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اخبار
پاسخگويي تلفني مديران
بانک رفاه به مشتريان

مدي��ران بان��ک رف��اه  23و  24دي م��اه
سالجاري پاسخگوي س��ؤاالت مشتريان
بانک در سراس��ر کش��ور خواهند بود .به
گ��زارش روزنامه عصرايراني��ان به نقل از
رواب��ط عموميبان��ک رفاه کارگ��ران ،به
منظور پاسخگويي ،جلب رضايت و تکريم
مشتريان ،مديران امور مالي و پشتيباني و
رؤساي ادارههاي تحت نظارت آنها ،با حضور
در مرکز پاس��خگويي و اطالع رساني اين
بانک (فراد) ،پاسخگوي مسائل ،مشکالت
و آماده دريافت پيشنهادهاي مشتريان اين
بانک در سراسر کشور خواهند بود.مخاطبان
و مشتريان بانک ميتوانند روزهاي يکشنبه
 97.10.23از ساعت  10:00الي  12:00در
خصوص مسائل مالي و دوشنبه 97.10.24
از ساعت  10:00الي  12:00پيرامون مسائل
پشتيباني با شماره تماس  021-8525کليد
 5ارتب��اط برقرار کرده و موضوعات خود را
مطرح کنند.
نشست مديرعامل بيمه «ما» با معاون
نوآوري معاونت علميو فناوري

نشستصميمانهحجتبهاريفرمديرعامل
بيمه «ما» با دکتر صالحي معاون نوآوري و
تجاري س��ازي فن��اوري معاونت علميو
فناوري و زندحساميمديرکل دفترنوآوري
و کس��ب و کارهاي نوين معاونت علميو
فناوري رياس��ت جمهوري برگزار ش��د.به
گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل از روابط
عموميبيمه «ما» ،اين جلسه با حضور حجت
بهاري فر مديرعامل ،ميرس��ياوش اسبقي
معاون سرمايه انساني و پشتيباني  ،محمد
جعفريان مع��اون برنامهري��زي و فناوري،
صالح��ي معاون نوآوري و تجاري س��ازي
فناوري معاونت علميو زندحساميمديرکل
دفترنوآوري و کسب و کارهاي نوين معاونت
علميو فناوري رياست جمهوري در شرکت
بيمه «ما» برگزار شد.در اين نشست ضمن
اش��اره به اهميت صنعت بيمه ،بر استفاده
از ظرفيته��اي پارکهاي علميو فناوري
و تاس��يس مراک��ز نوآوري در ح��وزه بيمه
تاکيد شد.

تنديس جشنواره حمايت از توليد ملي به بانک توسعه تعاون اهدا گرديد

تنديس جشنواره حمايت از توليد ملي (حاتم) بهپاس
حماي��ت اين بانک از توليد مل��ي و تعهد به اجرايي
نمودن مفاد اقتصاد مقاومتي به بانک توسعه تعاون
اه��دا گرديد.به گ��زارش روزنام��ه عصرايرانيان ،در
ششمين گردهمايي بزرگ مسئولين دولت و مديران
بنگاههاي برتر اقتصاد ايران که با حضور چشمگير
فعاالن صنعتي ،کارآفرينان ،برندهاي برتر صنعت در
س��طح ملي و با حضور تعدادي از مديران ارشد سه
قوه در مرکز همايشهاي صداوسيما برگزار شد بانک

توسعه تعاون نيز مطابق مأموريتهاي توسعهاي و با
عنايت ب��ه امر مهم «حمايت از توليد ملي» حضور
يافت .محجوب نماينده مجلس شوراي اسالميدر
ابتداي اين همايش با اشاره به لزوم هدايت نقدينگي
به س��مت واحدهاي توليدي ملي ،نقش بانکهاي
توس��عهاي را در تأمين مال��ي بنگاههاي صنعتي و
واحدهاي توليدي داخلي حائز اهميت دانست.نعمتي
سخنگوي هيئترئيسه مجلس شوراي اسالميدر
اين رابطه خاطرنش��ان کرد :سياس��تهاي سه قوه

اردبيل،مهران محمدي :مديرکل راهداري
وحمل ونق��ل جادهاي اس��تان اردبيل از
افزايش  112درصدي ص��ادرات کاال از
پايانه مرزي بيله س��وار در 9ماهه امسال
خبرداد.عل��ي رحمتي در بازدي��د از پايانه
مرزي بيله سوار با بيان اينکه در  9ماهه
امس��ال بيش از 275هزار تن کاال توسط
12هزاردس��تگاه کاميون از پايانه مرزي
بيله س��وار صادر ش��ده اس��ت گفت:اين
ميزان صادرات در مقايسه با مدت مشابه
س��ال قبل که  129هزارتن بود افزايش
112درصدي را نشان ميدهدمديرجهادي
استان اردبيل عمده کاالي صادر شده از
اين پايانه مرزي را کاشي ،سيمان ،نئوپان،
ميلگرد ،پروفيل ،سنگ ساختماني و انواع
شيشه برشمرد و افزود :از اين ميزان بيش
از260ه��زار ت��ن کاال توس��ط 11هزار و
576دستگاه کاميون ايراني 781 ،تن کاال
توسط  35دستگاه کاميون آذري و 14هزار
تن نيز توسط  616دستگاه کاميون گرجي
ازمرز خارج ش��ده اس��ت.عضو ش��وراي
ترافيک استان اردبيل با اشاره به اينکه در
مدت ياد شده ،بيش از 18هزار تن کاالنيز
توسط  888کاميون وارد کشور شده است
تصريح کرد:عمده کاالهاي وارداتي شامل
انواع تخته ،پنبه دانه ،ش��يرين بيان،گاو و
الياف مصنوعي ميباش��د که  84درصد
از اين کاالها توس��ط کاميونهاي ايراني
ومابقي نيزبوس��يله کاميونه��اي آذري
وکاميون س��اير مليتها وارد شده است.
دبير کميس��يون اجراي��ي ايمني راههاي
استان اردبيل گفت :در سالجاري بيش از
233هزار تن کاال توس��ط 9هزار دستگاه
کاميون بص��ورت ترانزي��ت ورودي وارد
مرز بيله سوار شدهاند که در همين مدت
بيش از 97هزار تن کاال بوس��يله  4هزار
دس��تگاه کامي��ون از اين م��رز ترانزيت
خروجي ش��ده اند.عضو ش��وراي اداري
اس��تان اردبيل عم��ده کاالهاي ترانزيت
ورودي و خروجي ازپايانه مرزي بيله سوار
را گازوئيل ،بنزين ،قير ،آب معدني ،ام دي
اف ،بيسکوييت ،فرش ،گچ ونمک عنوان
کرد وافزود:از اين ميزان  80در صد توسط
کاميونهاي ايراني و  20در صد نيز توسط
کاميون آذري و ترکي جابه جا ش��ده اند.
مدي��رکل راهداري و حمل ونقل جادهاي
استان اردبيل از افتتاح فاز دوم پايانه مرزي
بيله سوار باحضور رئيس جمهـور خبر داد
و گفت:هيچگون��ه مش��کل و موانعي در
واردات و صادرات در اين پايانه وجود ندارد
و جابجايي کاال در پايانه مرزي بيله سوار
بصورت شبانه روزي روان و عادي است.

اولين شماره نشريه تحليل ادواري
بازار بيمه کشور منتشر شد

به ويژگيه��اي اقتصاد مترقي و پيش��رفته مبتني
بر اقتص��اد مقاومتي بر لزوم خدمترس��اني مداوم
دستگاههاي اجرايي در راستاي نيل به اهداف کالن
چشمانداز و برنامههاي توسعهاي تأکيد نمود.

مديرعامل بيمه آسيا دربازديد از شعب اصفهان مطرح کرد

کارکنان و نمايندگان دو ضلع مثلث موفقيت بيمه آسيا هستند

ناي��ب رييس هيأت مدي��ره و مديرعام��ل ،اعضاي هيأت
مديره ،معاونان مديرعامل و مديران بيمه آس��يا از ش��عب
اين ش��رکت در اصفهان بازدي��د کردند.به گزارش روزنامه
عصرايرانيان به نقل از روابط عموميبيمه آس��يا ،مس��عود
بادي��ن ،نايب رييس هيأت مديره و مديرعامل بيمه آس��يا
در نشس��ت مشترکي با سرپرست منطقه دو،روساي شعب
اصفهان ،يزد ،شهرکرد،کاش��ان ،ش��هرضاو اعضاي هيأت
مدي��ره انجمن صنفي نمايندگان اس��تان اصفهان  ،گفت:
کارکن��ان و نمايندگان دو ضلع مثلث موفقيت بيمه آس��يا
هس��تند که بايد عزت و آرامش آنها حفظ ش��ود.وي افزود
:هم چنين سهامداران ضلع سوم تداوم موفقيت بيمه آسيا
هس��تند که ميبايس��ت با عملکرد خود ،به اعتماد آنان در
انتخاب مدير عامل از داخل مجموعه بيمه آس��يا ،پاس��خ
شايس��ته داد.مدير عامل بيمه آس��يا با تأکيد بر س��رلوحه
ق��راردان همدلي ،هم��کاري و تعامل در امور افزود :بايد در راس��تاي
ارتقاي جايگاه اس��تان اصفهان و سرپرستي منطقه دو و افزايش رشد
در تمام رش��تههاي بيمهاي تالش کرد.نايب رئيس هيأت مديره بيمه
آس��يا ضمن تأکيد بر بررسي تماميراهکارها و ساز و کارهاي مناسب
جهت رش��د و توسعه ش��رکت به ارائه راهکارهاي الزم از جمله آماده
س��ازي براي اجراي آيين نامه  96در سال آينده ،رسيدگي به امکانات
و تجهيزات کارکنان ،تأکيد بر وصول مطالبات ،خسارات معوق ،توزيع
بهينه نيروي انس��اني ،دقت عمل توأم با س��رعت و تالش در جهت
مديري��ت پروندههاي حقوقي پرداخت.اعالم پيش��نهادات درخصوص

مش��کالت نيروي انساني از س��وي سرپرستي ،دس��تيابي به جايگاه
نخس��ت بيمهاي همراستا با جايگاه نخست صنعتي استان ،ضرورت و
اهميت آموزش و استفاده از ظرفيت و پتانسيل نيروهاي داخل و خارج
از ش��رکت در اين راستا ،تالش در جهت جذب نمايندگان متخصص
بيمههاي عمر ، ،پيش بيني برگزاري مجامع فصلي توسط سرپرستيها
،بازنگري وافزايش حدود اختيارات و امکانات استانها از رهنمودهاي
مديرعامل بيمه آس��يا در اين نشس��ت بود.بهروز ناظمي ،عضو هيأت
مديره و سرپرست معاونت امور استانها و شبکه فروش بيمه آسيا بر
لزوم درنظر گرفتن اس��تارتاپها توسط فروشندگان بيمههاي شخص
ثالث اش��اره کرد و به ارائه رهنمودهايي همچون توجه بر اجراي آيين

نامه  ،96خط مشي قراردادن نظم و مقررات در شعب ،رعايت
نظم و سلس��له مراتب اداري ،توسعه و تفويض اختيارات به
ش��بکه فروش،جذب نمايندگان مصداق آئي��ن نامه  54از
طريق نمايندگان و برگزاري کالسهاي آموزش��ي توسط
انجمن پرداخت.مهدي شريفي ،عضو هيأت مديره و معاون
بيمههاي اشخاص و مسئوليت بيمه آسيا نيز در اين نشست
از بازنگ��ري حدود اختيارات و ابالغ آن در آيندهاي نزديک
خبر داد و ب��ر تالش درجهت حفظ بيمه گذاران و توجه به
نيازهاي آنها ،جدي گرفتن کنترل و نظارت و  ...اشاره کرد.
محمدش��فيع برومند ،سرپرست منطقه دو بيمه آسيا ،ضمن
تبيين عملکرد سه استان اصفهان ،يزد و چهارمحال بختياري
با اشاره به فعاليت قديميترين نماينده و اولين نماينده زن
بيمه آس��يا در اصفهان  ،تالش سرپرستي براي کسب رتبه
دوم��يدر تماميرش��تههاي بيمه اي ،مديري��ت پورتفوي
و خس��ارت  ،اعمال تفاوت بين اس��تانها از نظر جايگاه و اختصاص
امکانات به آنها براس��اس پورتفوي و س��هم در شرکت را مورد تاکيد
قرار داد.در اين بازديد ،نايب رييس هيأت مديره و مديرعامل بيمه آسيا
با پيش��نهاد سرپرست منطقه دو مبني بر اجرايي شدن جذب ،آموزش
و بکارگيري و کنترل و نظارت نمايندگان ويژه فروش بيمههاي عمر
در راستاي تحقق بخشي به اهداف بلندمدت و توسعه سهم بيمه آسيا
از طريق توس��عه ش��بکه فروش در چارچوب آئين نامههاي  54و 96
(آيين نامه نمايندگي فروش بيمههاي زندگي) توسط نمايندگان فعال،
توانمند و داراي پتانسيل استان اصفهان موافقت کرد.

بيش از يک ميليون نصب همراه بانک تجارت در  3ماه

همراه بانک تجارت مورد استقبال بيش از يک ميليون
و سيصد هزار مشتري بانک تجارت و شبکه بانکي
قرار گرفت .به گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل از
روابط عموميبانک تجارت ،نسخه جديد همراه بانک
تجارت که در مهر ماه در دس��ترس مش��تريان قرار
گرفت توانست با امکان جديد کارتهاي شتابي مورد
استقبال مشتريان قرار گرفته و بيش از يک ميليون و
سيصد هزار بار نصب شود.اين نسخه بر روي سايت
ب��ه نش��اني mobilebank.tejaratbank.ir
قرار گرفت و همزمان در فروشگاههاي نرم افزار کافه

بازار و ايران اپس ويژه گوشيهاي اندرويدي و سيب
بانک و اپ استور ايراني ويژه دارندگان گوشيهاي با
سيس��تم عامل  IOSارائه شده است.در اين نسخه
امکان اس��تعالم تماميانتقاالت انجام شده از سوي
مش��تريان از طريق کارت ،حس��اب و شبا درقسمت
سوابق تراکنش فراهم شده است .کاربران نيزميتوانند
سوابق تراکنش خود را به صورت موردي حذف کرده
و چک و اقس��اط خود را ويرايش کنند .دسترسي به
ماش��ين حساب در تماميقس��متهايي که مبلغ وارد
ميش��ود نيزاضافه شده است.اپليکيشن همراه بانک

تجارت درنسخه جديد امکان ذخيره سازي اطالعات
مش��تريان بر روي فضاي ابري را فراهم کرده است.
با اضافه ش��دن اين امکان ،اطالعات مش��تريان در
صورت پاک شدن اپليکيشن قابل بازيابي است.يکي
از ويژگيهاي اين نسخه پرداخت قبوض اپراتور همراه
اول از طريق ثبت شماره تلفن همراه است .مشتريان
ميتوانند در قس��مت کارتها و حسابها با ثبت شماره
تماس ،قبض خود را دريافت کرده و پس از نمايش
مبل��غ آن را پرداخ��ت کنند .اين امکان در قس��مت منتظر ديدگاههاي سازنده کاربران اين اپليکيشن در
کارتهاي شتابي نيز فعال ش��ده است.بانک تجارت قسمت ارسال نظر است.

پروژههاي آماده بهره برداري شهرداري نسيم شهر در دهه فجر

بهارستان،س��ارا نوري :س��ه طرح و پروژه عمران��ي و خدماتي جديد در
دهه فجر امس��ال از سوي ش��هرداري نسيم ش��هر و با اهتمام شوراي
اسالميشهر به مرحله بهر ه برداري خواهد رسيد .همزمان با دهه فجر
امسال به ميمنت فرارسيدن چهلمين سالروز پيروزي شكوهمند انقالب
اس�لامي ،سه پروژه جديد از سوي ش��هرداري جهت افتتاح و تقديم به
عموم ش��هروندان گراميدر حال اجرا و آماده س��ازي است كه به زودي
شاهد بهره برداري از آنها خواهيم بود .مهندس عباس شوندي شهردار
نسيم شهر با اش��اره به اجرا و بهره برداري از پروژههاي مختلف توسط
شهرداري نسيم ش��هر گفت  :در سال گذشته و در طي سالجاري براي
مجموعه مديريت شهري و شوراي اسالميشهر توجه بيش از پيش به
رفع مش��كالت مناطق كم برخوردار و زمينه سازي براي توسعه هرچه
بيشتر اين مناطق داشتهاند و اجراي پروژههاي مختلفي همچون توسعه
و احداث فضاي س��بز  ،ساماندهي و بهس��ازي رودخانه سالور در محله
حص��ارك پايين و تبديل آن به بوس��تان ب��زرگ و زيباي نهج البالغه ،
احداث كمربندي  45متري بلوار واليت حد فاصل از ميدان امام خامنهاي
(مدظله العالي ) و اتصال به جاده دسترسي پايانه و حل يكي از بزرگترين
معضالت ديرينه و ترافيكي شهر  ،ساماندهي رودخانه شاد چاي در محله
امام خميني (ره) و توسعه فضاي سبز و احداث پارك شاد چاي  ،اجراي
عمليات عمراني زير سازي و آسفالت كمربندي جنوبي و كمربندي شمالي
در محله امام خميني (ره)  ،تخريب و باز سازي جداول فر سوده در معابر

اصلي و فرعي شهر  ،جدولگذاري در معابر جديد اال حداث  ،خريد و حمل
مخلوط  ،مناسب س��ازي و پياده رو سازي معابر اصلي همچون خيابان
امام خميني (ره ) – خيابان ش��هيد 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 آسفالت
معابر محلههاي مختلف ش��هر  ،خريد و نصب وس��ايل بازي كودكان و

ابالغ دستورالعمل به دستگاههاي دولتي براي خريد کاالي
کم مصرف گرمايشي جنبه نمايشي دارد!
سخنگوي کميسيون انرژي مجلس با اعتقاد به اينکه
ابالغ دستورالعمل به دستگاهها براي خريد برندهاي
کم مصرف گرمايش��ي ايراني جنبه نمايشي دارد،
گفت :تنها روش کارآمد براي ممانعت از خريد وسايل
پرمصرف در دستگاهها اين است که ذيحسابان در
صورت خري��د اجناس پرمصرف مان��ع از پرداخت
هزينه آن وسيله ش��وند .اسدا ...قرهخاني آلوستاني
درخصوص عدم استفاده وزارتخانهها و دستگاههاي
مختلف از محصوالت گرمايش��ي پرمصرف مثل
بخاريهايقديميباوجودابالغدستورالعمليالزامآور
به آنها ،گفت :اگرچه صدور دستورالعمل الزامآور به
وزارتخان هها مبني بر خريد توليدات گرمايش��ي کم
مص��رف و بخاريه��اي ايمن فواي��دي همچون
کاهش مصرف س��وخت و امنيت را به همراه دارند
و بهظاهر دستورالعملي مترقي و در راستاي حمايت
از مصرف کم انرژي است اما تحقق و اجرايي شدن
آن نيازمند در نظر گرفتن پيشزمينههاي بسياري
اس��ت .وي درخص��وص موانع پي��شروي خريد
کاالهاي کم مصرف توسط وزارتخانهها و دستگاهها
گفت:متاسفانه گستره دستگاههاي دولتي بسيار است
و هر يک از آنها تابع سلسلهمراتب خودشان هستند
و اين سلسلهمراتب جداگانه مانعي بر سر راه اجراي
دس��تورالعمل فوق به يک ش��کل مشخص شده
است .قرهخاني درباره اين که ابالغ دستورالعملي به
دستگاههاي دولتي براي خريد کاالهاي کم مصرف
جنبه نمايش��ي دارد يا خير گفت :بله؛به نوعي ابالغ

دستورالعملي به تمام وزارتخانهها و دستگاهها مبني
بر خريد برندهاي کم مصرف گرمايشي بيشتر جنبه
نمايشي دارد چراکه زيرساختهاي آن فراهم نيست،
اگرچه اين دستورالعمل فحواي قابلقبولي دارد اما
براي وادار کردن دس��تگاهها به انجام آن بايد پاي
ذيحسابانش��ان را به ميان کش��يد .س��خنگوي
کميسيون انرژي مجلس شوراي اسالميدر توضيح
اينکه چطور ميتوان از ذيحس��ابان وزارتخانهها و
دس��تگاهها براي اجراي دستورالعمل خريد وسايل
گرمايش��ي کمک گرفت ،گفت :مسئول خريد هر
دستگاه دولتي زماني مجبور به خريد کاالهاي کم
مصرف گرمايشي ميشوند که ذيحسابان مانع از
امضاء و پرداخت اسناد مالي «اجناس خريداري شده
پرمصرف گرمايشي» شوند ،البته به نظر ميرسد اين
روش کارآمدتر از روشي همچون ابالغ دستورالعملي
مبني بر خريد وسايلي گرمايشي کم مصرف باشد.
قرهخاني معتقد است در صورتي ميتوان بخشهاي
دولتي را از خريد اقالم پرمصرف گرمايشي ممنوع
کرد که اقالم داخلي ويژگيهايي همچون مصرف
کم انرژي ،انطباق با اس��تاندارد ،ايمني ،عمر مفيد و
گارانتي حرفهاي داشته باشند که خوشبختانه چنين
کاالي کم مصرف داخلي توليد شده است.در حال
حاضر توليداتي مثل بخاريهاي کم مصرف و ايمن
وجود دارد که تمامياس��تانداردهاي الزم را دارد،اما
علي رغم دستورات و ابالغيهها بخشهاي دولتي
از آن تمکين نميکنند.

نخستين شماره نش��ريه «تحليل ادواري
ب��ازار بيمه کش��ور» با ترتيب انتش��ار دو
فصلنامه ،ح��اوي تحليل وضعيت موجود
و وضعيت بهينه در صنعت بيمه ،بررسي
چش��م انداز آتي بازار بيم��ه ،تحليل روند
فصلي ش��اخصهاي مه��م صنعت بيمه،
تحليل بلندمدت ،تحليل ميانمدت (ادوار)
و تحلي��ل کوتاه م��دت ،ارزيابي عملکرد
صنع��ت بيمه به طور کل��ي و به تفکيک
ش��رکتهاي بيمه از س��ه منظ��ر مالي،
ريسک و توس��عه انتشار يافت.به گزارش
روزنام��ه عصرايرانيان به نق��ل از روابط
عموميپژوهش��کده بيمه اين نشريه که
توسط گروه پژوهشي مطالعات اقتصادي
و مالي صورت گرفتهاس��ت درصدد است
تا ب��ازار بيم��ه اي��ران را از منظر تحليل
اقتصادي ،مالي ،ريسک و توسعه بررسي
نمايد.دکتر صفري سرپرست پژوهشکده
بيمه در معرفي اين نش��ريه ب��ا تاکيد بر
ضرورت انتش��ار چنين نشرياتي تحليلي
در صنعت بيمه گفت :انتظارات ايجاد شده
در صنعت از ارايه گزارشها و تحليلهاي
ساده به سمت عرضه تحليلهاي عميقتر
و پيچيدهتري س��وق يافتهاست و ناگزير
به قرارگرفتن در اين مس��ير هستيم .وي
افزود در نخستين ش��ماره اين نشريه در
تحلي��ل مالي به تحليل ب��ازده ،کارايي و
پايداري صنعت بيمه پرداخته ش��ده و در
تحليل ريس��ک نيز با توجه به رفتار تابع
چگالي احتمال ،خس��ارتهاي پرداختي
ش��رکتهاي بيمه در دورههاي مختلف
در سطح کالن و به تفکيک شرکتهاي
بيمه مورد بررسي قرارگرفتهاست.
خبرهاي خوب و مثبت
در مورد افزايش سرمايه بانكها

خ��دا رحمي :کلي��ه اخباري ک��ه راجع به
افزايش س��رمايه بانکها از محل تجديد
ارزياب��ي وج��ود دارد ،دررون��د خوبي قرار
دارد و خبره��اي پيرام��ون آنهمه مثبت
استمديرعامل گروه مالي سپهر صادرات در
گفتوگو با پايگاه خبري تحليلي همفکران
در خص��وص آخرين وضعي��ت افزايش
س��رمايه بانکها از محل تجديد ارزيابي
داراي��ي و همچنين تعيي��ن تکليف نرخ
تسعير ارز در صنعت بانکي کشور خبرهاي
مهميرا اعالم کرد.خدا رحميافزود :کليه
اخب��اري که راج��ع به افزايش س��رمايه
بانکها از محل تجديد ارزيابي وجود دارد،
درروند خوبي قرار دارد و خبرهاي پيرامون
آنهمه مثبت است
اخبارشهرستان

شهرستان

خبر شهرستان
افزايش  112درصدي صادرات از
پايانه مرزي بيله سوار

بر اين اساس اس��ت که توان توليد بنگاهها تقويت
يافته و قواعد سياستهاي تجاري بهگونهاي تنظيم
گردد که انگيزه بازارهاي خارجي براي اس��تقبال از
بازارهاي توليد داخلي ارتقاء يافته و مصرفکنندگان
داخلي نيز متمايل به خريد کاالهاي باکيفيت داخلي
گردند .بر همين اساس توليدکنندگان نيز مکلف به
ارتقاء کيفيت کاال و خدمات مطابق اس��تانداردهاي
متعارف ميباشند.تويسرکاني معاون قوه قضاييه و
رئيس س��ازمان ثبتاس��ناد و امالک کشور با اشاره

اخبار

نيمكت و س��طل زباله و ست ورزش��ي در بوستانهاي سطح شهر  ،آغاز
پروژه بهسازي پارك جنگلي نبوت  ،پروژه بازگشايي رمپ خروجي احمد
آباد جانس��پار به آزاده راه تهران – س��اوه  ،احداث فرهنگسراي در محل
بوستان خليج فارس  ،آزاد سازي برخي امالك واقع در طرحهاي شهري
 ،توزيع عادالنه خدمات عمراني در محلههاي مختلف ش��هر و بسياري
كارهاي ديگر عمراني  ،همگي نشان ميدهد كه خدمت رساني شهرداري
و شوراي اسالميشهر و تالش مجموعه مديران و كاركنان شهرداري در
جهت تسريع روند توسعه و عمران نسيم شهر توقف ناپذير است .مهندس
شوندي در ادامه پروژههاي عمراني و خدماتي قابل افتتاح در دهه مبارك
فجر را به اين شرح اعالم نمود -1 :پروژه عمليات ديوار كشي  ،محوطه
سازي و احداث سرويس بهداشتي و نگهباني در آرامستان باغ بهشت با
اعتبار  5/۰۰۰/۰۰۰/000ريال  -2پروژه زير گذر آرمس��تان باغ بهشت با
اعتبار22/۰۰۰/۰۰۰/000ريال  -3 .پروژه احداث پارك در حاشيه رودخانه
شاد چاي با اعتبار  10/۰۰۰/۰۰۰/00۰ريال  .مديريت شهري نسيم شهر
در خاتمه با اعالم اينكه توسعه فضاي سبز نيز از الويتهاي مهم شهرداري
ميباشد افزود  :هم اينك نسيم شهر داراي  33پارك محلهاي ميباشد و
تاكنون متراژ فضاي سبز در كل شهر۳۱۴/۷۸۸/۱متر مربع و سرانه فضاي
سبز هم اكنون براي هر نفر با توجه به جمعيت  200393نفري شهر۹۱/۸
متر مربع ميباشد  .كه انشاء اله در نظر داريم با برنامه ريزيهاي بعمل
آمده و اقداماتي در حوزه فضاي سبز سرانهها را افزايش دهيم.

صادرات به قطر فرصتي براي رشد اقتصاد ايران

 مهدي کريميتفرشي

يکي از داليل اصلي فرصت س��وزيها در صادرات به
قطر در مقايس��ه با رقيباني قدرتمند همچون ترکيه،
قوانين دس��ت و پاگير و موانعي اس��ت که همواره بر
سر راه صادرکنندگان ايراني وجود دارد .تحريم کشور
قطر توسط چند کشور عربي که سال گذشته آغاز شد،
فرصتي استثنائي پيش روي ايران و صادرکنندگان و
بازرگانان ايراني قرار داد تا صادرات کاالهاي ايراني به
اين کش��ور را افزايش داده و فروش��گاههاي قطر را با
محصوالت ايراني پر کنند .پيش از اين ،نزديک به چهار
ميليارد و  900ميليون دالر از کاالهاي وارداتي به کشور
قطر از طريق کش��ورهاي عربستان ،امارات ،بحرين،
يمن و مصر تامين ميشد .با وجود جلسههاي متعددي
که بين دولت ،انجمنها و تشکلها برگزار شد ،مقرر
شد فهرس��تي از محصوالت مورد نياز قطر تهيه و در
اختيار اين کشور قرار گيرد؛ اما متاسفانه اين بار نيز ايران
نتوانست به نحوي قابل قبول از اين فرصت فراهم شده
بهره برداري کند و ترکيه گوي سبقت را در صادرات به
قطر ربود .يکي از داليل اصلي اين نوع فرصت سوزيها
قوانين دست و پاگير و موانعي است که همواره بر سر
راه صادرکنندگان ايراني وجود دارد؛ در حالي که ترکيه
از اين لحاظ شرايطي به مراتب بهتر از ايران دارد .زماني
که ما درگير بروکراسيهاي اداري و برگزاري جلسهها و
نشستهاي متعدد درخصوص صادرات به قطر بوديم،
کشور رقيب به سرعت بازارهاي قطر را از محصوالت
مختلف مورد نياز اين کشور پر کرد و اين گونه فرصت
سوزيها در کشور ما جاي بسي تامل و بازنگري عميق
از سوي مس��ئوالن و متوليان امر دارد .برخي مسائل

مربوط به تحريمها که بر جابجايي پول بين  2کشور
تاثير گذاشت نيز از ديگر عواملي بود که موجب توفيق
بيشتر ترکيه در اين امر شد؛ مشکل ديگري که وجود
دارد محدوديتهاي تردد کشتيهاي ايران بين بنادر
ايران و قطر اس��ت که ارسال محمولههاي ايراني را با
مشکل مواجه ميکند و نيز صدور رواديد براي بازرگانان
ايراني از س��وي کشور قطر از ديگر موانع موجود براي
صادرات کاالهاي ايراني اس��ت .اکنون نزديک به 60
شرکت فعال در ترکيه در زمينه صادرات به قطر فعاليت
ميکنند و اين کشور مناسبات سياسي و تجاري خوبي
با قطر دارد؛ اما يکي از مزيتهاي کشور ما نسبت به
ترکيه اين اس��ت که صادرات از ترکيه به قطر فقط از
طريق هوايي امکانپذير استف در حالي که صادرات ما
ب��ه قطر از طريق بنادر هم انجام ميگيرد .در صورتي
که مس��ير جديد تردد کشتيها راه اندازي شود بخش
عمدهاي از مشکالت تردد و ارسال محموله براي ايران
رفع خواهد شد .محصوالت ايراني در بازار قطر بسيار
پرطرفدار اس��ت و کيفتي قاب��ل رقابت با محصوالت
ديگر کشورها دارد .آمار گمرک ايران حاکي از صادرات
بيش از  118هزارتن کاال به اين کشور در سال  95از
سوي ايران است .بر اس��اس اين آمار ،در سال  95به
مي��زان  118هزار و  651تن کاال به ارزش  28ميليون
و  416هزار دالر از ايران به قطر صادر ش��ده است که
عمدهترين کاالهاي صادراتي به قطر در اين مدت پسته
تازه يا خشک ،مغز پسته ،زعفران ،محصوالتي از آهن
يا فوالد ،ساير حيوانات زنده از نوع گوسفند ،سيمانهاي
پودر نشده موسوم به کلينکر ،ساير کفپوشها به جز
گبه از پشم يا موي نرم (کرک) حيوان بوده است.

دعوت مديرعامل فوالد مبارکه از
تامين کنندگان داخلي

اصفهان،مري��م کربالي��ي :حميدرض��ا
عظيميان ،مديرعامل ف��والد مبارکه در
حاشيه نمايشگاه فوالد گفت :با توجه به
شرايط خاصي که بر کشور حاکم شده و
آن نيز تحريمهاست ،تهيه مواد مصرفي
و تجهيزات��ي که در خط��وط توليد بکار
ميرود با مش��کل مواجه شده است .وي
افزود :چنين ش��رايطي فوالدسازان را به
اين فکر انداخت که از توان داخلي بهره
بگيرند لذا نخستين جشنواره و نمايشگاه
ملي ايران با رويکرد بوميسازي تدارک
ديده ش��د تا همه نيازه��ا و توانمنديها
ارائه و به اشتراک گذاشته شود .عظيميان
خاطرنش��ان کرد :در اين صورت چنانچه
تجهي��زي در داخ��ل مورد ني��از بوده اما
موج��ود نيس��ت ،ب��ه تامين کنن��دگان،
س��ازندگان ،ش��رکتهاي دانش بنيان،
گروههاي دانشگاهي و مراکز تحقيقاتي
ارائه و اطالع رساني ميشود تا درصورت
امکان در داخل بوميسازي گردد.
محمدباقرهنربربهعنوانمديرکل
مديريت بحران استانداري منصوب شد

اس��تاندار آذربايجان شرقي طي حکمي،
«محمدباقر هنربر» را بهعنوان مديرکل
مديريت بحران استانداري منصوب کرد.
در حک��م دکتر محمدرض��ا پورمحمدي
خط��اب ب��ه مدي��رکل جدي��د مديريت
بحران اس��تانداري آمده اس��ت :نظر به
تعه��د ،تخصص و تج��ارب جنابعالي به
موج��ب اين ابالغ به عن��وان «مديرکل
مديريت بح��ران اس��تانداري» منصوب
ميشويد .اميد اس��ت با توکل به خداوند
متع��ال در راس��تاي تحق��ق آرمانهاي
نظام مقدس جمهوري اس�لاميايران و
عمل به برنامهها و سياس��تهاي دولت
تدبير و اميد منش��أ خير و تحول باش��يد.
محمدباقر هنربر متولد  1355در تبريز و
داراي مدرک کارشناس��ي ارشد مديريت
تحول از دانش��گاه آزاد اسالمي ،از اواخر
س��ال  1393تاکن��ون مع��اون اداره کل
مديريت بح��ران اس��تانداري آذربايجان
شرقي بوده است .معاون مديرکل اداري
و مالي استانداري ،معاون مديرکل منابع
انساني و تحول اداري استانداري ،معاون
مديرکل آموزش و پژوهش اس��تانداري،
مع��اون اداره کل تع��اون ،کار و رف��اه
اجتماعي استان ،رئيس کميته پشتيباني
س��تاد انتخابات اس��تان ،رئي��س کميته
پش��تيباني ستاد اربعين حس��يني و مدير
اجرايي دوره تمرين ستادي غدير از ديگر
عناوين اجرايي وي به شمار ميرود.

