اخبار
خدمترسانيبيمهپاسارگاد
در نوروز ۱۳۹۷

شــرکت بيمــه پاســارگاد ضمن عرض
تبريک به مناســبت فرا رسيدن سال نو و
آرزوي سالمتي و شادکاميبراي هموطنان
عزيز ،بــه منظور فراهــم آوردن آرامش
خاطر براي بيمه گذاران گراميســاعات
کاري شعبههاي فعال خود را در تعطيالت
نوروز اعالم کرد .بر اســاس اين گزارش،
شعبههاي بيمه پاسارگاد در سراسر کشور
در روزهاي سه شــنبه  ۲۹اسفند ، ۱۳۹۶
پنجشــنبه  ۲فروردين و شنبه  ۴فروردين
 ۱۳۹۷از ساعت  ۹تا  ۱۳آماده ارائه خدمات
بيمــهاي اعم از صدور انــواع بيمه نامه و
پرداخت خسارت ميباشند.در ايام تعطيل
نوروز شعبههاي پونک ،تهرانپارس ،يادگار
و ارمغان در اســتان تهران و شــعبههاي
مشهد ،اصفهان(مرکزي) ،قزوين،گرگان،
بندرعباس(رسالت،آزادي) ،شيراز (فرهنگ)،
کرج (گلشهر) ،تبريز (بلوار آذربايجان) ،يزد،
ساري(جام جم) ،رشــت ،اردبيل ،نيشابور،
بجنورد ،بيرجند ،اراک ،شهرکرد ،کاشان،
اهــواز ،بوشــهر ،تنکابن ،آمــل ،همدان،
اروميه(مرکزي) ،کرمان ،زنجان ،سبزوار،
سمنان ،بابل ميدهند.
ارائه خدمت شعب بيمه پارسيان
در ايام تعطيالت نوروزي

به گزارش روزنامه
عصرايرانيــان به
نقــل از روابــط
عمو مي بيمــه
پارسيان؛ براساس
برنامهريزيهاي به عمل آمده و در راستاي
تسريع و تسهيل در ارائه خدمات مورد نياز
به بيمه گــذاران گراميخاصه مســافران
نوروزي كــه در ايام تعطيالت نوروز نياز به
خدمات بيمهاي در بخش صدور و خسارت
اتومبيل و درمان پيدا ميكنند شــعب بيمه
پارسيان آماده خدمترساني به اين عزيزان
ميباشند.هموطنان محترم ميتوانند جهت
كسب اطالعات بيشــتر و آگاهي دقيق از
ساعت كار و آدرس شعب كشيك به پايگاه
اينترنتي بيمه پارســيان به آدرس www.
 parsianinsurance.irمراجعه نمايند.

با مطالبی در خصوص چشمانداز بانکداری در سال 2018

تحليلنامه اقتصادي شماره  28بانکانصار انتشاريافت

بيســت و هشــتمين شــماره
تحليلنا مها قتصا د يبا نکا نصــا ر
باموضوعــات متنــوع وآخريــن
اخبارواطالعــات مربوط بــه اقتصاد،
تجارت و حوزه پوليوبانکي ازســوي
مرکزمطالعاتونــوآوري بانکانصــار
منتشرشــد و دراختيــار عالقمندان
قرارگرفت.
به گزارش روزنامــه عصرايرانيان به
نقل از ادارهکلروابطعموميوتبليغات،
در بيست وهشتمين شماره تحليلنامه
اقتصادي بانکانصار عناوين چشمانداز
 2018براي بازارهــا ،کوتاه از اقتصاد
آمريــکا ،تحليــل وپيشبيني بخش

حقيقي اقتصاد ايران درســال ،1396
تجــارت خارجي ايــران و موانع آن،
وضعيــت ارتباطات داخلي کشــور،
تحرکات فعاالن بانکي وجود دارد که
در آنها مطالبي حاوي آمار مقايسهاي
با اســتفاده ازمنابع معتبــر نظير وال
ت ژورنال ،فدرالرزرونيويورک،
استري 
زپژوهشهايمجلسشوراياسالميو
ســاير مراکز آماري معتبر وجود دارند
و خواننده عالقمند بــه رويکردهاي
کارشناســي و تحليلــي ميتواند به
اطالعات دقيق دست يابد.
براســاس اين گــزارش ،در شــماره
بيستوهشــتم تحليلنامه اقتصادي

عصرايرانيان گلستان-صفرخاني :مدير
شــبکه بهداشــت و درمان شهرستان
گنبــدکاووس گفت :قديميبودن فضاي
فيزيکي و اســتاندارد نبودن اورژانس از
چالشهاي فراروي بيمارستان طالقاني
است .رضا صابري ،در جمع خبرنگاران
اســتان اظهار کرد :بيمارستان طالقاني
گنبــدکاووس بــا  ۷۸تخــت در حال
خدمترســاني به مردم اســت.وي در
خصوص کلينيک تخصصي دندانپزشکي
اين بيمارســتان ،افزود :اين کلينيک در
ســال  ۹۴فعاليت خود را آغــاز کرده و
اکنــون داراي پنج اتاق است.مشــاور
رئيس دانشگاه و مدير شبکه بهداشت و
درمان شهرستان گنبدکاووس گفت :در
اين کلينيک تخصصي خدماتي همچون
کشــيدن دندان و ترميم و اندو ،خدمات
پريو ،خدمــات دندانپزشــکي اطفال و
ارتودنســي توســط  ۱۰دندانپزشــک
متخصص و عموميانجام ميشــود.وي
قديميبودن فضاي فيزيکي بيمارستان و
استاندارد نبودن اورژانس را از چالشهاي
فراروي بيمارستان اعالم کرد و گفت :با
توجه به بازديدهاي انجامشده در بخش
اطفال براي آموزشــي شدن بيمارستان
نيازمند فضاي فيزيکي هستيم.

مدير عامل بانک توســعه صادرات ايران با اشــاره
بــه اينکه اين بانــک در تامين مالــي طرحهاي
پتروشيميبوشــهر ،گچساران ،ســلمان فارسي و
کرمانشاه مشارکت دارد از بازگشايي اعتباراسنادي
طرح پتروشيميســلمان فارســي در آينده نزديک
خبــر داد .به گزارش روابط عموميبانک توســعه
صادرات به نقــل از نيپنا دکترعلي صالح آبادي در
توضيح مشــارکت و اقدامات اين بانک در صنعت
پتروشــيمياظهار کرد :درحال حاضر اين بانک در
راه اندازي و توسعه  4طرح پتروشيميمشارکت دارد
که پتروشيميبوشــهر ،گچساران،سلمان فارسي و
کرمانشاه را شامل ميشود.
وي گفت :پتروشيميبوشهر پروژهاي است در سه
فاز با حجم  2.2ميليارد يورو که از طريق فاينانس
خارج از کشــور با عامليت بانک توسعه صادرات و
مشارکت بانک صنعت و معدن تامين مالي شده و

تلقي شــود ،يکي از اهداف انتشار اين
تحليلنامــه را تشــکيل ميدهد .در
همين راستا ،انتشــار فصلنامه توسعه
مديريت پولي و بانکي ،تهيه تحليلنامه
اقتصادي و نيز درج مقاالت علميدر
ماهنامه انصار در کنار حمايت از تدوين
پاياننامههاي مقاطع کارشناسي ارشد
و دکتــري و برگــزاري همايشهاي
علمــيو توجيهي در دســتورکار اين
بانک قرارگرفته است.

خواهد رسيد.
صالح آبادي افزود :همچنين پتروشيميگچســاران
پروژهاي است با حجم مالي در حدود  200ميليون
يورو که بانک توسعه صادرات بصورت سنديکايي با
بانک تجارت تامين مالي آن را بر عهده دارد ودرحال
حاضر حدود  40درصد پيشرفت فيزيکي داشته و رو
به جلو است .مدير عامل بانک توسعه صادرات ايران
با بيان اين که طرح پتروشيميکردستان نيز از ديگر
پروژههايي بود که امســال با تامين مالي بانک به
بهره برداري رسيد گفت :پتروشيميسلمان فارسي
با حجم مالي  220ميليون يورو از ديگر طرحهايي
اســت که تامين مالي آن بر عهده بانک است که
اعتبار اســنادي آن بزودي باز ميشود .وي اضافه
کرد :طرح توســعه پتروشيميکرمانشاه نيز با حجم
مالي در حدود  280ميليــون دالر جزو پروژههايي
اســت که بانک توســعه صــادرات از محل منابع
در حال اجراست وفاز اول اين پروژه بر اساس برنامه ريزيهاي انجام شــده سال آينده به بهره برداري صندوق توسعه ملي تامين مالي ميکند.
عضو هیات مدیره بانک رفاه تاکید کرد

فرشــيد فرخ نژاد عضو هيات
مديــره بانک رفــاه گفت« :با
توجــه بــه افزايش اســتفاده
از ابزارهــاي الکترونيکــي در
پرداختها  ،امنيــت مهمترين
هدف در سياســت گذاري نظام
بانکي است».
به گزارش روزنامه عصرايرانيان
به نقل از روابــط عموميبانک

رفــاه  ،فرشــيد فرخ نــژاد در
ســومين همايش مديران صف
و ســتاد اين بانک با بيان اين
مطلب گفت :سياســت گذاران
اين حوزه تمرکز بسيار بااليي بر
امنيت آن دارند و در برنامههاي
آتي ميزان امنيت اين سامانهها
افزايش خواهد يافت .بي ترديد
اين تغييرات بر روي بانک رفاه

امنیت مهمترین رکن نظام بانکی است
هم اثرگذار اســت و بايد براي
اهداف آينده آمادگي الزم داشته
باشيم.
عضو هيأت مديره با بيان اينکه
بانکــداري الکترونيــک تاثير
بســيار مهمــيدر رضايتمندي
مشــتريان دارد ،اظهار داشت:
هم اکنون تالشهاي بسياري
براي تقويت زير ســاختهاي

الکترونيکي انجــام گرفته و در
آينده هم برنامههاي جدي براي
تقويت روز افــزون آن صورت
خواهد گرفت.
فــرخ نژاد در ادامه با اشــاره به
عملکرد مطلوب حــوزه ارزي،
اظهار داشــت :تاکنــون حدود
 2ميليــون دالر  LCو 754
ميليون دالر گشــايش اعتبار از

سوي بانک صورت گرفته که تا
پايان سال هم ،افزايش خواهد
يافــت .وي صدور ضمانت نامه
صادراتــي بــراي کشــورهاي
افغانستان و آذربايجان در حوزه
فني و مهندســي را گام بسيار
بزرگ بانک دانســت و افزود:
در حوزه ارزي در آينده شــاهد
گامهاي بلند بيشــتري خواهيم

بود .عضو هيــات مديره بانک
رفاه عملکــرد مطلوب بانک در
بخشهاي ســامت ،صنعت و
توليد  -به ويژه خودروســازي
 را ديگر دســتاورد مهم بانکدانســت و گفت :درخواســت
مديريت عالي بانک براي سال
 97تمرکز بيش از پيش در اين
بخشها است.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد

آمادگی کامل جزیره کیش برای میزبانی از میهمانان نوروزی

خودرو خود را به جزیره کیش وارد کند ،با پرداخت مبلغ  2میلیون ریال تا 5
روز امکان حضور در جزیره وجود دارد .
وی همچنین درباره قیمت پروازها گفت :قیمت های پروازها و مسیر تهران
به کیش به صورت ثابت ارائه شده است .اما نوسانات نرخ ارز در تمام قیمت
های تمام شــده تاثیر خواهد داشت .با افزایش مبدأهای پرواز قصد داریم تا
قیمت را کنترل کنیم .معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه
از راهاندازی خط مسافری دریایی یک روزه جزیره کیش -هندورابی خبر داد
و اظهار کرد :هندورابی از مقاصد گردشگری در مجموعه جزایر کیش است
که امکان بازدید یکروزه از آن فراهم شده است .در مورد فرودگاه هندورابی
باید اعالم کرد که کارکرد آن برای مقوله گردشــگری نیســت و بر اساس
طرح جامع از ظرفیت فرودگاه در مرحله بهرهبرداری اســتفاده میشود و در
حال حاضر نیز مقصد پروازی در موضوع خدمات هوایی این فرودگاه وجود
ندارد .قائدیان درباره استقرار مسافران در مکانی غیر از هتل ها گفت :ظرفیت

پذیرش مسافر در هر مقصد گردشگری قابل تعریف است و با توجه به اینکه
پیشبینی میشود ظرفیت هتلها پاسخگوی مراجعه مسافران نباشند سه
حوزه کمپ برای مسافران در جزیره کیش تعریف شده است مجموعه کمپ
الغدیر با دو هزار چادر اقامتی ،کمپ مجموعه ورزشــی المپیک با  ۵۰۰چادر
اقامتی برای مجردها و مسافران انفرادی و ستاد اسکان فرهنگیان با ظرفیت
 ۱۰مدرسه و  ۶۸کالس برای پذیرش مسافران نوروزی آمادهباش هستند.
وي از راه اندازی اپليكيشن کیش اپ سازمان منطقه آزاد كيش خبر داد
و گفت برنامه ریزی و اســتفاده بهینه از زمان کوتاه سفر ،همواره یکی از
دغدغه های مســافران بوده و در خیلی از مواقع نداشتن اطالعات جامع
باعث گردیده که مسافران در آخرین ساعات سفر متوجه وجود فروشگاهها
و یا حراجی هایی بشوند که مورد عالقه شان بوده است  .لذا بر آن شدیم
که با ارائه اطالعات فروشــگاههای موجود در بازارهای جزیره کیش به
صورت دســته بندی شده و با قابلیت جستجو و مشخص نمودن حراجی
ها و یا فروشــندگان کاالهای برند با امکان مسیریابی شرایطی را فراهم
نماییم که مســافران عزیز با بینش کامل نسبت به برنامه ریزی در طول
سفر اقدام نموده و عالوه بر لذت از خرید مورد عالقه ،با صرفه جویی در
زمان از ســایر امکانات موجود در جزیره زیبای کیش نیز استفاده كنند و
بدون خستگی ناشی از پیاده رویهای طوالنی ،با خاطره ای خوش جزیره
زیبای کیش را به مقصد دیار خود ترک كنند .معاون گردشگری سازمان
منطقه آزاد کیش همچنین با تاکید بر نظارتهای  ۲۴ســاعته بر مدیریت
مسافران و پاسخگویی سازمان به شکایا ت و پیشنهادات مسافران اظهار
داشــت :ستاد نوروزی سازمان منطقه آزاد کیش نظارت  ۲۴ساعته دارد و
شــماره تماس  ۴۴۱۴برای پاســخگویی به مسافران در نظر گرفته شده
است.

مديرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان:

عصرايرانيــان اصفهان-مريم کرباليي :مديرعامل
شرکت فوالد مبارکه اصفهان در پاسخ به نقد برخي
توليدکنندگانکهمعتقدندمبارکهتوليدکنندهانحصاري
برخــي ورقهاي فوالدي اســت و خواهان مداخله
شوراي رقابت شدهاند ،گفت :هيچ کدام از مسئوالن
ســازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان،
ســتاد تنظيم بازار و وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
با اين رويکرد که شوراي رقابت در اين موضوع ورود

قيمتگذاري فوالد انحصاري نيست

کند ،موافق نيســتند .علت آن هم اين است که اگر
فوالد مبارکه تنها عرضهکننده باشد (که نيست و ما
رقيبان فوالدساز داخلي هم داريم) حتي اگر بپذيريم
ما در برخي اقالم عرضهکننده اصلي هستيم ،عرضه
ما به طور عمده است اما قيمتگذاري ما انحصاري
نيست .وي ادامه داد :فروش بر اساس عرضه و تقاضا
انجام ميشود و ما تعيين نميکنيم فالن کاال بايد با
فالن نرخ فروخته شود .نرخ در يک فرآيند رقابت در

بورس کاال کشف ميشود .با اين حال فشار آوردند و
شوراي رقابت هم وارد شد و مصوبه را اعالم کردند
که بر اســاس آن يک فرمولــي براي قيمتگذاري
محصوالت فوالدي پيشنهاد شــد.بهرام سبحاني
درباره اعالم پذيرش فرمول شوراي رقابت در هيات
مديره شــرکت فوالد مبارکه گفت :اين موضوع هم
ناشي از نوســان بازار است .بزماني که فرمول براي
برخي خريداران خوب بود فشار ميآوردند که فوالد

مبارکه بايد بــه آن تن بدهد .ما هم آن را پذيرفتيم
امروز که با توجه به نرخ دالر ،شــرايط عوض شده
و آن فرمول ضدشــان شده ،خودشان به آن فرمول
مصوب اعتراض ميکنند .مديرعامل فوالد مبارکه
افزود :وقتي يک مکانيسم و فرمول را ميپذيرند و به
ما ابالغ ميکنند که اجرا کنيم بايد آن را براي همه
شــرايط بپذيرند ،نه اينکه هر جا سودشان را تامين
ميکند به فرمول شوراي رقابت استناد کنند.

فرماندار شهرستان رشت در جلسه دهياران و روساي شوراها خواستار شد

به گزارش پايگاه اطالعرســاني فرمانداري رشــت،
ســيدمحمد احمدي در جلســهاي که با دهياران و
روساي شوراها در فرمانداري برگزار شد ،اظهار کرد:
استعداد بخش مرکزي رشت ،همانند يک شهرستان
اســت .يک شهرســتان از نظر تقسيمات کشوري
از وســعت ،جمعيــت ،توانمندي ،نيروي انســاني،
کشــاورزي ،خدمات و گردشــگري برخوردار است.
فرماندار شهرستان رشت با بيان اينکه توانمنديهاي
بخش مرکزي شهرســتان رشت به صورت بالفعل

عدالت بودجهای در سال  97را رعایت کنیم

مشهود است ،افزود :جذابيتهايي گردشگري در کنار
کشاورزي و صنعت يکي از محورهاي توسعه يافتگي
است که در بخش مرکزي شهرستان رشت وجود دارد
و براي هر کدام از اينها زيرساختها و برنامه ريزي
مدوني در حال انجام اســت .احمدي ضمن خطاب
ادامه داد :ما به عنوان مديران اين شهرستان بايد در
کنار هم براي استيفاي حق مردم تالش کنيم .وي
با بيان اينکه اکنون مديريتي موفق است که مديريت
به روز شده داشته باشد ،گفت :اکنون اگر يک دهيار

اخبار
شناسايي باند کالهبرداري تصادفات
ساختگي توسط بيمهکوثر

شــرکت بيمهکوثر
بــا بازرســي و
پيگيريهاي مستمر،
بانــد کالهبــرداري
تصادفات ســاختگي
را شناســايي و به مقامات قضايي معرفي
کرد .به گــزارش روزنامه عصرايرانيان به
نقــل از روابطعموميو اعالم مدير حقوقي
و امــور قراردادهــاي بيمهکوثر؛ يکنفر از
اعضاي باند در يکسال گذشته  50مرتبه
از 12شرکت بيمهاي خسارت دريافت کرده
اســت .سعداله فغاننژاد از شناسايي دونفر
ديگر از اعضاي ايــن باند خبرداد و گفت:
اين پرونده اکنون در شعبه « »11دادياري
دادســراي اســتان قم مفتــوح و در حال
رسيدگي است.
بخشش  ۶درصد وجه التزام معوقات
بانکي موسسه اعتباري ملل

موسســه ملــل با
اجراي طــرح ويژه
«عيدانهاي از ملل»
يک فرصــت ويژه
در پايــان امســال
براي مشــترياني که
بابت بدهي معوق به اين بانک مشــمول
وجه التزام شــدهاند ،فراهم کرده است .به
گزارش روزنامــه عصرايرانيان به نقل از
ايبِنا ،بر اســاس اين مصوبه مقرر شد به
منظور تســريع در روند کاهش مطالبات
غير جاري در طبقه مشــکوک الوصول و
معوق ،طرح ويــژه «عيدانهاي از ملل» از
تاريخ  ۱۹اســفند ماه سال جاري تا پايان
فروردين  ۹۷اجرا شود .در قالب اين طرح
مشــوقهاي ويژهاي به منظور تسريع در
رونــد وصول مطالبات غير جاري و بدهي
معوق مشــتريان خود در نظر گرفته شده
اســت .در قالب بخشي از مفاد اين طرح،
مشوقهاي جانبي تحت عنوان «بخشش
 ۶درصد وجــه التزام معوقــات بانکي »
پيشبيني شده است.
اخبارشهرستان

شهرستان

علیرضا قائدیان معاون گردشــگری سازمان منطقه آزاد کیش در نشست
خبری ستاد نوروزی جزیره کیش گفت :هر ساله در ایام تعطیالت با سفرهای
نوروزی زیادی مواجه هستيم و جزیره زیبای کیش ميزبان گردشگران زيادي
از سراسر كشور است .
وي در ادامه بیان کرد :از اوایل بهمن ستادی تشکیل شده و موضوع پشتیبانی
و تدارکات هر چه بهتر را در دســتور کار قرار داده ایم .سعی داریم تا بتوانیم
شرایط خوبی را برای ميهمانان نوروزي كيش فراهم کنیم .قائدیان درباره بنادر
جزیره کیش بیان کرد :در بخش تأسیسات بندری وضعیت خوبي در حوزه
خدمات داریم و بندرچارک ،لنگه و بندر آفتاب آماده خدمت رسانی به مردم
هستند .خارج از بحث تعطیالت نوروزی شرکت هواپیمایی کیش تقویت و
توسعه زیرساخت های سفر به جزیره کیش را در دستور کار قرار داده است.
دبیر ستاد تسهیالت سفرهای نوروزی کیش در ادامه با اشاره به آمادهسازی
ناوگان کیش ایر به منظور انجام پروازهای نوروزی به کیش بیان کرد :انجام
پروازها از مبادی مختلف به جزیره کیش افزایش مییابد و در طول این ایام
چهار فروند شناور غیر از شناورهای موجود به ظرفيت گردشگری بین جزیره
کیش و سه بندر چارک ،آفتاب و لنگه اضافه خواهد شد .وی با تاکید بر اینکه
در سه بندر اصلی به عنوان مبادی ورودی به جزیره کیش در سواحل خلیج
فارس شناور مسافری وجود دارد ،گفت :از بنادر چارک ،آفتاب و لنگه شناور
مسافری به جزیره کیش و بالعکس خواهیم داشت .همچنین در ترددهای
صورت گرفته از این سه بندر به جزیره کیش بر اساس هماهنگیهای انجام
شده با سازمان بنادر و دریانوردی چهار فروند شناور که قابلیت حمل مسافر و
خودرو را دارند به شناورهای برنامهای این مسیرها افزوده شده است .معاون
گردشگری کیش در ادامه تاکید کرد :هیچ نیازی به آوردن خودرو به جزیره
کیش نیست و ورود کامیون ها به جزیره کیش ممنوع است .هر کسی که

بانک و بیمه

www.asre-iranian.ir
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موفقيت يك سازمان در گرو تعامل
تمامياجزاي آن است

مديــر منطقه  8عمليــات انتقال گاز در
جمع بانــوان شــاغل در منطقه ،ضمن
تبريك ميالد دخت نبي مكرم اســام
پيشــرفت و موفقيت سازمان را مرهون
تعامل و مشاركت تمامياجزاي سازمان
دانست.
به گزارش روابط عموميمنطقه  8عمليات
انتقال گاز ،در اين مراسم يداله بايبوردي،
مدير منطقه ،ســجاياي اخالقي حضرت
فاطمه زهــرا(س) را بهترين و واالترين
ارزشهاي اسالميو اخالقي توصيف كرد
و گفــت :حضرت فاطمه زهــرا(س) از
بزرگترين سرمايههاي معنوي مسلمانان
بوده و با توجه به وجود كماالت الهي و
معنوي ،برترين سرمشق و بهترين اسوه
رستگاري انسانها به شمار ميرود .وي
نقش زنان را در استحكام خانواده مورد
ستايش قرار داد و افزود :با جاري نمودن
طريقه و ســيره زندگاني آن حضرت در
فعاليتها ،شــاهد رشد و پويايي هر چه
بهتــر نقش و جايگاه رفيع زن در جامعه
اسالميخواهيم بود.

ماندگي ،تحليــل وپيشبيني بخش
حقيقي اقتصاد ايران در ســالجاري و
وضعيت ارتباطات داخلي کشور براي
برنامه ريزيهاي آتي سخن به ميان
آمده است.
اين گــزارش ميافزايد کــه رويکرد
علميو پژوهشــي بانــک انصار در
مديريت کسب وکار خود در سالهاي
اخير به منظور فرهنگسازي افزايش
فعاليتهاي علميپژوهشي در روندهاي
کاري ،که ميتواند به اقتدارعلميبانک
بينجامــد و گاميدر راســتاي تحقق
رهنمودهاي مقام معظم رهبري نسبت
به اقتدارعلميکشور در همه عرصهها
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مدیرعامل بانک توسعه صادرات خبر داد

اخبار شهرستان
اورژانس بيمارستان طالقاني گنبد
استاندارد نيست

بانکانصار نيز آمــار وارقام ،نمودارها،
تحليلهاي تئوريک و طرح موضوعات
کليــدي و داراي اولويت حوزه اقتصاد
وپولي وبانکي ايران و جهان به چشم
ميخورد که به منظور ارتقاي ســطح
آگاهيهاي تخصصي و کارشناســي
منابعانســاني بانــک و عالقمنــدان
حوزههاي بانکداري تنظيم شده است.
درگزارش آمده اســت که در مطالب
مربوط به اقتصاد ايران در اين شماره،
از موانع خارجي تجارت ايران ،مقايسه
صــادرات غيرنفتــي و واردات ايران،
عملکــرد اقتصادي ايــران در 9ماهه
سال ،1396راهکارهاي جبران عقب
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بخواهد به شــيوه سنتي روســتاي خود را مديريت
کند ،از ديگر روســتاها عقب ميماند ،دهيار بايد از
موضوعات جاري شهرستان ،بخش و روستاي خود
مطلع باشد .احمدي افزود :دهيار ما بايد در زمينههاي
مختلف مالي ،اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي انضباط
داشته باشد و در گفتار و نحوه برخورد با مردم متفاوت
باشد .مردم وقتي به دهيار مراجعه ميکنند نبايد نااميد
شوند بايد رويکرد مهربانانه با مردم داشته باشيم.
وي گفــت :در حال ايجــاد دبيرخانهاي مختص به

دهياران و روستاها هستيم و تمام موضوعات روستاها
و دهياران در دبيرخانه مذکور بررسي و رصد ميشود
اين بانک اطالعاتي روســتاها شامل ظرفيتهاي
روستاها نيز ميشــود .فرماندار شهرستان رشت با
اشاره به ديدار اخير با معاون وزير نيرو که با همراهي
نمايندگان رشت در مجلس انجام شد ،تصريح کرد:
آسفالت راههاي روستايي و آب شرب روستايي بخش
مرکزي از مهمترين مسائل موجود است که در حال
پيگيريهستيم.

کاهش شديد منابع آبي
روستاهاي استان قم

مديرعامل شرکت آب و فاضالب روستايي
اســتان قــم ،در گفتگويي با اشــاره به
خشكساليهاي مستمر سالهاي گذشته در
استان گفت :منابع آبي روستاهاي استان
قم به شدت كاهش يافته و به علت تغذيه
نامناســب منابع آب زيرزميني ،مشکالت
زيادي در تامين آب روستاها وجود دارد.
به گزارش روابط عموميشــرکت آب و
فاضالب روستايي استان قم ،دکتر محمد
احمدي جبلي مديرعامل شــرکت آبفاي
روستايي اســتان قم با بيان اينکه ايران
از جمله کشــورهايي اســت که در گروه
کشورهاي مواجه با کمبود فيزيکي آب قرار
دارد ،گفت :محدوديت منابع آبي استان قم
از نظر کميو کيفي ،اســتفاده نادرســت
از منابــع آبهاي ســطحي و زيرزميني
و وقوع خشکســاليهاي چند دهه اخير،
باعث شده که مشکالت و مسائل زيادي
براي تامين آب استان بوجود آورد .دکتر
محمد احمدي جبلي در ادامه اين گفتگو
اظهــار داشــت :در تماميبخشها بجز
بخش خلجســتان ،مجتمعهاي آبرساني
متعددي احداث و به مرحله بهره برداري
رسيده است و هم اکنون بخش عمدهاي
از روستاهاي بخشهاي مرکزي ،کهک و
ســلفچگان از آب پايدار سرشاخههاي دز
برخوردار هســتند و با اتمام پروژه اصالح
و توسعه دهســتان قمرود مشترکين اين
دهستان نيز از اين آب بهداشتي و پايدار
برخوردار ميشوند.
ساختمان جديد دانشکده و
سالمتکده طب ايراني افتتاح شد

طي مراسميبا حضور نماينده مردم قم در
مجلس شوراي اسالميو رئيس دانشگاه
علوم پزشکي قم ،ساختمان جديد دانشکده
و ســامتکده طب ايراني دانشگاه علوم
پزشکي قم به بهره برداري رسيد.
به گزارش روابط عموميدانشــگاه علوم
پزشکي قم ،اين مراسم امروز و با حضور
دکتر اميرآبــادي نماينده مــردم قم در
مجلس شوراي اســاميو عضو هيئت
رئيســه مجلس ،دکتر ايراني خواه رئيس
دانشــگاه علوم پزشــکي قم و قائم مقام
وزير بهداشت ،دکتر خدادوست مديرکل
دفتر طب سنتي وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشکي و ديگر مسئوالن و خيران
قميبرگزار شــد .اين ساختمان در هزار و
 600متر مربع و در شش طبقه توسط خير
محترم حاج محمــد کريميثابت احداث
شــده که براي آن  5ميليارد تومان اعتبار
توسط ايشان هزينه شده است.

