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مدیرعامل شرکت کومار مطرح کرد ؛ 

چاالکی و سرعت ارائه خدمات، نقطه تمایز بانک کارآفرین 
 گروه بانک و بیمه: مدیرعامل شرکت کومار ، سرعت ارائه خدمات 

بانک کارآفرین را متمایز از سایر بانکها کرده است. 
ب��ه گ��زارش روزنامه تج��ارت به نقل از رواب��ط عمومی بانک 
کارآفرین، مهندس اردش��یر طهرانی زاده، مدیرعامل ش��رکت 
کومار بعنوان یکی از مشتریان بزرگ بانک کارآفرین در گفت 
و گویی که با نش��ریه پیام کارآفرین داش��ته اس��ت ضمن تقدیر 
از سرعت و چاالکی بانک کارآفرین در ارائه خدمات به بخش 
خصوصی گفته اس��ت :" بانک کار آفرین به عنوان یک بانک 
خصوص��ی همراهی ج��دی ای در پروژه تصفیه خانه فاضالب 
ش��هری بندرعباس دارد و س��رعت، چاالکی در ارائه خدمات 
و همراهی بانک موجب ش��ده تا این پروژه با س��رعت خوبی 

انجام شود."
وی ادامه داد: "اصوال طرحهای عمرانی با توجه به چالش��های 
دریافتی بودجه های عمرانی که اکثرا با تاخیر مواجه اس��ت و 
اینجاست که نقش بانکها در تامین نیاز تسهیالت و اعتبار اسناد 
ریالی داخلی بسیار جدی است و می تواند کمک شایانی به این 
کمبود نقدینگی کند که بانک کار آفرین در این موضوع به خوبی 

همراه پیمانکاران بخش صنعت احداث است."
طهرانی زاده با تقدیر از همراهی بانک افزود:" فرایند درخواست 
از بان��ک کارآفری��ن در خصوص اعطای تس��هیالت مدنظر در 
مدت زمان بس��یار کوتاهی تبدیل به مصوبه ش��د. این مس��ئله 
موجب تسریع در انجام پروژهها بوده که البته این روال مزیت 

بسیار خوب بانک کارآفرین نسبت به برخی بانک ها است. "
مدیرعال شرکت کومار بانک کارآفرین را شریک تجاری خود 
خوان��د و ب��ا اش��اره به روال همکاری بانکه��ا و فعاالن صنعتی 
تصریح کرد:"برای اجرای پروژه ها نیاز به کمک و مس��اعدت 
بانک ها اس��ت و اگر مس��اعدت ها و اعطای تس��هیالت برای 
اجرای پروژه ها توسط بانک ها انجام نشود، عماًل امکان انجام 

فعالیت های عمرانی با مش��کالت زیادی روبرو خواهد بود. در 
سال های سخت و دشوار اقتصادی بانک ها باید از بخش های 
مختل��ف اقتص��ادی حمایت کنند، هرچند برخی بانک ها در این 
زمین��ه به ص��ورت قدرتمن��د عمل نکرده اند، اما به نظر من یکی 
از وظایف بسیار مهم بانک ها توجه به توسعه عمران و آبادانی 

در کشور است. "
طهران��ی زاده گف��ت: "مزی��ت رقابت��ی بانک ه��ا در مواجه با 
ش��رکت های پیمان��کاری بای��د نوع خدماتی باش��د ک��ه ارائه 
می دهن��د. تمای��ز ارائ��ه خدم��ات در ش��رکت های پیمانکاری 

حتم��ًا بای��د موردتوج��ه و مالحظ��ه ق��رار گی��رد و به هیچ وجه

 

 با ش��رکت های تولیدی و خدماتی مقایس��ه نشوند. خوشبختانه 
بانک کارآفرین با تحلیل ویژه ای که از ش��رایط ش��رکت های 
پیمانکار دارد، همکاری و همراهی خوبی دارد و بسیار هوشمند 
و چاالک عمل می کند .این مسئله موجب شد که حجم باالیی 
از ضمانت نامه هایمان را به س��مت بانک کارآفرین س��وق دهیم 
این در حالی اس��ت که با برخی بانک ها در حدود ۱۵-۱۰ س��ال 
است که همکاری می کنیم اما سرعت ارائه خدمات این بانک ها 

به هیچ وجه قابل مقایسه با بانک کارآفرین نیست."

وی در بخش��ی از گفت و گوی خود با پیام کارآفرین پیش��نهاد 
ک��رد:" بانکه��ا نیازمند بازنگری در نگرشش��ان به پیمانکاران 
هس��تند و بهت��ر اس��ت از ن��گاه خدماتی به ای��ن صنعت خارج 
ش��ده و ب��ه مانن��د یک ش��رکت تولیدی ب��ه آن بنگرند؛ چرا که 
 پیمان��کاری در کش��ور ج��زو ش��رکتهای خدماتی محس��وب
 می شود که در اعتبارسنجی بانکها این نگرش با چالش مواجه 
است؛ حال آنکه بسیاری از تسهیالت و امکانات چه توسط دولت 
و چه توسط بانکها برای شرکتهای تولیدی در نظر گرفته شده 
است و طبق قانون امتیازات کمتری برای شرکتهای پیمانکاری 

که در دسته خدماتی محسوب میشوند قائلند."
مدیرعام��ل کوم��ار ب��ا اش��اره ب��ه ای��ن ک��ه ش��رکتهای 
 پیمان��کاری قب��ل از ش��روع کار محص��ول خ��ود را فروخته اند
 و از ای��ن حی��ث از ش��رکت ه��ای تولی��دی جلوت��ر هس��تند 
گف��ت:" ف��روش محص��ول ش��رکت های پیمان��کاری کامال 
 بدون ریس��ک اس��ت به همین جهت نیازمند همراهی جدی
 بانکه��ا در تامی��ن مناب��ع به موقع، ضمانتنامه ها و تامین کمبود 
نقدینگ��ی ب��ه دلیل عدم تخصیص ب��ه موقع اعتبارات عمرانی 

هستیم " 
طهرانی زاده درخواس��ت کرد:" به نظرم تضمین درخواس��ت 
از س��وی بانک ها به ش��رکتهای صنعت احداث باید از طریق 
اعتبارس��نجی صورت گیرد و نباید ش��رکت های پیمانکاری را 
وثیقه سنجی کرد، چراکه اعتبار یک شرکت تنها دارایی ملکی 
نیس��ت و میزان س��ابقه، دانش فنی، نیروی انس��انی و میزان 
قراردادهای در دس��ت اجرا ؛ توانمندی و دارایی ش��رکت های 
پیمانکاری محس��وب می ش��ود. بیشتر بانکها تمرکز را بر وثیقه 
ملکی گذاشته اند لیکن بانک کارآفرین در این گام پیشرو بوده 
اس��ت و از این طریق ش��رکت کومار با قدمت ۴۵ س��اله را اعتبار 

سنجی دقیقی کرد."

اخبار كوتاه

بانك و بيمه

روابط عمومی ها در شرایط رقابتی امروز نقش مهم و حیاتی دارندبهره مندی بیش از 37 هزار نفر از تسهیالت جعاله بانک کارگشایی در سه ماه نخست سال
 بانک کارگشایی از ابتدای فروردین تا پایان خرداد ماه سال جاری، روزانه با پرداخت 
۴۲۲ فقره وام رفع احتیاجات ضروری به نیازهای ضروری مش��تریان پاس��خ داده 
اس��ت. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، بانک 
کارگشایی از واحدهای تابعه بانک ملی ایران است که در این مدت ۳۷ هزار و ۹۸۰ 
نف��ر ب��ه ازای ترهی��ن طال به ارزش ۵ هزار و ۹۱۸ میلیارد ریال از تس��هیالت جعاله 
ضروری بانک کارگشایی بهره مند شدند. الزم به ذکر است، بانک کارگشایی طی 
سال گذشته به منظور رفع نیازهای فوری و ضروری متقاضیان نیز تعداد ۱۳۰ هزار 

و ۲۹ فقره تسهیالت جعاله به متقاضیان پرداخت کرده که ارزش ریالی آن بالغ بر ۲۰ هزار و ۸۷۷ میلیارد ریال است. 
بانک کارگش��ایی در حال حاضر تس��هیالت خرد جعاله رفع احتیاجات ضروری را با س��قف فردی ۲۰۰ میلیون ریال 
و وام قرض الحس��نه را با س��قف فردی ۲۰ میلیون ریال به ترتیب در قبال ترهین ۱۰۰ و ۳۰ گرم طال و جواهرات، 
توسط ۱۳شعبه و ۴۲ دایره فعال در سراسر کشور به متقاضیان پرداخت می کند. بانک کارگشایی به عنوان یکی از 
واحدهای بانک ملی ایران در سراسر کشور می کوشد تا با ارائه خدمات متمایز و منحصر بفرد در مواقع ضروری با 
حداقل زمان در ازای ترهین طالآالت با پرداخت تس��هیالت جعاله و وام قرض الحس��نه برای کمک هزینه درمان، 

کمک هزینه تحصیلی، تهیه جهیزیه، ودیعه مسکن و… در کنار مشتریان خود باشد.

 سرپرست بانک سینا در نخستین همایش آموزشی رؤسای دوایر روابط عمومی مناطق 
با اش��اره به اهمیت موضوع افکارعمومی گفت: در ش��رایط رقابتی کنونی و جریان 
گسترده اطالعات، نقش روابط عمومی سازمان  ها در انعکاس فعالیت ها بسیار مهم و 
حیاتی است.   به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بانک سینا، غالمرضا 
فتحعلی افزود: توسعه شبکه های اجتماعی و تنوع رسانه ها در صورت عدم مدیریت 
مناس��ب افکار عمومی، می تواند موجب افزایش ریس��ک شهرت برای سازمان ها از 
جمله بانک ها ش��ود. وی به لزوم هدفمند کردن انتش��ار اخبار اش��اره کرد و گفت: در 

حوزه روابط عمومی باید پوشش خبری مناسبی در انعکاس نقاط قوت بانک داشته باشیم و با پیاده سازی سیاست های 
ارتباطی و خبری مطلوب، به صورت هدفمند و حساب شده حرکت کنیم.  سرپرست بانک سینا مدیریت بحران و توجه 
به ریسک عملیاتی را از عوامل مهم در عملکرد حوزه روابط عمومی دانست و اذعان داشت: یک روابط عمومی اثرگذار 
و کارآمد باید قابلیت هایی نسبت به فهم مالی و زیرساخت حوزه CRM و مشتریان داشته باشد که الزمه به روز بودن در 
این حوزه، آموزش مستمر فعاالن روابط عمومی در سازمان است. در ادامه این همایش، سرپرست مدیریت امور حوزه 
مدیرعامل و روابط عمومی بانک سینا نیز به اهمیت حوزه روابط عمومی در سازمان ها اشاره کرد و گفت: روابط عمومی 

یک کار سلیقه ای و تشریفاتی نیست، بلکه جزئی از زنجیره ارزش اصلی سازمان است.

 بخشنامه پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
مسکن  حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 

اداره کل اعتب��ارات پس��ت بان��ک ای��ران بخش��نامه پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه ودیعه، خرید یا ساخت مسکن قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را به شعب بانک در سراسر 

کشور ابالغ کرد. 
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تجارت به نقل از اداره کل روابط عمومی 
پس��ت بانک ایران، بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران با 
هدف اجرای ماده ۶۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، 
بخش��نامه ۹۰۸۱۰/۰۱  مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ را برای پرداخت 
تس��هیالت قرض الحس��نه ودیعه، خرید یا س��اخت مسکن به 

بانک های عامل ابالغ کرد.
بر اس��اس این بخش��نامه، خانوارهایی که بعد از س��ال ۱۳۹۹ به 
بعد صاحب دو فرزند ش��ده یا می ش��وند، مبلغ ۱.۳۰۰  میلیون 
ری��ال، خانوارهای��ی که بعد از س��ال ۱۳۹۹ به بعد صاحب یک 
فرزند ش��ده یا می ش��وند، هر خانواده به مبلغ ۱.۱۰۰ میلیون 
ری��ال و خانواره��ای دو نف��ره )زوج و زوجه( مبلغ ۷۰۰ میلیون 

ریال دریافت می کنند.
پرداخت این تس��هیالت بر اس��اس اعتباری سنجی، اخذ سفته 
و یا یک ضامن معتبر از متقاضیان با حداکثر مدت بازپرداخت 

۱۰ ساله امکان پذیر است.
بر اساس این گزارش، بانک های عامل باید استعالم های الزم 

را از سامانه یمات بانک مرکزی دریافت کنند.

 برافراشته شدن پرچم عزای امام حسین)ع( 
در ساختمان های بیمه ملت

 همزمان با آغاز ماه محرم الحرام پرچم عزای حس��ین)ع( در 
تمامی ساختمان های بیمه ملت برافراشته شد و کارکنان شرکت 

هر روز صبح مراسم زیارت عاشورا برگزار می کنند.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، 
به مناس��بت فرارس��یدن دهه محرم و عزاداری ایرانیان برای 
سرور و ساالر شهیدان امام حسین )ع(، ساختمان های شرکت 
بیمه ملت مزین به پرچم عزای حس��ینی ش��ده اس��ت و مراسم 
پرفیض زیارت عاشورا نیز هر روز صبح توسط کارکنان شرکت 

برگزار می شود.
همچنین بر اس��اس اطالعیه منتش��ر شده، هم زمان با دهه اول 
محرم، هر روز از ساعت ۷ الی ۷:۳۰ صبح مراسم قرائت زیارت 
عاشورا در ساختمان های بیمه ملت با تاکید بر رعایت بهداشت 
جمعی برگزار خواهد شد و عزاداران حضرت اباعبداهلل الحسین 

)ع( می توانند در این مراسم پرفیض حضور یابند.
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كشاورزی 

خبر

در پی اعالم گمرک به وزارت صمت ؛

احتمال از بین رفتن ۳۰۰ تن برنج  باران زده
گ�روه کش�اورزی: طب��ق ب��رآورد گمرک زاهدان، احتماال ح��دود ۳۰۰ تن از برنج های 
 واردات��ی ک��ه در محوط��ه، دچ��ار آب گرفتگ��ی ش��ده ب��ود، خس��ارت دی��ده و از بین
  رفت��ه اس��ت. محمدعل��ی خاش��ی- ناظ��ر گم��رکات سیس��تان و بلوچس��تان
 و مدی��ر کل گم��رک زاه��دان- درب��اره آخرین وضعیت تعیی��ن تکلیف های برنج های 
ب��اران زده در گم��رک ب��ه ایس��نا اع��الم کرده اس��ت که در چند روز گذش��ته ترخیص 
 برنج از گمرک زاهدان انجام و روزانه بین ۶۰ تا ۱۲۰ کامیون ترخیص ش��ده اس��ت.

ام��ا هن��وز تصمی��م جدی��دی در رابطه با محموله های برنج ب��اران زده به گمرک ابالغ 
نشده است.

وی گفت که از صاحبان کاال خواس��ته بودیم تا آن بخش از محموله های برنج که در 
باران دچار خسارت شده را خارج نکنند و در انبار قرار دهند که تاکنون ۲۰ صورتجلسه 
در این رابطه صادر شده است و حتی صاحبان کاالیی که برنج ترخیص کرده اما بخشی 
از آن دچار آب گرفتگی بوده، در حال برگرداندن به انبار گمرک هستند تا تعیین تکلیف 

و خسارت آنها پرداخت شود.
ای��ن مق��ام مس��ئول در گمرک،  در مورد این که چ��ه میزان از برنج های آب گرفته دچار 
خس��ارت ش��ده اس��ت، اظهار کرد: هنوز برآورد دقیقی صورت نگرفته اما در مجموع در 
کل گمرک زاهدان حدود ۴۵ هزار تن کاال وجود داشته که ۹۹ درصد آن برنج است و 
به نظر می رسد از مجموع برنج هایی که در محوطه باز قرار داشته و خسارت دیده اند، در 
کل حدود ۳۰۰ تن آسیب دیده باشند که باید از سوی انبارهای عمومی مورد رسیدگی 

قرار گرفته و خسارت آن به صاحب کاال پرداخت شود.

 � گم���رک ب���ه صم���ت: ثبت س���فارش به مقصد گم���رک زاهدان را متوقف 
کنید

خاشی همچنین اشاره کرد به این که اخیرا گمرک ایران در مکاتبه ای با دفتر مقررات 
صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( خواسته تا دیگر ثبت سفارشی 
به مقصد زاهدان صادر نش��ده و محموله ها وارد گمرک دیگری ش��وند. این در حالی 
است که گمرک زاهدان،  از سال گذشته بارها طی مکاتباتی با سازمان صمت استان و 
همچنین اس��تانداری، خواس��ته بود تا از ثبت س��فارش برنج به مقصد گمرک زاهدان به 

دلیل پرشدن ظرفیت انبارها جلوگیری کنند اما توجهی نشده بود.

همه برنج های گمرک زاهدان ثبت سفارش دارد � 
وی در مورد این که گفته می ش��ود بخش��ی از برنج های موجود در گمرک زاهدان ثبت 
س��فارش نداش��ته و اکنون برای ترخیص با مش��کل مواجه ش��ده اند، گفت که این گونه 
نیس��ت و ۱۰۰ درص��د برنج ه��ای واردات��ی به گمرک زاهدان چون از مس��یر زمینی به 
گمرک رس��یده، دارای ثبت س��فارش اس��ت و بعد از اظهار به گمرک و دریافت مجوز 
ترخی��ص آن انج��ام می ش��ود. ب��ه گفته مدیر کل گمرک زاه��دان ، در حال حاضر ۶۰۰ 
کامیون منتظر ورود به گمرک برای تخلیه کاال هستند که طی این چند روز توانسته ایم 
در انباره��ای خ��ارج از گم��رک زاهدان ح��دود ۱۷۰ کامیون را تخلیه کنیم اما همچنان 

حجم بار ورودی باالست.
در ای��ن رابط��ه ی��ادآور می ش��ود که در چه��ار مردادماه، به دلیل بارندگ��ی در زاهدان، 
محموله ه��ای برن��ج موج��ود در محوطه باز دچار آبگرفتگی ش��د. گم��رک، دلیل این 
موضوع را افزایش حجم ورود کاال به این گمرک از سال گذشته دانسته که در نتیجه 
لغ��و ممنوعی��ت معافی��ت مالیاتی مناطق آزاد و عدم صرف��ه اقتصادی برای واردکننده 
جهت ترخیص کاال از این مناطق بعد از حذف این ممنوعیت، دانسته است. همچنین 
گمرک تاکید کرده که با توجه به قرارداد  بین این سازمان و سازمان انبارهای عمومی، 
مس��ئولیت نگهداری کاال و پرداخت خس��ارت برنج های آس��یب دیده  بر عهده سازمان 

انبارهای عمومی به عنوان مرجع تحویل گیرنده است.

س��ازمان دامپزش��کی در اطالعیه ای ضمن اش��اره به اینکه با اقدامات مراقبتی و پیش��گیرانه، بیماری تب کریمه کنگو در کش��ور در حال کنترل اس��ت 
از مردم خواس��ت تا گوش��ت و فرآورده های آن را از مراکز معتبر همچون قصابی ها و مراکز عرضه مجاز فرآورده های گوش��تی تهیه کنند و نس��بت به 
برچسب دامپزشکی نیز توجه ویژه داشته باشند و از خرید گوشت از اماکن غیرمجاز و به ویژه کنار جاده ها خودداری کنند. در این اطالعیه با اشاره به 
آخرین اقدامات کنترل بیماری تب کریمه کنگو آمده است: خوشبختانه با اقدامات نظارتی طی ۱۰ روز اخیر یک نفر به بیماری تب کریمه کنگو مبتال 
شده و دلیل آن سه برابر شدن اقدامات مراقبتی در راستای اجرای سیاست های مراقبتی و پیشگیرانه است. بر اساس این اطالعیه در طرح مراقبتی 

و نظارتی سازمان دامپزشکی کشور، ظرف دو ماه اخیر بیش از ۲۲ میلیون متر مربع از جایگاه های دام در کشور سمپاشی شده است.  

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه خرید تضمینی گندم تاکنون از کل خرید سال گذشته ۲ میلیون تن بیشتر است، از روند پرداخت مطالبات کشاورزان 
انتقاد کرد. عطاء اهلل هاشمی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم از ۶ میلیون تن گذشت، گفت: تاکنون ۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری 
شده که نسبت به کل میزان خرید سال گذشته )۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان( ۲ میلیون تن افزایش دارد. وی ارزش گندم های خریداری شده را ۷۴ هزار 
میلیارد تومان اعالم و اضافه کرد که از این رفم ۱۷ هزار میلیارد تومان هنوز به کشاورزان پرداخت نشده و به عبارتی ۲۲ درصد مطالبات هنوز تسویه نشده 
است. هاشمی با اشاره به اینکه هفته گذشته حدود ۱.۸۰۰ میلیارد تومان دیگر از مطالبات تسویه شده است، از روند پرداخت انتقاد کرد و گفت: کشاورزان از 

این شیوه ناراضی هستند و به ما اعتراض می کنند که شما عنوان کردید گندم را به دولت بفروشیم اما االن دولت مطالبات را به موقع پرداخت نمی کند. 

نارضایتی گندمکاران از روندپرداخت مطالباتگوشت و فرآورده های آن را از مراکز عرضه مجاز تهیه کنید

خسارت سیل به زیرساخت های مناطق 
عشایری ۳۰ شهرستان

رئیس س��ازمان امور عش��ایر ایران گفت: س��یالب های اخیر 
به زیرس��اخت ها در مناطق عش��ایری ۳۰ شهرس��تان آس��یب 
جدی وارد کرده و تاکنون تلف ش��دن ۷۰۰۰ راس دام عش��ایر 
گزارش شده است. عباس پاپی زاده رئیس سازمان امور عشایر 
ایران در نشست ستاد مدیریت بحران این سازمان با اشاره به 
خس��ارت های وارد ش��ده در سیالب های اخیر به عشایر، اظهار 
داش��ت: بر اس��اس گزارش های رس��یده در این س��یالب ها به 
زیرساخت ها در حوزه راه های عشایری و منابع آبی عشایر آسیب 
جدی وارد ش��ده و تعداد زیادی از س��یاه چادرها و س��رپناه های 
عش��ایر، چش��مه ها و قنوات و مکان های نگهداری دام دچار 
خس��ارت ش��ده اند و بر اس��اس برآوردهای اولیه بیش از ۷ هزار 

رأس دام عشایر تلف شده است.
وی با اش��اره به پیگیرها و تاکید وزیر جهاد کش��اورزی برای 
امدادرسانی به موقع به عشایر آسیب دیده از سیل، اظهار داشت: 
روز شنبه دو جلسه با حضور مقام عالی وزارت در این خصوص 
برگزار شد و دکتر ساداتی نژاد دستور فوری برای تامین اعتبار 
الزم برای بازگشایی و مرمت راه های عشایری و منابع آب شرب 

آسیب دیده از سیل در مناطق عشایری را صادر کرد.
پاپی زاده با اش��اره به اینکه پیش از وقوع س��یل هش��دارهای 
هواشناس��ی ب��ه عش��ایر کش��ور داده ش��ده ب��ود، گف��ت: 
گروه ه��ای ام��دادی جمعی��ت ه��الل احم��ر و امور عش��ایر 
 اس��تان ها اقالم و ارزاق مورد نیاز را در اختیار عش��ایر آس��یب
 دی��ده ق��رار داده ان��د و این کمک ها همچن��ان ادامه دارد. وی 
ب��ا بی��ان اینکه همه پرس��نل امور عش��ایر در آماده باش کامل 
باش��ند و مرخصی ه��ای غیر ضرور لغو ش��ود، ب��ه مدیران امور 
عش��ایر اس��تان ها که در این نشس��ت ویدئوکنفرانسی حضور 
 داش��تند تاکید کرد از تمام ظرفیت های دس��تگاه های اس��تانی

 و شهرس��تانی و ش��ورای تامین و ش��ورای هماهنگی بحران 
 اس��تان و شهرس��تان ها برای کمک به عش��ایر آس��یب دیده

 استفاده شود.
رئیس سازمان امور عشایر ایران با بیان اینکه اولویت ما مدیریت 
وضعیت موجود و مدیریت بحران در مناطق عش��ایری کش��ور 
اس��ت، اظهار امیدواری کرد با مدیریت به موقع بحران ش��اهد 

کمترین میزان خسارت در مناطق عشایری باشیم. 

آگهی مفقودی  - سند کمپانی و سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه )برگ سبز ( موتور سیکلت سیستم احسان تیپ   ۱۲۵cc مدل 
۱۳۸۹به ش��ماره پالک ۹۹۵۴۸ ایران ۵۶۳ ش��ماره موتور  ۱۵۶FM۱۱۰۱۱۸۸۸۸ ش��ماره شاس��ی   N۲N۱۲۵E۸۹۵۲۸۵۲   به نام 

اقبال موسوی آب الوان مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
---------------------------------------------

آگهی فقدان سند - خانم مریم غالم نژاد با وکالت از آقای رمضان حدادی به استناد دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده در دفتر اسناد 
رسمی شماره ۱۳ مالرد  مدعی است یک جلد سند مالکیت دو ممیز چهاردهم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین قطعه ۱۵۳ تفکیکی 
به مساحت ۲۲۰۵ مترمربع به شماره ۸۷ فرعی از ۸۸ اصلی مفروز و مجزا شده از ۲ فرعی از اصلی مزبور  واقع در بخش مالرد که به شماره 

چاپی ۰۴۴۲۸۹ ب ۹۷ ذیل دفتر امالک الکترونیکی ۱۳۹۷۲۰۳۰۱۰۵۵۰۱۷۹۵۱ به نام رمضان حدادی ثبت و سند صادر گردیده است 
که برابر سند انتقال قطعی به شماره ۳۶۲۷۲ مورخ ۱۳۷۹/۵/۳۱ و شماره ۲۰۸۴۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ دفتر ۲۴ شهریار در مالکیت نامبرده 
قرار گرفته است به علت جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است ،لذا مراتب به استناد ماده ۱۲۰ آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشوند تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق ویا سند مالکیت نزد خود میبا شد از تاریخ 
انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه سند معامله به این اداره تسلیم ورسید در یافت نمایند در غیر این صورت پس 

از انقضای مدت مذکور ونرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف/۱۳۳۸
همایون خزایی کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالرد از طرف حمیدرضا لطفی

در بازار دخالت نکنید
گروه کش��اورزی: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
می گوید، دولت باید به جای تداوم ش��یوه هایی مانند دخالت در 
بازار، به س��مت اعتماد به مکانیزم عرضه و تقاضا حرکت کند. 
در هفته گذشته خبری از تغییر شیوه قیمت گذاری کاالها روی 
خروج��ی رس��انه ها قرار گرف��ت که بار دیگر بخش خصوصی را 

در شوک فرو برد. بر اساس آنچه حسین فرهیدزاده، سرپرست 
س��ازمان حمای��ت تولیدکنن��دگان و مصرف کنندگان، حدود دو 
هفت��ه پ��س از روی کارآمدن��ش در قالب ی��ک نامه به معاونان 
وزی��ر صمت  اع��الم کرد، فرآیند قیمت گذاری کاال پیچیده تر از 
گذشته خواهد شد. فرهیدزاده در نامه خود اعالم کرده است که 

بر اساس تصمیمات بند ستاد تنظیم بازار درباره روند درخواست 
افزایش قیمت کاالها از طریق دفاتر تخصصی مرتبط در وزارت 
صمت، مقرر شده است که در فرآیند قیمت گذاری، پیشنهادات 
صنوف و کارخانه داران  از سوی دفاتر تخصصی وزارتخانه های 
جهاد کش��اورزی و صنعت، معدن و تجارت به س��ازمان حمایت 

مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منتقل شود. این پیشنهادات بعد 
از بررسی در سازمان حمایت به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع 
می ش��ود و بعد از بررس��ی و تایید، در س��تاد تنظیم بازار تصویب و 
سپس به استحضار ریاست جمهوری می رسد و در نهایت بعد از 

تایید رئیس جمهوری قیمت جدید اعالن رسمی می شود.


