودن صالحیت – ارایه رزومه و ســوابق کاری مرتبط به 
مدت 3 سال به جز نواحی شمال کشور در کلیه شهرداری های سطح 

کشور
2- ارایه ضمانت شــرکت در مناقصه به مبلــغ پنج درصد مبلغ 

برآورد شده کلی
3- برندگان اول – دوم- ســوم – مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد 

قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
4- ســازمان پارکهــا و فضای ســبز در رد یا قبول یــک یا کلیه 

پیشنهادات واصله مختار است
5- هزینه درج آگهی مناقصه به عهده برنده می باشد.

6- سپرده نفرات دوم – سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد 
نخواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 93/2/6
تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/2/13

سرپرست سازمان پارکها و فضای سبز – اسمعیل پور

خواهان/ خواهان ها شرکت تعاونی اعتبار ثامن با مدیریت محمد حسین نظری توکلی دادخواستی 
به طرفیت خوانده / خواندگان  بهمن مالمیر به خواســته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک 
و مطالبه خســارت تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
5 دادگاه عمومــی حقوقی تهران واقــع در تهران – ابتدای خیابان ســپهبد قرنی - مجتمع قضایی 
شــهید بهشــتی ارجاع و به کالســه 9209980226500934 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1393/3/19 و ساعت 10/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 110/7052

قضایی شهید بهشتی تهران – مریم واشقانی

خواهان محمود شایســته دادخواستی به طرفیت خوانده شهاب شــعبانی به خواسته مطالبه 
وجه ســفته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرســی  تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرســتان تهران نموده كه جهت رســیدگي به شــعبه 153دادگاه عمومي )حقوقی( تهران واقع 
در تهران، بزرگراه شــهید محالتی –خیابان ابوذر جنوبی- مجتمع شــهید محالتی ارجاع و به کالسه 
9209980231800915 ثبــت گردیده که وقت رســیدگی آن 1393/3/25 و ســاعت 8/30 
تعیین شــده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب یك نوبت 
در یكي از جراید كثیراالنتشــار آگهي مي شــود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 153 دادگاه عمومی )حقوقی( مجتمع 110/7073  

شهید محالتی تهران - طیبه احمدی خادم

عضو هيات مديره گفت: تمام تالشمان را بايد 
صــرف ارتقاء جايگاه بانک و جــذب منابع ارزان 

قيمت و پايدار کنيم.
به گزارش کاروکارگربه نقل ازروابط عمومي پايگاه 
اطالع رسانی بانک سپه: عيسی کاظم نژاد عضو هيات 
مديره بانک در مراسم معارفه محمد ابراهيم ساالروند 
مدير شعب بانک ســپه منطقه همدان با بيان مطالب 
فوق افزود: انتظار می رود همکارانمان در تمام بخشها 
تالششان را مضاعف کنند و برنامه مدونی برای بحث 
بازاريابی داشته باشد. وی افزود: عملکرد همکاران و 
نتايج آن برای مسئولين بانک بسيار مهم است ، همه 
بايد دســت به دســت هم بدهيم تا ضمن استفاده از 
شرايط موجود ، بانک را به جايگاه واقعيش برسانيم. 
عضو هيات مديره با بيان اينکه در فضای رقابتی موجود 
روسای شــعب بايد برای بازاريابی و حضور اثرگذار 
در اين بخش وقت بيشتری بگذارند و انرژی بيشتری 
صرف کنند اظهار داشت: بايد از تمام ظرفيتها و امکانات 
بانک برای تحقق اهداف تعريف شــده استفاده کنيم. 
عضو هيات مديره در بخش ديگری از ســخنان خود 
به اهميت و ضرورت توجه به وصول مطالبات معوق 
اشاره کرد و گفت: بدون شک با وصول مطالبات معوق 
و جديت همکاران در اين راستا توان و قدرت بانک در 
عرصه پولی باالتر خواهد رفت. بهمن گودرزی مدير 
امور مناطق غرب کشور نيز در اين مراسم ضمن آرزوی 
موفقيت برای محمد ابراهيم ســاالروند مدير جديد 
منطقه همدان و قدردانی اززحمات مدير پيشين اين 
منطقه گفت: بايد برای شناسايی نقاط قوت و بها دادن 
و تقويت بيشتر آن ، همچنين شناسايی نقاط ضعف و 
تهديدها برای رفع آن و تبديل کردن تهديدها به فرصت 
تمام تالشمان را بکار گيريم. در ادامه اين مراسم مدير 

امور حراست و مشاور مديرعامل با ابيان اينکه انقالب 
اسالمی ايران تنها انقالبی است که از اهداف و آرمانهای 
خود فاصله نگرفته است افزود:همه ما بايد به عظمت 
و جايگاه واقعی و واالی بانک ســپه پی ببريم و برای 
اعتالی هرچه بيشتر ان کوشا باشيم علی عباس شکر 
بيگی با بيان اينکه تحريم های ناعادالنه و غير قانونی 
غرب باعث شد تا بانک ســپه تا حدودی از جايگاه 
واقعی خود فاصله بگيرد افزود:بدون شک با تالش و 
کوشش همکاران اين جايگاه بزودی برخواهد گشت 
و بانک سپه همچون گذشــته پرچمدار عرصه پولی 
کشور خواهد شد وی با اشاره به تالشهای مسوولين 
بانک و مديرعامل برای برگرداندن بدهی دولت به بانک 
سپه گفت: اين دست از اقدامات کمک ميکند تا بانک 
قدرتمند تر در عرصه اقتصادی ظاهر شود شکربيگی 
با تاکيد بر استفاده بهتر از امکانات بانک افزود:استفاده 
درست و بهينه از امکانات باعث اعتالی هرچه بيشتر 

بانک خواهد شد

 جذب منابع ارزان قيمت را 
در اولويت قرار دهيد

 معاون نظارت بيمه مرکزي: 8 روز تا ديه 200 ميليون توماني
 دريافت الحاقيه بيمه شخص ثالث ضروري است

معاون نظارت بيمه مرکزي با 
اشاره به افزايش نرخ ديه و به تبع 
آن افزايش حق بيمه شخص ثالث 
وسايل نقليه گفت: حق بيمه شخص ثالث شامل 
حوادث راننده خودرو نيز مي شود و مبناي محاسبه 

آن در ماه حرام 200 ميليون تومان خواهد بود.
حبيــب ميرزايي در گفت وگــو با خبرنگار بيمه 
خبرگزاري دانشــجويان ايران)ايسنا(، با بيان اينکه با 
اعالم نرخ ديه از سوي قوه قضاييه، بيمه مرکزي نيز هر 
سال نرخ هاي جديد حق بيمه را تعيين و به شرکت 
هاي بيمه اي اعالم مي کند، افزود: افرادي که پوشش 
بيمه نامه هاي شخص ثالث آنها کمتر از 200 ميليون 
تومان است بايد به نمايندگي ها و شعب مراجعه کنند 
و الحاقيه بگيرند تا تعهدات را به طور کامل داشــته 
باشند. ميرزايي خاطرنشان کرد: ماه رجب که از يازدهم 
ارديبهشت آغاز مي شود اولين ماه حرام در سال جديد 
اســت و مردم تا هشت روز ديگر ضروري است که 
الحاقيه دريافت کنند چرا که در غير اين صورت اگر 
دچار حادثه شوند مبناي بيمه همان 152 ميليون تومان 
قبل برايشان محاسبه مي شود و 48 ميليون تومان بايد از 

جيب خودش بپردازد.
 پرداخت 5 ميليون تومان خسارت مالي 

بدون کروکي
معــاون نظارت بيمه مرکــزي همچنين گفت: 

تقريبًا دو و نيم درصد تعهدات جاني ، تعيين کننده 
ميزان خسارت مالي است که امسال حدود 5 ميليون 
تومان مي شــود و بدون کروکي پرداخت مي شود. 
وي اظهار کرد: اگر خودرو ســابقه خسارت داشته 
باشد ، قيمت الحاقيه بيشتر است و اگر نداشته باشد 
حداکثر تا 70 درصد هم تخفيف براي کســاني که 
ســابقه عدم خســارت دارند ، داده مي شــود و از 
خودروهاي باالي 15 ســال مبلغ کمي بابت اضافه 

حق بيمه دريافت مي شود. 
وي افزود : اگر فردي بيمه نامه اي را شش ماه پيش 
خريداري کرده باشد ، به طور متوسط براي يک خودرو 
پرايد روزانه 300 تا 400 تومان هزينه الحاقيه دارد و اگر 
سال را به دو قسمت تقسيم و عدد باقي مانده روزهاي 
بيمه نامه را ضربدر 400 تومان کنيم ، هزينه الحاقيه بيمه 
نامه در سال جديد خواهد بود. وي افزود : حق بيمه اي 
که ابالغ شــده در ســقف حداکثر است و شرکت ها 
مي توانند تخفيف دهند و توصيه مي کنيم دارندگان 

خودرو براي دريافت الحاقيه مراجعه کنند.
موتورسواران حتما الحاقيه بگيرند

ميرزايي درباره موتورسيکلت هم گفت : قانون بيمه 
شخص ثالث براي وسايل نقليه موتوري زميني  است 
و موتورسيکلت سواران به شدت در معرض ريسک 
تصادفات هستند بنابراين موتورسيکلت سواران نيز 

حتما براي الحاقيه مراجعه کنند. 

همايش روز جهانی زمين پاک
حفظ محيط زيســت و اهميت به هر آنچه که 
به اين مهم سرعت بيشتری می دهد از محورهای 
برگزاری همايش روز جهانی زمين پاک بود که در 
روز 2 ارديبهشت 1393 در سازمان ميراث فرهنگی٬ 
صنايع دستی و گردشگری با حضور فعاالن و مديران 

حوزه طبيعتگردی و گردشگری برگزار گرديد.
به گــزارش کاروکارگربه نقــل ازروابط عمومي 
همايش؛آقای بهنام اسلمی٬ مدير عامل شرکت همورا 
و مســول برگزاری همايش در اين خصوص گفت:  
»خوشحاليم که توانستيم دوستداران طبيعتگرد را در 
اين روز مهم دور هم جمع نماييم و در خصوص تاثير 
عصر دانش محوری و دنيای نرم افزار و الکترونيک در 

حفظ محيط زيست صحبت هايی را داشته باشيم.«
او با انتخاب اين شــعر موالنا که »در اين خاک، 
در ايــن خاک، در اين مزرعه ی پاک به جز مهر به جز 
عشق دگر بذر نکاريم« به عنوان شعار همايش تصريح 
کرد: »زمين جلوه ای از قدرت و زيبا طلبی پروردگار٬ 
ميراثی از گذشــته و برای آيندگان بوده و هست و از 
همين امروز بايد فضای صحبت را محدود و سريعْا 

به عمل تبديل کرد.«
اين همايش با ســخنرانی آقايان آرش نورآقايی 

)رييــس هيئت مديــره کانون انجمــن های صنفی 
راهنمايان گردشگری سراسر کشور(٬ نکويی صدری 
)اســتاد دانشــگاه و مولف کتب ژئوتوريســم( آغاز 
گرديد و در ادامه آقايان فياضی )مدير کل کميته های 
گردشگری ســازمان ميراث(، محسن فاتحی )فعال 
حوزه گردشگری و طبيعت گردی( و بهنام اسلمی در 
خصوص تاثير دنيای الکترونيک در گردشگری پايدار 
به ســخنرانی پرداختند. اين مراسم در پايان همراه با 

ضيافت شام به پايان رسيد.
عالقه مندان جهت اطالعات بيشــتر ميتوانند به 

سايت http://earthday.ir مراجعه نمايند.

 تفاهم نامه همکاری بين
 بانک توسعه تعاون وبانک سپه منعقد شد

درراستای هم افزايی ، افزايش 
کيفيت و ارتقای سطح ارائه خدمات 
بانکــی و همچنين بهره گيــری از 
ظرفيتهای بهينه ومشترک بانکی در 
بهبود خدمات رســانی به مشتريان 
بانک توسعه تعاون و بانک سپه تفاهم  نامه همکاری 

منعقد کردند 
به گزارش کاروکارگربه نقل ازروابط عمومي ؛محمد 
علی سهمانی  مديرعامل بانک توسعه  تعاون در  جلسه  
انعقاد اين تفاهم نامه اظهارداشت :  با توجه به تاکيدات مقام 
معظم رهبری مبنی بر افزايش سهم  تعاونی ها در اقتصاد 
ملی به ميزان 25 درصد تا پايان برنامه پنج ساله توسعه ، اين 
بانک  در حال حاضر بيش از 90درصد از منابع اعتباری 
خــود را به تعاونی ها  اختصاص  داده ، اما با وجود اين 
هنوز سهم اين بخش دراقتصاد مغفول مانده است . وی 
افزود : در دنيای توسعه يافته ، بخش تعاون با توجه به شيوه  
کار به عنوان يکی از موفق ترين ساختارهای اقتصادی به 
شمار می آيد و درجهان امروز بسياری از بنگاههای بزرگ 
اقتصادی با اين شــيوه  اداره می شوند و به عنوان قطب 

اقتصادی در سيستم اقتصادی کشور 
فعاليت دارند . مديرعامل بانک توسعه 
تعاون خاطرنشــان کرد: بــرای برون 
رفت از اين  شرايط  بايد  نگاه عمومی 

نسبت  به بخش تعاون درجامعه تغيير کند که اين امر نيازمند 
يک حرکت جمعی توسط  شرکتهای  تعاونی ،  بانکها و 
موسسات مالی واعتباری است . وی تصريح کرد : بانک 
توسعه تعاون به عنوان تنها بانک تخصصی اين بخش و 
درجهت حمايت از تعاونگران به دنبال بستر سازی و ايجاد 
ابزارهای مالی جديد با هدف افزايش سرمايه و تامين  منابع 
مالی مناسب است که يکی از آنها انعقاد  تفاهم نامه با ساير 
بانکها و موسسات مالی و اعتباری می باشد . سهمانی با 
اشاره با تفاهم نامه منعقد شده با بانک سپه، افزود : همکاری 
در تامين نيازمالی  طرح ها و تسهيالت کالن ارزی و ريالی 
، گشايش اعتبارات اسنادی و صدورانواع ضمانت ها ، به 
روش مشارکتی ، حمايتهای مشترک از طرح ها و سرمايه 
گذاريهای مولد داخل و خارج از کشوراز طريق بهره گيری 
از ظرفيتها و توانمنديهای مشترک از جمله موارد ی است 

که در توافق نامه فوق الذکر به آنها اشاره  شده است .

افتتاح دويست و يازدهمين فروشگاه رفاه کشور
هجدهمين فروشگاه رفاه استان 
البرز در مهرشهر کرج به بهره برداری 

رسيد.
بــه گــزارش کاروکارگربه نقل 
ازروابط عمومی و تبليغات دويست 
و يازدهمين فروشگاه رفاه کشور و هجدهمين فروشگاه 
رفاه استان البرز به نام شهيد شکوهی در مهرشهر کرج به 
بهره برداری رسيد . در مراسم افتتاح اين فروشگاه که با 
حضور آقای شعبانی معاون امور استان ها و سرپرست 
حقوقی و امالک ، مدير و کارکنان فروشــگاه های رفاه 

استان البرز ، خانواده شهيد شکوهی و برخی از مقامات 
محلی برگزار شد آقای شعبانی ضمن ابراز خرسندی از 
سرعت  رفاه استان البرز در توسعه فروشگاهی از آقای 
اصغری مدير رفاه استان البرز و همکاران ايشان تشکر و 
قدردانی نمود . بنا به اين گزارش آقای اصغری مدير رفاه 
استان البرز نيز در جريان مراسم افتتاح اين فروشگاه گفت 
:  فروشگاه رفاه شهيد شکوهی با مساحتی بالغ بر 870 متر 
مربع و با بيش از 4000 قلم کاال در انواع گروه های مواد 
غذايی و آشاميدنی ، آرايشی و بهداشتی آماده خدمت 

رسانی به شهروندان عزيز مهرشهر ميباشد .

بازديد مديرعامل صندوق از اولين نمايشگاه 
توانمندی های زنان در توسعه پايدار

مديرعامل صنــدوق مهرامام رضا)ع( از 
اولين نمايشگاه توانمندی های زنان در توسعه 
پايــدار با تاکيد بر اقتصاد مقاومتی در محل  

دائمی نمايشگاه هاي تهران بازديد کرد.
به گزارش کاروکارگربه نقل ازروابط عمومی 
؛نوراله زاده ضمن بازديد از اين نمايشگاه اظهار 
داشــت: صندوق مهرامــام رضــا)ع( آمادگی 
دارد بــه منظور شناســايی و توانمند ســازی 
افراد مســتعد و توانمند با مراکزی نظير جهاد 
دانشــگاهی، شرکت شــهرک های صنعتی و 
صنايع کوچک، کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانــان، مرکز ملی فرش، اتحاديه صنايع 

دستی و... همکاری نمايد. مديرعامل صندوق 
مهرامام رضــا)ع( در ادامه  با حضور در غرفه 
صندوق مهر امام رضا )ع(بر ضرورت شــکل 
گيری بانک اطالعاتی جامع مشاغل در صندوق 
تاكيد و افزود:  تسهيالت قرض الحسنه اشتغال 
پرداخت شده در استان ها می بايست با تهيه 
فيلم، عکس، اطالعات کامل متقاضيان و تعداد 
شغل ايجاد شده، مستند سازی شود تا با ايجاد 
بانک جامع اطالعاتی سبد مشاغل در استان ها، 
بتوان با برنامه ريزی در جهت گيری مناســب 
برای پرداخت تســهيالت به واجدين شرايط 

اقدام نمود.


