اخبار
عرضه اوراق گواهی سپرده
موسسه اعتباری ملل ادامه دارد

به گزارش روزنامه عصرایرانیان،فروش
اوراق گواهی ســپرده مــدت دار ویژه
سرمایه گذاری عام موسسه اعتباری ملل
که از تاریخ  ۲۳دی ماه آغاز شده بود تا
 ۴بهمن ماه سال جاری ادامه دارد.
بازديد عضو هيئت مديره بانک صنعت
و معدن از نيروگاه شوباد

حسين عسکري عضو هيات مديره بانک
صنعت و معدن از نيروگاه  484مگاواتي
شوباد در شهرستان کهنوج استان کرمان
بازديد کرد .به گزارش پايگاه اطالعرساني
بانك صنعت و معدن نيروگاه ياد شده با
سرمايه گذاري  230ميليون يورويي بانک
صنعت و معدن در اواخر سال  1395توسط
متخصصين داخلي به بهره برداري رسيده
و ضمن ايجاد اشتغال مستقيم  67نفر ،در
حال حاضر با ظرفيت کامل در مدار شبکه
برق سراسري کشور قرار گرفته است .با
بهره برداري از اين نيروگاه  ،استان کرمان
که قبال واردکننده برق از استانهاي همسايه
خود بوده هم اکنون صادرکننده برق به آن
استانهاي محسوب ميشود .گفتني است
اين بازديد با همراهي اسدي مدير نظارت
بر طرحها و کاملي رئيس اداره نظارت بر
طرحهاي بانك صنعت و معدن انجام شده
است.
سهم  22درصدي بانک ملي ايران در
سپردههاي ارزي و ريالي

بانک ملي ايران در نه ماه ابتداي امســال
بيش از  22درصد سهم سپردههاي ريالي
و ارزي بانکها را بــه خود اختصاص داد
که بدين ترتيب باالترين ســهم سپردهها
در بازار بانکي را کســب کــرد .به گزارش
روابط عموميبانک ملي ايران ،بر اســاس
آمار وضعيت ســپردههاي  13بانک عضو
کميســيون تبادل اطالعات بانکي ،بانک
ملي ايران از ابتداي ســال جاري تا پايان
آذرماه در مجموع چهار سپرده کوتاه مدت،
بلندمدت ،پسانداز و جاري نيز با بيش از 24
درصد سهم باالترين رتبه به خود اختصاص
داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته
 21درصد رشد را نشان ميدهد.

پرداخت تسهيالت قرض الحسنه در راستاي بهبود معيشت مردم
بانک قرض الحسنه مهرايران در ۱۰
ماه ابتداي ســال جاري بالغ بر ۵۸۲
هزار فقره تســهيالت قرض الحسنه
بــه اعتبار  ۶۴هزار ميليــون ريال در
حوزههاي بهبود معيشت ،اشتغالزايي
و کارآفرينــي ،بهداشــت و درمــان،
ازدواج جوانــان و همچنين حمايت از
مددجويان پرداخت کرده است.
به گــزارش روزنامه تجارت به نقل از
روابط عموميبانک قرض الحســنه
مهرايــران ،همچنين  ۹۰درصد منابع
جذب شــده به پرداخت تســهيالت
قرض الحســنه در حوزههاي مختلف

اختصــاص يافتــه و ده درصد مابقي
نيز ذخيره قانونــي نزد بانک مرکزي
ميباشد.
در سال  ۹۶نسبت به پايان سال گذشته
بيش از  ۶۰درصد منابع قرض الحسنه
جذب شــده است ،که نشــان دهنده
ارتقاء جايگاه خدمات قرض الحســنه
بانــک در اذهان عموميو شــناخت
بيشــتر مردم از خدمات و طرحهاي
تسهيالتي آن است.
بانک قــرض الحســنه مهرايران در
راســتاي اجراي سياســتهاي کلي
جمعيت تمرکز خود را به امر تســهيل

عصــر ايرانيان گلســتان – صفرخاني:

مدير دفتر رودخانهها و ســواحل شرکت
آب منطقهاي گلســتان از اتمام عمليات
اجرايي پروژه تثبيت بســتر مسيل گچي
سو در داخل روســتاي گچي سوي باال
در شهرســتان کالله در قالب پروژههاي
مطالعه و اجراي مهندسي رودخانه استان
خبر داد.به گزارش روابط عموميشرکت
آب منطقهاي گلســتان ،مهندس شجاع
شــفيعي با اعالم اين مطلب اظهار کرد:
عمليات تثبيت بســتر مسيل گچي سو
کــه با هدف تثبيت بســتر رودخانه و در
نتيجه کاهش خطرات وخسارات ناشي از
سيالبهاي ساليانه به تاسيسات زيربنايي
و بافت مســکوني در محدوده روستاي
گچي ســوي باال و در قالب پروژههاي
استاني با اعتبار  1950ميليون ريال آغاز
شده بود به اتمام رسيد.وي تصريح کرد:
اين پروژه شــامل احــداث  3کف بند به
ارتفاع  3متر و يک کف بند به ارتفاع  2متر
ميباشد که اجراي آن طبق قرارداد  2ماه
به طول انجاميد.
اجراي عمليات اصالح  240ايستگاه
هوايي توزيع برق در سمنان

عصــر ايرانيان ســمنان-رضا تبيانيان:

عمليات احداث  142دستگاه پست هوايي
و اصالح  198ايستگاه هوائي توزيع برق
 ،از ابتداي امسال تاکنون اجرائي گرديده
اســت .معاون برنامه ريزي و مهندســي
شرکت توزيع برق استان سمنان با اشاره
به احداث  74هزار متر شبکه فشار متوسط
زميني و هوايي گفــت :طرح اصالح 21
هزار متر شــبکه  20کيلوولت در استان
به اجرا درآمده است .مهندس سيدمحمد
حســيني نژاد با بيان اين که  44هزار متر
شبکه فشار ضعيف هوايي و زميني برقرار
شده افزود :به همت نيروهاي اجرائي اين
شــرکت  42 ،هزار متر شبکه توزيع برق
بهسازي شده است .وي در ادامه با ابراز اين
که شــش هزار و  111انشعاب جديد داير
شــده تصريح کرد :اين شرکت هم اينک
به بيش از 365هزار مشــترک در استان
خدمترساني مينمايد.وي با توجه به داير
نمودن يک هزار و  959سرچراغ جديد از
شروع ســال 96تاکنون اظهار داشت  :به
منظور بهبود روشنايي معابر سطح استان ،
دو هزار و  160چراغ نيز تعويض و بهسازي
گرديده است.وي خاطر نشان کرد :براي
انجام طرحهاي توسعه و احداث پروژههاي
عمراني ذکر شده  ،مبلغ  114ميليارد و 257
ميليون ريال هزينه شده است .

راســتاي برنامههاي عملياتي تحقق
مســئوليت اجتماعــي خــود ،پروژه
توانمندســازي دانش آموزان مناطق
محروم از طريــق تهيه و توزيع بيش
از  ۳۰۰هــزار قلــم کاالي تحصيلي،
آموزشي و بهداشــتي با هدف کمک
به برنامههاي ريشه كني فقر به ارزش
 ۱۵ميليارد ريال را اجرا كرده اســت.
تالش بــراي همکاري و مشــارکت
با ســازمانهاي مربوطه در راســتاي
پرداخت تســهيالت قرض الحســنه
خريد موتورسيکلتهاي هيبريدي در
کالن شهرها ،تامين نقدينگي باهدف
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احداث گلخانه در اســتانها و مناطق
گــرد و غبار خيز و اعطــاي وامهاي
قرض الحســنه براي خريد انشعابات
آب و فاضالب از جمله گامهاي موثر
اين بانك براي بهبود محيط زيســت
است.

هدف اول بانک تجارت تامين منافع ذينفعان است

مدير عامــل بانک تجــارت بر اســتفاده از تمام
ظرفيتهــاي نيروهاي باتجربه بــراي تامين منافع
مشتريان و سهامداران اين بانک تاکيد کرد.
به گزارش روزنامــه عصرايرانيان به نقل از روابط
عموميبانــک تجارت رضا دولــت آبادي در جمع
مديران عامل و اعضاي هيات مديره ادوار گذشــته
اين بانک ســخن ميگفت با اشاره به سابقه يک
قرن حضور بانک تجارت در نظام پولي کشور گفت:
در اين سالهاي پر فراز و نشيب ،سکان هدايت اين
بنگاه اقتصادي خوشــنام بارها در دستان مديران
اليق و با تجربه قرار گرفت تا اين کشــتي بزرگ
همچنــان در اين درياي متالطــم و پر خروش با
حرکت منطقي خود به ساحل آرامش نزديک شود.
مدير عامل افــزود :اين خانواده بــزرگ که امروز
اعضاي آن به  100هزار نفر بالغ ميشود به گذشته
خود ميبالد و آن را تکيه گاه و پشتوانه موفقيتهاي
آتي ميداند  .دستاوردهاي امروز ما نتيجه تالش و
دسترنج آنهايي است که دل در گرو بالندگي بانک

تجارت داشتند و ما نيز اينگونه ادامه ميدهيم تا اين بازنشسته اين بانک در سالهاي گذشته يادآور شد:
سفره همچنان براي آيندگان و فرزندانمان گسترده عالوه بر سود جستن از دانش و تجربيات ارزشمند
و پر برکت باشد.
نيروهاي بازنشسته بانک تجارت ،به همدلي  ،تعهد
دولت آبادي با تقدير از تالشهاي مديران و کارکنان و پشتکار همکاران عزيزم در جاي جاي بانک براي

پيشبرد برنامههايمان ايمان داريم.
مدير عامل بانک تجارت در ادامه اظهار داشت :ما
و شما جزئي از آينده بانک تجارتيم که بايد از امروز
دگر بار دست در دست يکديگر آن را بهتر و زيباتر از
گذشته بسازيم تا ناممان در تاريخ بانک فردا بماند.
بر اين عهد و پيمان اســتواريم و هزاران اميد را به
انتظار نشسته ايم .در ادامه اين مراسم احمدي آذر
رييس اداره روابط عموميبانک تجارت اظهار داشت
 :مشاهده پيوند ناگسســتني مديران ارشد ديروز و
امروز بانک تجارت با اين خانواده بزرگ  ،بي ترديد
موجب افزايش اطمينان خاطر کليه ذينفعان نسبت
به قوام و استواري اين بانک بزرگ و اراده اعضاي
آن براي تعالي و پيشرفت در تماميعرصهها خواهد
بود  .در اين نشست صميمانه همچنين گروهي از
مديران ارشــد اسبق بانک ضمن تشکر و قدرداني
از برگزاري اين مراســم  ،اعالم داشــتند که آماده
همــکاري وانتقال تجارب خود بــه مدير عامل و
اعضاي هيات مديره در تمام سطوح هستند.

رونمایی از یک طرح ویژه به جای دریافت خسارت

خريدبيمهنامهعمروسرمايهگذاريبيمهسرمدبرايذينفعان

در ســالهاي اخيــر ،يکپارچهســازي عمليــات
فرهنگســازي در حــوزه بيمه با نظــارت دقيق
بيمــه مرکــزي ج.ا.ا و همافزايــي در زمينههاي
همگانيســازي فرهنگ بيمه به ويــژه بيمههاي
عمــر و ســرمايهگذاري از طــرق مختلفي چون
تبليغ ،آموزش ،پژوهش و تکنيکهاي رســانهاي
در کشــور صورت پذيرفته است.به گزارش روزنامه
عصرايرانيان به نقل از روابط عموميبيمه ســرمد،
انتشــار عناوين متعدد کتاب کــودک و نوجوان با

هدف فرهنگســازي و آموزش مفاهيم بيمهاي به
زبان ســاده و از ســنين پايين توسط شرکتهاي
بيمه ،مشارکتپذيري و انسجام همه شرکتها در
رواج بيمههاي زندگي در ميان تمام اقشــار جامعه،
اتفاقات مثبتي را در صنعت بيمه کشــور رقم زده
اســت.اتفاقي که براي يکــي از بيمهگذاران بيمه
ســرمد به وقوع پيوست ،اگر چه بسيار تلخ و ناگوار
بود ،اما نشــان از نتايج مطلــوب اقدامات صورت
گرفته در صنعت بيمه کشــور ميباشد.در پي فوت

يکي از بيمهشــدگان بيمههاي زندگي بيمه سرمد،
پدر متوفي (ولي قهري ذينفعان فوت بيمهشده) در
اقداميهوشــمندانه و دورانديشانه به جاي دريافت
مبلغ خســارت به مبلغ  8/3ميليارد ريال ،کل مبلغ
را براي خريد بيمهنامه عمر و سرمايهگذاري براي
ذينفعان متوفي اختصاص داد.پدر آن مرحوم ،تمام
مبلغ خســارت مذکور را که به عنــوان بزرگترين خريد بيمهنامه عمر و سرمايهگذاري براي ذينفعان
خسارت بيمههاي زندگي اين شرکت در اين رشته متوفي هزينه نمود و مابقــي را به عنوان اندوخته
از بدو تاســيس تاکنون به وقوع پيوسته بود ،براي بيمهنامه آنان ،نزد شرکت پسانداز کرد.

در مراسم بیستوپنجمین سال تاسیس شرکت اعالم شد

رشد 53درصدی بوميسازي قطعات مورد نياز فوالد مبارکه

در تماميزنجيره توليد اين شرکت افزايش توليد مشاهده ميشود .وي
اظهار کرد 85 :درصد از محصوالت اين شرکت در  9ماهه سالجاري به
داخل کشور و  15درصد به صادرات اختصاص پيدا کرد .سبحاني اضافه
کرد :حدود  2هزار و  800شــرکت باالدســتي با مجتمع فوالد مبارکه
همکاري دارند .وي با بيان اينکه طرحهاي توسعه از ابتداي بهره برداري

تا امروز در اين مجتمع صنعتي دنبال شده است اظهار کرد :ظرفيت توليد
فوالد خام در فوالد مبارکه از  2ميليون و  400هزار تُن در سال به هفت
ميليون و  200هزار تُن رســيده و بر اساس برنامه ،اين ميزان توليد در
سال جاري (  ) 96به هشت ميليون و  630هزار تُن ميرسد.مديرعامل
فوالد مبارکه افزود :اين شرکت پس از گذشت  25سال ،با برخورداري از
سهم  22درصدي فوالد کشور بعنوان بزرگترين توليد کننده و بزرگترين
شرکت بورســي با هفت هزار و  500ميليارد تومان سرمايه ثبت شده
است.وي بابيان اينکه توليدات فوالد مبارکه امروز به مرز  101ميليون
تُن رســيده اســت ،گفت :ظرفيت توليد فوالد خام اين شرکت به 10
ميليون و  300هزار تُن رسيده است.سبحاني با اشاره به اينکه  49درصد
محصوالت فوالد مبارکه طي چهار سال گذشته به اتحاديه اروپا صادر
شده است ،گفت :صادرات محصوالت اين شرکت به اتحاديه اروپا نشان
از کيفيت باالي محصوالت فوالد مبارکه دارد.وي با بيان اينکه يکي از
رسالتهاي فوالد مبارکه کاهش مصرف آب است ،گفت :ميزان مصرف
آب در شــرکت فوالد مبارکه  40ميليون متر مکعب بود که اين ميزان
اکنون به  25ميليون متر مکعب کاهش يافته است.

با حضور شرکت داخلی و خارجی اتفاق میافتد

دههاي شــرکت داخلي و خارجــي از  4تا  7بهمن
ماه در اولين نمايشــگاه بين المللــي جامع دريايي
ايران؛ نوينتريــن توليدات ،دســتاوردها و خدمات
مختلف خــود را به نمايش عمــوم ميگذارند ،اين
نمايشگاه با حضورهشت کشــور خارجي و درمحل
دائمينمايشگاههاي بين المللي تهران برگزار ميشود.
به گــزارش روابــط عموميو اطالعرســاني اولين
نمايشــگاه بين المللي جامع دريايي ايــران؛ در اين
نمايشگاه  140شرکت داخلي و خارجي حضور دارند
که از تعداد يکصد شرکت داخلي و  40شرکت شرکت
خارجي و از کشورهاي فرانسه ،لهستان ،سوئد ،ايتاليا،
هلند ،آلمان ،چين و روسيه هستند.
در اين نمايشگاه دســت اندرکاران و فعاالن دريايي
کشور در همه بخشهاي دريا شامل صنايع ساخت
شــناور و تجهيزات فراساحل ،بندر و خدمات بندري،

تهران ميزبان اولين نمايشگاه بين المللي جامع دريايي ايران

حمل و نقل دريايي ،اســتخراج و اســتحصال منابع
دريايي ،شيالت ،محيط زيست دريايي ،گردشگري
دريايي ،بيمه و ســرمايه گــذاري ،رده بندي ،امنيت
دريايي ،مناطق آزاد و ساير بخشهاي مرتبط حضور
و مشارکت دارند.
همزمان با برگزاري اولين نمايشگاه بين المللي جامع
دريايي ايران مراسم ويژه بزرگداشت شهداي دريايي
کشور و يادبود شــهداي نفتکش سانچي با حضور
مسوالن مختلف کشــوري و لشگري برگزار خواهد
شد.
اولين نمايشگاه بين المللي جامع دريايي ايران در شش
بخش اصلي برگزار ميشــود که شامل:حمل و نقل
دريايي (مالکان شناور ،خدمات نمايندگي کشتيراني،
مديريت کشتي ،خدمات بروکري،حقوق بين الملل
دريايي ،موسســات مالي ،امنيت دريايي ،علوم جوي

واقيانوس شناسي است .بخش بنادر نيز شامل مديريت
بنادر ،عمليات بندري ،خدمات بندري ،هيدروگرافي
اليروبي ،سالويج ،مهندسين و مشاورين ساخت بنادر
ترخيــص کاال و گمرکي ،خدمــات حفاظت محيط
زيست دريايي است .بخش ساخت و تجهيزات شناور
هم شامل طراحان شناور ،سازندگان شناور ،سيستم
رانش ،سيستمهاي ناوربري و مخابراتي ،تجهيزات
عرشــه ،تجهيزات ايمني و نجات ،ماشين آالت ،آب
شيرين کنها و تجهيزات وابسته ميباشد.در بخش
گردشــگري و تفريحات دريايي گروههاي ساخت و
بهره برداري ،قايقهاي تفريحي ،جت اسکي ،وسايل
ورزشهاي دريايي حضور خواهند داشت ،در بخش
فراســاحل نيز گروههاي ساخت جکت و سکوهاي
نفتي ،حفاري دريايــي ،لوله گذاري در دريا ،عمليات
نفتي ،تجهيزات اکتشاف و استخراج و عمليات غواصي

و در بخش شيالت هم گروههاي صيد صنعتي ،آبزي
پروري ،تجهيزات و پرورش ماهي در قفس ،غذاهاي
دريايي ،تجهيزات عمل آوري حضور دارند.
برگزاري چندين کارگاه آموزشي و سمينار تخصصي
با حضور استادان دانشگاهها و صاحبنظران و همچنين
حضور هيئتهاي مختلف بازرگاني از ديگر کشورها،
بخشي از برنامههاي جانبي اين نمايشگاه است.
عالقمندان ميتوانند براي کســب اطالعات بيشتر
اين نمايشگاه با شــماره تلفنهاي 88314500ستاد
برگزاري نمايشگاه تماس بگيرند و يا به پايگاه اينترنتي
 www.marineex.irمراجعه کنند.
اولين نمايشــگاه بين المللي جامع دريايي ايران از 4
تــا  7بهمن ماه هر روز از ســاعت  9تا  17در محل
دائمينمايشــگاههاي بين المللي تهران آماده بازديد
عالقمندان است.

رونمایی از یک طراح در روستاهای طارم و سلطانیه

آبگرمکنهاي خورشيدي جان درختان را نجات ميدهند

معاون حفاظــت و امــور اراضي منابــع طبيعي و
آبخيــزداري اســتان زنجان اعالم گفــت :با نصب
 44دســتگاه آبگرمکن خورشــيدي در روستاهاي
شهرستانهاي طارم و سلطانيه از قطع بي رويه درختان
براي تامين سوخت مورد نياز جلوگيري شده و جان
جنگلهاي اين روســتاها در امان خواهد بود .پيمان
فقيه روز چهارشــنبه در گفت و گــو با خبرنگار ايرنا
افزود :آبگرمکنهاي خورشــيدي در روستاهاي 'تازه
کند' شهرستان طارم و 'پرنگين' شهرستان سلطانيه به
منظور جلوگيري از قطع بيرويه درختان جنگلي نصب
ميشود .وي تاکيد کرد :بايد الگوي مصرف سوخت در

روستاهاي حاشيه جنگلها تغيير يابد .معاون حفاظت
و امور اراضي منابع طبيعي و آبخيزداري استان زنجان
گفت :روســتاي تازه کند شهرستان طارم  31خانوار
دائميو  40خانوار غير ســاکن دارد و در روســتاي
پرنگين ســلطانيه نيز  10خانــوار دائميو  51خانوار
غيرساکن هستند .هزينه خريد  44دستگاه آبگرمکن
خورشيدي با اعتبار  700ميليون ريال از محل اعتبارات
ملي خريداري شــده و نصب همه اين آبگرمکن نيز
برعهده اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري است .فقيه
با اشــاره به امضاي تفاهم نامه مربوط به طرحهاي
مشــارکتي اداره کل منابع طبيعــي و آبخيزداري در

بانک شهر صدرنشين شبکههاي
اجتماعي در ميان بانکهاي کشور

بانک شــهر با کسب بيشــترين امتياز،
صدرنشين شبکههاي اجتماعي تلگرام و
اينســتاگرام در ميان بانکهاي کشور در
سه ماهه سوم ســال 96شد .به گزارش
مرکــز ارتباطات و روابــط عموميبانک
شهر ،بر اساس آناليزهاي دورهاي بانکتاک
ت بانکهاي ايراني در رسانههاي
از فعالي 
اجتماعي و بــا اســتفاده از فاکتورهاي
متعدد ارزيابي ،اين بانک در سه ماه سوم
سالجاري ،رتبه نخست در ميان بانکهاي
کشور را در شبکههاي اجتماعي تلگرام و
اينستاگرام کسب کرد.
بر اساس اين آناليز که  10بانک برتر اين
شبکهها در آن مشخص شده است ،بانک
شــهر با  925.6امتياز(  224هزار و 534
نفر عضو) در کانال تلگرام و همچنين با
 790.9امتياز (  102هزار و  998نفرعضو)
در شبکه اينستاگرام  ،موفق شد تا براي
دومين دوره متوالي به رتبه نخست دست
يابد و جايگاه خود را حفظ کند.
عالقهمنــدان ميتواننــد شــبکههاي
اجتماعي تلگرام و اينستاگرام بانک شهر
را در آدرس@shahrbankofficial
دنبال کنند.
برگزاری جشن تکليف فرزندان
کارکنان وزارت ارتباطات

مراسم جشــن تکليف فرزندان کارکنان
وزارت ارتباطــات و فنــاوري اطالعات،
ســازمانها و شرکتهاي تابعه با حضور
خانوادههاي آنان از جمله پستبانکايران،
توهشــتم ديما ه ســال جاري در
بيس 
ســالن محمد پارسا مؤسســه فرهنگي
و ورزشــي پيام برگزار شــد .به گزارش
روابط عموميپســتبانکايران :در اين
مراسم که با حضور بيش از  1600نفر از
فرزندان پسر و دختري که به سن تکليف
رسي دهاند برگزار شد محمدرضا فرنقيزاد
رئيس مرکز روابط عموميو اطالعرساني
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات گفت:
رسيدن به سن تکليف افتخاري است که
خدا به فرزندانمان اعطا کرده است.
اخبارشهرستان

شهرستان

عصر ايرانيان اصفهان-مريم کرباليي :بهرام سبحاني ' در مراسم بيست
و پنجمين سالروز افتتاح شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اينکه بوميسازي
قطعات مورد نياز فوالد مبارکه از ابتداي راه اندازي اين مجتمع صنعتي
همواره پيگيري شده اســت ،افزود :از ابتداي راه اندازي مجتمع فوالد
مبارکه تاکنون بوميسازي قطعات مورد نياز فوالد مبارکه  114درصد
رشد يافته است که  53درصد آن مربوط به چهار سال گذشته است .وي
بيان کرد :از طريق مهندسي معکوس بيش از  85درصد از قطعات مورد
نياز اين متجمع که از خارج از کشور تامين ميشد ،اکنون در داخل کشور
توليد ميشود و اين به معناي تحقق اقتصاد مقاومتي است.مديرعامل
فوالد مبارکه اضافه کرد :بيش از  2هزار و  250ميليارد تومان از محل
بوميسازي قطعات و تجهيزات مورد نياز اين شرکت صرفه جويي شده
اســت .وي با بيان اينکه يکي از ويژگيهاي فوالد مبارکه کامل بودن
زنجيره توليد در اين مجموعه است ،افزود :برخورداري از زنجيره کامل
توليد ( از ســنگ تا رنگ) از نظر اقتصادي موجب توسعه اين شرکت
شده است.سبحاني با بيان اينکه زنجيره کامل توليد از باالدست تا پايين
دست در فوالد مبارکه وجود دارد ،گفت :امسال نسبت به سال گذشته

بانک و بیمه

www.asre-iranian.ir

دولت آبادي مديرعامل بانک تجارت تصریح کرد

اخبار شهرستان
اتمام عمليات اجرايي پروژه تثبيت
بستر مسيل گچي سو کالله

در ازدواج جوانان قرار داده است .طي
ده ســال فعاليت بانک قرض الحسنه
مهــر ايران بالغ بر  ۲۵۹هزار فقره وام
ازدواج پرداخت شده است و در  ۱۰ماه
ابتداي سال  ۹۶نيز بيش از  ۲۹هزار و
پانصد نفر از جوانان با مراجعه به شعب
از تســهيالت قرض الحســنه ازدواج
استفاده نموده اند.
ايــن بانک ،بالــغ بر  ۵ميليــون نفر
مشتري و ســپرده گذار دارد که بيش
از ســه ميليون نفر از آنان تسهيالت
قرض الحسنه دريافت نموده اند.
بانک قرض الحســنه مهــر ايران در
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مناطق هدف و عملياتي شدن آن در سال  93افزود:
اين مهم با هدف ترغيب جنگل نشينان و روستائيان
براي مشارکت در پروژههاي حفاظتي اداره کل منابع
طبيعي صورت ميگيرد .وي جلوگيري از تصرفات و
تخريب عرصههاي ملي و طبيعي ،کسب نتايج موثر
در مقابله با آتش سوزيها ،آفات و بيماريهاي گياهي
و کمک به حفظ اراضي را از مزاياي موفقيت در اجراي
پروژههاي مشارکتي اعالم کرد .فقيه ضمن تاکيد بر
توجه به معيشت بهرهبرداران در کنار توسعه پوشش
گياهي مناطق اســتان زنجان گفت :اداره کل منابع
طبيعي و آبخيزداري استان زنجان طرحهاي توسعه

جنگل با گونههاي اقتصادي را نيز عملياتي ميکند .به
گزارش ايرنا ،آبان سال  94براي سرخ آباد که يکي از
روستاهاي دور افتاده و محروم شهرستان طارم است
 89آبگرمکن خورشيدي نصب شد .در قبال نصب اين
آبگرمکنها  89خانوار ساکن در اين روستا نيز تعهد
محضري دادند تا از قطع هرگونه درختي جلوگيري
کنند .به دليل داشتن شرايط سخت جغرافيايي تهيه
نفت ســفيد براي ساکنان اين روستا بسيار سخت و
دشوار است و به همين داليل خانوارهاي اين روستاها
براي تهيه آبگرم خود اقدام به قطع درختان جنگلي
روستاميکنند.

بهره برداري از نمازخانه حمل و نقل
جادهاي استان گيالن

نمازخانه جديد اداره کل راهداري و حمل و
نقل جادهاي استان گيالن با حضور مديرکل
 ،معاونين  ،رئيس ستاد اقامه نماز استان و
همــکاران اداره کل مورد بهــره برداري
رســميقرارگرفت .در مراسم بهره برداري
از نمازخانه جديد اداره کل ،مهندس نازک
کار  ،مديــر کل راهــداري و حمل و نقل
جادهاي استان گيالن طي سخناني گفت:
با توجه به ادغام صورت پذيرفته و تشکيل
اداره کل جديــد و افزايش تعداد همکاران
نياز به فضاي بيشتري براي نمازخانه اداره
کل احساس شد که در اين زمينه ساخت
نمازخانه جديد با امکانات وگنجايش بيشتر
در دســتور کار قرار گرفت که امروز شاهد
بهره برداري از اين مجموعه هستيم.
برگزاری یادبود شهدای سانچی در
نمایشگاه دریایی

همزمان با برگزاري اولين نمايشــگاه بين
المللــي جامع دريايي ايران مراســم ويژه
بزرگداشت شهداي دريايي کشور و يادبود
شهداي نفتکش سانچي با حضور مسوالن
مختلف کشوري و لشگري برگزار خواهد
شد .اولين نمايشگاه بين المللي جامع دريايي
ايران در شش بخش اصلي برگزار ميشود
که شــامل:حمل و نقــل دريايي (مالکان
شناور،خدماتنمايندگيکشتيراني،مديريت
کشتي ،خدمات بروکري،حقوق بين الملل
دريايي ،موسسات مالي ،امنيت دريايي ،علوم
جوي واقيانوس شناسي است .بخش بنادر
نيز شامل مديريت بنادر ،عمليات بندري،
خدمــات بندري ،هيدروگرافــي اليروبي،
سالويج ،مهندسين و مشاورين ساخت بنادر
ترخيص کاال و گمرکي ،خدمات حفاظت
محيط زيست دريايي است .بخش ساخت
و تجهيزات شــناور هم شــامل طراحان
شناور ،سازندگان شــناور ،سيستم رانش،
سيستمهاي ناوربري و مخابراتي ،تجهيزات
عرشــه ،تجهيزات ايمني و نجات ،ماشين
آالت ،آب شيرين کنها و تجهيزات وابسته
ميباشد.در بخش گردشگري و تفريحات
دريايي گروههاي ســاخت و بهره برداري،
قايقهاي تفريحي ،جت اســکي ،وسايل
ورزشهاي دريايي حضور خواهند داشت،
در بخش فراســاحل نيز گروههاي ساخت
جکت و ســکوهاي نفتي ،حفاري دريايي،
لوله گذاري در دريا ،عمليات نفتي ،تجهيزات
اکتشاف و استخراج و عمليات غواصي و در
بخش شيالت هم گروههاي صيد صنعتي،
آبزي پروري ،تجهيزات و پرورش ماهي در
قفس ،غذاهــاي دريايي ،تجهيزات عمل
آوري حضور دارند.

