اخبار
قائم مقام بانک سرمایه معرفی شد

فرجاله قدمی ،عضو جدید هیات مدیره بانک
ســرمایه ،طی حکمی به عنوان قائم مقام
مدیرعامل این بانک معرفی شد.به گزارش
روزنامه عصرایرانیان به نقل از روابط عمومی
بانک سرمایه ،فرجاله قدمی که به تازگی در
مجمع اخیر این بانک به سمت عضو هیات
مدیره انتخاب شده بود ،طی حکمی از سوی
علیرضا پویان شاد ،مدیرعامل و عضو هیات
مدیره بانک ســرمایه ،به عنوان قائم مقام
مدیرعامل این بانک معرفی شــد.قدمی از
مدیران زبده و باتجربه نظام بانکی است و
قریب به  30سال سابقه فعالیت در صنعت
بانکداری کشــور در سمت های مختلف
مدیریتی از جمله عضویت در هیات مدیره
بانک ســپه ،مدیر منطقه ،مدیر امور شعب
تهران و شهرستان ،مدیر امور اعتباری و ...
را در کارنامه خود دارد.شایان ذکر است است
وی پیش از حضور در جمع اعضای هیات
مدیره بانک سرمایه به عنوان رئیس هیات
مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه
مشغول به فعالیت بوده است.
صدوربیشاز 30هزارمیلیاردریال
ضمانتنامهازسویبانکرفاهدرسال96

بانک رفاه در ســال  ،96بالــغ بر 30.850
میلیارد ریال ضمانتنامه ریالی صادر کرده
است .به گزارش روزنامه عصرایرانیان به
نقل از روابط عمومی بانک رفاه ،طی این
مدت تعداد  20.501فقره انواع ضمانتنامه
های ریالی صادر شــده است که مدیریت
های شــعب این بانک در اســتان های
خراســان رضوی ،منطقه یــک تهران و
کرمــان به ترتیب دارای بیشــترین تعداد
ضمانتنامــه های صــادره ریالی به میزان
 1.492 ،2.248و  1.416فقره و در اســتان
هــای کرمان ،خراســان رضوی و منطقه
دو تهران به ترتیب دارای بیشــترین مبلغ
ضمانتنامــه های صــادره ریالی به میزان
 2.911.246 ،5.345.998و 2.653.547
میلیون ریال در مقطع مذکور بوده اند.

در شورایعالی بیمه انجام شد

ارائه گزارش هزینه کرد عوارض بیمه شخص ثالث

در جلســه شــورای عالی بیمه ،گزارش
مقدماتی عملکرد سال ۱۳۹۶صنعت بیمه
توسط رئیس شورای عالی بیمه ارائه شد.
به گزارش روزنامه عصر ایرانیان به نقل از
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
دکتر همتی در شورای عالی بیمه با اشاره
به رشــد  ۲۱درصدی حق بیمه در سال
 ۱۳۹۶گفت :افزایش ضریب نفوذ بیمه،
گذر گردش مالی صنعــت بیمه از ۵۰۰

هزار میلیارد ریال ،رشد مطلوب بیمه های
زندگی ،آتش ســوزی و بدنه اتومبیل از
مهم ترین دستاوردهای صنعت بیمه در
سال گذشته است .بنا بر این گزارش دکتر
همتی رشد ضریب خســارت در برخی
رشته های بیمه ای را ناشی از نرخ گذاری
غیرف ّنی و عدم اعمال مدیریت ریسک در
برخی از شــرکت های بیمه دانست .بر
اســاس این گزارش ،شورای عالی بیمه

در اولين جلسه شوراي هماهنگي امور راه
ن قم بر لزوم همگرايي
و شهرسازي استا 
و همکاري بيشــتر ميــان ادارات راه و
شهرسازي اســتان تاکيد شد .به گزارش
روابط عمومياداره کل راه و شهرســازي
استان قم ،حسن صبوري گفت :پيرو دستور
و ابالغ مقام عالي وزارت راه و شهرسازي
مبني بر تشکيل شوراي هماهنگي امور
راه و شهرســازي استانها در اسفند سال
گذشــته ،اولين جلسه شوراي هماهنگي
امور راه و شهرسازي استان قم برگزار شد.
مديرکل راه و شهرسازي استان قم اظهار
داشت :براساس دســتورالعمل اجرايي و
ابالغي هدف از تشکيل شوراي هماهنگي
امور راه و شهرســازي اســتانها ،ارتقاء
سطح تعامالت و همکاري دستگاههاي
تابعه وزارتخانه در ســطح استان و ايجاد
هم افزايي و تشــريک مســاعي جهت
هماهنگي  ،تسهيل و پيشرفت پروژهها
عنوان شــده است .وي افزود :هماهنگي
مديران كل راه و شهرسازي استانها در
جهت ارتقاء عملكرد هر يك از حوزههاي
استاني ســازمانها و شركتهاي تابعه و
اجراي سياستهاي يكپارچه وزارت راه و
شهرسازي در بخش حمل و نقل  ،مسكن
و شهرسازي و پاســخگويي به موقع به
مراجع ذيصالح و شــفاف سازي در ارائه
خدمات از ديگر اهداف تشــکيل شوراي
هماهنگي امور راه و شهرسازي استانها
معرفي شده است
رشد  16درصدي توليد محصوالت
سايپاآذين در سال 96

مديرعامل شركت سایپاآذین با بيان اينكه
مأموریت اين شركت در طراحی و تولید
انواع مجموعه صندلی-های خودرو است،
گفت :ســايپاآذين با سهم نزدیک به 70
درصدی تأمین مجموعه صندلی خودرو
گروه  X100و  ،X200سراتو  ،برلیانس،
 H300 ،H200و کراس ،نیسان ،چانگان
و آریو در گروه خودروســازی سایپا ،نقش
مهم و پررنگي به عنــوان تأمین کننده
اصلی در گروه ســايپا ایفــا می كند .به
گزارش سايپا نيوز ،محسن چرومي افزود:
اين شركت در سال  96با تولید  453هزار
دستگاه صندلی خودروهای گروه سايپا و
تحقق  84درصد از برنامه  MPSســایپا
آذین توانست به نسبت سال  95رشد 16
درصدی را تجربه كند و این میزان تولید،
سهم حدود  70درصد از کل محصوالت
سواری و تجاری ســبک تولیدی گروه
خودروسازی سایپا را شامل می شود.

مقرر کرد :بیمه مرکزی با توجه به عدم
وجود تعرفه با کسب نظر کارشناسان خبره
و مدیران صنعت بیمه و سندیکای بیمه
گران ایران ضوابط مورد نظر جهت کنترل
ضریب خسارت در رشته های مورد نظر
را به شــورای عالی بیمه پیشنهاد نماید.
همچنین در این جلسه ،شورا تعرفه هزینه
ارزیابی خسارت موضوع تبصره ماده ()۳۹
قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به

شخص ثالث را به ازای هر فقره ارزیابی
برای سال  ۱۳۹۷یک میلیون ریال تعیین
کرد .در ادامه شــورای عالی بیمه ،بنا به
گزارش رئیس کل بیمه مرکزی ،ســهم
شــرکت های بیمه مستقیم را در تأمین
عوارض موضوع تبصــره « »۱۰قانون
بودجه سال ۱۳۹۷را تعیین کرد .همچنین،
شورای عالی بیمه از بیمه مرکزی خواست
تا موضوع هزینه کرد این مبالغ در نیروی
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مدیر شعب بانک صادرات استان کرمان از شعبه بیمه
ســرمد در این استان بازدید کرد .به گزارش روزنامه
عصرایرانیان به نقل از روابط عمومی بیمه سرمد ،در
این نشســت که با حضور آقایان کاتب رییس هیات
مدیره بیمه سرمد ،میری مدیر شعب بانک صادرات
اســتان کرمان و معاونان وی و همکاران شعبه بیمه
ســرمد در این استان برگزار شــد ،بر لزوم توسعه و
گســترش تعامالت جهت همکاری های مشترک
بانک-بیمه تاکید شــد .میری در این دیدار با اظهار
رضایت از عملکرد مطلوب بیمه سرمد به مشتریان
بانک صادرات ،بیمه ســرمد را جزیی جدایی ناپذیر
از مجموعه بانک صادرات دانســت و گفت :کسب
باالترین نسبت حق بیمه تولیدی به حق بیمه مورد
انتظار از مجموع شــعب بانک در اســتان کرمان در
جشنواره بیمه های عمر مانده بدهکار سال  ،۹۶گواهی
بر این ادعاست .وی ضمن اشاره به حضور همیشگی
مدیریت بیمه سرمد در استان کرمان در اکثر جلسات
بانک صادرات در تمامی نقاط جغرافیایی استان ،از ارائه

مطلوب خدمات بیمه سرمد در این استان قدردانی کرد
و توسعه هر چه بیشــتر خدمات این شرکت جهت
مشتریان بزرگ بانک صادرات را خواستار شد .رییس
هیات مدیره بیمه سرمد نیز در این دیدار به مسئولین

بانک صادرات اطمینان خاطر داد ،این شرکت همواره
در کنار مشــتریان و همکاران بانک خواهد بود و از
هیچ کوششی در جهت جلب رضایت مشتریان بانک
صادرات فروگذار نخواهد کرد .همچنین در ادامه این

ربات جامع اطالعرسانی بانک انصار دسترسی
به کلیه خدمات الکترونیکی را میسر کرد

انتظامی ،ســازمان راهداری و اورژانس
کشور و اثربخشی آن در کاهش تصادفات
و مرگ و میر را از طریق دیوان محاسبات
کشور به عنوان مســئول تهیه گزارش
تفریغ بودجه پیگیری نماید.

ربــات جامــع اطالعرســانی
بانکانصار با هدف ایجاد دسترسی
بــه کلیــه خدمــات بانکــداری
الکترونیک در بستر شبکه مجازی
آماده اســتفاده مشــتریان شبکه
بانکی می باشــد.به گزارش روزنامــه عصرایرانیان به
نقــل از ادارهکلروابطعمومیوتبلیغــات  ،ربات جامع
اطالعرســانی بانکانصار کــه هماکنون در بســتر
پیامرسان تلگرام در دسترس کاربران و مشتریان این
بانک قراردارد ،میتواند بیدرنگ دسترســی کاربران
و مشــتریان را به کلیه خدمات بانکداری الکترونیک
 ،تسهیالتی  ،مشــاوره های پولی و مالی  ،اطالعات
تمامی شعب بانک  ،کانال های ارتباطی و  ...را فراهم
کند و اطالعات مناســبی در اختیار ایشــان بگذارد.

یکی از ویژگی های ربات اطالع رســان
بانک انصار وجود خدمات مشاوره ای است
که مخاطبان شــبکه بانکی می توانند با
ورود به این بخش نسبت به محاسبه نرخ
سود سرمایه خود و همچنین محاسبه نرخ
 ،مبلغ و ســود تسهیالت طبق مقادیر دلخواه ورودی،
اطالعات مفیدی بدست آورند .بر اساس این گزارش،
ربات پیامرسان انصار درحال حاضر در بستر پیامرسان
تلگرام فعالیت داشته و به محض فراهم شدن امکانات
مورد نیاز در پیام رسانهای داخلی ،به این پیام رسانها
کوچ خواهد کرد .شــایان ذکر است که عالقه مندان
می توانند با جســتجوی آدرس @_AnsarBank
 IRbotدر پیام رســان اشاره شــده و ورود به ربات
اطالع رسان  ،از خدمات بانک استفاده نمایند.

نشست ،با توجه به لزوم بهره برداری از پتانسیل های
صنعتی و تولیدی استان کرمان به عنوان پهناورترین
اســتان کشور ،مقرر شد جلسه ای با حضور مدیریت
بانک در استان کرمان ،مشتریان ویژه و بزرگ بانک
صادرات و اعضای هیات مدیره بیمه ســرمد برگزار
شــود .رییس هیات مدیره بیمه ســرمد در این سفر
استانی ،دیداری نیز با نمایندگان استان کرمان داشت
که در این دیدار ،مشکالت پیش روی شبکه فروش
در استان کرمان مورد بررسی قرار گرفت .نمایندگان
اســتان کرمان ،مشکالت و موانع پیش روی خود را
در سال گذشــته مطرح کردند و راهکارهایی توسط
رییس هیات مدیره بیمه سرمد در خصوص رفع این
مشکالت ارائه شد .کاتب در این دیدار ضمن تاکید بر
لزوم توسعه شبکه فروش و ارتقای سطح علمی آنان
از طریق برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی ،به
آنان این اطمینان را داد که در ســال جدید ،بررسی و
رفع موانع پیش روی نمایندگان ،در دستور کار شرکت
قرار خواهد گرفت.

بررسی جایگاه فناوری بیمه و اینشورتک ها
در بیست و ششمین شماره نشریه سراسری افق بیمه

بیســت و ششــمین شماره
ماهنامه تحليلي ،خبري اطالع
رســاني افق بيمه با تمرکز بر
فناوری بیمه و اینشورتکها
به دو زبان فارسی و انگلیسی
منتشر شد .به گزارش روزنامه عصرایرانیان به
نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه با توجه
به اهمیــت موضوع فناوریهای نوین بیمه و
اینشــورتکها و جایــگاه آن در صنعت بیمه
ایران و جهان ،نشــریه افق بیمه جدیدترین
دیــدگاه ها و نوآوری هــا در این زمینه را در
دســترس عالقهمندان قرار داده اســت .این
شماره ماهنامه افق بیمه با سرمقالهای تحت
ک و هشــداری سازنده برای
عنوان اینشورت 

صنعت بیمه ایران آغاز میشود
و در ادامــه با میزگرد فناوری
بیمه رمــز موفقیت بیمههای
ایرانی در بــازار بینالمللی به
بررسی شــرایط تازه صنعت
بیمه ایران در گفت و گو با کارشناســان فعال
صنعت بیمه میپردازد .در بخش مصاحبهها،
جایگاه اینشورتکها در گفت و گو با مدیران
عامل برخی شــرکتهای بیمه بررسی شده
اســت .همچنین تحولــی بنیادین در صنعت
بیمه با طرح پیشخوان خدمات بیمه در قالب
گفت و گو و مشکالت آتی کارگزاران بیمه در
مصاحبه با مدیر بازاریابی بیمه هایتوف آلمان
به چشم میخورد.

مهندس عسگری تشریح کرد

مدیریت پیکبار ،توسط شرکت توزیع برق اصفهان

توسعه صنعت گردشگري
نیازمندبرند شهري

عصرايرانيان-اصفهان :سيدعبدالوهاب
سهل آبادي رييس اتاق بازرگاني اصفهان
در اين نشست گفت:برند شهري اصفهان
بيش 5سال است که توسط اتاق بازرگاني
در دســت تحقيق و بررسي است و آماده
رونمايي براي گردشــگران خارجي است
.وي افزود:بــراي معرفي برندشــهري
اصفهان شــوراي عالي برند به مديريت
اســتاندار و با عضويت شــهرداري،اداره
کل ميراث فرهنگي،اتــاق بازرگاني و ..
در استان تشکيل شد.سهل آبادي تاکيد
کرد:براي توســعه صنعت گردشگري و
جذب گردشــگران داخلــي و خارجي به
زيرســاختهايي از جمله برند شــهري
نياز داريم که بتوان براي شــهر اصفهان
جذابيت ايجاد کرد.وي در بخش ديگري
از سخنان خود تشــکيل شوراي توسعه

کرد و اظهار داشت  :با استفاده از ديزل ژنراتورها و به کارگيري آن در
زمان اوج مصرف ميتوان به مديريت و کاهش پيک بار کمک نمود.
مدير دفتر مديريت مصرف برق تاکيد کرد :در طرحهاي کشــاورزي
مشترکين اين حوزه ميتوانند با خاموش نمودن موتور چاهها در زمان
اوج مصرف در اين طرح همکاري کنند و مشترکين صنايع کشاورزي
از طريق کاهش درصدي از مصرف در زماناوج بار يا به کارگيري ديزل
ژنراتورهاي اضطراري اين فرايند را تسهيل نمايند وي با تاکيد گفت :
مشترکين خانگي نيز با برنامههايي از جمله استفاده از المپهاي پربازده
کم مصرف و به کارگيري وســايل خانگي پر مصرف در ساعات کم
باري ميتوانند همکاريهاي الزم را داشته باشند.وي به همکاريهايي
که مجموعه ادارات  ،مجتمعهاي مسکوني و تجاري ميتوانند انجام
صنعتي ميتوانند با تغيير شــيفت کاري ويا انتقال بخشــي از کار به دهند اشاره نمود و تصريح کرد :اين گروه از مشترکين نيز ميتوانند با
ساعاتي غير از ساعات اوج بار به اين مهم بپردازند .عسگري استفاده کاهش ميزان مصرف در زمان اوج بار و استفاده از ديزل ژنراتورها در
از ديزل ژنراتور اضطراري را يکي ديگر از طرحهاي اين حوزه مطرح طرحهاي ما مشارکت نماييد

پايــدار اســتان اصفهــان را يکي ديگر
از فعاليتهــاي اتاق بازرگاني برشــمرد
و گفت:ايــن شــورا با هدف شناســايي
چالشهاي توسعه بدون ضابطه تشکيل و
خواستار ارايه مدل توسعه پايدار بر مبناي
مزيتهاي اســتان اســت علي کرباسي
زاده نايب رييس کميســيون گردشگري
اتاق بازرگاني اصفهان در اين نشســت
تاکيد کرد:تنها راه عالج مقابله با بحران
بيکاري و رکود در استان اصفهان توسعه
صنعت گردشگري است.وي افزود:براي
جــذب گردشــگر خارجي بــه اصفهان
به برندشــهري و معرفي شــهر توسط
شــرکتهاي روابط عموميبين المللي
نياز داريم که اتاق بازرگاني با تشــکيل
کميسيون گردشگري به دنبال ايجاد اين
زيرساختهاست.

بازديد معاون وزير راه
از پروژههاي استان ايالم

عصرايرانيان-ايــام :معــاون وزير راه وشهرســازي و
مديرعامل شــرکت ساخت و توســعه زيربناهاي حمل و
نقل کشور به همراه مديركل راه وشهرسازي استان ايالم
از پروژههاي راه سازي اســتان ايالم بازديد كردند.در اين
بازديد محورها چهار خطه ورودي شــهر دره شــهر ،دره
شــهر -آبدانان ،تونل كبير كوه ،خروجي آبدانان به سمت
پشــت قلعه ،محــور مورموري – دهلــران و چهار خطه
دهلران به انديمشك مورد بازديد قرار گرفت.مير جعفريان
مديركل راه و شهرسازي دراين بازديد با اشاره به پيشرفت
 ۷۰درصــدي  ۱۲كيلومتر از باند دوم محــور دهلران به
انديمشك گفت :هم اكنون عمليات آسفالت اين پروژه در
حال انجام اســت ضمن اينكه مناقصه  ۱۸كيلومتر ديگر
اين مســير در جريان بوده و به زودي با مشــخص شدن
پيمانكار عمليات اجرايي اين  ۱۸كيلومتر نيز آغاز ميشود
.مير جعفريان اعتبار  ۱۲كيلومتر خروجي دهلران به سمت
انديمشك را بالغ بر  ۱۲ميليارد تومان عنوان كرد و افزود:
براي اجراي  ۱۸كيلومتر بعدي نيز حدود  ۴۵ميليارد تومان

اعتبار هزينه خواهد شد.خادميمعاون وزير راه وشهرسازي
و مديرعامل شرکت ســاخت و توسعه زيربناهاي حمل و
نقل کشور در خصوص اجراي بزرگراه مهران تا انديمشك
گفت :طول پروژه از مهران به سمت دهلران تا انديمشك
 ۲۴۰كيلومتر ميباشد كه  ۱۲كيلومتر از دهلران به سمت
انديمشــك توسط راه وشهرسازي اســتان اجرايي شده و
عمليــات اجرايي  ۱۸كيلومتر ديگر نيــز به زودي اجرايي
ميگردد اما براي  ۲۱۰كيلومتر ديگر اين مسير قرار است
سرمايه گذار بخش خصوصي كليه مراحل طراحي و ساخت
را با نظارت شــركت ساخت و توســعه زيربناهاي حمل و
نقل كشــور عملياتي نمايد كه كارهــاي اوليه آن در حال
انجام است.خادميبرآورد اوليه اجراي اين بزرگراه را بالغ بر
 ۴۴۰ميليارد تومان عنوان كرد و افزود :پروژههاي بزرگ راه
ســازي در استان ايالم فعال است از جمله :اجراي بزرگراه
ايــام -مهران ،تونل كبير كــوه  ،تونل قالجه و  ....كه با
بهره برداري از اين پروژهها تحول عظيميدر جهت توسعه
استان ايالم به وقوع خواهد پيوست.

معاون سياسي استاندار آذربايجان شرقي:

اصالح امور به نفع مردم هدف دولت است

معاون سياسي و امنيتي استاندار آذربايجان شرقي
با اشاره به ســفر قريب الوقوع رييس جمهوري به
اســتان با بيان اينکه مردم استان با آگاهي و شعور
آماده استقبال پرشور هستند ،گفت :اصالح امور به
نفع مردم از اهداف دولت تدبير و اميد است .رحيم
شــهرتي فر اظهار کرد :در شــرايط ويژه داخلي و
خارجي قــرار داريم و تبليغات و هجمههاي زيادي
عليه دولت وجــود دارد .وي با بيان اينکه وضعيت
کشور در مقايسه با سالهاي گذشته بسيار مطلوب

شده است ،افزود :در عين حال تبليغات نادرست باعث
ايجاد نگراني در جامعه شــده است .معاون سياسي
و امنيتي اســتاندار آذربايجان شرقي با بيان اينکه
امروز با توجه به امکانات فضاي مجازي متاسفانه
شدت حمالت به دولت و بهره گيري مخالفان از آن
زياد شده اســت ،گفت :البته چالشهاي اقتصادي،
اجتماعــي و فرهنگي هم وجــود دارد و گاهي آن
چنان که بايد نتوانســتهايم آنها را در جامعه مطرح
کنيم .شهرتي فر همچنين با اشاره به نوسانات نرخ

اخبار
نرخ حق الوکاله موسسه اعتباری ملل
در سال  97اعالم شد

نرخ حق الوکاله سپردههای سرمایه گذاری
موسسه ملل در ســال جدید اعالم شد.در
راستای قانون عملیات بانکداری بدون ربا،
نرخ حق الوکاله بکارگیری انواع سپرده های
سرمایه گذاری در موسسه اعتباری ملل در
سال  1397به میزان دو درصد ( )%2تعیین
شد.بر این اساس ،حقالوکاله مبلغی است
که بانکها میتوانند در قبال به کارگیری
منابع سپرده شده توسط سپردهگذاران در
امور اعطای تسهیالت و سرمایه گذاریهای
اقتصادی بانک ،از آنان دریافت کنند.
حضوربیمه«ما»دریازدهمیننمایشگاه
بین المللی بورس ،بانک و بیمه

بیمه «ما» در یازدهمین نمایشــگاه بین
المللــی بورس ،بانک و بیمــه که یکی از
بزرگتریــن رویدادهای اقتصادی کشــور
اســت ،حضور فعال و چشمگیری داشت.
به گــزارش روزنامه عصرایرانیان به نقل
از روابط عمومی بیمه «ما»  ،شرکتهای
عضو گــروه مالی بانک ملت با حضور در
محل دائمی نمایشگاههای تهران ،سالن
خلیج فارس به مدت چهار روز از بیست و
هفتم فروردین ماه به معرفی خدمات نوین
به عالقمندان و مراجعین پرداختند.بر اساس
این گزارش ،کارشناســان فنی ،بازاریابی و
روابط عمومی این شرکت بیمه ،همه ساله
در راستای ارتباط موثر با حوزه های بانک و
سرمایه کشور و به منظور کمک به توسعه
بازارهای مالی و سرمایه ای کشور اقدام به
بیــان و معرفی خدمات بیمهای به فعاالن
اقتصادی می نمایند.
اخبارشهرستان

شهرستان

عصرايرانيان-اصفهان :مهندس محمد مهدي عســگري مدير دفتر
مديريت مصرف شــرکت گفت :اين پروژه از دهه فجر سال گذشته
تا پايان ارديبهشــت ماه سال جاري ادامه دارد که طي تماس تلفني و
مراجعه حضوري با  ۱۲هزار مشترک اين طرحها معرفي و آموزش داده
شده اســت .وي در ادامه افزود  :بر اساس بر آوردهاي صورت گرفته
تا کنون بيش از  ۲هزار مشــترک با ما مشــارکت و  ۸۰۰تفاهم نامه
امضا شده است که شامل مشترکين صنعتي ؛ کشاورزي ؛ مجتمعهاي
اداري ؛ مســکوني و تجاري بوده اســت وي تاکيد کرد  :مشترکين
صنعتي ديماندي به  ۴روش ميتوانند در اين طرح شــرکت کنند که
شــامل جابجايي يکي از روزهــاي کاري در طي هفته با روز جمعه ؛
انجام تعميرات ســاليانه در ايام تابستان به طوري که مراکز صنعتي
که نياز به تعميرات اساســي دارند زمان اين تعميرات را به تابســتان
منتقل نمايند وي به ســومين طرح اشاره کرد و گفت  :طرح کاهش
ميزان مصرف برق در ســاعات اوج مصرف است به طوري که مراکز

بانک و بیمه
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اخبار شهرستان
جزييات اولين جلسه اداره کل
راه و شهرسازي استان قم
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ارز و تبليغات منفي مخالفان دولت به اين مســاله
ابــراز کرد :برغم افزايش قيمــت ارزهاي خارجي،
مســافرتهاي خارجي بويژه در ايام عيد نيز رشد
داشت .شــهرتي فر ،مقاومت عزتمندانه را تنها راه
مقابله با دشمنان دانست و افزود :اين روش بهترين
و منطقيترين روش است .وي با بيان اينکه اکنون
دشمنان منطقه جري تر و فعال تر شده اند ،گفت:
هر چقدر فشار خارجي بيشتر ميشود انسجام داخلي
نيز افزايش مييابد.

نشست مديرعامل آب منطقهاي و
رئيس سازمان صنعت و معدن گیالن

نشست مشترک مديرعامل آب منطقهاي
و رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
گیــان برگزار شــد .به گــزارش روابط
عموميشــرکت آب منطقهاي گيالن در
اين نشست کاظم لطفي مديرعامل شرکت
آب منطقــهاي گيالن و فرهاد دلق پوش
رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت به
منظور اجراي توافــق نامه وزارتخانههاي
متبوع در جهت رفع مسائل و همچنين ارائه
راهکارهاي بهبود وضعيت برداشت مصالح
در سطح استان تبادل نظر و گفتگو کردند.
رفع مشكل آب شرب
 4روستاي شهرستان سياهكل

مــــــشکل آب
آشامــــــيدني 4
روستاي شهرستان
ســياهکل برطرف
شــد .به گــزارش
روابط عمومــی شــرکت آب و فاضالب
روســتایی ســیاهکل ،مدير امــور آب و
فاضالب روستايي سياهکل گفت :با تعمير و
راه اندازي  3دستگاه پمپ ،ضعف فشار آب
شــرب  310خانوا ِر روستاهاي پيشکليجان
باال و پايين ،للم و گلستانســرا مرتفع شد.
مقــداد ابراهيميثابت افــزود :بيش از 27
ميليون ريال براي انجام اين کار هزينه شد.
تدوين برنامه پنج ساله آب
بدوندرآمد آبفاي روستايي قم

مديرعامل شرکت آب و فاضالب روستايي
استان قم از تدوين برنامه پنج ساله شرکت
آبفار قم در راستاي کاهش آب بدون درآمد
و مديريت مصرف خبر داد .به گزارش روابط
عموميشــرکت آب و فاضالب روستايي
اســتان قم ،دکترمحمــد احمدي جبلي
مديرعامل شرکت آبفاي روستايي استان
قم با اشــاره به وضعيت بارشها و کمبود
منابع آبي در اســتان قم گفت :در شرايط
کنوني ،حفظ منابع آبي موجود از اهميت
بسيار بااليي برخوردار بوده و جلوگيري از
هدر رفــت آب از جمله برنامههاي داراي
اولويت اين شرکت ميباشد که در اين راستا
در سالهاي اخير اقدامات خوبي در شرکت
آبفار قم صورت گرفته است .دکتر احمدي
جبلي گفت  :برنامه پنج ساله شرکت آبفار
قم در راستاي آب بدون درآمد و مديريت
مصرف به عنوان برنامــهاي جامع ،براي
همه معاونتها و بخشهاي شــرکت به
جهت دستيابي به اهداف مورد نظر و تحقق
شاخصهاي پيش بيني شده در زمينه آب
بدون درآمد تدوين شده است.

