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اخبار
بانک رفاه به پيشواز بهار رفت

بانک رفاه کارگران با ارائه
خدمات بانک��ي در ساعات
عص��ر شع��ب اي��ن بانک
ب��ه استقب��ال به��ار رفت.
به گ��زارش روزنامه عصرايرانيان به نقل از
روابط عموميبانک رفاه کارگران ،به منظور
ت��داوم و ارائه خدم��ات مضاعف بانکي به
مشتري��ان در روزهاي پايان��ي سالجاري،
شعب منتخب بانک رفاه کارگران در سراسر
کشور به صورت باجههاي کشيک از چهارم
اسفن��د ماه سالجاري تا روز سه شنبه مورخ
 97.12.28در تماميروزهاي کاري ( به جز
پنجشنبهها ) آماده ارائه خدمت به هموطنان
هس��تند.گفتني است فهرس��ت و ساعات
کاري شعب مذکور در پايگاه اينترنتي بانک
رفاه به نشاني www.refah- bank.ir
قابل مشاهده است.

سال  ،٩٨سال جهش بزرگ بانک صادرات ايران است

مديرعام��ل بانک صادرات اي��ران سال  ٩٨را س��ال جهش بزرگ
اي��ن بانک عن��وان کرد.به گزارش روزنام��ه عصرايرانيان به نقل از
روابطعموميبان��ک صادرات ايران ،حجتال��ه صيدي گفت :بانک
صادرات ايران در سال آينده شاهد جهش بزرگي در عمليات بانکي
و سودآوري خواهد بود.صيدي افزود :افزايش سرمايه بانک صادرات
اي��ران از محل تجديد ارزيابي داراييه��ا تصميم مناسبي بود که با
تصوي��ب آن ،از شموليت ماده  ١٤١قانون تجارت خارج شده و سال
 ٩٨را ب��ا سوددهي پيشخواهيم برد.وي ب��ا اشاره به اينکه به دليل
عدمتعادلهاي موجود در اقتصاد کشور ،افزايش سرمايه براي بانک
ص��ادرات ايران و سايربانکهاي بزرگ کشور يک الزام بود که بايد
اجرايي ميشد ،در جمع سهامداران اين بانک ،گفت :با اين اتفاق در
ترازنامه و صورتهاي مالي سال مالي منتهي به پايان سال  ٩٧ديگر
مشم��ول ماده  ١٤١قانون تجارت نخواهي��م ماند.صيدي در مجمع
عموميفوقالع��اده بانک صادرات ايران که ب��ا حضور دارندگان بيش
از  ٨٧درص��د سهام ،از جمله نماينده دولت و سهام عدالت ،نمايندگان
سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،حسابرس و بازرس قانوني ،اعضاي
هيئتمدي��ره و مدي��ران و برخي کارکنان بانک برگ��زار شد ،کاهش
مطالبات غيرج��اري ،تعيين تکليف بدهي به بان��ک مرکزي ،فروش
شرکتهاي غيربانکي و اموال مازاد ،تعيين تکليف مطالبات از دولت،
با حضور مدیر عامل شرکت:

مدیرعامل بیمه آسیا مطرح کرد

سامانهخدماتآناليندرمانبيمهديرونماييشد

عرضهطرحزرينبيمهآسيا

تاکيد بر فرهنگ سازي در راستاي
افزايش ضريب نفوذ بيمه

حجت بهاري ف��ر با دکتر
حسن زاده معاون اقتصادي
استانداري خوزستان ديدار و
در خصوص فرهنگ سازي
و افزايش ضريب نفوذ بيمه در کشور و حضور
بنگاههاي اقتصادي در نشستهاي مشترک
دي��دار و گفتگ��و کرد.به گ��زارش روزنامه
عصرايرانيان ب��ه نقل از روابط عموميبيمه
«ما» در اين نشس��ت ک��ه با حضور حجت
بهاري فر مديرعامل بيمه «ما»و دکتر حسن
زاده معاون اقتص��ادي استانداري خوزستان
 ،معاوني��ن و تعدادي از مديران اين شرکت
برگ��زار شد ،طرفين ضمن اشاره به ضريب
نفوذ پايين بيمه در کشور به بررسي داليل
اين موضوع پرداختند و راهکارهايي در اين
خصوص ارائه کردند.مديرعامل بيمه «ما»
بر اهميت اشتغالزاي��ي در استان خوزستان
در قالب جذب نمايندگ��ان  ۹۶و حمايت از
صنعت کشور و اشتغالزايي در قالب طرحهاي
بيمهاي تاکيد و ابراز اميدواري کرد در سايه
تالش و همت کارکنان بيمه «ما» در استان
خوزستان شاهد رشد و ارتقاي سطح خدمات
بيمهاي به عموم مردم و افزايش رضايتمندي
بيمه گذاران باشيم.

مديريت هزينهها ،بهبود ساختار سرمايه و بهينهسازي ترکيب منابع و
مص��ارف را به عنوان هفت مأموريت مهم بانک براي اصالح ساختار
مالي بانک در سال  ٩٧عنوان کرد که با هدف رسيدن به نتيجه مهم
کاهش زي��ان و دستيابي به سود عملياتي با جديت پيگيري ميشود.
وي ب��ا اشاره به اينکه بانک صادرات اي��ران با داشتن دو هزار و ٤٠٠
شعبه و باجه ،هشت درصد منابع و هفت درصد مصارف نظام بانکي را
مديريت ميکند ،مهمترين کار در حوزه کاهش مطالبات غيرجاري و

تعيين تکليف بدهي به بانک مرکزي را در سال  ٩٧استفاده از ظرفيت
تبصره  ٥قانون بودج��ه سال  ٩٧در تهاتر مطالبات از دولت با بدهي
به بانک مرکزي عنوان کرد.مديرعام��ل بانک صادرات ايران افزود:
ي  ٩٠هزار ميليارد ريال مطالبات تس��ويه شده با بدهي به بانک
تمام 
مرک��زي تا پايان سال در صورتهاي مالي بانک تثبيت خواهد شد و
نگراني از اي��ن بابت وجود ندارد.صيدي در بخش ديگري از سخنان
خود گفت :اقدام ويژه بانک صادرات ايران در حوزه فعاليتهاي ارزي
در سال  ،٩٧با ايجاد يک مثلت بين بخش ارزي و بينالملل ،صرافي
سپهر و مشتريان شکل گرفت که با وجود سختي کار ،تقاضاي هيچ
يک از مشتريان و فعاالن اقتصادي بدون پاسخ نماند.مديرعامل بانک
صادرات ايران ،مهمترين اتفاق در روزهاي اخير در فعاليتهاي بانک
را رونماي��ي از اپليکيشن «صاپ» عنوان کرد و تأکيد کرد :دارندگان
ت همه بانکها از جمله بانکهاي بزرگ کشور با استفاده از اين
کار 
اپليکيش��ن امکان پرداخت آسان را با گس��ترهاي از خدمات بانکداري
الکتروني��ک خواهن��د داشت.در اي��ن مجمع افزاي��ش  ٢٠٣درصدي
سرماي��ه بانک پ��س از قرائت گزارش بازرس و حس��ابرس قانوني با
اجم��اع صاحبان سهام به تصويب رسيد و سرمايه بانک از  ٥٧هزار و
 ٨٠٠ميلي��ارد ريال به  ١٧٥هزار و  ٣٥٣ميلي��ارد و  ٩٧٢ميليون ريال
افزايش يافت.

سامان��ه خدمات آنالي��ن درمان بيم��ه دي در
راستاي تکريم مشتريان رونمايي شد .به گزارش
روزنامه عصرايرانيان ب��ه نقل از روابط عموميو
اطالعرساني؛ اين مراسم با حضور دکتر عباسپور،
مع��اون بهداشت و درم��ان بنياد شهي��د و امور
ايثارگران ،مهن��دس کشاورز ،مديرعامل شرکت
بيم��ه دي و همچنين مدي��ران مراجع درماني و
ارزيابان خس��ارت برگزار ش��د.در ابتدا عباسعلي
بني صفار رئيس هيئت مديره شرکت بيمه دي
با اشاره ب��ه قرارداد درمان تکميلي خانواده شهدا
و ايثارگ��ران عنوان کرد :از آغاز اي��ن قرارداد به
دنب��ال آمادهس��ازي زيرساختهاي��ي بودهايم تا
بتوانيم حداکثر رضايتمندي جامعه معزز ايثارگري
راکس��ب نماييم .در همين راستا سامانه خدمات
آنالين درمان راهاندازي شده است تا ذينفعان
بتوانند به راحتي به اين اطالعات دسترسي داشته
باشند.بني صف��ار ادامه داد :اين سامانه اطالعات
مربوط به مراکز دريافت اسناد خسارت ،اطالعات
جامع داروهاي تحت پوش��ش ،اطالعات دقيق
مراجع درماني و ن��وع خدمات درماني هر مرجع

و بخشنامهه��اي درم��ان را شامل ميشود که
يکپارچگي و نظم کلي را در بخش درمان شرکت
ايجاد ميکند و اين مهم به شرکت بيمهگر کمک
ميکند ت��ا بتواند نظارت دقيق ب��ر روند اجراي
قرارداده��ا داشته باشد.مهن��دس کشاورز ضمن
خوشآمدگويي به مدعوين ،رونمايي از اين سامانه
را در راستاي تکريم و ارتقاي سطح رضايتمندي
مشتريان دانست و افزود :شرکت بيمه دي همواره
در صدد استفاده از بس��تر فناوري اطالعات براي
تسهيل ارائه خدمات بوده است و رونمايي از اين
سامانه نيز ب��رگ زريني از تالشهاي همکاران
بيمه دي در کنار حمايتهاي مديران ارشد بنياد
شهيد است .دکتر عباسپور نيز در اين رابطه بيان
داشت :بيم��ه دي علي رغم محدوديتهايي که
در اج��راي قرارداد بيمه تکميل��ي درمان جامعه
معزز ايثارگ��ري وجود داشته است توانس��ته به
خوبي اين ق��رارداد را پيش ببرد .هدف اصلي ما
افزايش ارتقاي سطح سالمت جامعه هدف است
که جا دارد روز به روز کيفيت ارائه اين خدمات را
ارتقاء دهيم .اميدوارم بيمه دي به عنوان الگويي
در زمينه بيمههاي درمان در صنعت بيمه کشور
مطرح ش��ود .در ادامه اين مراسم سجاد رامندي
مدير بيمهه��اي اشخاص بيمه دي در خصوص
کارکرد و مزاياي اين سامانه توضيحاتي ارائه داد و
اظهار اميدواري کرد که در آينده نزديک بيمهنامه
درمان خانواده و انفرادي به عنوان خدمتي جديد
از بيمه دي معرفي گردد.

بيمه آسيا در طرح زري��ن بيمه نامه جامع منازل
مسکوني ،پوششهاي ويژهاي را به بيمه گذاران
ارائه ميدهد.ب��ه گزارش روزنام��ه عصرايرانيان
ب��ه نق��ل از رواب��ط عموميبيمه آسيا،مس��عود
بادين،نايب رئيس هيات مديره و مدير عامل بيمه
آسيا با تاکيد بر تکري��م مشتريان و ارائه خدمات
شايسته بيمهاي به بيمه گذاران ،گفت:بيمه آسيا
در برنامههاي آتي خ��ود ،طراحي بيمه نامههاي
جديد و کاربردي به خصوص مورد استفاده عامه
م��ردم از جمله طرح زرين بيمه نامه جامع منازل
مسکوني را در اولويتهاي خود قرار داده است و
اميدواريم هموطنان با خريد اين بيمه نامه بخش
از دغدغههاي خود را رفع کنند.نايب رئيس هيات
مدي��ره بيمه آسيا با اشاره به انجام مس��افرت در
روزهاي پاياني سال و تعطيالت سال جديد اظهار
داش��ت :هموطنان عزيز ميتوانن��د با طرح زرين
بيم��ه نامه جامع منازل مس��کوني و پرداخت 55
هزار تومان حق بيمه ساليانه از  92ميليون تومان
تعهدات و پوشش بيمهاي استفاده کنند.مس��عود
بادين در ادامه افزود :مسئوليت بيمه گذاردر مقابل
همسايگان مجاورو مسئوليت همسايگان در مقابل
بيمه گذار،پرداخت هزين��ه اجاره و اسکان موقت
بيمه گذار در صورت وقوع حادثه،بيمه حوادث بيمه
گذار و همسر وي ،پرداخت خسارت وارد شده به
اتومبيلبيمهگذاردرپارکينگوپرداختهزينههاي
پاکسازي ناشي از وقوع خطرات ،پوششهاي ويژه
و اضاف��ي است که به بيمه گذاران در طرح زرين

ارائه ميشود.مدير عامل بيمه آسيا در پايان و تاکيد
ب��ر بهره مندي از خدمات بيم��هاي به ويژه طرح
زرين ،بي��ان داشت :عالوه ب��ر ارائه پوششهاي
ويژه ،خطرات آتش سوزي ،انفجار ،صاعقه ،زلزله،
سيل ،طوفان و سرقت لوازم منزل و خسارتهاي
ناشي از ترکيدگي لولههاي آب ،برف و باران ،نيز
در اين طرح تحت پوشش قرار دارند.وي با توجه
به روزهاي پاياني سال ودغدغه عموم مردم نسبت
به امنيت منزل مس��کوني خود در مقابل خطرات
مختل��ف کليه هموطن��ان را به استف��اده از انواع
پوششها و خدمات بيمهاي به ويژه پوششهاي
بيمههاي آتش سوزي ،حادثه و بيمه بدنه خودرو
سفارش و تأکيد کرد :بيمه آسيا با آمادگي کامل در
ايام پايان سال ،برنامهها و خدمات ويژهاي را براي
تس��هيل امور بيمهاي هموطنان در سراسر کشور
مهيا کرده است.مدي��ر عامل بيمه آسيا برگزاري
سومي��ن جشنواره ف��روش بيمههاي عمر و پس
انداز از  12بهمن تا  12فروردين  1398را فرصت
مناسبي براي برخورداري آحاد مردم از اين فرصت
ايجاد شده ،دانست.

گزارش عملکرد ادارات استان گیالن

کشاورزان گیالنی شخم زمستانه مزارع خود را در اولویت قرار دهند

نهمین جلسه کمیته منابع و مصارف سال آبی  1397-1398و برنامه سازگاری با کم آبی استان
گی�لان در مح��ل شرکت آب منطق��ه ای با حضور اعضا برگ��زار شد .نمایندگان��ی از اداره کل
هواشناس��ی استان ،سازمان جهاد کش��اورزی استان ،شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و
زهکشی  ،مؤسس��ه تحقیقات برنج کشور ،موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر،
اداره ک��ل مدیریت بحران استانداری ،اداره کل شی�لات استان و نماینده دفتر فنی استانداری و
اعض��اء مدعو برگزار شد .به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن
در این جلس��ه مجتهدی نماینده اداره کل هواشناسی استان گیالن گفت  :علی رغم بارش های
مناسب در کشور و استان گیالن  ،کماکان ایستگاه های کیاشهر ،دیلمان و رشت اندکی کاهش
ب��ارش را نشان می دهند اما خوشبختانه امس��ال سال خوبی ب��رای زاگرس بوده و حوضه آبریز
سفیدرود بزرگ نیز دارای وضعیت مناسبی است .تاجداری رئیس گروه مطالعات آب های سطحی
شرک��ت آب منطقه ای گیالن نی��ز با ارائه گزارشی از میزان ب��ارش در حوضه آبریز سفیدرود و
استان گفت ؛ آخرین تصویر پوشش پوشش برف در حوضه آبریز سد سفیدرود در سال جاری عدد
 37هزارکیلومتر مربعی را نشان می دهد که عدد بسیار خوبی است.در این جلسه مهندس مرتضی
میرزای��ی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن حجم فعلی مخزن
سد سفیدرود را  778میلیون متر مکعب اعالم نمود و گفت ؛ امروز و در حال حاضر  76درصد از
مخ��زن سد سفیدرود پر از آب است .به گزارش خبرنگار روابط عمومی ،میرزایی معاونت حفاظت
و بهره برداری این شرکت در ادامه نهمین جلسه کمیته منابع و مصارف سال آبی 1397-1398
گف��ت  :ب��ا تو به پر بودن  63درصدی مخزن سد شهر بیج��ار انتظار داریم هیچگونه مشکلی نیز
برای تامین آب شرب استان تا پایان سال آبی به وجود نیاید .معاون حفاظت و بهره برداری شرکت
سهامی آب منطقه ای گیالن با اشاره به اعالم انجام حدود بیش از  40درصدی شخم زمس��تانه
شالیزارهای گیالن از سوی سازمان جهاد کشاورزی ،تاکید نمود از کشاورزانی که هنوز این مهم
را به انجام نرسانده اند در خصوص انجام شخم زمستانه مزارع خود اقدام نمایند.
سد الستیکی باغبانان فومن در گیالن آماده افتتاح و بهره برداری

خرمی مدیر عامل شرکت آب منطق��ه ای گیالن گفت :با توجه به اتمام طرح سد
مهن��دس وحید ّ
الستیکی باغبانان فومن  ،این طرح آماده افتتاح و بهره برداری می باشد .مهندس خرمی در گفتگو
ب��ا خبرنگ��ار روابط عمومی شرکت آب منطق��ه ای گیالن بیان داش��ت :در استان گیالن  11سد
الستیکی را شروع کرده ایم که سد دهنه سر در آستانه اشرفیه در سال گذشته و سد پهلوان بست
در کومله لنگرود با حضور دکتر نوبخت معاون ریاست جمهور در دهه فجر امسال به بهره برداری
رسی��ده ان��د و به زودی سد باغبانان فومن نیز افتتاح رسمی خ��ود را شاهد خواهد بود .مدیر عامل
شرکت آب منطقه ای گیالن اظهار داشت :سد الستیکی باغبانان فومن در  5کیلومتری جاده فومن
به ماسوله بر روی رودخانه ماسوله رودخان با ظرفیت حجم مخزن  120هزار متر مکعب و حجم
تظیمی سالیانه  15میلیون متر مکعب و ارتفاع الستیک  2.5متر و طول تاج الستیک  53متر با
هزینه  120میلیارد ریال احداث گردید و افزود برای اولین بار در ساخت این سد از الستیک یک تکه
استفاده شده که موجب استحکام و طول عمر بیشتر سد می گردد .مهندس خرمی هدف از احداث
سد الستیکی باغبانان فومن را بهبود آبیاری حدود  2000هکتار از اراضی کشاورزی پایین دست ،
کاهش فرسایش در رودخانه و تثبیت بستر سازه های موجود ،استفاده از آب مازاد رودخانه ماسوله
رودخان جهت تغذیه کانال فومنات،تغذیه آب زیر زمینی ،ساماندهی رودخانه و بهره برداری تفریحی
ی سدهای الستیکی اعالم داشت:
و توریستی و پرورش آبزیان عنوان نمود .وی در خصوص ویژگ 
سهول��ت اجرا ،طراحی سریع ،سهولت نصب و بهرهبرداری ،هزینه اندک اجرای طرح و مدت زمان
کوت��اه اجراء از مهمترین ویژگی های سدهای الستیکی است و افزود :با توجه به انعطاف پذیری
قاب��ل توج��ه در مقابل عوامل خارجی ،امکان تغییر شکل و سیکل��ی ،سدهای الستیکی میتوانند
جایگزینی مناسبی برای سازههای مهار سیالبها در استانهای شمالی کشور محسوب شوند .مدیر
عام��ل شرک��ت آب منطقه ای گیالن در زمینه نحوه ساخت سد های الستیکی بیان داشت  :این
سدها از یک تیوپ بزرگ و حجیم تشکیل شدهاند و بر روی یک بستر بتنی نصب و بوسیله هوا پر

میشوند و اتصال بدنه پالستیکی به بستر بتنی با استفاده از مهارهای فوالدی صورت میپذیرد

گزارش وضعیت ساماندهی رودخانه ها در تالش اعالم شد

بهرام پور مدیر امور منابع آب تالش در گفتگو با خبرنگار اداره روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه
ای گی�لان وضعی��ت ساماندهی رودخانه های تالش را اعالم کرد بهرام پ��ور گفت  :در مهر و آبان
سالج��اری حدود سه سیالب متوالی در ۱۱رودخانه اصلی شهرستان تالش موجب تخریب سر دهنه
های کشاورزی کوچک و بزرگ خاکی و سنتی گردید ،که عمده دلیل آن کاهش بارندگی سال قبل،
تعرض مردم به بستر و حریم  ،تنگی بستررودخانه ها ،بعض ًا رسوب زدگی ،بوده است .مدیر امور منابع
آب تالش افزود ؛ محدودیت منابع اعتباری  ،مس��ئولین ارشد استانی و شهرستانی را بر آن داشت تا
از پتانسیل های محلی برای ساماندهی رودخانه های شهرستان استفاده کنند که تاکنون ساماندهی
رودخانه ها در تالش در دو مرحله به انجام رسیده است .مدیر امور منابع آب تالش همچنین به خبرنگار
ای��ن اداره گفت  :بع��د از ابالغ شیوه نامه ساماندهی و کنترل سیالب رودخانه های استان که توسط
کارشناس��ان و مدیران ارشد استانی و استانداری تدوین و ابالغ شد ،اختیاراتی به کارگروه شهرستانی
ابالغ گردید تا بر طبق مفاد شیوه نامه قید شده  ،ساماندهی با استفاده از طرحهای ارائه شده پیمانکاران
و شرکته��ای دانه بندی محل��ی و شهرداریها که به تایید مشاور آب منطقه ای رسیده باشند پس از
طرح و تصویب کارگروه شهرستانی به پیمانکاران متقاضی ابالغ شده و پیمانکاران متعهد گردیده اند
 ،ساماندهی رودخانه ها را با اولویت سردهنه سازی انجام دهند تا در قبال ارزش کار انجام شده پس
از تایی��د مش��اور آب منطقه ای و تصویب کارگروه شهرستانی از مصالح مازاد حاصل از ساماندهی و
دپو شده بهره مند گردند .بهرام پور ادامه داد ؛ تاکنون در شهرستان تالش به تعداد  ۶جلسه کارگروه
ساماندهی و کنترل سیالب رودخانه ها با ریاست فرماندار شهرستان تالش برگزار شده و تصمیماتی در
خصوص ساماندهی رودخانه ها با اولویت سردهنه سازی انهار کشاورزی اتخاذ شده است.
رفع ضعف فشار آب شرب یكهزار مشترك روستایی شهرستان تالش

ضعف فشار آب آشامیدنی بیش از یکهزار مشترک روستایی شهرستان تالش برطرف شد .مدیر امور آب
و فاضالب روستایی تالش امروز با اعالم این خبر گفت :این مشترکان از تاسیسات آبرسانی روستاهای
پیره��رات و سوراپشت بهره مندند .عباسعلی نظیری افزود :به منظور تقویت فشار آب آشامیدنی این
روستاییان  2دستگاه پمپ نصب و راه اندازی شد .وی ،اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح را بیش
از  300میلی��ون ریال عنوان کرد .در زمان حاضر شهرستان تالش دارای  29هزار مشترک روستایی
آب شرب است.
تصویب  100میلیارد تومان اعتبار برای تامین و تقویت آب شرب  51روستای

گیالن
 100میلی��ارد تومان اعتبار ملی به منظور تامین و تقویت آب شرب  51روستای گیالن تصویب شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی گیالن امروز با اعالم این خبر گفت :این اعتبار طی سال
ه��ای  98و  99به این شرکت اختصاص می باید .محب علی رنج ور افزود :این اعتبار برای تامین و
تقوی��ت آب آشامیدنی  20هزار نفر از روستاییان گیالن هزینه می شود .بنابراین گزارش؛ در راستای
استفاده از تمامی ظرفیت های اعتباری کشور و با عنایت به سفر پیش روی ریاست محترم جمهوری
به این استان ،دیروز در جلسه ای که با حضور معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو ،نمایندگان
سازم��ان مدیری��ت و برنامه ریزی کشور ،استاندار و مدیران عامل شرک��ت های تابعه وزارت نیرو در
گیالن ،در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد ،عالوه بر بررسی پروژه های مهم استان در حوزه
آب و برق ،مبلغ  100میلیارد تومان برای اجرای طرح آبرسانی به 51روستای گیالن تصویب شد.
رف�ع ضع�ف فش�ار آب آش�امیدنی  6روس�تای شهرس�تان ه�ای ش�فت و

رضوانشهر
ضع��ف فشار آب شرب  6روستای شهرستان ه��ای شفت و رضوانشهر برطرف شد .مدیر امور آب و
فاضالب روستایی شفت امروز با اشاره به تعویض پمپ  7.5کیلو وات مجتمع آبرسانی کاظم آباد این

شهرستان گفت :با نصب و راه اندازی پمپ جدید ،فشار آب  400مشترک در سطح  4روستا تقویت شد.
فرید تقی مهر ،اعتبار هزینه شده برای انجام این عملیات را بیش از  50میلیون ریال ذکر کرد .شیرزاد
رستمی مدیر امور آب و فاضالب روستایی رضوانشهر هم امروز از تعمیر و راه اندازی پمپ تاسیسات
آبرسانی روستاهای دارسرا و خلیل آباد خبر داد و گفت 20 :میلیون ریال برای اجرای این طرح هزینه
و ضعف فشار آب آشامیدنی  200خانوار مرتفع شد .گفتنی است؛ شهرستان های شفت و رضوانشهر
دارای  21هزار و  800مشترک روستایی آب شرب می باشند.

بهره برداری از  28طرح آب و فاضالب روستایی گیالن در دهه فجر

در ده��ه فجر امس��ال  28طرح بخش آب و فاضالب در  51روست��ای گیالن به بهره برداری رسید.
مدیرعام��ل شرکت آب و فاضالب روستایی گیالن امروز با اعالم این خبر گفت :بیش از  38میلیارد
توم��ان اعتبار برای اجرای این طرح ها هزینه شد .محب علی رن��ج ور افزود :با بهره برداری از این
طرح ها ،جمعیتی بالغ بر  34هزار نفر در روستاهای گیالن تحت پوشش آب شرب سالم و بهداشتی
ق��رار گرفتند .وی خاطرنشان کرد :این طرح ها شام��ل  2طرح فاضالب و  26طرح آبرسانی بود که
در ط��ول دهه فجر افتتاح و روستاییان گی�لان از آن بهره مند شدند .رنج ور گفت :بر اساس برنامه
های پیش بینی شده ،تا سال  1400از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به درصدی از روستاهای
گی�لان که فاقد آب شربند یا در مناطق ساحلی ق��رار دارند که منبع تامین آب ندارند و یا در مناطق
کوهستانی واقع شده اند ،آبرسانی خواهد شد .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی گیالن افزود:
ط��ی  40سال انقالب اسالمی از  2هزار روستای گیالن ،یکهزار و  790روستای باالی  20خانوار از
آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند شده اند .ضمن اینکه پیش از انقالب ،سازمانی برای آبرسانی
به مناطق روستایی وجود نداشت .رنج ور یادآور شد :در این مدت  22هزار کیلومتر شبکه توزیع و خط
انتقال آبرسانی روستایی اجرا 642 ،باب ایستگاه پمپاژ احداث 472 ،حلقه چاه حفر و  827دهنه چشمه
بهسازی شده است .وی اظهار داشت :در این مدت  162هزار مترمکعب مخزن ذخیره و  70باب تصفیه
خانه آب نیز در روستاهای گیالن احداث شده است .به گفته رنج ور؛ طی  40سال انقالب  820میلیارد
تومان اعتبار صرف طرح های حوزه آب و فاضالب روستایی گیالن شده است.
نامگذاری مجتمع آبرسانی روستایی ترشایه شهرستان رودسر به نام شهید

فتح اهلل توانا
مجتمع آبرسانی روستایی ترشایه شهرستان رودسر به نام شهید فتح اهلل توانا نامگذاری شد .مدیرعامل
شرکت آبفار گیالن در مراسم افتتاح این مجتمع آبرسانی که با اعتباری بالغ بر  18میلیارد ریال اجرا
شده ،گفت :به منظور گرامیداشت یاد و خاطره تنها شهید روستای ترشایه ،مجتمع آبرسانی این روستا
به نام شهید توانا نامگذاری شد .محب علی رنج ور افزود :با بهره برداری از این مجتمع ،آب شرب 9
روستای شهرستان رودسر بطور مناسب و با کیفیت تامین شد.
افتتاح  4طرح آبرسانی روستایی شهرستان رودسر با حضور استاندار گیالن

 4طرح آبرسانی روستایی شهرستان رودسر با حضور استاندار گیالن به بهره برداری رسید .مدیرعامل
شرک��ت آب و فاضالب روستایی گیالن در آئین افتتاح این طرح ها که در دو بخش تامین و تقویت
فش��ار آب شرب است ،گفت :اعتب��اری بیش از  24میلیارد ریال برای اجرای این طرح ها هزینه شد.
مح��ب عل��ی رنج ور افزود :با بهره برداری از این طرح ها جمعیتی بالغ ب��ر  6هزار و  300نفر در 18
روستای شهرستان رودسر از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار شدند .وی ،حجم عملیاتی
این طرح ها را شامل اجرای  3هزار و  600متر لوله گذاری ،بهسازی یک دهنه چشمه ،احداث  2باب
مخزن ،یک ایستگاه پمپاژ و یک واحد تصفیه خانه آب عنوان کرد .بنابراین گزارش؛ در مراسم افتتاح
این  4طرح آبرسانی ،نماینده مردم شهرستان های رودسر و املش در مجلس شورای اسالمی ،فرماندار
و جمعی از مدیران و اهالی منطقه حضور داشتند.
از فرزندان شهدای گاز گیالن تجلیل شد

به مناسبت  22اسفندماه روز بزرگداشت شهدا ،در جلس��ه هيأت مديره شركت گاز استان گيالن

خبر
فصلي نوين در تعامالت متقابل بانک
ملي و شرکت خدمات انفورماتيک

مديرعامل بانک ملي ايران در بازديد از
شرکت خدمات انفورماتيک ،هدف از اين
بازديد را معماري نوي��ن همکاريهاي
آين��ده بين دو طرف عنوان کرد و گفت:
اين همکاريها به نفع مردم و مشتريان
بوده و سب��ب افزايش کيفيت خدمات و
محص��والت بان��ک ملي اي��ران خواهد
شد .به گ��زارش روزنام��ه عصرايرانيان
به نقل ازروابط عموميبانک ملي ايران،
محمدرضا حسين زاده که همراه با ساير
اعضاي هيات مدي��ره بانک ملي ايران
در شرکت خدم��ات انفورماتيک حضور
يافته بود با بي��ان اينکه دورنماي خوبي
از همک��اري دو طرف مالحظه ميشود،
اف��زود :ب��ا گس��ترش رون��د رو به رشد
تعام�لات في ما بين ،حرکت بانک ملي
اي��ران در رسيدن به جايگاه اول نوآوري
بي��ش از پيش سرعت ميگي��رد و اين
بانک همانگونه که در ميزان تراکنشها
در جايگاه نخس��ت ق��رار دارد؛ در ارائه
خدمات مبتني بر جديدترين فناوريهاي
روز هم پيشتاز خواهد بود.در اين نشست
همچنين مديرعامل بانک ملي ايران دليل
حضور در شرکت خدمات انفورماتيک را
قدرداني از زحم��ات و اقدامات مديريت
ارشد و کارکنان اين شرکت عنوان کرد
و ضمن تاکيد بر جايگاه حاکميتي بانک
ملي اي��ران خاطر نشان کرد :بانک ملي
ايران هميشه در جايگاه نخس��ت بوده و
بايد در ارائه خدمات و محصوالت نوين
به مشتريان نيز پيشتاز باشد که اين مهم
با همکاري شرکت خدمات انفورماتيک
محقق ميشود.حس��ين زاده برخورداري
از رويک��رد نوآورانه در تماميتعامالت و
پروژههاي مشترک بين شرکت خدمات
انفورماتيک و بان��ک ملي ايران را مورد
تاکيد قرار داد و خواستار آن شد که پروژه
موفق تحويلداري تحت وب که به گفته
وي ،در نوع خ��ود انقالبي فناورانه را در
بان��ک منجر شده و سکوي پرشي براي
پيشبرد اهداف بانک به شمار ميرود؛ در
سه ماه��ه اول سال آينده به طور کامل
به اجرا درآيد.

از فرزن��دان معزز شهدا شاغ��ل در شركت گاز تجليل بعمل آمد .به گ��زارش روابط عمومي گاز
گيالن  -حس��ين اكبر مدیرعام��ل شركت گاز استان گيالن در ديدار ب��ا فرزندان معزز شهدا با
اشاره به ايثار و از خودگذشتگي شهداي واالمقام در راه حفظ و حراست از ميهن اسالمي اظهار
داش��ت :وظيف��ه همه ما ارج نهادن ب��ه مقام شامخ شهدا و تكريم خان��واده های معزز ايشان به
عن��وان يادگاران هشت سال دفاع مقدس مي باشد .وي ضمن ابراز خرسندي از حضور در ميان
فرزن��دان گرانقدر شهدا آقایان افشین نادری فر ،سجاد صدیق ،علی رفیعی بصیری ،رضا موسی
پ��ور و سرکار خانم راضیه امالکی اظهار داشت :شما فرزندان شهدا در زمينه هاي مختلف مانند
دان��ش ،اخالق ،تعه��د و عملكرد الگويي براي ديگران هس��تید .مدیرعام��ل شركت گاز استان
گي�لان ب��ا اشاره به ثبت اختراع دستگاه تزريق مرکاپتان به مخ��زن دستگاه بودار كننده خطوط
گ��از (اودرانت لودر) ساخته شده توسط مهندسین شركت گاز استان گيالن در نمايشگاه بس��يج
مهندسي��ن صنعتي كشور ،از آقاي افشين ن��ادري فر به عنوان يكي از مخترعين دستگاه مذكور
تقدير كرد .در ادامه محمدحس��ین ساعتيان رئيس هيأت مديره شرکت گاز استان گیالن ضمن
تبریک روز بزرگداشت شهدا و تشكر از برگزاری نشس��ت با فرزندان معزز شهدا در جلسه هيات
مدي��ره شركت گفت :وجود مهندسان و مخترعین بس��یجی مانند آقای نادری فر در شرکت گاز
مایه افتخار همه ما است و امیدوارم تا با استفاده بهتر از ظرفیت های مهندسان داخلی در جهت
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و شکوفایی هرچه بیشتر صنایع گام های مؤثرتری برداشته شود.
همچني��ن در اين ديدار صميمي اعض��اي هيات مديره شركت گاز ضمن ابراز خرسندي بجهت
حضور فرزندان معزز شهدا در جلسه هیئت مدیره شرکت ،به گفتگو با این عزیزان پرداختند و در
پایان هدایایی به رسم یادبود به فرزندان شهدا اهدا گردید.
بازگشت اولین کاروان زائران حرم مطهر امام رضا (ع) با قطار گیالن

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی گیالن اولین کاروان زائران بارگاه ملکوتی امام
رضا (ع) متشکل از خانواده شهدا وایثارگران که همزمان با افتتاح راه آهن قزوین  -رشت با حضور
ریاست محترم جمهوری به مشهدمقدس اعزام شده بودند صبح امروز در میان استقبال مس��ئولین
استان واردایستگاه قطار رشت شدند .در این آیین استقبال دکتر ساالری استاندار گیالن  ،مدیر کل
راه وشهرسازی گیالن  ،مدیر کل راه آهن شمال  2وجمعی از مدیران استانداری حضور داشتند.
پیش بینی اسکان موقت مسافران نوروزی در پنج نقطه از شهر رشت

مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری رشت از اسکان موقت مس��افران نوروزی
در  ۵نقط��ه از سط��ح شهر رشت خبر داد .به گزارش واحد خب��ر مدیریت اجرایی ارتباط با رسانه
ه��ای شهرداری رشت ،محمد باقر بشر دانش از اسکان موقت مس��افران نوروزی در  ۵نقطه از
سطح شهر رشت خبر داد و اظهار داشت :طبق تصمیمات اتخاذ شده و در راستای تامین امنیت
و خدمت رسانی بهتر به مسافران و گردشگران نوروزی پارک آسیاب ،کمپینگ عینک ،کمپینگ
پارک ملت ،مس��جد حجتیه دیانتی و مس��جد علی ابن ابیطال��ب (ع) از جمله مکان های تعیین
شده از سوی حوزه معاونت خدمات شهری جهت اسکان موقت این عزیزان می باشد .وی هدف
از اج��رای این طرح را تامین امنیت مس��افران عنوان و تصری��ح کرد :در این ایام نیروهای حوزه
خدمات شهری به صورت شبانه روزی در مکان های یاد شده حضور خواهند داشت تا بتوانیم از
ای��ن طریق امنیت بصری و روانی گردشگران را تامین بکنیم .بشردانش نصب بنرهای راهنمای
مس��یر در معاب��ر منتهی به مک��ان های تعیین ش��ده و همچنین ورودی های شه��ر را از دیگر
اقدامات این حوزه دانست و گفت :جهت سهولت در امر پیدا کردن مسیرهای مربوطه ،بنرهایی
ب��ا مضمون درج کروکی آدرس های فوق نصب می گردد .بشر دانش ضمن تاکید بر ممنوعیت
نص��ب چ��ادر در معابر و حریم اطراف پارک ها افزود :به علت قرارگیری برخی پارک ها از جمله
پارک دانشجو ،شهر و کشاورز در مسیر تردد گردشگران ،نصب هرگونه چادر در حریم این پارک
ه��ا و نقاط��ی غیر از مکان های تعیین شده ممنوع می باشد و در صورت مشاهده سازمان سیما،
منظ��ر و خدمات شهری ،مناطق پنج گانه نواحی آنها موظف به برخورد و جمع آوری چادر های
نصب شده می باشند و هیچ گونه کم کاری از دوایر مربوطه قابل پذیرش نمی باشد.
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نوبت دوم

موضوع مزایده :فروش واحد شماره  38واقع در طبقه همکف مجتمع تجاری امیرکبیر مطابق شرایط اسناد
و مدارک منضم به اش��خاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط .مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 97/01/08
مهلت قبول پیش��نهادات حداکثر تا مورخ  98/01/15و بازگش��ایی پاکات مورخ  98/01/18می باشد .مبلغ سپرده شرکت در مزایده
س��یصد و پنجاه میلی��ون ( )350/000/000ریال به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل س��ه ماهه یا س��پرده نقدی در وجه
ش��هرداری کاشان می باشد .هرگاه برندگان اول تا س��وم مزایده حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر نشوند سپرده شرکت در
مزایده ایشان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید.
کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد و شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج شده است.
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