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اخبار
قيمت نفت در سال ۲۰۱۸
به نزديکي  ۶۰دالر ميرسد

نتايج يک نظرسنجي
از تحلـيلــــگران
نشــان ميدهد که
تالشهاي اوپک و
روسيه براي کاهش
عرضه و رشد قوي تقاضاي جهاني موجب
خواهد شــد تا قيمت نفت برنت در سال
 ۲۰۱۸ميالدي به نزديکــي  ۶۰دالر در
هر بشــکه برسد.به گزارش تسنيم ،نتايج
نظرســنجي رويترز از تحليلگران نشان
ميدهد که تالشهاي اوپک و روســيه
براي کاهش عرضه و رشد قوي تقاضاي
جهاني موجب خواهد شــد تا قيمت نفت
برنت در سال  2018ميالدي به نزديکي
 60دالر در هر بشــکه برسد.براســاس
تحقيــق انجام شــده از  32اقتصاددان و
تحليلگر ،پيشبيني شده که قيمت متوسط
نفت در سال  2018به بشکهاي  59دالر و
 88سنت برسد در حالي که در نظرسنجي
ماهيانه قبلي اين رقم  58دالر و  84سنت
پيشبيني شــده بود.قيمت نفت که اين
هفته به باالترين رقم در طي  2ســال و
نيم گذشته رسيد ،از زمان توافق اوپک و
توليدکنندگان غير عضو اين سازمان براي
محدود کردن کاهــش توليد بيش از 30
درصد افزايش يافته است.
بارندگيها  38درصد کاهش يافت

ارتفــاع کل ريزشهاي جوي کشــور از
ابتداي ســال آبي جاري تا هفتم دي ماه
 30.6ميليمتر بود که نسبت به دوره مشابه
پارسال ،بيش از  38درصد کاهش داشته
است.به گزارش ايرنا ،ميانگين بارندگيهاي
امسال نسبت به ميانگين دورههاي مشابه
درازمــدت که  70.2ميليمتــر بود56.4 ،
درصد و نســبت به دوره مشابه سال آبي
گذشته که  49.8ميليمتر بود 38.6 ،درصد
کاهش داشــته است.براســاس آمارهاي
شــرکت مديريت منابع آب ايران ،حجم
بارشها از ابتداي ســال آبي جاري (اول
مهرماه) تا هفتم دي ماه معادل  50ميليارد
و  430ميليون مترمکعب گزارش شد.

اخيرا برخي از رسانهها اقدام به انتشار
يک نظرسنجي درباره نظر  100نماينده
مجلس پيرامون بنزين  1500توماني
کردهاند کــه نتايج اين نظرســنجي
نشان ميدهد  68درصد از نمايندگان
به طور قطعي با پيشنهاد دولت براي
افزايش قيمتهاي حاملهاي انر ِژي
در اليحه بودجه ســال  97مخالفت
کــرده انــد.در مقابل البتــه فقط 15
درصد از نمايندگان با پيشــنهاد دولت
براي گران شدن بنزين اعالم موافقت

کردهاند و در يک جمع بندي ميتوان
گفت کــه قاطبه نمايندگان مجلس با
طرح دولت براي افزايش نرخ بنزين به
ليتري  1500و گازوئيل به  400تومان
مخالف هستند.اين در حالي است که
ســه عامل مهم باعث شيوع قاچاق
فرآوردههاي نفتي در کشور شده است.
به گزارش خبرنگار ما ،مخالفت قاطع
اکثر نمايندگان مجلس با افزايش نرخ
بنزين در اليحه بودجه سال  97در حالي
است که صرفا درصورت پابرجا ماندن
مواضع آنها ميتوان انتظار داشت که

عصر ايرانيان گلستان -صفرخاني :مدير
مديريت توزيع نيروي برق شهرستان کالله
و سرپرست مديريت توزيع برق شهرستان
مراوه تپه منصوب شدند .مهندس نصيري
مدير عامل شــرکت توزيع برق اســتان
گلســتان طي احکام جداگانهاي مهندس
عبدا ..کياستي را به سمت مدير مديريت
توزيع برق شهرســتان کالله و مهندس
ســيد علي اکبر حســيني فر را به سمت
سرپرست مديريت توزيع نيروي برق مراوه
تپه منصوب نموده اند.پيش از اين مهندس
عبدا ..کياستي د رســمت مدير مديريت
توزيع برق شهرستان مراوه تپه ومهندس
ســيد علي اکبر حسيني فر بعنوان رئيس
اداره بهره برداري شهرســتان گنبد انجام
وظيفهميکردند.
گاميديگر براي ارتقاء رضايتمندي
ارباب رجوع در بندرامام

عصرايرانيان – خوزستان :با هدف تکريم
ارباب رجوع و تســهيل خدماترســاني
مخابراتي در مجتمع بندري امام خميني(ره)،
سامانه اطالعرساني ريز مکالمات و هزينه
خطوط تلفن مشترکين راه اندازي شده و
شــماره تلفن چهار رقمي ۵۲۰۲به عنوان
شــماره ورودي مجتمع بندري اختصاص
يافت .معاون فنــي و نگهداري اداره کل
بنادر و دريانوردي اســتان خوزســتان با
اشــاره به تالش اين واحد بــراي ارتقاي
رضايتمندي اربــاب رجوع و تمهيد زمينه
مناســب براي خدمات ارتباطــي به آنان
بيان داشت :به منظور کنترل هزينههاي
مکالمات تلفني و کسب آگاهي از اطالعات
هزينهاي مخابراتي بندر ،اين ســامانه راه
اندازي گرديد .نظري؛ زمينه ســازي براي
بخش خصوصي جهت مديريت درآمـــد
و هزينه و در نتيجه صــــــــرفه جويي
در منابــع مالي را از اهم اهداف راه اندازي
اين سامانه برشمرد و افزود :درحال حاضر
کليه مشترکين تلفن در اين مجتمع بندري
قادرند ريزمکالمات تلفني خود را به صورت
برخط از لينک مربوطه در صفحه اينترانت
مجتمع بندري دريافت نمايند .معاون فني
و نگهداري همچنين در خصوص شماره
ورودي به مجتمع بندري امام خميني(ره)
بيان داشــت :مراجعان از طريق تماس با
شــماره  ۵۲۰۲به اپراتور تلفن اتوماتيک
متصل شده و از طريق يک نمودار درختي
که در برگيرنده وروديهاي مهم اداره کل
همانند دفاتر مسئولين اين اداره کل است،
ارتباط مدنظر خود را با مقصد هدف برقرار
مينمايند.

ذکراين نکته ضــروري مينمايد که
اساســا ملغمهاي از معضالت عديده
شــامل ســوءمديريت ،تصميمــات
غيرکارشناســي وهمچنيــن ضعف
نهادهاي باالدستي در امر نظارت سبب
ايجاد سازوکاري رانتي و شيوع قاچاق
فرآوردههاي نفتي شده است.به عنوان
مثال مکانيزم خريد فرآوردههاي نفتي
در بورس انرژي با قيمت پايه و سپس
عرضه و فروش فرآوردههاي خريداري
شده نظير حالل  402و ميعانات گازي
و ...در بــازار داخلي و جايگزين کردن

به تمام شهرهاي کشور
گازرساني ميشود

مواد نفتي سوبســيدار نظير گازوئيل،
نفت ســفيد و ...به جاي فرآوردههاي
نفتي خريداري شده از بورس يکي از
شاخصترين رويههايي است که سبب
گســترش قاچاق فرآوردههاي نفتي
شده است.

وزير اسبق نفت مطرح کرد

فتنه  ۸۸زمينهساز شديدترين تحريمهاي نفتي عليه کشور

گروه انرژي :پس از گذشــت  8سال از فتنه  88و
مشکالتي که اين فتنه در داخل براي کشور ايجاد
کرد تاثيراتي نيز در عرصه بين المللي براي ايران
داشــت.در همين حال وزير اسبق نفت به تبيين
تاثيــر فتنه  88بر تحريم اقتصادي ايران پرداخت
و گفت :در حوزه اقتصاد بينالمللي در سال  ۸۸و
 ۸۹امکان اينکه بتوانند نفت ايران را يک ميليون
بشکه کاهش بدهند ،نداشــتند.به محض اينکه
شــرايط اقتصاد بينالمللي عرضه و تقاضاي نفت
در ســطح بينالمللي به گونهاي شــد که تحريم
عليه ايــران را انجام دهنــد ،بالفاصله تحريم را
انجام دادند.به گزارش نود اقتصادي ،سيد مسعود
ميرکاظميدر گفتگــو با قدس آناليــن ،درباره
تاثير فتنه  88بر اقتصــاد ايران گفت :نکته قابل
توجهي که ميتوان در حوزه خســارت اقتصادي
فتنه  ۸۸به آن اشاره کرد ،بحث تشديد تحريمها
بود.اگر آمريکا يا اروپا در ســالهاي قبل از فتنه
 ۸۸ميخواســت قطعنامهاي را عليــه ايران اجرا
کنــد و مصوبه آن را بگيــرد ،بايد زحمات زيادي
ميکشــيد تا بتواند اجمــاع آن را بگيرد.در فتنه
 ۸۸زمينهاي فراهم شــد و آمريکا و اروپاييها به
گونهاي فضاســازي کردند که آمريکا با کمترين
مشکل ميتوانست براي صدور قطعنامهها عليه
ما اقدام کند.شــما ميبينيد تحريمها را به حوزه
نفت رساندند ،در حالي که قب ً
ال جرئت نداشتند به
حوزههاي نفت و بانک مرکزي ورود کنند.متأسفانه
اين اتفاق افتاد و فتنه  ۸۸باعث شــد هزينههاي
ســنگيني را بر مردم ما تحميل کنند.وزير اسبق
نفــت افزود :در ابتداي دولــت دهم و بعد از فتنه
 ،۸۸غربيها به شــدت روي عدم ورود بنزين به
ايران تمرکز کردنــد.در آن زمان بايد  ۲۲ميليون
ليتر بنزين وارد ميشــد تا بتوانيم  ۴۴ميليون ليتر
بنزين کشور که قابل استفاده نبود را قابل استفاده
کند ،زيرا در آن زمان توليد داخل ما استاندارد نبود
و اين  ۲۲ميليون ليتر بايد به کشــور وارد ميشد

تا با  ۴۴ميليون ليتر داخل مخلوط شــود تا بتواند
بنزين کشور را قابل مصرف کند.حاال شما فرض
کنيد اين  ۲۲ميليون ليتر بنزين قطع شــود ،چه
اتفاقي براي مردم ميافتد ،آيا مردم ميتوانستند به
ادامه امور روزمره خود بپردازند.وي ادامه داد :اينکه
آمريکا و صهيونيستها و انگليس خبيث مشارکت
مســتقيميدر فتنه  ۸۸داشتند و توانستند فضاي
بينالمللــي را آماده کنند تا تحريم بنزين را انجام
دهند ،همان فتنه است.يعني ميدانستند به مردم
فشار ميآيد ولي به راحتي اجرا کردند.تالشي که
دوســتان و جوانان انقالبي و با استعداد در حوزه
نفت انجام دادند و پتروشــيميرا فعال کردند تو
دهني محکميبه آمريکا و سرســپردگان آنها در
داخل زد.اين مسائل ناشي از بيتدبيريهاي بعد
از فتنه ســال  ۸۸اتفاق افتاد و دستاويزي شد که
دشــمن بتواند اهداف خبيث خود را در کشور ما
دنبال کند.ابتــدا بحث تحريم بنزين را شــروع
کردند و وقتي تحريم بنزين مطرح شد من اعالم
کردم هر کشــوري که بنزين بــه ايران ندهد ،ما
نيز نفت خام به آن کشــور نميدهيم.بازار جهاني
به گونهاي بود که امکان تحريم نفتي عليه ايران

را نداشــتند ،وگرنه اينها بعد از فتنه مقدماتي را
براي تحريم نفتي ايران انجام داده بودند و اذهان
عموميبينالمللي را آماده کرده بودند ولي عرضه
و تقاضاي جهاني به آنها اجازه نميداد که تحريم
نفتي را انجام دهند.آنها محدوديتي را به نام قيمت
جهاني دارند و برايشان مهم بود ،يعني ميخواستند
به گونهاي ايران را از لحاظ نفتي تحريم کنند که
قيمت جهاني افزايش پيدا نکند.بنابراين شــرايط
اقتصادي بينالمللي به آنهــا اجازه تحريم نفتي
را نداد ،وگرنه با فضاســازيهاي که بعد از فتنه
 ۸۸انجام داده بودنــد ،آمادگي را به آنها داده بود
که بتوانند نفت ايران را تحريم کنند و شما ديديد
وقتي عرضه بيشتر از تقاضا شد ،شروع به تحريم
نفت ايران کردند و فتنه اين فضا را برايشان آماده
کرد تا بتوانند فشارهاي بيشتري بياورند.آمريکا و
اروپا بايد در صحن ه به گونــهاي افکار عموميرا
آماده ميکردند که فشــار به مردم ايران ميآيد،
زيرا آنها ميدانســتند تحريمهاي بنزيني ،نفتي و
بانکي فشار به مردم است ،حتي برخي از داروها را
در حوزههاي بهداشتي و بعضي از قطعات هواپيما
را تحريم ميکردند ،زيرا فشار بر مردم بود و همه

اين کارها ناشي از فتنه بود که براي آنها مقدماتي
را فراهم کرده بود.ميرکاظميدرباره تحريم فروش
نفت ايران اظهار داشت :در حوزه اقتصاد بينالمللي
در ســال  ۸۸و  ۸۹امکان اينکه بتوانند نفت ايران
را يک ميليون بشــکه کاهش بدهند ،نداشتند.به
محض اينکه شــرايط اقتصاد بينالمللي عرضه و
تقاضاي نفت در سطح بينالمللي به گونهاي شد
که تحريم عليه ايــران را انجام دهند ،بالفاصله
تحريم را انجام دادند.ميرکاظميدر پاســخ به اين
سوال که يعني بعد از دو سال با همان بهانه فتنه
 ۸۸تحريم نفتي را انجام دادند گفت :بله ،زيرا اص ً
ال
اجماع براي تحريــم نفت الزم نبود.وقتي آمريکا
ميخواست عليه ما اقداميکند و قطعنامهاي عليه
ايران بگيرد به کشورهاي مختلف سفر ميکردند
تا هماهنگي انجام دهند تا اقدام به تحريم را عملي
کنند ولي بعد از فتنه اينها زحمتي نميکشيدند،
زيرا فتنه شرايط را آماده کرده بود و آنها به راحتي
تصميم ميگرفتند و اقدام ميکردند.اگر بالفاصله
بعد از ســال  ۸۸تحريم نفتي انجام نشــد ،چون
شرايط اقتصادي جهاني به نفع آنها نبود و ممکن
بود با کاهش عرضه نفت ايران به بازارهاي جهاني
قيمت نفت باال برود ولي به محض اينکه شرايط
اقتصادي هم فراهم شــد ،بالفاصله تحريم نفتي
را هم اجرا کردند؛ يعني جايي که عرضه بيشــتر
از تقاضا شــد ،اعالم رســميکردند براي تحريم
نفتي ايران هم اقدام ميکنيم.ميرکاظميهمچنين
خاطرنشــان کرد :حتي تشديد تحريمهاي بانکي
و پولي ،به خصوص بانــک مرکزي را هم انجام
دادند و توانســتند با جرئت بيشــتري عليه مردم
ايران در صحنههاي بينالمللي اقدام کنند.اين به
خاطر بازيهايي بود که بعد از فتنه به نفع استکبار
صورت گرفت.متأســفانه ما شاهد بوديم در داخل
بعضي از رســانهها و برخي از افراد کام ً
ال با آنها
همراهي ميکردنــد و هماهنگ بودند؛ حاال يا از
بيبصيرتي آنها بود يا وابستگي.

شرکت فوالد مبارکه نماینده ایران در ارزیابی جهانی تعالی سازمانی

دریافت تقدیرنامه پنجستاره از ارزیابی کیفیت اروپا

عصــر ايرانيان اصفهان-مريم کرباليي :در نخســتين دورۀ ارزيابي بنياد
کيفيت اروپا ( )EFQMدر ايران که در ســالن همايشــهاي صداوسيما
و با حضور دکتر توســنت رئيس بنياد مديريت کيفيت اروپا و دکتر سعيد
ســهراب پور ،رئيس نمايندگي ( )EFQMدر ايران برگزار شــد ،شرکت
فوالد مبارکه با کسب باالترين امتياز و دريافت تقديرنامه  ۵ستاره ،به عنوان
شرکت سرآمد ملي به ارزيابي جهاني تعالي سازماني راه يافت.دکتر بهرام
سبحاني ،مديرعامل شرکت فوالد مبارکه ،پس از دريافت لوح تقدير و نشان
سرآمدي از ســوي رئيس بنياد مديريت کيفيت اروپا طي سخناني گفت:
اين افتخار و ســربلندي را به همۀ همکاران خود در گروه فوالد مبارکه و
مردم شــريف ايران تقديم ميکنم.وي در ادامه ضمن قدرداني از تالش و
همکاري کارکنان فــوالد مبارکه در راه نهادينه کردن کيفيت و دانش در
شــرکت و ارزيابان  EFQMکه فوالد مبارکه را در راه جهانيشدن ياري
کردند ،با اشــاره به توانمنديها و اهداف فوالد مبارکه براي حضور در اين
جايزۀ معتبر افزود :اين شرکت بزرگترين توليدکنندۀ فوالد در سطح ايران،
خاورميانه و شمال آفريقاست و در گسترۀ جهاني ازجمله اتحاديۀ اروپا ،شرق
آســيا و خاورميانه محصوالت خود را صادر ميکند .ازاين رو بايد خودش را

با يک چارچوب اســتاندارد تطبيق دهد و براي خود يک الگو تعريف کند
و سيستميداشــته باشد که براي رســيدن به اهداف خود از آن بهرهمند
شود.دکتر ســبحاني اظهار کرد :در فوالد مبارکه به اين نتيجه رسيدهايم
که مدل  EFQMيک مدل جامع و کامل اســت و ميتواند شــرکت را
در استانداردسازي ياري کند؛ درعين حال اين مدل به ما ميگويد ما با ساير
ســازمانهاي متعالي دنيا چقدر فاصله داريم .با اين شيوه ميتوانيم خود را

رفع نقص از چهره دستگاه قضایی

دستاوردهاي سفر رييس قوه قضاييه به ايالم تشریح شد

عصر ايرانيان ايــام-آذر يعقوبيــان :رييس قوه
قضاييه دستاوردهاي ســفر دو روزه خود به استان
ايالم را تشــريح کرد.آيت اهلل آملي الريجاني پيش
از ترک فرودگاه ايالم در خصوص دستاوردهاي سفر
دو روزهاش به اســتان ايالم گفت :اين سفرها براي
آن است تا با توجه به بررسيها و کارهاي کارشناسي
که در مرکز نسبت به کاستيها و کمبودهاي موجود
انجام شــده ،در استان تصميمات الزم اخذ شود .در
اين دو روز مسئوالن به شهرهاي استان سفر کردند
و در خود شــهر ايالم هم در مساجد شرکت کردند
و قرار شــد تا نکات جمع بندي شود و موارد نقص
در يک برنامه برطرف شود تا چهره دستگاه قضايي
مناســب شــود.آملي الريجاني ادامــه داد :در کنار
بررسي وضعيت دســتگاه قضايي ديدارهايي هم با
خانواده شهدا داشتيم ،با کارکنان دستگاه قضايي هم
مالقاتي داشــتيم ،همچنين در جلسه شوراي اداري
اســتان هم شرکت کرديم تا مشــکالت را از زبان

مديران اســتاني بشنويم .هم استاندار و هم مديران
کل مطالب خوبي را گفتند ،امروز هم در جلسه براي
مشکالت تصميمگيري شد.رييس دستگاه قضا درباره
سفر خود به کرمانشاه و حضور در مناطق زلزله زده
چنين گفت :اين سفر ما در کرمانشاه با حزن همراه
شــد ،ما در حين صحبت با مردم از مشکالت آنها
باخبر شــديم.آملي الريجاني بيان کرد :پيشنهاداتي
براي توسعه اقتصادي استان از سوي استاندار مطرح
شــد و قرار شد تا اينها را در جلسه سران قوا مطرح
کنيم .اين استان امکانات خوبي دارد و ميشود براي
توســعه آن قدمهاي خوبي برداشت .من از نماينده
وي فقيه در اســتان تشــکر ميکنم کــه با وجود
مشــغله کاري در جلسات حضور داشتند ،از استاندار
هم ممنون هستم که در خدمتشان بوديم که بسيار
موثر بود از رييس کل دادگستري استان هم تشکر
ميکنم.رييس دستگاه قضا در پايان از مردم استان
ايالم نيز قدرداني کرد.

ارزيابي کنيم و بفهميم چگونه بايد فاصله را کم کنيم و به آنها برسيم .به
طورقطع اين کار به صورت سليقهاي و بدون سيستم امکانپذير نخواهد بود و
نميتوان چنين سازماني را به خوبي اداره کرد.مديرعامل گروه فوالد مبارکه
خاطرنشان کرد :امروزه حتي شرکتهاي کوچکتر هم نميتوانند بدون سيستم
موفق شوند .در دنياي امروز و با اين گستردگي فضاي رقابتي ،کسب وکار
بسيار دشوارتر و پيچيده تر از آن خواهد بود که يک فرد به تنهايي و بدون
استفاده از سيستم قادر به مديريت باشد.وي با تأکيد بر اينکه فوالد مبارکه
به درســتي در مسير تعالي قرار گرفته است ،ادامه داد :در اين الگو ،رهبري
ســازمان و همۀ کارکنان در کنــار هم با همدلي و صميميت در راه تعالي
سازمان تالش ميکنند و با اين سيستم کار ميکنند؛ درنتيجه اگر موفقيتي
حاصل شــده ،اين را بايد نتيجۀ تالش همۀ کارکنان دانست؛ چراکه اين
رويکرد در فوالد مبارکه تشريفاتي نبوده است.دکتر سبحاني تصريح کرد:
اينکه در اين همايش مشاهده ميکنيم شرکتهاي تابعۀ گروه فوالد مبارکه
نيز در مسير تعالي قرارگرفتهاند و پلههاي رشد را طي ميکنند ،يکي ديگر از
ويژگيهاي سازمانهاي متعالي است؛ چراکه اين سازمانها همزمان با رشد خود
موجبات تعالي ساير اعضا را نيز فراهم ميکنند..
طی نشستی صورت گرفت

انتخابآبفايآذربايجانشرقيبهعنوانپايلوتنظامبهرهبرداری

عصرايرانيــان  -تبريــز :نشســتي با حضور
مهندس پاکروح معــاون راهبري و نظارت بر
بهره برداري شرکت مهندسي آب و فاضالب
کشــور و هيئت همراه ،مهندس ايمانلو مدير
عامل شرکت آب و فاضالب استان  ،معاونين
و تعــدادي از مديران بهرهبرداري در خصوص
انتخاب شــرکت آب و فاضــاب آذربايجان
شــرقي بعنوان پايلوت نظام جامع بهرهبرداري
شــرکتهاي آب و فاضالب کشــوردر سالن
کنفرانــس شــرکت آب و فاضالب اســتان
آذربايجان شــرقي برگزار شد .در ابتداي اين
نشســت مهندس ايمانلو مديرعامل شــرکت
آب و فاضالب استان آذربايجان شرقي ضمن
تشــکر و قدرداني از مهندس پاکروح و هيئت
همراه درگزارش کوتاهي از عملکرد و اقدامات
شــرکت گفت  :اين شــرکت در حال حاضر
100درصد جمعيت شهري در  61شهر استان

با جمعيتي بالغ بــر  2ميليون  810هزار نفر را
تحت پوشــش آب شرب بهداشتي قرار داده و
همچنيــن در حال حاضر  60درصد از جمعيت
شهري استان و 70درصد از جمعيت کالنشهر
تبريزتحت پوشــش تاسيســات جمع آوري و
دفع بهداشــتي فاضالب قرار دارد که بيش از
ميانگين کشوري ميباشد.
مديرعامل شــرکت آب و فاضالب آذربايجان
شــرقي پيک مصرف آب در استان را بيش از
 9متر مکعب در ثانيه عنــوان و تصريح کرد:
در ساعات پيک مصرف و روزهاي پر مصرف
ســال از حداکثر ظرفيت هر سه منبع آبي در
کالنشهر تبريز اســتفاده ميگردد و با کاهش
آب يکي از ســه منبع از جمله تصفيه خانه آب
نهند ،کمبود آب در شــهر بوجــود ميآيد که
الزمه حل مشــکل  ،افزايــش ظرفيت تامين
جديد است.

در بازديد اعضاء شوراي شهر از سازمان فناوري مطرح شد

لزوم اهتمام جدي مديران ارشد شهري در خصوص بهاء دادن به مقوله فن آوري

برخي از اعضاي شــوراي اسالميشــهر تبريز از
ســازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري
تبريز بازديد کردند.
در بازديــد فريدون بابائي اقدم ،علي آجودان زاده و
محرم محمد زاده از سازمان فن آوري ،احمد فيضي
مدير عامل ســازمان ضمن ارائه گزارش عملکرد
يکســاله بر لزوم اهتمام جدي مديران ارشــد در
خصوص بهاء دادن به مقوله فن آوري در مجموعه

شهرداري تاکيد کرد.
فيضي از آماده ســازي طرحهايي همچون پنجره
واحد شهري سامانه  ،137اتوماسيون جديد اداري
و  ...خبر داد و افزود :با اجراي پنجره واحد شــهري
از مراجعات شــهروندان به ادارات کاسته ميشود و
با اجراي اين طرح گامياساسي در کاهش ترافيک،
تصادفات ،آلودگي و  ...برداشته خواهد شد.
در ايــن ديدار بابائي اقدم ضمن قدرداني از زحمات

مديرعامل شــرکت مهندسي و توسعه
گاز گفت :مطابق سياســتهاي دولت،
گازرساني به همه شــهرهاي کشور به
صورت  ۱۰۰درصدي انجام ميشــود.به
گزارش مهر ،حسن منتظر تربتي گفت:
سياست دولت اين است که در سالهاي
آينده به  ۹۶درصد روســتاهاي کشــور
گازرســاني کند.وي ادامــه داد :فرهنگ
صرفهجويي در بين مردم کمرنگ شــده
و بايد مديران کشور دوباره اين فرهنگ
را ترويج کنند؛ زيرا پايــداري و افزايش
تابآوري در شبکه تأمين گاز کشور براي
ما اهميت دارد؛ به خصوص اينکه اجراي
پروژههاي گازرساني بسيار سخت است،
در اين طرحهــا تامين منابع مالي حرف
نخســت را ميزند که خوشبختانه دولت
توانســته منابع آن را فراهم کند.تربتي
اظهار کرد :با تمهيداتي که صورت گرفته،
در دولت دوازدهم شاهد آن خواهيم بود
که همه شــهرها و روستاهاي باالي ۲۰
هزار خانوار از نعمت گاز برخوردار شوند،
همچنين در چند ســال آينده با توجه به
سياستهاي دولت ،صد درصد شهرها و
 ۹۶درصد روستاهاي کشور از نعمت گاز
بهرهمند خواهند شد.
بدهي شرکتهاي توليدکننده انرژي
خليج فارس رکورد زد

شرکتهاي انرژي خليج فارس در سال
 ۲۰۱۷با بهره بردن از هزينههاي پايين
اســتقراض براي تامين مالي طرحهاي
توسعه ،رکورد بااليي اوراق قرضه صادر
کردند.به گزارش ايسنا ،آمار گردآوري شده
توسط بلومبرگ نشان داد توليدکنندگان
نفــت و گاز ،اپراتورهــاي خــط لوله و
پااليشــگاهها در کويت ،امارات متحده
عربي ،عربستان سعودي ،بحرين و قطر
 ۲۸.۷ميليارد دالر از طريق اوراق قرضه
و وامهاي ســنديکايي استقراض کردند
و رکورد قبلي را که مربوط به دو ســال
پيش بود شکســتند.اين شرکتها حدود
 ۷۱.۴ميليارد دالر در ســه سال گذشته
اســتقراض کردند که بيــش از دو برابر
ميزان استقراض شده در دوره پيش از آن
بود.ميانگين ساالنه بازده بدهي «شاخص
کامپوزيت خاورميانه جي پي مورگان» که
نشان دهنده نرخ استقراض در اين منطقه
اســت ۱۲ ،واحد کاهش يافت و به ۴.۵۸
درصد در سال  ۲۰۱۷رسيد که پايينترين
ميزان در دو سال گذشته بود.
اخبارشهرستان

شهرستان

اخبار شهرستان
انتصاب در شرکت توزيع
برق استان گلستان

تبصره مربوط به گراني بنزين از اليحه
بودجه سال آتي حذف شود اما چرخش
نظرنمايندگان مجلس و ساير مسائلي
که در مواضــع آنها تاثيرگذاراســت
ممکن است سبب شود تبصره مربوطه
مصوب شود.در چنين شرايطي معضل
بودجــهاي گراني بنزيــن در حالي به
يکي از چالشــهاي بودجــهاي دولت
مبدل شده که بررسيها حاکي از آن
است که دولت ميتواند با بهرهگيري
از يکســري اقدامات جايگزين مانع از
فشــار تورميحاملهاي انرژي شود.

اخبار

شبانه روزي مديريت و پرسنل سازمان از عدم توجه
به مقوله فن آوري و لزوم اســتفاده از ابزار به روز
در مجموعه شهرداري انتقاد و خواستار عزم جدي
ســازمان در خصوص بهره مندي از سيستمهاي
نوين در اين عرصه شد.
در ادامه علي آجودان زاده با اشــاره به اســتفاده از
مديران پاکدســت ،مومن و متعهد از تالشــهاي
مديرعامل و پرســنل سازمان تقدير کرد و خواستار

بهبود روز افزون خدمترساني در اين عرصه شد.
محرم محمد زاده نيز در سخنانش خواستار استفاده
بيشــتر از نيروي متخصــص در عرصه فن آوري
اطالعات در مجموعه شهرداري شد.
در انتهاي ديدار اعضاء شورا از مرکز داده شمالغرب
کشور بازديد کردند و از نزديک در جريان بازسازي
محوطه بيرون و درون اين مرکز که با تالشــهاي
شبانه روزي به انجام رسيده بود قرار گرفتند.

اصالح هندسي تقاطعها
باهدف روان سازي تردد

شــهردار ايرانشهر گفت :طراحي مناسب
تقاطع از لحاظ هندســي و بهينه بودن
پارامترهاي ترافيکي عملکردي و کنترلي
آنها،گام مهميدر ايمن سازي و کاهش
تصادفات و افزايــش مطلوبيت ترافيک
شــهري اســت که با مســايل ايمني و
اقتصادي تقاطعها مناســبترين زاويه
تقاطع  90درجه يا نزديک به آن خواهد
شد .به گزارش روابط عموميشهرداري
نوراحمد درخــوش درادامــه افزود:اين
شهرداري به منظور ساماندهي محدوده
حاشــيه تقاطعهــاي بلــوار کشــاورز،
فاطمي،مکران اقدام به اصالح هندســي
در اين محدودهها باطراحي و تخصيص
فضاي ســبز مربوطه نموده است که به
همت شهرداري وباهماهنگي راهنمايي
ورانندگي دردســت اقدام ميباشد .وي
با اشــاره به اينکه اين عمليات با هدف
روان سازي تردد ،افزايش ضريب ايمني
شــهروندان و کاهش تصادفات رانندگي
اجرا شــده اســت افزود :در اين راســتا
همچنين تقاطعهــاي ديگري با احداث
جداول دوبل وکاناليزه کردن مسير عبور
خودروها؛ ايمن ســازي شــدکه اصالح
هندســي خيابانهاي فوق الذکر در جهت
افزايــش ايمني و جلوگيــري از برخورد
مستقيم خودروها از ديگر اقداماتي بود که
در سالجاري در اين حوزه به اجرا درآمد.
شهردار ايرانشهراظهار داشتنددر طراحي
هندســي راه الزم است اجزا ويژه طرح،
همچــون تعداد خطهــاي عبور ،عرض
عبور ، ،شــيبراههاي ورودي و خروجي،
شعاع مورد نياز براي گردش وسيله نقليه
و تأمين مســافت مناســب ديد توقف و
سبقت مورد توجه قرار خواهد گرفت.
ديدار مديرعامل آبفاي گيالن با
کارکنان امور آبفاي آستانه اشرفيه

عصرايرانيان  -گيــان :مديرعامل اين
شرکت در نشست صميمانه و ديدار چهره به
چهره با کارکنان امور آبفاي آستانه اشرفيه با
مشکالت و کاستيهاي منطقه آشنا شد.
بنا به اين گزارش در اين نشست صميمانه
کارکنان در مالقات با مديرعامل ضمن ابراز
خرسندي از برنامه ريزي اين ديدار با طرح
مشــکالت حوزه کاري خود  ،پيشنهادات
الزم در راستاي رفع مشکالت را مطرح و
خواستار رسيدگي به موارد مطروحه شدند.
گفتني است در اين ديدار وضعيت کاري و
مشکالت اداره توسط همکاران و مدير امور
نيز مطرح شد.

