اخبار
ساعات کار جديد شعب بانک سرمايه
تا پايان ماه مبارک رمضان

ساعات کار جديد شعب
بانک سرمايه تا پايان
ماه مبــارک رمضان
اعالم شد.به گزارش
روزنامهعصرايرانيانبه
نقل از روابط عموميبانک سرمايه ،ساعات
کار شــعب شهرســتان بانک سرمايه و
مناطق مربوطه تا پايان ماه مبارک رمضان
مطابق با ساعت کار شعب تهران و کالن
شهرها ،به صورت يکسره ميباشد .بر اين
اساس ســاعت کار کليه شعب و مناطق
بانک ســرمايه در ماه مبارک رمضان به
شرح زير اعالم ميگردد:ساعت کار کليه
شــعب و باجههاي بانک سرمايه:شنبه
لغايت چهار شــنبه 7:30الي 16:00پنج
شــنبه 7:30الي 13:00ساعت کار شعبه
منطقه آزاد قشم:شنبه لغايت چهار شنبه
 8الي 15:30پنج شنبه 8الي 12:30شايان
ذکر است ساعت کار شعبه کيش در ماه
مبارک رمضان براســاس ساعت کاري
اعالم شــده از سوي سازمان منطقه آزاد
مربوطهميباشد.
پرداخت خسارت شرکت کاغذ
ستاره فارس توسط بيمه سرمد

شــرکت بيمه سرمد
در راســتاي انجــام
تعهــدات خود تحت
عنــوان تکريم بيمه
گــذاران بــه عنوان
يکي از اساسيترين اولويتهاي شرکت،
ضمن تســريع فرآيند بررسي و ارزيابي
مورد خســارت آتش سوزي در شرکت
کاغذ ســتاره فارس ،بالغ بــر  3ميليارد
ريال به اين شــرکت خسارت پرداخت
کرد.به گزارش روزنامــه عصرايرانيان
به نقــل از روابط عموميبيمه ســرمد،
بالفاصله پــس از وقوع اين حادثه ،تيم
ارزيابي خســارت اين شرکت به همراه
ارزياب رسميخســارت بيمه مرکزي به
محل وقوع حادثه اعزام شــدند و ضمن
بازديد از محل ،نســبت به ارائه گزارش
کارشناســي اقدام نمودند.بر اساس اين
گزارش ،بيمه سرمد با استناد به گزارش
کارشناسي ،تطبيق بيمه نامه با خطرات
تحت پوشــش و زمان اعتبار بيمه نامه،
مذاکره با بيمه گذار و جلب رضايت وي،
مبلــغ  3.685.848.717ريال به عنوان
خسارت قابل پرداخت تعيين و در تاريخ
 97/2/30مبلغ خسارت را به بيمه گذار
پرداخت نمود.

نشست مديرعامل بانک توسعه تعاون با اداره کل روابط عمومي
به مناسبت روز جهاني ارتباطات و روابط عمومي

به مناســبت روز جهانــي ارتباطــات و روابط
عموميمديرعامــل بانک توســعه تعــاون در
نشســتي صميميبا کارکنان اين امور اين روز
را به همــکاران روابــط عموميتبريک گفت.
بــه گــزارش روزنامــه عصرايرانيان،حجتا...
مهديــان در اين نشســت با تأکيــد بر اهميت
جايگاه روابط عموميدر ســازمان خاطرنشــان

در ســومين کنگره بين المللي توسعه
روابــط اقتصادي در صنعت توريســم
سالمت  ،بيمه «ما» موفق به دريافت
تنديس ســامت به عنــوان بيمه گر
پيشــرو در حوزه سالمت و گردشگري
شــد و احســان همتــي ،سرپرســت
بيمههــاي اتکايي و امــور بين الملل
شــرکت به نمايندگي از شرکت بيمه
«ما» تنديس را دريافت کرد.به گزارش
روزنامــه عصرايرانيان به نقل از روابط
عموميبيمــه «ما» ،ســومين کنگره
بين المللي توســعه روابط اقتصادي در
صنعت توريسم ســامت  ،اردبهشت
ماه ســال  97با حضور حجت بهاري
فر مديرعامل بيمه «ما» ،احسان همتي
سرپرست بيمههاي اتکايي و امور بين
الملل و ســفراي کشورهاي اسالميدر
ســالن مرکز همايشهاي صدا و سيما
برگزار شــد.اين گزارش ميافزايد :در
اين کنگره حجت بهاري فر به ضرورت
توجه به بيمه در گردشــگري سالمت
اشــاره کرد و گفت :استفاده از ظرفيت
کشورهاي اســاميدر حوزه توريسم
ســامت منجر بــه رونــق اقتصادي
خواهد شــد و بدون شــک اين اتفاق

کرد :روابط عموميچشــم و گوش سازمان به
شــمار ميآيد و امروزه با گسترش ارتباطات در
حوزههاي مختلف ازجمله رســانههاي مختلف
و دايره مشــتريان وظيفه خطيــري در جهت
برقراري ارتباط صحيح و مناســب با مشتريان
و جامعه هدف به عهده روابط عموميميباشد.
مديرعامل با اشاره به تکريم مشتريان و ترويج

معاون فرهنگي ،اجتماعي و گردشگري
سازمان منطقه آزاد ارس ،ويژه برنامههاي
رمضاني منطقه آزاد ارس را در آستانه ماه
ضيافت الهي ،اعالم کرد .يوسف داداش
زاده گفت :بر اساس برنامهريزي صورت
گرفته ،ويــژه برنامههاي مــاه مبارک
رمضان در مســجد جامع جلفا در جوار
بارگاه ملکوتي  5شهيد گمنام ،نمازخانه
سايت اداري ســازمان ،مساجد شجاع،
شاهمار و سيلگرد ،ايســتگاه راه آهن و
پارک کوهستان برگزار ميشود .وي در
ادامه گفت :عالوه بــر اين ،ويژه برنامه
محفل انس با قرآن با حضور قاريان بين
المللي روز شنبه  12خرداد راس ساعت
 22:30در مسجد جامع جلفا آغاز ميشود.
معاون فرهنگي ،اجتماعي و گردشگري
ســازمان منطقه آزاد ارس ،با اشــاره به
ويژه برنامههاي رمضاني داير در مساجد
شاهمار ،شجاع و سيلگرد نيز گفت :ويژه
برنامههاي شــبهاي نوراني با موضوع
انس با قرآن کريم ،بر اساس زمانبندي
در اين مساجد روستايي برگزار ميشود.
خبرنگار آبفاي قم رتبه برتر کشور
را کسب کرد

مهــدي جعفري خبرنگار شــرکت آب و
فاضالب قم از سوي وزارت نيرو به عنوان
رتبه برتر گروه آب و فاضالب کشور معرفي
شد .به گزارش روابط عموميشرکت آب و
فاضالب استان قم ،در همايش سراسري
مديــران روابط عموميصنعت آب و برق
کشور که در شهر تبريز برگزار شد از مهدي
جعفري خبرنگار شــرکت آب و فاضالب
استان قم که در ارزيابي وزارت نيرو توانست
رتبه برتر بخش آب و فاضالب کشور را در
همکاري با پايگاه وزارت نيرو کسب کند با
اهدا لوح تجليل شد .در اين لوح تقدير که به
امضا مديرکل روابط عموميامور بينالملل
وزارت نيرو رسيده ،آمده است :خدمت به
مردم شريف ايران اسالميافتخار بزرگي
اســت که صنعت آب و برق بدان مفتخر
اســت و امتداد اين خط خدمــت ،جز با
اطالعرســاني دقيق و به هنگام ممکن
نخواهد بود .صديقه ببــران در ادامه اين
لوح ،خطاب به مهدي جعفري آورده است:
از شما همکار گراميکه با مسئوليتپذيري،
تمام تــوان و دانش خود را در راســتاي
همــکاري مجدانه پايگاه اطالعرســاني
وزارت نيرو به کار گرفتهايد و در گروه آب و
فاضالب حائز رتبه برتر شدهايد سپاسگزارم،
تالشتان را ارج مينهم و آرزومند کاميابي
روزافزونتانهستم.

بانکداري با مشــارکت خرد جمعي که ازجمله
راهبردهاي امسال بانک به شمار ميآيد افزود:
روابط عموميدر کمک به پيادهسازي از طريق
فرهنگســازي و همچنين تبليغــات ميتواند
بانک را در دستيابي به اهداف خودياري نمايد.
مهديان همچنين به ايجاد شوراي عالي تبليغات
در بانک اشاره نمود و افزود :معرفي چهره بانک
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در بانک و بيمه بســيار چشــمگيرتر
خواهد بود .در همين راســتا بيمه «ما»
آمادگي دارد با ارائه پوششهاي متنوع
بيمهاي به فعاالن اقتصادي و حمايت
از ســرمايه گذاريهاي مشــترک در
اين زمينه پيشــگام باشد.بر اساس اين
گزارش ،سفيران کشورهاي صربستان،
گرجســتان و چيــن در صحبتهاي

جداگانــه اي ،هــم افزايــي بيشــتر
کشــورهاي اســاميو غيراسالمي،
انعقــاد تفاهــم نامههــاي دو جانبه و
چندجانبه و انجام فعاليتهاي بيشــتر
از سوي اين کشورها در حوزه توريسم
ســامت را خواستار شدند.گفتني است
سومين کنگره بينالمللي توسعه روابط
اقتصادي در حوزه سالمت با محوريت

به شــکل صحيح و انجام تبليغات منســجم و
يکدست ازجمله وظايف روابط عموميبه شمار
ميآيد.

کشــورهاي اســامي ارديبهشت ماه
جاري بــا همکاري وزارت بهداشــت،
مرکز توســعه گردشــگري ســامت
کشــورهاي اسالمي ،ســازمان غذا و
دارو ،بيمــه «ما» ،جهاد دانشــگاهي،
وزارتخانههاي بهداشــت کشــورهاي
اســامي ،تشــکلهاي گردشــگري
ســامت برخي کشــورها و  ...برگزار

شــد .به نقل از روابــط عموميکنگره
بين المللي توســعه روابط اقتصادي ،
اين کنگره با کســب تجــارب حاصله
در ســالهاي گذشته و تعامالت اجرايي
موثر با بخشهاي خصوصي و تشکلهاي
فعال حوزه سالمت ســاير کشورها در
ســال جاري نســبت به دعوت برخي
از فعاالن موثــر بخشهاي خصوصي
گردشــگري سالمت ،بيمارســتانها و
مراکز درمانــي ،هتلها ،شــرکتهاي
صادرات و واردات ،شــرکتهاي توزيع
دارو و تجهيزات پزشکي ،فروشگاههاي
زنجيرهاي و فعاالن اقتصادي و سرمايه
گذاري اين حوزه از کشورهايي همانند
آذربايجان ،افغانستان ،ارمنستان ،ترکيه،
تاجيکســتان ،ترکمنســتان  ،عمــان،
کره جنوبي ،کويت ،گرجســتان ،لبنان،
مالزي ،صربستان ،چين ،هند و  ...اقدام
نموده و اميد است اين موضوع عالوه بر
انجام وظايف مرکز توسعه گردشگري
سالمت کشورهاي اســاميدر زمينه
توسعه شبکه ارتباطي فعاالن سالمت
جهان اسالم به صورت ويژه مورد بهره
برداري بخشهاي خصوصي جمهوري
اسالميايران قرار گيرد.

در مسابقه ايده ملت؛ دانشجويان به بانک ملت طرح و ايده بدهند ،جايزه بگيرند

بانک ملت با همکاري دانشگاه تهران ،مجموعه
مســابقاتي تحــت عنوان»مســابقه ايده ملت
( »)Mellat Ideaبا محورهاي مختلف جهت
کســب ايده و طرحهاي خالقانه از دانشجويان،
برگزار ميکند.به گزارش روزنامه عصرايرانيان به
نقل از روابط عموميبانک ملت ،اين مسابقات با
هدف بهکارگيري رويکرد نوآوري باز (Open
 )Innovationو بهرهگيري از سرچشمههاي
تفکر و خالقيت در محيط دانشــگاهي کشور،
برپــا خواهــد شــد.بر اســاس اين گــزارش،

نخســتين دوره اين مســابقات با محور تدوين
برنامــه بازاريابي و تبليغاتــي براي محصوالت
بانکــي در مهرماه  ۱۳۹۷برگزار ميشــود و در
اين مســابقه دانشــجويان مقاطع کارشناسي تا
دکتري ميتوانند با مســائل و موضوعات حائز
اهميت کســبوکاري بانک ملــت و چگونگي
تدوين يــک برنامه بازاريابــي و تبليغاتي براي
محصوالت/خدمات آشــنا شــوند و در همين
مســير ،ايدهها و تفکــرات خالقان ه خود را بروز
دهند و به توســعه تواناييها و مهارتهاي خود

بپردازند.تشويق و ترويج خالقيت ،ايدهپردازي و
بهکارگيري آموختههاي دانشــگاهي در راستاي
مسائل کسبوکاري ،پرورش مهارتها و روحيه
همــکاري و کار تيمي ،آموزش و آشناســازي
دانشــجويان با چگونگي تدوين برنامه بازاريابي
و تبليغاتــي بــراي محصوالت/خدمات بانک و
استخراج و کشــف ايدهها و طرحهاي خالقانه،
اهداف برگــزاري مســابقه ايده ملت اســت .پالس ،اينترنت بانک اشــخاص حقيقي ،طرح
محصــوالت بانکــي منتخب بــراي اين دوره متخصصيــن ،طرح پرنيان ،ســپان و باشــگاه
از مســابقات شــامل همراه بانک ملت ،همراه مشتريان بانک ملت خواهد بود.

تجلیل از  98كارگر نمونه شركت توزيع نيروي برق استان گلستان

ســازمان در آينده و جوهره استراتژي را تمرکز منابع محدود برمسائل
معدود سازمان دانســت.وي ادامه داد :لزوم وجود برنامه استراتژيک به
جهت جلوگيري از انجام کارهاي پراکنده ،ايجاد چالش با هدف تعالي
سازماني و بهبود مستمر و ارتقاي مديريت و توانمنديهاي نيروي انساني

پرداخت ۴هزار ميليارد ريال تسهيالت
به  ۱۷۲واحد صنعتي

عصرايرانيان سمنان-مطهره مومن  :رئيس سازمان
صنعت  ،معدن و تجارت اســتان سمنان گفت :از
ابتداي ســال  ۹۶تا کنون ۳هــزار و نهصد ميليارد
ريال تسهيالت رونق توليد به  ۱۷۲واحد توليدي و
صنعتي استان پرداخت شده است.بهروز اسودي در
يکصد و هفتمين جلسه کارگروه ستاد تسهيل و رفع
موانع توليد استان گفت :از سال گذشته تا کنون به
 ۸۴۸واحد توليدي اســتان به ارزش بيش از ۵هزار
ميليارد ريال تســهيالت پرداخت شده است که از
مبلغ ۳۹۰۰ ،ميليارد ريال مربوط به بخش صنعت
و  ۱۱۰۰ميليارد ريال مربوط به بخش کشــاورزي
اســت .وي افزود۵۵ :درصد از سهم تسهيالت در
استان پرداخت شده است که از بين بانکهاي عامل
 ،بانک صنعت و معدن با ۱۶۷درصد سهم پرداختي
رتبه نخست و بانکهاي صادرات  ،سپه و تجارت در
رتبههاي بعدي قرار دارند.رئيس ســازمان صنعت،
معدن و تجارت استان ســمنان ادامه داد :از تعداد

مديــرکل کميته امداد اســتان مرکــزي گفت :در
کل سطح اســتان مرکزي رقميحدود  ۱۷هزار نفر
حاميداريم که ماهيانه به فرزندان ايتام ومحســنين
کمک ميکنند .قنبرموسينژاد اظهار داشت :يکي از
مهمترين اعمال در ماه رمضان توجه به ايتام بر طبق
آخرين سفارش حضرت علي(ع) است و ما که پيرو
اين امام هستيم بايد در راستاي اجراي تکليف شرعي
رسيدگي به ايتام را در اولويت کاري قرار دهيم.وي

 ۸۴۸واحد دريافت کننده تســهيالت ۴۲۰ ،واحد
توسط بانک کشــاورزي  ۱۷۲ ،واحد توسط بانک
ملي و مابقي توســط  ۸بانک عامل ديگر پرداخت
شده است.بهروز اســودي با اشاره به ديگر دستور
کار اين نشســت اظهار داشــت :در اين جلسه با
درخواســت  ۷واحد توليدي صنعتي و کشــاورزي
استان که در ســامانه بهين ياب ثبت نام کردهاند
موافقــت و جهت دريافت تســهيالت به مبلغ ۷۵
ميليارد ريال به بانکهاي عامل معرفي شــدند.دبير
کارگروه رفع موانع توليد اســتان سمنان از بررسي
مشــکالت بانکي  ،ماليات و تامين اجتماعي چهار
واحد توليدي فربد شــيميکار  ،شيشــه ايمنيکبير
 ،ذغال ســنگ وجمنو و صنايع روشــنايي پارس
سنگسر خبر داد و اذعان کرد :در بخش رفع موانع
توليد کارگروه تا کنون مشکالت  ۵۷۱واحد توليدي
استان بررسي و در جهت رفع موانع  ۱۳۸۹مصوبه
به تصويب اعضاي کارگروه رسيده است.

از طريق اجراي پروژههاي بهبود مرتبط با برنامه استراتژيک
ميباشد و کارکنان شايسته نقش کليدي در موفقيت شرکت
دارند و وجود نظم فکري و ايجاد نگرش درســت به جهان
 ،بدون ترديد در بهبود عملکــرد کارکنان اثردارد.همچنين
معاون منابع انساني شرکت توزيع نيروي برق استان گلستان
به نحوه انتخاب کارگران نمونه اشــاره کرد و اظهار داشت:
امســال با مجوز مديرعامل و هيئت مديــره محترم تعداد
کارگران نمونه نسبت به ســال قبل  12درصد رشد داشته
اســت ،دارا بودن باالترين امتياز ارزيابي در سال 96رعايت
نظم و انضباط اداري ،نداشــتن پرونده در کميته انضباطي و
رعايت شئونات اسالميو دارا بودن تخصص الزم در کارهاي
محوله از شــاخصهاي تعيين و انتخاب کارگران نمونه بوده
است .ابوالفضل اکبري در ادامه به فعاليتهاي صورت گرفته
شرکت اشاره کرد و افزود :تدوين برنامه استراتژيک در افق
 1404استقرار سيستم داشــبورد ،استقرار سيستم سالمت
اداري ،استقرار سيستم مديريت دانش ،استقرار نظام آراستگي سازمان،
ايجاد آرشيو الکترونيکي ،مکانيزاسيون ارزشيابي عملکرد کارکنان از جمله
فعاليتهاي کالن انجام گرفته در حوزه منابع انساني شرکت است.

بازديد معاون سازمان مديريت بحران کشور
از تاسيسات شهر ايالم

عصرايرانيــان ايــام-اذر يعقوبيــان  :معاون
نوســازي و بازســازي مديريت بحران کشــور
بههمراه مديــرکل بحران اســتانداري ايالم و
سرپرست شــرکت آب و فاضالب از تاسيسات
و خط انتقال گلگل بازديد کردند .در اين بازديد
مهنــدس مظاهري ضمن خير مقدم گزارشــي
مبسوطي از وضعيت تاسيسات آب و فاضالب را
بيان داشتندوي با بيان اينکه منابع اصلي تامين
آب استان ايالم سد و چشمه آب گل گل هستند
افزود :با توجه به قدمت بســيار زياد خط انتقال
گل گل و وجود فرســودگي جدي آن و از همه
مهمتر گذر خط مذکور از مسير سيالب ،هر ساله
به هنگام جاري شدن ســيل مشکالت زيادي
بــراي خط انتقال بوجود مــيآورد و از آنجائکه
عمــده تاميــن آب ايالم از خط مذکور و ســد
ميباشــد ضرورت ايجاب مينمايد که نسبت به
اصالح آن اقدام گردد.مهندس مظاهري اضافه

ي به ايتام استان کمک ميکنند
 ۱۷هزار نفر حام 

عنوان کرد :در زمينه کمک بــه ايتام در نظر داريم
برنامههايي را در راســتاي حامييابي در اســتان و
همچنين خارج از اســتان دنبال کنيم ،هدفگذاري
کرديم در رمضان سال  97بتوانيم  2300حاميرا بر
اساس ظرفيتهاي موجود شناسايي کنيم.مديرکل
کميته امداد امام خميني(ره) خاطرنشان کرد :در حال
حاضر حدود  2200نفر از ايتام را تحت پوشش داريم،
ولي بيش از  5000نفر فرزند محسنين داريم که اين

اخبار
ساخت مدرسه جديد در استان
هرمزگان از سوی بانک تجارت

بانــک تجــارت در
راســتاي ايــــفاي
مســئوليـتهـــاي
اجتماعي خود ،احداث
مدرسه روستاي «کور و
بن حصار» از توابع شهرستان بشاگرد استان
هرمزگان را آغازکرد .بــه گزارش روزنامه
عصرايرانيان ،آيين کلنگ زني اين مدرسه
سه کالسه با اعتباري بالغ بر 2ميليارد ريال
و ازمحل بودجه خريد هداياي تبليغاتي بانک
تجارت ،ظهر روز پنج شنبه بيست و هفتم
ارديبهشــت ماه با حضور حجت االسالم
ذوالقدر نماينده مردم اســتان هرمزگان در
مجلس شــوراي اســامي ،احمدي مدير
کل سازمان نوسازي مدارس استان ،روشن
ضمير مدير کل آموزش و پرورش و فرماندار
شهرستان بشاگرد ،فالح مدير شعب استان
هرمزگان و جمعي از مســئولين محلي و
اهالي روستاي کور و بن حصار برگزار شد
.روستاي کور و بن حصار يکي از روستاهاي
محروم  ،دور افتاده و صعب العبور شهرستان
بشاگرد است که حدود 400کيلومتر تا مرکز
استان فاصله داشته و مقرر گرديده تا بانک
تجارت اين مدرسه را ظرف مدت چهار ماه
احداث نمايد.
قدرداني استانداري و کميته امداد امام
خميني (ره) زنجان از بانک کشاورزي

هدايت صفــري مديرکل کميته امداد امام
خميني (ره) اســتان زنجان و فرامرز نيک
سرشت معاون هماهنگي امور اقتصادي و
توسعه منابع اســتانداري با ارسال لوحي از
مســاعدت و همکاري بانک کشاورزي در
پرداخت تسهيالت قرض الحسنه اشتغالزايي
و فراهم کردن زمينه توانمندي و خوداتکايي،
کاهــش فقر و نــرخ بيکاري در اســتان
زنجان قدردانــي کردند.به گزارش روزنامه
عصرايرانيان به نقل از روابط عموميبانک
کشاورزي ،در جشن توانمندي و خودکفايي
 2300خانــواده تحت حمايت کميته امداد
زنجان عملکرد و اقدامات بانک کشاورزي
مورد تجليل و قدرداني قرار گرفت.
اخبارشهرستان

شهرستان

عصرايرانيان گلستان-زهرا صفرخاني :با حضور مديرعامل
شرکت توزيع نيروي برق گلســتان ،مديرکل تعاون کار و
رفاه اجتماعي اســتان ،مديراني ستادي و شهرستاني از 98
كارگر نمونه شركت توزيع نيروي برق استان گلستان تجليل
شد.مديرعامل شــركت توزيع نيروي برق استان گلستان
داظهار داشــت :روز جهاني كار و كارگر بهانهاي است براي
تكريم انســانهايي كه تمام همت خــود را براي آباداني و
پيشــرفت جامعه قرار ميدهند.علي اکبرنصيري به ديدگاه
اســام در خصوص كار به عنوان عملي دنيوي و اخروي و
محور زندگي اشاره كرد و اظهار داشت :كار به رشد عقالني
انسان كمك ميكند.وي همچنين افزود :در فرمايشات ائمه
اطهار آمده است كه كسي كه به كار و تالش مشغول است
از كســي كه كار را رها كرده و به عبادت مشغول است در
نزد خدا جايگاه باالتري دارد.صيري در ادامه سخنانش اظهار
كرد :حركت در مسير اصالح مصرف نيازمند يك عزم ملي
است و تفاهم نامههايي را با صنعت و كشاورزي منعقد کرديم.علي اکبر
نصيري مدير عامل شرکت توزيع نيروي برق استان گلستان در ادامه،
مديريت اســتراتژيک را يکي از مهمتريــن ابزارهاي حصول موفقيت

بانک و بیمه
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افراد هم نيازمند توجه ويژه هستند.موسينژاد ادامه
داد :در بيشتر موارد فرزند محسنين نيازمند رسيدگي
بيشتر و ضروريتري نسبت به ايتام هستند زيرا اين
افراد داراي بد سرپرست بوده و به سبب کمبودهاي
عاطفي و معنوي بيشــتر دچار آسيبهاي مختلف
بوده و در معرض خطرات و ناهنجاريها هســتند.
وي عنــوان کرد :از تعداد  5000نفري که جزو گروه
محسنين استان هستند هنوز براي  600نفر از آنان

کرد با توجه به اينکه در گذشــته خط انتقال گل
گل از محل کنوني عبور نموده ولي اکنون بدليل
ســاخت و ســازهاي غير مجاز در حاشيه شهر
ايالم حدود چهار کيلومتر از خط انتقال توســط
ساختمانهاي غير مجاز پوشيده شده است و هر
لحظه امکان وقوع حادثــه ناگوار وجوددارد که
اميدواريم ستاد مديريت بحران کشور به موضوع
توجــه ويژه نمايد که اين مقــدار از خط انتقال
هر چه ســريعتر تعويض گردد.سرپرست شرکت
آبفاي استان در ادامه خواستار مساعدت سازمان
مديريت بحران براي حل مشکالت زير ساختي
تامين آب شهر ايالم شد.مهندس لطيفي معاون
بازســازي مديريت بحران کشور ،در اين بازديد
ضمن قدرداني از تالشــهاي انجام شده جهت
تامين آب اســتان در جريان خسارت وارده قرار
گرفت و از منازل احداث شده بروي خط انتقال و
محل شکستگي بازديد بعمل آوردند.

موفق به جذب حامينشدهايم ،و تالش داريم در اين
ماه مبارک رمضان براي اين تعداد هم حاميبگيريم.
مديرکل کميته امــداد امام خمينــي(ره) افزود :در
کل سطح اســتان مرکزي رقميحدود  17هزار نفر
حاميداريم که ماهيانه به فرزندان ايتام ومحســنين
کمک ميکنند ،سال گذشته رقميبيش از  10ميليارد
تومان توانستيم از محل کمک نقدي حاميان براي
نيازمندان هزينه کنيم.

عملياتبازسازيسهدستگاهفيلترتحت
فشار تصفيه خانه طول الت رودسر

مدير امور آبفاي رودسر از عمليات بازسازي
سه دستگاه فيلترهاي شني تند تحت فشار
بــا اعتباري بالغ بــر  1700ميليون ريال
خبر داد .به گزارش دفتر روابط عموميو
آموزش همگاني شــرکت آب و فاضالب
استان گيالن  ،مازيار غالم پورمدير امور
آبفاي رودســر با اعالم ايــن خبر افزود :
ساخت پنج عدد دريچه دسترسي  ،رنگ
آميزي و پوشش اپوکسي بر سطوح داخلي
و خارجي فيلترها ،شارژســيليس و نصب
صفحه نازل و  700عــدد نازل براي هر
فيلتر از اصليترين اقدامات جهت افزايش
کار آيي و حذف کــدورت از اين فيلترها
بوده است .وي در ادامه گفت :اين پروژه با
پيشرفت فيزيکي  80درصد در حال انجام
ميباشد که از محل اعتبارات تفويضي آب
و فاضالب در راســتاي بهبود کيفيت آب
خروجــي از تصفيه خانه و بهينه ســازي
سيستمهاي تصفيه آب تأمين شده است.
رشد  5درصدي انرژي دريافتي در
سال  96نسبت به سال 95

انرژي دريافتــي از نيروگاههاي اســتان
گيالن در سال  1396برابر با 14,806,814
مگاوات ساعت بود که اين مقدار در مقايسه
با مورد مشابه سال 14,094,521( 1395
مگا وات ســاعت) به ميزان  5.05درصد
رشد داشــته است .مهندس «عظيم بلبل
آبادي» مدير عامل شــركت سهاميبرق
منطقــهاي گيالن در اين خصوص گفت:
ميزان انرژي دريافتي از نيروگاههاي منطقه
استان گيالن درسال 96نسبت به سال 95
افزايش يافت .ميزان انرژي دريافتي در سال
 96از نيروگاه سيکل ترکيبي پره سر برابر
( 5,067,330مگاوات ساعت) ،از نيروگاه
سد تاريک برابر ( 5,010مگاوات ساعت)،
از نيروگاه سد ســفيد رود برابر 208,145
(مــگاوات ســاعت) ،از نيروگاه ســيكل
تركيبي گيالن برابر(7,801,489مگاوات
ســاعت) ،از نيروگاه شهيد بهشتي لوشان
برابر(1,640,387مــگاوات ســاعت)،
از نيــروگاه گيــل و آذر ايرانيــان برابــر
(5,993مگاوات ساعت) و از نيروگاه بادي
منجيل برابر( 78,460مگاوات ساعت) بود.
وي افزود :به عبارتي جمع انرژي دريافتي از
نيروگاههاي منطقه استان گيالن در سال
 96برابر با  14,806,814مگاوات ســاعت
بود که در مقايسه با جمع انرژي دريافتي
از نيروگاههاي منطقه اســتان گيالن در
سال  95که برابر با  14,094,521مگاوات
ســاعت بود به ميزان  5.05درصد رشــد
داشته است.

