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اخبار
حضور بیمه «ما» در اربعین حسینی

نماد بانک ســرمایه در فرابورس باز
شده است و عالقه مندان می توانند
ســهام آن را در این بــازار ،خرید و
فــروش کنند.به گــزارش روزنامه
عصرایرانیان به نقل از روابط عمومی
بانک ســرمایه ،نماد ایــن بانک در
فرابورس پس از گذشــت دو ســال،
در اول آبان ســال جاری باز شــده
اســت.این گزارش مــی افزاید ،نماد

نماد بانک سرمایه در فرابورس باز شد

بانک ســرمایه از تاریخ سوم آبان 95
تاکنون بسته بوده و باز شدن آن پس
از گذشت دو سال ،به روشنی گویای
وضعیــت باثبات ،رو به پیشــرفت و
بالنده این بانــک و نویدبخش آینده
ای بسیار روشن برای آن است.حضور
دوســاله و بی حاشــیه تیم مدیریتی
جدیــد بانــک ســرمایه و برقراری
فضایــی آرام و حرفه ای در ســطح

این بانک و تالش برای انجام برنامه
ریزی های دقیق برای تعیین مســیر
حرکت آن در آینده ،به تدریج در حال
پدیدار ســاختن آثار فرخنده خویش
است که باز شدن نماد بانک سرمایه
ترین این
در فرابــورس یکی از مهم ِ
آثار بوده و خبری بســیار خوب برای
سهامداران و مشــتریان این بانک و
نیز عالقه منــدان به خرید و فروش

اخبار
حضور فعال بانک رفاه در کنگره
ساالنه انجمن جراحان ارتوپدی ایران

سهام آن به شمار می آید.بی شک باز
شدن نماد بانک سرمایه در فرابورس
نشان دهنده رشــد و پیشرفت همه
جانبــه این بانک و برقراری وضعیتی
متعادل و اســتاندارد در کلیه صورت
های مالی آن اســت.گفتنی اســت
مدیران بانک سرمایه مجوز برگزاری
مجمع ســهامداران برای سال  95را
اخذ نموده و در تالش هستند مجوز

برگزاری مجمع سهامداران برای سال
 96را نیز دریافت و در صورت امکان
هردو مجمع را همزمان و در آینده ای
بسیار نزدیک برگزار نمایند.

رزازان ،معاون مالی بانک تجارت خبر داد:

به مناسبت فرا رســیدن اربعین حسینی
بیمه «ما» به منظــور تکریم این ایام و
خدمت رسانی شایسته به زائران محترم
با حضور در مرز های خروجی کشــور به
خدمت رسانی و پذیرایی از زائران اربعین
حســینی پرداختند.به گــزارش روزنامه
عصرایرانیان به نقل از روابط عمومی بیمه
«ما» ،در راستای توجه به اصل مشتری
مداری و رفاه حــال مهمانان بارگاه امام
حسین (ع) اقدام به برپایی ایستگاه های
استقبال و پذیرایی از زائران و همچنین
اســتقرار تیم های خسارت سیار خود در
مرزهای اصلی و پر تردد کرد.
بازدید رییس کل بیمه مرکزی از
غرفه بیمه سرمد

رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی
ایران از غرفه بیمه سرمد در پنجمین دوره
نمایشــگاه و همایش بین المللی بورس،
بانک ،بیمه و سرمایه گذاری (اینوکس) در
جزیره کیش بازدید کرد.به گزارش روزنامه
عصرایرانیان به نقل ازروابط عمومی بیمه
سرمد ،دکتر سلیمانی امیری ضمن بازدید
از غرفه این شرکت ،از حضور فعال شرکت
های بیمه در این نمایشگاه قدردانی کرد.
آقایی سرپرست مدیریت توسعه بازار و امور
بیمه گذاران بیمه سرمد نیز در این دیدار که
در فضایی دوستانه و صمیمی برگزار شد،
ضمن ارائه گزارشــی از عملکرد شرکت،
جزئیاتی از همکاری های مشترک با بانک
صادرات را ارائه داد.غرفه بیمه ســرمد در
نمایشگاه اینوکس جزیره کیش ،میزبان
خرازی رییس اداره کل بازاریابی و خدمات
مشتریان بانک صادرات نیز بود.

رشد  24درصدی درآمدهای بانک تجارت

«رشــد  14هزار میلیارد ریالی درآمد تســهیالت ،رشد 105
درصدی کارمزد عملیات قرضالحســنه 184 ،درصدی سود
فروش امالک مازاد 22 ،درصــدی کارمزد ضمانتنامهها و
 42درصدی کارمزد اعتبارات اسنادی از دالیل اصلی افزایش
چشمگیر درآمدهای بانک تجارت است ».امیرمسعود رزازان
معاون مالی بانک تجارت در گفتگویی ،ضمن اشاره به بهبود
وضعیت عمومی این بانک طی شش ماهه ابتدای سال جاری
به تشــریح نشانههای این بهبود براساس شاخصهای مالی و
عملکردی بانک تجارت پرداخت .وی در این زمینه گفت :با
وجود اینکه از ابتدای سالجاری شرایط اقتصاد کالن کشور با
تنگناها و مشکالت بیشتری نسبت به سال قبل مواجه شده
است؛ با برنامهریزی های دقیقتر و افزایش تالش و کوشش
همکاران در همه سطوح این بانک و ارتقاء بهرهوری عوامل،
وضعیت بانک تجارت در شش ماهه نخست سالجاری نسبت
به مدت مشابه ســال قبل بهبود چشــمگیری داشتهاست.
رزازان کاهش  51درصدی زیان و بهبود  30درصدی جریان
نقدینگی بانک تجارت در شش ماهه منتهی به پایان شهریور 1397
نسبت به شــش ماهه اول ســال  1396را از مهمترین شاخصها
و نشــانههای بهبود وضعیت و حرکت رو به رشــد بانک برشمرد و
افزود :کاهش  51درصدی زیان شــش ماهه نسبت به دوره مشابه
ســال قبل نتیجه رشد  24درصدی درآمدها در مقابل کاهش شش
درصدی هزینههای بانک تجارت بوده است .معاون مالی مدیرعامل
بانک تجارت عمده دالیل رشــد  24درصدی درآمدهای این بانک

را ناشــی از برآیند رشــد  14هزار میلیارد ریالی درآمد تسهیالت به
میزان  %24و رشــد  105درصدی کارمزد عملیات قرضالحسنه،
184درصدی ســود حاصل از فروش امالک مــازاد و تملیکی22 ،
درصــدی کارمزد ضمانتنامه های صــادره و  42درصدی کارمزد
اعتبارات اسنادی عنوان کرد و مهمترین دلیل کاهش شش درصدی
هزینهها را کاهش  10درصدی ســود پرداختی به ســپردهگذاران
برشــمرد .معاون مالی بانک تجارت همچنین بــا تاکید بر کاهش
رشــد مطالبات غیرجاری این بانک و افزود :با وجود سختتر شدن

هزینه های تحمیلی به صنعت بیمه اثرات زیانباری دارد

عوارض تحمیلی بر صنعت بیمه به شکنندگی این
صنعت منتهی می شود و نهادناظر بیمه ای ایران
بایــد از حاکمیت بخواهد تا پرداخت این عوارض
را متوقف کرده یا به حداقل برســاند.به گزارش
روزنامه عصرایرانیان به نقــل از اداره کل روابط
عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی ،وولفانگ

ریف _ تحلیل گر ارشد بیمه ای _ که در نشست
تخصصی «مدیریت ریسک سازمانی» سخن می
گفت با اعالم این مطلب افزود :آنچه تحت عنوان
عوارض از صنعت بیمه در اروپا مطرح است تنها
شــامل ســه درصد پرداختی به آتش نشانی می
شــود که در دو بخش خصوصی و دولتی هزینه
می شــود.وی تصریح کرد :صنعت بیمه ایران در
کنار پرداخت عوارض ملزم اســت که مالیات هم
بپردازد و این هزینه های تحمیلی در هیچ یک از
کشورهای توسعه یافته مرسوم نیست.در ادامه این
نشست ،محمود اسعد سامانی _ مدیرکل توسعه
مدیریت ریسک _ با اشاره به این نکته که برای

مديرکل دفتر مميزي و حدنگاري اراضي
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري با
بيان اينکه در بيش از  14ميليون هکتار
از اراضــي ملي اقدامات مربوط به تهيه
کاداســتر ملي بايد انجام گيرد ،گفت:
تالش ميکنيم تا پايان برنامه  5ســاله
ششم اين مهم در اراضي جنگلي اراضي
دولتي و ملي به طور منظم تحقق يابد.
به گزارش روابط عمومياداره کل منابع
طبيعي اســتان زنجان ،اکــرم توفيقي،
مديرکل دفتــر مميــزي و حدنگاري
اراضي ملي ســازمان جنگلها ،مراتع و
آبخيزداري در جمع خبرنگاران با اشاره
به اينکــه  146ميليون هکتار از اراضي
کشــور مربوط به اراضي ملي ميباشد،
ماموريت اصلي اين دفتر را اجراي دقيق
کاداستر در کليه اراضي ملي اعالم کرد.
وي با بيان اينکه در  136ميليون هکتار
از اراضي ملي کشــور سند به نام دولت
اخذ گرديده است ،اضافه کرد :اقدامات
مربوط بــه جانمايي در بيــش از 120
ميليــون هکتار از اراضــي نيز صورت
گرفتــه و  32ميليون هکتــار از اراضي
هدف نيز در ســامانه ثبت تثبيت شده
اســت .توفيقي با بيان اينکه در بيش از
 14ميليون هکتار از اراضي ملي اقدامات
مربوط به تهيه کاداستر ملي بايد انجام
گيرد ،تصريح کــرد :تالش ميکنيم تا
پايان برنامه  5ســاله ششــم اين مهم
در اراضــي جنگلــي اراضــي دولتي و
ملي بــه طور منظم تحقــق يابد .وي
با عنوان اينکه نظارت به پاســخگويي
اســتعالمات از وظايــف اصلــي دفتر
مميزي و حدنگاري اراضي ملي سازمان
جنگلهــا ،مراتع و آبخيزداري اســت،
افزود :خوشــبختانه زنجان در پاسخ به
استعالمالت جزو استانهاي پيشتازي
بوده و به عنوان نخســتين استان اين
طرح در زنجان اجرا شد .مديرکل دفتر
مميزي و حدنگاري اراضي ملي سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخيزداري با اشــاره
بــه مزاياي الکترونيکي شــدن مراحل
مربوط به استعالمات ،رسيدگي به موانع
و مباحث مربوط به ماده  54در ســطح
شهرســتانها و استانها را تشريح کرد
و افزود :موظفيم بر اساس سوابق و آثار
احيا نســبت به تداخل و يا عدم تداخل،
تائيد نقشه و اصالح اسناد را در راستاي
عمل به ماده  54قانون رفع موانع توليد
اقدام نمائيم .معتقديــم اجراي فرامين
ماده  54فرصتي براي برگرداندن حقوق
اشخاصي است که احتماال حقي از آنان
ضايع شده است.

کاهش تبعات این عوارض فعالیت های خوبی در
بیمه مرکزی صورت گرفته است ،خاطرنشان کرد:
صنعت بیمه با مسائل و مشکالتی روبروست که
باید با حساسیت و دقت به آنها بپردازیم و راه های
برون رفت از معضالت را پیدا کنیم.وی با اشــاره
بــه این موضوع که بیمــه مرکزی تصدی گری
خود را به حداقل رســانده و شرکت های بیمه با
اختیــار عمل قابل قبولی فعالیت می کنند ،افزود:
به دلیل مشکالت ناشــی از تحریم برای توزیع
ریســک های بزرگ خود محدودیت هایی داریم
که برای این مســاله نیز تمهیداتی اندیشیده ایم.
ســامانی از انتشار اوراق بهادار بیمه ای به عنوان

یکی از راهکارهای توسعه صنعت بیمه نام برد و
گفت :کارهای پژوهشی اوراق بهادار بیمه ای به
پایان رسیده و نظر مساعد شورای فقهی سازمان
بورس را هم دریافت کــرده ایم که پس از تایید
هیــات عامل بورس ،اجرایی خواهد شــد.وی در
بخش دیگری از ســخنان خود بحث مشکالت
پوشــش بالیای طبیعی را تشــریح کرد و گفت:
صنعت بیمه برای خطرات ناشی از بالیای طبیعی
بیمه نامه مستقلی طراحی نکرده و در مواقع بروز
خطر نهادهای دیگــر هم باید ورود کنند چرا که
ذخیــره گیری قابل توجهی در این بخش صورت
نگرفته است.

از برنامه پيش بيني شده اســت  .ميزان توليد گندله آهن در مجتمع
صنعتي چادرملو نيز به  2ميليون و  33هزارتن رسيد که اين محصول
هم بيشــتر از پيش بيني برنامه بوده است  .بر اساس همين گزارش ،
شرکت معدني و صنعتي چادرملو دردوره  1ماهه منتهي به 30/07/97
از محل فروش محصوالت خود مبلــغ  5,167ميليارد ريال درآمد و
طي  7ماهه گذشته از فروش محصوالت خود بالغ بر  34هزارو 360
ميليارد ريال درآمد کســب کرده است که نسبت به مدت مشابه سال
گذشته  159درصد رشد داشته است .

بهکارگيري معلوالن در دستگاههاي اجرايي اردبيل
به خوبي رعايت نميشود

اردبيل-مهران محمدي :مديرکل بهزيســتي استان
اردبيل گفت ۵۰ :درصد حقوق شاغالن معلول اردبيلي
در حوزه صنعت توســط بهزيستي پرداخت ميشود و
بهکارگيري معلوالن در دستگاههاي اجرايي اردبيل به
خوبي رعايت نميشــود .بهزاد ستاري اظهار داشت:
 50درصد حقوق شــاغالن معلول اردبيلي در حوزه
صنعت توسط بهزيستي پرداخت ميشود و بيمه اين
اقشار که در کارگاهها و کارخانههاي توليدي مشغول
باشند توسط اين سازمان پرداخت ميشود.وي با اشاره
به اين که بيکاري مهمترين دغدغه معلوالن اســت
بيان کرد :عليرغم اين که بســياري از روشــندالن
اســتان مدرک دانشگاهي دارند ولي بيکار هستند که
از دســتگاههاي اجرايي انتظار داريم با در نظر گرفتن
قانون حمايت از معلوالن ســهم اشتغال معلوالن و
ناشنوايان را مورد توجه قرار دهند.مديرکل بهزيستي
استان اردبيل گفت :متاسفانه بهکارگيري معلوالن در
دستگاههاي اجرايي اردبيل به خوبي رعايت نميشود
که در اين زمينه بايد برنامههاي مناسبي تدوين شده و

نظارتهاي مستمر براي تحقق اجراي قانون حمايتي
مبناي کار قرار گيرد تا شــاهد حضور فعال معلوالن
در بدنه دولتي باشيم.ستاري از اجراي طرح سنجش
بينايي و پيشگيري از تنبلي چشم تا آبان ماه خبر داد و
تصريح کرد :اجراي اين طرح همزمان با سراسر کشور
در اســتان نيز در حال اجرا شــدن است و بهتر است
براي اين که با در نظر گرفتن اين مسئله که معلوليت
نابينايي قابل پيشــگيري اســت توجه به اجراي اين
طرح را به عنوان يک اولويت اساسي مورد توجه قرار
دهيم.وي اظهار کرد :مستمري مددجويان زيرپوشش
سازمان بهزيستي استان سه برابر شده و خوشبختانه
امسال هيچ معلولي در نوبت پذيرش دريافت مستمري
قرار ندارد.مديرکل بهزيستي استان اردبيل از اهميت
توسعه برنامههاي ورزشي ويژه معلوالن در استان خبر
داد و گفــت :ايجاد پويايي و نشــاط در بين معلوالن
از مهمترين دستاوردهاي اجراي برنامههاي فرهنگي
و هنري و ورزشــي است که بهزيستي استان اهتمام
ويژهاي به اين مسئله دارد

مديرکل بنياد مسکن بوشهر :نگاه ويژهاي به سرعت و
کيفيت اجراي پروژههاي روستايي بوشهر داريم

استان بوشهر –عصر ايرانيان  :مديرکل بنياد
مسکن انقالب اسالمياســتان بوشهر گفت:
نــگاه ويژهاي به ســرعت و کيفيــت اجراي
پروژههاي روستايي اســتان بوشهر داريم .به
گزارش “روابط عمومياداره کل بنياد مسکن
استان بوشــهر”؛ حميد حيدري بريدي اظهار
داشت :بنا به دستور استاندار بوشهر به عنوان
نماينده ايشان در روستاهاي شهرستان کنگان
حضور يافتم و مســائل و مشکالت مردم در
اين روســتاها را مورد بررسي قرار داديم .وي
بيان کرد :از جمله مسائل و مشکالت مهميکه
در اين بازديد توسط مردم اعالم شد ميتوان
به درخواســت براي توســعه خانه بهداشت،
ايجاد موجشکن و محل پهلوگيري قايقها و
همچنين خودروي حمل پســماند اشاره کرد.
مديرکل بنياد مســکن انقالب اسالمياستان
بوشهر با اشاره به اينکه ديدار با خانواده مددجو
و خانواده شــهيد نيز در ايــن بازديدها انجام

شده اســت ،اضافه کرد :دانشآموزان در يک
مدرسه کانکسي مشغول به تحصيل بودند که
خواســتار احداث مدرسه براي خود شدند .وي
ادامه داد :تکميــل پروژه ديوار حفاظتي ،فعال
شدن ســالن چندمنظوره که چندين ماه راکد
اســت ،اختصاص قير رايگان و بهبود وضعيت
زيرســاختهاي ارتباطي روســتاها از ديگر
مســائل مطرح شده توسط روســتائيان بود.
حيدري بريدي خاطرنشــان کرد :اين مسائل
و مشــکالت احصا شده و با اولويتبندي آنها
به فرماندار شهرستان کنگان اعالم ميشود و
همچنين به استاندار بوشهر گزارش خواهد شد
تا براي رفع آنها برنامهريزي و پيگيري شــود.
وي تصريح کرد :سياست و برنامهريزي ما در
روستاها به اين صورت که است که پروژهها را
با مشــارکت دهياريها به پيش ببريم و نگاه
ويژهاي به سرعت و کيفيت اجراي پروژههاي
روستايي استان بوشهر داريم.

رفع مشكل كم آبي  8روستاي شهرستان رودسر با حفر يك حلقه چاه

با حفر يک حلقه چاه ،مشکل کم آبي  8روستاي
شهرستان رودســر برطرف ميشود .مديرعامل
شرکت آب و فاضالب روستايي گيالن امروز با
اعالم اين خبر گفت :به منظور تقويت فشار آب

آشاميدني  700خانوا ِر روستاهاي توتکله علياء ،
توتکله سفلي ،کويه علياء  ،کويه سفلي ،عروس
محله ،علي کاليه ،افرمجان و سرايدشــت ،يک
حلقه چاه در روستاي توتکله سفلي حفر ،تجهيز

و راه اندازي ميشــود .محب علي رنج ور افزود:
بيــش از  6ميليارد و  500ميليــون ريال اعتبار
براي اين طرح آب شرب که در راستاي تکميل
اجراي طرح جامع آبرســاني به  1000روستاي

گيالن است ،هزينه خواهد شد .وي تصريح کرد:
زمين حفر اين چاه به مســاحت  200مترمربع از
سوي شوراي اسالميروســتاي توتکله سفلي،
اهداء شده است.

کشف چوب قاچاق در برخي از شهرستانهاي استان گيالن

بــه گزارش روابط عمومــياداره کل
منابــع طبيعي و آبخيزداري اســتان
گيالن ،به نقــل از فرماندهي محترم
يگان حفاظت اداره کل منابع طبيعي
و آبخيزداري در هفتهاي که گذشــت

موکب بيمه آســيا
برای دومین سال
متوالــی ميزبــان
عاشــقان زيارت
حــرم اباعبــداهلل
الحسين (ع) در مراســم اربعين بود .به
گزارش روزنامــه عصرایرانیان به نقل
ازروابــط عمومی بیمه آســیا  ،موکب
انصار الحسین (ع) در راستاي بزرگداشت
اربعین حســینی با همــکاري مديريت
روابطعمومــي ،پايگاه بســيج  ،شــعبه
های اهواز ،آبادان و خرمشهربیمه آسیا
در مرز شــلمچه با توزيع مواد غذايي و
اقالم فرهنگي ميزبان راهپيمايان اربعين
حسيني بود.بنابر این گزارش ،شعبه های
اهواز ،آبادان  ،خرمشهروایالم بیمه آسیا
آماده ارائه خدمات بیمه ای به هموطنان
به ویــژه زائران حرم امام حســین (ع)
بودند.
حمايت دولت در صادرات ميتواند
گره گشاي تحريمها باشد

افزايش توليدو فروش سنگ آهن و محصوالت
فوالدي در چادرملو

در  7ماه گذشــته ميزان توليد کنسانتره سنگ آهن در مجتمع معدني
چادرملو از مرز  5ميليون تن عبور کرد و با  8درصد رشــد نســبت به
برنامه پيش بيني شده به  5ميليون و  196هزارتن رسيد .
در  7ماه گذشــته ميزان توليد کنسانتره سنگ آهن در مجتمع معدني
چادرملو از مرز  5ميليون تن عبور کرد و با  8درصد رشــد نســبت به
برنامه پيش بيني شده به  5ميليون و  196هزارتن رسيد .
همچنين طي همين مدت ميزان توليد شمش فوالد در کارخانه فوالد
ســازي چادرملو به رکورد  494هزارتن دست يافت که  6درصد بيش

موکب بيمه آسياميزبان راهپيمايان
اربعين حسيني

خبر شهرستان

شهرستان

خبر شهرستان
اجراي کاداستر اراضي ملي
در بيش از  14ميليون هکتار

فضای اقتصادی کشــور بهدلیل اعمــال تحریمهای آمریکا
و ایجــاد آشــفتگی در بازارهای ارز و طال کــه قطع ًا اثرات
منفی بر بازپرداخت اقســاط مشتریان داشته است ،با اجرای
برنامههای وصول مطالبات ،رشــد مطالبات غیر جاری بانک
تجارت در پایان خرداد  97نســبت به پایان ســال  ،96به 3
درصد محدود شده در حالیکه این نسبت در سال گذشته 14
درصد بوده اســت .وی ابراز امیدواریکرد با شــدت گرفتن
اقدامات در زمینه وصول مطالبات ،نه تنها این رشــد به صفر
برســد بلکه انتظار مدیریت ارشد بانک در خصوص کاهش
مانده مطالبات در ماههــای بعدی نیز تحقق یابد .رزازان در
ادامه گفت :عالوه بر موارد یادشده که بیانگر ارتقاء وضعیت
بانک در  6ماههی اخیر نســبت به سال گذشته است ،در سه
ماهه دوم این شش ماه نسبت به سه ماهه نخست نیز بهبود
چشمگیری را شاهد بودهایم ،به نحوی که زیان ایجادی طی
سه ماهه اول سالجاری که  17.5هزار میلیاردریال بوده است
طی ســه ماهه دوم به  4.7هزار میلیارد ریال تقلیلیافته که
بهبود 73درصدی وضعیت کلی درآمدها و هزینهها را در مقایســه با
سه ماهه اول سال  1397نشان میدهد و این امر نشان از اثربخشی
سیاســتهای اتخاذ شــده و کارآمدی عملکرد بانک برای خروج از
زیاندهی تا پایان سال  1397دارد .وی افزود :اگر مسیر برنامهریزی
شــده در خصوص مدیریت هزینهها و افزایــش درآمدها به همین
شکل پیش برود و متغیرهای اقتصادی برونزا نیز اختاللی در مسیر
حرکت بانک تجارت ایجاد نکند

بانــک رفــاه در
راســتای تحقــق
اهداف کالن خود
و ایفای مسئولیت
های اجتماعی به
عنوان بانک ســامت محور کشور ،در
بیست و ششمین کنگره ساالنه انجمن
جراحان ارتوپــدی ایران حضور فعاالنه
ای داشت.به گزارش روزنامه صرایرانیان
به نقل از روابط عمومی بانک رفاه ،این
بانک در بیست و ششمین کنگره ساالنه
انجمــن جراحان ارتوپــدی ایران که با
حضور جمعی از فرهیختگان ،اســاتید،
پزشــکان متخصــص و فوق تخصص
برگزار شد ،ضمن برپایی غرفه ،جدیدترین
خدمات حوزه سالمت را برای حاضران
تشــریح کرد.در خالل برگــزاری این
رویداد عالوه بر حضور مسئوالن حوزه
های مختلف بانک رفاه در غرفه و دیدار
و گفت وگو با پزشکان و بازدیدکنندگان
این نمایشگاه ،انواع خدمات متنوع بانک
رفاه به ویژه در حوزه بهداشت و درمان
معرفی شــد.در این کنگــره عالوه بر
حضور بیــش از  900نفر از متخصصان
حوزه ارتوپدی از سراســر کشور ،ده ها
شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی نیز
در زمینــه های مختلف ارتوپدی حضور
داشتند و به معرفی آخرین محصوالت
و دستاوردهای خود پرداختند.

نيروهــاي ادارات منابــع طبيعــي و
آبخيزداري شهرســتانها در خصوص
کشــف و ضبط چوب االت غيرمجاز،
دســتگيري متخلفين و رفع تصرف
اراضي ملي ،توانســتند :در شهرستان

رشــت 62 ،اصله چوب غير مجاز ،به
حجم کل  5.14متر مکعب و توقيف
يک دستگاه خودرو ،شهرستان املش،
 36اصله چوب قاچاق به حجم 1.392
متر مکعب ،شهرســتان رودبار300 ،

اصله چوب غير مجاز ،به حجم  8متر
مکعب و توقيف  4دســتگاه خودرو و
همچنين شهرســتان آستانه اشرفيه،
 10اصله چوب به حجــم  0.84متر
مکعب را کشف و ضبط نمايند.

اصفهان ،مريم کرباليي :محمود اکبري،
معــاون فــروش و بازاريابي شــرکت
فوالدمبارکــه اصفهان :امــروزه در دنيا
از توســعۀ صادرات به عنــوان يکي از
مهمترين عوامل مــؤثر در تحقق رشد
اقتــصادي پايدار ياد ميشود .توســـعۀ
صادرات و حضور مســتمر در بازارهاي
جهانــي با ايجاد رشــد تقاضا در اقتصاد
کشورها ،از يک سو ظرفيتهاي معطل
مانده در اقتصاد را فعال کرده و از سوي
ديگر با فراهــم آوردن منابع ارزي الزم،
امکان انتقال فناوري ،دانش فني و واردات
ماشين آالت و تجهيزات را جهت توسعۀ
ظرفيتهاي توليد ميسر ميکند .در چنين
اقتصادي بنگاهها با تمرکز بر مزيتهاي
نسبي و تخصيص هدفمند منابع ،امکان
آن را مييابنــد تا ضمن افزايش مقياس
توليد و قابليتها ،از طريق کاهش هزينۀ
تمام شــده ،قدرت رقابت پذيري خود را
افزايــش دهند و کل اقتصــاد ملي را از
آن منتفع ســازند .فوالد مبارکه از همان
ابتداي بهره برداري در ســال  ۱۳۷۱که
با ظرفيت اسمي 2.4ميليون تن شروع به
کار کرد ،توجه بــه صادرات را به عنوان
رويکردي استراتژيک موردتوجه قرار داده
و طي حدود  ۲۶سال فعاليت خود ،عالوه
بــر تأمين حداکثري نياز داخل ،با حضور
مؤثر و مســتمر در بازارهــاي صادراتي
هدف ،توانسته از طريق تأمين منابع ارزي
الزم ضمن برآورده سازي نيازمنديهاي
تجهيزاتــي و تکنولوژيکــي و تأميــن
نهادههاي موردنيــاز توليد نظير الکترود
و فروآلياژ ،سرمايه گذاريهاي توسعهاي و
بازپرداخت فاينانسهاي طرحهاي توسعه
را انجام دهــد و در يک چارچوب نظام
مند ،اجراي طرحهاي توسعه را به خوبي
در شرايط مختلف به ثمر رساند و با رشد
حــدود  ۳۳۰درصدي ظرفيتهاي توليد و
دســتيابي به ظرفيت  10.3ميليون تني
نقشي پيشرو در توسعه و به ثمر نشاندن
ظرفيتهاي توليد فوالد کشور و به تبع آن
رشد و توسعۀ اقتصادي و صنعتي کشور
و شکوفايي صنايع پايين دستي ايفا کند.
باالترين نرخ رشد ظرفيتهاي توليد فوالد
در منطقۀ خاورميانه و شمال آفريقا ،سهم
 ۵درصدي از توليد ناخالص داخلي بخش
صنعت کشور و ايجاد اشتغال مستقيم و
غيرمستقيم براي بيش از  ۳۵۰هزار نفر
و هدف گذاري جهت دســتيابي به ۲۵
ميليون تن ظرفيت توليد در افق چشــم
انداز  ،۱۴۰۴مؤيد دســتاوردهاي بزرگ
فوالد مبارکه در اين راستاست.

