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خبر
#معلم_محبوب_من فقط چند روز
ديگر مهمان بانک سرمايه خواهد بود

رویکرد حمایتی برای رفع نیازهای اساسی خانوار

بانک ملی ایران در یک ماه ابتدای س��ال
ج��اری تع��داد ش��ش ه��زار و  965فقره
تس��هیالت به صورت فروش اقس��اطی،
جعاله و مرابحه برای رفع نیازهای ضروری
خانوار پرداخت کرده اس��ت که ارزش این
تس��هیالت به دو هزار و  78میلیارد ریال
می رسد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران،
سال گذشته نیز بخشی از نیازهای اساسی

خانوار با تس��هیالت این بان��ک تامین به
طوری که در س��ال  97تعداد یک میلیون
و  12هزار و  180فقره از این تس��هیالت
به ارزش  277ه��زار و  505میلیارد ریال
پرداخت شده است.
همچنین بانک ملی ایران در س��ال رونق
تولی��د ،حمایت از بازار کاالی داخلی را در
دس��تور کار خود ق��رار داده و در یک ماه
ابتدای س��ال ،تعداد  663فقره تسهیالت

فروش اقس��اطی خری��د کاالی مصرفی
ب��ادوام داخلی ب��ه ارزش  70میلیارد ریال
پرداخت کرده است.
از س��ویی بانک مل��ی ایران در راس��تای
همسویی با سیاس��ت های دولت همواره
رونق ب��ازار تولید و کس��ب و کار را مورد
توجه قرار داده و از این رو در سال گذشته
نیز تعداد  82هزار و  20فقره تس��هیالت
فروش اقس��اطی خری��د کاالی داخلی به

ارزش هش��ت ه��زار و  602میلیارد ریال
تخصیص داده است.
از ابتدای سال جاری تا پایان فروردین ماه،
دو هزار و  931فقره تسهیالت سرمایه در
گردش نیز برای حمایت از تولید و اشتغال
کشور به ارزش شش هزار و  551میلیارد
ریال توسط بانک ملی ایران پرداخت شده
است.
این در حالی اس��ت که در سال گذشته نیز

ديدار مدير عامل بيمه آسيا با نماينده
ولي فقيه در استان همدان

میزان تخصیص این تسهیالت قابل توجه
بوده به طوری که طی سال  97تعداد 170
هزار و  93میلیارد ریال تسهیالت سرمایه
در گردش در  88هزار و  335فقره توسط
بانک ملی ایران تخصیص یافته است.

کمیته امداد امام خمینی (ره) از بانک مسکن تقدیر کرد

کسب رتبه اول توسط بانك مسكن در پرداخت تسهيالت قرض الحسنه اشتغال در سال97

دانش آم��وزان عزيز کمتر از دو هفته فرصت
دارن��د تا با ارس��ال عکس يا نقاش��ي خود در
جشنواره #معلم_محبوب_من بانک سرمايه
شرکت کنند.به گزارش روزنامه عصرايرانيان
به نق��ل ازروابط عموميبانک س��رمايه ،هم
اکنون جشنواره #معلم_محبوب_من در حال
برگزاري اس��ت و دانش آم��وزان عزيز تا روز
جمعه م��ورخ  17خرداد ماه فرص��ت دارند تا
لحظات حضور در کنار معلم دلسوز و مهربان
خود را از طريق عکس يا نقاشي ثبت نموده و
سپس آن را در صفحه اينستاگرام خود با درج
دو هشتگ #معلم_محبوب_من و #بانک_
سرمايه به اشتراک بگذارند و به صف شرکت
کنندگان در قرعه کشي ملحق شده و شانس
خود و معلم ارجمندش��ان را براي بردن کارت
هديه در قرعه کشي جشنواره بيازمايند.گفتني
است در اين قرعه کش��ي  70کارت هديه 5
ميليون ريالي براي معلمان و  70کارت هديه
 2ميليون ريالي براي دان��ش آموزان در نظر
گرفته شده است.شايان ذکر است قرعه کشي
جش��نواره #معلم_محبوب_من پس از عيد
سعيد فطر برگزار شده و برندگان خوش شانس
اين جشنواره در روز پنج شنبه مورخ  23خرداد
ماه معرفي ميشوند .هموطنان عزيز ميتوانند
اخبار اين جشنواره را از طريق وبسايت بانک
سرمايه به نش��اني  www.sbank.irو يا
صفحه اينس��تاگرام بانک به نشاني www.
instagram.com/banksarmaye
دنبال نمايند.

کمیت��ه ام��داد امام خمینی (ره) ب��ا اعالم رتبه برتر بانک مس��کن در
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه اشتغالزایی به مددجویان ،از اقدامات
این بانک تقدیر کرد .به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن ،این بانک
به لحاظ عملکرد فراتر از س��همیه تکلیفی مصوب بانک مرکزی بابت
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه اشتغالزایی به مددجویان عضو کمیته
امداد امام خمینی (ره) ،مقام اول را در بین س��ایر بانک ها کسب کرد.
بانک مس��کن در س��ال  97رقمی معادل  44میلیارد تومان تسهیالت
در این حوزه پرداخت کرد در حالی که س��همیه تکلیفی این بانک 40
میلی��ارد تومان بوده اس��ت .به گزارش هیبنا،ریی��س کمیته امداد امام
خمینی (ره) با ارس��ال نامه ای به بانک مس��کن از عملکرد این بانک
در راس��تای پرداخت تسهیالت اشتغال به مددجویان این کمیته تقدیر
کرد .براساس گزارشی که در این نامه در خصوص سهم بانک مسکن
در ایجاد اشتغال پایدار مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)از محل
تس��هیالت قرض الحسنه اشتغال در سال  97عنوان شده ،اعالم شده
است که بانک مسکن نه تنها به  100درصد تعهدات تکلیفی خود به منظور
پرداخت این تس��هیالت به مددجویان عمل کرده اس��ت بلکه بیش از سهم
تعیین ش��ده برای این بانک ،اقدام به پرداخت تس��هیالت در این حوزه کرده
است .به این ترتیب بانک مسکن به لحاظ درصد پرداختی تسهیالت به سهم
تکلیف ش��ده با عملکرد  110درصدی،رتبه اول را در این زمینه در مقایسه با
سایر بانک های دیگری که در این زمینه تعهد به پرداخت تسهیالت اشتغال
به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) داش��ته اند را کس��ب کرده است.
مطابق با گزارشی که در نامه پرویز فتاح،رییس کمیته امداد امام خمینی (ره)
به منظور تقدیر از عملکرد بانک مسکن در حوزه پرداخت تسهیالت اشتغال

به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) آمده است شبکه بانکی کشور در
س��ال  97مکلف به پرداخت  1400میلیارد تومان تسهیالت به منظور ایجاد
اش��تغال پایدار برای مددجویان کمیته امداد امام (ره) بوده اس��ت که س��هم
تکلیفی بانک مسکن در این زمینه  40میلیارد تومان بوده است؛در حالی که
در مجموع  99درصد از تکلیف تعهدی تعیین ش��ده به این منظور از س��وی
شبکه بانکی به بانک ها ابالغ شده است بانک مسکن پرداخت این تسهیالت
را به میزان  100درصدی در دس��تور کار خود قرار داده و به شعب این بانک
ابالغ کرده اس��ت .جزییات این گزارش نشان می دهد به دنبال پرداخت این
تسهیالت  73هزار و  111طرح اشتغال در کشور برای مددجویان کمیته امداد
امام (ره) اجرا شده است که از این تعداد  2هزار و  324طرح در نتیجه پرداخت

تس��هیالت اشتغال از سوی بانک مسکن به این مددجویان ایجاد شده
اس��ت .این در حالی اس��ت که به رغم ابالغ  99درصدی تس��هیالت
تکلیف شده به شبکه بانکی،همه بانک ها اقدام به پرداخت تسهیالت
تعه��دی به می��زان  101درصد یعنی یک درصد بیش از تس��هیالت
تکلیف ش��ده کرده اند؛در این میان بانک مس��کن اق��دام به عمل به
تعهدات خود در این زمینه به میزان  110درصد یعنی  10درصد بیش از
تکلیف تعیین شده کرده است .بنابراین به رغم آنکه در مصوبه پرداخت
تسهیالت اشتغال به مددجویان کمیته امداد امام (ره)پرداخت تسهیالت
 1400میلیارد تومانی تکلیف شده بوده است در سال  97شبکه بانکی
کش��ور هزار و  405میلیارد و  200میلیون تومان تسهیالت اشتغال به
مددجویان این کمیته پرداخت کرده است .همچنین در حالی که مطابق
با مصوبه پرداخت این تس��هیالت،بانک مسکن مکلف به پرداخت 40
میلیارد تومان تس��هیالت اشتغال بوده است اما تا پایان سال  97مبلغ
 44میلیارد و  100میلیون تومان تسهیالت در این حوزه پرداخت کرده
اس��ت که نش��ان دهنده عملکرد  110درصدی در این زمینه است .به دنبال
پرداخت این تس��هیالت از س��وی ش��بکه بانکی در مجموع  15هزار و 518
خانوار تحت پوش��ش کمیته امداد امام خمینی (ره) خودکفا شده اند که سهم
بانک مسکن در این زمینه نیز معادل  493خانوار است؛براساس این گزارش
درصد پرداخت تسهیالت اشتغال به مددجویان کمیته امداد امام (ره) از سوی
بانک مسکن در مقایسه با سهم کل شبکه بانکی  3.14درصد بوده است.به
این معنا که  3.14درصد از کل تس��هیالت شبکه بانکی برای ایجاد اشتغال
پایدار مددجویان کمیته امداد امام (ره) در س��ال  97از س��وی بانک مسکن
پرداخت شده است.

بانک سینا حائز پایین ترین درصد عودت چک های عهده

بانک سینا حائز پایین ترین درصد عودت چک های عهده در شبکه بانکی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا ،در بررسی صورت گرفته از سوی اداره کل
ریالی و نشر بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در خصوص وضعیت چک
های عودتی بانک ها ،بانک سینا در فروردین ماه سال جاری همچون  12ماه

س��ال  97با  1.36درصد چک عودتی حائز پائی��ن ترین درصد عودت چک در
ش��بکه بانکی بوده و این بدان معناست که چک های این بانک در یک فرایند
صحیح بررسی و نتیجه آن به ذینفعان اعالم می گردد .چک عودتی به چکی
اطالق میش��ود که در هنگام ارائه بانک برای وصول به دالیلی قابل پرداخت

نیست ،که البته میان چکهای برگشتی و عودتی تمایزی وجود دارد .برگشت
چک در مواردی همچون کسری موجودی و مغایرت امضا ،توسط بانک انجام
شده و عودت چک در خصوص مسائلی در قبال واریز وجه ،تعویض چک و سایر
موارد بوده که عمدتا توسط خود افراد انجام میشود.

مديرعامل بيمه آسيا
ب��ه هم��راه اعضاي
هي��أت مدي��ره ب��ا
نماين��ده ولي فقيه و
امام جمع��ه همدان
دي��دار و گفت و گو
کردند.به گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل
از روابط عموميبيمه آس��يا از همدان ،مدير
عامل و نايب ريي��س هيأت مديره ،اعضاي
هيأت مديره بيمه آس��يا ،معاونت س�لامت
و ام��ور بيم��هاي مرکز خدم��ات حوزههاي
علميه ،سرپرس��ت منطقه  9و رييس شعب
اس��تان همدان بيمه آسيا در دفتر امام جمعه
همدان ،با حجت االس�لام ش��عباني ديدار
کردن��د.در اين مالقات ،ابتدا مس��عود بادين
گزارش��ي از فعاليتهاي گس��ترده بيمهاي
بيمه آسيا به ويژه پوشش بيمهاي طالب در
سراسر کشور را ارائه کرد.در ادامه اين برنامه،
ح��دادي ،معاونت س�لامت و بيمهاي مرکز
خدم��ات حوزههاي علميه نيز در س��خناني
با تاکيد بر توانمندي ش��رکت بيمه آس��يا به
عنوان قدرتمندترين بيمه خصوصي کشور،
گزارش��ي از خدمات بيمهاي ش��رکت بيمه
آس��يا به طالب سراسر کشور در زمينههاي
پوششهاي درماني ارائه کرد.
بيمه کوثر حاميجودوکار برتر
مسابقات چين

س��ـــعيد مـالي��ي
ج��ودوکار شايس��ته
ايران��ي ب��ا حمايت
مسئوالن بيمه کوثر
در مسابقات جهاني
چين حضور يافت و
نشان طاليي رقابتهاي گرندپري چين را از
آن خود کرد.به گزارش روزنامه عصرايرانيان
به نقل از روابطعموميبيمه کوثر ،سعيد ماليي
جودوکار برتر کشورمان با رنکينگ سه دنيا ،در
وزن منهاي  81کيلوگرم با کسب سه پيروزي
متوالي به نش��ان طالي اين رقابتها دست
پيدا کرد.ماليي با شکست «گريگاالشويلي»
از گرجس��تان و«عبدالمحم��د» از مص��ر به
مرحل��ه نيمه نهايي راه پيدا کرد.اين جودوکار
کشورمان در مبارزه نهايي به مصاف «ساتارو
فوجي وارا» از ژاپن رفت و توانست با اقتدار بر
سکوي نخست اين رقابتها بايستد.

شهرستان
اخبار شهرستان
پروژه خط آهن ميانه  -بستان آباد -
تبريز نبايد به توسعه شهري لطمه بزند

شهردار تبريز گفت :ش��وراي اسالميتبريز
بايد روي موارد پروژه مس��ير خط آهن ميانه
 بس��تان آباد  -تبريز اصرار کند تا لطمهايبه توس��عه ش��هري تبريز وارد نش��ود .ايرج
ش��هين باهر در جلس��ه علني امروز شوراي
اسالميشهر تبريز با اشاره به پروژه مسير خط
آهن ميانه  -بستان آباد – تبريز ،اظهار کرد:
راه آهن مجبور است که خط مسير خط آهن
ميانه  -بستان آباد  -تبريز را به ايستگاه راه
آهن تبريز وصل کند چون توجيه اقتصادي
راه آهن ،موضوع حمل بار اس��ت .وي ادامه
داد :حدود  ۱۰سال است که پروژه مسير راه
آهن ميانه  -بستان آباد  -تبريز کار ميشود
اما اين زمان بيش از حد طوالني شده و هنوز
هم به اتمام نرسيده شده است .شهردار تبريز
در خصوص ايستگاههاي اين پروژه ،عنوان
کرد :پيش بيني ميکنيم که خط آهن مذکور
س��الها در خاوران مسافرگيري ميکند و ما
مصر هس��تيم اين اتفاق رخ دهد .ايس��تگاه
ايل گلي اما هزينهه��اي تملک زيادي دارد
و فقط بحثهاي سازهاي اين ايستگاه دهها
ميليارد هزينه ميخواهد .ايستگاه ترمينال را
نيز اگ��ر بخواهيم احداث کنيم ،حداقل ۲۰۰
ميليارد هزينه الزم دارد .وي افزود :متاسفانه
در خصوص پروژه مس��ير خط آهن ميانه -
بستان آباد  -تبريز مشکل ساختار داريم.
حضور يک روزه مدير کل بنياد مسکن
گيالن در شهرستان رودبار

در اين حض��ور ي��ک روزه برنامه مختلفي
به ش��رح ذيل در دس��تور کار قرار گرفت:
مهن��دس اکبرزاده مدير کل بنياد مس��کن
گي�لان ب��ه اتف��اق محمدصال��ح ضيايي
فرماندار و منوچهر جمالي سوسفي نماينده
رودبار از پل روس��تاي چله بر شهرس��تان
رودب��ار بازديد بعمل آوردن��د و مقرر گرديد
اح��داث اين پ��ل  ۴۵متري ب��ا مبلغ چهار
ميلي��ارد ري��ال اختصاص يافت��ه ،از خرداد
ماه آغاز گردد .س��پس هيات همراه از روند
اجراي پل کالورتي روس��تاي گنجه بازديد
نمودند .س��پس مهندس اکبرزاده در جلسه
مالقات عموميبا حضور فرماندار ،نماينده و
امام جمعه رودبار ،مدير کل منابع طبيعي و
آبخيزداري گيالن به گفتگو چهره به چهره
و رسيدگي به مشکالت اهالي پرداختند.

اخبار شهرستان

معاون مالي شرکت معدني و صنعتي چادرملومطرح کرد

صرف ۲هزار ميليارد تومان براي کارخانه گندلهسازي چادرملو

محمود س��يدي معاون مالي ش��رکت معدني و صنعتي چادرملو با بيان اينکه
به دليل تحريمها فاينانسهاي مالي خارجي متوقف ش��ده اس��ت ميگويد:
براي استفاده و بهرهبرداري از يکي از کارخانههاي توليد گندله سازي ۲هزار
ميليارد تومان از اين افزايش سرمايه صرف خواهد شد .تامين مالي شرکتها
در س��ال جديد به واسطه مشکالت اقتصادي و تحريمها با سختي بيشتري
براي ش��رکتها دنبال خواهد شد .طي س��الهاي گذشته ،برجام فرصتي در
اختيار شرکتها قرار داد تا بتوانند از طريق فاينانسهاي مالي خارجي نسبت
به کس��ب نقدينگي و ايجاد طرحهاي توسعهاي اقدام کنند .در همين زمينه
محمود سيدي معاون مالي شرکت چادرملو ميگويد :ما قرار بود براي کارخانه
گندلهسازي جديدمان از فاينانس ژاپنيها استفاده کنيم اما به علت تحريمها
اي��ن اتفاق رخ ن��داد .مذاکرات حتي تا يک ماه پيش هم در حال انجام بود و
حتي قرار بود از طريق ش��رکتهاي واس��ط ديگر کشورها انجام شود که در
نو
نهايت بخاطر تحريمها انجام نشد .وي در خصوص همکاري با بانک ايرا 
اروپا هم اظهار کرد :در اين زمينه هم به دليل محدوديتهايي که آنها براي
خودشان ايجاد کردند امکان دريافت تسهيالت ازبين رفت .وي در خصوص
تامين سرمايه از طريق افزايش سرمايه نيز ميگويد :شرکت براي تامين منابع
مالي مورد نياز اس��تفاده از آنومالي  D19و جبران مخارج سرمايهاي گذشته

و مش��ارکت در افزايش س��رمايه شرکتهاي س��رمايه پذير  ،موضوع افزايش
سرمايه را به مجمع عموميفوق العاده مورخ  1397/11/29پيشنهاد و مجمع
فوق افزايش س��رمايه ش��رکت ،از محل مطالبات حال ش��ده و آورده نقدي
س��هامداران (طي دو مرحله مشتمل بر مرحله اول با افزايش سرمايه از مبلغ
 33،500ميليارد ريال به  44,000ميليارد ريال و مرحله دوم از مبلغ 44،000

پیشتازی فوالد مبارکه درآزادسازي زندانيان جرائم غيرعمد

اصفهان،مريم کرباليي :محمود اکبري معاون فروش
و بازاريابي فوالد مبارکه درهشتمين مراسم گلريزان
ش��رکت فوالد مبارکه و شرکتهاي زيرمجموعۀ اين
ش��رکت ،ويژۀ آزادس��ازي زندانيان جرائم غيرعمد
گفت:حضور در اين مراسم پرفيض عالوه بر اينکه
فرصتي براي کمک به همنوع فراهم ميآورد ،باعث
ميش��ود اين سنت حسنه را در خود زنده نگه داريم
و ب��ه جوانان و فرزن��دان خود ني��ز بياموزيم که در
کن��ار کار و فعاليت اقتصادي روزم��ره ،بايد به فکر
عزيزاني باش��يم که به داليلي از حضور سرپرس��ت
خانواده در کنار خود محروم ش��دهاند و ممکن است
به ناهنجاريها و آس��يبهاي اجتماعي دچار شوند.
اينجاس��ت که کمک تکتک ما ميتواند در نجات
جامعه مؤثر واقع شود .طي سالهايي که اين مراسم
به ميزباني فوالد مبارکه برگزار ش��ده اس��ت شاهد

اين بودهايم که مش��تريان فوالد مبارکه دوشادوش
ساير تأمينکنندگان ،سازندگان قطعات و پيمانکاران
ش��رکت در اين مراس��م پرفيض حضور داشتهاند و
بهخوبي نش��ان دادهاند که با رويکردهاي هلدينگ
ف��والد مبارکه در همۀ بخشها ،خاصه آنچه مربوط
به سالمت جامعه اس��ت ،همسو هستند.ايرج ترابي
مدير رواب��ط عموميفوالد مبارک��ه در ادامه ضمن
قدرداني از پيمانکاران ،ش��رکاي تجاري کسبوکار
و ذينفعان فوالد مبارکه که همهس��اله اين دعوت
را با حضور پرش��ور خود لبيک ميگويند ،بايد گفت
امسال عليرغم ش��رايط اقتصادي حاکم بر فضاي
کسبوکار شرکتها و واحدهاي صنعتي که بهنوعي
با ف��والد مبارکه همکاري ميکنند ،ش��اهد حضور
حماس��يتر مديران عامل و نمايندگان شرکتها در
اين جشن گلريزان بوديم.

ميليارد ريال به  67،000ميليارد) را به تصويب رس��اند .در حال حاضر هيات
مديره ش��رکت موضوع انجام افزايش س��رمايه مرحله اول را در دست اقدام
دارد .وي ميافزايد :براي استفاده و بهرهبرداري از يکي از کارخانههاي توليد
گندله س��ازي 2هزار ميليارد تومان از اين افزايش سرمايه صرف خواهد شد.
وي ميگويد :اين تامين مالي براي هزينه در معدن جديد  ،سرمايه گذاري در
س��اير شرکتهاي سرمايه پذير ،خريد ماشين آالت تکميلي معدني و جبران
مخارج س��رمايهاي ناش��ي از تفاوت قيمت واقعي و براوردي طرح توسعهاي
ف��والد صرف خواهد ش��د .در بحث هزينههاي س��ربار و هزينههاي مالي و
اداري نيز ش��رکتها با افزايش قابلتوجه��ي در اين بخشها مواجه خواهند
شد .افزايش هزينههاي دس��تمزد ،افزايش هزينههاي عموميمانند انرژي و
مواردي اين چنيني باعث ش��ده تا شرکتها افزايش هزينه داشته باشند .به
عنوان مثال شرکت چادرملو هزينههاي انرژي براي سال جاري را تا دو برابر
بيشتر از سال گذشته پيشبيني کرده است .وي ميافزايد :البته سال گذشته
يکي از کارخانههاي ما از دي ماه فعال شد و حدود  240هزار تن توليد داشت.
اما در س��ال جاري پيشبيني ميش��ود اين کارخانه بيش از  1ميليون و 200
هزار تن توليد داش��ته باشد .اينها باعث ميشود هزينههاي پيشبيني شده
هم افزايش داشته باشد.

پس از يک دهه آب شيرين وارد شبکه توزيع شهر خور شد

اصفهان،مريم کرباليي :سميرا خدري-محمد جواد فيروزي
با اش��اره به در مدار قرار گرفتن آب شيرين در شبکه توزيع
آب ش��رب ش��هر خور گفت:دريک دهه اخير بدنبال وقوع
خشکس��الي در استان ،آبدهي چشمه بازياب که تنها منبع
تامين کننده آب ش��يرين ش��هر خور اس��ت بسيار کاهش
يافته بود بطوريکه از س��ال  88تا پايان سال  97ديگر آب
شيرين وارد شبکه توزيع ش��هر خور نگرديد.وي ادامه داد:
در س��ال آبي جاري بدنبال بارندگيهاي قابل توجه در اين
شهرستان ،از ابتداي سال  98آب شيرين وارد شبکه توزيع
ش��هر خور شد و مردم بهره مند از آب شيرين در خانههاي
خود شدندفيروزي به ميزان آبدهي چشمه بازياب پرداخت
و عنوان کرد :براس��اس دبي سنجيهاي صورت گرفته در
زمان ترس��الي آبدهي اين چش��مه به بي��ش از  20ليتر در
ثانيه ميرسد و در زمان خشکسالي حدود يک ليتر در ثانيه
اس��ت.مدير آبفا خور با بيان اينکه در چند سال اخير بدليل

وقوع خشکسالي آبدهي چشمه بازياب به حدود يک ليتر در
ثانيه کاهش يافت عنوان کرد:در سالهاي خشک که آبدهي
چشمه بازياب بسيار کاهش يافت مردم از شيرهاي برداشت
موجود در شهر آب ش��يرين موردنياز را تامين نمودند.وي
افزود:در حال حاضر  85ش��ير برداشت در شهر خور موجود
است که مردم در مواقع ايي که آب شيرين در شبکه موجود
نيس��ت از طريق اين شيرهاي برداش��ت آب شيرين مورد
نياز خود را تامين ميکنند.وي ادامه داد :در واقع ش��هر خور
داراي دوشبکه آبرساني است که يک شبکه مختص به آب
شيرين و ش��بکهاي ديگر مربوط به اب بهداشتي ميباشد
فيروزي به منابع آب بهداشتي شهر خور اشاره کرد و خاطر
نشان ساخت :در حال حاضر  3حلقه چاه تامين کننده شبکه
آب بهداشتي مردم خور است اين در حاليست که  ECآب
اين چاهها بين  5تا  6هزار در نوسان است که تنها ميتوان
از اين آب در جهت مصارف بهداشتي استفاده کرد.

اساسنامه سازمانهاي شهرداري تبريز دوباره به وزارت کشور ارسال ميشود

عضو ش��وراي اسالميش��هر تبري��ز گفت:
اساسنامه سازمانهاي شهرداري تبريز پس
از برطرف ش��دن ايرادات و اصالح توس��ط
شوراي اسالميش��هر تبريز ،جهت تائيد بار
ديگر به وزارت کشور ارسال ميشود.

ش��هرام دبيري با بيان مطل��ب فوق ،گفت:
اساسنامه س��ازمانهاي شهرداري تبريز که
توس��ط ش��ورا تصويب ش��ده بود ،از سوي
وزارت کش��ور ايرادات��ي به آن وارد ش��ده و
هيئت حل اختالف نيز نظر وزارت کش��ور را

تائيد کرده اس��ت و از اين رو ش��وراي شهر
تبريز باي��د اصالحاتي را در اين اساس��نامه
اعمال کند.
وي ادامه داد :تصويب اساس��نامه از وظايف
و اختيارات شوراي شهر است و تائيد آن نيز

به عهده وزارت کش��ور است .وزارت کشور
نميتواند تغييراتي در اساسنامه ايجاد کند اما
اين اختيار را دارد که آن را تائيد نکند.
دبيري اظهار داش��ت :تيپ اساسنامهاي که
وزارت کشور براي سازمانها ارسال کرده با

نظري که شوراي ش��هر تبريز دارد اختالف
چندان قابل توجهي ندارد اما به هر حال بايد
اي��ن اصالحات هرچه زودتر اعمال ش��ود تا
اساسنامه اصالح شده حداقل تا پايان خرداد
 ۹۸براي تائيد به وزارت کشور ارسال شود.

قبوض مشتركان برق از مهرماه
الكترونيكي ميشود

بوش��هر –خبرن��گار عصرايراني��ان  :معاون
هماهنگي توزيع ش��رکت تواني��ر گفت :به
منظور کاهش مراجعات مردم به شرکتهاي
توزيع قبوض کاغذي برق از ابتداي مهرماه
سال جاري حذف و هزينهها و اطالعات برق
مصرفي مشترکان الکترونيکي به آنها اعالم
ميش��ود .به گزارش روابط عموميش��رکت
توزيع نيروي برق اس��تان بوشهر ،غالمعلي
رخش��اني مهر روز ش��نبه در آيين تکريم و
معارف��ه مديرعامل ش��رکت توزي��ع نيروي
برق اس��تان بوش��هر افزود :با حذف قبوض
کاغ��ذي يک س��وم نيروه��ا در بخشهاي
قرائت و توزيع در بخشهاي ديگر مش��غول
به فعاليت شده و هيچ نيرويي از شرکتهاي
توزيع برق اخراج نميش��ود .وي بيان کرد:
ش��بکه توزيع اکنون در بخش اتوماس��يون
نيازمند توجه جدي اس��ت زيرا صنعت برق
با روشه��اي کهن��ه قبلي قاب��ل مديريت
نيست .رخش��اني مهر ادامه داد :براي اينکه
م��ردم کمترين خاموش��ي درياف��ت و اين
ش��بکه گسترده مديريت ش��ود گام نخست
بايد حرکت به س��مت اتوماسيون در بخش
شبکههاي توزيع باشد.
بررسي وضعيت ساخت و سازهاي
غيرمجاز شهرستان رودسر

به گزارش روابط عموميبنياد مسکن استان
گيالن صبح روزچهارشنبه مورخه 25/2/98
ب��ا حضور مهندس اکبرزاده مدير کل محترم
بني��اد انق�لاب اس�لاميگيالن و همراهي
اکب��ري مقدم معاونت محت��رم امور عمراني
اس��تانداري گي�لان ،مير س��يدي مدير کل
دفتر فني استانداري ،آقاي جوادي از سازمان
بازرسي گيالن و جمعي از کارشناسان جهاد
کشاورزي و مش��اور طرح با حضور فرماندار
محترم شهرستان رودسر و مدير بنياد مسکن
شهرستان رودسرجلسهاي در خصوص بررسي
و رفع مشکالت طرحهادي روستاي احمد آباد
و همچنين بررسي و کنترل ساخت سازهاي
غير مجاز در شهرس��تان در محل فرمانداري
شهرستان رودسر برگزار گرديد ،با عنايت به
مباحث مطروحه تصميم به کميته کارشناسي
با تعيين دستگاههاي اجرايي بمدت يک ماه
جهت تعين و تکليف طرحهادي اين روس��تا
اقدام نمايند.

