اخبار
پرداخت  ٥٧٧ميليارد ريال تسهيالت
حمايتي بانک صادرات در گلستان

حجم تســهيالت حمايتي بانک صادرات
ايران در استان گلستان طي  ٩ماه ابتداي
ســال  ٩٦با محوريت قــرار دادن توليد و
اشتغال و همچنين کمک به ازدواج جوانان از
 ٥٧٧ميليارد ريال گذشت .به گزارش روابط
عموميبانک صــادرات ايران ،بخشهاي
مختلف اقتصادي و عمومياستان گلستان
طي  ٩ماه منتهي به پايان آذر ماه سال ٩٦
از  ٣٨٢٦فقره تسهيالت اين بانک بالغ بر
 ٥٧٧ميليارد ريال استفاده کردهاند که وجوه
پرداختي به زوجهاي جــوان در قالب وام
قــرض الحســنه ازدواج و تهيه جهيزيه و
تسهيالت اعطايي رفع موانع توليد ،بيشترين
سهم را در اين زمينه به خود اختصاص داده
اند .بنــا براين گزارش ،طــي  ٩ماه مورد
نظر  ٣٢٧٦فقره وام قرض الحسنه ازدواج
وتهيه جهيزيه قريب به  ٣٤٣ميليارد ريال
به جوانان اين اســتان پرداخت شده که از
جايگاه ويژه بانک صادرات ايران در حمايت
از سنت حسنه ازدواج حکايت دارد.
انجمن مدیریت ایران ،بهعنوان انجمن
علمی برتر معرفی شد

در نهمين جشنواره بينالمللي فارابي (ويژه
تحقيقات علومانساني و اسالمي) ،انجمن
مديريت ايران به رياست دکتر مجيد قاسمي،
بهعنوان انجمن علميبرتر شناختهشد .به
گزارش روابطعموميبانکپاســارگاد ،اين
جشنوارهباحضوردکترروحانيرييسجمهور،
دکتر غالميوزير علوم ،تحقيقات و فناوري،
معاون علميو فناوري رياســتجمهوري
و جمعــي از ادبا ،پژوهشــگران ،مديران و
انديشــمندان برگزار شد .در اين جشنواره
انجمــن مديريت ايران به رياســت دکتر
قاسميبهعنوان انجمن علميبرتر ،از ميان
بيش از  377انجمن علمي ،بهسبب اقدامات
شايسته و تالشهاي مؤثر در عرصه دانش،
پژوهش ،توسعه و تعالي علومانساني ،موفق
به دريافت لوح تقدير و تنديس شد .گفتني
اســت جشــنواره بينالمللي فارابي ،ويژه
تحقيقات علوم انســاني و اسالميتوسط
وزارت علــوم ،تحقيقــات و فنــاوري ،به
صورت ســاالنه برگزار ميشود .موضوع
جشــنواره ،تحقيقات حوزه علوم انساني و
اسالمياســت .در اين جشــنواره در کنار
حوزه «آثار پژوهشي» ،حوزههاي ديگري
مانند تصحيح متون تاريخي ،ادبي ،فلسفي
و ،...نظريهپردازي و نقادي ،ترجمه يا مترجم
برتر و تأثيرگذار در حوزه اهداف جشنواره،
پيشکسوت علوم انساني ،مورد ارزيابي قرار
ميگيرد.

يک مقام بانک توسعه صادرات اعالم کرد

تخصیص  ۹۲۰۷ميليارد ريال تسهيالت براي صادرات در  ۱۴ماه

به گفته عليرضا مــرادي رئيس گروه
کارشناســي خطوط اعتبــاري بانک
توســعه صادرات ايران ،درحال حاضر
بانک توسعه صادرات از هشتم آبانماه
 95تاکنون طبــق قراردادهاي فعال،
مبلغ  ۹۲۰۷ميلياردريال تســهيالت
با نرخ ســود ترجيحي پرداخت کرده
است .به گزارش روابط عموميبانک
توسعه صادرات به نقل از پايگاه خبري

اگزيم نيوز ،مــرادي پيرامون جزييات
تخصيص منابع ســپردهگذاري ريالي
صندوق توسعه ملي نزد بانک توسعه
صادرات بــه صادرکننــدگان بخش
صنعت و معــدن گفت :درحال حاضر
بانک توسعه صادرات از تاريخ  ۸آبان
 ۹۵تا امروز طبــق قراردادهاي فعال،
مبلغ 9207ميليارد ريال تســهيالت با
نرخ سود ترجيحي پرداخت کرده است.

بزرگترين قــرارداد خط اعتباري ميان ايران و ايتاليا
به ارزش  ۵ميليارد يورو در روز پنجشنبه  21ديماه
 11( 1396ژانويه  )2018و دو ســال پس از اجرايي
شدن برجام بين موسســه Invitalia Global
 Investmentو دو بانــک ايرانــي «صنعت و
معدن» و «خاورميانه» بــا حضور معاون وزير امور
اقتصادي و دارايي ،رييس کل سازمان سرمايهگذاري
ايران و وزير اقتصاد ايتاليا در اين کشــور امضا شد.
اين خط اعتباري  ،مسير تعامالت اقتصادي بين دو
کشور را توسعه داده و زمينه را براي همکاريهاي
اقتصادي و اجراي پروژههاي زيربنايي با مشارکت
طرفين فراهم ميکند .همچنين قرارداد خط اعتباري
ميان ايران و ايتاليا جهــت تأمين مالي تجهيزات،
ماشــينآالت ،قطعات يدکي ،خدمات ســاخت و
ســاير خدمات از تأمينکنندگان ايتاليايي و در قالب
يك قــرارداد عموميبا نــام Master Credit
 )Agreement (MCAتنظيم و به امضا رسيد.
بانک صنعت و معدن به عنوان تنها بانک توسعهاي
در زمينه حمايت از صنعت و معدن کشــور و تأمين
مالي پروژههاي بزرگ صنعتي  ،تالش كرده است
تا در راســتاي انطباق با استانداردهاي بينالمللي و
کاهش ريســک اعتباري تغييراتي در ساختار خود
طي دوسال گذشته انجام دهد که تهيه صورتهاي
مالي برمبناي استاندارد  ،IFRSايجاد واحد تطبيق،

تدوين و بازنگري دستورالعملهاي مرتبط با روابط
کارگزاري ،مبارزه با پولشويي و اجراي آنها از جمله
اقدامات اين بانکمحســوب ميشــود .اين بانك از
زمــان اجرايي شــدن برجام تاکنــون قراردادهاي
فاينانس بسياري را با کشورهاي هندوستان ،چين،
کره جنوبي ،اتريش ،دانمارک و روســيه امضا کرده
و با توجه به پيشينه درخشان در زمينه تأمين مالي
طرحهاي بزرگ صنعتي جهت واردات ماشينآالت
و تجهيزات از شــرکتهاي مهــم ايتاليايي مانند
 Sacmi, Danieliو همچنيــن مذاکرات موفق

برگزاری نخستین جلسه هماهنگی
کمیته روستائی دهه مبارک فجر گيالن

به گزارش روابط عموميســازمان جهاد
کشاورزي استان گيالن نخستين جلسه
هماهنگي و برنامهريزي کميته روستائي
و عشــايري دهه مبــارک فجر با حضور
حجت االســام اشــجري رييس ستاد
دهه فجر اســتان گيالن در محل سالن
شــهيد احمدنژاد سازمان جهاد کشاورزي
گيالن برگزار شد .رييس ستاد دهه فجر
استان گيالن ،کميته روستايي عشايري را
يکي از موفقترين کميتههاي ستاد دهه
فجر استان برشمردند و از زحمات دست
اندرکاران اين کميته تقدير نمودند .حجت
االسالم اشــجري با اشاره به اغتشاشات
اخير اســتان و پاســخ محکم امت حزب
ا ...گيــان به آشــوبگران تحت حمايت
ذلت بار اســتکبار جهاني بيان داشــتند
دشمن با لجن پراکني در فضاي مجازي
قصد مايوس نمودن مــردم را دارد .معيار
مردم بايد شاخصهاي امام راحل و مقام
عظماي واليت باشــد .مردم بايد ببينند
چه کساني با شاخصهاي امام و رهبري
منطبق هستند و ارزيابيها را بر اين مبنا
قرار دهند .وي در ادامه اشــاره نمود بايد
زمينه مردميبودن مراسم گراميداشت ايام
ا ...دهه فجر را فراهم ساخت ضمن اينکه
دستگاههاي حاکميتي بايد بستر برگزاري
هرچه باشکوهتر مراسم را فراهم سازند.

با بانکهاي ايتاليايي ،توانســت بــه عنوان يکي از
بانکهاي منتخب در امضــاي اين قرارداد معرفي
شــود .کشــور ايتاليا همواره يکي از شرکاي مهم
اقتصادي ايران به شــمار ميآيد و در ســال 2010
بزرگترين شــريک تجــاري ايران در بين ســاير
کشورهاي اروپايي محسوب ميشد اما پس از اعمال
تحريمها بر ايران تبادالت بين المللي اقتصادي اين
کشور به نصف کاهش يافت و پس از برداشته شدن
تحريمها و در نيمه اول سال  2017حجم مبادالت
بين دو کشور نسبت به ســال  2016سه برابر شد

تفاهمنامه همکاري سهجانبه بين پستبانکايران،
سازمان صنايع کوچک و شرکت تجارت الکترونيک
نگينتوسن بهمنظور تأمين مالي واحدهاي توليدي
مســتقر در نواحي صنعتي روســتائي براي رونق
بوکارهاي خــرد و متوســط(SMEها) در
کســ 
شــهرهاي زير  10هزار نفر جمعيت امضاء شــد.
به گــزارش روابط عموميپســتبانکايران :اين
تفاهمنامه درراســتاي قانون حمايت از توســعه و
ايجاد اشــتغال پايدار درمناطق روستائي و با هدف

بهرهگيري از رويکرد تأمين مالي زنجيره تأمين در
بستر سامانه کشوري کسب و کار صورت گرفت ,
طي مراسميبه امضاء خسرو فرحي مديرعامل اين
بانک ،صادق نجفي رئيس سازمان مذکور و جمال
دامغانيان نماينده شرکت توسن رسيد .نجفي در اين
مراسم با تأکيد بر استفاده از ظرفيتهاي پستبانک
ايران براي اشتغالزائي و رونق توليد در کشور گفت:
بايستي کمکهاي هدفمندي به چرخه توليد شود
تا بتوانيم هزينههــاي زنجيره توليد را کاهش داده

نظر گرفته شده که تمام ًا به متقاضيان
پرداخت شده است .الباقي منابع نيز با
نرخ سود  11درصد به فعاالن مختلف
حوزه صادرات تخصيص داده ميشود.

و ضرورت گســترش روابط اقتصادي و بانکي پديد
آمد .از ســوي ديگر يک شرکت ســرمايه گذاري
جهاني بنام اينويتاليا براي کمک به شــرکتهاي
ايتاليايي عالقمند به کار با ايران تاسيس شده است
تا اعتبارات بانکي را در اختيار بانکهاي ايراني قرار
دهد و متقاضيان دريافت تســهيالت خط اعتباري
اينويتاليا ميتوانند به بانک صنعت و معدن مراجعه
ک قرار
کرده و طرح توجيهي خود را در اختيار اين بان 
دهند و پس از تأييد اين بانک و دريافت مجوزهاي
الزم از بانک مرکزي ،قــرارداد فرعي بين بانک و
موسسه ياد شده امضا ميشود .پرداخت و بازپرداخت
اين تسهيالت به يورو و از طريق يکي از بانکهاي
تجاري ايتاليا انجام خواهد گرفت و امکان استفاده
از اين خط اعتباري براي بخش دولتي نيازمند مجوز
شــوراي اقتصاد و بخش خصوصي نيز براســاس
اولويــت طرح ،نيازمنــد تائيــد وزارتخانه مربوطه
ميباشــد .مزيت هزينهاي که قرارداد مذکور براي
بازار ارز ايران دارد ،اســتفاده از واحد پول يورو است
كه به عنوان يكــي از مهمترين ارزهاي بينالمللي
در مراودات تجاري مورد اســتفاده قرار ميگيرد و
در قرارداد يادشده نيز از اين حوزه استفاده ميشود.
بالطبع چنين سازگاري بين ارز مورد مبادله و موقعيت
مکاني کشور طرف تجارت ،مزيتهاي هزينهاي را
براي بازار ارز ايران به همراه خواهد داشت.

و محصــوالت باکيفيتي را ارائــه کنيم .فرحي نيز
در ادامه اين مراســم ضمن اســتقبال از همکاري
متقابل گفــت :حمايت از بخشهــاي توليدي و
ل کشور
تأمين مالي آنها ميتواند راهگشــاي اشتغا 
باشد و درصدد هستيم با پرداخت تسهيالت از منابع
صندوق توسعه ملي به زنجيره توليد و بخشهاي
اشــتغالزائي ايجادي ،توسعهاي و تکميلي کمک موضوع ،آئيننامهها و دســتورالعملهاي اجرائي را
کنيم .وي تصريح کرد :بايســتي هرچه ســريعتر تهيه و براي عملياتي شده طرح به واحدهاي مرتبط
کارگروههاي مشــترک ايجادشده و ضمن بررسي ارسال نمايند.

هدفگذاری 20میلیون تنی در فوالد مبارکه

مبارکه اصفهان با شعار * فوالد مبارکه به وسعت ايران* از شمال شرق
کشور تا جنوب غرب کشور اقدام به توليد محصول ارزش آفرين با شعار
از ســنگ تا رنگ کرده است.سبحاني از فوالد مبارکه به عنوان مولود
انقالب اسالميياد کرد که مطابق با اهداف کالن نظام مقدس جمهوري

نورصالحي تصریح کرد

عصر ايرانيــان اصفهان-مريم کرباليي :محمد
نورصالحي اظهارکرد :بودجه ســال گذشــته دو
هــزار و  ۶۵۰ميليارد تومان بــود که با توجه به
رايزيهاي صورت گرفته بين مديران شهري و
شوراي اسالميشهر براي سال آينده شهرداري
اصفهان ،سه هزار ميليارد تومان بودجه پيش بيني
شده است ،اما هنوز نهايي نيست.وي با بيان اينکه
رويکرد بودجهريزي ســال آينده بر مبناي برنامه
راهبردي اصفهان  ۱۴۰۰است ،ادامه داد :اولويت
اول بودجه  ،۹۷تامين هزينههاي جاري شهر از
جمله هزينههاي نگهداري شــهر ،فضاي سبز و
خدمات شهري و حقوق و دستمزد کارکنان است.
معاون اداري و مالي شهردار اصفهان عنوان کرد:
در بودجه ســال آينده تکميل پروژهاي شاخص
شــهر از جمله مرکز همايشهــاي بين المللي،
ميــدان امام علي(ع) ،کنار گذر رينگ حفاظتي و
خط يک مترو در اولويت قرار دارد.نورصالحي با
بيان اينکه در سال آينده پس از تکميل طرحهاي

عصر ايرانيان ايالم-آذر يعقوبيان :رئيس اداره بيابان
زدايي منابع طبيعي اســتان ايالم گفت :براي اولين،
بيابانهاي ايالم مالچپاشــي ميشــوند «.مهرداد
کهزاديان» با بيان اينکه در اســتان ايالم  ۴۲۴هزار
هکتار عرصه بياباني است که در شهرستان دهلران،
مهران ،آبدانان و ايالم قرار دارند ،اظهار کرد :اقدامات
گذشته اين دستگاه اجرايي براي مقابله با بيابان زايي
در سالهاي گذشته صرف ًا اقدامات بيولوژيک همچون
نهال کاري صورت گرفته است .وي با اشاره به اينکه
 ۸۴هزار هکتار از کانونهاي بحران فرسايش بادي

نيمه تمام ،پروژههاي جديد آغاز ميشود ،تصريح
کرد :در بودجه ســال آينده به تکميل خط يک
متــرو و آغاز عمليات عمراني خط دوم و ســوم
قطارشهري اصفهان توجه خاصي شده و عالوه
بر آن براي تقويت ناوگان اتوبوســراني و توسعه
مســيرهاي « »B.R.Tبودجه خوبي اختصاص
پيدا کرده است.وي با اعالم اينکه بودجه فرهنگي
شهرداري اصفهان در سال آينده کاهش نمييابد،
اضافه کرد :بر اســاس تاکيدات شهردار اصفهان
رديــف بودجههاي مربوط بــه امور فرهنگي در
سال آينده برابر با ســال  ۹۶خواهد بود .معاون
اداري و مالي شهردار اصفهان اظهارکرد :شرايط
رکود اقتصادي بر کل کشور و دولت حاکم است،
در اين راســتا براي تحقــق درآمدهاي پايدار در
شهرداري اصفهان برنامهريزي شده که البته تکيه
اصلي بودجه ســال آينده بر درآمدهاي حاصل از
صدور پروانه ســاخت و ساز و ارزش افزوده بوده
است.

اسالميو چشم انداز بيست ساله نظام بويزه در تحقق برنامههاي اقتصاد
مقاومتي و بوميســازي دانش تويد فوالد فعاليت کرده است.سبحاني
در ادامه به ايجاد بيش از  ۳۵۰هزار فرصت شــغلي بصورت مســتقيم
و غير مســتقيم در کشور اشاره کرد و گفت :پنجاه درصد ظرفيت توليد
فوالد کشــور در اختيار گروه فوالد مبارکه اصفهان است که با توجه به
تحقق برنامه چشم انداز توسعه،توليد بيش از  ۲۵ميليون تن فوالد در اين
گروه هدف گذاري شده است.مديرعامل شرکت فوالد مبارکه بر نقش
محوري اين شــرکت در بوميسازي دانش فني توليد فوالد اشاره کرد
و گفت :با همت متخصصين و کارشناسان فوالد مبارکه ،شرکتهاي
فوالد هرمزگان و فوالد سپيد دشت با دانش فني کارکنان اين شرکت
راه اندازي شده است.سبحاني در پايان بر توليد کيفي محصوالت همگام
با افزايش کميتوليد گفت :توليد ورقهاي مخصوص رنگي ،ورقهاي
آج دار ،هدف گذاري توليد بلوم و بيلت و تامين محصول بر اساس نياز
مشتري با هدف تنوع سبد محصوالت اين شرکت هدف گذاري و توليد
شده است.

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مازندران

نقش نيم رخ سالمت در تدوين برنامه جامع سالمت

دانشــگاه علــوم پزشــکي مازندران در راســتاي
فرمايشــات مقام معظم رهبــري مبني بر افزايش
آگاهي  ،مســئوليت پذيري  ،توانمندي و مشارکت
ساختارمند و فعاالنه فرد  ،خانواده و جامعه در تامين
 ،حفظ و ارتقاء سالمت با استفاده از ظرفيت نهادها
و سازمانهاي فرهنگي  ،آموزشي و رسانهاي کشور
تحت نظارت وزارت بهداشــت  ،درمان و آموزش
پزشــکي ادام به تهيه برنامه جامع سالمت نموده
اســت .برنامه جامع سالمت اســتان يک سند باال
دســتي در جغرافياي استاني ميباشد  ،که با هدف
ارتقاي عادالنه شــاخصهاي سالمت توسط همه
دســتگاهها و نماينــدگان مردم زير نظر شــوراي
برنامهريزي استان تدوين  ،تصويب و اجرا ميشود.
مســئولين دانشگاه علوم پزشکي مازندران هدف از
تدوين برنامه جامع سالمت استان را داشتن برنامه
مصوب براي بهبود شــاخصهاي سالمت مردم ،
جلب حمايت و مشــارکت همه ذينفعان در تدوين
برنامه و ظرفيت ســازي در دانشگاه براي « اجرا»

رئيس اداره بيابان زدايي منابع طبيعي استان ايالم خبر داد

مالچپاشی بيابانهاي ايالم برای مبارزه با گرد و غبار
در عين خوش ،ابوغوير و حسن قندي شناسايي شده
است ،افزود :در سال جاري براي اولين بار براي تثبيت
اين کانونها و مقابله با وقوع ريزگردها و گردوغبار
در اســتان ،مالچ پاشي  ۸۰۰هکتار از اراضي منطقه
بحراني ابوغوير در دســتور کار قرار گرفته و عالوه
بــر اين  ۷۰درصد اين منطقه که حدوداً  ۵۶۰هکتار
است ،نهالکاري خواهد شد .رئيس اداره بيابانزدايي

توزيع  6هزار جلد دفترچه در بين
دانشآموزان مناطق محروم

بانک ملت نســبت به توزيع  ۶هزار جلد
دفترچــه در بين دانش آمــوزان مناطق
محروم اســتان سيســتان و بلوچستان
اقدام کرد .به گزارش روابط عموميبانک
ملــت ،اين بانــک در راســتاي ايفاي
مســئوليتهاي اجتماعي خود در زمينه
توســعه علم و دانــش در نقاط محروم
کشــور ۶ ،هزار جلد دفترچه  ۶۰برگ را
در بين مدارس مناطق محروم اســتان
سيســتان و بلوچستان توزيع کرد .بانک
ملت در سال جاري ،نسبت به توزيع دهها
هزار قلم دفترچه ،مداد رنگي و انواع ديگر
نوشت افزار در مدارس مناطق محروم در
ســطح کشــور با همکاري کميته امداد
امام خميني (ره) و مديريتهاي خود در
استانها اقدام کرده است.
صدور  69ميليارد ريال ضمانت نامه
در شعب بانک کشاورزي استان قزوين

شعب بانک کشــاورزي استان قزوين از
ابتداي سال جاري تا کنون مبلغ  69ميليارد
و  741ميليون ريــال ضمانت نامه براي
مشتريان و پيمانکاران بخشهاي مختلف
اقتصادي صادر کردند  .به گزارش روابط
عموميمديريت شعب بانک کشاورزي در
اســتان قزوين  ،اين ميزان ضمانت نامه
براي  155نفر از مشــتريان  ،متقاضيان و
پيمانکاران بخشهاي مختلف اقتصادي
صادر شده است .

طي نشســت مديرعامل شــرکت بيمه
«مــا» و آقاي حطيم مدير امور شــعب
بانک ملت استان اصفهان توافقاتي براي
همکاريهاي جديد بيمهاي حاصل شد.
به گزارش روزنامــه عصرايرانيان به نقل
از روابــط عمومي ،آقاي حجت بهاري فر
مديرعامل شرکت بيمه»ما» ،ضمن بازديد
از شــعبه اصفهان بيمه «ما» با مدير امور
شعب بانک ملت اســتان ديدار و گفتگو
داشت.
اخبارشهرستان

مديرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان خبر داد

پيش بيني بودجه ۳هزار ميليارد توماني شهرداري اصفهان براي سال۹۷

اخبار

نشست صميمانه مديرعامل بيمه «ما»
و مدير امور شعب بانک ملت اصفهان

شهرستان

عصر ايرانيان اصفهان-مريم کرباليي :بهرام سبحانی در سالروز افتتاح
شرکت فوالد مبارکه اصفهان با اشاره به ربع قرن تالش و سرآمدي اين
شــرکت  ،گفت :هم اکنون ظرفيت توليد در اين شرکت از  ۲/۷ميليون
تن به بالغ بر  ۳/۱۰ميليون تن در ســالجاري ميرسد.سبحاني افزود:
ظرفيت اســمياوليه اين شرکت ۴/۲ميليون تن بوده است که با انجام
طرحهاي توســعه و مديريت منابع و بهــره وري امروز به ظرفيت بالغ
بر ده ميليون تن ســاليانه دست يافته ايم.وي در ادامه با اشاره به توليد
ارزش آفرين و توسعه کيفي سبد محصوالت اين شرکت جهت عرضه
محصوالت متنوع کيفي مطابق با درخواست مشتريان جهت صادرات به
بازارهاي جهاني گفت :اولويت اول عرضه محصوالت اين شرکت تامين
نياز واقعي بازار داخل بوده است.ســبحاني در ادامه به بازاريابي و کشف
بازارهاي جديد صادراتي اشــاره کرد و گفت :محصوالت فوالد مبارکه،
عالوه بر کشورهاي آسيايي ،و اروپايي اخيرا به کشورهاي آمريکايي نيز
صادر ميشود.مديرعامل فوالد مبارکه اصفهان از رشد توليد محصوالت
و تکميل زنجيره توليد در اين شــرکت اشاره کرد و گفت :گروه فوالد

بانک و بیمه

www.asre-iranian.ir

ک و سازمانصنايعکوچک
امضای تفاهمنامه همکاري بين پستبان 

استاندار گيالن:

اســتاندار گيــان در شــوراي حفاظت
از منابع آب اســتان با بيــان اينکه اجازه
نخواهــم داد هيــچ کشــاورزي بدليل
کــم آبي از فعاليت کشــاورزي در فصل
زراعــي آتي محروم بماند افزود  :انشــاء
ا ...با برنامهريــزي و مديريت منابع آب
و همکاري کشــاورزان عزيز سال زراعي
آتي را بدون مشکل سپري خواهيم کرد.
به گزارش روابــط عموميآب منطقهاي
گيالن؛ دکتر مصطفي ســاالري در اين
نشســت که در محل ســالن اجتماعات
سدســفيدرود منجيل برگزار شد ،کاهش
قابل توجه نزوالت جوي در ســال جاري
نســبت به ســنوات گذشــته را از جمله
داليل برگزاري اين نشســت عنوان کرد
و با بيان اينکه منابع آبي ذخيره ســازي
شده در اســتان نسبت به سنوات گذشته
کمتر است افزود  :انشاء ا ...با برنامهريزي
و مديريــت صحيح منابع آب و همکاري
کشاورزان عزيز سال زراعي آتي را بدون
مشکل سپري خواهيم کرد .

در حوزه صادرات مصرف ميشود .وي
به شــرح جزييات شرايط تخصيص و
نرخ ســود اين منابع پرداخت و گفت:
از منابــع فوقالذکر دو قــرارداد 600
ميليارد ريالــي مجموع ًا معادل ۱۲۰۰
ميليارد ريال جهت تخصيص سرمايه
درگردش بخش صنعــت و معدن در
مناطق غيربرخــوردار و دانش بنيان
تماميمناطق با نرخ سود  12درصد در
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حضور درخشان بانک صنعت و معدن در عرصههاي بين المللي

اخبار شهرستان
هیچ کشاورزی به دلیل کمآبی از
فعالیت محروم نمیماند

رئيس گروه کارشناسي خطوط اعتباري
بانک توســعه صادرات در ادامه افزود:
در حال حاضر منابــع ريالي صندوق
توسعه ملي نزد بانک توسعه صادرات
در قراردادهاي فعال به ميزان 14700
ميليارد ريال است که عمده اين منابع
بــه جز  500ميليارد ريــال آن (منابع
غيرصادراتي با نرخ سود  16درصدي)
و مابقي با نرخ ســود  11و  12درصد
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منابع طبيعي استان ايالم به فوايد استفاده از مالچ در
تثبيت کانونهاي بحراني بيابانها اشاره و اضافه کرد:
مالچ با به هم چسباندن ذرات شن و ماسه عرصههاي
بياباني مانع از فرســايش بادي شده و عالوه بر اين
با حفظ رطوبت خاک ،شرايط را براي استقرار نهال
در اين عرصهها فراهم ميکند .کهزاديان به توقف
فرســايش بادي با اجراي طرح مالچپاشي و کاشت

بيان نموده است .مسئوالن استاني در تدوين برنامه
جامع سالمت تمام جزئيات را مورد توجه قرار داده
اند ،برنامه جامع ســامت تماميگروهاي ســني ،
تماميمکانها اعم از روســتاها  ،شهرها و حاشيه
شــهرها  ،همکاري همه جانبه شامل دولتي  ،غير
دولتي ،خصوصي و مردم و در چهار بعد ســامت
جســمي ،روانــي  ،اجتماعي و معنوي را پوشــش
ميدهد .در راس ساختار عملياتي تدوين سند جامع
استان  ،شوراي برنامهريزي استان قرار گرفته است
 ،در مرحله دوم شــوراي کارگروه سالمت و امنيت
غذايي و سپس شوراي راهبردي دانشگاه به ترتيب
ايفاي نقش مينمايند .الزم به ذکر است که شوراي
راهبردي دانشگاه نيز خود به  3بخش کارگروه ذي
نفعــان  ،کارگروه تلفيق و کارگروههاي فني بخش
بندي شده است .همچنين کارگروه ذي نفعان خود
شامل دستگاهاي استان  ،سمنها و خانه مشارکت
و کارگروههاي فني نيز شــامل بهداشت  ،درمان ،
آموزش و غذا و دارو ميباشد.
گونههاي گياهي بوميمنطقه در کانونهاي بحراني
اشــاره کرد و ادامه داد :در اين منطقه ،شرايط براي
اجراي طرح بيابان زدايي با وجود روســتاها ،راههاي
روســتايي و اراضي زراعي همچون منطقه دشــت
عباس فراهم است .وي با اشاره به انتقال آب کرخه
به  ۵۰هزار هکتار از اراضي منطقه و همچنين وجود
چاه نفتي چشمه خوش ،يادآور شد :اين پتانسيلهاي
بالقوه ،اهميــت کار در اين منطقه خاص را بيش از
پيش ميکند که نياز به ســرمايهگذاري در منطقه
احساس ميشود .

اجراي بيش از  900کيلومتر شبک ه
گذاري گاز درآذربايجان شرقي

تبريز -توفيقي :مديرعامل شرکت گاز استان
آذربايجان شــرقي از اجــراي بيش از 900
کيلومتر شــبکه گذاري گاز در 9ماهه سال
جاري در شهرها و روستاهاي اين استان خبر
داد .ســيد رضا توحيدي مديرعامل شرکت
گاز اســتان آذربايجان شــرقي با اعالم اين
خبر افزود  :از مجموع  900کيلومتر شــبکه
گذاري گازاجرا شــده در  9ماهه سال جاري
 122کيلومتر در شهرها استان و 733کيلومتر
در ســطح روستاهاي استان اجرا شده است.
سيد رضا توحيدي از رشد ده درصدي اجراي
شــبکه گذاري گاز نسبت به سال قبل خبر
داد و افزود :با توجه به اينکه اکثر روستاهاي
باقيمانده گازرســاني نشــده صعب العبور و
مناطق دور افتاده روستايي هستند اما با همت
مجموعه همکاران سخت کوش شرکت گاز
استان نسبت به سال قبل از رشد ده درصدي
اجراي شبکه گذاري گاز برخوردار هستيم .
خط استکبار در عمليات فتح ميمک
شکستهشد

عصرايرانيانايالم-آذريعقوبيان:فرماندهسپاه
اميرالمؤمنين (ع) استان ايالم ،گفت :نوزدهم
ديماه ،ســالروز عمليات غرورآفرين ضربت
ذوالفقار و آزادسازي ارتفاعات ميمک به دست
تواناي رزمندگان ارتش ،سپاه و عشاير غيور
و ايالت و طوايف بزرگ استان ايالم است.
سردار سيد صادق حسيني ،اظهار کرد :حضور
عشــاير غيور ،ايالت و طوايف بزرگ استان
قهرمانپرور ايــام خصوص ًا ايل غيرتمند و
شــجاع خزل در اين عمليات ،برگ زرين و
سند افتخارآميز مردم خطه خونرنگ اين ديار
در هشت سال دفاع مقدس است.وي ،تصريح
کرد :نگاه به موقعيت منطقه سوقالجيشي
ميمک و زمان آزادســازي آن گوياي خيلي
از حقايق است که چگونه نيروهاي قهرمان
ارتش ،ســپاه ،بسيج و عشــاير با وحدت و
يکدلي و حداقل امکانات توانستند ارتفاعات
حساس و صعبالعبور و سوقالجيشي ميمک
که صدام پس از اشغال آن با تبليغات فراوان
آن را ســيف سعد (شمشير برنده) خواند بود،
آزاد کنند.فرمانــده ســپاه اميرالمؤمنين (ع)
استان ايالم ،يادآور شد :سردار شکستخورده
قادســيه که وعده فتح تهران را در آيندهاي
نزديک به نيروهايش داده بود ،اشغال کشور
ايران اسالميتا رسيدن به پايتخت آن يعني
تهران در مدتزمــان کوتاهي را طرحريزي
و به نيروهايش ابالغ کــرده بود ،وقتي بعد
از چهار ماه اشغال ميمک ،سيلي محکمياز
دســت فرزندان قهرمان ايران و ايالم مقاوم
خورد و ميمک از دست ارتش متجاوزش باز
پس گرفته شد.

