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مدیرعاملبیمهتعاون:

 گروه صنعتی مینو از افتخارات ایران است
 گروه بانك و بيمه: یونس مظلومی مدیرعامل بيمه تعاون ضمن 
حضور در ساختمان مركزی گروه صنعتی مينو و بازدید از بخش 
های مختلف ش�ركت پارس مينو طی س�خنانی گروه صنعتی 

مينو را از افتخارات كشور ایران ارزیابی كرد. 
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون 
به نقل از گروه صنعتی مینو، در این دیدار، اکبرزاده رئیس هیات 
مدی��ره ش��رکت اقتص��ادی و خودکفای��ی آزادگان پس از مرور 
خالصه ای از تاریخچه گروه صنعتی مینو و با اشاره به شرایط 
اقتصادی کنونی کشور گفت: مدیران ارشد گروه صنعتی مینو 
با اتخاذ تصمیمات کارشناسی شده، شرایطی را رقم زده اند که 
در این شرایط سخت اقتصادی با وجود حدود ۱۰ هزار پرسنل 
در بخش های مختلف، شاهد تعطیلی حتی یک روز کاری در 
گروه صنعتی مینو نبوده ایم که میتوان این دست آورد را نتیجه 
دوراندیش��ی مدیران در زمینه ی تکمیل زنجیره های تامین و 

فروش و توجه جدی به نوسازی و بهسازی خطوط بدانیم.
وی در ادامه به کیفیت محصوالت گروه صنعتی مینو پرداخت 
و افزود: به لطف خدا و همت تمامی پرس��نل، در چند محصول 
لیدر بازار هس��تیم و نه تنها از کیفیت هیچ یک از محصوالت 
این گروه کاس��ته نش��ده بلکه کیفیت محصوالت افزایش نیز 
داشته است. رئیس هیات مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی 
آزادگان در ادامه به فعالیت ش��رکت های دیگر گروه پرداخت 
و گفت: ش��رکت قاس��م ایران توانسته است با توان و لجستیک 

برنامه ریزی ش��ده و دقیق خود و با بهره گیری از حدود ۱۳۰ 
هزار عاملیت فروش در کل کشور اقدام به توزیع و در نتیجه آن 

فروش محصوالت مینو و برند های معتبر دیگر شود.

اکبرزاده در ادامه به پتانس��یل های ش��رکت ره آورد س��ازندگی 
آزادگان اش��اره کرد و گفت: ش��رکت ره آورد سازندگی آزادگان 
نیز توانس��ته اس��ت با تولید مواد اولیه مورد نیاز جهت س��اخت و 

ساز، هزینه انجام پروژه های خود را به طور چشم گیری کاهش 
دهد و این اتفاق باعث شده است که این شرکت در مزایده ها 
بی رغیب ش��ود. ش��رکت ره آورد س��ازندگی آزادگان هم اینک 
بیش از ۸7 هزار واحد مس��کونی را در پروژه های مس��کن ملی 

دست ساخت دارد.
یون��س مظلوم��ی، مدیرعام��ل بیم��ه تعاون ضم��ن حضور در 
س��اختمان مرک��زی گروه صنعت��ی مینو و بازدید از بخش های 
مختلف شرکت پارس مینو طی سخنانی گروه صنعتی مینو را از 
افتخارات کشور ایران ارزیابی کرد و گفت: بنده افتخار می¬کنم 
در کشوری زندگی میکنم که گروه هایی نظیر گروه صنعتی مینو 
در حال فعالیت های تولیدی و اقتصادی بزرگی هستند و درصد 
قابل توجهی از تولیدات این گروه نیز به کش��ور های دوس��ت و 

همسایه و حتی کشور های اروپایی نیز صادر می شود.
مدیر عامل بیمه تعاون در ادامه با اشاره به شعار »کی می تونه 
بگ��ه ک��ه مینو نخورده« و اینکه هیچ ایرانی نمی تواند ادعا کند 
که مینو نخورده اس��ت ادامه داد: این ش��عار به درستی نمایانگر 
این است که تمام هم میهنان به نوعی از محصوالت این گروه 
صنعتی و تولیدی بهره برده اند و امیدوارم شاهد شوکفایی هر 

چه بیشتر این گروه صاحب نام باشیم.
ش��ایان ذکر اس��ت که در این دیدار، حسن پوراسکندری، مدیر 
بیمه های آتش سوزی و محمدحسن یوسفی، سرپرست بیمه 

های زندگی بیمه تعاون نیز حضور داشتند.

اخبار كوتاه

بانك و بيمه

مردمباهمراهبانک»مهریران«وامدریافتکنندطرحهایویژهبیمهحوادثزائرانعتباتعالیات
 با توجه به افزایش سفرهای زیارتی به کشور عراق در ماه های محرم و صفر، شرکت 

بیمه کوثر از طرح های ویژه بیمه حوادث برای این زائران رونمایی کرد.
ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت به نق��ل از روابط عمومی بیمه کوثر، مدیر بیمه های 
حوادث شرکت ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان، با اعالم این 
مطلب، گفت: در طول سفر ممکن است حوادث مختلفی برای زائران رخ دهد که 
امکان دارد از نظر دسترس��ی، تامین هزینه و آش��نایی با مراکز درمانی و خدماتی 
با محدودیتهایی مواجه ش��وند. بنابراین مدیریت بیمه های حوادث ش��رکت بیمه 

کوثر با هدف آسودگی خاطر زائران و خانواده های آنان، مسئوالن کاروان های زیارتی و نیز همه افراد حقیقی که 
به کشور عراق سفر می کنند بیمه نامه های حوادث ویژه ای را در قالب طرح عتبات عالیات عرضه کرده است.

محمود کاظمی در تش��ریح این طرح های بیمه ای گفت: این بیمه نامه های حوادث، به درخواس��ت مش��تری به 
دو صورت گروهی و انفرادی صادر می ش��ود. همچنین متناس��ب با مدت س��فر، س��ه طرح بیمه ای با پوش��ش ها و 
حق بیمه های متنوع در نظر گرفته شده است. در این بیمه نامه ها، بیمه شدگان تا سقف ۲میلیارد ریال تحت پوشش 
فوت به علت حادثه و حوادث تروریستی و همچنین نقص عضو و ازکارافتادگی قرار دارند و در کنار این پوشش، 

تا سقف ۴۰میلیون ریال پوشش هزینه های پزشکی به علت حادثه لحاظ شده است. 

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت: مردم می توانند با سفته الکترونیکی 
از طریق اپلیکیشن، وام دریافت کنند. امکان توثیق سهام و سهام عدالت نیز اجرایی 
شده و در گام های بعدی گواهی های سپرده ، صندوق های سرمایه گذاری و سایر 
دارایی های مردم وثیقه وام های قرض الحسنه آن ها خواهد شد. به گزارش روزنامه 
تجارت به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، دکتر »سید سعید 
شمس��ی نژاد« مدیرعامل بانک در گفت وگو با ش��بکه اس��تانی مازندران گفت: در 
حال حاضر س��قف وام قرض الحس��نه برای اشخاص حقیقی ۲۰۰ میلیون و برای 

اشخاص حقوقی ۵۰۰ میلیون تومان است. وی افزود: وام قرض الحسنه حقوقی در جهت حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و کس��ب وکارهای خرد در حال پرداخت اس��ت. شمس��ی نژاد اعالم کرد: در یک س��ال منتهی به پایان 
تیر ۱۴۰۱، بیش از ۳ میلیون فقره وام خرد به مبلغ 7۵هزار میلیارد تومان از سوی بانک قرض الحسنه مهر ایران 
پرداخت ش��ده اس��ت. مدیرعامل بانک قرض الحس��نه مهر ایران ضمن تأکید بر حمایت این بانک از آس��ان ش��دن 
شرایط ازدواج جوانان، خبر داد: در ۴ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۲هزار فقره وام ازدواج و ۱۱هزار فقره وام 
فرزندآوری پرداخت شده است. وی با اشاره به آسان شدن شرایط دریافت وام از بانک قرض الحسنه مهر ایران، 

گفت: مردم می توانند با سفته الکترونیکی از طریق اپلیکیشن، وام دریافت کنند.  

نحوه کارسازی تراکنش های حساب بانکی 
افراد زیر 7 سال در بانک ملی ایران

بانک ملی ایران درباره تعیین حدود ارایه خدمات بانکی و نحوه 
کارس��ازی تراکنش های حس��اب افراد زیر 7 س��ال بر اس��اس 
دس��تورالعمل اداره مبارزه با پولش��ویی و تامین مالی تروریسم 
بانک مرکزی اطالع رسانی کرد.  به گزارش روزنامه تجارت به 
نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، بر این اس��اس برداش��ت 
وجه از حساب های مزبور، به صورت حضوری و توسط دارنده 
حق برداشت از حساب سپرده،  مقدور است. ضمن اینکه اعطای 
دفترچه به این گروه از مشتریان بانک به منظور نمایش صورت 
حساب، گردش حساب و موجودی حساب توسط بانک انجام 
می ش��ود. الزم به ذکر اس��ت، کارت های موجود مشتریان زیر 
هفت سال تمام، غیرفعال و عملیات بانکی با مراجعه به شعبه 

امکان پذیر خواهد بود.

 بازدید مدیر عامل پست بانک ایران از شعبه 
سردشت و باجه های بانکی   آذربایجان غربی

دکتر بهزاد ش��یری مدیر عامل پس��ت بانک ایران روز شنبه ۱۵ 
مرداد ماه جاری از ش��عبه سردش��ت و باجه های بانکی بیوران 
س��فلی و زوران مدیریت ش��عب اس��تان آذربایجان غربی بازید 
کرد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی پست 
بانک ایران ، دکتر ش��یری در بازدید از ش��عبه سردش��ت ، ضمن 
گفتگو با رییس و کارکنان ش��عبه ، به بررس��ی نحوه و فرایند  
ارائه خدمات به مش��تریان ، برخی از پرونده های تس��هیالتی 
و مش��کالت ش��عبه پرداخت. در ادامه مدیر عامل پس��ت بانک 
ایران از باجه های بانکی روس��تایی بیوران س��فلی  و زوران در 
منطق��ه صف��ر مرزی ایران با اقلیم کردس��تان عراق نیز بازدید 
و ضمن بررس��ی وضعیت خدمات دهی باجه های مذکور ، از 

عملکرد آنها تقدیر کرد.
 

 برگزاری دومین نشست علمی "بانکداری 
اسالمی و توسعه محصول" در بانک ملی ایران

دومین نشس��ت علمی با موضوع »بانکداری اس��المی و توسعه 
محص��ول« ب��ه هم��ت مرکز مطالعات اقتص��ادی و بانکداری 
اسالمی بانک در روز چهارشنبه ۱۹ مرداد ماه برگزار می شود.  
ب��ه گ��زارش روزنامه تج��ارت به نقل از رواب��ط عمومی بانک 
ملی ایران، این نشس��ت علمی با حضور مدیران ارش��د بانک ، 
پژوهش��گران و اس��اتید  حوزه بانکداری اسالمی؛ حوزه علمیه 
مشکات، مؤسسه عالی فقه و اصول امام حسین )ع( و دانشگاه 

امام صادق )ع( انجام خواهد شد.

شعب بانک توسعه تعاون در استان کرمان عهده دار ارائه خدمات تخصصی به واحدهای صنعتی و تولیدی هستند 
عضو هیات مدیره بانک توس��عه تعاون ش��عب بانک در اس��تان کرمان را عهده دار ارائه 

خدمات تخصصی به واحدهای صنعتی و تولیدی دانست
امیر هوش��نگ عصارزاده عضو هیات مدیره بانک توس��عه تعاون ضمن دیدارهایی با 
مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی استان، بازدیدهایی نیز از شعب به عمل آورد و با 

روسا و همکاران شعب به گفتگو نشست.
به گزارش روزنامه تجارت، عصارزاده خاطر نشان کرد: بانک توسعه تعاون در شرایط 
کنونی با اعمال مدیریت نقدینگی در تالش است تا کارنامه اعتباری مناسبی را همانند 

سال های پیشین رقم بزند.

وی اف��زود: در بانک��داری توس��عه ای نیاز اس��ت تا با نگاهی جام��ع، فرآیندهای متنوع 
تجهیز منابع، پرداخت تسهیالت، مدیریت مطالبات، صدور ضمانت نامه و انواع خدمات 
تخصصی به صورت کامل به اجرا درآید و رش��د تک بعدی در برخش ش��اخص ها برای 

موفقیت و پیشرفت کفایت نمی کند.

مناقصهعمومییکمرحلهای
تجدیدفراخوانمناقصه

دهیاری مرزیجران در نظر دارد فراخوان زیر س��ازی و آس��فالت معابر روس��تا به 
ش��ماره ۲۰۰۱۰۹۴۸۵۴۰۰۰۰۰۸ را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت 

برگزار نماید .
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری فراخ��وان از دریاف��ت و تحوی��ل اس��ناد فراخ��وان ت��ا 
 بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه الکترونیکی دولت) س��تاد( به آدرس

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
 متقاضیان شرکت در فراخوان  در صورت عدم عضویت در سامانه ،نسبت به ثبت 
ن��ام و دریاف��ت گواهی امضای الکترونیکی)به صورت برخط( برای کلیه صاحبان 

امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آوردند. 

مواعد زمانی:
تاریخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ 

مهلت دریافت اسناد فراخوان:  ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
زمان بازگشایی پاکت ها :۱۴۰۱/۰۵/۳۱ 

نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در فرایند ارجاع کار:ضمانتنامه بانکی به 
مبلغ ۱/۸۲۵/۵۴۰/۶۰۲ ریال 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه:اراک روستای 
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/05/11 مرزیجران۰۸۶۳۴۴۵7۰۹۰

تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/05/18 دهیاری مرزیجران

ت دوم مرزیجران
نوب

فراخوانتجدیدمناقصهعمومی
آسفالتمعابرروستایامانآباد

دهیاری امان آباد در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی آسفالت روستای امان آباد به 
شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۵۰۵۱۰۰۰۰۰۵  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت) 
ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه:  ۱۴۰۱/۰۵/۲۶

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ 
زمان بازگشایی پاکت ها :۱۴۰۱/۰۶/۰۹  

پروژه دارای س��همیه قیر رایگان از بنیاد مس��کن انقالب اس��المی شهرستان اراک 
می باشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت های الف:آدرس:دهیاری امان آباد  )۰۹۱۸۴۸۶۲۴۸۹(.

اطالع�ات تم�اس س�امانه س�تاد جهت انجام مراح�ل عضویت در 
سامانه:مرکز تماس:۸۸۹۶۹7۳7و۸۵۱۹۳7۶۸

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/05/18 
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/05/26 دهیاری امان آباد 

ت اول  امان آباد 
نوب

مناقصهعمومییکمرحلهای
فراخوانمناقصه

 دهیاری دینه کبود در نظر دارد فراخوان زیر س��ازی و آس��فالت معابر روس��تا به 
ش��ماره ۲۰۰۱۰۹۶۳۶۸۰۰۰۰۰۱ را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان 
 تا بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه الکترونیکی دولت) س��تاد( به آدرس

www.setadiran.irانجام خواهد شد.
 متقاضیان شرکت در فراخوان  در صورت عدم عضویت در سامانه ،نسبت به ثبت 
ن��ام و دریاف��ت گواهی امضای الکترونیکی)به صورت برخط( برای کلیه صاحبان 

امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آوردند. 
مواعد زمانی:

تاریخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ 
مهلت دریافت اسناد فراخوان:  ۱۴۰۱/۰۵/۲۰

مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
زمان بازگشایی پاکت ها :۱۴۰۱/۰۵/۳۱ 

نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در فرایند ارجاع کار:ضمانتنامه بانکی به 
مبلغ ۳۰۹/۵۳۲/7۳۴ ریال 

اطالع�ات تم�اس و آدرس دس�تگاه:اراک روس��تای دین��ه کب��ود 
۰۹۱۸7۶۳۱۹۹7

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/05/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/05/18 دهیاری دینه کبود  

ت دوم دینه کبود  
نوب

مفقودی - پروانه بهره برداری دامداری روستایی پرورش گاو شیری آقای ولی اهلل 
نورنیا عمرانی با کد ملی ۵77۹7۳۳7۸۳ فرزند اصغر در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۰مفقود 

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

مفقودی - پروانه بهره برداری دامداری روستایی پرورش گاو شیری آقای منوچهر 
نوروزی��ان ب��ا ک��د ملی ۵77۹۸۲۴۶۱۱ فرزند رمضان در تاریخ  ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ مفقود 

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 براب��ر رای ش��ماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۱۰۵۵۰۰۰۹۳۳ م��ورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ هیئ��ت ع��دد 
 اول/ دوم موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت ثبتی اراضی و س��اختمانهای

 فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالرد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای مهدی ش��کری بگ فرزند بس��اطعلی به شماره شناسنامه 
۳۰۲ صادره از هرس��ین به ش��ماره ملی ۳۳۱۹۸۱۸۶۳۵ شش��دانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۹۶/۳۸ مترمربع پالک ۱۱۵۲ فرعی از ۴۳ اصلی مفروز 

و مجزا ش��ده از واقع در مالرد ش��هرک طالئیه خیابان مصیب زاده کوچه بن بس��ت 
ششم فرعی دوم پالک ۶۹۲ خریداری از مالک رسمی آقای حسین انصاری محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار 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 س��ند مالکیت صادق خواهد ش��د. 

م الف: ۱۳7۶
 همایون خزایی رئیس ثبت اسناد و امالک

----------------------------------------------
اخطاریه - آقای رضا بیات فرزند حاجی ها به اطالع می رساند در مورخه ۱۴۰۱/۵/۱۳ 
با وکالت همس��رش طالق فی مابین ش��ما و خانم طاهره قنبرلو ذیل س��ند طالق 
شماره ۵۶۹ در مورخه ۱۴۰۱/۵/۱۳ به نوع بائن خلع نوبت اول در دفتر رسمی ثبت 

طالق ۲ ماهدشت کرج ثبت گردید.
سردفتر ازدواج ۲ و طالق ۲ ماهدشت:محسن صمدی اکمل

آگهیمزایدهعمومی
شرکتتفریحی،توریستیوآبدرمانیسرعینایرانیان

     مجتمع تفریحی ، توریس��تی و آبدرمانی س��رعین ایرانیان در نظر دارد ، به بهره برداران واجد ش��رایط موارد ذیل را 
بصورت اجاره و فروش ضایعات واگذار نماید . لذا از کلیه اشخاص )حقیقی و حقوقی( دارای صالحیت دعوت می شود، 
پس از بازدید از محل و خرید اس��ناد پیش��نهادات خود را طبق ش��رایط مندرج در اس��ناد مزایده از تاریخ  ۱۴۰۱/۵/۱۵ 
لغایت پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۳ در صندوق مخصوص مزایده در ساختمان اداری شرکت بیاندازید.شرکت 
کنندگان می بایست مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۳۳۱۳7۳۸۲۲ نزد بانک تجارت شعبه سرعین بنام شرکت 

تفریحی ، توریستی و آبدرمانی سرعین ایرانیان واریز و پس از ارائه رسید بانکی اسناد مزایده را دریافت نمایند.

محل مزایده شرح مزایده ردیف
مغازه های تجاری مجموعه ایرانیانمغازه دو دهانه )سوپر مارکت(۱
مغازه های تجاری مجموعه ایرانیانمغازه یک دهانه )آش فروشی(۲
مغازه های تجاری مجموعه ایرانیانمغازه یک دهانه )مایو فروشی(۳
مجموعه ایرانیانیک دستگاه پژو پارس۴
محوطه مجموعه ایرانیان و آبدرمانی ایرانیان )بندر عباس(ضایعات )چدن ، آهن االت و پالستیک(۵
طبقه فوقانی مغازه های تجاری مجموعه ایرانیانرستوران۶

 

شرکت تفریحی ، توریستی و آبدرمانی سرعین ایرانیان

- الزم به ذکراست شرکت در رد و یا قبول کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.
- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

- نشانی شرکت: اردبیل / شهرستان سرعین / اول ورودی شهر سرعین / آبدرمانی سرعین ایرانیان
- تلفن تماس:  ۵ – ۳۲۲۲۴۹۵۰ - ۰۴۵


