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اخبار
انتصاب در بيمه آسيا

سرپرس��ت معاونت امور اس��تانها و شبکه
فروش و سرپرس��ت معاونت فني بيمههاي
اموال بيمه آس��يا منصوب شدند.به گزارش
روزنام��ه عصرايراني��ان ب��ه نق��ل از روابط
عموميبيمه آس��يا ،مس��عود بادي��ن ،نايب
رييس هيأت مديره و مديرعامل بيمه آسيا
در اح��کام جداگانه اي ،بهروز ناظمي ،عضو
هيأت مديره را به عنوان سرپرست معاونت
امور استانها و ش��بکه فروش و غالمرضا
سرلک ،مدير بيمههاي باربري را به عنوان
سرپرست معاونت فني بيمههاي اموال بيمه
آسيا منصوب کرد.
پاسخگويي تلفني مديران بانک رفاه
به مشتريان

مديران بان��ک رفاه 16
و  17دي ماه سالجاري
پاس��خگوي س��ؤالت
مش��تريان بان��ک در
سراسر کشور خواهند بود.به گزارش روزنامه
عصرايرانيان به نقل از روابط عموميبانک
رفاه کارگران ،به منظور پاسخگويي ،جلب
رضايت و تکريم مشتريان ،عميد و حجاري
مديران امور حقوقي و مطالبات و فناوري
اطالعات و رؤس��اي زيرمجموعه ش��ان،
با حض��ور در مرکز پاس��خگويي و اطالع
رساني اين بانک (فراد) ،پاسخگوي مسائل،
مش��کالت و آماده دريافت پيشنهادهاي
مشتريان اين بانک در سراسر کشور خواهند
بود.مخاطبان و مش��تريان بانک ميتوانند
روزهاي يکش��نبه به تاري��خ  97.10.16از
س��اعت  10:00ال��ي  12:00در خصوص
مس��ائل حقوق��ي و مطالبات و دوش��نبه
ب��ه تاري��خ  97.10.17از س��اعت 10:00
ال��ي  12:00پيرام��ون مس��ائل بانکداري
الکترونيک با ش��ماره تماس 021-8525
( 60خط) ارتباط برقرار کرده و موضوعات
خود را مطرح کنند.

رشد  ۳۰درصدي در پرداخت تسهيالت مسکن

مدير عامل بانک مس��کن در نشست
ش��وراي هماهنگي مس��کن با ارايه
گزارش��ي خط��اب ب��ه وزي��ر راه و
شهرس��ازي و معاونين وي ،از رش��د
 ۳۰درصدي در پرداخت تس��هيالت
مس��کن طي  ۸ماه اول امس��ال خبر
داد.به گ��زارش روزنامه عصرايرانيان
به نقل از پايگاه خبري بانک مسکن-
هيبنا ،ابوالقاسم رحيميانارکي اعالم
کرد :تس��هيالتي که بانک مسکن در
 8ماه اول سال  97به انواع متقاضيان
تس��هيالت خريد ،ساخت ،جعاله و ...

در بخش مس��کن پرداخت کرد30 ،
درصد نسبت به مدت مشابه در سال
 96افزايش داشته اس��ت.مديرعامل
بانک مس��کن گف��ت :در  8ماه اول
امس��ال  13ه��زار و  290ميلي��ارد
تومان تسهيالت توسط بانک مسکن
پرداخت شد .اين ميزان تسهيالت به
لحاظ تعداد رقميمعادل  380هزار و
 398فقره بوده اس��ت .در اين مدت،
ميزان تسهيالت پرداختي براي خريد
مسکن از رشد  45درصدي برخوردار
ش��ده که عل��ت اي��ن ميزان رش��د

اردبيل،مهران محمدي:مديرکل استاندارد
اس��تان اردبيل گفت :تع��داد تدوينهاي
انجام شده توسط کارشناس��ان اداره کل
استاندارد اردبيل در  ۵سال گذشته  ۷۰مورد
بوده است.هاشم عاليي در جلسه بررسي
روند تدوين و بازنگري استانداردهاي ملي
در اردبيل اظهار داشت :بررسي و بازنگري
اس��تانداردهاييک��ه پنج س��ال از زمان
تدوين آنها گذشته از وظايف سازمان ملي
اس��تاندارد ايران است.وي گفت :براساس
برنام��ه عمليات��ي س��ال 97بازنگري 60
استاندارد ملي در دستور کار اين اداره کل
قرار دارد که با تالش کارشناس��ان شاهد
تحقق  100درصدي در  9ماهه امس��ال
هستيم.مديرکل اس��تاندارد استان اردبيل
افزود :تع��داد  120مورد بازنگري طي دو
سال گذشته توسط کارشناسان اداره کل
انجام شده که اين بازنگريها در رشتههاي
خ��وراک و فرآوردههاي کش��اورزي ،برق
و الکتروني��ک ،مکانيک ،خدمات ،صنايع
شيميايي و مخابرات است.عاليي با اشاره
به اينکه هدف از بازنگري استانداردهاي
مل��ي ب��ه روزرس��اني و ارتق��اي کيفيت
اس��تانداردهاي ملي مطابق ب��ا نيازهاي
جامعه اس��ت ،تصريح ک��رد :موضوعاتي
همچون»روشهاي اندازهگيري مقاومت
ويژه م��واد فل��زي ،دريا ،کشتيس��ازي،
شناورهاي کوچک و سيستمهاي هدايت
هيدروليکي،دندانپزشکي،پروتزهايدندان
و غيره از جمله بازنگريهاي انجام ش��ده
توس��ط اداره کل اس��تاندارد اردبيل بوده
است.
نمايش انواع رادياتور و كولر
محصوالت داخلي در غرفه گروه سايپا

شركت رادياتور ايران كه در قالب گروه
خودروسازي سايپا در سومين نمايشگاه
بي��ن المللي خودرو تهران حضور خواهد
يافت ،انواع رادياتور محصوالت مختلف
خودرويي س��اخت داخ��ل را در معرض
ديد بازديدكنندگان خواهد گذاش��ت .به
گزارش خبرنگار ما همزمان با برگزاري
س��ومين نمايش��گاه بينالملل��ي خودرو
ش��ركت راديات��ور اي��ران زيرمجموعه
گروه خودروسازي س��ايپا انواع رادياتور
محصوالت جديد داخلي شامل چانگان،
محصوالت گروه رنو ،خانواده برليانس،
آري��و ،محص��والت پ��ژو و دانگفنگ
و همچني��ن ره��ام را دركن��ار رادياتور
س��اير محصوالتي نظي��ر كاميون ،انواع
خودروهاي س��واري و خ��ودرو ارس كه
مورد استفاده در صنايع نظامياست را به
نمايش درخواهد آورد.

منعقد ش��ده و از اين رقم ،متناسب با
پيش��رفت فيزيکي پروژهها ،تا کنون
 50ه��زار ميليارد تومان تس��هيالت
پرداخت ش��ده اس��ت.رحيميانارکي،
يک راه ح��ل افزايش منابع مورد نياز
براي پرداخت تس��هيالت مس��کن را
انتش��ار اوراق رهني در بازار س��رمايه
عنوان ک��رد و گفت :بانک مس��کن
اي��ن ظرفيت را دارد ک��ه حداقل 50
ه��زار ميلي��ارد توم��ان از  100هزار
ميليارد تومان مانده تس��هيالتي خود
را ب��ه اوراق رهن��ي تبديل کند .مدير

بانک ملي ايران ،همواره در کنار
دولت و مردم است

عامل بانک مسکن در خاتمه گزارش
خ��ود گفت :از ابتداي تاس��يس بانک
مسکن در  80س��ال پيش که ابتدا با
نام بانک رهن��ي فعاليت خود را آغاز
کرد تا کنون ،حدود  9ميليون و 500
هزار خانوار در کشور با تسهيالت اين
بانک ،خانه دار شدند.

بانک سرمايه  13ساله شد

مديرعامل بانک س��رمايه در مراسم سيزدهمين سالروز تاسيس
اي��ن بانک اظهار داش��ت :با ع��زم و همت همکاران کوش��اي
بانک س��رمايه ،اين بانک آينده درخش��ان تر و افقهاي روشن
تري پي��ش رو دارد.به گزارش روزنام��ه عصرايرانيان به نقل از
روابط عموميبانک سرمايه ،مراسم سيزدهمين سالروز تاسيس
اين بانک با حضور مديرعامل ،معاونين ،مديران ،کارشناس��ان و
همکاران بانک س��رمايه در روز جمعه  ۱۴دي ماه برگزار شد.در
ابتداي اين مراس��م آقاي فرج ا ...قدمي؛ قائم مقام مديرعامل و
عضو هيات مديره بانک س��رمايه ،با تبري��ک آغاز چهاردهمين
سال فعاليت بانک س��رمايه گفت :خوشحاليم که بانک سرمايه
به عنوان بانکي مدرن و پاس��خگو و با داشتن همکاراني مسئول
و متعهد ،توانس��ته است در  ۱۳سال گذشته خدمات ارزندهاي را
به مش��تريان ،سهامداران و قاطبه مردم شريف ايران ارائه نمايد.
عضو هيات مديره بانک سرمايه با اشاره به برگزاري مسابقه بخشنامه
خواني در بانک سرمايه تاکيد کرد :همکاران ما در بانک سرمايه ،دارايي
و سرمايههاي ارزش��مند اين بانک هستند و بايد در همه امور محوله،
ضمن نظرخواهي و بهره مندي از مشارکت سازنده آنان از اين ظرفيت
ارزشمند و پايان ناپذير به بهترين شکل ممکن بهره مند شويم.در ادامه
مراس��م محس��ن ملکي ،معاون بانکي مديرعامل و عضو هيات عامل
بانک س��رمايه نيز با تبريک سالگرد تاسيس بانک و با اشاره به حضور
گسترده و شوق انگيز همکاران در مسابقه بخشنامه خواني و برگزاري
مرحله آخر آن در اين مراس��م گفت :ارتقا دانش و آگاهي همکاران ما
در بانک س��رمايه ،هدفي ارزشمند و از الويتهاي مهم در برنامههاي

جاري بانک است و اعتقاد داريم عزيزان ما هر مقدار که بيشتر بر آيين
نامهها ،مقرارات و بخشنامههاي صادره تسلط و از مفاد آن آگاهي داشته
باشند ،خدمات بهينه و موثر تري به مشتريان عزيز بانک ارايه خواهند
کرد..برگزاري مرحله پاياني مسابقه بخشنامه خواني بخش ديگري از
اين مراسم بود که شرکت کنندگان در اين مرحله با استقرار در قسمت
اجراي مسابقه براي تعيين شعب برگزيده و برنده اين مسابقه به رقابت
پرداختند.مرحله پاياني مسابقه بخشنامه خواني در چهار بخش :سپردهها،
تسهيالت و تعهدات ،کارمزد و بانکداري الکترونيک و نظارت و بازرسي
برگزار ش��د .قبل از اهداي جوايز ،آقاي عليرضا پويان شاد؛ مديرعامل
و عضو هيات مديره بانک سرمايه در سخناني کوتاه اظهار داشت :من
هم به س��هم خودم ورود بانک سرمايه را به چهاردهمين سال فعاليت

در ح��وزه اقتصاد و تالشهاي مالي ،تبريک عرض ميکنم و از
همه فرزندان عزيزم که با سخت کوشي ،امانتداري و پاسخگويي
باعث شدهاند بتوانيم خدمات گستردهاي را به مشتريان عزيز اين
بانک و مردم ش��ريف ايران تقديم کنيم ،سپاسگزارم.مديرعامل
بانک سرمايه با اشاره به برگزاري مسابقه بخشنامه خواني در اين
بانک نيز افزود :افزايش آگاهي همکاران عزيز ما در هر سطحي
ارزش��مند است و اعتقاد دارم که ارتقا دانش و آگاهي و تسلط بر
اطالعات بانکي ميتواند در تعيين سرنوش��ت بانک و توس��عه و
ترقي آن بسيار راهگشا باشد .به همين دليل بر آن هستيم که با
برگزاري چنين مس��ابقاتي و بهره مندي از مشارکت و همکاري
جمعي همه پرس��نل خدوم و تالش��گر بانک ،گامهاي بلند تر و
موثرتري را براي اعتالي اين بانک برداريم و بدون شک همدلي،
همکاري و همراهي اعضاي اين خانواده صميميو کوشا ،در طي
چنين مس��يري تاثيرگذار و موثر خواهد بود.آقاي پويان شاد با تاکيد بر
اين که حضور همکاران در جشن  13سالگي بانک و ديدن شور و نشاط
و س��رزندگي آنان براي در کنار هم بودن و عزم جدي براي خدمت به
مردم شريف ما را هم بر سر شوق ميآورد ،اظهار داشت :مشاهده اين
شور و نشاط و شرکت با شوق و انگيزه همکاران در مسابقات بخشنامه
خواني ،نش��ان از عزم جزم اين عزيزان براي دانس��تن بيشتر و انجام
خدم��ات بهتر و موثرتر در بانک و خانه دوم خودش��ان اس��ت و جاي
ش��کرگذاري دارد که ما بتوانيم با داشتن اين همکاران خدوم و سخت
کوش و متعهد ،آينده روشن تر و افقهاي درخشان تري را براي بانک
سرمايه ترسيم و با اميد به خداوند متعال بدان سو حرکت کنيم.

مديرعامل بانک دي با خانواده شهيد «ژرژ کشيشهارطون» ديدار کرد

ب��ه مناس��بت آغاز س��ال نو مي�لادي،
مديرعام��ل بانک دي با خانواده ش��هيد
«ژرژ کشيشهارطون» از شهداي جنگ
تحميلي دي��دار کرد.به گزارش روزنامهخ
عصرايراني��ان ب��ه نق��ل از اداره رواب��ط
عموميو تبليغات بانک دي؛ به مناسبت
ميالد خجسته حضرت عيسي مسيح (ع)
و همچني��ن آغاز س��ال  2019ميالدي،
محمدرضا قربان��ي ،مديرعامل بانک دي

به همراه احمد حشميپور ،مديرکل حوزه
مديريت و حسن عباسيان ،فرمانده پايگاه
مقاومت بس��يج نه دي با خانواده ش��هيد
«ژرژ کشيشهارطون» از شهداي جنگ
تحميلي ديدار کردند.قرباني در اين ديدار با
اشاره به نقش اقليتهاي مذهبي در جنگ
تحميلي و هشت سال دفاعمقدس گفت:
هموطنان مس��يحي و س��اير اقليتهاي
مذهب��ي در طول جن��گ تحميلي براي

دفاع از ميهن اسالميبه مقابله با دشمنان
پرداختند و با جوانمردي و شهامت در برابر
زورگوييهاي رژيم بعثي عراق و کشورهاي
استعمارگر به خصوص آمريکاي جنايتکار
ايستادگي کردند.مديرعامل بانک دي در
ادامه س��خنانش از روحيه دشمن ستيزي
و دالورمرديهاي شهداي گرانقدر جنگ
تحميلي ياد کرد و افزود :اميد است جوانان
برومند کش��ورمان با مطالعه و آش��نايي

با زندگينام��ه جواناني که جان بر کف به
جنگ با دشمن پرداختند ،بتوانند پيرو راه
آنها باش��ند و از ايثار و ازخودگذش��تگي
آنه��ا درس بياموزند.در اي��ن ديدار ،مادر
ش��هيد «ژرژ کش��يشهارطون» ضمن
قدرداني از حضور و ابراز لطف مديرعامل
بانک دي به شهداي اقليتهاي مذهبي
گفت :ش��هيد «ژرژ کشيشهارطون» در
حالي به صورت داوطلبانه براي حضور در

جبهههاي جنگ اعالم آمادگي کرد که به
دليل از دست دادن پدر ،سرپرست خانواده
بود اما با عش��ق براي ايران اس�لاميدر
کنار همرزمانش عليه ظلم جنگيد و شهد
شهادت را نوشيد.

حمايت فوالد مبارکه از صاحبان ايده و سازندگان داخلي

اصفهان،مريم کربالي��ي :مهندس حميدرضا عظيمي��ان مديرعامل
فوالد مبارکه اصفهان ش��يوههاي حمايت ف��والد مبارکه از صاحبان
اي��ده و س��ازندگان و تامين کنندگان داخل��ي را توضيح داد و گفت.:
بي��ش از ربع قرن از افتتاح ش��رکت فوالد مبارک��ه به عنوان يکي از
بزرگترين دس��تاوردهاي صنعتي جمهوري اس�لاميايران ميگذرد.
در طول اين س��الها اين ش��رکت که مولود انقالب اسالمياس��ت
به بزرگترين فوالدس��از خاور ميانه و ش��مال آفريقا بدل ش��ده است.
با بررس��ي تاريخچه فوالدس��ازان موفق جهان در مييابيم که اکثر
اين ش��رکتها پس از پشت سر گذاش��تن دوران راه اندازي و توسعه
به دنبال دس��تيابي به علم س��اخت و راه ان��دازي کارخانجات فوالد
رفته و تبديل به مرجعي در صنعت فوالد ش��دهاند.اکنون در آس��تانه
چهل س��الگي پيروزي شکوهمند انقالب اس�لاميايران ،بزرگترين
فوالدس��از کش��ور به بلوغ خود رسيده اس��ت؛ از اينرو بايد عالوه بر
توليد فوالد و نقشآفريني در بوميس��ازي تجهي��زات مورد نياز اين
صنعت ،براي ساخت کارخانههاي فوالدسازي برنامهريزي کند.امروز
بخش عمدهاي از قطعات و تجهيزات مورد نياز کارخانههاي فوالد در
کشور بوميسازي شدهاند و با بوميسازي باقيماندۀ قطعات موردنياز
صنعت فوالد شرکتي مانند فوالد مبارکه خواهد توانست ساخت و راه
اندازي يک کارخانه فوالد را در هر نقطهاي از ايران انجام دهد .اين
حرکت بسيار بزرگي در فوالد مبارکه است و اتفاقي ميمون و مبارک

خواهد بود.از نمونه تالشهاي صورت گرفته در راستاي اين رويکرد
ميتوان به عزم فوالد مبارکه براي راهاندازي يک واحد نورد گرم در
شرکت فوالد هرمزگان ،مشابه نمونه موجود در فوالد مبارکه ،ظرف
چند س��ال آينده اشاره کرد.همچنين جشنواره و نمايشگاه ملي فوالد
ايران که با مشارکت شرکت فوالد مبارکه در ديماه برگزار ميشود
از ديگر نمادهاي اين رويکرد فوالد مبارکه در بوميس��ازي است .در
فضاي اس��تارتآپها بحثي به نام ش��تابدهنده داريم به اين معني
که گروههاي جوان داراي ايده ،ممکن است از توان مالي و مديريتي
ب
کافي براي اجراي اين ايدهها برخوردار نباشند؛ به همين جهت شتا 

دهندهها ب��ه اين افراد کمک مالي ميکنند و درصورتي که ايده آنها
مورد پذيرش قرار گيرد ،در ريس��ک مالي ايجاد اين پروژهها شريک
ميش��وند.به همين منظور در رويکرد خريد اقالم مورد نياز ش��رکت
فوالد مبارکه تغييري صورت گرفته اس��ت .درحال حاضر اگر کس��ي
اعالم کند که تجهيزي را بوميسازي کرده ،فوالد مبارکه ،در صورت
تأيي��د ارزيابي عملکرد و کيفيت آن ،محص��ول را خريداري ميکند؛
ام��ا از اين پس با تغييري که در رويکرد فوالد مبارکه به وجود آمده،
در نمايشگاه ديماه ليست نيازمنديها در بخشهاي مختلف اعالم
ميش��ود و اگر شرکتي ايدۀ س��اخت و تأمين هريک از اين اقالم را
داش��ته باش��د و ايده مورد پذيرش قرار گيرد ،فوالد مبارکه در تأمين
مالي و ريسک اجراي اين پروژه شريک ميشود و نقش شتابدهنده
را براي اين اس��تارتآپهاي فني ايفا ميکند.در همين راستا هيئت
داوري متشکل از استادان دانشگاه و مهندسان مجرب فوالد مبارکه
تش��کيل شده اس��ت .اين هيئت وظيفه داوري و غربالگري ايدههاي
دريافتي را بر عهده خواهد داشت .پروژههايي که هيئت داوران تأييد
ميکنند به سيس��تم قراردارد و مالي فوالد مبارکه معرفي ميشوند تا
س��رمايه گذاري الزم ،بس��ته به ابعاد پروژه صورت پذيرد و چنانچه
پروژه به نتيجه برسد ،قرارداد خريد محصول به صورت تضمين شده
با تأمين کنندۀ مذکور منعقد خواهد ش��د .جان کالم اينکه ش��رکت
فوالد مبارکه از صاحبان ايده و سازندگان داخلي حمايت ميکند.

مديرعامل بنادر و دريانوردي عنوان کرد

بندرامام خميني (ره) در برترين جايگاه بهره وري عمليات بندري قرار دارد

اهواز  :ليال زرگانيان  -معاون وزير و مديرعامل سازمان سازمان بنادر و دريانوردي با هدف رونق کسب و کار
بنادر و دريانوردي با هدف بازديد از بنادر خوزستان در و تجارت محلي و کمک به توس��عه مناطق محروم
رأس هيأتي دوازدهم دي ماه سال جاري طي سفري احداث و به بهره برداري رسيده است.
دو روزه بازديد خود را از بندر سجافي آغاز کرده و پس
اختص�اص  ۱۰ميليارد تومان ب�راي ارتقاي بندر

از بازديد از بنادر امام خميني(ره) ،شادگان ،خرمشهر،
آبادان ،چويبده  ،س��فر خود را طي روز دوم با بازديد سجافي
از بندر اروندکن��ار و گفتگو با فعالين بندري به اتمام محمد راستاد طي اين سفر با اشاره به زيرساختهاي
ايجاد شده توسط سازمان بنادر و دريانوردي در سال
رساند.
 ۱۳۸۶بيان داش��ت :انتظار ميرود که اين زيرساخت
بازديد معاون وزير و مديرعامل س�ازمان بنادر و بتواند ناوگان تجاري دريايي اين شهرس��تان را فعال
نگه دارد که متأس��فانه آنچنان که شايسته و بايسته
دريانوردي از بنادر خوزستان
معاون وزير و مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي با اس��ت از اين ساختها استفاده نميشود .لذا در حال
هدف بازديد و بررسي بنادر خوزستان در رأس هيأتي حاضر برنامه داريم به منظور بهس��ازي و ارتقاي اين
طي سفر به استان خوزستان روز چهارشنبه دوازدهم بندر طي پروژهاي با اعتباري بالغ بر  ۱۰ميليارد تومان
دي ماه وارد اهواز و س��پس به قص��د بازديد از بنادر نسبت به بهسازي و ارتقاي آن اقدام کنيم .همچنين
کوچک اين اس��تان ،به شهرستان هنديجان رفت و براي بهبود دسترسي دريايي ،کانال منتهي به خليج
در ابت��داي ورود مورد اس��تقبال امام جمعه ،فرماندار فارس عمليات هيدروگرافي در حال انجام است تا به
و اعضاي ش��وراي اداري اين شهرستان قرار گرفت .ارزيابي از حجم عمليات اليروبي برس��يم و عمليات
وي و هيأت همراه در ابتداي اين سفر ضمن حضور اليروبي آن آغاز گردد .وي با اشاره به مذاکرات خود
در يادمان مزار ش��هداي گمنام نسبت به مقام شامخ با مديرعامل تعاوني لنج داران اين شهرستان عنوان
ش��هدا اداي احترام نمود .طي اين سفرکه مديرکل کرد که سازمان بنادر و دريانوردي به سهم خود پيگير
بنادر و دريانوردي اس��تان خوزس��تان و مدير منطقه حل مشکل سوخت ش��ناورها ميباشد و اميدوارم با
ويژه اقتص��ادي بندرامام خميني(ره) وي را همراهي رفع اين مشکل شاهد فعاليت لنج داران و بهره گيري
ميکرد ،از بندر س��جافي که در اين شهرستان و در از ظرفيتهاي فعل��ي اين بندر و بهبود فعاليتهاي
دهانه رودخانه زهره واقع شده ،بازديد به عمل آورد .تجاري در آن باشيم .همچنين درجريان بازديد از بندر
بندر س��جافي از جمله بنادر کوچک و محلي استان س��جافي ،وي و هيات همراه از بخشهاي مختلف
خوزس��تان است که س��ال  ۱۳۸۶با سرمايه گذاري اين بندر اسکله ،بارانداز و انبار سرپوشيده ديدن کرده

عضو هيات مديره بانک ملي ايران گفت:
اي��ن بانک در هم��ه دورانه��ا ،همواره
دوشادوش دولت در کنار مردم بوده است.
به گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل از
روابط عموميبانک مل��ي ايران ،محمود
ش��ايان در بازديد از واحده��اي بانک در
اس��تان قزوين با بيان اين که بانک ملي
ايران از همه ظرفيتهاي خود براي رشد
و توسعه کشور استفاده خواهد کرد ،افزود:
کارکنان دلسوز و توانمند اين بانک همه
توان خود را براي پياده سازي اهداف بلند
دولت به کار ميگيرن��د.وي همچنين با
قدردان��ي از خدمات واحده��اي بانک در
اس��تان قزوين ،راهنماييهاي الزم براي
بهبود عملکرد اين واحده��ا را ارائه کرد.
ش��ايان در س��فر خود به اين اس��تان از
بخشهاي مختلف مانند دواير صندوق،
انتقاالت و سپردههاي شعبه ممتاز قزوين
و بانک کارگشايي بازديد کرد.
اتحادوهمدليکارکنان؛افزايشسرمايه
بانک و رتبه برتر بانک ايران زمين

اعضاي هي��ات مدي��ره ،هي��ات عامل،
مديران ارش��د ،مديران و روس��اي شعب
سراسر کشور بانک ايران زمين ،به منظور
تش��ريح اهداف بانک گرد ه��م آمدند.به
گزارش روزنامه عصرايراني��ان به نقل از
روابط عموميبانک اي��ران زمين ،در اين
گردهماي��ي ،عبدالمجيد پورس��عيد مدير
عامل بانک با اشاره به تغيير نقش شعب
در شرايط کنوني بانکداري اظهار داشت:
ارائ��ه خدمات با کيفيت به مش��تريان در
تماميزمانها و مکانه��ا از اولويتهاي
بانک ايران زمين اس��ت.مديرعامل بانک
ايران زمين با اشاره به اقدامات موثر انجام
شده جهت توس��عه زيرساختهاي بانک
اي��ران زمين بي��ان داش��ت :در بانکداري
امروز رس��الت ما با گذشته متفاوت است،
اکنون نقش ش��عب تعريف ديگري پيدا
کرده اس��ت؛ در حال حاضر زمان و مکان
به معناي آنچه در گذشته بوده وجود ندارد.
بانکها بايد در تماميزمانها و مکانها،
به تماميمش��تريان خدماتي مناسب و با
کيفيت ارائه کنند.مجتبي ش��يرواني قائم
مقام بانک ايران زمين ،با نگاهي به اهداف
سال  1400اين بانک  ،از آماده سازي زير
ساختها به منظور پياده سازي بانکداري
ديجيتال سخن گفت و اظهار کرد :قدرت
هر س��ازماني در اتحاد دروني آن سازمان
تعريف ميش��ود که بانک ايران زمين در
اوج آن قرار دارد.
خبرشهرستان

شهرستان

اخبار شهرستان
استاندارد ملي
در اردبيل تدوين شد

چش��مگير طيفي از انواع تس��هيالت
خري��د مس��کن همچون تس��هيالت
اوراق ،تس��هيالت صندوق پس انداز
مس��کن يکم و ساير تسهيالت خريد
است.رحيميانارکي در ادامه گزارش
خود ،درباره تامين مالي طرح مسکن
مه��ر از ابتدا تا کن��ون نيز گفت :کل
تعه��دات بان��ک مس��کن در ط��رح
مس��کن مهر  55هزار و  538ميليارد
تومان اس��ت که تا کنون معادل 53
هزار و  150ميليارد تومان ،قرارداد با
پيمانکاران و س��ازندهها در اين طرح

اخبار

و امکانات اين بندر را بررس��ي نمود .طي اين بازديد
که فرماندار شهرس��تان هنديجان و مسئول گمرک
اين بندر نيز حضور داش��تند ،طي توضيحاتي آخرين
وضعيت تخليه و بارگيري و ميزان رسوب کاال در اين
بندر مورد بررسي قرار گرفت .وي با اشاره به مذاکرات
خود با مديرعامل تعاوني لنج داران اين شهرس��تان
عنوان کرد که س��ازمان بنادر و دريانوردي به سهم
خود پيگير حل مش��کل سوخت شناورها ميباشد و
اميدوارم با رفع اين مش��کل شاهد فعاليت لنج داران
و بهره گيري از ظرفيتهاي فعلي اين بندر و بهبود
فعاليتهاي تجاري در آن باشيم.

بندرامام خمين�ي(ره) در جايگاه برتر بهره وري

عملياتي قرار دارد

مهندس راس��تاد و هيأت همراه در ادامه س��فر خود
ب��ه بن��ادر خوزس��تان ،وارد منطقه وي��ژه اقتصادي
بندرامام خميني(ره) ش��د و در ابت��داي ورود خود از
پروژه تعميرات اساس��ي بزرگراه مجتمع بندري امام
خميني(ره) به شهر بندرامام خميني(ره) به طول ده
کيلومتر که با اعتباري بالغ بر  ۲۷۰ميليارد ريال آغاز
گردي��ده ،بازديد نموده و با جزييات و مراحل اجرايي
آن از نزديک آش��نا شد .طي پروژه تعميرات اساسي
بزرگراه مجتمع بندري امام خميني(ره) که از آبان ماه
سال جاري آغاز شده است ،طول مسير بزرگراه ظرف
مدت  ۱۸ماه ،روکش آسفالت بهسازي و ترميم و پل
روگذر آن نيز تعمير ميگردد .محمدراس��تاد و هيات
هم��راه در ادامه بازديد خ��ود از مجتمع بندري امام

خميني(ره) طي نخس��تين روز س��فر خ��ود به بنادر
خوزستان ،ضمن بازديد از اين مجتمع بزرگ بندري،
در محل پروژه خارج س��ازي مغروقههاي آبراه خور
موس��ي حضور يافت و آخرين وضعيت خارج سازي
مغروقهها را از نزديک بررسي کرد .با توجه به اينکه
بندرامام خميني(ره)هاب غالت و کاالهاي اساسي
کشور به شمار ميرود؛ خوشبختانه طي سال جاري
ش��اهد اين بوديم که از نظر تخلي��ه غالت در اين
بن��در بالغ بر  ۸ميليون و  ۶۰۰هزار تن در حدود ۲۱
درصد رشد نس��بت به مدت مشابه در سال گذشته
رش��د نش��ان ميدهد .اين بندر به لحاظ دسترسي
دريايي ،اس��کلههاي مناسب ،پس��کرانه و انبارهاي
نگهداري ميتواند نرخ تخليه بس��يار مناسبي براي
کش��تيهاي فله بر به دس��ت بي��اورد و از آنجا که
کشتيهاي متعددي همزمان در اسکلههاي بندرامام
خمين��ي(ره) پهلو گرفت��ه اند ،بين  ۱۰ت��ا  ۳۰هزار
تن در روز قابليت تخلي��ه و بارگيري وجود دارد .به
عبارتي حداکثر زمان براي اينکه يک فروند کشتي با
محموله  ۶۰هزار تن غالت در اين بندر تخليه شود،
طي ۸روز است .بنابراين با اين روندي که در بندرامام
خميني(ره) فعاليتهاي مرتبط با تخليه کشتيهاي
حامل کاالهاي اساسي صورت ميگيرد ،خوشبختانه
اي��ن بندر به لح��اظ بهره وري عملي��ات بندري در
جايگاه بس��يار خوب و مناسبي قرار دارد و از لحظه
پهلوگيري کشتي در اسکله عمليات تخليه محموله با
حداکثر سرعت انجام و کاالهاي اساسي به انبارهاي
نگهداري يا سيلوها منتقل ميشود.

راه اندازي سامانههاي ۱۲۲ ،۱۵۲۲
و تله متري؛ دستاورد بزرگي براي
صنعت آب و فاضالب است

اصفهان،مري��م کربالي��ي :مدي��ر عامل
آبفاي گلس��تان از س��امانههاي ،۱۵۲۲
 ۱۲۲و تله متري آبفاي اس��تان اصفهان
بازديد ک��رد.در جريان اين بازديد که روز
چهارشنبه  ۱۲ديماه جاري صورت گرفت
مهندس محمدهادي رحمتي مدير عامل
ش��رکت آب و فاضالب اس��تان گلستان
به همراه مهيار خس��روي مع��اون بهره
برداري اين ش��رکت از س��امانه خدمات
غير حضوري مشترکين ( ،)۱۵۲۲سامانه
ام��داد و حوادث ( )۱۲۲و مرکز تله متري
و هوشمندسازي ش��بکههاي توزيع آب
ش��رکت آب و فاضالب استان اصفهان
بازدي��د کردند و از نزدي��ک با چگونگي
فعاليت اين سامانهها و دستاوردهاي آن
آشنا شد.مديرعامل آبفاي استان اصفهان
در اي��ن بازدي��د ،طراحي ن��رم افزارهاي
مورد ني��از و راه اندازي س��امانههاي ياد
ش��ده را دس��تاورد بزرگي ب��راي صنعت
آب و فاض�لاب قلمداد ک��رد که با تکيه
بر تخصص وظرفي��ت نيروهاي بوميبه
دس��ت آمده است.مهندسهاش��م اميني
اف��زود :س��امانه خدمات غي��ر حضوري
مش��ترکين ( )۱۵۲۲که از آبان ماه سال
 ۱۳۹۵با ه��دف ارائه خدم��ات  ۲۲گانه
ف��روش و پ��س از فروش انش��عاب راه
اندازي شد ،نقش مهميدر جهت تکريم
ارباب رجوع ،کاهش زمان رس��يدگي به
درخواستها و حذف رفت و آمدهاي غير
ضرور در س��طح  ۹۲شهر تحت پوشش
ايفا کرده اس��ت.وي گفت :از ارديبهشت
امس��ال نيز امکان ثبت درخواست لوازم
کاهنده مص��رف آب به عن��وان خدمت
بيس��ت وس��وم به قابليتهاي س��امانه
 ۱۵۲۲افزوده ش��د و ش��هروندان سراسر
اس��تان اصفه��ان ميتوانن��د از طري��ق
تماس تلفني با اين س��امانه و فش��ردن
کليد ش��ماره  ، ۸درخواست خود را براي
خري��د لوازم کاهنده مص��رف ثبت کنند.
مديرعامل آبفاي اس��تان اصفهان افزود:
بررسيهاي اوليه نشان ميدهد ميانگين
مصرف آب مشترکيني که لوازم کاهنده
مصرف دريافت و نصب کردهاند بيش از
 ۲۰درصد کاهش يافته است.

