اخبار
همايش تامين مالي صادرات
برگزار ميشود

هماي��ش « تامي��ن مالي ص��ادرات» با
رويکرد اطالعرس��اني و معرفي امکانات
و منابع مالي در جهت گسترش توليد و
توس��عه صادرات غير نفتي کشور برگزار
ميش��ود.به گزارش روابط عموميبانک
توس��عه صادرات ،اين هماي��ش در روز
يکش��نبه  29بهمن ماه س��ال جاري با
مشارکت سازمان توسعه تجارت ،بانک
توس��عه ص��ادرات و صن��دوق ضمانت
صادرات برگزار خواهد شد .براساس اين
گزارش در اين همايش مسئولين دولتي،
مدي��ران ،صاحبنظ��ران و کارشناس��ان
حوزههاي بانکي و تامين مالي و بخش
خصوصي حضور خواهند داشت .در اين
همايش با برپايي پانلها و سخنرانيهاي
تخصصي ،ضمن شناس��ايي مشکالت
صادرکنندگان در ح��وزه مالي ،بانکي و
مالياتي نس��بت به راهکارهاي کاربردي
و اجرايي به منظ��ور کاهش هزينههاي
تامي��ن مالي و افزاي��ش رقابت پذيريي
کاالها و خدمات صادراتي ايران در بازار
هدف اقدام ميش��ود .محل برپايي اين
همايش س��الن خليج فارس نمايش��گاه
بينالمللي تهران خواهد بود.
رونق توليد و اشتغال در شهرها با
حمايت بانک شهر از جوانان

رئيس کميس��يون شوراها و امور داخلي
مجلس شوراي اسالميبا تاکيد براينکه
حمايتهاي بانک شهر باعث رونق توليد
و اش��تغال جوانان در شهرهاي مختلف
کش��ور و به ويژه کالن ش��هرها ش��ده
است،گفت:خوش��بختانه طي چند سال
گذش��ته منابع مالي اين بانک در اختيار
فضاي توليد و اشتغال قرار داشته است.
ب��ه گ��زارش مرک��ز ارتباط��ات و
روابطعموميبان��ک ش��هر ،محمدجواد
کوليون��د ب��ا اش��اره ب��ه اينک��ه براي
داش��تن ش��هري با اقتص��ادي پويا بايد
زيرس��اختهاي آن تامين ش��ود،افزود:
بانک شهر توانس��ته باکمک شهروندان
 ،س��رمايههاي آن��ان را در حماي��ت از
پروژههاي عمراني و فرهنگي شهرهاي
خود سرمايهگذاري کند .وي با بيان اين
که امروز ،س��پردههاي مردم در بانکها
در حوزه زمين و مس��کن خرج ميشود
که اين موضوع كشور را با مشكل مواجه
كرده است ،افزود :در اين شرايط  ،بانك
ش��هر ريل س��پرده گذاري را به سمت
توليد برده است و توسعه كشور را دنبال
ميکند که جاي قدرداني دارد.

در نهمین دوره ارزیابی جشنواره ملی بهرهبری انجام گرفت

اهدا لوح تقدير سودآورترين شرکت بيمه به بيمه پارسيان

لوح تقدير سودآورترين شرکت بيمه در
نهمين دوره ارزيابي جشنواره ملي بهره
وري در حوزه صنعت بيمه به ش��رکت
بيمه پارس��يان تعلق گرفت .به گزارش
روزنامه عصرايراني��ان به نقل از روابط

عموميبيمه پارس��يان؛ ش��رکت بيمه
پارس��يان در بخش س��ودآوري که بر
مبناي دو شاخص درآمد سرانه و حاشيه
س��ود خالص ارزيابي گرديده اس��ت به
عنوان سودآورترين شرکت بيمه انتخاب

مهدی آهنین پنجه با اش��اره به اقدامات
شرکت توزیع برق استان قم اظهار کرد:
این ش��رکت در طول  10ماه نخس��ت
امس��ال 213 ،پس��ت هوایی را در قالب
 250پ��روژه و ب��ا اعتباری بال��غ بر 10
میلیارد توم��ان وارد مدار کرد .وی ادامه
داد :تعداد مش��ترکین شرکت توزیع برق
اس��تان قم  540هزار مش��ترک اس��ت،
این مش��ترکین در بخشه��ای خانگی،
صنعتی ،کش��اورزی و تجاری هستند و
تعرفههای مختلفی را برای مصرف برق
خود پرداخت میکنند .مدیرعامل شرکت
توزیع برق استان قم گفت :تلفات شبکه
توزیع برق اس��تان در س��ال  ،92حدود
 15.5درصد بود ،ولی با اصالح ش��بکه
این تلفات در سال  95به  10.34درصد
رس��ید.آهنین پنجه ش��رکت توزیع برق
اس��تان قم را یکی از ش��رکتهای برتر
اس��تان در زمینه پاس��خگویی به مردم
دانس��ت و تصری��ح کرد  :این ش��رکت
سامانه تلفنی  3121را برای ارائه خدمات
غیرحض��وری در زمین��ه ام��ور برق به
ش��هروندان قمی راه اندازی کرده است،
همچنین راه اندازی س��امانه پیامکی و
سامانه ارتباط با مشتری و مردم از جمله
اقدامات دیگر شرکت توزیع برق استان
قم بوده است.
مصرف گاز شمالغرب کشور از مرز
 20میلیارد متر مکعب گذشت

در نه ماهه سالجاری بالغ بر  20میلیارد
متر مکعب گاز طبیعی از طریق تاسیسات
و خط��وط لوله منطقه  8عملیات انتقال
گاز ایران منتقل ش��ده است .به گزارش
روابط عمومی منطقه  8عملیات انتقال
گاز ،یداله بایب��وردی ،مدیر منطقه  8با
اع�لام این خبر گفت :مقدار گاز انتقالی
از ای��ن منطقه جهت مص��ارف خانگی،
نیروگاهه��ا ،صنای��ع و ص��ادرات در 9
ماهه س��الجاری ،افزون ب��ر  20میلیارد
متر مکعب بوده که این آمار در مجموع
افزایش  14درصدی میزان گاز انتقالی،
نسبت به مدت مشابه سال قبل از نشان
میدهد .بایبوردی افزود :در س��الجاری
از مجم��وع گاز انتقالی در ب��ازه زمانی
یادشده ،بالغ بر  12میلیارد متر مکعب گاز
به شرکت های گاز استانهای آذربایجان
شرقی ،غربی ،اردبیل ،گیالن ،زنجان و
کردستان جهت مصارف خانگی ،صنایع
و نیروگاهه��ا تحوی��ل و اف��زون ب��ر 8
میلیارد متر مکعب به پایانه های مرزی
صادرات منتقل شده است.

در صورتهاي مال��ي بنگاهها صورت
ميپذيرد و عالوه بر بررسي صورتهاي
مالي حدود  3000داور نيز که به صورت
آنالين ثبت ن��ام نمودهاند بخش��ي از
داوريها و ارزيابيهاي جش��نواره را در
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دکتر ابراهيم��يمديرعامل بانکانص��ار و دکتر حامد
س��لطانينژاد مديرعامل شرکتبورسکاالي ايران ،در
راس��تاي اجراي سياس��تهاي کالن اقتصادمقاومتي،
کمک به بهبود فرآيندهاي تجاري ،ايجاد ش��فافيت و
زمينه پوشش ريسک فعاالن تجاري در حوزه کاالها و
قراردادهاي قابل معامله در بورس کاالي ايران و توافق
بر توسعه معامالت بورس کاالي ايران به عنوان بستر
ش��فاف و رقابتي معامله کاالها و قراردادهاي مبتني بر
کاال ،روز يکشنبه  15بهمن تفاهم نامهاي  5مادهاي را
در محل شرکت مذکور به امضاء رساندند .به گزارش
روزنامه عصرايرانيان به نقل از اداره کل روابط عموميو
تبليغات بانک انصار ،در نشس��ت ويژهاي که به منظور
امض��اي اين تفاه��م نامه ميان مدي��ران عامل بانک
انصار و ش��رکت بورس کاالي ايران تشکيل شده بود،
دکترابراهيميطيسخنانيضمنقدردانيازفعاليتهاي
موثر ش��رکت مذکور در راستاي ايجاد بازار متشکل و
شفاف بورس کاال ،از صرف  8/84درصد منابع بانک در
راستاي تحقق اهداف اقتصادمقاومتي در سالجاري خبر
داد و گفت :تمرکز هسته کسب وکار بانک انصار که به
برکت خون شهداي انقالب اسالميبه بالندگي رسيده،
حمايت از بنگاههاي کوچک ومتوسط و کمک به رونق
بازار توليد و مصرف کاالهاي ساخت داخل و استحکام
زيرس��اختهاي اقتصادمقاومتي است .رييس شوراي
عالي راهبري اقتصادمقاومتي بانک انصار در اين نشست

همچنين ضمن اشاره به مزيتهاي رقابتي اين بانک ،به
اهداف اين تفاهم نامه اشاره کرد و آن را گاميدر راستاي
افزايش شفافيت در فعاليتهاي اقتصادي با اهداف کالن
ملي خواند و افزود :بانک انصار به عنوان ش��فافترين
نهاد بورس��ي کشور درتالش اس��ت که در حوزههاي
مختلف اقتصادمقاومتي سرمايهگذاري کند و درحالي که
بيشترين سود هر سهام را در شبکه بانکي به  100هزار
سهامدار خود ميپردازد ،همچنان پيشتاز حمايت از توليد
و خريد کاالهاي ايراني باش��د .براس��اس اين گزارش،

دکترحامد سلطاني نژاد مديرعامل شرکت بورس کاالي
ايران نيز طي سخناني بانک انصار را شريکي مطمئن
در فعاليته��اي اقتصادي -تجاري دانس��ت و گفت:
بان��ک انصار با اولويت دادن به بانک��داري خُ رد ،زمينه
گستردهاي را براي رونق توليد کاالهاي ساخت داخل
فراهم کرده و درحالي که ما بنا به مصلحت کش��ور به
سمت حمايت از محصوالت کشاورزي و توسعه تجارت
خارجي گام ميبرداريم ،اين بانک با سابقه درخشانش
در ش��فافيت اطالعاتي و مديريت جهادي ميتواند در

حوزه تخصصي خود انجام ميدهند.

اين دو حوزه به ما کمک شايان کند .گزارش اداره کل
روابط عموميوتبليغات حاکي از آن است که براساس
اين تفاهم نامه ،طرفين متعهد ش��دهاند که در راستاي
ايجاد زيرس��اختهاي الزم و همکاري جهت افزودن
بانک انصار به مجموعه بانکهاي تسويه معامالت بازار
فيزيکي بورس ،برگزاري دورههاي آموزشي ،همکاري
در ايجاد بس��ترهاي پذيرش گواهي س��پرده کااليي،
امکان معامله اين گواهي و مديريت ريسک تسهيالت
اعطايي به خري��داران وصدورضمانتنامههاي بانکي ،با
يکديگر همکاري کنند .اين گزارش ميافزايد  ،در اين
تفاهم نامه که به مدت  5س��ال اعتبار داشته و پس از
آن نيز قابل تمديد ميباشد ،همچنين بر توسعه و ايجاد
زيرساختهاي فناوري ،اختصاص بسته تسهيالتي ،ارايه
خدمات کارگزاري و اعتبار اسنادي ،امکان تسويه ارزي
معامالت صادراتي و موارد مشابه نيز تأکيد شده است.
شايان ذکر است که در نشست امضاي اين تفاهمنامه
معاونان اقتصادي و فناوري اطالعات و ارتباطات بانک
انصار و معاونان ذيربط ش��رکت بورس کاالي ايران و
جمعي از مس��ئوالن بانک و شرکت مذکور نيز حضور
داشتند تا شاهد امضاي تفاهم نامه ميان شرکتي داراي
بزرگترين بازارمتشکل بورس کاال و بانکي خصوصي
حائز رتبه نخست ميزان وحجم قرضالحسنه به نسبت
کل تس��هيالت در بانکه��اي تجاري جهان اس�لام
باشند.

همزمان با دهه مبارک فجر صورت گرفت

حمایت از دومين طرح اشتغال روستايي در استان همدان
به مناسبت دهه مبارکه فجر پرداخت دومين تسهيالت
اش��تغال با حضور مديرعامل ،اعضاء هيات مديره و
مديران س��تادي در شعبه شهرس��تان کبودرآهنگ
دردستور کار قرارگرفت .حجت اهلل مهديان مديرعامل
بانک توسعه تعاون در نشست حاشيه پرداخت دومين
تسهيالت اشتغال به مناس��بت دهه مبارکه فجرکه
با حضور معاون اس��تاندار ،مديرکل استان و اعضاي
ش��رکتهاي تعاوني در محل فرمانداري شهرستان
کبودرآهنگ برگزار گرديد خاطرنش��ان کرد :معضل
بيکاري براي بسياري از خانوادهها و جامعه مهم است

و براي حل اين مش��کل دو طرح اش��تغال روستايي
و اش��تغال فراگي��ر براي حل اين معضل در کش��ور
مطرح ش��ده است و بانک توسعه تعاون و کشاورزي
به عنوان بانکهاي عامل در اش��تغال روس��تايي به
شمار ميآيند .وي افزود :درحال حاضر جهت تأمين
منابع اش��تغال فراگير  20هزار ميليارد ريال از محل
منابع داخلي بانکها وجهت طرح اش��تغال روستايي
بي��ش از  12ميليارد توم��ان از منابع داخلي بانکها و
صندوق توسعه ملي درنظرگرفته شده است .مهديان
خاطرنشان کرد :در رابطه با اشتغال فراگير  50درصد

س��هميه به استانها ابالغشده و در ارتباط با اشتغال
روستايي  25درصد سهميه از سوي صندوق توسعه
ملي توزيعشده است و اميدواريم که در نيمه دوم اين
ماهمابقي نيز اختصاص داده ش��ود .وي بابيان اينکه
صندوق ضمانت سرمايهگذاري تعاون نيز در پرداخت
اين تس��هيالت امنيت خاطر را براي مش��تريان به
وجودميآوردو سبب تسهيل درروند پرداخت تسهيالت
ميشودافزود :اميدوارم با همکاري مسئولين استاني
بتوانيم عملکرد بسيار مناسبي در راستاي تحقق اين
هدف متعالي درحوزه اش��تغال داشته باشيم .در ادامه

اين جلسه حس��ين نژاد مديرعامل صندوق ضمانت
س��رمايهگذاري تعاون نيز خاطرنشان کرد :در اجراي
اينگونه طرحهاي اش��تغالزايي که سبب شکوفايي
در روس��تاها ميگردد بايد دقت ،س��رعت و کيفيت
بهصورت توأمان درنظرگرفته شود تا بتوان به کارنامه
مناسبي دست پيدا کرد.

به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی اتفاق افتاد

افتتاح و کلنگ زنی بیش از ۴۲میلیارد تومان پروژه گاز رسانی در چهارمحال و بختیاری

حیدری افزود :ضریب نفوذ گاز هم در بخش شهری استان  ۹۹و نیم
و در بخش روستایی  ۸۸درصد میباشد.وی یادآور شد :در حال حاضر
یک هزار و  ۱۴۴مشترک نیز در حوزه صنعتی و کشاورزی چهارمحال
و بختیاری از گاز طبیعی برخوردارند که  ۳۲مورد آنها در سال جاری
بهرهبرداری ش��ده استوی با بیان اینکه استان چهارمحال و بختیاری

مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد

تولید صادرات محور ،ضرورت تحقق چشمانداز صنعت فوالد در افق۱۴۰۴

عص�ر ایرانی�ان اصفهان-مری�م کربالی�ی :در
روز نخس��ت این همای��ش دوروزه ،دکتر بهرام
سبحانی مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان طی
س��خنانی و در چند محور اساس��ی ،موضوعات
ظرفیت تولید فوالد کش��ور ،لزوم برنامه ریزی
مناس��ب ب��رای افزایش مصرف س��رانۀ فوالد
و شناس��ایی بازاره��ای هدف ب��رای صادرات
۲۰میلی��ون تن فوالد در کش��ور تا افق س��ال
 ،۱۴۰۴نق��ش تکنولوژیه��ای کارآمد در کمیت
و کیفی��ت تولید فوالد ،اهمی��ت ظرفیت بهینه،
بهره وری مواد ،انرژی و نیروی انسانی و نقش
م��کان یابی مناس��ب پروژهها در دس��تیابی به
تولید ۵۵میلیون تن فوالد را تش��ریح کرد.وی
در ادامه با اش��اره به اهمیت مواد اولیه در تولید
ف��والد گفت :طبق برآوردهای به عمل آمده در
حال حاضر بیش از یک میلیارد تن آهن قراضه
در جه��ان موجود اس��ت و از آنجا که اس��تفاده

از کورههای قوس الکتریکی نس��بت به روش
کورۀ بلند از نظر زیس��ت محیطی سالمتر است
و تولیدکنندگان رغبت بیش��تری به استفاده از
کوره ه��ای قوس الکتریکی نش��ان می دهند،
تقاضا برای س��نگ آهن به م��رور کاهش می
یابد .این در حالی اس��ت ک��ه طبق نظر تحلیل
گران این حوزه ،قیمت س��نگ آهن به تناسب
قیمت فوالد ،افزایش نخواهد یافت.مدیرعامل
فوالدمبارک��ه در بخش بعدی س��خنان خود با
اش��اره به جایگاه صنعت ف��والد ایران گفت :بر
اس��اس ارزیابی مؤسس��ۀ جهانی ورلد اس��تیل،
جمهوری اس�لامی ای��ران در حال حاضر تولید
۲۱میلی��ون و ۷۰۰ه��زار تن ف��والد را به خود
اختصاص داده اس��ت که اگ��ر تولید ۵۵میلیون
تن فوالد که در س��ند چش��م انداز افق ۱۴۰۴
پیش بینی ش��ده اس��ت ،محقق شود ،می تواند
جایگاه خود را تا رتبۀ هفتم ارتقا دهد

 ۷۵۱روس��تا را دارا است گفت :از این تعداد روستا  ۴۵۵مورد از نعمت
گاز بهرمند شده اند.این مقام مسئول تصریح کرد :بر اساس قانون بند
ق تبصره بودجه ش��رکت گاز فقط میتواند به روس��تاهایی که باالی
 ۲۰خانوار با س��رانه کمتر از  ۶میلیون تومان گاز رس��انی کند و علت
اینکه تعدادی از روس��تاهای استان از نعمت گاز بی بهره هستند و از
سوختهای دیگر استفاده میکنند این مهم میباشد.وی عنوان کرد:
در سال  ۹۸استان چهارمحال و بختیاری با گازرسانی باالی  ۹۲درصد
به عنوان استان سبز معرفی خواهد شد.وی با بیان اینکه برون سپاری
فعالیت شرکت گاز استان برای نخستین با در سال جاری انجام خواهد
گرفت گفت :شهر فرشها برای نخستین بار به بخش خصوصی واگذار
میشود و شرکت گاز فقط امر بازرسی را برعهده خواهد داشت.حیدری
با اشاره به فرآیند پیچیده صدور قبض اظهار کرد :فرآیند صدور قبض
ب��ه مدت  ۱۵روز انجام میگرفت که طی برنانهریزی و اجرای طرح و
با اس��تفاده از تکنولوژی به روز این فرآیند به یک دقیقه کاهش یافته
است که در بحث کاهش هزینهها ،رفت و آمد درب منازل و  ....بسیار
موثر خواهد بود.

معاون اداره کل حمل و نقل و پایانههای سمنان خبر داد

آمادگی الزم برای حمل و نقل مسافربری عمومی برون شهری

عصر ایرانیان س�منان – عاشوری :معاون اداره کل
حمل و نقل و پایانه های استان سمنان در کارگروه
ارتقاء س��طح خدمات حمل و نقل مس��افر جاده ای
استان س��منان به نقش مهم ارائه خدمات ایمنی و
مناسب به مس��افران اشاره کرد و اظهار داشت  :در
تمامی بخش های حمل و نقل جاده ای مس��افر و
نهاد ها و سازمان های مرتبط با ان وظیفه ما تالش
ب��رای رفاه  ،امنیت و خدمات بهتر به مس��افران و
ایجاد ارامش در طول س��فر آنان است که در همین
راستا همکاری ها و هماهنگی های مناسبی در بین
بخشهای حیطه مسافر وجود دارد و همه انها در راستا
و با هدف کنترل و نظارت بیشتر و ارائه خدمات بیشتر
به مسافران با هم گام برمیدارند  .در این نشست که
با حضور نماینده های��ی از صنوف مختلف از جمله
حمل و نقل  ،اس��تانداری و شهرداری ها برگزارشد
غالمرضا طحان خاطر نشان کرد  :مدیریت بحران
بخش حمل و نقل جاده ای استان در فصل پاییز و

زمستان امادگی کامل در ارائه خدمت رسانی مناسب
در حوزه مس��افر بری عمومی برون ش��هری دارد .
وی خاطر نش��ان کرد :در سال جاری نزدیک بر 1
میلیون و نیم نفر مس��افر با استفاده از ناوگان حمل
و نقل جاده ای مسافرت کرده اند وهمچنین برای
بهره مندی از نظرات عموم مردم اقدامات مناسبی
از جمله صندوق انتقادات و پیش��نهادات  ،فرم های
نظر س��نجی  ،تلف��ن گویا و ...در نظر گرفته ش��ده
اس��ت و با شماره گیری سامانه  3000143میتوانند
از مش��کالت به وجود امده در ناوگان حمل و نقل
اگاه ش��وند.غالمرضا طحان در پایان این کارگروه
کارک��رد این ناوگان در نوروز س��ال  1397در حوزه
خدمات رس��انی ب��ه مردم رااینگونه تش��ریح کرد :
افزایش فروش اینترنتی ،افزایش بهره وری  ،اجرای
طرح شبکه س��یر  ،تکمیل عملیات بهسازی پایانه
مس��افربری شهرستان سمنان و نوس��ازی ناوگان
مسافربری از جمله این اقدامات است.

با احداث شهرک کارگاهی نیک اندیش

مشاغل مزاحم در شهر اصفهان ساماندهی میشود

عص�ر ایرانی�ان اصفهان-مری�م کربالی�ی :مدیرعامل
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری
اصفه��ان گفت :به دنبال س��اماندهی مش��اغل مزاحم
در ش��هر اصفهان ،عملیات اجرایی کارگاه نیک اندیش
برای انتقال این مشاغل در دستور کار قرار گرفت.اصغر
کشاورزراد اظهارکرد :شهرداری اصفهان برای ساماندهی
مش��اغل مزاحم ،احداث شهرک صنایع کارگاهی نیک
اندیش با زیربنای  ۱۳هزار و  ۷۰۰متر مربع در س��ه راه

پنیارت ،ابتدای خیابان ارغوانیه در دس��تور کار خود قرار
داده است.وی با بیان اینکه در شهرک صنایع کارگاهی
نیک اندیش  ۸۳واحد کارگاهی و فروشگاهی در  ۶بلوک
احداث می شود ،افزود :عملیات اجرایی بلوک یک و دو
شهرک صنایع کارگاهی نیک اندیش با مساحت ۴۲۰۰
متر مربع و با اعتبار  ۳۷میلیارد ریال تکمیل شده است.
مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری
شهرداری اصفهان اضافه کرد :عملیات اجرایی بلوک سه

اخبار
راهکارهاي عضو هيات مديره بانک
ملي براي سوددهي بانکها

عضو هي��ات مدي��ره بانک مل��ي ايران
ضمن ارزيابي وضعيت صورتهاي مالي
اين بان��ک ،راهکارهايي را براي افزايش
س��وددهي آن مط��رح کرد .ب��ه گزارش
رواب��ط عموميبانک ملي اي��ران ،ناصر
ش��اهباز در همايش بررس��ي چالشها و
ارايه راهکارهاي بهب��ود عملکرد بانکي
که با حضور س��عيد نفيس��ي رييس اداره
کل حسابداري و بودجه ،معاونان ادارات
امور ش��عب و جمعي از کارشناسان مالي
برگزار شد ،با بيان اينکه افزايش سرمايه
بانک ملي اي��ران در کنار افزايش حجم
و گس��تردگي فعاليتها ،انتظارات را هم
باال برده است ،عنوان کرد :بايد وضعيت
درآمد و هزينه بانک را دائم مورد ارزيابي
ق��رار دهيم تا باعث افزايش س��ودآوري
بانک شويم.
تجهيز دو شعبه در بانک آينده به
خدمات بانکي ويژه روشندالن

 ۱۴بهم��ن  ۱۳۹۶بان��ک آينده ،در هفته
اخير ،دو ش��عبه از ش��عب خود در ش��هر
تهران ،واق��ع در خيابان دولت (کد )۲۲۰
و ش��هرک غرب (کد  )۲۵۷را به سامانه
ويژه روشندالن عزيز ،تجهيز کرد .سامانه
خدم��ات بانک��ي مذکور ،اي��ن امکان را
فراه��م م��يآورد تا روش��ندالن گرامي،
بهصورت مستقل ،امور بانکي خود مانند
افتتاح حساب ،انتقال وجه ،واريز مبالغ و
 ...را به انجام برسانند .الزم به ذکر است؛
پيش از اين و در س��ال  ۱۳۹۵نيز ،بانک
آينده ،براي اولين بار يکي از ش��عب خود
واقع در يوس��فآباد تهران را به خدمات
بانکي ويژه اين عزيزان تجهيز کرده بود.
تجهي��ز ش��عب مختل��ف بان��ک براي
روش��ندالن و ارائه خدمات ويژه بانکي،
گاميدر راس��تاي بهبود س��بک زندگي
اي��ن گروه از جامعه محس��وب ش��ده و
از دس��تآوردها و افتخ��ارات بانک آينده
در اجراي بخش��ي از برنامه مس��ئوليت
اجتماع��ي و ط��رح تکريم ارب��اب رجوع
ميباشد.
اخبارشهرستان

شهرستان

عص�ر ایرانی�ان ش�هرکرد-کاظمی خ�واه :مدیرعام��ل ش��رکت گاز
چهارمح��ال و بختیاری گفت :همزم��ان با دهه مبارک فجر ،عملیات
اجرایی طرح گازرس��انی به یک ش��هر و ۳۳روستا در مناطق جنگلی
و س��خت گذر اس��تان با  ۲۱۳هزار و  ۹۰۰میلیون ری��ال اعتبار آغاز
میش��ود.وی با بیان اینکه بیش از  ۴۲میلیارد ریال پروژه گازرس��انی
در استان کلنگ زنی و به بهرهبرداری میرسد عنوان کرد :این تعداد
ش��امل شهر بازفت و  ۱۵روستا در شهرستان کوهرنگ ۱۵ ،روستا در
شهرس��تان لردگان و  ۳روستا در شهرستان اردل می باشد.وی اضافه
کرد :با افتتاح این پروژهها که از طرحهای ملی محس��وب میش��وند،
زمینه بهرهمندی  ۲۹۴هزار خانوار از نعمت گاز طبیعی فراهم میگردد.
حیدری ادامه داد :این طرحهای گازرسانی شامل  ۲۳هزار و  ۴۶۴متر
طول خط تغذیه و  ۱۴۹هزار متر طول شبکه توزیع و دو هزار و ۸۸۹
فقره انش��عاب اس��ت که پیش بینی میشود تا پایان سال  ۹۸به بهره
برداری برسد.وی همچنین گفت :هم اکنون  ۳۸شهر و  ۴۵۵روستای
چهارمحال و بختیاری با  ۱۹۷هزار و  ۷۲۸فقره انشعاب شهری و ۷۱
هزار و  ۳۶۶فقره انش��عاب روستایی دارای نعمت گاز طبیعی هستند.

بانک و بیمه
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اخبار شهرستان
تصویب ایجاد نیروگاه برق
خورشیدی  1500مگاواتی در قم

و لوح تقدير جش��نواره را دريافت نمود.
در جش��نواره ملي به��ره وري ارزيابي
ش��رکتها بر اس��اس ش��اخصهاي
مالي ،اقتصادي و به��ره وري بنگاهاي
اقتصادي و طبق اطالعات افش��ا شده
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و چهار با مس��احت  ۴۱۰۰مترمربع تاکن��ون ۶۰درصد
پیش��رفت داشته و تا پایان سال جاری تکمیل می شود.
کش��اورز راد گفت :عملیات اجرایی بلوک پنج شهرک
صنایع کارگاهی نیک اندیش با مساحت  ۳۷۰۰متر مربع
تاکنون  ۵۰درصد پیشرفت داشته و در سال آینده تکمیل
می شود ،بلوک شش این پروژه نیز آماده مناقصه گذاری
است .وی اظهارکرد :طبق برنامهریزیهای انجام شده ،شناخته میش��ود را برای انتقال به این شهرک معرفی
قرار است مناطق  ۱۵گانه مشاغلی که طبق قانون مزاحم کند.

مخزن هوایی فومن با اعتباری بالغ
بر  1میلیارد ریال بازسازی شد

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش
همگانی ش��رکت آب و فاضالب استان
گی�لان ،مدی��ر ام��ور آبف��ای فومن از
بازس��ازی قدیمی ترین منبع هوایی این
شهرس��تان خبر داد .هوش��نگ پورقاسم
مدیر امور آبفای فومن با اشاره به قدمت
مخ��زن هوا این شهرس��تان گفت :منبع
هوایی فومن یک س��ازه بتونی است که
از س��ال  1342همزمان با اولین اقدامات
اولیه درخصوص تامین آب ش��رب فومن
در بافت اصلی ش��هر بنا شده و به عنوان
یک سنبل و نماد قدیمی در امر آبرسانی
در بین مردم از آن یاد می شود.
وی در ادامه افزود :این مخزن فشار شبکه
آب حدود  70درصد از مشترکین فومن را
تامین می کند که بدلیل قدمت باال ،دچار
فرس��ودگی ش��د و به منظور بازسازی و
نش��ت گیری از مدار بهره برداری خارج
و از مح��ل طرحهای عمرانی با اعتباری
بالغ بر  1.235.000.000ریال نس��بت به
بازسازی و ترمیم آن اقدام شد.
آغاز پروژه بهبود فرآیندها
با هدف افزایش رضایتمندی مردم

مهندس محس��ن اعتماد گفت :بررس��ی
مدیریت فرآیندهای سازمانی یک روش
س��ازمان یافت��ه و نظام مند ب��ه منظور
طراحی یا بازطراحی فرآیندهایی است که
کارایی و اثربخشی الزم برای دستیابی به
اهداف و مأموریت های سازمان را داشته
باش��ند .به گزارش رواب��ط عمومی اداره
کل راه آه��ن قم ،مدی��ر کا راه آهن قم
در جلسه تبیین ضرورت اصالح و بهبود
فرآیندها ب��ا بیان این که بازبینی و تغییر
در فرآیندهای موجود باعث ایجاد تحول
شده اس��ت ،تصریح کرد :این موضوع از
متده��ای مؤثر در بهبود و ارتقاء عملکرد
سازمان هاست.
مهندس اعتماد تاکید ک��رد :از این رو با
تأکی��دات مدیرعامل و قائم مقام محترم
راه آه��ن ج.ا.ا مبنی بر اص�لاح و بهبود
فرآینده��ا و روش¬های انج��ام کار ،به
منظور تسریع و تس��هیل در انجام امور،
افزای��ش رضایتمندی م��ردم ،تمرکز بر
سیاس��تگذاری و برنام��ه ریزی کالن در
ح��وزه های توس��عه خدمات مس��افری،
ظرفیت آفرینی و جذب بار ،ارتقاء ایمنی،
رفاه و کاهش بورکراس��ی فرسایش��ی از
طریق ح��ذف مراحل غیرضرور و موازی
کاریها ،اداره کل راه آهن قم نس��بت به
اج��رای پروژه اصالح و بهب��ود فرآیندها
اقدام کرد.

