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اخبار
مجمع عموميعادي ساليانه
بيمه آسيا برگزار شد

دبير هفتمي��ن جش��نواره بينالمللي فيلم
شهر از حمايت بانک شهر از اين جشنواره
خبر داد و گفت :جش��نواره فيلم شهر مورد
اس��تقبال بس��ياري از هنرمندان اس��ت و
چنين اقدام فرهنگي از س��وي اين بانک
قابل قدرداني است.
ب��ه گ��زارش مرک��ز ارتباط��ات و روابط
عموميبان��ک شهر،هاش��م ميرزاخاني با
اش��اره به برگزاري هفتمين جشنواره فيلم

بانک شهر حاميجشنواره فيلم شهر

ش��هر در پرديس ملت پايتخت گفت166:
فيلم از اي��ران و  134فيلم خارجي در اين
جشنواره نمايش داده ميشود.
وي اف��زود :هفتمين جش��نواره بينالمللي
فيل��م ش��هر از  ۲۶تا  ۳۱تيرم��اه برگزار و
همزم��ان با آن گالري تجسميجش��نواره
نيز افتتاح خواهد ش��د ،در اين نمايش��گاه
 ۵۵اثر نقاش��ي و عکس از  ۵۰هنرمند به
نمايش گذاش��ته خواهد شد .ميرزاخاني با

اشاره به برگزاري مراسمهاي نکوداشت و
ت اين جشنواره تصريح کرد :در
بزرگداش�� 
مراسم افتتاحيه جشنواره ،آيين نکوداشت
استاد مرحوم جمشيد مشايخي را خواهيم
داشت ،همچنين براي استاد علي نصيريان،
داريوش اس��دزاده ،مس��عود رايگان ،رويا
تيموريان و پروانه معصومينيز بزرگداشت
برگ��زار خواهيم کرد .وي اف��زود :از آنجا
که در ش��هرها انس��انهاي مهميزندگي

ميکنن��د ک��ه نق��ش آن��ان در زندگ��ي
ش��هروندان بسيار محسوس است ،در اين
دوره از آت��ش نش��انان ،اورژانس ،خدمات
ش��هري و پليس راهور چهار نفر به عنوان
برگزيده تجليل خواهند شد .ميرزاخاني در
ادامه با قدرداني از حمايتهاي گس��ترده
بانک شهر از هفتمين جشنواره بينالمللي
فيلم شهر،اظهارکرد :اين بانک در اين دوره
حاميبسيار محکميبراي جشنواره است.

زمانبندي پرداخت
بيمه کوثر
سود سهام 

وي تصري��ح کرد :بانک ش��هر به عنوان
بازوي ش��هري سالهاست فعاليت دارد و
مسئوالن بانک در اين دوره تعامل مناسبي
با ما داشتند که اين اقدامات قابل تحسين
و شايسته قدرداني است.

همت بانکمسکنبرايشتاببخشيبهروندپرداختتسهيالتمسکنمهر

مجمع عموميعادي ساليانه بيمه آسيا با حضور
 91درص��د س��هامداران ،مديرعامل و اعضاي
هيأت مديره بيمه آسيا ،نمايندگان بيمه مرکزي
جمه��وري اس�لاميايران ،س��ازمان بورس و
اوراق بهادار و سازمان حسابرسي برگزار شد و
صورتهاي مالي س��ال  1397اين شرکت به
تصويب رسيد.به گزارش روزنامه عصرايرانيان
به نقل از روابط عموميبيمه آسيا ،مسعود بادين
نايب رييس هيأت مديره و مديرعامل بيمه آسيا
با اس��تناد به گزارش ارائه شده هيأت مديره به
مجمع و س��هامداران ،توليد حق بيمه در سال
 1397را بالغ ب��ر  44،373ميليارد ريال اعالم
ک��رد و افزود :توليد حق بيمه با در نظر گرفتن
الگوي اصالح ساختار پورتفوي بيمه اي ،نسبت
به سال  27 ،1396درصد رشد داشته است.نايب
رييس هيأت مديره بيمه آسيا با اشاره به نسبت
خسارت  67درصدي پرداخت خسارت در سال
 1397اظهار داشت :شرکت بيمه آسيا در سال
 1397بالغ بر  29،557ميليارد ريال خسارت به
بيمه گذاران و زيان ديدگان پرداخت کرده است.
مديرعامل بيمه آسيا با اشاره به سهم ( 10/2ده
و دو دهم) درصدي بيمه آسيا از کل بازار بيمه و
15درصدي از بازار بيمه خصوصي کشور اظهار
اميدواري کرد که روند رو به رش��د سهم بيمه
آسيا از صنعت بيمه کشور در سال  1398بيش
از پيش ادامه داش��ته باشد.در ادامه حسابرس و
بازرس قانوني به ارائه گزارشي از عملکرد بيمه
آس��يا در سال  1397پرداخت و مدير امور مالي
بيمه آسيا با ارائه داليل و مستندات ،پاسخگوي
بندهاي گزارش حسابرس بود.

روند تسهيالت دهي پرس��رعت بانک مسکن به پروژههاي نيمه تمام طرح
مسکن مهر با مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار شتاب بيشتري ميگيرد .به
گزارش پايگاه خبري بانک مسکن-هيبنا ،بانک مسکن به عنوان تنها بانک
عامل تامين کننده منابع مالي طرح مس��کن مهر از ابتداي اجراي اين طرح
تاکنون ،طي سالهاي گذش��ته از تماميظرفيت تسهيالت دهي خود براي
تامين اعتبار الزم واحدهاي مسکوني در قالب اين طرح استفاده کرده است.
ب��ه گونهاي که مطابق با جديدترين اطالعات مربوط به کارنامه تس��هيالت
دهي اين بانک به طرح مس��کن مهر مشخص ش��ده است از ابتداي اجراي
طرح مس��کن مهر تا پايان خردادماه س��ال جاري به  3ميليون و  113هزار و
 808واحد مس��کن مهر به ارزش  53ه��زار و  299ميليارد و  582ميليون و
 500هزار تومان تسهيالت مسکن مهر پرداخت شده است .جزييات گزارش
عملکرد دوره زماني مورد اش��اره حاکي از آن است که از ابتداي اجراي طرح
مس��کن مهر در کش��ور تا پايان سه ماهه س��ال جاري از تعداد  3ميليون و
 115هزار و  568واحد مس��کن مهر معرفي ش��ده به ش��عب بانک مسکن،
به تعداد  3ميليون و  113هزار و  808واحد تس��هيالت پرداخت ش��ده است.
اين کارنامه عملکرد نش��ان ميدهد از ميان  31اس��تان کشور ،استان تهران
با  533هزار و  500واحد در رتبه نخس��ت تس��هيالت مسکن مهر به لحاظ
تعداد واحد قرار دارد .مطابق با اين گزارش به دس��ت آمده ،از ابتداي اجراي
اين طرح تا پايان بهار امس��ال ،تعداد  533هزار و  500واحد مس��کن مهر به

بانک صادرات ايران با انتشار گزارش عملکرد
 ٣ماهه خود با کاهش ش��ديد زيان عملياتي
همراه ش��د و اين امر نشان داد بانک در مسير
رو به رش��دي قرار گرفته اس��ت .به گزارش
روابطعموميبانک ص��ادرات ايران به نقل از
پايگاه اطالعرساني «بورس  ،»٢٤همانطور
که در س��ال  ٩٧ش��اهد کاهش شديد سطح
زياندهي بانک بوديم ،در سال جاري با همين
روند حتي ميتوان به خروج بانک از زيان نيز

ارزش  10هزار و  174ميليارد و  926ميليون و  300هزار تسهيالت از سوي
بان��ک مس��کن دريافت کرده اند .نکته مهم در رون��د تکميل و تامين اعتبار
پروژههاي مس��کن از سوي بانک مسکن آن اس��ت که اين بانک عالوه بر
تهران ،به س��اير استانهاي کش��ور نيز براي خانه دار کردن متقاضيان خريد
اين واحدهاي مس��کوني توجه ويژه داشته است .چنانکه آمار و اطالعات به
دس��ت آمده بيانگر آن اس��ت که پس از تهران ،خراسان رضوي ،آذربايجان
شرقي و اصفهان به ترتيب سه رتبه نخست پرداخت تسهيالت مسکن مهر
را داشته اند .براين اساس ،از ابتداي اجراي طرح مذکور تا پايان بهار امسال،

 232هزار و  156واحد مس��کن در خراس��ان رضوي 192 ،هزار و  744واحد
مس��کن مهر در آذربايجان ش��رقي و  169هزار و  27واحد مس��کن مهر در
استان اصفهان مجهز به تسهيالت مسکن مهر از سوي شعب بانک مسکن
در اين استانها شده اند .در عين حال ،استانهاي فارس ،خوزستان ،مازندران
و گيالن نيز به ترتيب در رتبههاي بعدي اخذ تسهيالت مسکن مهر به لحاظ
تعداد واحد قرار دارند .هم راستا با روند پرسرعت تسهيالت دهي بانک مسکن
به پروژه مسکن مهر در استانهاي مختلف کشور از ابتداي اجراي اين طرح
تاکنون ،بانک پس از تاکيد ويژه دولت براي تکميل و تحويل تماميواحدهاي
مسکوني پيش بيني شده در قالب طرح مسکن مهر تا پايان دولت دوازدهم
و ابالغ مصوبه جديد ش��وراي پول و اعتبار براي افزايش س��قف تسهيالت
واحدهاي مسکن مهر در هفته گذشته ،مدير عامل بانک مسکن نيز بر شتاب
پرداخت تسهيالت مسکن مهر تاکيد ويژهاي داشته است .از اين رو قرار است
تا پايان پرونده طرح مسکن مهر  ،بانک مسکن به همراه دولت از اين طرح
حمايت مالي ويژهاي انجام دهد .مطابق با مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار،
قرار است در راستاي شتاب بخشيدن به تکميل واحدهاي مسکن مهر براي
 200هزار واحد مسکن مهر در حال ساخت که دست کم پيش رفت فيزيکي
 70درصدي دارند اما به مرحله تکميل و افتتاح نرسيده اند ،سقف تسهيالت
مسکن مهر از  40ميليون تومان فعلي به حداکثر  50ميليون تومان افزايش
پيدا کند.

عبور «وبصادر» از زيان در تحليلهاي فعاالن بازار سرمايه

خوش بين بود .اين بررسيها نشان ميدهد:
«وبصادر» در  ٣ماهه س��ال  ٩٨تراز عملياتي
منفي  ٤٧٣ميليارد توماني داشته است .اين در
حالي است که بانک در  ٣ماهه دوره مشابه سال
قبل زيان عملياتي هزار و  ١٣٩ميليارد توماني
شناس��ايي کرده اس��ت .به عبارتي اين زيان
سنگين با کاهش قابل توجه  ٥٨درصدي در ٣
ماهه امسال همراه شده و نشان ميدهد بانک
با تحول ش��گرفي مواجه شده و در نيمه دوم

سال حتي ميتوان به مثبت شدن تراز عملياتي
بانک نيز خوشبين بود .جستجوي بورس ٢٤
در ميان صورتهاي مالي «وبصادر» حاکي از
آن است :اين بانک در سال  ٩٧با تراز عملياتي
 ٦ميليارد توماني مثبت همراه شده بود ،در حالي
ک��ه در  ٣ماهه تراز منفي هزار و  ١٣٩ميليارد
توماني داشته است .اين امر نشان ميدهد در
نيمه دوم سال وضعيت عملياتي بانک بهبود
قابل توجهي پيدا ميکند .پس ميتوان انتظار

داش��ت با توجه به کاهش  ٥٨درصدي زيان
عملياتي در  ٣ماهه سال جاري ،تا پايان سال
 ٩٨تراز عملياتي بانک رشد قابل توجهي داشته
و شاهد شناسايي درآمدهاي مشاع قابلتوجهي
بان��ک ص��ادرات ايران در پايان س��ال جاري
باش��يم .همچنين همانطور که از پرتفوليوي
غني بانک صادرات ايران مش��خص اس��ت،
اين بانک حجم س��رمايهگذاري قابل توجهي
در شرکتها دارد که با توجه به تورم اخير ،سود

ارزش اين سرمايهگذاريها بهبود قابل توجهي
داشته است .بانک در س��ال  ٩٨سود دو هزار
و  ٤٩٨ميلياردي از طريق سرمايهگذاريهاي
خود شناسايي و اين سود با رشد  ٢٣درصدي
به نسبت دوره مشابه س��ال قبل همراه شده
است .بدين ترتيب با جهش سود شرکتهاي
زير مجموعه انتظار ميرود بانک در سال  ٩٨با
جهش خوبي در سود سرمايهگذاريهاي خود
همراه شود.

برنامهزمانبنديپرداختسودسهامدارانشرکت
بيمه کوثر(س��هاميعام) اعالم شد.به گزارش
روزنام��ه عصرايرانيان به نقل از روابطعموميو
اعالم مدير اقتصادي و سرمايهگذاري بيمهکوثر؛
زمانبندي پرداخت س��ود س��هامداران شرکت
بيمه کوثر (س��هاميعام) مرب��وط به عملکرد
س��ال مالي منته��ي ب��ه  1397/12/29که در
تاري��خ برگزاري مجمع عموميعادي س��االنه
م��ورخ 1398/04/31س��هامدار اين ش��رکت
هستند ،مش��خص ش��د.نويدخاندوزي با بيان
اينکه سهامداران حقيقي ش��رکت ميتوانند از
تاريخ  1398/05/15از طريق مراجعه به شعب
بانک صادرات در سراسر کشور ،با همراه داشتن
کارت ملي و اعالم کد س��هامداري ،سود سهام
مصوب مجمع عموميس��االنه منتهي به سال
مالي 1397را دريافت کنند ،افزود :س��هامداران
حقيقي ميتوانند از طريق فايل پيوست شماره
يک ،بهمنظور تکميل مش��خصات فردي خود
و اعالم شماره حس��اب بانکي براي واريز سود
سهام اقدام کنند.وي افزود :سهامداران حقوقي
نيز طبق قانون تجارت و براساس مهلت هشت
ماهه ،ميتوانند در تاريخ  1398/12/20از طريق
واريز به حس��اب بانکي معرفي ش��ده و با فرم
مشخصات درج شده در صفحه پيوست شماره
 ،2براي دريافت سود سهام خود اقدام کنند.
شفافسازي صورتهاي
مالي اعتباري ملل

ش��رکت اعتباري ملل با انتش��ار يک اطالعيه
در س��امانه کدال ،صورته��اي مالي صاحبان
س��هام خود را ب��راي دوره دوره  ۳ماهه منتهي
به  ۳۱خرداد ماه  ۹۸ش��فاف کرد.شفاف سازي
صورتهاي مالي اعتباري ملل مش��خص کرد
که اين ش��رکت در دوره  ۳ماهه منتهي به ۳۱
خرداد ماه ( ۹۸حسابرسي نشده) به ازاي هر سهم
 ۷۹ريال سود محقق کرده است اين در حاليست
که ش��رکت در مدت مشابه س��ال قبل به ازاي
هر سهم ( )۱۳۳ريال زيان محقق کرده بود که
افزايش ۱۹۶صورت جمع درآمدها از عمده داليل
شناسايي سود نسبت به مدت مشابه سال قبل
است.گزارش شفاف سازي منتشر شده اعتباري
ملل حاکي از آن است که اين شرکت براساس
عملکرد  ۳ماهه براي س��ال مالي منتهي به ۲۹
اسفند ماه  ۹۸مبلغ  ۴۷۸.۲۷۸ميليون ريال سود
خالص محقق کرده است.

شهرستان
اخبار شهرستان
همكاري  90مگاواتي صنايع گيالن در
پيك بار امسال

رئي��س اداره کنت��رل ش��بکه ش��ركت برق
منطق��هاي گيالن از هم��کاري  90مگاواتي
صناي��ع گيالن در پيک بار امس��ال خبر داد.
« محم��د رضا حس��ن زاده» گف��ت :در روز
سه ش��نبه چهارم تير ماه امسال ،مصرف در
پي��ک روز بيش از 1598م��گاوات و در پيک
ش��ب 1647مگاوات بود .اين در حالي بود که
در اين روز هفت مش��ترک مستقيم شرکت
ش��امل؛ شرکت س��يمان خزر ،مجتمع فوالد
گيالن ،صنايع س��يمان گيالن سبز ،مجتمع
فوالد خزر  ،ش��رکت روکش آريا پويا(پارکو)،
مجتمع ذوب آهن درفک ش��مال و فيبر وينا
ح��دود  90مگاوات در کاه��ش مصرف برق
همکاري داشتند .رئيس اداره کنترل شبکه با
بيان اينکه همکاري صنايع در راستاي طرح
ذخيره عملياتي ،کاهش بار برنامهريزي شده
در س��اعات اوج بار و مديريت مصرف انجام
ش��ده اس��ت ،افزود :هم��کاري  90مگاواتي
صنايع گيالن در حالي صورت گرفته است که
بر اس��اس تفاهم نامه شرکت برق منطقهاي
گيالن با صنايع قرار بود همکاري وكاهش بار
مصرفي تا ميزان  55مگاوات صورت بگيرد.
ي کردن و تجميع خدمات
تخصص 
صنوف بايد توسعه يابد

ش��هردار قم گفت :تجميع فضاي کس��ب و
کار در کن��ار هم موجب ايجاد رقابت و کنترل
بازار ميشود و همين که صنوف يکسان کنار
هم هس��تند فضاي رقابتي ايجاد کرده و هم
کيفيت بهتر و هم قيمت بهتر در اختيار مردم
قرار ميگيرد .دکتر سيد مرتضي سقائياننژاد
با بيان اينکه تمام ش��هرهايي که ميخواهند
در مباحث امنيتي ،زيرس��اختي و توس��عهاي
کار کنند بايد فکري براي اقتصاد شهر داشته
باشند ،اظهار کرد :اقتصاد شهر را سنديکاهاي
صنوف شهري تشکيل ميدهند و اينکه شهر
بخواهد آشفته باشد و ساماندهي نداشته باشد
شايسته ش��هري چون قم نيست .شهردار قم
با تاکيد بر اينکه در تمام شهرها کريدورهاي
مختلف شهري دسته بندي شده است ،تصريح
کرد :مردم در شهر نيازمند خدمات خودرويي
هس��تند و به جاي اينکه اين خدمات گسترده
باشد در شهر بايد تجميع شده و مردم بتوانند با
يک سفر تمام نيازهاي خود را برطرف کنند و
مهمتر از آن حق انتخاب داشته باشند.

خبرشهرستان

سخنگوي شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد

نصب پمپهاي غيرمجاز در منازل مسکوني ،دليل افت فشار آب

اصفهان،مريم کرباليي :سخنگوي شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت:
پمپهاي غيرمجازي که در منازل مس��کوني نصب شدهاند  ،موجب کاهش
فش��ار آب در واحدهاي مجاور ميش��وند واين امر نارضايتي ساير مشترکين
را به همراه دارد.س��يد اکبر بني طباء در رابطه با فش��ار پايين آب در برخي از
مناطق اصفهان گفت :در اصفهان نبايد افت شديد فشار آب وجود داشته باشد
چراکه شبکه توزيع آب هوشمند است افت شديدفشار زماني صورت ميگيرد
که پمپ غيرمجاز فعال شود که پمپ ،آب داخل شبکه را کشيده و درنتيجه،
نه تنها بر کيفيت آب اثر گذاش��ته بلکه افت ش��ديد فشارآب ساير مشترکين
مجاور را به دنبال دارد.وي بيان داش��ت :قرار دادن پمپ ،پس از نصب کنتور
اداره آب توس��ط مالکين غيرمجاز بوده و تخلف محسوب ميشود چرا کهاين
عمل به دليل مکش آب موجود در ش��بکه  ،موجب برهم خوردن فش��ار آبي
که براي هر واحد تعيينشده ،ميگردد .مدير روابط عموميو آموزش همگاني
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بيان اينکه وجود مخزن استراتژيک
و پمپ در منازل مسکوني به صورت مجازضروري بنظر ميرسد خاطر نشان
س��اخت:با توجه به ظرفيت محدود تامين سامانه آبرساني در استان اصفهان
براي اينکه بهره مندي همه مش��ترکين در س��اعات پيک مصرف آب فراهم
گردد توصيه ميشود مخزني به ازاي هر واحد  250ليترتعبيه و پسازآن ،پمپ

علي الريجاني در بازديد از گروه صنعتي و
پژوهشي زر ،روند رو به رشد و توسعه اين
گروه را نشان از تفکر توسعه در بنگاههاي
اقتصادي دانس��ت و از توجه به تحقيق و
توس��عه در اين بنگاه ابراز خرسندي کرد.
علي الريجاني در حاش��يه بازديد از گروه
صنعتي و پژوهشي زر در جمع خبرنگاران
در خصوص حمايت مجلس از صنايع ،اظهار
داش��ت :خوشحال ش��دم که امروز توفيق
بازديد از اس��تان البرز را پيدا کردم زيرا اين
استان ظرفيت زيادي در حوزه صنعت دارد
و طرحهاي بزرگي در اس��تان ايجاد شده
است .رئيس مجلس شوراي اسالميبيان
کرد :گروه صنعتي زر ،از ظرفيت توسعهاي
بس��يار مناس��بي برخوردار اس��ت و عامل

اس��تاندارد باقدرت پمپاژ مناسبنصب نمايند تا تأمين فشار آب مورد نيازحاصل
شود.س��خنگوي شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان به سيستم هوشمند
شبکه توزيع اشاره کرد و تصريح نمود :شرکت آب و فاضالب اصفهان سيستم
هوش��مندي را طراحي و اس��تقرار نموده تا بتواند آب را به صورت يکسان در
شبکه توزيع کند و آب در تماميشهرستانهاي اصفهان به صورت يکسان و

عادالنه توزيع شود .سيد اکبر بني طباء گفت :هم اکنون توزيع آب آشاميدني
بين مردم  56شهر استان بطور عادالنه انجام ميشود .وي افزود :اكنون نظام
آبرساني به  56شهر استان از طريق سامانه تله متري و مديريت هوشمند فشار
انجام ميش��ود .مدير روابط عموميوآموزش همگاني شرکت آب و فاضال ب
استان اصفهان به سيستم تله متري در روند توزيع عادالنه پرداخت ادامه داد:
وجود زيرس��اخت تله متري باعث شده اس��ت تا بطور دقيق سهم آب در هر
ساعت ميان شهرها و نقاط مختلف هر شهر در شبانه روز به صورت عادالنه
توزيع و مديريت ش��ود .بني طباء با اعالم اينكه زيرساخت تله متري در شهر
اصفهان و س��امانه آبرساني اصفهان بزرگ ايجاد شده است ،تصريح كرد :در
بسياري از شهرهاي استان نيز سامانه تله متري وجود دارد ،و از طريق سيستم
تله متري  ،تله کنترل و پايش فش��ار  ،آب عادالنه ميان مردم توزيع ميشود.
سخنگوي شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تصريح كرد :اقدامات اساسي
در شبكه آب استان انجام شده است تا امروز بتوانيم با حداقل فشار از شرايط
بحران عبور كنيم .وي خاطرنش��ان كرد :در س��ال  88حدود  17مترمكعب بر
ثانيه آب ظرفيت طرح آبرساني اصفهان بزرگ بوددر حاليکه امروز اين رقم به
 13مترمكعب رسيده است .اما با اقدامات صورت گرفته همچنان آب با فشار
يکسان ميان مردم توزيع ميشود

بازديد رئيس مجلس از گروه صنعتي پژوهشي زر

اش��تغال و رونق توليد در کشور است .وي
افزود :مجلس به صورت جدي شعار رونق
توليد را مبناي کار خود قرار داده اس��ت و
تمام کميسيونها مامور شدهاند با دستگاه
اجرايي مربوطه و مراکز پژوهشي جلساتي
را برگزار کنن��د .الريجاني ادامه داد :مرکز
پژوهشه��اي مجلس ني��ز در اين زمينه
فعال ش��ده اس��ت تا گزارشهايي را براي
تک تک وزارتخانهها و چالشهايي که در
زمينه توليد دارند را مش��خص کرده و راه
حلها را نيز تعيين کرده است ،همين کار را
نيز اتاق بازرگاني انجام داده و چالشهاي
بخش توليد را مشخص و پيشنهاداتي را نيز
براي رفع آنها بيان کرده است .وي با بيان
اينکه جلس��اتي را براي رونق توليد برگزار

کردهايم ،افزود :روز گذش��ته جلسهاي را با
وزراي مربوطه ،کميسيونهاي تخصصي،
مرک��ز پژوهشها و ات��اق بازرگاني برگزار
کردي��م و برخ��ي از چالشهاي��ي ک��ه
وجود داش��ت را مورد بررس��ي قرار داديم.
الريجاني اظهار داش��ت :سهم تسهيالت
براي حماي��ت از توليد را قانون  ۴۰درصد
مش��خص کرده اما متاسفانه سال گذشته
 ۲۷درصد به اين امر تخصيص يافته است
ک��ه بايد تدابيري را بانکه��ا دنبال کنند.
با توجه به ش��رايط صنعت و نيازي که به
س��رمايه در گردش دارند سهم تسهيالت
آنها بايد داده ش��ود ،براي ص��ادرات نيز
مش��کالتي وجود دارد که موانع اين حوزه
نيز بررسي ميشود .رئيس مجلس شوراي

اس�لاميبيان کرد :مقرر شده کميتهاي در
کميس��يون مربوط به رونق توليد تشکيل
ش��ود و ه��ر روز جلس��اتي را براي بخش
کشاورزي ،صنعت ،معدن و صادرات برگزار
کند و پيش��نهاداتي که مرکز پژوهشها و
اتاق بازرگاني و س��اير دستگاهها دادهاند را
م��ورد به مورد بررس��ي کنند و در جاهايي
ک��ه اخت�لاف دارند به جلس��هاي ميآيند
که من تش��کيل ميدهم ب��ه اين ترتيب
مکانيزميتعيين ش��ده تا مسائل مربوط به
رونق توليد را پيگيري و چاره انديشي کند.
وي ب��ا بيان اينکه حوزه صنعت در اولويت
ما قرار دارد ،افزود :کميسيون رونق توليد با
حضور رئيس کميسيون صنايع و با حضور
اتاق بازرگاني و ساير بخشها ،جلساتي را

برگزار ميکنند تا مورد به مورد مسائل حل
ش��ود .الريجاني ادامه داد :دس��تگاههاي
مربوطه نيز مس��ائل اين حوزه را پيگيري
ميکنند و مش��کالتي که نياز به قانون يا
مصوبه س��ران قوا داشته باشد را مشخص
و مط��رح ميکنند .رئيس قوه مقننه گفت:
اولويت کش��ور اين است که ما بنگاههايي
که ت��وان ايجاد جهش در تولي��د را دارند
مورد حماي��ت قرار دهيم .البت��ه برخي از
مش��کالت و مس��ائل ممکن است از نظر
قانوني منطقي باشد اما با توجه به شرايط
تحريميو خاصي که در آن قرار داريم بايد
موض��وع را به صورت خ��اص ببينيم .اين
جلس��ات به اين منظور برگزار ميشود که
شرايط فعلي نياز به تغيير دارد .

پيشرفت  20درصدي پروژه چهار خطه ورودي شهر اركواز ملكشاهي

ايالم،آذر يعقوبيان :مهندس كاظميمديركل راه وشهرسازي استان ايالم در
بازديد از محورهاي ارتباطي ش��هر ملكش��اهي به همراه دكتر اميني نماينده
استان در مجلس شوراي اس�لامياز پيشرفت  20درصدي چهارخطه شدن

مسير ورودي و خروجي شهر اركوازملكشاهي خبر داد.مهندس كاظميدر اين
خصوص گفت :عمليات چهارخطه ش��دن ورودي شهر ملكشاهي به طول 5
كيلومتر در دو قطعه با پيشرفت  20درصد در دست احداث ميباشد.وي هدف

از اجراي اين طرحها را اصالح مسير ،رفع نقاط پرحادثه و از همه مهمتر روان
سازي ترافيك عنوان كرد.الزم به ذكر است محور ايالم -ملكشاهي -مهران
به عنوان مسير دوم اربعين در استان از اهميت بااليي بر خوردار است.

توسعه صادرات و کسب و کارهاي نوين
استان اولويت دوره نهم اتاق بازرگاني

اصفهان ،مريم کرباليي :مس��عود گلشيرازي،
ريي��س اتاق بازرگان��ي اصفه��ان در ديدار با
رييس کل دادگستري استان اصفهان با تاکيد
بر اينکه درص��ورت اجراي م��دل بانکهاي
اس��تاني و منطقهاي ميتوانيم از خروج منابع
مالي و عمده سپردههاي شهروندان از اصفهان
جلوگيري نماييم گفت :خوشبختانه در مقطع
حساس کنوني پيگيري دستگاه قضا براي حل
مشکالت فعاالن اقتصادي بسيار اميد بخش
بوده و هس��ت .وي در ادامه توس��عه و رونق
کس��ب و کار اعضاء ،توسعه صادرات استان و
کمک به ايجاد و رونق کسب و کارهاي نوين
را از اولويته��اي دوره نهم هيات نمايندگان
اتاق بازرگاني اصفهان بيان و تصريح کرد :ما
به دنبال ايجاد  500شرکت مديريت صادرات
ب��ه منظ��ور ايجاد يک رش��د قاب��ل توجه در
درآمدهاي صادراتي در اس��تان هستيم  .وي
همچنين خواستار رفع نقص قانوني موجود در
حوزه هياتهاي حل اختالف تامين اجتماعي
ش��د .رييس اتاق بازرگاني اصفه��ان از مبالغ
بسيار گزاف بازپرداخت تسهيالت ارايه شده از
سوي بانکها به فعاالن اقتصادي انتقاد کرد و
افزود :بس��ياري از توليدکنندگان عمال قادر به
بازپرداخت تسهيالت ارايه شده با مبالغ تعيين
ش��ده نميباشند .گلش��يرازي همچنين تاکيد
کرد :جدا بودن نظ��ام نظارتي بانکي از بانک
مرکزي در بهبود عملکرد بانکها تاثير بسزايي
خواهد داش��ت .محمدرضا حبيبي ،رييس کل
دادگستري استان اصفهان نيز در اين ديدار با
بيان اينکه حمايت دس��تگاه قضا از واحدهاي
تولي��دي و موفقيت در اين زمينه در ش��رايط
جنگ اقتصادي موجود به منزله پيروزي نظام
ميباش��د ،افزود :بحث حمايت م��ا از فعاالن
اقتصادي يک اصل بسيار مهم ميباشد .وي
اصالح و پيگيري بخشنامههاي ساعتي ،دقت
و هم��ت در بازپرداخت به موقع تس��هيالت
دريافتي از سوي بانکها و ...را در بهبود وضعيت
فع��االن اقتصادي اس��تان و عملکرد بانکها
موثر دانست و افزود :دستگاه قضا در کليه امور
اقتصادي از طريق جلسات شوراي گفت و گو و
کميته حمايت قضايي ،حاميفعاالن اقتصادي
خواهد بود .وي در پايان سخنان خود از افتتاح
بزرگترين ساختمان قوه قضاييه استان در سه
س��ال آينده خبر داد و تصري��ح کرد :عمليات
اجرايي اين ساختمان آغاز شده است.

