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اخبار
افتتاح پروژه در حال احداث ساختمان
مرکزي بيمه کوثر

پروژه در حال احداث
س��اختمان مرکزي
شرکت بيمه کوثر با
حضور مديران عامل
س��اتا ،بيمه کوثر و
جمعي از معاونان و مديران شرکت افتتاح
ش��د.به گ��زارش روزنام��ه عصرايرانيان
ب��ه نق��ل از روابطعموميبيم��ه کوث��ر،
مديرعامل ش��رکت در اين مراسم گفت:
اين پروژه بهمنظور تجميع و س��اماندهي
س��اختمانهاي اداري ،تسريع و تسهيل
در ارايه خدمات به ذينفعان ،فضاسازي
مناسب براي استقرار نيروي انساني و نيز
کاهش هزينههاي نگهداري ساختمانها
به بهرهبرداري خواهد رسيد.
ديدار مديرعامل بيمه دي با جانبازان
آسايشگاه امام خميني(ره)

همزم��ان با والدت
حض��رت ابوالفضل
العب��اس (ع) و روز
جانب��از ،مدير عامل
شركت بيمه دي با
حضور در آسايشگاه امام خميني (ره) به
مقام اين عزي��زان اداي احترام كرد .به
گ��زارش روزنامه عصرايرانيان به نقل از
روابط عموميو اطالع رساني؛ مهندس
محمدرضا كشاورز ضمن ارج نهادن به
از خودگذش��تگي و پايم��ردي جانبازان
گف��ت :ايثارگران و خانواده معزز ش��هدا
س��هامداران اصل��ي ش��ركت بيمه دي
هس��تند و ما مفتخر به ارائه خدمات به
اين عزيزان هستيم.

طرحهاي حمايتي بانک توسعه تعاون ويژه سيلزدگان کشور

حجتا ...مهديان رئيس هيئتمديره و
مديرعامل بانک توس��عه تعاون با تني
چن��د از مديران س��تادي اين بانک با
حضور در فرمانداري شهرستان سلسله
با مرکزيت الشتر در خصوص وضعيت و
شرايط مناطق سيلزده اين شهرستان
با خس��روي فرمانداري اين شهرستان
گفتگ��و کردند.ب��ه گ��زارش روزنامه
عصرايرانيان ،در اين ديدار خس��روي
فرمان��دار شهرس��تان سلس��له ضمن

تش��ريح خسارت ناش��ي از سيالب در
مناطق مسکوني روستايي و زمينهاي
کشاورزي و پلها و معابر و جادههاي
روس��تايي ،حجم خس��ارت را از حيث
ريالي قابلمالحظه و قابلتوجه قلمداد
کرد .رئيس هيئت مديره و مديرعامل
بانک توس��عه تعاون نيز در اين ديدار
ضمن اش��اره ب��ه اقدام��ات و خدمات
بانک توسعه تعاون در سيل اخير ،اين
بان��ک را بهعنوان يک��ي از بانکهاي

پيش��رو قلمداد کرد و دراينباره گفت:
حس��ب تأکي��دات و تکالي��ف وزي��ر
تعاون ،کار و رف��اه اجتماعي در اولين
روزهاي جاري شدن سيل ،تصميمات
و اقدام��ات وي��ژهاي ب��راي کمک و
مس��اعدت با سيلزدگان از طريق اين
بان��ک در قال��ب پرداخت تس��هيالت
اعتب��اري ،کمکه��اي نق��دي و غير
نقدي از س��وي اين بانک پيشبيني و
اجرايي گرديد.مهديان در همين رابطه

به گزارش روابط عمومياداره کل پست
استان گيالن  ،بمناسبت روز بزرگداشت
جانباز ،مديرکل پس��ت استان گيالن با
حض��ور در حوزه مال��ي از همکار جانباز
تقدير و تجليل نمود  .مهدي س��بحاني
 ،مدير کل پست اس��تان گيالن در روز
س��ه شنبه همزمان با ايام شعبانيه و روز
بزرگداشت جانباز در حوزه مالي اداره کل
پست استان گيالن به تشريح فداکاري
و جايگاه ايثارگري و جانبازان پرداخت و
جانبازان را يادگاران دوران دفاع مقدس
و گنجينه تمام ناش��دني فرهنگ ايثار و
جانفشاني دانست و افزود :با يادآوري آن
دوران پرافتخار  ،مروري بر رشادتهاي
فرزن��دان اي��ن آب و خاک داش��ته ايم.
س��بحاني ني��ز جانب��ازان و ايثارگران را
بهتري��ن گزينه براي انتقال پيام ش��هدا
به نسل امروز که دوران دفاع مقدس را
تجربه نکرده اند ،دانس��ت  .و در ادامه با
لوح تقدير و هديه از همکار جانباز «کاظم
چنگيزيان» تقدير و تجليل نمود.
آماده باش توزيع برق قم همزمان با
جشنهاي نيمه شعبان

مهن��دس مه��دي آهنين پنج��ه اظهار
داش��ت:برق موکبه��ا و ايس��تگاههاي
صلواتي حد فاصل پارکينگ انس��جام تا
پارکينگ جمک��ران و همچنين تقاقطع
خيابان هنرس��تان تا ابت��داي بلوار پيامبر
اعظم به صورت رايگان تامين ميش��ود.
مدير عامل شرکت توزيع نيروي برق قم
با اش��اره به تامين روشنايي  ۸پارکينگ
اطراف مسجد مقدس جمکران همزمان
با جشنهاي نيمه شعبان اظهار داشت۱۱:
اکيپ از مناطق چهارگانه استان در حال
بازس��ازي  ،تعميرات و احداث ش��بکه در
اطراف مس��جد مقدس جمک��ران ،بلوار
پيامبر اعظم و وروديهاي شهر ميباشند.
وي با اشاره به اينکه تا پايان جشنهاي
نيمه ش��عبان تامين روشنايي و سرويس
اين پارکينگها ادامه خواهد داشت اظهار
داشت ۹ :برج نوري در محدوده جمکران
در حال احداث و بهره برداري ميباشد.

افزود :بانک توس��عه تع��اون بهمنظور
فراهم نمودن شرايط بهتر و مناسبتتر
براي خدماترس��اني به مردم شريف،
نجيب ،صبور و بزرگوار سيلزده کشور
تمهي��دات خاص و ويژهاي را در قالب
دو ط��رح ملي فراهم نموده اس��ت تا
ع�لاوه بر اس��تفاده از ظرفيت و توان
تس��هيالت اعتباري و وامدهي بانک
توس��عه تعاون و خدمات و کمکهاي
نق��دي و غي��ر نقدي بت��وان از ميزان

رشد  ۴۲درصدي حق بيمه صادره
بيمه پاسارگاد

حداکث��ري مش��ارکت خيرخواهانه و
خداپسندانه آحاد مختلف مردم و ساير
اشخاص حقيقي و حقوقي براي کمک
به مردم و مناطق س��يلزده بهرهمند
گردند.

چقازردی در دیدار نوروزی با مدیران شرکت سرمایه گذاری امید:

نظام بانکی در کنار دولت و مردم برای حمایت از رونق تولید

مدیرعامل بانک س��په در دیدار با مدیران شرکت سرمایهگذاری امید
از آنان خواس��ت تا با بکارگیری ظرفیته��ای عظیم موجود در این
ش��رکت ،پررنگتر از گذش��ته در رونق تولید کنار بانک س��په نقش
آفرین باشند.به گزارش روزنامه عصرایرانیان به نقل از پایگاه اطالع
رس��انی بانک سپه :محمدکاظم چقازردی در دیدار نوروزی با مدیران
شرکت سرمایهگذاری امید و شرکتهای تابعه آن ضمن تبریک سال
نو و فرا رس��یدن ماه شعبان و والدت حضرت امام حسین(ع) بر لزوم
همراهی و همدردی خانواده بزرگ بانک س��په با خانواده سیلزدگان
بر تالش برای کاهش آالم آنان تأکید کرد.رئیس هیئت مدیره بانک
س��په با اش��اره به نامگذاری س��ال  98بنام رونق تولید از سوی مقام
معظم رهبری اظهار داش��ت :نامگذاری س��الهای متمادی از سوی
مقام معظم رهبری بیانگر ش��ناخت دقیق و اش��راف کامل ایشان به
نظام اقتصادی کش��ور اس��ت.وی با بیان اینکه ش��رایط اقتصادی ما
متأثر از دالیل مختلف است افزود :بانک سپه در موضوع مهم رونق
تولید همواره جزو بانکهای موفق بوده و کارنامه مطلوبی ارائه کرده
است.مدیرعامل در خصوص ارسال نامه به رئیس جمهوری و اعالم
آمادگی بانک س��په برای حمای��ت از طرح رونق تولید و تخصیص و

تأمی��ن اعتبار به میزان  10هزار میلیارد ریال برای واحدهای تولیدی
خس��ارت دیده در س��یل اخیر اظهار داش��ت :نظام بانکی در شرایط
حساس کنونی کنار واحدهای تولیدی و مردم خواهد بود.

 به وجود س�پاه ،به عنوان پاس�داران انقالب اسلامی افتخار می

کنیم

وی با اش��اره به اقدام ظالمانه و تروریس��تی رئیس جمهور آمریکا بر
علیه س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی آنرا به ش��دت محکوم کرد و

گفت :به وجود نیروهای مخلص و جان بر کف سپاه پاسداران انقالب
اس�لامی و کلیه نیروهای مسلح که پایداری و استحکام نظام مرهون
از جان گذشتگی آنان است افتخار می کنم.رئیس هیئت مدیره بانک
س��په با تشکر از دکتر قنبری مدیرعامل ش��رکت سرمایهگذاری امید
به دلیل عملکرد خوب این ش��رکت افزود :شرکت سرمایهگذاری امید
باید همچون گذش��ته تمام توان خود را برای رونق تولید به کار گیرد.
مدیرعامل ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه را
مأموریت بزرگ و تعریف شده توسط نظام برای بانک سپه عنوان کرد
و افزود :چنین ادغامی با این گس��تردگی بعد از انقالب اسالمی سابقه
نداش��ته است.چقازردی با اش��اره به موفقیتهای بانک اظهار داشت:
بان��ک در موقعیت خ��وب مالی و توازن منابع و مص��ارف قرار دارد و
این ش��رایط کمک میکند تا فرآیند ادغام به ش��کل بهتری صورت
گیرد.رئیس هیئت مدیره با اش��اره به اینکه امسال زمان مناسبی برای
واگذاری ش��رکت سرمایهگذاری امید است گفت :در حوزه مالی آماده
سازی شرکت سرمایهگذاری امید برای واگذاری و وصول طلب بانک
از این ش��رکت ،بانک را در موقعیت مطلوبی از نظر افزایش س��رمایه
قرار خواهد داد.

برگزاري نشست مديرعامل بيمه سينا با شبکه فروش

دکتر رضا جعفري ،مديرعامل بيمه سينا
طي نشس��تي با معاون فروش و توسعه
ب��ازار ،مدير ام��ور ش��عب و نمايندگان،
سرپرستان مناطق و مديران شعب تهران

به تشريح برنامهها ،ديدگاهها و انتظارات
خود از شعب و شبکه فروش پرداخت.به
گزارش روزنام��ه عصرايرانيان به نقل از
دکتر رضا جعفري ،مديرعامل بيمه سينا
طي نشس��تي با معاون فروش و توسعه
ب��ازار ،مدير ام��ور ش��عب و نمايندگان،
سرپرس��تان مناط��ق و مديران ش��عب

تهران به تش��ريح برنامهها ،ديدگاهها و
انتظارات خود از ش��عب و شبکه فروش
پرداخت.مديرعامل بيمه س��ينا هدف از
برگزاري اين نشست را بررسي عملکرد
و برنامهها شعب و همچنين ايجاد تعامل
و همفکري جهت رشد و تعالي هر بيشتر
ش��رکت عنوان کرد.وي در اين نشست

اخبار شهرستان
تجليل از جانباز شاغل در اداره کل
پست استان گيالن

اخبار

ضم��ن تأکيد بر بهبود وضعيت و ارتقاي
جاي��گاه بيمه س��ينا در س��ال پيشرو از
شبکه فروش خواس��تند که همواره ارائه
بهترين خدمات به مش��تريان را سرلوحه
کار خود قرار دهند.در ادامه اين نشس��ت
ني��ز دکت��ر محمدعلي جمال��ي ،معاون
فروش و توسعه بازار و سرپرستان مناطق

و مديران شعب به بيان گزارش عملکرد،
نقطه نظرات و چالشها پيشرو در تحقق
اهداف و برنامههاي شرکت پرداختند.در
پايان نشست ،مديرعامل بيمه سينا ضمن
ارائه راهکارها و رهنمودهاي الزم جهت
رفع مش��کالت و چالشه��اي پيشرو،
اظهار اميدواري کردن��د که با همدلي و
همراهي همه کارکنان ش��رکت ش��اهد
توسعه روزافزون بيمه سينا باشيم.

اخبارشهرستان

شهرستان
تعاون وزير جهاد کشاورزي و مدير عامل سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران :

ساماندهي توليد کنندگان و بهره برداران دانههاي روغني در قالب تعاونيهاي محصولي

توليد کنن��دگان و بهره برداران دانههاي روغن��ي در قالب تعاونيهاي
محصولي در زنجيره تامين س��اماندهي ميش��وند .به گزارش پايگاه
اطالع رس��اني س��ازمان مرکزي تعاون روس��تايي ايران دکتر حسين
شيرزاد گفت :بر اس��اس توافق به عمل آمده با مشاور وزير و مجري
طرح ملي تعاونيهاي روغني مقرر ش��د تعاونيهاي محصولي دانههاي
روغني با هدف ساماندهي توليد کنندگان و بهره برداران اين محصول
راهبردي تش��کيل گردد .مدير عامل سازمان مرکزي تعاون روستايي
ايران در ادامه افزود 6 :اس��تان گلستان ،مازندران ،اردبيل ،خوزستان،
قزوين و کرمانشاه با توجه به استعداد مناسب سرزميني و ظرفيتهاي
توليد و س��طح زير کشت به عنوان اس��تانهاي پايلوت در اين طرح
محس��وب ش��ده و در هر اس��تان يک اتحاديه با توجه به ظرفيتهاي
مثل :انبار ،کارخانههاي روغن کشي و اعضاي فعال از سوي مديريت
تعاون روس��تايي استان به س��تاد معرفي و بر اساس تصميمات اتخاذ
شده مديران عامل شرکت تعاوني يا اتحاديه طرح مورد نظر با اعضا و

ني��ز متعهد ميگردند کليه خدمات دريافتي را بين اعضا و کش��اورزان
توزيع کنند دکتر شيرزاد با اشاره به اينکه در اولويت قرار دادن ارايه هر
گونه کمکهاي فني و اعتباري الزم براي ايجاد زيرساختها به مجري
طرح از طريق مديريت زراعت اس��تان صورت ميپذيرد تصريح کرد:
کارگروههاي استاني دانههاي روغني با رياست سازمان جهاد کشاورزي
استان در س��ال جديد برگزار خواهد شد و با توجه به اهميت موضوع
س��عي ما بر اين اس��ت در اين حوزه تش��کل قوي و هدفمند تشکيل
دهيم  .اين مقام مسئول گفت :سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران
در پايان سال  ۹۷مبادرت به اتحاديه سراسري گياهان دارويي داده و
مجمع اين اتحاديه در تاريخ بيست و دوم اسفند ماه سال گذشته تعيين
گرديده اس��ت  .رييس سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران در پايان
کشاورزان تحت پوشش  ،تفاهمنامه يا قراردادي منعقد نمايند مبني بر خاطرنشان کرد :تشکيل زنجيره تامين در حوزه محصوالت راهبردي
اينکه وزارت جهاد کشاورزي کليه خدمات خود را از طريق اين شرکت به منظور انسجام بخشي و ايجاد تشکلهاي هدفمند در اولويت سازمان
تعاونيها و يا اتحاديه انجام و ش��رکت تعاوني و اتحاديههاي مورد نظر مرکزي تعاون روستايي قرار دارد.

ذوب آهن اصفهان پيشگام در ياري به هموطنان آسيب ديده

اصفهان،مريم کرباليي :در پي بارندگيهاي اخير
و مختل ش��دن زندگي برخي از مردم س��يل زده
استانهاي لرستان  ،گلستان و خوزستان ،گروههاي
جهادي فوالدمردان ذوب آهن اصفهان متشکل از
حوزهمقاومتبسيجشهيدتندگويان،روابطعموميو
متخصصين معاونت بهره برداري از همان روزهاي
اول اين بح��ران  ،به ياري هموطنان س��يل زده
شتافتند .اين گروههاي جهادي در استان گلستان
با داشتن تجهيزات ويژه که با مساعدت مديريت
آبرساني تامين گرديد به تخليه سيالب و گل و الي
از منازل مردم روستاهاي چن سولي،تازه آباد،سد لر و
يامپي پرداخت و مسيرهاي تردد بازگشايي شد.روند
کمک رساني تا زمان اعالم پايان امداد ادامه خواهد
داش��ت.فوالدمردان خط اول جبهه صنعت ايران ،
در اس��تان لرس��تان نيز در پي توصيه رهبر معظم
انقالب براي کمک رس��اني به سيلزدگان ،گروه
جهادي فوالدم��ردان ذوب آهن اصفهان در کنار
مردم  ،اداره اصناف ،کميته امداد و بسيج سازندگي
ناحيه مقاومت شهرس��تان لنجان پس از بازگشت
از اس��تان گلستان به ياري مردم سيلزده لرستان
شتافت.اعزاممتخصصين،تجهيزاتومکانيزمهاي
راهسازي ،کفکش و لجنکش و پشتيباني تامين
بستههاي غذايي (شامل برنج ،روغن ،کنسروهاي

ماهي و لوبيا ،ماکاراني ،سويا ،مربا و  ۱۰۰۰قرص
ن��ان) ،پودر رختش��ويي ،صابون و پت��و و تامين
کاميون،کاميونت و خودروي س��واري از اقدامات
اولي��ه اين گروه جه��ادي براي ام��داد به مناطق
سيلزده ميباشد.همکاران ذوب آهني کمکهاي
غي��ر نقدي خود را در ترمينال آزادگان و مجموعه
اداري ش��فق تحوي��ل دادن��د  ،و همچنين جهت
کمکه��اي نقدي نيز  ،فرمهاي کس��ر از حقوق
که توسط روابط عموميشرکت تهيه شده بود در
اختيار پرسنل قرار گرفت .شايان ذکر است شوراي
معاونين ذوب آهن اصفهان نيز دو روز حقوق خود
را جهت کمک به هموطنان آسيب ديده در سيل
اختص��اص دادن��د و تالش��گران ذوب آهن نيز با
تکميل فرمهاي مخصوص  ،هر يک بخش��ي از
حقوق خود را به اين امر اختصاص ميدهند .باشگاه
فرهنگي ورزشي ذوب آهن اصفهان نيز کمکهاي
مختلفي جهت هموطنان سيل زده به اين استانها
ارسال نموده که از آن جمله ميتوان به ارسال هزار
تخته پتو اش��اره نمود .همچنين کمکهاي مردم
شريف فوالدشهر در حسينيه آيت ا ...بروجردي به
همت مرکز بسيج مقاومت اين شهر جمع آوري وبا
کمک و هم��کاري ذوب آهن اصفهان به مناطق
سيل زده ارسال گرديد

بررس��ي مبلغ حق
بيمهه��اي دريافتي
شرکتهاي بيمه در
س��ال  ۱۳۹۷نشان
ميدهد حق بيمهها
نسبت به سال  ۱۳۹۶رشد داشته است.مبلغ
حق بيمه دريافتي س��ال  ۱۳۹۷در شرکت
بيمه پاسارگاد نس��بت به سال  ۱۳۹۶رشد
 ۴۲درصدي نش��ان ميدهد .اين ش��رکت
که اواخر سال گذشته ،افزايش سرمايه ۳۳
درصدي از محل سود انباشته و اندوخته را
به ثبت رسانده ،در  ۹ماهه منتهي به پايان
آذرم��اه  ،۱۳۹۷بيش از  ۲۳۰ميليارد تومان
سود خالص محقق کرده که نسبت به مدت
مشابه سال قبل پرش  ۳۳۰درصدي داشته
است .همچنين در گزارش  ۱۲ماهه ،خبر از
شناسايي درآمد  ۲۳۰۰ميليارد توماني در برابر
خس��ارت  ۷۴۸ميليارد توماني و تراز مثبت
 ۲۰۷درصدي داده اس��ت.با توجه به شيب
صعودي قيمت امالک و خودرو و تجهيزات
و… ،به نظر ميرسد روند افزايشي نرخ حق
بيمه شرکتها ادامه خواهد داشت.معصوم
ضميري مديرعامل شرکت بيمه پاسارگاد
در خص��وص تأثير ت��ورم و افزايش قيمت
اموال بيمه ش��ده بر سودآوري بيمهها بيان
کرد :تورم روي سودآوري شرکتهاي بيمه
اثر بااهميتي ندارد .از طرفي به خاطر افزايش
ارزش اموال ،حق بيمههاي دريافتي رش��د
ميکند و از طرف ديگر ،هزينههاي پرداخت
خسارت افزايش خواهد يافت .بنابراين اگر
در شرکتهاي بيمه ،بين حق بيمه دريافتي
و خسارت پرداختي تعادل برقرار باشد ،تورم
کاالها اثر بااهميتي بر س��ودآوري بر جاي
نخواهد گذاشت .وي در ادامه ضمن تأکيد
بر اهميت بيمه ساختمانها در برابر حوادث
و بالياي طبيعي اظهار داشت :صنعت بيمه
در اي��ن زمينه راهکاري قانوني پيش بيني
ک��رده و با هدف تحقق اين مهم ،صندوق
بالياي طبيعي طراحي ش��ده که در مسير
تصويب اس��ت .اين ط��رح جهت تصويب
به مجلس شوراي اسالميفرستاده شده و
تصويب آن در مراحل نهايي است.

رشد  54درصدي توليد در مجتمع فوالد سبا

اصفهان،مريم کرباليي :کارکن��ان بلندهمت مجتمع
فوالد سبا در س��ال  ،1397در اولين سال بهرهبرداري
از توس��عههاي انجامگرفت��ه با افزاي��ش بهرهوري در
تجهيزات و نيروي انساني توانستند با توليد يکميليون
و  194ه��زار و  608تن کالف گرم ،به رش��د توليد 54
درصدي نسبتبه مدت مشابه سال قبل دست يابند.مدير
مجتمع فوالد سبا ضمن تأييد اين خبر گفت :بهمنظور
تأمين حداکثري بازار داخل کشور ،بنابر تأکيد مديريت
ارشد شرکت فوالد مبارکه سهم عمده اين ميزان توليد
مربوط به محصوالت ضخامت پايين ( 2- 2.5ميليمتر)
اس��ت که يکي از نيازهاي اساسي بازار داخل به شمار
ميآيد.احمد احمديان مهمترين اقدامات انجامگرفته در
س��ال  1397براي افزايش توليد و پش��ت سر گذاشتن
منحن��ي يادگي��ري ( )Learning cureتجهيزات
خطوط توليد را به شرح زير برشمرد:راهاندازي کالفپيچ
ش��مارۀ  2نورد گرم ،رفع و انج��ام پانچهاي باقيماندۀ
توسعه ،تأمين نيروي انس��اني موردنياز توسعه ،تدوين
چارت پرس��نلي جديد متناسب با توسعۀ خطوط توليد،
راهان��دازي و بهرهبرداري از ني��روگاه  ،CHPانجام
بخش��ي از اصالح��ات کورۀ قوس ش��مارۀ يک بدون
حضور کارشناس��ان ش��رکتهاي خارجي.وي در بخش
ديگري از س��خنان خود تأکيد کرد با توجه به اهميت
تأمين ورق موردنياز بازار داخل ،موفقيتهاي اخير عليرغم

همۀ محدوديتها ،ازجمله خشکسالي در فصل تابستان و
کاهش آب خام ورودي به ناحيه به دست آمد و در اين
زمينه چندين پروژه با تالش شبانهروزي تماميکارکنان
آبرساني ،گروه فني خدمات پشتيباني و مديريت خدمات
فني و پشتيباني تعريف و اجرا شده است که اهم آن به
اين شرح است :تصفيه و بازچرخاني پسابهاي صنعتي
فوالد سبا ،خريد و تصفيۀ پسابهاي صنعتي کارخانههاي
مجاور ،نصب و راهاندازي پکيجهاي س��يار تصفيۀ آب
به روش اس��مز معکوس و تصفيۀ مجدد آب ريجکت
تصفيهخانۀ پس��اب ،بهکارگيري راهکارهاي مؤثر در
افزايش س��يکل تغليظ آبهاي گردش��ي جهت کاهش
بلودانه��ا ک��ه اين فعاليتها ع�لاوه بر عب��ور از بحران
خشکسالي منجر به کاهش مصرف آب خام ناحيه شده
است.دستيابي به رکورد جهاني کاهش مصرف آب در
کالف گرم بخش ديگري از سخنان مدير مجتمع فوالد
س��با بود .وي در اين زمينه خاطرنشان کرد :بر اساس
آمارهاي رس��ميميزان مصرف آب خام اين مجتمع در
سال  97برابر  2/3مترمکعب بر تن کالف گرم محاسبه
شده که در مقايسه با مدت مشابه در سال  96که معادل
 2.5مترمکع��ب ب��ر تن کالف گرم ب��وده ،کاهش 45
درصدي داشته است.وي در ادامه تصريح کرد :عليرغم
افزايش  16درصدي توليد آهن اس��فنجي و رش��د 54
درصدي کالف گرم ،مصرف آب کاهش يافته است.

اداره ورزش و جوان��ان  2ميليارد ريال به
سيل زدگان کمک کرد
اي�لام،آذر يعقوبي��ان :مدي��ر کل ورزش
و جوانان اس��تان ايالم گفت :در جريان
س��يل اخير اي��ن اداره کل  2محموله به
ارزش  2ميليارد ريال به مناطق خسارت
ديده کمک و ارسال کرد.بهروز حيدرزاده
در نشست ساماندهي امور جوانان استان
ايالم اظهار داشت :با حضور همه مديران
و پرس��نل در شهرس��تانها اماکن مورد
نياز براي اسکان اضطراري سيل زدگان
با همکاري س��ازمان هالل احمر و ساير
دستگاهها فراهم شد.وي افزود :محموله
س��وم نيز توس��ط هياتهاي ورزش��ي و
سازمانهاي مردم نهاد در حال تهيه و با
هماهنگي جمعيت هالل احمر استان به
مناطق سيل زده ارسال ميشود.حيدرزاده
يادآور شد :کميتههاي غواصي ،قايقراني
و غري��ق نجات همچنين ماش��ينهاي
آفرود در اين مناطق مستقر و کار خدمات
رس��اني را با توجه به صعب العبور بودن
مسيرها انجام ميدهند.
محکوميت اقدام خصمانه دولت
آمريکا توسط دانش آموزان استان قم

دانش آم��وزان قم��يدر محکوميت اقدام
خصمانه دولت آمريکا در دبيرس��تان صدر
گرد هم آمدن��د .به گ��زارش اداره اطالع
رس��اني و روابط عموميآموزش و پرورش
اس��تان قم ،حميد رضا شيخ االسالم مدير
کل آم��وزش و پ��رورش اس��تان ق��م در
مراسميکه صبح امروز در محکوميت اقدام
دولت آمريکا مبني بر تروريس��ت خواندن
سپا پاسداران جمهوري اسالميايران که در
دبيرس��تان صدر ناحيه  4برگزار شد ضمن
اينکه اي��ن اقدام دولت آمريکا را نابخردانه
خوان��د گفت :به حمد ا ...ناداني دش��منان
اين کش��ور بر همگان مبرهن است و اين
اقدامات نيز ناش��ي از نابخردي آنان است.
وي در ادامه اف��زود :در احمقانه بودن اين
اقدام همين بس که امروزه سپاه پاسدران
به جهت اقدامات خ��ود در حفظ امنيت و
امداد رساني به کشور در اوج محبوبيت خود
ق��رار دارد و اين حرکت محبت اين نهاد را
در دل امت اسالميجاي داد.

