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اخبار
کاردگر در مراسم افتتاح شعبه ورامین بیمه
آسیا اعالم کرد

کاهش  7/1درصدی نسبت خسارت
در بیمه آسیا

شعبه ورامین و واحد پرداخت خسارت جنوب
تهران بیمه آسیا همزمان با گرامیداشت هفته
دولت افتتاح شد.
کاردگر ،نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
بیمه آسیا در آیین افتتاح شعبه ورامین و واحد
پرداخت خسارت جنوب تهران باگرامیداشت یاد
و خاطره شهیدان رجایی و باهنرو تبریک عید
سعید غدیر خم گفت :توسعه و گسترش شعب
صدور و واحد های پرداخت خسارت در اقصی
نقاط کشور و ارائه خدمات شایسته بیمهای
به هموطنان افتخاری برای بیمه آسیا است که
امیدواریم شایستگی حفظ آن را داشته باشیم.
مدیر عامل بیمه آسیا با ارائه آمار و مقایسه
چهار شرکت بزرگ بیمه خصوصی کشور در چهار
ماهه نخست سال جاری ،فاصله شرکت بیمه
آسیا را فاصل ه ای معنادار و توسعه آن را خوب
توصیف کرد.

با تسهیالت بانک صنعت و معدن در سال
 96صورت پذیرفت

افتتاح  4طرح صنعتی در استان
خوزستان

در سال  1396تعداد  4طرح صنعتی با
تسهیالت بانک صنعت و معدن در استان
خوزستان به بهره برداری رسیده و  182شغل
جدید ایجاد کرد.
برای اجرای  4طرح صنعتی در استان خوزستان
طی سال  1396مبلغ  3میلیون و  700هزار یورو
تسهیالت ارزی و  6میلیارد و  100میلیون تومان
تسهیالت ریالی توسط این بانک پرداخت شده
است.

برای رونق بنگاه های اقتصادی کوچک و
متوسط

بانک کشاورزی  26000میلیارد ریال
تسهیالت پرداخت کرد
بانک کشاورزی از ابتدای شهریور ماه 96
تا پایان مرداد سال جاری  26000میلیارد ریال
تسهیالت برای رونق بنگاه های اقتصادی کوچک
و متوسط پرداخت کرده است .بانک کشاورزی
در راستای تحقق سیاستهای اقتصادی دولت
دوازدهم در اجرای طرح ملی حمایت از کاالی
ایرانی و تولید ملی ،از ابتدای شهریور  1396تا
پایان مرداد سال جاری ،با پرداخت بالغ بر 26000
میلیارد ریال تسهیالت به  10871واحد بنگاه
اقتصادی کوچک و متوسط  ،سهم بسزایی در
اشتغالزایی و رونق اقتصادی کشور داشته است.

حجم روابط تجاری تهران  -پکن در آستانه  20میلیارد دالر است
«پانگ سن» در نشست خبری دومین همایش
چشمانداز توسعه روابط ایران با چین افزود :این
رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته  2.2درصد
افزایش نشان میدهد.
به گزارش ایرنا ،وی ادامه داد :در این مدت
صادرات چین به ایران هشت میلیارد و  400میلیون
دالر بود که  4.8درصد کاهش یافت ،درحالی که
واردات این کشور از ایران  11میلیارد و  260میلیون
دالر بود که رشد  22.7درصدی را بیان میکند.
سفیر چین در تهران با بیان این که اقتصاد پکن-
تهران مکمل یکدیگر هستند ،یادآور شد :چین بازار
بزرگی برای محصوالت ایران است و کاالهای چینی
هم بازار این کشور را متنوعتر کرده است .پانگ
سن خاطرنشان کرد :نمایشگاه واردات بینالمللی
ماه نوامبر (آبان ماه  )97در شانگهای چین برگزار
میشود که شرکتهای ایرانی هم در این نمایشگاه
حضور دارند .وی تاکید کرد :به نظر میرسد
برگزاری این نمایشگاه نیروی محرکه جدیدی برای
توسعه روابط تجاری دو کشور خواهد بود.
سفیر چین در ایران همچنین درباره موضع
این کشور درباره توافق هستهای گفت :برجام
یک تفاهم چندجانبه است که  6کشور به اضافه
اتحادیه اروپا و ایران از طریق مذاکره به آن دست
یافتهاند و با قطعنامه  2231به تایید شورای امنیت
سازمان ملل متحد رسیده است .پانگ سن با
تاکید بر این که همه طرفها باید با جدیت این
توافق را حفظ کنند ،اظهار کرد :این توافق به نفع
جهان در منع گسترش سالحهای هستهای و صلح
و امنیت بینالمللی است .وی تصریح کرد :چین
بابت خروج یک جانبه آمریکا از این توافق متاسف
است و ما از همه طرفها درخواست میکنیم با
رویکردی مسئوالنه و با گفتوگو این توافق را حفظ
کنند .چین با همه طرفها در تماس است و به
گفتوگوهای خود با طرفهای این توافق برای حفظ
آن ادامه میدهد .سفیر چین در تهران خاطرنشان
کرد :چندین بار به طور واضح و روشن گفتهایم
که مخالف تحریم یک جانبه هستیم .این کشور در
حوزههای مختلف اقتصاد انرژی و تجارت با ایران
همکاری علنی ،شفاف و عادی دارد .این همکاریها
نه برخالف تعهدات بینالمللی چین و نه قطعنامه
شورای امنیت است و به منافع ملی کشورهای
دیگر هم صدمه نمیزند بنابراین این همکاریها
باید حفظ شود .پانگ سن به روابط دیرینه ایران
و چین اشاره کرد و گفت :دو کشور در حالی که
تعهدات بینالمللی خود را اجرا میکنند تعامالت
دوجانبه را هم حفظ میکنند و این حق قانونی چین
باید حفظ شود.

سفیر چین در تهران این کشور را بزرگترین شریک تجاری ایران در چند سال گذشته اعالم کرد و گفت :حجم روابط تجاری دو کشور در نیمه اول
سال  2018به  19میلیارد و  660میلیون دالر رسید.

دومینهمایش
چشمانداز
روابط ایران
و چین 14
شهریورماه
جاری در سالن
همایشهای
برج میالد
برگزار میشود
وی همچنین درباره تعامالت گردشگری دو کشور
گفت :ایران و چین برای اتباع یکدیگر هدف سفر
هستند و در این راستا وزیر گردشگری چین در ماه
سپتامبر با رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری ایران دیدار و تبادل نظر کرد.
وی به افزایش سفرهای گردشگران چینی به ایران
اشاره کرد و افزود :در سال  2017سفارت چین در
تهران  111هزار روادید برای اتباع ایرانی صادر کرد
که  8.8درصد افزایش را نشان میدهد.
این دیپلمات چینی همچنین در پاسخ به
سوالی درباره جایگاه ایران در طرح یک کمربند
– یک جاده گفت :چین در راستای اجرای این
طرح با کشورهایی که در مسیر آن قرار دارند به
طور مشترک مشاوره میکند ،ساخت و ساز و
بهرهبرداری میکند .پانگ سن یادآور شد :چین
و کشورهایی که در مسیر این طرح قرار دارند
بر اساس نیاز این کشورها و اولویتهای توسعه
خود به طور مشترک مشاوره میکنند ،به صورت
مشترک ساخت و ساز کرده و از منافع آن هم به
صورت مشترک بهرهمند میشوند .وی با بیان این

معاون وزیر کشاورزی در اختتامیه نمایشگاه باغبانی مطرح کرد

که ایران همواره جایگاه مهمی در جاده ابریشم
داشته و دو کشور در چارچوب این طرح همکاری
خوبی دارند ،اظهار کرد :در سال  2014و در جریان
سفر شی جی پینگ رئیسجمهوری چین به ایران
دو کشور مشارکت جامع راهبردی را امضا کردند و
تفاهمنامهای هم درباره ساخت و ساز در قالب یک
جاده یک کمربند امضا کردند.
سفیر چین در تهران همچنین پروژههای میدان
نفتی آزادگان شمالی ،یادآوران و راهآهن سریعالسیر
تهران -قم-اصفهان را از جمله پروژههایی عنوان کرد
که شرکتهای چینی در ایران در دست اجرا دارند.
پانگ سن همچنین توسعه گردشگری را نیازمند
فعالیت در دو حوزه نرمافزاری و سختافزاری
عنوان کرد و افزود :از نظر سختافزاری میتوان
با ساخت هتلهای ارزانقیمت برای گردشگران
معمولی در این زمینه گام برداشت عالوه بر این اگر
در هتلها رستوران چینی هم تاسیس شود ،بسیار
موثر خواهد بود .سفیر چین در تهران اضافه شدن
زبان چینی به تابلوهای راهنمایی مناطق دیدنی را
از دیگر ملزومات افزایش حضور گردشگران چینی

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی با بیان اینکه
کشت گلخانهای تغییر کاربری نیست ،از ارائه تسهیالت وزارت
جهاد کشاورزی به متقاضیان احداث کشت گلخانهای بدون
هیچگونه محدودیتی در بانکهای عامل خبرداد.
محمدعلی طهماسبی با بیان این مطلب و با توجه به گسترش
روزافزون آلودگی هوای کالنشهرهای کشور ،از اهتمام به توسعه
کشاورزی شهری به عنوان راهکار کاهش آلودگی در کالنشهرها نام

در ایران عنوان کرد و افزود :در حوزه نرمافزاری هم
میتوان با ساخت مستندهای مشترک و هم معرفی
فرهنگ درخشان دو کشور در این زمینه تالش کرد.
وی یادآور شد :در همایشی که قرار است در تهران
برگزار شود 30نفر از اعضای انجمن دوستی ایران
و چین به تهران سفر میکنند تا در زمینه توسعه
گردشگری با طرفهای ایرانی گفتوگو کنند.
گفتنی است؛ دومین همایش چشمانداز
روابط ایران و چین  14شهریورماه جاری در سالن
همایشهای برج میالد برگزار میشود .در این
همایش در چارچوب طرح یک کمربند-یک جاده،
دو پنل تخصصی در حوزههای گردشگری و بازرگانی
برگزار میشود .در یکی از پنلهای تخصصی
این همایش مسائل بانکی ،سرمایهگذاری ایجاد
شهرکهای صنعتی ،استاندارد ،بیمه و گمرک مورد
بحث و بررسی قرار میگیرد .همچنین در پنل دوم،
مسائلی همچون علت عدم موفقیت آژانسهای
ایران در جذب توریست ،ایجاد بازار صنایع دستی
ایرانی در چین ،و تسهیل صدور روادید برای اتباع
دو کشور بحث و گفتوگو میشود.

ارائه تسهیالت بدون قید و شرط برای متقاضیان کشت گلخانهای
برد .وی در مراسم اختتامیه سومین نمایشگاه بینالمللی باغبانی،
نهادهها ،گلخانه ،گیاهان دارویی ،ماشینآالت و صنایع وابسته

قرعه کشی جشنواره حساب های
قرض الحسنه بانک رفاه

بنگاهها

اخبار

سفیر چین در تهران:

دوازدهم شهریور ماه  97انجام می شود

تاریخ برگزاری سی و دومین دوره قرعه کشی
حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک رفاه
 12ام شهریور ماه  97اعالم شد.
سی و دومین دوره قرعه کشی حساب های
قرض الحسنه پس انداز بانک رفاه کارگران در
تاریخ  12شهریور ماه سالجاری با حضور اعضای
هیأت نظارت بر قرعه کشی برگزار خواهد شد.
جوایز ممتاز قرعه کشی حساب های قرضالحسنه
پس انداز بانک رفاه مربوط به دوره سال 96
شامل  58فقره کمک هزینه خرید واحد مسکونی
(کلید طالیی) هریک به ارزش یک میلیارد ریال ،
 158فقره کمک هزینه خرید خودرو داخلی هر
یک به ارزش  200میلیون ریال  258 ،فقره جایزه
نقدی هر یک به ارزش  50میلیون ریال و 358
کمک هزینه خرید صنایع دستی هر یک به ارزش
 5میلیون ریال خواهد بود.
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تصریح کرد :حمایت از سرمایهگذاری در زمینه کشاورزی شهری
و توسعه گلخانهها توسط بخش خصوصی از راهکارهایی است که
وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار خود قرار داده است .معاون
وزیر جهاد کشاورزی با اعالم حمایت این وزارتخانه از برگزاری
این نمایشگاهها توسط بخش خصوصی افزود :سپردن امور دولتی
بخش کشاورزی به شرکتهای خصوصی که دارای تخصص الزم
و مجهز به علم روز و فنآوریهای نوین دنیا هستند ،منجر به
ظهور بازارهای نوین کسب و کار و ایجاد فضای رقابتی برای کسب
و درآمد برای افراد جویای کار میشود .به گفته طهماسبی ،ارائه
تسهیالت ویژه به شرکتهای دانشبنیان در صنعت کشاورزی،
یکی از سیاستهای تشویقی این وزارتخانه برای شرکتهای
خصوصی است .وی همچنین با اشاره به برنامههای معاونت امور
باغبانی وزارت جهاد کشاورزی برای مبارزه با پدیده خشکسالی
از سه راهکار توسعه کشت نشایی ،گسترش کشت گلخانهای و
احداث سایبانها برای مهار تنشهای گرمایی نام برد و تصریح
کرد :با توجه به مشکالت عدیدهای که بخش کشاورزی ما به دلیل
خشکسالی با آن دست به گریبان است ،تغییر روشهای آبیاری
سنتی به روشهای نوین در دستور کار این معاونت قرارگرفته به
نحوی که امروز توانستهایم  132هکتار از گلخانههای کشور را با

سیستم کشت نشایی اداره کنیم .معاون وزیر جهاد کشاورزی
ادامه داد :با استفاده از این روش ما عالوه بر کاهش  90درصدی
مصرف آب ،توانستهایم ریسک تنشهای محیطی را نیز به نحو
چشمگیری کاهش داده و از سوی دیگر ما شاهد هستیم که
میزان بهرهوری و تولید محصوالت گلخانهای افزایش چشمگیری
داشته است .وی متذکر شد :یکی دیگر از برنامههای این وزارتخانه
ارائه تسهیالت برای احداث سایبانها است .تجربه ثابت کرده که
ایجاد سایبانها توانسته است عالوه بر مهار تنشهای گرمایی
به خصوص در مناطق جنوبی کشور ،در کاهش  30درصدی
مصرف آب نیز بسیار موثر باشد .طهماسبی در پایان از تغییر
کاربری کشت سنتی در 900هزار باغ کشور و گسترش کشت
گلخانهای برای مبارزه با پدیده سرمازدگی خبرداد و گفت :یکی
از تنشهای دیگر در کشاورزی بحث سرما و سرمازدگی است
که عالوه بر تحمیل کردن زیان هنگفتی برای کشور ،موجب از
بین رفتن محصوالتی مانند گردو ،انگور ،سیب و  ...میشود که
همین امسال نیز ما شاهد بودیم که با کاهش تولید محصوالت
کشاورزی بر اثر سرمازدگی ،قیمت این محصوالت افزایش
چشمگیری در بازار داشته است.
گفتنی است؛ سومین نمایشگاه بینالمللی باغبانی ،نهادهها،
گلخانه ،گیاهان دارویی ،ماشینآالت و صنایع وابسته  ۶تا ۹
شهریورماه امسال در بوستان گفتوگو تهران برگزار شد.

برگزیده گان هشتمین جشنواره فرش برتر کشور معرفی شدند

برترین های هشتمین جشنواره فرش برتر کشور در  2گروه کلی فرش های معاصر و
سنتی جوایز خود را دریافت کردند.
به گزارش ابتکار به نقل از ایرنا ،آیین اختتامیه هشتمین جشنواره فرش برتر کشور عصر
سه شنبه با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد.
هشتمین جشنواره فرش برتر کشور در حالی برگزار شد که بیست و هفتمین نمایشگاه
بین المللی فرش دستباف ایران تا نهم شهریورماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی

تهران برگزارشد.
معیارهای ششگانه انتخاب آثار برتر
رییس ستاد اجرایی جشنواره در این مراسم گفت :دبیرخانه هشتمین جشنواره فرش
برتر از ابتدای مردادماه کار خود را آغاز کرد و تا سی و یکم مردادماه ،آثار در  12بخش و 2
گروه فرش های معاصر و سنتی جمع آوری شد.
«یاسر حنیفی» ادامه داد :از مجموع  183اثری که به دبیرخانه جشنواره رسید در مرحله
نخست  50اثر حائز شرایط ورود به نمایشگاه شناخته شد.
معاون امور تولید مرکز ملی فرش کشور اضافه کرد :گروه داوران متشکل از کارشناسان
و خبرگان فرش دستباف در داخل و خارج کشور در مرحله دوم آثار برتر را در  6محور
اصالت ،رنگبندی ،طرح و نقشه ،مواد اولیه ،بافت و نوآوری و خالقیت بررسی کردند.
رضا اله داد ،تورج ژوله ،علی میرزازاده ،ابوالفضل رجبیان ،غالمحسین نیشابوری،
محمدحسین شانه زن و صمد منجم اعضای هیات داوران بودند.
برترین ها در گروه فرش های معاصر (دارای کمتر  40سال)
 در بخش «فرش های عشایری کالسیک» «فرش گلیم» متعلق به مهدی شیرزاد برترشناخته شد.
 در بخش «فرش های کالسیک شهری» (با بافت بیش از  50رج) جایزه ها به «فرشدسته گل ایرانی» متعلق به سیدمحمدمهدی خوانساری رسید.

 جایزه بخش «فرش های تمام ابریشم» به فرش «لچک ترنج کف ساده(طال)» متعلقبه رضا ارمی اهدا شد.
برگزیده های گروه فرش های قدیمی (دارای بیش از  40سال)
 در بخش «فرش های کالسیک شهری بافت» جایزه فرش برتر ،لوح سپاس و تندیسجشنواره به «فرش بی نام» متعلق به مهرداد محمدصادق رسید.
 عباس نیشابوری با «فرش قشقایی» جوایز بخش «فرش عشایری کالسیک» را از آنخود کرد.
در این مراسم هیات داوران لوح سپاس جشنواره را به سه فرش «پهلوان»« ،شیخ صفی»
و «فارس» اهدا کردند.
در سایر گروه ها و بخش ها نیز هیچ فرشی شایسته عنوان برتر شناخته نشد.
در آیین پایانی هشتمین جشنواره فرش برتر کشور رییس مرکز ملی فرش کشور حضور
داشت.
بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی فرش دستباف ایران سوم شهریورماه گشایش
یافت و تا نهم شهریور در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزارشد.
بیست و نهم مردادماه رییس مرکز ملی فرش ایران از صادرات  100میلیون دالر فرش
دستباف در چهارماهه نخست امسال خبر داد و گفت :این میزان نسبت به مدت مشابه
پارسال  21.7درصد رشد دارد.

با حضور مدیرعامل بانک اقتصادنوین
انجام شد

بهره برداری از مدرسه مهر نوین
در روستای افراسیاب
شانزدهمین مدرسه این بانک با نام مهرنوین
به کودکان و نوجوانان روستای افراسیاب از
توابع بخش حسینآباد سنندج تقدیم شد.
با حضور مدیرعامل بانک اقتصادنوین؛
مدرسه «مهرنوین» روستای افراسیاب
شهرستان سنندج مورد بهرهبرداری قرار
گرفت در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و
همزمان با هفدهمین سالگرد تاسیس بانک
اقتصادنوین ،شانزدهمین مدرسه این بانک با
نام «مهرنوین» به کودکان و نوجوانان روستای
افراسیاب از توابع بخش حسینآباد سنندج
تقدیم شد .در آیین افتتاح این مدرسه که با
حضور جمعی از مقامات و مسئوالن کشوری
و استانی برگزار شد ،علیرضا بلگوری مدیرعامل
این بانک پرورش نیروی انسانی با دانش و
ماهر را مهمترین پیشنیاز توسعه همهجانبه
کشور دانست و با اشاره به مسئولیت اجتماعی
بنگاههای اقتصادی در ایجاد زیرساختهای
آموزشی و نقش وزارت آموزش و پرورش در
توسعه امکانات نرمافزاری گفت :باید با کمک
هم به گونهای عمل کنیم تا دانشآموزان
و معلمان عزیز در مدارس دغدغهای جز
تحصیل ،آموزش و پرورش نداشته باشند.

توسط بانک مسکن در تیر ماه  97انجام
شد

افزایش سقف تسهیالت پرداختی
حساب جوانان

بانک مسکن در تیر ماه 97با افزایش سقف
تسهیالت پرداختی مسیر خانهدار شدن برای
کسانی که امکان سپردهگذاری کالن ندارند را
تسهیل کرد.
بانک مسکن در تیر ماه امسال با افزایش
سقف تسهیالت پرداختی از محل حساب
پسانداز مسکن جوانان در تهران و تمام
مناطق شهری ،مسیر خانهدار شدن برای
کسانی که امکان سپردهگذاری کالن ندارند را
تسهیل کرد.
در تیر ماه سال  1397سقف تسهیالت
اعطایی حسابهای پسانداز مسکن جوانان
که در سال جاری افتتاح میشود ،افزایش
یافت .بر این اساس بیشترین تسهیالت
اعطایی به متقاضیان مسکن که در حساب
پسانداز مسکن جوانان ثبتنام کردهاند ،بر
اساس تقسیمبندی جغرافیایی به سه گروه
دستهبندی میشود که در تهران از  91میلیون
به  213میلیون تومان ،در شهرهای بزرگ از
 76میلیون به  177میلیون و در سایر شهرها از
 61میلیون به  142میلیون تومان در پایان سال
پانزدهم سپردهگذاری افزایش یافت.

صعود گروه کوهنوردی بیمه دانا به
قله دماوند
گروه کوهنوردی شرکت بیمه دانا به بلندترین
قله کشور صعود کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا ،به
مناسبت بزرگداشت هفته دولت و گرامیداشت
اعیاد خجسته قربان و غدیر خم ،تیم
کوهنوردی این شرکت متشکل از حاجت
مراد پورمهدی ،شاهرخ سردشتی ،حسینعلی
کیانیان و وحیدرضا باختری موفق شدند به قله
 5671متری دماوند صعود کنند.
تیم کوهنوردی بیمه دانا پیش از این به
ارتفاعات سبالن نیز صعود کرده بود.

در استان زنجان با تسهیالت بانک صنعت
و معدن انجام شد

افتتاح  5طرح صنعتی و اشتغال
 438نفر در سال 1396

با تسهیالت بانک صنعت و معدن در سال
 1396تعداد  5طرح صنعتی در استان زنجان
به بهره برداری رسیده و برای  438نفر اشتغال
ایجاد شد.
برای احداث  5طرح صنعتی در استان
زنجان مبلغ  31میلیارد تومان تسهیالت ریالی
و  31میلیون و  500هزار یورو تسهیالت ارزی
پرداخت شده است .

از هر  10نفر یک نفر برنده می شود

برگزاری ششمین جشنواره
حسابهای قرضالحسنه بانک
اقتصادنوین
ششمین دوره قرعهکشی حسابهای
قرضالحسنه بانک اقتصادنوین از ابتدای
خرداد ماه  97آغاز شده و تا پایان شهریور ماه
جاری ادامه خواهد داشت و از هر  10نفر واجد
شرایط شرکت در قرعهکشی ،یک نفر برنده
یکی از جوایز ارزنده این جشنواره خواهد شد.

