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خبر
ارائه خدمات متنوع بانکی از طریق
سامانه سالم پست بانک ایران

اینترنت بانک پس��ت بانک ایران در بس��تر
یکی از پیش��رفته ترین نرم افزارهای بانکی
کش��ور با امکان ارائه خدمات متنوع ،نقش
مهمی در افزایش رضایتمندی مشتریان این
بانک داش��ته و میزان استفاده از این خدمت
درسطح کش��ور به نحو چشم گیری درحال
افزایش اس��ت و یکی از بخش های سامانه
س�لام و میزخدمت الکترونیکی این بانک
است .به گزارش روابط عمومی پست بانک
ایران ،اینترنت بانک این بانک شامل بخش
های سپرده ها در یک نگاه ،روزشمار مالی،
تماس ه��ا ،انتقال وجه ،گ��زارش ،مدیریت
چک ،مدیریت تس��هیالت ،مدیریت کارت،
پرداخ��ت عادی اس��ت و در ه��ر بخش نیز
خدمات موردنیاز به تفکیک انجام می شود
که بسیار متنوع است .در بخش «سپرده ها
در یک نگاه» مشتری می تواند لیست انواع
حسابهای قرض الحسنه ،سپرده و جاری خود
را با آخرین مانده حساب ها مشاهده کرده و
درصورت نیاز گزارش گردش حس��اب های
خود را در دوره های مختلف زمانی دریافت
نمای��د .در بخش «انتقال وجه» نیز عملیات
بانکی متعددی نظیر؛ انتقال وجه عادی بین
س��پرده های شخصی یا س��پرده اشخاص
دیگر در بانک ،انتقال وجه دسته ای از سپرده
شخصی به چندین سپرده دیگر ،انتقال کارت
به کارت برای انتقال وجه از کارت های پست
بانک به کارت های عضو شبکه شتاب ،انتقال
وجه بین بانکی پایا عادی جهت انتقال وجه
از س��پرده خود به سپرده ای در بانک دیگر،
انتقال وجه بین بانکی پایا دس��ته ای جهت
انتقال وجه از س��پرده خود به چندین سپرده
در بانک های دیگر دردسترس مشتریان قرار
دارد .همچنین در بخ��ش گزارش تراکنش
ه��ای کارت نیز ریز عملیات کارت ،دریافت
دوباره رسید و تاریخچه عملیات کاربر توسط
کاربر قابل اجراست .در بخش چک و دسته
چک نیز فهرس��تی از س��پرده های جاری
مش��تریان که دارای دسته چک می باشند
ارائه می گردد و مشتری با انتخاب هریک از
سپرده های جاری خود ،می تواند گزارشی از
دسته چک های آن سپرده دریافت کند.

تفاهم نامه بیمه آسیا و خانه صنعت،معدن و تجارت

بیمه آسیا و خانه صنعت،معدن و تجارت
،تفاهم نامه همکاری در خصوص ارائه
خدمات بیمه ای امضا کردند.به گزارش
روزنام��ه عصرایرانی��ان روابط عمومی
بیمه آس��یا،تبادل تفاهم نامه بیمه آسیا
و خانه صنعت،معدن و تجارت با حضور

دادستان کل کشور،نمایندگان مجلس
شورای اس�لامی ،اعضای هیات مدیره
،معاونان مدیر عامل و مدیران بیمه آسیا
و رئیس هیات مدیره خانه صنعت ،معدن
و تجارت در حاشیه برگزاری شانزدهمین
جشنواره تولید ملی ـ افتخار ملی با عنوان

ایالم،آذر یعقوبیان :جلسه مجمع عمومی
ع��ادی صاحبان س��هام ش��رکت آب و
فاضالب شهری استان به ریاست دکتر
گیاهی معاون پشتیبانی و منابع انسانی
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با
حضور ،مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره
معاونین ش��رکت آبفای ایالم و نماینده
سهام شهرداریهای استان با هدف ارائه
گزارش فعالیت های هیات مدیره شرکت
به مجمع عمومی صاحبان سهام و ارائه
بودجه پیشنهادی سال  1398و تصمیم
در خصوص صورتهای مالی  ،طرحهای
تملک دارائیهای سرمایه ای سال  96در
محل س��الن کنفرانس ش��رکت برگزار
گردید .در ابتدای این جلس��ه مدیرعامل
ش��رکت ضمن ع��رض خیر مق��دم به
حاضرین گزارش��ی مبسوطی از فعالیت
های  6ماهه سال  97آبفای استان ایالم
را در هش��ت فصل ش��امل راهبردهای
بخ��ش آب و فاض�لاب  ،درآمده��ا و
هزینه ه��ای منابع و مصرف  ،اطالعات
بهره برداری تاسیس��ات آب و فاضالب،
مهندسی ،توس��عه و بهسازی تاسیسات،
منابع انسانی و بهبود بهره وری تحقیقات،
انجام تکالی��ف و مدیریت و اهم چالش
های موجود و راهکاره��ا را ارائه دادند.
و هدف گذاری ش��رکت در سال 1398
را براس��اس بودجه پیش��نهادی تنظیم
شده به س��مع و نظر حضار رساندند.وی
گفت 100 :درصد جمعیت شهری تحت
پوشش تاسیسات آب شهری قرار دارد و
در بخش فاضالب نیز  55درصد جمعیت
استان تحت پوشش تاسیسات فاضالب
ش��هری قرار دارد.رئیس هی��ات مدیر و
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان
ایالم در بخش دیگری از صحبت های
خود به برنامه های راهبردهای شرکت
آب و فاض�لاب اش��اره و بیان داش��ت:
شرکت آب و فاضالب استان ایالم بر
آن است تا با بهرهگیری از منابع انسانی
کارآمد ،فناوری پیشرفته ،ساختار اداری و
مدیریتی اثر بخش به گونهای عمل نماید
تا در آحاد مشترکین در حد استانداردهای
ملی به آب شرب کافی و سالم و امکانات
جم��عآوری ،انتقال و تصفیه بهداش��تی
فاضالب دسترسی داشته باشند.مهندس
مظاهری در ادامه چالش های پیش روی
شرکت  ،را در بخش های تامین  ،انتقال
و توزی��ع آب ،جم��ع آوری تصفیه و دفع
فاضالب  ،مس��ائل مال��ی و اقتصادی و
همچنین مس��ایل ساختاری و فرایندی
برشمردند.

«صنایع کوچک و متوسط ،فرصت ها و
چالش ها» در مرکز همایش های بین
المللی صدا و س��یما انجام شد.بنابر این
گزارش ،بیمه آس��یا در چارچوب تفاهم
نامه و تحت نظارت بیمه مرکزی ،بیمه
نام��ه ه��ای در خواس��تی خانه صنعت

،معدن و تجارت را با رعایت شرایط فنی
و رقابتی موجود در صنعت بیمه صادر
خواهد کرد .گفتنی اس��ت ،این تفاهم
نامه به منظور هماهنگی،برنامه ریزی
و کارشناسی در زمینه اجرای طرح بیمه
سنوات کارگران و تجمیع و تمرکز امور

سرمایه گذاری بانک ملی ایران در
صنعت آذربایجان شرقی

بیمه ای خانه صنعت ،معدن و تجارت و
واحد های زیر مجموعه اعضا و کارکنان
منعقد شده است.

رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن خبر داد

تمدید اجرای تبصره  ۳۵قانون بودجه تا پایان سالجاری

ریی��س اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک
مس��کن از تمدید اجرای طرح ویژه بخش��ودگی
جرای��م تس��هیالتی خبر داد .مال��ک آزادیان در
گفتوگو با پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا ،با
اشاره به ابتکار بانک مسکن برای وصول مطالبات
غیرجاری با اجرای ماده  2تبصره  35قانون بودجه
در س��ال جاری ،اظه��ار کرد :ب��ا موافقت هیات
مدیره بانک ،طرح مذکور تا پایان اسفند ماه سال
جاری تمدید ش��د تا مشتریان بیشتری بتوانند از
این امتیاز بهرهمند شوند .وی با اشاره به اجرایی
شدن ماده  2تبصره  35قانون بودجه توسط بانک
مسکن ،تصریح کرد :مشتریانی که مشمول یکی
از سه اولویتی که اشاره میشود بوده و البته اصل
تس��هیالت دریافتی آنها زیر ی��ک میلیارد ریال
باش��د و نیز حداکثر تا پایان س��ال  95به طبقات
غیرجاری انتقال یافته باشد (سررسید آن بگذرد)،

شامل تس��هیالت اعطایی یارانهای مورد حمایت
دولت بابت حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی،
مطالبات پروندههایی که از سوی بانک روی آنها
اقدام حقوقی صورت گرفته اس��ت ،مش��روط به
اینکه مانده اصل تسهیالت بیش از  500میلیون
ریال نباش��د و مطالبات تسهیالت گیرندگانی که
حک��م محکومیت آنها به دلی��ل عدم بازپرداخت
اقساط قطعی ش��ده و زندانی شدهاند ،اختصاص
پیدا میکند .این فرصت مش��مول کسانی است
که اصل تسهیالت دریافتی تا سقف  ۱۰۰میلیون
تومان بوده و قرارداد آنها حداکثر تا پایان س��ال
 ۱۳۹۵به س��رفصل مطالبات غی��ر جاری انتقال
یافته باش��د .در پایان اش��اره می شود بدهکاران
حقیق��ی و حقوق��ی مش��مول این ط��رح  ،برای
میتوانند با تس��ویه اصل تسهیالت دریافتی ،تا متعلقه برخوردار ش��وند .آزادیان خاطرنشان کرد :اطالع��ات بیش��تر می توانند به ش��عب بانک ها
پایان اسفند سالجاری از بخشودگی سود و جرایم امتیاز مذکور به گروههای سه گانه دارای اولویت مراجعه کنند.
حجتاله صیدی:

بانک صادرات ایران همچنان در کنار مردم سرپل ذهاب خواهد ایستاد

حجتاله صیدی در آیین افتتاح و بهرهبرداری از ٧٦
واحد مسکونی در شهرستان سرپلذهاب ،تاکید کرد:
بانک صادرات ایران در بازس��ازی مناطق زلزلهزده،
تکمیل پروژهها و زمینهس��ازی برای استفاده بهتر از
ثروتهایطبیعی،ظرفیتهایکشاورزیوجاذبههای
گردشگری در کنار مردم و مسئوالن دلسوز این شهر
خواهد ایستاد .به گزارش روابطعمومی بانک صادرات
ایران ،حجتاله صی��دی در آیین بهرهبرداری از ٧٦
واحد مس��کونی دیگر توسط خیرین مدرسهساز این
بانک با بیان اینکه تاریخ نشان میدهد سرپلذهاب
به عنوان یکی از ش��هرهای فداکار و ایثارگر و مقاوم

کشور در جریان س��الهای دفاعمقدس حق بزرگی
بر گردن کشور دارد ،گفت :به نمایندگی از همکاران
بان��ک صادرات ایران خدا را ش��اکرم که این توفیق
حاصل ش��ده ت��ا بتوانیم کمکی کنی��م و این بانک
برای خدمت به م��ردم منطقه و همکاری با مردم و
مسئوالن دلسوز این شهر همچنان آماده است .وی
در این مراسم که با حضور مقامات محلی این شهر،
از جمله ام��ام جمعه ،فرماندار و فرماندهان نظامی و
انتظامی منطقه برگزار ش��د ،افزود :با اقدامات انجام
شده در جریان بازسازی این شهر پس از زلزله سال
گذشته ،خوشبختانه زندگی جریان عادی خود را از سر

گرفته و امید و نشاط در بین مردم و به ویژه جوانان
افزایش یافته که امید است در کاهش آالم و دردهای
مردم رنجدیده این منطقه مؤثر باش��د .او همچنین با
اش��اره به اینکه بانک ص��ادرات ایران به عنوان یک
بان��ک اجتماعی هم��واره در انجام مس��ئولیتهای
اجتماعی پیش��تاز بوده ،تأکید کرد :مایه افتخار است
ک��ه همیاری کارکنان این بانک موجب ش��ده تا در
این عرصه نیز نقش ماندگاری از خود برجای بگذارد.
صیدی تصریح کرد :خدمترس��انی همکاران بانک
ص��ادرات ایران در تکمیل طرحهای مختلف پس از
زلزله سال گذشته این شهرستان ادامه خواهد داشت.

بنا براین گزارش ،با افتتاح  ٧٦واحد مس��کونی دیگر
توسط خیرین مدرسهساز بانک صادرات ایران در این
شهر ،تعداد واحدهای مسکونی تحویل داده شده به
مردم به  ١٠٨واحد رس��ید .بنابراین گزارش ،با افتتاح
 ٧٦واحد مسکونی دیگر در سرپلذهاب و بهرهبرداری
از  ٦٠واحد مس��کونی جدید در ش��هر ثالثباباجانی
توسط خیرین مدرسهساز بانک صادرات ایران ،تعداد
واحدهای مس��کونی تحویل داده شده به مردم این
دو شهر به ترتیب به  ١٠٨واحد و  ١٠٤واحد رسید
و س��ایر واحدهای تعهد شده دیگر نیز تا پایان سال
تحویل صاحبان آنها خواهد شد.

بازدید مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان تهران از روابط عمومی بانک پارسیان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران صبح جاودانی درجریان این بازدید ضمن دیدار با کارکنان ،ضم��ن قدردانی از تالش های مدی��ران و کارکنان تاسیس بانک های خصوصی فضای بانکداری کشور
روز سه شنبه 30بهمن ماه با حضور در روابط عمومی با جزئیات فعالیت های ادارات این مجموعه آشنا شد .روابط عمومی بانک پارسیان ،بانک پارسیان را بانکی متحول ش��د و خدمت رسانی به مردم با شیوه جدید
بانک پارسیان از این مجموعه بازدید کرد .دکتر احد مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان تهران ،نام آشنا و مورد اعتماد جامعه برشمرد و افزود  :از زمان و مدرن ارایه شد.

دستاوردهای چهل ساله انقالب اسالمی در حوزه صنعت و فناوری

ایران کش��وری اس��ت غنی از س��رمایه ها و ثروت ملی و فرهنگ
و پیش��ینه ای غنی ک��ه نخبگان و دانش��مندان بزرگی از این خاک
برخاس��ته و گنجین��ه ای از دان��ش و علم و بالندگی اس��ت.انقالب
اسالمی را باید س��رآغاز تحوالت بزرگ و بنیادین در ایران ،منطقه،
جهان اس�لام و جهان غیراسالم دانست.پیشرفت هایی که ایران در
طول  40س��ال از انقالب شکوهمند اسالمی در حوزه های مختلف
صنعت بوژه صنعت غذا داشته بسیار درخور توجه ،تحسین و اهمیت
است.پیش��رفت پر س��رعت دانش و تکنولوژی در ایران و دستیابی
ب��ه فناوری ه��ای نوین از واقعیت های غیر قابل انکاری اس��ت که
کش��ور ما و دانش��مندان ایرانی در دنیا گوی سبقت را از بسیاری از
کشورها ربوده اند و امروزه شاهد نفوذ پرقدرت این دانش و فناوری
در تم��ام حوزه های صنعت و بویژه صنعت غذای کش��ور هس��تیم.
استفاده از فناوری های نانو در صنایع غذایی از پیشرفت هایی است
که در س��ال های اخیر ش��اهد آن هس��تیم و همچنان در حال رشد
و گس��ترش اس��ت.امنیت غذایی مهمترین مفهومی است که جامعه
جهانی بش��دت به تمرکز بر روی آن نیاز دارد و ایران در طول سال
های پس از انقالب به یک پیشرفت چشگیر در حوزه امنیت غذایی
دس��ت یافته است.بررس��ی ها نش��ان می دهد رژیم پهلوی در دهه
 ۴۰شمس��ی (دهه  ۶۰میالدی ) با استراتژی نادرست خود که تحت
عنوان اصالحات ارضی از آن یادمی ش��د ،باعث بیمار شدن اقتصاد
ایران شده بودکه نش��انههای این بیماری را در عرصههای مختلف

اقتصاد می توانستیم به وضوحمشاهده کنیم.توسعه پایدار کشاورزی
 ،افزای��ش بهر وری از کش��اورزی با کاه��ش ضایعات محصوالت
کش��اورزی  ،بهب��ود تولید و متع��ادل کردن مص��رف  ،تقویت زیر
س��اخت های کشاورزی و افزایش بهره وری  ،اصالح سیستم های
آبیاری و توجه به صنایع تبدیلی و ایجاد فضاهای مدرن کشاورزی
از دیگر دس��تاوردهای مهم در طول این سالهاس��ت که بسیار مورد
توجه مس��ئولین و متخصصان قرار گرفت��ه و تالش های زیادی در
این راس��تا صورت گرفته اس��ت.در دوران قبل از انقالب اس�لامی،
ارزش صادرات غیرنفتی به یک میلیارد دالر هم نمیرس��ید ،اما این
رقم هم اکنون به رقمی نزدیک به  ۴۰میلیارد دالر رس��یده اس��ت.

طرح «کاروان عطر قرآن در فجر انقالب» در گلستان اجرا شد

گلس��تان  ،صفرخانی  :رئی��س اداره امور قرآنی
تبلیغات اس�لامی گلس��تان گفت :به مناس��بت
گرامیداش��ت چهلمین س��ال پی��روزی انقالب
اس�لامی طرح نورانی کاروان عطر قرآن در فجر
انقالب در استان گلستان برگزار شد .طرح نورانی
«کاروان عط��ر قرآن در فجر انقالب» با بیش از
 ۲۹ویژه برنامه قرآنی در ش��هرها و روس��تاهای
سراسر اس��تان گلستان برگزار ش��د.رئیس اداره
امور قرآنی تبلیغات اسالمی گلستان ،در مراسم
پایان��ی این طرح اظهار ک��رد :طرح کاروان عطر
قرآن در فجر انقالب به مناسبت چهلمین سالگرد
پیروزی انق�لاب در قالب محافل انس با قرآن و
محافل دانشآموزی در اس��تان گلس��تان برگزار
ی واعظ افزود :در این
شد.س��ید مصطفی حس��ین 

طرح اداره امور قرآنی تبلیغات اس�لامی اس��تان
گلستان ،س��ازمان دارالقرآن الکریم ،مرکز بزرگ
اس�لامی شمال کشور و دستگاههای فرهنگی و
قرآنی استان مش��ارکت داشتند.وی بیان کرد :از
دستاوردهای ارزش��مند پیروزی انقالب اسالمی
فراهم شدن بستر فعالیتهای دینی و فرهنگی و
رشد فراگیری آموزههای قرآن کریم و تالش در
جهت نهادینه کردن آن در جامعه است.حس��ینی
واعظ ادام��ه داد :برنامههای انس با قرآن کریم،
محاف��ل ویژه دانشآموزی و محافل ویژه بانوان،
توجه به تفس��یر و سبک زندگی قرآنی و با هدف
تدبر و فهم قرآن کریم در زندگی انسان و ایجاد
فضای قرآنی در مناطق شیعه و سنی نشین استان
گلستان از جمله برنامه های این طرح بود.

محصوالت با کیفیت کشورمان امروز در بازار بسیاری از کشورهای
جهان می درخشد و در زمینه صادرات رشد چشگیر و قابل مالحظه
ای داش��ته ایم و این نش��انه رش��د کیفی��ت و مطابقت محصوالت
ایرانی با اس��تانداردهای جهانی است.صنایع تبدیلی در سالهای پس
از انقالب رش��د و توسعه چشگیری داش��ته است .توان مهندسان و
نخبگان ایرانی در طراحی و س��اخت بس��یاری ماشین آالت از دیگر
دس��تاوردهای میهن عزیزمان در طول این سالهاس��ت .در حالی که
پیش از انقالب اغلب مواد اولیه ،محصوالت غذایی و ماشی آالت و
مواد و تجیزات بسته بندی وارداتی بود امروزه در تولید و دستیابی به
بس��یاری از این مواد و تجیزات به خودکفایی رسیده ایم و کمتر نیاز
به واردات داریم .اقتصاد کشور طی سال های اخیر با فراز و نشیب
های فراوانی مواجه بوده است که بر فضای تولید و صنعت کشور بی
تأثیر نبوده اس��ت .تولیدکنندگان و صنعتگران شریف ایرانی دوران
های سخت بسیاری را در طول این سالها پشت سرگذاشته اند مانند
جنگ تحمیلی ،تحریم ،زلزله و بسیاری از بحران های طبیعی .قطعا
فش��ار اقتصادی بر تولیدکنندگان بس��یار زیاد بوده است .ولی اغلب
آنه��ا رفاه و تامین نیاز هم وطن��ان را در اولویت قرار داده و علیرغم
همه مش��کالت کمر خم نکرده و با تمام توان سعی کرده اند بدون
افزایش چش��گیر قیمت ها با حداقل س��ود و گاها زیان همچنان به
تولید و تامین مایحتاج مردم ادامه دهند و این به روحیه ایرانی و نوع
دوستی مردم این کشور بر میگردد.

تجهیز و راه اندازی یک حلقه چاه تازه حفر شده در اسالمشهر

اسالمش��هر،داود کاظم��ی :با اس��تفاده از اعتبارات
ج��اری و داخلی عملی��ات حف��اری و تجهیز یک
حلقه چاه جدید در اسالمشهر انجام گردیده و وارد
مرحله بهره برداری شد  .به گزارش روابط عمومی
ش��رکت آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران
مدیر امور آبفای شهرس��تان اسالمش��هر با اعالم
خبر مذکور اظهار داش��ت  :با عنایت به تقارن ایام
پیک مصرف و فصول گرم سال و مهاجرپذیری و
گسترش حوزه سکونتی و شهری و تراکم جمعیتی
باال در شهرس��تان اسالمش��هر  ،لذا پیرو دستورات
جناب آقای مهن��دس صدرائیه مدیر عامل محترم
ش��رکت در خصوص تامین و توزیع آب آشامیدنی
ش��هروندان و مشترکین محترم با کمیت و کیفیت
مطلوب و پیشگیری از هر گونه افت فشار و کمبود

احتمال��ی آب آش��امیدنی  ،موض��وع افزایش دبی
موجود در دستور کار قرار گرفته و از طرق مختلف
از جمله بهس��ازی و تجهی��ز و راه اندازی چاههای
قدیم و جدید و تقویت خطوط توزیع در حال انجام
می باشد .ش��فا نظرپور با اش��اره به اتمام عملیات
حف��ر وتجهیز یک حلقه چاه در همین رابطه اظهار
داش��ت  :در حال حاضر آب آش��امیدنی شهروندان
و مش��ترکین محترم در این شهرستان و شهرهای
تحت پوش��ش با کمیت و کیفیت مطلوبی تامین و
توزی��ع میگردد  .لذا در همین خصوص و به منظور
تقویت و پشتیبانی منابع موجود و تثبیت فشار الزم
ی��ک حلقه چاه ( چاه ش��ماره  ) 5ط��ی بهمن ماه
جاری دراسالمش��هر حفاری و تجهیز گردیه و در
مرحله بهره برداری قرار گرفت.

مدیرعامل آبفای گیالن در نشست با مدیرکل صدا و سیمای:

تولیدسالیانه آب استان گیالن قریب  120میلیون مترمکعب است

ب��ه گزارش دفتر روابط عموم��ی و آموزش همگانی
ش��رکت آب و فاضالب اس��تان گیالن ،مدیرعامل
این ش��رکت در نشس��ت با مدیرکل صدا و سیمای
مرکز گیالن با تش��ریح روند خدمات این شرکت بر
تأثیر مش��ارکت و همکاری رسانه در فرهنگ سازی
مدیریت مصرف آب تأکید نمود .سید محسن حسینی
رئیس هی��أت مدیره و مدیرعام��ل آبفای گیالن با
اشاره به میزان تولید آب سالیانه استان اظهار داشت:

حدود  120میلیون مترمکعب سالیانه در استان تولید
آب داریم که علیرغم پرباران بودن اس��تان گیالن،
شرایط آبی استان برای تأمین منابع آب شرب مناسب
متناسب با میزان بارش استان نیست .وی با تشریح
برنامه های وزارت نیرو در تامین آب اشامیدنی سالم
اف��زود :با توجه به منابع آبی موجود کش��ور رویکرد
وزارت نیرو به س��مت مدیریت تقاضاس��ت و براین
اس��اس باید مصرف مدیریت نمود و با تدبیر جمعی

ب��ا حمایت بانک ملی ایران فاز نخس��ت
شرکت الماس��ان ارسباران با حضور وزیر
صنعت ،معدن و تجارت و به مناسبت دهه
مبارک فجر در اس��تان آذربایجان شرقی
افتتاح ش��د .به گ��زارش روابط عمومی
بانک ملی ای��ران ،وزیر صنعت ،معدن و
تجارت در مراسم افتتاح فاز نخست این
ش��رکت که با حضور ریی��س اداره امور
شعب بانک در استان آذریایجان شرقی،
نماینده مردم ورزقان در مجلس ش��ورای
اس�لامی ،اس��تاندار آذربایجان ش��رقی،
فرماندار ورزقان و مدیرعامل شرکت ملی
مس برگزار شد ،حمایت های بانک ملی
ای��ران از واحدهای تولیدی را س��تود و از
اقدامات انجام شده در این زمینه قدردانی
کرد .ش��رکت توس��عه فناوری الماسان
ارس��باران با تسهیالت مش��ارکت مدنی
احداث ،خرید و نصب ماشین آالت بانک
ملی ایران راه اندازی شده است که ساالنه
 18ه��زار تن گوی  60و  80میلی متری
فوالدی آسیاب معادن تولید خواهد کرد.
این تولیدات در س��نگ خرد کنی معادن،
سایش و خردایش کاربرد دارند .بانک ملی
ایران  25میلیارد ریال تسهیالت در اختیار
این واحد تولیدی قرار داده است و  18نفر
نیز به طور مستقیم در آن مشغول به کار
شده اند.
عملکرد قابل قبول بانک شهر در
نمایشگاه های کتاب استانی

رئیس شورای اس�لامی شهر یزد با بیان
اینکه بانک ش��هر با ارایه خدمات به روز
و نوی��ن به اهالی کت��اب و کتابخوانی در
کمک به حوزه فرهنگ خوش درخشیده
است،گفت :عملکرد این بانک در نمایشگاه
های کتاب اس��تانی قابل قبول است .به
گزارش مرک��ز ارتباطات و روابط عمومی
بانک ش��هر ،غالمعلی س��فید با اشاره به
برگزاری یازدهمین نمایش��گاه کتاب یزد
افزود :حضور بانک ش��هر در نمایش��گاه
های کتاب استانی باعث افزایش استقبال
عمومی از این رویداد فرهنگی شده است.
سفید تصریح کرد :معتقدم حمایت های
بانک ش��هر از برگزاری نمایش��گاه های
کتاب اس��تانی نقش اساس��ی در افزایش
فروش کت��اب و محص��والت فرهنگی
دارد .وی م��ی افزاید،ادامه داد :این بانک
ب��ا حمایت از نمایش��گاه ه��ای کتاب در
رش��د ش��اخص های فرهن��گ عمومی
جامعه شهری نقش مستقیم و اثرگذاری
ایفا می کند.
خبرشهرستان

شهرستان

خبر شهرستان
جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان
سهام شرکت آب و فاضالب استان
ایالم برگزار شد

اخبار

و مش��ارکت همگانی از منابع آبی حفاظت نمود تا
ب��ا محدودیت تأمین آب مواجه نش��ویم .مدیرعامل
آبفای گیالن در ادامه گفت :با توجه به نیازهای مردم
نح��وه ارائه خدمات تغییر می یابد و هیچ گاه متوقف
نمی شود و تمامی تالش مجموعه آبفای گیالن بر
این اس��ت که خدمات مطلوب��ی ارائه نمائیم و یکی
از دس��تگاههای اثرگذار در نهادینه نمودن فرهنگ
مدیریت مصرف و انعکاس خدمات این شرکت  ،صدا

و س��یما می باشد .مهندس حسینی همچنین یادآور
ش��د :با توجه به نزدیکی به روزهای پایانی س��ال و
فرهنگ شستش��و و خانه تکانی  ،با مصارف بس��یار
باالی اب مواجه خواهیم ش��د و میانگین مصرف به
سه برابر می رسد و چون میزان تولید آب ثابت است
باید شرایط را مدیریت نمود و با آگاه سازی و اطالع
رسانی مناسب ،شهروندان تمامی کارهای خانه تکانی
را به روزهای پایانی سال موکول نکنند.

اصفهانباتمامتواندرنمایشگاهصنعت
نمایشگاهیایرانحضورمییابد

اصفهان،مریم کربالیی :علی یارمحمدیان
با اش��اره ب��ه اینک��ه ای��ن نمایش��گاه و
کنفرانس بینالمللی ط��ی روزهای دوم تا
پنجم اس��فندماه امس��ال در محل دائمی
نمایش��گاههای بینالمللی ته��ران برگزار
میش��ود ،گف��ت :از آنجای��ی ک��ه مرکز
نمایش��گاهی اصفهان یکی از چهار مرکز
معتبر نمایشگاهی کشور به شمار میرود،
ب��ا تمام ت��وان و قدرت در این نمایش��گاه
حض��ور مییابد و به ارائ��ه توانمندیهای
خود در این حوزه میپردازد .وی با تاکید بر
اینکه برگزاری این نمایشگاه برای آشنایی
تمامی بخشهای اقتصادی و غیراقتصادی
با صنع��ت نمایش��گاهی و توانمندیهای
ش��رکتهای برگزارکنن��ده رویداده��ای
نمایش��گاهی بس��یار مهم و قاب��ل توجه
محسوب میش��ود ،افزود :در تمامی طول
سال مراکز نمایش��گاهی امکانات ویژهای
فراهم میکنند تا اصناف و فعاالن اقتصادی
مختلف ،توانمندیها و دستاوردهای خود را
به نمایش بگذارند و فرصتهای الزم برای
توسعه کسب و کار خود را فراهم کنند؛ اما
این بار ،تمامی ش��رکتهای فعال در حوزه
برگزاری رویدادهای نمایشگاهی گرد هم
جمع ش��دهاند تا تمامی اف��راد عالقمند به
حوزه نمایشگاهی در بخشهای اقتصادی،
اجتماع��ی ،فرهنگ��ی ،هنری ،ورزش��ی و
حتی سیاسی متوجه کارکردهای ضروری
نمایش��گاه برای توسعه کس��ب و کارها و
پیشبرد تجارت و افزایش ارتباطات شوند.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی
استاناصفهانبابیاناینکهدومیننمایشگاه
و کنفرانس بینالمللی صنعت نمایشگاهی
ب��ا حمایته��ای ویژه ش��رکت س��هامی
نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسالمی
ای��ران و به ویژه دکتر بهمن حس��ینزاده،
سرپرست این شرکت برپا شده است ،ادامه
داد :در مدتی که ش��اهد تغییر مدیریتی در
عالیترین بخش صنعت نمایشگاهی کشور
بودهایم ،تحوالت تاثیرگذار و مطلوبی در این
صنعت شکل گرفته که از جمله آن ،توجه به
مراکز نمایشگاهی استانی بوده است.وی با
تاکید بر اینکه شرکت سهامی نمایشگاههای
بینالمللی جمهوری اس�لامی ای��ران در
ماهه��ای اخیر و پ��س از تغییر و تحوالت
مدیریتی ،توانس��ته اس��ت جایگاه صنعت
نمایش��گاهی را به نحو مطلوبی ارتقا دهد،
اضافه کرد :نقش نمایشگاهها در بازاریابی و
شناسایی بازارهای جدید ،شناسایی نیازهای
مشتریان ،کسب سهم بیشتر از بازار و درک
اهمیت حضور در نمایش��گاهها بسیار مورد
توجه قرار گرفته است.

