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اخبار بیمه

بیمه تعاون عضو اتحادیه بینالمللی
تعاون ( )ICAشد

ش��رکت بیمه تعاون به عضویت اتحادیه بینالمللی
تعاون ( )ICAدرآمد که میتواند گام مهمی در جهت
گسترش روابط در سطح بینالمللی و همکاریهای
بیمهای با سایر اعضای این اتحادیه باشد .به گزارش
روزنامه اسکناس به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون،
عضوی��ت بیمه تعاون در اتحادی��ه بینالمللی تعاون
( ،)ICAگام مهم��ی در جه��ت گس��ترش رواب��ط در
س��طح بین المللی و همکاری های بیمه ای با س��ایر
اعضا  ،ICAانتقال وتبادل تجربیات و دس��تاوردهای
بیمهای و تعریف پروژه های مش��ترک با دیگر اعضا
بیم��های ای��ن اتحادیه در س��طح بین الملل اس��ت.
اتحادیه بین المللی تعاون یکی از نهادهای رس��می
س��ازمان ملل متحد بوده که در در  ۱۸آگوس��ت سال
 ۱۲۷۴( ۱۸۹۵شمس��ی) در کنگره بینالمللی تعاون
در لندن تاس��یس ش��د و دفتر مرکزی آن در ش��هر
«ژنو» اس��ت .پنج دفتر منطقه ای ،آس��یا اقیانوسیه،
آفریق��ا ،آمریکا ،اس��ترالیا و اروپ��ا ،حلقه های ارتباط
دهنده دفتر مرکزی در پنج قاره جهان محسوب می
شوند که عمده وظایف آنان اطالع رسانی ،تحقیق و
بررسی مشکالت ،پیشنهادها و انعکاس ره آوردهای
نهضت تعاون دنیا است .اعضای این اتحادیه به طور
عمومی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و
در بخشهای کشاورزی ،بانکداری ،انرژی ،صنعت،
بیمه ،ماهیگیری ،تعاونیهای مسکن ،گردشگری و
مصرف هستند .این اتحادیه تالش خود را در عرصه
بینالمللی معطوف ارتقاء سهم و جایگاه تعاونیها در
چرخه اقتصادی کش��ورها ،نحوه تعامل با دولتها و
توسعه تعاون بین تعاونگران و کمک به تحقق اصول
هفتگانه تعاون میکند و با س��ازمانهای بینالمللی
نظیر س��ازمانهای بین المللی کار ( ،)ILOش��ورای
توسعه و تجارت ( ،)UNCTADنیز همکاری دارد.

بانک ملت بانک
برگزیده استان
زنجان

خــبرویـژه

مدیریت ش��عب بانک ملت اس��تان زنجان در جش��نواره اس��تانی ش��هید رجایی ،از س��وی وزیر کش��ور مورد تجلیل قرار گرفت .در پانزدهمین جش��نواره شهید رجایی استان زنجان که با حضور دکتر
رحمانی فضلی ،وزیر کشور و دکتر حقیقی استاندار زنجان برگزار شد مدیریت شعب بانک ملت استان به عنوان بانک برگزیده غیر تخصصی معرفی شد .بر اساس این گزارش ،وزیر کشور در
این مراسم از امراهلل رخشان مدیر شعب بانک ملت استان با اهدای لوح سپاس تجلیل کرد .دکتر عبدالرحمن رحمانی فضلی در سخنانی با بیان این نکته که مهم ترین دستاورد نظام اسالمی،
سرمایه های اجتماعی و مردم هستند ،اظهار داشت :امام خمینی (ره ) با انقالب اسالمی اعتماد متقابل ملت وحاکمیت را احیا کرد و اکنون نیز وظیفه دولت ها افزایش اعتماد عمومی است.

اخباربانک

مدیرعامل بانک مسکن اعالم کرد

استقبال خانه اولی ها از ورود به صندوق پس انداز مسکن یکم
رحیم��یانارک��ی،درمجم��ععمومیعادیو
فوق العاده ساالنه بانک مسکن ضمن تشریح
عملک��رد بانک ،آخرین وضعیت صندوق پس
ان��داز مس��کن یکم را اعالم ک��رد .به گزارش
روزنامه اس��کناس به نقل از هیبنا ،ابوالقاس��م
رحیمی انارکی در این جلس��ه گفت :در حوزه
عملک��رد تس��هیالت اعطای��ی صندوق پس
انداز مس��کن یکم ،تا پایان س��ال  ٩٦معادل
 ٤٤هزار واحد مشمول دریافت این تسهیالت
ب��ه مبل��غ ٣٣هزار میلیارد ریال ش��دند که این
میزانفقطدرس��الگذش��تهازنظرتعدادواحد
مسکونی مشمول ٦٠ ،هزار واحد و از نظر ارزش
تس��هیالت ب��ه  ٤٧ه��زار و  ٥٠٣میلیارد ریال
افزایش یافت و در مجموع به  104هزار واحد
با ارزش تس��هیالتی بیش از  80هزار میلیارد
ریال در پایان سال  97بالغ شده است.
بر اساس این گزارش ،مجمع عمومی عادی و
فوق العاده ساالنه بانک مسکن روز شنبه 23
شهریورماه به ریاست فرهاد دژپسند وزیر امور
اقتص��ادی و دارایی و با حضور س��ایر اعضای

مجمع بانک برگزار ش��د .ابوالقاس��م رحیمی
انارکی با ارایه گزارشی از عملکرد بانک مسکن
در س��ال گذش��ته گفت :در حوزه تجهیز منابع
بانک  ١٠درصد رش��د داش��تیم .همچنین در
بخش ترکیب س��پرده های بانک به تفکیک
مالکیتی و وکالتی در هر دو بخش با  10درصد
افزایش مواجه بودیم.
رحیمی انارکی با تشریح عملکرد صندوق پس

انداز مسکن یکم (تسهیالت با سپرده مختص
خانه اولی ها) گفت :در سال  ٩٧به کل سپرده
گ��ذاران این صندوق  ١٨٣هزار س��پرد ه گذار
جدید اضافه شد و در پایان سال گذشته مجموع
سپرده گذاران این صندوق به  ٥٧٥هزار و ٣٤٦
نفر رس��ید .وی ادامه داد :در مجموع از ابتدای
تاسیس صندوق پس انداز مسکن یکم (خرداد
 )٩٤تا پایان س��ال  ،٩٧تعداد  ١٠٤هزار و ٢٢٤

ی ها و سپرده
واحد مس��کونی توس��ط خان ه اول 
گ��ذاران صندوق یکم در ش��هرهای مختلف
کشور خریداری شد و این تعداد متقاضی واجد
شرایط با ارزانترین تسهیالت بانک مسکن به
ارزش کل  ٨٠ه��زار و  ٥٩٨میلی��ارد ریال خانه
دار شدند .رحیمی انارکی از رشد  ١٠درصدی
تقاضای اس��تفاده از تس��هیالت صندوق پس
انداز مسکن یکم در سال  98نسبت به سال 97
متناسب با روند سپردهگذاری و افتتاح حساب
در صندوق خبر داد و گفت :این نشان می دهد
به رغم رکود در بخش مسکن همچنان تقاضا
برای این تسهیالت وجود داشته است و البته
تقاضای این تسهیالت در تهران و شهرهای
بزرگکمترشدهامااستقبالازاینتسهیالتدر
سایر شهرها افزایش یافته است .رییس هیأت
مدیره و مدیرعامل بانک مس��کن درباره کل
تسهیالت اعطایی بانک نیز گفت :تسهیالت
اعطایی بانک در بخش مس��کن از  474هزار
میلیارد ریال در سال  ٩٦با رشد  ١٩درصدی به
 565هزار میلیارد ریال رسیده است.

تاکیدمدیرانبانکملیایرانبرمدیریتنقدینگیبانک

مدیرانارشدبانکملیایراندرنشستآموزشیمدیریتوجوهنقد،اوراق
بهادار و امور پولرسانی بر لزوم مدیریت وجوه نقد و تامین نقدینگی شعب
در استان ها تاکید کردند به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،این
نشست با حضور ناصر شاهباز عضو هیات مدیره و معاون مالی  ،عباس
شفیعی عضو هیات مدیره و معاون پشتیبانی ،مدیران و معاونان ادارات
کلخزانه،حسابداریوبودجه،آموزش،حفاظتفیزیکیوفنیوتعدادی

از معاونان ادارات امور شعب و شعب مستقل در سالن حافظ برگزار شد.
شاهباز در این همایش با اشاره به تاکید مدیرعامل بانک بر لزوم مدیریت
نقدینگی و وجوه نقد گفت :با راه اندازی داشبورد نقدینگی و اصالحات
صورتگرفتهدربارهتامیننقدینگیاستانها،امروزاینامربهنحواحسن
درحالانجاماست.ویبااشارهبهافزایشتعداداکیپهایتامیننقدینگی
بانکتصریحکرد:وظیفهعمدهایناکیپهاتامیننقدینگیدستگاههای

خودپرداز است که با توجه به خرید دستگاه های خود دریافت و خودپرداز
( ،)CRSتامین نقدینگی در کنار دستگاه های خودپرداز با این دستگاه ها
نیز سرعت بیشتری می گیرد .همچنین دیگر عضو هیات مدیره بانک
نیز با تاکید بر اینکه مدیریت وجوه نقد اقدامی بزرگ است ،گفت :طی
چند سال اخیر در اداره کل خزانه ،سامانههایی ایجاد شد که مدیریت این
وجوه به بهترین نحو ممکن صورت گیرد.

صندوق امانات بانک دی افتتاح شد

با هدف ارتقای خدمت رسانی به مشتریان ،صندوق
امانات بانک دی در شعب دولت ونیاوران افتتاح شد.
طی مراسمی با حضور محمدرضا قربانی مدیرعامل،
احمد حش��می پور ،مدی��رکل حوزه مدیریت ،ناصر
ش��ریعتی ،مدیرکل امور شعب و بازاریابی ،جمشید
بهمن ،رئیس اداره کل حراس��ت ،مسعود الویریان،
رئیس اداره امور شعب جنوب کشور و شرق تهران
و منصور مشورت ،رئیس اداره مهندسی و امالک،
صندوق امانات بانک دی افتتاح شد .بر اساس این
گزارش ،مدیرعامل بانک دی در این مراسم ضمن
قدردانی از تالش همکاران اداره کل امور ش��عب و
بازاریابی ،پش��تیبانی و حراس��ت برای تجهیز شعب
بانک به صندوق امانات گفت :همزمان با توس��عه
اقتصادی و افزایش سرمایههای خصوصی ،حفاظت
ایمن از سرمایههای مالی یکی از دغدغههای اصلی
است و بانک ها به عنوان امین سرمایه های مردم
موظ��ف ب��ه ایجاد ش��رایط و امکاناتی در راس��تای
صیانت از اموال شخصی افراد هستند.

بازدید مدیرعامل بانک توسعه تعاون
ومعاون تعاون از استان زنجان

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون و
معاون تعاون وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و هیات
همراهازطرحهایتولیدیاستانزنجانبازدیدکردند.
حج��تاهللمهدی��انرئیسهیاتمدیرهومدیرعامل
در این دیدارها با اشاره به ظرفیتهای استان زنجان
در حوزههای مختلف خصوص ًا صنعت و کش��اورزی
خاطرنش��ان کرد :بانک توس��عه تعاون با ارائه طرحها
و محص��والت متنوع بانکی توانس��ته ت��ا حد زیادی
پاسخگوی نیازهای بانکی و مالی فعاالن اقتصادی را
فراهم نماید .وی افزود :برای شناخت نیازها و شرایط
واحدهای صنعتی و تولیدی ،انجام تعامل و برقراری
نشستهای تخصصی میتواند کمک شایانی به این
مهم بنماید .مهدیان با اشاره به عملکرد مناسب بانک
توسعه تعاون در اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی و
عشایریوطرحپایدارفراگیرگفت:انجامبهتکلیفملی
با ادامه اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری
از مهمترین برنامههای بانک در سال جاری میباشد.
همچنین بانک بهعنوان یکی از بانکهای عامل در
تبصره ۱۸قانونبودجهنیزحضورداردکههماننددیگر
طرحهای ملی از اهمیت ویژهای برخوردار است.

شهرستان
منهایپایتخت

از ظرفيت دانشگاهيان براي توسعه
شهر رشت استفاده ميشود

طي نشس��تي ويژه مديران دانشگاه گيالن ميزبان
دکتر ناصر حاج محمدي شهردار رشت بودند و در اين
نشست دو طرف در زمينه مسائل و مباحث مختلف
شهري که دانشگاهيان و به طور ويژه دانشجويان
ميتوانند به کمک مجموعه مديريت شهري بيايند،
بح��ث و تب��ادل نظر نمودند .ب��ه گزارش واحد خبر
مديري��ت ارتباط��ات و امور بين الملل ش��هرداري
رش��ت ،دکتر ناصر حاج محمدي همچنين با ابراز
خرس��ندي از حضور در جمع دانش��گاهيان گفت:
از ظرفيتهاي علميدانش��گاهيان اين دانش��گاه
در زمينههاي مختلف مديريت ش��هري اس��تفاده
خواهم کرد .وي افزود :با توجه به حضور حدود ۱۷
هزار دانشجو در دانشگاه گيالن ،تالش خواهد شد
خدمات ش��هري متناس��ب با نياز آنها در بخشهاي
مرتبط با اياب و ذهاب ،جمع آوري پس��ماندها و ...
نيز ارائه شود .در اين نشست رئيس دانشگاه گيالن
هم با بر شمردن توانمنديها و ظرفيتهاي علميو
تخصصي مختلف ،همچنين توانمنديهاي موجود
دانشگاه در حوزه مديريت شهرداري ،از آمادگي اين
دانش��گاه براي کمک به مجموعه ش��هرداري خبر
داد .دکتر احمد رضي در ادامه با بيان مشکالتي که
دانشجويان در زمينه خدمات شهري دارند ،خواستار
رفع اين مسائل شد .شايان گفتن است در پايان اين
نشست شهردار رشت از بخشهاي مختلف دانشگاه
گي�لان بازدي��د کرد و از نزديک با ظرفيتهاي اين
دانشگاه بيشتر آشنا شد.

انتصاب مجري پدافند غيرعامل
شرکت برق منطقهاي غرب

لي��دا احم��دي گاوکلي – خبرن��گار روزنامه کليد:
انتص��اب مج��ري پدافن��د غيرعامل ش��رکت برق
منطقهاي غرب به عنوان رئيس شوراي هماهنگي
مدي��ران مديريت بحران و پدافند غيرعامل صنعت
آب و ب��رق اس��تان کرمانش��اه «ميث��م جعفر زاده»
مدي��رکل دفت��ر مديريت بحران و پدافند غيرعامل
وزارت نيرو با صدور حکمي«فرزاد حبيبي» مجري
پدافند غيرعامل ش��رکت برق منطقهاي غرب را به
عنوان رئيس ش��وراي هماهنگي مديران مديريت
بحران و پدافند غيرعامل صنعت آب و برق استان
کرمانشاه منصوب کرد.

شهردار همدان در هشتمين نشست شهرانديشي تأکيد کرد:

جداسازيبافتتاريخداروجديدشهر

مديريت ارتباطات و امور بين الملل  :هشتمين
نشس��ت شهرانديش��ي ب��ا موضوع توس��عه
راهبردي هسته تاريخي شهر همدان با تأکيد
بر امکان س��نجي گذرهاي فرهنگي تاريخي
و گردش��گري برگزار ش��د .ظهر چهارش��نبه
هش��تمين نشس��ت شهرانديش��ي با موضوع
توس��عه راهبردي هسته تاريخي شهر همدان
با تأکيد بر امکان س��نجي گذرهاي فرهنگي
تاريخ��ي و گردش��گري ،با حض��ور رئيس و
اعضاي شوراي اسالميشهر ،شهردار همدان،
اعضاي هيأت علميدانشگاه بوعلي سينا ،و...
برگزار شد.

صوف�ي :غبط�ه ميخورم که اج�ازه داديم

به علت بي تدبيري در زمانهايي محلههاي
قديمياز بين برود

شهردار همدان با اشاره به اينکه به اين جلسات
البت��ه به صورت کاربردي ني��از داريم ،گفت:
همدان ش��هري فاخر و در دنيا کم نظير اس��ت
چراکه همدان نخس��تين شهر زنده دنيا است
و قدمت آن به س��ه هزار س��ال ميرسد و 500
سال پايتخت ايران بوده است و اين براي آنان
که دنبال هويت هس��تند بس اس��ت .عباس
صوف��ي تصري��ح کرد :از همين رو بايد به اين
شهر توجه کنيم و آنان که حس تعلق دارند بايد
به طراحي اين ش��هر ،نگاه شهرسازانه داشته
باش��ند .وي ادامه داد :س��الهاي قبل محدوده
قس��مت امروزي و س��نتي شهر ترکيب شد و
غبطه ميخورم که چرا اجازه داديم به علت بي
تدبيري در زمانهايي محلههاي قديمياز بين
برود و محله جوالن جزء اين محلهها بود ،که
بايد فکري براي آن بکنيم.

ب�راي حفظ هويت ش�هر همدان بايد کار

کرد

ش��هردار همدان با تأکيد بر اينکه براي حفظ
هويت ش��هر همدان بايد کار کرد ،گفت :اگر
هويت ش��هر را حفظ کنيم س��ود کرديم ،و از
سويي گردشگر خارجي به دنبال هويت و تاريخ
ش��هر است و اگر ميخواهيم شهر گردشگري

موفقي باش��يم ،بايد به تاريخ و هويت همدان
اهميت دهيم و البته ناگفته نماند که در کنار آن
بايد به تجهيزات به روز همچون تلهکابين و
شهربازي به عنوان مکمل نيز توجه کنيم.

در هم�دان س�هم مطلوب�ي از گردش�گر

خارجي نداريم

وي با اشاره به اين موضوع که در همدان سهم
مطلوبي را از گردش��گر خارجي نداريم ،اظهار
کرد :ما بايد براي جذب مس��افر و گردش��گر
خارجي کار کنيم و از هر ظرفيتي براي معرفي
هم��دان اس��تفاده ميکنيم .ش��هردار همدان
تصريح کرد :امس��ال ميزبان همايش جهاني
راه ابريشم هستيم تا نشان دهيم همدان چه
ظرفيته��اي تاريخي دارد و اعضاي يونس��کو
وارد همدان ميشوند.

متأس�فم که همدان با اين پيش�ينه و آثار

تاريخي حتي يک اثر ثبت جهاني ندارد

صوف��ي اضافه کرد :متأس��فم ک��ه همدان با
اين پيش��ينه و آثار تاريخي حتي يک اثر ثبت
جهاني ندارد و اعتقاد داريم عليصدر و هگمتانه
حرفي براي جهاني شدن دارند .وي در همين
خص��وص اب��راز کرد :براي اي��ن اتفاقات بايد
برنامهريزي کنيم و از حوزه علمينيز استفاده
نماييم و از اساتيد که حس تعلق به اين شهر
دارن��د و به پيش��ينه تاريخ��ي آن اعتقاد دارند،
اس��تفاده کنيم .ش��هردار همدان تصريح کرد:

قس��مت تاريخي را بايد از امروزي جداکنيم و
طرح شهرداري منطقه بافت قديميشهر کليد
خورده اس��ت تا به بافت قديميو برگردان آن
کم��ک کند و بتوانيم اقداميبراي برگرداندن
هويت تاريخي شهر انجام دهيم.

پياده راه س�ازي را ش�روع کرديم که کم

نظيرترين در ايران است

صوفي عنوان کرد :پياده راه س��ازي را ش��روع
کرديم که کم نظيرترين در ايران است و امسال
جداره سازي در دو نقطه شروع ميشود.

اعتق�اد ب�ه حف�ظ هوي�ت ش�هر همدان

داريم

وي تأکيد کرد :ما در مجموعه شهرداري اعتقاد
به حفظ هويت ش��هر همدان داريم و هر چند
در مباحث اجرايي ناچاريم يک سري اقدامات
را انج��ام دهي��م که حتي ممکن اس��ت با اين
صحبتها منافات داشته باشد.

نب�ود مي�راث فرهنگ�ي ،صنايع دس�تي و

گردش�گري در کنار شهرداريها مشکالتي
ايجاد کرده است

صوف��ي تصريح کرد :نب��ود ميراث فرهنگي،
صنايع دستي و گردشگري در کنار شهرداريها
مشکالتيايجادکردهاستکهميراثفرهنگي
بايد در کنار شهرداري باشد.

گردان :به دنبال ايجاد گذرهاي فرهنگي

هستيم

رئيس ش��وراي اسالميش��هر همدان با بيان
اينکه رويکرد ش��هرداري همدان از س��نتي به
س��مت علميرفته اس��ت ،گفت :با اين روند،
آزمون و خطا کنار گذاش��ته ش��ده و هزينهها
پايي��ن آمده اس��ت .کامران گردان با اش��اره
به اينکه پيش��ينه هر کش��ور را قدمت بناها و
س��اختمانهاي آن تعيين ميکند ،عنوان کرد:
و ما در همدان به اين موضوع واقف هستيم.
وي با اشاره به پيادهراه سازي بوعلي و اکباتان
اظهار کرد :گذر فرهنگي از آرامگاه بوعلي به
سمت تپه باستاني هگمتانه وصل شده است
و اگرچه انتقادات زيادي در پياده راه س��ازي
داشتيم ،اما کم کم جا افتاده و مشکالت حل
ش��ده اس��ت .گردان تصريح کرد :بازديدهاي
بسياري از بافت تاريخي انجام داديم ،به دنبال
برنامههاي��ي براي ايج��اد گذرهاي فرهنگي
هستيم تا شادابي را در هر محله ايجاد کنيم.
وي با اشاره به اينکه پياده راه سازيها از سالهاي
قبل شروع شده است ،ابراز کرد :وصل کردن
تپ��ه هگمتان��ه به عين القض��ات و باباطاهر را
نيز ميتوان مورد توجه قرار داد .گردان با بيان
اينکه ش��هر همدان ميتواند به س��مت پياده
محوري برود ،عنوان کرد :با اين کار ميتوانيم
تعامالت را بيشتر کنيم و بافتهاي تاريخي را
حفظ و معرفي نماييم و به صنعت گردشگري
رونق بدهيم.

زيرس�اختها و بس�تههاي تشويقي براي

گردشگران و سرمايهگذاران داريم

وي با تأکيد بر اينکه يکي از اولويتهاي مهم ما
در همدان گردشگري است ،گفت :زيرساختها
و بس��تههاي تش��ويقي براي گردش��گران و
س��رمايهگذاران داريم .گ��ردان با بيان اينکه
اين جلسات علميو کارشناسي مطلوب بوده
و بايد از نتايج آن اس��تفاده کنيم تا اثر بخش��ي
بيشتري داشته باشيم ،اظهار کرد :بايد بناهاي
واجد ارزش را حفظ و گردشگران را وارد همدان
کنيم و برنامه ما اقامت و ماندگاري مسافر براي
سه شب در همدان است.

دور و نزدیک

گاز رسانی  1766پروژه
در استان گلستان

مهندسمحمدرحيمرحيميدرگفتگوباپايگاهخبري
شرکت گاز استان گلستان ازگازرساني به 1766پروژه
در بخشهاي مختلف درسطح استان تاکنون خبر داد.
وي افزود :ازاين تعداد تمامي 33شهراس��تان بهمراه
 872روستا و 797واحد صنعتي عمده و همچنين 64
جايگاه سي ان جي از نعمت گازطبيعي بهره مند شده
اند .مهندس رحيميضمن تش��کرازتالش و زحمات
مجموعه کارکنان و پيمانکاران گراميگازگلس��تان
گفت:اين ش��رکت توانس��ت افزون ب��ر 9هزار 359
کيلومترشبکه گازرا دراستان اجرا نمايد که درهمين
رابطهتاکنونتعداد 573هزارو 778مشترکنيزجذب
ش��وند .وي درادامه اظهارداشت:درحال حاضر تعداد
579هزارو500خانواراستانبهجمعمصرفکنندگان
گازپيوستند،ضمناينکه۱۰۰درصدخانوارشهريو96
درصد خانوارروس��تايي استان ازاين انرژي برخوردار
ميباش��ند .مديرعامل ش��رکت گازاس��تان گلستان
درپايان باتشکرازهمراهي مشترکين گاز،درخواست
داشتتااينعزيزانهمچونگذشتهنهايتهمکاري
را با اين شرکت داشته باشند وضمن پرداخت به موقع
گازبهاء،بدهيهاي معوق خود را نيزواريز تا انش��اء ا...
بتوانيم عالوه برتوس��عه گازرس��اني،خدمات خود را
درسطح استان ارتقاء دهيم.

عدم توجه به بخش کشاورزي يکي از
علل پايين بودن درآمد سرانه گلستان

ب��ه گزارش روابط عمومياتاق گرگان ،يوس��في در
پنجمين جلسه کميسيون کشاورزي و صنايع وابسته
اتاق گرگان بيان کرد :با عنايت به مشکالت موجود در
استان و ارتباط اقتصاد گلستان به بخش کشاورزي،
اگر بتوان کاري کرد که در فروش محصوالت کشت
شده ،رونقي ايجاد شود ،قطعا وضعيت معيشتي مردم
بهب��ود خواهد يافت .يک��ي از علل مهم پايين بودن
درآمد س��رانه گلس��تان نسبت به ساير استانها عدم
توجه به بخش کش��اورزي اس��ت .امير يوسفي نايب
ريي��س ات��اق بازرگاني صنايع معادن و کش��اورزي
گ��رگاناظهارداش��ت:ب��اعنايتبهوضعيتحاکم،
ميبايس��ت تغييراتي در اين بخش ايجاد کنيم ،اگر
فقط رس��يدن به اهداف را به توليد گندم اختصاص
دهي��م نبايد با توجه ب��ه قيمتهاي خريد تضميني،
انتظار رونق را داشته باشيم.

