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خبر
روابط عموميهاي برتر صنعت بيمه
معرفي شدند

برترين روابط عموميهاي شرکتهاي
بيمهاي همزمان با بيس��ت و پنجمين
همايش بيمه و توس��عه معرفي شدند.
به گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل
ازداره کل رواب��ط عموم��يو امور بين
الملل بيمه مرکزي ،ششمين جشنواره
روابط عموميهاي برت��ر صنعت بيمه
کش��ور با معرفي ش��رکتهاي برتر به
کار خ��ود پاي��ان داد.در اين جش��نواره
مدي��ران رواب��ط عموميش��رکتهاي
بيمهاي آثار خود را مطابق با فراخوان،
در هفت محور تخصصي «انتشارت»،
«مديري��ت روابط عموم��ي»« ،روابط
عموميالکتروني��ک»« ،تبليغ��ات»،
«ارتباطات رس��انه اي»« ،فعاليتهاي
فرهنگي» و «پژوهشهاي اجتماعي»
ارس��ال ک��رده بودن��د .براس��اس اين
گزارش نتايج بررس��ي آثار که توس��ط
هي��ات داوران��ي متش��کل از صاحب
نظرات ارتباطات و روابط عموميانجام
شد به اين ش��رح اعالم شد:در بخش
انتش��ارات :روابط عموميشرکتهاي
بيم��ه «رازي» و «م��ا» -در بخ��ش
مديري��ت رواب��ط عموم��ي :رواب��ط
عموميش��رکت بيم��ه «دي» -در
بخش روابط عموميالکترونيک :روابط
عموميش��رکت بيمه «س��امان» -در
بخش تبليغ��ات :رواب��ط عموميهاي
ش��رکتهاي بيمه «پارسيان» و «ما»-
در بخش ارتباطات رس��انه اي :روابط
عموميش��رکت بيم��ه «اي��ران» -در
بخ��ش فعاليتهاي فرهنگ��ي :روابط
عموميهاي شرکتهاي بيمه «معلم»
و «س��رمد» -در بخش پژوهشهاي
اجتماعي :روابط عموميش��رکت بيمه
«کوثر»

مشارکت بانک پارسيان در تسهيالت اشتغال زايي روستايي خراسان جنوبي

مدي��رکل دفت��ر ام��ور روس��تايي و
شوراهاي استانداري خراسان جنوبي با
اشاره به همکاري بانکها در پرداخت
تسهيالت اشتغالزايي روستايي،گفت :
از مح��ل تفاهم نامه منعقد ش��ده بين
معاونت توس��عه روس��تايي و مناطق

محروم رياست جمهوري با بانکهاي
عام��ل از جمل��ه بانک پارس��يان؛ 51
ميليارد تومان تسهيالت اشتغالزايي به
روستاييان پرداخت شده است.
عاليه خواجوي با بيان اينکه خراس��ان
جنوبي رتبه هفتم پرداخت وام اشتغال

مدير عامل بانک دي در دومين نشست با روساي ادارات؛

جانشين پروري بايد جزو اولويتهاي مديران باشد

دومين نشست مديرعامل بانک دي با روساي ادارات در ادامه سلسله
نشستهاي عموميبا کارکنان در ستاد مرکزي اين بانک برگزار شد.
ب��ه گ��زارش اداره روابط عموم��يو تبليغات بان��ک دي ،در اين ديدار
که با حضور بيش از س��ي نفر از روس��اي ادارات برگزار ش��د ،قرباني
ضمن تقدير از اقدام معاونت س��رمايه انس��اني براي برگزاري سلسله
نشس��تهاي عموميگفت :هدف اصلي از تشکيل اين جلسات عالوه
ب��ر تقويت کانالهاي ارتباطي کارکنان با مديران ارش��د بانک ،انتقال
مستقيم مسائل ادارات به مديران ارشد و انعکاس ديدگاه مديريت ارشد
به بدنه کارشناس��ان بانک اس��ت .قرباني با بيان اين که برگزاري اين
نشستها موجب ميشود از طريق هم انديشي و تقويت وفاق و تفاهم
سازماني در مسير حل مشکالت و مسائل بانک گامهاي مطمئن تري
برداشته شود گفت :الحمدا ...در تمام حوزهها شاهد کسب موفقيتها و
دستاوردهاي چشمگيري هستيم که اين امر نشانهاي از روحيه تعاون و
مبارزه طلبي همکاران براي پيشرفت روزافزون بانک است .وي با اشاره
به اين که در حوزه س��رمايه انساني اقدامات متعددي انجام شده است
گفت :طبقه بندي مشاغل ،ارزيابي عملکرد ،کارسنجي ،اقدامات رفاهي
و بهداش��تي مربوط به کارکنان و طراحي مکانيزم جانش��ين پروري از
بدنه کارشناس��ي بانک از جمله اقدامات موثر در حوزه سرمايه انساني
بوده که افزايش سطح رضايت و انگيزه عموميکارکنان را در پي داشته
اس��ت .قرباني افزود :بر اس��اس کار تيميانجام شده ،طبقه جديدي از
معاونين ادارات از ميان کارشناسان شايسته و خبره بانک دي معرفي و
طي مراحل عبور از کميته انتصاب  ،منصوب شدهاند و روساي ادارات
و مديران مياني و ارش��د بانک بايد با انتقال تجربيات و دانش خود به
اين افراد زمينه رشد و جانشين پروري آنان را فراهم کنند .مديرعامل
بانک دي با اش��اره به اين که اصالح روش تس��هيالت دهي بانک به
مشتريان از مهمترين اقدامات حوزه اعتبارات بوده است گفت:تا پيش
از اي��ن عمده تس��هيالت اعطايي بانک در قالب عقد مش��ارکت بوده

اس��ت که اين نوع عقد همراه با مش��کالت خاص خود بوده و منجر
به افزايش مطالبات بانک ش��ده اس��ت اما اکنون ب��ا اصالح روشها،
ساير عقود اسالميکاربردي مثل خريد دين ،مرابحه ،فروش اقساطي
و  ....نيز عملياتي ش��دهاند که اين امر از يک سو سبب گردش جريان
وجوه و بازگشت منابع در سر رسيدها شده و از سوي ديگر باعث تنوع
طرحهاي تسهيالتي و کاهش ريسک اعتباري بانک شده است .قرباني
با يادآوري اين که وصول مطالبات از ابتداي استقرار تيم مديريت جديد
ب��ه عنوان يکي از مهمترين اهداف بانک در دس��تور کار هيات مديره
قرار گرفته اس��ت  ،گفت :عالوه بر فعاليت س��اير کميتههاي بانک در
اين زمينه ،تش��کيل کارگروه ويژه وصول مطالب��ات از جمله اقدامات
موث��ر هيئت مديره بانک بود که با پيگيريهاي منس��جم و هدفمند
اي��ن کميته ،بخش عمدهاي از مطالبات بانک وصول ش��د.براي مثال
با پيگيريهاي انجام ش��ده و برگزاي جلس��ات متعدد با دولت،وزرا و
نمايندگان مجلس موفق ش��ديم مبلغي حدود  1000ميليارد تومان از
مطالبه نيروگاه دماوند را که قريب به چهار سال در جريان بود ،وصول
کنيم .مديرعامل بانک دي در بخش ديگري از سخنان خود به اهميت

مديرعامل شرکت آب و فاضالب روستايي
گيالن در ديدار با تعدادي از مديران عامل
تشکلهاي مردم نهاد استان بر بهره مندي
از ظرفيت اين تشکلها جهت گسترش
فرهنگ صرف��ه جويي در مصرف آب در
بين آحاد مردم تاکيد کرد .محب علي رنج
ور ،با بيان اينکه همواره مش��ارکت مردم
در بخشه��اي مختلف توفيقاتي را براي
کش��ور به همراه داشته ،گفت :با توجه به
اينکه ايران با بحران کم آبي مواجه است،
ميطلبد همه م��ردم با رعاي��ت الگوي
صحيح مص��رف و پرهيز از اس��راف ،به
مسئوالن در مديريت اين بحران کمک
کنند .وي افزود :در همين راس��تا بايد از
ظرفيت ش��وراهاي اس�لامي ،دهياران،
س��پاه ،آموزش و پرورش و رسانهها براي
تبيين چالشها و مش��کالت ناشي از کم
آبي در کش��ور اس��تفاده کرد .وي گفت:
س��رانه مصرف آب در ايران چندين برابر
ساير کشورهاست که براي کاهش آن به
فرهنگ سازي نياز است.
مدير مخابرات منطقه خراسان رضوي در
برنامه دستاوردهاي  40ساله انقالب ؛

دستاوردهاي انقالب اسالميدر حوزه
مخابراتبرهيچکسپوشيدهنيست

صابر ابراهي��م باي  -خراس��ان رضوي:
مهندس کارگزار مدير مخابرات خراسان
رضوي بيان کرد :بيش از س��ي س��ال از
پيروزيشکوهمندانقالباسالميميگذرد.
اي��ن انقالب پديدهاي الهي و مبارک بود
که در اواخر قرن بيستم  ،جهان را به لرزه
درآورد و ن��ور اميد را در دل مس��لمانان و
مستضعفان عالم روشن کرد .وي گفت:تا
قبل از پيروزي انقالب اس�لاميما شاهد
حداقل امکانات ارتباطي در کشور بوديم به
طوري که مردم براي برقراري يک تماس
ساده بايد ساعتها در صفهاي مخابراتي
معطل ميشدند و در نهايت يک ارتباط بي
کيفيت و با کلي قطعي برقرار ميکردند.
ايشان با اشاره به اينکه به برکت انقالب
اسالمياکنون بيش از  98درصد جادههاي
پر تردد کشور به شبکه مخابراتي متصل
هستند اظهار کرد:با همت و تالش شبانه
روزي متخصصان داخلي ،اکنون بيش از 4
هزار کيلومتر از جادههاي خراسان رضوي
تحت پوشش تلفن همراه اول قرار دارند و
بيش از  3هزارو نهصد س��ايت  BTSدر
اين استان ارتباط بين  5ميليون مشترک
تلفن هم��راه اول را در خراس��ان رضوي
برقرار ميکند.

نقش استراتژيک شعب اش��اره کرد و گفت :در حوزه امور شعب بيش
از  45رئيس ش��عبه  ،شناس��ايي و جايگزين ش��دند و روساي جديد با
رويکرد تاکيد بر جوان گرايي به کميته انتصابات معرفي شده و از طريق
عارضه يابي شعب  ،کادر نيروي انساني بسياري از شعب تکميل شد.
وي همچنين با اشاره به اين که تالش بانک دي در راستاي افزايش
رضايتمندي مشتريان است ،افزود :بر اساس نظرسنجيهاي انجام شده
از مشتريان در حوزه طراحي محصول ،طرحهاي متعدد مبتني بر نيازها
و انتظارات مش��تريان طراحي شده که اميد است با تسهيل فرآيندها و
سرعت بخشيدن به امور اجرايي ،بتوانيم در اين حوزه خدمت مطلوب
تري به مشتريان ارائه دهيم .قرباني با تاکيد بر اهميت تسهيالت دهي
شعب گفت :در ساليان اخير بيشترين استفاده از ظرفيت شعب در جهت
جذب منابع بوده است و بسياري از شعب از تخصيص منابع جذب شده
غفلت کردهاند که بايس��تي با ايجاد تغيير نگرش کارکنان به شعبه به
عنوان يک س��وپرمارکت مالي و در نظ��ر گرفتن هزينه – درآمد خود
در مس��ير س��ود دهي گام برداشته و حداقل  50درصد منابع خود را به
اعطاي تسهيالت با روشهاي صحيح و تعريف شده اختصاص دهند.
مديرعامل بانک دي با اش��اره به تاثير اعم��ال دور جديد تحريمها بر
عمليات بانکي کش��ور گفت :در پي آغ��از دور جديد تحريمها و قطع
س��وئيفت بسياري از بانکها دچار مش��کالت عديدهاي شدهاند اما در
بان��ک دي از طريق عقد قرارداد با چن��د بانک داخلي و مراوده با چند
بانک خارجي در حال پيگيري خدمات ارزي مشتريان هستيم .قرباني
در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به فعاليتهاي حوزه سرمايه
گذاري و امالک افزود :يکي از مسائل پيش روي بانک ،فروش امالک
مازاد است که در حال حاضر با طبقه بندي امالک و شناسايي مسائل
مربوط ب��ه آنها ،فروش امالک بزرگ از طريق واگذاري مدت دار در
قالب اجاره به شرط تمليک در دستور کار قرار گرفته و اختيارات الزم
براي فروش آنها به شرکتهاي تابعه بانک واگذار شده است.

اعطاي نشان طاليي و رتبه اول حوزه سالمت در نخستين رويداد رقابت علميکنز به شرکت پداسيس

در رقابت علميکن��ز ،از ميان بي��ش از  1000طرح
دريافت شده از کشورهاي اسالمي ،شرکت پداسيس
موفق به کسب رتبه نخست بخش سالمت و دريافت
نشاني طاليي اين رويداد گرديد .در اولين دوره رقابت،
با پايان داوري در  5کميته تخصصي ،از ميان بيش از
 1000طرح دريافت ش��ده از کشورهاي اسالمي15 ،
اثر را به عنوان آثار منتخب اولين دوره رقابت علميکنز
برگزيده ش��دند .از ميان منتخبين اي��ن برنامه ،رتبه
نخست بخش س�لامت و نشاني طاليي اين رويداد
به شرکت پداسيس اعطا شد .جايزه مصطفي ،برگرفته

از نام پيامبر اسالم (ص) و به دليل تأکيد ويژه ايشان
به علمآموزي ،يک نشان عالي علم و فناوري جهان
اس�لام است که هر دو سال يک بار به دانشمندان و
پژوهشگران برتر جهان اس�لام و به آثار نوآورانه در
مرزهاي دانش اعطا ميش��ود .اي��ن جايزه به عنوان
يكي از نمادهاي شايستگي و برتري علميدر سطح
جهان در سال  1391به تصويب شوراي عالي انقالب
فرهنگي رسيدهاست و بنياد علم و فناوري مصطفي
با هدف شناس��ايي ،معرفي و تقدير از انديشمندان و
دانش پژوهان جوان جهان اس�لام ،اقدام به برگزاري

مس��ابقهاي تحت عنوان کنز مينماي��د .اين رقابت
براي پژوهش��گران زير  45س��ال مس��لمان ،درپنج
حوزه س�لامت ،فناوري اطالعات و ارتباطات ،آب و
محيط زيس��ت ،انرژي و اقتصاد برگزار ميشود .ارائه
راهکارهاي مبتني بر علم براي پاسخ به مسائل جوامع
بش��ري يکي از ويژگيهاي مهم جه��ت داوري آثار
است .جايزه کنز عالوه بر توجه به جايگاه علميطرح،
تمرکزي ويژه بر کاربرد طرحها و عملياتي بودن آنها
دارد .از اينرو انتخاب شرکت پداسيس از بعد عملياتي
بودن طرح نيز اهميت زيادي دارد .اين شرکت ،عالوه

بر کسب رتبه برتر در بخش سالمت موفق به کسب
مق��ام اول در بين  ۵حوزه اين دوره از رقابتهاي کنز
شد .خاطر نش��ان ميسازد شرکت پداسيس ،يکي از
ش��رکتهايي است که با حمايت و س��رمايهگذاري
مجموعه شناس��ا ،ب��ه عنوان بازوي س��رمايهگذاري
جسورانه گروه مالي پاسارگاد ،توانستهاست با طراحي و
توليد ربات اسکلت خارجي (با نام تجاري اکسوپد) اميد
تازهاي در جامعه معلولين از ناحيه دو پا ايجاد کند .اين
محصول تخصصي امکان راه رفتن دوباره را براي اين
دسته از توانيابان فراهم ميسازد.

نقش مهم مگاموتوردر توليد محصوالت آينده سايپا

سايپا افزود :در شرايط كنوني بايد تهديد را به فرصت تبديل كرد كه در اين
مسير همدلي  ،تالش جمعي و استفاده درست از پتانسيلهاي داخلي الزم
است  ،به نحوي كه با شناسايي توليد كنندگان توانمند داخلي و همكاري
با آنها ش��رايط اشتغال و رونق اقتصادي در كشور را بهبود ببخشيم .وي
ش��فافيت و نظارات دقيق در فرايند تامين را مهم دانست و افزود :بايد با
ساماندهي و ايجاد ابزار كنترلي  ،خطا انساني را كاهش دهيم و با تمركز
در توليد در راستاي اهداف سازمان گام برداريم و حاشيههاي سازمان را

نقشکليدي اداره ترويج در تسهيلگري
اجراي پروژههاي منابع طبيعي

رئيس مرکز آموزش دکتر جوانش��ير و ناظر عالي
دفت��ر آموزش و ترويج س��ازمان جنگلها ،مراتع
و آبخي��زداري کش��ور ،اداره آم��وزش و تروي��ج
را ضمان��ت دهن��ده و تضمين کنن��ده موفقيت
پروزههاي منابع طبيعي عنوان کرد و گفت :اداره
ترويج قبل از اجراي پروژه با انجام امورات مربوط
به تس��هيل گ��ري ،زمينه مان��دگاري و پايداري
پروژهه��ا را تضمين ميکند .به گ��زارش روابط
عموم��ياداره کل منابع طبيعي اس��تان زنجان،
رئيس مرکز آموزش دکتر جوانش��ير و ناظر عالي
دفتر آموزش و ترويج س��ازمان جنگلها ،مراتع و
آبخيزداري کشور در خصوص پروژههاي صندوق
توسعه ملي در حاشيه نشست با مسئولين و دست
اندرکاران اداره آم��وزش و ترويج اداره کل منابع
طبيعي استان زنجان در جمع خبرنگاران ،آموزش

و ترويج را محوريترين موضوع در فرآيند اجراي
پروژههاي س��ازمان متبوع دانست و اظهار کرد:
اداره آم��وزش و ترويج در موفقيت پروژهها نقش
مح��وري و کليدي دارد چرا ک��ه به عنوان يک
واس��ط ميان سازمان و جوامع محلي فرآيند ورود
به مناطق جه��ت اجراي پروژههاي مش��ارکتي
را فراه��م ميآورد .وي با بي��ان اينکه در اجراي
پروژهها صرفا نبايد به اقدامات فيزيکي اکتفا کنيم
و مالک موفقيتمان را ب��ه اين موضوع معطوف
نمائيم ،اضافه کرد :اصل در اجراي موفق پروژهها
پاي��داري ،مراقبت از پروژه حي��ن بهره برداري و
به��ره من��دي از آن با حفظ و حراس��ت از پروژه
ميباشد که اين مهم با ورود کارشناسان آموزش
و تروي��ج به عرصهها و گفتمان با روس��تائيان و
اطالع رساني و آگاهي به آنان محقق ميشود.

كاهش دهيم .سروش اظهار كرد :نياز است شركت مگامونور با نگاه به
آينده و مطابق با استانداردهاي زيست محيطي براي توليد محصوالت با
ش��رايط خاص برنامه داشته باش��د و همچنين شرايط كسب و كار را در
مسير زمان پيش برده و مطابق با محصوالت شركتهاي گروه در زمينه
توليد قواي محركه اقدام الزم را انجام دهد .وي يادآور ش��د :دو شركت
مگاموتور و تحقيقات نوآوري سايپا نقش مهميدر توليد محصوالت جديد
گروه س��ايپا دارند و بر همين اساس گروه سايپا برنامههاي مشخص و
منس��جميبراي توليد محصوالت جديد با فن آوري روز دنيا در دس��تور
كار دارد .مدير عامل گروه س��ايپا گفت :براي رس��يدن به جايگاه واقعي
سايپا و شرايط مطلوب بايد همه همكاران طبق برنامههاي اعالم شده به
صورت منس��جم با يك هدف مشترك در راستاي موفقيت سازمان گام
بردارند كه مطمئنا با كار تيميو احس��اس مسئوليت بيشتر در قبال ذي
نفعان و سهامداران  ،شركت سايپا به روزهاي اوج خود باز خواهد گشت.
دكتر سروش در اين مراسم از زحمات مهندس جمشيد حيدري كندري
مدير عامل پيشين شركت مگاموتور كه سالها در عرصه صنعت با خوش
ناميو توان باال كار كردند تقدير و تشكر و همچنين براي آقاي مهندس
بهروز غفاري مدير عامل جديد مگاموتور كه سالهاي در زمينه توليد و
قطعات فعاليت داشتهاند آرزوي موفقيت و سربلندي كرد.

جابجايي بيش از  11ميليون تن کاال
در  8ماهه سال  97از مبدا استان مرکزي

ي اداره
مرک��زي ،فراهاني :به گ��زارش روابط عموم 
کل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان مرکزي،
بر اساس آمار بارنامههاي صادره به طور متوسط در
 4سال اخير ماهانه  1/6يک ميليون و ششصد هزار
تن کاال در قالب  100هزار سفر باري از مبدا استان
مرکزي به ساير نقاط کشور حمل شده است  .زندي
فر مدير کل راهداري وحمل ونقل اس��تان مرکزي
ضمن بيان اين مطلب افزود :اس��تان مرکزي با اين
حجم جابجايي کاال ( %4/٥چهار و نيم درصد) از کل
حجم بار کل کش��ور را به خود اختصاص داده است
و در رتبه  9کشوري قرار دارد و به طور معمول 10
درصد از کل بار جابجا شده به صورت درون استاني
و  90درصد برون اس��تاني جابجا ميش��ودو به طور
متوسط س��االنه بيش از  7ميليون تن کاال از ساير
نقاط کش��ور به استان مرکزي وارد ميشودايشان در

ادامه افزود .:درسال جاري در مجموع  8ماهه امسال
بيش از 11ونيم ميليون تن کاال از مبدا استان جابجا
شده است که نس��بت به مدت مشابه سال گذشته
داراي رشد  7درصدي ميباشد .اين حجم جابجايي
کاال در قالب بيش از هفتصدوهش��تاد و شش هزار
س��فر باري صورت گرفته است که حجم سفرهاي
باري نيز نسبت به مدت مشابه سال گذشته  5درصد
افزايش داش��ته است .متوسط وزن هر محموله 15
تن ميباش��د و اين درحاليست که متوسط کشوري
 14تن ميباش��د .حدود  80درص��د از کل بار جابجا
شده از مبدا استان از سه شهرستان اراک ،دليجان و
ساوه بارگيري ميشود و بيشترين کاالي حمل شده
به ترتيب شامل انواع سيمان( 17درصد از کل) ،نفت
کوره و گازوئيل ( 15درصد) و انواع سنگ معدني 8
درصد ميباشد.

رئيس ستاد معين بازسازي بنياد مسکن انقالب اسالمياستان اصفهان:

تعداد  2531واحد درکل شهرسرپل ذهاب آواربرداري شد

اصفهان،مري��م کربالي��ي ، :مهن��دس ديمويي-
رئيس س��تاد معين بازس��ازي بنياد مسکن انقالب
اسالمياستان اصفهان مس��تقر در سرپل ذهاب با
اش��اره به زلزله 6.4ريش��تري چهارم آذرماه1397
اظهار داشت :خوشبختانه اين زلزله مضاف بر اينکه
تلفات جاني نداشت ،خسارات جدي به ساختمانهاي
تازه بازسازي شده و حتي تعمير شده وارد نکرده که
دليل آن رعايت شعار «مقاوم بسازيم ،ايمن بمانيم»

توس��ط مردم شريف شهر زلزله زده سرپل ذهاب و
نظارت عالي نيروهاي ستادبازسازي ميباشدديمويي
با اشاره به تسهيالت و کمکهاي بالعوض پرداختي
به متقاضيان تصريح کرد :تاکنون معرفي به بانک
 3338فقره تس��هيالت انجام شده است که از اين
تعداد  3008فقره درمرحله انعقادقرارداد هستند .وي
در خصوص آزاد سازي مراحل و پيشرفت فيزيکي
واحدهاي احداثي افزود :مراحل آزاد شده تسهيالت

در مراسم اختتاميه
بيست و پنجمين
هماي��ش بيم��ه و
توس��عه ،رواب��ط
عمو ميش��ر كت
س��هاميبيمه «ما»به عنوان تنها شرکت
بيمهاي موفق به کس��ب مقام اولي در دو
بخش شد.به گزارش روزنامه عصرايرانيان
به نقل از روابط عموميبيمه «ما» ،بيست
و پنجمين همايش بيمه و توسعه روز ١٣
آذر به مناسبت روز صنعت بيمه ،در سالن
همايشهاي برج ميالد باحضور معاون اول
رييس جمهور ،وزير امور اقتصادي و دارايي
 ،رئيس کل بيمه مرکزي ،مديرعامل بيمه
«ما» ،اعضاي هيات مديره و ساير مديران
ش��رکتهاي بيمه برگزار شد.بر اساس اين
گزارش ،در مراسم اختتاميه اين همايش
 ،روابط عموميهاي برتر صنعت بيمه در
 7بخش ارتباطات رس��انه اي ،انتشارات،
تبليغ��ات ،رواب��ط عموميالکتروني��ک،
مديري��ت رواب��ط عموم��ي ،فعاليتهاي
فرهنگي و پژوهشهاي اجتماعي انتخاب
ش��دند كه مديريت روابط عموميشركت
بيمه «ما» براي س��ومين س��ال متوالي
و در دو بخش انتش��ارات و تبليغات مقام
اول را كسب كرد.گواهينامه کسب اين دو
عنوان در حضور معاون طرح و توسعه بيمه
مرکزي ،رئيس پژوهشکده بيمه ،مديرکل
رواب��ط عموميبيمه مرک��زي و جمعي از
مديران عامل ش��رکتهاي بيمه به داود
ش��کري مدير روابط عموميشرکت بيمه
«ما» اعطا شد.
معرفي بيم ه کوثر بهعنوان
روابطعموميبرتر

شرکتبيمهکوثردر
رشته پژوهشهاي
اجتماع��ي عنوان
روابطعموميبرت��ر
صنع��ت بيم��ه را
کسب کرد.به گزارش روزنامه عصرايرانيان
بهنقلازروابطعموميبيمهکوثر؛اينشرکت
در ششمين جش��نواره روابطعموميهاي
صنع��ت بيمه کش��ور ک��ه همزم��ان با
بيس��توپنجمين همايش بيمه و توسعه
و با حض��ور معاون طرح و توس��عه بيمه
مرکزي ،رييس پژوهشکده بيمه ،مديرکل
روابطعموميبيمه مرکزي ،مديران عامل
ي
شرکتهاي بيمه و مديران روابطعموم 
برگزار ش��د ،بهعن��وان روابطعموميبرتر
معرفي شد.
شهردار خامنه:

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا

دو ش��ركت مگاموت��ور و تحقيقات نوآوري س��ايپا نقش مهميدر توليد
محصوالت گروه س��ايپا دارند و بر همين اساس گروه سايپا برنامههاي
مشخص و منسجميبراي توليد محصوالت جديد با فن آوري روز دنيا در
دستور كار دارد .به گزارش سايپانيوز؛ مراسم توديع و معارفه جمشيد حيدر
كندري مدير عامل پيشين شركت مگاموتور و بهروز غفاري مديرعامل
جديد اين ش��ركت با حضور محمد رضا سروش مديرعامل گروه خودرو
سازي س��ايپا  ،اعضاي هيات مديره  ،مديران عامل و جمعي از مديران
ارش��د سايپا برگزار شد .در اين مراس��م سروش ضمن تقدير و تشكر از
زحمات مهندس كندري افزود :شركت مگاموتور جزء شركتهاي پيشرو
و ارزش��مند گروه سايپا اس��ت  .مدير عامل گروه سايپا خاطر نشان كرد:
شركت مگاموتور از پتانسيل و توان داخلي خوبي براي توليد محصوالت
برخوردار است و الزم است با تالش و همكاري بيشتر زمينه را براي توليد
قواي محركه در راستاي افزايش توليد نهايي در ساير شركتهاي گروه
فراهم گردد .وي تاكيد كرد :شركت مگاموتور بايد با استراتژي همكاري
با شركتهاي مادر و صاحب نام توليد كننده و فروشنده مواد اوليه ،هزينه
تولي��د را كاهش و كيفي��ت را افزايش دهد و همچنين با جلب اعتماد و
جذب سرمايه گذاران داخلي در حوزه موتور و گيربكس بستر الزم براي
توس��عه زير ساخت در اين مجموعه مهم فراهم گردد .مدير عامل گروه

روابط عموميبيمه «ما»؛ تنها شرکت
بيمهاي حائز مقام اول در دو بخش

خبرشهرستان

شهرستان

اخبار شهرستان
ديدار مديرعامل شرکت آب و فاضالب
روستايي گيالن با تعدادي از مديران
عاملتشکلهايمردمنهاداستان

روس��تايي را در کش��ور دارد ،افزود  :با
پرداخت اين تس��هيالت گام مهميدر
راستاي حل مشکل بيکاري روستاييان
برداشته شده است.
مديرکل دفتر امور روستايي و شوراهاي
اس��تانداري خراس��ان جنوبي در گفت

وگو با ايرنا ،خاطرنش��ان کرد :درسال
جاري  154ميليارد تومان تس��هيالت
به روستاييان خراسان جنوبي پرداخت
شد و از اين مبلغ  103ميليارد تومان از
محل تسهيالت اشتغال پايدار روستايي
و عشايري با پيش بيني ايجاد سه هزار

فرصت شغلي پرداخت شده است.
مدي��رکل دفت��ر ام��ور روس��تايي و
شوراهاي اس��تانداري خراسان جنوبي
گف��ت :از اين محل  87ميليارد تومان
تسهيالت به استان اختصاص يافته که
بقيه تسهيالت در حال پرداخت است.

اخبار

طب��ق پيش��رفتهاي فيزيکي واحده��اي احداثي و
بنابر صالحديد دفتر فني س��تاد بازسازي اصفهان
تع��داد  2856مورد در مرحل��ه اول و مرحله دوم :
 ،2633مرحله س��وم  2402 :و تع��داد  1960مورد
تس��هيالت در مرحله چهارم آزاد شده است.ايشان
در خصوص پيشرفت فيزيکي واحدهاي احداثي در
منطقه نظارتي س��تاد بازس��ازي اصفهان در سرپل
ذه��اب تصريح ک��رد :درزمينه پيش��رفت فيزيکي

درمحدوده س��تادمعين اصفهان تعداد  2531واحد
درکل شهرس��رپل ذهاب آواربرداري و تعداد 3067
واحد پ��ي کني  ،تعداد  2632واح��د نيز بتنريزي
فنداسيون ،تعداد  2007واحد اجراي اسکلت ،تعداد
 1352واح��د اجراي س��قف  ،تع��داد  1139واحد
ديوارچين��ي ،تعداد  462واحد گ��چ و خاک و تعداد
 418واح��د در مراحل پاياني ش��امل نصب درب و
پنجره و نما و بهره برداري ميباشند.

طرح تفکيک از مبدأ پسماند شهر خامنه
طي روزهاي آتي عملياتي ميشود

مهندس حميد نيکورأي شهردار خامنه از
آغاز طرح تفکيک از مبدأ پسماند در شهر
خامن��ه طي روزهاي آتي خب��ر داد .وي با
اش��اره به اينکه افـزايش نگـران کننـده
سرانه توليـد زباله که حاصل رشد صنعت
و تکنولوژي و تغيير عادات و فرهنگ مردم
ميباشد يکي از دغدغههاي اصلي مردم و
مسئولين است ،اظهار داشت :در سال جاري
شهر خامنه به پشتوانه شهروندان فهيم و با
فرهنگ خود که در امور فرهنگي همواره
از پيشگامان محسوب ميشوند ،به عنوان
پايل��وت طرح تفکيک از مبدأ پس��ماند در
سطح استان انتخاب شده است که اميدوارم
به همت اين شهروندان فهيم ،شهر خامنه
الگوي مناس��بي در رابطه با تفکيک زباله
براي شهرهاي ديگر باشد .شهردار خامنه
مهمتري��ن اهداف اج��راي طرح تفکيک
پس��ماند از مبدأ را ايج��اد تغيير در نگرش
و روش برخورد با پسماندها ،بهبود شرايط
بهداشتي ،کاهش آلودگيهاي ناشي از توليد
زباله ،حفظ محيط زيست ،افزايش عمر مفيد
مراکز دفن زباله ،کاهش هزينههاي جمع
آوري پس��ماند ،ايجاد اش��تغال و بازگشت
پسماندهاي قابل تفکيک به چرخه اقتصاد
و جلو گي��ري از هدر رفت س��رمايه ملي
عنوان ک��رد .نيکورأي اف��زود :هم اکنون
مرحله آموزش طرح آغاز شده و متناسب با
وضعيت آموزش ،اين طرح به ساير محالت
تعميم داده خواهد شد .وي ادامه داد :در اين
مرحله ،آموزشهاي الزم توسط کارشناسان
س��تاد تفکيک از مبدأ شهرداري خامنه به
ساير عالقه مندان ارائه ميشود تا به همراه
جمعي از فعاالن زيست محيطي و حاميان
طبيعت که به صورت داوطلبانه به اجراي
اين طرح کمک ميکنند ،نسبت به آموزش
ش��هروندان اقدام نمايند .ش��هردار خامنه
افزود :همزمان با آموزش ،اقالميش��امل
بروش��ور ،سي دي آموزش��ي و سرگرميو
تفريحي متناسب با موضوع و کيسه زباله
و بقچههاي مخصوص خريد نان و…به
همشهريان تحويل و سپس آموزشهاي
الزم براي ش��هروندان به صورت چهره به
چهره توس��ط آموزشگران انجام ميگيرد.
نيکورأي در پايان ب��ا تأکيد بر اينکه نيرو
و اث��ر بخش��ي ک��ه در اراده و همراه��ي
ش��هروندان وجود دارد هيچ گاه در قوانين
و دس��تورالعملها نيس��ت ،افزود :خادمان
مردم در شهرداري خامنه اميدوارهستند تا
با تکيه بر فرهنگ غني همشهريان خود و
همکاري و همدلي ايشان گامهايي مؤثر در
اين مسير بردارند.

