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اخبار
اپليکيشن موبايلي همراه کارت رفاه
به روز رساني شد

اپليکيشن موبايلي همراه
کارت رفاه تحت سيس��تم
عام��ل اندروي��د ب��ه روز
رساني و نس��خه جديد بر
روي پورتال بانک قرار گرفت.به گزارش
روزنام��ه عصرايرانيان به نق��ل از روابط
عموميبانک رفاه کارگران ،نسخه 2.0.0
اپليکيشن موبايلي همراه کارت رفاه ويژه
سيس��تم عامل اندرويد ب��ه منظور بهبود
کيفيت فني ،امنيت��ي ،کاربردي و ايجاد
قابليتهاي جديد ب��ر پورتال بانک رفاه
به نش��اني www.refah-bank.ir
و ساي��ت کافه بازار ق��رار گرفته است.از
ويژگيهاي اين نسخه ميتوان به امکان
ورود ب��ا اثر انگش��ت ،افزاي��ش سهولت
به اش��تراک گذاري رسي��د تراکنشها،
بهبود نحوه خريد ش��ارژ سيم کارتهاي
اعتباري ،نمايش مجدد ش��ناسه قبض و
ش��ناسه پرداخت در پيام تاييديه پرداخت
قب��وض ،بهب��ود در بخ��ش تاريخچ��ه
تراکنشه��ا و رف��ع برخي مش��کالت و
باگهاي نرم افزاري اشاره کرد.
اعالم آمادگي بيمه آسيا براي ايفاي
تعهدات بيمهاي حادثه دانشگاه علوم
و تحقيقات

رواب��ط عموميبيمه آسيا
در اطالعي��هاي ضم��ن
اب��راز تاس��ف و تاثر بابت
حادثه دلخراش دانش��گاه
عل��وم و تحقيق��ات و عرض تس��ليت و
هم��دردي با خانواده مکرم دانش��جويان
ج��ان باخت��ه و آرزوي سالم��ت ب��راي
مصدوم��ان اين حادثه غ��م انگيز ،اعالم
کرد که اين ش��رکت در کوتاهترين زمان
ممکن نس��بت به ايفاي تعهدات بيمهاي
خود عم��ل خواه��د کرد.اي��ن اطالعيه
ميافزايد ،مديريت عامل بيمه آسيا نيز با
عرض تس��ليت اين حادثه ناگوار ،دستور
تسريع و پيگيري امور بيمهاي مربوط به
جانباخت��گان  ،مصدومان و احقاق حقوق
ذينفعان را صادر کرده است.

قائم مقام موسسه اعتباري ملل:

هدف بانک مرکزي از تغيير روش سود کاهش گردش پول است

به گزارش روزنامه عصرايرانيان ،آقاي
محم��د رض��ا مروجي  ،ه��دف بانک
مرکزي از تغيي��ر روش پرداخت سود
را کاه��ش گردش پ��ول و در نهايت
کاهش تورم در کش��ور دانس��ت .وي
با اش��اره به اينکه پرداخ��ت سود ماه
شمار از حدود  ۲۰سال پيش در شبکه
بانکي رواج داشته است افزود :با ورود
سيس��تمهاي کامپيوت��ري محاسب��ه
سود بصورت روزش��مار انجام ش��ده و

محاسب��ه دستي سود ب��ه صورت ماه
شمار منسوخ شد.قائم مقام مديرعامل
موسس��ه اعتباري مل��ل ضمن اظهار
نارضايت��ي از پرداخ��ت س��ود باال به
سپردههاي کوتاه مدت افزود :معمو ًال
در بس��ياري از کش��ورها ن��ه تنها به
سپردههاي روزش��مار سودي پرداخت
نميش��ود که حتي کارمزد نيز از آنها
دريافت ميشود.مروجي تصريح کرد:
پياده س��ازي روش محاسب��ه سود بر

در این جلس��ه ش��یخ االس�لام ،ضمن
عرض خیر مقدم به مدیران کل دستگاه
ه��ا ،در خص��وص اهمیت ط��رح نظام
مراقبت اجتماعی دان��ش آموزان(نماد)
و تاکی��د ب��ر اجرای این ط��رح در کلیه
مدارس ناحیه  2مواردی را متذکر ش��ده
و افزود :توانایی الزم و نیروی انس��انی
کاف��ی آم��وزش و پرورش ،نس��بت به
آم��وزش محتواهای آموزش��ی به گروه
ه��ای مخاطبین و همچنین ش��ناسایی
و غربالگری کلی��ه دانش آموزان تحت
پوشش پروژه نماد به ویژه دانش آموزان
در معرض خطر و موارد اورژانس��ی و ...
مورد توجه و اهمیت می باشد .به گزارش
اداره اطالع رسانی و روابط عمومی اداره
کل آموزش و پرورش استان قم ،جلسه
کمیته علمی-اجرایی نماد با حضور مدیر
کل آموزش و پ��رورش ،معاونت تربیت
بدن��ی و سالمت ،رئی��س اداره مراقبت
در برابر آسیب ه��ای اجتماعی ،مدیران
کل و نماین��دگان دست��گاه های عضو
سند ائتالف نماد در محل دبیرخانه نماد،
مس��تقر در اداره کل آموزش و پرورش
استان در دی ماه  1397برگزار شد .در
این جلسه شیخ االسالم ،ضمن عرض
خی��ر مقدم به مدی��ران کل دستگاه ها،
در خصوص اهمیت طرح نظام مراقبت
اجتماعی دانش آموزان(نماد) و تاکید بر
اج��رای این طرح در کلیه مدارس ناحیه
 2مواردی را متذکر شده و افزود :توانایی
الزم و نیروی انس��انی کافی آموزش و
پرورش ،نس��بت به آموزش محتواهای
آموزش��ی به گ��روه ه��ای مخاطبین و
همچنی��ن ش��ناسایی و غربالگری کلیه
دانش آموزان تحت پوش��ش پروژه نماد
به ویژه دانش آموزان در معرض خطر و
موارد اورژانسی و  ...مورد توجه و اهمیت
می باش��د .وی در ادامه یادآور شد :از
نمایندگان دستگاه ها درخواست نمودند
تا نس��بت به انجام خدمات و ارائه بسته
های حمایت��ی به دانش آم��وزان الزم
التوجه،اقدام موث��ر و الزم به عمل آید.
در پایان جلس��ه مظاه��ری رئیس اداره
مراقب��ت از آسیب های اجتماعی ضمن
تاکید بر همگرایی و هم افزایی دستگاه
ها برای اجرای مطلوبتر پروژه ،به بررسی
و معرفی اقدامات انجام شده در خصوص
پروژه پرداخت .یادآوری می شود «نماد
«مخفف نظام مراقبت اجتماعی و دانش
آموزان است ،این پ��روژه یکی از تدابیر
اساسی کش��ور برای کنت��رل و کاهش
آسیب های اجتماعی است.

مبناي ماه ش��مار به جاي روزشمار در
شرايط فعلي کشور تصميم سختي به
نظ��ر ميرسد.وي اظهار داش��ت :اين
احتمال وج��ود دارد که با تغيير روش
پرداخ��ت س��ود نقدينگي ب��ه سمت
بازارهاي موازي نظير ارز ،طال ،مسکن
و غيره وارد ش��ود که ب��ا برنامهريزي
صحي��ح ميتوان از بروز آن جلوگيري
کرد.قائم مقام موسس��ه اعتباري ملل
ادامه داد :هدف بانک مرکزي از تغيير

روش پرداخ��ت س��ود کاهش گردش
پول در بين سپردههاي روزشمار است.
مروجي بيان داش��ت :کاهش گردش
پول در جامعه ميتواند در نهايت منجر
به کاهش تورم ش��ود.وي گفت :تغيير
روش پرداخ��ت سود از روز ش��مار به
ماه ش��مار ميتواند منج��ر به افزايش
سوددهي بانکها و موسس��ات اعتباري
ش��ده و تراز مالي آنها را بهبود بخشد.
قائم مقام موسسه اعتباري ملل با انتقاد

چشماندازهاي اقتصاد و بيمه
در سال 2020

از ح��ذف سپردههاي  ۲ت��ا  ۵ساله در
شبکه بانکي اظهار اميدواري کرد اين
سپردهها مج��دداً به چرخه بانکي وارد
تا سپردهها پايدارتر باش��ند و بانکها
برنامهريزي بهت��ري را براي سپردهها
داشته باشد.

برگزاري مجامع عموميعادي صاحبان سهام بيمه پاسارگاد

مجام��ع عموميعادي به طور ف��وق العاده و فوق
الع��اده صاحبان سهام بيم��ه پاسارگاد با حضور ۱۲
 ۹۸ /درصد سهام��داران ،نمايندگان بيمه مرکزي
جمهوري اسالمياي��ران و سازمان بورس و اوراق
بهادار روز سه ش��نبه  ،چهارم دي ماه در دانش��گاه
خاتم برگزار شد و دستور جلسات به تصويب هر دو
مجمع رسيد.به گزارش روزنامه عصرايرانيان،مجمع
عموميع��ادي به طور فوق العاده بيمه پاسارگاد به
رياست آقاي علي اکبر امين تفرش��ي برگزار شد و
آقايان دکتر کباري و عباس کفافي به عنوان ناظر
و خانم دکتر نعيميان در جايگاه منش��ي جلسه  ،او
را در برگزاري مجمع همراهي کردند .همچنين در
اين جلس��ه آقاي پيروز باستاني عضو هيأت مديره
شرکت ،گزارش��ي در مورد عملکرد بيمه پاسارگاد
و توسع��ه فعاليتهاي ش��رکت را ب��ه مجمع ارائه
نمود.گفتني است ،بر اساس دستور جلس��ه مجمع
عموميعادي به ط��ور فوق العاده  ،بانک پاسارگاد
(سهاميع��ام) و آقاي��ان معصوم ضمي��ري ،احمد
شفيعي هنجني ،ابوالقاسم دباغ و پيروز باستاني به
عنوان اعضاي اصلي و شرکت تأمين آتيه سرمايه
انس��اني پاسارگاد (سهاميخاص) و شرکت تأمين
مس��کن گروه مال��ي پاس��ارگاد (سهاميخاص) به

عنوان اعضاي علي البدل هيأت مديره براي مدت
دو سال برگزيده شدند.همچنين مجمع عموميفوق
العاده صاحبان سهام بيمه پاسارگاد با رياست آقاي
معصوم ضميري و نظ��ارت آقايان علي اکبر امين
تفرش��ي و عباس کفافي برگزار ش��د و خانم دکتر
نعيميان منش��ي جلس��ه بود.استم��اع گزارشهاي
توجيهي هي��أت مديره و ب��ازرس قانوني در مورد

افزايش سرمايه  ،بررسي و تصويب افزايش سرمايه
پيشنهادي هيأت مديره و تصويب اساسنامه جديد
ش��رکت بر اساس نمونه م��ورد تأييد بيمه مرکزي
جمهوري اسالمياي��ران و سازمان بورس و اوراق
بهادار دستور جلسه مجمع عموميفوق العاده بيمه
پاسارگاد بود که به تصويب مجمع رسانده شد.مجمع
عموميف��وق العاده صاحبان سه��ام بيمه پاسارگاد

پس از استم��اع گزارش توجيهي هي��أت مديره و
گ��زارش بازرس قانون��ي ،انجام افزاي��ش سرمايه
پيش��نهادي هيأت مدي��ره از مبل��غ ۲,۵۵۱ميليارد
ريال به  ۵,۱۰۳ميليارد ريال ( بالغ بر ۲,۵۵۱ميليارد
ري��ال معادل  ۱۰۰درصد سرمايه کنوني) را با رأي
اکثريت به ش��رح زير تصوي��ب نمود:انجام مرحله
اول افزايش سرمايه از مبلغ ۲,۵۵۱ميليارد ريال به
 ۳,۴۰۲ميليارد ريال (به ميـزان  ۸۵۰ميليـارد ريال
حدوداً معادل  ۳۳درص��د سرمايه کنوني) از محل
سود انباش��ته و اندوخته سرمايه اي.مراحل بعدي
افزايش سرمايه از مبلغ  ۳,۴۰۲ميليارد ريال به مبلغ
 ۵,۱۰۳ميليارد ريال (به ميزان  ۱,۷۰۱ميليارد ريال
حدوداً معادل  ۶۷درص��د سرمايه کنوني) از محل
سود انباش��ته و اندوخته سرمايهاي در اختيار هيأت
مديره قرار گرفت تا پ��س از اخذ مجوز از سازمان
ب��ورس و اوراق بهادار و بيم��ه مرکزي ج.ا.ايران و
طي تش��ريفات الزم و حداکثر ظرف مدت  ۲سال
نسبت به عملي نمودن آن اقدام نمايد.همچنين از
ديگر مصوبات مجمع عموميفوق العاده ،تصويب
اساسنامه جديد شرکت بر اساس نمونه مورد تأييد
بيمه مرک��زي جمهوري اسالمياي��ران و سازمان
بورس و اوراق بهادار بود.

بيمه مرکزي رفتارهاي ناسالم بيمهاي در حوزه استارت آپها را کنترل ميکند

بيم��ه و حمايت از ابزارهاي نوين ش��بکه فروش،
ميت��وان برخي از مش��کالت صنعت بيمه را حل
کرد .به گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل از اداره
کل روابط عموميو امور بين الملل بيمه مرکزي،
پرويز خسروشاهي که در برنامه « گفتمان تعاملي
اهال��ي بيمه و استارت آپه��ا» ميگفت با اعالم
اين مطلب اف��زود :بيمه مرکزي ب��ه عنوان نهاد
ناظر بنا ندارد در فعاليت شرکتهاي بيمه در حوزه
استارت آپها دخالت کند وظيفه ما در اين زمينه
کنترل رفتارهاي ناسالم ،حفظ ثبات بازار و توسعه
با به��ره گي��ري از تماميظرفيته��اي استارت خدمات بيم��هاي با کيفيت و بطور خالصه تأمين
آپي،تشويق سرمايه گذاران براي ورود به صنعت فضاي و کس��ب و کار مناسب اس��ت .قائم مقام

بيمه مرکزي با تاکيد ب��ر اين نکته که رفتارهاي
ناسالم به بي ثباتي و عدم توسعه بازار بيمه دامن
خواهد زد ،خاطرنش��ان کرد :طبيعي است که هر
کس��ب و کار جديدي چون استارت آپها برخي
از کس��ب و کارهاي سنت��ي را در معرض تهديد
قرار ميدهن��د اما ميتوان با اتخاذ تدابير الزم در
کن��ار توسعه نوآوريها در صنعت بيمه مانع از آن
ش��دکه ثبات اقتصاد و صنع��ت بيمه آسيب ببيند.
بايد مراقب��ت کنيم دوره گ��ذار از توليد مبتني بر
فناوريه��اي قبلي به توليد مبتني بر فناوريهاي
جديد با حداقل هزينه طي ش��ود .خسروشاهي با
اعالم حمايت از ورود سنديکاي بيمه گران ايران

به عرصهه��اي نظارت��ي صنعت بيم��ه ،تصريح
کرد :بخش��ي از تکاليف نظارت��ي صنعت بيمه از
جمله نظ��ارت بر فعالي��ت بازارياب��ان اينترنتي و
غيراينترنت��ي که در حال حاض��ر مقرراتي درباره
آن وج��ود ندارد ميتواند توس��ط سنديکا صورت
بگي��رد .وي در پايان از تدوي��ن آييننامه فعاليت
استارت آپها در ح��وزه فعاليت صنعت بيمه خبر
داد وگف��ت :تدوين اي��ن آئيننامه که با همکاري
معاونت علميو فناوري نهاد رياست جمهوري در
حال انج��ام است و هم اکنون مراحل نهايي خود
را ميگذراند و پس از آن جهت بررسي به شوراي
عالي بيمه جهت تصويب ارائه خواهد شد.

به همت تالشگران ذوب آهن اصفهان

رکورد حمل ريلي به ميزان  2400تن شمش صادراتي شکسته شد

در راستاي اهداف مديريت عالي ش��رکت و افزايش توان بارگيري و
حمل ريلي محصوالت  ،رکورد حمل ريلي به ميزان  2400تن شمش
صادراتي شکس��ته ش��د .مهندس عليرضا عباسيان مدير پش��تيباني
فروش و خدمات مش��تريان با اعالم اين خبر گفت  :با تالش فراوان
همکاران خدوم و زحمت ک��ش در واحدهاي مرتبط کارخانه به ويژه
مديريتهاي راه آهن و ترابري ،فوالدسازي ،حراست ،راهبري ماشين
آالت و راهبري و خودروهاي سنگين،حمايت معاونين بهره برداري و
بازرگاني  ،بيست و پنجم آذرماه ميزان  2400تن شمش صادراتي  ،به
مقصد بندرعباس بارگيري و حمل گرديد .وي افزود  :حداکثر باري که
به صورت روزان��ه تا کنون تحويل راه آهن جمهوري اسالميگرديده

بود  1200 ،تن ميباشد .مدير پشتيباني فروش و خدمات مشتريان با
اشاره به اينکه براي بارگيري و حمل روزانه  2800تن هدف قرار داده
شده است تصريح کرد  :از آنجا که گسترش حمل ريلي از برنامههاي
اصلي مديريت عالي سازمان بوده و صرفه اقتصادي قابل توجهي نيز
براي شرکت به دنبال دارد  ،لذا هموار کردن مسير و حذف موانع اين
مهم جزء اولويتهاي شرکت ميباشد .وي اضافه کرد  :در اين راستا
جهت افزايش بارگيري واگنها در محوطه انبار شمش جديد ،با همت
تالش��گران مديريت نت ساختمان محل بارگيري در کوتاهترين زمان
ممکن توسعه و امکان واگذاري همزمان تعداد بيش��تري واگن فراهم
گرديد که نتيجه آن افزايش تناژ بارگيري به صورت روزانه ميباشد.

پنجم دي ماه روز ايمني در برابر زلزله

مانور ايمني در برابر زلزله و کاهش بالياي طبيعي برگزار گرديد

ش��اهرود،مهران عاشوري :روابط عموميشرکت
ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه ش��اهرود
از برگ��زاري مانور ايمني در برابر زلزله و کاهش
بالياي طبيعي در دو مرحله که مرحله اول شامل
جانمايي و پناه گيري کارمن��دان و ارزيابي آنان
توسط مدي��ر منطقه و رئي��س  HSEو مرحله
دوم ش��امل خ��روج اضطراري با حفظ ش��رايط
ايمن��ي همزمان ب��ا فرا رسيدن پنج��م دي ماه
در ست��اد منطقه خب��ر داد.عباس ن��وري رئيس
 HSEش��رکت ملي پخ��ش فرآوردههاي نفتي
منطقه ش��اهرود گفت  :با توج��ه به توپو گرافي
و جغرافيايي خاص منطقه و مجاورت شهرستان
شاهرود با گس��لهاي طرود – معلمان – دهمال
و طزره که خود ريس��ک ب��روز زلزله را افزايش
ميدهد  ،بررسي و کشف مکانهاي ايمن در ستاد

منطقه با توجه به مطالعه سازهاي ساختمان ستاد
از الزاماتي است که بايد مورد توجه و بررسي قرار
گيرد.نوري همچني��ن افزود  :هنگام وقوع زلزله
اولويت حفظ خونس��ردي  ،کمک به کودکان و
ناتوان��ان  ،پناه گيري مناس��ب در ساختمانهاي
طبقاتي است و در ساختمانهايي که تعداد طبقات
کمت��ري دارند و سرعت خروج اضطراري از آنها
باالس��ت اولويت در خروج اضطراري ميباش��د
.وي توانمند سازي و آموزش ايمني به کارکنان
را سبب انتقال اطالعات به خانوادهها و در نتيجه
باال رفتن ضريب ايمني در زمان بحران دانست
و برگ��زاري مانوره��اي ايمني در براب��ر زلزله ،
نواق��ص و کاستيهاي احتمالي در مواقع بحران
را مشخص ميکند که با افزايش هماهنگي بين
دستگاهي اين کمبودها برطرف خواهد شد.

برگزاري مراسم گراميداشت هفته حمل ونقل و هفته پژوهش منطقه شاهرود

مراسم گراميداشت هفته حمل ونقل و هفته پژوهش برگزار شد

سمنان،مه��ران عاش��وري :ب��ه گ��زارش رواب��ط
عموميشرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه
شاهرود  :مراسم تقدير از تالشگران عرصه حمل و
نقل با حضور رانندگان و شرکتهاي فعال در ناوگان
حمل ونقل و همچنين فع��االن عرصه پژوهش در
سالن آمفي تئاتر شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي
منطقه شاهرود برگزار گرديد .سبحان رجب پور مدير
شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه شاهرود
 ،ضمن اش��اره به فلسفه نام گذاري روز حمل ونقل
اين مراسم را فرصتي مناسب جهت تقدير از زحمات
ش��بانه روزي اين عزيزان در توزيع به موقع سوخت
برشمرد که با توجه به موقعيت جغرافيايي منطقه و
ش��رايط خاص جوي خصوصا در فصل زمستان در
سوخترساني به موقع همواره موفق بودهاند .رجب پور
اف��زود  :چه در زمان پي��روزي انقالب اسالميو بعد

از آن در زم��ان جنگ تحميل��ي خصوصا در مناطق
جنوبي کشور  ،سوخترساني به خودروهاي سنگين و
سبک و جنگي به همت اين قشر زحمتکش بصورت
مستمر ادامه داشته که علي رغم سختيهاي فراوان از
جمله گرما و سرما  ،دوري از خانواده و فعاليت شبانه
روزي  ،آن را از افتخارات صنعت نفت و بخش حمل
و نقل ودر حوزه سوخترساني دانست .وي همچنين
ضمن بيان نقش پژوهش در سازمانها گفت  :با توجه
به جايگاه جمهوري اسالميايران در عرصه پژوهش
 ،و قرار گرفتن در ش��رايط وي��ژه اقتصادي و و جود
تحريمه��اي ظالمانه انجام تحقيق و پژوهش را نياز
سازمانها در جهت پويايي بيشتر دانست .در پايان با
اهداي لوح تقدير و هديه از شرکت حمل ونقل برتر
و دو ت��ن از رانندگان و همچني��ن از فعاالن عرصه
پژوهش قدرداني گرديد.

مديريت شعب بانک کشاورزي استان مرکزي:

بانک کشاورزي مرکزي  3800ميليارد ريال تسهيالت پرداخت کرد

مرکزي،حام��د ن��وروزي :مديري��ت ش��عب بانک
کش��اورزي استان مرکزي گفت :سه ه��زار و 800
ميليارد ريال تسهيالت در نيمه نخست امسال توسط
بانک کشاورزي به توليدکنندگان بخش کشاورزي
اين استان پرداخت ش��د .مسعود رضايي افزود :اين
منابع مالي در قالب  17هزار فقره تسهيالت توسعه
مل��ي ،بنگاههاي کوچ��ک و متوس��ط ،سرمازدگي
باغات انار ،مکانيزاسيون ،ازدواج ،اش��تغال روستايي،
گلخانه و سرماي��ه در گردش به متقاضيان پرداخت
بهارستان،سارا نوري :شهردار صالحيه
ب��ا حضور رئي��س و اعضاي ش��وراي
اسالم��ياز مجموع��ه چن��د منظوره
فرهنگي که در  ۲۵۰۰مترمربع مراحل
تکميلي خود را ط��ي مينمايد،بازديد

ش��ده است.وي يادآور شد 512 :ميليارد ريال بهمن
ماه سال گذش��ته از محل اعتبارات اش��تغال پايدار
روستايي و عش��ايري به بانک کش��اورزي مديريت
استان مرک��زي اختصاص يافته ک��ه تاکنون 451
ميليارد ريال تسهيالت ارزان قيمت شامل  88درصد
اي��ن اعتبارات در قال��ب  274فقره طرح جذب و در
اختي��از متقاضيان قرار گرفته است.مديريت ش��عب
بانک کشاورزي استان مرکزي پيش بيني کرد100 :
درصد اعتبارات طرح ملي توسعه اش��تغال روستايي

و عش��ايري تا پايان مهرماه امسال از طريق شعب
بانک کشاورزي استان جذب و در اختيار متقاضيان
قرار گيرد.رضايي گفت 319 :هزار تن گندم مازاد بر
نياز کشاورزان استان مرکزي به ارزش چهار هزار و
 188ميليارد ريال امسال از کشاورزان استان مرکزي
خريداري ش��ده است.وي ادام��ه داد 2 :هزار و 918
ميلي��ارد ريال معادل  70درصد مطالبات گندمکاران
استان مرکزي در شعب بانک کشاورزي به حساب
آنان واريز شده است.مديريت شعب بانک کشاورزي

بزرگترين کتابخانه و مجموعه چندمنظوره فرهنگي شهرستان بهارستان در صالحيه

نمودند .اين مجموعه که با بهره گيري
از تکنيکه��اي ايران��ي  -اسالميدر
ت�لاش است زمين��هاي مناسب براي
رش��د استعداده��اي تحصيلي و رونق

انتشار هشت عنوان مهم خبري همراه
ب��ا تحليلهاي آن در ش��صتوسومين
شماره تازههاي بيمه ايران و جهان ديده
ميشود.به گزارش روزنامه عصرايرانيان
به نقل از روابط عموميپژوهشکده بيمه،
چشمانداز اقتصاد و بيمه در سال 2020
حاوي اطالعات مهمياست که توسط
دبير اجرايي اين نشريه بازگردان و ارايه
ش��ده اس��ت .در اين مطل��ب دورنماي
آينده بيمهگران براساس رشد اقتصادي
و حقبيمه تا سال  ،2020تغيير قوانين،
ميزان ريس��ک و نوسان��ات در اقتصاد
کالن دي��ده ميش��ود.در اين ش��ماره
پيشبيني تبديل ش��دن شرکت آمازون
به يک بس��تر ديجيتال براي بازار بيمه
عمومياروپ��ا طي  5س��ال آتي مطرح
ش��ده است ک��ه ميتواند ي��ک تهديد
جدي ب��راي صنعت بيمه تلقي ش��ود.
نتايج يک پيمايش نش��ان ميدهد که
هر ده نفر پاسخدهن��ده انتظار دارند در
صورتي ک��ه اين غول فروش اينترنتي،
وارد بازار اروپا ش��ود ،چرخه ارزش بيمه
را متح��ول نمايد.مزاياي زنجيره بلوکي
ب��راي حرفهايهاي ريس��ک و بيمه را
در ش��رايطي که صنعت بيم��ه در آغاز
استقب��ال از بزرگتري��ن ف��نآوري اين
زنجيره بلوک��ي اس��ت ميخوانيم.اين
مطل��ب تأکيد دارد ک��ه از نظر مديران
اجراي��ي خدم��ات خ��رد مال��ي جهان،
زنجي��ره بلوک��ي مهمترين پيش��رفت
ف��نآوري از زم��ان ظه��ور اينترن��ت
معرف��ي ش��ده اس��ت.در اين ش��ماره
وضعيت صندوقهاي بازنشس��تگي به
عن��وان بزرگترين دارندگان داراييهاي
جهان گزارش ش��دهاست ک��ه مطلبي
خواندن��ي است .همچني��ن در بررسي
وضعي��ت آب و هواي��ي و تغييرات آن
اين احتمال مطرح ش��ده است که اين
موضوع چگونه ميتواند تهديدي براي
غير بيمهپذيرشدن جهان باشد .ارزيابي
انجمن بينالمللي ناظران بيمه پيرامون
چارچوب ريس��کهاي سيس��تميک از
جمل��ه موارد ديگري اس��ت که در اين
شماره ديده ميشود.
اخبارشهرستان

شهرستان

خبر شهرستان
جلسه کمیته
علمی -اجرایی پروژه «نماد»

اخبار

کتابخواني در ميان طيفهاي مختلف
جامع��ه را فراهم بي��اورد در محدوده
انتهاي خيابان س��ي متري ولي عصر
(عج) و با دسترس��ي بهينه بزودي به

استان مرکزي خاطر نشان کرد :با پرداخت اين رقم
تماميمطالبات کشاورزاني تا پايان هفتم مرداد اقدام
به تحويل گندم کردهاند پرداخت ش��ده است و بقيه
گندمکاران استان نيز نيمياز طلبشان را گرفته اند.
بانک کشاورزي با  57شعبه 80 ،دستگاه خودپرداز و
 9هزار و  180دستگاه کارتخوان با هدف حفظ منابع
پاي��ه ،توليد ارزش افزوده و اش��تغالزايي در راستاي
رونق تولي��د در سطح ش��هرها و روستاهاي استان
مرکزي به شهروندان خدمت رساني ميکند.

بهره برداري ميرسد .پيش��تر با همت
شهردار و شوراي اسالميدر مجاورت
اي��ن مجموع��ه فرهنگ��ي زميني به
مس��احت  ۲۰۰۰متر ب��ه احداث واحد

مجهز آموزش��ي تخصيص داده شده
بود ک��ه اکنون تحت عن��وان مدرسه
نورالزه��را(س) به تحصي��ل و تربيت
بي��ش از  ۱۰۰۰تن از دان��ش آموزان
شهر ميپردازد.

بخششيميدرمانيبيمارستانمصطفي
خميني شهر ايالم راه اندازي شد

اي�لام،آذر يعقوبيان:مدير کل دانش��گاه
علوم پزش��کي استان ايالم در حاش��يه
اي��ن مراسم در جمع خبرن��گاران گفت:
اين بخش که ش��امل  ۱۲تخت بستري
و سرپاي��ي است و تمام بيماران سرطاني
و ديگ��ر بيماران نيازمند ش��يميدرماني
است��ان ميتوانند از خدم��ات اين مرکز
استفاده کنن��د.وي هزينه راه اندازي اين
بخش را سه ميليارد و پانصد هزار تومان
عنوان کرد.همتي افزود :استان ايالم تنها
استاني فاقد بيمارستان شيميدرماني بود
از اين رو بيماران نيازمند ش��يميدرماني
به ش��هرهاي همجوار مراجعه ميکردند
ک��ه امروز ب��ا راه ان��دازي أي��ن بخش
مش��کالت اين افراد رفع خواهد شد.هم
اکنون خدمات درماني اين بيمارستان به
جمعي��ت  ۶۰۰هزار نفر استان ايالم ارائه
ميشود.
معافيت مالياتي بلند مدت نواحي
صنعتي استان بهترين فرصت سرمايه
گذاري است

مرکزي،حامد نوروزي :معاون برنامهريزي
شرکت شهرکهاي صنعتي استان مرکزي
گفت :معافي��ت بلند مدت  ۱۳ساله براي
سرمايه گ��ذاران در ش��هرکها صنعتي
نوبران و غرق آباد فرصت مناسبي براي
رون��ق تولي��د و ايجاد اش��تغال است.به
گزارش روابط عموميشرکت شهرکهاي
است��ان مرکزي مجي��د رفيع��ي معاون
برنامهريزي ش��ركت در حاش��يه افتتاح
فاز نخس��ت خط تولي��د آدامس بايودنت
در شهرک صنعتي نوبران افزود :سرمايه
گذاري در شهرکهاي صنعتي با توجه به
تجمي��ع خدمات الزم اع��م از آب  ،برق،
گاز و تلفن و معافيتهاي مالياتي فرصت
مناسب��ي ب��راي سرمايه گ��ذاران است.
وي اضافه ک��رد :اين واحد صنعتي توليد
آدام��س توسط ش��رکت ماسترف��وده در
زميني به مس��احت  ۱۰هکت��ار و پس از
انجام عملياتهاي طراحي و تهيه نقشه
احداث ش��ده و با بهره برداري کامل آن
در دهه فجر امسال حدود  60نفر اشتغال
و در فاز تكميلي حدود  500نفر اش��تغال
ايج��اد ميش��ود.رفيعي همچني��ن اظهار
داش��ت :واحد صنعتي اتحاد شيميکه به
سبب ورشکس��تگي و تعطيلي در اختيار
دادگاه ب��ود پس از حض��ور سرمايه گذار
جديد احيا ش��ده که اين واحد جز صنايع
مادر در توليد محصوالت شيميايي کشور
است در دهه فجر امسال مجدد به بهره
برداري ميرسد.

