اخبار
قدرداني کميته امداد استان اصفهان
از خدمات بانک اقتصادنوين

مدي��رکل کميت��ه
امداد ام��ام خميني
(ره) استان اصفهان
ب��ا اه��داي لوحي،
از خدم��ات ش��عب
سرپرستي منطقه چهار استانهاي بانک
اقتصادنوين از خدمات اين بانک در جهت
توسعه اش��تغال در اين استان توسط اين
بان��ک قدرداني کرد.به گ��زارش روزنامه
عصرایرانیان به نقل از روابط عمومي بانک
اقتصادنوين ،حميدرضا ش��يران مديرکل
کميت��ه امداد ام��ام خميني (ره) اس��تان
اصفه��ان با اهداي لوحي به مس��عود آذر
سرپرست منطقه چهار استانهاي بانک
اقتصادنوين از همکاري و تالش همکاران
بانک اقتصادنوين تشکر کرده است.در اين
لوح با اشاره تعامل سازنده بانک اقتصادنوين
با بخشهاي مختلف اقتصاد مقاومتي و
واحدهاي توليدي از همراهي اين بانک در
ايجاد اشتغال و خودکفايي بيش از  3هزار
و  400خانوار تحت پوش��ش اين سازمان
در اس��تان اصفهان قدرداني شده است.در
لوح قدرداني اهدايي به سرپرست منطقه
 4استانهاي بانک اقتصادنوين تاکيد شده
است توانمندسازي اقشار آسيبپذير جامعه
به فرجامي خوش منجر خواهد ش��د که
ثمره آن موجب افتخار خواهد بود.
توجه به افزایش درآمدهای شعب،
یک اولویت اساسی برای بازرسان

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران تاکید
کرد:در س��ال ج��اری توجه ب��ه افزایش
درآمده��ا  ،مدیری��ت هزینه ه��ا و جذب
منابع ارزان قیمت توس��ط ش��عب،یکی
از محورهای اساس��ی فعالیت بازرس��ان
و حسابرس��ان بانک ملی ایران باشد .به
گ��زارش روزنام��ه عصرایرانی��ان به نقل
از روابط عموم��ی بانک ملی ایران،برات
کریمی در دومین روز نوزدهمین همایش
و کارگاه آموزش��ی سراس��ری بازرسان و
حسابرس��ان این بانک در بابلسر با اشاره
به اهمیت و حساس��یت کار بازرس��ان و
حسابرسان در بانک و تقدیر از تالش های
آنها در کاهش مطالبات معوق ش��عب در
سه ماهه پایانی سال گذشته گفت:بازرسی
یکی از ارکان بانک و چش��م بینا و سفیر
امین بانک اس��ت و ب��ه همین علت باید
دانش و اطالعات بازرس��ان و حسابرسان
بیش از بقیه و به روز باشد.در این صورت
است که می تواند باعث تغییر رفتار واحدها
و ایجاد ارزش افزوده در بانک شود.

مراسم معارفه اعضای جدید هیات مدیره بانک سرمایه برگزار شد

مراسم معارفه اعضای جدید هیات مدیره
بانک س��رمایه با حض��ور مدیرعامل و
اعضای هیات مدیره این بانک برگزار شد.
به گ��زارش روزنامه عصرایرانیان روابط
عمومی بانک س��رمایه ،مراس��م معارفه
اعضای جدید هیات مدیره بانک سرمایه
با حضور علیرضا پویان شاد ،مدیرعامل و

عضو هیات مدیره ،علیرضا اکبری ماسوله،
رئیس هیات مدیره ،امجد خضری ،نایب
رئیس هیات مدی��ره و جمعی از مدیران
ستادی این بانک روز دوشنبه مورخ سوم
اردیبهشت ماه در محل ساختمان مرکزی
بانک سرمایه برگزار شد و فرجاله قدمی
و حس��ین موفقی اردستانی به عنوان دو

عض��و جدید هی��ات مدیره ای��ن بانک
معرفی شدند.ش��ایان ذکر است قدمی و
اردستانی از مدیران زبده و باتجربه نظام
بانکی هستند و قریب به  30سال سابقه
فعالیت در سیستم بانکی کشور در سطوح
مختلف مدیریتی را در کارنامه خود دارند.
گفتنی اس��ت در مجمع اخیر سهامداران

با حضور استاندار گيالن نخستين کشت
مکانيزه بادام زميني در روس��تاي نقره ده
از توابع بندر کياشهر آستانه اشرفيه انجام
شد .به گزارش روابط عموميسازمان جهاد
کشاورزي گيالن ،این استان برخوردار از
 2850هکتار اراضي بادمکاري ميباش��د
که در روش س��نتي کش��ت به ازاي هر
هکتار  120کيلوگرم بذر مصرف ميشود
اين در حالي اس��ت که با کشت مکانيزه
ب��ادام زميني ب��ه  40ت��ا  50کيلوگرم در
هکتار تقليل مييابد .رييس  ،معاون بهبود
توليدات گياهي و رييس اداره فناوريهاي
مکانيزه سازمان جهاد کشاورزي گيالن در
اين بازديد حضور داشتند.
تجلیل از کارگران و گروههای
کار نمونه هرمزگان

ط��ی آیینی ک��ه ب��ا حض��ور «اکرمی»
مع��اون سیاس��ی امنیت��ی اس��تانداری
هرم��زگان ،نمایندگان م��ردم در مجلس
ش��ورای اس�لامی ،مدیران دستگاههای
اجرایی ،نمایندگان تش��کالت کارگری و
کارفرمایی ،تعاونگ��ران و کارگران برگزار
ش��د ،از کارگران و گ��روه کار ،واحدهای
تولیدی نمونه ،خانواده معظم شهدا ،هیاتها
و انجم��ن های برت��ر ورزش کارگری با
اهدای لوح س��پاس و ش��اخه گل تجلیل
شد .در این مراسم که در مجتمع تفریحی
بهاران بندرعباس برگزار ش��د« ،مهندس
س��لیمی» با اشاره به اینکه کارگران قشر
زحمت کش و پرتالش جامعه هس��تند،
گفت :این جش��نواره بمنظ��ور قدردانی از
زحم��ات جامعه ی کارگری هرس��اله در
استان برگزار می شود.
اطلس نرم تنان و ماهیان
خلیج فارس جهانی می شود

قائم مقام وزی��ر جهاد کش��اورزی در امور
مجلس گفت :بازدید از توانمندیهای بخش
کشاورزی استان هرمزگان از اهداف مهم
سفر اینجانب به استان هرمزگان است  .دکتر
محمد مجابی اشاره به بازدید از پژوهشکده
اکولوژی خلیج فارس تصریح کرد :کار بسیار
بزرگ��ی که در هرمزگان انجام ش��ده تهیه
مجموعه اطلس نرم تن��ان خلیج فارس و
همچنین اطلس ماهیان خلیج فارسمی باشد
و این موضوع بسیار با اهمیت است و می
تواند نشر آن جهانی ش��ود  .مجابی ادامه
داد  :تمام تالش خ��ود را برای چاپ کتاب
ای��ن مجموعه نفیس و راه اندازی س��امانه
الکترونیکی آن که معرف بزرگ اطالعات
خلیج فارس است به کار می گیریم .
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دورنمای آینده را هرچه پرامیدتر و روشن
تر در پیش روی خود دارد.

واگذاری  ۳۰درصد پوشش بیمه اتکایی ایران به اروپا

رییس کل بیمه مرکزی اعالم کرد :با مذاکرات انجام ش��ده بین
صنعت بیمه ایران و شرکت های بزرگ اروپایی مانند مونیخ ری
و لویدز ۳۰ ،درصد از ریس��ک ح��وادث فاجعه آمیز طبیعی ایران
نزد این ش��رکت ها بیمه اتکایی شده است .به گزارش روزنامه
عصرایرانی��ان به نق��ل از ایبِنا ،عبدالناصر همتی و در شش��مین
همایش تجاری ایران و اروپا افزود :ریسک حدود  ۴هزار و ۵۰۰
میلیارد تومان سرمایه را به شرکت های بیمه اروپایی واگذار کنیم
و ب��ه تدریج انتظار داریم این رقم باالتر رود و بتوانیم گس��تره
جهانی این ریس��ک را توزیع کنیم .وی با اب��راز امیدواری برای
اینکه این همایش بتواند به توس��عه همکاری های ایران و اروپا
کمک کند ،پیش��نهاد داد که بعد از برگزاری هر همایش میزان
پیشرفت روابط دو طرف بررسی شود .رییس شورای عالی بیمه
با بیان اینکه صنعت بیمه در ایران ظرفیت باالیی برای همکاری
با اروپا دارد ،گفت :مذاکرات خیلی نزدیکی را با س��ران ش��رکت
ه��ای اصلی بیمه و تعیین کننده بعد از برجام داش��تیم و به توفیقات
خوبی رس��یدیم .وی با بیان اینکه صنعت بیمه ایران در طول دو دهه
گذش��ته رش��د خوبی داشته اس��ت ،گفت :صنعت بیمه در ایران در ۲
دهه گذش��ته  ۴.۵برابر تولید ناخالص داخلی رش��د داشته و نفوذ بیمه
به س��رعت در حال پیشرفت است؛ براساس تصویب مجلس در پایان
برنامه ششم نفوذ بیمه به مراتب باید از  ۲.۳درصد بیشتر شود که این
امر نیازمند س��رمایه گذاری است .همتی با بیان اینکه ضریب نفوذ در
رشته های بیمه اجباری تقریبا کامل است ،گفت :با این حال در بیمه
های اختیاری کمتر از  ۲۰درصد زیر پوش��ش بیمه قرار دارد .به گفته
وی ،نفوذ بیمه عمر در ایران کمتر از  ۲۰درصد و بیمه آتش س��وزی
منازل کمتر از  ۱۵درصد اس��ت .ریی��س کل بیمه مرکزی همچنین
گ��ردش مالی صنعت بیمه در ایران در س��ال گذش��ته را بیش از ۱۳
میلیارد یورو اعالم کرد و افزود :با توسعه فرهنگ بیمه می توان رشد
بیشتری را در صنعت بیمه ایران شاهد بود .همتی با بیان اینکه در حال

حاضر مش��کلی در زمینه پوش��ش بیمه ای نفت کش ها و کشتیرانی
ایران وجود ندارد ،اظهار داشت :اقدامات خوبی در بحث پوشش های
اتکایی حوادث فاجعه آمیز انجام ش��ده است .وی با یادآوری تشکیل
حس��اب ویژه اتکایی در زمان تحریم خاطرنش��ان ک��رد که امروز نیز
صنع��ت بیمه آمادگی دارد ت��ا در صورت خروج آمریکا از برجام همان
س��اختار را که حفظ کرده است ،به کار گرفته و هیچ مجموعه ای در
داخل ایران بدون پوشش بیمه باقی نخواهد ماند .رییس شورای عالی
بیمه همچنین صنعت بیمه را یک صنعت بین المللی توصیف کرد و
گفت :ما از ارائه پوش��ش اتکایی به خارجی ها و بالعکس استقبال می
کنیم .رییس کل بیمه مرکزی از اعطای مجوز به سه شرکت بیمه گر
داخلی برای کسب پوشش اتکایی مونیخ ری در زمینه بیمه های عمر
خبر داد و گفت :امیدوار هس��تیم با این کار دانش فنی و محصوالت
جدید در زمینه رش��ته بیمه عمر را با آموزش نیروی انس��انی به ایران
منتقل کنیم .همتی تصریح کرد که حق بیمه س��االنه در رش��ته بیمه
عمر  ۴۰درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و این موضوع نشان

دهنده ظرفیت باال برای همکاری بین ایران و اروپاس��ت .همتی
گفت :در زمینه نفت و گاز و پتروش��یمی کارهای خوبی را شروع
کرده ایم که یکی از آنها توسعه فاز  ۱۱پارس جنوبی است؛ این
موضوع با شرکت توتال فرانسه در حال پیگری است و بیمه آن
برعهده بیمه های داخلی اس��ت و در صورت به نتیجه رس��یدن،
می تواند یکی از اقدامات موفق صنعت بیمه ایران با اروپا باشد.
وی با بیان اینکه ایران یکی از  ۱۰کشور زلزله خیز اول دنیاست،
اظهار داش��ت :یکی از اقدامات مهم برای ایران داش��تن پوشش
های کافی در این زمینه است؛ ما قصد داریم از «کت مدلینگ»
ریسک زلزله را بررسی کنیم .رییس شورای عالی بیمه همچنین
موضوع تاسیس صندوق حوادث طبیعی را یادآور شد و گفت که
تاس��یس این صندوق که در مراحل نهایی خود است ،می تواند
زمینه خوب��ی برای همکاری ایران و اروپا باش��د .وی در بخش
دیگری از س��خنان خود به عالقه مندی ش��رکت های اروپایی
برای خرید سهام شرکت های بیمه ایرانی اشاره کرد و گفت :شرکت
های اروپایی عالقه مند به خرید س��هام شرکت های ایرانی بودند اما
بعد از مواضع خصمانه ترامپ ش��رکت های اروپایی دست نگهداشتند
و امیدواریم این روند هم طی ش��ود .و تاکید کرد :ش��رکت های بیمه
ایران ظرفیتهای بزرگی برای سودآوری دارند و صنعت بیمه می تواند
زمینه خوبی برای همکاری با اروپا باشد .همتی از شروع روابط اتکایی
با ش��رکت های هندی ،چینی و روس��ی خبر داد و در عین حال افزود
که صنعت بیمه ایران به طور سنتی با شرکت های اروپایی در ارتباط
بوده و قصد دارد این روابط را حفظ کند .وی با اشاره به عالقه مندی
برخی شرکت های اروپایی و تردید برخی دیگر برای همکاری با ایران
گفت :رشد  ۲۰درصدی ساالنه صنعت بیمه در ایران افق روشنی برای
همکاری بین شرکت های بیمه ایرانی و خارجی است .رییس کل بیمه
مرکزی همچنین از تاس��یس  ۴دفتر بیمه اروپایی در ایران خبر داد و
این موضوع را مقدمه ای برای توسعه روابط طرفین خواند.

شناسایی اموال باقیمانده تعاونی اعتباری وحدت برای تسویه کامل

قائممق��ام موسس��ه اعتب��اری ملل گف��ت :بهدنبال
شناس��ایی دارایی تعاونی اعتباری وحدت هستیم تا
به بانکمرکزی ارائه ک��رده و پس از تصمیمگیری
نمایندگان س��ران س��ه قوه به سایر س��پردهگذاران
پرداخت کنیم.به روزنامه عصرایرانیان به نقل از شما و
اقتصاد :قائممقام موسسه اعتباری ملل گفت :بهدنبال
شناس��ایی دارایی تعاونی اعتباری وحدت هستیم تا

به بانکمرکزی ارائه ک��رده و پس از تصمیمگیری
نمایندگان س��ران س��ه قوه به سایر س��پردهگذاران
پرداخت کنیم.محمدرضا مروجی با بیان اینکه موسسه
اعتباری ملل تکفل تعاونی اعتباری منحله وحدت را
برعهده گرفته تا با شناس��ایی اموال ،با سپردهگذاران
آن تسویه کند ،افزود :مجموع سپردههای این تعاونی
 ۴۷هزار میلیارد ریال بوده است .وی تصریح کرد :این

تعاونی دارای  ۳۸۰هزار نفر سپردهگذار بوده که از این
تعداد  ۳۷۱هزار نفر با تعدیل نرخ سپرده به  ۱۵درصد
تسویه حساب شدهاند.قائممقام موسسه اعتباری ملل
ب��ا تاکید براینکه در حال حاضر تع��داد  ۹هزار نفر از
سپردهگذاران تعاونی اعتباری وحدت باقی ماندهاند،
گفت :البته هر ک��دام از این افراد نیز یکصد میلیون
تومان دریافت کردهاند.

معاون فروش و بازاريابي فوالد مبارکه اعالم کرد

هدفگذاري توليد ورقهاي گرم زير  ۲ميليمتر در فوالد مبارکه

فروش سال جاري فوالد مبارکه به ميزان  ۷ميليون و  ۶۰۰هزار تن است
که نس��بت به سال گذش��ته با افزايش  ۶۰۰هزار تني همراه شده است.
اين در حالي است که قرار است به منظور تأمين بازارهاي داخلي بيش از
 ۸۰درصد اين ميزان محصول به بازارهاي داخلي اختصاص يابد.اکبري
افزود :ميزان فروش گروه فوالد مبارکه (فوالد مبارکه ،فوالد هرمزگان،
ورق خودروي شهرکرد ،فوالد اميرکبير کاشان و شرکت گالوانيزه تاراز) در
مجموع حدود  ۹ميليون و  ۶۰۰هزار تن براي سال جاري هدفگذاري شده
است.اکبري ادامه داد :البته بازارهاي هدف براساس محصوالت صادراتي
تعريف ميشوند؛ به عنوان مثال ،شرق آسيا بازار خوبي براي اسلب ايران
است .در واقع بازارهاي هدف متناسب با محصوالت انتخاب ميشود.

تالش تدبیرایده پردازان  ، 5040در تحقق « حمایت از کاالی ایرانی»

ش��رکت تدبیرایده پردازان  ، 5040در راس��تای تحقق
شعار « حمایت از کاالی ایرانی «  ،تمامی تولیدکنندگان
داخل��ی را به همکاری دعوت کرد .ب��ه گزارش روابط
عمومی ش��رکت تدبیرایده پردازان  ،5040این شرکت
در نظر دارد با هدف حمایت از تولیدکنندگان ملی و در
راستای تحقق شعار حمایت از کاالی ایرانی ،ضمن بهره
گیری از امکانات و تجهیزات خود و همچنین با استفاده
از نیروی کار مجرب و آموزش دیده در حوزه ی فروش،

گامی تمام عیار ،در راس��تای تحقق شعار امسال به نام
س��ال حمایت از کاالی ایرانی ب��ردارد .در این گزارش
ضمن تأکید بر اینکه تا کنون نیز محصوالت ش��رکت
تدبیرایده پردازان  ،5040کلیه ی مجوزها ،استانداردها و
مراحل قانونی را از مراجع ذیربط اخذ نموده آمده است:
این شرکت همچون گذشته آمادگی کامل دارد تا ضمن
دعوت از تولیدکنندگان کاالهای ایرانی که تعداد تولید
محصوالتش��ان بیش از  ۱۰ه��زار عدد بوده و کلیه ی

مديرکل تامين اجتماعي استان ايالم عنوان کرد

جزئيات قانون بخشودگي جرائم کارفرمايان بدهکار

عصرايرانيان ايالم-آذر يعقوبيان :مديرکل تامين
اجتماعي استان ايالم از جزئيات قانون بخشودگي
جرايم کارفرمايان بدهکار تامين اجتماعي خبر داد.
سهيال ملکشاهي در نشست با خبرنگاران اظهار
داش��ت :در اجراي منويات مقام معظم رهبري و
در سالي که مزين به حمايت از کاالي ايراني شده
است قانون بخشودگي جرايم بيمهاي کارفرمايان
خوش حس��اب در دس��تور کار قرار گرفته است.
مديرکل تامين اجتماعي استان ايالم گفت :اين مهم
پيشتر توسط سازمان تامين اجتماعي مد نظر قرار
گرفته و به هيات وزيران داده شد که خوشبختانه
تصويب ش��ده و به دو ماه به اجرا در خواهد آمد.
وي ادامه داد :اهالي رس��انه در پوشش اين خبر و
اطالعرساني به افراد واجد شرايط همانند گذشته
تامين اجتماعي را مورد تفقد قرار دهند.اين مسؤول

از ديزل ژنراتور برق اضطراري استان قم بهرهبرداری
شد.به گزارش روابط عموميشرکت آب و فاضالب
روستايي اس��تان قم ،مراسم بهره برداري از ديزل
ژنراتور جديد برق اضطراري ساختمان ستاد شرکت
آب و فاضالب روس��تائي استان قم با حضور مدير
عامل ش��رکت توزيع برق اس��تان ،مديران عامل
ش��رکتهاي آب و فاضالب ش��هري و روستايي و

اضافه کرد :برخي از کارفرماي��ان در ايالم داراي
جرايم سنگيني بوده و اجرايي شدن اين قانون تنها
در اختيار س��ازمان تامين اجتماعي نيست و اينبار
توانس��ته مجوز اج��راي آن را به مدت دو ماه اخذ
کند.ملکشاهي تصريح کرد :جزئيات اين موضوع با
صدور بخشنامه به طور کامل در اختيار رسانههاي
اس��تان جهت تنوير افکار عموميو اطالعرساني
قرار خواهد گرفت.مديرکل تامين اجتماعي استان
ايالم گفت :امتيازات و محدوديتهاي اجراي اين
قانون در قالب بخشنامه در اختيار واجدين شرايط
قرار خواهد گرف��ت.وي ادامه داد :افزون بر اين و
برابر قانون کارفرماياني که اقدام به جذب نيروي
کار از مراکز کاريابي با شرايط مشخص شده کنند
براي مدت دوس��ال از پرداخت حق بيمه س��هم
کارفرما معاف خواهند بود.

اسناد ،مدارک و مجوزهای مورد نیاز مراجع ذیصالح را
دارا باشند ،در توافقی دوجانبه نسبت به فروش تضمینی
محص��والت آنها در حوزه های مختل��ف اقدام نماید.
روابط عمومی شرکت تدبیرایده پردازان  ،5040هدف از
این اقدام را تحقق توصیه های رهبر فرزانه ی انقالب
در س��ال  ، ۱۳۹۷حمای��ت و تعامل ب��ا تولید کنندگان
داخلی ،ترغیب و تش��ویق هموطن��ان به خرید کاالی منطقی میان تولید کنندگان و همچنین به حرکت در
ایرانی ،افزایش کیفی��ت کاالهای ایرانی ،ایجاد رقابت آمدن چرخهی اقتصادی کشور اعالم کرد.
در دیدار دکتر رضائی و هیئت همراه تشریح شد

توانمندیهای استان گیالن در حوزه دام

دکتررضايي،معاونامورتولیداتدامیوزارتکشاورزی
و هيات همراه در آغاز ورود به استان گيالن با مهندس
ش��عبان نژاد ،رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی استان
گیالن ديدار نمودند .به گزارش روابط عموميسازمان
جهاد کش��اورزي گيالن ،این س��ازمان در اين ديدار
صميمانه چکيدهاي از توانمنديهاي استان در حوزه
دام را بيان نموده و اظهار داشتند :استان گيالن عمدتا
وارد کننده گوشت قرمز ميباشد و با برنامه ريزيهاي
بهعمل آمده و سرمايه گذاري صورت گرفته از سوي
بخش خصوصي برآنيم تا در اين حوزه به توليد موفقي
دست يابيم .وي با اشاره به واحدهاي توليدي موفق
اس��تان گيالن و وجود تقاضا براي پرورش بوقلمون
در استان خواستار عنايت ويژه مسئولين ذيربط به اين
موضوع گرديد .مهندس ش��عبان نژاد اظهار داشت:
اعتقاد بر اينست با رعايت موازين بهداشتي ميتوان

بهره برداري از ديزل ژنراتور برق اضطراري استان قم

جمعي از مس��ئولين و کارشناسان شرکت آبفار قم
برگزار شد .دکتر محمد احمدي جبلي ،مدير عامل
شرکت آب و فاضالب روس��تائي استان قم اظهار
داش��ت :دي��زل ژنراتور برق اضطراري س��اختمان
س��تاد ش��رکت فرس��وده و ضعيف ب��ود و با توجه

خبر
تبریک مدیرعامل بانک شهر
به مناسبت روز شوراها

مدیرعامل بانک ش��هر در پي��ام خود به
مناسبت روز شوراها ،از شوراها به عنوان
چشم همیشه بیدار مردم و مسولین کشور
یاد کرد .به گزارش روزنامه عصرایرانیان
به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی
بانک شهر ،دکتر حسین محمد پورزرندی
با اشاره به اینکه ش��وراها تبلور نیازها و
اولویتهای مردمی در گستره روستاها و
شهرها هس��تند ،این روز را تبریک گفت
و پیامی را به ش��رح زیر ص��ادر کرد:نهم
اردیبهش��ت ماه در تقوی��م نظام مقدس
جمهوری اس�لامی ایران ب��ه عنوان روز
ش��وراها نام گذاری شده اس��ت که این
موضوع ،نشانگر اهمیت شوراها در انعکاس
خواس��ته های اقش��ار مردمی ،شهرها و
روستاها در مقاطع و فصول متعدد و نقش
تصمیم ساز ش��وراها در وصول خواست
مردم است .شوراها تنها نهادی در کشور
است که بنا بر اصول و وظایف قانونی در
شرایط خاص و در جهت مصالح مردم و
کشور با س��ایر مسولین اجرایی ،انتظامی
و امنیتی ،جلس��ات مشورت و هم فکری
برگزار می کند  .شوراهای روستا ،بخش،
شورای شهرستان و شورای عالی استانها
هر کدام به مثابه یک پارلمان در تصمیم
س��ازی و در جهت منافع و مصالح مردم
و کشور ،نقش موثر و س��ازنده ای دارند
و بس��تر مناسبی را برای مسولین اجرایی
کشور فراهم میسازند .اینجانب از شوراها
به عنوان «چش��م همیش��ه بیدار مردم و
مس��ولین» یاد کرده و برای تمام اعضای
خدمت گزار و مهرورز ش��وراهای شهر و
روستا ،از درگاه خداوند متعال توفیق روز
افزون خدمت به مردم و س��رزمین ایران
را خواستارم.
اخبارشهرستان

شهرستان

عصرايراني�ان اصفهان-مريم کرباليي :محمود اکبري ،معاون فروش و
بازاريابي فوالد مبارکه از توليد محصول جديد در اين ش��رکت در س��ال
جاري خبر داد و گـفــت :بــراي ســـال جـــاري هدفگـذاري شـرکـت
بر آن اس��ت تا به زودي ورقهايي با ضخامت کمتر از  ۲ميليمتر (يعني
 ) 1.8را تولي��د کند.وي با تأکيد بر اينکه امکان توليد انبوه اين محصول
در ش��رکت فراهم است تصريح کرد :فوالد مبارکه ميتواند با توليد اين
محصول ،بخشي از نياز کشور را که از محل واردات تأمين ميشد ،توليد
کن��د و در اختيار مصرف کنندگان قرار دهد.اکبري زمان توليد و فروش
اين محصول را خرداد يا تيرماه سال جاري اعالم کرد و با اشاره به ميزان
فروش هدف گذاري شدۀ فوالد مبارکه براي سال  ۹۷اظهار کرد :برنامۀ

بانک و بیمه

www.asre-iranian.ir

رئیس کل بیمه مرکزی اعالم کرد

اخبار شهرستان
کشت پايلوت مکانيزه
بادام زميني در گيالن

بانک سرمایه ،سید عبداهلل سید صالحی
و حس��ین رضوی نیز به عنوان اعضای
علی البدل به جم��ع هیات مدیره بانک
سرمایه ملحق شدند.بانک سرمایه که در
سال گذشته در مسیری آرام و پرثبات به
سوی اهداف خویش گام بر می داشت،
حال با تکمیل کادر هیات مدیره خویش
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نياز ضروري اين ش��رکت به تامين برق در شرايط
اضطراري و قطعيهاي احتمالي برق ،يک دستگاه
ديزل ژنرات��ور با قدرت  110کاوا جايگزين گرديد.
وي تصريح کرد :سيس��تمهاي تله متري و کنترل
از راه دور  ،س��امانه  ، GISو ني��ز زيرس��اختهاي

در اين زمينه گامهاي موثري برداشت.رييس سازمان
جهاد کشاورزي گيالن گزارش داد ۲۵ :درصد جوجه
يکروزه و  ۵درصد گوش��ت کش��ور در استان گيالن
توليد ميشود و به دليل آنکه عمده فعاليتها در قالب
اينتگريشن (يکپارچه سازي در زنجيره توليد گوشت
مرغ و تخم مرغ) صورت ميگيرد ابعاد نگران کنندهاي
بلحاظ رشد قيمت گوشت مرغ تاکنون در بازار استان
وجود نداش��ته و به محض باالرفتن ناگهاني قيمت،
اينتگريشنها وارد عمل شده و با عرضه توليدات خود
با مناسبترين قيمت تعادل در بازار به وجود ميآورند
و بنوعي در بحرانها همواره ياريگر ما ميباشند .وي
افزود :ظرفيتهاي کنوني پ��ارهاي از مرغداريهاي
استان به گونهاي است که ميتوان با اصالح و ايجاد
تغييراتي ،آنها را به سمت پرورش بوقلمون و بلدرچين
سوق داد.
رايانهاي شرکت آبفار قم در سالهاي اخير پيشرفت
خوبي داشته و به همين جهت الزم است برق مورد
نياز اين سيستمها در شرايط اضطراري تامين شود
تا در برنامههاي آبرس��اني خللي ايجاد نشود و اين
دستگاه ديزل ژنراتور در مواقع قطعي برق بصورت
اتوماتيک وارد مدار شده و برق مورد نياز ساختمان
ستاد را تامين ميکند.

 ۵ميليون اصفهاني
از تيرماه آب شرب ندارند

عصرايراني��ان اصفهان-مري��م کرباليي:
محمد حس��ين قرائتي با اشاره به وضعيت
بحراني آب در کشور اظهار کرد :پيشبينيها
از مشکل تامين آب پنج ميليون اصفهاني
در اواس��ط تيرماه خبر ميدهند که قطعي
آب برخ��ي مناطق در روزهاي اخير حاکي
از اين موضوع است.رييس اداره آبفار استان
اصفهان با اشاره به آبرساني سيار به برخي
روس��تاها گفت :در سال  ۹۶به  ۳۷۰روستا
روزانه بالغ بر يک هزار و  ۶۰۰تا يک هزار
و  ۷۰۰متر مکعب آبرساني سيار انجام داده
ايم.قرائتي با اش��اره به کاهش سهميه آب
صنعت ،کشاورزي و شرب گفت :ميزان آب
موجود در سد يک ميليارد متر مکعب است.
وي ب��ا بيان اينکه همه بايد بدانيم معضل
موجود جدي اس��ت ،گفت :سرانه مصرف
آب باي��د از  ۴۰۰و  ۳۰۰ليت��ر به  ۱۵۰ليتر
برس��د تا بتوانيم از اين معضل عبور کنيم.
وي هم��کاري م��ردم در اين زمين��ه را از
اصليترين نيازهاي جامعه دانست و تاکيد
کرد :ما به تنهايي نميتوانيم کاري از پيش
ببريم و مردم نيز بايد همراه شوند و ميدانيم
هرکجا مردم وارد ميدان شده اند ،مشکالت
برطرف شده است.
يک هزار ميليارد ريال اعتبار مازاد
به قم تخصيص يافت

مديرکل راه و شهرسازي قم با اشاره به پيش
بين��ي  29طرح عمران ش��هري و جادهاي
براي سال  97در اين استان گفت :با تالش
و پيگيريهاي معاونت عمراني استانداري
يکهزار ميليارد ريال مازاد بر اعتبارات استاني
ب��راي پروژههاي قم اختص��اص پيدا کرد.
حسن صبوري در جلسه اتاق فکر توسعه قم
در مجتمع آموزشي طلوع مهر اظهار داشت:
اين تعداد پروژه  2برابر طرحهاي پيش بيني
ش��ده اس��ت که در مجموع  2هزار و 260
ميليارد ري��ال اعتبار ني��از دارد .وي اضافه
ک��رد :درحال حاضر در مرحله پروژه يابي و
مشخص کردن اولويتها هستيم ،تا با ارايه
پيشنهاد به وزارت راه و شهرسازي براي سال
جاري و سال آينده در دستور کار قرارگيرد.
وي در واکنش به سخنان مصطفي کاوياني
مديرکل پيشگيري از وقوع جرم دادگستري
قم مبني بر ورود  9هزار پرونده تصادف به
دادگس��تري اين استان در سال  96و اينکه
حدود دو س��وم پروندههاي قضايي مربوط
به س��وانح رانندگي است ،گفت :طرحهاي
عمران��ي راه و شهرس��ازي بر اصالح نقاط
حادثه خي��ز متمرکز ش��ده و هدف اصلي
از ج��ذب اعتب��ار اضاف��ي ني��ز در همين
خصوص است.

