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اخبار
تقدیر بانک پاسارگاد در مسابقات
بینالمللی کشتی آزاد جام تختی

با حض��ور سلطانیفر وزیر ورزش ،استاندار
کرمانشاه ،مسئوالن استان ،نمایندگان مردم
در مجلس ش��ورای اسالمی و مسئوالن
فدراسیون کش��تی ،از بان��ک پاسارگاد به
عن��وان تنها حامی مالی برت��ر فدراسیون
و تیمهای ملی کش��تی تقدیر شد .در این
مراسم از دکتر قاسم��ی مدیرعامل بانک
پاسارگاد که در طول سالهای گذشته در
راه افتخار آفرینی قهرمانان بزرگ کشتی
ای��ران به عن��وان پر افتخارتری��ن ورزش
کشور ،همواره همراه و پشتیبان بودهاند ،از
سوی مسئوالن فدراسیون کشتی قدردانی
بهعملآمد .در مسابقات امسال جام کشتی
آزاد تختی که در کرمانش��اه برگزار ش��د
کشورهای ایران ،آذربایجان ،ترکیه ،روسیه،
ارمنس��تان ،مجارستان ،هلن��د ،بالروس،
قرقیزستان ،گرجس��تان و کش��تیگیران
مدعی داخلی حضور داشتند.
تامین مالی شش پروژه صادراتی عمده
توسط شعبه شیراز بانک توسعه صادرات

رییس شعبه شیراز بانک توسعه صادرات
اع�لام کرد :با تامین مالی ش��ش پروژه
صادرات��ی عمده در استان به مبلغ 3700
میلیارد ریال موجبات اش��تغال  240نفرو
ارزآوری  260میلیون دالری فراهم شده
است .سیدصمدالدین هاشمی در گفت و
گو با روابط عمومی بانک توسعه صادرات
با اعالم ای��ن مطلب افزود :بانک توسعه
صادرات ش��عبه ش��یراز با پرداخت مبلغ
 2170میلیون ریال تس��هیالت صادراتی
ت��ا دی م��اه  97با رش��دی  65درصدی
نس��بت به دوره مشابه سال قبل حمایت
همه جانبه خود را از صادرکنندگان استان
فارس اعالم داش��ته اس��ت .وی اضافه
کرد :شعبه ش��یراز بانک توسعه صادرات
ایران به عنوان یکی از حمایت کنندگان
دولت در حوزه صادرات توانست در مدت
فعالیت خود از سال  1375تاکنون نسبت
ب��ه پوش��ش و تامین مالی پ��روژه های
صادراتی حمایت هم��ه جانبه خود را در
ارائه خدمات ارز و ریال به صادرکنندگان
خدمت رسانی کند.

برندگان مس��ابقه «عی��دی در دی»
که در قالب جش��نواره دی و با هدف
ش��ورآفرینی میان مشتریان بانک دی
برگزار ش��د ،اعالم ش��دند .به گزارش
اداره روابط عموم��ی و تبلیغات بانک
دی؛ در این مسابقه که با رویکرد بهره
ب��رداری از ظرفیت ه��م نامی بانک و
ماه دی و تقویت جایگاه ذهنی برند در

برندگان مسابقه «عیدی در دی» اعالم شدند

افکار عمومی برگزار شد 4200 ،نفر از
مشتریان بانک شرکت کردند .بر اساس
این گزارش ،از میان شرکت کنندگانی
که پس از دریافت کارت قرعه کش��ی
نسبت به ثبت سریال کارت دریافتی،
شماره مش��تری و اطالعات شخصی
خ��ود در سامان��ه اقدام کردن��د تعداد
 3348نفر موفق ش��دند ب��ه  5سوال

بع��د از ظهرامروز مرتضی بانک با حضور
در شهرک های صنعتی آبادان و خرمشهر
 ۶پروژه ی مهم سرمایه گذاری را افتتاح
کرد؛ در این مراس��م مدیر عامل ،معاون
سرمایه گذاری و کس��ب و کارهای این
سازمان و جمعی از مسئولین محلی وی
را همراه��ی کردند .کارخانه «ویرا پخش
باران ارون��د» بزرگترین کارخانه فرآوری
و بسته بندی برنج در کشور اولین پروژه
از شهرک های صنعتی آبادان بود که به
بهره ب��رداری رسید ؛ این پروژه با مبلغی
بالغ بر  ۱۳میلیارد تومان و با اش��تغالزایی
برای  ۸۰نفر آغاز به کار کرد  .طرح توسعه
«ساقه زرین اروند» شرکت فرآوری خرما
و تولید انواع ش��کالت در منطقه اشتغال
جدی��د برای  ۱۰نفر و ش��رکت «اف آر»
تولی��د کننده انواع لوازم خانگی ،دو پروژه
دیگر افتتاح شده در شهرک صنعتی آبادان
بودند .در ادامه دبیر شورایعالی مناطق آزاد
با حضور در ش��هر ک صنعتی خرمشهر
 ۳پ��روژه دیگ��ر را افتتاح کرد .ش��رکت
«مهندسی فن��اوری جدید صلح آسمانی
ارون��د» با کاربری تولیدی صنعتی پارچه
خ��ام بنر تبلیغاتی ،ش��رکت «پاک پلیمر
اروند» نخس��تین کارخانه تولید انواع نوار
لب��ه  pvcدر جنوب کش��ور و ب��ا بهره
برداری از ش��رکت «تاج پالست اروند»
تولید کننده لوله و اتص��االت  upvcتا
سایز  ۶۳۰با کاربردهای انتقال فاضالب،
آبرسانی تحت فشار ،کشاورزی ،ساختمانی
و مخابرات��ی باتوجه به نیاز منطقه و لزوم
ص��ادرات و ارزآوری سف��ر وی به پایان
رسید .
طرح بخشودگی کل سود و جرایم
تسهیالت مسکن

مدیر شعب بانک مسکن آذربایجانشرقی
گفت :سود تسهیالت باز آفرینی شهری
( بافته��ای فرسوده) از اول سال آینده از
 18درصد به  9درصد کاهش مییابد .امیر
رنجبریان اظهار داشت :براساس ماده دو
تبصره  35قان��ون بودجه سال  ، 95تمام
اف��رادی که در سال  95و قبل از آن از وام
مسکن بانک مسکن استفاده کرده و دارای
بدهی معوقه بودهان��د ،در صورت واریزی
یکج��ای باقیمانده اص��ل وام دریافتی ،از
بخش��ودگی کل سود و جرائ��م دیر کرد
بهرهمند خواهند شد .وی افزود :همچنین
افرادی که مش��مول این طرح نیستند یا
توانای��ی پرداخت یکجایی باقیمانده اصل
وام دریافت��ی را ندارند ،در ص��ورت واریز
اقساط معوقه خود میتوانند از بخشودگی
کل جرائم دیر کرد برخوردار شوند.

گفتنی است ،بانک دی هر سال با فرا
رسیدن اولین ماه فصل زمستان اقدام
به برگزاری کمپین های دورن و برون
سازمانی در قالب جشنواره دی می کند
که در سال جاری نیز این جش��نواره با
سه رویداد «دی��دار در دی»« ،عیدی
در دی» و «هنرمن��دی در دی» ب��ا
جامعه هدف عموم مردم ،مش��تریان و

همکاران گروه مالی دی برگزار ش��د.
اسامی برندگان در قرعه کشی مسابقه
عی��دی در دی در وب سای��ت بانک
دی ب��ه نش��انی ir.http://day24
منشرش��ده است و برندگان می توانند
از تاریخ  1397/12/01جهت دریافت
جوایز با ارائه اصل کارت مس��ابقه به
شعب مندرج در سایت مراجعه کنند.

حمایت دولت و مجلس از افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون

حجتاهلل مهدیان رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت:
بان��ک توسعه تعاون در راستای انج��ام رسالتهای حرفهای خود نیازمند
حمای��ت دولت و مجلس در افزایش سرمایه بانک میباش��د .به گزارش
روزنامه عصرایرانیان ،رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون
که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و در آستانه یوماهلل
 ۲۲بهمنم��اه سخن میگفت با اعالم مطلب فوق اظهار داش��ت :بانک
توسعه تعاون در سال  88با سرمایه اولیه معادل  5هزار میلیارد ریال از محل
حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایهای بخش تعاون،
بهطور رسمی فعالیتش را آغاز نمود و مأموریتهای شامل کمک به توسعه
اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق توسعه بخش تعاونی و فراهم کردن
زمینههای عدالت اجتماعی و تأمین سرمایه کارآفرینان و افراد جویای کار
بهمنظور ایجاد اشتغال جدید بر عهده این بانک قرار گرفت .مهدیان با اشاره
به اینکه علیرغم مأموریتهای مه��م این بانک در توسعه بخش تعاون،
تاکنون افزایش سرمای��ه قابلتوجهی جهت بانک توسعه تعاون از سوی
دولت اعمال نشده است خاطرنشان کرد :مسلم ًا حرکت در جهت دستیابی
به چش��مانداز اقتصادی بخش تعاون و رسیدن به سهم واقعی این بخش
در اقتصاد ملی ،نیازمند افزایش توان اقتصادی بانک توسعه تعاون میباشد

بانک ملی ایران به منظور رونق هرچه بیشتر کسب
و کار در کش��ور ،پرداخت تسهیالت به بخش های
اقتصادی را یکی از مهم ترین اولویت ها و سیاست
های کاری خود ق��رار داده است به طوری که طی
سال های اخیر صدها بنگاه اقتصادی با تس��هیالت
ای��ن بانک از رک��ود و بحران خارج ش��ده اند .به
گ��زارش روابط عمومی بانک مل��ی ایران ،پرداخت
تسهیالت به بنگاه ها جهت رونق اقتصادی از مهم
ترین رویکردهای این بانک طی سال های گذشته
ب��وده و با پیروزی انقالب اسالمی و نیاز کش��ور به

که ازجمله افزایش سرمایه این بانک میباش��د .مدیرعامل بانک توسعه
تعاون بابیان این مطلب که افزایش سرمایه بانک ،تعادل بین هزینههای
تأمین مالی و اجرای تکالیف قانونی را پوش��ش میدهد و وابستگی بانک
به منابع گرانقیمت بازار را کم خواهد کرد خاطرنشان کرد :در حال حاضر
یکی از اصلیترین مش��کالت عدم افزایش سرمایه بانک است و علیرغم
نیاز به افزایش سرمایه در سنوات گذشته و متعاقب آن تخصیص سرمایه

از مب��ادی ذیربط ،بانک توسعه تعاون از کمترین میزان افزایش سرمایه
در بین سایر بانکها برخوردار بوده است .رئیس هیئتمدیره با اش��اره به
تجربیات گرانبهای تعاونیها در جهان برای حل بحرانهای اقتصادی-
اجتماعی ،در این رابطه خاطرنشان کرد :در حال حاضر با توجه به شرایط
کنونی چارهای جز توسعه جهشوار بخش تعاونی در کشور و راهی بهجز
بازگش��تن به سیاستهای کلی اصل  ۴۴قان��ون اساسی و توسعه بخش
تعاونی نداریم .بهعبارتدیگر در شرایط کنونی و به دالیلی از قبیل «مواجه
بودن با بحرانهای اقتصادی ناشی از تحریم «« ،لزوم خروج غیر تورمی
از رک��ود «« ،لزوم کوچکس��ازی دولت و حمایت از بنگاههای کوچک و
متوسط و مشاغل خرد و خانگی « ،نیازمند رشد و توسعه با سرعت بیشتر
بخش تعاونی در اقتصاد کشور هستیم .مهدیان افزود :بانک توسعه تعاون
بهعنوان یک بانک توسعهای و تخصصی که قانونگذار هدف نهائی و غائی
آن را معطوف به ایفای نقش مؤثر در توسعه بخش تعاون و افزایش کمی
و کیفی سهم این بخش در اقتصاد ملی تعریف نموده است برای دستیابی
به اهداف عالی خود در راستای افزایش و توسعه اش��تغال و حفظ اشتغال
موجود و رونق کسبوکار و تولید و خدمات نیازمند ،افزایش سرمایه است
که انشاءاهلل دولت و مجلس محترم در این راستا بانک را یاری نمایند.

دست یاری بانک ملی ایران به سمت بنگاه های اقتصادی
سازندگی نیز این بان��ک در کنار مردم و دولت گام
برداشت به گونه ای که تسهیالت سرمایه در گردش
و تسهیالت پرداختی به بخش های اقتصادی همواره
سهم قابل توجه ای در مجموع تسهیالت پرداختی
این بانک داش��ته است .از سویی ش��رایط اقتصادی
کشور طی سالهای اخیر برخی پروژهها و بنگاههای
اقتصادی را دچار محدودیتهای تولید کرد یا آن ها
را از توسعه بازداش��ت که بان��ک ملی ایران با رصد
شرایط موجود به یاری این بنگاه ها شتافته و تا حد
امکان آنها را به ادامه حیات ترغیب کرده است .این

بانک طی سال  88تا پایان آذر ماه امسال به صدها
بنگاه اقتصادی و واحدهای مختلف تولیدی کوچک،
متوسط و بزرگ در نقاط مختلف کش��ور تسهیالت
پرداخت کرده است .طی این مدت تعداد یک میلیون
و  58هزار و  893فقره تسهیالت سرمایه در گردش
ب��ه مبلغ  787ه��زار و  503میلیارد ری��ال به واحد
تولیدی و بنگاه های اقتصادی اختصاص یافته است.
همچنین بانک ملی ایران در راستای همس��ویی با
سیاست ه��ای دولت در جهت توسع��ه طرح های
اش��تغال زا و کمک به رونق بخ��ش های مختلف

اقتص��ادی ،بیش از یک میلی��ون و  681هزار فقره
تس��هیالت به ارزش  673هزار و  603میلیارد ریال
طی سال گذشته به اقتصاد کشور تزریق کرده است.
این بانک در راستای به کارگیری ظرفیت های خود
در جهت رون��ق بخش های اقتصادی و با توجه به
جایگاه بخش صنعت و معدن در اقتصاد کشور ،توجه
ویژه ای به بنگاه های اقتصادی این بخش داشته و
بر همین اساس در سال گذش��ته بالغ بر  86هزار و
 655میلیارد ریال تسهیالت در  26هزار و  912فقره
پرداخت کرده است.

امنیت خاطر تولیدکنندگان با تاسیس صندوق بیمه کشاورزی

ش��ورای انقالب اسالم��ی در تاریخ هش��تم بهمن
ماه س��ال  1358به منظور حمایت از کش��اورزان و
دامدارانی که محصوالتش��ان بر اثر حوادث قهری و
طبیعی دچار خسارت می شد و برای کمک به ادامه
فعالیت تولیدی آنان ،مصوب کرد صندوق ویژه ای به
نام «صندوق کمک به خسارت دیدگان محصوالت
کشاورزی و دامی» در بانک کشاورزی تشکیل شود؛

و بانک کش��اورزی در چهار دهه اخی��ر و در اجرای
برنامه های حمایتی نظام مقدس جمهوری اسالمی
از تولیدکنندگان بخش کشاورزی ،فعالیت های این
صندوق را گسترش داده به طوری که امروز در جشن
چه��ل سالگی انقالب ش��کوهمند اسالمی ،مفتخر
اس��ت که عالوه ب��ر محصوالت کش��اورزی ،بیمه
سایر عوامل مؤثر در تولید بخش کش��اورزی شامل

اش��جار ،ابنیه ،تأسیسات ،مس��تحدثات ،قنوات ،چاه
های آب کش��اورزی ،تأسیسات آبیاری ،فعالیت ها و
کلیه خدمات کشاورزی و عوامل تولید (ماشین آالت،
ابزار و ادوات کشاورزی) را در قبال حوادث بیمه پذیر
به مأموریت های صندوق بیمه افزوده است .اکنون
صندوق بیمه کشاورزی با حمایت از انواع محصوالت
و تولیدات بخش کش��اورزی در مقابل خسارت های

ناشی از سوانح طبیعی و حوادث قهری نظیر تگرگ
و طوفان ،خشکس��الی ،زلزله ،سی��ل ،سرمازدگی و
یخبن��دان ،آتش س��وزی ،صاعقه ،آف��ات و امراض
نباتی عمومی و قرنطینه ای و امراض واگیر حیوانی
عمومی و قرنطینه ای ،اب��زاری برای نیل به اهداف
و سیاست های بخش کش��اورزی و عاملی موثر در
توسعه معیشت کشاورزان است.

وزیر ورزش و جوانان:

 ۸هزار و  ۷۰۰مکان ورزشی در کشور وجود دارد

ایالم ،آذر یعقوبیان :مس��عود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان روز پنج
شنبه در جلسه ش��ورای اداری استان گفت :در حوزه ورزش و جوانان،
قبل از انقالب کمتر از هزار مکان در کل کش��ور وجود داش��ت اما هم
اکنون بیش از  ۸هزار و  ۷۰۰مکان ورزشی به وجود آمده است .وی
افزود :با وجود تنگناها و محدودیتها در تالشیم مشکالت را رفع کنیم
و اکنون در ایالم نیز با افتتاح  ۲پروژه ،سالن تیراندازی و خانه تکواندو
همچنین به بهره برداری رسیدن  ۹۵طرح دیگر سرانه ورزشی در این
استان افزایش چشمگیری خواهد داشت .وزیر ورزش و جوانان با بیان
اینکه دولت دوازدهم نگاه وی��ژهای به توسعه ورزش در مناطق کمتر
توسعه یافته و روستاها دارد ،اظهار داشت :اگر فضاهای ورزشی احداث
شده توسط دیگر دستگاهها را هم در نظر بگیریم تعداد اماکن ورزشی
کنونی در سطح کشور به  ۱۴هزار مکان میرسد .وی با بیان اینکه تمام
ت�لاش ما در سالهای اخیر رسیدگی به ورزش از لحاظ زیر ساختی و
نرم افزاری بوده ،گفت :در تالشیم امکانات ورزشی مناسبی در سراسر
کشور توزیع شود و ورزش در کشور بخصوص در مناطق کمتر توسعه
یافت��ه به جایگاه واقعی خود برسد.سلطانی فر رسیدگی به مش��کالت
ایالم از جمله ورزش را بسیار مهم دانست و افزود :ورزشکاران ایالمی
نقش بس��یار مهم و پررنگی در ورزش قهرمانی کشور داشته و انتظار
داریم همچنان در مس��یر پیشرفت گام بردارند.قاسم سلیمانی دشتکی
استاندار ایالم نیز در این جلس��ه اظهار داشت :استان ایالم با تقدیم ۳
هزار شهید و  ۱۲هزار جانباز به انقالب ،نقش خود را به خوبی ایفا کرده

اس��ت که میطلبد نظام ،دولت و بخ��ش خصوصی با کمک یکدیگر
استان را از نظر شاخصهای توسعه به سطح متوسط کشوری برسانند.
وی افزود :نرخ بیکاری باالتر از متوسط کش��وری و فراوانی نرخ افراد
تحت پوشش نهادهای حمایتی را از چالشهای فرا روی استان ایالم
است.استان��دار ایالم ادام��ه داد :استان به خاطر حضور مس��تقیم در
دفاع مقدس ،هش��ت سال از توسعه عقب افتاده است و رفع این عقب
ماندگی نیازمند توجه بیشتر نظام و دولت به این استان است.وی بیان
داش��ت :در نه ماهه اول سال ج��اری  ۳۷۸طالق در استان ایالم ثبت
ش��ده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۱۲درصد کاهش داشته
است.وی اف��زود :همچنین ه��زار و  ۵۰۳ازدواج در نه ماهه اول سال

تشریح عملكرد دستاوردهای چهل ساله صنعت برق در قم

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم در
نشست خبری با اصحاب رسانه دستاورد های چهل
ساله صنعت برق قم را تشریح کرد .مهدی آهنین
پنجه در نشس��ت خبری که در حاشیه نمایشگاه
شکوه چهل ساله در قم برگزار شد ضمن تشریح
عملکرد شرکت توزیع نیروی برق استان قم اظهار
داشت:شبکه برق استان قم با  7800کیلومتر شبکه
فشار متوسط و ضعیف و با بیش از  7200دستگاه
ترانس��فورماتور هوای��ی و زمینی ب��رق  556هزار
مش��ترک در استان را تغذیه می کند .وی در ادامه
بیان داشت 82 :درصد از مشترکین شرکت توزیع
برق قم مربوط به بخش خانگی است که  38درصد
مصرف برق را به خود اختصاص می دهند .آهنین
پنجه با بیان این مطلب که یک درصد از مشترکین
برق استان،صنعتی می باش��د ،اظهار داش��ت:این
بخ��ش  28درصد از مصارف ب��رق استان را در بر
م��ی گیرد .مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق

استان قم از نصب بیش از  8400کنتور هوش��مند
فهام برای مشترکین دیماندی خبر داد و افزود :با
نصب کنتور فهام کلیه اطالعات مشترکین اعم از
دستکاری کنتور،مصارف و غیره به صورت آنالین
از طریق دیتا قابل دسترس است .وی با اش��اره به
اینکه در حال حاضر  46مگاوات تولید پراکنده برق
در استان به بهره برداری رسیده است اظهار داشت:
در حال حاض��ر پروانه  370مگاوات نیروگاه تولید
پراکنده صادر شده است و درخواست بیش از 1000
مگاوات دیگر نیز در حال بررسی می باش��د .وی
گفت :در بخش مدیریت مصرف  7برنامه ،استفاده
از فناوری های نوین،همکاری صنایع و ادارات،تغییر
ساعت کار ادارات،همکاری سی ان جی ها ،استفاده
از مولدهای خود تامین،خاموشی چاههای کشاورزی
در ساعات پیک و سرویس کولرهای آبی و گازی
جهت مدیریت پیک بار تابستان  98در دستور کار
قرار دارد.

جاری در استان ایالم رخ داده که نس��بت به مدت مشابه سال گذشته
 ۵/۹درصد کاهش داشته است.سلیمانی دشتکی در ادامه میانگین سن
ازدواج پسران و دختران در استان ایالم را به ترتیب  ۸۵/۲۹و ۶۹/۲۵
عنوان کرد.وی خاطر نش��ان کرد :ش��هرستان ایالم ب��ا  ۲۳۵هزار نفر
معادل  ۲۸درصد آن را جوانان  ۱۵تا  ۲۹سال تش��کیل میدهند که از
این تعداد  ۳۲هزار نفر معادل  ۴۹درصد را مردان و  ۳۲هزار نفر معادل
 ۵۰درصد را زنان تشکیل میدهند.استاندار ایالم تاکید کرد :از ابتدای
سال جاری تاکنون  ۵۷مدال طال ،نقره و برنز توسط ورزشکاران استان
کسب ش��ده که این امر نش��ان از وجود استعدادهای بسیار در استان
ایالم است.به گفته استان��دار ایالم از جمعیت  ۶۰۰هزار نفری استان،
 ۸/۵۰درصد را خانمها و  ۲/۲۴را آقایان تشکیل خواهند داد.مدیر کل
ورزش و جوانان استان ایالم نیز در این جلسه اظهار داشت :از ابتدای
سال جاری تا کنون استان ایالم ۲۱مورد میزبانی مسابقات منطقهای
و قهرمانی داشته است ،که در این راستا  ۹تفاهم نامه ورزشی با کشور
عراق-استان واسط نیر انعقاد ش��ده است.وی در ادامه کل پروژههای
نیم��ه تمام در سال جاری را  ۹۷مورد عنوان کرد و افزود :از این تعداد
 ۲۳پروژه ملی ۶۳ ،پروژه استانی و  ۹پروژه نفت است.مدیرکل ورزش
و جوانان استان بیان داشت :سرانه ورزشی استان با افتتاح پروژههای
دهه فجر به ح��دود  ۹۰سانتی متر خواهد رسید.وی گفت :هم اکنون
 ۴۴مکان ورزش��ی (سرپوشیده و رو باز ) در سطح روستاهای استان با
متراژ  ۱۲۲هزار و  ۳۳۸هزار وجود دارد.

کسب لوح و تندیس افتخار توسط مسئول شعبه بانک تجارت اردبیل

اردبیل ،پروین حس��ینی :پیام حاج محمدی مسئول
شعبه بانک تجارت بسیج اردبیل ،بعنوان یکی از سه
رئیس شعبه برتر کشوری موفق به اخذ لوح و تندیس
افتخار شد.در گردهمایی روسای موفق شعب بانکهای
سراسر کشور که با حضور عبدالناصر همتی رئیس کل
بانک مرکزی ،فرش��اد حیدری رئیس موسسه عالی
آموزش بانکداری ایران و جمعی از مدیران ارشد بانکی
و روسای موفق ش��بکه بانکی کشور برگزار شد ،پیام
حاج محمدی مسئول شعبه بانک تجارت بسیج اردبیل،
بعنوان یکی از سه رئیس شعبه برتر کشوری موفق به
اخذ لوح و تندیس افتخارشد .پیام حاج محمدی با اشاره
به دالیل انتخاب شدنش به عنوان یکی از سه رئیس
برتر کشوری می گوید :شعبه بسیج و باجه های تحت
پوش��ش آن به استناد آمارهای ارائه شده موفق ترین
شعبه استان و یکی از برترین شعب کشوری می باشد
 .مسئول شعبه بانک تجارت بس��یج اردبیل در ادامه
خاطر نشان کرد :افزایش صددرصدی منابع ،افزایش

تس��هیالت توأم با رعایت بهداشت اعتباری ،کاهش
مطالبات معوق و تحق��ق  112درصدی هدف مانده
و همچنین تحقق  200درصدی هدف رشد ضمانت
نامه ای ،کاهش نرخ هزینه پول ،کس��ب رتبه اول در
طرح تسهیالت آنی و افزایش سود آوری از مهمترین
اقدام��ات صورت پذیرفته در راست��ای ارتقای جایگاه
شعبه بوده است .علی ایحال کارتیمی ،نگرش مثبت
و بهره مندی از همکاران بس��یار مجرب و کارآزموده
از دیگر عوامل اصلی موفقیت ش��عبه بوده است .وی
ضمن تقدیر و تشکر از برنامه ریزی و راهنمایی های
دقیق مدیریت محترم ش��عب بانک تج��ارت اردبیل
جناب آقای باقرلو و اجرای جمعی برنامه ها توسط کلیه
پرسنل بانک تجارت بویژه همکاران عزیز شعبه بسیج
اردبیل اظهار داشتند :مطمئنا ایجاد حساسیت توسط
مدیریت محترم منطقه و تعیین اهداف ،بعنوان چشم
اندازی برای شعب تلقی شده و مسیر حرکت شعبه را
مشخص می نماید.

هشتاد و ششمین نشست شورای راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیالن برگزار شد

هشتاد و ششمین نشست شورای راهبردی دانشگاه
علوم پزشکی گیالن ،با رویکرد بررسی میزان تحقق
اهداف منابع انس��انی در برنامه راهبردی دانشگاه،
برگزار شد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی دانشگاه
علوم پزش��کی گیالن(وب دا)؛ دکتر شاهرخ یوسف

زاده چابک -رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن،
در هش��تاد و ششمین نشست ش��ورای راهبردی با
تاکید بر بهبود کارایی و اثربخش��ی نیروی انسانی،
تصری��ح کرد :در حال حاضر مدیریت منابع مالی از
برنام��ه های استراتژیک ح��وزه سالمت در گیالن

گسترشخدماتبانکداریالکترونیک
بانک رفاه در شاخصهای شش گانه

خدم��ات بانک��داری
الکترونی��ک بان��ک
رف��اه در ساله��ای
 1392ت��ا  1397در
ش��اخصهای شش
گانه گسترش یافته و با رش��د روبرو بوده
است .به گ��زارش روزنامه عصرایرانیان به
نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران،
این بانک با هدف تسهیل و گسترش ارائه
خدمات بانکی روزآمد برای آحاد اقشار جامعه
و صرفه جویی در وقت و هزینههای دریافت
خدم��ات بانکی و کم��ک به حفظ محیط
زیست ،نسبت به توسعه زیرساختها ،ابزار
و کاناله��ای الکترونیکی خود به صورت
مت��وازن و همه جانبه اقدام کرده است که
نتایج این توسعه شامل :رشد  93درصدی
در تع��داد دستگاههای خودپرداز ،رش��د 7
درصدی تع��داد پایانههای فروش��گاهی،
رشد  138درصدی تعداد کارتهای بانکی
صادره ،رشد قابل توجه در تعداد پذیرندگان
درگاه پرداخت اینترنتی ،رش��د قابل توجه
مش��تریان فعال اینترنت بان��ک و موبایل
بانک ،در بانک رفاه بوده است.
برگزاری جشنواره
فصل تخفیف بیمه کوثر

ش��رکت بیم��هکوثر
بهمنظ��ور توسع��ه
فرهنگ بیمه در میان
آح��اد جامع��ه و ارائه
تخفیفه��ای وی��ژه،
جش��نواره فصل تخفیف را از چهلمین بهار
انقالب تا بهار  98برگزار میکند .به گزارش
روزنامه عصرایرانیان به نقل از روابطعمومی
بیمه کوثر ،در این جش��نواره بیمهنامههای
هزینهه��ای حقوق��ی ش��امل بیمهنام��ه
حامی اتومبیل ب��ا بیمهنامه بدنه ،بیمهنامه
حامی مسکن و محل کس��ب با بیمهنامه
آتشسوزی با  15درصد تخفیف و همچنین
بیمهنامهحامیمسئولیتحرفهایبابیمهنامه
مسئولیت حرفهای پزشکان ،پیراپزشکان و
مهندسان ارائه میش��ود .در این جش��نواره
تخفیف ب��االی  65درصد به بیمهنامههای
بدنه اتومبیلهای باالی  200میلیون تومان
ارائه میش��ود و نیز عم��وم مردم میتوانند
بیمهنامههای ح��وادث و عمر انفرادی را به
ترتیب با تخفیفهای ویژه تا  25و  20درصد
بخرند .همچنین بیمههای مسئولیت طرح
جامع و بیمههای مهندسی (طرح کاش��انه
و سای��ر بیمهنامهها) به ترتیب با تخفیف تا
سقف  15و پنجدرصد ارائه میشود.
اخبارشهرستان

شهرستان

اخبار شهرستان
پروژه سرمایه گذاری در منطقه
آزاد اروند به بهره برداری رسید

مرتب��ط ب��ا برن��د بان��ک و بانکداری
الکترونیک پاسخ صحیح دهند که طی
مراسم قرعه کشی با حضور نمایندگان
معاونت فناوری اطالعات و ارتباطات،
اداره کل بازرسی ،حراست ،امور شعب
و بازاریاب��ی و اداره رواب��ط عمومی و
تبلیغات بان��ک دی  30نفر به عنوان
برندگان این مس��ابقه معرفی ش��دند.

اخبار

اس��ت .در این زمینه ،رسیدن ب��ه ارتقا پایدار منابع
مالی ،در گرو اصالح و بهبود منابع انسانی است .در
این راستا ،استفاده از نوآوری و تکیه بر روش های
نوین در آموزش ،می تواند مثمرثمر باش��د .رییس
دانش��گاه علوم پزش��کی گیالن از اجرای آموزش

مجازی برای  13هزار نفر از کارکنان دانشگاه طی
ده م��اه اول سال  97خب��ر داد و گفت :طی  10ماه
اول س��ال ج��اری 1259 ،دوره در زمینه آموزش و
توانمند سازی نیروی انسانی ،برای کارکنان شاغل
در مراکز مختلف دانشگاه برگزار شد.

جابجایی بیش از یک میلیون نفر
مسافر از پایانه مرزی بیله سوار

اردبیل ،پروین حسینی :مدیرکل راهداری
و حم��ل ونقل ج��اده ای استان اردبیل از
جابجایی بی��ش از یک میلی��ون و 174
هزار نفر مس��افر از پایانه مرزی بیله سوار
درده ماهه امس��ال خبر داد .علی رحمتی
در بازدی��د از پایانه مرزی با بیان اینکه از
این تع��داد 121هزار نفرمس��افر ایرانی و
یک میلیون و 53هزار نفر نیز مس��افران
خارج��ی است گفت:از یک میلیون و174
ه��زار و 82نفر مس��افر 180 ،هزار و969
نف��ر با وسیل��ه نقلی��ه (اتوب��وس ،مینی
بوس،وسواری ) وبیش از993هزار و113
نفر مسافر نیز با پای پیاده تردد کرده اند.
مدیر جهادی است��ان اردبیل در ده ماهه
سالجاری از افزای��ش  45درصدی تردد
مس��افر در پایانه مرزی بیله سوار خبر داد
و خاطرنش��ان کرد:نسبت به مدت مشابه
سال قبل که  812هزار و 289نفر مسافر
بود امسال با تالش شبانه روزی نیروهای
زحمتکش در این پایانه از افزایش خوبی
برخوردارهس��تیم.عضو ش��ورای اداری
است��ان اردبیل مس��افران ورودی ایرانی
را 71هزار و 54نفر و مس��افران خروجی
ایرانی را نیز  49هزارو  969نفر عنوان کرد
وافزود:آمارمسافران ورودی خارجی 527
هزار  347نفر و خروجی خارجی نیز 525
هزارو 712نفرثبت شده است که در هر دو
مورد  63درصد افزایش را شاهد هستیم.
بهره برداری از پروژه آبرسانی به
روستای یکه باغ

به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت آب و
فاضالب روستای��ی استان قم ،همزمان با
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند
اسالمی ایران ،پروژه آبرسانی به روستای
یکه ب��اغ از توابع بخش سفچگان استان
قم با حضور آقای دکتر سرمست ،استاندار
قم  ،فرماندار و جمعی از مدیران استان و
اهال��ی منطقه به بهره برداری رسید .دکتر
سرمس��ت استان��دار ق��م در مراسم بهره
ب��رداری از این پروژه با گرامیداش��ت ایام
سالگرد چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند
انقالب اسالمی ایران گفت :مس��ئوالن
در براب��ر ایثار و ف��داکاری و تالش های
روستائیان عزیز وظیفه سنگینی بر عهده
داشته و در راه تامین نیاز های این عزیزان
از هیچ کوشش��ی فروگ��ذار نخواهند کرد.
وی با اشاره به ادامه پروژه های آبرسانی به
روستاهای استان گفت :پروژه آبرسانی به
روستای یکه باغ از اهمیت زیادی برخوردار
بوده و امیدواریم در ادامه پروژه آبرسانی به
روستای سنجگان نیز به انجام برسد.

