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اخبار
دریافت تندیس سیمین جایزه ملی
مدیریت مالی توسط بانک آینده

تندی��س نهمین دوره جایزه ملی مدیریت
مالی ایران ،برای شش��مین سال متوالی،
به بانک آینده اعطا ش��د .تندیس نهمین
دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران ،برای
ششمین سال متوالی ،به بانک آینده اعطا
ش��د .بانک آینده ،بر اساس شاخصهای
مالی تعریف ش��ده ،ب��ا یک رتب��ه ارتقا،
موفق ب��ه دریاف��ت تندیس س��یمین از
نهمی��ن دوره جایزه مل��ی مدیریت مالی
ایران ش��د .تندیس مزبور ،طی مراسمی
در روز دوش��نبه  6اسفندماه سالجاری در
س��الن اجالس سران کشورهای اسالمی
با حضور مس��ئوالن دولت��ی ،نخبگان و
س��رآمدان حوزه مدیریت مالی ،به بانک
آینده اعطا ش��د .حضور فعال و داوطلبانه
بان��ک آین��ده در فرآین��د ارزیاب��ی جایزه
مذکور ،بهجهت فراهم بودن بستر رقابتی
چالشبرانگیز و برخورداری از شاخصهای
علمی و ش��فافیت الزم در شناسایی نقاط
قوت و ضعف ،صورت پذیرفت.
همزمان با روز مادر
و در آستانه سال نو

کارتهای هدیه با طرحهای جدید و متنوع
در ش��عب بانک صادرات ایران ارائه ش��د
مدیرکل روابطعمومی بانک صادرات ایران
از ارائه طرحهای متنوع کارتهای هدیه در
ش��عب سراسر کشور این بانک خبر داد .به
گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران،
امیر لعلی گفت :کارتهای هدیه جدید بانک
صادرات در  ١٤طرح ارائه شدهاند و تالش
شده این کارتها بهگونهای طراحی شوند
که هر کارت امکان استفاده در چند مناسبت
مختلف را داشته باشد .وی با اشاره به اینکه
توزیع این کارتها همزمان با روز زن و در
آستانه نوروز در ش��عب سراسر کشور آغاز
شده است ،اظهار داشت :با هماهنگیهای
تگرفته ،تالش میشود در هر فصل
صور 
طرحهای جدید کارت هدیه بانک صادرات
ایران در سطح شعب عرضه شود تا قدرت
انتخ��اب مردم افزایش یاب��د و به نیازهای
سلیقهای مختلف پاسخ داده شود.

آغازجشنواره بزرگ قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک رفاه

سی و سومین جشنواره بزرگ حساب
های قرض الحس��نه پس انداز بانک
رف��اه کارگران ب��ا جوایز وی��ژه آغاز
ش��د.به گزارش روزنامه عصرایرانیان
به نق��ل از روابط عمومی بانک رفاه
کارگ��ران 158 ،فقره کم��ک هزینه
خرید واحد مسکونی  1میلیارد ریالی،
 158فقره کمک هزینه خرید خودرو

 300میلیون ریالی 158 ،فقره کمک
هزین��ه  50میلی��ون ریالی س��فر به
عتبات عالی��ات و  1000فقره کمک
هزینه خرید صنایع دستی  10میلیون
ریال��ی جوایز بزرگ این دوره از قرعه
کش��ی حس��اب های قرض الحسنه
پس انداز بانک رفاه کارگران اس��ت.
بر اس��اس این گ��زارش ،تمامی خیر

اندیش��ان ،هموطن��ان و مش��تریان
گرام��ی برای مش��ارکت در امر نیک
قرض الحسنه و بهره مندی از جوایز
ارزنده این دوره از قرعه کشی فرصت
دارند تا  97.12.28نس��بت به افتتاح
حس��اب ی��ا تکمیل موج��ودی اقدام
کنن��د.در قرعه کش��ی باب��ت هر 50
هزار ریال در هر روز ،یک امتیاز برای

سمنان،مهران عاشوری :به منظور آمادگی
بهتر و مقابله بهنگام  ،مانور پدافند غیر عامل
و مدیریت بحران در پس��ت  230کیلوولت
گرمسار برگزار ش��د .این مانور با همکاری
نیروهای عملیاتی ش��رکت ها  ،سازمان ها
و نهادهای مرتبط و ب��ا فرض بروز حوادث
غیر مترقبه و آتش سوزی بواسطه خرابکاری
در یکی از ترانس های پس��ت230کیلوولت
گرمس��ار ،در محل این پست برگزار گردید.
مانور فوق با حضور نماینده اس��تانداری در
ح��وزه مدیریت بحران ،ی��گان ویژه نیروی
انتظام��ی  ،مرکز اورژانس و س��ازمان آتش
نشانی و شرکت تعمیرات و نگهداری تانش
و بر اساس سناریوهای از پیش تعیین شده و
با نظارت معاونت بهره برداری شرکت برق
منطقه ای سمنان برگزار گردید که طی آن
 ،اقدام��ات الزم به منظور مهار و به حداقل
رساندن خسارات ناشی از حادثه در تجهیزات
پست از سوی عوامل مرتبط  ،پس از تخریب
و آتش س��وزی یکی از ترانس های پست
توسط یک عامل نفوذی به انجام رسید.
برخورداری روستاهای جهانشاهی،
دولت آباد علیا و سفلی از راه
دسترسی آسفالته

رییس اداره راه و شهرس��ازی شهرس��تان
مسجدس��لیمان گفت :بهسازی و روکش
آسفالت راه روستاهای جهانشاهی ،دولت
آباد علیا و دولت آباد سفلی تکمیل و به بهره
برداری رسید .رسول کریمی نژاد با اشاره
به تکمیل و بهره برداری آسفالت راههای
روستایی این شهرستان بطول  ۳۴۰۰متر
گفت :ب��ا توجه به پایین بودن ش��اخص
برخورداری شهرس��تان در حوزه راههای
روستایی آسفالته نیازمند یک جهش بودیم
که با پیگیری نماینده شهرستان بهسازی
و روکش آسفالت  ۶۵کیلومتر راه روستایی
در وزارتخانه مصوب شده و عملیات اجرایی
آن آغاز شد .وی افزود :عملیات اجرایی این
پ��روژه ها در قالب ش��ش طرح و با اعتبار
 ۲۰۰میلیارد ریال آغاز ش��ده است .رییس
اداره راه و شهرسازی مسجدسلیمان ادامه
داد :راه روس��تای جهانشاهی بطول ۱۱۰۰
متر ،دولت آباد س��فلی بطول  ۱۷۰۰متر و
دولت آباد علیا بطول  ۶۰۰متر با عرض ۵
متر از جمله این پروژه هاست که با اعتبار
 ۹میلیارد ریال در بهمن ماه س��ال جاری
تکمیل و به بهره برداری رسید .کریمی نژاد
اظهار امیدواری کرد :با تکمیل این پروژه ها
در آینده نزدیک شاهد جبران عقب ماندگی
شهرس��تان در حوزه راههای روس��تایی
خواهیم بود.

جوانان ایده پرداز ،تحولی جدی
در بانک ملی ایران رقم زده اند

س��پرده گذاران منظور می شود.ضمن ًا
ش��رکت در قرعه کشی جوایز قرض
الحس��نه پس ان��داز من��وط به حفظ
حداقل موجودی  500هزار ریال طی
 90روز متوال��ی از تاری��خ  97.1.1تا
پایان وق��ت اداری  90( 98.3.27روز
پس از آخرین مهلت افتتاح حس��اب
یا تکمی��ل موج��ودی) ،مفتوح بودن

حس��اب و داش��تن حداقل موجودی
 500هزار ریال در روز برگزاری قرعه
کش��ی و دارا بودن حساب های با کد
ملی معتبر است.

رییس کل بیمه مرکزی:

شبکه فروش باید مردم را از تنوع محصوالت بیمه ای آگاه کنند

ارتباط بیم��ه گران با بیمه گذاران باید مویرگی و ش��بکه ای
باشد و ایجاد رابطه منطقی از لحظه صدور بیمه نامه تا دریافت
خس��ارت از نیازهای جدی صنعت بیمه به ش��مار می رود.به
گزارش روزنامه عصرایرانیان به نقل از اداره کل روابط عمومی
و امور بین الملل بیمه مرکزی ،دکتر سلیمانی در همایش تقدیر
از نماین��دگان و بیمه گذاران برتر بیمه پارس��یان ضمن اعالم
ای��ن مطلب افزود :نمایندگان ش��رکت های بیمه ای همانقدر
که اصل وفاداری س��ازمانی را رعایت م��ی کنند وظیفه دارند
این مس��ئولیت را در قبال مشتریان خود نیز به انجام برسانند.
رئی��س کل بیمه مرکزی با تاکید بر ضرورت توجه به ترکیب
منطقی پرتفوی شرکت های بیمه ای خاطرنشان کرد :عرضه
محصوالت بیمه ای متناس��ب با نیاز مشتری از ماموریتهای
حس��اس شبکه فروش به ش��مار می رود.وی با تأکید بر لزوم
بازنگری در شبکه فروش به اهمیت تقویت بخش آموزش در صنعت
بیمه اشاره کرد و افزود :بیش از پنجاه هزار نماینده فعال شرکت های
بیم��ه یک ظرفیت بزرگ را ایج��اد کردند که با آموزش های کافی و
رعایت اصول حرفه ای گری اس��تفاده بهینه از آن به توس��عه صنعت
بیمه و همچنین افزایش س��طح آرام��ش و اطمینان در جامعه منتهی
خواهد شد.رئیس ش��ورای عالی بیمه با اشاره به این نکته که اصالح
برخ��ی از قوانین و آیی��ن نامه ها می تواند حرکت ش��بکه فروش را
تسریع کند ،اظهار داشت :متاسفانه با وجود تنوع محصوالت بیمه ای
در کشور مردم ما با بسیاری از این محصوالت آشنایی ندارند و شبکه

فروش باید فضای کافی را برای اس��تقبال شهروندان از ظرفیتهای
صنع��ت بیمه آم��اده کن��د.وی در بخش دیگری از س��خنان خود به
ظرفیتهای گسترده صنعت بیمه اشاره کرد و گفت :در حال حاضر از
مجموع  ۹میلیون موتورسیکلت در کشور تنها حدود  ۱۰تا  ۱۵درصد
از مزایای بیمه شخص ثالث بهره میبرند و هنوز ظرفیتهای بسیاری
در این رشته وجود دارد اما تمرکز شرکت های بیمه برای فروش بیمه
ش��خص ثالث راهکار مناسبی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه نیست.
دکتر س��لیمانی با ابراز خرس��ندی از عملکرد شرکت بیمه پارسیان در
رشته های مختلف بیمه توجه بیشتر مدیران و کارکنان این شرکت را
به رشته بیمه های زندگی خواستار شد و افزود :ورود به بحث فروش

تقدیر از بانوان موسسه اعتباری ملل به مناسبت روز مادر

با حضور مدیرعامل موسس��ه اعتباری
مل��ل ،مراس��م گرامیداش��ت حضرت
زه��را (س) و روز مادر برگزار ش��د .به
گ��زارش روزنامه عصرایرانیان  ،در این
مراس��م که همزمان با میالد حضرت
فاطمه زهرا س�لام اهلل علیها برگزار ش��د مدیرعامل
موسسه ،اعضاء هیئت مدیره ،معاونین ،رؤسای ادارات
کل و جمعی از بانوان در س��اختمان مرکزی موسسه
ملل برگزار شد.س��ید امین جوادی مدیرعامل موسسه
اعتباری ملل در این مراسم با تبریک این روز با اشاره
به روایتی از رس��ول اکرم (ص) و س��جایای اخالقی،
رفتاری و ش��خصیتی حضرت زه��را (س) گفت :همه

هم��کاران مجموعه را ب��ه تکریم مقام
مادر توصيه و تش��ویق م��ی نمایم چرا
ک��ه آنها ولی نعمتان ما ب��ر روی زمین
هس��تند.وی تاکید کرد :برخورد خوب با
مش��تری ،پرهیز از حواشی و دقت نظر
بیشتر در پرداختن به امور محوله همواره در دستور کار
همکاران موسسه قرار داشته باشد .هم چنین در ادامه،
حیدرزاده عضو هیئت مدیره موسسه اعتباری ملل نیز
ضمن تبریک میالد حضرت زهرا (س) ،عملکرد بانوان
این موسسه و نظم و انضباط کاری آنها را مورد تقدیر
قرار داد و ابراز امیدواری کرد امور باقیمانده موسسه تا
انتهای سال به بهترین نحو ممکن انجام شود.

مویرگی بیمه نامه زندگی در کش��ور یک ضرورت است و اگر
مزیت های آن برای مردم تش��ریح شود استقبال از این بیمه
نامه بسیار چشمگیر خواهد بود.وی با تشریح آخرین وضعیت
س��رمایه گذاری ها در صنعت بیمه اعالم کرد :ش��رکت های
بیمه در بخش س��پرده گذاری باید ب��ا بانکها رقابت کنند و
تحق��ق این امر در گرو افزایش ضریب نفوذ بیمه های زندگی
در کش��ور اس��ت.وی با تقدیر از عملکرد کارکنان ،مدیران و
نمایندگان ش��بکه فروش ش��رکت بیمه پارس��یان از شرایط
مناسب این شرکت برای ورود به بحث بیمه های اتکایی خبر
داد و گفت :شرکت بیمه پارسیان بسترهای کافی را برای ورود
به بازار بیمه های اتکایی فراهم کرده و اگر افزایش س��رمایه
مناسبی داشته باشد قطع ًا جهش قابل توجهی را در بازار بیمه
کشور تجربه خواهد کرد.وی بازنگری در بخش بیمه درمان را
نیز از ضرورتهای صنعت بیمه دانس��ت و افزود :خسارت بیمه درمان
تکمیلی در برخی از شرکتها تا  ۱۴۰درصد نیز افزایش یافته است که
با این ش��رایط طبیعی است شرکتهای بیمه برای جلوگیری از زیان
بیش��تر در بخش پرداخت خسارت ها عملکرد مناسبی نداشته باشند.
گفتنی اس��ت در پایان این مراس��م هادی اویارحسین _نایب رییس
هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت بیمه پارس��یان_ گزارش مفصلی
از عملکرد این ش��رکت ارائه کرد و س��پس با حضور رئیس کل بیمه
مرکزی ،اعضای هیئت عامل و مسئوالن ارشد شرکت بیمه پارسیان
از نمایندگان و بیمه گذاران برتر تقدیر به عمل آمد.

مشعلچی :تثبیت بیمه در کنار خدمات

تثبیت شرکتهای بیمه با
ارایه خدمات نوین ،بهموقع
و مناسب به بیمهشدگان
میسر میشود.به گزارش
روزنام��ه عصرایرانیان به
نقل از روابطعمومی بیمه کوثر ،همزمان
با ایام والدت حض��رت فاطمهزهرا(س)
 ،مدیرعامل ش��رکت در س��فر به استان
سمنان و افتتاح ساختمان جدید سرپرستی
و شعبه ش��اهرود ،در دیدار با کارکنان و
نمایندگان ،ضمن بیان این مطلب ،گفت:
ما س��عی داریم با طراحی بیمهنامههای

نوین ،خدم��ات متنوعی را
به هموطن��ان ارایه دهیم
و آرام��ش را ب��رای آن��ان
ب��ه ارمغ��ان آوریم.مجید
مش��علچی فیروزآب��ادی
ب��ا تاکی��د بر ای��ن مطلب ک��ه تعامل با
بیمهگ��ذاران و همراهی با بیمهش��دگان
س��رلوحه فعالیتهای کارکنان ش��رکت
اس��ت ،افزود :اس��تقرار می��ز خدمات در
برخی از سازمانها و مراکز طرفقرارداد
یک��ی از اقدام��ات ش��رکت درخصوص
تکریم اربابرجوع و بیمهشدگان است.

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت در بازدید از غرفه فوالد مبارکه در سمپوزیوم فوالد :97

ایمیدرو و فوالد مبارکه تعامل بسیار مؤثری دارند

اصفهان،مری��م کربالیی :خداداد غریبپور با تأکید بر نقش فوالد
مبارکه در صنعت فوالد کشور خاطرنشان کرد :ایمیدرو و فوالد
مبارک��ه ارتباط مؤثری دارند .موضوعات ایمیدرو و فوالد مبارکه
بهخوبی در حال پیشرفت است و در یک کالم باید گفت ،ایمیدرو
و فوالد مبارکه تعامل بس��یار موثری دارند.وی در پاس��خ به این
سؤال که ایمیدرو برای حمایت از فوالدسازان چه راهکارهایی در
نظر دارد ،اظهار کرد :با مش��ارکت صنعتگران و واحدهای بزرگ
تولیدی ،بانک مرکزی و نیز گمرک ،جلسههای متعددی برگزار
کردهایم که خوشبختانه تسهیالتی ایجاد شده و همکاری خوبی
هم از جانب بانک مرکزی شکل گرفته است.معاون وزیر صنعت،
معدن و تجارت درخصوص راهکارهای حمایتی از فوالد مبارکه
خاطرنشان کرد :تأمین مواد اولیه یکی از مهمترین مسائل فوالد
مبارکه اس��ت که خوش��بختانه با همکاری خوب ایمیدرو با این شرکت
ف��والدی این امر ص��ورت پذیرفته و موضوعاتی همچون تس��هیالت
گمرکی و همکاری بانک مرکزی نیز در حال پیگیری اس��ت.وی اضافه
کرد :س��ایر موضوعات مطرحش��ده و موردنیاز ش��رکت فوالد مبارکه با
ایمیدرو داخلی ،است که مدیران فوالد مبارکه عزم خود را جزم کردهاند
و پای کار ایس��تادهاند؛ اما باید در نظر داش��ت که بخش��ی از مسائل به
سایر نهادهایی بازمیگردد که تصمیماتشان در این زمینه مؤثر است.وی
درخصوص بـــــرگزاری بیست و یکمـــــین سمپوزیوم فوالد نیز بیان
کرد :این یک رویداد علمی است؛ یعنی صنعتگران نیازهایشان را مطرح
میس��ازند و محققان مقاالت و دستاوردهای علمیش��ان را ارائه میکنند.
آنچه مس��لم اس��ت صنعت به نوسازی و اس��تفاده از فناوری های روز

نیازمند می باش��د.همچنین مهندس حمیدرضا عظیمیان در جریـــان
بــــــرگزاری بیست و یکمـــــین سمپوزیوم فوالداظهار کرد :بهطور
حتم تشکیل این سمپوزیومها برای تبادل اطالعات ،گفتوگوهای فنی و
مهندسی ،مذاکرات تجاری و انعقاد قراردادها بسیار مؤثر است.وی با اشاره
به اینکه در مذاکرات چهرهبهچهره و نزدیک ،زمینۀ بسیاری از اتفاقهای
بعدی شکل میگیرد ،افزود :در برنامههای جنــــــبی همایـــــشها و
رویدادهایی نظیر سمپوزیومها ،کارشناسان میتوانند با ارائۀ مقاالت علمی
و تخصصی همگام با دانش روز و یافتههای علمی ،از نزدیک آشنا شوند
و تجارب مؤثر را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.مدیرعامل فوالد مبارکه
با تأکید بر اینکه یکی از محورهای این سمپوزیوم «اثرات رشد نامتوازن
صنعت فوالد بر پایداری آن» بود و همین امر یکی از دغدغههای صنعت
فوالد است گفت :با توجه به چالشهای مختلف اعم از تأمین مواد اولیه،

چهارمین اهداء عضو در سال  97شهرستان بهبهان
خبرنگار بهبه��ان  -دایی زاده:چهارمین مورد
اه��دا عضو از بیمار مرگ مغزی در س��ال 97
و بیس��ت وچهارمین مورد اهدا عضو از زمان
ش��روع واح��د فراه��م آوری اعضا و نس��وج
پیوندی درشهرس��تان بهبهان انجام ش��د در
بیست و چهارمین عمل اهدای عضو مربوط
به خانم 30س��اله بنام هدا رستگار که بدنبال
تصادف ضربه مغزی ش��ده وعلی رغم تالش
پزش��کان جراح مغز اعصاب بیمارستان دکتر

آگهی ابالغ اجرائیه
م الف 4114
ش��ماره نامه 139704926033010877 :تاریخ ارسال نامه 1397/12/1 :شماره
پرونده 1/139704026033002114 :ش��ماره بایگانی پرونده 9702232 :آگهی
ابالغ اجرائیه طبق ماده  ۱۸آیین نامه اجرای اسناد رسمی پرونده کالسه ،9701647
بدینوس��یله به بهروز فراهانی ،فرزند :ابراهیم  ،متولد  1355/8/9به شماره ملی
، 1819647854:شماره شناسنامه  521و علیرضا افشاری ،فرزند :ااسمعیل ،متولد
 1341/12/7به شماره ملی  ، 3934382568:شماره شناسنامه  90جهت وصول
 166/906/440ریال به اس��تناد قرارداد بانکی شماره  94828392796علیه شما
اجرائیه صادرنموده و پرونده اجرایی به کالس��ه  9701647در این اداره تشکیل
شده وطبق گزارش مورخ  1397/9/8مامور ،محل اقامت شما به شرح متن سند
شناخته نشده است ،لذا بنا بر تقاضای بستانکار طبق ماده  18آیین نامه اجرا مفاد

مسئلۀ آب ،محیطزیست و تأمین تجهیزات خارجی بهتر است راه
درست را با انضباط خاصی از ابتدا تا انتهای زنجیرۀ فوالد پیگیری
کنیم .البته فوالد مبارکه همواره سعی کرده سهم خود را در مطالعه
و ایج��اد طرحهای متوازن و همگن بهخوبی انجام دهد که اجرای
طرحهای توس��عه در جنوب نیز مصداق همین امر اس��ت.مهندس
عظیمیان با اش��اره به اینکه فوالد مبارکه در حال حاضر  ۵۰درصد
فوالد موردنیاز کشور را تولید میکند گفت :متأسفانه در اثر تحریمها
و محدودیتهای بینالمللی مشکالتی بر سر راه صادرات فوالد کشور
ایجاد شده و برای رفع این مشکالت و چالشها تالشهای زیادی از
مسیرهای مختلف در حال انجام است.وی درخصوص بازار سرمایه
و حضور فوالد مبارک��ه در این بازار بیان کرد :تولیدکنندگان فوالد
ملزماند که براساس قیمت مکشوفه در بورس ،کاالی خود را به بازار
عرضه کنند و این قیمتگذاری روند ش��فافی دارد و هر دو هفته یکبار در
تاالر بورس فلزات کشف قیمت میشود.مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان
اینکه شرکت فوالد مبارکه از فرصت افزایش سرمایه در سه بخش نورد،
تأمین مواد اولیه و تولید محصوالت جدید بهرهمند خواهد شد ،تصریح
کرد :نورد ،جریان دائمی و بدون وقفه تأمین مواد اولیه ،محصوالت جدید
و مسئولیتهای اجتماعی به ما دیکته میکند که برنامهریزی درستی داشته
باشیم و منابع خود را بهدرستی هزینه کنیم.مهندس عظیمیان با اشاره به
اینکه بیتوجهی به رشد متوازن در حوزۀ مواد و منابع معدنی ،مواد اولیه و
حاملهای انرژی صنعت فوالد را با مشکالتی در آینده روبهرو میکند ،بیان
کرد :فوالد مبارکه برای رشد متوازن برنامهریزی مدونی دارد و خود را از
نظرات کارشناسی در جامعۀ فوالد محروم نمیکند

کشف و ضبط  ۹۸كيلوگرم گوشت قرمز فاسد در استان ایالم

ش��هید زاده و پرس��تاران زحمت کش بخش
 ICUمتاس��فانه دچار مرگ مغزی شده و با
س��خاوتمندی خانواده بزرگ وار ایش��ان کبد
و ه��ر دوکلی��ه آن مرحومه توس��ط تیم فوق
تخصصی دانش��گاه علوم پزش��کی شیراز به
کمک تیم تکنسین اتاق عمل بیمارستان دکتر
شهیدزاده سحرگاه امروز برداشت شد وجهت
پیوند به بیماران نیازمند به عضو به بیمارستان
صدرا شیراز ارسال گردید.

مدیرعامل بانک ملی ایران تاکید کرد :که
ای��ن بانک با کمک جوانان ای��ده پرداز و
خوشفکر ،به یک سازمان تحول گرا و یاد
گیرنده تبدیل شده است .به گزارش روابط
عمومی بانک ملی ایران ،دکتر محمد رضا
حسین زاده در گردهمایی روابط عمومی
و حوزه ارتباطات با محوریت آش��نایی با
محصوالت ملی شو  2که با حضور جمعی
از کارکنان بانک در سالن همایش حافظ
برگزار شد ،گفت :بسیاری از محصوالت
نوین بانک ملی ایران که در ملی شو سال
گذش��ته و امسال رونمایی ش��د ،در نظام
بانکی کش��ور بی س��ابقه است و با بانک
های بزرگ دنیا براب��ری می کند .وی با
اشاره به این که محور همه تحوالت ایجاد
ش��ده در بانک ملی ایران ،مشتری است،
اظهار کرد :دیگر دوره حضور مشتری در
ش��عبه برای انجام کارهای روزمره بانکی
تمام ش��ده و همه خدمات باید به سمت
بانکداری غیرحضوری و دیجیتال برود.
دریافت جایزه ملی مدیریت مالی
ایران توسط بانک ایران زمین

در نهمی��ن دوره جای��زه مل��ی مدیریت
مالی ای��ران ،بانک ایران زمین موفق به
دریافت گواهینامه این جایزه ملی شد .به
گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین،
نهمین دوره جای��زه ملی مدیریت مالی
ایران ،روز دوش��نبه  ۶اسفندماه سال ۹۷
با حضور جمعی از مس��ؤوالن کشوری،
مدیران ش��رکت ها و اساتید دانشگاه در
سالن اجالس س��ران ،برگزار شد .جایزه
ملی مدیری��ت مالی ایران که از س��ال
 ۱۳۸۹هر ساله برگزار می شود ،بسترساز
بهبود و ارتقای س��طح مدیریت مالی و
اقتصادی در ش��رکت ها و سازمان های
ش��رکت کننده اس��ت .حمایت مدیریت
مالی حرفه ای در مس��یر دس��تیابی به
جایگاه واقعی در ش��رکت ها و سازمان
ها ،تش��ویق و ترغیب ش��رکت ها برای
انجام خودارزیابی و شناخت نقاط قوت و
ضعف و زمینه های بهبود ،ایجاد فضای
رقابتی مناس��ب و حرفه ای شرکت ها و
سازمان های ایرانی ،تعریف راهبردی از
مدیری��ت مالی و اقتصادی س��ازمان در
جهت دس��تیابی به اهداف استراتژیک،
معرفی و قدردانی از شرکت ها و سازمان
ه��ای برتر در مال��ی و اقتصادی ،فراهم
ک��ردن ام��کان تبادل تجربی��ات موفق
مدیران مالی از جمل��ه اهداف برگزاری
این جایزه عنوان شده است.
خبرشهرستان

شهرستان

اخبار شهرستان
اجرای مانور پدافند غیر عامل و
مدیریت بحران در پست 230
کیلوولتگرمسار

اخبار

ایالم،معصوم��ه حس��ینی :وه��اب پیران��ی ،مدیرکل
دامپزش��کی ایالم اظهار داش��ت :در راس��تاي نظارت
بهداش��تي بر بازار عرضه م��واد غذايي  ۹۸كيلوگرم
گوشت قرمز غيرقابل مصرف از واحدهاي بازديد شده
كشف و ضبط شد.وی افزود :شبکه دامپزشکی ایالم
در طول سال عالوه بر گشت های مستقل ،با همکاری
ادارات شبکه بهداشت و درمان ،صنعت ،معدن و تجارت
و تعزیرات حکومتی گشت های مشترک اجرا می کند.
مدی��رکل دامپزش��کی ایالم بیان داش��ت :واحدهای

مذكور با دستور جانش��ين دادستان پلمپ و متخلفان
جهت برخورد قانوني به مراجع قضايي معرفي گرديد.
وی ادامه داد :همچنین در راس��تاي نظارت بهداشتي
 ۴۵۲كيلوگرم تخم مرغ فاسد ،كپك زده و بدون تاريخ
مصرف در استان کش��ف و ضبط شد.وی تاکید کرد:
س�لامت گوش��ت و فراوده های خ��ام دامی و غذای
مصرف کنندگان مهمترین رس��الت دامپزشکی است.
به گفته پیرانی ،یش از  ۸۰۰نوع بیماری مشترک بین
انسان و دام تاکنون شناسایی شده است.

اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد
نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
تاریخ انتشار1397 / 12 /9 :
رییس اداره اجرای اسناد رسمی همدان – جالل حدادی
ازطرف مصطفی عبدالمالکی ـ معاون رییس اداره اجرای اسناد رسمی همدان
آگهی ابالغ اجرائیه
م الف 4113
ش��ماره نامه 139704926033010879 :تاریخ ارسال نامه 1397/12/1 :شماره
پرون��ده 1/139704026033001516 :ش��ماره بایگانی پرونده 9701640 :آگهی
ابالغ اجرائیه طبق ماده  ۱۸آیین نامه اجرای اسناد رسمی پرونده کالسه ،9701640

اتاق بازرگانی باید دغدغه اقتصادی
داشته باشد

عصر ایرانی��ان اصفهان-مری��م کربالیی:
مسعود گلش��یرازی در جمع اصحاب رسانه
بیان داشت :اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد
مدنی ویژه فعاالن اقتص��ادی باید به دور از
نگاه سیاسی باشد و دغدغه اقتصادی داشته
باش��د.وی تصریح کرد :اتاق بازرگانی اتاقی
برای همه فعاالن اقتصادی اس��ت و لذا باید
به دور از سیاسی کاری به دنبال کار اقتصادی
بود.کاندی��دای نهمی��ن دوره انتخابات اتاق
بازرگانی اس��تان اصفهان ادامه داد :در دوره
قبل توانستیم کمیس��یون های تخصصی
خوبی از جمله گردشگری  ،سرمایه گذاری
وبرند و نشان تجاری را راه اندازی کنیم.این
فعال اقتصادی بیان داش��ت :جامعهای رشد
می کند که کل فع��االن اقتصادی بر روی
آن حساس باشند.گلشیرازی با اشاره به اینکه
اتاق بازرگانی اصفه��ان ،امروز حال و هوای
دیگری دارد ،بیان داش��ت :یک نهاد مدنی
زمانی موفق اس��ت که کارا و اثربخش باشد
براین اساس ،تشکل فراگیر تولید و تجارت،
چندین راه را برای خود تعیین کرده است .وی
با اذعان به اینکه تریبون اتاق بازرذگانی متعلق
به فعاالن اقتصادی و عاری از سیاسی بازی
اس��ت ،تاکید کرد :فعالیت های سیاسی باید
جای خود را به گفتمان صرف اقتصادی از هر
جنس و سن بدهد.وی در جواب سوال خبر
نگار ما پیرامون بخش صنعت مبنی براینکه
چرا در استانهای همجوار سرمایه گذاری شده
و در خ��ود اصفهان این صنایع توس��عه داده
نشده است گفت :آمایش سرزمین به معنای
بهرهب��رداری بهینه از امکانات در راس��تای
بهبود وضعیت م��ادی و معنوی و در قلمرو
جغرافیایی خاص اس��ت.وی اف��زود:در این
طرح مزیتهای فضای طبیعی ،اجتماعی و
اقتصادی ،ساماندهی و نظام بخشی میشود.
همچنین این کار با هدف ایجاد رابطه منطقی
بین توزیع جمعیت و انجام فعالیتها در پهنه
س��رزمین با توجه ب��ه ویژگیهای فضایی
مناطق است.

بدینوسیله به علی اکبر داود زاده ،فرزند :محمود  ،متولد  1353/2/1به شماره ملی
 ، 3872220331:شماره شناسنامه  4جهت وصول  101/408/773ریال به استناد
قرارداد بانکی شماره  86007860علیه شما اجرائیه صادرنموده و پرونده اجرایی
به کالس��ه  9701640در این اداره تشکیل شده وطبق گزارش مورخ 1397/9/3
مامور ،محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده است ،لذا بنا بر تقاضای
بس��تانکار طبق ماده  18آیین نامه اجرا مفاد اجرائی��ه فقط یک مرتبه در یکی از
روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از
تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود
اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت .تاریخ انتشار1397 / 12 /9 :
رییس اداره اجرای اسناد رسمی همدان – جالل حدادی
ازطرف مصطفی عبدالمالکی معاون رییس اداره اجرای اسناد رسمی همدان

