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اخبار
اعالم اساميبرندگان سي و دومين
قرعه کشي بانک رفاه

اسامی برندگان سي و دومين مرحله قرعه
کش��ي جوايز حس��ابهاي قرض الحسنه
پسانداز بانک رفاه کارگران اعالم ش��د.به
گ��زارش عصرايراني��ان به نق��ل از روابط
عموميبانک رفاه کارگران؛ مشتريان بانک
ميتوانند با مراجعه به شعب و پورتال بانک
به نش��اني  www.refah-bank.irاز
نتيجه اين قرعه کشي مطلع شوند.گفتني
است  58کمک هزينه خريد واحد مسکوني
هر يک به ارزش ي��ک ميليارد ريال158 ،
کمک هزينه خريد خودرو داخلي به ارزش
هر يک  200ميليون ريال 258 ،جايزه نقدي
ب��ه ارزش هر يک  50ميلي��ون ريال358 ،
کمک هزينه خريد صنايع دستي به ارزش
هر يک  5ميليون ريال و  199هزار و 168
جايزه نقدي هر يک به ارزش يک ميليون
ري��ال از جواي��ز اين مرحله از قرعهکش��ي
حسابهاي قرضالحس��نه پسانداز بانک
رفاه کارگران بود.
برگزاری دوره آموزشي مسئولين
و پرسنل امور مالي بيمه سينا

دوره آموزش��ي دو روزه مسئولين و پرسنل
امور مالي بيمه س��ينا برگزار شد.به گزارش
روزنام��ه عصرايراني��ان به نق��ل از روابط
عموميبيم��ه س��ينا ،اين ش��رکت با توجه
به لزوم يکسانس��ازي و هماهنگي بيشتر
عمليات مالي بين س��تاد مرکزي و ش��عب
و همچنين ارتقاء سطح دانش کارشناسان
حوزه مال��ي ،اقدام به برگ��زاري يک دوره
آموزش��ي حسابداري مؤسس��ات بيمهاي و
فرآيندهاي اجرايي مسئولين و پرسنل امور
مالي خود کرد.از مباحث و سرفصلهاي اين
دوره آموزشي ميتوان به «اهداف و چارچوب
قواني��ن در صنع��ت بيمه و ش��اخصهاي
کارش��ناس مجرب مال��ي»« ،اس��تاندارد
حسابداري ش��ماره « ،»28آئيننامه شماره
 58مص��وب ش��وراي عالي بيم��ه (ذخاير
فني مؤسس��ات بيمه)»« ،خالصه اجمالي
از عمليات بيمه اتکايي و بيمه مش��ترک»،
«نکات کنترلي در حوزه امور مالي شعب و
نمايندگان» اشاره کرد.

نقش آفريني بانک صادرات ايران با پرداخت  ١١هزار فقره تسهيالت بانکي در قزوين

تسهيالت پرداختي بانک صادرات ايران
در استان قزوين در نيمه اول سال  ،٩٧از
 ١١هزار فقره فراتر رفت.
به گ��زارش روابطعموميبانک صادرات
ايران ،اين بانک در راس��تاي حمايت از
بخشهاي مختلف توليد و اش��تغال در
اس��تان قزوين با تخصيص بالغ بر٧هزار
و  ١٢٨ميليارد ريال از ابتداي سال  ٩٧تا
 ١٨شهريور سال جاري ،بيش از  ١١هزار
و  ١٣٣فق��ره تس��هيالت در بخشهاي

مختلف اقتصادي اين اس��تان پرداخت
کرده که س��هم قابل توجهي در تقويت
زير ساختهاي اقتصادي و رونق توليد و
اشتغال در اين استان داشته است.
بنا براين گزارش ،بانک صادرات ايران در
اس��تان قزوين از ابتداي فروردين تا ١٨
شهريور سال جاري ٣ ،هزار و  ٤٣١فقره
تسهيالت در بخش کشاورزي ٤٤٥ ،فقره
تس��هيالت در بخش صنعت و معدن٦ ،
ه��زار و ٧٢٠فقره تس��هيالت در بخش

خدمات و بازرگاني ٤٧ ،فقره تسهيالت
در بخش صادرات و  ٤٩٠فقره تسهيالت
در بخش س��اختمان ومس��کن پرداخت
کرده که ارزش کل اين تسهيالت طي
 ٦ماهه اول سال  ،٩٧به بيش از  ٧هزارو
 ١٢٨ميليارد ريال رسيده است.
اين ميزان تس��هيالت ب��ه تفکيک نوع
عقد نيز ش��امل يک ه��زار و  ١٣٤فقره
تسهيالت قرضالحس��نه با نرخ سود ٤
درصدي ٤ ،هزارو ١٨٤فقره تس��هيالت

افتتاح سيستم يکپارچه سازي «ال سي دي»هاي شعب بانک دي

با اتمام پروژه يکپارچه س��ازي « ال سي دي »هاي
شعب از ال س��ي ديهاي شعب بانک دي در سراسر
کشور رونمايي ش��د .به گزارش اداره روابط عموميو
تبليغات بانک دي؛طي مراس��ميبا حضور محمدرضا
قربان��ي ،مديرعامل ،علي فتحعلي ،نائب رئيس هيئت
مدي��ره  ،محمد علي بخش��ي زاده ،مع��اون فناوري
اطالعات و بانکداري الکترونيک ،جمش��يد قزوينيان،
مدي��ر روابط عموم��يو تبليغات و جمع��ي از مديران
و کارکنان بان��ک دي ،نرم افزار يکپارچه س��ازي ال
س��ي ديهاي شعب(ديجيتال س��اين ايج) به صورت
رسميافتتاح شد .محمد رضا قرباني ،مديرعامل بانک
دي در اين مراس��م ضمن قدرداني از تالش همکاران
اداره رواب��ط عموم��يو معاونت فن��اوري اطالعات و
بانک��داري الکتروني��ک و اداره کل پش��تيباني ط��ي
سالهاي گذش��ته در راس��تاي راه اندازي و يکپارچه
سازي ال سي ديهاي شعب گفت:اطالعرساني منظم
و منس��جم در ايجاد هم افزايي و پيش��برد اهداف هر
س��ازمان يک ضرورت است و ال سي ديهاي شعب
ابزاري اس��ت که اين امکان را فراهم ميآورد .قرباني
افزود:صرفه جويي در منابع و هزينههاي س��ازمان در
راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي يک اولويت است که
با راه اندازي سيستم يکپارچه سازي ال سي ديهاي

شعب و ميسر شدن امکان تبليغات رايگان ،اقداميموثر
در اجراي تبليغات اثربخش و هدفمند صورت ميپذيرد.
جمشيد قزوينيان ،مدير روابط عموميو تبليغات بانک
دي نيز در جريان مراس��م رونمايي از ال سي ديهاي
شعب با تشريح فرآيند گسترده اين پروژه گفت:فرآيند
عملياتي شدن يکپارچه سازي ال سي ديهاي شعب
ط��ي چندين مرحله جلس��ات کارشناس��ي با معاونت
فناوري اطالعات و بانکداري الکترونيک و نيز بررسي

جزييات تسهيالت مسکن ،ازدواج و کمک هزينه جهيزيه ويژه کارکنان ارتش

بانک مس��کن در پي هماهنگ��ي ب��ا اداره اعتبارات
بانک مرکزي  ،پرداخت تس��هيالت مسکن ،ازدواج و
کمک هزينه جهيزيه ويژه کارکنان و شاغالن ارتش
جمهوري اسالميايران (آجا) را در دستور کار خود قرار
داد.
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري بانک مسکن -هيبنا،
ب��ا تصويب هيات مديره بانک مس��کن به کارکنـان
ارتش جمهوري اس�لاميايران در مناطق ش��ـهري
تس��هيالت ويژه س��اخت و خريد مس��کن پرداخت
ميش��ود.اين تس��هيالت با هدف احداث و س��اخت

واحد مس��کوني و يا خريد مسکن در مناطق شهري
با رعايت مقررات مربوط به تس��هيالت «مش��ارکت
مدني مس��کن» يا «فروشاقس��اطي مس��کن» تا
سقف  100ميليون تومان پرداخت ميشود.تسهيالت
مس��کن کارکنان ارتش جمهوري اس�لاميايران به
معرفيشدگان از سوي بنياد تعاون آجا و ارايه گواهي
کسر از حقوق از عوامل ذي حسابي سازمان مربوطه
قابل پرداخت اس��ت به اين ترتيب که پس از دريافت
معرفينامه توسط اداره کل تسهيالت تبصرهاي بانک
مسکن ،اين درخواست به مديريتهاي شعب منطقه

مدي��رکل آموزش و پرورش اس��تان قم از
افزايش  ۸هزار نفر دانشآموز اس��تان طي
س��ال تحصيلي جديد خبر داد و گفت :اين
افزايش نيازمند ساخت  ۲۰مدرسه در استان
است .به گزارش اداره اطالعرساني و روابط
عموميآموزش و پرورش استان قم ،پيش از
ظهر امروز حميدرضا شيخاالسالم با حضور
در دفت��ر نمايندگي خبرگزاري تس��نيم در
اس��تان ،با اشاره به نقش آموزش و پرورش
در اعتمادس��ازي و اطمينان بخشي به آحاد
جامعه اظهار داش��ت :ام��روزه مردم نياز به
اعتماد و اطمينان نس��بت به مس��ئوالن و
افراد ذينفع خود دارند ،و آموزش و پرورش
استان در اين راستا حرکت ميکند.
وي افزود :بر اس��اس آمار نوسازي مدارس
کشور استان قم در سال  ،93آخرين استان
در رابطه با کمبود فضاي آموزشي در کشور
بوده و باالترين تراکم دانشآموزي در سطح
کشور را استان قم داشته است ،امروز بعد از
گذشت چند سال با همت خيرين ،مسئوالن
و اداره کل نوس��ازي مدارس  149مدرسه
مقاومسازي و احداث شد.

يا استا ن مربوطه ارسال ميشود و سپس مراحل بعدي
براي ارايه تسهيالت به متقاضيان معرفي شده انجام
ميشود.بازپرداخت اين تسهيالت به دو روش ساده و
پلکاني امکانپذير اس��ت و تابع نر خ سود تسهيالت
بدون سپرده مصوب شوراي پول و اعتبار و  18درصد
خواهد بود.بر اساس مقررات ،سقف تسهيالت پرداختي
بر اساس گزارش ارزياب بانک و با رعايت سقف مقرر،
 80درصد ارزش برآوردي ملک و مدت بازپرداخت آن
ي مانده ساختمان تا سقف
س��ه چهارم عمر مفيد باق 
 12س��ال اس��ت .به اين معنا که تسهيالت مصوب

ب��ه واحدهاي با عم��ر بناي بيش از  ۱۲س��ال تعلق
ت مدني
نخواهد گرفت.همچنين مدت دوره مش��ارک 
جه��ت احداث واحد مس��کوني حداکثر  12ماه تعيين
و تا سقف  24ماه مشروط به تأييد کميسيون اعتباري
مديريت شعب منطقه يا استان قابل تمديد خواهد بود.
تسهيالت خريد و يا ساخت مزبور با هيچ يک از ساير
انواع تسهيالت بانک به صورت همزمان قابل پرداخت
نيست؛ پرداخت اين تسهيالت با ترهين سند مالکيت
ش دانگ پالک مربوطه با رعايت ساير ضوابط و
ش�� 
ي ربط امکانپذير است.
مقررات ذ 

شهرستان

ذوب آهن پشتیبان فعالیتهای
فرهنگی و امدادرسانی

افزايش  ۸هزار نفري دانشآموزان
استان قم در سال تحصيلي ۹۸-۹۷

شرکتهاي مختلف و ارزيابي نحوه عملکرد سيستم در
محيط عملياتي از لحاظ کيفيت ،عملکرد و پشتيباني
در ساير بانکها و اجراي آزمايشي در چند شعبه بانک
محقق شده است.
مدير رواب��ط عموميو تبليغ��ات بان��ک دي افزود:با
اس��تفاده از سيستم يکپارچه س��ازي ال سي ديهاي
ش��عب ،تبليغات به صورت متمرکز و از طريق ستاد به
صورت مس��تقيم بر روي ال سي ديهاي شعب قرار

خواه��د گرفت و با توجه به ام��کان مانيتور هم زمان،
اداره روابط عموميميتواند نس��بت به زمان پخش و
محتواي تبليغات اشراف داشته و از اجراي آن اطمينان
حاصل نمايد.
قزويني��ان با اش��اره به اينکه پيش از اجراي سيس��تم
يکپارچه سازي ال سي ديهاي شعب،همياران روابط
عموميجهت اجراي طرحهاي تبليغاتي و اطالعرساني
در زمينه دريافت فايل ،اجراي طرح و کنترل زمانبندي
اجرا با مشکالتي مواجه بودند که مستلزم صرف زمان و
هزينه بود تاکيد کرد :در اين سيستم يک نيروي انساني
براي اين حوزه متمرکز خواهد بود که اين امر موجب
صرفه جويي در بهرهگيري از نيروي انساني و افزايش
ميزان بازدهي ميشود .مدير روابط عموميبانک دي
در ادامه ضمن تقدير و تشکر از همکاريهاي معاونت
فناوري اطالع��ات و بانکداري الکترونيک و اداره کل
پش��تيباني در آماده سازي زيرس��اختهاي فني و راه
اندازي سيستم يکپارچه سازي ال سي ديهاي شعب
گفت :اين سيستم با فراهم آوردن امکان پخش صدا و
تصوير آنالين و امکان ويدئو کنفرانس و تيزر در کليه
ش��عب  ،موجب صرفه جويي در هزينههاي تبليغات،
کاهش مصرف کاغذ ،مديريت زمان و افزايش کيفيت
برنامهها ميشود.

از سوي بانک مسکن اعالم شد؛

اخبار شهرستان

اصفهان،مريم کرباليي :حميدرضا متينپور
مديرکل کميته امداد امام خميني (ره) استان
اصفهان با حضور در ذوب آهن اصفهان با
مهن��دس منصور ي��زدي زاده مديرعامل
ش��رکت دي��دار و گفتگو نم��ود .مديرکل
کميته امداد استان اصفهان در اين ديدار ،
ذوب آهن اصفهان را پشتيبان فعاليتهاي
فرهنگي و امدادرس��اني دانس��ت و گفت
 :مردم خاطرات بس��ياري از موفقيتها ،
حماسهها و دستاوردهايي دارند که توسط
تالشگران اين ش��رکت رقم خورده است
.وي افزود  :يکي از مش��خصههاي اصلي
ذوب آهن اصفهان  ،برخورداري از مديران
متعه��د و ايثارگ��ر و کارکناني ف��داکار و
زحمتکش است که در اين صنعت سخت
به کشور خدمت ميکنند .مهندس يزدي
زاده مديرعامل ذوب آهن اصفهان نيز در
اي��ن ديدار  ،کمک به ايتام و کس��اني که
گرفتار هستند را مايه برکت براي کارکنان
و شرکت دانست و گفت  :ضرورت دارد با
تهيه تفاهم نامه بين خيريه والفجر کارکنان
ذوب آهن و کميته امداد  ،زمينه همکاري
اين دو نهاد مردميفراهم شود .وي افزود
 :حوزه خريد و روابط عموميتالش کنند
که در خريد ل��وازم مورد نياز از وس��ايلي
که توس��ط مددجويان کمتيه امداد ساخته
ميشود استفاده کنند.

در قال��ب عقود مبادلهاي و  ٥هزار و٨١٥
فقره تسهيالت در قالب عقد مشارکتي به
فعاالن اقتصادي اين استان پرداخت شده
که سهم قابل توجهي در بهبود معيشت و
باال بردن ميزان اشتغال داشته است.
بر اس��اس اي��ن گزارش ،اي��ن بانک در
راستاي عمل به مسئوليتهاي اجتماعي
و به منظور حمايت از اقش��ار کمدرآمد،
اعطاي وام قرضالحسنه به مدد جويان
تحت حمايت کميته امداد و بهزيس��تي،

تامي��ن وام ازدواج و تهي��ه جهيزي��ه،
تخصيص وام مشاغل خانگي به معرفي
ش��دگان اداره کل کار ،تع��اون و رف��اه
اجتماعي و س��ازمان بهزيستي ،پرداخت
وام خريد مسکن اقشار ويژه (خانوادههاي
معظم ش��هدا ،جانب��ازان و ايثارگران) و
همچنين کمک مس��تقيم ي��ا معرفي از
سوي وزارت صمت به بنگاههاي کوچک
و متوسط را در رئوس برنامههاي حمايتي
خود در استان قزوين قرار داده است.

پتانسيلهاي بالقوه اقتصادي ايران

کشور همچنين بزرگترين ذخيره روي در جهان را دارد .ايران همچنين
هشتمين توليدکننده میوه ،دومين توليدکننده خیار ،چهارمين توليدکننده
س��یمان ،نهمين توليدکننده آهن ،هشتمين توليدکننده لیمو ،دهمين
توليدکننده انگور ،دومين توليدکننده زردآلو ،هشتمين توليدکننده مرغ،

توسط اداره آب وفاضالب شهر مهاجران برگزار شد؛

استقرار يک روزه ميز خدمت درمصلي شهر مهاجران

مرکزي :در راس��تاي برقراري ارتب��اط موثر با
مش��ترکان ،اداره آب وفاضالب شهر مهاجران
به منظور پاس��خگويي به پرس��شها  ،پيگيري
درخواس��تها و برطرف نمودن مشکالت مردم
شهر اقدام به استقرارميز خدمت در محل مصلي
شهر و با حضور امام جمعه نمود.مهندس وحيد
صفري رئيس اداره آب وفاضالب شهر مهاجران
اظهار داش��ت :در راستاي استقرار ميز خدمت و
پاس��خگويي ب��ه م��ردم اداره آبف��ا مهاجران با
حضور حجت االس�لام والمسلمين نيکزاد امام
جمعه اين ش��هر وجمعي از مسئولين محلي به
مشکالت و درخواستهاي مطرح شده از سوي
مردم رسيدگي نمود.

رئي��س اداره آب وفاض�لاب ش��هر مهاجران
درادام��ه گف��ت :تبيي��ن نوع خدمات ش��رکت
آب وفاض�لاب اس��تان مرک��زي  ،پاس��خ ب��ه
پرسشهاي مش��ترکين و ارائه توضيحات الزم
به خواس��تهاي مردمياز جمله اقداماتي است
که در اين زمينه انجام شد.
وي درپاي��ان اظهار داش��ت :در اي��ن برنامه از
شهروندان در خواست شد تا در توسعه فرهنگ
مصرف بهين��ه ومديريت مصرف آب همکاري
و مس��اعدت الزم را ب��ا آب وفاض�لاب ش��هر
مهاجران داشته باش��ند تا انجام خدماترساني
به نحوه احس��ن و مطلوب در بهترين شکل به
مشترکين ارائه شود.

س��ومين توليدکننده گاز طبیعی ،شش��مين توليدکننده نفت ،سومين
صادرکننده نفت ،شش��مين توليدکننده پیاز ،دومين توليدکننده گردو،
سومين توليدکننده هندوانه ،هفتمين توليدکننده گوجه فرنگی ،هفتمين
توليدکننده مرکبات ،چهارمين توليدکننده بادام و هفتمين توليدکننده
پش��م ،س��يزدهمين توليدکننده آهک و دومين توليدکننده پرلیت در
جهان است.
در ايران حدود  50ميليون هکتار زمين زراعي مناس��ب وجود دارد که
 20ميليون هکتار از آن زيرکشت است .ساالنه بيش از صد ميليون تن
موادغذايي در کش��ور توليد ميشود .کشور ما در حال حاضر در توليد
بيشتر محصوالت استراتژيک در مسير خودکفايي قرار دارد.
ب��ا توجه به اينکه کش��ور ما کش��وري چهار فصل اس��ت و موقيت
خوب��ي از لحاظ اقليميو جغرافيايي دارد از پتانس��يل بااليي در توليد
انواع محصوالت کش��اورزي برخوردار است که بايد با اصالح مناسب
زيرساختهاي کشاورزي و پاسخگويي به نيازهاي کشاورزان از اين
پتانسيل باال به نحو مطلوبي بهر برداري نمود.

مديرعامل سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري قم مطرح کرد:

حذف آب شرب از آبياري فضاي سبز در صورت تامين منابع جايگزين

مديرعامل سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري
قم با تاکيد بر اينکه ش��هرداري اين آمادگي را دارد
که آب ش��رب را به ط��ور کامل از چرخ��ه آبياري
فضاي سبز حذف کند ،گفت :اين در صورتي است
که جايگزين اين منابع ،چاه يا پساب باشد تا فضاي
سبز شهر دچار مشکل نشود.
پيام جواديان با بيان اينکه تمام گونههاي پر آببر و
با نياز آب زياد در توسعه فضاي سبز شهر قم حذف
شده است ،اظهار کرد :گونههاي کمآببر جايگزين
گونههاي با نياز آبي زياد شده است؛ در برخي موارد
که احداث فضاي سبز جديد داريم چمنهايي که از
فضاهاي ديگر جابجا شده کاشت ميشود.
وي ب��ا تاکيد بر اينکه ش��هرداري اي��ن آمادگي را

دارد که آب ش��رب را به طور کامل از چرخه آبياري
فضاي سبز حذف کند ،افزود :اين در صورتي است
که جايگزين اين منابع ،چاه يا پساب باشد تا فضاي
سبز شهر دچار مشکل نشود.
مديرعامل سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري
قم با اش��اره به پروژههاي تحقيقاتي اين سازمان،
اظهار کرد :پروژه شناس��ايي و بررس��ي گونههاي
مقاوم و بوميش��هر قم ،طرح جامع آب فضاي سبز
قم ب��ا رويکرد جداس��ازي آب ش��رب ،طرح جامع
کمربند سبز شهر براي شناسايي مکانهاي مناسب
براي فضاي س��بز ،مناسبس��ازي و تصفيه ثانويه
پساب و فاضالب خاکس��تري عمدتا تا پايان سال
به سرانجام خواهد رسيد.

محمدرضا برکت ،درباره جشنواره زاينده رود مطرح کرد:

جشنواره زاينده رود ،نمونه خاصي از توسعه ورزشهاي همگاني بود

اصفهان،مريم کرباليي :محمدرضا برکت ،درباره
جش��نواره زاينده رود گفت :س��ومين جش��نواره
ورزشي زاينده رود ،با همکاري و حمايت هيئت
انجمنهاي ورزشي اصفهان و معاونت فرهنگي
ورزش��ي ش��هرداري اصفهان ،توسط شهرداري
منطقه شش اصفهان برگزار شد و اين جشنواره،
نمونه خاصي از توس��عه ورزشهاي همگاني با
رويکرد ايجاد ش��ور و نشاط و اش��تياق ،در بين
خانوادهها بود.
اين جش��نواره ،يک همکاري چند جانبه بود اما
ش��هرداري منطقه ش��ش ،تقريبا براي يک ماه
مش��غول به برپايي اين مراس��م بوده و استقبال

بس��يار زيادي نيز از اين مراسم ش��د.وي ادامه
داد :با ديدن اس��تقبال از اين مراسم ،به اين فکر
افتادي��م که پس از اي��ام محرم و صفر ،اين نوع
کارهاي جذاب و ديدني را که باعث شور و نشاط
در مردم ميشود را بيشتر انجام دهيم.
براي مثال ،بالن س��واري يک��ي از فعاليتهاي
جش��نواره زاينده رود بود که ش��هرداري منطقه
ش��ش ،آماده اس��ت که در آينده و به خصوص
در اي��ام عيد نوروز اينامکان را براي عموم مردم
و گردشگران مهيا س��ازد تا تجربه بالن سواري
و ن��گاه به اصفهان را از باال داش��ته باش��ند چرا
ک��ه اين کار حس پ��رواز را در مي��ان مردم القا

تعيين تکليف ديه و خسارت پالسکو

پس از بررس��يهاي فني و کارشناسانه
بي��ش از  ۳۲۰ميلي��ارد ريال خس��ارت
مرب��وط ب��ه رش��ته آتش س��وزي در
خص��وص پرونده پالس��کو از س��وي
ش��رکتهاي بيمه به زيان ديدگان اين
حادثه پرداخت شد.
به گزارش عصرايرانيان به نقل ازاداره
کل رواب��ط عموميو ام��ور بين الملل
بيم��ه مرک��زي در بخ��ش بيمههاي
مسئوليت ،مبلغ بيست و هشت ميليارد
و پانصد ميليون ريال بابت فوت پانزده
تن از ش��هداي آتش نش��ان توس��ط
ش��رکت بيم��ه کارآفري��ن و پرداخت
س��رمايه ف��وت بيم��ه عم��ر و حادثه
ش��انزده تن از قرباني��ان اين حادثه از
س��وي همين ش��رکت به مبلغ سي و
پنج ميليارد و ششصد و هشتاد ميليون
ريال به حساب ذي نفعان قانوني آنان
واريز شده است .شايان ذکر است سه
تن از ش��هداي حادثه پالس��کو داراي
بيمه نامه انف��رادي عمر و تامين آتيه
بودند که شرکت پاس��ارگاد به عنوان
بيمه گر بيش از يک ميليارد و سيصد
ميليون ريال به ذي نفعان قانوني آنان
پرداخت کرده است.
باجه بيرجند بيمه سرمد افتتاح شد

باج��ه بيم��ه س��رمد در ش��هر بيرجند،
ساختمان مرکزي بانک صادرات استان
خراسان جنوبي افتتاح شد.
به گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل
از روابط عموميبيمه س��رمد ،مراس��م
افتتاحي��ه اي��ن باج��ه با حض��ور دکتر
مجتب��ي کات��ب رييس هي��ات مديره،
کالنت��ري مدير بانک صادرات اس��تان
خراس��ان جنوبي ،راس��تي معاون وي،
رسولي مدير ش��عبه خراسان رضوي و
جمعي از روس��اي شعب بانک صادرات
در اين اس��تان برگزار ش��د.بر اس��اس
اين گزارش ،باجه بيرجند بيمه س��رمد
به نش��اني بيرجن��د ،رحيم آب��اد ،فلکه
اول ش��هيدمدرس ،س��اختمان مرکزي
بانک صادرات خراس��ان جنوبي ،آماده
پاسخگويي به هموطنان محترم در اين
استان خواهد بود.
اخبارشهرستان
 6مخزن ذخيرهاي در جنوب تهران
آماده بهره برداري هستند

ايران هجدهمين اقتصاد برتر دنيا؛

ايران کش��وري اس��ت غني از س��رمايهها و ثروت ملي و فرهنگ و
پيشينهاي غني که نخبگان و دانشمندان بزرگي از اين خاک برخاسته
و گنجينهاي از دانش و علم و بالندگي است.
اقتصاد ایران يک اقتصاد ترکيبي و در حالگذاراست که بخش عمدهاي
از صادرات در ايران بر پايه صادرات نفت و گاز است .اقتصاد ايران يکي
از معدود اقتصادهاي بزرگ اس��ت که در جريان بحران مالی -۲۰۰۷
 ۲۰۰۹مس��تقيما دچار آسيب نشد .ايران هجدهمين اقتصاد برتر دنيا،
چهارمين توليدکننده نفت در جهان ،داراي اولين ذخاير گازی جهان،
حائز رتبه دهم در صنعت گردش��گری و رتبه پنجم در اکوتوریس��م،
بزرگترين و بيشترين ميزان صنايع در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا،
رتبههاي چهارم تا دهم دنيا در توليد روی و کبالت ،داراي رتبه برتر در
ذخاير آلومینیوم ،منگنز و مس در جهان ،رتبه چهارم دنيا به لحاظ تنوع
توليدات محصوالت کشاورزی ميباشد.
ايران بزرگترين توليدکننده پس��ته ،زعفران ،خاویار ،زرشک ،فیروزه،
میوههای ش��فتی مثل زردآلو و فرش دس��تباف در جهان است .اين

اخبار

ميکن��د و باع��ث ش��ور و نش��اط گردش��گران
ميشود.مدير منطقه شش ش��هرداري اصفهان
در مورد برنامههاي آينده اين منطقه شهرداري،
خاطرنش��ان ک��رد :همينطور ،در اين جش��نواره

با اي��ن رويکرد وارد ش��ديم ک��ه خانوادهها ،در
تماميردههاي س��ني به ورزش روي آورند و با
ورزشهاي جديد و ناشناخته تري نظير دارت يا
کريکت ،آشنا شودند که از اين موضوع ،استقبال
بااليي ش��د .برکت اف��زود :اميدواريم در آينده و
حتي در سال جاري ،باز هم بتوانيم با اين دست
برنامهها رضايت عموميرا ايجاد کنيم .شهرداري
اصفهان ،با توجه به امکانات ورزشي باالي خود،
حاضر به همکاري با تماميهيئتهاي ورزش��ي
ب��راي برنامهه��اي تفريح��ي خواهد ب��ود و از
برنامههاي نش��اط آور در جامعه ،استقبال خواهد
کرد.

اسالمش��هر،داوود کاظم��ي :با اس��تفاده
از اعتب��ارات ج��اري و عمراني  ،عمليات
س��اخت و تجهيز  6باب مخزن ذخيرهاي
در جنوب غربي استان تهران انجام شده
و در ش��رف اتمام ميباش��د  .مديرعامل
اين ش��رکت با اعالم خب��ر مذکور اظهار
داش��ت  :در راس��تاي اج��راي طرحهاي
تکميلي و تامين و توزيع آب آش��اميدني
ش��هروندان در ش��هرهاي تحت پوشش
مطابق با اس��تانداردهاي الزم  ،عمليات
س��اخت و تجهيز  6باب مخزن ذخيرهاي
با حجمهاي مختلف در دس��تور کار قرار
گرفته و در حال کارهاي پاياني و مرحله
بهره برداري قرار دارند  .مهندس ابوالفضل
صدرائيه ضمن تشريح مشخصات ساخت
و تجهيز مخازن مذکور يادآور ش��د  :اين
مخازن ب��ا هزينه اعتب��اري معادل 300
ميلي��ارد ريال از مح��ل اعتبارات عمراني
و ج��اري و مجموع ًا ب��ا ظرفيت  45هزار
مترمکعب در شهرستانهاي اسالمشهر و
رباط کريم ساخته و تجهيز گرديده است
 .و به منظور زخيره و توزيع آب ش��رب 3
شهرستان اسالمشهر  ،بهارستان و رباط
کري��م و همچنين از طري��ق خط جديد
به عنوان خ��ط پش��تيباني و تقويت آب
آشاميدني ش��هرهاي اسالمشهر  ،نسيم
ش��هر  ،نصير شهر  ،رباط کريم  ،گلستان
 ،صالحي��ه و پرند در مواقع پيک مصرف
مورد استفاده و بهره برداري قرار خواهند
گرفت  .مديرعامل آبف��اي جنوب غربي
يادآور شد  :ساخت و تجهيز اين مخازن در
حال انجام کارهاي پاياني و مرحله تست
مخازن قرار دارد  .و در حال حاضر با بيش
از  98درصد پيش��رفت فيزيکي در شرف
اتمام ميباش��ند .و اميدواريم مطابق روند
فعلي و س��رعت عمل مطلوب در اجراي
اي��ن طرحه��ا کل اين پنج ب��اب مخزن
حداکث��ر ظرف م��رداد م��اه جاريبه اتمام
و انش��ااهلل در هفته دول��ت در مدار بهره
برداري ق��رار گيرند  .رئيس هيئت مديره
آبفاي جنوبغربي اس��تان تهران با اش��اره
ب��ه تراکم جمعيت باال و همچنين مهاجر
پذيري منطقه جنوب غربي استان تهران
اظهار داش��ت  :در ح��ال حاضر و مطابق
برنامهه��اي زمانبندي ش��ده و مديريت
لحاظ ش��ده آب شرب شهروندان محترم
در اين منطقه با کميت و کيفيت مطلوب
و مطابق با اس��تانداردهاي الزم تامين و
توزي��ع ميش��ود و با توجه به س��اخت و
تجهيز و اضافه شدن  5باب مخزن جديد
االحدا ٍث به مدار توزيع اميدواريم ش��اهد
ارتقاء کيفي و افزايش کميآب آشاميدني
شهروندان و مشترکين محترم باشيم.

