اخبار
کسب  3نشان افتخار توسط شرکت
ليزينگ صنعت و معدن

شــركت ليزينگ صنعــت و معدن در
هشــتمين اجالس مديران و روســاي
شــركتهاي بزرگ توليدي و خدماتي
سراســر كشــور ( )ITECســه نشان
افتخار دريافت كرد .بــه گزارش پايگاه
اطالعرســاني بانك صنعت و معدن اين
جوايز در مراسميكه با حضور مقامات و
مسئوالن كشوري در مركز همايشهاي
بين المللي ســازمان صدا و سيما برگزار
گرديد به عليرضا اســدپور نايب رئيس
هيات مديره و مديرعامل شركت ليزينگ
صنعت و معدن اعطا شد .اين شركت با
توجه به دستاوردها  ،سوابق و افتخارات
 40سال فعاليت خود در عرصه ليزينگ
كشور و پس از ارزيابيهاي برون سازماني
صورت گرفته مطابق با شــاخصهاي
بين المللي موفق شــد لوح استاندارد و
جايزه بين المللــي (FCS-Leasing
 ، )Services Awardشهرت اعتبار
و خدمــات برتر در صنعــت ليزينگ از
ســوي اتحاديه اروپــا (European
 )Unionو نشــان طاليي برترين ارائه
دهنده تســهيالت ويژه و حاميتوليدات
داخلي را دريافت كند .گفتني است دراين
اجالس نشان ملي نبوغ و مديريت ايراني
در صنعت ليزينگ به مديرعامل شركت
ليزينگ صنعت و معدن اعطا گرديد.
اعطاي  85هزار فقره تسهيالت
قرض الحسنه ازدواج و تهيه جهيزيه

بانک رفاه طي  11ماهه نخســت سال
جاري ،بالغ بر  85هزار فقره تســهيالت
قرض الحســنه ازدواج و تهيه جهيزيه
پرداخت کرده است.
به گــزارش روابــط عموميبانک رفاه،
شــعب اين بانک از محل ســپردههاي
قرض الحســنه نزد خود و در  11ماهه
نخست ســال جاري ،تسهيالت قرض
الحســنه ازدواج و تهيه جهيزيه به تعداد
 85.955فقــره و به مبلغ  8.936ميليارد
ريال پرداخت کرده است که مديريتهاي
شعب اين بانک در استانهاي خراسان
رضوي ،خوزســتان و فارس به ترتيب
داراي بيشــترين پرداختي بالغ بر ،893
 780و  586ميليارد ريال بوده اند.

با هدف ارائه خدمات بانکی از طریق تلفن همراه انجام گرفت

با هدف ارائه خدمات بانکي از طريق
تلفنهمراه به دارنــدگان کارتهاي
بانکي عضو شتـــاب ،سامانه»همراه
پالس ملت» از روز  ۷اسفندماه سال
جاري ،مورد بهره برداري قرار گرفت.
به گــزارش روابط عموميبانک ملت،
سامانه مذکور اين امکان را به کاربران
ميدهــد تا بــه تعــدادي از خدمات

بهره برداري از سامانه همراه پالس ملت
پرکاربــرد بانکي بدون نياز به ورود به
نرم افزار همراه بانک و با ســهولت و
سادگي بيشتر دسترسي پيدا کنند.
بر اســاس اين گزارش ،اســتفاده از
سامانه همراه پالس ملت منحصر به
دارندگان حســاب متمرکز نزد بانک
ملت نيســت و تماميمشتريان داراي
کارت شتابي ميتوانند از طريق تلفن

همراه از خدمات اين سامانه بهرهمند
شوند .براي استفاده از خدمات همراه
پالس کافي اســت که مشــتريان،
آخرين نســخه نرم افزار همراه بانک
را از سايت اينترنتي همراه بانک ملت
دانلود و نصب کنند .عمليات فعالسازي
سرويس همراه پالس ملت صرف ًا در
نخستين مراجعه مشتري به اين سامانه

عصر ايرانيان ســمنان– مومن:سامانه
پيامکي اطالع از اخرين صورت حساب
برق مصرفي و دورههاي آتي و دريافت
اطالعات مفيد و کاربردي در حوزه برق
استان راه اندازي شد .معاون فروش و
خدمات مشــترکين شرکت توزيع برق
اســتان ســمنان گفت  :اين سامانه با
هدف خدمات رياني به مشترکان برق
و راحتي دسترسي به اطالعات الزم در
حوزه برق مصرفي و مــوارد مرتبط با
ان تشــکيل و راه اندازي شده است .
وي اظهار کرد  :مشــترکين مييتوانند
بــراي گرفتن اخرين صورت حســاب
برق مصرفــي  ،دريافت دورهاي قبض
بــرق و حذف ارســال پيامک صورت
حســاب دورهاي همــراه با شناســه
قبض اشــتراک ،مراتب را به سرشماره
100001521پيامک نمايند.
تداوم اجراي طرح پاکسازي
محالت در پنج منطقه رشت

با حضور مســووالن ســامان مديريت
پسماند شــهرداري رشت کار پاکسازي
محالت شهري رشت در اين مناطق تداوم
يافت .در اين بر نامه که عليرضا حاجي
پور رئيس ســازمان به همراه دوســتدار
معــاون فني – اجرايــي ،دکتر پورعلي
مشاور و کارشــناس و ديگر مسووالن
ســازمان مديريت پســماند و همچنين
دست اندرکاران شهرداري مناطق حضور
داشــتند محالت انتخاب شده پاکسازي
و فضاهاي شــهري بهســازي شدند.
پاکســازي و امحاي شعارهاي تبليغاتي
از در و ديوار محالت ،لکهگيري آسفالت
معابر و کوچهها ،بهســازي و بازپيرايي
فضاهاي ســبز محله ،قطع شاخ و برگ
اضافي درختان ،ســاماندهي پياده روها،
بهسازي وضعيت زمينهاي باير و جمع
آوري نخالههاي ســاختماني و زبالهها
از اقدامات انجام شــده بود .بر پايه اين
گزارش در عمليات پاکسازي و بهسازي
اين محالت پاکبانان ،نيروهاي خدمات
شــهري و کارگران فضاي سبز حضور
فعال داشته اند .طرح پاکسازي محالت
رشت از طرحهاي تاثيرگذاربراي بهسازي
محيطهاي شهري است که از چند هفته
گذشته زير نظر معاونت خدمات شهري
شــهرداري رشــت و با نظارت مستقيم
سازمان مديريت پســماندها مشارکت
سازمان سيما ،منظر و فضاي سبز شهري
در رشت آغاز شده است.

و از طريق درج شماره تلفن همراه از
سوي مشتري و ارسال کد فعالسازي
پيامکي به وي ،انجام ميشود.
انتقــال وجه کارت بــه کارت از مبدأ
کارتهــاي ملت (و در نســخ آتي از
سوي ساير کارتهاي شتابي) ،خريد
شارژ برخط ،پرداخت قبض ،پرداخت
قسط ،جســتجوي شعب و خودپرداز ،
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بايگاني تراکنشها ،مديريت پروفايل
مشتري و کيف پول الکترونيک ملت،
از جمله خدمــات قابل ارايه از طريق
سامانه همراه پالس ملت است.

منابع و مصارف براي سودآوري بايد بهينه تخصيص يابند

عضو هيات مديره بانــک ملي ايران با عنوان اينکه
بانک توزيع کننده منابع نبوده بلکه تخصيص دهنده
منابع به افراد واجد شرايط و داراي اهليت است ،تاکيد
کرد :مازاد منابع و مصارف لزوما به منزله ســوددهي
بانک نيست بلکه منابع و مصارف براي سودآوري بايد
به صورت بهينه تخصيص يابند.
به گزارش روابط عموميبانک ملي ايران ،غالمرضا
پناهي در نشست هم انديشي و بررسي راهکارهاي
افزايش سود ،کاهش زيان و مطالبات معوق واحدها
که با حضور مديران ارشــد ستاد و صف ناظر بر اين
بخش در اداره امور شــعب مرکزي تهران برگزارشد،
از اين اداره امور به عنوان يکي از ادارات شناخته شده
بانک و مشتريان در فضاي اقتصادي کشور ياد کرد
و گفت :اين اداره امور به واسطه دارا بودن دو ويژگي
بارز همواره از اهميت ويژهاي برخوردار بوده اســت؛
نخست آن که به دليل موقعيت جغرافيايي تخصيص
دهنده منابع بانک بوده و دوم آنکه به خاطر دارا بودن
بيشترين تعداد شعب ارزي درحوزه ارز ،همواره سرآمد
بوده است.
وي درخصوص بررسي شاخصهاي عملکردي اظهار
کرد :بايد از تحليلهاي کلي دوري کنيم و تحليلها
به صورت خرد باشد و وارد جزييات شويم .از طرفي
بايد متغير به متغير ،معلول به معلول و علت به علت

اظهار کرد :مديران واحدها بايــد با رعايت اصول و
موازين حقوقي ضمن مدارا با مشتريان ،در پروندههاي
اجرايي نيز بســيار جدي عمل کنند .وي تاکيد کرد:
در اعطاي تسهيالت به مشتريان بايد به مقوله مهم
پيشگيري توجه شود تا ارايه تسهيالت به اشخاص
بــه نحوه صحيح صورت گيرد و از بحران جلوگيري
شود .همچنين حسين باراني معاون منابع انساني بانک
در اين نشست به پرسشهاي کارکنان درباره مباحث
و مسائل پرسنلي پاســخ داد .محمد نور آزادي مدير
امور شعب تهران بانک ملي ايران نيز با بيان اينکه در
سال آينده بايد حرکت به سوي اهداف با اولويت بندي
صورت گيرد ،گفت :همچنين بايد با برنامه ريزي مدون
در ابتداي سال آينده ،نقشه راهي ترسيم کنيم تا زمينه
افزايش درآمد بانک ايجاد شود .در ادامه اين نشست
علي خسروي رييس اداره امور شعب مرکزي تهران
بانک با توجه به شــاخصهاي عملکردي مشخص
شده براي واحدها ،گزارشي از وضعيت اين اداره امور
در زمينه منابع ،مصارف ،مطالبات معوق ،سود و زيان،
بانکداري الکترونيکي و ...ارائه کرد .در اين همايش
همچنين مديران ستادي ضمن بررسي عملکرد اداره
امور شعب مرکزي تهران ،به پرسشهاي مطرح شده
پيش رويم تا به تحليل و بررســي علميبرسيم و بر کاووس ايرج پــور معاون حقوقي و وصول مطالبات در زمينه مطالبات معوق ،اعتبار اسنادي و امور پرسنلي
اساس تحليلهاي دقيق ،برنامه ريزي کنيم .همچنين بانک نيز در اين نشست درباره وصول مطالبات معوق پاسخ دادند.
شهردار شيراز تصريح کرد:

تحقق توسعه شهرها با حمايتهاي بانک شهر

شــهردار کالن شهر شــيراز با اشــاره به کاهش
درآمدهاي پايدار شهري به عنوان يکي چالشهاي
بزرگ کالن شهرهاي کشور  ،بر نقش بانک شهر
در حمايت از مديريت شهري و توسعه شهرها طي
سالهاي اخير تاکيد کرد.
به گزارش مرکز ارتباطــات و روابط عموميبانک
شــهر .حيدر اســکندپور با بيان اينکه بــا اتکا به
روشهاي منســوخ گذشــته و درآمدهاي ناپايدار
شهري نميتوان کالن شهرها را اداره کرد ،افزود:

بانک شــهر به عنوان بانک تخصصــي در حوزه
شهري در افزايش درآمدهاي پايدار براي شهرها و
همچنين رونق اقتصاد شهري بسيار تاثيرگذار بوده
است.
وي بــا بيان اينکه بانک شــهر طي ســالهاي
گذشته توانســته خدمات مفيدي را به شهروندان
و شــهرداريهاي کالن شهرها ارايه دهد ،تصريح
کرد :اين بانــک در حوزه عمران و تکميل خطوط
ريلي قطار شهري در کالنشهرها حمايتهاي بسيار

قابل توجهي داشته است و شاهد هستيم که اقدامات
اين بانک موجب اتمام بســياري از پروژههاي راکد
شهرداريها شده است.
شــهردار شــيراز تصريح کرد :باتوجه به اينکه در
سالهاي اخير بازنگري در سيستم مالي و درآمدي
شــهرداريها و فرهنگ سازي در اين خصوص تا
حدودي توانســته سهم درآمدهاي پايدار شهري را
افزايش دهد امــا همچنان تامين درآمدهاي پايدار
از روشهاي مختلف به ويژه از ســوي شهروندان قابل تحقق است.

رييس اتاق بازرگاني اصفهان

اجراي صحيح قوانين نيازمند نظارت نمايندگان مجلس شوراي اسالمياست
عصــر ايرانيــان اصفهان-مريــم کرباليــي:

صحيح قوانين به نظارت نمايندگان مجلس نياز دارد
و يکي از چالشهاي واحدهاي توليدي عدم اجراي
قانون توسط ســازمانهاي دولتي است که نظارت
نمايندگان مجلس ميتوانــد اين چالش را برطرف
کند.وي خواســتار هماهنگي بين مجمع نمايندگان
مجلس شــوراي اســاميو هيات نمايندگان اتاق
بازرگاني اصفهان شد و گفت:اتاق بازرگاني به عنوان

مديرکل تبليغات اسالميگلستان خبر داد

پایان کار کنگره بانوي آفتاب

عصرايرانيان گلســتان -صفرخاني:حجت
االسالم و المسلمين نوراهلل ولي نژاد ،مديرکل
تبليغات اسالميگلســتان ،در حاشيه کنگره
منطقهاي بانوي آفتــاب در جمع خبرنگاران
اســتان گفت :امروز کنگره بانــوي آفتاب با
شــرکت برادران و خواهران اهل تشــيع و
تســنن به کار خود پايان داد.وي با اشاره به
اينکه اين کنگــره به صورت هر دو ســال
يک بار برگزار ميشــود ،افزود :در ســال 97
شاهد برگزاري کنگره شعر اهل بيت (عليهم
السالم) خواهيم بود.حجت االسالم ولي نژاد

مشــاور نمايندگان مجلس ميتوانــد در زمينههاي
اقتصادي راهکارهاي مبتنــي بر تحقق و پژوهش
انجام دهد.ســهل آبادي با اشاره به سه نياز مهم و
اساســي اصفهان گفت :حل مشكل آب،قطارسريع
الســير اصفهان – تهران و توسعه فرودگاه اصفهان
سه خواسته مردم و بخش خصوصي از دولت است
.وي با اشاره به واردات  ٦٨٥٠٠قلم کاال گفت:واردات

فرش دســتباف به کشــوري که مهد توليد فرش
دستباف اســت جاي تعجب و ســوال دارد .سهل
آبــادي افزود:تنباکو با تعرفه  ٥درصد وارد کشــور
ميشود ولي وسايل پزشــکي مربوط به سالمت با
تعرفه  ١٥درصد وارد ميشود که نشان دهنده نوعي
بي توجهي به مقوله واردات اســت.مصطفي رناسي
نايب رييس اتاق بازرگاني اصفهان در اين نشســت
خواستار اجراي قوانين توسط سازمان تامين اجتماعي
در هياتهاي تشــخيص مطالبات و تمديد به موقع
دفترچه بيمه تامين اجتماعي شد .وي افزود:شوراي
گفتگو دولت و بخش خصوصي با تصويب مصوبهاي
خواســتار تمديد دفترچه کارگران شد ولي هنوز اين
مصوبه اجرا نميشود .مرتضي بيشه رييس کميسيون
بهبود محيط کسب و کار اتاق بازرگاني اصفهان در
اين نشست با اشاره به سنجش روزانه فضاي کسب
و کار اســتان اصفهان گفت:اين سنجش به صورت
روزانه و با بررسي  ٨پارامتر از فعاالن اقتصادي استان
انجام ميشود.وي افزود:وضعيت کسب و کار استان
اصفهان در شرايط مساعدي به سر نميرود و الزم
است مجمع نمايندگان و استاندار اصفهان براي بهبود
محيط کسب و کار فعاليت ويژهاي انجام دهند.

فرمانده مرزباني ناجا:

اظهارداشت :با فراخوانهاي انجام شده 103
مقاله به دبيرخانه اين جشنواره ارسال شد که
از اين تعداد  10مقاله مورد تجليل قرار گرفتند.
وي تصريح کرد :اکنون دشمن براي جامعه به
خصوص جوانان و بانوان برنامههاي مختلفي
را طرحي کرده که براي مقابله با آن نيازمند به
يک سنگر و پناهگاه محکميهستيم.مديرکل
تبليغات اسالميگلســتان گفت :امروز الگو
برداري از حضرت فاطمه(ســام اهلل عليها)
ميتواند بهترين پناهگاه براي همه ما باشــد
وتمام توطئههاي دشمنان را خنثي کند.

اجرا و نگهداري جادههاي مرزي نيازمند اعتبارات ويژه است

عصر ايرانيان ايالم-يعقوبيان :سردار «قاسم رضايي» با
اشاره به اينکه اجرا و نگهداري جادههاي مرزي نيازمند
اعتبارات ويژه اســت گفت :در سال  ۹۷نسبت به سال
 ۹۶ما اعتبارات بيشتري براي تجهيز مرزها اختصاص
داديم و در برنامه ششــم توسعه اين اقدامات و افزايش
اعتبارات را در دستور کار داريموي افزود :مرز ايالم يکي
از امنترين مرزهاي کشور است و آماده سرمايهگذاري
براي تجار و صاحبان سرمايه است و يکي از مهمترين
برنامههاي مرزباني بحث امنيت مرز و راهپيمايي اربعين
است.فرمانده مرزباني ناجا بابيان اينکه مردم مرزنشين
از مهمترين مرزبانان کشورمان به شمار ميروند ،افزود:

هم بهوســيله نيروي انساني و هم تجهيزات ،مرزها در
کنترل مرزبانان کشــورمان قرار دارد.سردار رضايي ،با
اشــاره به اينکه محوريترين عنصر مــا در مأموريت
مرزي ،نيروي انساني اســت ،تصريح کرد :مرز مهران
يکي از مرزهاي مهم کشور براي زائران عتبات عاليات
در طول سال اســت.وي ،با اشاره به اينکه مرز مهران
در دوران دفاع مقدس دچار چالشهايي بود ولي امروز
يکي از امنترين مرزهاي کشور است ،يادآور شد :امنيت
از مرزها شروع ميشــود و مرزها حريم کشور هستند.
گفتني است؛ از  ۸هزار و  ۷۵۵کيلومتر مرز کشور ،بيش
از  ۴۲۵کيلومتر مربوط به استان ايالم است.

با همکاری سازمانهای مردم نهاد انجام میگیرد

به گزارش روابط عموميسازمان مديريت پسماندهاي
شهرداري رشت نشست مشــورتي مهندس علي
مقصودي معاون خدمات شــهري و عليرضا حاجي
پور رئيس سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري
رشت و برخي ديگر از مديران شهري و فرهام زاهد
عضو شوراي شهر رشت با فعاالن زيست محيطي
و حمايت کنندگان حيوانات به منظور ســاماندهي
وضعيت سگهاي ولگرد شهر رشت برگزار شد.
در اين نشست مهندس مقصودي گفت :قانونگذار
در سال  ۸۷تکليفي را براي اين حيوانات در فضاي

ساماندهی وضعیت سگهای ولگرد شهر رشت

شهري بر عهده شهرداريها گذاشته است.
وي با اشــاره به اينکه اتفاقي که در زمينه سگهاي
ولگرد در کشــور رخ ميدهد برخي عيان و برخي
پنهان اســت اما ما قصد پنهانــکاري نداريم و در
ابتداي راه برنامه ريزي براي اين مســاله به همين
دليل اين جلسه را ترتيب داديم تا از نظرات مشورتي
شما بهره بگيريم .معاون خدمات شهري شهرداري
رشت با اشاره به اينکه شهرداري رشت در سالهاي
اخير خود را از اين مساله کنار کشيد تا بدون داشتن
قوانين مشــخص در اين زمينه دچار دردسر نشود؛

اخبار
افزايش ساعات کار شعب در ايام
پايان سال بانک سپه

پايگاه اطالعرساني بانک سپه :به منظور
رفاه حال مشتريان ساعات کار شعب بانک
سپه در اسفند ماه ســال جاري افزايش و
براي ايام نوروز شعب کشيک مشخص شد.
به گزارش پايگاه اطالعرساني بانک سپه:
کليه شعب بانک (غير از شعب جادهاي و
پادگاني) از روز شنبه  12اسفند ماه تا پايان
سال جاري در اســتان تهران به صورت
يکســره تا ســاعت  18و در شعب تحت
پوشش مديريت شعب مناطق استانها تا
ساعت  19آماده ارائه خدمت به مشتريان
ميباشند .بر اســاس اين گزارش ساعت
کار باجه عصر کليه شعب در روز سه شنبه
 22اسفند ماه حداکثر تا ساعت  16خواهد
بود و آخرين روز کاري سال جاري نيز روز
دوشــنبه  28اسفند ماه تا ساعت  16براي
مشتريان ميباشد .اين گزارش ميافزايد،
شعب منتخب کشيک نوروزي در روزهاي
پنج شنبه و شــنبه دوم و چهارم فروردين
ماه سال  1397از ساعت  9صبح تا  13به
عموم مشتريان خدمات بانکي ارائه ميکنند
و در روزهاي کاري هفته دوم فروردين ماه
نيز ارائه خدمات به مشتريان از تاريخ پنجم
تا هشتم فروردين در ساعات کاري انجام
خواهد شد.
اعطايتنديسطالييجايزهملي
رعايتحقوقمصرفکنندهبهبيمهنوين

شرکت بيمه نوين در هفدهمين همايش
ملي حمايــت از حقوق مصرفکنندگان
موفــق بــه دريافــت تنديــس طاليي
حقوق مصرفکنندگان شــد .به گزارش
روابــط عموميبانــک اقتصادنوين ،پس
از ارزيابيهــاي صورت گرفته توســط
کميتههــاي تخصصي و فني ســازمان
ف کننــدگان و توليد
حمايــت از مصــر 
کنندگان ،شــرکت بيمه نوين شــرايط
دريافت تنديس طاليي جايزه ملي رعايت
حقوق مصرف کننده را احراز کرد که اين
جايزه طي مراسميتوســط وزير صنعت،
معدن و تجارت به آرام رشــيدي؛ معاون
پشــتيباني و امور اقتصادي اين شرکت
اعطا شد.
اخبارشهرستان

شهرستان

ســيدعبدالوهاب ســهل آبادي در نشست مشترک
مجمع نمايندگان استان اصفهان در مجلس شوراي
اسالميبا هيات نمايندگان اتاق بازرگاني گفت :برخي
از قوانين بسيار سخت گيرانه در اصفهان اجرا ميشود
و برخي از قوانين به درســتي اجرا نميشود و انتظار
اســت نمايندگان مجلس بر حســن اجراي قوانين
نظارت دقيق تري داشته باشند.رييس اتاق بازرگاني
اصفهان با اشــاره تمديدنکردن دفاتر بيمه برخي از
واحدهاي توليدي از سوي سازمان تامين اجتماعي
گفت:بر اساس قانون سازمان تامين اجتماعي موظف
است که ليست بيمه تامين اجتماعي بيمه گذاران را
پذيرفته و دفترچه بيمه را تمديد کند ولي متاسفانه اين
عمل انجام نميشود .وي از ممانعت سازمان تامين
اجتماعي براي حضور نماينده اداره کار در هياتهاي
تشخيص مطالبات تامين اجتماعي انتقاد کرد و گفت:
بر اســاس دســتور العمل وزارت تعاون،كار و رفاه
اجتماعي نماينده اداره کار ميتواند در هياتها حضور
پيداکند ولي ســازمان تامين اجتماعي اجازه اجرايي
شدن اين بخش نامه را نميدهد.سهل آبادي خطاب
به نمايندگان مجلس شــوراي اسالميگفت:اجراي

بانک و بیمه

www.asre-iranian.ir

عضو هيات مديره بانك ملي تصریح کرد

اخبار شهرستان
راه اندازي سامانه اطالع از اخرين
صورت حساب برق مصرفي
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تاکيــد کرد :با وصف بر اين ما در  ۱۰ماهه اخير بر
اساس آمار موجود سامانه  ۱۳۷شهرداري  ۳۹۶مورد
تماس در زمينه ســگهاي ولگرد داشته ايم که اين
موضوع نشــان ميدهد طيفي وسيع از شهروندان
درگير اين ماجرا هستند .وي با اشاره به گونههاي
متفاوت درگيري شهروندان با مساله سگهاي ولگرد
خاطر نشان کرد :نميشــود شهري را تصور نمود
که در آن حيوانات کامال» راحت و بدون دردسر با
شهروندان يک شهر زندگي کنند ،خواهي نخواهي
مساله به وجود ميآيد.

مهنــدس مقصودي با خاطر نشــان کردن اينکه
شــهرداريها آالن با چالش در ايــن زمينه روبه رو
هستند؛ گفت :ما اين جلســه را ترتيب داديم تا از
نظرات کارشناســي گروههاي مردم نهاد زيســت
محيطــي در اين زمينــه در جنبههــاي مختلف
احساســي ،اجتماعي ،عقالني و زيســت محيطي
بهره ببريم و در يک کالم شــما به ما بگوييد که
چه شــيوه يي را بايد به کار بگيريم .البته به شرط
اينکه خود شــما روي يک موضوع به اتفاق نظر
برسيد.

خوزستان محل مناسبي براي
تكنولوژي  LNGدرصنعت حملونقل

سيد ناصر حسيني نژاد مدير عامل شركت
گاز خوزستان با اعالم خبر فوق افزود :طرح
ارتقاع ناوگان حمل ونقل ســنگين جزء
طرحهاي مهم و موثر كشور براي افزايش
راندمان و كاهش هزينههاي دولت است
واين يك فرصت خوب براي ما اســت
تا هــدف جديدي را دنبال و پيشــتازي
خودمان توسعه كشور را به اثبات برسانيم.
مدير عامل شركت گاز استان خوزستان
افزود  :در نيم قرن دوم فعاليتهاي شركت
ملي گاز ايران ،فعاليتهاي قبل در رابطه با
توسعه شبكهها و انشعابات به پايان رسيده
و اكنون بايد رويكــرد جديدي را دنبال
كرده و بايد بتوانيم طرحهائي را پيشنهاد
و بــه مرحله اجرا درآوريــم كه عالوه بر
افزايش درآمدهاي دولت دسترسي ما به
بازارهاي تجارت جهاني گاز را هم فراهم
آورد .
سيد ناصر حسيني نژاد گفت  :در بندر امام
خميني (ره ) روزانه بيش از  3000كاميون
در حال تردد هستند و اين محل مناسبي
براي شــروع يك رويكــرد جديد براي
اســتفاده از تكنولوژي  LNGدرصنعت
حمل و نقل و بستر مناسبي براي صنعت
گاز و تداوم پيشتازي اين صنعت عظيم در
توسعه كشور است .
خبرهشتم
 95ميليارد تومان براي مدول دوم
تصفيه خانه تبريز تخصيص يافته است

مديرعامــل شــرکت آب و فاضــاب
آذربايجانشرقي گفت :در مورد تصفيه خانه
تبريز قرار بر اين بود  420ميليارد تومان اعتبار
تخصيص پيدا کند که تا به حال  95ميليارد
تومان تخصيص پيدا کرده است .به گزارش
خبرگزاري فــارس از تبريز،عليرضا ايمانلو
ظهر امروز در نشســت شــوراي فرهنگي
و اجتماعي ســتاد احياي درياچــه اروميه
آذربايجانشــرقي با بيان اينکــه در رابطه
با تفاهمنامهاي که با ســتاد احياي درياچه
اروميه داشــتيم ،اجراي شبکه فاضالب به
طول  300کيلومتر انجا م شده ،اظهار داشت:
اجراي مدول دوم تصفيهخانه فاضالب تبريز
به ظرفيت  75ميليون مترمکعب و تحويل
 125ميليون مترمکعب پساب از مدول اول
و دوم به طول ســاليانه در دست اجراست.
وي افزود :خوشبختانه عمليات اجرايي مدول
دوم تصفيهخانه فاضالب تبريز بهخوبي پيش
ميرود و اگر موضوع اعتبارات بهخوبي تأمين
شــود ،ميتوانيم بخش مايع را امسال تمام
کنيم ،البته بيشتر تمرکز عمده بر روي بخش
ابنيه بود.

