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اخبار
برگزاري مراسم توديع و معارفه مدير
سرپرستي بيمه کوثر استان همدان

ن به مشتری است
در بانکداری باز رقابت برسر ارائه خدمات نوی 

مدی��ر عامل بان��ک ایران زمین با تش��ریح
رویک��رد این بانک در اج��رای بانکداری باز
اظهار داش��ت :در بانکداری باز امکان رقابت
بین بانکهای کوچک با بانکهای بزرگ فراهم
میشود ،زیرا در بانکداری به سبک فردا آنچه
مهم اس��ت تجربه مشتری از خدماتی است
ک��ه میگیرد نه تعداد ش��عب .ب��ه گزارش
روابط عمومی بانک ایران زمین ،عبدالمجید
پورسعید مدیرعامل این بانک با بیان اینکه

بانکداری باز راه را برای محصوالت و خدمات
نوآورانه در صنعت بانکداری باز میکند ،گفت:
بانکها باید خود را برای فضای رقابتی جدید
ک��ه از مدتها قبل آغاز ش��ده آماده کنند .در
فضای جدید کسب و کارها با زیر ساختهای
آماده شده توسط بانکها خدمات نوینی را به
مشتریان ارائه میکنند ،که امکان آن پیش
از این فراهم نب��ود .مدیرعامل بانک ایران
زمین ،با اش��اره به این نکته که در بانکداری

باز اطالعات بین بانکها و موسس��ات مالی
به اشتراک گذاشته میشود ،افزود :در شیوه
جدید از بانکداری تمرکز بر ارائه هرچه بهتر
خدمت بر مبنای درخواس��ت مشتری است.
فضای ارائه خدمات تغییر میکند .در فضای
جدید تکیه بر روی ایجاد شبکههای تبادل
اطالعات است نه متمرکز کردن آن .در این
فضا خالقیت است که موجب انتخاب یک
بان��ک به عنوان ارائه دهنده ،خدمات خواهد

بود .وی افزود :در بانکداری دیجیتال هریک
از مشتریان ،تجربه منحصر بفردی از دریافت
خدمات خواهد داش��ت .در مقابل برای ارائه
کنندگان خدمات نیز این امکان فراهم میشود
که محدودیتها را بردارند و طیف وسیعی از
مشتریان را بر مبنای استراتژیهای سازمانی
خ��ود مورد تحلیل قرار داده و به آنها خدمت
ارائه کنند .پورس��عید ،با تاکید بر بازنگری
در فرآیندهای س��نتی اظهار داشت :ما باید

تقدیر استاندار گیالن از بانک ملی
خیرین مدرسهساز
ایران درجشنواره ّ

به سرعت فرآیندهای خود را مورد بازنگری
قرار دهیم .در این بین نهادهای ناظر هم باید
س��رعت خود را در به روز رسانی و ابالغ این
فرآینده��ا افزایش دهند تا صنعت بانکداری
کشور از رشد تکنولوژی عقب نماند.

حجت بهاري فر مديرعامل بيمه “ما” :

مراس��م توديع و معارفه مدير سرپرس��تي استان
ت مديره و مدير بازرسي
همدان با حضور عضو هيا 
و نيز مدير اداري و پشتيباني و جمعي از کارشناسان
و نمايندگان استان برگزار شد.بهگزارش روزنامه
عصرايرانيان به نق��ل از روابطعموميبيمهکوثر،
مه��دي وحيدي منف��رد به عن��وان مدير جديد
سرپرس��تي همدان معرف��ي و از زحمات محمد
خويشوند ،مدير سابق اين سرپرستي تقدير شد.
امضای تفاهم نامه با کارگزاری بانک سپه

پایگاه اطالع رسانی بانک سپه :باشگاه مشتریان
بانک سپه در بخش «شرکای تجاری» با شرکت
کارگزاری بانک سپه تفاهم نامه امضاء کرد .به
گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه ،براساس
ای��ن تفاهم نام��ه آن گروه از اعضای باش��گاه
مشتریان که دارای کد بورسی از کارگزاری بانک
سپه هستند می توانند تا پایان جشنواره  ،1398از
تخفیف معام�لات بر خط به میزان حداکثر 20
درصد بهرهمند ش��وند .برای کس��ب اطالعات
بیشتر به س��امانه باشگاه مش��تریان به نشانی
 club.banksepah.irمراجعه فرمایید.
برگزاریجشنوارهقرعهکشیحساب
هایقرضالحسنهپساندازبانکسینا

جشنواره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه
پس انداز بانک سینا برگزار می شود .به گزارش
روابط عمومی بانک سینا در راستای قدردانی از
نیت خیر سپرده گذاران و به منظور ایجاد زمینه
های افزایش مش��ارکت عمومی و گس��ترش
سنت الهی قرض الحس��نه ،سومین جشنواره
قرعه کشی حس��اب های قرض الحسنه پس
انداز این بانک برگزار می شود.

عدم ترويج فرهنگ بيمه پازل گمشده صنعت است

به گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل از روابط عموميبيمه “ما” حجت بهاري
فر در نشست ويژه سيل که در ساختمان بيمه مرکزي برگزار شد ،با تاکيد بر اين
موضوع که شرکت بيمه «ما» در هفت استان آسيب ديده کشور تعهدات بيمهاي
داش��ته است گفت :خسارت برآوردي شرکت بيمه «ما» حدود  67ميليارد ريال
است .بهاري فر افزود :شرکت بيمه «ما» هم مانند ساير شرکتهاي بيمهاي در
فاصلهاي کوتاه با شروع حادثه سيل در محل مستقر شد و در همان ساعات اوليه
کار ارزيابي و پرداخت خسارات را آغاز کرد.وي در ادامه افزود :بخشي از خسارات
مربوط به مناطق مسکوني بود که بيشتر به کارکنان بانک ملت ،مهر اقتصاد و
بانک مرکزي مربوط ميشد .ما در هفت استان حدود  120مورد بيمهاي داشتيم
که تحت پوشش شرکت بيمه “ما” بودند .حدود شصتوپنج مورد هم مربوط به
واحدهاي صنعتي و انبارها بود که بعد از کارشناس��ي حدود نود درصد خسارات
پرداختش��ده و بخش ديگر آن در حال پرداخت است.مديرعامل بيمه “ما” در
خصوص گاليه برخي از شهروندان از سرعت پايين برخي از شرکتهاي بيمه
در ايفاي تعهدات خود افزود :سرعت صنعت بيمه در سيل اخير بسيار قابل دفاع
بود و همه شرکتها سعي کردند در کوتاهترين زمان ممکن به ارزيابي حادثه و
تعيين خسارت بپردازند ولي نکته حائز اهميت اين است که متأسفانه بيمهگذاران
در هنگام خريد بيمهنامه از مفاد قرارداد اطالع چنداني ندارند و اشراف آنها به
ميزان تعهدات ش��رکتهاي بيمه ناچيز است .درواقع وظيفه بيمهگر برگرداندن
وضعيت بيمهگذار به شرايط قبل از حادثه است نه اينکه شرايط را از قبل از وقوع
حادثه نيز بهتر کند .در برخي موارد بيمهگذار از وجود بيمهنامه واحد مسکوني يا
تجاري خود بي اطالع بوده و بس��يار ديرتر از موعد مقرر اعالم خس��ارت کرده
است و اين امر به کاهش سرعت پرداخت خسارت منتهي شده است.به عبارت
سادهتر اشراف بيش��تر بيمهگذار به مقوله بيمهنامه بهسرعت باالتر در پرداخت
خس��ارات منجر خواهد شد.حجت بهاري فر س��يل اخير را يک امتحان بزرگ
بانک رفاه طي س��ال  97و دو ماهه نخست
س��الجاري بيش از  64.000فقره تسهيالت
قرض الحسنه ازدواج و تهيه جهيزيه پرداخت
کرده اس��ت.به گزارش روزنامه عصرايرانيان
به نقل از روابط عموميبانک رفاه کارگران،

براي صنعت بيمه دانست و گفت :به اعتقاد اينجانب خانواده بزرگ صنعت بيمه
از اين امتحان بزرگ ،سربلند بيرون آمده است .در زلزله دلخراش کرمانشاه نيز
صنعت بيمه بيش از  200ميليارد تومان خسارت پرداخت کرد اما متاسفانه بازخورد
رسانهاي مطلوبي در اين خصوص صورت نگرفت و درباره برآوردهاي خسارت
صنعت بيمه نيز بزرگنمايي شد .وي يکي از مشکالت اصلي شرکتهاي بيمه
را حذف ماده ده دانست و گفت :اصل حسن نيت را بهدرستي رعايت نميکنيم.
اين موضوع به اين معني است که بايد از بيمهگذار بخواهيم اطالعات درست در
اختيار بيمه گر قرار دهد تا متناسب با اطالعات بيمهگذار ،نرخ و شرايط به وي
اعالم شود .ما بهعنوان بيمهگر بايد تماميخطرها و ريسکها را به بيمهگذاران
معرفي کنيم تا بيمهنامه کامل خود را انتخاب کند.وي تاکيد کرد :صنعت بيمه
بيش از هر چيز ديگر بايد به مقوله شفافسازي بپردازد .مردم بايد پيش از حادثه

از مأموريت صنعت بيمه اطالع پيداکرده و پوششهايي متناسب با ريسکهاي
خود را خريداري کنند .مديرعامل بيمه “ما” در ادامه نشست درباره مبهم بودن
س��هم هر شرکت بيمهاي از خسارت سيل و همچنين ميزان توانايي شرکتها
براي پذيرش ريس��کها خاطر نش��ان کرد :بيمهگذاران ما گاهي چند بيمهنامه
مختلف خريداري ميکنند .مث ً
ال در ماجراي سيل اخير و اتفاقي که در شيراز براي
خودروها افتاد رئيسکل بيمه مرکزي از شرکتهاي بيمه خواست تا مساعدت
کنند و حتي اگر پوششهاي بيمهاي کافي نبود بتوانند خسارت خود را دريافت
کنند .وقتي بيمهگذار اين حسن نيت صنعت بيمه را ميبيند طبيعت ًا اعتماد بيشتري
ميکند و الحاقيه افزايش سرمايه را هم خريداري ميکند .ما بهتماميبيمهگذاران
خود پيامک زديم و از آنها خواس��تيم نسبت به خريد الحاقيه تکميلي افزايش
سرمايه اقدام کنند که در همين خصوص شاهد رشد چشمگيري در تهيه بيمهنامه
بوديم .تبليغاتي که زمينه آن را س��يل فراهم آورد و نگاه مردم و مسئوالن را به
اين صنعت معطوف کرد با هيچ کمپين تبليغاتي قابلدستيابي نبود .تصور ميکنم
با توجه به رشد حوادث طبيعي در سالهاي اخير ،دانش فني صنعت بيمه چندان
کامل نيست و مشکالتي در اين حوزه وجود دارد که بايد با آموزش و دانشافزايي
حل شود .به همين خاطر به اين نتيجه رسيدهايم که با در نظر گرفتن اين شرايط
و مسئله تحريمها و محروميت از اتکايي بينالمللي اگر به سمت صندوق بيمه
حوادث طبيعي برويم ،بهتر باشد .مسلم ًا وقتي نميتوانيم اتکايي خارجي را جذب
کنيم اين صندوق ميتواند راهکار مناسبي براي پوشش حوادث طبيعي باشد که
البته اين امر در کشورهاي پيشرفته نظير ايتاليا ،آلمان و ژاپن هم وجود دارد.الزم
به ذکر است اين نشست با حضور مديرکل روابط عموميو امور بين الملل بيمه
مرکزي ،مديران عامل شرکتهاي بيمه معلم ,بيمه آسيا  ،بيمه ميهن و شرکت
بيمه تجارت نو که بيشترين خسارت مربوط به سيل اخير را پرداخت کردند به
طرح ديدگاههاي خود در اين خصوص پرداختند

اعطاي بيش از  64.000فقره تسهيالت قرض الحسنه ازدواج در بانک رفاه

ش��عب اين بانک از محل سپردههاي قرض
الحس��نه نزد خود در سال  97تعداد 59.679
فقره تسهيالت قرض الحسنه ازدواج و تهيه

جهيزيه به مبلغ  9.231ميليارد ريال پرداخت
کرده اس��ت.اين گزارش حاکي است ،بانک
رفاه همچنين در دو ماهه نخست سال ،98

تعداد  4.942فقره تسهيالت قرض الحسنه
ازدواج و تهي��ه جهيزي��ه به مبل��غ 1.468
ميليارد ريال اعطا کرده است.

خیرین مدرسهساز
بیستو یکمین جش��نواره ّ
اس��تان گیالن با تقدیر از فعالیت های بانک
ملی ایران در زمینه مدرسه سازی همراه بود.
ب��ه گزارش روابط عمومی بان��ک ملی ایران،
در این مراس��م رئیس اداره امور شعب استان
خیر مدرسهس��از را از
گیالن ،تقدیرنامه و لوح ّ
دست اس��تاندار دریافت کرد .بانک ملی ایران
در راس��تای عمل به مسئولیتهای اجتماعی
خود طی سال گذشته با اعتباری بالغ بر چهار
میلی��ارد ریال در س��اخت دو باب مدرس��ه در
روس��تاهای جفرود باال از توابع بخش خمام و
التک رحیمآباد رودسر استان گیالن مشارکت
داشته است .به زودی نیز مراسم کلنگ زنی و
عملیات اجرایی ساخت دو باب مدرسه ابتدایی
در شهرهای اسالم و پونل رضوانشهر با اعتباری
بالغ بر پنج میلیارد ریال آغاز خواهد شد
صندوق امانات بانک صادرات ،محلی
مطمئن برای حفظ داراییهای ارزشمند

 ٤٦هزار صندوق امان��ات بانک صادرات ایران
در  ٢٨استان کش��ور با داشتن باالترین سطح
استانداردهایجهانی،امنیتداراییهایارزشمند
هموطنان را تضمین می کند .به گزارش روابط
عمومی بانک صادرات ایران ،این بانک با هدف
ایجاد محلی امن برای حفاظ��ت از داراییها و
اشیاء گرانقیمت مشتریان ،با ظرفیت  ٤٥هزار و
 ٩٧٨واحد صندوق اجارهای (امانات) در اندازهها
و حجمهای مختلف در  ٢٨استان کشور ،شرایط
مناسبی را برای ارائه خدمات مطمئن به مشتریان
خ��ود عرضه میکند .بنابراین گزارش ،ش��بکه
شعب بانک صادرات ایران در استانهای تهران،
فارس ،اردبیل ،کرمان ،کرمانشاه ،یزد ،اصفهان،
قزوین ،گیالن ،بوش��هر ،همدان ،سیس��تان و
بلوچس��تان ،هرمزگان ،قم ،مرک��زی ،زنجان،
آذربایجان غربی و شرقی ،چهار محال بختیاری،
ایالم ،کردستان ،کهکیلویه و بویر احمد ،خراسان
رضوی ،شمالی و جنوبی ،لرستان ،خوزستان و
مازندران با در اختیار داشتن ظرفیتهای فراوان
صندوقهای اج��ارهای (امانات) ،دامنه خدمات
امن بانکی را برای مش��تریان بانک گستردهتر
کرده است.صندوق امانات بانک صادرات ایران
با برخورداری از بهروزترین سیستمهای امنیتی،
محلی امن برای حفظ و صیانت از اشیا و اسناد
گرانبهای هموطنان در مقابل خطرهای موجود
مانند سرقت ،آتشسوزی ،سیل و زلزله به شمار
میرود.

شهرستان
اخبار شهرستان
مددجويان اردبيلي براي دريافت
دفترچه بيمه سالمت اقدام کنند

اردبيل،مه��ران محمدي:مع��اون کميته امداد
استان اردبيل گفت :مددجويان استان اردبيل
براي دريافت دفترچه بيمه سالمت اقدام کنند.
عليرضا حسيننژاد ،معاون حمايت و سالمت
خان��واده کميته ام��داد اس��تان اردبيل گفت:
مددجويان تحت حمايت که در شهرهاي تابعه
اس��تان اردبيل ساکن هس��تند الزم است هر
چه س��ريعتر نسبت به دريافت دفترچه «بيمه
سالمت» اقدام کنند.وي با اشاره به ضرورت
اقدام هرچه سريعتر براي دريافت دفترچه بيمه
سالمت توس��ط مددجوياني که در شهرهاي
باالي  ۲۰ه��زار نفر جمعيت اس��تان اردبيل
سکونت دارند ،بيان کرد :خانوار تحت حمايت
براي اخذ دفترچه بيمه س�لامت ميتوانند به
دفاتر پيش��خوان مشخص شده مراجعه کنند.
معاون حمايت و سالمت خانواده کميته امداد
استان اردبيل با اعالم اينکه در هنگام مراجعه
به دفاتر پيشخوان ،همراه داشتن کارت ملي و
يک قطعه عکس الزم و ضروري است ،افزود:
کل هزينه صدور دفترچه بر عهده کميته امداد
اس��ت و مددجويان اردبيلي به صورت کامال
رايگان ميتوانند دفترچه «بيمه سالمت» خود
را دريافت کنند.
سهميبراي مناطق حاشيهاي قم در
اراضي پرديسان پيشبينينشده است

در يکصد و يکمين جلس��ه رس��ميو علني
شوراي اسالميش��هر قم از عدم پيش بيني
مناطق محروم و حاشيهاي شهر در بازآفريني
و اختصاص اراضي  ۴۸هکتاري پرديسان انتقاد
ش��د .يکصد و يکمين جلس��ه رسميو علني
شوراي اسالميشهر به رياست عبدا ...جاللي
و با حضور دکتر سقائيان نژاد شهردار و سردار
آقاخاني فرمانده انتظاميقم در سالن جلسات
ساختمان شهيد باکري برگزار شد .شهردار قم
در اين جلسه ،با اشاره به اخذ مجوز آمادهسازي
اراضي  ۴۸هکتاري ش��هرک پرديسان براي
بازآفريني بافت فرسوده شهري ،اظهار داشت:
صورتجلسه درصدهاي اين مصوبه هنوز بين
تمام اعضا به امضا نرس��يده اس��ت .سقائيان
نژاد با بيان اخذ مجوز آمادهس��ازي اراضي ۴۸
هکتاري پرديسان ،عنوان کرد :در آمادهسازي
اي��ن اراضي بايد تا  ۴۳درصد حق تفکيک به
شهرداري قم اختصاص پيدا کند.

اخبارشهرستان

با حضور معاون آمار و فناوري اطالعات دادگستري استان ايالم صورت گرفت

افتتاح سومين دفتر خدمات الکترونيکي قضايي شهرستان ايالم

ايالم،آذر يعقوبيان :جعفر تعميرکاري معاون آمار و فناوري اطالعات دادگستري
استان ايالم در مراسم افتتاح سومين دفتر خدمات الکترونيکي قضايي شهرستان
ايالم ،گفت :با توجه به حجم باالي مراجعه بهتنها دفتر خدمات الکترونيک در
ايالم و تقاضاي شهروندان سومين دفتر با هدف کاهش مراجعات غير ضروري
به دادگس��تريها ،تکريم ارباب رجوع و افزايش س��رعت ،دقت و شفافيت در
دادرس��ي و صرفهجويي در زمان ،راهاندازي ش��د.وي افزود :از طريق اين دفاتر
مردم ميتوانند در هر نقطه از کشور شکايات ،دادخواست ،اظهارنامه و … خود
را به تمام دادگستريها ارسال کنند.معاون آمار و فناوري اطالعات دادگستري
اس��تان ادامه داد :ايجاد دفاتر خدمات الکترونيک قضاي از سياس��تهاي مقام
معظم رهبري در راس��تاي کاهش زمان رسيدگي به پروندهها است.وي ادامه
داد :ارتقا و تحول در زندگي روزمره انس��ان تاثيرگذار است و بايد در تمام ابعاد
زندگي انس��ان مورد توجه قرار گيرد ،دستگاه قضايي نيز در اين راستا متحول
ش��ده تا خدماترساني به بهترين شکل ممکن به مردم ارائه شود.تعميرکاري
اظهار داش��ت :مهمترين مطالبه مرد و دس��تگاه قضا ،دسترسي آسان مردم به
دفاتر خدمات الکترونيکي قضايي است و فنآوري اطالعات در اين راستا بسيار

تاثيرگذار است.وي تصريح کرد :ارتقا وضعيت دادرسي ،کيفيت و ارائه خدمات
را تس��هيل ميکند و براي تحقق اين موضوع استفاده از جديترين ابزارها الزم
است.اين مسوول بيان داشت :دادگستري ايالم در بحث زيرساختهاي ارتباطي

همزمان با هفته صرفه جويي در مصرف آب و انرژي

نشست مديرعامل آبفاي گيالن با روابط عموميآبفاي استان

به گزارش دفت��ر روابط عموميو آم��وزش همگاني
شرکت آب و فاضالب استان گيالن ،در دومين روز از
هفته صرفه جويي در مصرف آب و انرژي که با عنوان
افکار عموميو رس��انه نامگذاري شد مديرعامل اين
شرکت در نشست با رابطين روابط عموميامور آبفاي
اس��تان گيالن بر ضرورت اطالع رس��اني و استفاده
از ش��بکههاي اجتماعي در انعکاس اخبار تأکيد کرد.
سيد محسن حسيني رئيس هيأت مديره و مديرعامل
آبفاي گيالن با اش��اره به اهميت حوزه اطالع رساني
و نقش موثر روابط عموميها در انعکاس اخبار اظهار
داش��ت :فعاليتها و عملکرد اين ش��رکت در اجراي
پروژهها به عنوان يک دستگاه خدمات رسان بايد به
نحو مطلوب اطالع رس��اني گ��ردد تا مردم بدانند چه
اقداماتي انجام شده و چه خدماتي را دريافت خواهند
نمود .وي همچنين افزود :مجموعه آبفاي گيالن به

دنبال افزايش کيفيت مطلوب در اجراي پروژههاست
و در اين راس��تا روابط عموميها بايد نسبت به انتشار
اخبار و فعاليتهاي اين حوزه همت گمارند تا اتفاقات
خوب��ي که در حوزه خدمات رس��اني رخ داده به نحو
مطلوب اطالع رساني گردد .مديرعامل آبفاي گيالن
با اشاره به سرعت انتشار اخبار در عصر حاضر تصريح
کرد :استفاده از ش��بکههاي اجتماعي در انتشار اخبار
بسيار حائز اهميت اس��ت و بايد از اين طريق نسبت
به انعکاس فعاليتها براي مخاطبان اقدام نمود .وي
در ادام��ه با بيان اينکه توزي��ع فراواني آب به صورت
يکپارچه وجود ندارد اظهار داشت :عدم توازن در توزيع
اين مايه حيات در ايران نيز کامال مش��هود است و در
برخي نقاط کشور ميزان بارندگي حتي به  50ميليمتر
نيز نخواهد رس��يد که در نتيجه تعهد فردي در حوزه
مديريت مصرف آب بايد مورد توجه قرار گيرد.

از بروزترين سخت افزارها استفاده کرده است ،بهطوري که سال  ۹۰استان به
اولين فيبرنوري مجهز ش��د.معاون آمار و فناوري اطالعات دادگستري استان
يادآور ش��د :در سنوات گذشته براي شمارش پروندههاي قضايي در شعبهها با
مشکل مواجه بوديم که با راهاندازي «سامانه جامع آماري» اين مشکل رفع و
پروندهها به ريز رصد خواهند شد.وي تصريح کرد ۹۲ :درصد ابالغيه به واسطه
فناوري اطالعات به مردم ابالغ ميشود و اين کار سبب جلوگيري مراجعات غير
ضروري به دادگستري شده است.محمدحسين بهمنينژاد ،رئيس دفتر خدمات
الکترونيک قضايي در اين نشس��ت گفت :در اين مکان شکوائيه و اعتراض به
قراردادهاي دادسراي عموميو انقالب ،ثبت دادخواست تجديد نظرخواهي ،ثبت
اظهارنامه و اليحه وکال و نظريه کارشناسان ،دريافت ابالغيههاي الکترنيکي،
اطالعرساني از آخرين وضعيت پرونده ،ثبت دادخواست در ديوان عدالت اداري،
ثبت دعاوي ثالث و اعاده دادرس��ي ،و … انجام خواهد ش��د.وي افزود :افتتاح
دفاتر خدمات الکترونيکي قضايي بهمنظور دسترسي آسان در همه محالت از
طرحهاي قوه قضاييه است.الزم به ذکر است ،سومين دفتر خدمات الکترونيک
قضايي شهرستان ايالم براي  ۵نفر ايجاد اشتغال کرده است.

با تجلیل از مقامهای برتر صورت گرفت

کسب عنوان برترشورای اقامه نماز راه و شهرسازي استان گيالن

ي از س��وي معاون توس��عه مديريت و منابع
ط��ي احکام 
انس��اني و رئيس ستاد اقامه نماز وزارت راه و شهرسازي
از دبير و امام جماعت اداره کل راه و شهرس��ازي استان
گيالن تجليل شد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رساني اداره کل راه و
شهرسازي استان گيالن در ارزيابي عملکرد سال گذشته
توس��ط س��تاد اقامه نماز وزارت راه و شهرسازي صورت
پذيرفت ش��وراي اقامه نماز اين اداره کل بعنوان شوراي
برتر در بين س��اير ش��وراهاي اقامه نماز دس��تگاههاي
زيرمجموعه وزارت راه و شهرس��ازي معرفي و از دبير و
امامان جماعت اين اداره کل تجليل شد  .نعمت قلي زاده
دبير اقامه نماز اداره کل راه و شهرس��ازي استان گيالن
با اشاره به کس��ب رتبه برتر شوراي اقامه نماز اين اداره
کل بعنوان شوراي برتر در بين ساير شوراهاي اقامه نماز
دستگاههاي زيرمجموعه وزارت راه و شهرسازي گفت :

کارنامه آماري سال  1397شرکت برق منطقهاي اصفهان منتشر شد

اصفهان،مريم کرباليي :کارنامه آماري و آمار تفضيلي س��ال  1397شرکت
ب��رق منطقهاي اصفهان در دو مجلد با کوش��ش گروه کارشناس��ان آمار و
اطالعات مديريت معاونت برنامهريزي و تحقيقات منتش��ر شد .به گزارش
روابط عموميشرکت برق منطقهاي اصفهان ،در کارنامه آماري منتشر شده
به مجموعه اطالعات و آمار مقايس��ه خالصه وضعيت حوزه تحت مديريت

شرکت،نمودار حداکثر بار همزمان شبکه تحت مديريت شرکت ،نمودار سازماني
و ظرفيت پستها و خطوط انتقال و فوق توزيع بهره برداري شده پرداخته شده
است .بنابر اين گزارش در کارنامه مذکور همچنين به تبادل و توليد انرژي و
محاسبه تلفات  ،نمودار کلي تبادل و توزيع انرژي  ،پروژههاي پستها و خطوط
انتقال و فوق توزيع در دست اقدام ،مشخصات پروژههاي انتقال و فوق توزيع

در اقام��ه نماز بايد روش اهل بيت(ع) را پيش��ه کنيم؛ از
ابتدا تا انتهاي نماز حاوي انديشههاي ناب اسالمياست،
در نماز همه اقش��ار يکسان هس��تند .وي ضمن عرض
تبري��ک به کليه هم��کاران محترم،کس��ب مقام برتري
اين ش��ورا مديون تالشهاي اعضاي شوراي اقامه نماز
وهمچنين حمايتهاي مديرکل  ،معاونين به ويژه معاون
توس��عه منابع وکليه همکاران متدين و نمازگزار دانست
و افزود :انش��ا ...بايد تالش کنيم ت��ا اين موفقيت تداوم
داشته باشد و هرسال شاهد کسب چنين افتخاراتي باشيم
 .گفتني است  :اين جلسه باشکوه و معنوي به همت ستاد
اقامه نماز وزارت راه و شهرسازي با حضور حضرت آيت
ا ...حس��يني بوشهري عضوهيات رئيسه شوراي خبرگان
رهبري ،س��ردار رحيم صفوي مشاورمحترم مقام معظم
رهبري ،حضرت حجت السالم قرآئتي رئيس ستاد اقامه
نمازکشور برگزار گرديد.

بهره برداري شده ،شاخصهاي اقتصادي و فني پروژهها ،آمار کارکنان ،نمودار
تحصيالت و پراکندگي سابقه کارکارکنان و اهم فعاليتهاي دفاتري که از اعتبار
منابع داخلي استفاده مينمايند ،اشاره شده است.اين گزارش حاکيست :در آمار
تفضيلي نيز وضعيت خطوط و پستهاي انتقال و فوق توزيع و نيز پروژههاي در
دست اقدام شرکت و نيروي انساني به تفضيل تشريح گرديده است.

پيام شهردار قم
به مناسبت هفته قوه قضائيه

دکتر سيد مرتضي سقائياننژاد در پياميفرا
رسيدن هفتم تير ماه سالروز شهادت دکتر
بهش��تي و ياران ب��ا وفاي��ش و هفته قوه
قضائيه را گراميداشت .به گزارش خبرنگار
ما ،ش��هردار قم در پياميفرا رسيدن هفتم
تي��ر ماه س��الروز بمبگ��ذاري دفتر حزب
جمهوري اسالميدر سال  ۱۳۶۰و شهادت
دکتر بهشتي و  ۷۲نفر از ياران ايشان و فرا
رس��يدن هفته قوه قضائيه را گراميداشت.
متن پيام دکتر سيد مرتضي سقائياننژاد به
اين شرح اس��ت :شهادت مظلومانه آيتا...
دکتر بهشتي و همسفران آسماني ايشان در
هفتم تيرماه ،نامگذاري هفته قوه قضائيه را
رقم زد و فرصتي براي تجليل از ش��هداي
عدالت و تکريم ميراث داران رسالت اشاره
شده است .بيشک قوه قضاييه در سراسر
ميهن اسالمي ،وظيفهاي حساس در احقاق
حقوق فردي و اجتماعي و عدالت گستري
در سايه سار امنيت دارد.
بازدید مديرعامل توزيع نيروي برق
استان بوشهر از تأسيسات برق برازجان

بوشهر -خبرنگار عصر ايرانيان  :مديرعامل
شرکت توزيع نيروي برق استان بوشهر در
سفر شهرس��تاني خود به دشتستان عالوه
ب��ر بازديد از تاسيس��ات ب��رق برازجان با
کارکن��ان مديري��ت برق اين شهرس��تان
دي��دار و از تالشه��اي آن��ان قدردان��ي
ک��رد .به گ��زارش روابط عموميش��رکت
توزيع نيروي برق اس��تان بوش��هر ،اردشير
مذکوري در اي��ن بازديد گفت :تالشهاي
ش��بانه روزي کارکنان برق در اقصي نقاط
استان بويژه شهرس��تان دشتستان بعنوان
شهرستان رکورددار گرما در استان بوشهر
قاب��ل تقدير و س��تايش اس��ت .وي بيان
ک��رد :تامين ب��رق پايدار هم اس��تانيها با
اقدامات مديريت مص��رف بعنوان اولويت
ش��رکت توزيع نيروي برق استان است که
کارکنان صنعت برق بايد از نهايت ظرفيت
خود براي تحقق اين مهم اس��تفاده کنند.
مذکوري ادامه داد :در اين مسير مشترکان
برق اس��تان بعنوان بخش عمده مشترکان
باي��د مديريت مصرف بهين��ه برق را بطور
جد دنبال کنند.

