32

اقتصا
جامعه

نخستین کارگاه آموزشی در قالب طرح
سرباز مهارت نیروهای مسلح

3

مذهبی

بقعه متبرکه ابوالحسن
نیازمند حمایت مالی

(ع)

www.jamejamonline.ir
دراستان ایالم
روزنامه
ضمیمهرایگان
ضمیمه
استان ایالم
روزنامه در
رایگان

www.daneshpayam.ir

استقبال مدیریت و کارکنان منطقه ایالم
از قهرمان وزنه برداری جهان
صفحه43

4605
دسامبرشماره
2016
االول 3
ربیع1437
29شوال
سال هجدهم ،شماره 4992
| 2017
آگوست13
| 1439
24 | 1395
مرداد1396
 13آذر
چهارشنبه22
چهارشنبه

مشارکت 30تیمدراجرایطرح زمستانیپلیسراهایالم
صفحه 3

درخشش کشاورزی
دهلران ،مرهون مهارت
زراعی بهره برداران

معــاون زراعــی وزیــر جهــاد کشــاورزی دهلــران را بــه نگیــن
کشــاورزی منطقــه توصیــف کــرد و گفــت :جایــگاه کشــاورزی
شهرســتان دهلــران بــه عنــوان نگیــن منطقــه متکــی بــه تــاش و
مرهــون مهــارت زارعــان آن اســت.
عبــاس کشــاورز بعــد از بازدیــد از مــزارع شهرســتان مــرزی دهلــران
در گفــت وگویــی خبــری افــزود :مهــارت کشــاورزان در اســتفاده از
شــرایط اقلیمــی خــاص باعــث شــده ایــن شهرســتان جایــگاه مهمــی
در کشــاورزی اســتان ایــام و ایــن منطقــه از کشــور داشــته باشــد.
وی بــا اشــاره بــه ســطح زیــر کشــت گنــدم ،کلــزا ،چغنــدر قنــد و...
در دهلــران گفــت :ترکیــب ســرمایه انســانی ماهــر و منابــع غنــی
آب و خــاک باعــث شــکل گیــری بیشــترین تنــوع و تنــاوب زراعــی
بخــش کشــاورزی و زراعــی در ایــن شهرســتان مــرزی شــده اســت.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی رونــد توســعه کاشــت دانههــای
روغنــی را در ایــن شهرســتان مطلــوب دانســت و اظهــار کــرد:
دهلــران در زمینــه کشــت کلــزا یکــی از  15شهرســتان برتــر کشــور
است.کشــاورز افــزود :تنــاوب کشــت کلــزا بــرای کشــت گنــدم بــرای
حاصلخیــزی خــاک ،بــرای کنتــرل بیماریهــا و علفهــای هــرز و،...
دارای مزیتهــای بســیار زیــادی میباشــد.
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يک دهه بانکداري قرض الحسنه ،نماد بانکداري ناب اسالمي

اینــک  10ســال از فعالیــت
بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران
میگــذرد .بانکــی کــه بــا ســرمایه
بانکهــای دولتــی جهــت فعالیــت
در حــوزه قــرض الحســنه شــروع بــه
فعالیــت نمــود .شــاید در آن روز کمتر
کســی بــه آینــده و سرنوشــت ایــن
بانــک خوشــبین بــود ولــی هــر روز کــه
میگــذرد و هــر برگــی کــه از تقویــم
بانکــداری در ایــران ورق میخــورد،
سیســتم بانکــی کشــور بیشــتر و
بیشــتر از طریــق کاهــش نــرخ ،خــود را
بــا بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران
همراســتا مینمایــد.
بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران
بــرگ زرینــی در تاریــخ بانکــداری
ایــران اســت کــه نشــان داد در
بحبوحــه جریانهــای اقتصــادی
مختلــف و گاهــی متضــاد ،سیســتم
مالــی منســجمی اســت که تــداوم دارد
و منشــا خیــر و برکــت اســت و برخالف
بســیاری دیگــر کــه بــا نرخهــای
آنچنانــی کار میکننــد ،عــاوه بــر
آنکــه نیازهــای مشــتریان خــود را بــا
کمتریــن قیمــت بــرآورده میســازد،
چــرخ آن بــا ســرعت میچرخــد.
بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران
بانکــی اســت کــه در معامــات بانکــی
خالصــه نشــده اســت و همــه چیــزش
هزینه-منفعــت نیســت .نهــادی اســت
کــه بــا تاســیس باشــگاه خیریــن،
بخشــی از ســود خــود را بــا محرومــان
قســمت نمــود تــا ایــن ســفره بــرای
همــه گشــوده باشــد.
ایــن بانــک ،ســازمانی اســت کــه حامــی
جوانــان اســت و عــاوه بــر پرداخــت
 100درصــد ســهمیه ازدواجــی کــه
بــرای آن تخصیــص یافتــه ،خــود نیــز

بــا ارئــه طرحهــای یکــم و دوم پیونــد
مهــر ،بــا پرداخــت تســهیالت قــرض
الحســنه تــا ســقف  800میلیــون
ریــال بــرای ازدواج جوانــان پیشــقدم
اســت.این نهــاد مالــی در چهارچــوب
طرحهــای ســرمایههای اجتماعــی،
تســهیالت تحصیــل ،جهیزیــه و
درمــان را در اختیــار نیازمنــدان ایــن
بخشهــا قــرار داده و ایــن امــکان را
فراهــم نمــوده اســت تــا همــگان در
ایــن امــر خداپســندانه ســهیم شــوند.
محمدرضــا نجفــی شــعاع ،مدیــر جــوان
بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران
در اســتان ایــام اســت .بــه میمنــت
ســالگرد تاســیس بانــک قــرض
الحســنه مهــر ایــران ،بــا وی هــم
صحبــت شــده و از زبــان او عملکــرد
ایــن بانــک در اســتان ایــام را جویــا
شــدیم:
نجفــی شــعاع بــا تبریــک ســالگرد
تاســیس بانــک قــرض الحســنه مهــر
ایــران گفــت :بانــک قــرض الحســنه
مهــر ایــران ســبک جدیــدی در
بانکــداری ایــران اســت و الگویــی
اســت کــه نشــان داده اســت بهــره و
نــرخ ،ضامــن موفقیــت یــک نهــاد مالــی
نیســت .وی گفــت :بانکــداری به روش
قــرض الحســنه یــک تفکــر و جهــان
بینــی اســت کــه مبنایــی انســان محــور
دارد و انســانها را مقــدم میدانــد.
وی افــزود :در آیــات و روایــات بســیار
بــر قــرض الحســنه تاکیــد شــده اســت
و ان شــاءاهلل ،ســنت قــرض الحســنه
بــه همــان نحــوی کــه در اســام نــاب
محمــدی بــر آن بســیار تاکیــد شــده در
همــه بانکهــا ،اجــرا گــردد.
نجفــی شــعاع در ادامــه بیــان کــرد :از
ابتــدای شــروع بــه فعالیــت ایــن بانــک

در اســتان ایــام تاکنــون بیــش از 82
هــزار فقــره حســاب در ایــن بانــک
افتتــاح شــده و بیــش از  48هــزار
فقــره تســهیالت قــرض الحســنه در
اســتان پرداخــت شــده اســت کــه
نشــان دهنــده اســتقبال گــرم مــردم
اســتان از بانــک قــرض الحســنه مهــر
ایــران بــوده اســت.
مدیــر شــعب اســتان ایــام گفــت:
ایــن مديريــت ،شــعار «مهربــان
باشــيم» را ســرلوحه کار خــود قــرار
داده و بــا همدلــي تمــام کارکنــان
توانســته اســت بــه اهــداف تعييــن
شــده نائــل گشــته و جــزء اســتانهاي
برتــر کشــور باشــد .ايــن مديريــت از
ابتــداي امســال تــا کنــون در زمينــه
جــذب منابــع بــا رشــد  45درصــدي،
توانســته اســت خــود را در بيــن
بهتريــن مديريتهــاي شــعب بانــک
قــرض الحســنه مهــر ايــران مطــرح
کنــد .ایــن نــرخ نشــان دهنــده
اطمینــان مــردم شــریف اســتان
بــه مجموعــه بانــک قــرض الحســنه

مهــر ایــران اســت .مدیریــت شــعب
اســتان ایــام حــدود  16درصــد
از کل منابــع قــرض الحســنه پــس
انــداز و جــاری اســتان ایــام را بــه
خــود اختصــاص داده اســت.مدیر
شــعب اســتان ایــام در ادامــه گفــت:
ايــن مديريــت پرداخــت تســهيالت
تکليفــي ازدواجــي ،تســهيالت تکليفــي
اشــتغالزائي کميتــه امــداد و ســاير
تســهيالت تکليفــي را بــه صــورت
مرتــب و مديريــت شــده در برنامــه
کاري خــود قــرار داده اســت و بدیــن
ترتیــب توانســته اســت تعامــل
مناســبی بــا ســایر نهادهــای مترتــب بــا
تســهیالت تکلیفــی داشــته و انتظارات
مدیــران عالــی بانــک و نهادهــای بــرون
ســازمانی فــوق الذکــر را بــرآورده
نمایــد.
وی افــزود :مدیریــت اســتان ایــام بــا
انعقــاد تفاهــم نامــه مشــارکت حقوقــی
بــا بســیاری از اشــخاص حقوقــی،
توانســته اســت در تامیــن نیازهــای
ضــروری بســیاری از مــردم اســتان

موثــر باشــد و مجمــوع تســهیالت
پرداخــت شــده در ایــن بخــش بالــغ
بــر  300میلیــارد بــوده اســت.
وی در ادامــه گفــت :مديريــت شــعب
اســتان ايــن شــعار را در بيــن تمــام
همــکاران نهادينــه ســاخته اســت کــه
«هميشــه حــق بــا مشــتري اســت»
و بــا تکريــم اربــاب رجــوع ،تاکيــد
بــر اجــراي بانکــداري نــاب اســامي،
کمــک بــه اقشــار آســيب پذيــر و
ايفــاي تعهــدات و مســئوليت اجتماعــي
و مشــارکت فعــال در عرصــه اداري،
فرهنگــي ،مذهبــي و اجتماعــي
اســتان ،پرچــم بانــک را برافراشــته
نــگاه داشــته اســت.
وي بــا بيــان اينکــه بانــک قــرض
الحســنه مهــر ايــران يــک بانــک
ارزشــي اســت افــزود :توجــه بــه
مســئوليت پذيــري اجتماعــي در بانــک
قــرض الحســنه مهــر ايــران بــه عنوان
يــک اصــل نهادينــه شــده و ايــن بانــک
بحــق طاليــه دار «مهربانــي» اســت
و بــا شــعار «مهربــان باشــيم» خــود
را پايبنــد بــه لحــاظ نمــودن مســائل
اجتماعــي در خدمــات تخصصــي خــود
بــه عنــوان يــک بانکــدار نمــوده اســت
وآمــار عملکــرد اســتان ايــام در
ايــن زمينــه ،بخشــي از فعاليتهــاي
همــکاران اســتان را بــه تصويــر مــي
کشــد.
نجفــی شــعاع در ادامــه بیــان کــرد:
تاکيــد صــرف بــر بانکــداري نمــي
توانــد بــه تنهايــي جوابگــوي رقابت در
دنيــاي امــروز باشــد و بانــک بايــد در
تمامــي عرصههــا وجــود خــود را ثابــت
نمايــد .مديريــت شــعب اســتان ايــام
بــا ایجــاد همــکاری بــا ســازمانهای
خیریــه و ایجــاد باشــگاه خیریــن،

نشــان داده کــه در مقــام عمــل حامــی
محرومــان بوده اســت .باشــگاه خیرین
بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران
در اســتان ایــام از ابتــدای ســال
تــا کنــون بــا پرداخــت رقمــی حــدود
 460میلیــون ،محرومــان و نیازمنــدان
اســتانمان را تنهــا نگذاشــته اســت و
اخیــرا نیــز بــا انعقــاد تفاهــم نامــه بــا
معاونــت اجتماعــی دانشــگاه علــوم
پزشــکی در ایــن چهارچــوب اقدامــات
بیشــتری را انجــام خواهــد داد .نجفــی
شــعاع ســپس بــه توجــه ویــژه بانــک
قــرض الحســنه مهــر ایــران به مســاله
آمــوزش و پــرورش اشــاره کــرد و
گفــت :همزمــان بــا آغــاز مــاه مهــر،
بانــک قــرض الحســنه مهــر ايــران،
پرچــم مهــرورزي را برافراشــته نــگاه
داشــته و بــا تدبيــر و بــا فعليــت
بخشــيدن بــه شــعار «مهربان باشــيم»
 ،نــور اميــد را بــراي دانــش آمــوزان
کمتــر برخــوردار روشــن نمــوده و بــا
تشــريک مســاعي بــا وزارت آمــوزش
و پــرورش خــود را در تاميــن نيازهــاي
آموزشــي دانــش آمــوزان محــروم
ســهیم کــرده اســت .وی گفــت :ایــن
مدیریــت بــا تامیــن بیــش از 500
بســته کامــل لــوازم التحریــر بــرای
دانــش آمــوزان کــم بضاعــت اســتان،
توجــه بــه امــر آمــوزش و پــرورش
را در مقــام عمــل بــه اثبــات رســانده
اســت.حضور پررنــگ در مراســم
اربعیــن امســال در اســتان و پذیرایی
و ارائــه خدمــات بــه زائــران امــام
حســین (ع) نیــز از دیگــر برنامههــای
اجتماعــی و مذهبــی بانــک قــرض
الحســنه مهــر ایــران بــود کــه امســال
هماننــد ســنوات گذشــته بــه نحــو
مطلوبــی برگــزار گردیــد.

مشارکت بانک قرض الحسنه مهرایران
در بازسازی مدارس روستایی مناطق زلزله زده کرمانشاه
بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران بــا
رویکــرد حمایــت از تحصیــل دانــش
آمــوزان مناطــق آســيب ديــده از
زلزلــه اســتان کرمانشــاه و در راســتاي
تاکيــد بــر منويــات مقــام معظــم رهبــري
(مدظلــه العالــي) مبنــي بــر كمــك
نهادهــا بــه زلزل ـهزدگان غــرب كشــور،
در ســاخت و بازســازي ســه مدرســه
در روســتاهاي مناطــق زلزلــه زده
مشــاركت مــي كنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومی بانــک قرض
الحســنه مهرایــران ،مدرســه ســازی
و مشــارکت در امــور خیــر يکــي از
مصاديــق بــارز جهــاد مالــي در راه خــدا
بــه شــمار مــي رود کــه عملــي بســيار
مقــدس ،الهــي و معنــوي مــي باشــد.
ســاخت فضاهــای علمــی و احــداث
مــدارس در مناطــق آســیب دیــده از
زلزلــه اســتان کرمانشــاه از نيازهــاي
اساســي بــوده کــه برايــن اســاس،
بانــک قــرض الحســنه مهرايــران،
بــا رويکــرد حمايــت از تحصيــل
دانــش آمــوزان مناطــق آســيب ديــده
ايــن اســتان در بازســازي مــدارس
روســتايي ايــن مناطــق مشــاركت
مي كند.
در ایــن راســتا ،ســه مدرســه در
روســتاهای مناطــق زلزلــه زده ایــن
اســتان بــا مشــارکت مالــی بانــک

قــرض الحســنه مهــر ايــران احــداث و
بازســازي خواهــد شــد.
شــایان ذکــر اســت ،ایــن بانــک بــه
منظــور تامیــن نیازهــاي ضــروري زلزلــه
زدگان ،عــاوه بــر اعــزام و اســتقرار
موکبهــاي زائــران اربعيــن حســيني
(ع) بــه مناطــق زلزلــه زده اســتان
کرمانشــاه بــا هــدف توزيــع كمكهــاي
امــدادي بــه آســيب ديــدگان ،اقــدام
بــه پرداخــت بيــش از ســه هــزار
فقــره تســهيالت قــرض الحســنه بــه
نيازمنــدان ايــن حادثــه نمــوده اســت.
سپرده قرض الحسنه جاری برای
اشخاص حقیقی
ســپرده قــرض الحســنه جــاری یکــی از
ابزارهــای مهــم در مبــادالت پولــي و
بازرگانــي ميباشــد .مشــتريان گرامــي
مــي تواننــد بــا افتتــاح ســپرده قــرض
الحســنه جــاري نزديکــي از شــعب بانک
قــرض الحســنه مهــر ايران در سراســر
کشــور از خدمــات ايــن دســته چكهــا بــا
قابليــت وصــول در تمــام شــعب ايــن
بانــك بــه صــورت آنــي و ســاير بانكهــا
(سيســتم كلرينــگ) بهــره منــد شــده
و همچنيــن از كارت قرضالحســنه
متصــل بــه ايــن حســابها و خدمــات
اينترنــت بانــك ،تلفــن بانــكSMS ،
بانــك و  ......اســتفاده نماينــد.
اعتبار در حساب جاری (اشخاص

حقیقی)
فرصــت اســتثنایی بــرای اشــخاص
حقیقــي کــه بــا تمرکــز وجــوه در گردش
ماهيانــه خــود در حســاب جــاري نــزد
بانــک قــرض الحســنه مهــر ايــران ،
امتيــاز تســهيالت کســب نماينــد.
تمــام اشــخاص حقیقــی ،اعــم از
پزشــکان ،وکال ،اســاتید دانشــگاه
در حــوزه علــم و فرهنگ،مهندســين،
معلميــن ،مدرســين موســيقي،
دانشــجويان ،ورزشــکاران ،كســبه،
صاحبــان صنــوف ،اهالــي حرفــه و فــن
و هنــر و  ...مــي تواننــد بــا افتتــاح
حســاب قــرض الحســنه جــاري حقيقــي
و اســتفاده از خدمــات و مزايــاي آن(در
قالــب اخــذ دســته چــك/كارت نقــدي
شــتابي بــدون دســته چك /دســته چك
و كارت بــه صــورت توأمــان) نــزد بانــك
قــرض الحســنه مهــر ايــران و تمركــز
وجــوه در اختيــار خــود اعــم از درآمــد،
حقوق،مســتمري،پاداش و پرداخــت و
انتقــال وجــوه مخــارج روزمــره و  ...از
طريــق امكانــات ايــن بانــك ،عــاوه بــر
برخــورداري از تمــام خدمــات بانكــي
نظير(خريــد اينترنتي(اجنــاس -شــارژ)
از پايانههــاي فروش-برداشــت
وجه-واريــز وجــه از طريــق دســتگاه
 ، ATMانتقــال وجــه پايــا ،ســاتنا و
ســاير خدمــات نويــن بانكــي از قبيــل

اينترنــت بانك،موبايــل بانــك و )...
بــه صــورت  ۲۴ســاعته و شــبانه
روزي در تمامــي ايــام ســال و بــه هــر
مقــدار ،همزمــان براســاس ميــزان
مانــده حســاب پايــان روز خــود ،امتيــاز
ميانگيــن حســاب كســب نمــوده و پــس
از گذشــت حداقــل ســه مــاه يــا بيشــتر
از زمــان افتتــاح حســاب خــود ،مــي
تواننــد متناســب بــا امتيــاز ميانگيــن
حاصلــه ،از تســهيالت قــرض الحســنه
ايــن بانــك بهــره منــد شــوند.
شــايان ذكــر اســت حداكثــر تســهيالت
ايــن بانــك بــراي هــر فــرد۲۰۰ ،
ميليــون ريــال مــي باشــد و در صورتــي
كــه امتيــاز متقاضــي ،بيــش از ســقف
فــردي يادشــده باشــد ،ايشــان مــي
توانــد مــازاد امتيــاز مكتســبه خــود
را بــه بســتگان درجــه يــك خــود يــا
همســر ،انتقــال دهــد.
عالقــه منــدان میتواننــد پــس از
افتتــاح حســاب (اینترنتــی /حضــوری)
و اطــاع از شــماره مشــتري خــود،
بــه صــورت آناليــن بــا مراجعــه بــه
صفحــه اصلــي ســايت بانــک بــه نشــاني
www.qmb.irدر قســمت «محاســبه
معــدل حســاب»،از معــدل حســاب
مکتســبه خــود مطلــع گرديــده و يــا
جهــت کســب اطــاع بيشــتر بــه يکــي
از  ۵۳۰شــعبه فعــال بانــك قــرض

الحســنه مهــر ايــران در سراســر
كشــور مراجعــه نماينــد.
طرح پیوند
بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران در
راســتای تســهیل امــر ازدواج وبــه
منظــور ایجــاد اطمینــان خاطــر والدیــن
از تامیــن آتیــه فرزنــدان خــود ،اقــدام
بــه ارائــه طــرح پیونــد مهــر ایــران
نمــوده اســت.دراین طــرح متقاضیــان
میتواننــد بــه مراجعــه بــه شــعب
بانــک یــااز طریــق پرتــال بانــک بــه
آدرس www.qmb.irضمــن افتتــاح
حســاب وانجــام فعالیتهــای بانکــی
خــود ،عــاوه بــر اجــرا معنــوی از
تســهیالت قــرض الحســنه تــا ســقف
800میلیــون ریــال باکارمــزد 4درصــد
بهرهمنــد گردنــد.
متقاضیــان میتواننــد باافتتــاح
حســاب قــرض الحســنه پــس انــداز
پیونــد مهــر ایــران از تســهیالت
قــرض الحســنه کمــک هزینــه از
دواج تــا ســقف800میلیون ریــال
برخــوردار گردنــد .شــایان ذکــر اســت
تســهیالت پرداختــی در قالــب طــرح
پیونــد مهرایــران هیچگونــه منافاتــی
باتســهیالت ازدواج پرداختــی در ســایر
بانکهــا نداشــته ومتقاضیــان میتواننــد
از ایــن تســهیالت بــه صــورت همزمــان
استفاده نمایند.

www.jamejamonline.ir
w w w. d a n e s h p a y a m . i r

چهارشنبه  22آذر  1396شماره 4992

احداث باغها در اراضی شیبدار و کشت
گیاهان دارویی در دره شهر

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان دره شــهر گفــت  :در ســال
زراعــی و باغــی جــاری عملیــات اجرایــی ،مکانیابــی و احــداث
باغهــای جدیــد االحــداث و کشــت گیاهــان دارویــی بــا همــکاری
و مشــارکت اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری در  ٣١٠هکتــار از
اراضــی شــیب دار ایــن شهرســتان آغــاز شــده اســت کــه بــرای
توســعه آن نیــاز بــه حمایتهــای دولــت میباشــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان،
طیــار فیلــی ،از جملــه نهالهــای غــرس شــده و کشــت گیاهــان
دارویــی را لیمــو  ،انگــور ،پســته  ،گل محمــدی و زعفــران عنــوان
کــرد و گفــت  :در راســتای اجــرای ایــن طــرح بــرای حــدود ٧٠٠
نفــر اشــتغال ایجــاد شــده و عمــده مناطــق اینگونــه باغهــا و
گیاهــان دارویــی را روســتاهای حــوزه بخــش مرکــزی دره شــهر از
جملــه دشــت چمــران  ،کل ســفید  ،چمــژاب  ،روســتاهای چمــکالن
 ،فاضــل آبــاد و عبــاس آبــاد نــام بــرد .
وی گفــت  :تأمیــن اعتبــار ریالــی و اعطــای تســهیالت بانکــی ایــن
طــرح بــه متقاضیــان از محــل اعتبــارات صنــدوق توســعه روســتایی
بانــک کشــاورزی بــا نــرخ کارمــزد بانکــی  % ١٠بــوده و بــاز پرداخــت
آن مــدت  ۵ســال اســت و در ایــن راســتا خدمــات قابــل توجهــی
نظیــر پرداخــت هزینههــای چالــه کنــی  ،نقشــه کشــی و تأمیــن
نهــال بــه متقاضیــان ارائــه شــده اســت .
وی گفــت  :بــا دادن تســهیالت بــه کشــاورزان و آمــوزش اصــول
صحیــح کاشــت و برگــزاری کالس هــای آمــوزش فنــی میتــوان
حمایتهــای الزم را از ترویــج کاشــت گیاهــان دارویــی و توســعه
باغهــا بــه عمــل آورد.
فیلــی مهمتریــن کاربردهــای گیاهــان دارویــی را اســتفاده در طعــم
دهندههــای غذایــی  ،مــواد لبنــی و کاربــرد در طــب ســنتی نــام
بــرد و گفــت  :کشــت گیاهــان دارویــی میتوانــد بــه عنــوان نســخه
شفابخشــی بــه منظــور ایجــاد فرصتهــای شــغلی جدیــد  ،افزایــش
تولیــد و پیشــگیری از تخریــب مراتــع میتواننــد نقــش مهمــی
ایفــاء کننــد.
فیلــی در ادامــه گفــت  :اگــر بــه گیاهــان دارویــی اهمیــت داده شــود
هــم میتــوان اشــتغالزایی خوبــی ایجــاد کــرد و هــم درآمــد زایــی
وســود آوری مناســبی بــه دســت آورد.

استقبال مدیریت و کارکنان منطقه ایالم
از قهرمان وزنه برداری جهان

علیهاشــمی ،وزنــه بــردار تیــم ملــی جمهــوری اســامی ایــران
در مســابقات جهانــی  ۲۰۱۷آمریــکا بــرای نخســتین بــار قهرمــان
جهــان شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ملــی پخــش فرآوردههــای
نفتــی منطقــه ایــام ،تیــم ملــی وزنــه بــرداری جمهــوری اســامی
ایــران بــا هشــت وزنهبــردار راهــی مســابقات جهانــی آمریــکا شــد
کــه بــا پنــج مــدال طــا ،ســه نشــان نقــره و  6مــدال برنــز و کســب
 ۵۰۹امتیــاز قهرمــان جهــان شــد کــه در ایــن دوره از مســابقات,
علیهاشــمی از اســتان ایــام عنــوان قهرمانــی جهــان را بــه خــود
اختصــاص داد.
بــر همیــن اســاس ,مراســم اســتقبال از علیهاشــمی ,بــا حضــور
پرشــور مــردم اســتان در فــرودگاه ایــام و ســپس مراســم تجلیــل
در زادگاه ایــن مــرد پهلوان(شــهر چــوار) برگــزار شــد.
گفتنــی اســت ،در پــی موفقیــت تیــم ملــی وزنــه بــرداری
بزرگســاالن کشــور در مســابقات جهانــی  ،۲۰۱۷حضــرت آیــت الــه
خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب و دکتــر روحانــی رئیــس جمهــور
پیــام تبریــک و تشــکر خــود از بازیکنــان ،مربیــان و فدراســیون وزنــه
بــرداری جمهــوری اســامی ایــران صــادر کردنــد.

برگزاری جلسه بررسی وضعیت واحدهای
صنعتی فعال ایالم

جلســه بررســی وضعیــت واحدهــای فعــال اســتان بــه ریاســت
اســتاندار ایــام و بــا حضــور مدیــران دســتگاههای اجرایــی
اســتان ،مدیــران عامــل بانکهــای اســتان و جمعــی از صنعتگــران و
تولیدکننــدگان اســتان برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت شــهرکهای صنعتــی اســتان
ایــام ،مرتضــی دارایــی بــا اشــاره بــه برنامههــای حمایتــی ســازمان
صنایــع کوچــک و شــهرکهای صنعتــی ایــران بــرای توســعه و
گســترش فعالیــت صنایــع کوچــک و متوســط ،گفــت :در اســتان
ایــام ایــن ماموریــت بــه درســتی در حــال اجراســت و در این راســتا
اقدامــات مفیــدی از جملــه انتشــار بانــک جامــع اطالعــات واحدهــای
صنعتــی اســتان بــرای نشــان دادن چهــره واقعــی اســتان در بخــش
صنعــت انجــام گرفتــه اســت.
دارایــی ضمــن تشــکر از توجــه ویــژه مســئوالن ارشــد اســتان بــه
حــوزه صنعــت و تــاش بــرای جــذب ســرمایه گــذار ،اظهــار داشــت:
خوشــبختانه بــا سیاســتهای کلــی برنامههــای ششــم ابالغــی از
طــرف مقــام معظــم رهبــری بــر محــور بــودن اقتصــاد مقاومتــی و
رشــد اقتصــادی شــتابان و پایــدار و اشــتغالزا منبــع امیــد و توجــه
اســت.
وی از ایــام بــه عنــوان یكــی از شهرســتانهای بالقــوه غنــی
اســتان بخصــوص در حوزههــای نفــت و گاز و كشــاورزی نــام بــرد
وافــزود :بــدون شــک توســعه اقتصــاد اســتان ایــام بــا توجــه بــه
ظرفیتهــای عظیــم خــدادادی از تونــل صنعــت خواهــد گذشــت
گرچــه فرصتهــای فــراوان بازرگانــی ،گردشــگری و  ...خــود مکمــل
تولیــد خواهــد بــود.
مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای صنعتــی اســتان تصریــح کــرد :یکــی
از مهمتریــن برنامههــای دولــت و طرحهــای اقتصــاد مقاومتــی
اجــرای طــرح تولیــد داخلــی و اشــتغال برای صیانــت از و نگهداشــت
شــرایط مناســب و اشــتغال بنگاههــای کوچــک و متوســط بــا هــدف
رفــع موانــع تولیــد در واحدهــای تولیــدی ،صنعتــی و معدنــی و
تکمیــل و بهــره بــرداری آنهــا اســت.
دارایــی ،تزریــق ســرمایه ثابــت و ســرمایه در گــردش ،تســهیالت
صــادرات از مــرز مهــران ،تاکیــد بــر اســتفاده از محصــوالت
واحدهــای تولیــدی مســتقر در شــهرکها و نواحــی صنعتــی اســتان
در طرحهــای خــود اســتان و همــکاری بیشــتر بانکهــای عامــل
در بخشــودگی جرائــم وامهــای بــر اســاس قانــون و مقــررات را از
مهمتریــن مباحــث ایــن جلســه عنــوان کــرد.

مشارکت 30تیمدراجرایطرحزمستانیپلیسراهایالم

رئیــس پلیــس راه ایــام گفــت :بیــش
از  30تیــم ایــن یــگان بــا آغــاز طــرح
زمســتانی بــر نحــوه تــردد خودروهــا
در جادههــای بــرون شــهری ایــن
اســتان نظــارت خواهنــد کــرد.
ســرهنگ رضــا همتــی زاده در گفــت
و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار کــرد:
طــرح زمســتانه پلیــس راه از  20آذر
آغــاز شــده و تــا  20اســفند ادامــه
مییابــد.
وی افــزود :ایــن طــرح بــا هــدف
تســهیل در تــردد خودروهــا و کاهــش
حــوادث جــاده ای اجــرا خواهــد شــد
و حــوزه نظارتــی ایــن طــرح بیشــتر
در گردنههــای برفگیــر و مناطــق
کوهســتانی بویــژه در حــوزه شــمالی
اســتان اســت.رئیس پلیــس راه ایــام
یــادآور شــد :خــط قرمــز پلیــس
در ایــن ایــام جلوگیــری از انجــام
تخلفــات حادثــه ســاز اســت  ،ضمــن
اینکــه راننــدگان بایــد زنجیــر چــرخ را
در تمامــی ایــام شــب و روز و حتــی
ســاعاتی کــه هــوا آفتابــی اســت ،بــه
همــراه داشــته باشــند در غیــر ایــن
صــورت بــا جرائــم در نظــر گرفتــه
شــده در قانــون مواجــه میشــوند.
اجرای طرح ایمن سازی ترافیکی

در  32مدرسه استان
ســرهنگ همتــی زاده همچنیــن از
اجــرای طــرح ایمــن ســازی ترافیکــی
و آمــوزش دانــش آمــوزان  32مدرســه
حاشــیه جــاده توســط کارشناســان
آمــوزش پلیــس راه روســتایی بــا
همــکاری راهــداری و حمــل و نقــل
جــاده ای خبــر داد .
بــا حضــور کارشناســان آمــوزش
ایــن پلیــس در محــور ملکشــاهی 2
مدرســه و  150نفــر از دانــش آمــوزان
مــورد آمــوزش قــرار گرفتنــد .
وی افــزود :هــدف از اجــرای ایــن
آموزشهــا آگاه کــردن دانــش

آمــوزان بــه مقــررات ایمنــی عبــور و
مــرور در راه مدرســه بــا وســایل نقلیــه
و خطرهــای ناشــی از بــی توجهــی
بــه قوانیــن و مقــررات راهنمایــی و
رانندگــی اســت.
رئیــس پلیــس راه ایــام ادامــه داد:
در مقاطــع تحصیلــی ابتدایــی و
راهنمایــی  ،عــدم آشــنایی کافــی
اولیــاء و مربیــان نســبت بــه ایــن
مســائل و طریقــه آمــوزش آن و در
مقابــل افزایــش زیــاد تولیــد وســایل
نقلیــه موجــب شــده کــه کــودکان و
نوجوانــان از آســیب پذیرتریــن قشــر
جامعــه در حــوادث رانندگــی باشــند.

همتــی زاده یــادآور شــد :دانــش
آمــوزان مقاطــع ابتدایــی بــه دلیــل
داشــتن جثــه کوچــک و ناتوانــی
از برداشــتن گامهــای بلنــد ،عــدم
تســلط در هنــگام دویــدن و دوچرخــه
ســواری  ،بازیگوشــی و جنــب و جوش
بســیار و محدودیــت در میــدان دیــد
 ،متاســفانه صدمــات بســیاری از
تصادفــات رانندگــی را میبیننــد.
وی افــزود :اصلــی تریــن راهــکار
مبــارزه بــا ایــن معضــل  ،کار فرهنگــی
و توجــه بــه آمــوزش دانــش آمــوزان
بویــژه کــودکان اســت ،در اجــرای
ایــن طــرح اقــام آموزشــی از جملــه
کتابچــه  ،دفتــر یادداشــت ،مــداد
رنگــی و خــودکار در بیــن دانــش
آمــوزان توزیــع شــد.
رئیــس پلیــس راه ایــام بــه مربیــان
و اولیــاء توصیــه کــرد شــیوههای
درســت و ایمــن رفــت و آمــد بــه
مدرســه بــه عنــوان عابــر پیــاده و
رفــت و آمــد ایمــن در راه مدرســه بــا
ســرویس مدرســه و وســایل نقلیــه
را بــه دانــش آمــوزان یــاد دهنــد تــا
فرهنــگ ســازی در بیــن آنهــا نهادینه
شــده و بــه نس ـلهای بعــدی منتقــل
شــود.

کمک  168میلیاردی خیران برای ساخت مدرسه
سرپرســت اداره کل نوســازی ،توســعه و تجهیــز
مــدارس ایــام گفــت :امســال  168میلیــارد ریــال
افــراد خیــر و نیکــوکار بــرای ســاخت مدرســه در
ایــن اســتان تعهــد کــرده انــد.
محمدرضــا حیــدری در گفــت و گــو بــا خبرنــگار
ایرنــا افــزود :ایــن میــزان کمــک بــه صــورت نقــدی
و غیــر نقــدی از افــراد خیــر و نیکــوکار داخــل و
خــارج اســتان بــرای ســاخت مــدارس تعهــد شــده
اســت.
وی ادامــه داد :بــا ایــن میــزان کمــک عملیــات
ســاخت  22فضــای آموزشــی بــا  46کالس درس
و زیربنــای پنــج هــزار و  840متــر مربــع آغــاز و
در مناطــق مختلــف شــهری و روســتایی اســتان در
حــال انجــام اســت.
سرپرســت اداره کل نوســازی ،توســعه و تجهیــز

مــدارس ایــام بــا بیــان اینکــه میــزان کمکهــای
مردمــی در مدرســه ســازی ایــن اســتان امســال
نســبت بــه ســال گذشــته  20درصــد افزایــش یافتــه
تاکیــد کــرد :میــزان کمکهــای مردمــی در مــدت
مشــابه ســال گذشــته  120میلیــارد ریــال بــوده
اســت.حیدری بــا بیــان اینکــه اکنــون  175مدرســه
در ایــن اســتان تخریبــی یــا بــه مقــاوم ســازی نیــاز
دارنــد ،گفــت :از ایــن تعــداد  86فضــا تخریبــی
بــوده و مقابــل زلزلــه آســیب پذیرنــد و  89فضــا
نیــز بــه مقــاوم ســازی نیــاز دارنــد.
وی از دیگــر نیازهــای آموزشــی ایــن اســتان را نیمــه
تمــام بــودن  9فضــای آموزشــی در حاشــیه مســکن
مهــر عنــوان کــرد کــه نیازمنــد تامیــن بودجــه
بــرای تکمیــل شــدن قــرار دارنــد.
بــه گفتــه سرپرســت اداره کل نوســازی ،توســعه و

تجهیــز مــدارس ایــام تاکنــون در مجمــوع 221
فضــای آموزشــی بــا مشــارکت  512میلیــارد ریالــی
افــراد خیــر در اســتان احــداث شــده اســت.
در اســتان ایــام  100هــزار دانــش آمــوز در مقاطــع
مختلــف در یــک هــزار و  300واحــد آموزشــی بــه
تحصیــل اشــتغال دارنــد.

درخشش کشاورزی دهلران ،مرهون مهارت زراعی بهره برداران

معــاون زراعــی وزیــر جهــاد کشــاورزی دهلــران
را بــه نگیــن کشــاورزی منطقــه توصیــف کــرد و
گفــت :جایــگاه کشــاورزی شهرســتان دهلــران بــه
عنــوان نگیــن منطقــه متکــی بــه تــاش و مرهــون
مهــارت زارعــان آن اســت.
عبــاس کشــاورز بعــد از بازدیــد از مــزارع شهرســتان
مــرزی دهلــران در گفــت وگویــی خبــری افــزود:
مهــارت کشــاورزان در اســتفاده از شــرایط اقلیمــی

خــاص باعــث شــده ایــن شهرســتان جایــگاه مهمــی
در کشــاورزی اســتان ایــام و ایــن منطقــه از کشــور
داشــته باشــد.
وی بــا اشــاره بــه ســطح زیــر کشــت گنــدم ،کلــزا،
چغنــدر قنــد و ...در دهلــران گفــت :ترکیــب ســرمایه
انســانی ماهــر و منابــع غنــی آب و خــاک باعــث
شــکل گیــری بیشــترین تنــوع و تنــاوب زراعــی
بخــش کشــاورزی و زراعــی در ایــن شهرســتان
مــرزی شــده اســت.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی رونــد توســعه
کاشــت دانههــای روغنــی را در ایــن شهرســتان
مطلــوب دانســت و اظهــار کــرد :دهلــران در زمینــه
کشــت کلــزا یکــی از  15شهرســتان برتــر کشــور
است.کشــاورز افــزود :تنــاوب کشــت کلــزا بــرای
کشــت گنــدم بــرای حاصلخیــزی خــاک ،بــرای
کنتــرل بیماریهــا و علفهــای هــرز و ،...دارای
مزیتهــای بســیار زیــادی میباشــد.

وی تصریــح نمــود :کلــزا هــم از نظــر کیفیــت روغن،
بهتریــن روغــن بــرای مصــرف انســانی میباشــد.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره بــه
کیفیــت زمینهــای دهلــران گفــت :مطلوبیــت
اراضــی دهلــران بــرای کشــت پاییــزه چغندرقنــد
منحصــر بــه فــرد اســت .
شهرســتان مــرزی دهلــران بــا دارا بــودن  100هــزار
هکتــار اراضــی بــه عنــوان قطــب اصلــی کشــاورزی
اســتان ایــام مطــرح اســت تــا جایــی کــه نیمــی
از مجمــوع ســاالنه عملکــرد و برداشــت محصــول
حــوزه زراعــی اســتان ایــام متعلــق بــه شهرســتان
دهلــران اســت.
بــا توجــه بــه سیاســتهای کالن وزارت جهــاد
کشــاورزی و نیــاز بــاال بــه تامیــن روغــن ،توســعه
کشــت کلــزا همچنــان در اســتان ایــام بخصــوص
شهرســتان دهلــران در دســتور کار قــرار گرفتــه
اســت.

گردهمایی شهرداران ومدیران شهری
درهشتمین همایش «شهرایده آل»

گردهمایــی شــهرداران ومدیران شــهری درهشــتمین
همایــش شــهرایده آل شــهرداران کشــور همزمــان بــا
برگــزاری هشــتمین همایــش و نمایشــگاه شــهر ایده
آل و حضــور ســرمایه گــذاران حــوزه گردشــگری،
بــرای جــذب ســرمایه گــذاری در حــوزه گردشــگری
رقابــت خواهنــد کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی رویــداد  ،عاطفــی دبیــر
اجرایــی هشــتمین رویــداد شــهر ایــده آل گفــت :در
ایــن همایــش کــه همــراه بــا برگــزاری نمایشــگاهی
بــزرگ از  10تــا  13دی مــاه در محــل دائمــی
نمایشــگاههای بیــن الملــل کیــش برپــا میشــود
شــهرداران سراســر کشــور و ســایرمتولیان حــوزه
مدیریــت شــهری بــه تعامــل و هــم افزایــی درایــن
بــاره خواهنــد پرداخــت .وی افــزود :ســازمان میــراث
فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری کشــور،
ســازمان پدافنــد غیرعامــل ،دبیــر خانه کالنشــهرهای
کشــور و اســتانداری تهــران بــا حمایــت و مشــارکت
خــود و ایجــاد تعامــل و افزایــش اثــر بخشــی در
ایــن رویــداد حضــور خواهنــد داشــت .عاطفــی
اظهارداشــت :اتحادیــه اتوبوســرانی شــهری کشــورنیز
ضمــن حمایــت معنــوی از ایــن رویــداد اعــام کــرد
:در صــورت حضــور شــرکتهای داخلــی و خارجــی

ســازنده اتوبــوس و مینــی بوسهــای برقــی و دیزلــی
درون شــهری در نمایشــگاه ،نســبت بــه ارزیابــی
کیفــی و فنــی خودروهــا بــرای خریدهــای آتــی
مذاکــره خواهــد شــد .بــه گفتــه وی ،نشســتهای
تخصصــی حــوزه پســماند و ســازمانهای پارکهــا
و فضــای ســبز نیــز بــا حضــور مدیــران عامــل
ســازمانهای مذکــور از سراسرکشــور همزمــان بــا
همایــش و نمایشــگاه شــهر ایــده آل برگــزار خواهــد
شــد .دبیــر اجرایــی هشــتمین رویــداد شــهر ایــده
آل تصریــح کــرد :شــهرداریها و شــوراهای اســامی
شــهرها در همایــش و نمایشــگاه امســال حضــور
پررنگــی دارنــد و برنامــه ریــزی شــده اســت تــا همــه
مســئوالن شــهری حاضــر در رویــداد از نمایشــگاه
بازدیــد ویــژه بــه عمــل آورنــد.
وی بیــان کــرد :بــا توجــه بــه اســتقبال گســترده
شــهرداریها از ارائــه فرصتهــای ســرمایه گــذاری
گردشــگری بــه ســرمایه گــذاران در رویــداد ســال
گذشــته،کتاب ویــژه فرصتهــای ســرمایه گــذاری
حــوزه گردشــگری شــهرداریهای کشــور چــاپ و
رونمایــی گردیــد .بــه گفتــه عاطفــی ،یکــی از نــکات
برجســته ایــن دوره از نمایشــگاه حضــور اســتارتاپ
فناوریهــای نویــن حــوزه مدیریــت شــهری و پارکهای
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استاندار:

روابط عمومیها امین مردم
و دستگاهها هستند

اســتاندار ایــام در شــورای هماهنگــی روابــط عمومیهــای
دســتگاههای اجرایــی و فرمانداریهــای اســتان ،اطــاع رســانی
دقیــق ،شــفاف و بموقــع را از وظایــف روابــط عمومیهــا برشــمرد و
اظهــار داشــت :اطــاع رســانی مناســب از اقدامــات دولــت منجــر بــه
آگاه ســازی مــردم و بــه تبــع آن اتخــاذ تصمیمــات بهتــر از جانــب
آنهــا میگــردد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ملــی پخــش فرآوردههــای نفتــی
منطقــه ایــام ،قاســم ســلیمانی دشــتکی وی در ایــن گردهمایــی،
نقــش روابــط عمومیهــا در دســتگاههای اجرایــی را بســیار مهــم
برشــمرد و ابــراز داشــت :روابــط عمومیهــا بلندگــوی حــق و ناحــق
دســتگاههای اجرایــی نباشــند و واقعیتهــا را شــفاف بــه مــردم
منتقــل کننــد.
اســتاندار ایــام از روابــط عمومیهــا بــه عنــوان امیــن مــردم و
دســتگاههای اجرایــی نــام بــرد و گفــت :روابــط عمومیهــا بایــد
مــردم و مســئوالن را بــه هــم وصــل کننــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه صــرف پــول در روابــط عمومــی ،هزینــه
نیســت ،خواســتار توجــه بیشــتر مدیــران بــه ایــن بخــش از دســتگاهها
شــد.
رئیــس شــورای هماهنگــی روابــط عمومیهــای اســتان خواســتار
برگــزاری جلســات شــورا بــه صــورت دوره ای شــد و تاکیــد کــرد:
جلســه مشــترکی نیــز بــا حضــور مدیــران و مســئوالن روابــط عمومــی
دســتگاههای اجرایــی برگــزار شــود.
وی همچنیــن خواســتار برگــزاری جشــنواره روابــط عمومیهــا و
تقدیــر از روابــط عمومیهــای برتــر شــد.
اســتاندار ایــام در پایــان خاطرنشــان کــرد :همــه بیائیــم نقــد را
تقویــت و توهیــن و تهمــت را در رســانهها نهــی کنیــم.

بقعه متبرکه ابوالحسن(ع)
نیازمند حمایت مالی

رئیــس اداره بهــره وری اقتصــادی موقوفــات و بقــاع متبرکــه اوقــاف و
امــور خیریــه اســتان ،اظهــار داشــت :بقعــه متبرکــه ابوالحســن(ع) در
دهســتان ارکــوازی در نزدیکــی روســتای چــم ســارد قــرار دارد کــه
طــی مراجعــات مکــرر مــردم بــرای ســاخت بقعــه مذکــور ،ســال 94
عملیــات ســاخت آن بــا کمکهــای مردمــی ،آغــاز شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان
ایــام نصــرت الــه کشــاورز افــزود :پــس از اجــرای کامــل فنداســیون و
نصــب  8ســتون فلــزی ،در ســال  95خریــد و نصــب تیرآهــن ســقف و
دیــوار کشــی اطــراف بقعــه بــه پایــان رســید.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه بدهــکار بــودن طــرح فــوق بــه پیمانــکار،
گفــت :تاکنــون  360میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات اســتانی و
کمکهــای مردمــی بــرای بازســازی ایــن بقعــه متبرکــه هزینــه شــده
اســت.
وی عــدم راه دسترســی مناســب ،کمبــود اعتبــارات و نداشــتن نــذورات
مردمــی را از علــل متوقــف شــدن طــرح بازســازی بقعــه ابوالحســن
بخــش چــوار عنــوان کــرد.
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه بقعــه متبرکــه ابوالحســن(ع)
نیازمنــد حمایــت مالــی اســت ،بیــان داشــت :در صــورت تامیــن اعتبــار
در ســالجاری ،دیوارکشــی اطــراف بقعــه ،نصــب در و پنجــره ،ســیم
کشــی بــرق و اجــرای گنبــد زیریــن در دســتور کار قــرار دارد.

برگزاری دوره آموزشی مدیریت زمان

مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای صنعتــی ایــام گفــت :دوره آموزشــی
مدیریــت زمــان بــرای کارکنــان ایــن شــرکت برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت شــهرکهای صنعتــی اســتان ایالم،
مرتضــی دارایــی بــا اشــاره بــه اینکــه زمــان یــک ســرمایه نامرئــی
اســت ،ادامــه داد :مديريــت زمــان يــك مهــارت اســت كــه ميتوانــد
بــا تغييــر و خودآگاهــي و اســتفاده از برخــي از ابــزار و فنــون در افــراد
توســعه يافتــه و نهادينــه شــود و توســعه ايــن مهــارت بــه فراگيــران
كمــك ميكنــد كــه زمــان خــود را بــه نحــو موثرتــري مديريــت
كننــد.
دارایــی بیــان داشــت :بهرهگيــري از اصــول و تكنيكهــاي مديريــت
زمــان بــه آنهــا كمــك ميكنــد كــه بتواننــد اهــداف شــغلي و شــخصي
خويــش را تدويــن كــرده و فعاليتهــاي خــود را در راســتاي اهــداف
و در زمانهــاي تعييــن شــده انجــام داده و بــه موفقيتهــاي شــغلي
و شــخصي دســت يابنــد.
وی اظهــار کــرد :برنامــه ریــزی و هــدف گــذاری روزانــه بــرای اســتفاده
از ســاعت کار مفیــد ،آشــنایی بــا مســائل ایجــاد کننــده اتــاف وقــت و
رفــع ایــن موانــع بــه منظــور اســتفاده بهینــه از زمــان کار در اختیــار از
مهمتریــن اهــداف برگــزاری ایــن دوره آموزشــی اســت.
دارایــی گفــت 25 :نفــر از کارکنــان ایــن شــرکت در ایــن دوره
آموزشــی بــا مفاهیمــی چــون مديريــت زمــان ،بهــره وري زمــان،
مديريــت جلســه ،عوامــل اتــاف وقــت و  ...آشــنا شــدند.

نخستین کارگاه آموزشی در قالب طرح
سرباز مهارت نیروهای مسلح

علــم و فنــاوری و شــرکتهای دانــش بنیــان ایــن
حــوزه اســت تــا از طریــق ایــن رویــداد ضمــن
آشــنایی و آگاهــی از فناوریهــای نویــن مدیریــت
خدمــات شــهری و بهــره منــدی از ایــن فناوریهــا،
بــا دغدغههــای فنــاوران و اســتارتاپهای نوپــای
دانــش بنیــان نیــز آشــنا شــوند .وی خاطرنشــان
کــرد:در همایــش شــهر ایــده آل ،ســخنرانی و ارائــه
مقــاالت مختلــف علمــی ،تحقیقاتــی وکاربــردی از
ســوی محققــان و اســاتید دانشــگاه در حوزههــای
تخصصــی درآمدهــای پایــدار شــهری ،ســرمایه
گــذاری در گردشــگری ،فضــای ســبز ،پســماند،
حمــل و نقــل و ترافیــک ،شــهر هوشــمند و پدافنــد
غیــر عامــل ارائــه خواهــد شــد.

نخســتین کارگاه آمــوزش مهارتــی ویــژه ســربازان نیــروی انتظامــی
در قالــب طــرح ملــی ســرباز مهــارت بــا همــکاری نیــروی انتظامــی
شهرســتان در مرکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای شهرســتان ایــوان راه
انــدازی شــد.
قبــاد خســروی رئیــس مرکــز بــا بیــان اینکــه براســاس نیــاز ســنجی
بــه عمــل آمــده توســط حــوزه انتظامــی شهرســتان نخســتین کارگاه
در قالــب حرفــه برقــکار ســاختمان بــرای 20نفــر از ســربازان شــاغل در
انتظامــی اجــرا میگــردد افــزود :یکــی از اهــداف ایــن طــرح کســب
حداقــل یــک مهــارت توســط ســربازان در حیــن خدمــت بــوده تــا پس
از اتمــام خدمــت بتــوان از قبــل ایــن مهارتهــا نســبت بــه راه انــدازی
کارگاههــای تولیــدی و خدماتــی اقــدام نمــود.
الزم بــه ذکــر اســت دوره موردنظــر تحــت عنــوان ســیم کشــی
مدارهــای الکتریکــی ســاختمان بــه صــورت تــوکار بــه مــدت
112ســاعت بــه صــورت فشــرده و کامــا» رایــگان اجــرا و در پایــان
دوره بعــد از اخــذ آزمونهــای آنالیــن و عملــی نســبت بــه صــدور
گواهــی الکترونیکــی بــرای قبــول شــدگان اقــدام خواهــد شــد.
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بانک قرض الحسنه مهر ایران ،یار مهربان دانشآموزان بیبضاعت
توســعه ،پیشــرفت و آبادانــی ایــران
عزیــز و اســتان ایــام مســتلزم
همکاری،مشــارکت ،همراهــی و
همدلــی همــه دســتگاهها بــا یکدیگــر
اســت.
در ایــن میــان بانکهــا نقشــی
ســازنده و موثــر در رشــد و
شــکوفایی ایــن ســرزمین دارنــد و
بــا توجــه بــه موقعیــت خــاص خــود
میتواننــد در حمایــت از اقشــار
محــروم گامــی تاثیرگــذار در کاهــش
فقــر و محرومیــت بردارنــد.
بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران
حمایــت از محرومــان و نیازمنــدان و
بویــژه دانــش آمــوزان بــی بضاعــت
را وظیفــه و رســالتی خطیــر بــرای
خــود برشــمرده و در مهرمــاه امســال
نیــز همزمــان بــا شــروع ســال
تحصیلــی جدیــد همچــون ســالهای
گذشــته قدمــی ارزشــمند بــرای شــاد
کــردن دل دانــش آمــوزان نیازمنــد
برداشــت.
مدیــر شــعب بانــک قــرض الحســنه
مهــر ایــران در اســتان ایــام در
ایــن راســتا اظهــار کــرد :همزمــان بــا
آغــاز مــاه مهــر ،بانــک قــرض الحســنه
مهــر ایــران ،پرچــم مهــرورزی را
برافراشــته نگاه داشــته و بــا تدبیر و
فعلیــت بخشــیدن بــه شــعار «مهربــان

باشــیم»  ،نــور امیــد را بــرای دانــش
آمــوزان کمتــر برخــوردار روشــن
نمــوده و بــا تشــریک مســاعی بــا
وزارت آمــوزش و پــرورش خــود را
در تامیــن نیازهــای آموزشــی جامعــه
مســئول میدانــد.
محمدرضــا نجفــی شــعاع افــزود:
ایــن بانــک در راســتای انجــام
برنامههــای
و
مســئولیتها
فرهنگــی و اجتماعــی خــود ،بــه
دنبــال ارتقــاء کیفــی تعلیــم و تربیــت
بویــژه در مناطــق کمتــر برخــوردار،
مبــارزه بــا بــی ســوادی و توجــه بــه
پیــش نیازهــای آموزشــی خصوصــا در
مقطــع متوســطه اســت.
وی گفــت :ایــن بانــک خــود را مکلــف
میدانــد بــا حمایتهــای مــادی و
معنــوی ،فرزنــدان ایــن مــرز و بــوم
را در ســنگر تحصیــل رو بــه جلــو
فــرا بخوانــد بــه ایــن امیــد کــه ایــن
اقــدام ،الگویــی بــرای مشــارکت
تمــام دســتگاهها باشــد تــا فرزنــدان
ایــن دیــار ،خــود را در کــوران
مشــکالت و ســختیها تنهــا نبیننــد
و بــه خاطــر مســائل مالــی از ادامــه
تحصیــل بــاز نماننــد.
نجفــی شــعاع ابــراز امیــدواری کــرد
بــا مشــارکت تمــام دســتگاهها و
شــهروندان ،زمینــه تحصیــل بــرای

همــه دانــش آمــوزان فراهــم گــردد
و ســایر دســتگاهها هــم خــود را در
برابــر آینــده ایــن اســتان و دانــش
آمــوزان در حــال تحصیــل ایــن
اســتان مســئول بداننــد.
وی بــا بیــان اینکــه بانــک قــرض
الحســنه مهــر ایــران یــک بانــک
ارزشــی اســت افــزود :توجــه بــه
مســئولیت پذیــری اجتماعــی در
بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران
بــه عنــوان یــک اصــل نهادینــه
شــده و ایــن بانــک بحــق طالیــهدار
«مهربانــی» اســت و بــا شــعار
«مهربــان باشــیم» خــود را پایبنــد بــه
لحــاظ نمــودن مســائل اجتماعــی در
خدمــات تخصصــی خــود بــه عنــوان
یــک بانــک نمــوده و از پیــش بــا
اجــرای طرحهایــی ماننــد باشــگاه
خیریــن و پرداخــت تســهیالت قــرض
الحســنه بــه اقشــار نیازمنــد حســن
نیــت خــود را اثبــات کــرده اســت.
وی گفــت :همزمــان بــا بازگشــایی
مــدارس ،در ایــن ایــام بــا توزیــع
 526بســته حمایتــی در مناطــق
محــروم اســتان اقالمــی چــون کولــه،
دفتــر یادداشــت ،دفترچــه و ســایر
اقــام لــوازم التحریــر ،مســواک،
خمیردنــدان ،حولــه وچنــد قلــم
دیگــر در اختیــار دانــش آمــوزان کــم

بضاعــت قــرار گرفــت و ایــن تعــداد،
شــامل افــرادی بــود کــه از طــرف
آمــوزش و پــرورش اســتان بــه بانــک
معرفــی شــدند.
مدیرشــعب بانــک قــرض الحســنه
مهــر ایــران در اســتان ایــام  ،ابــراز
امیــدواری کــرد ســایر اشــخاص
حقیقــی و حقوقــی بــا مشــارکت بــا
ســازمان آمــوزش و پــرورش زمینــه
تعلیــم و تربیــت را بــرای همــه
دانــش آمــوزان فراهــم نماینــد.
مدیــر کل ســازمان آمــوزش و

پــرورش اســتان ایــام ،بــا تقدیــر
از نــگاه مثبــت و خیرخواهانــه
بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران،
حمایتهــای مــادی و معنــوی را
مایــه دلگرمــی دانــش آمــوزان و
خانوادههــای آنــان دانســت و ابــراز
امیــدواری کــرد ایــن اقدامــات در
آینــده تــداوم یابــد.
بیرانونــد همچنیــن بــا تمجیــد از
عملکــرد بانــک قــرض الحســنه مهــر
ایــران در اســتان ایــام ،روحیــه
تعامــل ،پیگیــری و مســئولیت
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پذیــری را در ایــن بانــک مثــال زدنــی
توصیــف کــرد.
همچنیــن رســتم زاد ،معــاون آموزش
متوســطه ســازمان آموزش و پرورش
اســتان ایــام از همــکاری صمیمانــه
کارکنــان بانــک قــرض الحســنه مهــر
ایــران تقدیــر و تشــکر نمــود و ابــراز
امیــدواری کــرد کمکهــای بانــک
قــرض الحســنه مهــر ایــران در
آینــده نیــز تــداوم یابــد و ایــن بانــک
الگویــی بــرای ســایر ســازمانها
باشــد.

