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اخبار
انتصاب مدير سرپرستي
بيمه کوثر استان هرمزگان

طي حکميازس��وي
مديرعامل بيمهکوثر،
مدير سرپرستي استان
هرم��زگان منصوب
شد.بهگزارش روزنامه
عصرايرانيان به نقل
ازروابطعموميبيمهکوث��ر ،طالب طبيبزاده
بهعنوان مدير سرپرس��تي اس��تان هرمزگان
معرفي ش��د.همچنين طي مراسميبا حضور
مع��اون فن��ي ،مدي��ران بازرس��ي و اداري و
پشتيباني شرکت ،از محمد کريميمدير سابق
ي تقدير بهعمل آمد.
اين سرپرست 
نشست همانديشي بيمه و بانک سينا
برگزار شد

نشست همانديشي بيمه و بانک سينا بهمنظور
توسعههمکاريهايفيمابينباحضوردکتررضا
جعفريمديرعاملونايبرئيسهيأتمديرهبيمه
سيناومهندسمحمدرضاپيشرومديرعاملبانک
سيناستادمرکزيبانکسينابرگزارشد.بهگزارش
روزنامه عصرايرانيان به نقل از روابط عموميبيمه
سينا ،در اين نشست دکتر رضا جعفري با اشاره
به ظرفيتها و توانمنديهاي بيمه سينا در ارائه
خدمات گفت :در حالحاضر شرايط الزم از لحاظ
س��اختار و توانگري مالي و نيروي انساني براي
عمليات بيمهگري و پوششهاي موردنياز بانک
سينا و مشتريان آن وجود دارد و اميدوارم بتوانيم
با برنامهريزي و تشکيل کارگروههاي مشترک
از ظرفيتهاي بانک و بيمه س��ينا بهخوبي در
جهت تحقق رسالت اجتماعي بنياد مستضعفان
بهره ببريم و از اين طريق بتوانيم سهم خود را از
بازاربيمهکشورافزايشدهيم.مهندسمحمدرضا
پيشرو نيزضمن ابراز رضايتمندي ازعملکرد بيمه
سينا در سالجاري اعالم آمادگي کرد که با توجه
به اينکه بانک سينا بهتازگي يکي از سهامداران
بيمه سينا شده است.

لزوم تقويت آموزش در حوزه پدافند غيرعامل

معاون پشتيباني بانک ملي ايران با اشاره به
اقدامات تاثير گذار اين بانک براي کاهش
رنج آس��يب ديدگان از سيل امسال گفت:
ش��کل جديد بحرانها اعم از بحرانهاي
طبيعي و غير طبيعي در ابعاد مختلف ،لزوم
آموزش مباحث مربوط به مديريت بحران
و پدافن��د غير عامل به ش��کل علميرا در
سازمانها دو چندان کرده است .به گزارش
روزنام��ه عصرايراني��ان به نق��ل از روابط

عموميبان��ک ملي ايران ،عباس ش��فيعي
در هماي��ش پدافند غي��ر عامل و مديريت
بحران که در اداره امور شعب جنوب تهران
برگ��زار ش��د ،ضمن تاکيد بر ل��زوم بهبود
سطح س��خت افزاري و تجهيزاتي بانک،
افزود :همه کارکنان بانک به منظور حفظ
و صيانت از اموال مش��تريان ميبايس��ت
سطح هوشياري و آمادگي خود را به عنوان
موضوع اصلي پدافند غير عامل و مديريت

بحران بهبود بخشند.مدير امور شعب تهران
نيز در اين نشس��ت شرايط امروز جامعه را
س��خت ،پيچيده و پ��ر رقابت دانس��ت و
گفت :امنيت مهمترين ش��اخص در بهبود
فضاي کس��ب و کار و اقتصاد و الزمه آن
ش��ناخت و اجراي اصول مربوط به پدافند
غي��ر عامل اس��ت.اصالن کريميکس��ب
اطالعات به روز ،ايجاد حساس��يت نسبت
به اتفاقات و رخدادها و آس��يب شناسي به

موقع را از عوامل تاثير گذار در ايجاد امنيت
و پيش��گيري از رخداده��اي غير مترقبه و
ناگهاني دانست.محمد جواد داوري رئيس
اداره امور ش��عب جنوب تهران هم با اشاره
ب��ه عملکرد مناس��ب بان��ک در مديريت
بحران س��يلهاي اخير و راه اندازي سريع
ش��عب بانک در اين مناطق گفت :با توجه
به اينترانتي ش��دن انواع خدمات بانکي و
طبقه بندي اطالعات حسابها و مشتريان

دهها خودرو جايزه جشنواره طاليي
بانک تجارت وايران کيش

در اي��ن فضا ،افزاي��ش دانش همکاران در
حوزه پدافند غير عامل و آموزش کارکنان
در چگونگي برخورد با مشکالت اين حوزه
ميتوان��د س��ازمانها را در مواجهه با اين
مخاطرات آسيب ناپذير کند.

رئيس کل بيمه مرکزي:

ارزيابي خسارت از کليديترين فرآيندهاي صنعت بيمه

بورس ،بانک و بيمه در مبادالت مالي ،س��ه ضلع مثلث
رش��د و توسعه اقتصادي به ش��مار ميروند که تناسب
اي��ن اضالع ميتواند تحوالت ويژهاي را در بخشهاي
توليدي خدماتي و بازار س��رمايه را رقم بزند.به گزارش
روزنامه عصرايرانيان به نقل از اداره کل روابط عموميو
امور بين الملل بيمه مرکزي ،دکتر غالمرضا س��ليماني
ک��ه در گردهمايي سراس��ري هيئت مديره اس��تانها و
اعضاي کميتههاي تخصصي و کارشناس��ان رسميقوه
قضاييه س��خن ميگفت ،با تاکيد ب��ر اهميت عملکرد
ارزيابان خس��ارتهاي بيمه اي ،افزود :نظر کارشناسان
ارزياب��ي خس��ارت براي بيمه گ��ران ،بيمه گ��ذاران و
محاکم قضايي فصلالخطاب است و ميتوان با تربيت
کارشناس��ان خبره در اين حوزه به بحث س��رمايههاي
صنعت بيمه کمک کرد.
رئيس کل بيمه مرکزي به اهميت حضور کارشناس��ان
رسميدادگس��تري در اختالف��ات بي��ن بيمهگ��ران و
بيمهگذاران اشاره کرد و افزود :موضوع ارزيابي خسارت از
کليديترين فرايندهاي صنعت بيمه است؛ دقت ،صحت
و سرعت آن ميتواند از ضرر و زيان صنعت بيمه و يا بيمه

شدگان پيشگيري کند.وي در بخش ديگري از سخنان
خ��ود از پرتفوي  ۴۵هزار ميليارد توماني صنعت بيمه در

س��ال  ۹۷خبر داد و پيشبيني کرد که تا پايان سال اين
رقم از  ۶۰هزار ميليارد تومان عبور کند.رئيس ش��وراي

عالي بيمه با اش��اره به اين مطلب که بعد از تحريمهاي
ظالمانه آمريکا تماميريسکها در داخل کشور نگهداري
ميشود ،خاطرنشان کرد :تحريمها ريسک پذيري صنعت
بيمه را به شکل محسوسي افزايش داده اما خوشبختانه
با درايت و مديريت صحيح توانس��تهايم اين ريسکها را
در داخل کش��ور نگهداري کني��م.وي از صنعت بيمه به
عنوان ضمانتنامه سرمايهگذاري ياد کرد و افزود :پوشش
ريس��کهاي بخش توليد و خدم��ات در کنار بيمههاي
انف��رادي از ماموريتهاي اصلي صنعت بيمه به ش��مار
ميرود.رئي��س کل بيمه مرکزي از زمينه س��ازي کافي
براي تصويب اليحه تاس��يس صن��دوق بالياي طبيعي
براي پوش��ش حوادث س��ي ميليون واحد مس��کوني در
کش��ور خبر داد و ابراز اميدواري ک��رد با تصويب نهايي
اين اليحه و تاييد ش��وراي نگهبان ،مشکالت مردم در
اين حوزه برطرف شود .شايان ذکر است در اين همايش
حجت االسالم والمسلمين محس��ني اژهاي معاون اول
ق��وه قضاييه ،ميرمحمدصادقي معاون مجلس ش��وراي
اسالميو تني چند از مسئوالن بلندپايه کشور نيز به ايراد
سخن پرداختند.

امضاي تفاهمنامه همکاري بانک توسعه تعاون و تعاوني آموزشي راه رشد

در حاشيه نشس��ت تخصصي مراس��م گراميداشت روز
جهاني تعاون و بهمنظور ارائه خدمات تخصصي بانکداري
به اعض��ا و ذينفعان تعاوني تفاهمنام��ه همکاري بانک
توسعه تعاون و تعاوني آموزش��ي راه رشد منعقد گرديد.
عليهاتفي مدير امور مشتريان و بانکداري شرکتي بانک
توس��عه تعاون در اين نشست بابيان گزارشي از تعامالت
صورت گرفته ميان اين بانک و اتحاديهها و شرکتهاي

تعاون��ي گفت :بانک توس��عه تع��اون جه��ت برقراري
زمينههاي تس��هيالتي و توسعهاي ويژه جامعه تعاوگران
و کارآفرينان اقدام ب��ه انعقاد تفاهمنامهها و قراردادهاي
عامليت با صندوق توس��عه مل��ي ،وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ،سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ،وزارت
جهاد کشاورزي نموده است که شرکتهاي تعاوني براي
بهرهگي��ري از اين امکانات و تس��هيالت بايد به تقويت

ارتباط با بانک مبادرت ورزند.در ادامه خاني مديرکل دفتر
آم��وزش و تحقيقات وزارت تع��اون کار و رفاه اجتماعي
نيز ايجاد تعاونيهاي تسهيل گر و کمککننده و حالل
مس��ئله را در مانايي کسبوکار تعاونيها موثر دانست و
خوش��ه س��ازي و برندينگ در تعاونيها و تعريف دقيق
نق��ش نهاده��اي متولي تعاون را در توس��عه اين بخش
خواستار شد.

دومي��ن مرحله جش��نواره طاليي مش��ترک
بان��ک تجارت و ش��رکت اي��ران کيش ويژه
مراک��ز تجاري منتخب کش��ور آغاز ش��د .به
گ��زارش روزنام��ه عصرايراني��ان ب��ه نقل از
روابط عموميبانک تجارت ،دومين مرحله از
سومين جشنواره طاليي بانک تجارت و ايران
کي��ش در مراکز تجاري اس��تانهاي تهران،
الب��رز ،هرمزگان ،آذربايجان ش��رقي ،گيالن،
خوزس��تان ،خراس��ان رضوي برگزار ميشود.
در اين جش��نواره که از نيم��ه تيرماه آغاز و تا
هشتم شهريورماه ادامه خواهد داشت ،به قيد
قرعه به خريداراني که با کارت بانکي خود در
مراکز تجاري اين استانها از طريق پذيرندگان
داراي پايانههاي فروش ش��رکت ايران کيش
متصل به حس��ابهاي بان��ک تجارت خريد
کنند ،دهه��ا کارت هديه يک ميليون ريالي و
همچنين به پذيرندگان دهها جايزه پنج ميليون
ريالي اهدا ميش��ود.جايزه ويژه اين جشنواره
اهداي دهها خ��ودروي کيا ريو ،داماي ايکس
 5و پژو  206در مراکز تجاري اين اس��تانها
است که در چهارمين و آخرين مرحله پس از
انجام قرعه کش��ي به برندگان خوش شانس
اهدا خواهد شد.
آمادگي بيمه آسيا براي پرداخت
خسارتهایمنطقهمسجدسلیمان

در پ��ي وق��وع زلزل��ه
در شهرس��تان مس��جد
س��ليمان و ب��روز
خس��ارتهاي جان��ي و
مال��ي در اي��ن منطقه،
كارشناسان بيمه آسيا به اين شهرستان اعزام
شدند.روابط عموميبيمه آسيا در اطالعيهاي
ضمن ابراز همدردي با مردم ش��ريف مسجد
س��ليمان و حادثه ديدگان زلزل��ه ،اعالم كرد
كارشناسان بيمه آسيا بالفاصله پس از وقوع
اين حادث��ه ،در منطقه حضور يافتند و ضمن
كمك رساني به آسيب ديدگان ،كار بررسي و
شناسايي زيانديدگان را آغاز كرده اند.بر اساس
اين گزارش ،آس��يب ديدگان تحت پوش��ش
بيمه آس��يا ميتوانند جهت تشكيل پرونده و
اخذ خس��ارت ،به ش��عب بيمه اسيا در استان
خوزس��تان و يا نمايندگيهاي اين شركت در
مس��جد سليمان مراجعه كنند يا با تلفن دفتر
مركزي ب��ه ش��ماره  ٠٦١٣٣٣٦٨٢٠٥الي ٩
تماس بگيرند.

شهرستان
اخبار شهرستان
برگزاري جلسه مديران عامل شرکت
آب و فاضالب و توزيع برق ايالم

ايالم،آذر يعقوبيان :به منظور بررسي مسائل و
مشکالت في مابين شرکت آب و فاضالب و
شرکت توزيع برق استان  ،جلسهاي با حضور
معاون برنامهريزي و امور اقتصادي ش��رکت
مهندسي آب و فاضالب کشور و مديران عامل
ش��رکت آب و فاضالب و شرکت توزيع برق
استان در سالن جلسات شرکت آب و فاضالب
برگزار شددر اين جلسه ابتدا مهندس مظاهري
ضمن خير مقدم هدف از برگزاري اين جلسه ،
را چاره انديشي و اتخاذ تصميمات الزم جهت
رفع مس��ائل في مابين دو دستگاه اعالم و با
عنايت به نزديکي دو شرکت در مباحث خدمات
رساني به شهروندان اظهار اميدواري نمودند با
تداوم اين جلس��ات بتوان نتايج مطلوبي را در
ارائه خدمات به هم اس��تانيهاي عزيز شاهد
باش��يموي خاطر نش��ان کرد :ش��رکتهاي
آب و فاض�لاب درآم��د هزينهاي هس��تند و
تماميهزينههاي جاري  ،رفع تعميرات شبکه ،
تاسيسات و خريدهاي ضروري ،همه از محل
درآمدهاي شرکت تامين ميشوند.
جلسه شوراي فرهنگ
عموميشهرستان انديکا برگزار شد

جلس��ه ش��وراي فرهنگ عموميشهرستان
اندي��کا با حضور مديرکل فرهنگ و ارش��اد
اسالميخوزس��تان  ،امام جمع��ه و فرماندار
و س��اير اعضاي ش��ورا در محل فرمانداري
شهرس��تان انديکا برگزار شد  .جلسه شوراي
فرهنگ عموميشهرس��تان انديکا با حضور
محم��د جوروند  ،مديرکل فرهنگ و ارش��اد
اسالميخوزس��تان ،حج��ت االس�لام و
المس��لمين سيد اکبر موس��وي  ،امام جمعه
و علي خدري  ،فرماندار شهرس��تان و س��اير
اعضاي شورا  ١٧تيرماه در محل فرمانداري
شهرستان انديکا برگزار شد .

اخبارشهرستان

سخنگوي شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبرداد:

مردم اصفهان کمترين ميزان مصرف سرانه آب شرب را در کشور به خود اختصاص دادند
اصفهان،مريم کرباليي :سيد اکبر بني طباء در پاسخ به اينکه  4کالن شهراز
جمل��ه اصفهان رکوردار مصرف آب ش��رب در کش��ور هس��تند آمده عنوان
کرد:بيش از  10س��ال است که از افق طرح آبرساني اصفهان بزرگ ميرسد
ولي به رغم افزايش جمعيت  ،آب شرب به صورت عادالنه ميان مشترکين در
سطح استان توزيع ميشود .وي با بيان اينکه ساالنه بيش از  30هزار انشعاب
به استان اضافه ميشود تصريح کرد:همه ساله بطور ميانگين  30هزار مشترک
به استان اصفهان افزوده ميشودندبطوريکه هم اکنون بيش از  4ميليون نفر
تحت پوش��ش ش��رکت آبفا قرار دارند.مدير روابط عموميو آموزش همگاني
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به تنها سامانه آبر ساني اصفهان
بزرگ تصريح کرد:به دليل حداکثر ظرفيت تنها سامانه آبرساني اصفهان بزرگ
هم اکنون در تامين آب ش��رب مش��ترکين با کمب��ود  2.2تا  2.5متر مکعب
در ثانيه مواجه هس��تيم اما با اين همه خللي در تامين آب ش��رب مشترکين
به صورت پايدار پديد نيامده اس��ت.بني طب��ا فرهنگ صحيح مصرف آب در
اصفهان را يکي از عوامل موثردر تامين پايدار آب شرب مشترکين بر شمرد و
خاطر نشان ساخت:استان اصفهان در منطقه گرم وخشک قرار دارد بطوريکه
ميزان بارش در اين استان  50درصد متوسط بارندگي در کشور است و بعضا

در فصل تابستان دماي هوا به حدود  40درجه ميرسد ولي مصرف بهينهباعث
دسترس��ي پايدار مردم به آب ش��رب در اصفهان شده است.وي با بيان اينکه
بيش از  10سال از افق طرح آبرساني اصفهان ميگذرد اما با رويکرد سازگاري
با کم آبي ،آب شرب مشترکين تامين گرديد اظهار داشت :هم اکنون  90درصد

پارک ليان بوشهر ظرفيت
جديد گردشگري بندر زيباي بوشهر

بوشهر-خبرنگارعصرايرانيان:سيدنورالديناميريشهرداربندر
بوشهر پارک ليان بوشهر را به عنوان ظرفيت جديد گردشگري
و تفريحي در بندر زيباي بوش��هر عنوان کرد .به گزارش واحد
خبر و رس��انه مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهرداري
بندر بوشهرسيدنورالدين اميري با اشاره به اينکه خوشبختانه
استان و شهر بوشهر داراي ساحلي زيبا و منحصربفرد ميباشد
 ،تصريح کرد  :اين ظرفيت خدادادي سبب شده تا قابليتهاي
س��رمايه گذاري ويژهاي براي بندر زيباي بوشهر فراهم گردد.
وي اف��زود :با توجه به رويکرد مجموعه مديريت ش��هري در
خصوص توزيع مناس��ب و عدالت محور امکانات در س��طح
ش��هر بوش��هر و همچنين توجه به محالت جنوبي و ايجاد
توسعه متوازن و توانمند سازي محالت کمتر برخوردار ،اجراي
فاز اول پروژه پارک ليان عملياتي شده است .اميري تصريح
ک��رد :فاز اول اين پروژه با اعتباري مع��ادل  8ميليارد ريال از

محل داراييهاي سرمايهاي ميباشد و مشاور طراحي و نظارت
(شرکت مهندسين مشاور نقش پايدار) و پيمانکار (شرکت نو
پرور) که در مدت  4ماه به بهره برداري خواهد رسيد  .اميري
در پايان خاطرنش��ان کرد :اين پارک به عنوان ظرفيت جديد
گردشگري ساحلي با ايجاد محيطي شاد و مفرح در شهر بوشهر
محسوب ميشود که مردم و شهروندان عزيز ميتوانند براي
گردش و تفريح به ويژه استفاده از دريا و قابليتهاي آن بهره
مند ش��وند  .بديهي اس��ت در اين پروژه خاکبرداري به حجم
4512مترمکعب ،خاکريزي به حجم2807مترمکعب  ،محوطه
س��ازي به مس��احت 1875مترمربع  ،ديوارکشي به مساحت
1142مترمربع ،اجراي فضاي سبز به مساحت 4369مترمربع،
احداث  8چشمه سرويس بهداشتي 146مترمربع ،بتنريزي به
حجم 834/32مترمکعب ،اجراي 2621متر طول سنگ جدول،
نصب نيمکت و سطل زباله و آالچيق ،انجام ميپذيرد.

مش��ترکين که بالغ بر  2ميليون و  200هزار آحاد را تش��کيل ميدهند الگوي
مصرف آب را رعايت ميکنند که اين مهم به دليل ترغيب و تشويق مردم به
فرهنگ درست آب بدست آمد.وي به نقش رسانه در فرهنگ سازي مصرف
درست در جامعه پرداخت و بيان داشت:در چند سال اخير فعاالن رسانه جمعي
اعم از رس��انه ملي ،مکتوب ،سايبري و شبکههاي اجتماعي نهايت همکاري
با شرکت آب وفاضالب استان اصفهان پيرامون نهادينه کردن مصرف بهينه
آب در جامعه با ش��رکت آبفا استان اصفهان داشتهاند که جاي تقدير و تشکر
داردوي با تاکيد بر محدوديت منابع آبي خاطر نش��ان س��اخت :در چند سال
گذشته با افزايش جمعيت نه تنها به منابع آبي استان اضافه نشد بلکه به دليل
عدم جاري بودن رودخانه در بستر زاينده رود بسياري ازچاههاي متفرقه از مدار
بهره برداري خارج شدند و آبدهي چاههاي فلمن که يکي از منابع اصلي تامين
آب در استان به حساب ميآمدند از  3/5مترمکعب در ثانيه به  300ليتر در ثانيه
کاهش يافتسيد اکبر بني طباء با تاکيد بر مصرف بهينه آب در فصل تابستان
عنوان کرد:از مردم ميخواهيم مصرف صحيح آب را مد نظر قرار دهند به ويژه
در ساعات پيک مصرف که بين ساعت  11تا  17ميباشد همچنين از نصب
پمپ به صورت مستقيم بر روي شبکه توزيع آب پرهيز کنند

شهردار بندر بوشهر از اجراي بيش از  14پروژه
مهم عمراني شهرداري بوشهر خبر داد

بوشهر -خبرنگار عصر ايرانيان  :مهمترين فعاليتهاي
عمراني و دس��تاوردهاي ش��هرداري بندر بوشهر در
سه ماهه نخست سال  ۱۳۹۸تشريح شدبه گزارش
واح��د خبر و رس��انه مديريت ارتباط��ات و امور بين
الملل شهرداري بندر بوش��هر ،دکتر اميري شهردار
بندر بوش��هر ضمن گراميداش��ت روز ش��هرداريها
و دهياريه��ا از خدم��ات ش��بانه روزي هم��کاران
پرتالش و خدوم ش��هرداري تقدير و تش��کر نمود و
از خداوند متعال توفيقات روزافزون توأم با س��عادت
و س�لامتي را براي همه فعاالن و زحمتکشان اين
عرصه مسئلت نمود .سيدنورالدين اميري همزمان
با گراميداش��ت روز ((شهرداريها و دهياريها)) 14
پروژه شهرداري بندر بوشهر را اينگونه عنوان نمود:
پروژه تقاطع غيرهمس��طح ش��هيدمطهري ،فاز اول

احداث پارک ليان ،احداث کانال دفع آبهاي سطحي
گذر معاينه فني تنگک اول ،گذر فرهنگ و هنر محله
کوت��ي و فدک  ،فاز دوم بازس��ازي و مرمت عمارت
بيليارد ،پروژه جدول گذاري و زيرس��ازي و آسفالت
کوچهه��اي منطقه دو (جاللي و ش��غاب و دواس و
ريش��هر و امامزاده و راياني و سرتل)  ،پروژه اجراي
ج��دول گذاري و زيرس��ازي و آس��فالت کوچههاي
تنگک اول ،پروژه اجراي جدول گذاري و زيرسازي و
آسفالت کوچههاي تنگک دوم ،پروژه جدول گذاري
و زيرسازي و آسفالت کوچههاي تنگک سوم ،پروژه
سنگفرش محله دهدش��تي ،احداث پارک محلهاي
يادگار امام ،موزائيک فرش خيابان ش��هيد ماهيني،
احداث چهار فرهنگس��را و  2پارک محلهاي و يک
زمين چمن مصنوعي در محالت جنوبي شهر.
ابالغیه
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آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را  در پايگاه اينترنتي تجارتآنـالين بخوانيد

تخصيص تسهيالت ارزان قيمت براي
ساخت شناورهاي داخلي

معاون هماهنگ��ي امور عمراني اس��تانداري
هرمزگان از تخصيص تسهيالت ارزان قيمت
از محل وجوه سازمان بنادر و دريانوردي براي
س��اخت شناورهاي داخلي خبر داد .به گزارش
رواب��ط عموم��ياداره كل بن��ادر و دريانوردي
هرم��زگان ،رضا مدرس در جلس��ه کار گروه
تخصصي ساماندهي س��واحل ،بنادر و جزاير،
افزود :اين تسهيالت به منظور تقويت ناوگان
دريايي جزيره ابوموس��ي و ساير جزاير استان
و حمايت از س��رمايه گ��ذار و توليدات داخلي
تخصيص يافته اس��ت .وي بر توسعه جزاير با
رويکرد گردشگري تاکيد کرد و گفت :توسعه
جزاير با رويکرد گردشگري ،اسکان گردشگران
و حفظ توان دفاعي مناطق بايد صورت گيرد.
اجراي سند رونق توليد به اشتغال و
بهبود فضاي کسب و کار کرمانشاه

استاندار كرمانشاه گفت :اجراي سند رونق توليد
به اشتغال و بهبود فضاي کسب و کار کرمانشاه
کم��ک ميکند.مهندس هوش��نگ بازوند در
نشس��ت کارگروه اش��تغال که با حضور دکتر
اميد معاون توس��عه روستايي و مناطق محروم
نهاد رياست جمهوري برگزار شد؛ اظهار داشت:
گ پيش روي
بي��کاري يکي از چالشهاي بزر 
اس��تان اس��ت که آثار منفي خ��ود را در حوزه
آس��يبهاي اجتماعي و معض�لات اجتماعي
نشان ميدهد و کرمانشاهيها سالهاست به
ش��کل جدي با معضل بيکاري روبرو هستند.
وي ادامه داد :در س��ال  ۹۷س��ند يک س��اله
اشتغال استان را تهيه کرديم كه خوشبختانه با
اجرايي کردن اين س��ند شاهد کاهش دو نيم
درصدي در مقايسه با سال  ۹۶بوديم و در سند
اشتغال امسال براي يک کاهش سه درصدي
برنامهريزي کردهايم و اميدواريم با کار و تالش
جهادي بتوانيم در اين عرصه موفق باشيم.
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