اخبار
افتتاح شرکت آرد خوزستان با
تسهيالت بانک صنعت و معدن

شرکت آرد خوزستان با تامين مالي بانك
صنعت و معدن در استان خوزستان به
بهره برداري رسيد و در نتيجه آن براي
 135شغل مستقيم ايجاد شد .به گزارش
پايگاه اطالعرســاني بانــك صنعت و
معدن ،براي اجراي طرح ياد شده مبلغ
 3ميليون و  620هزار يورو تســهيالت
ارزي توســط اين بانك پرداخت شده
است .بنا به اين گزارش ،صنايع كوچك
و متوسط استان خوزستان تاكنون بيش
از  55ميليارد تومان در قالب طرح رونق
توليد از بانك صنعت و معدن تسهيالت
دريافــت كردهاند .گفتني اســت بانك
صنعت و معدن طرحهاي ارزشمندي را
در ســالهاي اخير در استان خوزستان
تامين مالي كرده كه به افزايش سطح
اشتغال در اين استان انجاميده است.
بانک شهر ،موتور مولد در تحقق
اهداف شهرداريها

شــهردار رشــت با بيان اينکه بانک
شهر به عنوان موتوري مولد در تحقق
اهداف شهرداريها عمل ميکند،گفت:
نقش اين بانک در سرعت بخشيدن به
اجراي پروژههاي شــهري و همچنين
اتمــام بســياري از پروژههــاي راکد،
انکارناپذير و حائز اهميت است.
به گــزارش مرکز ارتباطــات و روابط
عموميبانک شــهر ،مسعود نصرتي با
بيان اينکه اين بانک به عنوان پيشــرو
در کمــک به حوزه مديريت شــهري
شناخته ميشــود،گفت :بانک شهر با
تمام توان درصدد ارايــه خدمات برتر
بانکي به شــهروندان و رفع معضالت
شهرهاست.
وي با بيان اينکه هم اکنون چالشها ،
مشکالت و معضالت شهرها با حمايت
اين بانک به خوبي شناســايي و براي
رفع آنها اقدام ميشــود ،افزود :امروز
بانک شهر فقط برطرف کننده نيازهاي
مديريت شهرها نيســت و شهروندان
در سراســر کشور شــاهد خدمات اين
بانک هستند .نصرتي با اشاره به تعامل
مناسب شهرداري رشــت با اين بانک
گفت :بازگشايي  LCداخلي و خارجي
يکي از خدماتي اســت که بانک شهر
در آن تخصص دارد و شــهرداريهاي
کشور معمو ًال از آن استفاده ميکنند که
شهرداري رشت نيز خواهان آن است تا
در پيشبرد پروژههاي خود از اين امکان
بهرهمند شود.

توسط ممیزان شرکت آرین توف پاسارگاد صورت گرفت

تمديد گواهينامه سيستم مديريت کيفيت بيمه «ما»

شــرکت بيمه «ما» بر اســاس مميزي
مراقبتي انجام شده توسط مميزان شرکت
آرين توف پاسارگاد (نماينده رسميشرکت
توف اينترسرت “”TUV Inter Cert
آلمان)  ،در کليه فعاليتهاي شرکت موفق
به تمديد گواهينامه سيســتم اســتاندارد
مديريت کيفيت  2015;9001 ISOشد.

به گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل از
روابط عموميبيمه «ما» ،در آيين افتتاحيه
مميزي که با حضور مديرعامل ،معاونان
و مميزان شرکت در روز هشتم اسفندماه
برگزار شــد ،آقاي بهاريفــر مديرعامل
بيمه «ما» ضمن اشــاره به اقدامات اثر
بخش انجام گرفته در راستاي حرکت به

عصرايرانيــان

ســمنان-مومن:

دکتراحمد همتي نماينده مردم شــريف
شهرســتانهاي ســمنان ،مهديشهر و
ســرخه از تالش و زحمــات مهندس
سيدمحمد موســوي زاده رئيس هيات
مديــره و مديرعامــل شــرکت توزيع
نيروي برق استان ســمنان در عرصه
خدمترساني تقديرکرد .در بخشي ازلوح
تقدير دکترهمتي خطــاب به مهندس
موســوي زاده آمده اســت ” :مديريت
افتخار بزرگي است که پروردگار متعال
آن را به عهده کساني قرارداده که باعمل
خالصانه خويش در مســير خشــنودي
و رضايــت مــردم گام برميدارند .بي
ترديد ارزشــمندترين محور و مؤلفه در
فرآيند توســعه ،نيروي انساني کاردان
و شايســتهاي است که به يمن تدبير و
درايت خويش راههاي توسعه و تحول
را هموار نمايند .بدين وســيله از تالش
مســتمر جناب عالي در اجراي شايسته
درخواست اهالي روســتاي مؤمن آباد
شهرستان ســرخه پيرامون جابه جايي
شبکه و احداث ايســتگاه هوائي توزيع
برق تشکر و قدرداني مينمايم“
بررسي پروژههاي مسکن مهر با
حضور مديرکل راه وشهرسازي گیالن

جلسه بررسي پروژههاي مسکن مهر با
حضور خاوري مديرکل راه وشهرسازي ،
مدير مسکن وساختمان راه وشهرسازي
ومديريت امور شعب بانک مسکن استان
برگزار شد .به گزارش روابط عمومياداره
کل راه وشهرسازي گيالن علي خاوري
مدير کل راه وشهرسازي گيالن دراين
جلســه با تشــکر از مديريت امورشعب
بانک مسکن در اعطاي تسهيالت بانکي
گفت:يکــي از ارکان مهــم در احداث
واتمام پروژههاي مســکن مهر ،بانک
مسکن بوده که از اين تعامل خوب واثر
بخش در جهت رفع مشــکالت مسکن
تقديرو تشکر مينمايم.
گفتنــي اســت دراين جلســه در مورد
پروژههاي باقيمانده مســکن مهر بحث
وتبادل نظر شد و ازطريق بانک مسکن
بــراي اتمام پروژههــاي باقيمانده قول
مساعد داده شد.

اين گزارش پس از انجام مميزي توسط
مميزان شــرکت آرين توف پاســارگاد و
برگزاري جلسه اختتاميه و بيان نقاط قوت
شرکت از جمله مسئوليتپذيري ،دانش و
دارا بودن مهارتهاي حرفهاي مديران و
کارکنان شــرکت ،صالحيت اين شرکت
براي تمديد گواهينامه سيســتم مديريت
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ديگر مورد تاييد قرار گرفت.

رونمایی از سامانه پرداخت الکترونيک خسارات بيمه دي

از ســامانه پرداخت(اتوماتيک) الکترونيک خسارات
بيمه دي در شرکت بيمه دي رونمايي شد.
به گزارش اداره روابط عموميو تبليغات بانک دي ،از
سامانه پرداخت(اتوماتيک) الکترونيک خسارات بيمه
دي در شرکت بيمه دي با حضور مديرعامل بانک
دي ،مديرعامل شــرکت بيمه دي و معاونين حوزه
فناوري اطالعات و ارتباطات بانک و بيمه رونمايي
شد.
بر اساس اين گزارش ،در اين مراسم ابتدا محمدرضا
قربانــي ،مديرعامل بانک دي ضمــن تبريک فرا
رســيدن والدت حضرت فاطمه معصومه(س) ،از
ايجاد چنين رويدادي ابراز خرســندي کرد و گفت:
کار کــردن به صورت تيميدر شــکلگيري انواع
محصوالت و خدمات مشترک بين بانک و شرکت
بيمه دي ميتواند بسيار حائز اهميت باشد.
وي بر اهميت تشــکيل شــرکت بيمه دي و نقش
ســازنده آن تاکيد کرد و افزود :شرکت بيمه دي از
انســجام خوبي برخوردار اســت و با ايجاد يک کار
جمعي به راحتي ميتواند در جهت رفع مشــکالت
و برآورده ســاختن نيازهاي مخاطبين جامعه هدف
تاثيرگزار باشــد؛ همچنين در بسياري از شهرهايي
که دسترســي به بانک دي براي مشتريان دشوار
است ،شــرکت بيمه دي با دارا بودن نمايندگي در
بسياري از شــهرها و شهرستانهاي کشور با بهره
مندي از ظرفيتهاي موجــود قادر خواهد بود اين
عدم دسترسي به شعبه بانک را پوشش دهد.

در ادامه اين مراســم مجيد بختيــاري ،مديرعامل
شــرکت بيمه دي بر اهميت کار جمعي تاکيد کرد
و گفت :مجموعه بيمه دي با مجوز از بيمه مرکزي
در حــال حاضر در تمام رشــتههاي بيمهاي داراي
مجوز است و  49شعبه در کشــور دارد که در بين
شــرکتهاي بيمهاي بخــش خصوصي و کوچک
جايگاه نخست را به خود اختصاص داده است.
بختياري ادامه داد :شرکت بيمه دي قريب به 600
نمايندگي در سراسر کشور دارد و حتي در شهرهايي
که فاصله شــان تا مرکز استان بســيار دور است،
توانســته با ايجاد نمايندگي نيازهاي مشتريانش را
مرتفع نمايد که از اين نظر نيز جايگاه سوم را در بين

شرکتهاي بيمهاي دارد.
مديرعامل بيمه دي افزود :جامعه آماري شــرکت
بيمه دي در حدود  1700نفر بيمه شــده است که
اين مجموعه توانسته با ايجاد همکاري و هم افزايي
متقابل با بانک دي ،پاسخگوي نيازهاي جامعه هدف
خود باشد ،البته در شرايطي که بانک دي در بسياري
از شــهرها فاقد شعبه ميباشد ،نمايندگي بيمه دي
در آن شــهرها توانسته تسهيالت خوبي را به بيمه
شدگان ارائه نمايد.
وي در پايــان با ابراز خرســندي بر نقش مديريت
کارتابل و داشــبرد مديريتي اهتمام داشت و گفت:
بدون شــک با همکاري متقابل بين بانک و بيمه و

تداوم کار تيميدر آيندهاي نزديک نيز شــاهد ايجاد
سرويسهاي جديد بيمهاي و ارائه تسهيالت بهتر به
جامعه هدف که همان خانواده معظم شاهد و ايثارگر
هستند ،خواهيم بود .محمدعلي بخشي زاده معاون
فناوري اطالعات و بانکداري الکترونيک بانک دي
نيز با بيان اين که اين سامانه داراي دو بخش مجزا
است که وظيفه پردازش و پرداخت خسارات اعالم
شده به بانک دي را به صورت اتوماتيک دارد گفت:
بخش اول متشــکل از يک وب ســرويس است و
دادههــاي مربوط به تراکنشها را دريافت ميکند ،
پس از دريافت اطالعات و انجام پردازشهاي الزم
مبلغ خســارت از سپرده بيمه دي کسر و به سپرده
زيان ديده واريز ميشــود و بخش دوم ســامانهاي
است که جهت مديريت سرويسها طراحي شده و
مدير پروژه به وسيله اين سامانه مجوزهاي دسترسي
به قســمتهاي مختلف وب ســرويس را کنترل
مينمايد .وي قابليتهاي خاص اين پروژه را پياده
سازي کارتابل سرويسهاي ياقوت عنوان کرد که
بر اســاس آن براي اولين بار در بانک دي برداشت
از ســپردههاي مشــترک را امکان پذير مينمايد،
همچنيــن از قابليتهاي  BigDataدر قســمت
مانيتورينگ اين پروژه نيز استفاده شده است.
گفتني اســت از طريق سامانه پرداخت الکترونيک
خســارات بيمــه دي ،از اين پس بيمه شــوندگان
ميتوانند خسارات خود را به صورت آنالين پرداخت
نمايند.

در راستای حمایت از طرحهای تامین مالی کشور

5طرح بزرگ توسط بانک ملي ايران

بانک ملي ايران در راستاي حمايت از طرحهاي تامين
مالي بزرگ کشــور ،در دي و بهمن ماه امســال تامين
مالي پنج فقــره طرح را از منابــع داخلي خود مصوب
کرده اســت .به گزارش روابط عموميبانک ملي ايران،
از مجموع درخواستهاي رسيدگي شده در دي و بهمن

ماه سال جاري ،تعداد پنج فقره تامين مالي به ارزش يک
هزار و  374ميليــارد ريال در حوزههاي صنايع دارويي،
پنلهاي خورشيدي ،توليد لولههاي پلي اتيلن و صنعت
گردشگري مصوب شده است .همچنين بانک ملي ايران
در جهت اجراي سياستهاي دولت مبني بر ساماندهي و

کمک به راه اندازي ،تکميل و تقويت واحدهاي توليدي
با اشتغال کمتر از  100نفر (بنگاههاي کوچک و متوسط)
تا پايان بهمن ماه امسال سه هزار و  525فقره تسهيالت
به ارزش  28هــزار و  188ميليارد و  874ميليون ريال
پرداخت کرده است.

مديرکل منابعطبيعي استان عنوان کرد

«بيابانزايي» يکي از چالشهاي پيش روي زنجان

است ،امکان اينکه بيابانهاي اوليه و ثانويه در استان ايجاد شود ،وجود دارد.
تغيير اقليم ،خشکسالي ،کمبود بارش ،پوشش گياهي در اثر تغيير کاربري و
چراي بيرويه و کمآبي رودخانهها که به جرات ميتوان گفت ديگر رودخانه
دائميدر سطح استان وجود ندارد و باعث گسترش اراضي بياباني در سطح
استان شده است .اين مسئول خاطرنشان کرد :با تحقيقات صورت گرفته به
اين نتيجه رســيديم که تهديداتي در استان در زمينه بيابانزايي وجود دارد
که ميتواند اســتان زنجان را با چالشهايي روبهرو کند .وي با اشــاره به
پيامدها و مشکالتي که ريزگردها ايجاد ميکنند ،گفت :هجوم ريزگردها يا
طوفانهاي شن بر مراکز زيستي ،خسارت اقتصادي زيادي وارد ميکند و
موجب تعطيل شدن ،ادارات و دستگاهها ،مدارس ،همچنين خسارتهايي که
به زيرساختها ميتواند وارد کند .مثل از بين رفتن راهها ،ساختمانها ،آلوده
شــدن آبها ،شيوع انواع بيماريها و مهمتر از همه بحث مهاجرت و بروز
مسائل امنيتي و اجتماعي که ميتواند چالشهاي زيادي را براي هر کشوري
ايجاد کند و مقدمهاي براي از بين رفتن سرزمين شود .آقاجانلو افزود :اين
عوامل ميتواند  33درصد اســتان را در آينده تحت تاثير قرار داده و موجب
بيابانزايي شود .وي با اشاره به درجهبندي مراتع به مرتع خوب ،متوسط و
ضعيف ،افزود :با توجه به تغييرات اقليمي ،به نوعي مراتع ضعيف ما قابلت

تبديل شدن به کانونهاي ريزگرد و بياباني را دارند و يکي از چالشهاي ما
اکنون چمن سلطانيه است که پيشينه تاريخي طوالني دارد ولي متاسفانه
اراضي کشاورزي اين چمن را احاطه و به علت حفر چاههاي متعدد در اطراف
زمينهاي کشاورزي موجب شده است تا اين منطقه به عنوان کانون توليد
ريزگردها در آينده شناخته شود .مديرکل منابعطبيعي و آبخيزداري استان
زنجان گفت :بحث ريزگردها در دهه  1930با توسعه زمينهاي کشاورزي
در آمريکا نيز اتفاق افتاد و به دليل اينکه ريزگردها در اين مناطق شدت يافت،
سيستم توسعه اراضي کشاورزي متوقف شد و به جاي آن به کاشتن نهال
پرداختند .ضمن اينکه در اينجا معيشــت کشاورزان نيز مدنظر قرار گرفت.
همچنين بايد در نظر داشت که بدون حفظ زمينه معيشت کشاورزان حفظ
منابعطبيعي ممکن نيست .وي افزود :يکي ديگر از چالشهاي پيش روي
منابعطبيعي بحث آتشسوزي است که باتوجه به اينکه تعداد روزهاي بادي
در روزهاي گذشته از  70روز به  200روز افزايش و دماي متوسط نيز افزايش
يافته است ،احتمال وقوع آتشسوزي نيز تشديد يافته است ،ضمن اينکه بايد
در نظر گرفت رساندن امکانات خاموشسازي و اطفاي حريق نيز به سختي
صورت ميگيرد .مديرکل منابعطبيعي و آبخيزداري استان زنجان گفت :بالغ
بر  65هزار هکتار در اســتان جنگل طبيعي داريم که در طارم و بخشي از
شهرستان زنجان قرار دارد .جنگلها ميتوانند  40برابر شرايط معمولي در
خود آب ذخيره کنند .هماکنون يکي از موضوعات درگير کننده منابعطبيعي
در بحث جنگل آفات اســت که بايد به صورت مکانيکي با آن برخورد کرد
و مديريت اين آفات بســيار دشوار اســت که اين موضوع ميتواند موجب
تضعيف جنگلها و در پي آن تغيير اقليم شود .آقاجانلو ادامه داد :بخشي نگاه
کردن دستگاههاي دولتي به طوري که اقدامات همديگر را تحتالشعاع قرار
ميدهند يکي ديگر از موضوعاتي اســت که آسيبزا است .توجه به بحث
آماري و شناسايي ظرفيتها و استفاده از توانايي فيزيولوژيکي هر منطقه،
يکي ديگر از موضوعاتي است که بايد مورد توجه قرار گيرد .وي افزود :بدون
توجه به مسائل اقتصادي و اجتماعي نميتوانيم برخورد مناسب براي برطرف
کردن مشکالت منابعطبيعي داشته باشيم.

شهردار اصفهان:

تا پايان سال جاري بر اساس قولي که به شهروندان داديم ،قطار شهري به ايستگاه صفه خواهد رسيد

عصر ايرانيــان اصفهان-مريم کرباليي :قدرت
اهلل نوروزي در جلســه هيئت مديره ســازمان
قطارشهري اصفهان اظهارکرد :با تالش مديران
و کارکنان سازمان قطار شهري توانستيم به قول
خود پيرامون تکميل خط يک مترو عمل کنيم.
وي افزود :بايد تــاش کنيم که بهرهبرداري از

ايســتگاههاي قطارشــهري اصفهان به سرعت
و با نهايت کيفيت انجام شــود و دسترسيهاي
مورد نياز مــردم نيز در اختيار آنهــا قرار گيرد.
شهردار اصفهان ادامه داد :نوروز ،زمان مناسبي
براي تکميل بخشهاي باقيمانده ايســتگاهها و
محوطهسازيها بهشــمار ميرود و بايد در اين

زمينه نيــز اقدام جدي صــورت گيرد.همچنين
جواد شــعرباف ،مشاور عالي شــهردار اصفهان
گفت :تکميل ايســتگاههاي مترو با اراده خوبي
که در مديريت شهري در وجود دارد ،به سرعت
در دست اجرا است.وي اظهار اميدواري کرد :به
جز خط يک ،با رفــع دغدغههاي مالي ،خطوط

ديگر نيز با قوت و قدرت پيش رود.مشاور عالي
شــهردار اصفهان تاکيد کــرد :بارها گفتهام که
خطوط متــرو بدون حمايت مالي به ســرانجام
نميرســد و اميدوار هســتم مديران شهري و
اســتاني در اين خصوص حرکتهاي مناســبي
صورت دهند.

در کنفرانس مديريت استراتژيک مطرح شد

دبيــر کنفرانس مديريت اســتراتژيک گفت :پايان
نامههاي برتر دانشــجويي مديريت اســتراتژيک
معرفي ميشوند .به گزارش خبرنگار مهر ،محمدرضا
انبيايي دبير يازدهمين کنفرانس بينالمللي مديريت
استراتژيک که امروز در کتابخانه ملي ايران برگزار
شد ،با اشــاره به برنامههاي اين کنفرانس ،گفت:
بنا داريم پايان نامههاي برتر دانشــجويي مديريت

معرفي پايان نامههاي برتر دانشجويي مديريت استراتژيک
استراتژيک سال کشور ،کتاب سال و چهره برجسته
اين رشته را معرفي کنيم .وي با بيان اينکه همچنين
درصدد هســتيم طي اين دو روز کسب و کارهاي
پيش رو در پياده ســازي مديريت اســتراتژيک را
معرفي کنيم ،تصريح کرد :اين کســب و کارها در
حوزه استراتژي توليد سبز ،استراتژي اشتغال مولد و
رشد اقتصادي و استراتژي اقتصاد مقاومتي هستند.

اخبار
تقويم ديجيتالي بانک رفاه در بستر
اندرويد ارائه شد

براي دومين ســال تقويم ديجيتالي بانک
رفاه بــا قابليتها و خدمــات جديد و در
بســتر اندرويد ارائه شد .به گزارش روزنامه
عصرايرانيان به نقل از روابط عموميبانک
رفــاه ،در تقويم ديجيتالي اين بانک عالوه
بر خدمات رايج در تقويمهاي مشابه نظير
نمايش روزانه ،هفتگي و ماهانه ايام سال در
قالب سه تقويم جاللي ،قمري و ميالدي،
اوقات شــرعي ،مناســبتها و  ...خدمات
اختصاصي بانک رفــاه همچون اطالعات
شــعب ،اطالعات تماس ســاختمانهاي
ستادي و امور شــعب ،معرفي خدمات در
قالب تصوير و ...نيز ارائه شده است.
معرفی 24برنده خوش شانس
دستگاههاي کارتخوان بانک سرمايه

مراســم قرعه کشي اولين مرحله جشنواره
« 24عيار» شــرکت تجــارت الکترونيک
سرمايه ،وابسته به بانک سرمايه برگزار شد
و  24برنده اين مرحله از جشــنواره معرفي
شــدند .به گزارش روزنامه عصرايرانيان به
نقل از روابط عموميبانک ســرمايه ،قرعه
کشــي مرحله اول جشــنواره «24عيار»
شــرکت تجــارت الکترونيک ســرمايه،
وابسته به بانک ســرمايه برگزار شدو 24
برنده خوش شانس اين مرحله از جشنواره
معرفي شدند .اين گزارش ميافزايد ،در اين
دوره از جشــنواره که به منظور ارج نهادن
به پذيرندگان پايانههاي فروشگاهي بانک
سرمايه برگزار شده است 24 ،نيم سکه بهار
آزادي به  24برنده خوش (فايل اســاميدر
انتهاي خبر) شــانس تعلق گرفت .شايان
ذکر اســت شــرکت تجارت الکترونيک
سرمايه همزمان با فرارسيدن دهه مبارک
فجر و آغاز سي و نهمين سالگرد پيروزي
شــکوهمند انقالب اسالميجشــنوارهاي
تحــت عنوان «جشــنواره کارتخوان 24
عيــار» ،برگزار کرده اســت و در هر دوره
به  24برنده خوش شــانس  24نيم سکه
بهار آزادي تعلق تقديم ميگردد که جايزه
نهايي اين جشــنواره يک دستگاه خودرو
ساندرو  STEPWAYخواهد بود.
اخبارشهرستان

شهرستان

مديرکل منابعطبيعي و آبخيزداري اســتان زنجان گفــت :بدون توجه به
مسائل اقتصادي و اجتماعي نميتوانيم برخورد مناسب براي برطرف کردن
مشکالت منابعطبيعي داشته باشيم .خليل آقاجانلو در چهارمين همايش
منطقهاي تغيير اقليم و گرمايش زمين که در دانشگاه تحصيالت تکميلي
علومپايه زنجان برگزار شــد ،گفت :بسياري از تخريبها ريشه در مديريت
ما دارد و نميتوان اين مشــکالت را گردن تغيير اقليم بيندازيم و مديريت
نادرست ما ميتواند موجب تشديد اين موضوع شود .وي با اشاره به اينکه
 2200هکتار مساحت استان است ،اظهار کرد 56 :درصد اين ميزان را اراضي
منابعطبيعي استان تشکيل ميدهد و ما جزو استانهاي کمبرخوردار از نظر
پوشش جنگلي هستيم و زنجان استاني مرتعي است .اين مسئول خاطرنشان
کرد :متوسط بارندگي استان زنجان  300ميليمتر بوده و براي کشت ديم
مناسب است و همين عامل يک مشوق براي کشت ديم جو است که باعث
ميشود با توجه به تکنولوژي و ورود ماشينآالت گسترده باعث تغيير کاربري
اراضي ميشود .مديرکل منابعطبيعي و آبخيزداري استان زنجان گفت :در
حدود  90ميليون هکتار بيابان را در سطح کشور داريم که حدود  55درصد
مساحت کشــور را تشکيل ميدهد که يکي از چالشهاي اصلي ما است؛
چرا که در حدود  85درصد کشــور را مناطق خشک و نيمهخشک تشکيل
ميدهد که اگر در مديريت اکوسيستمها غفلتي انجام گيرد قطعا اين روند
را تشديد ميکند .وي با اشاره به روند بيابانزايي افزود :تغيير اقليم ،مديريت
ناپايدار آب ،تخريب سرزمين ،شاخصهاي بيابانزايي ،تضعيف اکوسيستم
و جابهجايــي گونههاي گياهي ،بحران آب از عواملي اســت که کم و زياد
در کشــورمان ميبينيم که با توجه به وضعيت اقليميدر مناطق مختلف
وجود دارد .آقاجانلو گفت :در حال حاضر يکي از دغدغههاي اصلي دولت و
مردم ،بحث ريزگردها است که براي سال آينده حدود  150ميليون دالر از
صندوق توسعه ملي دولت مصوب کرده است که در جهت کنترل ريزگرد
به ســازمان مديريت جنگلداري و دستگاههايي که در اين راستا مسئول
هستند ،قرار گيرد .وي با اشاره به عوامل ايجاد ريزگردها خاطرنشان کرد :در
حال حاضر هيچ بياباني نداريم ولي با توجه به پيشبينيهاي صورت گرفته
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اخبار شهرستان
تقديرنماينده مجلس از مديرعامل
شرکت توزيع برق استان سمنان

سمت تعالي سازماني گفت :شرکت بيمه
«ما» با در اختيار داشتن نيروهاي جوان و
متعهد در کنار مديران با دانش و توانمند،
عملکرد خوبي در صنعت بيمه داشــته و
توانسته است با کسب رتبه  236و سطح
يک توانگري ،خدمات به موقع و مناسبي
را به بيمهگذاران ارايه نمايد .بر اســاس
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انبيايي افزود :همچنين استارتاپهاي پيشرو در پياده
سازي استراتژي ورود به بازار ،استراتژي خلق تيم و
استراتژي توسعه ايده را معرفي خواهيم کرد.
وي با بيان اينکه به صورت کلي با دانشــگاههاي
مورد نظر براي برگزاري اين کنفرانس ارتباط گرفته
ايم ،اظهار داشت :با  ۳۷دانشگاه دولتي ۳۷۴ ،واحد
دانشــگاه آزاد ۲۷۶ ،واحد دانشــگاه پيام نور۲۵۳ ،

واحد دانشــگاه جامع علميکاربردي و  ۶۳موسسه
غيرانتفاعي ارتباط گرفتهايم.
دبيــر يازدهميــن کنفرانس بينالمللــي مديريت
اســتراتژيک با بيان اينکه تعــداد اعضاي کميته
علميکنفرانس  ۱۳۹نفر هســتند ،يادآور شد :اين
اعضاء از  ۵۳دانشــگاه داخلي و خارجي تشــکيل
ميشوند.

خانه تکاني و افزايش مصرف آب
درروزهاي پاياني سال

سرپرست معاون بهره برداري شرکت آب
و فاضالب خوزســتان گفت :مردم براي
جلوگيري از افت فشــار آب و هدر رفت
آن هنگام خانهتکاني در مصرف صحيح
و اصولي آب دقت بيشتري داشته باشند.
مهــرداد قنواتي با بيــان اينکه مصارف
خانگي آب شــرب در ما ه پاياني ســال
افزايش مييابد،اظهــار کرد :با توجه به
کاهش فشــار آب و کمبود آب در برخي
شهرهاي استان ضروري است مشترکان
شــهري براي جلوگيري از افت فشــار
آب و هدر رفــت آن در مصرف صحيح
و اصولي آب اين مايــه حياتي با ارزش
دقت بيشتري داشته باشند .وي ميانگين
مصرف آب توسط مشــترکان  57شهر
اســتان را بيش از  200ليتر در شبانهروز
عنوان کرد و افــزود :اين ميزان مصرف
روزهاي پايان سال و هنگام خانهتکاني
به صورت محسوسي افزايش مييابد.
قنواتي گفت  :در روزهاي پاياني ســال
براساس يک سنت ديرينه مردم مبادرت
بــه خانهتکانــي و نظافت منــازل خود
ميکنند و همه ســاله در اين ايام شاهد
افزايش چشمگير مصرف آب هستيم.
وي افزود :در روزهاي پايانسال با توجه
به افزايش ميزان مصرف مشــترکين به
ميزان  10درصد با مشــکل افت فشار و
حتي با قطعي آب در طبقات باالتر مواجه
خواهيم شد که اين امر موجب نارضايتي
مشترکين ميشود .
آغاز طرح بسيج
سالمت نوروزي در قم

مانور بسيج ســامت نوروزي با حضور
معاونت بهداشتي و رئيس مرکز بهداشت
شهرستان و کارشناسان بهداشت محيط
آغاز شد .به گزارش روابط عموميدانشگاه
علوم پزشــکي قم ،دکتر حســن ايزانلو
معاون بهداشــتي دانشگاه علوم پزشکي
قم در اين مراســم ضمن ابراز خرسندي
از حضور در جمع کارشناســان بهداشت
محيــط ،فعاليت اين گــروه را به عنوان
ويتريــن و پيشــاني فعاليتهاي مرکز
بهداشت عنوان کرد و اهميت رسالت آنها
را با خدمت به زائرين صدچندان دانست.
وي گفت :هماهنگيهاي درون بخشي
و برون بخشــي ،آموزش و اطالعرساني
گســترده ،نظارت و بازرسيهاي دقيق
و مستندســازي و گزارش دهي شفاف
فعاليتهــا از جمله وظايــف مهم گروه
بهداشــت محيط است که بايد با نهايت
دقت به آن عمل کنند.

