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تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگارتوســعه ایرانی-دکتــر 
اسماعیل للـــه گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پیامی،  

سالروز تاسیس این بانک را تبریک گفت.
درمتن این پیام آمده است :  شصت و دومین سالروز تأسیس 
بانک رفاه کارگران را به تمامی سهامداران، مشتریان، کارکنان 

و ذی نفعان تبریک عرض می نمایم. 
وقتی که در آخرین سال های دهه 30 بانک رفاه کارگران 
تأسیس شد، شاید چشم انداز درخشان و امیدوار کننده ای به 
چشم نمی خورد، اما با گذشــت زمان و همراهی و مساعدت 
ســهامداران، ذی نفعان و مشــتریان گرامی، تالش مضاعف 
کارکنان مجموعه به ثمر نشست و بسیاری از رویا ها و آرمان ها 
به واقعیت تبدیل شد. فلسفه وجودی بانک رفاه، خدمت رسانی 
به شهروندان به ویژه قشر زحمت کش کارگر، بازنشستگان و 
مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی بود که در طی این 

شش دهه ســرلوحه برنامه ها قرار گرفته است و بانک همواره 
تالش می کند خدمات شایسته و مناسبی به مجموعه بزرگ 
تأمین اجتماعی ارائه کند. اما بانک رفاه کارگران عالوه بر تأمین 
اجتماعی، افق فعالیت هایش را گســترش داده است و دامنه 
خدماتش سایر بخش های اقتصادی کشور را نیز در بر گرفته 
است. حضور مؤثر در حوزه اشتغال زایی و حمایت از بنگاه های 
تولیدی به ویژه در مناطق کمتر برخوردار کشور، مشارکت در 
تأمین مالی پروژه ها و طرح های کالن کشور نظیر حوزه نفت، 
گاز و پتروشیمی، فراهم کردن زمینه همکاری با استارت آپ ها 
و شــرکت های دانش بنیان و ... بخش کوچکی از فعالیت های 

بانک رفاه کارگران است.
همراهی و مشــارکت در طرح های حوزه ســالمت کشور 
نظیر ساختن بیمارستان، تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و 
خدمات مناسب به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، 

کادر درمان و فعاالن حوزه سالمت به ویژه در دوران همه گیری 
کرونا، از دیگر اقدامات افتخار آفرین بانک رفاه کارگران است.

گسترش مسئولیت های اجتماعی و حضور مؤثر در مناطق 
محروم کشور و مشارکت در مدرسه سازی، مراکز ورزشی، طرح 
های آب رسانی و ... نیز از دستاوردهای بانک رفاه کارگران در 

طی این سال ها بوده است.
در شــرایط کنونی، که با مســاعدت و همراهی مسئوالن 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، 
ســرمایه بانک رفاه کارگران به میزان 192هزار میلیارد ریال 
افزایش یافته است و با تمهیداتی که برای افزایش مجدد سرمایه 
بانک به میزان 400 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است؛ 
بهتر می توان در مسیر تحقق سند راهبردی بانک که با شعار 
“نوآور در بانکداری دیجیتال، سرآمد در بانکداری جامع” تعریف 
شده است، گام برداشت. اکنون بانک رفاه کارگران با ایجاد زیر 

ساخت های الزم و بهبود و تقویت آن، استفاده از فناوری های 
نوین ارتباطی و الکترونیکی، تالش می کند خدمات مطلوب 
تری به مشتریان ارائه کند و به عنوان بانکی پیشرو حضور مؤثر 
خود را بیش از پیش در عرصه های مختلف خدمت رسانی به 

شهروندان تثبیت کند.  
بدون شــک، همه موفقیت ها و دســتاوردهای بانک رفاه 
کارگران در سایه همراهی و همدلی سهامداران، ذی نفعان و 
مشــتریان و ایثار و فداکاری های مجموعه کارکنان به دست 
آمده است که در شرایط ســخت و دشوار و حتی تا پای جان بر 

عهد و پیمان خود بر خدمت رسانی به هم وطنان باقی ماندند.
قدردان همه این همراهی ها و تالش ها هستیم و اطمینان 
داریم اگر چه مسیر سخت و دشوار است، اما همراهی سهامداران 
و مشتریان و تالش و همت واالی کارکنان مجموعه، نوید بخش 

آینده ای بهتر و روشن تر است.

همدان-مریم قاسمی،خبرنگارتوسعه ایرانی- فرماندار 
همدان اعالم کرد: آب قسمتی از شهر همدان که عمدتاً در 
بخش شرقی است، از ســداکباتان تأمین می شد بنابراین 
برقراری ارتباط بین مناطق شهر احداث 1۵ کیلومتر خط 

انتقال آغاز شده است.
محمدعلی محمــدی  در تشــریح آخریــن وضعیت 
آب شــرب شــهر همدان، اظهار کرد: با توجه به  وضعیت 
پیش آمده تمامــی ارکان و مدیریت عالی اســتان و همه 
مجموعه های ذی مدخل در این ارتباط وارد عرصه شده اند 
و خدمات ویژه و جهادی را شروع کرده اند. این قضیه مربوط 
به حدود 10 روز پیش تا حال حاضر اســت که با اقدامات 

جهادی به دنبال رفع موانع هستیم.
وی ادامه داد: در این راستا چند تا مورد را دنبال کردیم؛ 
مورد اول در ارتباط با این است که بتوانیم از منابع موجود 
و در اختیار در استان نســبت به تأمین و ترمیم منابع مورد 

نیازمان اقدام کنیم. آنچه که مورد نیاز مردم شــریف بوده 
و حق حیاتی و مســلم هر انسان اســت، تأمین آب سالم 
بهداشتی است که باید در اختیارشان قرار گیرد بنابراین در 

این ارتباط اقدامات خیلی خوبی انجام شده است.
محمدی افــزود: در کنار حفــاری چاه هایی در داخل 
شهرســتان همدان که از چند ماه پیش برای پیشــگیری 
و پیش بینــی این موضوع بــوده، تمامی ایــن چاه ها یکی 
یکی وارد مدار شــده اند، باز به این میزان بسنده نکردیم و 
چاه هایی که مربوط به بخش کشــاورزی است و قابلیت در 
دسترس بودن را داشتند یعنی در مســیر خط انتقال آب 
شهری ما بودند را با همراهی و همکاری کشاورزان عزیز و 
بزرگوارمان در بخش تولید داریم وارد مدار می کنیم البته 

همه اینها هنوز وارد مدار نشده است.
وی خاطرنشــان کرد: در این راســتا بــا صحبت ها و 
رایزنی های انجام شــده و تأمین منابع مالــی آن، در کنار 

امکانــات و زیرســاخت هایی که بایــد اتفــاق می افتاد و 
تجهیزاتی که مورد نیاز بود، همــه این چاه ها یکی یکی در 

حال ورود به مدار آبرسانی شهر همدان هستند.
فرماندار همدان تصریح کرد: مورد دوم، مشخص شدن و 
رفع و اصالح خالئی است که بین یک قسمتی از شهر همدان 
وجود دارد که عمدتاً در بخش شرقی است؛ یعنی قسمتی از 
شهرک های ما مثل شهرک بهشتی، شهرک مدنی و شهرک 
امیرکبیر عمدتاً از آب سد اکباتان به عنوان آب های سطحی 
برخوردار بودند و با کم شــدن برداشت از ســد اکباتان و 
شرایطی که در این راســتا پیش آمده، به ناچار باید ارتباط 

بین مناطق را برقرار می کردیم.
وی اضافه کرد: به همین منظور احداث خط انتقال 1۵ 
کیلومتری شروع شــده تا بتوانیم بخشی از آب های خارج 
از شهرستان همدان را که در مســیر خط اجرایی آبرسانی 
از سد تالوار قرار دارند و بخشــی مربوط به مالکیت دولت و 

بخشی هم مربوط به بخش خصوصی است، توسط این خط 
وارد عرصه کنیم.

محمدی ادامه داد: این آب ها بــه مجموعه تصفیه خانه 
شــهید بهشــتی می آید و از آنجا وارد مدار خواهد شد تا 
بتوانیم رفع مشــکل عمده این موضوع را داشــته باشیم 
که البته این نافی تــالش در جهت ایجاد یــک آب پایدار 
برای مردم عزیز ما نیســت که در این راستا اقدامات بسیار 
ارزشمندی دارد اتفاق می افتد و شبانه روزی است و حتماً 
مردم در جریان هســتند که وزیر نیرو و معاونانش دائماً در 

حال سفر به استان برای رفع مشکل همدان هستند.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران:

 خدمت رسانی به هم وطنان، عهد و پیمانی است که بر آن استوار هستیم

فرماندار همدان اعالم کرد؛

آغاز احداث خط انتقال ۱۵ کیلومتری آب برای برقراری ارتباط بین مناطق همدان

خبر

در چهارمين روز هفته دولت،
 افتتاح پروژه فيبرنوري شهرك صنعتي سلمانشهر برگزار شد

ساری-خبرنگارتوسعه ایرانی-همزمان با چهارمین روز هفته دولت، با حضور میالدي معاون توسعه مدیریت و منابع 
شرکت شــهرکهاي صنعتي، نوروزي مدیرعامل شــرکت مخابرات اســتان، فرماندار و امام جمعه سلمانشهر و جمعي از 

مسئولین دستگاههاي اجرایي شهرستان، پروژه فیبرنوري شهرک صنعتي سلمانشهر افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، علیرضا میالدي در آئین افتتاح پروژه فیبرنوري شهرک 
صنعتي سلمانشهر اظهار داشت: این شهرک بعنوان یکي از فعالترین شهرکهاي صنعتي استان با وسعت 92 هکتار، داراي 

81 واحد بهره بردار فعال بوده که براي 1728 نفر اشتغال ایجاد کرده است.

 ، منــی مو یــم  مر - ن صفها ا
خبرنگارتوســعه توســعه ایرانی-

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان 
اصفهــان گفــت: امســال در هفته 
دولت 2۵0 پروژه بــا اعتباری بالغ بر 
۵00 میلیارد تومــان در حوزه های 
برق رسانی، توسعه مشترکین جدید 
و  پایداری شــبکه به بهــره برداری 

می رسد.
حمید عالقمندان به مناســبت 
هفته دولــت در نشســت خبری با 
اصحاب رســانه، اظهار کرد: شرکت 
توزیع برق اســتان با23 شهرستان 
،سال گذشــته تابســتان سختی را 

گذراند، اما امســال با تدبیر دولت، 
بدون خاموشــی از پیک تابســتان 

گذر کردیم.
مدیرعامــل شــرکت توزیع برق 
اســتان اصفهــان گفــت: امســال 
با همــکاری وزارت صمــت، طرح 
مدیریت بار در حوزه صنعت و شرکت 
شــهرک ها انجام شــد، همچنین با 
همکاری بخش کشاورزی، تابستان 
امســال در بخش خانگــی و تجاری 

بدون خاموشی سپری شد.
وی در ادامــه اظهــار کــرد: در 
تابســتان امســال، 78 درصد مردم 
استان رعایت الگوی مصرف داشتند 

و پاداش هایی برای آنها در نظر گرفته 
شد همچنین 22 درصد مشترکین 

الگوی مصرف را رعایت نکردند.
عالقمنــدان به کاهــش مصرف 
برق ادارات اشــاره کرد و افزود : در 
تابســتان به مجموعه ادارات استان 
نامه و اخطارهایی ابالغ شــد که در 
این مسیر 8۵ درصد ادارات ما در کم 
کردن مصرف انرژی در زمان اداری 
و غیراداری همــکاری کردند و قرار 
است این برنامه در بدنه اداری دولت 

الگو شود.
وی با بیان اینکه مشکالت برق در 
دوران تابستان مربوط به عدم توازن 

تولید و مصرف است، گفت: آنچه در 
حوزه افزایش و توسعه برق بر عهده 
شــرکت های توزیع است، گسترش 
نیروگاه خورشیدی  پشت بامی است 
که اســتان اصفهان بــا 18 مگاوات 
تولید نیروگاه خورشیدی پشت بامی 
که اکثراً پنج کیلوواتی اســت، رتبه 

نخست کشور را دارد.
مدیرعامــل شــرکت توزیع برق 
اســتان اصفهان گفت: 20 نیروگاه 
خورشــیدی 1000 کیلوواتــی در 
هفته دولــت در اســتان اصفهان به 
بهره بــرداری می رســد،همچنین 
اعتبار پنج هزار نیروگاه خورشیدی 

پیش بینی شده است که در سال اول 
دو هزار نیروگاه وارد مدار خواهد شد.

عالقمنــدان دربــاره پروژه های 
هفتــه دولت شــرکت توزیــع برق 
اســتان، گفت: از ابتدای سال جاری 
تا هفته دولــت ، حــدود 18 هزار و 
31 متقاضــی جدید را در اســتان 
برق دار کردیم که بــرای آنها بالغ بر 
324 میلیارد تومان هزینه شــبکه و 
زیرساخت اجرا کرده ایم، همچنین 
برای افزایــش ضریــب اطمینان و 
نگهداری شــبکه حرکتی به عنوان 
تبدیل شبکه های ســیمی به کابل 
خودنگهدار صورت گرفته که تاکنون 

720 کیلومتر آن تبدیل شده است.
وی افــزود: 18 هــزار کیلومتر 
شــبکه فشــار ضعیف در اســتان 
اصفهــان وجــود دارد کــه تاکنون 
10 هــزار کیلومتــر آن به شــبکه 
خودنگهدار تبدیل شــده است و تا 
سال 1402 کل شبکه فشار ضعیف 
به شبکه خودنگهدار تبدیل خواهد 

شد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع 
برق اســتان اصفهــان تصریح کرد: 
نصــب کلیدهای قدرت، توســعه و 
 بهینه ســازی شــبکه های بــرق 
روستایی اقداماتی است که با اعتبار 
حدود ۵0 میلیارد تومان انجام شده 

است.
وی بــا بیــان اینکه در اســتان 
اصفهان ابر ششــم فهام کشــور را 
مســتقر کرده ایم، اظهــار کرد: در 
راســتای این پروژه زیرساخت های 
مربوط به حوزه آی تی و انفورماتیک 

توسعه بسیاری داشــته که تاکنون 
نزدیک به 13 میلیــارد تومان برای 
ایجاد زیرساخت ها هزینه شده است.

عالقمندان تاکیــد کرد: در حال 
حاضر بیش از 43 هــزار کنتور فهام 
در استان نصب و در حال بهره برداری 
است و تمام مشترکین دیماندی برق 
و کشاورزی استان اصفهان مجهز به 

کنتور فهام هستند .
مطالبه 100 میلیاردی شــرکت 

توزیع برق استان از مشترکین خود
مدیرعامــل شــرکت توزیع برق 
اســتان اصفهان تاکید کرد: در طرح 
مدیریت بــار با توجه بــه همکاری 
بخش کشاورزی، کشاورزانی که بین 
چهار تا پنج ســاعت چاه های خود را 
خاموش کردند، مصــرف برق آنها تا 
پایان همان روز رایــگان بود و تقریباً 
دو سوم کشاورزان اســتان تابستان 

امسال با ما همکاری کردند.

حميد عالقمندان به 
مناسبت هفته دولت در 

نشست خبری با اصحاب 
رسانه، اظهار کرد: شرکت 

توزیع برق استان با۲۳ 
شهرستان ،سال گذشته 

تابستان سختی را گذراند، 
اما امسال با تدبير دولت، 

بدون خاموشی از پيک 
تابستان گذر کردیم.

نماینده ولی فقيه در استان :
بناهای تاریخی گنجینه ای برای 

معرفی هویت مردم کردستان است

ســنندج -  گالله فرهادی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-نماینده ولــی فقیه در کردســتان، با 
بیان اینکه آثار و بناهــای تاریخی گنجینه ای 
ارزشــمند برای معرفی هویت و فرهنگ مردم 
استان اســت، بر حفظ و حراست از آن ها تاکید 

کرد.
حجت االســالم والمســلمین عبدالرضــا 
پورذهبی همزمــان با هفته دولــت در بازدید 
از کارگاه های صنایع دســتی، موزه ها و اماکن 
تاریخی شهرســتان ســنندج که با همراهی 
مدیــر کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی کردســتان انجام شــد، گفت: 
»وجود اماکن تاریخی ارزشمند و صنایع دستی 
فاخــر از مهمتریــن ظرفیت هــا و امتیازات 

کردستان هستند.«
نماینده ولی فقیه در کردستان اظهار کرد: 
»آثــار و اماکن تاریخــی، میراثــی ماندگار از 
گذشتگان است که باید زمینه حفظ و نگهداری 

از آن ها در شرایط مناسب فراهم شود.«
او با ابراز رضایت از اقدام های انجام شده در 
حوزه صنایع دستی استان، این تالش ها را قابل 
تقدیر خواند و افزود: »کردستان دارای جوانان 
و هنرمندانــی به نام، مبتکــر و خالق در حوزه 

صنایع دستی است.«
حجت االســالم پورذهبی عنــوان کرد: »با 
حمایت از هنرمندان و توسعه فعالیت ها در این 
بخش می توان به دستاوردهای خوبی در حوزه 

تولید و اشتغال دست یافت.«
نماینده ولی فقیه در کردستان با بیان اینکه 
مقام معظــم رهبری )مدظله العالی( در ســفر 
پر خیر و برکتشان به کردســتان این استان را 
اســتانی فرهنگی نامیدند، یادآور شــد: »باید 
کردســتان فرهنگی با همه ظرفیت هایش در 

سطح ملی و جهانی به مردم معرفی شود.«
ظرفیت های تاریخی و فرهنگی کردســتان 

زمینه جذب گردشگر را فراهم کرده است
مدیــرکل  میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی کردســتان، گفت: »کردستان با 
وجود پتانســیل های منحصر به فــرد تاریخی، 
فرهنگی و گردشــگری، همواره مــورد توجه 
گردشــگران داخلی و خارجی و یکی از مقاصد 

سفرهای آن ها بوده است.«
یعقوب گویلیان اظهار کرد: »احیای بناهای 
تاریخی و توسعه زیرســاخت های گردشگری 
جزو اولویت هــای کاری این اداره کل اســت، 
به طوری که با تشویق نمودن بخش خصوصی و 
واگذاری بناهای تاریخی به این بخش و تعریف 
کاربری های مناســب گردشــگری و فرهنگی 
به دنبال رونق بیــش از پیش ایــن صنعت در 

استان هستیم.«
مدیــرکل  میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی کردستان، از برنامه ریزی و انجام 
اقدام های الزم درحوزه صنایع دســتی استان 
نیز خبــر داد و افزود: »مجتمع صنایع دســتی 
شهرستان ســنندج به منظور حمایت بیشتر از 
کارآفرینان و فعاالن این حوزه در هفته دولت به 

بهره برداری می رسد.«
         

 مدیرکل امور عشایری استان : 
۲۳۰ پنل خورشیدی هفته 

دولت بین عشایر ایالم توزیع 
می شود

ایالم - حسن بیگی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
مدیرکل امور عشایری ایالم گفت: به مناسبت 
هفته دولت و با مشارکت شرکت توزیع نیروی 
برق استان 230 پنل خورشــیدی بین عشایر 

استان توزیع می شود.
فرشــاد یاســمی با بیان اینکه این پنل ها 
توسط شــرکت برق اســتان تهیه شده است، 
اظهار داشــت: 90درصد هزینه خرید توسط 
دولــت و ده درصد نیز توســط عشــایر تقبل 
می شــود. وی افزود: تاکنون ســه هــزار پنل 
خورشیدی طی ســه مرحله بین عشایر استان 
توزیع شده است. مدیرکل امور عشایر ی ایالم 
بیان داشــت: پروژه تامین آب شــرب عشایر 
کولگ شهرستان مهران با پیشرفت فیزیکی 30 

درصد در حال اجرا است.

استانها به مناسبت هفته دولت انجام می شود؛

بهره برداری از ۲۵۰ پروژه شرکت توزیع برق استان اصفهان 


