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اخبار
واحدهای برتر بانک رفاه در حوزه
خدمت رسانی تجلیل شدند

اخبار

یازده شعبه بانک آینده به سامانه خدمات بانکی نابینایان مجهز است

یازده شعبه بانک آینده با نصب و راه اندازی «سامانه
خدمات بانکی نابینایان» به روش��ندالن خدمات
وی��ژه ارائه میکنند .پانزده��م اکتبر (۲۳مهرماه)
روز جهانی گرامیداشت نابینایان و روز بین المللی
عصای سفید است و بانک آینده در تالش است با
تسهیل ارای ه خدمات مطلوب ،با کیفیت و متناسب
با شرایط اقشار مختلف جامعه ،گامهای موثرتری را
در انجام مسئولیتهای اجتماعی نسبت به نابینایان
بردارد .بانک آینده نخستین سامانه عملیات بانکی
ویژه روشندالن را در سال  ۱۳۹۵نصب و راهاندازی

کرد و اکنون  ۱۱ش��عبه بانک در تهران ،مش��هد،
اصفهان ،شیراز ،اهواز ،تبریز ،ساری ،ارومیه و کرج
به این سامانه مجهز ش��ده است .سامانه خدمات
بانکی نابینایان در تهران در شعب بانک در خیابان
دولت ،شهرک غرب (خیابان درختی) و یوسف آباد
شده است .شعب بلوار سجاد در
نصب و راهاندازی 
مشهد ،سی و سه پل در اصفهان و شعبه چهارراه
مالصدرا در ش��یراز نیز به س��امانه خدمات بانکی
نابینایان مجهز شده است .نابینایان برای دریافت
خدمات ویژه و بهرهبرداری از این سامانه می توانند

در ش��هر اهواز به ش��عبه خیابان طالقانی در تبریز
به ش��عبه بانک واقع در خیاب��ان امام خمینی و در
ساری به شعبه میدان شهدا مراجعه کنند .سامانه
خدمات بانکی نابینایان در ش��عبه میدان خیام در
ارومیه و شعبه بانک خیابان شهید بهشتی در کرج
نیز نصب ش��ده و به روشندالن خدمات ویژه ارائه
میکنند .بر اساس امکانات و تجهیزات این سامانه
روشندالن میتوانند خدماتی مانند :افتتاح حساب،
برداش��ت و واریز وجه ،خدم��ات کارت بانک را با
اس��تفاده از ورودی و خروجیهای صوتی و بریل

در این شعب دریافت کنند .با استقرار این سامانه
انجام عملیات بانکی برای نابینایان با بهرهگیری از
دستگاه برجس��ته نگار و نصب نرم افزار فرمهای
بانک��ی فراهم ش��ده و روش��ن دالن میتوانند به
تنهایی به ش��عب که به این سامانه مجهز شدهاند
مراجعه و عملیات بانکی خود را شخصا انجام دهند.
ش��هروندان می توانند برای دریافت آدرس دقیق
شعب وبسایت
این ش��عب ،به بخش جستجوی ِ
بانک آینده ،مراجعه و یا با مرکز ارتباط بانک آینده
به شماره  ۰۲۱ – ۲۷۶۶۳۲۰۰تماس بگیرند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران تشریح کرد

از واحده��ای برت��ر بانک رف��اه در حوزه
خدمت رس��انی در جشنواره شهید رجایی
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تجلیل
ش��د.به گزارش روزنام��ه عصرایرانیان به
نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران؛
مدیری��ت های امور ط��رح و برنامه ،مالی
و مدیریت ش��عب اس��تان های خراسان
رض��وی ،کرم��ان و آذربایج��ان ش��رقی
بانک رف��اه به عنوان واحده��ای برتر در
حوزه خدمت رس��انی م��ورد تجلیل واقع
ش��دند.دکتر محس��نی بندپی سرپرست
وزارت تع��اون ،کار و رف��اه اجتماعی طی
س��خنانی در این جشنواره با تشریح لوازم
و ضروریات توس��عه یافتگی خاطر نشان
س��اخت :اگر توس��عه را هدف��ی مطلوب
تعریف کنیم الزم است برای دستیابی به
آن ابزارها و زیرساخت های الزم را فراهم
سازیم.سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماع��ی ادام��ه داد :برنامه ریزی مبتنی
بر علم و ش��واهد ،مدیریت خوب و نظام
اداری منظ��م و کارآمد برخی از مهمترین
ابزارهای توسعه یافتگی است.وی در ادامه
به تش��ریح نظ��ام اداری مطلوب پرداخت
و گفت :این نظام دانش��گرا ،متخصص و
شایسته ساالر است .این موارد باید در نظام
اداری نهادینه و تقویت شود.دکتر محسنی
بندپ��ی ب��ا قدردانی از عملک��رد مطلوب
وزارتخان��ه و س��ازمانهای تابعه در حوزه
خدمت رس��انی خاطرنش��ان ساخت :این
عملکرد حاصل هم افزایی تمامی دستگاه
ها بوده و نش��ان دهنده این است که این
وزارتخانه در امر خدمت رسانی موفق بوده
است.پیش از سخنان دکتر محسنی بندپی
آقای شریعت مشاور وزیر و مدیرکل دفتر
مدیری��ت عملکرد وزارتخانه به تش��ریح
گزارشی از روند ارزیابی عملکرد دستگاه ها
و شاخصهای مورد بررسی پرداخت.

شکست اقتدار دالر با سیاست های تحریمی آمریکا

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت :کشورهای
دنی��ا این امکان را در اختیار دارند که به مرور به جای
اس��تفاده از دالر ،سبدی از ارزهای کشورهای دیگر را
مبنای تجارت خود با یکدیگر قرار دهند؛ روسیه ،ترکیه
و چین گام های اولیه را برای این منظور برداشته اند.
کاهش روز به روز اعتبار دالر از مهمترین آثار و نتایجی
اس��ت که رویه غیر منصفانه امریکا در تعامالت بین
المللی با کشورهای دیگر در پی داشته است؛ مهمترین
اقتصادهای دنیا به این نتیجه رس��یده اند که به دلیل
سـوء اسـتفاده های آمریکا از فراگیری دالر و استفاده
ابزاری از آن در جریان تحریم ها بعنوان اهرم فشار بر
کشورها ،وقت آن رسیده که از جهانروایی دالر بکاهند.
به نظر می رس��د دوران طالیی سلطه دالر بر اقتصاد
دنی��ا به پایان خود نزدیک اس��ت .به گ��زارش روابط
عمومی بانک توسعه صادرات دکتر علی صالح آبادی
در گفتگو با اگزیم نیوز در این باره می گوید :دنیا آبستن
تحوالت عظیم است؛ قدرت های بزرگ اقتصادی دنیا
از جمله امریکا ،چین  ،روسیه و اتحادیه اروپا با یکدیگر
بر سر مسائل مختلفی چون تعرفه ها ،محدودیت های
مختلف برای خرید نفت و نیز اعمال تهدیدات گوناگون
اقتصادی و تجاری درگیری هایی دارند؛ در این میان
برنده آن کشوری است که بتواند از فرصت های بوجود
آمده در جریان این تقابل ها بهره برداری الزم را بکند.

به گفته صالح آبادی حذف دالر از چرخه مبادالت بین
کشورها یک زمزمه مبارک است؛ پیش از این اعتماد
کامل به دالر از سوی کشورهای دنیا ،این قدرت را به
آمریکا داده بود که نظام اقتصادی جهان را زیر سلطه
خود بگیرد؛ اکن��ون دیوار بلند این اعتماد در حال فرو
ریختن اس��ت .وی افزود :اعتماد بیش از حد به دالر،
اقتصاد کشورها را در موضع ضعف قرار داده و شرکت
ها و مجموعه های اقتصادی بسیاری از سوی آمریکا
تحت فشار قرار دارند؛ بنابراین اجماع بین کشورها برای

بانک صادرات ایران با «سپهر دانش» بانکداری را به مدارس برد

همزمان با آغاز س��ال تحصیلی جدید ،بانک صادرات
ایران به منظور توس��عه فرهنگ بانکداری و آش��نایی
بیش��تر دانشآموزان با خدمات نوی��ن بانکی ،از طرح
«سپهر دانش» رونمایی کرد .به گزارش روابطعمومی
بانک ص��ادرات ایران ،دانشآموزان سراس��ر کش��ور
میتوانن��د با افتتاح حس��اب س��پرده کوتاهمدت طرح
«س��پهر دانش» نزد شعب این بانک و دریافت کارت
ویژه دانشآموزی ،ضمن بهرهمندی از نرخ  ١٠درصدی
سود سپرده ،امکان افزایش موجودی ،انجام تراکنشها

در درگاهه��ای بانکداری الکترونی��ک ،با عضویت در
باش��گاه مش��تریان بانک از یک هزار جایزه ارزشمند
ب��ه ارزش بالغ بر  ٦میلیارد ریال به قید قرعه برخوردار
ش��وند .عالوه بر این ،دانش آموزان میتوانند در قالب
این طرح معادل دو برابر معدل موجودی حساب خود ،تا
سقف  ٥میلیون ریال در دوران ابتدایی (اول تا ششم) و
 ١٠میلیون ریال در دوران دبیرستان (هفتم تا دوازدهم)
کارت اعتباری مرابحه با امکان انتقال اعتبار به والدین به
عنوان کمک هزینه خرید نوشتافزار و  ...دریافت کنند.

اس��تاندار خوزس��تان با اش��اره به اینکه
توسعه ناهمگون سبب گسترش احساس
تبعی��ض در جامع��ه م��ی ش��ود گفت:
پیامدهای توسعه ناهمگون در یک شهر
بیش��تر و منفی تر از عدم توسعه است.
غالمرضا ش��ریعتی در هفتمین جلس��ه
ستاد استانی بازآفرینی پایدار شهری با
اش��اره به وجود برخی احساس تبعیض
ها در سطح شهر ناش��ی از عدم توسعه
مت��وازن ادامه داد :برای توس��عه محیط
های ش��هری نیازمند برنامه همه جانبه
هس��تیم .وی ب��ا تاکید بر ل��زوم تدوین
برنامه های جامع بهسازی شهری برای
اهواز تصریح کرد :ظرفیت ایجاد ش��ده
در س��تاد بازآفرینی شهری یک فرصت
مغتنم است که باید از آن نهایت استفاده
را ب��رد نه آنکه با برخ��ی نزاع های بین
دستگاهی فرصت سوزی کنیم.
استانداردسازی خدمات موجب
ارتقای رضایت شهروندان می شود

نائب رئیس ش��ورای ش��هر تبریز گفت:
استانداردس��ازی خدمات موجب ارتقای
رضایت ش��هروندان می ش��ود .س��ونیا
اندیش در صحن علنی ش��ورای ش��هر
تبری��ز ضمن تبری��ک روز والدت امام
محمدباق��ر(ع) اظهار کرد :آرزو می کنم
ای��ن ایام برای م��ا تلنگری باش��د تا با
اندیش��یدن به فلسفه امامت و نوع رفتار
آن بزرگواران بتوانیم در مس��یر صحیح
گام برداریم و منش آن بزرگواران چراغ
راه زندگی ما باشد .وی در بخش دیگری
از س��خنانش به روز جهانی اس��تاندارد
اشاره کرد و گفت :استاندارد یعنی اینکه
پایه تمام کارها علم بوده و فناوری ها بر
پایه آن بنا گذاشته شده باشد.
نوآوری و بهرهوری را اولویت
کاری سايپا قرار میدهیم

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت:
باید با افزایش بهرهوری و انجام صحیح و
درست مسئولیت اجتماعی ،منافع تمامی
ذی نفع��ان را تأمین کنی��م .به گزارش
س��ايپانيوز ،دكترمحمدرضا س��روش در
نخس��تین روز کاری در گروه س��ایپا در
جلسه س��تاد توليد كه باحضور اعضای
هیأتمدی��ره ،مدیران ارش��د ،معاونان و
جمعی از مدی��ران گروه خودروس��ازی
س��ایپا برگزار ش��د ،گفت :با استفاده از
دانش و تجربه مدی��ران این مجموعه،
در س��ایه آرامش و همگرایی و بهدور از
تنش ،اهداف سازمان را محقق کنیم.

با اجرایی شدن طرح «سپهر دانش» در بانک صادرات
ایران ،دانشآموزان میتوانند تا س��قف  ٢میلیون ریال
در هفته تراکنش داش��ته و از طریق تمامی درگاههای
اینترنتی ،خدمات بانکداری الکترونیک را انجام دهند.
بنا براین گزارش ،صدورکارت با درج نام دانشآموز در
ای��ن طرح بدون کارمزد بوده و بانک صادرات ایران به
مناسبت سال ( ١٣٣١سال تاسیس بانک) مبلغ  ٣١هزار
تومان در این کارتها به عنوان هدیه واریز خواهد کرد.
آشنایی با امور بانکی ،ورود به عرصه خدمات بانکداری و

آموزش تدریجی مبادالت پولی و مالی به دانشآموزان
و امکان واریز و برداش��ت از حساب شخصی ،از جمله
اهداف این طرح است .همچنین این طرح ،کسب امتیاز
از تراکنشه��ای انجام ش��ده در درگاههای بانکداری
الکترونی��ک ،امکان بهرهمن��دی از جوایزی همچون
کمک هزینه خرید اقالمی مانند تلفن همراههوشمند،
تبلت ،دوچرخه ،نوش��تافزار و لوازم ورزش��ی در قالب
قرعهکشیهای باشگاه مشتریان را برای دانشآموزان
فراهم کرده است.

مهندس عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه:

همهی برنامههای فوالد مبارکه با قوت بیشتر اجرا خواهد شد

و کارکنان در تمامی ادوار شرکت دانست و گفت :در
ادامه راه مدیران قبلی این ش��رکت بزرگ امیدوارم
در س��ایه تالش مضاعف و همکاری بیش��تر همه
همکاران خود در ش��رکت بتوانیم ف��والد مبارکه را
در مسیر دس��ت یابی به جایگاه باالتری در سطوح
بین المللی قرار دهیم.وی در ادامه با تاکید بر نقش
و اهمیت نیروی انس��انی در سازمانها تصریح کرد:
رش��د نیروی انس��انی و ایمنی و سالمت همکاران
و توجه ب��ه مباحث کاری و معیش��تی این عزیزان
در اولویتهای کاری س��ازمان است که امیدوارم با
همکاری و همدلی بتوانیم طرحهای در دست اجرا و
آتی شرکت را یکی پس از دیگر به سرانجام برسانیم.
به خاطر داشته باشیم هیچ کاری متوقف نخواهد شد
و همه برنامههای ش��رکت در تولید و توسعه باید با
در این موقعیت فرصت خدمت دس��ت داده اس��ت ،باشم.مهندس عظیمیان رشد و بالندگی فوالد مبارکه قدرت بیشتر اجرایی گردد.مدیر عامل فوالد مبارکه
خداوند را ش��اکر و امیدوارم که بتوانم با قدردانی از را حاصل حمایت و همکاری تمامی مسئولین کشور در بخش پایانی سخنان خود از همه میهمانان حاضر
این فرصت به نحو شایس��ته پاسخگوی این اعتماد از بدو احداث تا کنون و تالش تمامی مدیران عامل در این جلسۀ با شکوه قدردانی کرد

در مرکز آموزش های تخصصی بهزیستی استان اردبیل برگزارشد

دوره آموزشی فقر چند بعدی

اردبیل،پروی��ن حس��ینی :دوره آموزش��ی فق��ر چند بعدی
واندازه گیری ش��اخص ه��ای آن ویژه کارشناس��ان دفتر
توانمند س��ازی زنان وخانواده منطقه  3کش��وری به مدت
 2روز بصورت نظ��ری و کارگاهی در محل مرکز آموزش
های تخصصی بهزیس��تی اس��تان اردبیل برگ��زار گردید.
دراین نشس��ت دکتر س��تاری مدیرکل بهزیستی استان با
اش��اره به اهمیت ولزوم شناخت فقر وعوامل منجر به این
پدیده گفت :با توجه به وجود ش��رایط اقتصادی واجتماعی
جامعه امروز ،ش��اهد برخی از انواع فقر در بین افراد تحت
حمایت هس��تیم که نیازمند حمایت و کاهش این قبیل از
معضالت هستند.مدیرکل بهزیستی استان برلزوم شناخت
تمامی ابعاد و زوایای فقر ونیز اش��رافیت کامل بر نیازهای
مددجویان از س��وی م��ددکاران تاکید ک��رد وگفت :برای
رسیدگی به نیازهای افراد تحت حمایت الزم است تمامی
دس��ت اندرکاران  ،مش��اوران و بویژه مددکاران  ،آموزش
های کام ً
ال حرفه ای و تخصصی برای راهنمایی درس��ت
مددجویان فراگیرند.ستاری دربخش دیگر از سخنان خود
ش��اخص های فقر را حائز اهمیت دانس��ته و دراین رابطه
استفاده از نظریه های پیرامون مسائل فقر به منظور اتخاذ
سیاستها و داش��تن برنامه ریزی های منسجم مورد تاکید
ای�لام،اذر یعقوبیان :ب��ه گ��زارش روابط عمومی،
شیروی گفت :در آستانه اربعین حسینی و به منظور
بهره گیری بیشتر مخاطبان رادیو و همچنین اطالع
رس��انی به موقع به زائران ابا عبد اهلل الحسین(ع) در
ایام اربعین  ،امکان دریافت برنامه های رادیو اربعین
برای مخاطبان رادیو در اس��تان ایالم فراهم ش��ده

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اردبیل خبر داد:

قرارداد.وی اشتغال زایی  ،تقویت گروههای همیار محلی ،
تعاونی ها  ،مشارکت یابی  ،بهره کندی ازمشارکت خیرین
 ،ارائه تسهیالت ارزان  ،آگاهسازی افراد جامعه هدف  ،قادر
سازی وکسب استقالل فردی مددجویان را از جمله برنامه
ها واهداف کلی سازمان یادکرد.بررسی مفاهیم و ابعاد فقر،
تبعات منفی وجود فقر و تشریح فقر قابلیتی از جمله مباحث
مطرح شده در این دوره بود .همچنین شاخص های اندازه
گیری فقر در س��ه دس��ته الف .تحصیل ش��امل سالهای
تحصیل و حضور در مدرسه ،ب .سالمت و بهداشت شامل
می��زان مرگ و میر کودکان زیر  2س��ال و کیفیت تغذیه،
ج .اس��تانداردهای زندگی شامل دسترسی به برق ،سوخت
مناسب برای پخت و پز ،دسترسی به وسیله نقلیه ،مالکیت
یکی از وسایل ارتباط با رسانه های جمعی و برخی از لوازم
ضروری زندگی مانند وس��ایل گرمایشی و یخچال ،مدت
زمان دسترس��ی به آب آش��امیدنی (کمتر از سی دقیقه) و
مصالح منزل؛ معرفی ش��دند .نقد و بررسی روایت داستانی
و مس��تند ویدیویی که نشان دهنده ابعا مختلف فقر بود ،از
س��ایر فعالیت های دوره مذکور به شمار می رود.همچنین
در ساعات پایانی دوره ،فراگیران با گام های تدوین برنامه
حمایتی و کمکی جهت کاهش ابعاد فقر آشنا شدند

ثبت بیش از  550هزار تماس با  112اردبیل

اردبیل،پروین حسینی :مدیرعامل جمعیت
ه�لال احمر اس��تان اردبیل از ثبت بیش
از  550ه��زار تماس با ندای امداد 112در
شش ماهه سال جاری خبر داد.به گزارش
روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان
اردبیل :رامین معبودی با اش��اره به اینکه
 112یک ش��ماره بینالمللی ب��وده و به
عنوان ش��ماره ملّ��ی ام��داد و نجات در
کشور محسوب میشود ،گفت :نیمه اول
س��ال جاری  550ه��زار و  303تماس با
مرکز پاسخگویی اضطراری انجام گرفته
است.وی با اشاره به ویژگیهای منحصر
به فرد ش��ماره اضطراری ،گفت :یکی از
ویژگیهای این ش��ماره این اس��ت که با
تلفن همراه بدون س��یم کارت نیز امکان
برقراری تماس با  112امکانپذیر است.
معب��ودی افزود :واحد کنترل و هماهنگی
عملیات معاونت امداد و نجات اس��تان به
منظور تس��هیل در امر اطالع رس��انی و
آسایش بیش��تر افراد ،اقدام به راه اندازی

مدیر کل صدا و سیمای مرکز ایالم خبر داد

راه اندازی فرستنده پر قدرت۱۰کیلو وات رادیو اربعین در استان ایالم
اس��ت.وی افزود  :رادیو اربعین بصورت  ۲۴س��اعته
اقدام به اطالع رس��انی به موقع و پخش ویژه برنامه
های مرتبط با راهپیمایی عظیم اربعین از جمله اعالم
آخرین وضعیت مسیر های تردد زائران  ،موکب ها ی

مدیریت بانک کشاورزی استان لرستان در
مهر ماه  97و هم زمان با آغاز بازگشایی
مدارس و روز جهانی کودک 1200بسته
آموزش��ی را به دانش آموزان مدارس این
استان اهداء کرد.به گزارش روابط عمومی
مدیریت شعب بانک کش��اورزی استان
لرس��تان ،این هدایا در راستای برقراری
ارتباط موثر و اس��تان در مدارس مناطق
محروم انجام پذیرفت.
اخبارشهرستان

شهرستان

اصفهان ،مریم کربالیی : :مراس��م تودیع و معارفه
مدیر عامل فوالد مبارکه با حضور معاون وزیر صنعت،
معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل سازمان توسعه
و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)؛
نماینده مردم محترم شهرس��تان مبارکه در مجلس
شورای اسالمی ،رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت
ای��ران و رئیس اتاق بازرگان��ی اصفهان ،نمایندگان
اس��تاندار و جمعی از مسئولین استان اصفهان؛ امام
جمعه ،فرماندار و جمعی از اعضای ش��ورای تامین
شهرس��تان مبارکه ،فرماندار و جمعی از مس��ئولین
شهرس��تان لنجان ،رئیس و اعض��ای هیئت مدیره
ش��رکت فوالد مبارکه ،مدیر عامل جدید و س��ابق
ف��والد مبارکه و جمع کثی��ری از معاونین ،مدیران
و کارکنان در محل س��الن برگ��زاری همایشهای
فوالد مبارکه برگزار ش��د .مهندس عظیمیان مدیر
عامل جدید فوالد مبارکه طی س��خنانی ضمن ابراز
خرس��ندی از حضور در فوالد مبارکه گفت :از اینکه

محمدرضا مروجی بیان
داش��ت با توجه به خیل
عظیم عاش��قان حسینی
که در روزه��ای منتهی
به اربعین از اس��تان های هم مرز با کشور
عراق به سمت شهر کربال و سایر شهرهای
زیارتی این کشور حرکت می کنند ،شعب
موسس��ه اعتب��اری ملل آمادگ��ی خواهند
داش��ت خدمات بانکی را در اسرع وقت به
این عزی��زان ارائه کنند .به گزارش روزنامه
عصرایرانیان ،قائم مقام موسس��ه اعتباری
ملل گفت :شعب موسسه اعتباری ملل در
استان های مرزی کشور و مسیرهای عبور
زائران حرم حس��ینی(ع) نیز آماده ارائه هر
گون��ه خدمات بانکی مورد نیاز این عزیزان
هستند .وی همچنین اظهارداشت  :دستگاه
های خودپردازش��عب منته��ی به مزرهای
خروجی کش��ور در این مناطق به صورت
مرتب پول گ��ذاری خواهد ش��د و زائرین
گرامی می توانند تا س��قف  5میلیون ریال
وجه نقد از این دس��تگاه ها برداشت کنند.
مروجی گف��ت  :الزم به ذکر اس��ت باجه
بعدازظهر ش��عبی که در نزدیکی مرزهای
خروجی کشور هس��تند ،برقرارشده است.
وی از استقرار ماش��ینهای دارای ATM
در م��رز مهران و همچنین کمک به خیمه
های مس��تقر در داخل کش��ور وکاظمین
خب��رداد و گفت  :کلیه خدم��ات بانکی از
جمله افتتاح حس��اب ،صدور کارت المثنی،
رمز کارت ،اینترن��ت بانک ،همراه بانک و
 ...در اس��رع وقت توسط شعب و باجههای
موسسه اعتباری ملل در استانهای فوق ،از
جمله خدماتی است که این موسسه دراختیار
زائرین اربعین حسینی قرار خواهدداد .گفتنی
است شعب موسسه اعتباری ملل همزمان با
ایام اربعین حس��ینی ،در استان های مرزی
آمادگی ارائه خدمات مطلوب و س��ریع به
زائران عتبات عالیات را خواهند داشت.
اهداء 1200بسته آموزشی به دانش
آموزانلرستانیتوسطبانککشاورزی

برای اولین بار در نظام بانکی کشور با مزیتهای منحصر به فرد؛

اخبار شهرستان
لزوم تدوین برنامه های جامع
بهسازی شهری برای اهواز

ح��ذف دالر از چرخه تجاری به مثابه خالصی از این
تنگنا بوده و یک زنگ خطر بزرگ برای امریکاس��ت.
صال��ح آبادی حجم بدهی خارج��ی امریکا را بیش از
 20تریلی��ون دالر عنوان کرد و گفت :امریکا یکی از
مقروض ترین کش��ورهای دنیاست و در صورتی که
کشورها شروع به کنار گذاشتن دالر از چرخه تجاری
خود کنند ،قدرت آمریکا از بین خواهد رفت؛ این اتفاق
در گرو تصمیم جدی کشورهای دنیا برای کار نکردن
با دالر است .صالح آبادی اظهار داشت :کشورهای دنیا

این امکان را در اختیار دارند که به مرور به جای استفاده
از دالر ،س��بدی از ارزهای کشورهای دیگر را مبنای
تجارت خود با یکدیگر قرار دهند؛ روسیه ،ترکیه و چین
گام های اولیه را برای این منظور برداشته اند؛ چین با
داشتن حجم باالیی از واردات و صادرات ،بعنوان یک
ابرقدرت اقتصادی نقش مهمی در این جریان ایفا می
کند .یورو نیز از این قاعده مستثنی نیست و باید اتکای
زیاد به آن را مانند دالر کاهش داد؛ کاهش وابستگی
به این ارزها بستر اتفاقات بزرگ و تحوالت جدید در
اقتصاد دنیا را فراهم می کند .وی با تاکید بر اس��تفاده
از ارزهای ملی و بهره گیری از پیمان های دوجانبه و
چند جانبه پولی برای ادامه مراودات تجاری کشورها
گف��ت :بانک های مرکزی با مش��خص کردن بانک
های عامل در کش��ورهای حاضر در پیمان های چند
جانبه ،امکان تهاتر را برای طرفین میسر می کنند .به
گفته وی بانک های مرکزی با مشخص کردن بانک
های عامل در کش��ورهای حاضر در پیمان های چند
جانبه ،امکان تهاتر را برای طرفین میسر می کنند؛ در
این جریان حجم مبادالت پولی به شدت کاهش می
باید؛ ایران و روس��یه و چین در چنین پروسه ای می
توانند مبادالت ارزی خود را تسویه کرده و با کمترین
دغدغه ناش��ی از تحریم و تهدید دالری ،به مناسبات
تجاری خود ادامه دهند.

آمادگیموسسهاعتباریمللبرای
خدماترسانیبهزائریناربعینحسینی

پیش بینی ش��ده  ،امکانات و تسهیالت فراهم شده
برای زائرین  ،قرائت قرآن ،ارتباط تلفنی با مسئوالن
 ،پخ��ش زیارت و ادعیه  ،نکات آموزش��ی مربوط به
سفر و زیارت و پخش روضه و مرثیه خوانی می کند.

خط  ۱۱۲برای پاس��خ گوی��ی و دریافت
 ۲۴س��اعته هرگون��ه حوادث و س��وانح
نم��وده اس��ت.مدیرعامل جمعیت هالل
احمر اس��تان گفت :در حال حاضر سامانه
ندای امداد  112در تمامی مناطق استان
اردبیل فعال بوده و شامل بخشهای اعالم
ک های اولیه-
حادثه  -خودامدادی و کم 
آش��نایی با حوادث ،سوانح و اصول ایمنی
 آشنایی با کیف امداد و نجات خانواده -ارسال نظرات ،پیشنهادات و انتقادات می
باشد.گفتنی است بیش��ترین تماسهای
حاصله ،مربوط به اع�لام حوادث بوده و
میانگی��ن حضور عوام��ل جمعیت هالل
احمر استان با احتساب حضور در حوادث
کوهستان به دلیل بعد مسافت  11دقیقه
و  44ثانیه است که اگر زمان امدادرسانی
به حوادث کوهستان حذف شود میانگین
حض��ور در حوادث کاهش یافته و عوامل
جمعیت هالل احمر سریع تر از زمان فوق
در حوادث حضور می یابند.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز ایالم با اشاره به اینکه
پخش برنامه های رادیو اربعین با راه اندازی فرستنده
پر قدرت  ۱۰کیلو وات در ایس��تگاه ش��هید کریمی(
نخجیر ) آغاز شد گفت :این شبکه رادیویی با تالش
دست اندرکاران معاونت فنی مرکز ایالم از طریق باند
FMردیف  ۹۰/۹مگاهرتز قابل دریافت است .

تفاهم نامه همکاری سازمان
جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور

گلستان  ،اسماعیلی :ابوطالب قزل سفلو
مدی��ر کل مناب��ع طبیع��ی و آبخیزداری
استان گلستان از امضاء تفاهم نامه فی ما
بین سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
کشور و اس��تانداری گلس��تان در زمینه
انجام عملیات آبخی��زداری خبر داد.قزل
سفلو افزود :این تفاهم نامه با هدف حفظ
،احیا ء توس��عه و بهره برداری مناسب از
منابع طبیعی استان و در راستای تحقق
اسناد باالدستی و سند چشم انداز در زمینه
آبخیزداری،کنت��رل فرس��ایش،مدیریت
رسوب ،آبخوان داری،احیا و توسعه مراتع
،جلب مشارکت مردم و ذینفعان محلی و
استفاده از ظرفیت خیرین است.
بازدید رئیس سازمان داوطلبان
جمعیت هالل احمر

ای�لام،اذر یعقوبی��ان :رئیس س��ازمان
داوطلبان در سفر یک روزه خود به استان
ایالم با حضور در شهرستان چرداول برای
دومین بار از روستای محروم “گاودول ”
در بخش هلیالن این شهرس��تان بازدید
کرد.حبی��ب درگاهی به هم��راه خیرین
کشوری سازمان داوطلبان در این بازدید
چندساعته ضمن بازدید میدانی روستای
گاودول در جریان محرومیت این منطقه
قرار گرفتند.در این بازدید حبیب درگاهی
و خیری��ن کش��وری س��ازمان داوطلبان
هزینه س��اخت و س��از  ۱۸دستشویی و
حمام برای خانوار های این روس��تا را بر
عهده گرفتند.
برگزاری نشست پیوند دفاع مقدس
و صنعت برق

نشست پیوند دفاع مقدس و صنعت برق
با هدف آشنایی پرسنل با مجاهدت ها و
تالش های پرس��نل صنعت برق در برق
رسانی به خط مقدم جبهه در شرکت برق
منطقه ای خوزستان برگزار گردید .هدف
از این نشست آشنایی پرسنل با مجاهدت
ها و ت�لاش های پرس��نل صنعت برق
در برق رس��انی ب��ه خط مق��دم جبهه،
بازسازی خطوط و تجهیزات آسیب دیده
و تامی��ن برق منازل بوده اس��ت .در این
نشس��ت معاون منابع انسانی شرکت به
ذکر اهمیت برگزاری این نشس��ت ها و
یادآوری لحظ��ات ایثار همکاران صنعت
برق پرداخت و س��پس قس��متی از فیلم
مس��تند «خاموش روش��ن :صنعت برق
در دفاع مقدس» که مربوط به جنگ در
خوزس��تان و تاثیر آن بر صنعت برق بود،
پخش شد.

