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اخبار
دستاوردهای بانک رفاه در عرصه
مبارزه با پولشویی

بان��ک رف��اه ع�لاوه بر
پایبندی به قوانین مبارزه
با پولشویی در دوره دولت
های یازدهم و دوازدهم
موفق به کسب دس��تاوردهای فراوانی در
این زمینه شده اس��ت.به گزارش روزنامه
عصرایرانی��ان ب��ه نق��ل از روابط عمومی
بان��ک رفاه کارگران ،این بانک با کس��ب
رتبه نخس��ت در رتبه بن��دی نهایی بانک
های عامل در پایان فاز اول س��امانه جامع
مدیریت پروژه مبارزه با پولش��ویی در سال
 1393و انجام اقدامات پیش��گیرانه موفق
به کس��ب دس��تاوردهایی در س��ال های
1392تا  1397شده که اهم آن به شرح زیر
است -:اصالح فرآیندهای اجرایی و امکان
ردیابی تراکنشهای مالی -،پیادهس��ازی
برنام��ه جامع مبارزه با پولش��ویی در قالب
 -،AMLس��اماندهی شمارههای فراگیر
مش��تریان حقیقی و حقوقی بانک (شماره
ملی ،شناس��ه حقوقی ،ش��ماره اختصاصی
اتباع خارجی) و انسداد حسابهای حقیقی
با ش��ماره فراگیر نامعتبر -،.پیادهس��ازی و
اجرای فاز دوم س��امانه مبارزه با پولشویی
با تکی ه بر طبقهبندی مش��تریان بر اساس
سطحفعالیت.
انتصاب مدیران بیمه کوثر

طی اح��کام جداگانهای
از سوی مدیرعامل بیمه
کوثر مدیران آتشسوزی
و درمان و سرپرستیهای
البرز ،تهران ،گلس��تان ،مازندران ،لرستان
و ی��زد منصوب ش��دند.بهگزارش روزنامه
عصرایرانی��ان ب��ه نق��ل ازروابطعمومی
بیمهکوثر؛ اعظم عليزاده ،حسين عبدالوند،
مصطفي ش��يخي مهرآبادي ،سيد عبداله
تس��بيحي ،علي كميزي ،هادي احمدزاده
داراب��ي ،حميدرضا عزي��زي گنجي ،رحيم
تقيزاده بافق��ي بهترتیب بهعنوان مدیران
آتشسوزی و درمان و سرپرستیهای البرز،
تهران ،گلس��تان ،مازندران ،لرستان و یزد
معرفیشدند.

یازدهمین صندوق امانات بانک توسعه تعاون در بندرعباس افتتاح شد

همزم��ان با چهلمین س��الگرد پیروزی
انقالب اسالمی و سومین روز از دهه فجر
یازدهمین صندوق امانات بانک توسعه
تعاون در شعبه خلیجفارس بندرعباس با
حضور عباس نجفی عضو هیئتمدیره،
س��عید معادی مشاور مدیرعامل و مدیر
ام��ور روابط عمومی و ح��وزه مدیریت،
کریم میرزا خانی مدیر امور شعب و پرویز
اس��دی مدیر امور حقوقی بانک توسعه

تعاون افتتاح شد.نجفی عضو هیئتمدیره
بانک توسعه تعاون ،توسعه کمی و کیفی
خدمات در کس��بوکار بانک��ی را تنها
راه امکان برقراری ارتباط با مش��تریان
و حفظ و نگه��داری آن��ان و درنهایت
جلب رضایتمندی مش��تریان دانست و
دراینباره گفت :اگرچه بانکها از حیث
کارک��رد و رویک��رد باه��م تفاوتهایی
دارند ولیک��ن از حیث خدمات بانکی از

اشتراکاتی برخوردار میباشند که تفاوت
اصل��ی درواقع به نوع کیفیت خدمات و
رفتار حرفهای کارکنان برمیگردد.نجفی
افزایش و تن��وع خدمات را بر محوریت
منطق و عقالنیت یک راهکار اساس��ی
برای بزرگ ش��دن و توسعهکسبوکار
قلم��داد ک��رد و دراینباره خاطرنش��ان
ساخت:خوشبختانهبانکتوسعهتعاوندر
طی این سالها از یکروند روبه رشد در

گلس��تان  ،صفرخان��ی  :مدیر مخابرات
منطقه گلس��تان در جلسه ای که جهت
هماهنگ��ی برگ��زاری ی��ادواره ش��هدا
تش��کیل ش��د گفت  :انتقال پیام اصلی
یادواره به مخاطبان از اهداف مخابرات
منطقه گلستان اس��ت .وی گفت :انچه
در ای��ن مراس��مات باقی م��ی ماند این
اس��ت که ما تا چقدر توانس��ته ایم پیام
شهدا را به خوبی منتقل کنیم وامیدوارم
مخابرات نیز به سهم خود در این مسیر
وهدف موفق باش��د .وی اظهار داشت
 :خوش��بختانه امس��ال یادواره شهدا از
ویژگی های خاصی برخوردار است زیرا
در ایام پیروزی وچله انقالب برگزار می
شود به همین دلیل باید با محتوی خاص
تر و ویژه تر برگزار شود .مدیر مخابرات
منطقه گلستان خاطر نشان کرد:برگزاری
مراسم امس��ال به خود عزیزان فرزندان
ش��هید واگذار گردید تا برای انتقال این
فرهنگ به سالهای سال ونسل های آتی
در کنار دیگر پیشکس��وتان گام بردارند
.وی حض��ور حداکثری کارکنان در این
مراسم خواستار شد وافزود باعث افتخار
ما اس��ت که ،هرچه بتوانیم در مس��ایل
معنوی دایره جذب را بیشتر کنیم .
اجرای سرود توسط کانون های
فرهنگی هنری مساجد استان
هرمزگان بر روی عرشه ناو الرک

به گزارش رواب��ط عمومی منطقه یکم
امامت نداجا همزمان با ورود امام خمینی
(ره)به میهن مراسم اجرای سرود در قالب
برنامه س��رود  40هزاری نفری توس��ط
کانون ه��ای فرهنگی هنری مس��اجد
استان هرمزگان همزمان و هماهنگ با
سایر نقاط کشور در بندرعباس با حضور
 150نف��ر از نوجوانان فعال کانون های
فرهنگی هنری مساجد بر روی عرشه ناو
لجستیکی الرک در منطقه یکم امامت
نیروی دریایی راهبردی ارتش برگزار شد
در حاشیه برگزاری این مراسم دکتر رضا
کمالی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان هرمزگان گفت:در انقالب اسالمی
توجه خاصی به جوان��ان و نوجوانان به
عنوان آینده س��ازان این مرز و بوم می
ش��ود که اولین محل مناسب در شکل
گیری و ش��کوفا سازی اس��تعداد های
نوجوانان و جوانان مس��جد است کانون
های فرهنگی هنری مس��اجد به دنبال
گس��ترش و ترویج خودب��اوری و توجه
بیشتر در جوانان و نوجوانان هستند.

همه زمینهها برخوردار شده است.نجفی
توسعه کمی و کیفی بانک توسعه تعاون
را در امر تجهیز ،تخصیص ،کیفیت منبع،
افزایش خدمات بانک��داری الکترونیک
و تنوع محص��والت و خدمات باکیفیت
منابعو رویکرد بر درک واقعبینانه از نیاز
مخاطبان را از دیگر دستاوردهای بانک
توس��عه تعاون قلمداد ک��رد و دراینباره
افزود :بانک توسعه تعاون با بهرهگیری

اینستاگرام بانک ملی ایران 100
هزار تایی شد

از ظرفیتهای موجود توانس��ته اس��ت
تاکنون بی��ش از ظرفیت به بخشهای
مختل��ف اقتص��ادی خدماترس��انی
داشته است.

رییس کل بیمه مرکزی:

مجتمع تخصصی بیمه های زندگی محصول آینده پژوهی بیمه آسیا

ش��رکت بیمه آسیا می تواند با استفاده از نیروی انسانی متخصص و
استقرار سیستم های نوآور و مبتکرانه سهم بیشتری از بازار بزرگ بیمه
را ب��ه خود اختصاص دهد .به گ��زارش روزنامه عصرایرانیان به نقل
از روابط عمومی بیمه آس��یا ،دکتر غالمرضا سلیمانی در آیین افتتاح
مجتم��ع تخصصی بیمه های زندگی بیمه آس��یا با اعالم این مطلب
افزود :استفاده از تکنولوژی های نوین و راهکارهای نوآورانه ،ضرورت
امروز صنعت بیمه اس��ت و اگر در این حوزه ها تحرک بیش��تری از
خود نش��ان بدهیم ،موفق تر خواهیم ب��ود .رییس کل بیمه مرکزی
با تاکید بر اهمیت همگانی سازی بیمه های زندگی در کشور ،افزود:
اعطای مجوز ش��رکت های تخصصی بیمه های زندگی توسط نهاد
ناظر نش��ان دهنده جدیت ما در توس��عه فرهنگ بیمه به ش��مار می
رود .وی راهان��دازی مجتمع را محصول آینده پژوهی و نگاه نوآورانه
مدیران ش��رکت بیمه آسیا دانس��ت و افزود :ماموریت صنعت بیمه در
رش��ته بیمه های زندگی از جنس فعالیت صندوق های بازنشس��تگی
اس��ت و در ص��ورت رفع نواقص و جبران عق��ب ماندگی در خصوص
همگانی س��ازی بیمه های زندگی صنعت بیمه نیز در جذب س��رمایه
موفق تر عمل خواهد کرد .دکتر سلیمانی افزود :صنعت بیمه باید برای
فروش بیمه نامه های زندگی با خانوادهها ارتباط برقرار کرده و با معرفی
این محصول ارزش��مند بازارهای تازه ای را پیدا کند.وی بیان داش��ت:
افتتاح مجتمع تخصصی بیمه های زندگی از س��وی بیمه آس��یا را که
در بین مردم به خوش��نامی معروف اس��ت  ،به فال نیک می گیریم و
امیدواریم سهم شرکت های بیمه از پس اندازهای مردم به رقم منطقی
برسد .رئیس شورای عالی بیمه باالبردن میزان بازده ،کاهش ریسک و
تشکیل کمیته های تخصصی سرمایهگذاری را از مهمترین مولفه های

ش��رکت برتر کشور برای پنجمین سال متوالی از دیگر افتخارات بیمه
آسیا در آستانه  60سالگی این شرکت است.بادین ضمن اشاره به جذب
بیش از یک هزار نماینده تخصصی بیمه زندگی افزود :این نمایندگان
در حال گذراندن دوره آموزش��ی خود هس��تند و ان ش��اء ا ...از ابتدای
س��ال  1398فعالیت خود را آغ��از می کنند.نایب رئیس هیات مدیره و
مدیرعامل بیمه آس��یا ،افتتاح تخصصی مجتمع بیمه های زندگی ،راه
اندازی مجتمع تخصصی پرداخت خسارت خودروهای سنگین و افتتاح
واحد خس��ارت شهرستان مشکین ش��هر را از جمله اقدامات بیمه آسیا
در چهلمین س��الگرد پیروزی انقالب برش��مرد و افزود :رشد تولید در
رش��ته بیمه های عمر و پس انداز در ده ماهه نخس��ت سال جاری در
ش��رکت بیمه آسیا با رش��دی معادل ( 7/36سی و شش و هفت دهم)
درصد همراه بوده است.وی با اشاره به صدور بیش از (000/330/1یک
میلیون و س��یصد و س��ی هزار) بیمه نامه عمر و پس انداز شامل طرح
قدیم و جدید در بیمه آس��یا گفت :راه اندازی دپارتمان ویژه بیمه های
زندگی در سرپرس��تی ها و شعب سراسر کشور ،برگزاری سومین دوره
مسابقات فروش بیمه های جامع عمروپس انداز و مهرآسیا و راه اندازی
مجتم��ع تخصصی بیمه های زندگی بیمه آس��یا از جمله اقدامات این
شرکت در گسترش رشته بیمه های زندگی در کشور است .شایان ذکر
اس��ت مجتمع تخصصی بیمه های زندگی شرکت بیمه آسیا همزمان
با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،با حضور رییس کل بیمه
مرکزی و هیات همراه ،نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ،اعضای
هیات مدیره ،معاونین و مش��اورین مدیرعامل و مدیران بیمه آس��یا با
هدف تالش برای همگانی س��ازی بیمه های زندگ��ی و افزودن این
محصول به سبد خانوار ،افتتاح شد.

تاس��یس مجتمع بیمه های زندگی عنوان کرد و افزود :در کنار توسعه
شبکه فروش بیمه های زندگی باید به این نکته هم توجه داشته باشیم
که در برابر هر بیمه گذار جدید به همان اندازه مسئولیت های شرکت
های بیمه هم افزایش می یابد .مسعود بادین نایب رئیس هیئت مدیره
و مدیرعامل بیمه آس��یادر س��خنانی ضمن قدردانی از حضور رییس
کل بیمه مرکزی ،اعضای هیات عامل و مدیران ارش��د بیمه مرکزی
با بیان تاریخچه ای از عرضه بیمه نامه عمر و پس انداز در بیمه آسیا
 ،به ارایه گزارش��ی از عملکرد بیمه آسیا در تمامی رشته های بیمه ای
طی ده ماهه نخست سال جاری پرداخت و گفت :بیمه آسیا در ده ماهه
نخس��ت سال جاری موفق به تولید بیش از  35هزار میلیارد ریال حق
بیمه با رشد(2/25بیس��ت و پنج و دوده��م) درصدی و فروش بیش از
 5/4میلیون(چهار میلیون و پانصد هزار) بیمه نامه شد.مدیرعامل بیمه
آس��یا افزود :کس��ب رتبه اول در گروه موسسات بیمه ای در میان صد

فرهنگ سازمانی و منابع انسانی رمز موفقیت بانک صادرات ایران

مدیرعامل بان��ک صادرات ایران گفت :دلیل اصلی
موفقیت این بانک در کسب رتبه پنجم رتبه بندی
 IMI-100سال  ١٣٩٧سازمان مدیریت صنعتی،
در بین  ٥٠٠شرکت بزرگ ایران با  ٢٠٠هزار میلیارد
تومان دارائی ،بهخاطر ساختمانهای بزرگ و تعدد
شعب نیس��ت بلکه به دلیل یک فرهنگ سازمانی
خیلی قوی و منابع انس��انی بسیار ارزشمند حاصل
شده است.به گزارش روزنامه عصرایرانیان به نقل
از روابطعموم��ی بانک صادرات ای��ران ،حجتاله

صی��دی ضمن تأکید بر رعای��ت اخالق حرفهای و
مسئولیتپذیری ،تسلط بر امور بانکداری را از شروط
مهم در ارائه خدمات موثر بانکداری به مش��تریان
عنوان کرد و افزود :س��ازمانهای بزرگی همچون
بانک صادرات ایران به واسطه تالش کارکنان خود
به این جایگاه رس��یدهاند .نام به خودی خود بزرگ
نمیش��ود ،ما وقتی یک نهال را میکاریم ،در آینده
خودمان از میوه آن بهره خواهیم برد و در سایهاش
آرامش میگیریم .این خودمان هستیم که زندگی و

سرنوشتمان را رقم میزنیم ،اگر به سمت موفقیت
قدم برداریم ،قطع ًا موفق خواهیم شد.وی با اشاره به
پیشرفتهای حاصل شده در روند افزایش سرمایه
بان��ک ،تصویب پیش��نهاد افزای��ش  ٢٢٣درصدی
س��رمایه اولی��ه بانک از می��زان  ٥٧ه��زار و ٨٠٠
میلی��ارد ریال به  ١٨٦ه��زار و  ٥٦٣میلیارد و ٢٠٨
میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها
به منظور اصالح س��اختار س��رمایه در هیات مدیره
یادآوری کرد و با تأکید بر تالش مضاعف همکاران

شبکه برای رسیدن سازمان به سود مدنظر در سال
آتی افزود :بایس��تی همچن��ان هزینهها را کنترل و
درآمدها را افزایش داد و این مستلزم همت بیش از
پیش تمامی همکاران شعب و ستاد است.

مدیرعامل فوالد مبارکه در نهمین همایش چشمانداز صنعت فوالد و معدن ایران:

توسعۀ متوازن گروه فوالد مبارکه راهبرد اساسی این شرکت است

اصفهان،مری��م کربالیی :مهندس حمیدرض��ا عظیمیان مدیرعامل
فوالد مبارکه در «نهمین همایش چش��مانداز صنعت فوالد و معدن
ای��ران با نگاهی به بازار» که با حض��ور دکترغریبپور رئیس هیئت
عامل ایمیدرو ،دکتر سرقینی معاون وزیر صمت و اعضای هیئتمدیره
انجمن تولیدکنندگان فوالد برگزار ش��د ،طی سخنانی گفت :توسعۀ
متوازن گروه فوالد مبارکه و احداث نورد گرم ش��ماره  2از مهمترین
راهبردهای اساسی ش��رکت است.وی با تأکید بر اینکه احداث نورد
گرم ش��ماره  2فوالد مبارکه با هدف تولی��د ورقهای زیر  2میلیمتر
در نظر گرفته ش��ده اس��ت تصریح کرد :از کارشناسان و شرکتهای
مش��اورهای برای این موض��وع دعوت به هم��کاری کردهایم.وی
خاطرنش��ان ک��رد :در ادامۀ ای��ن طرحها اجرای ط��رح خط نورد در
بندرعباس را نیز در دست مطالعه و بررسی داریم.مهندس عظیمیان
در ادامه با اش��اره به اهمیت خ��ط نورد  2گفت :با توجه به تحریمها

در نظر گرفتن تحریمها اجرا کنیم؛ راهکار دوم این اس��ت که مشابه
خط نورد گرم فعلی فوالد مبارکه را با توجه به نقشههای موجود در
بندر عباس اجرا نماییم که در حال بررس��ی هر دو راه هس��تیم.وی
خاطرنشان کرد :باید در نظر داشته باشیم منابع محدود و پروژههایی
ک��ه به آنها نی��از داریم زیادن��د .در این صورت باید ب��ا اولویتبندی
حسابش��ده پروژهای را انتخاب کنیم که بیش��ترین و سودمندترین
بازگشت س��رمایه را در کوتاهترین زمان ممکن در پی داشته باشد.
مهندس عظیمیان در همین خصوص خاطرنشان کرد :فوالد مبارکه
بر آن است با بهرهمندی از خرد جمعی همۀ کارشناسان خبرۀ حوزۀ
صنعت فوالد کش��ور بهترین راه را انتخاب کند و ش��رایطی فراهم
س��ازد تا این شرکت همچنان بتواند با حفظ سهم  50درصدی خود
دو راهکار برای احداث این خط نورد پیش رو داریم :اول اینکه نورد در تولید فوالد کشور در راه خدمترسانی به جامعه همچون ستارهای
ش��ماره  2را در فوالد مبارکه و با اس��تفاده از تکنولوژی روز دنیا با درخشان در صنعت فوالد کشور بدرخشد.

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای
چهل ساله جهاد کشاورزی در استان ایالم

ای�لام،آذر یعقوبی��ان :محمدربی��ع جهانگیری رئیس
اداره روابط عمومی س��ازمان با اعالم این خبر گفت:
به مناس��بت دهه مبارک فجر و در چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اس�لامی ایران نمایشگاه توانمندی
ها و دس��تاوردهای چهل ساله انقالب اسالمی جهاد
کشاورزی اس��تان برگزار گردید.جهانگیری افزود :در
این نمایش��گاه عالوه بر نصب بنر و تصاویر فعالیت
های س��ازمان  ،نمایش نمونه محصوالت تولید شده
بخش کشاورزی استان در معرض عمومی قرار گرفت.
رئیس اداره روابط عمومی س��ازمان اضافه نمود :این
نمایشگاه با حضور استاندار محترم  ،معاونین استاندار،

روسای سازمان ها ،مدیر کل و دیگر مقامات استانی
افتتاح گردید.جهانگیری اضافه نمود :در بازدید استاندار
محت��رم و هیئت همراه از نمایش��گاه دس��تاوردهای
س��ازمان جهاد کشاورزی اس��تان توضیحات کاملی
از تولیدات و خدمات س��ازمان توسط ریاست محترم
س��ازمان به محضر ایش��ان و همراهان ارائه شد.وی
در پایان گفت :تاکنون بیش  4500نفر از نمایش��گاه
و غرفه های س��ازمان جهاد کشاورزی استان بازدید
بعمل آورده اند ،که توس��ط کارشناس��ان بخش های
مختلف کشاورزی به س��واالت فنی بازدید کنندگان
پاسخ های الزم ارائه گردید.

سامانه مديريت پروژه هاي عمراني راهداري و حمل و
نقل جاده اي استان مركزي راه اندازي شد

مرکزی،نوروزی :مدي��ركل راهداري و حمل و
نقل جاده اي استان مرکزی با اشاره به برگزاري
يك دوره آموزشي دو روزه ويژه سامانه مديريت
پروژه هاي عمراني از راه اندازي اين سامانه خبر
داد.علي زندي فر با اش��اره به برگزاري كارگاه
آموزشي دو روزه جهت آشنايي با سامانه مديريت
پروژه هاي عمراني و راه اندازي اين سامانه در
اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان
مركزي بيان كرد :به منظوراجراي طرح دولت
الكترونيك در كشور و استان مركزي راه اندازي
اين سامانه در دستور كار قرار گرفته است كه بر

همين اساس كارگاه آموزشي در اين خصوص
در هشتم و نهم بهمن ماه اجرايي مي شود .وي
اثربخشي راه اندازي سامانه پروژه هاي عمراني
را ش��امل حذف نامه نگاري ه��اي مكتوب و
كاغذ بازي ،حذف بايگاني فيزيكي ،سهولت در
دسترس��ي به اطالعات و داده ها و شفافيت در
روند اجراي امور دانس��ت و گفت :اين س��امانه
پايش دقيق پروژه ها توسط مديران و مسئوالن
امر را به همراه دارد كه اين امر منجر به نظارت
و كنترل بر پروژه ها و پيش��رفت فيزيكي طرح
هاي عمراني مي شود.

برگزاری کارگاه آموزشی توانمند سازی آموزگاران مصرف بهینه آب در اردستان

اصفهان،مریم کربالیی :مدیر آبفا اردستان در کارگاه
آموزشی توانمند س��ازی آموزگاران در زمینه مدیریت
مصرف بهینه آب گفت :از آموزگاران و مربیان آموزش
و پرورش می خواهیم بازوی توانمد آبفا در ترغیب مردم
به مصرف بهینه آب باشندشریعتمدار اعالم کرد:با توجه
به محدودیت شدید منابع آبی در شهرستان اردستان
هنوز مصرف س��رانه آب در این شهرستان بیشتر از
متوسط استان است.وی با اشاره به میزان سرانه آب در
اردستان تصریح کرد :در حال حاضر میزان سرانه آب
خانگی در اردستان بیش از  ۱۸۰لیتر در شبانه روزاست

در صورتی که مصرف س��رانه آب در استان  ۱۵۴لیتر
در شبانه روز می باشد.مدیر آبفا اردستان گفت :با توجه
به محدودیت ش��دید منایع آبی در این شهرستان می
طلبد با همکاری و تعامل قش��ر بس��یار اثر آموزگاران
فرهنگ مصرف صحیح آب را در جامعه ترویج دهیم.
ش��ریعتمدار با بیان اینکه در سالهای اخیر آبفا و اداره
آم��وزش و پرورش اردس��تان هم��کاری مطلوبی در
راس��تای ترغیب دانش آموزان به مصرف صحیح آب
داشته اند اظهار داشت:در سالهای اخیرآبفا با همکاری
اداره آموزش و پرورش اقدام به برگزاری برنامه های

معاون محیط زیس��ت دریایی س��ازمان محیط زیس��ت کشور در
بازدید از تصفیه خانه فاضالب بندرعباس ،با تاکید بر لزوم ش��فاف
سازی مش��کالت بخش فاضالب ش��هر بندرعباس گفت :بزرگ
نمایی مش��کالت این بخش باعث می ش��ود تا پاسخ گویی به آن
ها مشکل تر شود .پروین فرشچی اظهار داشت :بازسازی فاز به فاز

اینس��تاگرام بانک ملی ای��ران  100هزار
تای��ی ش��د تع��داد فالووره��ای صفحه
رس��می اینس��تاگرام بانک ملی ایران از
مرز  100ه��زار نفر گذش��ت.به گزارش
روزنام��ه عصرایرانیان به نق��ل از روابط
عمومی بانک ملی ایران ،صفحه رسمی
اینستاگرام این بانک که از سال  1396راه
اندازی شده است،در زمینه اطالع رسانی،
آموزش و انتش��ار اخبار مهم و ضروری،با
تولی��د محت��وای متنوع،محی��ط جذابی
را ب��رای مخاطب��ان فراهم کرده اس��ت.
ای��ن صفحه با محتوای خبری ،فرهنگی
و معرفی محص��والت و دس��تاوردهای
این بانک ،ت�لاش دارد تا با اس��تفاده از
گرافیک مناس��ب ،محیطی انگیزشی را
برای ارتباط بهتر با م��ردم تدارک ببیند.
برگزاری جشنواره ها و مسابقات مردمی
از قبیل «جشنواره عکس» و یا مسابقات
آموزشی آقای کاوش ،گوشه ای از فعالیت
اینستاگرام بانک ملی ایران است.در حال
حاضر نیز به مناس��بت دهه مبارک فجر
مس��ابقه «ملی شو» با شعار «حمایتی به
وس��عت یک سرزمین» در این رسانه ،در
حال برگزاری بوده که مورد استقبال مردم
واقع شده است.
ارتباطمستقیمتلفنیبامدیرانمعاونت
شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر

جلس��ه ارتباط مس��تقیم تلفنی با مدیران
بانک ش��هر ،این هفته با حضور مدیران
معاون��ت ش��عب و توس��عه بازاریابی این
بانک برگزارمی ش��ود.به گزارش روزنامه
عصرایرانیان ب��ه نقل از مرکز ارتباطات و
روابط عمومی بانک ش��هر ،جلسه ارتباط
مس��تقیم تلفنی با مدیران این بانک ،این
هفته با حض��ور مدیران معاونت ش��عب
و توس��عه بازاریاب��ی و هیات هم��راه ،در
س��امانه نظارت و ارتباطات مردمی 8655
برگزار می شود.بر این اساس ،شهروندان،
مش��تریان و هم��کاران می توانن��د روز
چهارش��نبه  17بهمن ماه از ساعت  10تا
 12از طریق شماره تماس  8655هرگونه
پرسش ،انتقاد ،پیشنهاد ،شکایت و تقدیر
خ��ود از عملکرد این حوزه را مطرح کنند.
گفتنی اس��ت ،س��امانه 8655ب��ه منظور
رس��یدگی به درخواس��ت ها ،شکایت ها،
انتقادها و پیشنهادهای مشتریان ،همکاران
و ش��هروندان بانک شهر ،راه اندازی شده
اس��ت که از این طریق هر هفته یکی از
مدی��ران و یا معاونان بانک ،پاس��خگوی
موضوعات حوزه مربوطه خواهد بود.
اخبارشهرستان

شهرستان

اخبار شهرستان
با شرکت در یادواره شهدا شرایطی
فراهم می شود که ما نگاهی به
خودمان داشته باشیم

اخبار

متنوع پیرامون چگونگی مصرف بهینه آب برای دانش
آم��وزان نمود که در این میان م��ی توان به برگزاری
مسابقه نقاشی آب مساوی زندگی اشاره کردوی گفت:
با نصب فش��ار ش��کن بر روی شبکه توزیع آب فشار
ش��بکه را از  ۶اتمسفر به  ۳اتمسفر کاهش دادیم که
این امر در راس��تای توزیع عادالنه آب در دس��تور کار
قرار گرفت مدیر آبفا اردستان اعالم کرد:در تابستان ۲۳
حلقه چاه متفرقه در اردستان مورد بررسی قرار گرفت
که در نهایت  ۴حلقه چاه آب از شهرداری که از لحاظ
کیفی و سالمت مورد تایید دستگاههای ذیصالح بود

فاضالب تنها آالینده محیط زیست نیست
تصفیه خانه فاضالب و بهبود بخش��ی روند تصفیه فاضالب پروژه
عظیمی بوده و اگر مشکالتی ایجاد شده کامال طبیعی است .وی
سرمایه گذاری بخش خصوصی در فعالیت های مهم کشور را یک
ض��رورت خواند و گفت :حضور بخ��ش خصوصی در اجرای پروژه
بازس��ازی تصفیه خانه فاضالب بندرعباس را با ش��رایط اقتصادی

به شبکه آب متصل شد که منجر به افزایش  ۵۵لیتر
آب در ثانیه در شبکه توزیع شهرستان اردستان گردید.
وی گفت :آبفا اردس��تان عالوه بر تامین آب ش��رب
جمعیت  ۳۵هزار نفری ش��هری آب شرب  ۲۴روستا
را با جمعیتی بالغ بر  ۵هزار نفر را نیز تامین می کند.
مدیر آبفا اردس��تان گفت :از آموزگاران می خواهیم در
این کارگاه آموزش��ی پس از آش��نایی بیش از پیش با
راههای مصرف بهینه آب ،این راهکارهها را به دانش
آموزان به خوبی بیاموزند تا در مصرف صحیح آب در
جامعه نهادینه شود.

موجود و تحریم ها قابل تقدیر دانس��ت .وی در پاس��خ به کیفیت
پساب خروجی نسبت به فاضالب خام ورودی  ,تصریح کرد :تصفیه
فاض�لاب خام صد در صد روند بهبود داش��ته و برای رس��یدن به
استاندارد های سازمان محیط زیست بایستی بازسازی تصفیه خانه
فاضالب تکمیل شود.

هالل احمر در نمایشگاه دستاوردهای
چهل ساله انقالب اسالمی ،خدمات
آموزشی ارائه می دهد

اردبیل-مه��ران محم��دی :مدیر عامل
جمعیت هالل احمر استان اردبیل گفت:
این جمعیت در نمایش��گاه دس��تاوردها
و خدمات چهل س��اله انقالب اس�لامی
خدمات مختل��ف ارائه م��ی دهد.رامین
معبودی صبح  ۱۲بهمن ماه در حاش��یه
افتتاح نمایشگاه استانی دستاوردهای ۴۰
ساله انقالب ش��کوهمند اسالمی ایران
و بازدی��د از غرف��ه جمعیت هالل احمر
استان با اعالم این خبر افزود :برپایی میز
خدمت ،آموزش چه��ره به چهره امداد و
کمکه��ای اولیه ،توزی��ع فرم عضویت،
کنترل فشار خون و موارد مشابه از جمله
برنامه های تدارک دیده شده برای غرفه
این جمعیت اس��ت.وی با اشاره به اینکه
آخری��ن دس��تاوردهایجمعی��ت هالل
احم��ر به صورت کارهایگرافیکی نوین
ی می شود ،اضافه
به مردم اطالع رس��ان 
کرد :پخش کلیپ عملکردهای  ۴۰ساله
جمعیت هالل احمر استان اردبیل ،پخش
کلی��پ های آموزش��ی ،توزیع بروش��ور،
کتابچه و سی دی های آموزشی از دیگر
برنامه های تدارک دیده ش��ده برای این
نمایشگاه است.
افتتاح یك طرح آبرسانی روستایی
در شهرستان رودبار

در مراس��می با حضور نماینده شهرستان
رودبار در مجلس شورای اسالمی ،طرح
آبرسانی به روس��تای داماش افتتاح شد.
مدیر امور آب و فاضالب روستایی رودبار
در آئین افتتاح ای��ن طرح گفت :بیش از
 4میلی��ارد ریال برای آبرس��انی به 150
خانوا ِر روستای داماش هزینه شد .سجاد
عزی��زی ،حجم عملیاتی این طرح تامین
آب شرب را شامل اجرای  4هزار متر لوله
گذاری ش��بکه داخلی و احداث یک باب
مخزن  150مترمکعبی عنوان کرد.
افتتاح طرح آبرسانی به روستاهای
بند بن و صالح بر شهرستان الهیجان

به مناس��بت گرامیداش��ت ایام اهلل دهه
مب��ارک فجر ،ط��رح تامین آب ش��رب
 70خانوار روس��تاهای بند ب��ن و صالح
بر شهرس��تان الهیجان امروز با حضور
مس��ئوالن به بهره برداری رس��ید .مدیر
امور آب و فاضالب روس��تایی الهیجان
در مراس��م افتتاح این طرح که با حضور
فرمان��دار انجام ش��د ،گفت :ب��ه منظور
آبرسانی به این  2روستا ،اعتباری بیش از
 6میلیارد و  500میلیون ریال هزینه شد.

