اخبار
کشف و جلوگيري از پرداخت
خسارت  9ميليارد ريالي ساختگي

کارشناسان خسارت بيمههاي باربري بيمه
«ما» از پرداخت خسارت منغيرحق يک
پرونده ساختگي به مبلغ  9ميليارد ريال در
بوشهر جلوگيري کردند .به گزارش روابط
عمومي ،سرپرســت مديريت بيمههاي
باربري و کشــتي و هواپيمــا بيمه «ما»
با اعالم اين خبر گفــت :به دنبال اعالم
وقوع حادثه غرق شدن يک شناور به دليل
نامساعد بودن شرايط جوي در بندر گناوه
واقع در استان بوشــهر و ادعاي دريافت
خســارت از سوي بيمهگذار ،در اين رابطه
پروندهاي در اين شــرکت تشــکيل شد.
سرپرســت مديريت بيمههاي باربري با
اشاره به تاييد غرق شدن موتور لنج اعالم
شده و محموله آن پيرو استعالم از مراجع
مربوطه در استان بوشــهر ،افزود :پس از
دريافــت و تکميل مدارک و مســتندات
خســارت از بيمهگذار و دريافت گزارش
کارشــناس ارزياب خســارت ،با دستور
مجدد آقاي حجت بهاري فر؛ مديرعامل
شرکت بررسي دقيقتر و تحقيقات بيشتر
انجام شد و با مشخص شدن جعلي بودن
محموله مربوطه ،ايــن پرونده به مراجع
ذيصالح ارجاع و به اين ترتيب از پرداخت
خسارت منغيرحق به مبلغ  9ميليارد ريالي
جلوگيري به عمل آمد.
بازديد مديرعامل بانک ملت از
گروه شيرين عسل در تبريز

دکتر محمد بيگدلــي مديرعامل بانک
ملــت در جريان ســفر بــه آذربايجان
شــرقي از بخشهاي مختلف مجموعه
بزرگ شيرين عسل ،از مشتريان بزرگ
اين بانک ،ديــدن کرد .به گزارش روابط
عموميبانک ملت ،دکتر بيگدلي با ابراز
خرســندي از فرصت بازديد از تعدادي از
شرکتهاي گروه شيرين عسل ،گفت :با
توجه به ارزش آفريني مطلوب و اشتغال
زايــي قابل توجه در ايــن مجموعه ،به
طور کامل از اين مشتري ارزنده حمايت
ميکنيم .وي با اشــاره به حجم سرمايه
گذاري مناسب شرکتهاي زيرمجموعه
شيرين عسل و کاهش وابستگي خارجي
در محصوالت توليدي آنها تصريح کرد:
فعاليتهاي اين مجموعه مصداق عينيت
بخشــيدن به اقتصاد مقاومتي است .در
جريان اين بازديد و حســب دستور دکتر
بيگدلي ،بانک ملت خدمــات اعتباري،
ريالي و ارزي خود به گروه شيرين عسل
را بيش از گذشته افزايش خواهد داد.

برگزاري همايش بانکداري الکترونيک باحمايت و مشارکت بانک انصار

بــا حمايــت و مشــارکت بانــک
انصــار ،هفتميــن همايش ســاالنه
بانکداريالکترونيــک و نظامهــاي
پرداخت با محوريت نوآوري ،بازيگران
جديــد وکارآيي در کســبوکارمالي
باحضــور دکترجهرميوزيرارتباطات و
فناوري اطالعات ،دکترســيف رييس
کل بانــک مرکــزي ،دکترديواندري

رييس پژوهشــکده پولــي وبانکي و
دکترابراهيميمديرعامــل بانک انصار
و جمــع کثيــري از مديــران عامل
بانکها وموسسات اعتباري ،مسئوالن
اقتصــادي و مالــي برگزارشــد .به
گــزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل
از اداره کل روابــط عموميو تبليغات،
دکتــرآذري جهرميوزيرارتباطــات و

عصــر ايرانيان ايــام -يعقوبيان :در
آستانه فرارســيدن هفته منابع طبيعي،
جلسه همياران طبيعت و سازمانهاي
مردمنهاد با هدف بررســي راهکارهاي
ارائهشده براي مشارکت آحاد مردم در
اجراي برنامههــاي هفته منابع طبيعي
برگزار شــد.مديرکل منابــع طبيعي و
آبخيزداري اســتان در راستاي تحقق
فرمايــش مقام معظم رهبــري مبني
بر تبديــل فرهنگ منابــع طبيعي به
معارف عموميبه شــعار هفته امســال
«منابــع طبيعي با مــردم براي مردم»
اشاره نمود و گفت :انجام دهنده نهايي
برنامههاي هفته منابع طبيعي امســال
بايــد خود مردم باشــند.احمدي افزود:
تالش همــکاران ما در اداره کل منابع
طبيعي استان اين است که برنامههاي
اجرايــي ايــن اداره کل در ســال ۹۶
در کليــه زمينهها با مشــارکت مردم
صورت گيرد.در پايان در اين نشســت
اعضاء ســازمانهاي مردمنهاد به بيان
ديدگاهها و ارائــه راهکارهاي خود در
زمينه برگزاري هرچه بهتر برنامههاي
هفته پرداختند.
 8پروژه اداره کل منابع طبيعي در 5
شهرستاناستانزنجانافتتاحميشود

مديــرکل منابع طبيعــي و آبخيزداري
اســتان زنجان از آماده کردن  8پروژه
قابل افتتاح در راســتاي گراميداشــت
فرارسيدن دهه فجر انقالب اسالميدر
شهرســتانهاي زنجان ،ابهر ،سلطانيه
و طــارم و خرمدره خبــر داد و گفت6 :
مــورد از اين پروژهها مربوط به عمليات
آبخيزداري و آبخوان داري اســت که با
اعتبارات ملي و اســتاني افتتاح خواهند
شــد .به گزارش روابط عمومياداره کل
منابع طبيعي و آبخيزداري استان زنجان،
خليل آقاجانلو ضمن گراميداشــت دهه
فجر انقــاب اســامياظهار کرد :به
مناسبت گراميداشت دهه مبارک فجر،
پروژههاي مربوط به «کنترل ســيل»
در حــوزه قزلتپه زنجان« ،چالجوق» و
«چشين» ابهر با حضور مسئولين استاني
و شهرستاني افتتاح ميشــود .آقاجانلو
اجراي پروژههاي آبخيزداري و آبخوان
داري را در راســتاي حفظ و ذخيره آب
حاصــل از بارش بــاران جهت حفظ و
حراســت از منابع خدادادي بيان کرد :
تغذيه مصنوعي سفرههاي آب زيرزميني
را يکي از راههاي اســتفاده بهينه از آب
دانست.
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بيگدلي و سيدابوالفضل حسيني تدوين
کرده است.

گام بلند تامين مالي شرکتهاي صادراتي با خطوط فاينانس و ريفاينانس

بانک توســعه صادرات در آســتانه فجر با تهيه گزارشي با عنوان « گام
بلند تامين مالي شــرکتهاي صادراتي با خطوط فاينانس و ريفاينانس »
دستاوردهاي بخشهاي مختلف فعاليت بين المللي خود را معرفي ميکند.
توســعه صادرات غيرنفتي اين روزها به يکي از راهبردهاي اصلي اقتصاد
ايران تبديل شده و تقريبا همه متفق القول به اين نتيجه رسيدهاند که مسير
توسعه پايدار اقتصادي تنها از راه صادرات غيرنفتي ميگذرد .موضوعي که
نه تنها منجر به شکوفايي اقتصاد داخلي شده؛ بلکه راه بازارهاي بين المللي
براي ارزآوري بيشتر را فتح کرده و زمينه ساز باال نگه داشتن پرچم جمهوري
اسالميايران در بازارهاي هدف خواهد شد .به گزارش روابط عموميبانک
توسعه صادرات ،صادرات غيرنفتي ،اين روزها راه بدون بازگشت اقتصاد ايران
بوده و درون زايي و برون نگري ،نسخه درمان مشکالت مزمن بسياري
از بخشهاي توليدي کشورشــده است؛ به همين دليل اهتمام ويژه براي
گام نهادن در مسير توسعه صادرات از جمله استراتژيهاي مشخص دولت
دوازدهم و از جمله راهبردهاي کالن نظام مقدس جمهوري اسالميايران
است .در اين ميان ،تامين مالي صادرات غيرنفتي نيز به طور قطع از جمله
مواردي است که ميتواند نقش بسزايي در دستيابي به اين اهداف و هدايت
اقتصاد کشــور بر ريل توسعه پايدار داشته باشــد؛ به اين معنا که تامين
نيازهاي مالي توليدکنندگان صادرات گرا ،همواره يکي از دغدغههايي بوده
که اتفاقا در رسيدن يا نرسيدن صادرات به اهداف از پيش تعيين شده ،نقش
بســزايي ايفا کرده است .کارنامه عملکرد صادرات غيرنفتي نيز به خوبي
اين را گواهي ميدهد؛ به نحوي که هر گاه اهتمام ويژهاي به تامين مالي
پايدار صادرات غيرنفتي از سوي دستگاههاي سياستگذار و بانکهاي عامل
صورت گرفته ،صادرات غيرنفتي از رشد مناسبي برخوردار شده و هر زمان
که تمرکز بر اين نقش ويژه ،کمرنگتر شده ،آثار سوء آن به صراحت در روند
رشد صادرات غيرنفتي کشور نمودار گرديده است .موضوع حائز اهميت در
دکترعبدالناصر همتي ،رئيس کل بيمه مرکزي به
تشريح دســتاوردهاي صنعت بيمه در سال جاري
پرداخت و گفت :صنعت بيمه با سرعت و شناخت
خوبي که مردم از خدمات اين صنعت پيدا کرده اند،
در  ۹ماهه امسال  ۴۲ميليون و  ۷۰۰هزار بيمه نامه
صادر کرده است .به گزارش روزنامه عصرايرانيان
 ،دکتر همتي در اين نشست گفت :در نه ماهه اول
سال ،شاهد رشــد  ۲۰درصدي حق بيمهها و ۲۳
درصدي خســارتهاي پرداختي بوديم .همچنين
ضريب نفوذ بيمه به رقم  ۲,۲درصد در پايان سال
 ۹۵رسيد که با رشــد  ۲۰درصدي حق بيمهها در

اين رابطه ،نقش آفريني نظام بانکي و به خصوص بانکهاي توســعهاي و
تخصصي است که توانستهاند نقش مناسبي در بخشهاي مختلف اقتصادي
به ويژه توسعه صادرات غيرنفتي ايفا نمايند؛ به خصوص اينکه وجود يک
بانک تخصصي در حوزه صادرات غيرنفتي ،خود توانسته بخش عمدهاي
از بار تامين مالي واحدهاي صادراتي را به دوش کشد و زمينه ساز برآوردن
نيازهاي مالي اين بخش شــود .مروري بر عملکرد بانک توسعه صادرات
ايران به عنوان يک بانک تخصصي در حوزه صادرات غيرنفتي نشانگر آن
است که اين بانک توانسته به خصوص در شرايط جديد بين المللي اقتصاد
ايران و در دوران پسابرجام ،گامهاي رو به جلويي در راستاي تحقق اهداف
کالن حوزه صادرات برداشــته و همواره به عنوان يکي از پايههاي اصلي
قراردادهاي عامليت بانکي در حوزه فاينانسهاي خارجي نقش آفريني نمايد.
به نحوي که گزارشــهاي رسميحکايت از آن دارد که خطوط ريفاينانس
از کشورهاي فرانسه ،کره جنوبي ،و ترکيه به ترتيب به ارزش  25ميليون

يورو 100 ،ميليون يورو و  25ميليون يورو دريافت شده و در بخش خطوط
فاينانس نيز ،خطوطي از کره جنوبي بــه ارزش  8ميليارد يورو ،چين 10
ميليارد يورو ،اتريش يک ميليارد يورو و روســيه به صورت نامحدود و تا
سقف پروژههاي تعريف شده در کارنامه عملکردي بانک توسعه صادرات
ايران به ثبت رسيده است .از سوي ديگر ،دريافت خطوط اعتبار خريدار از
کشورهايي همچون ارمنستان به ارزش  5ميليون يورو براي تامين مالي
صادرات 83 ،ميليون يورو براي احداث خط سوم انتقال نيرو به ارمنستان،
 18ميليون يورو براي تامين مالي صــادرات به عراق و  10ميليون يورو
براي تامين مالي صادرات به روسيه نيز در کارنامه عملکردي اين بانک به
ثبت رسيده است .تمام اينها در شرايطي است که امکان اعطاي تسهيالت
صادراتي اعتبار خريدار به خطوط اعتباري مذکور محدود نميشــود ،بلکه
اعطاي اعتبار خريدار در مرحله اول ،مستلزم توافق اوليه صادرکنندگان و
پيمانکاران يا سرمايه گذاران ايراين با خريداران و کارفرمايان خارجي و ارايه
درخواســت از سوي طرف ايراني است .نکته حائز اهميت ديگر آن است
که با اجرايي شدن توافق برجام در اواخر ديماه سال  94و با برقراري مجدد
سيستم سوئيفت ،در گام اول با ارسال پيام به بيش از  400بانک دنيا ،ارتباط
بانکي با بيش از  100بانک خارجي برقرار شده است و در گام دوم ،ارتقاي
هدفمند ارتباطات بانکي در کشورهاي هدف بانک و از جمله کشورهاي
مندرج در بسته حمايت صادرات غيرنفتي در دستور کار قرار گرفته و حاصل
اين اقدامات برقراري ارتباط بانکي با کشورهاي اروپايي نظير آلمان ،بلژيک،
ايتاليا ،اسپانيا ،فرانسه ،اتريش ،روسيه ،ترکيه ،چين ،ژاپن ،کره جنوبي ،هند و
عمان است؛ ضمن اينکه برخي کشورهاي همسايه نظير افغانستان ،عراق،
بنگالدش ،کشــورهي حوزه  ،CISکشورهاي آفريقايي از جمله الجزاير،
تونس ،اوگاندا ،الجزايز ،کنيا و غنا نيز در حوزه برقراري اين ارتباطات بانکي
مدنظر قرار گرفته اند.

رئيس کل بيمه مرکزي خبر داد

تاسيس اداره کل نظارت بر بيمههاي زندگي

ســال جاري ،اميدوارم شاهد افزايش ضريب نفوذ
بيمه در پايان ســال  ۹۶باشــيم .رئيس کل بيمه
مرکزي با اشاره به سه رشته پر طرف دار بيمهاي
گفــت :در  ۹ماهه امســال  ۷۰درصد بيمه نامهها
در شخص ثالث ،درمان و بيمه زندگي صادر شده
و اين نشــان ميدهد بيمههاي بازرگاني در بطن
زندگــي مردم نفوذ کرده و با اســتقبال روز افزون
مواجه شــده است .دکتر همتي با اشاره به حوادث
تلخ سال گذشته گفت :در يک سال گذشته حوادث

تلخي در کشــور رخ داد که مردم ما را متاثر کرد
اما خوشــبختانه صنعت بيمه در پرداخت خسارات
آنها سربلند بود که حوادث پالسکو ،قطار سمنان،
معدن يورت و زلزله کرمانشــاه بخشــي از آنها به
شــمار ميآيد .رئيس کل بيمه مرکزي از پرداخت
 ۸۰ميليارد تومان خسارت بابت زلزله کرمانشاه تا
کنون توســط شــرکتهاي بيمه خبر داد و گفت:
برآورد مــا از تعهدات صنعت بيمــه  ۱۷۰ميليارد
تومان است که با تکميل پروندهها به بيمه گذاران

پرداخت ميشــود .رئيس شوراي عالي بيمه ،بيمه
عمر را در ايجاد اطمينان و اميد به آينده مردم موثر
دانست و گفت :خوشــبختانه اين بيمه نامه در ۲
سال گذشته با استقبال خوبي از سوي مردم مواجه
بوده و  ۷۰درصد رشد داشته است .وي يادآور شد:
از ســال  ۹۱به بعد بيمههاي عمر از ســهم ۷,۸
درصد پرتفوي صنعت بيمــه به  ۱۳.۸درصد ارتقا
يافته اســت و در ســال  ۹۵حدود  ۲.۵ميليون نفر
بيمــه عمر خريداري کردند کــه در حال حاضر از
کل جمعيت ايران  ۱۴.۵ميليــون نفر داراي بيمه
عمر هستند.

تولید  16هزار تن گندله در  5روز

انجام شــد.نعمت اله عباسي رئيس دفتر فني توليد ناحيۀ آهن سازي
فوالد مبارکه در اين رابطه تصريح کرد :به منظور آماده ســازي پيش
نيازهاي الزم براي برگزاري تســت  PGTبررسي جامعي به عمل
آمــد و در بخشهاي حمل ونقــل مواد ،تأمين بــرق ،آب ،آمادگي
تجهيزات و انجام تســتهاي آزمايشگاهي و همچنين نحوۀ برگزاري
جلسات هماهنگي تست و مشکل گزارشهاي موردنياز توافق شد.با
توجه به تجارب قبلي که نقش مهميدر کسب اين موفقيت داشت در
فرايند گندله ســازي ،مراحل افزايش تناژ و تغيير تدريجي شارژ مواد
ورودي برنامۀ زماني توليد و شــرايط فرايندي و تجهيزاتي فرمهاي
ثبت شاخصها به صورت دستي و نرم افزاري تهيه گرديد و کارکنان
مرتبط با اين فرمها توجيه شدند.خوشــبختانه فرايند تست به صورت
تــا اين که طي پنج روز توليد بيــش از ۱۶هزار تن گندله با موفقيت مدون و منطبق با مشخصات قراردادي به انجام رسيد.

افتتاح  19پروژه شرکت آب منطقهاي گلستان در دهه فجر

عصر ايرانيان گلستان– صفرخاني :مديرعامل شرکت
آب منطقهاي گلستان از افتتاح و کلنگ زني  19پروژه
اين شــرکت در ايام ا ...دهه فجر امسال با اعتباري
بالغ بر  91ميليارد ريال خبر داد .مهندس علي نظري
بــا بيان اين مطلب اظهار کرد :از اين  19پروژه تعداد
 3پروژه با برآورد هزينه  75ميليارد ريال قابل کلنگ
زنــي و  16پروژه با هزينه بالغ بــر  16ميليارد ريال
قابل افتتاح ميباشــد.وي افــزود :در بخش تامين و
عرضــه آب يک پروژه قابل افتتاح و يک پروژه قابل
کلنگ زني است .مابقي پروژهها در بخش مهندسي
رودخانه بوده که از ايــن ميان  15پروژه قابل افتتاح
پاشــاپور گفت :اميدواريــم با ارائه دســتاوردهاي
تحقيقــات صورت گرفته از جانب اين شــرکت در
زمينه مارکتينگ به صاحبان صنايع مختلف کشور
شــا هد اصالح و بهينه شــدن هزينههاي صورت
گرفته در زمينه تبليغات در ايران باشيم .دکتر ناصر
پاشاپور نيکو مديرعامل و دکتر سعيد نبويان مشاور
ارشد تحقيقات کيفي گروه  dnaunionبه تشريح
گردهمايي و هم انديشــي فعاالن اصلي بازاريابي
کشــور با عنوان « گردهمايي ســاليانه بازاريابي»
و بررســي چالشهاي اين صنعت پرداختند .دکتر
پاشاپور در خصوص اهداف و نحوه اجراي گردهمايي
فوق گفت :اين گردهمايي به منظور هم انديشي و
بررسي چالشهاي مارکتينگ و برنديگ در کشور
برگزار ميشود .وي گفت :سرانه تبليغات در کشور
ما  6/8دالر ساليانه براي هر نفر ميباشد که نسبت
به کشورهايي مثل عربستان و ترکيه بسيار پايين تر
ميباشــد و نحوه هزينه کرد اين مبلغ نيز در مسير
مناسب نميباشدو يکي از کارهاي گروه ما تحقيق و
بررسي و چگونگي افزايش اثر بخشي هزينه تبليغات
در کشور بوده اســت که نتايج آن در طي همايش

و 2پروژه قابل کلنگ زني ميباشــد.مهندس نظري
بيان کرد :بهسازي واليروبي کانالهاي باغلي مرامه
گنبد ،تثبيت بستر رودخانه خرمارود (قزلجه) آزادشهر،
اليروبي رودخانههاي زيارت و سرشاخههاي گرگانرود
(زيارت) ،تثبيت بســتر رودخانه زرينگل ،اليروبي و
ساماندهي رودخانه کبودوال ،تثبيت بستر و بهسازي
کانال گميشان ،ديواره سازي و تثبيت بستر رودخانه
چهل چاي گنبد ،ديواره سازي وتثبيت بستر رودخانه
ساري ســو مراوه تپه و اليروبي سرشاخههاي اترک
از جمله پروژههاي قابل افتتاح شرکت آب منطقهاي
گلستان در دهه مبارک فجر است.

مديرعامل توزيع برق قم خبر داد

آماده باش برق قم با ورود سامانه بارشي برف

مهندس مهدي آهنين پنجه با اشــاره به بارش
برف و باران طي روزهاي اخير در قم خاطرنشان
کرد:جهت تامين برق مطمئن و پايدار مشترکين
بيــش از  20اکيــپ تعميرات و حــوادث آماده
خدمت رســاني به مــردم هســتند .وي اذعان
داشت:خوشبختانه با انجام سرويسهاي دورهاي
پيشگيرانه و همچنين تمهيدات شاخه زني و ديگر
اقدامات علي رغم بارش برف و باران هم اکنون
وضعيت شبکه توزيع برق در استان قم پايدار است
و خاموشيهاي پراکنده که در برخي نقاط استان
گزارش شده است در کمترين فاصله زماني ممکن

مرتفع شــد .آهنين پنجه در ادامه افزود:در برخي
موارد خاموشيهاي بي برنامه ناشي از سيم پارگي،
اتصالي و يا تير شکستگي در برخي مناطق استان
حادث شــد که با حضور به موقع عوامل اجرايي
و تيمهاي عملياتي خاموشيها برطرف شد .مدير
عامل توزيع برق استان قم در ادامه از آماده باش
کامل مرکز کنترل شبکه و مناطق برق قم خبر داد
و افزود :تمامياکيپها و واحدهاي مناطق چهارگانه
و ادارات تابعه توزيع برق قم با تجهيزات و ماشين
آالت جهت مقابله با مشکالت برقي در حال انجام
وظيفههستند.

دکتر پاشاپور مديرعامل گروه  dnaunionمطرح کرد

چگونگي افزايش اثر بخشي هزينه تبليغات در کشور

فوق به شــرکتهاي مختلف ارايــه ميگردد .وي
در خصوص حاضرين و اجــراي گردهمايي گفت:
در اين گردهمايي افراد تاثيرگذاري از شــرکتهاي
معتبر داخلي و خارجي فعال در ايران حضور داشته
و به بررسي برخي از نتايج تحقيق با دقت بيشتري
ميپردازنــد .همچنين در اين گردهمايي اعضاي از
مقامات ارشد وزارت ارشــاد ،سازمان صدا و سيما،
ســازمان زيباسازي و شوراي شهر نيز حضور دارند.
عالوه بر اين ،در گردهمايي موضوعات در سه پنل
تخصصي؛ نيروي انساني و چالشهاي آن ،اطالعات
بازار و چالشهاي آن ،تبليغات و چالشهاي آن مورد
بررسي قرار گرفتند .در اين مرحله افراد مطرحي از
شرکتهاي داخلي و خارجي پنلها را هدايت کرده و
سئواالت مختلفي مطرح شد .اين پنلها تعاملي بوده
و ارتباطي دوسويه ميان هدايت کنندگان و حاضران
گردهمايي برقرار شــد .وي در خصوص پژوهش
کيفي با موضوع بررسي نيازهاي صنعت بازاريابي در
ايران گفت :شناخت مارکتينگ ايران از دغدغههاي

شعب بانک ملي ايران خلوت تر
ميشوند!

در روزگار کنونــي که همــه از ترافيک
گريزانند و حتــي ترجيح ميدهند براي
خريــد کاالهاي روزمره نيــز از مراجعه
حضوري بــه فروشــگاهها پرهيز کنند،
حاضر شــدن در شــعبه بانک هم براي
مشتريان نميتواند چندان مطلوب باشد.
به گزارش روابط عموميبانک ملي ايران،
تا چند سال پيش توسعه فيزيکي شعب و
افزايش کارکنان براي بانکها يک مزيت
محسوب ميشد ،به طوري که هر بانکي
قصد داشت خود را به صورت فيزيکي در
دسترس مشتريان قرار دهد ،در حالي که
اين رونــد در حال حاضر کامال برعکس
شــده اســت .بانک ملي ايران با داشتن
گســتردهترين شبکه شــعب در سراسر
کشــور ،روزانه حجم زيادي از مراجعات
مشتريان را پاسخگوســت .با اين حال
اقدامات انجام شده براي توسعه بانکداري
الکترونيکــي ،اينترنتي و غيرحضوري از
حجم اين مراجعات کاسته است .سامانه
«بام» به خوبي مورد استقبال مشتريان
قرار گرفتــه و اکنون بيش از دو ميليون
کاربر ،روزانه خدمات بانکي خود را از اين
طريق دريافت ميکنند.
بانک صادرات ايران  ٥شرکت تحت
مالکيت خود را واگذار ميکند

بانک صادرات ايران در راستاي سياستهاي
ابالغي وزارت امــور اقتصادي و دارايي و
تاکيدات بانک مرکزي مبني بر الزام بانکها
به خروج از بنگاهــداري ،و نيز به منظور
چابک سازي و افزايش سهم داراييهاي
مولد در چارچوب بودجه مصوب ،سهام ٥
شرکت زير مجموعه خود را واگذار ميکند.
به گزارش روابــط عموميبانک صادرات
ايران ،اين بانک در نظر دارد سهام هر يک
از شرکتهاي «انرژي سپهر»« ،سرمايه
گذاري توسعه ســپهر تهران»« ،توسعه
ســپهر ماندگار خراسان»« ،توسعه سپهر
فارس» و «سرمايه گذاري خدمات نوين
گردشگري سپهر جم» را به طور يکجا و
نقد يا به صورت نقد و اقساط واگذار کند.

توسعه ظرفيتهاي صنعتي در شهرک
صنعتي انزلي ضروري است

با حمایت فوالد مبارکه و تالش ارزشمند مدیریت و کارکنان فوالد سنگان انجام گرفت

مدير عامل شرکت آب منطقهاي گلستان خبر داد

اخبار

اخبارشهرستان

شهرستان

عصر ايرانيــان اصفهان-مريم کرباليي:رحيم عبــدي مدير ناحيۀ
آهن ســازي فوالد مبارکه در اين خصوص گفت :بي شــک اجراي
عمليات  PGTنياز به شــرايط ويژهاي دارد.عمدۀ کارخانهها  ۶ماه تا
يک سال در شــرايط ناميکار ميکنند تا شرايط به حد مطلوب برسد
و شاخصهايي چون ،فشــار ،درجۀ حرارت ،مقدار توليد و ...در طول
فرايند کنترل شــود.در نهايت مشخص ميشــود آيا واقعا تجهيزات و
مکانيسمهايي که در کارخانه به کار رفته است ،عملکرد خوبي دارند يا
نه .نمونههاي مشابهاي داشتهايم که تجهيزات  ۲يا  ۳سال کار کرده
ولي نتوانسته اســت  PGTرا انجام دهد .با حمايت فوالد مبارکه و
تالشهاي ارزشــمند مديريت و کارکنان فوالد سنگان توانستيم اين
کار بــزرگ را انجام دهيم .ضمن ايــن که يک هفتۀ قبل از عمليات
 PGTدپوهاي کنســانتره در فوالد سنگان آماده اين تست مهم شد

بانک و بیمه

www.asre-iranian.ir

دستاوردهای بانک توسعه صادرات منتشر شد

اخبار شهرستان
نشستهمانديشيسازمانهاي
مردمنهادبامديرکلمنابعطبيعيايالم

فناوري اطالعات در اين همايش طي
سخناني نظام بانکي کشور را در نقطه
آغاز بانکداري مجازي دانست و دکتر
وليا ...سيف رييسکلبانکمرکزي بر
لزوم توجه شبکه بانکي به سودآوري از
طريق ارايه خدمات و نظام کارمزدي
تأکيد کــرد .و دکترعلــي ديواندري
دبيــر اين همايش ،جايگاه ايران را در

اســتفاده از فناوري اطالعات بانکي
براساس شــاخصهاي جهاني ،قابل
قبول دانســت .بنابراين گزارش،آقاي
کوروش رحماني يکي از کارشناســان
مديريت شــعب بانک انصار اســتان
قزويــن به ارايه مقاله خود در ســالن
 5ســاختمان همايشهاي برج ميالد
پرداخت که باهمکاري آقايان عباس
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مهميست که گروه شــرکتهاي dnaunion
براي موشــکافي آن پژوهش جامعــي را اجرايي
کرده است .پژوهش مورد نظر؛ شامل  23مصاحبه
عميق رو در رو با مســئوالن کليدي شرکتهايي
بوده که بيشترين ســهم بودجههاي تبليغاتي را در
سالهاي اخير به خودشــان اختصاص داده اند .اين
شــرکتها ،بطور نمونه از ميان  120شرکت فعال در
حوزههاي مختلف بازار انتخاب شدهاند .حاضران در
ايــن پژوهش جزء فعاالن عرصه بازاريابي کشــور
بوده و در سمت مدير و مســئول بازاريابي يا مدير
عامل فعاليت داشــته و عده بسيار معدودي از آنها
مديــر برند يا مديــر تحقيقات بازاريابــي بوده اند.
همچنيــن پژوهش صورت گرفته با هدف تجزيه و
تحليل بينش مصاحبه شوندگان از بازاريابي در ايران
امروز ،بررسي احتياجات آينده حاضران در پژوهش ،
کشف بينش مخاطبان از شرکتهاي فعال در زمينه
مارکتينگ ايران ،توصيهها و پيشــنهادات شرکت
کننــدگان در پژوهش به گروه  dnaunionبوده

رئيس هيئت مديره شرکت شهرکهاي
صنعتــي گيالن گفــت  :بــا توجه به
اســتقبال فراوان سرمايه گذاران صنعتي
طي سالهاي اخير  ،توسعه ظرفيتهاي
صنعتي در شــهرک صنعتي منطقه آزاد
انزلي ضروري اســت .به گزارش روابط
عموميشــرکت شــهرکهاي صنعتي
اســتان گيالن  ،دکتر غفار اســماعيلي
عضــو هيات مديــره ســازمان صنايع
کوچــک و شــهرکهاي صنعتي ايران
طي بازديد از چند واحد صنعتي مســتقر
در شــهرک صنعتي منطقــه آزاد بندر
انزلي گفت  :مناطــق آزاد مبتني بر اين
اعتقاد شكل گرفتهاند كه سرمايه موتور
رشــد و توســعه اقتصادي يك كشــور
ف اصلي
است .اســماعيلي در بيان اهدا 
از ايجاد اين مناطق بيان داشــت  :ايجاد
اشتغال ،توسعه صادرات ،جذب و تشويق
سرمايههاي خارجي ،ايجاد درآمد ارزي،
انتقــال تكنولوژي ،توســعه منطقهاي و
برپايي نمايشــگاهها .عضو هيات مديره
ســازمان صنايع کوچک و شهرکهاي
صنعتي ايران افزود  :توسعه خوشههاي
صنعتــي کــه داراي بازدهي بيشــتري
نسبت به ساير راههاي توسعه بنگاههاي
بخش خصوصي است و به دليل افزايش
همکاري و فعاليتهاي مشــارکتي هزينه
کمتــري را نيز در بردارنــد  ،با توجه به
مزيتهــاي قانوني منطقــه آزاد انزلي،
احداث و توســعه شهرکهاي صنعتي و
خوشههاي صنعتي در اين منطقه بسيار
مناسب است.
مطالعه و برنامهريزي به منظور
تامين آب در شرايط بحران قم

اســت .همچنين گــروه  dnaunionبه منظور
دسترســي بازيگران اصلي عرصه بازاريابي کشور
به نتايج تحقيق مورد نظــر گردهمايي را با حضور
اين افراد تاثيرگــذار در دهم بهمن  96برگزار کرد.
پاشاپور سر فصل مشــکالت و احتياجات در حوزه
صنعت بازاريابي را به شرح ذيل برشمرد :مشکالت
در حــوزه صنعت بازاريابي  -مشــکالت در حوزه
صنعت بازاريابي ( بخش تبليغات)  -مشــکالت در
حــوزه صنعت بازاريابي (بخــش تحقيقات بازار) -
مشکالت در حوزه صنعت بازاريابي  -احتياجات در
حوزه صنعت بازاريابي  -مشکالت در حوزه مبحث
ديجيتال مارکتينگ.

به گزارش روابط عموميشــرکت آب و
فاضالب روســتايي اســتان قم ،جالل
الدين اســدي درخشــنده رئيس اداره
بحران و پدافند غيرعامل شرکت آبفاي
روســتايي استان قم با بيان اينکه تامين
آب بهداشــتي و ســالم در زمانهــاي
بحراني يکي از الزامات مديريت بحران
ميباشد ،گفت :شــرکت آبفاي روستايي
اســتان قم در اين راستا اقدام به مطالعه
و برنامهريزي در خصوص تامين آب در
زمان وقوع بحرانها نموده است .اسدي
درخشنده گفت :اين شرکت به جهت آب
موجود در مخــازن در صورت وقوع هر
نوع بحران طبيعي و انســان ساز ،اقدام
به نصب شيرهاي خودکار مديريت آب
و طراحي و اجراي شــيرهاي برداشت
نموده است.

