
رئیس اداره منابع طبیعی فریمان در گفت وگو با خراسان 

اظهارکرد: همزمان با روز درختکاری و آغاز هفته منابع 

طبیعی، 12هزار اصله درخت غیرمثمر در سطح شهرستان 

فریمان توزیع شد. سیدکمال الدین حیدری منش افزود: 

200 اصله درخت نیز با حضور فرماندار و جمعی از مسئوالن 

ادارات و دانش آموزان آموزشگاه شاهد شمیم الزهرا)س( در 

محل باغ ملی فریمان کاشته شد.حیدری منش خاطرنشان 

کرد: هریک از این درختان مزین 

ب��ه ن��ام ش��ه��دای دف���اع مقدس، 

نیروی انتظامی فریمان و شهدای 

پالسکو بود. وی گفت: همچنین با حضور حجت االسالم 

ای��زدی ام��ام جمعه فریمان، معاون فرماندار و جمعی از 

مدیران ادارات و معلوالن فریمان،5 اصله درخت به نیت 

اهل بیت پیامبر)ص(در محل بهزیستی فریمان کاشته شد.

مسئول رواب��ط عمومی مدیریت جهادکشاورزی فریمان 

گفت: رواب��ط عمومی بهترین نمایان گر اوض��اع داخلی 

سازمان و منعکس کننده مسائلی اس��ت که در آن نهاد 

می گذرد. علی نویدی گفت: تبیین  برنامه های کارشناسی 

شده به صورت شفاف و قابل قبول برای مردم از وظایف روابط 

عمومی در یک اداره است. وی با بیان این که روابط عمومی 

پل ارتباط مدیران با مردم است، اظهارکرد: روابط عمومی 

وظیفه دارد تا انتقادات و پیشنهادات مردم و ارباب رجوع را 

به مدیران منتقل نماید و از طرفی 

اقدامات و خدمات نهادها و سازمان 

ها را به اط��الع اصحاب رسانه و 

مردم برساند. وی ضمن تشکر از 

خبرنگاران، از صدا و سیما و روزنامه خراسان به عنوان یکی 

از اثرگذارترین رسانه ها در سطح شهرستان فریمان یاد کرد و 

گفت: باید ضمن آشنایی با آخرین دستاوردهای ارتباطی، از 

این پتانسیل در مسیر اطالع رسانی بهره بگیریم.
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بانک قوامین در راستای ارتقای 

تکمیل  و  مشتریان  رضایتمندی 

سبد خ��دم��ات م��ح��ص��والت، طرح 

اع��ت��ب��اری آرام��ی��ن را ارائ���ه ك��رد. 

كارمند شعبه ب��ازار بانک قوامین 

مطلب  ای��ن  بیان  با  نیشابور  شهر 

در گفت وگو با خراسان گفت: در 

ای��ن ط��رح مشتریان می توانند با 

سپرده گذاری شناور و امکان واریز 

و برداشت در یک دوره معین و پس 

از کسب میانگین موردنظر، از دو امتیاز تسهیالت عقود 

اسالمی و نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری 

بهره مند شوند.

نادر منصوری حداقل مدت زمان سپرده گذاری برای 

دریافت تسهیالت را 3 ماه و حداکثر 12 ماه دانست و 

افزود: سقف پرداخت طرح اعتباری آرامین حداکثر 2 

برابر میانگین و تا سقف 2،000،0000،000 ریال 

می باشد و در ص��ورت افزایش مدت سپرده گذاری 

3 ماه به انتخاب مشتری مبلغ تسهیالت با  بیش از 

و مبلغ اضافه  از اقساط  یا میانگینی  تعداد اقساط 

می شود.

منصوری كه اهل شهر فریمان است گفت: به منظور 

کسب رضایت حداکثری مشتریان و تسهیل شرایط 

بازپرداخت تسهیالت، اقساط آن در دوره زمانی متناوب 

و بلندمدت از 21 تا 84 ماه و به دلخواه مشتری تعیین 

شده است و در صورت انصراف از دریافت تسهیالت نیز 

متناسب با مدت سپرده گذاری ، 

سود علی الحساب ساالنه مصوب 

بانک مرکزی به مشتریان تعلق 

می گیرد.

وی اف������زود: م���وض���وع م��ص��رف 

ل��وازم  تسهیالت در قالب خرید 

خ��ان��گ��ی، خ��ری��د خ����ودرو، خرید 

م��س��ک��ن، ت��ع��م��ی��رات، اش��ت��غ��ال 

، خ��ری��د ت��ج��ه��ی��زات م��ح��ل ک���ار و 

... ب��ه ع��م��وم م���ردم اختصاص 

م��ی یابد و یکی از مزیت ه��ای متمایز ط��رح اعتباری 

آرامین این است که بانک قوامین عالوه بر تعهد برای 

اعطای تسهیالت در قبال سپرده گ���ذاری، می تواند 

در پایان دوره مالی و چنانچه سود قطعی بانک بیش 

از س���ود ع��ل��ی ال��ح��س��اب پ��رداخ��ت��ی ب��اش��د، نسبت به 

ع��ودت مابه التفاوت به حساب مشتریان اق��دام نماید. 

نادر منصوری در پایان اعالم کرد تسهیل شرایط اعطای 

تسهیالت متناسب به عموم مردم، گامی بلند در  جهت 

تحقق ارزش های حاکم بر سیاست های 24 گانه اقتصاد 

مقاومتی است.

مشتریان گرامی به منظور کسب اطالعات 
بیشتر می توانند با مراجعه به نزدیک ترین 
بانك قوامین در سراسر کشور یا با شماره 
خراسان  استان  سرپرستی   37654873

رضوی تماس حاصل فرمایند.

طرح اعتباری آرامین بانك قوامین
 گامی دیگردر خدمتگزاری به مردم

اولین جلسه ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر فریمان، 

با حضور ام��ام جمعه، فرماندار، فرمانده بسیج و نیروی 

انتظامی و برخی مسئوالن در محل دفترامام جمعه فریمان 

تشکیل شد. حجت االسالم احمد منصوری، مدرس حوزه 

و دانشگاه، در این جلسه اظهارکرد: امربه معروف رسالتی 

الهی است که برای تحقق آن نیازمند تشکیل مجموعه ای 

منسجم هستیم.وی با بیان این که نشانه جهالت، افراط 

و تفریط در انجام امور است و در این صورت نتیجه خوبی 

حاصل نمی شود گفت:افراط و تفریط در امربه معروف 

موجب شده که نگاه برخی مردم به این امر، خوب نباشد و 

لذا اگر رغبتی از سوی برخی مردم برای اجرای این فریضه 

مهم الهی وجود ندارد به خاطر نادانی و بی برنامگی برخی 

افراد در مقاطع مختلف است.وی گفت: انقالب اسالمی 

بزرگترین امربه معروف و نهی از منکر است چرا که با پیروزی 

انقالب بسیاری از معروف های فراموش شده، به اجرا درآمد 

و از رواج منکرات در جامعه جلوگیری شد.

توزیع 12هزار اصله درخت در شهرستان فریمان

روابط عمومی جهاد کشاورزی: روابط عمومی پل ارتباط با مردم است

اولین جلسه ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر فریمان تشکیل شد


