اخبار
پرداخت ارز به متقاضيان خدمات
دانشجويي و درماني

عضو هي��ات مديره بانک تج��ارت :ارز
درمان��ي و دانش��جويي متقاضي��ان بر
اس��اس ضوابط و مقررات بانک مرکزي
در واحدهاي ارزي اي��ن بانک پرداخت
ميشود .به گزارش روزنامه عصرايرانيان
ب��ه نقل از رواب��ط عموميبانک تجارت
 ،عليرض��ا حاجعلي عض��و هيات مديره
بان��ک تج��ارت در گفتگويي با اش��اره
به اي��ن مطلب گف��ت :مطابق اطالعيه
بان��ک مرک��زي و در اج��راي تصميم
س��تاد اقتصادي دولت مبني بر يکسان
س��ازي نرخ ارز ،اين بان��ک با دارا بودن
شبکه گسترده ارزي کما في السابق در
چارچوب مقررات ارزي ابالغي از سوي
بانک مرکزي ارز متقاضيان دانشجويي و
درماني را تامين مينمايد.
حمايتهاي مالیبانکصادراتايران
ازاقتصادمقاومتيدرخراسانجنوبي

بانک صادرات ايران در اس��تان خراسان
جنوبي در راستاي انجام مسئوليتهاي
اجتماعي ،حمايت از بخشهاي توليدي
و ايجاد اشتغال طي س��ال  ٩٦با تامين
اعتبار براي کم��ک به  ٥٥١طرح ،بيش
از  ٥٠٣ميليارد ريال تسهيالت پرداخت
کرد .به گ��زارش رواب��ط عموميبانک
ص��ادرات اي��ران ،اين بانک طي س��ال
 ٩٦در اس��تان خراسان جنوبي به جهت
حماي��ت از رونق توليد ،حفظ مش��اغل
پايدار در بنگاههاي کوچک و متوسط و
همچنين ايجاد زمينه براي خود اشتغالي
در بين خانوارهاي معرفي شده از سوي
نهادهاي حمايت��ي ٥٠٣ ،ميليارد و ٤٣٨
ميليون ريال تس��هيالت به تامين مالي
 ٥٥١طرح تخصيص داد که از اين ميان
 ٤٤٦ميليارد ريال در حمايت از  ٧٧پروژه
در قالب بنگاههاي کوچک و متوس��ط و
بالغ ب��ر  ٥٧ميليارد ري��ال براي اعطاي
 ٤٧٤فقره وام مش��اغل خانگي پرداخت
ش��ده اس��ت .بنا براين گ��زارش ،بانک
ص��ادرات ايران در اين اس��تان طي ١٢
ماه منتهي به پايان اسفند  ٩٦در استان
خراس��ان جنوبي در س��اير بخشهاي
اقتص��اد مقاومت��ي از جمل��ه تامين وام
مسکن اقشار ويژه (خانوادههاي محترم
ش��هدا ،جانبازان و ايثارگران) تعداد ١٠٢
فقره تس��هيالت ب��ه ارزش بيش از ٦٢
ميليارد ريال اعطا کرد .در اين اس��تان
همچنين بالغ ب��ر  ١٤٦ميليارد ريال وام
ازدواج و تهي��ه جهيزيه در اختيار ١٤١٨
نفر از واجدين شرايط قرار گرفته است.

عباس دانشور مدير امور بين الملل و تجهيز منابع :

 4ميليارد دالر گشايش اعتبارات اسنادي ارزي توسط بانک صنعت و معدن در سال 1396

عباس دانش��ور مديراموربي��ن الملل و
تجهيز منابع بانك صنعت و معدن گفت
 :ميزان اعتبارات اسنادي ارزي گشايش
يافته از محل منابع فاينانس و ساير منابع
در اختيار بانك صنعت و معدن در سال
 1396حدود  4ميليارد دالر بوده است .به
گزارش پايگاه اطالع رساني بانك صنعت

و معدن  ،دانشور با بيان اين مطلب افزود
 :با مساعدت و همراهي بانک مرکزي
و سازمان سرمايه گذاريهاي وزارت امور
اقتصادي و دارايي ،اين بانک توانست در
سال  1396نسبت انعقاد  7خط اعتباري
با بانکها و موسسات مالي خارجي اقدام
كند که ارزش کل اين خطوط اعتباري

بالغ بر  30ميليارد دالر ميباشد و ار اين
حي��ث بانک صنعت و معدن فعالترين
بان��ک ايراني در ح��وزه تامين فاينانس
خارجي محس��وب ميش��ود .اين مدير
بانكي با اشاره به اين كه بانک صنعت
و مع��دن پس از اج��راي برجام تالش
كرد ت��ا خود را با اس��تانداردهاي جديد

عص�ر ايرانيان ايلام  -يعقوبيان :مدير
عامل و کارکنان ش��رکت گاز اس��تان
ايالم ب��ا اعالم اين خبر گف��ت :پروژه
گازرساني به دهس��تان گنجوان بخش
چوار از توابع شهرس��تان اي�لام با ۳۰
کيلومتر ش��بکه توزيع  ۲۵۰ ،انشعاب و
به��ره مندي  ۳۰۰خان��وار از نعمت گاز
طبيعي به زودي توسط پيمانکار عمليات
اجرايي آن آغاز خواهد شد.عباس شمس
اللهي افزود :شهرستان ايالم در مجموع
بيش از  ۸۴۰کيلومتر شبکه توزيع اجرا
 ،بيش از  ۳۰هزار انشعاب نصب شده و
بيش از  ۶۹هزار مش��ترک از نعمت گاز
طبيعي بهره مند هستند که  ۱۰۰درصد
جمعيت خانوار ش��هري اين شهرستان
ميباش��ند.همچنين  ۴۹روستا از نعمت
گاز طبيعي بهره مند ميباشند.
تامینآب شرب 6روستای
شهرستان آستانه اشرفيه

به منظ��ور تامين کيفيت مناس��ب آب
ش��رب  6روس��تاي شهرس��تان آستانه
اشرفيه ،يک دس��تگاه تصفيه فيزيکي
در مجتمع آبرساني روس��تايي نقره ده
نصب و راه اندازي ش��د .مدير امور آب
و فاضالب روس��تايي آس��تانه اشرفيه
ام��روز گفت :بي��ش از ي��ک ميليارد و
 200ميليون ريال براي راه اندازي اين
دستگاه هزينه شد .حسينهاتف افزود:
اين دس��تگاه کار تصفيه آب آشاميدني
 2هزار خان��وا ِر اين روس��تاها را انجام
ميدهد.
جابهجایی  150دستگاه حفاری
در سال 96

جابجایی  150دستگاه حفاری طی سال
 96در سطح هفت استان کشور رئیس
اداره کل ترابری ش��رکت ملی حفاری
ایران از جابجایی  150دستگاه حفاری
توس��ط ن��اوگان ترابری س��نگین این
ش��رکت طی س��ال  96در سطح هفت
استان کشور خبر داد  .فواد عماد گفت:
جابجایی هر دکل حفاری با کاربس��ت
افزون بر یکصد دستگاه خودرو کشنده
س��نگین و فوق سنگین در یک فرآیند
تعریف شده به دست متخصصان و تیم
ه��ای عملیاتی انجام می ش��ود  .وی
افزود :نقل و انتقال این دس��تگاه ها در
قال��ب  18هزار و  738محموله صورت
گرفت که بخش��ی از آنها ترافیکی و با
همکاری پلیس راهور محقق گردی��د.

بانکداري بي��ن الملل منطبق كند بيان
داشت  :مبارزه با پولشويي و تامين مالي
تروريس��م  ،تطبيق  ،مديريت ريسک ،
رعايت اصول حاکميت شرکتي ،رعايت
مقررات  KYCو Due Diligence
از موارد مهم براي بانکهاي بين المللي
به منظور برق��راري روابط کارگزاري با
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بانکهاي ايراني اس��ت و لزوم انطباق
با مقررات ياد ش��ده ب��راي اين بانك از
اهميت زيادي برخوردار است.

تداوم پرداخت تسهيالت ۱۱درصدي در سال ۹۷

مديرعامل بانک توس��عه ص��ادرات ايران خبر داد:
صندوق توسعه ملي منابعي با نرخ سود  ۱۱درصد
در اختيار صادرکنندگان از طريق بانکهاي عامل
قرار ميدهد به گزارش روابط عموميبانک توسعه
ص��ادرات دکتر علي صالح آب��ادي افزود :صندوق
توس��عه مل��ي منابعي ب��ا نرخ س��ود  ۱۱درصد در
اختي��ار صادرکنندگان از طري��ق بانکهاي عامل
قرار ميدهد .وي اظهارداشت :سال گذشته بانک
توسعه صادرات از مسير صندوق توسعه ملي بيش
از يک هزار ميليارد تومان منابع  ۱۱درصدي جذب
و به صادرکنندگان پرداخت کرده است .مديرعامل
و رئيس هيئت مديره بانک توسعه صادرات ايران
ضمن اش��اره به تداوم اج��راي برنام��ه مزبور در
سال پيش��رو گفت :جدا از اين در بودجه سال ۹۷
پرداخت يارانه س��ود تس��هيالت به صادرکنندگان
پي��ش بين��ي ش��ده اس��ت .وي در ادام��ه افزود:
ش��رکتهاي صادراتي به نسبت صادرات خود در

بلکه راهبرد اصلي حمايت از توليد ملي و توس��عه
صادرات است.وي گفت :تسهيالتي که با نرخ ۱۱
درصد به صادرکنندگان اعطا ميشود با نرخ هشت
و نيم درصد از سوي صندوق توسعه ملي در اختيار
بانک توس��عه صادرات قرار ميگيرد چرا که دو و
ني��م درصد حق الوکاله بانک اس��ت .مديرعامل و
رئي��س هيئت مديره بانک توس��عه صادرات ايران
افزود :سقف تسهيالت براي هر صادرکننده تا ۴۰
ميليارد تومان است البته در چارچوب منابعي که به
بانک اختصاص پيدا ميکند.وي در بخش ديگري
از سخنان خود ضمن تاکيد بر تحقق پذيري شعار
س��ال اظهارداش��ت :کاالي ايراني براي رقابت در
بازارهاي جهان��ي بايد داراي دو ويژگي اساس��ي
يعني کيفيت قابل قبول و قيمت مناس��ب باش��د.
قالب بودجه تخصيصي س��ازمان توسعه تجارت و درياف��ت کنند .صال��ح آبادي ظهارداش��ت :بانک صالح آبادي يادآورشد :کاالهاي فاقد کيفيت الزم
همينطور بر اساس ارزش افزوده کاالي صادراتي توس��عه صادرات يک بانک دولتي اس��ت بنابراين و قيمت باال قدرت رقابت در بازارهاي بين المللي
ميتوانند تا ش��ش درصد يارانه س��ود تس��هيالت س��ودآوري اولويت نخس��ت اين مجموعه نيست را به هيچ وجه نخواهند داشت.

جشنواره پرواز بادبادکها در خراسان جنوبي

جشنواره پرواز بادبادکها با حمايت بانک
ايران زمين در روس��تاي گردشگري بم
يوس��ف آباد ش��هر عش��ق آباد خراسان
جنوب��ي برگزار ش��د .به گ��زارش روابط
عمومي :ب��ا حمايت بانک اي��ران زمين
از ورزشه��اي بوميو محلي جش��نواره
پرواز بادبادکها در روستاي گردشگري
بم يوس��ف آباد شهر عشق آباد با حضور
مسئولين استان و استقبال گرم و پرشور

بانکداري قرض الحسنه ،سرآمد بانکداري کشور

دس��توراني ،مديرکل آموزش و پرورش سمنان در ديدار با
رضائيان مديرش��عب بانک قرض الحسنه مهرايران در اين
اس��تان ،ضمن قدردان��ي از اقدامات موثر اي��ن بانک براي
ترويج و اش��اعه فرهنگ قرض الحس��نه در کش��ور بيان
داش��ت :بانكداري در بس��تر قرض الحس��نه يكي از ابعاد
توس��عه بانكداري اسالمياس��ت كه سرآمد س��اير حوزهها
در توانمندس��ازي نيازمندان ميباش��د .به گزارش روزنامه
عصرايرانيان به نقل از روابط عموميبانک قرض الحس��نه
مهراي��ران ،مدي��رکل آموزش و پرورش اس��تان س��منان

مردم برگزار ش��د .هدف از برگزاري اين
برنامهه��ا ايجاد نش��اط و فراهم نمودن
فضايي ش��اد براي کودکان و خانوادهها
است.سطح کش��ور ،گاميبراي بر طرف
س��اختن نيازه��اي جامعه ايراني اس��ت.
گفتني است؛ بانک آينده در سال گذشته،
 8مدرسه در مناطق کمتر برخوردار کشور
ساخته و در حال حاضر  3000دانش آموز
در اين مدارس تحصيل ميکنند.

اظهارداشت :سطح فرهنگي هيچ جامعه ايي باالتر از سطح
کالس و مدرس��ه نيست و مهمترين خطر براي رسيدن به
سطح باالي فرهنگي از بين رفتن انگيزه در معلمان است که
اين چالش جز از طريق رفع دغدغههاي معيشتي فرهنگيان
عزيز و زحمتكش ميس��ر نخواهد شد .وي افزود :خدمات و
طرحهاي تسهيالتي بانک قرض الحسنه مهرايران کمک
شايس��تهاي به توانمندس��ازي و تامي��ن مايحتاج ضروري
معلمان و فرهنگيان جامعه کرده اس��ت و اميدواريم تا اين
همكاريها در سطح وسيع تري ادامه پيدا كند.

رييس سازمان بورس ايران:

سال گذشته شاهد  25درصد بازده در بورس و فرابورس بوديم

امسال اميدواريم همچون سال گذشته شاهد افزايش
بازدهي در بازار سرمايه باشيم .به گزارش خبرنگار
پايگاه خبري بانک مسکن -هيبنا ،شاپور محمدي
رييس س��ازمان بورس ايران ،در افتتاح يازدهمين

نمايش��گاه بورس ،بانک و بيمه گفت :سال گذشته
شاهد  25درصد بازده در بورس و فرابورس بوديم و
اميدواريم امسال هم شاهد اين بازده در بازار سرمايه
باشيم .وي با اش��اره به امکان برقراري ارتباط بين

فعاالن بازار سرمايه و نهادهاي مالي و عالقه مندان
به حضور در بازار سرمايه در نمايشگاه بورس ،بانک
و بيمه ،گفت :فرهنگ س��ازي و ارتقاي سواد مالي
عالقه مندان و فع��االن اقتصادي مهمترين هدف

برگزاري اين نمايشگاه است .معاون وزير اقتصاد و
دارايي ادامه داد :اميدواريم شرکتها مخاطبان خود
را بشناسند و آنها را با نحوه سرمايه گذاري در بازار
بورس ،بانک و بيمه آشنا کنند.

مديرعامل شرکت گاز استان آذربايجان شرقي:

ارتقاي کيفي خدمات مشترکين از طريق سيستمهاي نوين ،در دستور کار

روس��تاي استان ش��اهد بهره مندي بيش از  96درصد خانوار روستايي
در س��ال  97باش��يم .وي در بخش ديگري از سخنان خود با تاکيد بر
ضرورت ارتقاي انگيزه کاري منابع انساني اظهار داشت :انگيزه پيشرفت
مهمترين س��رمايه هر سازمان موفق در نيل به بهره وري ميباشد که
اين امر صرف ًا ش��امل انگيزش مالي نبوده و با توانمند سازي همکاران
از طريق آموزش ،تطبيق سمت سازماني و وظايف محوله و همچنين
ايجاد عدالت اداري ميتوان هر چه بيش��تر در مس��ير رضايت شغلي و
ارتقاي عملکرد اجرايي گام برداش��ت .مديرعامل ش��رکت گاز استان
آذربايجان شرقي در پايان يادآور شد :ترسيم سازمان مجازي نيروهاي
قراردادي و ارکان ثالث ،وصول مطالبات معوقه  ،تسويه پيمانهاي خاتمه
يافته  ،جلوگيري از پرت گاز،مديريت کربن و اس��تقرار کامل س��امانه
جهت توس��عه گازرساني به بخشهاي روس��تايي در سال جديد ادامه  ، IPCMMSگازرساني به صنايع مصوب شوراي اقتصاد ،بازسازي و
داد :ان ش��اءا ...امسال نيز روند توسعه گاز در مناطق روستايي با شتاب مقاوم سازي تاسيسات گازرساني ،نگهداري سيستمهاي مديريتي و....
س��ال گذشته تداوم داشته و با اتمام پروژههاي فعال گازرساني به  252از جمله برنامههاي اجرايي شرکت در سال  97خواهد بود.

معاون حفاظت و بهره برداري شرکت آب منطقهاي استان خبر داد

کاهش  35درصدي آب موجود سدهاي گلستان

عصرايراني�ان گلس�تان– صفرخان�ي :مع��اون
حفاظ��ت و بهره برداري ش��رکت آب منطقهاي
گلس��تان گفت :طب��ق آمار تا ابت��داي فروردين
 97حجم موجود آب س��دهاي استان نسبت به
مدت مشابه سال گذش��ته کاهش  35درصدي
را نش��ان ميدهد .مهندس سيد محسن حسيني
اظهار کرد :حجم کل مخازن س��دهاي  14گانه
استان حدود  300ميليون متر مکعب است که در
ابتداي سال جاري حدود  72ميليون متر مکعب
معادل  27درصد آن داراي آب اس��ت.وي افزود:

طبق همين آمار تا ابتداي فروردين سد وشمگير
20درصد ،بوستان  29درصد ،گلستان  40درصد،
آلماگل  8وآالگل  7درصد داراي آّب اس��ت که
آمار کاهش��ي را نس��بت به دوره مش��ابه نشان
ميدهد.مهندس حسيني از کشاورزان خواست،
ضمن اجتناب از برداشت غير مجاز ،بهره برداران
مجاز نيز ضمن کاهش س��طح کشت خود طبق
برنامه ريزيهاي انجام ش��ده ،در صرفه جويي و
مصرف بهينه آب بيش از پيش کوش��ا باش��ند و
هدر رفت آب را به حداقل برسانند.

آيت ا ...نوري همداني:

اسراف در مصرف آب و برق گناهي بزرگ است

آي��تا ...نوري همدان��ي از مراجع عظام تقليد با بيان
اينک��ه خداوند در دو جاي قرآن از اس��راف به عنوان
گناه س��خت ياد کرده است ،گفت :بايد براي استفاده
درس��ت از نعمتهاي آب و برق برنامهريزي شود تا
به اندازه لزوم مصرف ش��ود و اس��راف به وجود نيايد
.آيتا ...حسين نوري همداني در جمع اعضاي شوراي
هماهنگي مديران وزارت نيرو در قم در س��خناني با
تبريک س��ال جديد گفت :اميدوارم اين س��ال براي
همه مسلمانان س��ال خير ،برکت و عزت باشد .وي
همچني��ن با تبريک ايام مبارک ماه رجب ،از اين ماه

ب��ه عنوان ماه امامت و نبوت ياد کرد و با بيان اينکه
عب��ادت و توجه به خدا در اين ماه ارزش فراوان دارد،
اظهار داشت :بايد در همه امور با اخالص کار کنيم تا
خداوند به کار ما برکت عنايت کند .اين مرجع تقليد
ارائه خدمات آب و برق به مردم را ،بسيار مهم و بزرگ
دانست و با اش��اره به روايتي از اما سجاد(ع) ،خدمت
به مردم را ش��ريفترين عبادت دانست و خطاب به
مدي��ران صنعت آب و برق گف��ت  :پروردگار توفيق
خدمت را به شما عنايت فرموده تا بر اساس انجام اين
خدمت به خداوند متعال تقرب پيدا کنيد.

مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم خبر داد

ي
اجراي  185کيلومتر شبکه فاضالب در قم با استفاده از تسهيالت بانک توسعه اسالم 

مديرعام��ل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان قم از
اجراي  185کيلومتر ش��بکه فاض�لاب در مناطق
اولويتدار قم با اس��تفاده از تسهيالت بانک توسعه
اس�لاميخبر داد .به گزارش روابط عموميشرکت
آب و فاضالب اس��تان ق��م ،دکتر علي جان صادق
پ��ور به ارائه گزارش��ي از پيش��رفت طرح فاضالب
بهرهمند از تسهيالت بانک توسعه اسالمي()IDB
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
زنج��ان با اهدای لوح��ی از علی رجبی،
تهیهکننده و مستندس��از صداوسیمای
مرکز زنجان با عنوان «مستندساز سبز»
به جهت س��اخت مس��تندهای سیمای
طبیعت  ،آرپاچای و مس��تند آب  ،خاک،

در قم پرداخت و با اشاره به تخصيص اعتبارات ۷۰
ميليون يورويي از سوي بانک توسعه اسالميبراي
اجراي شبکه جمعآوري و انتقال و تصفي ه بهداشتي
فاضالب ش��هر قم اظهار داش��ت :در همين راستا
س��اخت تصفيهخانه فاضالب و اجراي شبکههاي
فاضالب در مناطق اولويتدار شهر از جمله مناطق
دو ،س��ه و  6ش��هري در دس��تور کار قرار گرفت.

وي احداث يکي از پيش��رفتهترين تصفيهخانههاي
فاضالب کش��ور با بهرهگيري از تس��هيالت بانک
توس��عه اس�لاميمورد توجه ق��رار داد و گفت :اين
تصفيهخان��ه با ظرفي��ت  ۲۵۰هزار نف��ر و تصفيه
لجن ب��ا ظرفيت  ۵۰۰هزار نف��ر در حال حاضر در
م��دار بهرهبرداري ق��رار دارد .مديرعامل ش��رکت
آب و فاض�لاب اس��تان قم اح��داث و بهرهبرداري

علی رجبی ،عنوان «مستندساز سبز» استان را دریافت کرد

آت��ش و کلیپ ه��ای مرتبط با حفاظت
از مناب��ع طبیعی تقدیر ک��رد .به گزارش
روابط عموم��ی اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری اس��تان زنجان ،در بخشی از
این تقدیر نامه آمده اس��ت «رسانهها به

اخبار
عضو کميسيون عمران مجلس:
موفقيت بانک شهر
در جلب اعتماد عمومي

عضو کميس��يون عمران مجلس شوراي
اسالمي ،اس��تقبال شهروندان از خدمات
بانک ش��هر در فضاي رقابتي سيس��تم
بانک��ي کش��ور را قابل توجه دانس��ت و
گفت :خوش��بختانه اين بانک توانسته در
جلب اعتماد عموميبه خوبي عمل کند و
اين به معني کس��ب سرمايهاي است که
هر سازماني نميتواند به راحتي به دست
آورد .ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و روابط
عموميبانک ش��هر ،اقب��ال محمديان با
بيان اين مطلب افزود :فلسفه تأسيس اين
بانک کمک به مديريت شهري شهرهاي
مختلف اس��ت و در همين راستا توانسته
تاثير بسزايي در عمران و آباداني شهرها و
به ويژه توسعه حمل و نقل عموميشهرها
داشته باشد .وي تصريح کرد :بانک شهر
تاکنون توانس��ته اقدامات بسيار جديدي
در سيس��تم بانک��ي انجام ده��د و بدون
ش��ک اين امکان وج��ود دارد که با ارايه
خدمات به شهرداريهاي کالن شهرها،
شهرداري ش��هرهاي ضعيف نيز بيش از
پيش از خدمات اين بانک شهر بهرهمند
ش��وند زيرا اين ش��هرها ني��ز پروژههاي
ناتماميدارن��د که براي تکمي��ل نياز به
حماي��ت دارد .نماينده م��ردم رامهرمز و
رامش��ير در مجلس ش��وراي اسالميبا
اشاره به پيشرفتهاي اخير بانک شهر در
حوزه بانکداري الکترونيک ،خاطرنش��ان
کرد :دنياي امروز ،دنياي سرعت و عصر
اطالعات و پيشرفت تکنولوژي است ،بر
اين اساس خوشبختانه بانک شهر توانسته
اقدامات جديد و قابلتوجهي در اين حوزه
انجام دهد که اين موضوع توانس��ته اين
بانک را از ساير بانکها متمايز کند.
اخبارشهرستان

شهرستان

تبريز -توفيقي :مديرعامل شرکت گاز استان آذربايجان شرقي در ديدار
با کارکنان شرکت ،ضمن تقدير از عملکرد اجرايي همکاران که منجر
به ارائ��ه کارنامهاي قابل قبول در س��ال  96گرديده ،به تبيين اهداف
س��ال کاري جديد پرداخت و گفت :ارتقاي کيفي خدمات مشترکين از
طريق سيستمهاي نوين ،در صدر برنامههاي سال کاري  97قرار دارد.
ي با اشاره به عملکرد
س��يد رضا رهنماي توحيدي در اين ديدار صميم 
چشمگير شرکت در سال گذشته افزود :در سال  96عليرغم محدوديت
بودجهها خوش��بختانه از طريق مديريت مطلوب منابع  ،شاهد ارتقاي
قابل توجه شاخصهاي گازرساني و ساير حوزههاي خدمات رساني بوده
ايم .وي تصريح کرد :در سال گذشته در سايه تالش جمعي همکاران
و بهره گيري از پيمانکاران مجرب و نظارت مس��تمر ،با بهرهبرداري از
گاز  164روس��تاي جديد شمارروستاهاي گازدار استان به تعداد 1861
افزاي��ش يافت��ه و هم اکنون ش��اهد بهره مندي  93درص��دي خانوار
روستايي در استان هستيم .رهنماي توحيدي با اشاره به برنامه شرکت

بانک و بیمه

www.asre-iranian.ir

مديرعامل بانک توسعه صادرات خبر داد

اخبار شهرستان
پروژه گازرساني به دهستان گنجوان
بخش چوار اجرايي ميشود
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ویژه صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران
میتواند مردم فهیم و هموطنان عزیزمان
را بیش از پیش به مشارکت در حفاظت از
این منابع ملی ترغیب نماید .در این راستا
برای تحقق این امر مهم صداوس��یمای

از  18کيلومت��ر خطوط اصل��ي و انتقال فاضالب با
لولههاي به اقطار  600تا  2هزار ميليمتر را از ديگر
دستاوردهاي بهرهگيري از تسهيالت بانک توسعه
اسالميبرشمرد و ابراز داشت 100 :کيلومتر شبکه
جمعآوري فاضالب نيز از محل اين طرح ،در منطقه
 2ش��هري با تحت پوشش قرار دادن  140هزار نفر
نيز اجرا و در مدار بهرهبرداري قرار گرفته است.

مرکز زنجان در طول یکس��ال گذش��ته
نقش خ��ود را بخوبی ایفا کرده و با تهیه
مس��تند و برنامه های مناسب در جهت
حفاظت از منابع طبیعی اس��تان زنجان
گامهای بزرگی را برداشته است.

مشعل واحدهاي بهرهبرداري
 2و  3اهوازخاموش مي شود

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز
جنوب اظهار داش��ت :پروژه جمعآوری
فلرهای نفتی واحد بهره برداري شماره
 3اه��واز واق��ع در جاده اندیمش��ک تا
پای��ان اردیبهش��ت ماه س��ال جاري به
س��رانجام میرس��د و فعالیت این فلرها
متوقف خواهد ش��د .فلرهای نفتی واحد
بهرهبرداري ش��ماره  2اهواز نیز واقع در
جاده ماهش��هر ،تا سه یا چهار ماه آینده
قطع میش��وند .مهندس بیژن عالیپور
در نشس��ت شورای س�لامت خوزستان
ک��ه روز یکش��نبه  26فروردینم��اه در
استانداری خوزس��تان برگزار شد ،گفت:
در ماههای اخیر حدود  12میلیون فوت
مکع��ب گاز از میدان نفتی کرنج به يک
شرکت سرمايه گذار فروخته شد که اين
ميزان گاز به جاي س��وزانده ش��دن به
خوراک پتروشیمی تبدیل میشود .وي
افزود :هماکنون نیز برای واحدهاي بهره
برداري منصوری ،م��ارون  3و مارون،6
ش��رکتی برن��ده مناقص��ه ش��ده که در
مجموع ح��دود  45میلیون فوت مکعب
گاز را جمعآوری و به خوراک پتروشیمی
تبدیل میکند .مدیرعامل ش��رکت ملی
مناط��ق نفت خیز جنوب با بيان اين که
جمعآوری گازهاي همراه نفت در اولویت
قرار دارد گفت :همان طور که دانشگاهها
و مرکز بهداشت و حفاظت محیط زیست
خوزس��تان نگران آلودگی فلرهای نفتی
هستند ،ما نيز همین حساسیت را داریم.
بازدید از وضعیت آبرسانی به
روستاهای دهستان آهودشت

با حضور نماین��ده وزارت نیرو و جمعی از
مس��وولین محلی اس��تان خوزستان و در
راس��تای بررس��ی وضعیت آب شرب 38
روستای شهرستان ش��وش ،از چاه های
تامین آب این روس��تاها بازدی��د میدانی
بهعمل آمد .این بازدید با حضور مهندس
صفری نماینده وزارت نیرو ،نوری نماینده
مردم شهرستان شوش در مجلس شورای
اسالمی ،س��اداتی معاونت طرح و توسعه
شرکت آبفایروستایی خوزستان و رازقی
مدیر امور آبفایروستایی شهرستان شوش
برگزار شد .این گزارش می افزاید :در این
بازدید از چاه های نزدیک به روستای بیت
خماط بازدید بهعمل آمد ،همچنین طرح
مطالعاتی کارگزاری  25کیلومتر خط انتقال
از چاه های بیت خماط تا تاسیسات خلیفه
حیدر و تعویض و کارگزاری  8کیلومتر خط
انتقال  38روستای دهستان آهودشت مورد
بررسی قرار گرفت.

