اخبار
برگزاري مجمع عموميعادي
ساليانه بيمهآسيا

مجمــع عموميعــادي
ساليانه بيمه آسيا ساعت
9روز چهارشــنبه مورخ
 1397/4/27در ســالن
اجتماعات ساختمان شماره يک بيمهآسيا
برگزارميشود.بهگزارشروابطعموميبيمه
آسيا ،استماع گزارش هيات مديره شرکت
در مــورد عملکرد ســال مالي منتهي به
،1396/12/29استماع گزارش حسابرس
و بازرس قانوني شرکت در مورد عملکرد
سال مالي منتهي به ،1396/12/29بررسي
و تصويب صورتهاي سال مالي منتهي به
،1396/12/29اتخاذ تصميم در خصوص
تقسيم ســود ســال مالي ،1396انتخاب
حسابرس و بازرس قانوني شرکت و تعيين
حقالزحمه،تعيين حق حضــور و پاداش
اعضاي هيــات مديره،انتخــاب روزنامه
کثيراالنتشاروســاير موارد قابل طرح که
در صالحيت مجمع عموميعادي باشد،
دستور جلسه مجمع عموميعادي ساليانه
بيمه آسيا ميباشد.
برگزاري مجامع عموميعادي
ساليانه و فوقالعاده شرکت بيمهکوثر

بــ ه گــزارش روزنامه
عصرايرانيــان بــه نقل
ط عمومــي و
از روابــ 
اعالم مديــر اقتصادي
و ســرمايهگذاري بيمهکوثر؛ مجامع در
هتل ســيمرغ واقع در تهــران ،خيابان
وليعصر ،باالتر از خيابان شهيد بهشتي،
جنب کوچه دلبســته برگزار ميشــود.
نويــد خانــدوزي از برگــزاري مجمع
عموميفوقالعاده ســاعت  10:30صبح
خبرداد و گفت :تصويب اساسنامه شرکت
منطبق بر نمونه اساسنامه سازمان بورس
و اوراق بهادار و تاييديه بيمه مرکزي و
ساير موارد در مجمع عموميفوقالعاده
مطرح ميشود.وي با بيان اينکه مجمع
عموميساليانه ســاعت 9صبح برگزار
ميشود ،خاطرنشــانکرد :دستور جلسه
شرکت ،اســتماع گزارش هياتمديره،
بازرس و حســابرس قانوني شــرکت،
تصويب ترازنامه و صورتهاي ســود و
زيان و مالي ،تصميمگيري درباره تقسيم
سود سهام ،تصويب پاداش هياتمديره و
تعيين حق حضور در جلسات هياتمديره
براي اعضاي غيرموظف ،انتخاب بازرس
قانوني و حسابرس براي سال مالي،97
انتخاب روزنامههاي کثيراالنتشار براي
درج آگهيهاي شرکت است.

تقدیر وزیر آموزش و پرورش از «مدرسه سازی» بانک ملی ایران

وزیر آموزش و پرورش گفت :بانک
ملی ایران از شــاخص ترین بنگاه
های اقتصادی کشــور در کمک به
توسعه مدرســه سازی برای مناطق
محروم اســت .سید محمد بطحایی
در گفت و گو با روابط عمومی بانک
ملی ایران افــزود :این بانک عالوه

بر خدمــات عمومی به فرهنگیان و
مجموعه آموزش و پرورش ،مدرسه
ســازی را به عنوان یک مسئولیت
اجتماعی همــواره در دســتور کار
داشــته اســت .وی اظهــار کرد:
مدرسه ســازی در مناطق زلزله زده
استان کرمانشاه نمونه اخیر اقدامات

بانک ملی ایران در این زمینه است.
بطحایی افزود :پروژه های مدرســه
ســازی بانک ملی ایران در مناطق
آسیب دیده از زلزله استان کرمانشاه
به خوبی در حال پیشــرفت است و
امیدواریم این مدارس مهرماه سال
جاری به بهره برداری برسند .وزیر
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آموزش و پرورش با تاکید بر این که
همــکاری و تعامل این وزارتخانه و
بانک ملی ایــران مثل اعضای یک
خانواده پایدار و مستدام است ،اظهار
امیدواری کرد :ثمرات این همکاری
بیش از پیش به فرهنگیان و دانش
آموزان برسد.

سرپرست بانک شــهر با اشاره به رشد چشمگیر
منابع مالی این بانک طی چند سال گذشته،گفت:
اعتماد سازی عمومی تنها عامل رشد موفقیت در
جذب منابع و تعداد ســپرده گذاران در این بانک
است.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک
شهر ،احمد درخشنده رشد منابع این بانک را طی
 2ســال گذشته  ،ســنگ محک اعتماد عمومی
به ایــن بانک و افزایش آگاهیهای مشــتریان
به مزیتهای ســپرده گذاری و سرمایه گذاری
در بانک شــهر عنوان کرد .وی با تاکید بر رشد
چشمگیر سهم ســپرده گذاری شــهروندان در
بانک شــهر ،ادامه داد :خوشــبختانه در بررسی
آمار های موجود از وضعیت منابع بانک شــاهد
استقبال شهروندان شهرهای مختلف کشور و به
خصوص کالن شهرها از سرمایه گذاری در بانک
شهر بودیم .سرپرســت بانک شهر با بیان اینکه
ارایه ســبد کامل خدمات بانکی به مشــتریان از
روشهایی است که سالهاست بانکهای پیشرفته

در برنامه هــای خود بهکار گرفته اند،افزود:بانک
شــهر با پیروی از این مهم توانسته است ضمن
ارایه به روزترین خدمات به شهروندان شهرهای
سراســر کشــور در جلب اعتماد عمومی نیز گام
هــای محکمی بــردارد .وی با تاکیــد بر اینکه

بســیاری از بانکهای کشــور در حــال گذر از
سیســتم بانکداری ســنتی به ســوی بانکداری
الکترونیکی هستند،گفت :خوشبختانه بانک شهر
توانســته با عمر کوتاه فعالیت خود ،به سرعت از
این مرحله عبور کرده و به جدیدترین سیستمهای
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بانکداری الکترونیک مجهز شود .درخشنده ادامه
داد :در همین راستا ،توسعه بانکداری الکترونیک،
اعتمادسازی عمومی ،سرمایه گذاریهای مطمئن
و جذب منابع قابل توجه شهروندان در کنار ارائه
خدمات نوین بانکی ،از دالیل مهم رشــد منابع
مالی بانک شهر است.
وی با بیان اینکه بانک شــهر بــا انگیزه هایی
به دور از کسب ســود و با هدف توسعه وآبادانی
کالن شــهرها همواره در کنار مدیریت شهرها و
شهروندان قرارداشته است،خاطرنشان کرد :این
بانک ،هــم اینک در کالنشــهرهایی همچون
شــیراز ،مشــهد ،قم ،قزوین ،اصفهــان ،تبریز،
کرمان ،ساری ،اردبیل ،کرمانشاه و سایر شهرها
عالوه بر ســرمایه گذاری ،خدمات نوینی بانکی
را به عموم هموطنان ارائه می دهد .درخشــنده
تصریح کرد :بانک شهر ،باوجود گذشت تنها چند
ســال از تاسیس آن ،به یک مجموعه پشتیبان و
موثر در هدایت برنامههای کالن شــهرها تبدیل
شده است.

پتروشیمی هنگام با تسهیالت بانک صنعت و معدن به بهره برداری می رسد

پتروشــیمی هنگام با تســهیالت ارزی  240میلیون طرح صنعتی مذکور با تولیــد اوره و آمونیاک و با  40بر صنعت پتروشیمی کشور خواهد گذاشت .بر اساس است طرح هاي زيربنايي زيادي در سال هاي اخير با
یورویی بانک صنعت و معدن به بهره برداری می رسد .درصد پیشرفت فیزیکی در استان بوشهر مراحل اجرایی این گزارش ،با بهره برداری از طرح پتروشیمی هنگام تسهيالت بانك صنعت و معدن در استان های کشور
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت و معدن ،خود را طی می کند و پس از اتمام تاثیر قابل توجهی برای  700نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد .گفتني به اجرا در آمده و موجب ايجاد اشتغال شده است.
یک پنجم کمبود برق مصرفی کشورجبران می شود

تامین مالی تولید یک هزار مگاوات برق توسط بانک صادرات ایران
های مختلف را فراهم کرده است.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانک
صادرات ایران ،مشارکت این بانک در
احداث و راه اندازی طرح های بزرگ
نیروگاهی کشور از ابتدای سال  ٩٠تا
پایان ســال  ،٩٦تولید  ٢٥٢٠مگاوات
برق در کشــور را هدف گذاری کرده
که همزمان با بهره برداری از نیروگاه
های «تولید برق گناوه مپنا»« ،شرکت

بانــک صــادرات ایران بــا پرداخت
تســهیالت و حمایت هــای مالی از
واحدهــای تولید کننــده بزرگ برق
کشور طی چند سال اخیر ،زمینه تامین
 ٢٥٢٠مگاوات انرژی مورد نیاز بخش

انرژی گستر جم» و «شرکت نیروگاه
زواره اصفهان» به ترتیب در شهر های
بندر گناوه ،یزد و زواره ١٥٠٠ ،مگاوات
برق تولیدی به شبکه سراسری کشور
پیوســته و با راه اندازی نیروگاه های
«افق توســعه انرژی خلیج فارس»،
«تعاونی توسعه انرژی رشد» و «مولد
برق اسالم آباد» در شهر های سبزوار،
اسالم آباد و زنجان نیز  ١٠٢٠مگاوات

برق تولیدی این پروژه ها به شــبکه
برق کشور وصل خواهد شد .بر اساس
اعالم وزارت نیرو ،کمبود برق کشــور
در حال حاضر حدود پنج هزار مگاوات
است که با وارد مدار شدن طرح های
تامین مالی شده بانک صادرات ایران،
یک پنجم این کسری جبران خواهد
شد .بانک صادرات ایران به عنوان یک
بانک موثر در حوزه ایجاد زیر ساخت

های بزرگ مادر تخصصی و عمرانی
کشور ،طی سال های اخیر با پرداخت
تسهیالت بیش از  ٧٤٩میلیون و ١١٢
هــزار یورو به  ٤طــرح ،اعطای ٢٢٥
میلیون و  ٣٠٠هزار دالر به یک طرح
و همچنین تخصیــص  ٢٠٠میلیارد
ریال به یک طرح نیروگاهی ،ســهم
بزرگی در راه اندازی پروژه های بزرگ
ملی طی سال های اخیر داشته است

افزايش چندبرابري مصرف برق در ایالم

عصرايرانيان ايــام-آذر يعقوبيان :شــيرخاني در جمع خبرنگاران
با اشــاره به افزايش چند برابري مصرف برق اســتان نسبت به سال
گذشته ،ميانگين مصرف مشترکان ايالميدر برخي از نقاط استان خط
قرمزها را در نورديده و در برخي ساعات عددي نزديک به سي درصد
بيش از مدت مشابه در سال گذشته ميباشد که همين عامل موجب
ايجاد فشار بيشــتر به مدار و قطعي برق در ساعات اوج مصرف شده
است.وي تغيير الگوي مصرف را مهمترين عامل به هم خوردن موازنه
توليد و مصرف برشمرد و تصريح کرد :در ابتداي انقالب براي جمعيت
سي ميليوني ظرفيت منصوبه صنعت برق کشور  ۵هزار مگاوات بوده
و اگر بر اساس استاندار رشد مصرف پيش برويم براي جمعيت فعلي
بايد طرفيت مطلوب  ۱۵هزار مگاوات باشــد ،اين در حالي است که
عدد طرفيت برق کشور قريب به  ۶۰هزار مگاوات است و اين اختالف

مساجد همواره هويت انقالبي گري
خود را حفظ کرده اند

برگزاری آئين کلنگ زني پروژه تکمیل خطوط آبرساني چابکسر

آئين کلنگ زني پروژه تکميل خطوط آبرساني
شهرچابکســر برگزار شد .سيد محسن حسيني
رئيس هيأت مديــره و مديرعامل آبفاي گيالن
با تشــريح ســيماي آب اســتان اظهار داشت:
99/9درصــد جمعيت اســتان تحت پوشــش
خدمات آب شهري ميباشند و مجموعه آبفاي
گيالن تالش دارد مشــترکين ايــن حوزه را به
99/98درصد افزايش دهد .وي با بيان اينکه در
شهرهاي مختلف جمعيت تحت پوشش خدمات
آب و فاضالب متفاوت است افزود :براي اجراي
طرحهاي آبرساني زيرساختهايي مورد نياز است که
وزارت نيرو براي استان گيالن  8طرح آبرساني را
پيش بيني نموده و مجري  5طرح شرکت آب و

فاحش را فقط مصرف بي رويه ميتواند توجيه کند.شيرخاني در ادامه
ضمن اشاره به طراحي جدول مديريت اضطراري بار  ،از مردم خواست
با مديريت صحيح مصرف مانع خاموشــيها شــوند ،که در اين بين
اســتفاده بي رويه از کولرهاي گازي که عمدتا غيراستاندارد هستند و
همچنين بهره گيري از وســايل پرمصرف در ساعات پيک ،بيشترين
فشار را به تاسيسات توزيع وارد ســاخته که ميتوان با تنظيم دماي
مناســب وتغيير و جايه جايي مصرف و اســتفاده از وسايل پرمصرف
در ساعات کم بار ،به کاهش مصرف کمک کنند.وي در پايان ضمن
تشکر از رسانههاي مختلف در خصوص انعکاس مشکالت مردميو
بيان کاســتيها ،برخي انتقادات و جريان ســازيها را نامناسب و بر
اساس عدم آگاهي دانســت و از اهالي رسانه خواست که در راستاي
فرهنگسازي و آموزش جهت کاهش مصرف کمک نمايند.

فاضالب و  3طرح نيز با مشارکت آب منطقهاي
اجرا خواهد شد .مديرعامل آبفاي گيالن با تأکيد
بر اينکه مجموعه طرحهاي آبرساني موجب ارتقاء
کيفيت آب خواهد شــد افــزود :کيفيت محدود
شدني نيست و استانداردها در کيفيت آب استان
رعايت شــده اســت و مرکز بهداشت نيز بر آن
نظارت دارد .وي در ادامه افزود :در فاز اول پروژه
آبرساني شهر چابکسر و توسعه شبکه آب دوران
محله با اعتباري بالغ بر  17ميليارد ريال حدود 10
کيلومتر لوله گذاري شده است و تالش داريم با
همت جمعي فاز اول اين پروژه همزمان با دهه
مبارک فجر مورد بهره برداري قرار گيرد که آب
شرب  1000خانوار را تأمين خواهد نمود.

چرخه توليد فوالد مبارکه از صفر تا صد در داخل کشور

عصرايرانيان اصفهان -ســميه کرباليــي :چرخه توليد
فــوالد مبارکه از صفر تا صد در داخل کشــور صــورت میگیرد.

محمد شــريعتمداري در آيين توسعه طرح فوالدسازي
و نورد فوالد ســبا اظهار داشت :تا هفت سال ديگر ۵۵
ميليون تن فوالد بايد در ســطح کشور توليد شود که
فوالد مبارکه اصفهان نيمياز اين ميزان توليد را هدف
خود قرار داده اســت.وي از فعاليت چهار هزار شرکت
توليد فوالد در سطح کشور خبر داد و بيان داشت :آنچه
امروز نگراني صنايع فوالد در سطح کشور است ،فراهم
نبودن زيرساختهاي الزم براي توليد فوالد است.وزير
صنعت با بيان اينکه در سال  ۲۳ ،۹۲ميليون تن فوالد
به اشکال مختلف به بازار عرضه و در اختيار مردم براي
ساخت و سازها قرار گرفت ،اضافه کرد :امسال اين رقم

به  ۳۴ميليون تن رسيده اســت و در اختيار مردم قرار
گرفته اســت.وي از اعالم ذخاير سنگ آهن در سطح
کشور به زودي خبر داد و افزود :بدنبال شناسايي معادن
جديد هستيم و به زودي آمار دقيقي از ذخاير سنگ آهن
را اعالم خواهيم کرد.شريعتمداري از رشد  ۲۲درصدي
توليد فوالد در کشــور خبر داد و ايــن رقم را باالتر از
ميانگين کشوري دانست و ادامه داد :امروز صنعت فوالد
بسيار پويا و فعال است و ميتوانيم از اين ظرفيت براي
توسعه اشتغالزايي استفاده کنيم.وي اعالم کرد :تاکنون
آمارهــاي خوبي را در حوزه صادرات فوالد داشــتيم و
توليدات خوبي را در حوزه شمش فوالدي و گندله سازي
داشتيم که به ترتيب شامل رشد  ۱۷درصدي در عرصه
شمش فوالدي و  ۱۱۹درصدي در گندله سازي بوديم.

آغاز عمليات ساخت بيمارستان  ۱۶۴تخت خوابي کودکان در بندرعباس

عمليات ساخت بيمارســتان  ۱۶۴تخت خوابي فوق
تخصصي کودکان در بندرعباس با حضور اســتاندار
هرمزگان و دو تــن از نمايندگان مردم اســتان در
مجلس شــوراي اســاميدر محوطه بيمارســتان
کودکان آغاز شد .فريدون همتي؛ استاندار هرمزگان
در مراســم کلنگ زني بيمارستان  ۱۶۴تخت خوابي
کــودکان بندرعباس گفت :بيمارســتان  ۱۶۴تخت
خوابي بندرعباس با زيربناي  ۸هزار و  ۵۰۰مترمربع
در  ۴طبقــه و با اعتبار  ۲۵ميليــارد تومان در مدت

دو سال ســاخته ميشــود .همتي افزود :بخشي از
هزينههاي ساخت اين بيمارستان را خيرين سالمت
تقبل کردهاند و بخشــي ديگر نيــز از طريق منابع
دولتي تامين ميشود .رئيس دانشگاه علوم پزشکي
هرمزگان گفت :بخشهاي سرطان ،جراحي کودکان،
سلول درماني ،تجهيزات مراقبتهاي ويژه کودکان
( )PICUو بخــش مراقبتهــاي ويژه نــوزادان
( )NICUو همه امکانات الزم در بيمارستان فوق
تخصصي کودکان تدارک ديده شــده اســت .سيد

حســين داودي افزود :شاخص تخت بيمارستاني در
استان  ۹دهم و در کشــور يک و هشت دهم است
که با راه اندازي بيمارستانهاي جديد به استانداردهاي
مطلوب نزديک ميشويم .رئيس بيمارستان کودکان
بندرعباس در ادامه گفت :ساختمان کنوني بيمارستان
در واقع با کاربري بيماران پوستي مزمن ساخته شده
بود که بنا بر ضرورت از سال  ۷۲به عنوان بيمارستان
کودکان استفاده شده است .ناظميافزود :با ساخت اين
بيمارســتان و با احتساب تختهاي ساختمان غرب

بيمارستان کودکان تختهاي بيمارستان کودکان به
 ۲۳۰تخت اســتاندارد افزايش مييابد .احمد مرادي؛
رئيس مجمع نمايندگان هرمزگان در مجلس شوراي
اسالميعنوان کرد :با راه اندازي مراکز درماني تا سه
سال آينده شــاخص تختهاي بيمارستاني استان
بهبود مييابد .حسينهاشميتختي ديگرنماينده مردم
هرمزگان در مجلس شوراي اسالميگفت :با همدلي
مسئوالن روند ساخت مراکز درماني استاني استان رو
به رشــد است؛ و هرمزگان هم اکنون به يک کارگاه

مديرعامل شرکت گاز استان آذربايجان شرقي:

تبريــز -توفيقيCNG :هاي اســتان
ماهانــه  54ميليون مترمکعــب گاز مصرف
مينمايند.مديرعامــل شــرکت گاز

استان آذربايجانشرقي با اعالم اين
خبر گفت :با مصــرف اين مقدار گاز

CNGهاي استان ماهانه  54ميليون مترمکعب گاز مصرف مينمايند

توسط وســايل نقليه استان در واقع
از مصــرف بنزين صرف نظر شــده
که ايــن جايگزيني عالوه بر ســود
اقتصادي براي صاحبان وسايل نقليه،
صرفهجويي در اقتصاد ملي و تاثيرات

در راســتاي حمايت از توليــدات داخلي
و ايجاد اشــتغال  ،بانک رفاه مبلغ 2230
ميليــارد ريال تســهيالت اشــتغالزايي
پرداخت کرده اســت.به گزارش روزنامه
عصرايرانيان به نقل ازروابط عموميبانک
رفاه کارگران ،اين بانک طي ســال  96با
حمايت از طرحهاي داخلي و ايجاد اشتغال
بــراي  815نفر ،مبلغ  2230ميليارد ريال
تسهيالت اشتغالزايي پرداخت کرده است.
انتصاب مديريت
منطقه يك موسسه اعتباري ملل

با صدور حكمياز سوي مدير عامل موسسه
اعتباري ملل ،جناب آقاي ســيد عيســي
طالعي بــه عنوان مديريــت منطقه يك
موسسه منصوب شدند .به گزارش روزنامه
عصرايرانيان به نقل از روابط عموميموسسه
اعتباري ملل در جلســه اي كه پنچ شنبه
بيســت و يكم تير ماه با حضور رياســت
محترم هيات مديره جناب آقاي مروجي،
معاونت امورشــعب جناب آقاي مهندس
طحان ،روســاي ادارات ،روساي حوزهها و
شعب منطقه يك در مشهد مقدس برگزار
گرديد ،معارفه ايشان انجام شد .و از زحمات
جناب آقاي سيد عبدالكريم جوادي رياست
ســابق منطقه قدرداني گرديد .در بخشي
از حكم ايشــان آمده است؛ انتظار ميرود با
ايجــاد همدلي و تقويت روحيه فداكاري و
خودباوري در بين همكاران و همراه نمودن
آنان با سياستهاي سازمان نسبت به اجراي
دستورالعملها و بخشنامههاي صادره اقدام
گردد.همچنين در بخــش ديگري از اين
حكم توصيه شده اســت از ظرفيتهاي
كالن حوزه علميه مشهد مقدس و نماينده
محترم مقام معظم رهبري و مراجع عظام
تقليد در راستاي اجراي صحيح بانكداري
اسالميبهره كافي گرفته شود.
ديدار مديرعامل آبفاي گيالن
با نماينده مردم لنگرود

مديرعامل شرکت توزيع نيروي برق استان خبر داد

پنجميننشستکميسيونمديريتاجرايي
ايمني حمل و نقل استان کرمان با حضور
دکتر بلوردي مديرکل راه وشهرســازي
استان کرمان،مدير کل دفتر فني استانداري
 ،روساي پليس راه و راهور و ساير اعضاي
کميسيون برگزار شــد .به گزارش روابط
عموميراه وشهرســازي کرمان ،پيگيري
مصوبات جلســات قبل از جمله برگزاري
همايش بزرگ کاهش تلفات جادهاي در
کرمان و ارائه گــزارش تحليل آماري از
تصادفات توسط اداره کل راهداري و حمل
و نقل جادهاي استان از جمله مواردي بود
که در پنجمين نشست کميسيون مديريت
اجرايي ايمني حمل و نقل استان کرمان
مورد بررسي قرار گرفت.

پرداخت بيش از  2000ميليارد ريال
تسهيالت اشتغالزايي توسط بانک رفاه

اخبارشهرستان

شهرستان

برگزارينشستكميسيونمديريت
اجراييايمنيحملونقلاستانکرمان

بانک و بیمه
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اخبار شهرستان

رئيــس کميســيون فرهنگي شــوراي
اسالمي شــهر قم بيان داشت :مسجد
چهارمردان قم يکي از مســاجدي است
که توانســته با وجود گذشت  40سال از
انقالب اسالمي ،همواره هويت انقالبي
بــودن خود را حفظ کند و به عنوان يک
مســجد الگو براي ديگر مساجد باشد.
حســن مالکي نژاد جمعه شب در آيين
رونمايي از پوســتر فراخوان  40مسجد
شاخص کشور که در مسجد چهارمردان
قم برگزار شــد گفت :يکــي از داليل
مهمي که اين مسجد براي آيين رونمايي
انتخاب شد به اين دليل بود که امام راحل
در مسجد چهارمردان قم نخستين راي
خود را به صندوق انداخته و از سوي ديگر
اين مسجد شاخصه هاي انقالبي بسياري
دارد .وي بيان داشت :مسجد چهارمردان
قم يکي از مســاجدي است که توانسته
با وجود گذشــت  40ســال از انقالب
اســامي ،همواره هويت انقالبي بودن
خود را حفظ کند و به عنوان يک مسجد
الگو براي ديگر مساجد باشد .مالکي نژاد
به حضور حجت االســام و المسلمين
ســيد علي خميني يادگار امام راحل در
مراسم رونمايي از پوســتر فراخوان 40
مسجد شاخص کشور اشاره کرد و گفت:
حضور ايشان در اين مراسم ياد امام راحل
را بار ديگر براي ما زنده کرده و خاطرات
آن دوران زنده شــد .رئيس کميسيون
فرهنگي شوراي اسالمي شهر قم تاکيد
کــرد :يکي از اهداف امــام راحل زمينه
سازي براي ظهور امام عصر(عج) بود که
بايد همواره در اين زمينه تالش کنيم و
بتوانيم در اين راستا گام برداريم.
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مثبت زيســت محيطي را به همراه
دارد .سيدرضا رهنماي توحيدي افزود:
اســتفاده بهينه از منابع انرژي ،بهبود
شرايط محيط زيســت و جايگزيني
ســوخت خودروها بــا گاز طبيعي از

مهمتريــن مزايــاي بکارگيري گاز
طبيعي ميباشــد که در همين راستا
شــرکت گاز آمادگي دارد نسبت به
تامين گاز متقاضيان مصارف عمده
استان اقدام کند .وي با اشاره به اينکه

هم اکنون اســتان آذربايجانشرقي
داراي  160جايــگاه عرضــه گاز
ميباشــد ،تصريح کرد :تعــداد 50
جايگاه مربوط به کالنشــهر تبريز و
 110جايگاه مربوط به شهرستانهاي

مديرعامل آبفاي گيالن با نماينده مردم
لنگرود دیــدار کرد.به گزارش دفتر روابط
عموميو آموزش همگاني شــرکت آب
و فاضالب اســتان گيالن ،بــه منظور
ســاماندهي پروژههاي فاضالب شــهر
لنگــرود از محــل اجراي تبصــره ، 3
مديرعامل اين شرکت با فرماندار ،نماينده
مردم در مجلس شوراي اسالمي ،شهردار
و شــوراي شــهر لنگرود ديدار نمود .در
اين ديدار سيد محســن حسيني رئيس
هيأت مديــره و مديرعامل آبفاي گيالن
با اشــاره به اهميت اجــراي پروژههاي
عمراني به منظــور ارائه خدمات مطلوب
به شــهروندان اظهار داشت :پروژهها به
نحوي برنامهريزي شــده که با کمترين
هزينه بتوان سيستم فاضالب بهداشتي
لنگرود را به ايســتگاه پمپــاژ و از آنجا
به ســمت تصفيه خانه فاضالب انتقال
داد .وي با تأکيد بر لــزوم برخورداري از
مبالغ دريافتي تبصــره  3در اجراي اين
پروژه ،خواســتار همکاري شــهرداري و
شــورا به منظور هزينه کرد مبالغ مذکور
در پروژه ســاماندهي فاضــاب لنگرود
شد و خاطرنشان کرد :ليست پروژههاي
قابــل اجرا در بخش فاضالب ســنتي با
هماهنگي بين شــورا و مدير امور تهيه و
اجرا و گزارش سه ماهه هزينه کرد مبالغ
تبصره  3به شورا ارائه خواهد شد.
سازمانهایدولتیدرزمینهصرفهجوئی
در مصرف انرژی ،الگو باشند

معاون پشتیبانی و منابع انسانی شرکت
آب و فاضالب روســتایی استان قم با
اشــاره به شرایط جوی حاکم و افزایش
درجــه حــرارت و در پــی آن افزایش
مصرف برق در کشــور گفــت :در این
شــرایط ،همدلی و همکاری همه مردم
بــه منظور جلوگیــری از قطعی برق با
رعایت صرفه جوئــی در مصرف الزم
بــوده و ادارات و ســازمانهای دولتــی
باید در این زمینه الگوی ســایر اقشــار
جامعه باشــند به گزارش روابط عمومی
شرکت آب و فاضالب روستایی استان
قم؛ محمد عســگری ،معاون پشتیبانی
و منابع انسانی شــرکت آبفار قم ،طی
گفتگویی گفــت :مديريت مصرف برق
با رهنمودهاي فرهنگي وايجاد تغييرات
بسيار ســاده در عادات و رفتار مصرف
كنندگان بعنــوان راهکار كوتاه مدت و
نيــز با تهيه  ،نصب و بهــره برداري از
وسايل و ماشــين آالت با راندمان بهتر
بعنوان راهــکار ميان مدت و بلند مدت
قابل اجرا مي باشد.

