اخبار
بيمه پارسيان همچنان
در سطح اول توانگري مالي

بيمه پارسيان همچنان
در سطح اول توانگري
مال��ي ق��رار دارد .ب��ه
گـــ��زارش روزنام��ه
عصرايراني��ان به نقل
از روابط عموميبيمه پارسيان ،اين شرکت
بهعنوان بزرگتري��ن بيمه کام ً
ال خصوصي
کش��ور براي اولين بار پرتفوي بيش از 20
ه��زار ميليارد ريالي را در س��ال  96محقق
نمود و همچنين نسبت توانگري مالي بيمه
پارس��يان طي نامه ارس��الي از سوي بيمه
مرکزي مجدداً در سطح يک مورد تأييد قرار
گرفت .در اين زمينه بيمه مرکزي جمهوري
اسالميايران طي نامهاي و در اجراي ماده 6
آيين نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگري
مالي موسسات بيمه  ،نسبت توانگري بيمه
پارسيان را همانند سالهاي گذشته در سطح
يک مورد تأييد قرارداده است .کسب پرتفوي
بيش از  20هزار ميليارد ريالي براي اولين بار
است که توسط يک شرکت کام ً
ال خصوصي
در کش��ور محقق ميگ��ردد و اين مهم در
کنارسطح اول توانگري مالي در صنعت بيمه
جايگاه ويژه بيمه پارسيان را در اين صنعت
مستحکم تر از قبل خواهد نمود.
آخرين مرحله قرعه کشي جشنواره
دوجين پالس بانک سرمايه

قرعه کش��ي آخرين
مرحل��ه جش��نواره
دوجي��ن پ�لاس
بان��ک س��رمايه روز
چهارش��نبه مورخ 22
فروردينم��اه برگ��زار و  360برنده اين
مرحله از جش��نواره معرفي خواهند شد.
به گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل
ازرواب��ط عموميبانک س��رمايه ،قرعه
کشي مرحله آخر جشنواره دوجين پالس
روز چهارشنبه مورخ  22فروردينماه در
محل ساختمان مرکزي اين بانک برگزار
و  360برن��ده اي��ن مرحله از جش��نواره
معرفي خواهند ش��د .ش��ايان ذکر است
جشنواره دوجين پالس بانک سرمايه با
هدف گراميداشت سي و نهمين سالروز
پيروزي انقالب اسالميايران و استقبال
از به��ار طبيعت ،از  18بهمن ماه س��ال
 96آغاز گرديد و تا  29اس��فند ماه سال
 96ادامه داشت .گفتني است تاريخ قرعه
کشي مرحله دوم و آخر اين جشنواره 22
فروردينماه خواهد بود و اساميبرندگان
از طريق وب سايت و کانال رسميتلگرام
بانک سرمايه اطالع رساني خواهد شد

مشاور مديرعامل و رييس اداره کل حوزه مديريت:

دستيابي به اهداف طاليي بانک قرض الحسنه مهر ايران نشانه همدلي و مودت کارکنان است

درسال گذشته اقدامات موثر و مطلوبي در
راستاي اجراي مسئوليتهاي اجتماعي و
بهبود شاخصهاي بانکي در بانک قرض
الحسنه مهر ايران انجام ش��ده است ،در
اين رابطه مجيد وکيل مشاور مديرعامل
و رييس اداره کل حوزه مديريت مطالبي
را بيان داش��ت .به گزارش روابط عمومی
این بانک ،وي در خصوص اقدامات موثر
صورت گرفته در بانک قرض الحسنه مهر

ايران و موقعيت آن در شبکه بانکي کشور
گفت:اين بانک ،زير س��اختهاي بسيار
خوب و اقدامات شايس��تهاي طي  ۸سال
فعاليت اعضايهيات مديره ،مديران عامل،
روساي قبلي و کارکنان مجموعه به عنوان
نف��رات اول دو چه��ار در صد متر امدادي
صورت گرفته بود و ما توانس��تيم در اين
مدت به کمك پروردگار و تالش همكاران
اين فعاليتها را رشد و توسعه دهيم.اقدامات

گذشتگان به عنوان مهمترين موضوع قابل
تقدير اس��ت و اميدواريم افرادي که بعد از
ما نيز ميآيند بتوانند با تالشهاي بيشتر،
مسير پيشرفت بانک قرض الحسنه مهر
ايران که يک حركت اس�لاميو انقالبي
است را ادامه دهند تا بخشي از مشكالت
جامع��ه را ب��ا روش قرض الحس��نه حل
كنند .در خصوص پيش��رفتهاي بانک
ق��رض الحس��نه مهر اي��ران از نظر فني

وزير بهداشت در بازديد از پيشرفت احداث بيمارستان  1000تختخوابي خاتم قم:

بيمارستان خاتم قم پروژه بينظيري در سطح کشور است

بيمارس��تان 1000تختخوابي خاتم قم اثر وضعي بس��يار ش��اياني در
خدمات سالمت در کل کشور خواهد داشت.
دکتر سيد حس��ن قاضيزادههاشمي ،وزير بهداشت ،درمان و آموزش
پزش��کي ،پنجش��نبه16فروردين 1397از بيمارستان 1000تختخوابي
خاتم در ش��هر قم که با حمايت بانک پاس��ارگاد و در راس��تاي ايفاي
مسئوليتهاي اجتماعي اين بانک ساختهميشود ،بازديد کرد.
به گزارش روابط عموميبانک پاسارگاد ،در آغاز سال  ،1397گامهاي
بلندي در جهت توسعه خدمات بهداشتي و درماني در شهرهاي مختلف
برداشته ميشود که در اين راستا ،دکتر سيد حسن قاضيزادههاشمي،
وزي��ر بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کي ،مس��ئوالن وزارت نيرو،
نمايندهه��اي مجلس ،اس��تاندار ،اعضاي ش��وراي ش��هر و جمعي از
مسئوالن استان قم و دکتر مجيد قاسميمديرعامل بانک پاسارگاد ،با
بازديد از پروژه بيمارستان 1000تختخوابي خاتم در شهر قم ،بر کيفيت
ساخت و تسريع در خدمترساني اين بيمارستان نظارت کردند.
بان��ک پاس��ارگاد ب��ا ايجاد هلدينگ نس��يم س�لامت پاس��ارگاد ،در
راستاي تقويت مش��ارکت بخش خصوصي در حوزه سالمت و ايفاي
مس��ئوليتهاي اجتماعي ،احداث شهرکهاي سالمت و 7000تخت
بيمارس��تاني در شهرهاي مختلف ايران را در دس��تور کار قرار داده و
بيمارستان خاتم نيز با حمايت اين بانک توسط هلدينگ نسيم سالمت
پاسارگاد ،در  8طبقه و با مساحتي بالغ بر  200هزار متر مربع در يک
مجتمع آموزش��ي درماني در شهرک س�لامت خاتم ،در حال ساخت
است و بهار  1398به بهرهبرداري خواهد رسيد.
دکترهاش��ميکه تاکنون با تکيه بر دانش ،تجرب��ه و تالش اقدامات
ب��ا ثباتي را در جهت ارتقاي کيفيت بهداش��ت و س�لامت عموميو
در دس��ترس ق��رار دادن خدم��ات درماني براي آحاد اف��راد جامعه به
انجام رساندهاس��ت ،با قدرداني از دس��تاندرکاران ساخت بيمارستان

1000تختخوابي خاتم ،که پيش از اين با عنوان خدمت جهادي بانک
پاس��ارگاد از آن ياد کردهبود ،گف��ت :اين پروژه با انگيزههاي اعتقادي
براي عزت و سربلندي جمهوري اسالميايران و انقالب اسالميآغاز
شده و با همکاري يکايک مسئوالن ،اين خير عظيم با سرعت بيشتري
پيش ميرود .بيشک اگر انشاءا ...اين پروژه به ثمر برسد ،اثر وضعي
بس��يار ش��اياني در خدمات سالمت در کل کش��ور خواهد داشت .به
عبارتي ،توقع مردم و خريداران خدمت همتراز خدمتي ميشود که در
اين بيمارستان ارائه خواهد شد .بنابراين مهندسي ما تغيير خواهد کرد؛
نه تنها در بخش معماري که در بخش تأسيس��ات و خدمات پزشکي
و استفاده از فناوريهاي نوين ،از خدمات الکترونيک تا رباتيک شدن
بسياري از خدمات مانند اعمال جراحي ،اين تغييرات انجام ميگيرد و
به ارتقاي دانش و مهارت مردم هم کمک خواهد کرد.
وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ،ضمن ابراز خرسندي از ايجاد
ي��ک پايگاه علميدر قم ،عنوان ک��رد :با توجه به جاذبههاي قم جاي
چنين خدمتي خالي بود و با اين س��رمايهگذاري ،اين ش��هر ميتواند

نمايشگاه اتومکانيکاي استانبول 2018
باحضور شرکتهاي قطعه سازي از 46
کش��ور جهان و پنج شرکت فعال گروه
خودروس��ازي س��ايپا در زمين��ه قطعات
خودرويي آغاز به کار کرد.
به گزارش سایپا نیوز؛ در اين نمايشگاه
شرکتهاي س��ازه گستر س��ايپا ،گروه
فنرسازي زر ،رينگ سايپا ،رادياتور ايران
و سايپاشيشه در غرفه گروه خودروسازي
سايپا آخرين دستاوردها و توانمنديهاي
خ��ود را در زمينه قطع��ات خودرويي در
معرض دي��د بازديدکنن��دگان و عالقه
من��دان قرار داده ان��د .باتوجه به حضور
ش��رکتهاي مختل��ف اروپاي��ي و بين
المللي فعال در صنعت قطعه س��ازي در
نمايشگاه اتومکانيکاي اس��تانبول ،اين
رويداد خودرويي ميتواند زمينه گسترش
همکاري ميان گروه خودروسازي سايپا
و شرکتهاي معتبر توليدي و بازرگاني
فعال در صنعت قطعه س��ازي را فراهم
س��ازد .باتوجه به اين که کش��ور ترکيه
ه��م به عنوان يک��ي از قطبهاي مهم
تولي��د قطعات خودرو در منطقه و جهان
محس��وب ميشود گس��ترش همکاري
ميان شرکتهاي ايراني و ترک ميتواند
زمينه انتقال فناوريهاي نوين به ايران
را در زمين��ه طراحي و س��اخت قطعات
خودرو فراهم کند.
کشف یک میلیون نخ
سیگار قاچاق در میناب

جانش��ین فرمان��ده انتظامي اس��تان از
کش��ف یک میلیون نخ س��یگار خارجي
قاچاق ب��ه ارزش ی��ک میلیاردریال در
شهرس��تان میناب خبر داد .س��رهنگ
«عباس��علی بهدانی ف��رد» گفت :در پی
دریافت خبری مبنی بر اینکه قاچاقچیان
قصد انتقال مقادیری بارقاچاق در محور
جوزان «میناب» دارن��د ،ماموران یگان
تکاوری امام حسن عسکری(ع) به محل
اعالم��ی اعزام و حی��ن کنترل محور به
یک دستگاه تویوتا هایلوکس مشکوک
و دس��تور ایس��ت ص��ادر کردن��د .وی
افزود:راننده خودرو بدون توجه به فرمان
پلیس باشتاب بیش��تر اقدام به فرار کرد
که پس از ی��ک تعقیب و گریز طوالنی
عرص��ه را ب��ه خود تنگ دی��ده و با رها
کردن خودرو از محل متواري ش��د .این
مقام انتظامی تصریح کرد :در بازرس��ي
از خودرو تعداد یک میلیون نخ س��یگار
خارجي قاچاق و فاقد مدارک گمرکي به
ارزش یک میلیارد ریال کشف شد.

قطب گردشگري سالمت نيز باشد .ان شاءا ...کمکهاي همه عزيزان
در استانداري ،شهرداري ،شوراي شهر ،وزارت راه و شهرسازي ،وزارت
نيرو و ساير دستگاهها مستدام باشد تا اين پروژه سريعتر به ثمر بنشيند.
دکترهاش��ميدر پايان با آرزوي س�لامتي و توفيق بيشتر براي دکتر
قاس��مي ،افزود :اين بيمارستان پروژه بينظيري در سطح کشور است
و اين کار با ارزش ،صدقه جاريهاي اس��ت که خداوند انشاءا ...از شما
قبول کند.
در اين مراسم همچنين دکتر مجيد قاسميمديرعامل بانک پاسارگاد
در س��خناني اظهار داش��ت :روحيه دکترهاشميبيش��ترين و بهترين
مشوق بود براي اينکه بتوانيم به اين ميدان بياييم .اميدواريم با احداث
7000تخت بيمارس��تاني ،به مردم شريف کشور خدمت کنيم و اولين
بيمارستان بتواند فرايند ساخت و بهرهبرداري از ديگر بيمارستانها را
تس��ريع کند .دکتر مخبر مديرعامل هلدينگ نسيم سالمت پاسارگاد،
پيرامون ويژگيهاي ممتاز بيمارستان 1000تختخوابي خاتم قم تصريح
کرد :بيمارس��تان در س��ه قطب آموزشي ،س�لامت-درماني و قطب
خدمات-رفاهي طراحي ش��ده و در حال ساخت است .قطب درماني و
سالمت شامل بيمارستان يکهزار تختخوابي ،کلينيکها ،باغ گياهان
دارويي ،اورژانس هوايي و مرکز توريسم سالمت و طب ورزشي است.
قطب آموزش��ي از دانشگاه علوم پزشکي ،فضاهاي کمک آموزشي و
خدماتي ،مهد کودک و دبستان ،خوابگاه و مجموعه ورزشي و رفاهي
دانش��گاه تشکيل ميش��ود و قطب خدماتي و رفاهي ،از بخشهايي
نظير هتل توريس��م سالمت ،مهمانس��را براي اقامت همراهان بيمار،
مجموعه ورزشي چند منظوره ،سوئيت اقامتي کارکنان ،تاالر پذيرايي
و رس��توران ،پارک و بوس��تان ،مرکز مديريت ،نگهداري و پشتيباني،
کتابخانه ،مس��جد ،سالن اجتماعات ،پارکينگ و ساير فضاهاي جنبي
تشکيل ميشود.

«ملي بازار» ،اقداميعملياتي براي حمايت از کاالي ايراني

حضرت آي��تا ...خامن��هاي رهبر معظ��م انقالب
اسالميدر ادامه نام گذاريهاي هوشمندانه سالها
با محوريت اقتصاد ،سال جديد را سال «حمايت از
کاالي ايراني» نامگذاري کردند .اين اقدام بس��يار
مهم ميتواند گره از بس��ياري مشکالت اقتصادي
کشور بگش��ايد .حمايت از کاالي ايراني به معناي
حمايت از تولي��د ايراني ،کارگر و کارفرماي ايراني

و معيشت خانواده ايراني است .بدون شک نهادينه
شدن حمايت از کاالي ايراني ميتواند آينده کشور
را تضمين کند ،چرا که اين يک روش تجربه شده
در بسياري از کش��ورهاي جهان است .بانک ملي
ايران از ديرباز ب��ر اين باور بوده و حمايت از توليد
داخلي را محور اقدامات خود قرار ميداده است ،به
طوري که حتي در تهي��ه اقالم داخلي و مرتبط با

حوزه بانکداري نيز تا زماني که کاالي مشابه داخلي
وجود داشته ،هرگز به خريد اقالم خارجي مبادرت
نکرده اس��ت .با اين حال بر مبناي نامگذاري سال
جاري ،اين روند در س��ال  ۱۳۹۷س��رعت بيشتري
خواه��د گرف��ت .توليدکنندگان داخل��ي از حمايت
بيشتري در ارائه تس��هيالت برخوردار خواهند بود
ت��ا بدون دغدغ��ه مالي ،به تامي��ن کاالهاي مورد

نياز ب��ازار بپردازند .از مهمتري��ن توليدات داخلي،
محصوالت دانش بنيان هستند که با مصرف منابع
کم ،کاالهاي بازارپس��ند توليد کرده و بازده بسيار
قابل توجهي دارند .بانک ملي ايران حمايت از اين
گونه محصوالت را نيز با جديت در دستور کار دارد
و به اين منظور رديفهاي ويژهاي در بودجه سال
جاري اختصاص داده است.

رييس خانه صنعت،معدن و تجارت ايران تاکید کرد

تحقق حمايت از كاالي ايراني با مشاركت و همكاري توليد كنندگان،دولت و مردم

عصر ايراني�ان اصفهان-مريم کربالي�ي :رييس اتاق بازرگاني اصفهان
گفت:فريز شدن معوقات بانكي،اصالح شيوه اخذ ماليات بر ارزش افزوده
و تغيير نگرش س��ازمانهاي امور ماليات��ي و تامين اجتماعي از الزامات
حمايت از كاالي ايراني و خاموش نشدن چراغ واحدهاي توليدي است.
س��يد عبدالوهاب سهل آبادي رييس خانه صنعت،معدن و تجارت ايران
با اش��اره به نامگذاري سال  ١٣٩٧از سوي مقام معظم رهبري با عنوان
حماي��ت از كاالي ايراني گفت :در جنگ اقتصادي امروز توليد كنندگان
نقش مهميرا بر عهده دارند و اميدوارم مردم و مسوالن دست در دست
ه��م دهند تا در اين جنگ نيز به پيروزي دس��ت يابي��م.وي تاكيد كرد:
شرايط سال گذشته به نحوي بود كه برنامهها و اهداف اقتصاد مقاومتي به
صورت كامل محقق نگرديد و اگر ميخواهيم استفاده از كاالي ايراني در
جامعه به يك فرهنگ تبديل شود بايستي كيفيت اين كاالها افزايش يابد

و س��يما،ائمه جمعه و جماعات ،هنرمندان و قهرمانان ورزشي را در اين
فرايند مهم توصيف كرد و افزود :جهادگران عرصه كار و توليد به حمايت
و پشتيباني مناسب نياز دارند و انتظار ما از دولت اين است كه با واردات
كاالهاي غير ضروري و كاالهاي مشابه داخلي به شدت مقابله كند.مگر
ميشود شعار حمايت از كاالي ايراني داد و شاهد واردات فرش دستباف
بود؟رييس اتاق بازرگاني اصفهان صنايع لوازم خانگي ،مواد غذايي ،نساجي
 ،پتروشيميو فوالد را از مزاياي توليدي كشور برشمرد و گفت :اميدوارم
در س��ال جديد نگاه قواي سه گانه به مقوله اقتصاد و توليد تغيير كند و
اين تغيير به بهبود معيشت مردم منجر شود.سهل آبادي افزود :فريز شدن
معوقات بانكي،اصالح ش��يوه اخذ ماليات بر ارزش افزوده ،تغيير نگرش
س��ازمانهاي امور مالياتي و تامين اجتماعي از الزامات حمايت از كاالي
و به كاالهاي خارجي نزديك شود.س��هل آبادي نقش شبكه توزيع،صدا ايراني و خاموش نشدن چراغ واحدهاي توليدي است

تونل اربعين ـ ایالم تا شهريور 97به بهرهبرداري ميرسد

عصر ايرانيان ايالم -يعقوبيان :اس��تاندار ايالم
در جلسه مشترک ش��وراي برنامهريزي استان
و شهرس��تان ايوان گفت ۱۵ :ميلي��ارد تومان
ب��راي تکميل تونل اربعي��ن اختصاص يافته و
تا پايان ش��هريورماه ش��اهد بهرهبرداري از اين
تونل خواهيم بود  .قاس��م سليماني دشتکي در
سفر به شهرس��تان ايوان و در جلسه مشترک
ش��وراي اداري استان و شهرستان ايوان ،اظهار
کرد :شهرستان ايوان از فرصتهاي بسيار خوبي
براي اشتغال برخوردار است و براي استفاده از اين
فرصتها بايد نسبت به جذب سرمايهگذاران در
استان و شهرستانها اقدام کنيم و موانع حضور
آنان را در اس��تان برداريم  .وي به مشکالت و
مسائل موجود در شهرستان ايوان اشاره کرد و
گفت :برنامه س��فر استاندار به شهرستانها که

به همراه مديران کل مرتبط برگزار ميش��ود با
برگزاري جلسات هماهنگي و بررسي مسائل و
مشکالت هر شهرستان در معاون عمراني شکل
ميگيرد و در سفر به هر شهرستان با حضور در
مزار شهدا و اداي احترام به اين عزيزان و حضور
در جمع مردم و ش��نيدن س��خنان مردم انجام
ميش��ود و در ادامه با برگزاري جلسه مشترک
ش��وراي برنامهريزي اس��تان و هر شهرستان
نس��بت به تصويب راهکارهاي رفع مس��ائل و
مشکالت اين شهرستان اقدام ميشود  .استاندار
ايالم اضافه کرد :در همين راستا مشکالت شهر
ايوان به طور کامل مورد بررسي و مطالعه قرار
گرفته و در اين جلس��ه نتايج بررسيها مطرح
شده و راهکار رفع آنها به عنوان مصوبه شوراي
برنامهريزي الزم االجرا خواهد بود .

جابجايي  120060مسافر از راه آهن قم در نوروز ۹۷

مديرکل راه آهن قم گفت :از  ۲۵اسفند  96تا پانزدهم
فروردين ماه سال جاري 120 ،هزار و شصت مسافر از
ايستگاه راه آهن قم به مقاصدمختلف جابجا شدند که
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته27 ،درصد رشد
داش��ته است.اين امار فقط مربوط به مسافرين مبداقم
ومقصدقم است وامارمسافرترانزيتي ازطريق اداره کل
راه اهن قم بسيار بيشتر از اين است وتماميقطارهاي
به مقصد ش��هرهاي ش��يراز  ،بندرعب��اس ،اصفهان،
زاهدان ،کرمان ،يزد ،کاشان ،اراک ،مالير ،انديمشک،
اهوازو کرمانشاه از محدوده اين اداره کل تردد ميکنند.
به گزارش روابط عمومياداره کل راه آهن قم ،مهندس
محسن اعتماد طي گفت و گويي افزود:آمار جابجايي
مس��افر در نورورز  96از ايستگاه راه آهن قم  94هزارو
يکصد و نود و سه نفر بوده که اين رقم در نوروز  97با
رشد  27درصدي به  120هزار و شصت مسافر افزايش

داشته است .وي با اشاره به رشد ضريب اشغال صندلي
در اي��ام پيک نوروز ادامه داد :در قطارهاي مس��افري
قم به مشهد نس��بت به صندلي ايجاد شده  94درصد
ضريب اش��غال صندلي داشته ايم .اعتماد همچنين از
افزايش  18درصدي آمار جابجايي مسافر در قطارهاي
قم – مش��هد در نوروز  1397نس��بت به مدت مشابه
سال گذشته خبرداد .وي گفت :درقطارهاي حومهاي
نيز ،درايام نوروز ضريب اشغال صندلي نسبت به نوروز
سال گذشته  52درصد افزايش داشته است .مدير کل
راه آهن قم در بخش ديگري از س��خنان خود با اشاره
به اينکه کاهش چشم گيري در بحث تاخيرات از مبدا
و در سير قطارها داشته ايم،اظهار کرد:در سال گذشته
تاخيرات از مبدا بطور متوس��ط بازاي هرقطار 2دقيقه
بوده که امس��ال با تالش��هايي که صورت گرفته اين
زمان به  22ثانيه کاهش پيدا کرده است.

فرماندار شهرستان رشت خبر داد

کسب رتبه نخست رشت درگیالن از نظر ماندگاری و اقامت مسافران

رشت رتبه نخست راه در بین شهرستانهای گیالن
از نظر ماندگاری و اقامت مس��افران کسب کرد .به
گزارش روابط عموميفرمانداري شهرس��تان رشت،
س��يدمحمد احمدي با بي��ان اس��تقبال مثالزدني
شهرستان رش��ت از مس��افران نوروزي اظهار کرد:
در بحث رش��د شاخصهاي شهرس��تان رشت ۳۶
درصد رشد ،در ميزان گردشگر و بازديد از جاذبههاي
تاريخي و فرهنگي در مقايس��ه با مدت مشابه سال

گذشته داشتيم .فرماندار شهرستان رشت همچنين
گفت :رش��ت با افزايش  ۶۱۰درصدي ميزان بازديد
از جاذبههاي تاريخي و فرهنگي روبرو بوده اس��ت
و شهرس��تان رشت نيز در بين  ۱۶شهرستان استان
گيالن  ،حائز رتبه نخست درميزان ماندگاري و اقامت
مس��افران شده است و همچنين رتبه اول در ميزان
بازديد از جاذبههاي گردشگري را به خود اختصاص
داده اس��ت .وي با بي��ان اينکه درص��د ماندگاري
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اخبار
نمره قبولي پيشخوانهاي شهرنت
بانک شهر در ايام تعطيالت نوروز

ش��هردار کالنش��هر تبري��ز گف��ت:
پيش��خوانهاي ش��هرنت بانک شهر در
اي��ام تعطيالت نوروز با ارايه خدمات 24
ساعته به شهروندان و مسافران نورورزي،
نمره قابل قبولي کسب کرد .به گزارش
مرک��ز ارتباطات و رواب��ط عموميبانک
ش��هر،ايرج ش��هين باهر خدمات رساني
بانک ش��هر به ش��هروندان و مسافران
در روزهاي پاياني س��ال گذش��ته و ايام
تعطي�لات نوروز س��ال جدي��د را قابل
قبول توصيف ک��رد و افزود:آنچه که از
عملکرد بانک ش��هر در اي��ام تعطيالت
نوروزي در س��طح ش��هرهاي کش��ور و
بهويژه ش��هر تبريز ش��اهد بوديم ،نشان
از تالش مضاع��ف و بي وقفه همکاران
اين مجموعه با عظمت دارد .ايرج شهين
باهر تصري��ح کرد :در ايام نوروز با توجه
به حجم مبادالت پولي باال ،دستگاههاي
خودپ��رداز پاس��خگو نيس��تند و نياز به
خدمات شعب بانکي بسيار ضروري است
که در اين ميان ،شعب و پيشخوانهاي
بانک شهر عملکرد فوق العادهاي از خود
برجاي گذاشتند.
گشايش ال -سي براي دو طرح بزرگ
صنعتي به مبلغ  520ميليون دالر

ال – سي طرحهاي سيكل تركيبي 484
مگاواتي انرژي گس��تر قش��م و پااليش
ميعان��ات گازي آديش جنوبي عس��لويه
درآخرين روزهاي س��ال  1396توس��ط
بانك صنعت و معدن گشايش يافت .به
گزارش پايگاه اطالع رساني بانك صنعت
و مع��دن  ،ميزان اعتبار گش��ايش يافته
ب��راي طرح آديش جنوب��ي  250ميليون
دالر و اعتب��ار تخصيصي به طرح انرژي
گستر قش��م  270ميليون دالر ميباشد.
پااليش��گاه ميعانات آديش جنوبي كه در
زمينه توليد نفتا  ،سوخت جت  ،گازوئيل
و  LPGفعاليت خواهد كرد ،براي 172
نفر اشتغال ايجاد ميكند و سيكل تركيبي
انرژي گس��تر قشم نيز زمينه اشتغال 90
نفر را ايجاد خواهد كرد.
اخبارشهرستان

شهرستان

اخبار شهرستان
نمایشگاهاتومکانیکایاستانبول2018
میزبان قطعه سازان گروه سایپا

و خدم��ات بانک��داري الکتروني��ک بايد
گفت:در اين حوزه ،با تالش مديران قبلي
اقدامات مناس��ب و مطلوبي شکل گرفته
بود ،به نح��وي که در اين بان��ک داراي
 CoreBankingهستيم در حالي که
خيلي از بانكهاي قديميكشور هنوز اين
زيرساخت را ندارند .همانطور كه مستحضر
هس��تيد در حوزه  ITتوقف وجود ندارد و
روز به روز بايد با علم فن آوري اطالعات

جلو برويم و خوش��بختانه بانك با تالش
هم��كاران اداره كل فن آوري اطالعات و
ارتباطات و مساعدت اعضاي هيات مديره
توانسته است به پيشرفتهاي چشمگيري
دست يابد .راه اندازي سامانههاي آنالين
افتتاح حس��اب و درخواست تسهيالت در
كنار خدمات اينترنت بانك ،موبايل بانك
و تلف��ن بانك بخش عمدهاي از نيازهاي
بانكي مشتريان را پوشش ميدهد.
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گردش��گراني که حداقل يکش��ب را در شهرستان
رش��ت اقامت داشتهاند ۳۶ ،درصد رشد داشته است،
افزود :در س��ال گذش��ته ميزان ماندگاري مسافران
نوروزي در شهرس��تان رش��ت حدود يکميليون و
 ۸۰۰هزار نفر بوده که در س��ال ج��اري بيش از دو
ميليون و  ۴۱۹هزار و  ۴۶۲گردش��گر در شهرستان
رشت اسکان پيدا کردند .فرماندار شهرستان رشت
با اذعان ب��ه اينکه حدود پانزده ه��زار و  ۸۰۸نفر از

بازديد مديرکل و مدير ساخت و توسعه راهها راه و شهرسازي گيالن از پل فومن
مديرکل و مدير ساخت و توسعه راههای و شهرس��ازي گيالن ،اي��ن بازديد که به اجرايي وچگونگي پيشرفت آن مورد بررسي
راه و شهرسازي گيالن از پل فومن بازدید همراه مدير س��اخت و توسعه راههاي راه قرار گرفت .در اين بازديد مهندس محسن
کرد .به گزارش روابط عمومياداره کل راه وشهرسازي گيالن صورت پذيرفت ،روند عادلي مدير ساخت و توسعه راههاي اداره

گردشگران در هتلها اسکان داشتهاند ،بيان کرد :پنج
ه��زار و  ۸۲۹نفر در ميهمانپذيرها و  ۹۸۵نفر نيز در
هتلآپارتمانها اسکان پيدا کردند .احمدي با اشاره به
اينکه هفده هزار و  ۲۲۴نفر در خانه مسافرها و ۱۳۳
نفر در اقامتگاههاي بوم گردي اقامت داشتهاند ،گفت:
حدود هزار و  ۲۷۶نفر در مجتمعهاي گردشگري و
يکميليون و  ۱۵۱هزار و  ۴۱۹نفر نيز در اقامتگاههاي
موقت شهرستان رشت اقامت گزيدهاند.

کل راه و شهرسازي استان گيالن گفت:
پل بتن��ي کلفت شهرس��تان فومن با دو
دهانه  20متري و عرض  5.5متر ميباشد
و عرشه اين پل به طرف پايه مياني که بر

اثر سيل نشست کرده بود جهت مرمت و
يا احداث پل جديد  ،امروز توسط مديرکل
محترم مورد بازديد ميداني قرار گرفت تا
تصميم مقتضي صورت پذيرد.

پروژههاي حوزه راه و شهرسازي
در شهرهای غرب گلستان بررسي شد

عصرايرانيان ،گلس�تان – صفرخاني :طي
نشستي با حضور دكتر نورقلي پور نماينده
مردم ش��ريف ش��هرهاي كردكوي_ بندر
تركمن_ گميش��ان و بندر گز در مجلس
شوراياسالميومهندسمحبوبيمديركل
راه و شهرسازي استان گلستان ،پروژههاي
حوزه راه و شهرس��ازي درشهرهاي غرب
استان بررسي ش��د.به گزارش اداره روابط
عمومياداره كل راه و شهرس��ازي استان
گلستان در اين نشست پروژ ههاي تعريض
كردك��وي _ بن��در تركم��ن _ آق قال و
آس��فالت راههاي روستايي شهرستانهاي
بندر گز _گميشان و بندر تركمن نيز مورد
بررس��ي قرار گرفت .دكتر نور قلي پور در
اين نشس��ت نسبت به تس��ريع در اجراي
پروژهه��اي مورد نظر تاكيدنمود.مدير كل
راه وشهرس��ازي اس��تان گلس��تان دراين
ديدار ضمن ارائه گ��زارش از عملكرد اداره
كل در غرب استان بيان داشت با توجه به
پيگيريهاي بعمل آمده مسئولين عالي رتبه
استاني،خصوص ًانمايندگاندرخصوصتامين
اعتبارپروژههاي راه وشهرس��ازي دراستان
،اظهار اميدواري نمود در صورت ابالغ اعتبار
پروژ ههاي فوق اجرايي ميگردد.
دستگيري سرکردگان قاچاق سوخت و
مشروبات الکلی توسط مرزبانان قشم

فرماندهمرزبانیاستانهرمزگانازدستگيري
یک نفر از متهمین و سرکردگان سابقه دار
و حرف��ه اي قاچاق س��وخت و مش��روبات
الکل��ی در جزیره قش��م توس��ط مرزبانان
این شهرس��تان خبر داد.به گزارش پايگاه
اطالع رس��اني فرماندهي مرزباني اس��تان
هرمزگان،سرهنگ»علی اصغر خرم روی»با
اعالم اين خبر گفت:مرزبانان پایگاه دریابانی
شهرستان قشم با انجام اقدامات اطالعاتي
مطلع شدند یک نفر از متهمین و سرکردگان
س��ابقه دار و حرف��ه اي قاچاق س��وخت و
مش��روبات الکلی كه توسط مرزبانان این
استان متالشي شده بود،در جزیره قشم و در
مخفیگاه خود زندگی میکند .سرهنگ»خرم
روی»افزود:اين فرد كه پس از شناس��ايي
و متالشي ش��دن باند آنها توسط مرزبانان
اس��تان متواری شده بود،روز گذشته توسط
عوامل مرزبانان شهرستان قشم شناسايي و
تحت رصد اطالعاتی قرار گرفتند .فرمانده
مرزبانی استان هرمزگان ادامه داد:مرزبانان
با تعقيب و مراقبت هاي نامحسوس موفق
ش��دند مخفیگاه اين قاچاقچي را شناسايي
و پس از هماهنگي هاي الزم با دس��تگاه
قضايي،متهم را در مخفیگاه خود غافلگير و
دستگيركنند.

