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بانک

افزایش سرمایه  ٢٠٣درصدی
بانک صادرات ایران

افزایش سرمایه  ٢٠٣درصدی بانک صادرات
ای��ران با حضور بی��ش از  ۸۷درصد از صاحبان
س��هام در مجمع عمومی فوقالع��اده این بانک
م��ورد تصوی��ب ق��رار گرفت .مجم��ع عمومی
فوقالع��اده این بانک با هدف افزایش س��رمایه
از محل تجدید ارزیابی داراییها ،روز سهش��نبه
 ٢١اس��فندماه  ١٣٩٧با حض��ور  87/19درصد
از س��هامداران برگزار ش��د که طی آن ،افزایش
سرمایه شرکت از  ٥٧هزار و  ٨٠٠میلیارد ریال
به  ١٧٥هزار و  ٣٥٣میلیارد و  ٩٧٢میلیون ریال
به میزان  ٢٠٣درصد مورد تصویب قرار گرفت.

افزایشساعتکاردربانکاقتصادنوين

بان��ک اقتصادنوي��ن با ه��دف ارائه خدمات
مطلوبتر به مشتريان ،ساعت کار شعب خود در
کالنشهرها را تا پايان سال جاري افزايش داد .به
گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوين ،با توجه
به افزايش حجم مراجعات به ش��عب اين بانک
در روزهاي پاياني س��ال و ب��ه منظور رفاه حال
مشتريان ،ساعت کار شعب اين بانک در استان
تهران و کالنشهرها افزايش يافت .بر اين اساس
شعب اين بانک در اس��تان تهران (به استثنای
شعب بازار آهن ،بازار استيل ،صنعتگران ،خيابان
دماوند و چهاردانگه) و کالنشهرهاي کرج ،تبريز،
اصفهان ،شيراز و مشهد تا  28اسفندماه  97در
روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت  8صبح تا
 17:30و روز پنجشنبه  23اسفند  97از ساعت
 8تا  13:30به صورت يکسره مفتوح بوده و آماده
ارائه خدمت به مشتريان ارجمند است.

فعالیت باجه عصر در تمام شعب
بانک ملت تا پایان اسفندماه

تمام ش��عب بانک ملت تا پایان اسفندماه
سال جاری با هدف ارائه هرچه بیشتر خدمات
به مش��تریان ،دارای باجه عصر خواهند بود .به
گزارش روابط عمومی بانک ملت ،تمام ش��عب
این بانک تا روز سهش��نبه  ۲۸اسفندماه سال
جاری به استثنای روز پنجشنبه  ۲۳اسفندماه،
با باجه عصر به ارائه خدمات به مشتریان خواهند
پرداخت .بر اساس این گزارش ،ساعت کار باجه
عصر ش��عب بانک ملت در روزهای یادشده ،به
میزان  3ساعت بیشتر از ساعت کار عادی این
شعب خواهد بود.

پنجشنبه  23اسفند 1397

در راستای حمایت از قشر کمدرآمد استان تا پایان سال آینده انجام میشود

ساخت 10هزار واحد مسکونی در خراسان جنوبی

رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور که عصر
روز سهشنبه در شورای برنامهریزی و توسعه استان
خراسان جنوبی سخن میگفت با بیان اینکه در سفر
وی به خراسان جنوبی در مجموع  ۲۰برنامه و طرح
در استان انجام خواهد شد ،افزود ۹۴۰ :میلیارد تومان
برای توسعه زیرساختهای خراسان جنوبی و بیش از
 ۷۰۰میلیارد تومان برای اشتغال جوانان این استان
اختصاص مییابد .به گزارش اداره کل روابط عمومی
استانداری خراسان جنوبی ،محمدباقر نوبخت اظهار
داش��ت :در این سفر مس��ؤوالن و نمایندگان استان
مطالب مهمی را درباره استان بیان کردند كه گویای
مش��كالت و نواقصی اس��ت كه در این استان وجود
دارد؛ مش��کالتی كه میتوان با یك ارتباط دوجانبه
آنها را پیش ب��رد و رفع کرد .معاون رئیسجمهور و
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه
برای خراسان جنوبی برنامه توسع ه دوسالهای تعریف
شده اس��ت ،بیان کرد :برنامه نخست ما در راستای
توس��عه زیرساختهاس��ت ،چرا كه زیرساختهای
اس��تان با توجه به ظرفیتهایش مناس��ب نیست و
باید در این زمینه تالش بیش��تری شود .نوبخت با
بی��ان اینکه در این راس��تا  ۹۴۰میلیارد تومان برای
توس��عه زیرساختهای اس��تان در نظر گرفته شده
اس��ت ،تصریح کرد :تالش خواهیم کرد در این سفر
با اختصاص اعتبار برای تقویت زیرساختها بخشی از
عقبماندگیهای موجود در این بخش را رفع کنیم.

معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
کش��ور یادآور شد :بخش دیگری از برنامههای ما در
این س��فر مربوط به اش��تغال جوانان بود که در این
راستا بیش از  ۷۰۰میلیارد تومان تنها برای اشتغال
جوانان در نظر گرفتیم .نوبخت اظهار داشت :بخش
دیگر برنامهها مربوط به امور ارزی است که اختصاص
 ۲۰۰میلی��ون دالر از صندوق توس��عه ملی به این
استان در گرو ارائه طرحهایی است که دارای توجیه
اقتصادی باش��د .وی افزود :بس��ته دیگری که برای
استان تعریف شده در رابطه با مسکن افراد کمدرآمد

برگزاری «رزمایش همیاران ناجی» در جنوب کشور
مدی��ر اداره بنادر و دریان��وردی بندرلنگه از
برگزاری بزرگترین مانور جس��توجو و نجات
دریایی ویژه همیاران ناجی منطقه جنوب کشور
در آبهای س��احلی بین بنادر چارک ،آفتاب و
جزیره کیش خبر داد .قاسم عسکرینسب ضمن
اعالم این خبر اظهار داشت :این رزمایش تمرینی
به هم��ت اداره بنادر و دریان��وردی بندر لنگه و
منطقه غرب اس��تان هرمزگان در راستای حفظ
آمادگی دستاندرکاران سفرهای دریایی هنگام
بروز س��وانح و س��نجش توانمندی آن��ان برای
پشتیبانی از طرح تسهیل سفرهای دریایی نوروز
 ۹۸برگزار شد .وی افزود :در این رزمایش که طی

 2روز و در  3مرحله آموزش تئوری ،تمرینهای
جستوجو و نجات و همچنین ارزیابی و تحلیل
عملی��ات به مرحل��ه اجرا درآمد ،تمام ش��رایط
بحراني در دریا شبیهس��ازی و عملیاتی شد .به
گفته عسکرینسب ،بزرگترین مانور جستوجو
و نجات همیاران ناجی منطقه جنوب کش��ور با
حضور ناوگان دریایی ش��امل  ۱۰فروند شناور و
پشتیبانی  4دستگاه آمبوالنس در خشکی اجرا
ش��د و یکی از سایتهای پرورش ماهی واقع در
آبهای ساحلی حدفاصل بنادر چارک ،آفتاب و
کیش به عنوان موقعیت فرضی رزمایش در نظر
گرفته شد.

استان است که در این راستا  ۱۰هزار واحد مسكونی
ظرف مدت یك س��ال در استان ساخته خواهد شد.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
کشور با بیان اینکه در این راستا  ۵۰۰میلیارد تومان
اعتبار هزینه خواهد ش��د ،گفت :امید اس��ت تا دهه
فجر و در غیر این صورت تا پایان اس��فندماه س��ال
 ۹۸این پروژه به بهرهبرداری برس��د .نوبخت با بیان
اینکه برای ارزیابی و نظارت بر این برنامه میانمدت
دوساله خراس��ان جنوبی خود را مسؤول میدانیم،
بیان کرد :برای توس��عه خراس��ان جنوبی کارگروه

توس��عه را در مركز تعریف خواهیم كرد .وی با بیان
اینکه امید است سال آینده شاهد بهرهبرداری بخشی
از پروژههای استان باشیم ،اظهار داشت :در این سفر
در مجموع  ۲۰برنامه و طرح در استان انجام میشود
که مبارک مردم اس��تان باشد .معاون رئیسجمهور
و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه
 ۳ه��زار و  ۱۴۰میلیارد تومان اعتب��ار برای این ۲۰
پروژه اختصاص داده میش��ود ،گفت :در این راستا
در بحث زیرساختهای آموزشوپرورش  ۶۰میلیارد
تومان ،فرهنگ و گردش��گری  ۳۲میلی��ارد تومان،
ورزش  ۱۰میلی��ارد تومان ،توس��عه روس��تاها ۱۱۵
میلیارد تومان ،حملونقل  ۵۶۰میلیارد تومان و منابع
آبی  ۱۲۰میلیارد توم��ان اختصاص مییابد .در این
س��فر  ۳۲هزار و ششصدوسیامین واحد طرح ویژه
بهسازی و نوسازی مسکن روستایی استان خراسان
جنوبی با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه ،رئیس
بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،استاندار خراسان جنوبی
و جمعی از مسؤوالن استانی در روستای معصومآباد
شهرس��تان خوس��ف مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
همچنی��ن تاکنون  ۳۲هزار و  ۶۳۰واحد مس��کونی
روستایی غیرمقاوم در استان بهسازی و نوسازی شده
است .بر پایه این گزارش ،طبق سرشماری نفوس و
مسکن سال  ۹۵تعداد  ۸۸هزار و  ۸۳۵واحد مسکونی
روس��تایی در اس��تان وجود دارد که  ۳۶هزار و ۴۲۲
واحد كمدوام و بیدوام نیاز به مقاومسازی دارد.

شرکت بیش از ۱۰هزار نفر در آزمون حفظ و مفاهیم قرآن
مدی��رکل اوقاف و امور خیریه اس��تان قم گفت:
 6ه��زار و  450نفر در آزمون کتبی و  3هزار و 705
نفر در آزمون ش��فاهی حفظ و مفاهیم قرآن کریم
ش��رکت کردند که این آمار نسبت به سال گذشته
 10درصد افزایش داشته است ،هر چند سال گذشته
آمار دانشآموزان را نیز داش��تیم اما امس��ال آزمون
دانشآموزی به صورت جداگانه با حضور  70هزار نفر
در قم دنبال ش��ده است .حجتاالسالم والمسلمین
عباس اسکندری در نشست شورای توسعه و ترویج
فرهنگ قرآنی اس��تان قم که در سالن محراب حرم
مطهر بانوی کرامت برگزار ش��د ،با اش��اره به اینکه
آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم امسال

ت کل فرهنگ و
ب��ا نظم مطلوبی با مش��ارکت ادارا 
ارشاد اسالمی و اوقاف و امور خیریه استان قم برگزار
ش��ده اس��ت ،اظهار کرد :آموزشوپرورش ،شبکه 5
صداوسیما ،مؤسس��ات قرآنی مردم و دستگاههای
فرهنگ��ی مرتبط با قرآن و عت��رت در برگزاری این
آزمون مش��ارکت داش��تهاند .وی اضافه کرد ۶ :هزار
و  ۴۵۰نف��ر در آزم��ون کتبی و  3ه��زار و  ۷۰۵نفر
در آزمون شفاهی شرکت کردند که این آمار نسبت
به س��ال گذشته  ۱۰درصد افزایش داشته است هر
چند سال گذش��ته آمار دانشآموزان را نیز داشتیم
اما امس��ال آزمون دانشآموزی به صورت جداگانه با
حضور  ۷۰هزار نفر در قم دنبال شده است.

مازندران

نشست مشترک مدیران نفتی
مناطقشمالی

مس��ؤول روابط عمومی شرکت ملی پخش
فرآوردهه��ای نفت��ی منطقه س��اری گفت :به
منظور ایجاد وحدت روی��ه و هماهنگی در امر
سوخترسانی ،نشست مشترک مناطق شمالی
کش��ور برگزار ش��د .عباس خلیلپور بیان کرد:
این نشس��ت ب��ه منظور آمادگ��ی و هماهنگی
نوروزی و برنامهریزی در امر سوخترسانی ایام
تعطیالت نوروز  ۹۸انجام شد .وی اظهار داشت:
این نشس��ت با حضور مدیران و روسای تامین
و توزیع ،رؤس��ای حملونقل ،روس��ای انبارها و
رؤسای حراس��ت مناطق شمال کشور تشکیل
شد .خلیلپور اظهار کرد :در این نشست مدیران
مناطق سخنانی را درباره آمادگی نوروزی ایراد
کردند و س��بحان رجبپور مدیر ش��رکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی منطقه س��اری ضمن
تقدی��ر از برپایی این نشس��ت ،گف��ت :مدیران
مناطق ش��مالی با حضور در این نشستها در
حقیقت مسیر خدمتگزاری را هموار و مشکالت
مردم را با تصمیمات درست خود رفع میکنند.

آغاز به کار طرح شهرداران
مدارس در ساری

ش��هردار س��اری در دی��دار ب��ا دانشآموزان
مدارس ناحیه  2س��اری تغیی��ر الگوی مصرف را
بهترین راهحل برای کاهش تولید زباله دانس��ت
و گف��ت :پیگیریها و حمای��ت دانشآموزان در
اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ نقش موثری در
کاهش تولید زباله خواهد داشت .مهدی عبوری،
شهردار ساری در سخنانی ضمن خوشامدگویی
به دانشآموزان ،هدف از برگزاری این جلس��ه را
انتخاب ش��هرداران مدارس از میان آنان و ترویج
فرهنگ مشارکتپذیری دانشآموزان برای اداره
مجموعه شهری توس��ط اهالی شهر عنوان کرد
و اظهار داش��ت :بر اس��اس تجربیات گذشته و با
توجه به نقش موثر دانشآموزان در فرهنگسازی،
برگزاری این جلسات با محوریت تفکیک زباله از
مبدأ با حضور آنان در دستور کار قرار گرفت .وی
با قدردانی از همکاری اداره آموزشوپرورش ناحیه
 2در راس��تای طرح تفکیک زباله از مبدأ ،افزود:
حمل زباله هزینههای زیادی را برای ش��هرداری
ساری در پی دارد و بخش مهم این هزینه مربوط
به تولید زیاد زباله است و همه ما موظفیم تالش
خود را در راستای کاهش زباله مضاعف کنیم.

