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  تکلیف ارزی ۲۰ شرکت که کاالی 
خود را تحویل داده اند، مشخص کنید

گروه کش��اورزی: اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور خواس��تار تخصیص 
مطالبات ارزی بیش از 4۶۱ هزارتن نهاده های تحویل شده به نرخ ارز ترجیحی به 
ارزش بالغ بر 2۶5 میلیون یورو شدند. فعاالن بخش خصوصی بیش از اجرای طرح 
آزادس��ازی یارانه ها بیش از 4۶۱ هزار تن کاال به ارزش بیش از 2۶5 میلیون دالر 
وارد کردند. این اقالم بالفاصله پس از تامین و ورود به کشور با دستور وزارت جهاد 
کش��اورزی در اختیار دامداران و مرغداران قرار گرفت اما با گذش��ت بیش از دو ماه 
هنوز طلب ارزی 20 شرکت واردکننده کاال تامین نشده است. اتحادیه واردکنندگان 
نهاده ه��ای دام و طی��ور ای��ران به منظور تامین ارز مورد نیاز این ش��رکت ها با هدف 
تس��هیل در فرایند واردات کاالی اساس��ی به کش��ور و صیانت از منافع صنفی اعضاء 
در مکاتباتی با رئیس قوه مجریه و معاون اول ایش��ان خواس��تار تس��ریع در این روند 
ش��د. همچنین حدود 80 هزار تن نهاده نیز در حال حاضر به همین دلیل در ش��رف 

فساد و نابودی می باشد. 

مدیر بیمه های اتومبیل بیمه تعاون اعالم کرد:

تحول دیجیتال در همه فرآیندهای بیمه گری پیاده سازی می شود
 گروه بانک و بیمه: ش��رکت بیمه تعاون، آهس��ته و پیوس��ته پروژه 
تحول دیجیتال را پیش می برد. سید مصطفی زحمتی پاک، مدیر 
بیمه های اتومبیل این شرکت معتقد است، بیمه تعاون نه تنها در 
صدور و پرداخت خس��ارت، بلکه در همه فرایندهای بیمه گری، 
تحول دیجیتال را پیاده سازی کرده و در سال ۱40۱، سرعت این 

تحول بسیار چشمگیرتر خواهد بود. 
به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، با گذشت 
مدتی از آغاز پروژه تحول دیجیتال در شرکت بیمه تعاون، به نظر 
می رسد اکنون زمان مناسبی برای ارزیابی عملکرد در این حوزه 
باشد. بیمه تعاون همواره در استفاده از ابزارهای نوین پیشگام بوده 
است و این هم به نوع نگاه مدیرعامل شرکت به موضوع بر می 
گردد. این ش��رکت طی چند س��ال اخیر، تالش کرده فرایندهای 
دیجیتال را جاری کند و تا حد امکان، امور را به شکل دیجیتالی 
انجام دهد. مدیر بیمه های اتومبیل بیمه تعاون در این خصوص 
می گوید که »به طور کلی می توانم بگویم بیمه تعاون قصد دارد 
دیجیتالی ش��دن را در همه فرایندهای بیمه گری ش��رکت جاری 
کند و آنچه در سال ۱40۱ پیاده سازی خواهد شد، بسیار جدی تر 

و قوی تر هم خواهد بود.«
چند نمونه عملیاتی از دیجیتالی شدن فرایند را می  � 

توانید نام ببرید؟
در ساده ترین و ملموس ترین مورد، می توان به ارسال لینک بیمه 
نامه شخص ثالث صادر شده توسط شبکه فروش بیمه تعاون برای 
مش��تری اش��اره کرد. از زمانی که بیمه نامه شخص ثالث کاغذی 
حذف شده است، این فرایند آغاز شده و مشتری می تواند باالفاصله 
پس از صدور، اصالت بیمه نامه را هم در سایت شرکت بیمه تعاون 

و هم در سامانه سنهاب بیمه مرکزی کنترل کند.
در بیمه نامه بدنه اتومبیل نیز با استفاده از یک نرم افزار بازدید اولیه 
از طریق ارسال فیلم و عکس از خودرو، اصالت خودرو برای شرکت 

بیمه تعاون س��نجیده می ش��ود. این فرایند در بقیه رش��ته ها هم تا 
حد ممکن پیاده سازی شده است. به عنوان مثال در رشته درمان 
با استفاده از یک نرم افزار، این امکان برای بیمه گزار و بیمه شده 
فراهم ش��ده اس��ت که بتوانند از این طریق، اعالم خسارت کنند، 
بنابراین آنها به حضور فیزیکی در واحدهای پرداخت خسارت نیازی 
ندارند. در حال حاضر پورتال شرکت بیمه تعاون به امکان تمدید 
بیمه نامه شخص ثالث و بدنه اتومبیل مجهز شده است. این اقدام 
به افزایش س��رعت فرایندها کمک می کند که نتیجه آن جلب 
رضایت مشتریان است. رضایت مشتری هم به افزایش پرتفو و 

جلب رضایت سایر ذینفعان می انجامد. بررسی حق بیمه تولیدی 
شرکت نیز به خوبی این ادعا را اثبات می کند، چرا که سهم بازار 

بیمه تعاون در یک روند قابل قبول، رو به رشد است.
اعمال این تغییرات، مشکل بود؟ � 

تغییرات به طور پیوس��ته در جریان اس��ت و البته با چالش هایی 
هم همراه اس��ت. ش��کی نیس��ت که تسریع در خدمات رسانی به 
مش��تریان با به کارگیری تکنولوژی ممکن اس��ت. این می تواند 
در حوزه فروش آنالین، پرداخت خسارت آنالین و یا فرایندهای 
داخلی شرکت باشد. رقبا هم در این حوزه ها به شدت فعال اند و 

این می تواند کار ما را سخت تر کند. البته به طور کلی، محدودیت 
هایی هم در حوزه تحول دیجیتال کشورمان وجود دارد که شامل 
همه است و به صنعت خاصی منحصر نیست. در مجموع، بیمه 
تعاون در تالش است که با غلبه بر همه چالش ها، سرعت خود 
در مس��یر تحول دیجیتال را افزایش داده و با محدودیت ها هم 
کنار بیاید. این نکته را هم باید در نظر داشت که حرکت در مسیر 
تحول دیجیتال با ریسک زیادی همراه است، بنابراین نمی تواند 
در این مسیر، دقت را فدای سرعت کرد، بلکه باید با احتیاز کامل 

در این راه گام برداشت.
از کدام بخش پیاده سازی تحول دیجیتال در شرکت  � 

بیمه تعاون بیشتر رضایت دارید؟
بیمه تعاون در حوزه صدور و فروش دیجیتال بیمه نامه پیشرفت 
قابل توجهی داش��ته اس��ت. بیمه تعاون از نخستین شرکت هایی 
است که همکاری با استرات آپها را آغاز کرد و به خوبی توانست 
از فض��ا به��ره ب��رداری کند. به نظر من بیمه تعاون در حوزه صدور 
بیمه نامه و پرداخت خسارت دیجیتال، یک روند برد-برد را تجربه 

کرده است.
تحول دیجیتال شرکت بیمه تعاون در سال 1401 � چه 

شرایطی خواهد داشت؟
قطع��ا اقدام��ات در ای��ن حوزه س��رعت خواهد گرفت. ش��خص 
مدیرعامل پیگیری این موضوع اس��ت و همه بدنه ش��رکت نیز با 
آن همراهی می کند. اکنون مدیران فنی، مدیران میانی و عموم 
کارکنان شرکت به این موضوع واقف اند که دیجیتالی شدن، به 
نفع همه اس��ت، از این رو در پیاده س��ازی برنامه های این بخش 

مطابق برنامه ریزی های انجام شده عمل می کنند. 
تردیدی نیس��ت که با پیاده س��ازی این برنامه ها، در س��ال ۱40۱ 
ش��رکت بیمه تعاون با ش��کل و ش��مایلی جدید را شاهد خواهیم 

بود.

اخبار کوتاه

بانک و بيمه

شیوه نامه کمیته مدیریت ریسک پست بانک ایران ابالغ شد  استقرار تیم کارشناسان خسارت بیمه ایران در محل وقوع زلزله
 با دستور ویژه حسن شریفی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه ایران، بالفاصله 
پس از وقوع زلزله، تیم کارشناسان و ارزیابان خسارت بیمه ایران استان هرمزگان 
در محل وقوع حادثه مس��تقر ش��دند. به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی 
بیمه ایران، س��یدمحمد حس��ینی مدیرکل بیمه ایران استان هرمزگان ضمن ابراز 
همدردی با خانواده های جان باختگان و مصدومین حادثه، اعالم کرد: در راستای 
خدمت بی منت، به مردم شریف و عزیز منطقه و با دستور ویژه مدیرعامل، بالفاصله 
بعد از حادثه دردناک زلزله، تیم کارشناسان و ارزیابان خسارت بیمه ایران در منطقه 

زلزله زده اس��تقرار پیدا کرده و برای بیمه گذاران بیمه نامه آتش س��وزی وزلزله بیمه ایران ، خدمات کارشناس��ی 
و ارزیابی خس��ارت را انجام دادند. حس��ینی با اعالم آمادگی کامل بیمه ایران برای دریافت گزارش خس��ارت زیان 
دیدگانی که موفق به اعالم خس��ارت نش��ده اند اظهار داش��ت : تاکنون هفت فقره اعالم خس��ارت وصول ش��ده و تا 
دریافت آخرین گزارش��ات اعالم خس��ارت هموطنان عزیز، با امکانات کامل در منطقه حضور خواهیم داش��ت. وی 
خاطر نش��ان کرد : در این حادثه روس��تای س��ایه خوش )محل کانون زلزله( بطور کامل تخریب گردیده اس��ت . به 
همین جهت جلس��ه ای با حضور معاون عمرانی اس��تانداری ، فرماندار بندر لنگه ، معاون صندوق بیمه حوادث 

طبیعی ساختمان بیمه مرکزی وتعدادی از مقامات استانی و محلی تشکیل گردید.

ش��یوه نامه کمیته مدیریت ریس��ک پس��ت بانک ایران با اعمال دستورالعمل های 
ابالغی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ابالغ شد.

 به گزارش تجارت به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، این کمیته 
که با هدف کمک به هیات مدیره بانک برای نظارت بر مدیریت موثر ریسک هایی 
که بانک در معرض آنها قرار دارد تشکیل شده و در چارچوب اختیارات، مقررات، 

خطی مشی ها و حدود وظایف تعیین شده از سوی آنها فعالیت می کند.
بر اس��اس این ش��یوه نامه، بررس��ی وضعیت ریس��ک بانک و شرکت های تابعه و 

وابس��ته به آن برحس��ب درجه ریس��ک پذیری، بازبینی گزارش های ارائه ش��ده از س��وی اداره کل مدیریت ریسک 
و تطبیق در رابطه با ریس��ک های موجود در عملیات بانک و بررس��ی اقدامات انجام ش��ده، |همکاری با کمیته 
 حسابرس��ی ب��رای ارزیاب��ی عملک��رد نظام های کنترل داخلی و مدیریت ریس��ک، بررس��ی م��وارد عمده تخطی 
از ح��دود تعیی��ن ش��ده ریس��ک و ارزیاب��ی پاس��خ های ارائ��ه ش��ده توس��ط واحد مدیری��ت ریس��ک و نهادینه 
 ک��ردن فرهن��گ مدیری��ت ریس��ک در بان��ک. بخش��ی از وظای��ف و مس��ئولیت های ای��ن کمیت��ه اس��ت. 
بر طبق دستورالعمل، اختیارات کمیته مدیریت ریسک محدود به موضوعاتی است که هیات مدیره مرجع نهایی 

تصمیم گیری در مورد آنها است.

در سه ماهه نخست سال جاری رخ داد 
رشد 323 درصدی تسهیالت قرض الحسنه 

ازدواج در بانک اقتصادنوین 
تس��هیالت  پرداخ��ت   
در  ازدواج  قرض الحس��نه 
اقتصادنوی��ن ۳2۳  بان��ک 
درصد رش��د کرد. به گزارش 
تج��ارت ب��ه نق��ل از روابط 
عموم��ی بانک اقتصادنوین، 
ای��ن بان��ک در س��ه ماهه 
نخس��ت س��ال جاری 57۱ 

فقره تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج به ارزش 775میلیارد 
و ۳00 میلی��ون ری��ال ب��ه واجدان ش��رایط پرداخت کرد که در 
مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال گذشته از نظر تعداد ۱۶0 درصد 
و از نظ��ر مبل��غ ۳2۳ درصد رش��د نش��ان می ده��د. همچنین 
ای��ن بان��ک در راس��تای ایفای مس��ئولیت های اجتماعی خود 
و حمایت از اقش��ار آس��یب پذیر، در س��ه ماهه ابتدایی س��ال 
جاری 47 میلیارد و 250 میلیون ریال به مددجویان س��ازمان 
 بهزیس��تی کش��ور و کمیته ام��داد امام خمین��ی )ره( پرداخت 

کرده است.

 دو شرکت زیر مجموعه بانک ملی
 ایران واگذار شد

دو ش��رکت زی��ر مجموعه 
بانک ملی ایران در راستای 
اج��رای سیاس��ت خروج از 
بنگاه��داری و با اس��تقبال 
گسترده بخش خصوصی، 
واگ��ذار ش��د. ب��ه گزارش 
تج��ارت به نق��ل از روابط 
عموم��ی بانک ملی ایران، 

مزایده سراس��ری ش��رکت صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان 
و گروه صنعتی نمونه منصور گیالن توس��ط س��امانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد ایران( ، برگزار شد.
 این واگذاری ها که با هدف اصالح س��اختار مالی بانک ملی 
ایران انجام شد، پس از تکمیل مراحل واگذاری، ترتیبات انتقال 

سهام آن صورت می پذیرد. 
گفتنی است شرکت صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان و گروه 
صنعتی نمونه منصور گیالن مجموعا به مبلغ ۱0۱۶4 میلیارد 

ریال واگذار شده است.

آگهی فقدان س��ند مالکیت وس��یله نقلیه - اصل س��ند رسمی مالکیت )برگ سبز( کامیونت 
باری چوبی سیستم ایسوزو تیپ NKR55 مدل ۱۳8۶ به رنگ سفید - روغنی به شماره 
موتور 44۹07۱ و به ش��ماره شاس��ی NAGNKR55E08۶00۹45 و اتاق - به ش��ماره 
پ��الک انتظام��ی 744 ع 7۳ ای��ران ۹۱ بنام آقای حس��ن آقائی باالبیگلو بش��ماره کد ملی 

۶0۱۹۳5887۹ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
-------------------------------------------

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای سید قوام الدین حسینی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱05۶ متر مربع قطعه 28۹ 
تفکیکی به شماره 2۶۱2 فرعی از ۱70 اصلی مفروز از پالک اصلی مذکور  واقع دراراضی 
حوزه ثبتی شهرستان کرج به شماره چاپی ۶0۹25۹ الف ۹4 مورد ثبت صفحه 2۳۳ جلد 
2۳04  به نام مش��ارالیه صادر ش��ده مفقود گردیده و تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی 
نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده ۱20 آئین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می ش��ود تا چنانچه کس��ی مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود و یا  انجام 
معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشاراین آگهی به مدت ده روز اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است 
چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد 

سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: ۶0۹ / ف
فریدون سیاسی دهسوری - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

-----------------------------------------
فقدان سند -  نظر به اینکه آقای علی فرامرزی زاده به کد ملی0048۱44۹75  به استناد 
درخواست سند المثنی به شماره وارده ۱7874 مورخ ۱400/۱2/5 درخواست صدور سند 
المثنی مالکیت شش دانگ به شماره پالک ثبتی۱44۶0 فرعی از 2 اصلی را نموده است 
موضوع یک قطعه واحد تجاری با سهم شش از شش دانگ به مساحت 2۳/2۱ مترمربع 
به پالک ۱44۶0 فرعی از 2 اصلی مفروز از پالک 8۹57 اصلی به نام آقای احمد هوشمند 
ذیل ثبت 4۳704 دفتر ۳52 صفحه 272 ثبت و صادر گردیده است به این اداره مراجعه و 
ضمن ارائه دو برگه استشهادیه محلی مصدق شده به شماره 575۳8 مورخ ۱400/۳/4 در 
دفتر اسناد رسمی ۳۱ مالرد مدعی است سند مالکیت مذکور واقع در شهرستان مالرد به نام 
نامبرده به علت جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است 
لذا مراتب به استناد ماده ۱20 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود و چنانچه 
کس��ی مدعی انجام معامله نس��بت پالک فوق آیا س��ند مالکیت نزد خود می باش��د از تاریخ 
انتش��ار آگهی ظرف مدت ۱0 روز اعتراض خود را کتبًا به ضمیمه س��ند معامله به این اداره 
تس��لیم و رس��ید دریافت نمایند در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور و نرس��یدن 
واقعی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.  م الف ۱۳5۹

 آگهی تحدید حدود اختصاصی
 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی با کاربری کشاورزی قسمتی 
از پالک ۹۶ اصلی واقع در آغچه کند ش��هریار بموجب رای }هیات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می{ در مالکیت آقای حمید اسماعیل 
زاده نمین فرزند براتعلی قرار گرفته ،در عمل به تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و همچنین در اجرای ماده ۱4 قانون 
ثبت، تحدید حدود پالک مرقوم بنا بر تقاضای مالک مذکور،روزه یکش��نبه س��اعت ۱0 
صبح مورخ ۱40۱/05/0۹ در محل شروع و بعمل خواهد آمد بدین وسیله به اطالع کلیه 
مجاورین میرس��اند که در روز و س��اعت مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک حاضر و 
چنانچه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی اعتراضی داشته باشند از تاریخ تحدید حدود ظرف 
مدت ۳0 روز اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد ش��هریار تس��لیم و رس��ید دریافت دارند یا 
در محل اعتراض خود را به نماینده محدد تس��لیم نمایند در غیر اینصورت حق واخواهی 

از آنها ساقط خواهد شد. م الف ۹۶7۹
 مهدی ناصری- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار

------------------------------
مفقودی  - برگ س��بز) شناس��نامه (، کارت موتور س��یکلت به رنگ مش��کی   مدل ۱۳۹۳،و 
به ش��ماره پالک  ایران ۳24- 2۱۳22ش��ماره موتورJLZCEA7۱2۹۶ و ش��ماره شاس��ی 
N5P200B۹۳۱4552 متعلق به آقای  حسین طاهری هنجنی به کد ملی00720۳4۳۹4 

مفقود و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد. شهرستان شهریار
----------------------------------

 مفقودی - سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه )برگ سبز ( نوع تراکتور کشاورزی سیستم ام اف 
 LFW0۶7۱۳Wتیپ 285 مدل ۱۳8۹به شماره پالک 42۳ ک ۱2 ایران ۶۳شماره موتور

شماره شاسی J04۶۶۶به نام مهدی خسروانی مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
-------------------------------

مفقودی 
ب��رگ س��بز و ب��رگ کمپان��ی خ��ودرو س��واری پرای��د تی��پ صب��ا م��دل ۱۳87ب��ه 
شاس��یS۱4۱22875545۹۳وبه    ش��ماره  2۱ای��ران۶27ل82و  پ��الک   ش��ماره 
  ش��ماره موت��وره M۱۳/2۶5۳۱۳5متعل��ق ب��ه آق��ای علیرض��ا مومنی ایم��ان به کد ملی 

4۹007254200مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
-------------------------------

مفقودی 
برگ سبز خودرو سواری هاچ بک  پراید تیپ ۱۱۱مدل۱۳۹4به شما ره پالک 88ایران845ج۳۶به 
شماره موتور 5۳۶7282و شماره شاسیNAS4۳۱۱00F58257۶۱متعلق به منیژه کریمی 

به کد ملی 045۳۶50708مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کشاورزی 

گ�روه کش�اورزی: ب��ا وج��ود اینکه ریی��س بنیاد ملی 
گندمکاران مدعی ش��ده دولت 20 هزارمیلیارد تومان 
به کش��اورزان بابت خرید تضمینی گندم بدهکار اس��ت 
و کمیسیون کشاورزی مجلس نیز از پرداخت ۱8 هزار 
میلیارد تومان باقی مانده مطالبات کشاورزان گندم کار 
از ۱۳ تیرماه خبر داده اما به نظر می رسد که هنوز این 
مطالبات پرداخت نش��ده و در هاله ای از ابهام اس��ت. 
ریی��س بنی��اد ملی گندمکاران  ۱2 تیرماه اعالم کرد که 
25 روز اس��ت دولت از کش��اورزان گندم خریداری کرده 
ولی پول آن ها را پرداخت نکرده  است و در حال حاضر 
20 هزار میلیارد تومان به کش��اورزان بابت خرید گندم 
بدهکار است و این بدهی از خردادماه پرداخت نشده و 

کشاورزان طلبکارند.
وی همچنین ابراز کرد که این بدعهدی بانک کشاورزی 
و شرکت بازرگانی دولتی به عنوان بانک عامل و مباشر 
خرید گندم بس��یار نگران کننده اس��ت و هرچه زمان 
بگذرد و این بدهی پرداخت نش��ود، گندم کش��اورزان 
توس��ط دالالن خریداری و احتکار می ش��ود یا به سمت 

خوراک دام و طیور و قاچاق می رود.
محمدجواد عس��کری _رئیس کمیس��یون کشاورزی، 
آب، مناب��ع طبیع��ی و محیط زیس��ت مجلس ش��ورای 

اسالمی نیز در همان روز اعالم کرد که پیرو پیگیری ها و 
نشست های انجام شده در کمیسیون کشاورزی با حضور 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کش��اورزی، 
رئیس ش��رکت بازرگانی دولتی، رئیس س��ازمان غله و 
معاونان آنها و همچنین نشس��ت  انجام ش��ده در وزارت 
جهاد کشاورزی مقرر شد از روز دوشنبه ۱۳ تیرماه بانک 
کشاورزی مطالبات گندم کاران کشور که محصول خود 
را در قال��ب خری��د تضمینی به دول��ت تحویل داده اند، 
پرداخ��ت کن��د. وی همچنی��ن تاکی��د ک��رد که بانک 
کشاورزی متعهد شده است از  روز ۱۳ تیرماه  ۱8 هزار 
میلیارد تومان از مطالبات باقی مانده کشاورزان گندم کار 
را پرداخت کند. اما در آخرین پیگیری ها مشخص شد که 
شرکت بازرگانی دولتی هنوز بدهی خود را به گندمکاران 
پرداخت نکرده است. عطااهلل هاشمی - رییس بنیاد ملی 
گندمکاران  -در گفت وگوی روز گذش��ته خود با ایس��نا 
خاطرنش��ان کرد: قرار ما در کش��ت امسال با کشاورزان 
این بود که دولت ش��رایط را فراهم و قیمت مناس��ب را 
تعیین کند و از آن طرف کش��اورزان متعهد ش��وند که 
برخالف س��الهای گذشته تمام گندم تولیدی شان را به 

شرکت بازرگانی دولتی تحویل دهند.
وی ادام��ه داد: کش��اورزان ب��ه قول خ��ود عمل کردند، 

گندم کاش��تند و به ش��رکت بازرگانی دولتی فروختند اما 
ش��رکت بازرگانی دولتی تاکنون بدهی خود را تس��ویه 
نکرده است. رییس بنیاد ملی گندمکاران اضافه کرد: از 
20 هزار میلیارد تومان بدهی به کشاورزان، تنها 2000 
میلیارد تومان آن، آنهم توسط بانک کشاورزی پرداخت 
شده؛ یعنی بانک کشاورزی از اعتبار خود استفاده کرده 
اس��ت. در حال حاضر ش��رکت بازرگانی دولتی ۱8 هزار 
میلیارد تومان بدهکار اس��ت. به گفته وی این ش��رکت 
قصور کرده اس��ت و باید می دانس��ت که امس��ال حدود 
۶.5 تا 7 میلیون تن گندم خریداری خواهد ش��د و باید 

پول آن را تامین می کرد.
وی با بیان اینکه با این بدعهدی شرکت بازرگانی دولتی 
باید این شرکت تعهدش را از کشاورزان بردارد، گفت: 
اگر کشاورزان تا هفته آینده پول خود را دریافت نکنند، 
باتوجه به شرایطی که بسیاری از آنها مقروض هستند 
و هزینه زندگی و گرفتاری دارند و همچنین می خواهند 
برای کشت سال آینده آماده شوند، به نظر می رسد دیگر 
تعه��دی ب��رای فروش گندم به ش��بکه دولتی نخواهند 
داش��ت و م��ا ه��م نمی توانیم با ای��ن بی اعتمادی های 
ایجاد شده به آنها بگوییم گندم خود را به بخش دولتی 

بدهید.

طلب ۲۰ هزار میلیارد تومان کشاورزان از دولت؛

پول گندمکاران روی هوا و شرکتی که پاسخگو نیست!
 موافقت وزارت جهاد کشاورزی
 با تغییر قیمت رب گوجه فرنگی

معاون وزیر جهادکش��اورزی در نامه ای اعالم کرد که با توجه به جلس��ات برگزار ش��ده با 
تولیدکنندگان عمده و سندیکای صنایع کنسرو ایران و با در نظر گرفتن افزایش هزینه های 
تولید، با افزایش قیمت مصرف کننده رب گوجه فرنگی در چارچوب ضوابط و مقررات آن سازمان 
موافقت می کند. در متن نامه عباس عسکرزاده - معاون وزیر جهاد کشاورزی به بیک زاده 
سرپرست سازمان حمایت آمده است: احتراما، پیرو نامه شماره 22284/500/۱40۱ در تاریخ 
28/0۳/۱40۱ درباره موضوع تعیین قیمت رب گوجه فرنگی به استناد مصوبه بیست و نهمین 
جلسه ستاد تنظیم بازار کشور و همچنین با توجه به جلسات برگزار شده با تولید کنندگان عمده 
و سندیکای صنایع کنسرو ایران، با در نظر گرفتن افزایش هزینه های تولید، با افزایش قیمت 
مصرف کننده رب گوجه فرنگی در چارچوب ضوابط و مقررات آن سازمان موافقت می کند. 
لذا ضمن ارسال نامه شماره س/4۶5۳ تاریخ ۱4/04/۱40۱ سندیکای صنایع کنسرو ایران 
در خصوص قیمت مصرف کننده )450000 ریال(، خواهشمند است در راستای حفظ آرامش 

بازار و تداوم عرضه کاال مقرر فرمایید با قید فوریت اقدامات الزم مبذول گردد.


