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 بهره مندی شهروندان
 جیرفت از آب سالم و بهداشتی

علیرضا عبدیان مدیرعامل ش��رکت آبفا اس��تان کرمان،در سفر 
یکروزه به جیرفت از تصفیه خانه آب این شهر بازدید کرد.

عبداله��ی – تج��ارت؛ ب��ه گزارش روابط عمومی ش��رکت آبفا 
کرمان، مدیرعامل ش��رکت آبفا اس��تان کرمان در حاش��یه این 
بازدی��د ب��ا بی��ان اینکه یکی از اولویت های مهم دولت توجه به 
زیرساخت ها بویژه در حوزه آب و بهداشت است ، اظهارداشت:در 
این رابطه یکی از اقداماتی که توسط شرکت آبفا استان کرمان 
در ش��هرهای مختلف اس��تان که مشکل فلزات سنگین در آب 
داش��تند انجام ش��ده )مانند بردسیر( و در برخی از شهرها نیز در 
حال انجام می باش��د ،احداث تصفیه خانه آب با بهره مندی از 

سرمایه گذار بخش خصوصی می باشد .
وی در ادام��ه اف��زود:در جیرفت نیز اح��داث تصفیه خانه آب با 
اعتب��اری بی��ش از 27 میلی��ارد تومان و با دبی ۳57 لیتر بر ثانیه 
آغاز ش��د که هم اکنون فاز نخس��ت آن آماده بهره برداری می 
باش��د و در دهه فجر وارد مدار خواهد ش��د و ش��هروندان نجیب 

این شهر از آب سالم بهره مند می شوند.
عبدیان درادامه با یادآوری این مطلب که آب ش��رب س��الم و 
بهداشتی با هزینه های هنگفت به دست مشترکین می رسد از 
شهروندان خواست مصرف بهینه آب را در تمامی فصول سال 

مد نظر داشته باشند و از اسراف آن جدا خودداری کنند.

داراب بیرنوندی رییس شورای هماهنگی 
مدیران صنعت آب و برق استان قزوین شد 

ط��ی حکم��ی از س��وی علی اکبر محرابی��ان، وزیر نیرو، داراب 
بیرنوندی، مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان قزوین 
به مدت دو س��ال به س��مت رییس ش��ورای هماهنگی مدیران 

صنعت آب و برق در این استان منصوب شد. 
قریش��ی – تج��ارت؛ ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی روابط 
عمومی، ش��ورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق اس��تان 
قزوین ش��امل ش��رکت های آب و فاضالب، آب منطقه ای، 
توزیع نیروی برق، نیروگاه ش��هید رجایی و نیز برق منطقه ای 

استان زنجان می باشد.

 احداث و بهسازی بیش از ۱۴۶ کیلومتر 
محور فرعی و روستایی 

معاون فنی و راه روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای جنوب سیستان و بلوچستان از آسفالت و بهسازی بیش از 
1۴۶ کیلومتر راه فرعی و روستایی در ۹ ماه نخست سالجاری 
خب��ر داد.  ب��ه گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای جنوب سیس��تان و بلوچس��تان، س��عید بلوچی 
اظهار داشت:آس��فالت و بهس��ازی این میزان از راه های فرعی 
و روستایی جنوب سیستان و بلوچستان بی شک تاثیر بسزایی 
در رفع محرومیت و ارتقای س��طح دسترس��ی خانوار روستایی 
از راه مناس��ب آس��فالته و شاخص های توسعه روستایی خواهد 
داشت.  وی افزود: از جمله اقدامات احداث راه فرعی و روستایی 
می توان به اجرای 155 دس��تگاه ابنیه فنی و زیرس��ازی ۳1۸ 
کیلومت��ر راه اش��اره کرد. بلوچی با اش��اره ب��ه اهمیت راه های 
روس��تایی به عنوان یکی از مهمترین زیرس��اخت های توسعه 
هر منطقه ادامه داد:با احداث و آس��فالت بیش از 1۴۶ کیلومتر 
راه تاکنون توس��ط حوزه معاونت فنی و راه روس��تایی این اداره 
کل 17۸ هزار و ۶1۸ خانوار در جنوب سیستان و بلوچستان از 

راه آسفالت مناسب بهره مند شدند. 
 

تجلیل از كاركنان عملیاتی شركت آغاجاری 
تجلیل از کارکنان عملیاتی شرکت آغاجاری که با فداکاری باعث 
نجات چاه نفتی شدند. همزمان با برگزاری جلسه هفتگی عملیات 
از سوی مهندس تقی زاده مدیر عامل شرکت آغاجاری  از دو تن 
از کارکنان  به پاس جانفش��انی در اجرای ایمن س��ازی چاه 1۹۳ 
تقدیر شد. به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و 
گاز آغاجاری :مدیر عامل شرکت آغاجاری در این نشست ضمن 
قدردانی از تالش ایثارگرانه آقایان یوس��ف  آزادی پور و کامران  
قنواتی در خصوص ایمن س��ازی  چاه 1۹۳ آغاجاری بیان کرد: 
یکی از رسالت های اصلی ما در شرکت آغاجاری با توجه به تاکید 
مقام معظم رهبری جهاد تبیین و بیان اقدامات و جانفشانی های 
کارکنان شرکت است. مهندس تقی زاده افزود : شاخصه اصلی 
ش��رکت آغاجاری وجود نیروهای توانمند و متخصص اس��ت که 
در ی��ک م��اه گذش��ته با کار جهادی اقدام��ات قابل توجهی را در 
جهت تامین گاز مصرفی زمستانه کشور انجام داده اند. مهندس 
جواد تقی زاده در ادامه این نشست با تقدیم لوح تقدیر از تالش 
ایثارگرانه مهندس یوسف آزادی پور و مهندس کامران قنواتی 
که در اقدامی کم نظیر از وقوع حادثه س��همگین بر روی   چاه 

1۹۳   جلوگیری کردند  قدردانی کرد.

 آغاز اجرای نظرسنجی 
از مشترکان شرکت گاز ایالم 

 ایالم مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم از آغاز طرح نظرسنجی 
الکترونیکی از ذینفعان ش��رکت گاز اس��تان در سطح 15 ناحیه 
اس��تان بر اساس تفاهم نامه با جهاددانشگاهی ایالم به صورت 
الکترونیکی خبر داد. محمود کش��اورز اظهار کرد: نظرس��نجی 
امسال بر اساس آخرین نظام نامه ابالغی شرکت ملّی گاز بدون 
استفاده از کاغذ و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی از سوی 

مجری طرح به  صورت الکترونیکی انجام می گیرد.
وی گفت: مجری با اس��تفاده از ابزارهای الکترونیکی )گوش��ی 
–تبل��ت( اق��دام به جمع آوری و ثبت نظرات ذینفعان می کند و 
رواب��ط عمومی ش��رکت به عنوان ناظ��ر پروژه نظارت و کنترل 
مستمر دارد. کشاورز تصریح کرد: در این نظرسنجی، طراحی 
نرم افزار موردنیاز و طراحی پرسش��نامه ها در نرم افزار توس��ط 
جهاددانش��گاهی ب��ر اس��اس نظام نامه صورت گرفته اس��ت 
و موقعی��ت مکان��ی و جغرافیای��ی دقیق پرسش��گران در حین 

نظرسنجی ثبت و رصد خواهد شد. 

اخبار كوتاه

شهرستان 

گردهمایی 170 شرکت توانمند داخلی و خارجی تقدیر از تعدادی از نمازگزاران آبفا کردستان
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان کردس��تان طی مراس��می از تنی چند از 

نمازگزاران این شرکت با اهدای لوح تقدیر قدردانی نمود.
کنعانیان- تجارت، به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان کردستان 
این مراسم روز یکشنبه دوم بهمن ماه در دفتر مدیرعامل با حضور مهندس فرهاد، 
مدیرعامل شرکت، رابط فرهنگی، برخی از ماموستایان شرکت و تعدای از پرسنل 
شرکت که اهتمام کامل و ویژه ای به ادای فریضه نماز داشته اند برگزار شد. در این 
مراسم مهندس فرهاد طی سخنانی با اشاره به اهمیت نماز اول وقت اظهار کرد: اگرچه 

خدمت به مردم و انجام وظایف اداری یک عبادت مهم و بزرگ است، اما پرسنل باید به موضوع برپایی نماز و حضور در 
نماز جماعت در محل شرکت نیز توجه داشته و این مسئله را سرلوحه کار خود قرار دهند. وی با بیان اینکه خوشبختانه 
اکثر قریب به اتفاق همکاران شرکت به فریضه نماز پاینبد هستند، تأکرد کرد: کسانی که در این جلسه از انها تجلیل می 
شود به نمایندگی از تمامی همکاران در جلسه حضور داشته و از آنها قدردانی می شود. در ادامه این مراسم مدیرعامل 
شرکت آبفا کردستان از نمازگزاران حاضر در جلسه تقدیر کرد. در متن این لوح تقدیرها که به امضای مهندس فرهاد 
رسیده آمده است: " نماز راه گشوده است که خدا پیش پای بندگان گذاشته تا در هر زمین و زمان مناسب و موقعیتی، از 

شادی و اندوه،  سختی و آسایش و ناآرامی و آرامش- شرح حال را به او باز گویند یا راه چاره را از او بجویند.

 رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس )بوش��هر( گفت: حضور 170 ش��رکت 
توانمند داخلی در چهاردهمین نمایش��گاه نفت، گاز، پاالیش و پتروش��یمی پارس 

جنوبی )عسلویه( قطعی شد.
ابوالحس��ن رزمی نیا در جمع خبرنگاران افزود: در نمایش��گاه یاد ش��ده آخرین 
فناوری ها و دس��تاوردهای فنی و تخصصی ش��رکت های س��ازنده و دانش بنیان 
داخلی کشور و همچنین نمایندگان شرکت های خارجی و تامین کنندگان قطعات 
و  تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در معرض دید بازدیدکنندگان 

قرار می گیرد. وی بیان کرد: حضور 170 شرکت بزرگ تولیدکننده و تامین کننده از سراسر کشور در محل دائمی 
نمایش��گاه های پارس گامی ارزش��مند در راس��تای تحقق ش��عار تولید، دانش بنیان و اش��تغال آفرینی رهبر معظم 
انقالب است. رزمی نیا ادامه داد: این شرکت ها با داخلی سازی بسیاری از نیازهای صنعت عالوه بر خنثی کردن 
تحریم ها مانع از خروج میلیاردها دالر ارز به خارج از کش��ور ش��دند که چنین دس��تاوردی در اوج تحریم های 
ظالمانه ستودنی است. وی گفت: حضور 170 شرکت در چهاردهمین نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
پارس جنوبی )عس��لویه( فرصتی اس��ت تا فعاالن صنایع بویژه منطقه نس��بت به شناس��ایی و تامین نیازهای خود از 

تولیدکنندگان داخلی اقدام کنند.

۴۲ مدرسه استان مرکزی امسال هوشمندسازی شدند.
»آرش دان��ش ن��ژاد«  اف��زود: ۴2 نمایش��گر تعاملی به ارزش ۳7 میلیارد ریال توس��ط 
اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی در اختیار آموزش و پرورش 

استان قرار گرفت.
وی ادامه داد: ۴2 کالس  درس مدارس آموزش و پرورش استان مرکزی با ارسال این 
نمایشگرها در مناطق مختلف آموزش و پرورش استان به نمایشگر لمسی مجهز شده 

و به کالس های هوشمند تبدیل شده اند.
معاون توس��عه مدیریت و منابع انس��انی اداره کل نوس��ازی مدارس اس��تان مرکزی 

خاطرنشان کرد: عالوه بر قابلیت نوشتن بر روی این نمایشگرها )وایت برد اسمارت(، 
دانش آموزان و معلمان می توانند بر روی این نمایش��گرها طراحی کنند و به اینترنت 
نی��ز متص��ل ش��وند. دانش نژاد گفت: با بهره گیری از فض��ای ابری، می توان فایل ها و 
اس��ناد مورد نیاز را بر روی این نمایش��گرها ذخیره کرد. وی حاش��یه نویس��ی، طراحی با 
انگش��ت، قابلیت اس��تفاده از قلم های تعاملی، نمایش اس��ناد و تصاویر گرافیکی جذاب 
مجهز به ابزارهای آموزشی از جمله نقاله، پرگار، جداول و نمودارهای مختلف، قابلیت 
ذخیره س��ازی و پرین��ت مطال��ب، ضب��ط و پخش فیلم، نمای��ش پاورپوینت و اتصال به 

اینترنت را از دیگر مزایای نمایشگر های تعاملی عنوان کرد.
معاون توس��عه مدیریت و منابع انس��انی اداره کل نوس��ازی مدارس اس��تان مرکزی 
خاطرنش��ان کرد: فناوری لمس 20 نقطه ای در این نمایش��گرها امکان ارائه  بی نقص 
و س��ریع را برای کاربران فراهم کرده و کاربران می توانند به آس��انی با انگش��ت یا قلم 

تعاملی برای طراحی و نقاشی روی آن استفاده کنند.
گروه نوس��ازی مدارس اس��تان مرکزی در س��ال 1۳55 شکل گرفته و در سال 1۳71 از 

گروه به مدیریت و در سال 1۳77 از مدیریت به اداره کل تبدیل شده است .

معاون شهرس��ازی وزیر راه و شهرس��ازی مس��کن را 
از مهمتری��ن اولوی��ت ه��ای دولت عنوان کرد و گفت: 
با اقدامات مطلوب صورت گرفته اس��تان سیس��تان و 
بلوچستان هم در ساخت و هم تامین زمین طرح نهضت 

ملی مسکن در کشور پیشرو است. 
ش��هره حق��ی – تجارت؛ به گ��زارش اداره ارتباطات و 
اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان 
و بلوچستان، فرزانه صادق مالواجرد در جلسه شورای 
مسکن سیستان و بلوچستان با بیان اینکه طرح نهضت 
ملی مس��کن برای دولت س��یزدهم از اولویت ویژه و 
بسیار باالیی برخوردار است، اظهار داشت: هم افزایی 
دستگاه های اجرایی در این استان سبب گردیده عالوه 
بر تامین زمین مورد نیاز با پیشرفت فیزیکی مطلوب و 
کیفیت باالی ساخت و سازه های واحدها حرکت های 
خوبی در جهت تسهیل در خانه دار شدن مردم این دیار 

صورت گیرد.  وی با اشاره به اهمیت ساماندهی مناطق 
حاش��یه ش��هر زاهدان گفت: مقرر گردید بنیاد مسکن 
انقالب اس��المی سیس��تان و بلوچس��تان و شهرداری 
زاهدان طرحی برای س��اماندهی اراضی بلوار ش��هید 
سردار سلیمانی زاهدان تهیه کنند که در قالب آن هم 
خدمات پش��تیبانی و هم ش��بکه معابر لحاظ شده باشد 
تا بعد از تصویب در ش��ورایعالی معماری و شهرس��ازی 
شهروندان این مناطق از خدمات آن بهره مند شوند. 
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی ب��ا بیان اینکه ضروری 
است بسیاری از اراضی موجود در شهر زاهدان که در 
اختیار نیروهای نظامی قرار دارد در چرخه برنامه ریزی 
شهری قرار گیرد، تصریح کرد: با تفاهنامه منعقد شده 
بین اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان و 
نیروی زمینی ارتش جهموری اسالمی بزودی بخشی 
از اراضی در اختیار این ارگان نظامی اس��تان در برنامه 
ریزی شهری هم از نظر سکونت و هم تامین خدمات 

قرار خواهد گرفت.
دبیر ش��ورای مس��کن استان سیس��تان و بلوچستان با 
اش��اره به اینکه طرح نهضت ملی مس��کن در اس��تان 
اش��تغال زایی 2۸ هزار و 7۶۹ نفر را به همراه داش��ته 
اس��ت، گفت: استادکارانی که توسط اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای آموزش می بینند برای این طرح مورد 

استفاده قرار می گیرند. 

ارومیه - مدیر امور آب مهاباد گفت: ورودی آب مخزن 
سد مهاباد صفر است و خروجی آب سد تنها برای شرب 

در حدود ۸دهم مترمکعب در ثانیه است.
رض��ا جهی��ن در این زمینه اظهار کرد: س��ال گذش��ته 
دبی ورودی آب به س��د مهاباد 5.5 مترمکعب در ثانیه 
بود اما اکنون ورودی آب به مخزن س��د صفر اس��ت و 
خروجی آب سد تنها برای شرب در حدود ۸. مترمکعب 
در ثانیه اس��ت. وی با بیان اینکه هم اکنون حجم آب 
ذخیره شده پشت مخزن سد مهاباد به ۶0 میلیون متر 
مکعب کاهش یافته که در مقایس��ه با س��ال گذش��ته 
1۴ میلیون مترمکعب کمتر است، گفت: سال گذشته 
در بهمن ماه حجم آب ذخیره ش��ده در س��د مهاباد 7۴ 

میلیون مترمکعب بود.
مدیر امور آب مهاباد خاطرنش��ان کرد: امس��ال به دلیل 
کاه��ش بارندگی های پاییزه و کم ش��دن آب ورودی 
از رودخانه های منتهی به این س��د، حجم آب کاهش 

یافته است.
وی اضاف��ه ک��رد: ه��م اکنون تراز س��د مهاباد به یک 
هزار و ۳۴2.1۴ متر کاهش یافته اس��ت که س��ال قبل 
این مقدار نیز 2 متر بیش��تر از امس��ال یعنی یک هزار 

و ۳۴۴.55 متر بود.
مدی��ر ام��ور آب مهاباد در خصوص کاهش بارندگی ها 
در مهاباد یادآور شد: سال گذشته تا بهمن ماه 271.۳ 

میلی متر بارندگی در ایس��تگاه باران س��نجی تاج س��د 
مهاباد ثبت ش��ده بود اما امس��ال این مقدار به 107.۳ 

میلی متر کاهش پیدا کرده است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه س��ال گذش��ته 15۶ میلیون 
مترمکعب آب از مخزن س��د مهاباد به س��مت دریاچه 
ارومیه و آبیاری مزارع کشاورزی رهاسازی شد گفت: 
براس��اس برنامه ابالغی ب��ا توجه به وضعیت مطلوب 
بارندگی و مدیریت مخزن سد، ۶1 میلیون برای کمک 
به احیای دریاچه ارومیه و ۸۸ میلیون مترمکعب برای 

بخش کشاورزی رها سازی شد.
جهین اظهار کرد: در راس��تای کمک به حفظ محیط 
زیس��ت و احیای تاالب های این شهرس��تان، س��ال 
آبی گذش��ته هش��ت میلیون مترمکعب آب به س��مت 
تاالب ه��ای بی��ن المللی »قوپی باباعل��ی« و »کانی 

برازان« رهاسازی شد.

ورودی آب مخزن سدمهاباد صفر شدسيستان و بلوچستان در طرح نهضت ملی مسکن پيشرو است 

گیالن_فرح��ی؛ نماین��ده عالی دولت در اس��تان با بیان اینکه 
عملک��رد بانک ه��ای خصوص��ی گیالن در مقایس��ه با س��ایر 
اس��تان های منطقه و کش��ور روند مطلوبی ندارد، گفت: س��هم 
بانک ه��ای خصوصی اس��تان در فعالیت های پولی، اعتباری و 
اقتصادی و میزان اثرگذاری مثبت آنان در مس��یر پیش��رفت و 

توسعه گیالن مشخص شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری گیالن؛ دکتر اسداهلل 
عباسی در نشست با مدیران بانک های خصوصی استان گیالن 
اظهار کرد: بانکهای خصوصی نیز همانند بانکهای دولتی تابع 
مق��ررات و ضواب��ط بانک مرکزی هس��تند اما برخی روس��ای 
بانک ه��ای خصوصی چن��دان در قالب چارچوب ها و ضوابط و 
دستورالعمل های بانک مرکزی برای توسعه گیالن عمل نمی 
کنند. وی نسبت تسهیالت به سپرده در بانک های خصوصی 
گیالن را ۳۴.۳ درصد و میانگین کشوری در این شاخص را 52.5 
درصد عنوان کرد و ادامه داد: قرار نیس��ت که در گیالن ش��عبه 

بانکی دایر اما منابع به سایر استان ها هدایت شود.
دکتر عباس��ی فلس��فه وجودی تاسیس بانک های خصوصی را 
افزایش رقابت و جلوگیری از انباش��ت س��رمایه در بانک های 
دولتی اعالم کرد و افزود: باید سهم بانک های خصوصی استان 
در فعالیت پولی، اعتباری و اقتصادی و میزان اثرگذاری مثبت 

آنان در مسیر پیشرفت و توسعه گیالن مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه بهبود خدمات بانکی و افزایش رقابت جزء 
نکات مهمی اس��ت که بایس��تی در خدمات دهی بانک ها به آن 
توجه کرد، گفت: بانک های خصوصی باید براساس ضوابط مالی 

و پولی، سیاست ها و دستاوردهای دولت حرکت کنند.
دکتر عباسی با اشاره به تعهد متقابل دولت و بانک های خصوصی 

گفت: وقتی دولت به تعهدات خود عمل می کند انتظار اس��ت 
بانکهای خصوصی احس��اس مس��ئولیت کرده و ماموریت خود 
در استان را  به خوبی  انجام دهند. وی خاطر نشان کرد: دولت 
از س��رمایه گذاران بخش خصوصی اس��تقبال می کند و براین 
اساس باید نقش و سهم بانک های خصوصی در توسعه استان 
نیز پررنگ تر باش��د. وی اظهار کرد: در گیالن نه تنها منابع و 
مصارف و عمل به تعهدات بانک های خصوصی باهم همخوانی 

ندارد بلکه آنها منابع خود را به سمت استان های برخوردار هدایت 
می کنند درحالیکه برخی مردم در نقاط کم برخوردار اس��تان با 

اعتماد به این بانک ها منابع خود را در اختیار آنها گذاشته اند.
دکت��ر عباس��ی گفت: انتظار م��ا از بانک های خصوصی ایجاد و 
راه اندازی فعالیت های مولد، اقتصادی، توس��عه ای، اش��تغال، 
مسکن، صادرات غیرنفتی و تامین سرمایه در گردش واحدهای 
تولیدی است. وی شورای هماهنگی بانکهای گیالن را مکلف 

به تعیین سهم برای مصارف بانکهای خصوصی در بخش های 
صنعت ،کشاورزی، گردشگری ، اقتصاد دریامحور و ارائه گزارش 
عملکرد ماهانه کرد و افزود: بایس��تی همه بانکهای خصوصی 
در ش��ورای هماهنگی بانکها عضو باش��ند و نماینده و مدیران 

آنها در جلسات حضور داشته باشند.
وی ب��ا بی��ان اینکه برخ��ی بانکهای خصوصی منابع باالتری از 
بانکهای دولتی دارند اما نقش آنها در توسعه استان شفاف نیست، 
تصریح کرد: آنها باید مصارف، منابع، تولید مولد و توسعه پایدار 
ش��تاب بخش در توس��عه حاکمیتی داشته باشند وهرماه تحرک 

و پویایی آنها گزارش شود.
استاندار گیالن با تأکید براینکه بانک های خصوصی باید نسبت 
به جامعه هدف خود احس��اس تعهد داش��ته باش��ند، خاطرنشان 
کرد: در الیحه برنامه هفتم و بودجه س��ال 1۴02 موضوعات 
مس��کن، معیش��ت، غذا و رفاه، خودرو و س��المت از مولفه ها و 
شاخص های مهم است که باید بانک های خصوصی نیز در این 
مهم نقش آفرینی کنند. وی اظهارکرد: از بانک های خصوصی 
انتظار همراهی و کمک بیشتر دارم تا بتوانیم سهم استان را در 
ش��اخص های اقتصادی افزایش دهیم. وی بانک های رسالت، 
سینا، سامان، مهر ایران و دی را از بانک های خصوصی با عملکرد 
بهتر نسبت به سایر بانک ها اعالم کرد و از بقیه مدیران عامل 
بانکها خواست تا در پیشرفت استان گیالن نقش آفرین باشند 
و با کمک هم در راستای پیشرفت اقتصادی گیالن گام بردارند. 
در این جلس��ه که معاون هماهنگی امور اقتصادی اس��تاندار و 
تعدادی از مدیران کل دستگاه های اجرایی حوزه تولید و اشتغال 
حضور داشتند؛ مدیران بانک های خصوصی گزارشی از عملکرد 

فعالیت خود در گیالن ارائه کردند.

استاندار در نشست با مدیران بانک های خصوصی گیالن عنوان کرد؛

سهم بانک های خصوصی و میزان اثرگذاری در توسعه و پیشرفت گیالن مشخص شود

دیدار اساتید دانشگاه علوم پزشکی همدان با نماینده ولی فقیه
اس��اتید دوره ضیافت اندیش��ه دانش��گاه علوم پزشکی همدان با 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر امام همدان دیدار 
کردند.   نماینده ولی فقیه در استان همدان در دیدار با استادان دوره 
ضیافت اندیشه دانشگاه علوم پزشکی همدان ضمن قدردانی از 
اساتید و پرسنل این مجموعه به ویژه کادر درمان در خدمت رسانی 
به مردم، گفت: بسیاری از مشکالت و گرفتاری های انسان در 
عالم به دلیل عدم ش��ناخت صحیح از ش��خصیت انسان است به 
همین علت، آیات و روایات بسیاری تاکید دارند که هرکس خود 

را بشناسد خدای خود را شناخته است.
  آیت اله حبیب اهلل شعبانی موثقی با بیان اینکه سالمت نفس، 
س��المت جامعه را در پی دارد، عنوان کرد: در این س��یر ابدی 
زندگی دنیوی و اخروی، شناخت انسان مسأله مهمی است و در 
این مسیر جسم، مرکب حرکت است اما در مسیر کمال آدمی، 

باید باطن هم س��الم باش��د، مقرر شد انسان 
خلیفه خداوند بر روی زمین باشد تا هرکس 
خلیفه را دید انگار خدا را دیده باش��د بر این 
اساس، خداوند به انسان علم داد و برای این 
علم، مالئکه در برابر انسان خضوع کردند. 
وی ادام��ه داد: بی��ش از هفتصد بار در قرآن، 
موضوع علم مطرح شده است و تمام عوالم 

موجود در وجود انس��ان قرار داده ش��ده که اگر در این ظرفیت 
عظیم تدبر نش��ود بس��یاری از ظرفیت ها از دس��ت می رود . امام 
جمعه همدان بیان کرد: نقش استاد و مربی، به فعلیت رساندن 
اس��تعدادهای درونی انس��ان است بنابراین الزم است بیشتر به 
خ��ود فک��ر کنی��م زیرا عالم، عالم تربیت اس��ت و نفس را باید به 
نحوی تربیت کنیم که عظمت وجود انسان پدیدار شود.  آیت اله 

ش��عبانی با اش��اره به اینکه یکی از پایه های 
ش��کل گیری تمدن، علم است عنوان کرد: 
سیر رشد تمدن اسالمی بعد از حمله مغول 
دچار انحطاط شد و تمدنی که در آن حتی در 
دانشگاه جندی شاپور، جراحی چشم انجام 
می شد دچار زوال شد. وی با بیان اینکه یکی 
از واجبات جامعه اس��المی در فقه ما تربیت 
پزش��ک اس��ت تبیین کرد: مناظره، مباحثه، تدریس و فراگیری 
علوم مختلف از جمله پزش��کی توصیه های اس��الم است که در 
هم��ه عرصه ه��ا ب��ر آن تاکید دارد.  نماینده ولی فقیه در اس��تان 
همدان با تأکید بر اینکه امروز ما در عرصه های پزشکی در دنیا 
ح��رف ب��رای گفتن داریم و بزرگترین جراحان و متخصصان در 
کشور طبابت دارند، ادامه داد: خودباوری ها در جامعه ما از دست 

رفته و فضایی ایجاد شده که شعار ما می توانیم را کمرنگ کرده 
است.  وی در ادامه با اشاره به افتتاح ساختمان جدید بیمارستان 
فاطمیه طی س��فر وزیر بهداش��ت به اس��تان همدان عنوان کرد: 
امروز با حضور معاون رییس جمهور، بازدیدهایی از پروژه های 
بیمارستان اکباتان که ۹۸.5 درصد پیشرفت دارد و مرکز جامع 
س��رطان که با نصب دزیمتری وارد مرحله جدیدی از پیش��رفت 
روند کار خود شده است، صورت گرفت.  در ادامه رییس دانشگاه 
علوم پزشکی همدان از اجرای بزرگترین مناقصه عمر دانشگاه در 
مرکز جامع سرطان خبر داد و تصریح کرد: این مناقصه با رقم ۳۶۴ 
میلیارد تومان برگزار و پیمانکار پروژه مشخص گردید و ادامه روند 
کار از روزهای آتی دنبال خواهد شد و خوشبختانه امروز مهندس 
منصوری معاون رییس جمهور با حضور در این مرکز قول تزریق 

منابع جدید و حمایت بیشتر از اجرای پروژه داد. 


