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اخبار
تمديد مجوز قبولي اتکايي
بيمه پاسارگاد

شرکت بيمه پاس��ارگاد توانست مجوز
قبولي اتکايي خود از مؤسس��ات بيمه
داخلي را توسط بيمه مرکزي جمهوري
اسالميايران براي سال  ۱۳۹۸تمديد
نمايد.طبق گزارشهاي دريافتي ،بيمه
پاس��ارگاد ضم��ن دارا بودن ش��رايط
اجرايي آيين نامه اعطاي مجوز قبولي
اتکايي و همچنين براساس قابليتهاي
فني ،علميو اجرايي سالهاي گذشته
توانس��ت مج��وز قبول��ي اتکاي��ي از
مؤسس��ات بيمه داخلي را براي س��ال
آينده توس��ط بيمه مرک��زي جمهوري
اسالميايران تمديد نمايد.گفتني است،
با توج��ه به تصويب افزايش س��رمايه
 ۱۰۰درصدي ش��رکت بيمه پاسارگاد
از مبل��غ ۲,۵۵۱ميليارد ريال به ۵,۱۰۳
ميليارد ريال و کس��ب «س��طح يک»
يا «س��طح مطلوب» توانگ��ري مالي
اين شرکت به تشخيص بيمه مرکزي
جمهوري اسالميايران براي هفتمين
س��ال متوال��ي و دارا ب��ودن کادر فني
متخصص و مجرب در امور اتکايي بر
اساس تأييد صالحيت تخصصي آنها
توسط بيمه مرکزي  ،موجب شد تا اين
ش��رکت بتواند مجوز قبولي اتکايي را
دريافت نمايد.ش��رکت بيمه پاس��ارگاد
در تاريخ پنجم آب��ان ماه  ۱۳۸۶مجوز
قبول��ي اتکاي��ي از مؤسس��ات بيم��ه
داخل��ي را از بيمه مرک��زي جمهوري
اسالميايران دريافت و با صدور اولين
گواهي قبولي در تاريخ هجدهم آذر ماه
 ۱۳۸۶فعاليت خود را در اين بخش نيز
آغاز کرده و اين مجوز همه ساله تمديد
شده است.

فهرست شعب منتخب بانک رفاه براي توزيع اسکناس نو اعالم شد

بانک رفاه فهرس��ت اساميشعب توزيع
کننده پول نو در روزهاي پاياني سال را
اعالمکرد.بهگزارشروزنامهعصرايرانيان
بهنقلازروابطعموميبانکرفاهکارگران،

به مناسبت فرا رسيدن ايام نوروز ،1398
از روز چهارش��نبه 2212.. 1397ت��ا روز
دوش��نبه 2712.( 1397.به مدت  5روز
کاري) 4 ،شعبه (نارمک ،فرمانداري شهر

معاون خدمات ش��هري و امور اجتماعي
ش��هرداري قم گف��ت :در پروژه ش��هيد
کاظميي��ک پارکينگ موق��ت براي ايام
نوروز ايجاد خواهيم کرد که اين پارکينگ
ظرفيت پارک براي  ۷۰۰خودرو را دارد .به
گزارش شهر نيوز ،سيد امير سامع در جلسه
ستاد تس��هيالت زائرين استانداري قم در
سالن جلس��ات امام جواد(ع) استانداري با
اشاره به لزوم تدوين برنامه عملياتي براي
ايام نوروز در استان قم اظهار کرد :نياز به
يک برنامه عملياتي داريم که در اين برنامه،
همه ظرفيتها در اس��تان قم ،شناسنامه
دار شده باش��ند .وي ادامه داد :از ظرفيت
پارکينگ چهار مس��جد مقدس جمکران
به عنوان يک اس��تراحتگاه در ايام نوروز
اس��تفاده خواهيم کرد ،همچنين بوستان
غدير  ۹۰هکتار مساحت دارد که  ۱۲هکتار
آن به بوستان شهري تبديل شده است و از
ظرفيت اين بوستان به عنوان استراحتگاه
استفاده ميشود .معاون خدمات شهري و
امور اجتماعي ش��هرداري قم افزود :چهار
هزار و  ۸۰۰ظرفيت پارکينگ در شهر قم
داري��م و درمجموع حدود  ۲۰هزار خودرو
ميتوانند در پارکينگهاي شهر قم پارک
کنند .همچنين  ۱۸نقطه شهر را به عنوان
پارکينگه��اي موق��ت براي اي��ام نوروز
شناسايي کرديم که اين نقاط در ادارات و
مدارس هستند.
بازکاشت ۵۰۰۰نهال در معابر منطقه۷

ش��هردار منطقه هفت قم از بازکاش��ت
 ۵۰۰۰نه��ال در معابر منطق��ه  ۷در ايام
هفت��ه درخت��کار خب��ر داد .ب��ه گزارش
ش��هرنيوز ،مجي��د متينفر با اش��اره به
برنامههايي که ش��هرداري منطقه هفت
در هفت��ه درخت��کاري اجرا کرده اس��ت
اظه��ار کرد :همزم��ان با اي��ن هفته در
کنار برنامههايي ک��ه به صورت متمرکز
در مجموعه ش��هرداري مرکز پيشبيني
شده بود ،منطقه هفت نيز اقداماتي را در
دستور کار قرار داد .وي گل کاري ميادين
و کاش��ت درختچهها در سطح منطقه از
جمله در ميدان جانبازان ،ميدان آستانه و
باغ راه بهار را از جمله برنامههاي اجرا شده
در اي��ن هفته ذکر کرد و گفت :همچنين
در اي��ن هفته بحث برپاي��ي غرفه توزيع
نهال رايگان را در دستور داشتيم .شهردار
منطقه هفت قم هماهنگي و مش��ارکت
با س��ازمان پس��ماند جهت تحويل نهال
رايگان به ش��هروندان را مورد توجه قرار
داد و گفت :کاشت فضاي سبز در حاشيه
معابر منطقه که از ابتداي اسفند آغاز شده
نيز از اين برنامهها ادامه يافته است.

و يکصد برگ اسکناس  50.000ريالي
براي هر مراجعه کننده ،نسبت به توزيع
اسکناس نو در سطح استان تهران ،اقدام
مينمايند.

مثبت بود ن شاخصهاي عملکردي بانک توسعه تعاون در سال 97

حجتا ...مهديان رئي��س هيئتمديره و مديرعامل
بانک توس��عه تعاون گفت :بانک توس��عه تعاون در
ش��اخصهاي عملکردي از رش��د مناسبي برخوردار
اس��ت.به گ��زارش روزنامه عصرايراني��ان به نقل از
حجتا ...مهديان رئي��س هيئتمديره و مديرعامل
بانک توس��عه تعاون در آخرين جلسه شوراي اداري
اي��ن بانک در س��ال ج��اري با اع�لام مطلب فوق
اظهار داش��ت :بررسي عملکرد و آمار و ارقام فعاليت
بانک توس��عه تعاون در سال  97بيانگر رشد مثبت و
قابلتوجه در بخشهاي مختلف بوده است.مهديان
بابيان اينکه بانک توسعه تعاون در سال  97قريب به
يکصد هزار ميليارد ريال تسهيالت اعتباري پرداخت
کرده است اظهار داشت :خوشبختانه بانک در تجهيز
منابع و تخصيص تس��هيالت از رش��د  40درصدي
نسبت به سال گذشته برخوردار بوده است.وي با اشاره
به رش��د تدريجي بانک از ابتداي فعاليت تا سال 94

بانک توسعه تعاون عامليت اين بانک را در دو طرح
ملي اش��تغال پايدار روستايي و عش��ايري و اشتغال
فراگير و همچنين کمک و مش��ارکت در طرح رونق
تولي��د و حمايت از جامعه ه��دف ،نهادهاي حمايتي
نظير کميته امداد ،سازمان بهزيستي ،بنياد شهيد ،وام
ازدواج جوانان شرايطي را فراهم ساخت که ظرفيت
و قابليت اين بانک در اثربخش��ي و فعاليت مناسب
بهمراتب بيش��تر ش��ود.وي حمايت و کمک دولت و
مجلس و اقبال و کمک دستگاههاي باالدستي از اين
بانک را طي مدت اخير ارزشمند و قابلتوجه دانست
و دراينباره گفت :بيترديد کمک بيش��ائبه دولت و
مجلس منتج به تصويب افزايش س��رمايه 10000
ميليارد ريالي بانک شده است که با تصويب اين عدد
سرمايه بانک دو برابر خواهد شد.وي اظهار اميدواري
گفت :از سال  95تا پايان سال  97شاهد يک جهش بهويژه در س��ال  97اين روند فزاينده بهمراتب بهتر کرد با تخصيص اين سرمايه شرايط اعتباري بهتري
بسيار خوب در همه شاخصهاي عملکردي بودهايم و بيشتر ش��ده است.رئيس هيئتمديره و مديرعامل براي فعاليت پيش روي اين بانک قرار گيرد.

ليست و نحوه فعاليت شعب کشيک بانک انصار

معرفی برنده خودروي  206جشنواره

در هفته آخر و ايام نوروز 1398

بان��ک انصار با ص��دور اطالعيهاي ،ليس��ت و
نحوه فعاليت شعب کشيک بانکانصار در هفته
آخر اس��فند و ايام نوروز  1398را منتشر کرد.به
گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل از ادارهکل
روابطعموميوتبليغ��ات ،معاونت برنامهريزي و
هدايتراهب��ردي در اين اطالعيه ضمن تأکيد
بر افزايش س��اعات کاري شعب بانک در هفته
آخر اس��فند س��الجاري به منظور ارايه خدمات
مطلوب به مش��تريان و همميهنان عزيز ،نحوه
فعاليت ش��عب اين بانک در هفته آخر اس��فند
و ايام نوروز 98را به ش��رح زير مش��خص کرد:
مديريت شعب استانها حس��ب نياز نسبت به

افزايش س��اعت کاري يا دايرکردن باجه عصر
حداکثر تا ساعت  ،19از روز شنبه  18تا دوشنبه
 27اسفند مبادرت ورزند .شعب در روز سه شنبه
 28اس��فند تنها مجاز به واريز و برداشت وجوه
س��پرده ،واريز وجوه اقساط به سپرده و دريافت
قسط تسهيالت و پولگذاري خودپردازها هستند
و س��اعت کاري ش��عب در اين روز حداکثر تا
س��اعت  15:30تعيين ميشود .سقف برداشت
وجه کارتي(داخلي) ازخودپردازها از  25اسفند97
ت��ا  16فروردين 98از مبلغ 2.000.000ريال به
5.000.000ريال افزايش مييابد .ارايه خدمات
به مش��تريان محترم در روزهاي سوم و چهارم
نوروز1398درش��عب کشيک از ساعت  9تا 13
ميباشد (ساعتکار شعبه کيش در ايامکشيک
مطابق با س��اعاتکاري ساير شعب منطقه آزاد
اس��ت) در ايام مذک��ور ،صرف ًا خدم��ات ريالي
ارايه ميگردد.ش��ايان ذکر است ساعت کار در
روزهاي کاري ايام نوروز از روز دوش��نبه مورخ
1398/01/05ت��ا پايان تعطي�لات نوروز براي
تماميش��عب مطابق روال عادي و بدون باجه
عصر خواهد بود.

باشگاه مشتريان تجارت

هفتمين خودروي  ، 206جايزه ويژه جش��نواره
حس��ابهاي جاري باش��گاه مش��تريان بانک
تجارت به مهدي اس��ماعيلي مش��تري شعبه
مرک��زي چابهار رس��يد .ب��ه گ��زارش روزنامه
عصرايرانيان ب��ه نقل از رواب��ط عموميبانک
تجارت ،مراس��م قرعهکش��ي هفتمي��ن دوره
جشنواره حس��ابهاي جاري باشگاه مشتريان
بانک تجارت صبح س��ه ش��نبه بيست و يکم
اس��فندماه ب��ا حضور کاظمپ��ور رئي��س اداره
برنامهريزي و توسعه بازار و سامري مديرعامل
شرکت چابک تجارت آسيا و نمايندگان مديريت
امور حراست و ادارههاي روابط عمومي ،کارت

و خدمات نوين بانک تجارت برگزار و برندگان
جوايز اين دوره ش��امل يک دستگاه خودروي
 206و تعداد  120جايزه مصنوعات چرمينفيس
به قيد قرعه و با روش گوي و گردونه مشخص
شدند.در قرعهکشي اين دوره مهدي اسماعيلي
مش��تري ش��عبه «مرکزي چابهار» در اس��تان
سيس��تان و بلوچس��تان برنده خ��ودروي 206
ش��د و جايزه مصنوعات چرميب��ه  120نفر از
اعضاي باشگاه مشتريان رسيد .اساميبرندگان
اين دوره قرعهکش��ي در پايگاه اينترنتي بانک
تجارت به نش��اني www.tejaratbank.
 irو پايگاه اينترنتي باش��گاه مش��تريان بانک
تجارت به نش��اني www.tejaratclub.ir
قابل مش��اهده اس��ت .عالقمندان ميتوانند با
افزايش مانده انواع حسابهاي جاري خود نزد
بانک تجارت در اين جشنواره شرکت کرده و به
ازاي هر  500هزارريال موجودي ماهانه از يک
شانس در قرعه کشي برخوردار شوند.جشنواره
حس��ابهاي جاري باشگاه مشتريان در هشت
مرحله از مرداد ماه س��ال جاري آغاز ش��ده و تا
فروردين ماه سال  1398ادامه دارد.

تحقق پايداري توليد در پااليشگاه ايالم

ايالم،آذر يعقوبيان :عابدين زرگوشي” افزود :تحقق پايداري و ارتقاء
توليد مهمترين رکن از اهداف کالن اين پااليشگاه در مسير دستيابي
به شرکتي سرآمد در سال  ۱۴۰۴در بين شرکتهاي پااليش کننده
گاز در کشور محس��وب ميشود که در اين راستا فعاليتهاي خوبي
در دوس��ال اخير انجام شده و برنامههاي منسجمينيز در ادامه براي
اجرا در دستور کار قرار دارد.معاون عمليات شرکت پااليش گاز ايالم
از پاي��داري توليد در واح��د گوگرد خبر داد و گفت :با انجام تعميرات
موثر برروي تجهي��زات اصلي اين واحد ش��امل کورههاي واکنش،
کندانسورها ،تعويض با برنامه رفرکتوري(عايق حرارتي) ،خوشبختانه
ضمن برقراري توليدي پايدار در اين واحد ،محصول گوگرد با ميانگين
توليد روزانه  ۲۰۰تن ،به رقم قابل مالحظه مجموع  ۱۲۵هزار تن در
دو س��ال اخير رسيده است.وي ضمن اشاره به ارتقاء و پايداري توليد
در واحدهاي شيرين سازي اين شرکت اظهار داشت :انجام تعميرات
ريبويلره��ا ،پاييپينگ ،ب��رج جذب ،مبدله��اي حرارتي صفحهاي و
اصالح دس��تورالعملهاي فرايندي در واحد شيرين سازي ،همچنين
تصفي��ه آنالين حالل در گردش در اين واحد با بکارگيري پکيجهاي
زريني س��اخت کارگاه مرکزي اين ش��رکت ب��راي حذف نمکهاي

پايدار حرارتي ،از اقدامات ش��اخص براي تولي��د پايدار در واحدهاي
ش��يرين سازي بوده اس��ت که با انجام اين موارد ،تصفيه گاز در اين
واحدها در مقايس��ه با سال قبل  ۲۰درصد افزايش يافته است.وي در
راستاي ارتقاء توليدات شرکت به کارهاي انجام شده در واحدهاي نم
زدايي و بازيافت اتان اشاره و خاطرنشان کرد :با تعويض و جايگزيني
موفقيت آميز ماده جاذب رطوبت گاز (مولکوراسيو) از نمونه خارجي به

محصول توليد شده توسط يک شرکت ايراني ،از آبان ماه سال جاري
تاکنون بيش از  ۴۰۰هزار متر مکعب روزانه به توليد گاز تصفيه شده
ارسالي به خط سراسري اضافه ش��ده است.مهندس زرگوشي افزود:
تولي��د گاز مايع خام( )LPGبعن��وان يک محصول با ارزش در واحد
بازيافت اتان نيز ،در دو س��ال گذش��ته با رسيدن به مجموع  ۶۰هزار
تن نيز رش��د بسيار چشمگيري داشته است.وي به اهميت واحدهاي
يوتيليتي (آب ،برق و بخار) در پش��تيباني توليد اشاره کرد و گفت  :با
انجام اقدامات موثر از جمله انجام تعميرات دورهاي توربينهاي واحد
نيروگاه ،بويلرهاي فش��ار ضعيف ،متوس��ط در خارج از بازه تعميرات
اساس��ي ،آب  ،برق و بخار مصرفي در واحدهاي فرآيندي بدون وقفه
مهيا ش��ده است .مهندس زرگوشي افزود  :صرفه جويي  ۳۰درصدي
مص��رف آب با مديريت و بهينه س��ازي مصرف بخ��ار در واحدهاي
فرايندي ،انجام تعميرات دورهاي بر روي تلههاي بخار و شناس��ايي
نقاط هدر رفت ،همچنين استفاده از ظرفيت نامينيروگاه اين شرکت
و تحويل بيش از  ۴۲هزار مگاوات س��اعت برق به شبکه برق کشور
در دوس��ال گذشته از ديگر اقدامات شاخص انجام شده در واحدهاي
يوتيليتي ميباشد.

ارائه خدمات پايدار آبفا مستلزم حفاظت و نگهداري بهينه از تاسيسات است

اصفهان،مريم کرباليي :رئيس گروه مطالعات آب شرکت آب و فاضالب
استان اصفهان گفت:برخي از کارشناسان دفتر فني و مهندسي و مشاورين
از ايس��تگاههاي پمپاژ آب ارغوانيه ،س��يان و کوهپايه بازديد کردند اين
پروژه به منظور طراحي به روز در امربهسازي و ارتقاء تاسيسات در دستور
کار قرار گرفت.سعيد شمسايي با بيان اينکه بيش از  50سال از فعاليت
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ميگذرد عنوان کرد :بعضا بيش
از نيم قرن از عمر برخي از تاسيس��ات آبفا در اس��تان اصفهان ميگذرد
که کارشناس��ان و مشاورين با بازديد از اين تاسيسات درصدد بازنگري
در طراحي تاسيسات با هدف افزايش بهره وري بر ميآيند.وي افزود:در
ميان بازديدکنندگان هنوز هستند افرادي که چگونگي کارکرد تاسيسات
را از نزديک مش��اهده نکردند در حالي که با مشاهده چگونگي فعاليت
دستگاهها و تجهيزات بيش از پيش به راههاي بهبود فرايند اين ماشين
آالت پي ميبرند .رئيس گروه مطالعات آب شرکت آب و فاضالب استان

اصفهان با اش��اره به گس��تردگي خدمات آبفا در سطح استان تصريح
کرد:هم اکنون بيش از  4ميليون نفر در اس��تان از آب ش��رب س��الم
بهداش��تي برخوردار هس��تند و نيز حدود  3ميليون نفر تحت پوشش
شبکه فاضالب قرار دارند.شمسايي اعالم کرد :با توجه به گستردگي
خدمات آبفا ،نگهداري و حفاظت از تاسيس��ات نقش بسزايي در تداوم
ارائه خدمات پايداربه مشترکين دارد بر اين اساس مسئوالن امر با هدف
بهبود فرايند ارائه خدمات ،زمينه آشنايي هر چه بيشتر کارشناسان را با
نحو کارکرد تاسيسات فراهم نمودند رئيس گروه مطالعات آب شرکت
آب و فاضالب استان اصفهان به عواملي که نقش موثري در پايداري
ارائه خدمات به مشترکين دارند پرداخت و خاطرنشان ساخت:ارائه خدمات
پايدار مستلزم دارا بودن مولفههايي همچون نيروي انساني متخصص و
برخورداري از تاسيس��ات و تجهيزات به روز ميباش��د .که در اين ميان
شرکت آبفا استان درصدد است با برگزاري بازديدهاي متنوع از تاسيسات
با حضور کارشناس��ان و مشاورين بس��تر ارائه خدمات مستمر را فراهم
نمايد.در ادامه مدير آبفا کوهپايه در حين بازديد کارشناسان و مشاورين از
ايستگاه پمپاژ اين منطقه گفت:تاسيسات آبرساني منطقه کوهپايه شامل
 12مخزن  5،ايستگاه پمپاژ  21،دستگاه فلومتر 100،کيلومتر خط انتقال
و نيز تجهيزات تله متري و تله کنترل ميباشد .که در اين چند سال اخير
سعي شده با بروز کردن تجهيزات عالوه بر ارائه خدمات پايدار  ،مصرف
انرژي هم کاهش قابل توجهي داش��ته اس��ت.يادگاري توزيع عادالنه
آب رامس��تلزم استفاده از تجهيزات دانست و عنوان کرد :با استفاده از4

دستگاه فشار سنج آنالين در شهر تودشک  3،دستگاه در شهر سگزي
و  4دس��تگاه در ش��هر کوهپايه توانستيم فشار شبکه که گاها در نقطه
ابتدا و انتها ش��بکه متفاوت بوده را به فشاري يکسان تبديل کنيم.وي
اعالم کرد :قبل از نصب فش��ار شکن در کوهپايه ،فشار شبکه آب 4.5
اتمسفر بوده ولي هم اکنون فشار شبکه بين  30الي  40درصد کم شده
است .همچنين فشار شبکه در شهر تودشک هم با نصب فشار شکن از
4اتمسفر به يک کاهش پيدا کرده است.مدير آبفا کوهپايه با بيان اينکه
در س��ال  95هدررفت آب در تودشک  35درصد ،در کوهپايه  23درصد
و در س��گزي  29درصد بوده اس��ت اظهارداشت:در حال حاضر با نشت
گيري و اصالح شبکه توانستيمهدر رفت شبکه آب در تودشک را به 16
درصد،کوهپايه  11درصد وسگزي به  18درصد کاهش يابد.يادگاري به
فرايند اصالح و بازسازي ايستگاه پمپاژ آب در کوهپايه پرداخت و تصريح
نمود:در فرايند اصالح و بازسازي ايستگاه پمپاژ آب کوهپايه پمپهاي
سطحي به پمپهاي شناور تبديل شدند که اين امر کاهش  30درصدي
مصرف برق را بهمراه داشت و نيز افزايش راندمان بهره برداري از اين
ايستگاه هم رقم خورد.وي تعويض کنتورهاي فرسوده را يکي از عوامل
موثر در کاهش هدر رفت آب برش��مرد و خاطر نش��ان ساخت:در طي
چند سال اخير بيش از  7هزار کنتور فرسوده در منطقه تعويض شد چرا
که عمر بعضي از کنتورها به بيش از  40سال ميرسد اين در حاليست
که طي  11ماهه سال جاري بيش از هزار کنتور در سه شهر کوهپايه،
تودشک و سگزي تعويض شد .

مشارکت ذوب آهن اصفهان در جشن گلریزان کمیته امداد امام خمینی (ره)

ذوب آهن اصفهان و ش��رکت های هم��کار و تابعه از جمله  ،پویش
بازرگان  ،پویش ساخت  ،دوارت  ،تارابگین و پویش معادن به نیازمندان
در جش��ن گلریزان کمیته امداد امام خمینی ( ره) اصفهان مبلغ یازده
میلیارد ریالی اهداء نمودند  .در این اقدام نیک که در راستای مسئولیت
های اجتماعی و س��نت حسنه کمک به نیازمندان در آستانه سال نو
صورت گرفت  ،خیریه والفجر کارکنان ذوب آهن و کمیته امداد امام

خمینی ( ره) لنجان مشارکت دارند و مددجویان آنها در اولویت دریافت
این کمک ها هستند  .علیرضا امیری مدیر روابط عمومی ذوب آهن
اصفهان با اش��اره به فعالیت های خیری��ه ذوب آهن اصفهان گفت :
خیریه والفجر کارکنان ذوب آهن اصفهان از سال  1362تشکیل شده
و کارکنان ماهانه ازحقوق خود مبلغی را به این خیریه اختصاص می
دهند و در آستانه سال نو نیز بسته هایی آماده شده که به مددجویان

پرداختخسارت 10ميليارديبيمههاي
اتومبيل«ما»درکوتاهترينزمان

خس��ارت ثال��ث
بدني سرنش��ينان
اتومبي��ل بيم��ه
ش��ده که به علت
انحراف و واژگوني
منجر به آتش س��وزي شده بود ،توسط
ش��رکت بيمه «م��ا» پرداخت ش��د.به
گ��زارش روزنام��ه عصرايرانيان به نقل
از روابط عموميبيمه «ما»  ،اميرحسين
قرباني معاون فني در اين باره گفت :در
پي وقوع حادثه و فوت پنج سرنش��ين
اتومبيل بيمه شده  ،مديريت بيمههاي
اتومبي��ل بيم��ه «م��ا» پ��س از اعزام
کارشناس��ان به محل حادث��ه و انجام
ارزيابيهاي الزم ،ب��ه ازاي هر متوفي
مبل��غ  231ميلي��ون توم��ان را در وجه
سپرده دادگس��تري در کوتاهترين زمان
ممک��ن پرداخ��ت کرد تا پ��س از طي
فرآين��د اداري به بازمان��دگان متوفيان
پرداخ��ت ش��ود .اميرحس��ين قربان��ي
ضمن ابراز تاس��ف از ب��روز حادثه ياد
ش��ده گفت :با توجه به فرارسيدن ايام
پاياني سال و آغاز س��فرهاي نوروزي،
از عموم هموطنان عزي��ز تقاضا داريم
قبل از سفر از اعتبار بيمه نامه خودروي
خ��ود اطمينان حاصل کرده و با رعايت
مقررات رانندگي و نکات ايمني از بروز
حوادث ناگوار جادهاي جلوگيري کنند.
پرداخت خسارت  9ميليار د ريالي
توسط بيمه دي

شرکت بيمه دي،
خسارت  9ميليارد
ريال��ي زيانديده
خوزس��تاني که در
س��انحه تص��ادف
با خودرو دچار حادثه و خس��ارت ش��ده
بود را پرداخت کرد .به گزارش روزنامه
عصرايرانيان به نقل از روابط عموميو
اطالعرس��اني؛ مديران خودرو و روابط
عموميو مدير استان خوزستان با حضور
در منزل اين بيمهشده ،ضمن دلجويي و
ابراز همدردي با وي نسبت به پرداخت
خس��ارت اق��دام کردند .گفتني اس��ت
بيمه دي در راس��تاي تکريم مشتريان
و بيمهش��دگان خود در تالش اس��ت با
پرداخت خسارتها در کوتاهترين زمان،
گام موثري در توس��عه فرهنگ بيمه و
همچنين افزايش اعتماد جامعه نس��بت
به صنعت بيمه بردارد.
اخبارشهرستان

شهرستان

اخبار شهرستان
استفاده از پروژه شهيد کاظميبه
عنوان پارکينگ موقت در قم

ري –وحدت اس�لاميو شهريار) بانک
رفاه به عنوان شعب منتخب بانکهاي
عامل توزيع کننده اس��کناس نو شامل
يکصد برگ اس��کناس  20.000ريالي

اخبار

تقدیم می شود  .کمکی که امروز ارائه شد نیز با همکاری آن خیریه
به دست مددجویان می رسد .

خبرهای جدید و مثبت تهاتر بدهی
های ذوب آهن اصفهان با سازمان
تامین اجتماعی

ذوب آه��ن اصفهان
در ک��دال نگر اعالم
نمود  :پيرو اطالعيه
مورخ 18/10/1397
مبني بر اخذ تاييديه
تهاتر مبلغ  2400ميلي��ارد تومان از بدهي
هاي بانكي ش��ركت ذوب آهن اصفهان با
مطالبات سازمان تامين اجتماعي از دولت،
با عنايت به اقدامات انجام ش��ده و س��قف
اعتباري بانكها مبل��غ  1102ميليارد تومان
از بده��ي هاي بانكي ش��ركت به صورت
قطعي در سال  1397تهاتر گرديد .با عنايت
ب��ه جزء  2بن��د و تبص��ره  5اليحه بودجه
سال  1398كل كش��ور كه به دولت اجازه
داده شده است مطالبات نهادهاي عمومي
غيردولتي و ش��ركتهاي تابعه و وابسته به
آنه��ا با بدهي هاي آنها به بانك مركزي يا
بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي كه تا
پايان س��ال  1396ايجاد شده ،تهاتر گردد،
شركت ذوب آهن اصفهان در حال پيگيري
ميباشد.
تبادل پسماند خشک
با ماهي و سبزه هفت سين

مديرعام��ل س��ازمان مديريت پس��ماند
ش��هرداري قم از تبادل پسماند خشک با
ماهي و س��فره هفت س��ين در غرفههاي
بازيافت س��طح ش��هر خبر داد .به گزارش
ش��هرنيوز ،س��يد عب��دا ...ميرابراهيميدر
خصوص اجراي طرح تبادل پسماند خشک
و تر با سبزه و ماهي هفتسين اظهار کرد:
ن ميتوانند با
در قالب اين طرح همشهريا 
تحويل پسماندهاي خشک به غرفه بازيافت
ماهي قرمز و سبزه سفره هفتسين دريافت
کنن��د .وي با بيان اينکه اين طرح از  ۲۰تا
 ۲۹اس��فند اجرايي ميش��ود ،افزود :براي
دريافت اين س��بزهها نيز جهت جلوگيري
از تخريب محيط زيست برنامهريزي الزم
در سازمان صورت گرفته است .مديرعامل
س��ازمان مديريت پسماند ش��هرداري قم
اذعان کرد :روز س��يزدهم فروردين ماه که
روز طبيعت نامگذاري ش��ده است ،جهت
پاک نگهداشتن محيط زيست و جلوگيري
از انباشت زبالهها ،در ورودي بوستانهاي
بزرگ ش��هر مانند بوس��تان فدک ،الله،
بنيادي،هاش��مي ،عل��وي و…و ابت��داي
جادهه��اي خروجي کاش��ان ،اراک و…
خودروهاي��ي قرارميگيرد ک��ه در عوض
گرفتن س��بزهها و ماهيهاي سفره هفت
سين به شهروندان کيسههاي زباله و پک
راهنمايي حفظ محيطزيست ميدهد.

