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اخبار
اعالمآخرینآمارتسهیالتاعطایی
بانک رفاه به بنگاه های کوچک و متوسط

بانک رفاه طی سالهای
 96 ،95و چه��ار ماه��ه
نخست س��الجاری ،بالغ
ب��ر  11.184میلیارد ریال
تسهیالت از محل منابع بانک به بنگاههای
کوچک و متوس��ط پرداخت کرده اس��ت.
ب��ه گزارش روزنام��ه عصرایرانیان به نقل
از رواب��ط عموم��ی بانک رف��اه کارگران؛
مدیریتهای ش��عب این بانک در استان
های خراسان رضوی ،فارس و سمنان به
ترتیبدارایبیشترینمبلغپرداختیازمحل
منابع بانک به بنگاه های کوچک و متوسط
به می��زان ( )1.043.731 ( ،)1.299.921و
( )1.039.510میلیون ریال بوده اند.
مجمع عمومی فوق العاده
بیمه «ما» برگزار شد

مجمع عمومی فوق العاده
بیم��ه «ما» ب��ه منظور
تغییر اساس��نامه برگزار
ش��د.به گزارش روزنامه
عصرایرانی��ان به نق��ل از روابط عمومی
ش��رکت بیمه «م��ا»  ،مجم��ع عمومی
فوق العاده این ش��رکت به منظور تغییر
اساس��نامه با حضور اکثریت سهامداران
برگزار ش��د  .در ابتدای مراسم ،با توجه
به حض��ور اکثریت س��هامداران ،رییس
مجمع ضمن خیر مقدم به س��هامداران
محترم ،رس��میت جلس��ه را اعالم کرد.
بر اس��اس این گ��زارش ،در این مجمع
که ب��ا حضور دکتر تاجیک رییس هیات
مدی��ره به عنوان ریی��س مجمع ،حجت
بهاری فر مدیرعامل به عنوان منش��ی،
صداقت��ی فرد نماینده بانک ملت و خانم
غن��ی نماینده گ��روه توس��عه مالی مهر
آیندگان به عن��وان ناظرین و همچنین
نمایندگان بازرس قانونی ،بیمه مرکزی
ج.ا.ا و س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار
برگزار شد ،تغییر اساسنامه شرکت بیمه
«ما» برای مطابقت با اساس��نامه نمونه
ابالغی س��ازمان بورس و بیمه مرکزی
مورد تصویب قرار گرفت.

ب��ه گ��زارش رواب��ط عموميبان��ک
ملت،هادي س��پانلو درحاشيه نمايشگاه
الکام��پ و در گف��ت و گوي اختصاصي
با واحد خبر روابط عمومي ،با اش��اره به
برنامهه��اي کالن اين بان��ک در حوزه
خدم��ات نوي��ن ،اظهار داش��ت :فاز اول
پ��روژه هم��راه پالس ملت م��ورد بهره
ب��رداري قرار گرفته و ب��ه زودي فازها و
نس��خ بعدي آن رونماي��ي و ارائه خواهد

شد .وي با اش��اره به جابه جايي وجه به
وسيلهQRکد در س��امانه همراه پالس
ملت ،تصريح کرد :حجم دانلود س��امانه
جديد همراه بانک در روزهاي نخستين
آن و س��واالتي ک��ه مش��تريان درباره
خدمات جديد اين سامانه از مرکز تماس
پرسيدهاند نشان ميدهد که مشتريان به
روز و ب��ا محصوالت بانک ملت ،همگام
هستند  .سپانلو با اشاره به خدمت جديد

همراه پ�لاس در زمينه پرداخت قبوض
پارکينگ با اس��تفاده از کيف پول ،گفت:
اين خدم��ت در فاز اول با  ۵پارکينگ تا
چن��د روز آينده به بهره ب��رداري خواهد
رس��يد  .مدير امور ط��رح و برنامه بانک
ملت با بيان اين نکت��ه که همراه بانک
جديد بيش از  ۱۲۰خدمت و قابليت دارد
گفت :هم اکنون بيش از دو و نيم ميليون
نفر از خدمات نسخه جديد همراه بانک

معاون فني و عمران شهرداري قم گفت:
تامين تجهيزات مترو که شامل بحث برق،
سيگنالينگ ،تهيه واگنها و ...در دستور کار
پيمانکار است و اميدواريم تا پايان سال 97
فاز اول را به مرز راهاندازي برسانيم و در اين
شرايط بايد حداقل سه قطار داشته باشيم.
عليرضا قاري قرآن با بيان اينکه خط اول
قطار ش��هري قم از قلعهکامکار تا مسجد
مقدس جمکران به ط��ول  14.5کيلومتر
در دو فاز در حال احداث اس��ت ،گفت :فاز
اول اين پروژه حدود  6کيلومتر را ش��امل
ميش��ود .معاون فني و عمران شهرداري
قم با تاکيد بر اينکه حفاري  12کيلومتر از
مسير به صورت مکانيزه انجام شده است،
خاطرنش��ان کرد :باقي مس��ير به صورت
دستي در حال حفاري است .قاري قرآن با
بيان اينکه  6ايستگاه در فاز اول راهاندازي
خواهد شد که به مرور در اختيار شهروندان
قرار ميگيرد ،گفت :دو ايستگاه به صورت
کامل و  4ايستگاه در حد سفتکاري براي
عبور قطار در اختيار قرار خواهد گرفت.
امضاي تفاهم نامه بين مخابرات و اداره
کل راه و شهرسازي خراسان رضوی

صابر ابراهيم باي  -خراسان رضوي :تفاهم
نامه همکاری بين مخابرات و اداره کل راه و
شهرسازي خراسان رضوی امضا شد .مدير
مخابرات منطقه خراسان رضوي در جلسه
امضاء تفاهم نامه في م��ا بين اداره کل راه
و شهرس��ازي و مخابرات منطقه خراسان
رضوي با اشاره به اينکه بدون شک امروزه
در دني��ا همه حوزههاي کاري و کس��ب و
کارها با حوزه  ICTدر تعامل هستند بيان
کرد :امروزه بزرگترين شرکتهاي دنيا اغلب
در ح��وزه  ITو  ICTفعالي��ت ميکنند و
آنچه که امروز خلق ثروت ميکند فناوري
اطالعات و ارزش افزوده ناشي از آن ميباشد
و ما بايد با تمام توان خود در اين راستا حرکت
کنيم.مهندس کارگزار با بيان اينکه امضاي
اينگون��ه تفاهم نامهها گام مثبتي در جهت
پيشبرد اهداف دولت الکترونيک است اظهار
کرد :قطعا بزرگ ش��دن دولت به نفع مردم
و اقتصاد نيس��ت و به طور طبيعي هرچقدر
که دولت بزرگتر شود هزينههاي آن بيشتر
ميشود و اين مساله باعث نارضايتي مردم
خواهد شد .مدير مخابرات منطقه خراسان
رضوي گفت :دو طرف تفاهم نامه با عمل
کردن به وظايف خود ،قطعا شاهد گسترش
خدمات الکترونيک به مردم خواهيم بود که
اين موضوع تا حد بس��يار زيادي در کاهش
هزينه و در س��رعت ارائه خدمات تاثير گذار
خواهد بود.

استفاده ميکنند .وي در زمينه توسعه آتي
سامانه همراه بانک ملت افزود :خدمات
جديد اين بانک شامل اپليکيشن همراه
بانک مبتني بر س��اعتهاي هوش��مند
در سيس��تمهاي اندرويد و ،IOSامکان
اس��تفاده از س��رويس صوت ()voice
جهت فراخواني س��رويسها و همچنين
ارس��ال پيامک به ذينفع/گيرنده حواله با
شماره تلفن همراه مشتري تا پايان سال

جاري در دستور کارقرار دارد  .مدير امور
طرح و برنامه بانک ملت با اشاره به بهره
برداري از دومين محصول تجاري بانک
به نام س��پان که از قبل آم��اده بوده و با
قوانين بانک مرکزي همسو شده است،
خبرداد و گفت :بيش از  ۶۵۰۰۰۰دستگاه
کارتخوان بانک ملت به روز رساني شده و
کاربران قادر خواهند بود که اين خدمت را
از طريق همراه بانک ملت دريافت کنند.

موسسه کاپيتال اينتليجنس خبر داد

روند رو به رشد بانک توسعه صادرات ايران با لغو تحريمها

«روند رو به رش��د ،بهبود نسبت کفايت سرمايه ،نسبتهاي نقدينگي
مطل��وب» ،اينه��ا تعابيري اس��ت که موسس��ه بين الملل��ي کاپيتال
اينتليجن��س ( )Capital Intelligenceدر آخري��ن گزارش خود
درباره بانک توسعه صادرات ايران به کار برده است.
ب��ه گ��زارش روابط عموميبانک توس��عه ص��ادرات اي��ران ،کاپيتال
اينتليجنس در گزارش منتشره سال جاري رتبه حمايتي  2براي بانک
توسعه صادرات در نظر گرفت که به گفته اين موسسه نشانگر احتمال
ب��االي حمايت دولت ايران در حوزه نقدينگي و س��رمايه اس��ت .اين
موسسه نسبت کفايت س��رمايه بانک با افزايش سرمايه  10تريليون
ريالي را در ش��ش ماهه اول  1396بهب��ود يافته اعالم کرده و افزوده
است :اين نس��بت به سطح قابل اطميناني رسيده است .براساس اين
گزارش ،دسترس��ي مستقيم بانک توسعه صادرات ايران به تسهيالت

نقدينگي بانک توس��عه صادرات را مطلوب ارزيابي کرده ،يادآور شده
اس��ت که از زمان لغ��و تحريمها در ژانويه  2016روند رو به رش��دي
در فعاليتهاي بانک توس��عه صادرات ايران مش��اهده ميشود .کاپيتال
اينتليجنس همچنين در گزارش خود آورده است :مدل مطلوب کسب
و کار بانک توسعه صادرات نشان ميدهد اين بانک از بهبود اقتصادي
و کاهش تورم منتفع ميش��ود .اين گزارش اضافه کرده اس��ت :رتبه
ارزي بلندمدت و کوتاه مدت بانک توس��عه صادرات ايران نس��بت به
س��ال قبل از آن تغييري نداشته و درسطح رتبه ارزي کشور قرار دارد.
همچنين چش��م انداز بانک تا قبل از ماه مي 2018ميالدي «پايدار»
بوده است .کل داراييهاي بانک توسعه صادرات ايران تا پايان سپتامبر
منظ��م ميان مدت و بلند مدت دولتي يکي از عوامل بهبود رتبه بانک  2017مع��ادل  7.6ميليارد دالر و کل س��رمايه بان��ک  2ميليارد دالر
ش��ده اس��ت .اين موسس��ه عالوه بر اينکه در گزارش خود نسبتهاي اعالم شده است.
از سوی بانک صادرات ایران صورت گرفت

پرداخت  ٢٢١ميليارد وام نوسازي و بهسازي مسکن روستايي و شهري

بانک صادرات ايران در سه ماه اول امسال بالغ بر ٢٢١
ميليارد ريال به بازسازي مسکن روستايي و شهري
وام داد .به گزارش روابط عموميبانک صادرات ايران،
حمايت از بخش مسکن در روستاها و مناطق محروم
شهري با اعطاي وامهاي قرضالحسنه همچنان در
دس��تور کار اين بانک ق��رار دارد به نحوي که در ٣
ماه ابتداي سال جاري ٩٤٨ ،فقره وام قرضالحسنه
ب��ه ارزش بي��ش از  ٢٢١ه��زار و  ٣٧٢ميليارد ريال
بابت بهس��ازي و نوسازي مسکن روستايي و احياي

با حض��ور دکتر مجتبی کاتب رئیس هیات مدیره و
حسین نظریان ،مدیر پشتیبانی و نصر اصفهانی مدیر
شعبه اصفهان بیمه س��رمد ،و همچنین رستگاری،
مدیر عامل بانک صادرات ش��هرکرد ،مرادی ،مدیر
بازاریابی و فروش بانک صادرات اس��تان اصفهان و
عسگری معاون ایشان ،ساختمان جدید این شرکت
در ش��هر اصفهان افتتاح ش��د.به گ��زارش روزنامه

بافتهاي فرسوده و نامناسب شهري پرداخت شده
اس��ت .بانک ص��ادرات ايران طي س��ال  ٩٦نيز در
قالب حمايت از برنامههاي اقتصاد مقاومتي ،کمک
به هموطنان روس��تايي و ش��هري در مناطق کمتر
توس��عه يافته استانهاي کشور را مورد توجه داشته
و در اين س��ال با پرداخت  ١٠هزار و  ٥٧٩فقره وام
قرضالحسنه بهسازي و نوسازي مسکن روستايي و
احياي بافتهاي فرسوده شهري ،بيش از يک هزار
و  ٩٨٤ميليارد ريال به اين امر اختصاص داده است.

عمل به مس��ئوليتهاي اجتماعي و کمک به اقشار
آسيب پذير جامعه و حضور قدرتمند براي تقويت بنيه
مالي مردم مناطق محروم کشور در قالب برنامههاي
اقتصاد مقاومتي س��ر لوحه کار بانک صادرات ايران
طي سالهاي اخير بوده به نحوي که در مجموع از
ابتداي س��ال  ٩٦تا پايان خردادماه سالجاري٧٦٥ ،
هزار فقره تسهيالت در حوزههاي مختلف حمايتي
از جمله مسکن اقشار ويژه ،تسهيالت خريد کاالي
بادوام خارجي ،تسهيالت پرداختي بخش صادرات،

ساختمان جدید شعبه اصفهان بیمه سرمد افتتاح شد

عصرایرانیان به نقل از روابط عمومی بیمه س��رمد،
در این مراسم که با حضور ستاری ،مدیر اسبق این
ش��عبه و نمایندگان بیمه س��رمد در استان صفهان
برگزار ش��د ،دکتر کاتب ارتباط موثر بیمه س��رمد و
بانک ص��ادرات ایران را ،به عن��وان یکی از دالیل
موفقیت این شرکت در سالهای فعالیت خود برشمرد.
وی با قدردانی از زحمات مدیران پیشین این شعبه،

موفقیتهای بیمه سرمد در استان اصفهان را مرهون
پیگیریهای ایشان دانسته و در خصوص تداوم این
روند رو به رشد با حضور مدیر جدید این شعبه ،ابراز
امیدواری کرد .کاتب با قدردانی از تالش نمایندگان
و کارکنان ش��عبه اصفهان افزود«:استان اصفهان،
یکی از اس��تانهای بزرگ صنعتی در کشور است و
با توجه به پتانسیلهای موجود ،انتظارات ما همیشه

بهسازي و نوس��ازي مسکن روستايي ،احياي بافت
فرسوده ش��هري ،وام زندانيان نيازمند ،وام ازدواج و
تهيه جهيزيه ،ايجاد مشاغل خانگي ،حمايت از رونق
توليد در بنگاههاي اقتصادي ،حوادث غير مترقبه و
ساير بخشهاي حمايتي توسط اين بانک تخصيص
يافته است .بانک صادرات ايران با بيش از سه هزار
شعبه و باجه و بهرهگيري از شبکه گسترده بانکداري
الکترونيک ،خدمات متنوع بانکي را در اختيار مردم
اقصي نقاط کشور قرار داده است.

از شبکه فروش بیمه سرمد در این منطقه باال بوده
است ».وی در ادامه گفت«:خوشبختانه در سالهای
گذشته ،شبکه فروش بیمه سرمد در اصفهان ،همواره
در جهت تحقق اهداف و چشماندازهای تصویر شده
در مجموعه گامهای موثری برداشتهاند و پیشبینی
میش��ود که در آینده نیز ،شعبه اصفهان ،همچنان
یکی از شعب موفق و توانمند بیمه سرمد باشد».

سخنگوي شرکت توزيع برق اصفهان:

ساختمانهاي  ۷تا  ۱۰طبقه مجهز به برق اضطراري شوند

عصرايرانيان ،اصفهان-مريم کرباليي :محمد علي اکبري اظهار داشت:
ما در اصفهان خاموش��ي خواسته شده نداريم و جدول خاموشيها هم
بر اساس احتماالت تدوين شده است و اگر در جايي طبق جدول پيش
نرفتيم به خاطر قطعي نبودن ،خاموشيها قطعي نبوده است.وي بيان
داش��ت :خاموش��يها از چهارم تيرماه آغاز شد و پيش بيني شده است
که تا اواسط مردادماه ادامه يابد.سخنگوي شرکت توزيع برق اصفهان
اظهار داشت :در کشور ظرفيت توليد  ۸۰هزار مگاوات برق را داريم که
در سطح منطقه رتبه اول و در دنيا رتبه چهاردهم را در اين حوزه داريم.
وي با اشاره به اينکه از ظرفيت  ۸۰هزار مگاوات نيروگاه برق ۱۰ ،درصد
توليد برق ما از طريق برقابي است و چون امروز با بحران آب مواجهيم
بنابراين عمال اين  ۱۰درصد را نداريم ،ادامه داد :سال گذشته از ساعت
 ۱۱صبح تا  ۵بعدازظهر نيروگاه برقابي روشن بود و اين در حالي است
که امسال اين نيروگاه تنها سه ساعت در روز کار ميکند و توليد برق
داريم.علي اکبري با بيان اينکه نيروگاههاي برقابي در زمان پيک توان

از اين داليل مصرف بد از سوي مشترکان است به اين صورت که در
س��اعت پيک مصرف برق مثال ماشين لباسشويي يا ظرفشويي روشن
و از اتو اس��تفاده ميشود و همين مسئله باعث شده که ميزان مصرف
برق بسيار باال برود.وي با اشاره به اينکه امسال به خاطر گرماي شديد
مردم به س��مت استفاده از کولرهاي گازي رفتند که در بهترين حالت
يک و نيم تا دو برابر کولرهاي آبي ،برق مصرف ميش��ود و اگر از نوع
بي کيفيت باشد تا  ۴برابر برق بيشتر استفاده ميشود ،اضافه کرد :پمپ
آب نيز به اندازه يک کولر آبي برق مصرف ميکند و تمام اين مسائل
ما را با کمبود انرژي در تابستان مواجه ميکند.سخنگوي شرکت توزيع
برق اصفهان اعالم کرد :نزديک به  ۲۰هزار مگاوات در زمان مصرف
وسايل سرمايش��ي برق مصرف ميشود که معادل مصرف سه کشور
توليد بين  ۱۰تا  ۱۲هزار مگاوات دارد که امسال اين رقم به پنج هزار همس��ايه است و ميزان مصرف برق ما از ساعت  ۱۲تا پنج بعداز ظهر
مگاوات رسيده است ،تصريح کرد :پيش بيني ميشود در تابستان هشت معادل  ۲۰۰س��اعت اس��ت که با اين شرايط مگر چقدر ميتوانيم برق
هزار مگاوات کمبود انرژي داريم و عوامل متعددي نقش دارد که يکي توليد کنيم که بتوانيم جوابگوي اين ميزان مصرف باشيم

نصب تابلوها و عاليم ايمني در مکانهاي پر خطر شهري

عص�ر ايرانيان ،مرکزي-هس�تي حس�ني :يکي
ديگر از س��ري جلس��ات ش��وراي عالي حفاظت
فني و بهداشت کار شهرداري با حضور سرپرست
معاونت خدمات ش��هري ،سرپرست اداره حقوقي
و امور قراردادها ،مدير امور مالي ،رييس سازمان
آتشنش��اني و خدمات ايمني و مس��وول ايمني و
بهداشت شهرداري اراک برگزار گرديد.در ابتداي
جلسه مبحث عوامل زيانآور فيزيکي براي اعضا
تشريح ش��د و س��پس موضوعاتي از قبيل تهيه
و ارس��ال چک ليس��ت پايش عملکرد پيمانکار
خدمات اداري و نيروهاي خدماتي جهت پايش به
تماميحوزهها ،برگزاري دوره آموزشي ايمني برق
براي پرسنل برق کار و رابطين  HSEحوزههاي
ش��هرداري ،بررس��ي تاييديه ايمني و بهداش��ت
پيمان��کاران در تماميقرارداده��اي مجموع��ه
شهرداري ،ارس��ال برنامه خود مراقبتي سازماني
براي مرکز بهداشت ،در اين جلسه مصوب گرديد.

پيگيري مصوبات جلسه پيشگيري از بيماريهاي
منتقله از آب و غذا و جمعآوري دوره گردان مواد
غذاي��ي و اغذيهفروش��ان پارکها ،تکميل چک
ليستهاي پايش��ي پارکها توسط رابط HSE
پارکه��ا با توجه ب��ه گزارش واح��د حقوقي در
خصوص حوادث پارکها و بوستانها جهت رفع
نواقص ايمني و بهداشتي ،پيگيري موضوع ايمني
اصناف و مراکز تجاري و بازار توس��ط س��ازمان
آتشنشاني و اداره بحران ،شارژ لوازم کمکهاي
اوليه در سازمانها و مناطق ششگانه شهرداري
و حوزهه��اي تابعه ،نصب تابلوها و عاليم ايمني
در مکانهاي پر خطر شهري توسط اداره روابط
عموميو بينالملل ش��هرداري اراک با همکاري
واحد  HSEو پيشبين��ي تمهيدات الزم جهت
انع��کاس نواقص ايمني و بهداش��ت ش��هري از
طريق س��امانه  137از ديگر م��واردي بود که در
اين جلسه مصوب گرديد.

شهردار اصفهان :بخش خصوصي را به مشارکت ترغيب کنيم

عصرايرانيان ،اصفهان-حسين قائدي:در نخستين
نشست شوراي هماهنگي ستاد سازمانهاي وابسته
ش��هرداري اظهار کرد :اين ش��ورا بايد از پش��توانه
قوي ب��راي کمک ب��ه مديران عامل س��ازمانها
برخوردار باشد.ش��هردار اصفهان با اشاره به تدوين
ماموريتهاي خاص براي س��ازمانهاي شهرداري
گفت :س��ازمانها از م��وازي کاري و فعاليتهاي
تک��راري پرهيز کنند.وي ل��زوم همکاري و تعامل
سازمانهاي شهرداري با يکديگر را ضروري دانست
و تصريح کرد :نبايد هر کسي در دايره خودش فکر
کند و به مسائل مالي بخشها و سازمانهاي ديگر
توجه نکن��د بايد به گونهاي عمل ک��رد که مواقع
اضط��راري هر س��ازماني بتواند به س��ازمان ديگر
کمک کند.ن��وروزي با تاکيد بر اينکه براي گذار از
شرايط اقتصادي فعلي بايد با تزريق اميد به جامعه
کمک کنيم ،اضافه کرد :بايد با اقدامات فرهنگي و
تعامالت درست روحيه مجموعه شهرداري و مردم

را شاد و پرنشاط حفظ کنيم و با کارکنان به گونهاي
برخورد شود که دچار بي انگيزگي و سستي نشوند.
وي با اشاره به گزارشهاي مالي امسال سازمانها
نسبت به  ۶ماهه اول سال گذشته گفت :علي رغم
ش��رايط درآمدي نامناسب شهرداري ،گزارشهاي
مالي امس��ال سازمانها نسبت به  ۶ماهه اول سال
گذش��ته اوضاع بهتري را نش��ان ميدهد.شهردار
اصفهان در خصوص اهميت اطالع رس��اني انجام
پروژهه��ا به م��ردم گف��ت :بايد تم��ام پروژههاي
در دس��ت احداث به مردم اطالع رس��اني ش��ود تا
ت�لاش و برنامهريزي مس��ئوالن را بدانند.وي به
اهميت اعتمادس��ازي اشاره کرد و گفت :بايد ديوار
بياعتمادي بين شهرداري ،سرمايه گذار و پيمانکار
که سالها ايجاد شده را کم و با اعتمادسازي ،بخش
خصوصي را به مشارکت راغب کنيم و با مديريت،
زمينه سازي و تسهيل امور باعث مشارکت مشاغل
در پروژههاي شهري شويم.

مدير کل ترويج و مشارکتهاي مردميسازمان جنگلها  ،مراتع و آبخيزداري کشور:

فعاليتهاي ترويجي در حوزه منابع طبيعي بايد پوياتر از قبل باشد

مدير کل ترويج و مشارکتهاي مردميسازمان جنگلها،
مراتع و آبخيزداري کشور با اشاره به اهميت اجراي
طرح همياران طبيعت گفت :طرح هميارن طبيعت که
يکي از فعاليتهاي رسميدفتر آموزش ميباشد نيازمند
يک ارتباط مستمر ،پويا و رو به رشد است لذا در اين
راستا ارتباطاتي با بخشهاي دانش آموزي  ،نهضت
ملي س��بز و اس��تفاده از ظرفيتهاي غير دولتي مثل
تعاونيهاي فراگير صورت گرفته است .به گزارش
روابط عمومياداره کل منابع طبيعي استان زنجان،
دکتر وحيد جعفريان ،مديرکل ترويج و مشارکتهاي
مردميسازمان جنگلها  ،مراتع و آبخيزداري کشور در

ديدار با مدير کل منابع طبيعي استان زنجان که در
محل دفتر مديريت صورت گرفت ،اظهار کرد :دفتر
آموزش و ترويج در پي استفاده از ظرفيتهاي تصميم
گيري در قالب اتاق فکر اس��ت .وي با بيان اين که
تشکيل اتاق فکر با دبيري دفتر آموزش و ترويج و با
همکاري شورا صورت ميگيرد ،تصريح کرد :بخشي
از اي��ن وظايف ب��ه جمع آوري نظ��رات و ابتکارات
اس��تاني مربوط ميش��ود که مس��تقيما به سازمان
گزارش ميگردد .دکتر جعفريان با اشاره به اهميت
اجراي طرح همياران طبيعت ابراز کرد :طرح هميارن
طبيعت که يکي از فعاليتهاي رس��ميدفتر آموزش

ميباشد نيازمند يک ارتباط مستمر ،پويا و رو به رشد
است لذا در اين راستا ارتباطاتي با بخشهاي دانش
آموزي  ،نهضت ملي سبز و استفاده از ظرفيتهاي غير
دولتي مثل تعاونيهاي فراگير صورت گرفته است.
اين مقام مس��ئول با عنوان «دفتر از استانها انتظار
دارد با ابتکارات خود بحث همياران طبيعت را به يک
نهضت تبديل کند و تا عملکرد خودش��ون را گوش
مخاطبين برسانند» ،تصريح کرد :البته دفتر آموزش
و تروي��ج برنامهريزي الزم ب��راي  15دوره مختلف
براي اين منظور انجام داده اس��ت .دکتر جعفريان
با بيان اينکه دفتر در اين راس��تا از ظرفيت نخبگان

بیمه آسیا براي دوازدهمین سال
متوالي خبرنگاران را بیمه کرد

بيم��ه آس��يا براي
دوازدهمین س��ال
متوالي خبرنگاران
ح��وزه بيم��ه
رسانههاي جمعي
کش��ور را تحت پوش��ش بيم��ه حوادث
گروهي ق��رار داد.ب��ه گ��زارش روزنامه
عصرایرانی��ان به نق��ل از روابط عمومي
بيمه آس��يا در اطالعيه اي با تبريک روز
خبرن��گار به تمامی فع��االن عرصه خبر
و اطالعرس��انی ،اعالم کرد :خبرنگاران
حوزه بيمه رسانههاي جمعي کشور برای
دوازدهمین س��ال متوال��ی به مدت يک
سال از تاريخ  1397/5/17تا 98/5/17در
مقابل فوت ،نقص عضو يا از کار افتادگي
براثر حادثه و هزينه هاي پزشکي ناشي
از حادثه تحت پوش��ش بيم��ه حوادث
گروهي بيمه آس��يا ق��رار دارند.بنا براين
اطالعيه ،بيمه آسيا از سال  1386و برای
تقدير  ،قدرداني وهمراهی در مواقع بروز
حوادث ،خبرنگاران حوزه بيمه رسانههاي
جمعي کشوررا تحت پوشش بيمه حوادث
گروهي قرار داده است.
تسلیت روابط عمومی بانک سرمایه
به مناسبت درگذشت استاد مطهری
نژاد

در پی درگذش��ت
اندوهبار استاد میرزا
باب��ا مطهرینژاد،
پـــــیشکس��وت
فرهیخته و اس��تاد ارجمن��د حوزه روابط
عموم��ی ،اداره رواب��ط عموم��ی بانک
س��رمایه در پیامی این ضایعه را تسلیت
ع��رض نمود:ضایعه درگذش��ت اس��تاد
ارجمند ،جناب آق��ای میرزا بابا مطهری
نژاد ،موجب ان��دوه و تألم خاطر فراوان
ش��د.بی ش��ک خدم��ات آن مرحوم در
آشنایی جامعه ایران با جایگاه و اهمیت
روابط عمومی بر کسی پوشیده نیست و
خیل عظیم شاگردان او هم اکنون حامل
و مروج دیدگاه و اندیشه های نوآورانه او
در این باب بوده و تالش های بی دریغ
علمی و عملی آن استاد فرهیخته جامعه
روابط عمومی ایران را تا همیشه وامدار
خویش ساخته است.روابط عمومی بانک
س��رمایه درگذش��ت آن اس��تاد بزرگ و
فرزانه را به محضر خانواده ارجمند ایشان
و نیز جامعه روابط عمومی تسلیت عرض
نم��وده ب��رای روح آن مرحوم رحمت و
رضوان الهی را مسألت دارد.
اخبارشهرستان

شهرستان

اخبار شهرستان
فاز اول مترو قم تا پايان سال 97
به مرز راهاندازي ميرسد

اخبار

شرکتهاي دانش محوري که با سر فصل موضوعات
توس��عه ،برنامهريزي و تحليل اجتماعي و اقتصادي
در حال فعاليت ميباش��ند اس��تفاده ميکند ،اعالم
کرد :دو موضع مشارکت و آموزش از زير ساختهاي
ترويج هس��تند که الزم است با حضور کارشناسان
متخص��ص هم در امور تروي��ج و هم در طرحهاي
محوري تقويت گ��ردد .در پايان وي به برنامههاي
همکاري دفتر ترويج و مشارکتهاي مردميسازمان
جنگلها  ،مراتع و آبخيزداري کش��ور در اجراي تک
تک پروژههاي بين المللي نظير ترس��يب کربن ،و
ترويج اشاره کرد.

آزاد سازي 3337متر مربع زمين
دولتي در ماسال

 3337متر مربع زمين دولتي در ماسال آزاد
سازي ش��د .به گزارش روابط عمومياداره
کل راه وشهرس��ازي گيالن رسول حسين
پور مدير امالک وحقوقي راه و شهرسازي
گيالن با اعالم اين مطلب گفت :باتالش
کارشناسان و مشاوران حقوقي اين اداره کل
در محاکم قضاي��ي و دفاع از حقوق دولت
و برخورد قاطعانه دستگاه قضايي با پديده
زمينخواري،دوقطعهزمينبهمساحت2هزار
مترمربع و 1337متر مربع از اراضي دولتي
واقع در ماسال از دست متصرفان خارج و به
بيتالمال بازگردانده شد .وي افزود :عمليات
اجرايي خلع يد وبالمعارض نمودن دو قطعه
زمين درشهرستان ماسال جمعا با مساحتي
بالغ بر  3337مت��ر مربع با حضور نماينده
اجراء اح��کام و عوام��ل اجرايي کالنتري
مرکزي ماس��ال ويگان حفاظت س��ازمان
ملي زمين ومسکن باز پس گيري وجهت
اعمال اقدامات حفاظتي به يگان حفاظت
اي��ن اداره کل تحويل گرديد .مدير امالک
وحقوقي اداره کل راه وشهرس��ازي گيالن
با اشاره به اينکه تصرف زمينهاي دولتي،
غير قابل پذيرش اس��ت ،ادام��ه داد ،راه و
شهرس��ازي وظيفه دارد با هر گونه تصرف
برخورد کند و اين اقدام نيز در همين راستا
صورت گرفت.
بهره برداري از سيستم بازيافت آب
خاکستري در اماکن مذهبي

«نخستين سيستم بازيافت آب خاکستري
در اماکن مذهبي» در محل امامزاده محمد
غائب (ع) بخش سلفچگان استان قم توسط
شرکت آب و فاضالب روستائي استان قم
اجرا شده و با حضور معاون سياسي امنيتي
استانداري قم ،فرماندار و جمعي از مديران
اس��تان به بهره برداري رسيد.به گزارش
رواب��ط عموميش��رکت آب و فاض�لاب
روستايي استان قم ،معاون سياسي امنيتي
اس��تانداري قم در اين مراس��م با اش��اره
به وضعيت آب در س��طح کش��ور گفت:
خشکساليهاي پياپي و کمبود منابع آبي
باعث مهاجرت روستائيان به سمت شهرها
ش��ده و برخي از روس��تاها تقريبا خالي از
سکنه شده است .مهندسهاشميبا تقدير
از اين اقدام نوآورانه شرکت آبفار قم گفت:
اينگون��ه اقدامات در حفظ منابع آبي تاثير
زيادي داش��ته و ميتواند باعث بازگشت
روستائيان به روستاها گردد و اميدورايم با
اطالع رساني مناسب ،سامانه بازيافت آب
خاکستري مورد توجه عموم قرار گرفته و
در اماک��ن ديگر و حتي در س��طح منازل
مسکوني نيز اجرايي گردد.

