اخبار
برگزاري مجمع عموميعادي
ساالنه بيمه پاسارگاد

کليهصاحبانمحترم
سهام بيمه پاسارگاد
(شرکت سهاميعام)
ميتوانند در جلسه
مجمععموميعادي
ساالنه شــرکت که در ســاعت  ۱۵روز
سه شنبه مورخ  1397/۰۳/29به منظور
بررســي عملکرد ســال مالي منتهي به
 1396/۱۲/29در محل دانشــگاه خاتم
واقع در  :تهران ،خيابان مالصدرا ،خيابان
شــيراز شــمالي ،خيابان حکيم اعظم،
پــاک ۳۰برگزار ميگــردد ،حضور بهم
رسانند.ســهامداران حقيقي يا قائم مقام
ي توانند جهت دريافت برگ
قانوني آنان م 
ورود به جلسه روز دوشنبه مورخ  ۲۸خرداد
ماه  ۱۳۹۷از ساعت  ۹الي  ۱۵با در دست
داشتن مدرک شناسائي معتبر و در مورد
سهامداران حقوقي ،برگ معرفي نماينده
و مدرک شناسائي معتبر وي به ساختمان
مرکزي شــرکت واقع در تهران ،خيابان
ي ،خيابان هشــت بهشت ،شماره
فاطم 
 ۲مراجعه فرمايند.دستورجلســه مجمع
عموميعادي ساالنه :اســتماع گزارش
هيأت مديره و بازرس قانوني شــرکت.
بررســي و تصويب صورتهاي مالي و
تصميمگيري در مورد تقسيم سود سهام.
انتخاب بازرس قانوني و حسابرس (اصلي
وعلي البدل) براي سال مالي ،۱۳۹۷تعيين
روزنامه کثيراالنتشار براي درج آگهيهاي
شرکت.تعيين پاداش هيأت مديره و حق
حضور اعضاء غيــر موظف هيأت مديره
براي سال مالي ،۱۳۹۷ساير مواردي که در
صالحيت مجمع عموميعادي باشد.
اعطاي  5980فقره تسهيالت
توسط بانک رفاه

بانک رفاه طي فروردين و ارديبهشت ماه
سال جاري ،تعداد  5980فقره تسهيالت
قــرض الحســنه ازدواج و تهيه جهيزيه
پرداخت کرده اســت.به گزارش روزنامه
عصرايرانيان به نقل از روابط عموميبانک
رفاه ،شعب اين بانک از محل سپردههاي
قرض الحســنه نزد خــود و در دو ماهه
نخست ســال جاري ،تسهيالت قرض
الحســنه ازدواج و تهيه جهيزيه به تعداد
 5980فقره و به مبلغ  878.450ميليون
ريال پرداخت کرده است که مديريتهاي
شــعب اين بانک در استانهاي خراسان
رضوي ،آذربايجان شرقي و خوزستان به
ترتيب داراي بيشترين پرداختي بوده اند.

اطالعيه شماره  10موسسه اعتباري ملل ،در خصوص تعاوني اعتبـار منحله وحدت

پيرو اطالعيههاي قبلي موسسه اعتباري ملل در
خصوص ساماندهي سپرده گذاران تعاوني اعتبار
منحله وحدت ،بدينوســيله به اطالع ميرساند با
توجه به مصوبه ســران محترم سه قوه و ابالغ
بانک مرکزي جمهوري اســاميمقرر گرديده
است نســبت به تعيين تکليف ســپرده گذاران
تعاوني مزبــور مطابق با جدول زماني ذيل اقدام
گردد .لذا ضرورت دارد ســپرده گذاران محترم با
در دست داشتن اصل و تصوير شناسنامه و کارت
ملي و اصل دفترچه و گواهي حساب و يا سپرده

به شــعبي که در مراحل قبلي ساماندهي در آن
افتتاح حساب نمودهاند مراجعه و اقدامات ابالغي
از سوي بانک مرکزي را جهت ارائه مدارک مثبته
وجوه ســپرده گذاري شــده بعمل آورند .بديهي
است پس از بررسيهاي الزم و حصول اطمينان
از منشاء وجوه ســپرده گذاري شده ،مبلغ تاييد
شــده مطابق با تاريخهاي ذيل الذکر به حساب
سپرده گذاران واريز خواهد شد.با توجه به امکان
پرداخت حداکثر تا ده ميليــارد ريال به هر يک
از ســپرده گذاران با احتساب پرداخت مبلغ يک

مديــرکل راه آهــن قم گفــت :اتصال
چشمههاي مهم بار استان از جمله منطقه
ويژه اقتصادي سلفچگان ،شهرک شکوهيه
و اداره کل گمرک به شبکه ريلي  ،حمايت
از کاالي ايراني اســت .محســن اعتماد
افزود :اتصال مناطقي از استان که داراي
کارخانهها و کارگاههاي توليدي هســتند
به شــبکه ريلي ،از نظر هزينه جابه جايي
بار مقرون به صرفــه خواهد بود و نوعي
حمايــت عملي از توليد داخل ميباشــد.
وي خاطرنشــان کرد :بر اساس تعهد اين
سه منطقه باري مهم قم ،قرار است ساالنه
هشت ميليون تن بار شامل سه ميليون از
شهرک شکوهيه ،ســه ميليون از منطقه
ويژه اقتصادي سلفچگان و  2ميليون نيز از
اداره کل گمرک توسط شبکه ريلي کشور
جابه جا شود .وي اضافه کرد :جابه جايي
اين ميزان بار توسط شبکه ريلي ،در کاهش
مصرف ســوخت و هزينه تمام شده کاال
موثر ميباشد .اعتماد بيان کرد :مطالعات
و طراحي مسير اتصال شهرک شکوهيه
به ريل راه آهن بــا هزينه يک ميليارد و
 600ميليون ريال انجام شده است و پيش
بيني ميشود  11کيلومتر اتصال ريلي اين
شــهرک  200ميليارد ريال هزينه داشته
باشــد .وي ادامه داد :زيرسازي اين طرح
بر عهده شهرک شکوهيه و روسازي نيز
توســط راه آهن انجام ميشود و راه آهن
آمادگــي دارد هر زماني کــه اين اعتبار
تخصيص پيدا کرد ،طــرح را آغاز نمايد.
وي گفت :اتصــال منطقه ويژه اقتصادي
سلفچگان به شبکه ريلي نيز به طول 14
کيلومتر است که چند سال پيش  60درصد
اين طرح عملياتي شــده و براي اتمام آن
 270ميليارد ريال اعتبار نياز است .مديرکل
راه آهن قم افزود :امسال  50ميليارد ريال
از اعتبارات ملي به اين طرح اختصاص پيدا
کرده و پيگير هستيم تا مابقي اعتبارات به
صورت صددرصد تخصيص يابد.
ديدارنمايندهمردمرشتدرمجلس
بامديرعاملشركتآبفارگيالن

مشکالت آب شــرب روستاهاي رشت
امروز در جلســهاي با حضــور نماينده
مردم اين شهرســتان در مجلس شوراي
اسالميبررسي شــد .به گزارش روابط
عموميشــرکت آبفارگيالن؛ در جلســه
جبار کوچکي نژاد با مديرعامل و معاونان
شرکت آب و فاضالب روستايي گيالن،
مشــکالت کميو کيفي آب آشاميدني
روســتاهاي فخرآباد ،اسطلک و اميلدان
بررسي و تصميمات الزم اتخاذ شد.
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موفقیت قرارداد بیمه آســیا و حوزه در چهار سال اجرا ،مرهون
کنترل داخلی است.به گزارش روزنامه عصرایرانیان به نقل از
روابط عمومی بیمه آسیا ،دکترکاردگر،نایب رئیس هیات مدیره
و مدیر عامل بیمه آسیا در نشست تمدید قرارداد حوزه با ابراز
خوشحالی از تمدید قرارداد برای سال چهارم ،گفت :موفقیت
قرارداد بیمه آسیا و حوزه ،نتیجه کنترل داخلی است که از سوی
مرکز خدمات انجام میشود.
مدیر عامل بیمه آســیا در ادامه افزود  :نظارت و کنترل برگ
برنده یک شرکت اســت و اگر کنترل داخلی به خوبی انجام
شود میتوانیم خدمات بهتر و با قیمت پایینتری به مردم ارائه
کنیم.
دکتر کاردگر بیان داشــت :کارشناسان مجرب مرکز خدمات
حوزه با توان علمی باال ،محاسبات بیمه را دقیق انجام میدهند و خود
به نوعی بیمهگر هستند.
مدیرعامل شــرکت بیمه آســیا با اشــاره به اینکه در صنعت بیمه،
ادبیاتی شــکل گرفته است که خدمت ارزان برابر با بیکیفیتی تعبیر

میشــود،اظهار داشت :بیمه آسیا در فعالیت خودبههیچوجه نخواسته
اســت خدمت ارزان بیکیفیت ارائه کند؛ چراکه باعث میشود عم ً
ال
نتیجهنگیریم.
دکتر کاردگر در پایان ابراز داشت :در قرارداد بیمه آسیا و حوزه تالش
کردهایم که خدمات با قیمت پایین ولی با کیفیت خوب ارائه شــود و

بانک تجارت به مسافران جام جهاني ارز مسافرتي ميدهد

 melalbank.irموسسه ثبت تا مورد رسيدگي
قرار گيرد .همچنين ضرورت دارد هرگونه اخبار و
اطالعات مرتبط با ســاماندهي را صرفا از طريق
سايت و کانال رسميموسسه پيگيري نمايند.

مسافران کشــورهاي مختلف
از جمله مسافران جام جهاني
روســيه ميتوانند با مراجعه به
شعب بانک تجارت و تکميل
مدارک خــود از طريق بانک
تجارت ارز مســافرتي دريافت کنند .به گزارش
روزنامه عصرايرانيان به نقل از روابط عموميبانک
تجــارت ،با تغييراتــي که در نحــوه تامين ارز
مسافرتي براي کشورهايي که به ويزا نياز ندارند،
اعمال شده است ،مســافران رويداد بزرگ جام
جهاني فوتبال نيز ميتوانند با در دســت داشتن
 FAN IDخود به جاي ويزا ،از طريق واحدهاي
ارزي ،شعب ارزي – ريالي و شعب منتخب بانک
تجارت تا ســقف  500يورو ارز مورد نياز خود را
دريافت کنند .مسافران ساير مقاصد ،نيز ميتوانند
با مراجعه به شعب اين بانک و ارائه گذرنامه معتبر،
بليط هواپيما ،کارت ملي و ويزاي کشور مقصد،

این قرارداد میتواند به عنوان یک مدل در صنعت بیمه معرفی
شود.
حجت االسالم والمسلمین ربانی ،رییس مرکز خدمات حوزههای
علمیه با حمد و ســپاس از خداوند به خاطر همکاری سالم دو
مجموعه بیمه آسیا و حوزه ،گفت :حفظ این نعمت بزرگ الهی
(قرارداد حوزه) کاری بس مهم و حیاتی است.
رییس مرکز خدمات حوزه های علمیه با تاکید بر این موضوع
که مراقبت ،کنترل و نظارت بسیار مهم و اساسی است ،اظهار
داشت :موفقیت مدیران ارشــد بیمه آسیا ،مرهون سالمت و
صداقت مدیران و کارشناســان این شرکت است و باید از این
نعمت محافظت کنیم .همچنین مهدی شریفی ،معاون فنی بیمه
های اشخاص و مسئولیت ،محسن پایدار ،مدیر پروژه طالب
بیمه آســیا ،حجت االسالم حسام افروز ،معاون امور سالمت و بیمه،
حجت االسالم عدالت ،مدیر کل بیمه های سالمت و دکتر حدادی،
مشاور معاون امور سالمت و بیمه های مرکز خدمات حوزههای علمیه
در نشست تمدید قرارداد حوزه ،سخنانی بیان داشتند.

حمايت از مسبب حادثه رانندگي در قانون جديد بيمه شخص ثالث

فرآيندهاي الزم براي اخذ ارزشان
را انجام داده و با دريافت رســيد
و تحويل آن در باجه مســتقر در
فرودگاه امام خميني (ره) تهران
ارز خود را دريافت کنند .مسافران
کشــورهاي ارمنســتان ،آذربايجان ،بالروس،
گرجســتان ،قزاقستان ،قرقيزســتان ،مولداوي،
روســيه ،تاجيکستان ،ترکمنســتان ،ازبکستان،
ترکيه ،افغانستان ،بحرين ،قطر ،کويت ،پاکستان،
عمان ،امــارات متحده عربي ،اســتوني ،لتوني،
ليتواني ،اوکراين و قبرس شامل سقف  500يورو
هستند و مســافران ساير کشورها تا مبلغ 1000
يورو ميتوانند ارز مسافرتي دريافت کنند .آدرس
و مشــخصات واحدهاي ارزي ،شــعب ارزي –
ريالي و شــعب منتخب بانک تجارت از طريق
سايت رســمياين بانک به آدرس WWW.
 TEJARATBANK.IRدر دسترس است.

در قانون قبلي براي اشــخاص
مســبب حادثه رانندگي (داراي
گواهينامــه رانندگــي معتبر)
تعهدات بيمهگر نسبت به راننده
وسيله نقليه مسبب حادثه (اعم
از اينكــه راننده داخل يا خارج از وســيله نقليه
باشد) شامل پرداخت غرامت فوت ،نقص عضو
و از كارافتادگي دائم اعم از كلي و جزئي ناشي از
هرگونه سانحه وسيله نقليه مسبب حادثه ،تريلر،
يدك متصل بــه آن و يا محموالت آن از قبيل
تصادم ،تصادف ،سقوط ،واژگوني ،آتشسوزي و يا
انفجار بود.و خسارت وارده از قبيل ديه و يا ارش
جرح و هزينه معالجه به شــخص مقصر حادثه
(داراي گواهينامه رانندگي معتبر) تعلق نميگرفت؛
اما در قانون جديد به واســطه حمايت بيشتر از
کانون خانواده اين مهم ميســر شــد.به گزارش
روزنامه عصرايرانيان به نقــل از اداره کل روابط

عموميو امــور بين الملل بيمه
مرکزي ،بر اساس ماده  ۳قانون
بيمه اجباري خســارت وارده به
شــخص ثالث مصوبــه ۱۳۹۵
«دارنــده وســيله نقليه مکلف
اســت براي پوشش خســارتهاي وارد شده به
راننده مســبب حادثه ،حداقل به ميزان ديه مرد
مسلمان در ماه غير حرام بيمه حوادث اخذ کند.
مبناي محاسبه ميزان خسارت قابل پرداخت به
راننده مســبب حادثه (داراي گواهينامه رانندگي
معتبر) معادل ديه فوت و يا ديه و يا ارش جرح در
فرض ورود خسارت بدني به مرد مسلمان در ماه
غير حرام و هزينه معالجه آن ميباشد».بنابراين
براساس قانون مذکور که به تاييد شوراي محترم
نگهبان نيز رسيده است ،مبناي محاسبه و پرداخت
خسارت به راننده مقصر حادثه (داراي گواهينامه
رانندگي معتبر) مبلغ ديه ماه غير حرام ميباشد.

بزرگترين رويداد بين المللي صنايع کشاورزي و غذايي درآستانه برگزاري

نمايشگاه ،تشويق و ترغيب توليد كنندگان براي رقابت سالم و هدفمند
در عرصه اين صنعت،آشــنايي شــرکت کنندگان و بازديدکنندگان با
آخرين دســتآوردهاي علميو صنعتي حوزه کشاورزي و غذايي داخلي
و خارجي و ايجاد فضا براي ارتباط مســتقيم توليد كنندگان با مصرف
كنندگان ديگر اهداف برگزاري اين نميشگاه است .مدير ستاد برگزاري

رشد  6/27درصدی تولید فوالد ایران

عصرايرانيــان ،اصفهان-مريــم کرباليي :در
چهارماهۀ اول ســال ميالدي ،فوالد مبارکه با
توليد  ۲ميليون و  ۲۷۶هزار تن ،فوالد هرمزگان
بــا توليد  ۵۰۵هزار تن و مجتمع فوالد ســبا با
توليــد  ۳۸۸هزار تن ،به ترتيب رشــد  ۱۲و  ۶و
 ۷۰درصــدي را بــه ثبت رســاندند.به گزارش
انجمــن جهانــي فــوالد (World Steel
 ،)Associationدر مــدت مذکــور ،ايران ۸
ميليــون و  ۱۲۷هزار تن فــوالد خام توليد کرد
که در مقايسه با توليد سال گذشته ( ۶ميليون و
 ۳۶۹هزار تن)  ۶/۲۷درصد رشد نشان ميدهد.
اين گزارش حاکي اســت توليد فوالد خام ايران
در آوريل  ۲۰۱۸با رشــد  ۴/۱۲درصدي به يک
ميليون و  ۹۵۰هزار تن رسيد .اين در حالي است
که اين رقم در مدت مشــابه سال گذشته يک

ميليــون و  ۷۳۵هزار تن بود.توليد  ۶۴کشــور
فوالدســاز جهان نيز در چهارماهۀ نخست سال
جاري ميالدي  ۵۷۵ميليون و  ۱۵۵هزار تن ثبت
شد که حاکي از رشد  ۴درصدي نسبت به مدت
مشابه ســال گذشته است.همچنين ميزان توليد
فوالدسازان جهان در آوريل  ،۲۰۱۸با  ۱/۴درصد
افزايش نســبت به مدت مشابه سال گذشته به
 ۱۴۸ميليون و  ۳۲۲هزار تن رســيد .اين رقم در
آوريل سال گذشته  ۱۴۲ميليون و  ۴۳۳هزار تن
ثبت شد.طي چهارماهۀ نخست  ۲۰۱۸به ترتيب
چين با توليد  ۲۸۸ميليون و  ۹۶۹هزار تن ،هند با
 ۳۵ميليون و  ۳۸۱هزار تن ،ژاپن با  ۳۵ميليون و
 ۱۲۹هزار تن ،روسيه با  ۲۳ميليون و  ۷۹۷هزار
تن و کره جنوبي با  ۲۳ميليون و  ۶۹۶هزار تن ۵
کشور برتر فوالدساز جهان بودند.

نمايشگاه بين المللي صنايع کشاورزي ،و مواد غذايي«ايران آگروفود»
خاطر نشــان کرد :در نمايشگاه امســال و در کنار شرکتهاي داخلي
 31کشور اسپانيا ،اســلواکي ،اطريش ،امارات متحده عربي ،اندونزي،
انگليس ،ايتاليا ،آلمان ،برزيل ،بلژيک ،بلغارســتان ،پاکســتان ،تايلند،
تايوان ،ترکيه ،چين ،دانمارک ،روســيه ،ژاپن ،ســري النکا ،سوئيس،
فرانســه ،کانادا ،کره جنوبي ،کنيا ،گرجستان ،لهستان ،ليتواني ،هلند،
هند و يونان نيزحضور دارند .خانم ملکي اضافه کرد :اهميت نمايشگاه
صنايع کشاورزي و غذايي تهران موجب شده تا تعداد زيادي از کشورها
بصورت پاويونهاي رسميکشوري و گروهي حضور يابند ،بر اين اساس
 13کشــور اسپانيا ،اطريش ،ايتاليا ،آلمان ،برزيل ،تايلند ،ترکيه ،چين ،
دانمارك ،فرانسه ،لهستان ،هلند و هند بصورت پاويون¬هاي رسميدر
نمايشگاه امسال مشارکت دارند .وي در ادامه گفت :همزمان با برگزاري
بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي صنايع کشاورزي ،مواد غذايي،
ماشين آالت و صنايع وابسته «ايران آگروفود  »2018چندين همايش و
کنفرانس تخصصي در مباحث موضوعي نمايشگاه توسط متخصصان،
کارشناسان و دست اندركاران صنعت غذا و کشاورزي برگزار ميشود.
اين نمايشــگاه از  8تا  11تير ماه در فضايي به مساحت بيش از هفتاد
و پنج هزار مترمربع در  25سالن محل دائمينمايشگاههاي بين المللي
تهران و همچنين فضاي باز نمايشگاهي برپا ميشود و طي اين مدت
هر روز از ساعت  10تا  18آماده بازديد عالقمندان است.

جايگاههاي کوچک گاز در اصفهان احداث ميشود

عصرايرانيان ،اصفهان-حسين قائدي  :معاون
حمل و نقل و ترافيک شــهردار اصفهان گفت:
يکي از دغدغههاي هميشــگي شــهر اصفهان
کمبود تعداد جايگاههاي ســوخت به شهرندان
به نسبت جمعيت و تعداد خودرو بوده است.وي
افزود :در گذشته شهروندان بايد مسافتي حدود
 ۱۰کيلومتر را براي رسيدن به جايگاههاي سوخت
طي ميکردند تا ســوخت گيري انجام دهند ،از
اين رو از سال  ۹۴جانمايي استقرار جايگاههاي
کوچک ســوخت رســان در نقاط مختلف شهر
انجام شد.معاون حمل و نقل و ترافيک شهردار
اصفهان ادامه داد :جانمايي با هماهنگي شرکت
پااليش و پخــش فرآوردههاي نفتي انجام و از
بين  ۲۰۰نقطه شناسايي شده  ۵۰نقطه انتخاب
شــد تا جايگاههاي کوچک احداث شود ،از ۵۰

جايگاه تصويب شده تاکنون  ۱۷جايگاه احداث
شــده و تاثير آن در شهر مشهود است.صلواتي
با بيان اينکه اکنــون ازدحام خودروها در پمپ
بنزينهاي چند ســکويي کاهش يافته است و
ديگر طول صف آنها را شــاهد نيســتيم ،زيرا
ترافيک تقسيم شــده است ،تاکيد کرد :يکي از
موضوعات اساســي مهندسي ترافيک مديريت
تقاضا و عرضه اســت ،اگر بتوانيــم ترافيک را
مديريت و توزيع کنيم در ســطح شــهر توزيع
ترافيک و آلودگيهاي کمتري را شاهد خواهيم
بود.وي گفت :هدف مديريت شهري تامين رفاه
و کاهش طول ســفر و رفع دغدغه شهروندان
است از اين رو از جايگاه داران دعوت کرديم تا
در راه اندازي جايگاههاي کوچک سوخترسان
مشارکت کنند.

در ديدار مديران عامل شرکتهاي آب و فاضالب روستايي کشور با دکتر الريجاني تاکيد شد

دخلو خرج شرکتهاي آب و فاضالب روستايي با هم نميخواند

مديران عامل شــرکتهاي آب و فاضالب روســتايي سراسر کشور
در ديدار با دکتر الريجاني رئيس مجلس شــوراي اسالميبه تشريح
مسائل و مشکالت پيرامون وضعيت اين شرکتها پرداختند و کمبود
اعتبــارات را مهمترين چالش پيش روي شــرکتهاي آب و فاضالب
روســتايي اعالم کردند .به گــزارش روابط عموميشــرکت آب و
فاضالب روســتايي استان قم ،دکتر احمدي جبلي مديرعامل شرکت
آب و فاضالب روســتايي اســتان قم در ابتداي اين ديدار با اشاره به
مشکالت و دغدغههاي مشترک شرکتهاي آب و فاضالب روستايي
کشــور ،تخصيص اعتبار براي تأمين هزينههاي تعمير و نگهداري از

اخبار
تجليل از بانک انصار در بيستمين
جشنواره خيرين مدرسه ساز لرستان

بيستمين جشنواره
خيرين مدرسهساز
استان لرستان امسال
نيز همچون سالهاي
گذشــته با حضور
پررنگ بانک انصار به عنوان تنها حامياين
طرح خداپســندانه در ســالن اجتماعات
پرديس عالمهطبابايي شهرستان خرم آباد
برگزار شد.به گزارش روزنامه عصرايرانيان
به نقــل ازادارهکلروابطعموميوتبليغات،
در اين جشنواره که اســتاندار و معاونين
وي ،نماينــدگان اســتان در مجلــس
شوراياسالمي ،نماينده وليفقيه ،رييس
سازمان خيرين کل کشور ،روساي ادارات
کل آموزش و پرورش ،نوسازي مدارس و
ادارهکل زندانهاي استان حضور داشتند،
بانک انصار بهعنــوان تنها حاميخيرين
مدرســه ســاز معرفي و آقاي يوسفوند
بهعنوان نماينده و مديرشعب بانک انصار
اســتان لرســتان مورد تجليل و قدرداني
قرارگرفت.
مهندسي بيمه
راهکار توسعه صنعت بيمه

شــرکتهاي بيمه
بــا بهرهمنــدي از
مــــهندسي بيمه
ميتوانند بسترهاي
توسعه اين صنعت را
در کشور فراهم کنند.بهگزارش روزنامه
عصرايرانيان به نقــل از روابطعموميو
اعالم مديرعامل شــرکت بيمهکوثر؛ در
مهندسي بيمه تجزيه و تحليل فرايندهايي
چون کيفيت فروش ،شــرايط بيمهگذار،
تخمين ميزان زيان و خسارت ،توانگري،
ذخاير و سود نهايي شرکت در صدور يک
بيمهنامه و همچنين نوع فعاليت شرکت،
صنعت و نگا ه صنعت به بيمهگذار صورت
ميگيرد.مجيــد مشــعلچي فيروزآبادي
افزود :با اجراي اين طرح پاســخگويي
به ذينفعان ،کارايي کارکنان ،کيفيت و
بهبود مستمر خدمات افزايش مييابد.
خبر شهرستان

شهرستان

بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي صنايع کشاورزي ،مواد غذايي،
ماشين آالت و صنايع وابســته «ايران آگروفود  »2018که بزرگترين
نمايشگاه کشــاورزي و غذايي منطقه محسوب ميشود ،از هشتم تا
يازدهم تيرماه با حضور بيش از هزار و 300شرکت داخلي و خارجي از
جمهوري اسالميايران و  31کشورجهان در محل دائمينمايشگاههاي
بين المللي تهران برگزار ميشــود .به گزارش روابط عموميو اطالع
رســاني بيست و پنجمين نمايشــگاه بين المللي صنايع کشاورزي ،و
مواد غذايي؛ در اين نمايشــگاه بيش از  760شــرکت و واحد توليدي
داخلي و  460شــرکت خارجي يا نمايندگيهاي آنها حضور داشته و
جديدتريــن کاالها ،توليدات و خدمات خــود را ارائه و در معرض ديد
عالقمندان قرار ميدهند .الدن ملکي مدير ســتاد برگزاري نمايشگاه
بين المللي صنايع کشاورزي ،و مواد غذايي«ايران آگروفود» گفت :با
توجه به نام گذاري امسال (حمايت از کاالي ايراني) برنامهريزي کرديم
تا شرکتهاي داخلي در اولويت قرار داشته باشند و بر اين اساس در اين
نمايشگاه حضور شرکتهاي داخلي تقريبا دو برابر شرکتهاي خارجي
خواهــد بود .وي حمايت از توليدات داخلي را يکي از مهمترين اهداف
برگزاري « ايران آگروفود  » 2018بيان کرد و افزود :معرفي توانمندي
و پيشرفتهاي کشــورمان در حوزه کشاورزي و غذايي ،ارتقاء سطح
مبادالت تجاري کشورمان در جهت توسعه صادرات غير نفتي ،اشتغال
و کارآفريني ،ارتقاء دانش و تبادل اطالعات بين شــرکت کنندگان در

بانک و بیمه

www.asre-iranian.ir

موفقیتقراردادهای بیمه آسیا مرهونکنترل داخلی است

اخبار شهرستان
اتصال مناطق بار به شبکه
ريلي،حمايت ازکاالي ايراني است

ميليارد ريال در مرحله اول ،پس از تعديل ســود
حداکثر تــا مبلغ  9ميليارد ريــال قابل پرداخت
ميباشــد .از کليه ســپرده گذاران تعاوني اعتبار
منحله وحدت تقاضا ميشــود ضمن همکاري
الزم با پرسنل موسسه اعتباري ملل در انجام هر
چه بهتر موضوع و تاکيد به مراجعه در تاريخهاي
تعيين شــده ،در صورت وجــود هرگونه ابهام با
شــماره تلفنهاي -88683153 - 88682511
 021 - 88682871از ســاعت  8الي  14تماس
حاصل نموده و شکايات خود را در سايت www.
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تأسيسات آب و فاضالب روســتاها و پايين بودن تعرفه تکليفي آب
شرب روســتايي در مقايسه با قيمت تمام شــده آب را از جمله اين
دغدغهها برشــمرد.وي تبديل اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي
از نقدي به اســناد خزانه و کاهش  50درصدي تخصيص استانها را
از جمله مشــکالت گريبان گير شرکتهاي آب و فاضالب روستايي
دانســت و گفت :اگر تدبيري براي اين مشــکالت انديشــيده نشود
عوارض جبرانناپذيري به دنبال خواهد داشت.مديرعامل شرکت آب پيدا نميکند ،اظهار داشــت :متأسفانه تخصيص اعتبارات از نقدي به
و فاضالب روستايي استان کرمان نيز با بيان اينکه ساالنه بيش از  40اســناد خزانه تبديل شده که مشکالت عديدهاي را براي شرکتهاي
درصد اعتبارات ملي به شرکتهاي آب و فاضالب روستايي تخصيص آبفار به وجود آورده است.

همت نمايندگان گيالن براي
حل مسائل حوزه سالمت

در نشست مشــترک مجمع نمايندگان
گيالن و هيات رييســه دانشــگاه علوم
پزشکي گيالن ،بر بهبود خدمت رساني
در حوزه ســامت تاکيد شد و طي آن
نمايندگان استان براي کمک به ارتقاي
وضعيت موجود اعــام آمادگي کردند.
به گزارش پايگاه خبري دانشــگاه علوم
پزشکي گيالن (وب دا )؛ رييس دانشگاه
علوم پزشــکي گيالن در اين نشســت
ضمن خير مقدم و آرزوي قبولي طاعات
و عبادات در ماه مبارک رمضان  ،با اشاره
به فعاليتهاي دو سال اخير حوزه سالمت
در گيالن ،گفت  :داشتن برنامه راهبردي
ميتواند  90درصد موفقيت يک دستگاه
را تضمين کند ،در اين زمينه دانشــگاه
علوم پزشکي گيالن از سال  95با تدوين
برنامه راهبردي درصدد بهبود فعاليتها
و اقدامات حوزه سالمت در استان برآمده
است .براي رسيدن به تعالي بايد تفکر
استراتژيک در همه سطوح نهادينه شود
دکتر شــاهرخ يوسف زاده ،ضمن تبيين
برنامه راهبردي دانشــگاه علوم پزشکي
گيالن ،خاطر نشان کرد :صرف ٌا با داشتن
برنامه استراتژيک نميتوان به موفقيت
دست يافت و براي رسيدن به تعالي بايد
برنامه تفکر استراتژيک در همه حوزهها
و ســطوح دانشگاه نهادينه شود .وي با
اشاره به بودجه تفضيلي سال  ، 97گفت
 753 :ميليــارد تومــان در بحث بودجه
عمومــي 717ميليارد تومــان در بحث
بودجه اختصاصي پيش نيازبيني شده بود
اما آن چيزي که ابالغ شــد در مجموع
بودجه عموميو اختصاصي  1323مليارد
تومان بود .در حالي که هزينههاي پيش
بيني شــده  1591ميليارد تومان است.
رييس دانشــگاه علوم پزشــکي گيالن
از انــدازه گيري ميزان بهــره وري در
دانشــگاه به عنوان يک اتفاق جديد ياد
کرد و گفت  :در دانشــگاه علوم پزشکي
گيالن در ســال  94به ازاي هريک نفر
نيروي انســاني  23ميليون تومان درآمد
ايجاده شده اســت که در سال  95اين
مبلــغ به  29ميليون تومان و در ســال
 96به  46ميليون تومان رســيده است
اين در حالي اســت که ميــزان نرمال
کشــوري  50ميليون تومان اعالم شده
است  .وي خاطر نشان کرد  :تمامياين
اعداد و ارقام براســاس مستندات آماري
ارايه شده از ســوي حسابرسي و هيات
امنا دانشگاه ميباشد .در حال حاضر 8
بيمارستان رشت ،کار يک بيمارستان را
انجام ميدهند!

