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اخبار
هماندیشی مدیران بانکهای عامل
طرح اشتغال پایدار روستایی

بهمنظور اجرای هرچه
بهت��ر طرح اش��تغال
پایدار روستایی جلسه
هماندیش��ی مدیران
عاملبانکهایعامل
به میزبانی بانک توسعه تعاون برگزار شد.
به گزارش روزنامه عصرایرانیان،مدیرعامل
بانک توس��عه تعاون در این جلسه با اشاره
به عملکرد این بان��ک در این حوزه ،آن را
مثبت ارزیابی کرد و افزود :بانک توس��عه
تعاون از ابتدای ش��روع طرح با تش��کیل
کارگروه اشتغال پایدار روستایی متشکل از
مشاور مدیرعامل و مدیران ستادی توانست
با شناس��ایی نقطهضعفها و تقویت نقاط
قوت روند رسیدگی به پروندهها را تسریع
ببخش��د .وی همچنین خاطرنشان کرد:
بانک توسعه تعاون در این مدت با دعوت
از استانها از سوی ستاد و بررسی موردی
پروندهها عملکرد این اس��تانها را بهبود
بخش��ید تا روند ارائه تسهیالت بهصورت
یکدس��ت در تمامی استانها اجرا گردد در
ادامه جلس��ه که با حض��ور مدیران عامل
بانکهای کشاورزی ،پستبانک ،صندوق
کارآفرینی امید پس از ارائه گزارش عملکرد
کلیه بانکها توسط معاونت اشتغال وزارت
تعاون ،کارورفاه اجتماعی عملکرد بانکها
در ای��ن خصوص مثب��ت ارزیابی گردید و
مقرر شد گزارشها با توجه به آمار ارائهشده
در سایت کارا محاسبه گردد.

 4ميليارد سرمايهگذاري در اوراق بهادار بيمه

تازههاي بيمه ايران و جهان در شماره
 57خود به گ��زارش اکونوميک تايمز
هند درباره مراودات نفتي ايران و هند
اشاره کرده است و تالشهاي هند را
براي پرداختهاي هزينه نفت ايران از
س��اير کانالها حائز اهميت برشمرده
اس��ت .اکونوميک ،ايران را در س��ال
 2017و  2018پ��س از عراق دومين
عرضه کننده نفت به هند معرفي کرده
و تداوم اين روند را براي هند يک امر

مقاله سياس��تي ارزيابي اثرات متقابل پايداري بودجهاي و ثبات
مالي در اقتصاد ايران توس��ط پژوهش��کده پولي و بانکي بانک
مرکزي منتش��ر ش��د.به گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل از
روابط عموميپژوهش��کده پولي و بانک��ي ،در چکيده اين مقاله
سياستي که به قلم ژاله زارعي نوشته شده ،آمده است :در ادبيات
علميروي اين موضوع توافق وجود دارد که ارتباط بين پايداري
بودجهاي و ثبات مالي داراي ماهيتي دو سويه است .بدين ترتيب
که ،پايداري بودج��هاي داراي پيامدهايي براي کارکرد منظم و
با ثبات بخش مالي اس��ت و آشفتگيهاي بخش مالي ميتواند
تاثير معنيداري بر موقعيتهاي مالي بودجه داشته باشد .بر اين
اساس ،در اين مقاله شاخصهاي پايداري بودجهاي و ثبات مالي
در اقتصاد ايران استخراج گرديد و با توجه به شاخص شرايط مالي
مورد ارزيابي قرار گرفت .يافتههاي اين تحقيق نشان ميدهد که
اقتصاد ايران حتي با وجود استفاده از درآمدهاي نفتي به ترتيب در
 ۸۸و  ۵۶درصد از سالهاي  ۱۳۹۵-۱۳۷۰با ناپايداري بودجهاي
و بيثباتي مالي مواجه بوده است .بررسي اثرات متقابل اين دو وضعيت با
استفاده از آزمون عليت-گرنجر ،گوياي ارتباط دوسويه ناپايداري بودجهاي
و بيثباتي مالي در اقتصاد ايران است .همچنين ارزيابي همبستگي ثبات
مالي و شاخص ش��رايط مالي دولت گوياي اين است که سالمت مالي
دولت به عنوان متغيري پيشران با دو وقفه (با تواتر ساليانه) بر ثبات مالي

پرداخت خسارت آتشسوزي شرکت
پاکديس از سوي بيمه سينا

بيمه سينا خسارت آتشسوزي انبار
واح��د قلعهگنج ش��رکت پاکديس
ب��ا فعاليت توليد عصاره ،ش��ربت و
آبميوه را به مبلغ  11ميليارد و 138
ميلي��ون و  989ه��زار و  653ريال
پرداخ��ت کرد.به گ��زارش روزنامه
عصرايراني��ان ب��ه نق��ل ازرواب��ط
عموميبيمه س��ينا ،بالفاصله پس

اثرگذار است .لذا ،انتظار ميرود نظارت و تحليل بخشهاي اصلي سيستم
مالي بخش عموميهمراه با پايش شرايط اقتصاد کالن ،تحليل پايداري
بدهي دولت ،پيادهس��ازي مقررات احتياطي کالن اقتصادي و در نهايت
هماهنگي کامل سياست مالي و پولي مورد توجه سياستگذاران قرار گيرد.
در پايان اين مقاله چند توصيه سياستي انجام شده است ،در اين بخش
آمده است :با توجه به مباحث مطرحشده و به استناد يافتههاي اين تحقيق،

عصرايرانيان ،مرکزي  -شاهس�واراني:

مديرامور آب وفاضالب شهرستان اراک
از تعوي��ض ش��ير آالت معيوب ش��بکه
توزي��ع آب ش��هر در اقط��ار مختلف در
سطح ش��هراراک خبر داد.مهندس سعيد
س��ر آباداني در اين خص��وص افزود :اين
اق��دام اصالحي به منظ��ور جلوگيري و
پيش��گيري از حوادث احتمالي ش��بکه،
جلوگي��ري از هدررف��ت آب ،انجام مانور
مديريت شبکه به منظور خدمات رساني
مطل��وب تر ب��ه مش��ترکين و همچنين
نوسازي شبکه توزيع صورت گرفته است.
مهندس سرآباداني در ادامه افزود :عمليات
تعويض ش��ير آالت توس��ط ادارات بهره
ب��رداري امور آب وفاضالب شهرس��تان
اراک انجام گرديد و در اين راستا تعداد 9
دستگاه شيرشبکه درسايزهاي  100و250
ميليمتر تعويض شد.وي در پايان تصريح
کرد:همچنين دودستگاه شيرآتش نشاني
که دچارنقص فن��ي وازمداربهره برداري
خارج شده بودند نيز تعويض گرديد.
صعود موفقيتآميز کوهنوردان
آبفاي قم به بام ايران

دبير کميته ورزش شرکت آب و فاضالب
اس��تان قم گفت :تيم کوهنوردي آبفاي
قم با ش��عار «س��ازگاري با کم آبي»به
قله دماوند بلندترين کوه ايران با ارتفاع
 5670متر صعود کرد .به گزارش روابط
عموميش��رکت آب و فاضالب اس��تان
قم ،س��عيد عباسي با اشاره به صعود تيم
کوهنوردي شرکت آب و فاضالب استان
قم به بلندترين قله ايران اظهار داش��ت:
اين صعود به سرپرستي محمداشعري از
مربيان فدراس��يون کوهنوردي و طي 6
ساعت به طول انجاميد .وي يادآور شد:
دکتر صادق پور مديرعامل شرکت آب و
فاضالب اس��تان قم نيز تيم کوهنوردي
آبف��اي قم متش��کل از آقايان جاس��ب
زنگنه ،جواد خوش لقا ،ناصر رضايي پور
و رض��ا غفاري را در اين صعود همراهي
ک��رد .دبير کميته ورزش ش��رکت آب و
فاضالب اس��تان قم خاطرنش��ان کرد:
کوهن��وردان صعود به قل��ه دماوند را از
س��اعت  4صبح روز جمع��ه آغاز کردند
و پس از طي مس��ير س��اعت  11صبح
به قله دس��ت يافتند .وي ابراز داش��ت:
تيم کوهنوردي ش��رکت آب و فاضالب
تاکن��ون صع��ود موفقيت آمي��ز به قله
برف انب��ار ،علم کوه ،ش��هباز ،توچال و
ويليجيا داشتند و صعود به سبالن جزو
برنامههاي اين تيم است.

همچني��ن نکات��ي پيرام��ون دعوي
حقوقي در بيمهها و تاثير بيماريهاي
واگيردار در ايجاد ريس��کهاي بزرگ
براي شرکتهاي بيمه به رشته تحرير
درآمده است.

از اعالم خس��ارت آتشس��وزي در
اواخ��ر اس��فندماه  1396در انب��ار
واح��د قلعهگنج ش��رکت پاکديس
(از ش��رکتهاي زيرمجموعههاي
بني��اد مس��تضعفان) کارشناس��ان
آتشسوزي بيمه سينا در محل وقوع
حادثه حاضر و پس از بررس��يهاي
کارشناسي در خصوص نحوه وقوع
و عل��ت حادثه ،نس��بت ب��ه برآورد
خس��ارت اقالم حادثهديده در محل
ش��رکت اقدام کردند.ش��ايان ذکر
است ،چک خسارت طي مراسميدر
محل اصلي ش��رکت پاکديس واقع
در اروميه به زيانديده تقديم شد.

براي برقراري پايداري بودجهاي و ثبات مالي ،بايد الزاماتي در نظر
گرفته شود که به صورت ذيل پيشنهاد ميگردد:با توجه به ماهيت
در حال تغيير ريس��کها ،پايش جامع و مستمر اطالعات بخش
عموميو سيستم مالي ضروري است .تحليل پايداري بدهي دولت
نقطه آغازين پيادهسازي قواعد مرتبط با حفاظت از ثبات مالي و
پايداري بودجهاي اس��ت و اجرايي کردن آن براي برقراري ثبات
مالي و پايداري بودجهاي در هر کشور ضرورت دارد.مديران بدهي
و نحوه مديريت آنها ميتواند نقش مهميدر کاهش ريسک ثبات
مالي داش��ته باشند .زيرا ،مديران بدهي بخش عموميبايد اين را
در نظر بگيرن��د که اقدامات آنها ميتواند تأثير مهميدر ترازنامه
مؤسسات مالي به ويژه بانکها داشته باشد .ساختارهاي نامناسب
بدهي و مديريت ضعي��ف آن ميتواند توانايي حاکميت را براي
تضمين ثبات مالي دچار خدشه نمايد.توجه به تعميق مالي بخش
خصوصي اعم از خانوارها و مؤسس��ات مال��ي ،در دوران قبل از
بحران اقتصادي از موارد مهمياس��ت که ميبايست مورد توجه
ق��رار گيرد .مقررات احتياط��ي کالن اقتصادي به عن��وان ابزاري براي
برقراري ثبات مالي و محدود کردن رش��د بيش از حد اعتبار پيادهسازي
ش��وند .زيرا ،س��اختار نظارتي موجود در نظام مالي ايران پوششدهنده
مقررات و نظارت احتياطي کالن نبوده و نهاد يا نهادهايي نيز براي اين
منظور در نظر گرفته نشدهاند.

آغاز پروژه پیادهسازی سیستمهای مدیریت
کیفیت ایزو  9001و مدیریت ریسک ایزو 31000

در راس��تای استانداردس��ازی و ب��ا هدف
فرآیند محور ساختن فعالیتها ،ایجاد نظام
یکپارچه مدیریتی موثر برای شناس��ایی،
کنترل و کاهش ریسک در شرکت بیمه
سرمد ،سیستمهای مدیریت کیفیت ایزو
 9001و مدیریت ریسک ایزو  31000در
دستور اجرا قرار گرفت .به گزارش روزنامه
عصرایرانیان به نقل از روابطعمومی بیمه
سرمد ،پس از ارائه دالیل توجیهی و اخذ
رهنمودهای مدیران ارشد شرکت ،اجرای
سیس��تمهای مدیریت کیفیت و ریسک
م��ورد تصویب کمیته مدیریت ریس��ک
ق��رار گرفت و ب��ا موافقت ای��ن کمیته،
شرکت توف نورد ( )tuv nordبعنوان

ش��رکت ممی��ز خارجی جه��ت دریافت
گواهینام ه های مربوطه انتخاب ش��د .بر
اساس این گزارش ،اجرای طرحهای یاد
ش��ده از تاریخ  1397/05/13در فازهای
ش��ناخت س��ازمان و برگزاری کالسهای
آموزشی مورد نیاز ،بازنگری و بروزرسانی
فرآیندهای طراحی شده کمیته بازنگری
مدیری��ت ،بازنگ��ری و طراحی سیس��تم

جدی��د و مس��تندات طراحی ش��ده نظام
سیستم مدیریت کیفیت ،بازنگری مجدد،
بررسی و بهبود مس��تندات طراحی شده
نظام سیستم مدیریت کیفیت ،نظارت بر
اجرای موثر سیس��تم و ممیزی و برطرف
نمودن نواقص و ثبت سیس��تم و دریافت
تاییدیه مرجع ناظر (ش��رکت توف نورد)،
در دس��تور کار مدیریت تحقیق و توسعه
ق��رار گرف��ت .الزم به ذکر اس��ت مدت
زمان اجرای پروژه حدودا  7ماه بوده و در
طول این مدت تمامی مراحل و فاز های
عملیات��ی طرح بصورت مس��تمر و تحت
نظارت مشاوران برجس��ته ،مورد ارزیابی
قرار خواهد گرفت.

 ۹۰درصد دانشجويان دانشگاه علميکاربردي اصفهان شاغل ميشوند

عصرايراني�ان ،اصفهان-مري�م کربالي�ي :ريي��س دانش��گاه
علميکاربردي اس��تان اصفهان با اش��اره ب��ه ظرفيت مقاطع
کارداني و کارشناس��ي دانشگاه علميو کاربردي گفت :مقطع
کارداني اين دانش��گاه با  ۳۵۰۰کد رش��ته ب��ا ظرفيتي بالغ بر
 ۲۳۰هزار نفر و مقطع کارشناسي با  ۲۰۸۰کد رشته با ظرفيت
 ۱۴۰هزار نفر در کل کش��ور فعاليت دارد.وي افزود :در استان
اصفهان  ۱۶۴کد رش��ته که  ۱۰۸کد رش��ته در مقطع کارداني
و  ۵۶کد رش��ته در مقطع کارشناسي اس��ت وجود دارد که ۷۶
کد رش��ته در س��طح استان و  ۲۵۵کد رش��ته محل ،تمديدي
است.قاضي عسگر با بيان اينکه بر اساس پايش ميداني حدود
 ۶۵تا  ۷۰درصد دانش آموختگان اين دانش��گاه شاغل هستند،
افزود :از اين تعداد  ۱۵درصد از قبل ش��اغل بوده و  ۵۰درصد
آنها بدون هيچ تجربه کاري وارد اين دانش��گاه شده اند.وي با
تاکيد بر اينکه بيش از  ۹۰درصد دانش��جويان دانش��گاه جامع
علميکاربردي استان مش��غول به کار ميشوند ،تصريح کرد:
با اجراي ش��يوههاي جديد آموزشي در اين دانش��گاه که الگوي آن از
کش��ورهاي اروپايي همچون آلمان گرفته شده صنايع نياز به نيروهاي
خاص را به دانشگاه اعالم ميکند و بر اين اساس شيوه جديد آموزش
انجام خواهد شد که دانشجو بخشي از وقت خود را در صنعت و بخش

ديگر آن را در دانش��گاه ميگذراند و بخش��ي از هزينههاي تحصيل را
هم صنعت موردنظر تقبل ميکند.رييس دانشگاه علميکاربردي استان
اصفهان گفت :وام  ۵۰ميليوني با کارمزد  ۲درصد براي دانشجوياني که
در مرکز نوآوري دانشگاه اقدام به تاسيس شرکت کردهاند در نظر گرفته
شده که اين وام حمايتي براي ورود افراد به بازار کار و اشتغال است.وي

معاون شهردار قم عنوان کرد

تسريع در اجراي پروژههاي عمراني محرک ساختو ساز

مع��اون فن��ي و عمران��ي ش��هرداري قم
گف��ت :تس��ريع در اج��راي پروژهه��اي
عمراني محرک س��اختو س��از در ش��هر
اس��ت .عليرضا ق��اري قرآن ب��ا تاکيد بر
اينکه اداره ش��هر امروزه بيش��تر بر مبناي
درآمد و هزينه اس��ت و ش��اهد هستيم که
روزبهروز از منابع درآمدي دولتي ش��هرها
کاس��ته و ب��ه منابع درآمدي داخل ش��هر
اضافه ميشود ،خاطرنشان کرد :شهرداري
يک سيس��تم کام ً
ال درآمد هزينهاي است
که خوب و بد بودن آن بس��تگي به نحوه
عملکرد مديريت در شهر دارد .معاون فني
و عمراني ش��هرداري قم با اشاره به اينکه
درآمد شهرداريها بر اساس سياستهايي
ک��ه گذاشتهش��ده ،به چند محور وابس��ته
اس��ت ،گفت :يک��ي از مهمتري��ن آنها،
ساختوساز در شهرها است؛ يعني در شهر
بايد حتم ًا ساخت و سازي وجود داشته باشد

تا بخش عمدهاي از درآمد مديريت شهري
تأمين ش��ود .قاري قرآن ادامه داد :يکي از
الزام��ات تحقق اين مه��م ،وجود تحرک
در فض��اي ش��هر اس��ت؛ يعن��ي اگر يک
ش��هري داشته باش��يم که پويا و روبهجلو
باش��د که اين پوياي��ي و تحرک عمدت ًا در
قالب پروژههاي عمراني تعريف ميش��ود،
ميتوان انتظار داش��ت که شهر زنده باشد.
وي گفت :به بيان سادهتر اينکه شهروندان
وقتي ببينند که ش��هرداري در حال اجراي
پروژهه��اي عمراني ب��زرگ و کوچک در
سطح شهر است ،محرکي ميشود تا آنان
ني��ز اقدام به ساختوس��از کنند و در قبال
اي��ن فعاليتها درآمد ش��هرداري تأمين و
پاس��خگوي هزينهها باشد لذا هر چه اين
فضا مناس��بتر و پرتحرکتر باشد ،درآمد
باالتري کسب ميشود و ميتوان کارهاي
بزرگتري انجام داد.

با تاکيد بر اينکه از اهداف مهم اين دانشگاه افزايش کاربردي و
مهارتي بودن و اشتغال پذيري است ،افزود :در اين دانشگاه دو
طيف دانش��جو وجود دارد اول داشنجوياني که تازه وارد بوده و
تجربهاي ندارند و دوم دانش��جوياني هستند که از صنعت براي
ارتق��اي مهارتهاي خود وارد اين دانش��گاه ميش��وند.قاضي
عس��گر با بيان اينکه اين دانشگاه در س��ه سال اخير برخالف
ديگر دانشگاهها  ۱۵درصد افزايش دانشجو داشته است ،افزود:
در اس��تان اصفهان  ۱۶کد رشته محل صرفا مختص خانمها و
 ۶۴کد رش��ته محل تنها مختص آقايان اس��ت ۲۵۱ ،کد رشته
محل هم به پذيرش دانشجو به صورت مختلط اقدام ميکنند
و به طور کل  ۶۰درصد دانشجويان اين دانشگاه از آقايان و ۴۰
درصد از خانمها اس��ت.وي با تاکيد ب��ر اينکه حدود  ۸۰درصد
آموزشها در کش��ورهاي خارجي به ص��ورت فني و حرفهاي
اس��ت ،اظهار کرد :اين در حالي اس��ت که در کشور ما اين رقم
کامال برعکس بوده و چيزي حدود  ۷۰درصد آموزشها نظري
و تنها  ۳۰درصد آموزشها به صورت عملي است.قاضي عسگر يکي از
داليل بيکاري دانش آموختگان در کشور را عدم وجود سيستم آموزشي
مهارتي دانست و اظهار کرد :تنها راه کاهش بيکاري برقراري سيستم
آموزشي مهارتي در کشور و توجه به اين رشتههاست.

مديرکل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان ايالم گفت:

خانواده شهدا نماد صالبت ،استواري ومقاومت هستند

عصرايرانيان ،ايالم-آذر يعقوبيان :مديرکل بنياد شهيد و
امور ايثارگران استان ايالم گفت :انواده شهدا نماد صالبت
،استواري ومقاومت هستند .سليمان رستميان مديرکل بنياد
ش��هيد و امور ايثارگران اس��تان ايالم در دي��دار از خانواده
شهداي روستاي کلکل شهرستان چوار خاطرنشان کرد:
خانواده معزز ش��هدا نم��اد صالبت ،اس��تواري و مقاومت
هس��تند ،کسي که براي دفاع از تماميت ارضي خود فرزند
خ��ود را تقديم ميکند ،تعلقخاطر خود به کش��ور ،نظام و
انقالب را ثابت کرده اس��ت؛ اين عزيزان هس��تند که حق
بزرگ��ي بر گردن م��ا دارند و اگر هم بعض�� ًا با صداي بلند
س��خن ميگويند ،يقين ًا به خاطر دغدغه مندي شان است.
وي خدمت به خانواده معظم شهدا ،جانبازان و ايثارگران را
وظيفه تکتک مسئوالن برشمرد و گفت :در سالهاي دفاع
مقدس جوانان عزيز و برومند کشور درراستاي دفاع از ايران
اسالميو حريم واليت بدون توقع و هرگونه چشمداشتي در
جبههها حضور يافتند و از کيان کشور دفاع کردند.مديرکل
بنياد ايالم ادامه داد :جمعي از آن عزيزان درراه دفاع از کشور
به درجه رفيع شهادت نائل آمدند و جمعي نيز مدال جانبازي

را به س��ينه آويختند و امروز بهعنوان يادگاران هشت سال
دفاع مقدس در جامعه زندگي ميکنند و همه ما بايد قدردان
رش��ادت مرديهاي آنان باشيم.وي تصريح کرد :مردم نيز
قدردان صبر و ايثار خانواده معظم شهدا ،جانبازان ،آزادگان
و ايثارگران هستند و همچنان باوجود گذشت چهل سال از
عمر انقالب اسالميهمچنان پشتيبان نظام هستند و هرگاه
به حضور آنان نيز بوده با حضورش��ان درصحنه دش��منان
انقالب را نااميد کردهاند.رستميان افزود :جانبازان و ايثارگران
در روزهاي سخت نظام و انقالب ،در مقابل دشمنان داخلي
و خارجي ايس��تادند تا ايران اس�لاميبهعنوان يک قدرت
جهاني بدرخش��د.وي بيان کرد :تالش براي جلب رضايت
خانوادههاي شاهد و ايثارگر ،وظيفه مهم مسئوالن است و
اگر ايثار و ازخودگذشتگي شهدا و جانبازان نبود ،امروز در اين
دنياي پرآشوب با چنين امنيت و آسايش زندگي نميکرديم.
وي ادامه داد :مادران شهدا نماد صبر و استقامت هستند و
کشور به وجود آنان افتخار ميکند و اين چهرههاي صبور
و باصالبت ،بدون هيچ چشمداشتي بهترين دارايي خود را
درراه ملت ،کشور و نظام هديه کردهاند.

بسيج جامعه پزشکي قم عنوان برتر جشنواره مالک اشتر را کسب کرد

طي مراسميهش��تمين جشنواره مالک اشتر برگزار
ش��د که طي آن بسيج جامعه پزشکي استان قم به
عنوان رتبه برتر معرفي شد.
به گزارش روابط عموميدانش��گاه علوم پزش��کي
قم ،در اين مراس��م که با حضور سردار علي فضلي
فرمانده دانش��گاه افس��ري و تربيت پاسداري امام
حسين(ع) برگزار شد ،سازمان بسيج جامعه پزشکي

سپاه امام علي بن ابيطالب(ع) مفتخر به دريافت لوح
تقدير از جشنواره شد.
جشنواره مالک اش��تر به صورت ساليانه و با هدف
معرف��ي ردهها و س��ازمانهاي برتر بس��يج برگزار
ميشود.
سرهنگ رضايي مس��ؤل بسيج جامعه پزشکي قم
در اي��ن خصوص گفت :به لطف خداوند و با تالش

به مناسبت فرارس��یدن پنجاه و هشتمین
سالگرد تاسیس بانک رفاه کارگران ،اعیاد
قربان و غدیر و هفته دولت ،باقی مانده وجه
التزام متعلقه تسهیالت بدهکارانی که نسبت
به بروز رسانی اقساط غیر جاری باقی مانده
خود به بانک اقدام کنند ،مورد بخشش قرار
میگیرد .به گزارش روزنامه عصرایرانیان به
ل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران،
نق�� 
ب��ه منظور ترغی��ب و تش��ویق بدهکاران
بخشهای مختل��ف اقتصادی ،باقی مانده
وجه التزام متعلقه تسهیالت بدهکارانی که
در فاصله زمانی  97.5.27لغایت پایان وقت
اداری  97.6.27تمامی اقس��اط غیر جاری
خود را تسویه کنند ،بر مبنای  6درصد وجه
التزام بخشوده خواهد شد .گفتنی است این
بخشش فقط ش��امل وجه التزام محاسبه
شده در مقطع تسویه تسهیالت خواهد بود
و جرائم تاخیر اخذ ش��ده قبل از این طرح،
مشمول بخشش نخواهد بود.
حضور کاردار سفارت سوریه
در موزه بانک ملی

کاردار سفارت س��وریه در ایران و نیز مدیر
مجموعه فرهنگی تاریخی نی��اوران امروز
از موزه بانک مل��ی ایران بازدید کردند .به
گزارش روزنامه عصرایرانیان به نقل ازروابط
عمومی بانک ملی ایران ،علی السید احمد
کاردار سفارت سوریه در ایران پس از بازدید
از آثار تاریخی ،فرهنگی و هنری موزه بانک
ملی ای��ران از جمله نمایش��گاه «ارجان و
جوبجی ،جلوههایی از هنر زرگری عیالم»،
این مجموعه را بسیار ارزشمند خواند.وی با
بیان این که موزه بانک ملی ایران منعکس
کننده عمق فرهنگ و تاریخ ایران بود ،ادامه
داد :س��که هایی از کش��ور خودم را در این
موزه دیدم که این نشان دهده نزدیکی های
تاریخی ایران و س��وریه است.السید احمد
اظهار امیدواری کرد روابط دو کشور هر روز
بیشتر گسترش یابد.
اخبارشهرستان

شهرستان

اخبار شهرستان
تعويض 9دستگاه شيرشبکه
توزيع آب در شهر اراک

حال خلق مشارکت معناداري هستند.
خبر ديگري که در اين نش��ريه منتشر
شده است در مورد رقابت نابرابر ميان
بانکه��ا و بيمهه��ا در ارائ��ه خدمات
مش��تريان ،نوآوري و کيفيت خدمات
است .در اين رقابتها بخش بانکداري
در رتب��ه چهارم ق��رار دارد و پنج رتبه
اول به ترتيب صنايع هتلداري ،خدمات
غذايي ،س��فرهاي هواي��ي ،بانکداري
و خردهفروش��ي اس��ت .در اين شماره

بخشش وجه التزام تسهیالت
بخشهای اقتصادی بانک رفاه

اثرات متقابل پايداري بودجهاي و ثبات مالي در اقتصاد ايران

قدردانی استاندارهرمزگان از
عملکرد بانک کشاورزی

استاندارهرمزگان از عملکرد بانک کشاورزی
قدردان��ی ک��رد .به گ��زارش روابط عمومی
مدیریت ش��عب بانک کش��اورزی اس��تان
هرمزگان  ،در جلسه شوراي اداری این استان
که روز ش��نبه  27مرداد با حض��ور مدیران
دستگاه های اجرایی در استانداری برگزار شد
 ،دكتر همتی استاندار از اهتمام و همکاری
بانك كشاورزي در پرداخت تسهیالت اشتغال
پایدار و راس��تاي اجراي برنامه هاي توسعه
اشتغال پایدار روستایی تشكر و قدرداني كرد.

حياتي دانسته است .اين در حالي است
ک��ه هم اکنون ايران هفتمين کش��ور
ص��ادر کننده نفت به هند اس��ت .خبر
س��رمايهگذاري  4ميلياردي در اوراق
به��ادار بيمهاي و ت��داوم توجه به اين
اوراق با وجود خس��ارتهاي س��نگين
س��ال  2017از نکات م��ورد توجه در
گ��زارش ويليس ت��اورز بوده اس��ت.
در اين گ��زارش آمده اس��ت :به نظر
ميرسد سرمايهگذاران نهايي از طريق

خريد عمده در بازارهاي اوليه و ثانويه
نسبت به بازار اعتماد پيدا کرده باشند.
تازههاي بيمه اي��ران و جهان به نقل
ت پيدابليوس��ي به برداشت
از ش��رک 
غلط ش��رکتهاي نفتي س��نتي بيمه
نسبت به ش��رکتهاي فناورانه و نوپا
اش��اره و اعالم کرده اس��ت بر اساس
مطالعات انجام ش��ده شرکتهاي نوپا
س��بب ايجاد اختالل در ش��رکتهاي
بيمه سنتي نش��دهاند و هم اکنون در

اخبار

مس��تمر اعضاي بسيج جامعه پزش��کي استان قم
و به دلي��ل اجراي صحيح و هدفمند طرح ش��هيد
رهنمون در اس��تان قم و خدمت خالصانه به مردم
ش��ريف و واليتمدار اس��تان ،به ويژه مردم مناطق
کمتر برخوردار استان ،اين سازمان موفق به کسب
موفقيت در جشنواره شد.
وي بيان داشت :در طرح شهيد دکتر رهنمون ،تعداد

تيمهاي شرکت کننده از دو تيم در سال  96به 15
تيم در سال جاري ارتقا يافته است.
س��رهنگ رضاي��ي در معرف��ي طرح ش��هيد دکتر
رهنمون گفت :در حال حاضر اين تيمها به صورت
ماهيانه به مناطق نيازمند استان مراجعه و به مردم
شريف و عزيز اس��تان خدمات آموزشي ،بهداشتي،
مشاورهاي و درماني ارايه ميکنند.

سلطانيبرکرسيهيأتمديرهموسسين
انجمنهلدينگهايايراننشست

در مجمع مؤسسين انجمن هلدينگهاي
ايران که به منظور تعيين اعضاي هيأت
مديره برگزار شد ،مرتضي سلطاني رئيس
هيات مدي��ره هلدينگ زر ب��ا باالترين
راي ب��ر کرس��ي هيأت مدي��ره انجمن
هلدينگ ايران نشست .در اين انتخابات
مديران ارشد صنايع مهم و معتبر کشور
حضور داش��تند،با انتخاب اعضاي هيات
رئيس��ه مجمع ،اساسنامه انجمن با لزوم
اعمال برخي اصالح��ات ،تصويب و به
ترتي��ب گ��روه صنعتي و پژوهش��ي زر،
س��رمايهگذاري الوند ،ش��رکت آذراب،
س��رمايهگذاري اعتماد ايرانيان ،صنايع
پتروشيميخليجفارس ،شرکت بازرگاني
پتروشيمي ،ش��رکت صنايع مس ايران،
گروه گس��ترش نفت و گاز پتروشيميو
ش��رکت فوالد مبارکه بيش��ترين آرا را
به خ��ود اختص��اص و اعض��اي اصلي
هياتمديره را تشکل دادند.
نشستصميمانهشهرداراراکبا
شهرونداندرمسجدچهاردهمعصوم

عصرايراني�ان ،مرکزي -شاهس�واراني:

مهندس تاجران شهردار کالنشهر اراک
ش��ب گذش��ته به همراه مهدي مقدسي
نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي،
دکتر بختياري فرمان��دار اراک ،مديرکل
اوقاف استان ،دکتر فلک افالکي رييس و
مرادي ،رشيدي ،محمدي اعضاي شوراي
اسالميشهر به اتفاق مدير منطقه چهار
و تني چند از مديران و معاونين س��تادي
ش��هرداري اراک در مس��جد چه��ارده
معص��وم (ع) واق��ع در انته��اي خيابان
جهانگيري حضور پي��دا کردند و پس از
استماع نظرات و پيشنهادات نمازگزاران،
پاس��خگوي درخواس��تهاي مردميدر
خصوص مس��ائل ش��هري بودند.در اين
نشس��ت مهندس تاجران ضمن اشاره به
حضور افراد پاکدس��ت ،توان��ا و با تجربه
در ش��وراي ش��هر و مجموعه شهرداري
اراک ،به ارائه گزارشي از اقدامات عمراني
ص��ورت پذيرفته براي حضار در جلس��ه
پرداخت و ابراز اميدواري نمود تا با همت
مضاعف مديران و پرسنل خدوم مجموعه
ش��هرداري اراک و با مشارکت و همدلي
بيش��تر مردم ،طي چند م��اه باقيمانده از
س��ال جاري ب��ا افتت��اح پروژههاي نيمه
کاره شاهد برطرف شدن مشکالت پيش
رو در کالنش��هر اراک باشيم و به کمک
همديگر گامهاي موثري در راستاي ارتقا
منظر ش��هري و افزاي��ش رضايتمندي
شهروندان از شهرداري برداريم.

