اخبار
قدرداني رئيس خانه صنعت ،معدن و
تجارت البرز از بانک صنعت و معدن

احمد زارعي فرکوش رئيس خانه صنعت،
معدن و تجارت استان البرز از حمايتهاي
بانک صنعت و معدن اين اســتان جهت
تســهيل در امور صنعتگران و کمک به
بهبود فضاي کسب و کار قدرداني کرد .به
گزارش پايگاه اطالعرساني بانك صنعت
و معــدن ،در نامههــاي جداگانه رئيس
خانه صنعــت ،معدن و تجارت اســتان
البرز خطاب به اميرحسين زند سرپرست
شعب بانک صنعت و معدن استان البرز
و فرزاد بهادري معاون نظارت بر طرحها
و وصول مطالبات بانک صنعت و معدن
شــعبه البرز آمده است :به پاس تشکر از
خدمات و تالشهاي ارزنده حضرتعالي
و دســتگاه تحت زعامت شما و به رسم
من لَم ُ
المخلوق،
سنت اسالمي« َ
يشکر ِ َ
ُ
يشــک ِرالخال ِق » مراتب قدرداني خانه
لَم
صنعت ،معدن و تجارت استان البرز را به
جهت تسهيل در امور صنعتگران و کمک
به بهبود فضاي کســب و کار در استان
بعمل آورده و دوام توفيقات جنابعالي را از
درگاه ايزد منان مسئلت مينمائيم.
جايزه يک ميليون توماني براي
برندگان باشگاه مشتريان تجارت

در دومين مرحله از قرعه کشي جشنواره
بزرگ باشگاه مشتريان بانک تجارت ،به
 100نفر جايزه يک ميليون توماني اهداء
شــد .به گزارش روابــط عموميبانک
تجارت ،طي مراسميکه روز شنبه پنجم
اســفند ماه برگزار شد  100 ،برنده خوش
شــانس دومين مرحله از جشنواره بزرگ
باشگاه مشتريان بانک تجارت مشخص
شــدند .در اين مرحله از جشــنواره که با
شعار «يک حرکت حساب شده» در حال
انجام است 152.570 ،نفر از اعضاء باشگاه
مشتريان حائز شرکت در اين قرعه کشي
بودند که  100نفر از آنان برنده جايزه 10
ميليون ريالي شــدند .در اين مراسم کي
الني معاون مدير عامل بانک تجارت در
امور اســتانها با اشاره به استقبال گسترده
اعضاي باشگاه مشتريان از جشنوارههاي
اين باشگاه گفت :باشــگاه مشتريان به
جايگاهي رســيده که ميتواند به عنوان
يک منبع مناســب و به روز از گروههاي
مختلف مشــتريان بانک تبديل شده و
از اين قابليت ميتوانيم براي شناســايي
گروههاي مشــتريان اقدام و بستههاي
خدماتي بانک را همراستا با نياز مشتريان
طراحي و ارائه کنيم.

رونمایی از کارتهای جدید هدیه بانک صادرات

کارتهاي هديه بانک صادرات ايران،
ضمن سهولت در صدور ،تنوع در طرح
با مبالغ دلخواه ،حق انتخاب گستردهاي
را بــراي متقاضيــان ايــن کارتها
فراهم مــيآورد .به گــزارش روابط
عموميبانک صادرات ايران ،اين بانک
به منظور ترويج فرهنگ اســتفاده از
پول الکترونيکي به جاي پول فيزيکي
و احترام ،به حق انتخاب مشــتريان،

حق انتخاب را به عزیزانتان بدهید

نســبت به ارايه کارتهــاي هديه با
طرحهاي متنوع مناسبتي و  ...با مبالغ
دلخواه (تا سقف  ٥ميليون ريال) اقدام
نموده است .اين کارتها در تماميشعب
اين بانک قابل دريافت ميباشــد .از
مزاياي اين کارتها ميتوان به تنوع در
طرح ،امنيت باال ،انتقال حق انتخاب
به هديه گيرنده ،استفاده از درگاههاي
مختلف بانکــداري الکترونيک و درج

عصرايرانيان گلســتان – صفرخاني :مدير
امــور منابع آب گــرگان و آق قال از جمع
آوري و توقيف ادوات و تجهيزات دو دستگاه
حفاري تراکتوري غير مجاز در روســتاهاي
يامپي و اونــق يلقي شهرســتان آق قال
خبر داد .مهندس محســن جديدي با بيان
مطلب فوق گفت :به دنبــال گزارشهاي
دريافت شــده پس از هماهنگي با نيروي
انتظاميشهرستان آق قال نسبت جمع آوري
ادوات و تجهيــزات انتقال به پارکينگ آب
منطقهاي اقــدام و پرونده مالکين چاه غير
مجاز جهت ســير مراحل قانوني انسداد به
مراجع قضايي ارجاع گرديد.
انعقاد تفاهمنامه طرح مطلوب سازي
ساختار توليد برنج ب در گيالن

تفاهمنامه طرح « مطلوب سازي ساختار
توليد برنج با تاکيد بر تغذيه» با مشارکت
ســازمان جهاد کشــاورزي گيالن ،سپاه
قدس گيالن ،دانشــگاه گيالن ،دانشگاه
آزاد اســاميواحد رشت ،مرکز تحقيقات
بين المللي برنج آســياي غربي و مرکزي
و موسسه تحقيقات برنج کشور در راستاي
تحقق اهداف اســاميدر همــه ابعاد از
جمله کشــاورزي ،اقتصادي و دستيابي به
چشمانداز  ۱۴۰۴امضاء شد .رييس سازمان
جهاد کشــاورزي گيالن در آيين امضاي
تفاهمنامــه ،طرح يادشــده را ظرفيت و
فرصتي در حوزه اقتصادي برشمرده و اذعان
داشــتند همواره همکاريهاي مشــترک
منتج به حصول نتايج بهتر گرديده است.
وي در سخنان خود اشــاره به طرحهاي
« سرباز سازندگي» و «بسيج سازندگي»
نمود و آثار اينگونه همکاريهاي مشترک
سازمان جهاد کشــاورزي با سپاه را براي
مــردم و بهره برداران بخش کشــاورزي
مفيد دانســت .مهندس شعبان نژاد ضمن
اشــاره به اينکه استان گيالن برخوردار از
 ۴۳۰هزار هکتــار اراضي زراعي و باغي ،
 ۲۵۵هزار هکتار مرتع و  ۵۶۵هزار هکتار
جنگل ميباشــد تاکيد داشت  ۸۷درصد
اراضي استان در حوزه کشاورزي مديريت،
بهــره برداري و حفاظت ميگردد لذا بهره
مندي بهينه از اســتعدادهاي خدادادي از
قبيل زمين حاصلخيز و آب ارزان تکليف
اخالقي و ديني همگان اســت .وي افزود
بايد تالشها را در مسير خوداتکائي و در
نهايت خودکفائي محصول اســتراتژيک
برنج کــه دومين غذاي اصلي مردم ايران
است معطوف داشت و چه بسا رسيدن به
خودکفائي در برنج به مراتب ســهل تر از
گندم ميباشد.

جمله دلخواه مشتري بر روي کارت،
بصورت آني اشاره کرد.
دارنــدگان کارتهاي هديــه بانک
صــادرات ايران ميتوانند نســبت به
دريافــت رمز دوم از طريق دســتگاه
خودپرداز اين بانــک اقدام نموده و از
اين رهگذر از خدماتي همچون خريد
اينترنتي ،پرداخت قبوض و خريد شارژ
بهره منــد گردند .گفتني اســت اين
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کارتهــا بر روي تماميدســتگاههاي
کارتخوان قابل اســتفاده بــوده و از
طريق دســتگاههاي خودپرداز بانک
صادرات ايران قابليت دريافت وجه نقد
را نيز دارند.
شايان ذکر است سازمانهاي دولتي و
غير دولتي ميتوانند کارتهاي هديه
بانــک صادرات ايران را به تعداد مورد
نياز و با امکان درج نشــان شرکت يا

اخبار

سازمان متبوع خود بر روي کارتها از
شعب اين بانک دريافت نمايند.

جذب  20درصد اوراق گواهي سپرده  20درصدي توسط بانک ملي ايران

مديرعامل بانک ملي ايران گفت :حدود يک پنجم
گواهيهاي ســپرده  20درصدي که با مجوز بانک
مرکزي منتشــر شده اســت ،در بانک ملي ايران
جذب شــده و اين نشــان ميدهد اعتماد مردم به
اين بانک هر روز بيشتر ميشود .به گزارش روابط
عموميبانک ملي ايران ،دکتر محمد رضا حســين
زاده در هجدهمين همايش سراسري حراست اين
بانک ،اجراي طرحهاي بزرگ مانند کارت ســکه،
ورود دســتگاههاي جديد بانکــداري الکترونيک،
طرح ويژه مسکن و برگزاري ملي شو را از اقدامات
اساسي بانک ملي ايران براي افزايش ضريب نفوذ
آن در ميان مردم دانســت و گفت :امروز مهمترين
اولويت کشــور توليد و اشــتغال است و بانک ملي
ايران نيز تمــام توان خود را در اين بخش متمرکز
کرده است .مديرعامل بانک ملي ايران با تاکيد بر
اينکه برجام ،گشــايشهاي قابل توجهي در کشور
ايجاد کرد ،افزود :راه پيشرفت کشور تکيه بر اقتصاد

ميشــود ،گفت :امروز بانک ملي ايران به لنگرگاه
نظام بانکي تبديل شده و ابزارهايي مانند بام و بله
از سطح عموميمحصوالت موجود چند پله باالتر
است.
حسين زاده افزود :به زودي خدمات تازهاي از بانک
ملي ايــران را بر روي کارت ملي هوشــمند ارايه
خواهيم کرد که تحولي جــدي در زندگي روزمره
مردم اســت .وي همچنين با بيان اين که انتقاد و
پيشنهاد پذيرفته است اما دروغ پراکني عليه بانک،
خدمات و کارکنان بانک قابل قبول نيست ،گفت:
انتشار دو فيلم جعلي اخير نه تنها لطمهاي به اعتبار
بانک نزد ،بلکه نشــان داد تنه تنومند درخت بانک
ملي ايران از اين ضربات صدمه نميبيند.
در ادامه اين همايش ،مدير امور حراســت ،رييس
تراکنشها در بانک ملي ايران به صورت لحظهاي اداره کل حراســت و جمعي از همکاران اين بخش
مقاومتي و توان داخلي است.
وي خاطرنشــان کــرد :امروز شــرايط حفاظت و رصــد ميشــود .وي در ادامه با بيان اينکه ســبد نيز نظرات خود را پيرامون موضوعات مرتبط مطرح
حراســت از منابع بانکي به کلي تغيير کرده و همه محصــوالت بانک ملي ايران هر روز گســترده تر کردند.

در هشتمین اجالس روسای آیتک رخ داد

اهداي نشان ملي نبوغ و مديريت ايراني در صنعت بانکداري به مديرعامل بانک شهر

مديرعامل بانک شــهر در هشــتمين اجالس روســاي
آيتک ،نشــان ملي نبــوغ و مديريــت ايراني در صنعت
بانکــداري را دريافت کرد .به گــزارش مرکز ارتباطات و
روابط عموميبانک شهر ،در هشتمين اجالس مديران و
روساي شرکتهاي بزرگ و خدماتي نمونه سراسر کشور
که با عنوان «اجالس روساي آيتک» با حضور معاون وزير
صنعــت ،معدن و تجارت ،معاون وزيــر تعاون کار و رفاه
اجتماعي ،مديران عامل و روســاي شرکتهاي مختلف
بخش خصوصي و برخي مديران و کارشناسان بانکها در
سالن همايشهاي صدا و سيما برگزار شد ،نشان ملي نبوغ
و مديريت ايراني در صنعت بانکداري به دکتر حسين محمد
پورزرندي مدير عامل اين بانک ،اهدا شد .بر اين اساس،
مولفههاي شاخصي همچون رفع موانع توليد ،بررسي سطح
توليد و اشتغال ،سطح اعتماد مشتري و سطح خدمات در

ارزيابي شرکتهاي حاضر در اين اجالس ،تحت نظارت
يک ســازمان بين المللي مورد بررسي قرار گرفت که در
نهايت ،مديرعامل بانک شــهر به دليل تالش در جلب
اعتماد مشتريان و افزايش سطح رضايتمندي آنان با ارائه
خدمات نوين ،نشان ملي نبوغ و مديريت ايراني در صنعت
بانکداري را به خود اختصاص داد.

 ۱۵اسفندماه سال  ۱۳۹۶پایان مییابد

آخرين فرصت بهرهمندي از طرح بانک آينده در بخشودگي جرائم

 ۱۵اسفندماه ســال  ،۱۳۹۶آخرين فرصت
براي اســتفاده از مزايــاي طرح «زرين »۴
بانک آينده اســت .بر اســاس اين طرح،
مشــترياني که تا تاريخ  ۱۵اسفندماه ۱۳۹۶
نسبت به تسويه نقدي بدهيهاي تسهيالتي
و يا بهروزرســاني اقســاط اقدام نمايند؛ از
مزاياي مختلفي ،از جمله :بخشودگي ۱۰۰
درصد جرائم تأخير پرداخت اقســاط بدون
توجه به نرخ سود و نوع تسهيالت ،برخوردار
خواهند شد.
شايان ذکر است؛ در اين طرح ،براي مشترياني
که زودتر از موعد سررسيد ،اقدام به تسويه
تســهيالت خود نماينــد؛ مزايايي بهعنوان
جايزه خوش حســابي در نظر گرفته شــده

است .اين طرح از ابتداي ديماه سالجاري
آغاز شــده و ( ۱۵پانزدهم) اسفندماه سال
جاري نيز ،آخرين فرصت براي بهرهمندي
از مزاياي آن است .مشتريان محترم ،براي
کســب اطالعات بيشتر ميتوانند؛ به شعب
مربوط مراجعه فرمايند.

مديرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با توجه به کاهش بي سابقه حجم ذخيره سدزاينده رود اعالم کرد

کاهش تخصيص هزارليتر درثانيه آب شرب اصفهان

حجم ذخيره سد زاينده رود به  700ميليون متر مکعب برسد تخصيص
آب شرب هزار ليتر در ثانيه کاهش مييابد اعالم کرد :بررسيها بيانگر
آن است اگر ميزان بارندگي در سرشاخههاي زاينده رود حداقل حدود
 850ميلمتر باشــد ميتوان اميداور بود که حجم ذخيره سد زاينده رود
به حدود  700ميليون متر مکعب برسد در غير اينصورت حجم ذخيره
زاينده رود بسيار کم ميشــود بر اين اساس تخصيص آب شرب هم
بيش از  10درصد کاهش مييابد پس ميطلبد با مديريت کارآمد  ،آب

شرب مردم را در فصل گرم سال تامين نمود .وي کيفيت آب شرب را
خط قرمز صنعت آبفا کشور برشمرد و گفت :شرکت آبفا استان اصفهان
همچنان آب شرب مطابق با استاندادهاي تعريف شده در اختيار مردم
قرار ميدهد اين درحاليســت که راه اندازي ماشين آزمايشگاه سيار در
اضفهان در دستور کار قرار گرفت  .اين امر به جهت اطمينان مردم از
سالمت و کيفيت آب شرب مطابق با استانداردهاي تعريف شده است.
وي با تاکيد بر کاهش سرانه مصرف آب شرب در اصفهان گفت :هم
اکنون سرانه مصرف آب شرب خانگي در استان اصفهان  150ليتر در
شبانه روز ميباشــد اما با توجه به منابع آبي بسيارمحدود در اصفهان
اين رقم بايد متناســب با منابع آبي کاهش يابد چــرا که با برقراري
تعــادل ميان عرضه و تقاضا آب ميتوان اميدوار به تامين آب شــرب
مردم در تمام ساعات شبانه روز در همه فصول بود.مدير عامل شرکت
آبفا اســتان اصفهان با بيان اينکه در حــال حاضر حدود  7/85درصد
اصفهانيها الگوي مصرف آب شرب را را رعايت ميکنند افزود :درست
اســت هم اکنون بيش از  85درصد مردم بين  0تا  20متر مکعب آب
در ماه استفاده ميکنند که مطابق با الگوي مصرف است .اما وضعيت
منابع آبي موجود در اصفهان ما را مجبور به کاهش مصرف سرانه آب
در اين استان مينمايد.

در راستای ارائه خدمات و هماهنگی بیشتر صورت گرفت

ديدار سرپرست شرکت آب و فاضالب استان ايالم با معاون عمراني استانداري ايالم

عصــر ايرانيــان ايالم-يعقوبيــان :مهندس
مظاهري سرپرســت شــرکت آب و فاضالب
اســتان با حضور در اســتانداري ايالم با معاون
عمراني استاندار ايالم ديدار و گفت و گو کردند.
مهنــدس مظاهــري در ديدار ضمن تشــريح
فعاليتهاي انجام شده اظهارداشتند :اين شرکت
در جهــت ارائه خدمات مســتمر و مطلوب تر و
تامين بلند مدت آب شــرب شــهرهاي استان
فعاليتها و اقدامات بســيار موثري انجام و در
دست اجرا داردسرپرست شرکت آب و فاضالب
شهري اســتان ايالم در ادامه رسالت و وظيفه

مندي شــرکت آبفا اســتان را تهيه ،تامين آب
شــرب و توزيع عادالنه آن در سطح شهرهاي
استان برشــمرد و گفت :خدمترساني به مردم
افتخــاري بس عظيم براي ما بوده که مجموعه
شرکت آب و فاضالب شهري ايالم با تمام توان
در جهت جلب رضايت مشــتري از هيچ تالشي
دريــغ نميکند.وي با اشــاره بــه تغيير الگوي
بارش و خشکســاليهاي چند ســاله در استان
گفت :يکــي از مهمترين راهکارهاي جلوگيري
از هدر رفت آب برنامه ريزي و مديريت الگوي
مصــرف در حوزههــاي مختلف کشــاورزي،

صنعت و شــرب ميباشــد .مديرعامل شرکت
آب و فاضالب اســتان ايالم در پايان خواستار
همکاري مجموعه استانداري در راستاي تامين
نيازهاي مالي پروژههاي در دســت اقدام شد.در
ادامه کرميمعاون عمراني استاندار ايالم ضمن
تبريــک انتصــاب مهندس مظاهــري بعنوان
سرپرست شــرکت آب و فاضالب استان ايالم،
از همه دســتگاههاي اجرايي استان خواست تا
در اجراي پروژههاي آبرساني مساعدت الزم را
داشته باشند تا مشکالت آبرساني به شهروندان شــرکت آب و فاضالب از نحوه خدماترساني
رفع شــود.وي ضمن قدرداني از اقدامات ارزنده اين شرکت ابراز رضايتمندي نمود.

معاون استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت

جوانان ،سرمايههاي بزرگ کشور هستند

معاون سياسي و امنيتي استاندار آذربايجان شرقي
اظهار داشــت :توجــه به حوزه ورزش و مســائل
جوانان تأثير بسزايي در توسعه اقتصادي و اجتماعي
کشــورها دارد و اين موضوعات در کشــور ما نيز
ت خاصي دارند .رحيم شهرتيفر در مراسم
حساسي 
توديع و معارفه مديرکل ورزش و جوانان آذربايجان
شرقي ،افزود :با توجه به جوان بودن بافت جمعيتي
کشــور که يک ســرمايه بزرگ به شمار ميروند،
بايد در قبال مســائل جوانان احســاس مسئوليت
داشته باشــيم .وي بيان کرد :جوانان ،مطالبهگر و
فعال هســتند و بايد به آنها در زمينههاي مختلف

توزيعلوازمالتحريرهايبانکملتبين
دانش آموزان چهارمحال و بختياري

بانک ملت نسبت به
توزيع لوازم التحرير
بين دانش آموزان
مناطــق محــروم
استان چهارمحال
و بختياري ،اقدام کــرد .به گزارش روابط
عموميبانک ملــت ،پيرو تصميم کميته
تبليغات اين بانک بــراي اهداي دفترچه
 ۶۰برگ با طرح و لوگوي بانک به دانش
آموزان نيازمند ،بانک ملت در ســه مرحله
نسبت به توزيع در مناطق محروم استان
اقدام کرد .بر اســاس ايــن گزارش ،لوازم
التحريرهاي اهدايي بانک ملت در مرحله
نخست و با حضور مدير شعب بانک ملت
استان چهارمحال و بختياري در روستاهاي
محروم شهرســتان لردگان ،مرحله دوم با
حضور آموزگاران تربيت مدرس و کارکنان
بانک ملت در روســتاهاي محروم بازفت
و در مرحله ســوم نيز با حضور مددکاران
کميته امداد امام خميني (ره) در روستاهاي
محروم پشــتکوه اردل ،بين دانش آموزان
توزيع شد.
بانک رفاه به پيشواز بهار رفت

بانک رفاه کارگران
بــا ارائــه خدمات
بانکي در ســاعات
عصر در شعب اين
بانک به اســتقبال
بهار رفت .به گزارش روابط عموميبانک
رفــاه کارگران؛ به منظور تــداوم و ارائه
خدمات مضاعف بانکي به مشــتريان در
روزهاي پاياني سالجاري ،شعب منتخب
بانک رفاه کارگران در سراســر کشــور
به صــورت باجههاي کشــيک عصر از
دوم اســفندماه تــا روز دوشــنبه مورخ
 1396/12/28در تماميروزهــاي کاري
(به جز پنجشنبهها) آماده ارائه خدمت به
هموطنان هستند .گفتني است فهرست
و ســاعات کاري شعب مذکور در پايگاه
اينترنتي بانک رفاه به نشــاني www.
 refah-bank.irقابل مشاهده است.
اخبارشهرستان

شهرستان

عصر ايرانيان اصفهان-مريم کرباليي:مديرعامل شرکت آب و فاضالب
اســتان در ســومين جلســه کميته بحران که با حضور مشاور پدافند
غيرعامل صنعت آب وفاضالب و مديران طرح آبرساني اصفهان بزرگ
تشکيل شد بر تامين پايدارآب شرب مردم با توجه به منابع موجود تاکيد
کرد واعالم نمود :در سال آبي جاري ميزان بارندگي در سرشاخههاي
زاينده رود تاکنون 270ميلي متر بوده در حاليکه اين رقم در مدت مشابه
سال قبل  828ميليمتر بوده است که کاهش  69درصدي را نسبت به
سال گذشته نشان ميدهد بطوريکه هم اکنون حجم ذخيره سد زاينده
رود به  129ميليون مترمکعب کاهش يافته است اين کاهش بي سابقه
حجم ذخيره سد زاينده رود منجر شد که تخصيص آب شرب حدود 10
درصد کمتر شود بنابراين با حجم ذخيره بسيار محدود سد زاينده رود
تامين پايدار آب شرب مردم ضروري است.مهندسهاشم اميني با اشاره
به ميزان بارندگي در شــهر اصفهان گفت :در سال آبي جاري ميزان
بارندگي در شهر اصفهان حدود  8/29ميليمتر بوده در حاليکه اين رقم
در مدت مشابه ســال قبل  2/65بوده که بيانگر کاهش  54درصدي
کاهش بارندگيها در شــهر اصفهان ميباشــد اما با اين وجود بايد با
بهرهگيري از هنر مديريتي تعادلي ميان عرضه و تقاضا آب برقرار نمود.
وي با بيان اينکه بررســيها حاکي ازآن است در سال آبي جاري اگر

بانک و بیمه

www.asre-iranian.ir

دکتر حسين زاده خبر داد

اخبار شهرستان
شناسايي و جمع آوري دو دستگاه
حفاري غيرمجاز تراکتوري در آق قال
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توجه شود؛ لذا از همه مسئوالن انتظار ميرود توجه
ويژهاي نســبت به اين مسأله داشته باشند ،چراکه
سرمايهگذاري روي جوانان تنها صرف هزينه نبوده،
بلکه سرمايهگذاري براي توسعه آينده کشور است.
معاون اســتاندار آذربايجان شرقي همچنين با بيان
اينکه ورزش کشــور در ســه بعد ورزش همگاني،
آموزشــي و قهرماني حائز اهميت اســت ،اضافه
کرد :خوشــبختانه در اســتان آذربايجان شرقي و
مخصوص ًا تبريز قهرمان ،ويژگيها و پتانسيلهاي
ويژهاي در اين رابطه وجود دارد و بايد بر روي اين
موضوع سرمايهگذاري کنيم .وي تأکيد کرد :حضور

مدالآوران و افتخارآفرينان اســتان در رشتههاي
مختلف ورزشــي و وجود تشــکلها و هيأتهاي
ورزشي و همچنين ميزان استقبال مردم از مسابقات
و برنامههاي ورزشــي نشان ميدهد که آذربايجان
شرقي هميشــه حرفي براي گفتن دارد .شهرتيفر
در ادامه از خدمات جمشــيد نظميدر مدت تصدي
مسئوليت اداره کل ورزش و جوانان استان قدرداني
کرد و گفت :آقــاي نظمياز يادگاران دفاع مقدس
و همرزم سردار شــهيد مهدي باکري هستند که
موفقيت ايشان در حوزه ورزش و جوانان استان در
 2سال گذشته چشمگير بوده است.

بهره برداري يک پروژه برقرساني
در شهرستان ميامي

عصر ايرانيان ســمنان–مومن :مهندس
عباسعلي اســماعيلي در تشريح اين خبر
بيان کرد  :اين پروژه بــا اعتباري بالغ بر
520ميليون ريال اجرايي شــده است که
هدف اصلي از اجراي آن  ،کاهش ميزان
خاموشيهاي ناخواسته –افزايش قابليت
اطمينان شبکه بوده است .سرپرست مدير
توزيع برق شهرســتان ميامياظهار کرد :
اين پروژه درنزديکي روســتاي همت اباد
شهرستان مياميبا برقراري رينگ خطوط
فشار متوســط هوايي به طول يک هزار
و  490متــر و داير نمودن يک دســتگاه
سکسيونر گازي  ،توسط نيروهاي اجرائي
اين مديريت و به منظور افزايش رضايت
مندي مشترکان به اجرا درآمده است.
آئين تکريم و معارفه سرپرست امور
اجتماعي بهزيستي گيالن

آئيــن تکريــم و معارفه سرپرســت امور
اجتماعي بهزيستي گيالن با حضوردکتر
پارسي مديرکل بهزيستي گيالن  ،سرهنگ
خيرخــواه معاونت امــور اجتماعي نيروي
انتظامي ،نماينده معاونت پيشگيري از وقوغ
جرم دادگستري گيالن  ،معاونين بهزيستي
گيالن  ،روســاي بهزيستي شهرستانها ،
روساي دواير ســتادي و همکاران مراکز
دولتي و غير دولتي بهزيســتي گيالن در
سالن شهيد فياض بخش بهزيستي گيالن
برگزار گرديد  .در حکمياز ســوي دکتر
انوشــيروان محســني بند پي – معاون
وزير و رئيس ســازمان بهزيستي کشور
دکتر رضا جعفري به سمت رئيس مرکز
فوريتهاي اجتماعي بهزيســتي کشور
منصوب شــد  .درحکمياز سوي دکتر
محمد رضا پارسي – مدير کل بهزيستي
اســتان گيالن – ســرکارخانم سهيال
اکبري به سمت سرپرست امور اجتماعي
بهزيستي گيلالن منصوب شد.

