اخبار
ايران مديون رشادتهاي
ايثارگران است

در مراسميبا حضور
محمدرضا قرباني،
مديرعاملبانکدي،
اس��تخر آسايشگاه
جانبازان ثارا ...افتتاح
ش��د .به گزارش روزنامه عصرايرانيان به
نقل از اداره روابط عموميو تبليغات بانک
دي ،در مراسميکه با حضور محمدرضا
قرباني ،مديرعام��ل بانک دي ،نصيري،
مدي��رکل بني��اد ش��هيد و امورايثارگران
اس��تان ته��ران  ،علي فتحعل��ي ،نايب
رئيس هيأتمديره بانک دي ،حس��يني،
مديرعامل شرکت عمران و مسکن آباد
دي ،و جمعي از مديران بانک دي برگزار
شد ،استخر آسايشگاه جانبازان ثارا ...که به
همت بانک دي بازسازي شده بود ،مورد
بهره برداري قرار گرفت .در اين مراس��م
محمدرضا قرباني ،مديرعامل بانک دي
ضمن تمجيد از سرعت بازسازي استخر
توس��ط ش��رکت عماد گفت :مق��ارن با
سالروز آزادسازي خرمشهر و به رسم هر
سال در حاشيه بازديد از آسايشگاه ثارا...
با درخواس��تهاي متعدد جانبازان عزيز
مبن��ي بر نياز اين مجموع��ه به امکانات
ورزش��ي مواجه ش��ديم که با ابالغ اين
موضوع به شرکت عماد مراحل بازسازي
اس��تخر در يک بازه زماني  15روزه و به
دور از تش��ريفات اداري و سازماني انجام
ش��د .قرباني افزود :جامعه م��ا آرامش و
امنيت خود را مديون رش��ادتهاي اين
قهرمان��ان ميدان��د و اگر امروز دس��ت
دشمنان جمهوري اس�لاميايران از اين
م��رز و بوم کوتاه اس��ت ب��ه علت دالور
مرديهاي اين عزيزان در  8س��ال دفاع
مقدس است که بدون هيچ چشم داشتي
و ج��ان بر کف در ميادين نبرد حق عليه
باطل شجاعانه جنگيدند .قرباني با تاکيد
به اين ک��ه جانبازان پرچمداران مقاومت
هستند ابراز اميدواري کرد که بانک دي
بتواند با تس��ريع در انجام ام��ور مربوط
ب��ه ايثارگ��ران گام کوچک��ي در ارتقاي
س��طح کيف��ي زندگ��ي و رضاي��ت اين
دالورمردان ب��ردارد .همچني��ن در اين
مراسم نادر نصيري ،مديرکل بنياد شهيد
و امور ايثارگران اس��تان تهران ،با تقدير
از عملکرد بانک دي در خدمترساني به
جامعه هدف بنياد شهيد و امورايثارگران
گفت :تاکنون مديران بسياري از ارگانها
و سازمانهاي مختلف براي بازديد به اين
آسايشگاه آمده و قولهاي فراواني دادهاند
که بسياري از آنها محقق نشده است.

اخبار شهرستان
گلريزان کارکنان ،مديران و شرکاي
تجاري کسب وکار فوالد مبارکه

عصرايراني�ان اصفهان-مري�م کرباليي:
مراس��م گلري��زان کارکن��ان ،مديران و ش��رکاي
تجاري کس��ب وکار ف��والد مبارکه برگزار ش��د.

در اين جش��ن باشکوه که با حضور سيد
اس��داله جواليي رئيس ستاد ديۀ کشور،
دکت��ر احمد خس��روي وف��ا رئيس کل
دادگس��تري و رئيس هيئت امناي ستاد
ديۀ اصفهان ،اسداله گرجي زاده مديرکل
زندانهاي اس��تان اصفهان ،دکتر بهرام
س��بحاني مديرعام��ل ف��والد مبارکه و
عصارزادگان فرماندار مبارکه ،باغس��تاني
ريي��س دادگس��تري و حجت االس�لام
محرابي دادس��تان مبارک��ه و مديران و
نماين��دگان بي��ش از يکصد ش��رکت از
شرکاي تجاري کسب وکار فوالد مبارکه
در مح��ل مجموعه فرهنگ��ي تفريحي
فردوس فوالد مبارکه برگزار ش��د ،بيش
از  ۳۰ميليارد ري��ال براي آزادي زندانيان
جرائم غيرعمد گلريزان ش��د.اين گزارش
حاکي اس��ت در اين جشن گلريزان ،سيد
اس��داله جواليي رئيس س��تاد ديۀ کشور
تصريح کرد :جش��نهاي گلريزان فوالد
مبارکه همواره در نوع خود کم نظير بوده
است.وي با تأکيد بر اينکه فرهنگ برپايي
جش��ن گلريزان و کمک ب��ه همنوعان
هر س��ال نسبت به سال قبل گسترده تر
ميشود گفت :س��ال گذشته حدود ۳۱۳
جشن و امسال بيش از  ۴۰۰جشن برگزار
شده است و اين امر مسئوليت پذيري آحاد
جامعه را نشان ميدهد.
قيمت تمام شده هر متر مكعب آب
شرب در حدود يكهزار تومان است

عصرايراني�ان اصفهان-مري�م کرباليي:

عضو شوراي اسالميشهر اصفهان گفت:
قيمت تمام شده هر متر مكعب آب شرب
در حدود يكهزار تومان است .دکتر کوروش
محمدی در دومين جلسه آموزشي اعضاي
س��ازمان مردم نهاد كشتي نجات با بيان
اين كه امروز جامعه با تاثير از سبك زندگي
غربي دچار مصرف زدگي و فردگرايي شده
اس��ت افزود :بر اساس آموزههاي ايراني و
اسالمي ،انسان در طول زندگي خود بايد
همواره به تامين منافع جمعي توجه داشته
باش��د.بطوريکه تغيير سبک زندگي براي
سازگاري با کم آبي دراصفهان ضروريست
محمدي با اش��اره به مشكالت ناشي از
كم آبي و عدم مصرف صحيح آب افزود:
براي تغيير رفتار افراد ،بايد نگرش آنها را
نسبت به مسئله حياتي آب عوض كرد و
اين كار جز با آموزش و ارتقاء سطح دانش
ميسرنيست.

کسب مقام نخست قرارداد عامليت اعطاي تسهيالت ارزي توسط بانک صنعت و معدن

بررسي عملکرد تسهيالت ارزي صندوق
توسعه ملي در سال  1396نشان ميدهد
که  158ط��رح در مجموع پنج ميليارد
دالر تس��هيالت درياف��ت کردند که از
نظر تع��داد ،بخش صنع��ت و معدن با
 68ط��رح در رتبه نخس��ت ق��رار دارد.

به گزارش روزنامهعصرايرانيان به نقل
از پايگاه اطالع رس��اني بانك صنعت و
معدن به نقل از صندوق توسعه ملي ،در
سال  1396در مجموع 18فقره قرارداد
عامليت اعطاي تسهيالت ارزي به مبلغ
 12ميلي��ارد و  550ميلي��ون دالر براي

استفاده متقاضيان واجد شرايط از منابع
ارزي اختص��اص يافت که در اين ميان
بيشترين مبلغ قرارداد به بانک صنعت و
معدن با سه هزار ميليون دالر اختصاص
دارد و بانک پاسارگاد و ملت به ترتيب با
 1500و  1200ميليون دالر در رتبههاي
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بعدي اعطاي تسهيالت ارزي قرار دارند.
گفتني اس��ت در چند سال اخير ،بانك
صنعت و معدن با تامين مالي طرحهاي
بزرگ و زيرساختي توسعهاي نقش بسيار
مهميرا در توسعه صنعتي و اشتغال پايدار
در کشور داشته است.

www.asre-iranian.ir

ديدار رييس هيات مديره بيمه سرمد با مديريت بانک صادرات

دکت��ر مجتبي کاتب رييس هيات مديره
بيمه سرمد به اتفاق آقايان حسين نظريان
مدير امور پشتيباني و حميدرضا کتيرايي
مدير امور اس��تانها و نمايندگان از شعبه
رضوي مش��هد بازديد کردند .به گزارش
روزنام��ه عصرايرانيان به نق��ل از روابط
عموميبيمه س��رمد ،در ابتداي اين سفر
رييس هيات مديره بيمه سرمد با مديريت
بانک صادرات ش��عب خراس��ان رضوي
ديدار کرد؛ در اين جلسه که با محوريت
توسعه همکاريهاي متقابل برگزار شد.
دکتر کاتب ضمن تش��کر از همکاري و
حمايت جناب آق��اي زارعي ،کارکنان و
نماين��دگان بيمه س��رمد را خدمتگزاران
کارکنان ،بازنشستگان و مشتريان بانک
صادرات دانس��ت و با اش��اره به توسعه
محصوالت مشترک همچون بيمههاي
عمرمانده بدهکار مشتريان و محصوالت
طرح نسيم ،گسترش و توسعه همکاري
بيمه و بان��ک در بخشهاي مختلف را
خواس��تار ش��د .کاتب در ادامه اين ديدار
ب��ا بيان اينکه بيمه س��رمد آم��اده ارائه
خدمات شايس��ته و مطلوب به مشتريان
محترم بانک صادرات ميباش��د ،اظهار
اميدواري کرد :با توسعه همکاري بانک و
بيمه ،درآمدهاي غير مشاع بانک افزايش
خواهد ياف��ت و آرامش و اطمينان براي

مش��تريان بانک به ارمغ��ان خواهد آمد.
زارعي نيز در اين ديدار ضمن خير مقدم
به رييس هيات مدي��ره و هيات همراه،
توس��عه همکاريهاي مشترک بانک و
بيمه در اس��تان را مورد توج��ه قرار داد
و اف��زود :بانک صادرات در اين اس��تان
تمام تالش خ��ود را در جهت حمايت از
بيمه سرمد از طريق معرفي محصوالت
اين ش��رکت به مشتريان بانک و حضور

مدير اس��تان در جلسات و يا بازديدهايي
که از واحدهاي توليدي انجام ش��ده ،به
کار بس��ته است .وي اطمينان خاطر داد:
در آينده هم��کاري بين بانک و بيمه به
طرز چش��مگيري توسعه خواهد يافت و
سهم بانک در سهم پورتفوي شرکت در
استان افزايش قابل توجهي خواهد يافت.
محمدرضا رسولي مدير شعبه بيمه سرمد
در اس��تان خراس��ان رضوي نيز در اين

ديدار با بيان اينکه کارکنان شعبه از هيچ
تالشي در جهت جلب رضايت مجموعه
بانک صادرات اي��ران فروگذار نخواهند
کرد ،گفت :در همين راستا ارايه خدمات
بيمهاي و پرداخت خسارت در کوتاهترين
زمان ممکن به اين مجموعه و ساير بيمه
گذاران ش��رکت در اين استان در دستور
کار ش��عبه قرار داشته اس��ت .وي ادامه
داد :اميدواريم ضمن توس��عه تعامالت،

رضايت صد در ص��دي مجموعه بانک
ص��ادرات را با ارائه خدم��ات مطلوب به
اين بانک ،به عنوان بزرگترين سهامدار
خود ،جل��ب نماييم .در ادامه اين س��فر
استاني ،جلسهاي نيز با حضور نمايندگان
و کارکنان اس��تان در محل شعبه برگزار
ش��د و رييس هيات مديره بيمه س��رمد
در دي��داري دوس��تانه ،ضمن تش��ريح
سياس��تها و خط مش��يهاي شرکت ،به
پرس��شهاي نمايندگان پاس��خ داد .در
پايان اين جلسه ،کارکنان شعبه رضوي
بيمه سرمد ،به تشريح موانع و مشکالت
پيش روي خود در زمينه خدمترس��اني
به بيمهگ��ذاران پرداختند و دکتر کاتب،
رئيس هيات مديره بيمه س��رمد ،ضمن
تش��کر از نمايندگان اس��تان خراس��ان
رضوي به دليل ت�لاش بيوقفه آنها در
جهت جل��ب رضايت مش��تريان و بيان
بيپرده مشکالتي که در عرصه فعاليت
خ��ود با آن مواجه بودهان��د ،افزود :بدون
ترديد پيگيريهاي الزم از سوي هيات
مديره و مديران ارش��د اين مجموعه به
منظور رفع موانع موجود ،صورت خواهد
گرف��ت .وي در خاتمه راهکارهاي مورد
نظر خود را در خصوص حل چالشهاي
پيش روي کارکنان شعبه ،با آنها در ميان
گذاشت.

انعقاد تفاهمنامههاي مشترک بانک توسعه تعاون با اتحاديههاي سراسري
اش��تغال پايدار روس��تايي و فراگير بهعنوان اولين
اولويتهاي بانک در سال جاري خاطرنشان کرد:
بانک توس��عه تعاون بهعنوان يک��ي از بانکهاي
عام��ل در اجراي اي��ن طرح  17درصد از س��هم
تس��هيالت را که مبلغي معادل  20ه��زار ميليارد
ريال ميباش��د را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت
که جه��ت تحقق اي��ن امر اتحاديهه��اي تعاوني
سراس��ر کشور ميتوانند نقش مهميرا ايفا نمايند.
مديرعامل بانک توس��عه تعاون با تأکيد بر اهميت
و ضرورت اطالعرس��اني ش��رايط جهت آش��نايي
هم��ه م��ردم و تمامياقش��ار جامعه خاطرنش��ان

بهمنظور بسط و گسترش همکاريهاي فيمابين،
توس��عه خدمات بان��ک و ارائه خدم��ات بانکي به
اتحاديهه��ا و ش��رکتهاي تعاوني بانک توس��عه
تعاون ب��ا اتحاديههاي سراس��ري تاکس��يداران
کش��ور ،توليدکنن��دگان فرش دس��تباف ،تکثير و
پ��رورش ماهيان س��رد آبي و صنع��ت مرغداري
کش��ور تفاهمنامه منعقد گرديد.به گزارش روزنامه
عصرايرانيان،حجتا ...مهدي��ان مديرعامل بانک
توس��عه تعاون در جلس��ه همانديش��ي مديرعامل
و اعض��اي هيئتمدي��ره بان��ک توس��عه تعاون با
اتحاديههاي سراس��ري ضمن تش��ريح تسهيالت

کرد :اتحاديههاي سراس��ري ميتوانند با استفاده
از ظرفي��ت به وجود آمده ،ش��رکتهاي تعاوني و
فعاالن اقتصادي در ش��هرهاي زي��ر ده هزارنفررا
براي دريافت اين تس��هيالت هدايت و راهنمايي
نمايند تا اين منابع بهصورت صحيح و درراس��تاي
توسعه اشتغال در استانها هزينه گردد.مهديان با
تأکيد بر ضرورت تسريع در پرداخت اين تسهيالت
افزود :بر اساس مدتزمان تعيينشده ميبايست تا
پايان ش��هريورماه کل تسهيالت در حوزه اشتغال
روس��تايي پرداخت گردد اما در خصوص اش��تغال
فراگير محدوديت زماني وجود ندارد .گفتني است

در ادام��ه اين جلس��ه مديران عام��ل اتحاديهها و
ش��رکتهاي تعاون��ي ديدگاهها ،نقط��ه نظرات و
توقعات خود از بانک توسعه تعاون را مطرح کردند
و مراسم پس از انعقاد  4تفاهمنامه با اتحاديههاي
سراسري به اتمام رسيد.

گام بلند خودروساز کرمانی برای جلب رضایت مشتریان

ش��ده به عالوه سود دوران مش��ارکت و همچنین
مبلغ  150میلیون ریال پاداش وفاداری به مشتریان
پرداخت می کن��د در حالی که الزام قراردادی فقط
مبلغ دریافتی به عالوه سود مشارکت است.
در صورتیکه مش��تری تمایل به جایگزینی خودرو
با محصوالت موجود را داش��ته باش��د  3محصول
هیوندایی س��انتافه(با توجه به تفاوت قیمت زیاد با
خ��ودروی االنترا و محدودیت تع��دادی فقط برای
حداقل  2ثبت ن��ام) با قیمت  367میلیون تومان و
 10میلیون توم��ان تخفیف و جک اس  5با قیمت
 123میلیون و  500هزار تومان و  8میلیون تومان
تخفی��ف و جک اس  3با قیمت  86میلیون و 900
هزار تومان تبدیل کنند که البته قیمت خودروهای
مذک��ور در بازار دارای حاش��یه حداقل  15درصدی
است .همچنین از مشتریان درخواست شده است با
توجه به ظرفیت محدود خودروهای قابل تبدیل هر
چه س��ریع تر برای انتخاب و نهایی کردن وضعیت
به نمایندگی های کرمان موتور مراجعه کنند.
با بررسی طرح های فوق به نظر می رسد که برای
اولین بار یک شرکت خودروس��ازی در اقدامی بی
س��ابقه و بدیع منافع مشتری را بر منافع خود ارجح
دانس��ته و باید این اتفاق را در صنعت خودروسازی
کشور به فال نیک گرفت.

در چنی��ن مواردی را برای جلب رضایت و اطمینان
مش��تریان وفادار خود تدوین کرده اس��ت .در این
بخش��نامه  4راهکار برای مش��تریان در نظر گرفته
شده که به شرح ذیل خالصه می شود:
در صورت��ی که مش��تریان تمایل به اس��ترداد وجه
پرداختی خود داش��ته باشند ،ش��رکت مبلغ دریافت

گشایش بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ،دندانپزشکی ،دارویی و آزمایشگاهی
که در کنار شرکت های یرانی؛ جدید ترین تجهیزات
 ،صنایع ،تولیدات و خدمات خود را در این نمایشگاه
به نمایش گذاش��تند .بیست و یکمین نمایشگاه بین
المللی تجهیزات ،دندانپزشکی ،آزمایشگاهی و دارویی
(ایران هلث) از سوی شرکت سهامی نمایشگاههای
بین المللی تهران و مش��ارکت تش��کل ها و انجمن
های حوزه س�لامت ش��امل انجمن تولیدکنندگان
و صادر کنن��دگان تجهیزات و ملزومات پزش��کی،
دندانپزشکی ،آزمایش��گاهی،اتحادیه صادرکنندگان
تجهی��زات پزش��کی،اتحادیه ب��ازرگان تجهی��زات
پزش��کی و انجمن ش��رکت های مهندسی پزشکی
برپا ش��ده است .مشارکت کنندگان بیست و یکمین
نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ،دندانپزشکی،
دارویی و آزمایش��گاهی(ایران هلث  )2018در حوزه

بیس��ت و یکمین نمایش��گاه بین المللی تجهیزات
پزشکی ،دندانپزشکی ،دارویی و آزمایشگاهی(ایران
هلث  )2018با حضور مقامات وزارت بهداشت ،درمان
و آم��وزش پزش��کی،مقامات وزارت صنعت معدن و
تجارت ،برخی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی
و همچنین روسای اتحادیه ها و انجمن های مرتبط
در محل دائمی نمایش��گاه ه��ای بین المللی تهران
آغاز بکار ک��رد .به گزارش روابط عمومی ش��رکت
س��هامی نمایشگاه های بین المللی ایران :در بیست
و یکمین نمایش��گاه بین المللی تجهیزات پزشکی،
دندانپزش��کی ،دارویی و آزمایش��گاهی(ایران هلث
 340 )2018ش��رکت داخلی و بیش از  150شرکت
خارجی حضور و مشارکت دارند .چین ،ترکیه ،آلمان،
تایوان ،سوئیس ،هند و کره جنوبی کشورهایی هستند

های مختلف تولید ،ص��ادرات ،واردات و توزیع انواع
تجهیزات و لوازم پزشکی و آزمایشگاهی،تجهیزات
داندانپزشکی ،توانبخشی ،بیمارستانی و صنایع دارویی
آخرین دس��تاوردها  ،محصوالت و خدمات خود ارائه
کرده اند .برگزاری چندین کارگاه آموزشی با محوریت
تولید و صادرات انواع تجهیزات پزشکی و همچنین
محصوالت و فناوری های نوین حوزه صنایع پزشکی
با حضور استادان دانشگاه ها و متخصصان و همچنین
رونمایی از محصوالت ش��رکت های دانش بنیان از
جمله برنامه های جانبی این نمایشگاه است .بیست
و یکمین نمایش��گاه بین المللی تجهیزات پزشکی،
دندانپزش��کی ،دارویی و آزمایش��گاهی(ایران هلث
 )2018تا یکم تیر ماه در محل دائمی نمایشگاه های
بین المللی تهران آماده بازدید عالقمندان است.

بازديد رياست سازمان جهاد کشاورزي استان گيالن و هيات همراه از گلخانه توت فرنگي شهرستان الهيجان

رياستسازمانجهادکشاورزياستانگيالنوهيات
همراه از گلخانه توت فرنگي شهرستان الهيجان
بازدید کرد .به گزارش روابط عموميسازمان جهاد
کش��اورزي گيالن ،رياست سازمان بهاتفاق هيات
همراه از طرح احداث گلخانه توليد محصول توت
فرنگي به روش هيدروپونيک بازديد بعمل آوردند.

اين گلخانه به مس��احت  ۳۰۰۰مترمربع در زميني
به وس��عت  ۴۰۰۰متر مربع در روستاي مازي کله
شهرس��تان الهيجان احداث گرديده است .جناب
آقاي اکبر بخش��ي مجري طرح اين گلخانه مدرن
و مکانيزه هس��تند .ميزان توليد س��االنه  ۳۵تن و
ميزان س��رمايه گذاري بعمل آم��ده  ۸۵۰۰ميليون

ريال ميباشد و از تسهيالت بانکي به ارزش ۴۵۰۰
ميليون ريال برخوردار گرديده است .از مزاياي کشت
هيدروپونيک ميتوان به موارد ذيل اش��اره نمود:در
اين نوع کش��ت نيازي به شخم و آبياري نيست و
مصرف آب به صورت چشمگيري کاهش مييابد.
همچنين در اي��ن روش ضد عفوني کردن محيط

بانک تجارت در فرودگاه اصفهان ارز
مسافرتي پرداخت ميکند

ب��ه منظور تس��هيل
مسافرتهاي خارجي
هموطن��ان  ،بان��ک
تج��ارت در فرودگاه
بي��ن المللي ش��هيد
بهش��تي اصفهان نيز نس��بت به پرداخت
ارز مس��افرتي به متقاضي��ان اقدام ميکند.
به گزارش روزنام��ه عصرايرانيان به نقل از
روابط عموميبانک تجارت  ،رضا کيا مدير
شعب اين بانک در استان اصفهان با اعالم
اي��ن مطلب گفت  :متقاضيان و مس��افران
کش��ورهاي خارجي ميتوانند با مراجعه به
شعب منتخب اين بانک و ارائه گذرنامه معتبر
 ،کارت ملي  ،بليط پرواز و ويزاي کشور مقصد
اقدامات الزم براي دريافت ارز مس��افرتي را
انجام داده و با دريافت رسيد و تحويل آن به
باجه مستقر در فرودگاه اصفهان ارز خود را
دريافت کنند.وي افزود :بانک تجارت همانند
س��نوات گذش��ته به عنوان بانک عامل در
پرداخت ارز دانشجويي به شمار ميرود .اين
بانک همچنين به بيماراني که روند درمان
آنها در داخل کشور ميسر نبوده و بايد براي
مداوا به خارج از کش��ور اعزام شوند نيز ارز
پرداخت ميکند.
هديه ايده برتربانک ايران زمين
در استان خوزستان

هاش��م س��وادعي
احد يک��ي از جوايز
ايدههاي برتر بانک
اي��ران زمي��ن را به
خود اختصاص داد.
به گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل از
روابط عمومي :با هدف تشويق و ترغيب
مشتريان جهت مشارکت در تدوين برنامه
ب��ازار يابي و تبليغاتي براي محصوالت و
خدم��ات بانک به ايدههاي برتر در بانک
ايران زمين جوايز اهدا ميشود.در همين
راس��تا منص��ور کريمي��ان مدير ش��عب
استانهاي خوزستان و لرستان با حضور در
شعبه بنيهاشم خوزستان هديه ايده برتر
را بههاشم سوادعي اهدا کرد

ايالم گرانترين استان کشور است

ثبت نام کنندگان هیوندای االنترا سورپرایز شدند

و به رغم گش��ایش اعتبارات انجام ش��ده ،تحویل
خودروهایر مذکور با مشکل مواجه شده است.
با مراجعه و تماس با ش��رکت کرم��ان موتور برای
کسب اطالع از نحوه تعیین تکلیف مشتریان مذکور
متوجه شدیم شرکت مذکور طی بخشنامه ای شرایط
بسیار جذاب و حتی فراتر از تعهدات قراردادی خود

اخبار

اخبارشهرستان

شهرستان

برای اولین بار یک ش��رکت خودروس��ازی داخلی
منافع مش��تریان را بر منافع خود ارجح دانس��ت و
خسارت ناش��ی از عقب نشینی شریک کره ای در
عمل ب��ه تعهداتش را بر خریداران و مش��تریانش
تحمیل نکرد.
به گ��زارش خبرنگار ما ،پس از خ��روج یک جانبه
امریکا از برجام و تهدید شرکت های بین المللی در
خصوص همکاری با ایران ،ش��رکتهای متعددی از
جمله توتال ،بوئینگ ،گروه پژو سیتروئن و مارسک
و  ...از بیم قطع دسترسی به بازار مالی و محصوالت
در امریکا اقدام به تعلیق همکاری با شرکای ایرانی
خ��ود کردند ک��ه همکاری نوپای کرم��ان موتور و
هیون��دای نیز از این قاعده مس��تثنی نبوده و دچار
اختالل شده است.
بررس��ی های میدانی نش��ان می دهد که شرکت
کرم��ان موتور در بهم��ن ماه (1396ح��دود  5ماه
قبل) اقدام به پیش فروش محدود خودرو هیوندای
االنترا تولید داخل با شرایط  70میلیون تومان پیش
دریافت و سود مش��ارکت  18و  15درصد و قیمت
 147میلی��ون و  800هزار توم��ان با موعد تحویل
های عمدتا مرداد و ش��هریور و مه��ر  1397کرده
اس��ت حال پس از گذش��ت حدود  4م��اه به دلیل
تعلل ش��رکت هیوندایی در ارسال قطعات منفصله

بانک و بیمه

رشد بسيار س��اده و کم هزينه است .چون محلول
غذايي به صورت مايع است به راحتي ميتوان آن
را کنترل کرد .همچنين در جايي که خاک مناسب
ندارد يا دچار بعضي بيماريها اس��ت قابل کشت
ميباشد ،کنترل شرايط محيطي از جمله نور ،دما،
رطوبت ،و ترکيب هوا بسيار سادهتر است.

عصرايرانيان،ايالم-آذريعقوبيان:فرمانده
سپاه امير المومنين (ع) استان ايالم گفت:
ايالم گران و يا گرانترين اس��تان کشور
است و در اين موضوع هيچ شکي وجود
ندارد.س��ردار س��يد صادق حسيني ظهر
امروز در نشس��ت مديران اس��تان ايالم
اظهار داشت :به منظور حمايت از کاالي
ايراني و نظارت بيش��تر ب��ر بازار مصرف
نشستي در سپاه امير المومنين (ع) استان
ايالم برپا شد.وي ادامه داد :در هفتههاي
اخير در خبرها داش��تيم ک��ه ايالم بعد از
مازن��دران دومين اس��تان گران کش��ور
اس��ت و در نشس��ت امروز هم به خوبي
به اين معضل اشاره شد.فرمانده سپاه امير
المومنين (ع) اس��تان اي�لام گفت :ايالم
گران و يا گرانترين اس��تان کشور است
و در اين موضوع هيچ شکي وجود ندارد.
وي ادامه داد :بايد ش��رايطي پيش آوريم
ک��ه اين روند رو به رش��د کاهش يابد و
استان ايالم با وجود محروميتهاي آن از
اين رتبه دردناک و ماللآور خارج ش��ود.
اين فرمانده ارش��د نظامياضافه کرد :بنا
داريم هفته آينده همايش مردمياستقبال
از کاالي ايران��ي را در اس��تان ايالم برپا
کني��م و در اي��ن راه مصم��م هس��تيم.
حسيني تصريح کرد :انتظار است مديران
دستگاههاي اجرايي در هر شهرستاني به
صورت متناوت اين همايش برپا ش��ود تا
نتيجه مثبتي از آن به دست آيد.
تحول  ۷۰درصدي تا سال  ۱۴۰۶در
روستاهاي استان بوشهر

استان بوش�هر  -عصرايرانيان  :مديرکل
بنياد مسکن استان بوشهر بيان کرد :تا سال
 ۱۴۰۶بيش از  ۷۰درصد روستاها از طرح
نوسازي و مقاوم سازي برخوردار خواهند
ش��د .به گزارش “روابط عمومياداره کل
بنياد مسکن استان بوشهر”؛ حميد حيدري
بريدي اظهار داشت :به همت مسئولين و
با فرهنگ سازي بين مردم در آينده منازل
روس��تاها و شهرهاي استان مقاوم سازي
خواهند ش��د تا در برابر حوادثي همچون
زلزل��ه ش��اهد خس��ارت جدي نباش��يم.
وي خاطر نش��ان ک��رد :شهرس��تانهاي
عس��لويه،جم و تنگس��تان در طرحهاي
نوسازي و مقاوم س��ازي به نسبت ديگر
شهرستانها عقب افتادگي بيشتري دارند.
وي با اشاره به اينکه استان بوشهر همواره
با خطر زلزله روبرو بوده اس��ت ،بر تقويت
و نوس��ازي زيرس��اختهاي منازل در اين
اس��تان تأکيد کرد و افزود :در س��الهاي
اخير اقدامات زي��ادي در خصوص مقاوم
سازي و نوس��ازي منازل در استان انجام
شده است.

