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خبر
برگزاري همايش تخصصي مشترک
بيمه آسيا و پرشيا خودرو

تجميع  12اداره کل در ساختمان جديد ادارات مرکزي بانک م ّلي ايران

مديرعامل بانک مل��ي ايران از تجمي��ع  12اداره
کل اين بانک در س��اختمان جديد ادارات مرکزي
 فردوس��ي -خبر داد و گف��ت :با اين اقدام ضمنکاهش هزينههاي رفت و آمد و کاهش اتالف زمان،
س��اختمانهاي فعلي اين ادارات کل براي فروش
آزاد خواهند ش��د .به گزارش روابط عموميبانک
ملي ايران ،دکتر محمد رضا حسين زاده که امروز
از ساختمان جديد ادارات مرکزي بانک موسوم به
ساختمان فردوسي بازديد ميکرد ،با اشاره به اينکه

کار احداث و بازس��ازي اين س��اختمان از چندين
سال پيش توس��ط پيمانکاران گريديک با طراحي
مدرن به اتمام رسيده است ،ادامه داد :در ساختمان
فردوسي آخرين تکنولوژيها به کار گرفته شده و
ميتوان گفت که يک ساختمان هوشمند است .وي
اظهار کرد :نوع چيدم��ان ادارات کل در داخل اين
ساختمان ،کام ً
ال متفاوت با روشهاي قبلي است و
باعث کاهش هزينههاي قابل توجهي خواهد شد.
مديرعام��ل بانک ملي ايران همچنين در بازديد از

ادارات کل اعتبارات ،بررس��ي طرحها و مديريت و
فروش اموال تمليکي و مازاد بانک که اخيرا در اين
ساختمان مستقر شدهاند ،گفت :مطابق برنامهريزي
انجام ش��ده ،حداقل  12اداره کل بانک که در شهر
تهران پراکنده شده بودند ،در اين ساختمان استقرار
خواهند يافت و در نتيجه خواهيم توانست بخشي
از امالک مازاد را به اين طريق به فروش برسانيم.
وي ضمن تقدير از معاونت پشتيباني و ادارات کل
مهندس��ي و امالک و کارپردازي که کار اتمام اين

پروژه را به عهده داش��تند ،يادآور ش��د :با اس��تقرار
ادارات کل در اين س��اختمان ،فرهنگ جديدي در
نوع چيدمان و نحوه خدمات دهي ،معرفي و کاهش
قابل توجه��ي در هزينهه��اي اداري ايجاد خواهد
شد .اين ساختمان از يک سالن همايش مدرن نيز
برخوردار است و از اين به بعد همايشهاي بانک در
آن برگزار خواهد شد .در اين بازديد ،عباس شفيعي
معاون پشتيباني و تني چند از روساي ادارات ستادي،
مديرعامل بانک ملي ايران را همراهي ميکردند.

در نهمين کنفرانس بودجهريزي مبتني بر عملکرد تشريح شد

الزامات بودجهريزي عملياتي در بانک مسکن

همايش تخصصي مش��ترک بيمه آسيا و
پرشيا خودرو با حضور نايب رئيس هيات
مديره و مدير عامل،اعضاي هيات مديره
،معاونان مدير عامل ،مديران و کارشناسان
بيمه آسيا برگزار ش��د.به گزارش روزنامه
عصرايرانيان به نقل از روابط عموميبيمه
آس��يا ،مس��عود بادين ،نايب رييس هيأت
مدي��ره و مديرعام��ل بيمهآس��يا در اين
همايش با تصريح برخورداري اين شرکت
از کارشناس��ان حرف��هاي و متخصص در
حوزه خودرو ،بر برنامهريزي و آينده نگري
بيمهآسيا در راس��تاي مديريت پورتفوي
خودرو اش��اره کرد.مدير عامل بيمه آس��يا
با تأکي��د بر اهميت باالي خدمات پس از
فروش در کن��ار فروش بيم ه نامه ،گفت :
شرکتهاي بيمه صرفا وظيفه فروش بيمه
نامه را ندارند.نايب رييس هيات مديره بيمه
آسيا رقابت در صنعت بيمه را جدي توصيف
کرد و اظهار داشت :وانگري ،قدمت  ،توان
ش��بکه فروش و گس��تردگي در کشور از
جمله نکات پراهمي��ت ،فني و کليدي در
انتخاب ش��رکت بيم ه گر اس��ت.مهندس
ملکان ،مديرعامل ش��رکت پرشيا خودرو،
در س��خناني ضمن اش��اره ب��ه همکاري
موفق و  14ساله بيم ه آسيا و پرشيا خودرو،
بيان داشت :مجموعه واحدهايي که به ما
خدم��ات ارائه ميدهن��د ،مانند مهرههاي
تسبيح با يکديگر مرتبط هستند.مديرعامل
شرکت پرشيا خودرودرادامه افزود :ميزان
س ده��ي و خدمات و زم��ان ارائه
س��روي 
خدمات در رضايت بيم�� ه گذار و افزايش
وفاداري مشتريان بسيار حائز اهميت است.
بازديد از قسمتهاي مختلف شرکت پرشيا
خودرو و برگزاري کارگاه آموزشي از ديگر
بخشهاي همايش تخصصي مش��ترک
بيم ه آسيا و پرشيا خودرو بود.

به گزارش پايگاه خبري بانک مسکن -هيبنا ،محمد علي دهقان دهنوي در
پنل تخصصي سازمان برنامه و بودجه بودجهريزي با عنوان «بودجهريزي
مبتني بر عملکرد» در نهمين کنفرانس بودجهريزي مبتني بر عملکرد که
در دانش��گاه الزهرا برگزار شد ،گفت :پيچيدگيها و تفاوتهايي در نظام
بودجهريزي بانکها نس��بت به ساير دستگاهها و نهادهاي اجرايي کشور
وج��ود دارد که بايد به اين موضوعات توجه ويژه داش��ت .وي با اش��اره
به خدمات متنوع در ش��بکه بانکي کشور،افزود :در بانکها به دليل تنوع
خدمات ،بودجهريزي عملياتي را متفاوت و متمايز از ساير دستگاهها ميکند.
عضو هيأت مديره بانک مسکن افزود« :ريسک اعتباري» بانکها به دليل
ماهيت فعاليتهاي مالي و تسهيالتي ،قطعا در بانک ريسک اعتباري ايجاد
ميکند و معوقات بانکي يکي از مهمترين اين ريسکها است که بايد اين
ريسکها در نظام بودجهريزي عملياتي در نظر گرفته شود .بنابراين مجموع
پيچيدگيها به اين منتج ميشود که نظام بودجهريزي عملياتي در بانکها
تفاوتهاي��ي با بودجهريزي عملياتي در س��ازمانهاي ديگر دارد .دهقان
دهنوي با تاکيد بر اينکه نيازمند مدلهايي براي تسهيل نظام بودجهريزي
در شبکه بانکي به دليل مواجهه با ريسکهاي اعتباري پيش رو هستيم،
گفت :به عنوان مثال در بانک نميتوانيم از افتتاح سپرده کوتاه مدت که
هزينه آن براي بانک باال است ،صرفه نظر کنيم و فقط به مشتري خدمات
س��پرده بلند مدت داده شود .اين عضو هيأت مديره بانک مسکن افزود:

اگ��ر اين جنبهها را مبناي تصميم گيري در بودجه عملياتي بانکها قرار
دهيم ،به عنوان تکميل مديريت راهبردي در نظام بودجهريزي ش��بکه
بانکي ميتوانيم موفق تر باشيم .اين مقام مسوول در بانک مسکن تاکيد
ک��رد :بنابراي��ن آنچه که بايد به آن تاکيد کنيم اين اس��ت که در جريان
اجراي نظام بودجهريزي مبتني بر عملکرد در شبکه بانکي ،پيش از پياده
س��ازي آن بايد بودجه را واقعي ببينيم .واقعيت اين است که وقتي قانون
به بانکه��ا اجازه برخورد با نيروهاي داراي بهره وري پايين را نميدهد،
طبيعتا اين يک هزينه براي بانک است که نظام بودجهريزي عملياتي را

پرداخت تسهيالت به کشاورزان و فعاالن بخش کشاورزي ،ماموريت اصلي بانک کشاورزي

تامي��ن و تجهيز منابع ب��راي پرداخت
تس��هيالت ب��ه کش��اورزان و فعاالن
بخش کش��اورزي ،ماموريت و رسالت
اصلي بانک کش��اورزي اس��ت و رشد
 31درص��دي منابع بان��ک در  9ماهه
س��ال جاري ،يکي از بهترين را ههاي
ارزياب��ي عملکرد بان��ک و نويدبخش

ارتق��اي توان بانک در حمايت از توليد،
اش��تغال و رون��ق اقتص��ادي در بخش
کش��اورزي و صنايع وابس��ته است .به
گزارش روابط عموميبانک کشاورزي،
روح ال��ه خدارحميرئيس هيات مديره
و مديرعامل اين بان��ک با بيان مطلب
فوق افزود :مانده کل سپردههاي بانک

عضو شوراي س��ازمان پارکها و فضاي
سبز ش��هرداري قم از اعالم آمادگي اداره
کل منابع طبيعي براي تحويل عرصههاي
منابع طبيعي جهت توس��عه فضاي سبز
جنگل��ي در اطراف ش��هر قم خب��ر داد.
سيدمحمدتقي سجادي با بيان اينکه شهر
قم يکي از ش��هرهايي اس��ت که با توجه
به تنشهاي اقليميبه شدت آسيب پذير
اس��ت اظهار کرد :اين شه ر هم در حوزه
عرصهه��اي بياباني اطراف ش��هر که در
فصول مختلف به شدت شهر را تحت تاثير
قرار ميدهد و هم در حوزه س��يل آسيب
پذير است و ميطلبد توسعه فضاي سبز
در ش��هر و پيرامون آن صورت گيرد .وي
با تاکيد بر اينکه عرصههاي بياباني استان
که ش��هر قم را تحت تاثي��ر قرار ميدهد
ح��دود  400هزار هکتار اس��ت افزود50 :
هزار هکتار اين عرصهها در شمال شرق،
 30هزار هکتار در جنوب ش��رق 27،هزار
هکتار در ش��مال غرب و  11هزار هکتار
پيرامون ش��هر است که جمعا حدود 105
هکتار ميشود که کانونهاي گرد و غبار
هستند و شهر را تهديد ميکنند .مديرکل
منابع طبيعي و آبخيزداري استان قم با بيان
اينکه ايجاد س��طوح سبز در حوزه فعاليت
سازمان پارکها و منابع طبيعي ميتواند
گوش��هاي از اين مش��کالت را پوش��ش
ده��د تصريح ک��رد :در عرصههاي منابع
طبيعي در برنامههاي بياب��ان زدايي بين
 5ت��ا  6ميليون تومان در هکتار ،در ايجاد
پارکهاي جنگل��ي در عرصههاي منابع
طبيعي ح��دود  22ميلي��ون و پارکهاي
جنگلي در حوزه فعاليت سازمان پارکها
عددي حدود دوبرابر اين مبلغ بايد هزينه
شده تا فضاي سبز ايجاد شود.
لکه گيري چالههاي معابر شهر گلستان

بهارستان،س��ارا نوري :شهردار گلستان
گف��ت :چالههاي��ي که باع��ث دلخوري
رانندگان و شهروندان ميشود بزودي در
يک عمليات ضربتي لکه گيري خواهند
شد.عليرضا عرب اظهار کرد :شهرداري
گلستان براي شکست چالههاي شهر در
اين فاز  ۶ميليارد تومان اعتبار پيش بيني
کرده است .مهندس عرب يادآوري کرد:
در يکس��ال گذشته ش��هرداري گلستان
بي��ش از  ۵۰ه��زار تن آس��فالت داغ در
معابر توزيع کرده است .شهردار گلستان
با نگاه عادالنه به تمام مناطق شهرخاطر
نشان کرد :بزودي عمليات آسفالت معابر
را براي رفاه حال رانندگان و شهروندان
عزيز با چند اکيپ مجهز آغاز ميکند

کش��اورزي در مقط��ع پايان آذر س��ال
جاري و مقايسه آن با دوره مشابه سال
قبل نشان ميدهد منابع بانک تا پايان
آذر ماه  1397بيش از  201هزار ميليارد
ريال معادل  31درصد رشد داشته است
که اين رقم نزديک به  60هزار ميليارد
ريال بيش��تر از رش��د  9ماهه اول سال

 1396بوده اس��ت .وي اظهار داش��ت:
مطالعه س��اير شاخصهاي تجهيزمنابع
نش��ان ميدهد که بانک کشاورزي در
مقطع پايان آذر س��ال  ، 1396رشدي
 31درصدي در س��رانه س��پرده شعب
و  36درصد رش��د در س��رانه س��پرده
کارکنان داشته است .شايان ذکر است

مانده کل س��پردههاي بانک کشاورزي
در پاي��ان آذر  1397رقميبالغ بر 849
هزار ميليارد ريال است و مديريت بانک
در استانهاي همدان ،آذربايجان غربي،
هرمزگان و کردستان در اين مقطع ،به
ترتيب باالترين ميزان تحقق برنامه در
جذب سپردههاي مردميرا داشته اند.

تقدير استاندار يزد از توسعه فرهنگ بانکداري الکترونيک پستبانک درروستاها و مناطق کم برخوردار

دکت��ر طالب��ي اس��تاندار ي��زد در
بازدي��د از غرف��ه پس��تبانکايران
در س��يزدهمين نمايش��گاه فناوري
اطالعات(کاميتک��س) از توس��عه
فرهن��گ بانکداريالکتروني��ک

توس��ط اين بانک درراس��تاي نصب
و راهاندازي دس��تگاههاي خودپرداز
( )ATMدرمناط��ق کمبرخوردار و
روستائي قدرداني نمود .به گزارش
روابطعموميپس��تبانکايران :وي

از خدماترس��اني مناسب اين بانک
درس��طح اس��تان ي��زد تقدي��ر و از
نزدي��ک درجري��ان فعاليتهاي اين
بان��ک بوي��ژه در حوزهه��اي  ITو
 ICTق��رار گرف��ت .همچنين علي

قاسميمديرشعب پستبانک استان
ي��زد درجري��ان اين بازدي��د ضمن
قدردان��ي از حمايت اس��تانداري از
بانک و با اش��اره به عامليت پس��ت
بانک بعن��وان بانک عام��ل وزارت

ارتباط��ات و فن��اوري اطالع��ات،
توضيح��ات الزم را درخص��وص
برنامهه��اي آت��ي وزارت ارتباطات
و فن��اوري اطالعات و پس��ت بانک
براي گسترش حوزه  ITارائه نمود.

نيمياز فوالد کشور در مبارکه اصفهان توليد ميشود

اصفهان،مريم کرباليي :نشست تخصصي بهرهبرداري از فناوريهاي
داخلي در صنعت فوالد در حاش��يه نخستين همايش و نمايشگاه ملي
فوالد ايران در س��الن برج ميالد تهران ،برگزار ش��د.مديرعامل فوالد
مبارکه در اين نشس��ت با اشاره به پيش��ينه تاريخي درخشان علميو
فرهنگي ملت ايران گفت :ملت ايران در طول تاريخ با شخصيتهاي
علميو فرهنگي که در عرصه جهان ميدرخش��ند حرفي براي گفتن
داشته و امروز هم با توجه به درخشش جوانان و انديشمندان ايراني در
المپيادها ومس��ابقات جهاني اين ظزفيت وجود دارد وميتوانيم درتوليد
علم و فناوري سهميبراي ملت ايران قائل باشيم.حميدرضا عظيميان با
بيان اين که ما در وسط ميدان مبارزه با استکبارهستيم و با تحريمهاي
ظالمانه مواجه ش��ده ايم ،اظهار داشت :يا بايد تسليم شويم و توليدمان
به لحاظ کميت و کيفيت پايين بيايد و يا بايد تالش کنيم و توليدمان را
ادامه دهيم که البته شرايط کشورايجاب ميکند واين انتظار از ما هست
و مردم هم اين مطالبه را دارند که تالش کنيم و به سمت فعاليتهاي
علميو کارهاي فناورانه برويم.مديرعامل شرکت فوالد مبارکه همکاري

وبس��تن قرارداد بلند مدت با شرکتهاي دانش بنيان و بهره مندي از
دس��تاوردهاي آنها در اين مجتمع صنعتي را مهم وراه گش��ا دانس��ت
وگفت :برون سپاري و بوميسازي هميشه در فوالد مبارکه بوده است
ولي االن تنها تفاوتي که پيدا کرده شتاب بيشتري پيدا کرده است وي

پروژههاي آماده بهره برداري
شهرداري نسيم شهر در دهه فجر

بهارستان،س��ارا نوري :سه طرح و پروژه عمراني
و خدماتي جديد در دهه فجر امس��ال از س��وي
ش��هرداري نس��يم ش��هر و با اهتمام ش��وراي
اسالميش��هر ب��ه مرحله بهر ه ب��رداري خواهد
رس��يد .همزمان با دهه فجر امس��ال به ميمنت
فرارسيدن چهلمين س��الروز پيروزي شكوهمند
انقالب اس�لامي ،س��ه پ��روژه جديد از س��وي
ش��هرداري جه��ت افتت��اح و تقديم ب��ه عموم
ش��هروندان گراميدر حال اجرا و آماده س��ازي
اس��ت كه به زودي ش��اهد بهره برداري از آنها
خواهيم بود .مهندس عباس ش��وندي ش��هردار
نس��يم ش��هر با اش��اره به اجرا و بهره برداري از
پروژههاي مختلف توس��ط شهرداري نسيم شهر
گفت  :در سال گذشته و در طي سالجاري براي
مجموعه مديريت شهري و شوراي اسالميشهر
توجه بيش از پيش به رفع مشكالت مناطق كم
برخوردار و زمينه سازي براي توسعه هرچه بيشتر
اين مناطق داشتهاند و اجراي پروژههاي مختلفي
همچون توسعه و احداث فضاي سبز  ،ساماندهي
و بهس��ازي رودخان��ه س��الور در محله حصارك

پايين و تبديل آن به بوستان بزرگ و زيباي نهج
البالغه  ،احداث كمربندي  45متري بلوار واليت
حد فاصل از ميدان امام خامنهاي (مدظله العالي
) و اتص��ال به جاده دسترس��ي پايانه و حل يكي
از بزرگتري��ن معضالت ديرينه و ترافيكي ش��هر
 ،س��اماندهي رودخانه ش��اد چاي در محله امام
خميني (ره) و توسعه فضاي سبز و احداث پارك
ش��اد چاي  ،اجراي عمليات عمراني زير س��ازي
و آس��فالت كمربندي جنوبي و كمربندي شمالي
در محله امام خميني (ره)  ،تخريب و باز س��ازي
جداول فر س��وده در معابر اصلي و فرعي شهر ،
جدولگذاري در معابر جدي��د اال حداث  ،خريد و
حمل مخلوط  ،مناس��ب سازي و پياده رو سازي
معابر اصلي همچون خيابان امام خميني (ره ) –
خيابان شهيد مطهري و خيابان شهيد چمران و ...
 ،اجراي ساماندهي و پروژه زير گذر آرمستان باغ
بهشت  ،اجراي فاز دوم پارك بزرگ  20هكتاري
خليج فارس (باغ امامي) ،لكه گيري و آس��فالت
ف همگي نشان ميدهد كه
معابر محلههاي مختل 
خدمت رساني شهرداري توقف ناپذیر است.

تصريح کرد :براساس رويکرد جديد مبارکه پيشنهاداتي که براي تامين
کاال و مواد مصرفي ارائه ميش��ود را معاونت فناوري ش��رکت بررسي
کرده ،در ريس��ک سرمايهگذاري مشارکت کرده ،تامين مالي ميکند و
اگر نهايي شد قراردادهاي چندين ساله منعقد ميشود .عظيميان گفت.:
نمايشگاه توانمنديهاي صنايع فوالد کشور شايد چند روز باشد اما اين
رويکرد در فوالد مبارکه هميشگي است و تعطيل نخواهد شد .ملزم به
ادامه اين کار هس��تيم وگرنه با مشکل مواجه خواهيم شد.وي با بيان
اين که فوالد مبارکه به تنهايي نيمياز فوالد کشور را توليد ميکند قرار
دادهاي بلند مدت با شرکتهاي دانش بنيان را رويکرد حمايتي فوالد
مبارکه از ظرفيتهاي بخش علميکشور دانست و اظهار کرد :ديگر از
نمايش گذشتهايم و در وسط ميدان فعاليت هستيم اين کار را در داخل
مجموعه ساماندهي کرده ايم ،نرم افزار آماده شده ،کارکنان تجهيز شده
و آمادگي کامل داريم اين دانش فني محفوظ است در شرکت و بسته
به نوع کاال قراردادهاي بلندمدت ميبنديم تا خيال شرکتهاي دانش
بنيان هم راحت باشد.

ضرورت اجراي پروژههاي آبخيزداري
در حوضه آبخيز پلرود در گيالن

مع��اون آبخي��زداري ادارهکل منابع طبيعي گيالن،
حوضه آبخيز پلرود را بزرگترين حوضه آبخيز استان
دانس��ت که بخش عمده آن در شهرس��تان رودسر
واقع شده اس��ت و گفت :اين حوضه به دليل وجود
س��د در حال احداث پلرود داراي اهميت ويژهاي از
حيث آبخيزداري است .به گزارش روابط عمومياداره
کل منابع طبيعي و آبخيزداري اس��تان گيالن و به
نقل از ايس��نا ،محمدباقر رفعتي ،در حاش��يه بازديد
از رون��د اجرايي پروژههاي آبخيزداري شهرس��تان
رودس��ر ،به تخصيص اعتب��ار  15.6ميليارد توماني
دولت از محل صندوق توس��عه مل��ي براي اجراي
طرحهاي آبخيزداري و آبخوانداري اس��تان گيالن
اش��اره کرد و گفت :اج��راي  19طرح آبخيزداري و
آبخوانداري در اس��تان در دستور کار قرار دارد .وي
ب��ا بيان اينکه آبخيزداري نق��ش مهميدر حفاظت
خ��اک دارد ،تصريح کرد :تقويت پوش��ش گياهي،
مقابله با خشکسالي و کاهش سيالب از جمله فوايد
آبخيزداري است .در واقع آبخيزداري از طريق تقويت
پوش��ش مرتعي و جنگلي مانع از فرسايش خاک و
بروز س��يالب ميگردد .معاون فن��ي و آبخيزداري

اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري اس��تان گيالن
اضافه کرد :تبديل مراتع و جنگلها به زمين زراعي
و مس��کوني براي چرخه حيات جنگل آس��يبهاي
جدي از جمله تخريب خاک ،حذف پوشش گياهي،
کاهش آبهاي زيرزميني ،تغيير الگويهاي بارندگي،
افزاي��ش فرس��ايش و آلودگيه��اي محيطي را به
همراه دارد .اين مقام مسئول آبخيزداري را به نوعي
پيش��گيري قبل از درمان دانس��ت و افزود :مطمئنا
هزينهاي که براي اين پيش��گيري صرف ميکنيم
بس��يار کمتر از هزينههايي اس��ت که براي درمان
صرف خواهيم کرد .وي با بيان اينکه در سال جاري
در  9شهرس��تان گيالن عمليات آبخي��زداري اجرا
ميشود ،خاطرنش��ان کرد :سهم شهرستان رودسر
از مح��ل اعتبارات صندوق توس��عه ملي به منظور
اجراي طرحهاي آبخيزداري و آبخوانداري در سال
جاري حدود  30هزار ميليون ريال بوده که در قالب
پروژههايي از جمله تقويت پوش��ش گياهي مراتع،
عمليات آبخيزداري و آبخوانداري ،ترويج و مشارکت
مردم ،گش��ت ،مراقبت و اطفاي حريق و حدنگاري
اراضي(کاداستر) اجرايي ميشود.

جلسه هم انديشي صميمانه کارشناسان مخابرات با مدير مخابرات منطقه گلستان برگزار شد

گلس��تان ،زهرا صفرخاني  :جلس��ه هم انديش��ي با
کارشناسان در راستاي استفاده از نظرات وپيشنهادات
آنان در پيش��برد هرچه بهتر اهداف ش��رکت براي
دومي��ن بار در مخابرات منطقه گلس��تان تش��کيل
گرديد. .در اين نشست مدير مخابرات منطقه گلستان
گفت  :يکي از سرمايههاي بزرگي که هميشه به آن
افتخار کرديم حضور وت�لاش همکاران پرتالش ،
مستعد ومتخصصي است که در نقاط مختلف استان
هميار ،کمک کار وهمسفر ما هستند .وي ادامه داد

:در مس��يري که فرصتي به ما داده شده که به مردم
خوب اس��تانمان خدمت��ي را ارائه دهيم خدماتي که
امروزه مخابرات به عنوان يه دستگاه خدمت رسان
به مردم ارائه ميدهد يکي از ضروريات زندگي است
.در گذشته به دليل نبود وس��يله ارتباطي عدم ارائه
خدمات نمود پيدا نميکرد اما امروزه قطع لحظهاي
ارتباط��ات باعث مختل ش��دن بس��ياري از کارها
وبيزينسه��ا ميگردد .وي ادام��ه داد حوزه فناوري
اطالعات وارتباطات به عنوان پيشران توسعه  ،نقش

بيمه دي سومين شرکت خصوصي
بيمهاي کشور در توليد حق بيمه

ش��رکت بيمه دي
طب��ق صورتهاي
مالي ش��ش ماهه
و ن��ه ماهه س��ال
جاري خ��ود که به
تازگي بر روي کدال (سامانه جامع اطالع
رساني ناشران بورس و فرابورس) منتشر
شده اس��ت ،در بين شرکتهاي بيمهاي
خصوصي رتبه س��وم در توليد حق بيمه
را کس��ب نموده است .به گزارش روزنامه
عصرايراني��ان به نق��ل از روابط عموميو
امور بي��ن الملل؛ براس��اس صورتهاي
مالي شش ماهه حسابرسي شده منتهي به
 97/06/31شرکت بيمه دي که در سامانه
کدال منتشر شده است ،حق بيمه صادره
شرکت حدود  ٢هزار و  ٥٢٢ميليارد ريال
و خسارت پرداختي بالغ بر  ١١هزار و ١٠٨
ميليارد ريال بوده است.طبق اين گزارش
در دوره عملکردي مزبور ضريب خسارت
(س��هم کل ش��رکت) براي کليه رشتهها
 99/52درصد و ضريب خس��ارت (سهم
نگهداري) شرکت براي کليه رشتهها ٧١
درصد اعالم شده است.براساس اطالعات
شرکت اصلي در ش��ش ماهه منتهي به
 97/06/31به ازاي هر س��هم  ١٠٠ريال
و براس��اس اطالع��ات صورتهاي مالي
تلفيقي به ازاي هر س��هم  ١٨١ريال سود
محقق شده است.گفتني است طبق آمار
عملکرد نه ماهه منتهي ب��ه 97/09/30
منتشر شده در سامانه کدال ،شرکت بيمه
دي (سهاميعام) ،صدور حق بيمه به مبلغ
 ٢٨هزار و  ٢٩٤ميلي��ارد ريال و پرداخت
خس��ارت به مبلغ  ١٧هزار و  ٧٤١ميليارد
ريال بوده است
تاييد صالحيت معاون مالي بيمهکوثر

صالحيت حرفهاي
فره��اد اعلميف��ر،
معاون مالي شرکت
بيمهکوثر ازس��وي
بيم��ه مرک��زي
جمه��وري اس�لاميايران تاييد ش��د.به
گزارش روزنامه عصرايراني��ان به نقل از
روابطعموميبيمهکوثر؛ فرهاد اعلميفر با
بيش از 12س��ال تجرب��ه در حوزه بيمه و
مديريت ،در شرکت بيمهکوثر تاکنون در
س��مت معاون مالي فعاليت داشته است
و اکن��ون پ��س از اخذ مج��وز از مبادي
ذيربط خصوصا بيمه مرکزي جمهوري
اس�لاميايران در اين سمت به ماموريت
خويش ادامه خواهد داد.
اخبارشهرستان

شهرستان

اخبار شهرستان
اعالم آمادگي براي تحويل
عرصههاي منابع طبيعي جهت
توسعه فضاي سبز قم

بايد با اين هزينههاي واقعي مد نظر قرار داد .صابرعس��کرپور مدير امور
مالي بانک مسکن نيز در اين پنل ،گفت :نظام بودجه ريز عملياتي در بانک
مسکن آغاز شده است و بر اساس برنامه زمانبندي در سال آينده گامهاي
عملياتي نظام بودجهريزي عملياتي در بانک مسکن تکميل خواهد شد.
وي با بيان اينکه خوش��بختانه بودجهريزي مبتن��ي بر عملکرد در بانک
مسکن پيشرفتهاي خوبي داشته است ،گفت :اين موضوع به عنوان يک
سياست مهم در جهت شفاف س��ازي مالي سازمانها گام موثري است
اما نيازمند مقدماتي اس��ت .مدير امور مالي بانک مسکن ،شفافيت مالي
را يکي از ارکان مهم بانک برش��مرد و افزود :در بانک مس��کن گامهاي
سلسله مراتب در قالب درختوارههاي نرم افزاري و سيستماتيک در جهت
تکميل گامهاي نظام بودجهريزي بر مبناي عملکرد طراحي شده است.
عس��کرپور با تشريح درختوارههاي تکميل زنجيره بودجهريزي مبتني بر
عملکرد در بانک مس��کن افزود :در اين زنجيره ،فرايندها با جزئيات و با
نگاه سيستماتيک مورد ارزيابي قرار گرفته است .اين مقام مسوول در بانک
مسکن ،پياده سازي گامهاي سيستماتيک بودجهريزي عملياتي در بانک
مسکن را يکي از اقدامات مهم عنوان کرد و تاکيد کرد :خوشبختانه روند
عملياتي شدن بودجهريزي مبتني بر عملکرد در اين بانک با دقت و جديت
در حال انجام است که اميدواريم در سال آينده به يک پيشرفت قابل توجه
در اين فرايند دست يابيم.

اخبار

بس��زايي در اقتصاد کش��ور در بحث اشتغال وهمه
ابعاد زندگ��ي دارد و هموار نمودن زيرس��اختهاي
اين فضا برعهده ما ميباش��د و م��ا بايد ارتباطي را
برقرار کنيم که موجب رضايتمندي ورونق کس��ب
وکار مردم وموجب رفع بسياري از مشکالت اشتغال
ومسايل اجتماعي شده و از اين جهت بايد خداوند را
شاکر باشيم که در مجموعهاي مشغول بکار هستيم
که ميتوانيم گرهاي از مش��کالت مردم را باز کنيم
همانطور که در احاديث آمده اگر خدا فرصتي را به ما

داده که اين فرصت منجر به خدمت گذاري به مردم
شود بايد خداوند را شکر کنيم .وي هدف از تشکيل
اين جلس��ات را در جريان قرار گرفتن کارشناسان از
مسايل شرکت و کمک به تصميم گيريها وآسيب
شناس��ي دقيق با ديد کارشناس��انه بيان نمود .وي
اظهار داش��ت  :هرچند ديد ونگاه کارشناس ديدي
ايده آل گرا بوده اما براي پيش��رفت وبهبود برنامهها
شرکت اس��تفاده از نظرات وپيشنهادات کارشناسان
مهم وارزشمند ميباشد.

مديريت مصرف راه عبور کشور
از بحران کم آبي

به گزارش روابط عموميش��رکت آب و
فاضالب اس��تان ق��م ،کارگاه تخصصي
بررسي عملکرد آب بدون درآمد و مديريت
مصرف شرکتهاي آب و فاضالب پروژه
محور با حضور مدير دفتر مديريت مصرف
و آب بدون درآمد شرکت مهندسي آب و
فاضالب کشور س��الن کوثر شرکت آب
و فاض�لاب قم برگزار ش��د .مديرعامل
ش��رکت آب و فاض�لاب اس��تان قم در
اين کارگاه در س��خناني ،عمده مش��کل
کمآبي را در کش��ور هدر رفت آب و سوء
مديريت در مصرف دانس��ت و گفت :اگر
موضوع مديريت مصرف به صورت جدي
پيگيري شود ،مش��کل کمبود آب شرب
در کش��ور تا حد بس��يار زيادي برطرف
خواهد شد .دکتر علي جان صادق پور با
اشاره به اقدامات صورت گرفته در بحث
کاه��ش آب بدون درآمد و هدر رفت آب
در قم اظهار داشت :ميزان هدر رفت آب
در اس��تان قم از  19.45در س��ال  85به
 17.63در سال  96رسيده و جايگاه سوم
را از اين لحاظ در بين شرکتهاي آب و
فاضالب کشور در اختيار دارد .وي تاکيد
کرد :ب��ا تالش و همت مضاعف به ويژه
در بحث جلوگيري از انشعابات غيرمجاز،
نص��ب کنت��ور و رف��ع س��ريع ح��وادث
ميتوانيم اين عدد را در کشور به زير 15
درصد برسانيم که اين مهم نيازمند اراده
جمع��ي متصديان صنعت آب و همراهي
مردم است.
 ۵۰هزار متر از معابر رشت خط
کشي محوري شد

حس��نهاديزاده مدير ايمني و مهندسي
ترافيک شهرداري رشت گفت ۵۰ :هزار
متر از معابر رش��ت خط کش��ي محوري
شد .به گزارش واحد خبر مديريت اجرايي
ارتباط با رس��انههاي ش��هرداري رشت،
حس��نهاديزاده مدير ايمني و مهندسي
ترافيک شهرداري رشت در گفت و گويي
اظهار کرد :خط کش��ي محوري از جمله
عالئم افقي در حوزه ترافيک محس��وب
ميشوند و عالوه بر انضباط ترافيکي به
افزايش ايمني معابر نيز کمک ميکنند.
وي اف��زود :در همي��ن راس��تا مديريت
ايمني و مهندسي ترافيک حوزه معاونت
حمل و نقل ترافيک ش��هرداري رشت از
اول تا  ۱۷دي بيش از  ۵۰هزار متر طول
خط کش��ي محوري با رنگ سرد شامل
حدود  ۲۱هزار متر طول خط کشي ممتد
و  ۲۹هزار متر طول خط کش��ي منقطع
اجرا کرده است.

