اخبار
کتاب کليات بيمه تجديد چاپ شد

پژوهشکده بيمه کتاب کليات بيمه تاليف
آيت کريميرا براي ششــمين بار تجديد
چاپ کرد .به گزارش روزنامه عصرايرانيان
به نقل از روابط عموميپژوهشکده بيمه
اين کتاب از جمله کتابهاي تخصصي
است و مشــتمل بر شــش فصل و دو
بخش اســت که مباحث کليدي از جمله
کليات ،بيمههاي اشيا و مسئوليت ،بيمه
زيان پولي ،بيمه اتکايي ،بيمه اشــخاص
و آشنايي با بازارهاي بيمه دنيا را پوشش
ميدهد .عالقهمنــدان جهت تهيه اين
کتــاب که در  543صفحه و با قيمت 30
هزار تومان انتشار يافته است ميتوانند به
آدرس سعادت آباد ،ميدان شهيد تهراني
مقدم ،خيابان سرو غربي پالک  43مراجعه
نمايند .ضمنا خريد مجازي اين کتاب از
طريــق آدرس htpp://bookstore.
ن پذير است.
 irc.ac.irامکا 
فروش اموال مازاد بانک صادرات
ايران سرعت ميگيرد

مديرعامل بانک صادرات ايران کاستن از
حجم داراييهاي مازاد و غيرکارمزدي بانک
را از جمله برنامههاي در دســت اجرا براي
تحقق نقشه راه بانک عنوان کرد و گفت:
داراييهاي ســميهزينه زيادي بر بانک
تحميل کرده و عمال بخش قابل توجهي
از منابع را منجمد کرده که يکي از اهداف
موردنظر ،تســريع در فروش اين بخش از
داراييها در شــش ماهه دوم سال است.
به گزارش خبرنــگار روزنامه عصرايرانيان
به نقــل از روابــط عموميبانک صادرات
ايران ،ســياوش زراعتي ضمــن بازديد از
شعب سيدخندان(کد ،)٤٠١خيابان مصطفي
خميني(ره)(کد)٤٦٠وشعبهچهارراهمصطفي
خميني(ره)(کــد )١١٣٢با بيان اين مطلب،
افزود :داراييهاي سمياز جمله چالشهايي
است که نظام بانکي را از اهداف اصلي خود
باز ميدارد .وي تالشهاي صورت گرفته
در اين راستا را در جهت تقويت توان مالي
بانک عنوان کــرد و از تدوين برنامههايي
براي فروش داراييهاي مازاد در چارچوب
سياستهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي
و بانک مرکزي در شش ماهه دوم سال ٩٦
خبر داد .مديرعامل بانک صادرات ايران در
جريان اين بازديدها ،وصول و تعيين تکليف
مطالبات معوق بانک صادرات ايران از طرق
مسالمت آميز را به روســاي شعب يادآور
شد و بر ارائه خدمات بانکداري الکترونيک
و استفاده از آخرين دستاوردهاي آن براي
کاهش هزينهها تاکيد کرد.

ارائه طرح بيمه آتش سوزي مدارس و به مناسبت  13آبان از سوي بيمه «ما»

آتشسوزي در مدارس ايران سابقهاي
چندين ســاله دارد و متاسفانه تاکنون
منجــر به وارد آمدن خســارات جاني
و مالي فراواني شــده است .با نگاهي
بــه علل بروز اين حــوادث و ارزيابي
آنها ،ميتــوان اقدامات موثري جهت
پيشــگيري از موارد مشــابه در آينده
انجام داد .در ادامه علت بروز و يا تشديد
برخي از اين حوادث در سالهاي اخير
ذکر شــده اســت :وزش باد شديد و
طوفاني بــودن هوا  ،غيراســتاندارد

بودن سيســتمهاي گرمايشي (نظير
بخاري نفتي وغيره  ،)،...فرسوده بودن
سيستم¬هاي تاسيسات و ساختمان،
اتصال سيمهاي برق ،نداشتن دانش
مقابله با حادثه منجــر به تبديل اين
آتشســوزيها به حادثههاي دردناک
شده است .عدم رعايت استانداردهاي
گوناگون در مورد ســاخت مدارس و
مراکز آموزشــي ،مصالح ساختماني و
سيستمهاي تاسيســات،عدم اجراي
مانورهــاي آمادگــي و آموزشهاي

مــداوم و ديگــر روشهــاي مقابله
پيشــگيرانه ،کم تجربگــي کارکنان
مدارس در کنترل آتش.
بــراي جلوگيــري از بروز يــا جبران
خســارات وارده در چنيــن حوادثي،
اقشــار مختلف جامعه «بويژه صنعت
بيمه» بايد از اين حوادث درس گرفته،
آنها را ارزيابي و احتمال وقوع حوادث
مشابه و ميزان خسارات ناشي از آنها را
کاهش و همچنين خســارات ناشي از
بروز اين حوادث را به بهترين شــکل

عصرايرانيــان – قــم مديــر امالک و
حقوقي اداره کل راه و شهرسازي استان
قم اعالم کرد :قــرارداد واگذاري اراضي
دولتي با کاربري آموزشــي براي احداث
مدرسه در پرديسان مابين اداره کل راه و
شهرسازي و اداره کل آموزش و پرورش
استان قم منعقد شــد .به گزارش روابط
عمومياداره کل راه و شهرســازي استان
قم ،مجتبي صفري گفت :قرارداد واگذاري
اراضي دولتي در راســتاي اجراي مقررات
قانون زمين شــهري و ماده  100قانون
تنظيم بخشــي از مقررات مالي دولت و
دستورالعمل اجرايي مربوطه منعقد گشته
و مفاد آن براي طرفين الزم االجراست.
مديــر امالک و حقوقــي اداره کل راه و
شهرسازي استان قم ضمن اشاره به اين
که اين اراضي در چهار قطعه زمين واقع در
شهر پرديسان است ،توضيح داد :مجموع
مســاحت اراضي واگذار شده 12338/16
مترمربعميباشد.
گامی بلند برای گسترش روابط
اقتصادي بين هرمزگان و کشور عمان

عصرايرانيــان – هرمــزگان هيــات
تجاري عماني متشــکل از پانزده نفراز
فعاالن اقتصادي و تجاري اين کشــور،
وارد بندرعباس شــد .به گزارش روابط
عموميسازمان صنعت ،معدن و تجارت
هرمزگان؛ خليل قاســميبا اشــاره به
مراودات تجاري اســتان در دو ســال
گذشــته با کشــور عمان اظهار داشت:
کارگــروه توســعه صــادرات غيرنفتي
اســتان ،برنامههايي را در دو سال پيش
در راستاي گســترش روابط اقتصادي
بين هرمزگان و عمــان آغاز کرد .وي
ادامــه داد :با توجه بــه ظرفيت موجود
در استان ،در راستاي معرفي حوزههاي
مختلف،برنامههايــي بــراي پذيــرش
هياتهاي تجاري از کشور عمان را در
دست اجرا دارد .رئيس سازمان صنعت،
معدن و تجارت هرمزگان برنامه مدون
براي اين هيــات را در دو بخش عنوان
کرد و گفــت :اولويت هيــات تجاري
عمانــي در حوزه مصالح ســاختماني و
محصوالت مرتبط با اين بخش است که
بر اين اســاس بازديدهايي از واحدهاي
توليدي استان در شــهرکهاي صنعتي
ديده شــده اســت .وي افزود :دبيرخانه
کارگروه توسعه صادرات غيرنفتي براي
ايجاد ارتباط بين تجــار عماني و توليد
کنندگان استاني ،نشست رو در رو جهت
مذاکره و افزايش مراودات تجاري براي
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همايش فصلي مديران ســتاد و روســاي شــعب
شــرکت بيمه دي با محوريت قرارداد بيمه درمان
تکميلي جامعه ايثارگري کل کشور (طرح جبران)
برگزار شد .به گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل
از روابــط عموميو امور بين الملل؛ در اين همايش
که با حضور مدير عامل ،معاونين ،مديران ستادي،
روســاي شــعب و کارشناسان ســتاد برگزار شد،
مهندس ســيد مجيد بختياري مديرعامل شرکت
بيمه دي «طرح جبــران» را فرصت خدمتگذاري
به قشــر معظم خانواده شهدا و ايثارگران دانست و
گفت :در مدت يک ماه از آغاز اين طرح با استعانت
از خدا متعال ،اين قرارداد که ســهم قابل توجهي
از بازار صنعت بيمه را در بر ميگيرد با انســجام و
دلســوزي همه مديران و کارکنان شرکت به نحو
مطلوبي در حال انجام است.
مديرعامل بيمه دي گفت :اين قرارداد يکي از مگا
پروژههاي بيمهاي در ســطح کشور است ،و قبل از
اجراي آن ســعي کرديم بستر الزم را فراهم کنيم.
سه مرحله براي اين طرح در نظر گرفتيم که مرحله
اول اســتقرار و آماده ســازي اوليه است که شامل
الزامات و قراردادهاي بيمارســتاني اســت ،مرحله
دوم مرحله تثبيت اســت که ما ســعي ميکنيم از

آن شتابزدگيها را مهار کنيم و مرحله سوم مرحله
ارتقاي کيفيت و بهبود اســت که براي آن برنامه
ريزيهاي خيلي جدي داشتيم.
وي افــزود :بايــد در ايــن مرحله بــا عقالنيت و
بهرهگيري از ســه اصل اساسي شرکت؛ سالمت،
حرفهاي گري و انسجام سازماني به تثبيت شرايط
و بهبــود فرآيندها اهتمام بورزيم .ســرمايه اصلي
شرکت بيمه دي متعلق به خانواده شهدا و ايثارگران

اســت و ما خودمان را مديون اين قشر ميدانيم و
خدا را شکر ميکنيم که خدمتگزار کساني باشيم که
بزرگترين ايثارها را داشته اند.
محمدرضا کشاورز معاون فروش و توسعه بازار گفت:
انجام خدمتي در خور شان اين عزيزان مستلزم به
کارگيري تماميظرفياتهاي شرکت توأم با برنامه
ريزي و پيش بينيهاي الزم است .فلسفه وجودي
هر شرکت بيمه «جبران» است و ما نيز همگام با

برپايي موکب بانک انصار درايام اربعين حسيني

کردن مدارس ،گاميبرداشــته شود.
بنابرايــن هــدف اصلي ايــن طرح
شناسايي و اعطاء پوششهاي بيمه اي
به مدارس فاقد بيمه نامه آتش سوزي
و مستعد بروز حادثه ميباشد.

مديــرکل روابط عموميوتبليغــات بانک انصار
از برپايي  4موکب اربعين حســيني در مرزهاي
مهران ،خســروي ،شلمچه و چزابه توسط بانک
انصار خبــر داد .به گزارش روزنامه عصرايرانيان
بــه نقل از اداره کل روابــط عموميو تبليغات ،
آقاي خالقي مديرکل روابــط عموميو تبليغات
طي گفتگويــي از برپايي  4موکــب اربعين در
راســتاي حمايت از راهپيمايي اربعين حسيني،
سخن گفت .او افزود :بانک انصار طي سالهاي
اخير اقدام به برپايي موکب در مســير پيادهروي
اربعيــن در ايران و عراق کرده اســت تا در اين
موکبها بــه زائرين اربعين در مرزهاي خروجي

شعار شرکت «با شما براي جبران» سعي در جبران
گوشهاي از ايثارگري اين عزيزان داريم.
عباســعلي بني صفار ،عضو هيئت مديره و معاون
فني شرکت بيمه دي از همکاري و اهتمام کارکنان
در اجــراي اين پروژه قدردانــي کرد و گفت :همه
اتفاق نظر داشتيم انسجام و روحيه کارکنان شرکت
ميتواند بازوي توانايي بــراي اجراي اين قرار داد
باشد.
وي افزود :هم زمان با ســاعت آغازين شروع قرار
داد ارائه خدمات بيمهاي به جامعه معظم ايثارگري
آغاز شد.
ســيد مهدي احمدي معاون برنامه ريزي و تحول
شــرکت بيمه دي با اعالم طراحي سيستم نظارتي
ويژه براي کنترل فرآيندهاي طرح جبران گفت :بالغ
بر  ٥هزار نفر ســاعت آموزش تکنيکهاي روز در
بخشهاي مرتبط با طرح جبران در سراســر شعب
کل کشور داشته ايم.
اسماعيل داورپناه معاون اقتصادي و توسعه منابع با
اشاره به فرآيندهاي نظارتي گفت :در تماميارکان
اجراي اين قرار داد بايد روي نظارتها به شــدت
حساس باشيم .شــرکت در مدار توسعه قرار گرفته
است و روز به روز شاهد شکوفايي هستيم .

برگزاری قرعهکشي دومين مرحله جشنواره دوجين بانک سرمايه

با آغاز سومين مرحله جشــنواره دوجين بانک
ســرمايه ،مراسم قرعه کشــي مرحله دوم اين
جشــنواره به زودي برگــزار و  72برنده خوش
شانس اين مرحله معرفي ميگردند.
بــه گزارش روزنامــه عصرايرانيــان به نقل از
روابط عموميبانک سرمايه ،با آغاز مرحله سوم
جشنواره دوجين بانک سرمايه از تاريخ  13آبان
ماه ،به زودي قرعه کشــي مرحله نخست اين
جشنواره برگزار و اسامي 72برنده خوش شانس
اين مرحله از جشنواره از طريق وب سايت بانک
سرمايه اعالم ميگردد.
شايان ذکر است جشنواره دوجين بانک سرمايه

کشور ازجمله مهران ،خسروي ،شلمچه و چزابه
خدمترساني کند.سيدحميدخالقي اظهارداشت:
در ايــن موکبهــا از زائريــن محترم ســرور
وساالرشــهيدان پذيرايي شــده و زمينه براي
استراحت کوتاه آنان فراهم ميشود.
مديــرکل روابطعموميوتبليغــات بانکانصار
تصريــح کرد :بانــک انصار عالوه بــر برپايي
موکبها ،بــه منظــور انجام مســئوليتهاي
اجتماعي خود با اســتقرار خودپردازهاي سيار در
مناطق مرزي با ارايه خدمات بانکي و در راستاي
آرامــش زائرين گرامي اقدام به تامين پول مورد
نياز زائرين در طول مسير ميکند.

در ماههــاي منتهــي به دوازدهمين ســالگرد
تاســيس اين بانک با  72برنده خوش شــانس
در هر ماه برگزار گرديده است و دومين مرحله
قرعه کشي اين جشنواره در روزهاي آتي برگزار
ميگردد.
هموطنــان گراميميتوانند آخريــن اخبار اين
جشــنواره را از طريق وبسايت بانک سرمايه به
نشاني  ،www.sbank.irکانال تلگرام بانک
سرمايه به نشاني https://telegram.me/
 sarmayebankو يــا صفحه اينســتاگرام
بانک سرمايه به نشاني www.instagram.
 com/banksarmayeدريافت نمايند.

براي اولين بار در ايران انجام شد؛

شارژ مستقيم کلوخه به مگا مدولهاي واحد احيا مستقيم فوالد مبارکه

طرح افــزود :در مرحلۀ اول چهار معدن که داراي
کلوخه سنگ آهن هماتيتي با کيفيت قابل استفاده
در مدولهاي احياء مســتقيم هستند ،شناسايي و
نمونهگيري شدند و در مرحلۀ بعد بر روي کلوخهها

تستهاي آزمايشگاهي انجام و درنهايت با توجه
به نتايج حاصله ،يکي از منابع تأمين کلوخه براي
انجام تســتهاي تکميلي و ميداني انتخاب گرديد.
رئيس واحد احيا مســتقيم ۲فوالد مبارکه گفت :با

درجلسهاي با حضور کارشناسان بخش رفع خرابي تلفن ثابت مخابرات گرگان تصریح شد

تاکید مسئوالن در رفع خرابي شمار ه مشترکان

عصرايرانيان گلســتان – صفرخاني  :در جلسهاي
که با حضور مهندس غالمعلي شــهمرادي مدير
مخابرات منطقه گلســتان با مدير  ،روساي نواحي
و کارشناساني بخش رفع خرابي مخابرات گرگان
برگزار شــد  ،راهکارهاي تســريع در رفع خرابي
تلفن ثابت بررسي شد.مهندس شهمرادي با اشاره
به اينکه مشــتري مداري از اولويتهاي مخابرات
منطقه گلستان است افزود :با پشتيباني مناسب و
به موقع از خدمات و سرويسهاي ارائه شده رضايت
مشــتريان جلب خواهد شد.وي با تاکيد برا اجراي
فعاليتها و فرآيندهاي مخابراتي بر اساس برنامه ره

نگاشت گفت :بعد از اعالم خرابي توسط مشتريان
از طريق سامانه  20117در کوتاهترين زمان ممکن
ميبايست مشکل حل شده و رفع خرابي انجام شود.
مدير مخابرات منطقه گلستان با اعالم اين مطلب
که در اغلب تماسهاي برقرار شده مبني بر اعالم
خرابي تلفن ثابت پس از بررسي مشخص ميشود
که عوامل غير مخابراتي در خرابي تلفن ثابت دخيل
بوده اســت از مشتريان خواست پس از اطمينان از
اين موضوع که خرابي تلفن ثابت از سوي مخابرات
قابل حل ميباشــد  ،با ســامانه  20117تماس و
نسبت به ثبت شماره تلفن خراب اقدام نمايند.

مديرعامل شرکت انتقال گاز ايران تاکید کرد

مديريت دانش از مهمترين سرمايه سازماني محسوب ميشود

عصرايرانيان-اصفهان :ســعيد توکلي ،مديرعامل
شــرکت انتقال گاز ايران که در نخستين همايش
علمي -کاربردي اين شــرکت که از روز سهشنبه
 ۹آبانماه و بــه مدت دو روز در منطقه  ۲عمليات
انتقال گاز ايــران «اصفهان» در حــال برگزاري
است ،با بيان اين مطلب ،اظهار داشت :اين رويداد
علميبه ســازمان کمک ميکند تا از تجارب خود،
شــناخت و بينش حاصل کرده و فعاليت خود را بر
کســب ،ذخيرهسازي و اســتفاده از دانش متمرکز
کــرده و از اين دانش در حل مشــکالت ،آموزش
پويــا ،برنامهريــزي راهبــردي و تصميمگيــري

بهرهبرداري کند.
وي در ادامه با اشاره به اين که نخستين و مهمترين
دستاورد اين همايش ،مستندسازي و تسهيم دانش
ضمني کارکنان سازمان است ،گفت :از آنجايي که
دانش ضمني ،بر مبناي دانش شخصي و تجربيات
فردي شــکل ميگيرد و شــامل عوامل ناملموس
نظير باورهاي شــخصي است ،فرآيند انتقال آن به
ديگران بسيار سخت و پر دردسر است ،ولي وقتي
اين دانش مورد پردازش قرار گرفته و مستندسازي
شــده و در قالب زبان رسميبيان شود ،ميتوان به
راحتي آن را بين افراد به اشتراک گذاشت.

اخبار
مسابقه عکس «قاب عاشقي»
در اينستاگرام بانک تجارت

بانک تجارت بهمناسبت فرا رسيدن ايام
اربعين حسيني با برگزاري مسابقه عکس
«قاب عاشــقي» به خالق چهار عکس
برگزيده و تاثيرگذاراز راهپيمايي عاشقان
حســيني در اين رويــداد مذهبي جايزه
ميدهد  .به گزارش روزنامه عصرايرانيان
به نقل از روابط عموميبانک تجارت ،اين
مســابقه در ادامه اقدامات و فعاليتهاي
اين بانک بهمنظور پاسداشــت اربعين
حسيني برگزار شــده و هموطنان عزيز
و زائــران عتبات عاليــات در ايام اربعين
حســيني ميتوانند براي شرکت در اين
مســابقه عکسهاي منتخب خود از اين
پويش مذهبــي و راهپيمايي اربعين را از
طريق دايرکت به اينستاگرام بانک تجارت
ارسال کنند.
 1000يورو جايزه برای
شعار تبليغاتي خانه مبل آلمان

خانم سحر اســماعيلي با شعار تبليغاتي
«جايگاه شــما اختصاصي است» برنده
هزار يورويي خانه مبل آلمان درهمايش
بين المللي فروش و بازاريابي با عملکرد
باال شــد .به گزارش خبرنــگار روزنامه
عصرايرانيــان به نقل از خانه مبل آلمان
که با هــدف معرفي برتريــن برندهاي
عرضــه کننده مبلمان خانگــي ،اداري،
وياليي و نيــز طراحي و تاميــن انواع
سونا و اسپا و ســاير محصوالت مرتبط
درهمايش بين المللي فروش و بازاريابي
شــرکت کرده بود با طراحي مسابقهاي
دراين همايش جايــزهاي ويژه به يکي
از شــرکت کنندگان در ايــن همايش
اهدا نمــود .اين همايش کــه با حضور
برايان تريســي مدرس اصول بازاريابي
درمرکزهمايشهاي صدا و سيما برگزار
شــد صدها نفر از برترينهاي مديران و
فعاالن بخش کســب و کار و بازاريابي
و همچنين شــرکتهاي معتبرمرتبط با
اصول بازاريابي حضوري فعال داشــته و
به بررســي همه جوانب اصول بازاريابي
توسط برايان تريسي پرداختند.
اخبارشهرستان

شهرستان

عصرايرانيان-اصفهان :کارکنان و کارشناســان
توانمند واحد احيا مســتقيم شــهيد خرازي (احيا
مســتقيم  )۲فــوالد مبارکه براي اوليــن بار در
کشــور موفق شــدند ،به طور آزمايشــي کلوخۀ
ســنگ آهن را به صورت مســتقيم به کورههاي
احيــا مســتقيم شــارژ نمايند.رئيس واحــد احيا
مســتقيم ۲فوالد مبارکه ضمن اعالم اين خبر و
با تأکيد بر اينکه عمليات شــارژ مســتقيم کلوخه
با ترکيب حدود ۱۵درصــد همراه با گندله ،انجام
شــده ،گفت :نتايــج کيفي اين تســت حاکي از
آن اســت که ازنظر متاليزاســيون و کربن در حد
قابل قبول اســت و با معيارهاي موردنظر منطبق
است .محمدرضا فتحي در خصوص اهداف اجراي
اين پروژه گفت :با توجه به کمبود گندله در کشور
و نياز واحدهاي احيا مستقيم به اين ماده اوليه ،اين
پروژه در اوايل ســال  ۱۳۹۵و به منظور شناسايي
معــادن و جايگزيني بخشــي از گندله مصرفي با
کلوخه ســنگ آهن ،در ناحيه آهن سازي مطرح
و اجرايي گرديد.وي با اشاره به فرآيند اجراي اين

بانک و بیمه

www.asre-iranian.ir

برگزاری همايش فصلي مديران شعب بيمه دي

اخبار شهرستان
واگذاري اراضي دولتي با کاربري
آموزشي در پرديسان

جبران نمايند.
در راســتاي تحقق اين مهــم و نيز
حرکت به سمت يک جامعه خودآموز،
شــرکت بيمه «ما» ،به مناسبت روز
دانش آموز و به مدت يکماه (از تاريخ
96/08/13الي  )96/09/13طرح بيمه
آتش سوزي مدارس و مراکز آموزشي
را ارائه کرده اســت تا از جانب صنعت
بيمه و با همکاري مجريان ،دســت
انــدرکاران حوزه آمــوزش و حمايت
والدين دانشآموزان به ســوي ايمن
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توجه به طراحي واحد احياء مستقيم ،۲امکان شارژ
کلوخه به طور مســتقل دريکي از مگامدولهاي
اين واحد فراهم اســت .وي خاطرنشان کرد :در
همين راســتا به ميزان  ۱۰هزار تن کلوخه توسط
واحد خريد مــواد اوليه و انرژي از معدن موردنظر
خريــداري و در چند نوبت در مــگا مدول مورد
اســتفاده قرار گرفت .در ادامه با بررسي مشکالت
و انجام فعاليتهاي تحقيقاتي ،اصالحات موردنياز
مانند تغيير در مســير شوتها ،نحوۀ پوشش دهي
کلوخه با شــيره آهک ،پارامترهــاي فرايندي و
اصالح خواص کلوخه و  ...انجام شــد و درنهايت
نتايج تســت ميدانــي بعدي بــا موفقيت حاصل
گرديد .فتحي درباره دستاوردهاي اقتصادي حاصل
از اجــــراي اين پــروژه و بابــيان اينکه واحــد
احيا مستقيم شماره  ۲ساالنه به حدود  ۴/۵ميليون
تن گندله نياز دارد ،افــزود :در صورت جايگزيني
حدود  ۱۰درصد از اين گندله با کلوخه سنگ آهن،
صرفه جويي اقتصادي قابل توجهي به همراه خواهد
داشت.

تيمهاي ورزشي آبفاي گيالن در مسابقات کارمندان دولت استان کسب کردند

مقام دوم مسابقات فوتسال و مقام سوم تنيس روي ميز بانوان

عصرايرانيــان  -گيالن ،در مســابقات ورزشــي
کارمندان دولت که از سوي اداره کل تربيت بدني
استان گيالن بمناسبت هفته ورزش و تربيت بدني
با حضور سازمانها و دســتگاههاي اجرايي استان
برگزار شــد تيمهاي آبفاي گيالن در مســابقات
فوتســال برادران به مقام دوم و تنيس روي ميز
بانوان به مقام سوم دست يافتند.
بنا به اين گزارش مسابقات فوتسال با حضور  9تيم
برگزار شد که تيم آبفاي گيالن با  4بازي در دور
اول با  2برد و  1تساوي به رده نيمه نهايي صعود
کــرد و در بازي نيمه نهايي با نتيجه  6بر  3پيروز

ميدان شد و در بازي فينال برابر آموزش و پرورش
استان به مقام دوم دســت يافت و قهرمان سال
گذشته  ،نائب قهرمان اين دوره از مسابقات شد.
همچنين در اين گزارش آمده است :در مسابقات
تنيــس روي ميز بانوان  ،تيــم آموزش و پرورش
مقام اول  ،شــرکت گاز مقام دوم و شــرکت آب
و فاضالب اســتان گيالن مقام سوم اين دوره از
مسابقات را از آن خود نمودند.
گفتني استهاجر بهبودي  ،سيده سکينه موسوي
و فاطمه جليلي بازيکنان تيم آبفاي گيالن در اين
مسابقات بودند که خوش درخشيدند.

قدردانی از خبرنگاران ومسئولین مواکب اربعین حسینی دربهبهان

خبرنگار بهبهان-دایی زاده:جلسه اعطای لوح
تقدیروســند افتخار به خبرنگاران ومسئولین
مواکب اربعین حســینی باحضــور امام جمعه
ومســئول ستادبازســازی عتبــات عالیــات
درشهرســتان بهبهان برگزارشد .دراین جلسه
ضمن تقدیر وتشکراززحمات خبرنگاران و وظیفه
سنگین آنان درراستای فرهنگ انقالب اسالمی
وهمچنین مسئولین مواکب درخصوص فرهنگ
اربعین حسینی ونهضت اباعبداهلل الحسين(ع)
توسط آیت اهلل ناصری امام جمعه شهرستان
بهبهان و نجفی پورمسئول ستاد بازسازی عتبات
عالیات شهرســتان بهبهان مطالب مبسوطی

ارائه داده شــد .درادامه نجفی پور درخصوص
ســا خت شبســتان حضرت فاطمه زهرا(س)
درنجف اشرف و درجوار حرم امیرالمومنین(ع)
اشــاره کرد وگفت:ســاخت شبستان حضرت
فاطمه زهرا (س)بــه میزان230هزار متر مربع
بزرگترین ومجهزترین صحن جهان می باشد
که اربعین96حــدود 400هزارنفردراین صحن
اسکان داده خواهد شد .ایشان همچنین بااعالم
این که صحنی درکربال از تل زینبیه تاخیمه گاه
نیز در حال احداث می باشدگفت:باساخت این
صحن انشاهلل درسال آینده قسمت عمده ای از
مشکل اسکان زائران رفع خواهد شد.

تأکيدمديرعاملشرکتگازاستانگيالن
بر تداوم روند کيفي سازي خدمات

به گــزارش روابط عمومــيگاز گيالن
– مراســم افتتاحيه ارزيابــي تعالي و
سرآمدي شــرکت گاز اســتان گيالن
برگزار شد .در ابتداي اين مراسم حسين
اکبر مديرعامل شرکت گاز استان گيالن
ضمن عرض تبريک به مناســبت 13
آبان روز ملي مبارزه با اســتکبار جهاني
و عــرض خير مقدم بــه ارزيابان تعالي
گزارشــي از وضعيت گازرساني و ارائه
خدمات به مشــترکين در استان گيالن
را ارائــه نمود .مهندس اكبر درخصوص
مصــرف گاز در گيالن اظهار داشــت:
هدف شركت گاز استان گيالن تحويل
 6.9ميليارد مترمكعب گاز بصورت ايمن
و پايدار به مشــتركين گاز در اســتان
ميباشــد كه تاكنون و پس از گذشت
 7ماه از ســال 3 ،ميليارد مترمكعب از
آن محقق شده است .مديرعامل شرکت
گاز استان گيالن با اشاره به روند رو به
اتمام عمليات توســعه شبکه بر افزايش
کيفيت خدمات همراستا با شعار شرکت
ملي گاز» رسيدن از کميت به کيفيت با
تغيير در رفتار و فرايندها» تاکيد کرد و
به تشريح وضعيت مشترکين در گيالن
و اهــم اقدامات کيفي صورت گرفته در
شرکت گاز گيالن پرداخت.
رتبه دوم مخابرات
در بين دستگاههاي فعال

صابر ابراهيم باي  -خراســان رضوي:
عضو كميتــه پدافند غير عامل و رئيس
ســتاد مديريت بحران مخابرات استان
ضمن اشاره به اينكه جلسهاي به منظور
تقدير از دســتگاههاي برتــر با حضور
معــاون امنيتــي ،سياســي و اجتماعي
اســتانداري خراســان رضوي و معاون
امور شهري ســازمان پدافند غير عامل
كشــور در ســالن شهداي اســتانداري
خراســان رضوي برگزار شد بيان كرد:
خوشبختانه با تالش و همچنين اقدمات
مناســبي كه در حوزه پدافند غير عامل
در مجموعــه مخابرات اســتان انجام
داده بوديم توانســتيم به عنوان دستگاه
برتر در اين حوزه شــناخته و رتبه دوم
را در بين دســتگاههاي فعال در زمينه
پدافند غير عامل در استان كسب كنيم.
مهندس رشــيدي پور افزود :پدافند غير
عامل از اهميت بســيار بااليي برخوردار
است و آمادگي در اين زمينه تا حد بسيار
زيادي باعث كاهش خسارتهاي جاني
و مالي در مواقع حساس و تهاجم دشمن
ميشود.

