خبر
انعقاد  4تفاهم نامه
توسط بانک توسعه تعاون

درراستای رس��الت بانک توسعه تعاون
مبنی بر اجرای طرح توس��عه اش��تغال
فراگی��ر وروس��تایی  4تفاه��م نام��ه با
موسس��ه بینالملل��ی توس��عه خدمات
مالی خرد روس��تایی تاک ،دفتر توسعه
فعالیتهای کش��اورزی زنان روس��تایی
و عش��ایری وزارت جه��اد کش��اورزی،
س��ازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی ایران وسازمان بسیج سازندگی
به صورت همزمان به امضاء رس��ید .به
گزارش روزنامه عصرایرانیان ،حجت اهلل
مهدیان رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل
بانک توس��عه تعاون درمراس��م امضاء
این تفاهمنامهها ک��ه با حضور مدیران
عام��ل این ش��رکتها برگ��زار گردید با
اش��اره به رس��الت اصلی بانک توسعه
تع��اون به عنوان تنه��ا بانک تخصصی
بخ��ش تعاون در س��الی که ب��ه عنوان
س��ال حمای��ت ازکاالی ایرانی توس��ط
مقام معظم رهبری نامگذاری شده است
خاطرنش��ان کرد :بحث توسعه اشتغال
ازجمله دغدغههای اصلی دولت و نظام
به ش��مار میآید و با توج��ه به مصوبه
دول��ت در جهت کاهش معضل بیکاری
دو ط��رح اش��تغال فراگیر و روس��تایی
مورد توجه قرار گرفته اس��ت و بانکهای
توسعه تعاون ،کش��اورزی ،پست بانک
و صن��دوق کارآفرینی امی��د به عنوان
بانکهای عامل در این طرحها مشخص
ش��ده اس��ت .مدیرعامل بانک توس��عه
تع��اون انعقاد اینگون��ه تفاهمنامهها در
راستای ایجاداتحاد و اتصال مجموعهها
در جهت انجام رس��التهای مش��ترک را
مثب��ت ارزیابی کرد و اف��زود :انعقاد این
 4تفاه��م نامه و اس��تفاده از ظرفیتهای
هریک از این سازمانها بانک را درانجام
رس��التهای خود یاری خواهد کرد .در
ادام��ه هریک از طرفین تفاهمنامهها به
تشریح فعالیتهای سازمانهای متبوع
در جه��ت حمایت از اج��رای این طرح
پرداختند .شایانذکر است در این جلسه
دکتر اس��کندرزند مع��اون وزیر و رئیس
س��ازمان تحقیقات ،آم��وزش و ترویج
کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ،نجفی
معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع
کوچک و ش��هرکهای صنعتی ایران،
س��ردار غالمی رئیس س��ازمان بس��یج
سازندگی و مصطفوی عضو هیئتمدیره
موسسه بینالمللی توسعه خدمات مالی
خرد روستایی تاک حضور داشتند.

دکتر اکبری تشریح کرد

رشد  ۸۳درصدی منابع بانک قرض الحسنه مهر ایران

دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه
مهر ایران در جمع اصحاب رس��انه و خبرنگاران بيان
داشت :در سال گذشته نزديک به  ۸۳درصد رشد منابع
داشته ايم و با جذب منابع جديد بيش از  ۸۲هزار ميليارد
ريال تسهيالت قرض الحسنه پرداخت شده است .به
گزارش روزنامه عصرایرانیان به نقل از روابط عمومی
بانک قرض الحس��نه مهر ایران ،مرتضی اکبری در
رابطه با تاريخچه و نحوه تاسيس بانک قرض الحسنه
مهر ايران اظهارداش��ت :اي��ن بانک با هدف جذب و
تخصيص منابع قرض الحسنه از طريق مشاركت ۱۰
بانك بزرگ كشور با سرمايه اوليه  ۱۵هزار ميليارد ريال
در سال  ۱۳۸۶تاسيس شد و در حال حاضر  ۵۳۰شعبه
فعال به امر خدمت رس��اني مشغول است .وی گفت:
بانک قرض الحسنه مهر ایران از نظر سرمایه یکي از
بانک هاي متوس��ط و خوب کشور است كه ساختار
بسيار مناسب ومنسجمي را دارد .كفايت سرمايه اين
بانك نزديك به  ۴۰درصد اس��ت و فاقد دارايي هاي
مازاد و بنگاه داري مي باشد .مدیرعامل بانک قرض
الحسنه مهر ایران اضافه کرد :در این بانک ،تنها جذب
منابع و اعطای وام قرض الحسنه با کارمزد صفر تا ۴
درصد به نيازمندان انجام مي ش��ود .فعاليت در حوزه
قرض الحس��نه يكي از مزيت هاي اصلي اين بانك
به ش��مار مي آيد به همين دليل از فشار قيمت تمام
شده پول كه مشكالت عديده اي را براي بانك هاي
تجاري به همراه دارد به دور اس��ت .وی تصریح کرد:
جذب منابع قرض الحسنه در شرایط کنونی اقتصاد،
کار بسيار سختي اس��ت به نحوي که تنها  ۵درصد
منابع قرض الحسنه كشور در بانك قرض الحسنه مهر
ايران تجميع ش��ده ولي  ۲۵درصد ميزان تسهيالت

پرداخت شده در اين حوزه را بر عهده داشته است .اين
امر نشانده خطير بودن كار و فعاليت اين بانك است.
دکتر اکبری در این نشست خبری اظهارداشت :بانک
قرض الحسنه مهر ایران يک بانك اجتماعي و مردمي
اس��ت و عملكرد تمامي هموطنان روند پيشرفت آن
را ش��كل مي دهد و اميدواريم گ��زارش اين اقدامات
صورت گرفته ،پاسخ گوي بخشي از همدلي ،مودت و
همياري هاي مشتريان باشد .وی افزود :بانک قرض
الحسنه مهر ایران در سال گذشته بانک بسیار موفقی
بوده و عملکرد کم نظيري را ارائه داده است كه نشان
دهنده جلب اعتماد عمومي و استقبال مشتريان از سبد
محصوالت آن است .مدیرعامل بانک قرض الحسنه
مهر ایران خاطرنش��ان کرد :با گامهای موثر برداشته

برگزاری سیزدهمین جشنواره بین المللی پروژههای دانشآموزی با حمایت بانک انصار

با حمایت بانک انصار سیزدهمین جشنواره بینالمللی
پروژههای دانشآم��وزی در مرکز همایشهای بین
المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران با حضور بیش
از  ۷ه��زار و  ۵۰۰تن از دانشآموزان در س��ه بخش
غرفههای نمایشگاهی ،سمینارهای علمی و مسابقات
برگزار ش��د و نفرات برتر م��ورد تقدیر قرارگرفتند.به
گزارش روزنام��ه عصرایرانیان به نق��ل از اداره کل
رواب��ط عموم��ی و تبلیغات ،بانک انص��ار به منظور

ارج نه��ادن به تفکر ،پژوهش و گس��ترش فرهنگ
پژوهشگری در بین دانش آموزان همانند سال های
گذشته ،از سیزدهمین جشنواره بین المللی پروژه های
دانش آموزی سالجاری نیز حمایت کرد تا در تحقق
اهداف این جش��نواره شامل ایجاد زمینه های ظهور
خالقیت و توانایی های بالقوه دانش آموزان ،افزایش
حساسیت جامعه نسبت به پژوهش و متجلی کردن
نتایج آن ،ارائه و عرضه دس��تاوردهای پژوهش��ی و

عصر ايرانيان ايالم-يعقوبيان :مهندس
افش��ين مظاهري سرپرست شرکت آب
و فاضالب اس��تان با اه��داء لوح تقدير
از مهن��دس محم��د پير باوه پ��ور مدير
امور آبفاي ش��هر ايالم و اکيپ حوادث
و اتفاقات ش��هر ايالم در جريان بحران
س��يل اخير و رفع شکس��تگي خط لوله
خيابان پاس��داران ش��هر ايالم تقدير و
تش��کر بعمل ميآيد.در متن اين تقدير
نامه آمده است :به اين وسيله به مصداق
حديث شريف «من لم يشکرالمخلوق لم
يش��کر الخالق» مراتب سپاس خود را از
تالشها و زحم��ات مجدانه و صادقانه
جنابعال��ي در بحران س��يل اخير و رفع
مشکل بوجود آمده در خيابان پاسداران
شهر ايالم تقدير و تشکر بعمل ميآيد.

مراس��م قرعه کش��ی دومی��ن مرحله
جشنواره دوجین پالس بانک سرمایه
در محل ساختمان مرکزی این بانک
برگ��زار و  360برن��ده ای��ن مرحله از
جش��نواره معرفی ش��دند .به گزارش
روزنامه عصرایرانیان به نقل از روابط

عمومی بانک س��رمایه ،قرعه کش��ی
مرحله دوم جشنواره دوجین پالس با
حضور جمعی از مدیران بانک سرمایه
در روز دوش��نبه مورخ  27فروردینماه
در محل ساختمان مرکزی این بانک
برگ��زار و  360برن��ده ای��ن مرحله از

جشنواره (فایل اسامی در انتهای خبر)
معرفی ش��دند .ش��ایان ذکر است در
دومین و آخرین مرحله از قرعه کشی
جشنواره دوجین پالس بانک سرمایه،
به پاس قدردانی از اس��تقبال گسترده
هموطنان ارجمند از این جشنواره360 ،

جایزه به  360نفر تعلق گرفت .یادآور
می گردد جشنواره دوجین پالس بانک
س��رمایه با هدف گرامیداش��ت سی و
نهمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی
ایران و استقبال از بهار طبیعت ،از 18
بهمن ماه آغاز شده و تا  29اسفند ماه

ادامه داش��ت .ضمن تبریک به تمامی
برن��دگان دومین مرحله قرعه کش��ی
جش��نواره دوجین پ�لاس ،به اطالع
میرس��اند با تمامی ای��ن عزیزان در
خص��وص نح��وه دریاف��ت جوایز در
روزهای آتی تماس گرفته خواهد شد.

معاون عمران شهري شهردار اصفهان:

معابر شهر بهطور اصولي آسفالت ميشود

عصر ايرانيان اصفهان-کرباليي:ايرج مظفراظهار کرد :در اين ش��هر
بزرگ و پر جمعيت که هر روز ش��اهد تردد ميليونها وس��يله نقليه
ش��خصي و عموميهس��تيم بهطور متوس��ط س��االنه بايد چند صد
هزارتن آس��فالت مصرف ش��ود تا س��طح معابر آن از استانداردهاي
مطلوب برخوردار باشد و بتواند به احتياجات حمل و نقلي شهروندان
ساکن شهر اصفهان پاسخي مناسب بدهد.
وي افزود :در اين راس��تا امس��ال  ۴۷ميلي��ارد و  ۵۰۰ميليون تومان
اعتبار براي اجراي  ۲۵۰هزار تن آس��فالت پيش بيني ش��ده اس��ت.
معاون عمران ش��هري ش��هردار اصفهان ادامه داد :با توجه به آغاز
عمليات نهضت آسفالت معابر اصفهان از سال  ۹۴بخش عمدهاي از
معابر شهري اصالح شده است به همين منظور بودجه در نظر گرفته
شده در س��ال جاري براي تکميل و س��اماندهي ادامه اين عمليات
اجرايي اس��ت.مظفر با بيان اينکه س��ال گذش��ته  ۵۰ميليارد تومان

به منظور آس��فالت ،لکهگيريهاي اصولي ،آس��فالت تراشي و موج
گيري معابر در سطح مناطق  ۱۵گانه اجرا شد.وي اضافه کرد :توجه
به معابر به عنوان ش��ريانهاي اصلي ش��هر ،گام مهميدر هدايت و
کنترل ترافيک ش��هر اس��ت و رسيدگي و نظارت بر کيفيت معابر در
شهر بايد در اولويت قرار گيرد.
معاون عمران ش��هري ش��هردار اصفه��ان عنوان کرد :ب��ا توجه به
سياس��تهاي اقتص��اد مقاومتي س��اماندهي و لکه گي��ري اصولي
آس��فالت معاب��ر اصفهان به جاي روکش طي چند س��ال اخير بيش
از گذش��ته مورد توجه قرار گرفته است.مظفر ادامه داد :براي دوام و
ماندگاري آس��فالت معابر بايد زيرسازي خيابانها از نظر دفع آبها،
وج��ود چاهها و س��فرههاي زيرزميني آب ،مکانهاي نش��تي آب و
اعتبار براي آس��فالت معابر اختصاص يافته بود ،خاطرنشان کرد :در زهکش��ي مدام بررس��ي و کنترل ش��ود نه اينکه بدون توجه به اين
س��ال گذشته نيز  ۲۱۸هزار تن آسفالت در قالب  ۱۶۸هزار مترمربع موارد ،تنها آسفالتريزي انجام شود.

رييس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني اصفهان تاكيد كرد
عصر ايرانيان اصفهان-مري�م کرباليي:مديرعامل
فوالدمبارک��ه درخصوص وضعيت ب��ازار فوالد در
سالجاري گفت :موافق افزايش قيمتها از طريق
کاهش عرضه يا توليد نيس��تيم ،اما از آنجا که پايه
برخي محصوالت الزم ب��راي توليد فوالد از جمله
موادنسوز و فروآلياژها وارداتي است ،هم قيمت ارز و
هم افزايش قيمتهاي جهاني روي آن تاثير خواهد
گذاشت.وي ادامه داد:در طرف ديگر افزايش قيمت
ارز ،افزايش هزينهها قرار دارد؛ به گونهاي که برخي
مواد اوليه مصرفي براي توليد با افزايش قيمتهاي
زيادي همراه بودند؛ يعني الکترود گرافيتي که براي
فوالد در کورههاي قوسالکتريکي استفاده ميشود

آگه��ی حص��ر وراث��ت آق��ای علیرضا ش��هرت موس��ویون نام پ��در حبیب اهلل
بشناس��نامه  1850106886صادره از بهبهان درخواس��تی بخواسته صدرو
گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که مادرم مرحوم بی بی ش��ا شهرت
حس��ینی موس��وی بشناس��نامه  21481صادره بهبهان در تاری��خ 95/9/29
در بهبه��ان اقامت��گاه دائم��ی خود فوت ورث��ه اش عبارتن��د از  -1 :متقاضی
علیرضا موسویون به ش ش  1369-1850106886بهبهان ( پسر متوفی)
 -2عبدالرضا موس��ویون به ش ش  1360-961بهبهان ( پس��ر متوفی) -3
منصوره موس��ویون به ش ش  1362-813بهبهان ( دختر متوفی)  -4زهره
موس��ویون به ش ش  1363-1094بهبه��ان ( دختر متوفی) و الغیر اینک با
انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس
اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف
ی��ک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز س��ری و
رسمی که بعد از تاریخ ابزار شود از درجه اعتبار ساقط است.
محمد خدری -قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان
آگه��ی حص��ر وراث��ت آقای غالمرضا ش��هرت متش��فع ن��ام پ��در عبدالرحمان

بازار فوالد تابع از نرخ ارز است

سال گذشته از  ۲۵۰۰دالر تا  ۲۵هزار دالر افزايش
يافته است ،يعني در همين بخش هزينهها  ۱۰برابر
رشد داشته اس��ت.مديرعامل فوالدمبارکه تصريح
ک��رد :همچنين بهط��ور مثال چنانچه دس��تمزدها
با رش��د  ۲۰درصدي مواجه ش��ود بهط��ور قطع بر
قيمت تمامش��ده توليد ،تاثير خواهد داشت و شاهد
رش��د قيمتها خواهيم بود.مديرعامل فوالدمبارکه
همچنين با اشاره به وضعيت قيمتها در سالجاري
و زمزمههايي که درباره افزايش قيمت محصوالت
به گوش ميرس��د ،گفت :نميتوان قيمت فوالد در
سال پيشرو را پيشبيني کرد ،ولي قولي که در اين
رابط��ه ميتوانيم بدهيم اين اس��ت که ما در داخل

با کمکردن عرضه ي��ا توليد کم محصول فوالدي
س��بب افزايش قيمت نميشويم و بالعکس با رصد
بازار توليد را حتي افزايش ميدهيم.وي با اشاره به
وضعيت بازار فوالد در سال گذشته خاطرنشان کرد:
در اي��ن مدت به داليل مختلف��ي از جمله خروج از
رکود در صنايع پاييندس��تي فوالد ،اين بازار قوت
گرف��ت و با تحرک همراه بود و همين باعث ش��د
که نهتنها توليد بخش فوالد نسبت به سال گذشته
افزاي��ش پيدا کند ،بلکه اين بخش براي تغذيه بازار
داخل��ي از مق��دار صادرات خود بکاهد.س��بحاني با
اشاره به قيمتهاي فوالد در بازار داخلي طي سال
گذشته افزود :برعکس سال  ۹۵که به فوالدسازان

بشناس��نامه  400صادره از آبادان درخواس��تی بخواسته صدور گواهی حصر
وراث��ت تقدیم و توضیح داده که پدرم مرحوم عبدالرحمان ش��هرت متش��فع
بشناس��نامه  646ص��ادره بهبهان در تاری��خ  96/9/21در بهبه��ان اقامتگاه
دائم��ی خود فوت ورثه اش عبارتند از  -1 :متقاضی غالمرضا متش��فع به ش
ش  1354-400آبادان(پسر متوفی)  -2امین متشفع به ش ش -34318
 1359بهبهان (پس��ر متوفی)  -3صاحب متش��فع به ش ش 1365-1476
بهبهان (پس��ر متوفی)  -4محمد شفیع متشفع به ش ش -1850122857
 1369بهبهان(پس��ر متوفی) -5کوثر متش��فع به ش ش -1850222843
 1371بهبه��ان ( دخت��ر متوفی) -6فروغ متش��فع ب��ه ش ش 1352-281
بهبهان ( دختر متوفی)  -7بی بی تاج بوس��تان افروز به ش ش 1333-429
بهبهان ( زوجه متوفی) و الغیر اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را
در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی
صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از تاریخ ابزار شود از درجه
اعتبار ساقط است.
محمد حمزوی  -قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان
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خبر
ساختمان جدید بیمه سرمد
در شیراز افتتاح شد

ساختمان جدید بیمه س��رمد در مورخه
 ۲۲فروردی��ن  ۱۳۹۷همزم��ان ب��ا عید
س��عید مبعث ب��ا حض��ور مجتبی کاتب
نائ��ب رئیس هیات مدیره بیمه س��رمد،
علیپ��ور عضو عی��ات مدی��ره ،کتیرایی
مدیری��ت امور ش��عب و نماین��دگان و
علی نژاد مدیر سرپرس��تی بیمه س��رمد
در اس��تان فارس ،در ش��یراز افتتاح شد.
ب��ه گزارش روزنامه عص��ر ایرانیان به
نقل از روابط عمومی بیمه س��رمد ،بیمه
سرمد س��اختمان جدید ش��عبه شیراز را
افتتاح نمود .در این مراسم که با حضور
آقای��ان مجتبی کاتب نائب رئیس هیات
مدیره بیمه س��رمد ،علیپور عضو هیات
مدیره ،کتیرایی مدیریت امور ش��عب و
نمایندگان و علی نژاد مدیر سرپرس��تی
بیمه سرمد در استان فارس برگزار شد،
نائب رئی��س هیات مدیره بیمه س��رمد
ضمن تبریک عی��د مبعث به حاضرین،
تقارن افتتاح این س��اختمان جدید را با
این مناسبت به فال نیک گرفت .مجتبی
کات��ب همچنین در این مراس��م خبر از
برگزاری مجمع شرکت در زمان مناسب
داد و گفت« :احتمال دارد که این مجمع
حتی زودتر از سالهای گذشته نیز برگزار
شود ».کاتب ادامه داد« :در سال گذشته
با اعمال سیاستهای شایسته و مناسب
از س��وی هیات مدیره ،شفافیت مالی در
بیمه س��رمد به عنوان یکی از مهمترین
رویکردهای شرکت در نظر گرفته شد و
به دنبال این رویکرد حس��ابهای رشته
بیمه زندگی تفکیک شد ».کاتب افزود:
«کس��ب این مهم تنها ب��ا همکاری و
مشارکت دلس��وزانه تک تک همکاران
امکان پذیر بود و بیمه س��رمد به داشتن
چنی��ن کارمندان��ی افتخ��ار میکن��د».
کاتب ضمن اش��اره و تقدیر و تش��کر از
حمایته��ای همه جانب��ه دکتر صیدی
مدیر عامل جدید بان��ک صادرات بیان
نمود که ایش��ان قول مساعد داده اند تا
همکاری همه جانبهای بین این بانک و
کارکنان آن با بیمه سرمد شکل گیرد.
اخبارشهرستان

شهرستان

پرداخت وام  4میلیون تومانی
به بازنشستگان کشوری

عصر ايرانيان س�منان-مومن :جمش��يد
تقي زاده مديرعامل صندوق بازنشستگي
گفت :افزايش قدرت خريد بازنشستگان از
اهداف صندوق در سال جاري است ،در اين
راستا پرداخت وام ضروري قرض الحسنه
ميتواند به تحقق اين هدف کمک شاياني
کند.وي افزود :با برنامهريزي انجام شده در
هر ماه به قريب  ۲۵هزار نفر از بازنشستگان
وام چهار ميليوني توماني،با کارمزد  ۴درصد
و با اقس��اط  ۳۶ماه��ه پرداخت ميگردد
.مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري
اعالم کرد تاکنون وام چهار ميليون توماني
به  ۱۸۰هزار نفر از بازنشستگان متقاضي
پرداخت شده است.

فناوری آینده سازان ایران اسالمی ،ایجاد انگیزه برای
باال بردن س��طح علمی جه��ت تولید علم و جنبش
نرم افزاری ،توس��عه همکاری ها و مبادالت علمی و
فنی مراکز پژوهشی و دستگاه های اجرایی مشارکت
داشته باش��د .براس��اس این گزارش ،این مسابقات
در رش��تههای انرژیهای تجدیدپذیر ،بازی سازی،
برنامه نویسی ،پیل سوختی میکروبی ،رباتیک ،سازه،
ش��یمی ،طراحی و چاپ سه بعدی ،فتومیکروگراف،

کاپ فیزیک ایران ،محتواسازی نرم افزاری ،مسابقات
آزمایشگاهی ،مکاسیستم ،مهارت فردی  -سازمانی
و هوافضا انجام ش��د .ش��ایان ذکراس��ت ،در بخش
س��مینارهای علم��ی ،در ش��اخههای مختلف علوم
همچون فنی مهندس��ی ،علوم اجتماعی و انس��انی،
علوم پایه (شیمی ،فیزیک ،زیست و ریاضی)و علوم
انسانی و معارف دینی مسابقاتی برگزار و به نفرات و
گروههای برتر و حامیان مراسم هدایایی اهدا شد.

معرفی  360برنده دومین مرحله قرعه کشی جشنواره دوجین پالس بانک سرمایه

اخبار شهرستان
تقدير از مديريت و کارکنان
اکيپ حوادث و اتفاقات شهر ايالم

ش��ده در راستای ترويج س��نت الهي قرض الحسنه،
مردم به تعميق اين فرهنگ غني روي آوردند و عم ً
ال
نشان مي دهند که به فکر يكديگر هستند و با سپرده
گذاري بخش اندكي از منابع مالي خود ،بس��ياري از
ني��از هاي جامعه را بر طرف مي كنند .وی با اش��اره
به همکاری های رسانه ها در مسیر ترويج اين سنت
الهي تصريح کرد :اصحاب رسانه در سال گذشته به
تنوير افکار عمومي و نهادينه شدن قرض الحسنه در
ميان آحاد مردم بس��يار کمك كردند كه جا دارد تا از
زحمات تمامي آنان كمال تش��كر و سپاس را داشته
باش��م .دکتر اکبری ضمن تاکید به عملکرد مطلوب
بانك در حوزه های گوناگون بیان داش��ت :در س��ال
گذش��ته استقبال بسيار خوبي از خدمات و طرح هاي

تس��هيالتي اين بانك صورت گرفت ،به نحوي كه
نسبت به پايان س��ال  ۹۵نزديك به  ۸۳درصد رشد
منابع داشته ايم .اين رشد ،حاصل تالش همكاران در
گسترش و ترويج فرهنگ قرض الحسنه مي باشد كه
مايه مباهات و افتخار مجموعه است .وی تصریح کرد:
در س��ال قبل با جذب مناب��ع جدید ،بیش از  ۸۲هزار
ميليارد ريال تسهيالت قرض الحسنه پرداخت شده
که نسبت به پايان سال  ۹۵نزديک به  ۵۱درصد رشد
داشته است .اکبری همچنین افزود :در سال  ۹۵بیش
از  ۵۰۰هزار نفر از نیازمندان واقعي جامعه از تسهيالت
اين بانک اس��تفاده کرده اند؛ اين تعداد در سال  ۹۶به
 ۷۵۲هزار فقره پرونده تس��هيالتي افزايش يافته که
بيش��تر آنها در حوزه هاي بهبود معيشت ،سالمت و
درم��ان ،ازدواج جوانان و حمايت از اش��تغالزايي بوده
اس��ت .پيش بيني مي كنيم كه اين تعداد در س��ال
جاري به يك ميليون نفر و اعتباري بالغ بر  ۱۲۰هزار
ميليارد ريال ارتقاء يابد .مدیرعامل بانک قرض الحسنه
مهر ایران با اشاره به تعهدات انجام شده در خصوص
زنان سرپرس��ت خانوار بیان داشت :در طرح اندوخته
بانوان مهر ایران اين بانک بالغ بر هزار ميليارد ريال را
به پرداخت  ۳۳هزار فقره تسهيالت قرض الحسنه به
زنان سرپرست خانواده اختصاص داده است و باتوجه
به اجرايي شدن اين طرح در ايام پاياني سال گذشته،
با اين حال بيش از  ۴هزار نفر از اين تسهيالت استفاده
ک��رده اند .وی ادامه داد :در این راس��تا ج��ا دارد تا از
معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاس��ت جمهوری و
س��ازمان بهزيستي که تالش بسياري در شناسايي و
معرفي اين افراد به بانک قرض الحس��نه مهر ايران
داشته اند ،قدرداني کنم.
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خرده ميگرفتند چ��را قيمت عرضه فوالد ايران در
بازارهاي جهاني ارزانتر از بازارهاي داخلي اس��ت،
س��ال گذشته قيمتها تثبيت ش��د و نوسان آن در
حد  ۳ال��ي ۴درصد بود و قيم��ت نهايي فروش ما
در داخ��ل از قيمت ( FOBتحويل بار کش��تي در
مبدأ) کشورهاي توليدکننده فوالد در خارج از مرزها
پايينتر بوده اس��ت.وي اف��زود :حتي در قيمتي که
ش��وراي رقابت براي فوالد داخلي تعيين کرد گفته
ش��د که منطبق بر قيمت  FOBدرياي سياه باشد
که شاهد آن بوديم حتي قيمت داخلي فوالد در هر
تن تا  ۳۰۰هزار تومان از قيمت  FOBدرياي سياه
ارزانتر بود.

استان فارس طبق برنامه زمانبندی
طرح امید چند گام جلوتر است

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت :استان
فارس برنامه ریزی و مراحل اجرایی طرح
امید از قابلیت باالیی برخوردار است و از
برنامه زمانبندی کش��ور نیز جلوتر است.
ب��ه گزارش روابط عموم��ی اداره کل راه
و شهرس��ازی اس��تان ف��ارس مهندس
هوش��نگ عش��ایری معاون وزیر و مدیر
عامل شرکت عمران و بهسازی شهری
ایران در اولین جلس��ه س��تاد باز آفرینی
اس��تان فارس در س��ال  97که با حضور
استاندار فارس و دیگر مدیران و مسئولین
عض��و این س��تاد در اس��تانداری فارس
تشکیل شد افزود :بر اساس برنامه ای که
توسط س��تاد ملی باز آفرینی ملی تدوین
شده  1343محله در  534شهر در طول
 5ساله پایان برنامه ششم باید وارد عمل
شویم و ساالنه  270محله را ورود کنیم
و مورد باز آفرینی قرار دهیم .وی تصریح
کرد :س��االنه  123هزار میلیارد تومان بر
اس��اس مطالعات و محاسبات انجام شده
نیاز است که تا پایان برنامه ششم 1350
محله را وارد شویم و مورد باز آفرینی قرار
دهیم .معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم
کرد :در خص��وص تامین اعتبارات پروژه
های باز آفرینی نقش دولت نقش اهرمی
اس��ت و عددش یک به چهار است یعنی
در برابر  1دولتی عدد  4بخش خصوصی
باید اجرایی شود .مهندس عشایری ضمن
اشاره محله محوری در اجرای طرحهای
باز آفرینی افزود :در اجرای طرحهای باز
آفرینی اول باید توجه ما به عنصر محله
باشد و مهمترین محور  ،توجه به ساکنین
محله است.

آگهی حصر وراثت آقای علیرضا شهرت موسویون نام پدر حبیب اهلل بشناسنامه
 1850106886صادره از بهبهان درخواس��تی بخواسته صدرو گواهی حصر
وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم مرحوم حبیب اهلل ش��هرت موس��ویون
بشناس��نامه  657صادره بهبه��ان در تاری��خ  92/10/16در بهبهان اقامتگاه
دائمی خود فوت ورثه اش عبارتند از  -1 :متقاضی علیرضا موسویون به ش
ش  1369-1850106886بهبهان ( پس��ر متوفی)  -2عبدالرضا موسویون
ب��ه ش ش  1360-961بهبه��ان ( پس��ر متوفی)  -3منصوره موس��ویون به
ش ش  1362-813بهبه��ان ( دختر متوفی)  -4زهره موس��ویون به ش ش
 1363-1094بهبهان ( دختر متوفی) و الغیر اینک با انجام تشریفات قانونی
مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت
نامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم
دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز س��ری و رس��می که بعد از تاریخ
ابزار شود از درجه اعتبار ساقط است.
محمد خدری -قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان

