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خوزستان

وطن امروز

جهادگران برای بیش از  5هزار نفر در استان زنجان شغل ایجاد کردند

برگزاری جلسه کمیته بهبود
بهرهبرداری برق در خوزستان

در راس��تای تعهد ش��رکت ب��رق منطقهای
خوزستان مبنی بر تحویل برق مطمئن و پایدار
به مشترکان ،جلس��ه کمیته بهبود بهرهبرداری
ب��ا حضور مدیرعام��ل و اعضای کمیت��ه برگزار
ش��د .معاون بهرهبرداری شرکت برق منطقهای
خوزس��تان گفت :با توجه به رش��د بار ،افزایش
نیاز مصرف ،باال رفتن عمر شبکه و لزوم مدیریت
داراییها جلس��ه کمیته بهبود بهرهبرداری برای
تامین برق پایدار و ارتقای کیفیت برگزار ش��د.
مس��عود قنواتی بیان کرد :هدف از این جلس��ه
مش��خص کردن دس��تورالعمل و روش اجرای
کمیته بهب��ود بهرهبرداری ،بررس��ی نقاط قابل
بهبود نتایج ارزیابی توانیر از شرکت برق منطقهای
سال  ۹۶و ارائه گزارشی از معیارها و شاخصهای
بهبود بهرهبرداری در سال  ۹۶بوده است .وی بیان
کرد :با توجه به دس��تورالعملهای جلسه ،مقرر
شد برای هر مورد اقدامات خاصی انجام شود که
از جمله این مصوبات میتوان به تشکیل جلسه
کمیته هر  2هفته یک بار و ارائه گزارش عملکرد
 3ماهه بهبود بهرهبرداری در سال  ۹۷در قیاس
با سال گذشته اشاره کرد.
بانک

تحقق  100درصدی تعهد پرداخت وام
قرضالحسنه ازدواج در بانک آینده

بان��ک آین��ده ،در راس��تای ط��رح اعطای
تس��هیالت قرضالحس��نه ازدواج در کشور ،در
 4ماه نخس��ت سالجاری 100 ،درصد تعهدات
خود را انجام داده است .بانک آینده ،در راستای
اجرای ابالغیه بانک مرکزی ایران ،درباره اعطای
تسهیالت قرضالحسنه ازدواج و با هدف کاهش
صف انتظار متقاضیان واجد شرایط برای دریافت
این خدمت ،موفق ش��د در  4ماه نخست سال
جاری ،با اعطای  3هزار وام ازدواج 100 ،درصد
تعهدات خود را در حیطه مصارف قرضالحسنه
پسانداز ،به بهترین شکل و با باالترین سرعت
به انجام برساند .این بانک همواره میکوشد در
این مسیر خیر ،پیشتاز بوده و بههمین منظور،
س��رمایه انسانی فعال در  140ش��عبه از 204
شعبه بانک آینده در سراسر کشور با همت عالی
و عزم جدی خود ،موفق شدند بهرغم فرصت 45
روزه تعیینشده برای تکمیل مدارک ،زودتر به
نتایج این مهم دست یابند.

اشتغالزاییباتسهیالتبسیجسازندگی

بس��یج سازندگی س��پاه زنجان در راستای توجه
به تولید ملی و حماس��ه اقتصادی مورد تاکید رهبر
معظم انقالب ،از سال  ۹۲آستین باال زد و با پرداخت
تس��هیالت وارد عرصه تولید و اشتغال شد و طی 5
سال اخیر برای بیش از  5هزار نفر اشتغالزایی ایجاد
کرد .به گزارش ایرنا ،فعال بودن چر خ اقتصاد همواره
از دغدغههای رهبر فرزانه انقالب بوده که با نامگذاری
سال  ۹۰به عنوان جهاد اقتصادی ،تالش همه قشرها،
نهاده��ا و دس��تگاههای اجرایی کش��ور در این باره
در دس��تور کار قرار گرفت .پ��س از آن نیز نامگذاری
سالها با عنوانهای مختلف و البته با تاکید بر تولید
و اشتغال ،حمایت از کاالی ایرانی ،حماسه اقتصادی و
مدیریت جهادی انجام شد .این نامگذاریها مسؤوالن
را بر آن داش��ت تا برای ش��کوفایی اقتصادی ،ایجاد
اش��تغال و کاه��ش بیکاری تالش کنند که بس��یج
سازندگی سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان نیز در
همین راستا با ارائه  ۳۲۰میلیارد ریال تسهیالت بانکی
و حمایت از طرحهای اقتص��اد مقاومتی برای بیش
از  5هزار نفر در اس��تان اش��تغال ایجاد کرد .مسؤول
بسیج سازندگی سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان
گفت :از ابتدای س��الجاری تاکنون  5میلیارد ریال
تس��هیالت برای اش��تغالزایی  ۲۲۰نفر در طرحهای
اقتصاد مقاومتی پرداخت ش��ده است .فرهاد امندی
تاکید کرد :در حال حاضر به منظور افزایش پرداخت
تس��هیالت ب��رای عالقهمندان به اج��رای طرحهای
اقتصاد مقاومتی با بانک توسعه تعاون تفاهمنامهای
منعقد ش��ده اس��ت .وی ادامه داد :با اداره کل فنی و
حرفهای استان زنجان نیز تفاهمنامهای برای آموزش

همزمان با آغاز به کار بیستوچهارمین نمایشگاه
الکام��پ ،مرتضی نجف ،معاون مدیرعامل بانک ملت
در امور فناوری اطالعات و علیاکبر صابریان ،مدیرکل
دفت��ر مدیریت و روابط عمومی این بانک با حضور در
غرفه بانک ملت به سواالت خبرنگاران پاسخ گفتند.
مرتضی نجف در پاس��خ به سوالی درباره فعالیتهای
بان��ک ملت در حوزه فن��اوری اطالعات گفت :بخش
فناوری بانک ملت این بانک را به پیش��روترین بانک
در ح��وزه فن��اوری اطالعات و خدم��ات نوین بانکی
تبدی��ل کرد .وی افزود :امروز کس��ب و کار و فناوری
ک است .وی تأسیس
اطالعات از یکدیگر غیرقابل تفکی 

یکهزار نفر در زمینه مشاغل خانگی ،صنایع تبدیلی
و صنای��ع دس��تی منعقد ش��ده که هماکن��ون این
دورههای آموزش��ی در حال برگزاری است .مسؤول
بسیج سازندگی سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان
گفت :از همه عالقهمندان به فعالیت و ایجاد اشتغال
در مش��اغل خانگی ،صنایع دستی ،صنایع تبدیلی و
امنیت غذایی در بخش کش��اورزی اع��م از پرورش
زنبور عس��ل ،قارچ ،ماهی ،گیاه��ان دارویی ،دامهای
سبک (گوسفند و بز) و سنگین (گاو و گوساله) برای
پرداخت تسهیالت بانکی و ارائه آموزشهای مورد نیاز
حمایت میکنیم .رئیس اداره امور ش��عب بانک مهر
اقتصاد اس��تان زنجان نیز گفت :ارائه تسهیالت برای
اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی در اولویت برنامهها

قرار دارد و در اسرع وقت پرداخت میشود .عبدالرضا
خاتمی خاطرنشان کرد :وقتی مجریان و عالقهمندان
نس��بت ب��ه اجرای ای��ن طرحه��ا و ایجاد اش��تغال
تصمیم میگیرن��د ،به پرونده تقاضای تس��هیالتی
آنها در کمترین پروس��ه زمانی رس��یدگی میشود.
به گفته وی ،کس��انی که از س��وی بسیج سازندگی
س��پاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان برای دریافت
تس��هیالت به شعب بانک مهر اقتصاد استان معرفی
شوند ،به معنی تایید طرحهای اقتصاد مقاومتی بوده
و تسهیالت شامل آنها میش��ود .محمدرضا نجفی،
یکی از تولیدکنندگان عس��ل در زنجان در این باره
اظهار داش��ت :مدرک کارشناس��ی شیمی کاربردی
دارم و پی��ش از ای��ن در یکی از ش��رکتهای تولید

تأسیس شرکتهای قدرتمند فناوری اطالعات در بانک ملت
ش��رکتهای قدرتمن��د در حوزه فن��اوری اطالعات
را ناش��ی از آیندهنگ��ری ای��ن بانک توصی��ف کرد و
اظهار داش��ت :ش��رکتهایی مانند «بهسازان ملت»
و «بهپرداخ��ت مل��ت» هماکنون در خ��ارج از مرزها
شناخته شدهاند و صادرات نرمافزار و راهکارهای بانکی
به کشورهای همسایه از برنامههای آتی و قابل اجرای
بانک است .نجف از راهاندازی بخشی از نسخه جدید
سامانه بانکداری متمرکز ( )Core2تا پایان شهریورماه

و آمادگی این بانک برای ارائه این محصول به س��ایر
بانکهای داخل کشور خبر داد .وی در پاسخ به سوالی
درباره تداوم نقش بانک ملت در جایگاههای سوخت نیز
گفت :بانک ملت آمادگی دارد سیستمهای جدید که
در نمایشگاه الکامپ نیز رونمایی شده است را نصب و
بهرهبرداری کند و این تصمیم را به شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی واگذار کردهایم .علیاکبر صابریان،
مدیرکل روابط عمومی بانک ملت نیز با حضور در غرفه

کاپیتان نمو ،به هموطنانت رحم کن!
یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
بر این اس��اس اگر جناب
ظریف هم به این خدای س��ومی معتقد اس��ت،
بای��د بداند کس��انی که دیروز حت��ی آب خوردن
مردم را هم به اش��اره چش��م کدخدا گره زدهاند،
حاال نباید درس ش��کر و کف��ران به ملت بدهند.
وانگه��ی! چنانکه بارها و بارها گفته ش��ده ،بنا به
نظر قاطبه کارشناس��ان اقتص��اد حامی و منتقد
دولت ،تاثیر تحریمها بر اقتصاد ایران در باالترین
ح��د آن ،چیزی بین  15تا  20درصد اس��ت ،لذا
جناب قهرمان دیپلماسی باید بداند مضحکترین
استدالل درباره وضعیت خراب اقتصادی کشور که
رهاورد تفکرات غلط تصمیمگیران تیم اقتصادی
دولت است ،همین است که یکسره آن را به حوزه
کاری ایشان گره بزنیم.
گریهآور اما این است که جناب وزیر امور خارجه
به جای آنکه حداقل صادقانه مسؤولیت همان 15

درصد حوزه مسؤولیتی خودش را بپذیرد ،یکسره
آن را به ش��کر نعم��ت نکردن ع��دهای دیگر گره
زده ،خ��ود و همراهانش را کامال مب��را میداند .از
گفتن چنین کلمهای اب��ا دارم اما بگذارید با تمام
تلخیاش بگویم که داشتن چنین وزیر خارجهای،
بزرگترین فاجعه ممکن در حوزه سیاست خارجی
تاریخ معاصر ایران اس��ت .وزیری که چند سال با
بزرگنمایی نقش خ��ود در اقتصاد ،وعدههای ژول
ورن��ی به مردم میده��د ،روزی دیگر و در همین
مسیر ،با بزرگنمایی قدرت نظامی آمریکا و تحقیر
قدرت ملی ،مردم را میترساند و حاال با فرار از تمام
مس��ؤولیتهایی که مستقیما متوجه او و تفکرات
اشتباهش است ،تنها راهحل ممکن را شکرگزاری
ملت بابت عدم خروج اروپا و دیگران از همین برجام
نیم بند و پا در هوا معرفی میکند.
ژول ورن در کتاب «بیس��ت هزار فرس��نگ زیر
دریا» ،زندگی دریانوردی به نام کاپیتان نیمو را روایت

در شبکههای اجتماعی

@vatanemrooz

میکند که خود و همراهانش را در زیردریایی مرموز
خود حبس کرده و چون یکی از کش��ورهای اروپایی
خانوادهاش را از بین برده ،او به دنبال انتقام است و به
همین دلیل کشتیهای روی آب را غرق میکند .این
مسائل باعث شده بود مردم فکر کنند زیردریایی او
یک هیوالست .حاال که هیوالی افکار اشتباه دولت در
حال تخریب اقتصاد ملی است ،ظریف گویا در هیبت
همان کاپیتان نیمو به کشتیهای بیگناهی که از قضا
خیرخواه او و دولت هستند ،شلیک میکند.
کاپیتان نمو اما خوب اس��ت به جای ش��لیک به
خودیها و بیگناهان ،یک بار هم ش��ده ،اسلحهاش
را درس��ت هدفگیری کن��د و بداند آنها که حاال با او
نرد دوستی میبازند ،شریک همان کشوری هستند
که خانوادهاش را از بین بردهاند! در انتها الزم است از
روح جناب ژول ورن عذرخواهی کنم .آخر او بر خالف
ظریف و دوستانش از چیزهایی حرف میزد که بعدها
همگی به واقعیت پیوست .عذرخواهم ژول عزیز!

س��یم و کابل مدیرخط تولید ب��ودم .وی ادامه داد :از
این ش��غل چشمپوشی و با حمایت بسیج سازندگی
اس��تان زنجان  ۳۰۰میلیون ریال تس��هیالت بانکی
خوداشتغالی دریافت کردم که هماکنون برای  8نفر
نیز اش��تغال ایجاد کردهام .این تولیدکننده عسل که
در ابتدای کار  ۱۰کلنی زنبور عسل داشت هماکنون
این تعداد را به یکهزار و  ۴۰۰کلنی افزایش داده است.
نجفی افزود :عالوه بر تولید عسل ،امسال پرورش زنبور
ملکه با نژادهای کارنیکا ،قفقازی و ایرانی اصالحشده را
انجام میدهم .ژل رویال نیز از دیگر محصوالتی است
که برداشت میکنم .این ژل برای درمان دیابت موثر
اس��ت .وی برداش��ت گرده گل و تولید کرم ترمیمی
را از دیگر ابتکارات خود در بخش تولید عس��ل بیان
ک��رد و افزود :بره موم زنبور عس��ل نیز که قویترین
آنتیبیوتیک است به شرکتهای داروسازی تهران و
قم ارسال میشود .این تولیدکننده عسل خاطرنشان
کرد :امسال توانستم شرکت تعاونی عسل شفابخش
بلقیس انگوران را راهاندازی کنم و عالوه بر آن سولهای
برای بستهبندی عس��ل در روستای «یاستی قلعه»
شهرستان ماهنش��ان ساختهام که با دریافت مجوز از
سوی جهادکشاورزی و صنعت ،معدن و تجارت استان
زنجان میتوانم تعدادی از جوانان بیکار این منطقه را
مش��غول به کار کنم .نجفی با بیان اینکه از سازمان
غذا و دارو مجوز گرفتهام اما جهادکشاورزی و صنعت،
معدن و تجارت استان مجوز فعالیت سوله بستهبندی
عسل را نمیدهند ،افزود :این  ۲دستگاه علت ندادن
مجوز برای فعالیت را محل سوله بیان میکنند که در
محدوده شهرک صنعتی زنجان نیست.
بانک ملت از مشارکت فعال اصحاب رسانه و انعکاس
اخب��ار و معرفی خدمات این بانک به اقش��ار مختلف
جامعه تقدیر و تاکید کرد :در مسیر فعالیتهای روابط
عمومی نیازمند یاری و کمک رس��انهها و خبرنگاران
فرهیخته هستیم .صابریان در پاسخ به سوالی درباره
پیادهس��ازی بانکداری دیجیتال در بانک ملت گفت:
پ��روژه بانکداری دیجیتال در بانک ملت از س��ال ۹۶
و با دس��تور بیگدلی ،مدیرعامل بانک آغاز شده و در
حال پیگیری است .وی افزود :زیرساختهای فناوری
اطالعات ،نرمافزار ،س��ختافزار ،دانش فنی و سرمایه
انسانی این پروژه فراهم شده است.

شماره 5 2499
گلستان

برگزاری آیین تودیع و معارفه
مدیرعامل شرکت آبفار گلستان

با حکم مهندس جانباز رئیس هیأتمدیره و
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور،
مهندسبهزادهرمزیبهعنوانرئیسهیأتمدیره
و مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی
استان گلس��تان منصوب شد .در آیین تکریم و
معارفه مدیرعامل شرکت آبفار گلستان ،مهندس
پاکروح مع��اون راهبری و نظارت بر بهرهبرداری
ش��رکت مهندس��ی آب و فاضالب کشور ضمن
اشاره به حساسیت موضوع آب در شرایط کنونی،
اظهار داش��ت :اهتمام جدی دولت تدبیر و امید
فرصت خوبی برای توسعه زیرساختهای تامین
آب در روستاهای کشور است .وی با بیان اینکه
قریب  ۱۵سال است تهدیدی به نام خشکسالی
در کش��ور داریم ،اذعان داشت :با خشکسالی به
لحاظ کمی کاهش روانآبها را داش��تهایم که
آثار سوء آن در منابع زیرزمینی کشور مشاهده
میشود و امیدواریم با این اعتبارات بتوانیم اجرای
پروژهه��ای عمرانی روس��تاییان و در گام بعدی
بهرهبرداری با روشهای جدید را ادامه دهیم.
مازندران

افزایش بهرهوری راهکار اصلی
موفقیت نظام سالمت است

رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی مازندران در
دومین گردهمایی رؤس��ای بیمارستانها و مراکز
آموزشی -درمانی دانشگاه علوم پزشکي مازندران
بر تالش در راس��تاي افزايش به��رهوري در حوزه
س�لامت تاکيد کرد .دومین گردهمایی روس��ا و
مدیران بیمارس��تانها و مراکز آموزشی -درمانی
تحت پوش��ش دانشگاه علوم پزشکی مازندران در
سال  ۹۷با حضور رئیس و معاونان درمان و توسعه
مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکي مازندران در
ساري برگزار شد .دکتر سیدعباس موسوی ،رئیس
دانشگاه علوم پزش��کی مازندران با بیان اینکه در
نظام سالمت و عملکرد بیمارستانها همواره باید
رضایتمندی بيم��اران را در نظر گرفت ،افزود :در
هر ش��رايطي بايد وضعيت ارائه خدمت با شرايط
مطلوب و با بهرهوري باال باش��د .وی با بیان اینکه
با همفکری میتوانیم به یک برنامه عملياتي جهت
افزايش بهرهوري دس��ت پيدا کنيم ،گفت :از يک
ط��رف بايد با ارائه راهکارهاي مناس��ب به درآمد
مناسبي برسيم و از طرفي با رصد و ارزيابي مناسب
مراکز درماني به اهداف تعيين شده دست يابيم.

عصاره دولت
ادامه از صفحه اول
تیتر دو
ب��ه عب��ارت س��اده اگر
وزیر راهوشهرس��ازی و معاون��ان وی چنین تاخیر
غیرمعقولی در این باب نداشتند به علت احتساب
مالیاتی که از مس��کنهای خالی به دست میآید،
حج��م قابل توجه��ی از تقاضاها ب��ا عرضه جدید
متعادل میشد و شرایط برای چنین تاثیرپذیری
بینالمللیایفراهمنمیشد.
ب��ا مصادیق متعدد میتوان ش��رایط مش��ابه
دیگ��ری را یادآور ش��د که در س��ایه بیتدبیری

مس��ؤوالن دولت��ی ش��رایط برای ش��کلگیری
حفرههای اقتصادیای فراهم ش��د که خود مولد
فس��اد و آسیبزایی بودهاند و در نهایت مسؤوالن
ام��ر آنه��ا را بهجای عوامل داخلی به فش��ارهای
خارجی منسوب کردهاند .عباس آخوندی بهعنوان
نمادی از منش ،نگرش و کنش سیاس��ی دولت
روحان��ی جلوهای از غالب ضعفهای مدیریتیای
اس��ت که در سایه تبلیغات رس��انهای به عوامل
خارجی منسوب میشود .عباس آخوندی تنها یک
وزارتخانه را نمایندگی نمیکند ،او نقاشیای بیکم

و کاست از روند جاری بر دولت محسوب میشود؛
تکبر در داخل و انفعال در خارج ،طلبکار دانستن
خود از مردم و حس بدهکاری داشتن به طرفهای
خارج��ی ،ف��رار از پاس��خگویی در همه جنبهها
و مدعی داش��تن بهترین روشه��ای مدیریتی.
مصاحبه اخیر آخوندی و انتساب ضعفهای جاری
مدیریتیاش به فش��ارهای خارجی نمونه جزء از
کل است که نقایص مدیریتی و ضعف کشورداری
تبدیل ب��ه حربهای برای گروگانگیری سیاس��ت
خارجه کشور شده است.

